
ตวัอยา่งเอกสารประกอบ TRL แผนงาน สขุภาพและการแพทย์

ค าอธบิาย เอกสารประกอบ TRL ค าอธบิาย เอกสารประกอบ TRL

TRL 4  : การพสิจูนเ์ชงิ

แนวคดิ (Proof of concept)

 หรอื ตน้แบบไดถ้กูสาธติใน

ระดบัหอ้งปฏบิตักิาร หรอื 

Pre-clinical / non-clinical

 study (แลว้แตก่รณี)

- ตน้แบบผลติภัณฑห์รอืกระบวนการไดรั้บการสาธติใน

ระดับหอ้งปฏบิัตกิารทีไ่ดม้าตรฐาน

- มกีารแสดงใหเ้ห็นถงึคณุลักษณะและคณุสมบัตสิ าคัญ

ของตน้แบบผลติภัณฑห์รอืกระบวนการวา่สามารถท างาน

ไดต้ามทีค่าดหวงั 

- มกีารทดลองตน้แบบผลติภัณฑห์รอืกระบวนการในระดับ 

pre-clinical/non-clinical ทัง้ in vitro หรอื in vivo ทีไ่ด ้

เป็นไปตามมาตรฐานสากล

1. วธิกีารทดลองและผลการทดลองในระดบั

หอ้งปฏบิตักิารของตน้แบบผลติภณัฑห์รอื

กระบวนการ ทีส่ามารถพฒันาและ/หรอืประยกุต ์

ผลลพัธท์ ีไ่ดส้ าหรบัการตอ่ยอดในล าดบัตอ่ไป 

2. ผลการทดลองของตน้แบบผลติภณัฑห์รอื

กระบวนการในระดบั In vitro และ/หรอื In vivo

4.1 การพสิจูน์ผลติภัณฑเ์ชงิแนวคดิ (Proof of 

Concept) หมายถงึกระบวนการวจัิยทีแ่สดงกลไกการ

ท างานหรอืการออกฤทธิข์องแนวคดิผลติภัณฑ์

4.2 การพัฒนาผลติภัณฑต์น้แบบ (Prototype Design

 & Development) หมายถงึกระบวนการรวบรวม Design

 Inputs ประเภทตา่งๆ เชน่ Users, Patients, Market 

Products, Useability, Rule & Regulation, Standards

 เป็นตน้ เพือ่น ามาสรา้งแนวคดิการออกแบบผลติภัณฑ ์

(Product Design Concept) และน าไปสรา้งเป็น

ผลติภัณฑต์น้แบบรุน่ที ่1 (First Design Output) 

ตอ่มาท าการทดสอบ Products Verification เพือ่ให ้

สอดคลอ้งกบัแนวคดิการออกแบบผลติภัณฑ ์(Design 

Concepts) สามารถพัฒนาเป็นผลติภัณฑต์น้แบบรุน่

สดุทา้ย (Final Design output)

 4.3 การทดสอบเพือ่ประเมนิความปลอดภัยและ

ประสทิธภิาพหรอืสมรรถนะของผลติภัณฑต์น้แบบใน

ระดับกอ่นการทดลองในมนุษย(์Preclinical - 

Conformity Ascessment)  หมายถงึการทดสอบ

ผลติภัณฑต์น้แบบรุน่สดุทา้ย (Final Design output) 

เพือ่ประเมนิความปลอดภัยและประสทิธภิาพหรอื

สมรรถนะของผลติภัณฑ ์ในระดับกอ่นการทดลองใน

มนุษย(์Preclinical - Conformity  Ascessment) ไดแ้ก่

 การทดสอบในหอ้งปฏบิัตกิาร การทดสอบใน

สัตวท์ดลองทีส่อดคลอ้งกบักลไกควบคมุก ากบัของ

ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา พรอ้มระบุ

มาตรฐานทีใ่ชอ้า้งองิ

4.4 การประเมนิและจัดการความเสีย่ง (Risks Analysis

 & Managenent) การออกแบบวธิกีารทดสอบ (Design

 of Conformity)

1. ผลการวจิยัพืน้ฐานซึง่เป็นทีม่าของการ

ออกแบบแนวคดิการสรา้งผลติภณัฑ ์(สามารถใช้

ขอ้มลูอา้งองิได)้

2. แนวคดิการออกแบบผลติภณัฑต์น้แบบ 

Prototypes - Design Inputs Information / 

Design Concept

3. แผนการทดสอบ วธิกีารทดสอบ รวมถงึผลการ

ทดสอบผลติภณัฑต์น้แบบ โดยอา้งองิตาม

มาตรฐานสากลทีเ่ก ีย่วขอ้ง (Prototype 

Verification / Pre-Clinical Testing)

4. ผลการวเิคราะหแ์ละการจดัการความเสีย่ง 

(Risks Analysis & Management)

5. ระบบคณุภาพการผลติเครือ่งมอืแพทย ์(QMS)

 ทีม่ขีอบขา่ย Design & Development ส าหรบั

ผลติภณัฑเ์ครือ่งมอืแพทยน์ ัน้ๆ

TRL 5 : ตน้แบบหรอื

กระบวนการไดถ้กูสาธติใน

สภาวะแวดลอ้มทีเ่ก ีย่วขอ้ง

 - มผีลการทดลองทีแ่สดงถงึ pharmacokinetics / 

pharmacodynamics / toxicology จากหอ้งปฏบิัตกิารที่

ไดรั้บการรับรองมาตรฐาน GLP

- มกีารจัดเตรยีมขอ้มูลกระบวนการผลติและการวเิคราะห ์

(Chemistry, Manufacturing and Control; CMC) ที่

สอดคลอ้งกบัมาตรฐาน GMP และเหมาะสมตอ่การผลติ

เพือ่น าไปใชใ้นการศกึษาวจัิยทางคลนิกิ

1. ขอ้มลูการทดลอง non-clinical / pre-clinical

 studies จากแหลง่ทดสอบทีไ่ดร้บัการรบัรองตาม

มาตรฐาน GLP ทีส่ามารถใชใ้นการสนบัสนนุ

ขอ้มลูความปลอดภยัและประสทิธผิลกอ่นทีจ่ะมี

การศกึษาวจิยัในมนษุย์

2. ขอ้มลู CMC ของผลติภณัฑย์า

3. ใบอนญุาตการผลติยาแผนปจัจบุนัจาก อย ทีม่ ี

ชือ่ของผลติภณัฑย์าระบอุยูใ่นรายการผลติภณัฑ์

ทีไ่ดร้บัอนญุาต

ขัน้ตอนการเตรยีมการกอ่นการจัดท าหลักฐานทางคลนิกิ 

(Clinical Evidence)

ส าหรบัเครือ่งมอืแพทยท์ีต่อ้งมกีารศกึษาวจิยัใน

มนษุย ์(Clinical Investigation)

1. ค าขอผลติ/น าเขา้เครือ่งมอืแพทยท์ีไ่ดร้บัการ

ยกเวน้ตามมาตรา 27 (5) แหง่พรบ.เครือ่งมอื

แพทย ์2562 ทีไ่ดร้บัการอนญุาตจากอย.

2. Clinical Investigational Study - Full 

Proposal โดยอา้งองิตาม GCP                           

             

3. เอกสาร EC - Ethic Committe / CRO - 

Contracted Research Organization / CRC - 

Clinical Research Center                    

4. เอกสาร Regulatory Consultation (ถา้ม)ี

ส าหรบัเครือ่งมอืแพทยท์ีไ่มม่กีารศกึษาวจิยัใน

มนษุย ์

1. แผนการทบทวนวรรณกรรม (Review 

Literature Plan)

TRL 6 : ตน้แบบหรอื

กระบวนการไดถ้กูสาธติใน

สภาวะแวดลอ้มทีเ่ก ีย่วขอ้ง

- ไดรั้บการอนุญาตใหด้ าเนนิการศกึษาวจัิยทางคลนิกิ 

(IND) จาก อย

- ตน้แบบผลติภัณฑท์ีผ่ลติจากสถานทีผ่ลติทีส่อดคลอ้ง

กบัมาตรฐาน GMP ผา่นการศกึษาวจัิยทางคลนิกิระยะที ่1, 

1/2 และ/หรอื 2 (Clinical Trial Phase 1, 1/2 and/or 2) 

เพือ่ศกึษาประสทิธผิล ความปลอดภัย และผลขา้งเคยีง

ตา่ง ๆ 

- ขอ้มูลกระบวนการผลติและการวเิคราะหม์คีวามสอดคลอ้ง

กบัมาตรฐาน GMP และเหมาะสมตอ่การผลติเพือ่น าไปใช ้

ในการศกึษาวจัิยทางคลนิกิ

1. การจดัเตรยีมแบบฟอรม์ ผย. 8 เพือ่ด าเนนิการ

อนญุาตผลติยาตวัอยา่งเพือ่การศกึษาวจิยัทาง

คลนิกิระยะที ่1, 1/2 และ/หรอื 2 รวมท ัง้ขอ้มลู

สนบัสนนุผลติภณัฑย์าท ัง้ CMC และ Safety 

(and/or Efficacy) profile ทีจ่ดัเตรยีมในรปูแบบ

 ICH-CTD

2. แบบแผนการศกึษาวจิยัทางคลนิกิระยะที ่1, 

1/2 และ/หรอื 2 

3. เอกสารแผนการด าเนนิการ ระยะเวลา และ

ประมาณการคา่ใชจ้า่ยส าหรบัการศกึษาวจิยัทาง

คลนิกิระยะที ่1, 1/2 และ/หรอื 2

การเริม่ด าเนนิการจัดท าหลักฐานทางคลนิกิ (Clinical 

Evidence) เพือ่ศกึษาประสทิธภิาพและความปลอดภัย

ของเครือ่งมอืแพทยใ์นกลุม่ตัวอยา่งจ านวนนอ้ย (Early 

Feasibility Study)

ส าหรบัเครือ่งมอืแพทยท์ีต่อ้งมกีารศกึษาวจิยัใน

มนษุย ์(Clinical Investigation)

1. ค าขอผลติ/น าเขา้เครือ่งมอืแพทยท์ีไ่ดร้บัการ

ยกเวน้ตามมาตรา 27 (5) แหง่พรบ.เครือ่งมอื

แพทย ์2562 ทีไ่ดร้บัการอนญุาตจากอย.

2. Clinical Investigational Study - Full 

Proposal โดยอา้งองิตาม GCP

3. ขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการศกึษาวจิยัในมนษุย ์             

                          

4. เอกสาร EC - Ethic Committe / CRO - 

Contracted Research Organization / CRC - 

Clinical Research Center  

5. เอกสาร Regulatory Consultation (ถา้ม)ี

ส าหรบัเครือ่งมอืแพทยท์ีไ่มม่กีารศกึษาวจิยัใน

มนษุย์

1. ขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการทบทวนวรรณกรรม 

(Literatuer Review Information) เพือ่

สนบัสนนุประสทิธภิาพและความปลอดภยัของ

เครือ่งมอืแพทยใ์นมนษุย์

TRL 7 : ตน้แบบหรอื

กระบวนการไดถ้กูสาธติใน

สภาวะแวดลอ้มทีเ่ก ีย่วขอ้ง

- ตน้แบบผลติภัณฑผ์า่นการศกึษาวจัิยทางคลนิกิระยะที ่1,

 1/2 และ/หรอื 2 (Clinical Trial Phase 1, 1/2 and/or 2)

 เพือ่ศกึษาประสทิธผิล ความปลอดภัย และผลขา้งเคยีง

ตา่ง ๆ 

- มกีารพัฒนากระบวนการผลติและการวเิคราะหใ์นดา้น

ตา่ง ๆ เพือ่สนับสนุนและสอดคลอ้งการด าเนนิการตาม

มาตรฐาน GMP และสามารถใชเ้พือ่ประกอบการขึน้

ทะเบยีนต ารับยาได ้

1. รายงานผลการศกึษาวจิยัทางคลนิกิระยะที ่1, 

1/2 และ/หรอื 2 

2. ขอ้มลู Product development ทีม่คีวาม

สอดคลอ้งกบัมาตรฐาน GMP และสามารถใช้

ประกอบการขึน้ทะเบยีนต ารบัยาตามรปูแบบ 

ICH-CTD 

3. สถานทีผ่ลติผลติภณัฑย์าไดม้กีารพฒันาและมี

การเตรยีมความพรอ้มส าหรบัการตรวจประเมนิ

มาตรฐาน GMP-IMP

การจัดท ารปูแบบรายงานการประเมนิดา้นคลนิกิฉบับ

สมบรูณ์ (Clinical Evaluation Report) เพือ่เป็นขอ้มูล

สนับสนุนประสทิธภิาพและความปลอดภัยทางคลนิกิ 

(Clinical Safety and Performance Study)

1. Clinical Evaluation Report

TRL 8 : การผลติและ

การตลาด

- ตน้แบบผลติภัณฑผ์า่นการศกึษาวจัิยทางคลนิกิระยะที ่3 

เพือ่ศกึษาประสทิธผิล ความปลอดภัย และผลขา้งเคยีง

ตา่ง ๆ 

- สถานทีผ่ลติผลติภัณฑย์าไดรั้บการประเมนิตามาตรฐาน 

GMP-IMP

1. การจดัเตรยีมแบบฟอรม์ ผย. 8 เพือ่ด าเนนิการ

อนญุาตผลติยาตวัอยา่งเพือ่การศกึษาวจิยัทาง

คลนิกิระยะที ่3 รวมท ัง้ขอ้มลูสนบัสนนุผลติภณัฑ์

ยาท ัง้ CMC, Safety และ Efficacy ทีจ่ดัเตรยีมใน

รปูแบบ ICH-CTD

2. แบบแผนการศกึษาวจิยัทางคลนิกิระยะที ่3 

3. เอกสารแผนการด าเนนิการ ระยะเวลา และ

ประมาณการคา่ใชจ้า่ยส าหรบัการศกึษาวจิยัทาง

คลนิกิระยะที ่3 

4. GMP-IMP Certificate

การไดรั้บอนุญาตการขึน้ทะเบยีนผลติภัณฑจ์ากอย. 1. ใบจดทะเบยีนสถานประกอบการผลติ/น าเขา้

เครือ่งมอืแพทย ์ทีม่ขีอบขา่ยตรงกบัผลติภณัฑ์

เครือ่งมอืแพทยน์ ัน้ๆ

2. ใบอนญุาต / ใบรบัแจง้รายการละเอยีด / ใบรบั

จดแจง้ จากอย.  

3. ระบบคณุภาพการผลติเครือ่งมอืแพทย ์(QMS) 

ในขอบขา่ย Manufactur & Distribution 

ส าหรบัผลติเครือ่งมอืแพทยน์ ัน้ๆ (ถา้ม ีแตอ่ย.ยงั

ไมไ่ดม้กีารบงัคบัในปจัจบุนั)

TRL 9: Commercialization - ผลติภัณฑย์าสามารถผลติเป็นสนิคา้เพือ่จ าหน่ายในระบบ

สาธารณสขุได ้โดยมรีะบบ Logistic และ inventory 

รวมถงึระบบการตดิตามความปลอดภัยของผลติภัณฑย์าที่

เหมาะสม

- สถานทีผ่ลติผลติภัณฑย์าไดรั้บการประเมนิตามาตรฐาน 

GMP

1. รายงานผลการศกึษาวจิยัทางคลนิกิระยะที ่3 

2. ค าขอขึน้ทะเบยีนต ารบัยาทีก่ารขดัขอ้มลูตาม

รปูแบบ ICH-CTD

3. GMP Certificate

ผูผ้ลติมกีารเฝ้าระวงัผลติภัณฑห์ลังออกสูต่ลาด ไมม่เีอกสารจากอย. แตเ่จา้ของผลติภณัฑต์อ้งมี

การจดัท าชอ่งทางรบัเร ือ่งรอ้งเรยีนและรบัแจง้

เหตกุารณ์ไมพ่งึประสงค ์และปฏบิตัติามหนา้ที่

ของผูผ้ลติ/น าเขา้หลงัผลติภณัฑอ์อกสูต่ลาด 

ตามพรบ.เครือ่งมอืแพทย ์2562

หมายเหต:ุ ขัน้ตอนของการผลติยา และ Biopharmaceuticals แตล่ะชนดิ แตล่ะสตูร อาจมคีวามจ าเพาะทัง้ในขัน้ตอนการพัฒนา

และผลติ รวมถงึ Regulatory Requirement

ยาและ biopharmaceutical
ระดบั TRL

medical device 

หมายเหต:ุ  เนือ่งจากความแตกตา่งของ Medical Devices แตล่ะ class และความซบัซอ้นของแตล่ะ devices 

ดังนัน้ อาจมกีรณีทีก่าร วจัิย พัฒนาและ การผลติ มขีัน้ตอน  วธิกีารปฏบิัต ิและ Regulation ทีจ่ าเพาะ”


