ถาม – ตอบ เกี่ยวกับการพิจารณามาตรฐานวิธีการในการผลิตยาของสถานที่ผลิตยาในต่างประเทศ
(Q&A GMP Clearance of Overseas Pharmaceutical Manufacturer)
จัดทาโดย งานตรวจประเมิน GMP และ GMP Clearance สถานที่ผลิตยาแผนปัจจุบัน
กลุ่มกากับดูแลหลังออกสู่ตลาด กองยา สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
จัดทาครั้งที่ 1 ข้อมูล ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563
ลาดับ
1

หัวข้อ
เอกสาร

หัวข้อย่อย
GMP Certificate

คาถาม
สามารถใช้ GMP Certificate ที่ออกโดยหน่วยงานรัฐ
ในประเทศผูผ้ ลิตในสหภาพยุโรป โดยใช้ GMP
Certificate จาก EUDRA GMP ได้หรือไม่

2

เอกสาร

GMP Certificate

ในกรณีที่ใช้ GMP Certificate จาก EUDRA GMP
ต้องนาเอกสารดังกล่าวไปทาการ Legalize ที่
สถานทูตหรือไม่

คาตอบ
1. หากหน่วยงานกากับดูแลด้านยาในต่างประเทศมีการออกเอกสาร GMP
Certificate ให้กับผู้ผลิต ให้ผรู้ ับอนุญาตฯ ใช้เอกสาร GMP Certificate ที่ออก
โดยหน่วยงานกากับดูแลด้านยานัน้ ในการยื่นคาขอ
2. กรณีที่หน่วยงานกากับดูแลด้านยาในต่างประเทศประเทศใดไม่มีการออกเอกสาร
GMP Certificate ให้แก่ผู้ผลิต แต่ให้ใช้ GMP Certificate ใน EUDRA GMP
แทน กองยาจะอนุโลมให้ใช้เอกสาร GMP Certificate จาก EUDRA GMP แทน
ได้ ทั้งนี้ ต้องมีเอกสารหลักฐานชี้แจงจากหน่วยงานกากับดูแลด้านยาของประเทศ
นั้นร่วมด้วย เช่น สาธารณรัฐฝรั่งเศส เป็นต้น
หมายเหตุ ฐานข้อมูลใน EUDRA GMP เป็นฐานข้อมูลที่กองยาใช้ทวนสอบ (Verify)
ความถูกต้องของเอกสาร GMP Certificate ที่ออกโดยหน่วยงานกากับดูแลด้านยา
ของประเทศในสหภาพยุโรปเท่านัน้
1. ฐานข้อมูลใน EUDRA GMP เป็นฐานข้อมูลที่กองยาใช้ทวนสอบ (Verify) ความ
ถูกต้องของเอกสาร GMP Certificate ที่ออกโดยหน่วยงานกากับดูแลด้านยาของ
ประเทศในสหภาพยุโรป หลายครัง้ พบว่าฐานข้อมูลดังกล่าวไม่มีการอัพเดทให้
เป็นปัจจุบันหรือไม่พบรายชื่อของผู้ผลิตที่ผา่ นการตรวจประเมิน ดังนั้น หากยึด
ถือเอาข้อมูล GMP Certificate ใน EUDRA GMP เป็นหลักโดยไม่มกี าร
Legalize จึงไม่สามารถปฏิบตั ิได้
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เอกสาร

GMP Certificate

2. การดาเนินการ Legalize เป็นหนึ่งในขั้นตอนของการดาเนินการรับรองความ
ถูกต้องของลายมือชื่อผู้อนุมัติเอกสาร GMP Certificate จึงจาเป็นต้องดาเนินการ
ในส่วนนี้
ในกรณีที่หน่วยงานกากับดูแลด้านยาในบางประเทศ กรณีที่หน่วยงานกากับดูแลด้านยาของต่างประเทศไม่มีการออกเอกสาร GMP
ไม่ได้ทาการออก GMP Certificate ให้แก่ผู้ผลิต
Certificate ให้กับผู้ผลิต กองยาอนุโลมให้ใช้เอกสารอื่นแทน GMP Certificate ได้
สามารถใช้เอกสารฉบับอื่นแทน GMP Certificate ได้ เช่น จดหมายแสดงสถานะการปฏิบัติตาม GMP ที่มีรายละเอียดครบถ้วนสอดคล้อง
หรือไม่
กับผลิตภัณฑ์ที่จะขอขึ้นทะเบียนตารับยา เป็นต้น ทั้งนี้ ต้องมีเอกสารหลักฐานชี้แจง
จากหน่วยงานกากับดูแลด้านยาของประเทศนั้นร่วมด้วย เช่น สาธารณรัฐสิงคโปร์
กองยาอนุโลมให้ใช้เอกสารจดหมายแสดงสถานะการปฏิบัตติ าม GMP แทน GMP
Certificate เนื่องจากประเทศดังกล่าวไม่มีการออก GMP Certificate ให้กับผู้ผลิต
เป็นต้น สาหรับประเทศอื่น ๆ สามารถยึดถือหลักการดังกล่าวข้างต้นได้เช่นเดียวกัน
ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่จะพิจารณาเป็นรายกรณีหรือรายประเทศไป
ในกรณีที่เคยยื่นคาขอฯ แล้วจากผูผ้ ลิตแห่งหนึ่ง ต่อมา เอกสาร GMP Certificate เป็นเอกสารที่แสดงสถานะการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และ
มีการยื่นคาขอฯ สาหรับผลิตภัณฑ์อื่นแต่มาจากผู้ผลิต วิธีการในการผลิตยาของผู้ผลิตที่ออกให้โดยหน่วยงานกากับดูแลด้านยาของประเทศ
เดียวกัน จะต้องยื่นเอกสาร Legalized GMP
นั้น หากหน่วยงานกากับดูแลด้านยาตรวจพบว่าผู้ผลิตมีการปฏิบัติทไี่ ม่สอดคล้องตาม
certificate ฉบับจริงหรือไม่
หลักเกณฑ์ GMP จะดาเนินการพักใช้หรือเพิกถอน GMP Certificate ได้ตลอดเวลา
ดังนั้น หากผู้รับอนุญาตฯ มีการยืน่ คาขอฯ ในเวลาที่ต่างกัน จึงจาเป็นจะต้อง
ดาเนินการ Legalize เอกสาร GMP Certificate ทุกครั้ง เพื่อเป็นการยืนยันว่า
เอกสารดังกล่าวมีความถูกต้องและยังคงสถานะของการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ GMP
อยู่
เอกสาร GMP certificate ที่ใช้ในการยื่นคาขอฯ
1. กองยาจะยึดถือเอาเอกสาร GMP Certificate จากหน่วยงานกากับดูแลด้านยา
สามารถใช้ฉบับที่ออกโดยหน่วยงานกากับดูแลด้านยา
ของประเทศที่เป็นสถานทีต่ ั้งของผู้ผลิตยาเป็นหลัก เนื่องจากการตรวจประเมิน
ของประเทศอื่นที่ไม่ใช่ประเทศที่เป็นสถานที่ตั้งของ
GMP ของหน่วยงานกากับดูแลด้านยานี้เป็นการตรวจประเมินตามกฎหมายของ
ผู้ผลิตได้หรือไม่
ประเทศตนเองตลอดระยะเวลาทีผ่ ู้ผลิตมีการผลิตยา ซึ่งต่างจากกรณีที่มี
หน่วยงานกากับดูแลด้านยาจากประเทศอื่นมาตรวจประเมินที่จะดาเนินการ
ตรวจประเมินเฉพาะกรณีที่มีการนาผลิตภัณฑ์ไปขึ้นทะเบียนในประเทศนั้น
เท่านั้น หากไม่มีการขึ้นทะเบียนแล้วก็อาจจะไม่มีการดาเนินการตรวจประเมิน
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2. หากผู้รับอนุญาตฯ ไม่สามารถใช้เอกสาร GMP Certificate ที่ออกโดยหน่วยงาน
กากับดูแลด้านยาของประเทศที่เป็นสถานที่ตั้งของผู้ผลิตยาได้ ให้ผู้รบั อนุญาตฯ
ชี้แจงเหตุผลประกอบพร้อมทั้งใช้เอกสาร GMP Certificate ของ หน่วยงาน
กากับดูแลด้านยาจากประเทศอื่นได้ ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่จะพิจารณาเหตุผลเพื่อ
อนุโลมให้เป็นรายกรณีไป
สามารถใช้เอกสาร GMP inspection report ที่มี
หากรายงานการตรวจประเมิน GMP (GMP inspection report) มีรายละเอียดของ
รายละเอียดของ CAPA อยู่ในเอกสารฉบับเดียวกันได้ CAPA รวมกันแล้ว สามารถยอมรับให้ใช้เอกสารฉบับนี้ได้ ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่จะพิจารณา
หรือไม่
รายละเอียดเป็นรายกรณีไป
สามารถใช้ GMP inspection report ฉบับที่มีรอบ
สามารถอนุโลมได้ ตามประกาศกองยา เรื่อง มาตรการผ่อนผันการตรวจประเมิน
การตรวจประเมินมากกว่า 3 ปี ได้หรือไม่
มาตรฐานสถานที่ผลิตยาภายในประเทศและต่างประเทศในสถานการณ์แพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ลงวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ข้อ
1.2 ไปจนกว่าประกาศอนุโลมฉบับดังกล่าวจะยกเลิก
ผู้รับอนุญาตฯ สามารถร้องขอให้กองยาเป็นผู้ขอ
1. ปัจจุบันกองยาอานวยความสะดวกให้กับผู้รับอนุญาตฯ ในการรับเอกสารรายงาน
เอกสาร Inspection report and CAPA report จาก
การตรวจประเมิน GMP โดยตรงจากหน่วยงานกากับดูแลด้านยาในต่างประเทศ
ผู้ผลิตหรือจากหน่วยงานกากับดูแลด้านยาของ
ห รื อ ผู้ ผ ลิ ต ใ น ต่ า ง ป ร ะ เ ท ศ ผ่ า น ท า ง จ ด ห ม า ย อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส์
ประเทศที่เป็นสถานที่ตั้งของผู้ผลิตยาเพื่อประกอบการ
(gmp_accredit@fda.moph.go.th) โดยผู้ รั บ อนุ ญ าตฯ จะต้ อ งเป็ น ผู้ ที่
ยื่นคาขอฯ ได้หรือไม่
ดาเนินการติดต่อประสานงานกับทั้งหน่วยงานกากับดูแลด้านยาในต่างประเทศ
และ/หรือผู้ผลิตในต่างประเทศในการจัดส่งเอกสารดังกล่าวยาให้กองยาพิจารณา
2. การดาเนินการต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดเตรียมเอกสารรายงานการตรวจประเมิน
GMP รวมถึงรายการเอกสารอื่น ๆ ที่ต้องใช้สาหรับการยื่นคาขอฯ เป็นหน้าที่ที่
ผู้รับอนุญาตฯ และ/หรือผู้ผลิตยาในต่างประเทศจะต้องจัดเตรียม ตรวจสอบ
ความครบถ้วนและความถูกต้องของเอกสารก่อนการยื่นคาขอให้สานักงานฯ โดย
กองยาจะไม่ดาเนินการร้องขอเอกสารใด ๆ ให้ผู้รับอนุญาตฯ เพื่อใช้สาหรับการ
ยื่นคาขอฯ
3. ในกรณีที่หน่วยงานกากับดูแลด้านยาในต่างประเทศไม่มีนโยบายในการมอบ
รายงานการตรวจประเมินฉบับสมบูรณ์ (Full GMP Inspection report) ให้แก่
สถานที่ ผ ลิ ต ยานั้ น ให้ ผู้ รั บ อนุ ญ าตฯ สามารถยื่ น เอกสารรายงานการตรวจ
ประเมินฉบับย่อที่มีเนื้อหารายละเอียด เช่น ชื่อ ที่อยู่ ระบุวันที่ตรวจประเมิน
ขอบเขตการตรวจประเมิน ข้อบกพร่องที่พบจากการตรวจประเมิน เป็นต้น ได้

โดยอนุโลม ทั้งนี้ ต้องมีเอกสารชี้แจงอย่างเป็นทางการที่ออกให้โดยหน่วยงาน
กากับดูแลด้านยาในประเทศนั้นว่าไม่สามารถออกรายงานการตรวจประเมินฉบับ
สมบูรณ์ให้แก่ผู้ผลิตได้
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Inspection report ใช้เอกสาร Inspection report and CAPA report
and CAPA report ฉบับที่มีการปกปิดข้อมูลบางส่วนในการยื่นคาขอฯ ได้
หรือไม่

1. โดยหลักการให้ยื่นเอกสารทีไ่ ม่มีการปกปิดข้อความใด ๆ
2. ในกรณีที่มีการปกปิดข้อความ ให้ผู้รับอนุญาตนาหรือสั่งฯ ลงนามในแบบยืนยัน
เจตจานงในการยื่นเอกสารประกอบการพิจารณามาตรฐานวิธีการในการผลิตยาใน
ต่างประเทศ กรณีที่มีการปกปิดข้อมูลบางส่วน และต้องยอมรับผลการพิจารณา กรณี
การปฏิเสธคาขอ เจ้าหน้าที่ผู้พิจารณาจะแสดงเหตุในการปฏิเสธคาขอให้ชัดเจน
Inspection report เอกสาร CAPA report สามารถแปลโดยผูผ้ ลิตยาใน อนุโลมให้การแปลเอกสาร CAPA ซึ่งเป็นเอกสารที่จัดทาโดยผูผ้ ลิต สามารถเพิ่มช่อง
and CAPA report ต่างประเทศเหรือไม่
ทางการแปลนอกเหนือจากช่องทางปกติได้ คือ สามารถแปลโดยผูผ้ ลิตยาใน
ต่างประเทศได้ ทั้งนี้ ต้องมีการรับรองความถูกต้องของการแปล CAPA โดย
Qualified person ของโรงงานผูผ้ ลิต เช่น QA manager เป็นต้น
GMP/Quality
กรณีที่มเี อกสาร GMP/Quality Agreement หลาย 1. เอกสารข้อตกลงด้านคุณภาพ (GMP/Quality Agreement) ระหว่างผู้ผลิตยาใน
Agreement
ฉบับซึ่งผู้รับอนุญาตฯ ไม่ได้ตกลงร่วมกันกับผู้ผลิต
ต่างประเทศและผู้รับอนุญาตฯ เป็นเอกสารที่ระบุถึงหน้าที่ความรับผิดชอบของ
โดยตรงและมีเอกสารบางฉบับที่ผผู้ ลิตไม่สามารถส่งให้
แต่ละฝ่ายที่เกีย่ วกับการผลิต การเปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิต สถานที่ผลิต
ผู้รับอนุญาตฯ เพื่อยื่นคาขอฯ ได้ ผู้รับอนุญาตฯ ขอ
และการประกันคุณภาพที่มีผลกระทบต่อคุณภาพ ประสิทธิผล และความ
จัดส่งเอกสารดังกล่าวให้กองยาโดยตรงได้หรือไม่
ปลอดภัยของยาตลอดวงจรของผลิตภัณฑ์ (Product life cycle) กรณีพบปัญหา
คุณภาพยา ผู้รับอนุญาตฯ ต้องรับผิดชอบร่วมกับผู้ผลิตในการดาเนินการสืบสวน
หาสาเหตุ การแก้ไขปัญหา รวมถึงการป้องกันมิให้ปัญหาเกิดซ้า ดังนัน้ เอกสาร
ข้อตกลงด้านคุณภาพจึงเป็นเอกสารที่ผู้รับอนุญาตนาหรือสั่งฯ ซึ่งเป็นเจ้าของ
ผลิตภัณฑ์ตามกฎหมายของประเทศไทยควรจะสามารถเข้าถึงในรายละเอียดการ
ตกลง เงื่อนไข และหน้าที่ความรับผิดชอบ จึงไม่ใช่เอกสารที่เป็นความลับ
ระหว่างผูผ้ ลิตและผูร้ ับอนุญาตฯ จึงเป็นหน้าที่ที่ผู้ผลิตควรจะจัดส่งเอกสาร
ดังกล่าวผ่านผู้รับอนุญาตฯ เพื่อพิจารณาในรายละเอียดก่อนการยื่นคาขอฯ
ต่อไป
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เอกสาร

เอกสาร
ประกอบการยื่นคา
ขอฯ ของสถานที่
ผลิตยาประเภท
Non-PIC/S

เอกสาร GMP/Quality agreement ต้องเป็นฉบับ
เอกสารข้อตกลงด้านคุณภาพ (GMP/Quality Agreement) ระหว่างผู้ผลิตยาใน
Signed Agreement ที่แสดงความรับผิดชอบทางด้าน ต่างประเทศและผู้รับอนุญาตฯ เป็นเอกสารที่ระบุถึงหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละ
คุณภาพของผลิตภัณฑ์ใช่หรือไม่
ฝ่ายที่เกี่ยวกับการผลิต การเปลีย่ นแปลงกระบวนการผลิต สถานทีผ่ ลิต และการ
ประกันคุณภาพที่มผี ลกระทบต่อคุณภาพ ประสิทธิผล และความปลอดภัยของยา
ตลอดวงจรของผลิตภัณฑ์ (Product life cycle) ต้องมีหัวข้อตามที่กองยากาหนด
ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่มีกิจกรรมใดระหว่างการนาหรือสั่งยาเข้ามาในราชอาณาจักรกับการ
ผลิต อาจระบุว่าไม่เกี่ยวข้องในหัวข้อนั้น ๆ ได้ (Not Applicable: N/A) พร้อม
เหตุผลประกอบ
กรณีที่มผี ู้รับอนุญาตฯ หลายรายที่เป็นบริษัทในเครือ ผู้รับอนุญาตฯ สามารถยื่นคาขอให้พิจารณามาตรฐานวิธีการในการผลิตยาของ
เดียวกัน แต่มีการใช้โรงงานผูผ้ ลิตร่วมกัน โดยโรงงาน สถานที่ผลิตยาในต่างประเทศ โดยอ้างอิงเอกสารจากบริษัทในเครือที่ส่งตรงให้กองยา
ผู้ผลิตดังกล่าวได้ทาการส่งเอกสารให้กับกองยา
ได้โดยอนุโลม เช่น GMP inspection report ที่ส่งตรงมาจากผูผ้ ลิต เป็นต้น ภายใต้
โดยตรง เช่น GMP Inspection report and CAPA เงื่อนไขการยื่นคาขอฯ ของบริษัทในเครือทั้งหมดจะต้องจัดเตรียมแฟ้มคาขอฯ
report, GMP Certificate สามารถใช้เอกสารชุด
แยกกัน (เนื่องจากผู้รับอนุญาตฯ มีใบอนุญาตฯ แยกกัน) และยื่นคาขอฯ พร้อมกันใน
เดียวกันได้หรือไม่
วันและเวลาเดียวกัน
มีคู่มือรายละเอียดของเอกสารที่ตอ้ งยื่นคาขอฯ ของ
กองยาได้จัดทาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมเอกสารสาหรับสถานที่ผลิตยา
สถานที่ผลิตยาประเภท Non-PIC/S หรือไม่ เนื่องจาก ประเภท Non-PIC/S ตามแบบฟอร์มตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารแสดง
รายการเอกสารมีจานวนมาก
รายละเอียดวิธีการผลิตยาที่จะนาหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักร รวมทั้งรายละเอียด
ของสถานที่ เครื่องมือ และอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตยา พร้อมรูปภาพประกอบ
(F-D3-81) ซึ่งมีรายละเอียดข้อมูลเพียงพอในการเตรียมเอกสาร ทั้งนี้ หากสถานที่
ผลิตยาประเภท Non-PIC/S ไม่สามารถจัดเตรียมเอกสารตามข้อกาหนดบางประเภท
ได้ เนื่องจากไม่มีในข้อกาหนดในเรื่องเอกสารของการตรวจประเมินของประเทศที่
สถานที่ผลิตยานั้นตั้งอยู่ ให้ผู้รับอนุญาตฯ ระบุว่าเอกสารประเภทนัน้ ไม่สามารถ
จัดเตรียมเพื่อประกอบการยื่นคาขอฯ ได้ โดยระบุในหมายเหตุว่า NA (Not
Available or Not Applicable) พร้อมทั้งให้ผู้ผลิตชี้แจงเหตุผลประกอบ
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กระบวนการ -

กองยามีช่องทางในการติดต่อสอบถามเกี่ยวกับการยื่น กองยามีช่องทางในการติดต่อสอบถามเกี่ยวกับการยื่นคาขอให้พิจารณามาตรฐาน
คาขอให้พิจารณามาตรฐานวิธีการในการผลิตยาของ วิธีการในการผลิตยาของสถานที่ผลิตยาในต่างประเทศ ดังนี้
สถานที่ผลิตยาในต่างประเทศช่องทางใดบ้าง
1. กลุ่มกากับดูแลหลังออกสู่ตลาด กองยา โทรศัพท์ 02 590 7704
2. จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ gmp_accredit@fda.moph.go.th
3. ณ ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ (ONE STOP SERVICE CENTER หรือ
OSSC) อาคาร 6 ชั้น 4 โทรศัพท์ 02 590 7618
4. คู่มือประชาชน : การพิจารณามาตรฐานวิธีการในการผลิตยาของสถานที่ผลิตยา
ในต่างประเทศ โดยสามารถดาวโหลดได้ที่ http://www.info.go.th/
5. คู่มือการขอพิจารณามาตรฐานวิธกี ารในการผลิตยาของสถานที่ผลิตยาใน
ต่างประเทศ โดยสามารถดาวโหลดได้ที่
https://www.fda.moph.go.th/sites/Drug/post/Pages/Main.aspx (หัวข้อ
ประชาสัมพันธ์)
6. บทเรียนออนไลน์เพื่อพัฒนายกระดับมาตรฐานการประกันคุณภาพยาของ
ภาคอุตสาหกรรมยา เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันในระดับสากลและ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ปีงบประมาณ 2563 (รูปแบบ E-Learning)
โดยสามารถศึกษาเล่าเรียนได้ที่
https://www.fda.moph.go.th/sites/Drug/post/Pages/Main.aspx (หัวข้อ
ประชาสัมพันธ์)

