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2. สามารถอธิบายความแตกตางระหวางการสลับเปลี่ยนการใชยาและการจายยาแทน
3. ทราบสถานการณและแนวทางการสลับเปลี่ยนการใชยาในตางประเทศ
บทคัดยอ
ไบโอซิมิลารหรือยาชีววัตถุคลายคลึง คือ ชีวเภสัชภัณฑที่ผลิตเลียนแบบยาตนแบบ การพัฒนาไบโอซิมิลาร
จะตองทําการศึกษาเปรียบเทียบกับยาตนแบบในดานคุณภาพยา ความปลอดภัย และประสิทธิภาพ เพื่อขออนุมัติ
ขึ้นทะเบียนตํารับยาตามแนวทางไบโอซิมิลาร ซึ่งมีขอกําหนดที่แตกตางไปจากการขึ้นทะเบียนยาสามัญใหมที่เปน
ยาเคมี ไบโอซิมิลารสามารถไดรับการอนุมัติใหขยายขอบงใชได และในปจจุบันการสลับเปลี่ยนใชไบโอซิมิลารแทน
ยาตนแบบไดรับการยอมรับมากขึ้นในตางประเทศ ซึ่งจะชวยใหผูปวยที่มีความจําเปนตองใชยามีโอกาสเขาถึงยาที่มี
คุณภาพดีและราคาสมเหตุสมผลไดมากขึ้น
คําสําคัญ
ไบโอซิมิลาร ยาชีววัตถุคลายคลึง การขยายขอบงใช การสลับเปลี่ยนการใชยา
บทนํา
ไบโอซิมิลาร (biosimilars) คือ ชีวเภสัชภัณ ฑ (biopharmaceuticals) ที่ผลิตเลียนแบบชีวเภสัชภัณ ฑ
ตนแบบโดยมีศึกษาเปรียบเทียบกับยาตนแบบในดานคุณภาพยา ความปลอดภัย และประสิทธิภาพ และไดทําการ
ขึ้นทะเบียนตามแนวทางของไบโอซิมิลาร (1-3) ปจจุบันมีไบโอซิมิลารที่อยูระหวางการวิจัยและพัฒนามากกวา
1,000 รายการ ในป 2562 มูลคาทางการตลาดของไบโอซิมิลารทั่วโลกมีมูลคาประมาณ 4,500 ลานเหรียญสหรัฐ
และคาดวาจะมีมูลคาสูงถึง 23,600 ลานเหรียญสหรัฐภายในป 2567 มีการคาดการณวาตลาดของไบโอซิมิลาร
จะมีอัตราการเติบโตที่สูงมากประมาณ 39.4% โดยสหภาพยุโรปเปนภูมิภาคที่มีอัตราการใชไบโอซิมิลารสูงที่สุด (4)
การเติบโตของไบโอซิมิลารสงผลใหผูปวยมีโอกาสเขาถึงยามากขึ้นและชวยลดคาใชจายดานสุขภาพทั่วโลก (5, 6)
มี ร ายงานว า การสลั บ เปลี่ ย นการใช ย าต น แบบมาเป น ไบโอซิ มิ ล าร ในยุ โรปช ว ยประหยั ด ค า ใช จ า ยมากกว า
หนึ่งหมื่นลานยูโร (7) และทําใหเกิดความยั่งยืนทางรายจายดานสุขภาพ (5)
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ปจจุบันมีองคกรวิชาชีพหลายองคกรในยุโรปสนับสนุนการใชไบโอซิมิลารมากขึ้น โดยจัดทําแนวปฏิบัติที่ดี
ในการใชไบโอซิมิล ารในการรักษาโรคตาง ๆ (8-11) อยางไรก็ ตาม ไบโอซิมิลารยังคงเป นเรื่องใหม และยั งคงมี
การพัฒนาอยางตอเนื่อง ซึ่งในทางปฏิบัติยังมีความแตกตางกันในหลายประเทศรวมถึงมีขอสงสัยหลายประเด็นที่
เกี่ย วกั บการใชไบโอซิมิลาร โดยเฉพาะอยางยิ่งเรื่องการอนุ มัติขยายขอบ งใช (extrapolation of indications)
และการสลับเปลี่ยนการใชยา (interchangeability) เนื่องจากแพทยยังมีความกังวลเรื่องการกระตุนภูมิคุมกันของ
รางกาย (immunogenicity) เมื่อมีการสลับเปลี่ยนใชจากยาตนแบบมาเปนไบโอซิมิลาร บทความนี้ครอบคลุมเรื่อง
หลั ก การอนุ มั ติ ข ยายข อ บ งใช การสลั บ เปลี่ ย นการใช ย า และตั ว อย า งแนวทางการสลั บ เปลี่ ย นการใช ย าใน
ตางประเทศวามีแนวทางอยางไรในปจจุบัน
การขยายขอบงใชของไบโอซิมิลาร (extrapolation of indications for biosimilars)
ไบโอซิ มิ ล าร ที่ ได รั บ การอนุ มั ติ ท ะเบี ย นจนถึ งป จ จุ บั น มี จํ า นวนมากขึ้ น เช น European Medicines
Agency (EMA) ไดอนุมัติทะเบี ยนไบโอซิมิลาร 69 รายการ แบงเปน 8 กลุมผลิตภัณ ฑ ไดแก human growth
hormone, granulocyte colony-stimulating factor (GCSF), erythropoiesis stimulating agent, insulin,
follicle-stimulating hormone, parathyroid hormone, tumor necrosis factor inhibitors (TNFi) แ ล ะ
monoclonal antibodies (mAbs) (ข อ มู ล ณ วั น ที่ 12 กุ ม ภาพั น ธ 2564) (12) ประเทศสหรั ฐ อเมริ ก ามี
ไบโอซิมิลารขึ้นทะเบียน 27 รายการ (ขอมูล ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2563) (13) สําหรับประเทศไทยมีไบโอซิมิลาร
ขึ้นทะเบียน 28 รายการ แบ งเปน 5 กลุมผลิตภัณฑ ไดแก GCSF, mAbs, TNFi, parathyroid hormone และ
insulin (ขอมูล ณ วันที่ 5 เมษายน 2564) (14)
หลักการขยายขอบงใชเปนหลักการที่เปนที่ยอมรับ (well-established principle) ในมาตรฐานสากล
เนื่องจากการขยายขอบงใชเปนการหลีกเลี่ยงการทําการศึกษาทางคลินิกที่ไมจําเปนและประหยัดทรัพยากรและ
งบประมาณในการศึกษาทางคลินิก โดยที่ผูผลิตยาหรือผูขออนุญาตขึ้นทะเบียนยาทําการศึกษาทางคลินิกเพียง
ขอบงใชเดียวเพื่อมายื่นขออนุมัติทะเบียนยา และโดยหลักการของไบโอซิมิลารสามารถขออนุมัติการขยายขอบงใช
ของไบโอซิ มิล าร โดยการขยายข อบ งใช จากขอบงใชห นึ่งไปขอบงใชอื่น ของชีวเภสัช ภัณ ฑตน แบบ โดยไมต อง
ทําการศึกษาทางคลิ นิกเพิ่ มเติ มในขอบ งใชอื่น ๆ โดยหนว ยงานที่ กํากับ ดู แลการขึ้ น ทะเบี ยนยาหรือสํ านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยาจะพิจารณาจากขอมูลทั้งหมดของไบโอซิมิลารทั้งดานคุณภาพ ความปลอดภัย และ
ประสิ ทธิภ าพวาไมมีความแตกต างจากชี วเภสัช ภัณ ฑตน แบบ จึงจะอนุมัติการขยายขอบงใชได การขออนุ มัติ
การขยายขอบงใชสามารถทําได โดยมีหลักการสําคัญที่ควรพิจารณาดังนี้
กลไกในการออกฤทธิ์ของยา (mechanism of action) ยาควรมีกลไกการออกฤทธิ์ผ านรีเซปเตอร
เดียวกัน แตในกรณีที่ยามีกลไกการออกฤทธิ์ของแตละขอบงใชตางกันหรือออกฤทธิ์ผานหลายรีเซปเตอร ผูผลิต
อาจมีความจําเป น ต องให เหตุผ ลเพิ่ มเติ ม หรือทําการศึกษาทางดานที่ไมใชคลินิกหรือดานคลินิกเพิ่มเติม เชน
ทําการศึ กษาด านเภสั ช พลศาสตร (pharmacodynamics measures) เพิ่ มเติมเพื่อ พิสู จ นวาไบโอซิ มิล ารและ
ชีวเภสัชภัณฑตนแบบออกฤทธิ์ไดเหมือนกัน
ประชากรที่ทําการศึกษา (study population) การศึกษาทางคลินิกระยะที่ 3 นั้นจะตองทําการศึกษา
ในกลุ มผู ป วยที่ มีลั กษณะคล ายกั น และมี ค วามไวต อการใช ย ามากที่ สุด (homogenous and most-sensitive
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patient population) และทําการศึกษาในขอบงใชที่มีความไวพอ (sensitive indication) โดยจุดยุติ (end point)
ของการศึกษาที่เลือกใชจะตองสามารถประเมินความแตกตางทางคลินิกระหวางไบโอซิมิลารและชีวเภสัชภัณฑ
ตนแบบทั้งในดานประสิทธิภาพ ความปลอดภัย และการกระตุนภูมิคุมกันของรางกายได

หากขอมูลทั้ งหมด (totality of data) ทั้ งดานคุณ ภาพยา ดานความปลอดภัย และดานประสิทธิภ าพ
สามารถแสดงให เห็ น ว า ไบโอซิ มิ ล าร มี ค วามคล ายคลึ ง กั บ ยาต น แบบก็ ส ามารถอนุ มั ติ ให ข ยายข อ บ งใช ข อง
ไบโอซิมิลารไปยังขอบงใชอื่น ๆ ของยาตนแบบได (3, 15) ตัวอยางไบโอซิมิลารที่ไดรับการอนุมัติใหขยายขอบงใช
ได แ ก filgrastim, epoetin, infliximab, rituximab, trastuzumab, bevacizumab เป น ต น ดั งแ ส ด งใน
ตารางที่ 1
ตารางที่ 1: ตัวอยางไบโอซิมิลารที่ไดรับอนุมัติใหขยายขอบงใช
ไบโอซิมิลาร
หลักฐานที่สนับสนุนการขยายขอบงใชของไบโอซิมิลาร
Filgrastim
• ขอมูลหลักฐานทั้งหมดที่ทําการศึกษาเปรียบเทียบกับยาตนแบบ (Neupogen)
(16, 17)
ไดแก analytical characterization, in vitro studies, pharmacokinetic study,
การวัดระดับ absolute neutrophil และ CD34+ ในอาสาสมัครสุขภาพดี,
การศึกษาประสิทธิภาพและความปลอดภัยในผูปวยมะเร็ง
• กลไกการออกฤทธิ์ของยาที่ออกฤทธิ์ผานรีเซปเตอร G-CSF เพียงรีเซปเตอรเดียว
Epoetin
• ขอมูลการศึกษาเปรียบเทียบกับยาตนแบบ (Eprex) ดานโครงสรางยา การออกฤทธิ์
(18)
และกลไกในการออกฤทธิ์
• ผลการศึกษาเปรียบเทียบกับยาตนแบบดานเภสัชพลศาสตร (การกระตุนการสราง
เม็ดเลือดแดง) และประสิทธิภาพในการรักษาในผูปวยโรคไตที่มีภาวะโลหิตจางและ
ผลการศึกษาดานความปลอดภัย
Infliximab
• ขอมูลหลักฐานทั้งหมดที่ทําการศึกษาเปรียบเทียบกับยาตนแบบ (Remicade)
(19, 20)
ดานคุณภาพยา ความปลอดภัย และประสิทธิภาพ โดยทําการศึกษาเปรียบเทียบ
ดานประสิทธิภาพและความปลอดภัยในกลุมผูปวย rheumatoid arthritis และ
ankylosing spondylitis
Rituximab
• ขอมูลหลักฐานทั้งหมดที่ทําการศึกษาเปรียบเทียบกับยาตนแบบ (Rituxan หรือ
(21, 22)
MabThera) ดานคุณภาพยา ความปลอดภัย และประสิทธิภาพ โดยทําการศึกษา
เปรียบเทียบดานประสิทธิภาพและความปลอดภัยในกลุมผูปวย rheumatoid
arthritis หรือ follicular lymphoma
Trastuzumab • ขอมูลหลักฐานทั้งหมดที่ทําการศึกษาเปรียบเทียบกับยาตนแบบ (Herceptin)
ดานคุณภาพยา ความปลอดภัย และประสิทธิภาพ โดยทําการศึกษาเปรียบเทียบ
(23, 24)
ดานประสิทธิภาพและความปลอดภัยในกลุมผูปวย neoadjuvant and adjuvant
HER2-positive early breast cancer หรือ first-line HER2-positive metastatic
breast cancer
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Bevacizumab • ขอมูลหลักฐานทั้งหมดที่ทําการศึกษาเปรียบเทียบกับยาตนแบบ (Avastin)
(25, 26)
ดานคุณภาพยา ความปลอดภัย และประสิทธิภาพ โดยทําการศึกษาเปรียบเทียบ
ดานประสิทธิภาพ และความปลอดภัยในกลุมผูปวย non-small-cell lung cancer
จากขอมูลในตารางที่ 1 ในกรณีที่เปนยารักษาโรคมะเร็ง เชน trastuzumab การประเมินผลการศึกษา
ดานประสิ ทธิภ าพของไบโอซิ มิล ารจ ะไม ใชจุด ยุติ (end point) ที่ นิ ยมใชในการพัฒ นายารักษามะเร็งใหม เช น
progression-free/disease-free survival หรือ overall survival เนื่องจากจุดยุติเหลานี้อาจจะไมมีความไวมาก
พอที่จะตรวจพบความแตกตางระหวางไบโอซิมิลารและยาตนแบบ ดังนั้น EMA แนะนําใหใช overall response
rate หรื อ pathological complete response เพื่ อ ประเมิ น ผลการศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บทางคลิ นิ ก ระหว า ง
ไบโอซิมิลารกับยาตนแบบแทน (27)
การสลับเปลี่ยนการใชยาไบโอซิมิลาร (interchangeability of biosimilars)
จากไบโอซิ มิ ล าร ตั ว แรกที่ ขึ้ น ทะเบี ย นในสหภาพยุ โรปในป 2006 จนถึ งป จ จุ บัน ความรู ความเขาใจ
การยอมรับการใชไบโอซิมิลารมีมากขึ้นกวาอดีตมาก ผลการสํารวจจากกลุมแพทยในสหภาพยุโรปมีความเขาใจ
เรื่องไบโอซิมิลารเพิ่มมากขึ้น โดยการสํารวจในป 2013 พบวาแพทยมีความเขาใจเรื่องไบโอซิมิลารประมาณ 76%
และผลการสํ ารวจในป 2019 พบวามี ความคุน เคยกับ การใชไบโอซิมิล ารในเวชปฏิ บัติเพิ่มขึ้น เป น 90% (28)
เนื่องจากมีไบโอซิมิลารที่ขึ้นทะเบียนมากขึ้นจึงมีการสลับเปลี่ยนการใชยาจากยาชีววัตถุตนแบบไปเปนไบโอซิมิลาร
มากขึ้นในยุโรป เพราะไบโอซิ มิลารเป นชีวเภสัชภัณ ฑ ที่ไดรับ การพิสูจน แลววามีความคลายคลึงกับยาตน แบบ
ในดานคุณภาพ ความปลอดภัย และประสิทธิภาพ และมีราคาที่ถูกกวา อยางไรก็ตาม ยังมีความสับสนเกี่ยวกับ
การสลับเปลี่ยนการใชยาในกลุมบุคลากรทางการแพทย EMA จึงไดใหคํานิยามของคํา (term) ที่ใชกันบอย เพื่อให
เกิดความเขาใจที่ตรงกัน คํานิยามแสดงในตารางที่ 2
ตารางที่ 2: คําที่ใชบอยเกี่ยวกับการสลับเปลี่ยนการใชยา (29)
Term
Definition
Interchangeability The possibility of exchanging one medicine for another medicine that
is expected to have the same clinical effect. This could mean
replacing a reference product with a biosimilar (or vice versa) or
replacing one biosimilar with another.
Switching
When the prescriber decides to exchange one medicine for another
medicine with the same therapeutic intent.
Substitution
The practice of dispensing one medicine instead of another
(automatic)
equivalent and interchangeable medicine at pharmacy level without
consulting the prescriber.
การสลับเปลี่ยนการใชยา (interchangeability) หมายถึง ความเปนไปไดในการเปลี่ยนยาหนึ่งไปเปน
อี ก ยาที่ คาดว าจะให ผ ลทางคลิ นิ ก คล า ยกั น ซึ่ งอาจหมายถึ งการเปลี่ ย นจากยาต น แบบไปเป น การรัก ษาด ว ย
ไบโอซิมิลาร
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การสลับยา (switching) หมายถึง เมื่อแพทยผูสั่งจายยาตัดสินใจเปลี่ยนจากยาตัวหนึ่งไปเปนอีกยาที่ให
ผลการรักษาคลายกัน (มักมีการใชคําวา switching สลับกับ interchangeability)
การจายยาแทน (substitution) หมายถึง การจายยาตัวหนึ่งแทนที่ยาอีกตัวที่ใหผลการรักษาที่เทาเทียมกัน
โดยหลั กสากลจะหมายถึ งการจ ายยาแทนที่ ที่ ฝายเภสัช กรรมโดยอัตโนมัติ โดยเภสัช กรไมตองปรึกษาแพทย
ผูสั่งจายยา ซึ่งหลักของ substitution มักจะปฏิบัติกันในกรณีที่จายยาเคมีหรือยาที่มีโมเลกุลขนาดเล็ก แตสําหรับ
การจายยาไบโอซิมิลารแทนชีวเภสัชภัณฑตนแบบโดยอัตโนมัตินั้นยังไมเปนที่ยอมรับในหลักสากล (30, 31)

สําหรับ สหภาพยุ โรป EMA เห็ นวาไบโอซิมิล ารที่ขึ้น ทะเบีย นแลวในยุโรปเปน ยาทางเลือกที่ จะใชแทน
ยาตนแบบ และจากระบบติดตามขอมูลเรื่องความปลอดภัยจากการใชตลอดระยะเวลา 10 ปที่ผานมา ไมมีรายงาน
ว า ไบโอซิ มิ ล าร จ ะทํ า ให เกิ ด อาการไม พึ ง ประสงค จ ากยาที่ อ าจจะรุ น แรงหรื อ แตกต า งไปจากยาต น แบบ
อยางไรก็ตาม EMA ไมไดออกแนวทางจําเพาะเรื่องการสลับเปลี่ยนการใชยาเนื่องจากอํานาจการตัดสินใจนั้นขึ้นกับ
นโยบายของรัฐบาลแต ละประเทศ ดังนั้น ประเทศสมาชิกสวนใหญ ไมอนุญ าตให เภสัชกรจ ายไบโอซิมิลารแทน
ยาตนแบบโดยไมปรึกษาแพทย (not allowed automatic substitution) แตแพทยสามารถสั่งจายไบโอซิมิลาร
แทนยาตนแบบได (prescriber-based switching) (32)
ตัวอยางแนวทางการสลับเปลี่ยนการใชไบโอซิมิลารในยุโรป
แมวามีรายงานวาแพทยมีความคุนเคยกับไบโอซิมิลารมากขึ้นก็ตาม แตยังพบวาความรู ความเขาใจของ
บุคลากรทางการแพทยในเรื่องไบโอซิมิลารยังมีความหลากหลาย แตกตางกันระหวางสาขาวิชาชีพ (31, 33-35)
ทําใหมีการยอมรับในการใชไบโอซิมิลารที่ตางกันไปในแตละประเทศ ซึ่งทําใหในทางเวชปฏิบัติเกิดความไมมั่นใจใน
การใชไบโอซิมิลารแทนยาตนแบบ ดังนั้นในชวงระยะเวลาหลายปที่ผานมาจึงมีองคกรหรือหนวยงานที่ทําหนาที่
กํากับดูแลการขึ้นทะเบียนยา ไดออกแนวทาง คําแนะนํา หรือออกประกาศสําหรับบุคลากรทางการแพทยเพื่ อ
สนับสนุนการใชไบโอซิมิลารแทนยาตนแบบ ดังตัวอยางแสดงในตารางที่ 3
จากตัวอยางแนวทางการสลับเปลี่ยนยาที่แสดงในตารางที่ 3 จะเห็นวาองคกรที่กํากับดูแลการขึ้นทะเบียน
ยาในสหภาพยุโรปมีการสนับสนุนการเปลี่ยนยาจากยาตนแบบไปเปนไบโอซิมิลารที่เปนไปในทิศทางเดียวกัน โดยที่
ประเทศที่ออกมาใหการสนับสนุนประเทศแรกในโลกคือหนวยงานการกํากับดูแลการขึ้นทะเบียนยาของประเทศ
ฟ น แลนด (FIMEA) ในป 2015 ต อ มาหลายประเทศก็มี แ นวทางสนั บ สนุ น การใช ไบโอซิ มิ ล าร เช น กั น เพราะ
ไบโอซิมิลารเปนยาที่ไดรับการพิสูจนแลววามีโครงสรางยาไมตางไปจากยาตนแบบ มีฤทธิ์ทางชีวภาพ ประสิทธิภาพ
และความปลอดภัย โดยเฉพาะอยางยิ่งเรื่องการกระตุนภูมิคุมกันของรางกายไมไดตางไปจากยาตนแบบ
นอกจากหนวยงานที่ทําหนาที่กํากับดูแลการขึ้นทะเบียนตํารับยาแลว สมาคมหรือองคกรทางวิชาชีพตาง ๆ
ไดออกแนวทางการสลับเปลี่ยนจากการใชชีวเภสัชภัณฑตนแบบไปเปนไบโอซิมิลารเพื่อใหแพทยผูสั่งจายยา และ
บุคลากรทางการแพทยที่เกี่ยวของไดมีความเขาใจที่ตรงกัน และมีความเชื่อมั่นในคุณภาพของไบโอซิมิลารที่ได
รับ การรับ รองการขึ้น ทะเบี ยนแล ว โดยสมาคมตาง ๆ ไดมีแนวทางประกาศใชตั้งแตป 2016 เปน ตน มา และ
มีการปรับปรุงแกไขแนวทางเปนระยะ ๆ ตามขอมูลหรือหลักฐานเชิงประจักษที่มีมากขึ้น
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ตารางที่ 3: ตัวอยางแนวทางการสลับเปลี่ยนจากชีวเภสัชภัณฑตนแบบไปเปนไบโอซิมิลารของหนวยงาน
กํากับดูแลการขึ้นทะเบียนยา (36)
องคกร
ประเทศ/
แนวทางการสลับเปลี่ยนยา (interchangeability)
ปที่ประกาศ
EU - Consortium of
สหภาพ
- การสลับยาจากยาตนแบบไปเปนไบโอซิมิลารหรือในทาง
individual Regulators
ยุโรป/2017
กลับกันถือไดวาปลอดภัยเนื่องจากไบโอซิมิลารเปนผลิตภัณฑที่
คุณภาพสูงและมีประสิทธิภาพ ความปลอดภัยเหมือนกับ
ยาตนแบบ (32)
The International
นานาชาติ/ - การเปลี่ยนระหวางยาตนแบบและไบโอซิมิลารเปนที่ยอมรับ
Coalition of Medicines 2019
ในทางเวชปฏิบัติ (37)
Regulatory Authorities
(ICMRA)
Austrian Medicines and ออสเตรีย/ - สามารถสั่งจายไบโอซิมิลารใหกับผูปวยรายใหมที่ไมเคยไดรับ
Medical Devices Agency 2017
ยามากอน หรือ สามารถสลับเปลี่ยนจากยาตนแบบ
ไปเปนไบโอซิมิลารโดยอยูภายใตการดูแลของแพทย (38)
Finnish Medicine
ฟนแลนด/ - สามารถสลับเปลี่ยนจากยาตนแบบไปเปนไบโอซิมิลาร
Agency (FIMEA)
2015
โดยอยูภายใตการดูแลของบุคลากรทางการแพทย (39)
Health Products
ไอรแลนด/ - สามารถสลับเปลี่ยนจากยาตนแบบไปเปนไบโอซิมิลาร
Regulatory Authority
2020
- ควรมีระบบการเฝาระวังเรื่องความปลอดภัยและมีระบบที่
(HPRA)
สามารถตรวจสอบยอนกลับ (traceability) เมื่อเกิดอาการ
ไมพึงประสงคจากการใชยา (40)
Italian Medicines
อิตาลี/
- สามารถสั่งจายไบโอซิมิลารใหกับผูปวยรายใหมที่ไมเคยไดรับ
Agency (AIFA)
2018
ยามากอน
- สามารถเปลี่ยนจากยาตนแบบไปเปนไบโอซิมิลาร (41)
National Health
อังกฤษ/
- สามารถสลับเปลี่ยนจากยาตนแบบไปเปนไบโอซิมิลาร (42)
Services (NHS)
2019
- สามารถสลับเปลี่ยนจากยาตนแบบไปเปนไบโอซิมิลาร หรือ
Norwegian Medicines
นอรเวย/
จากไบโอซิมิลารเปนยาตนแบบ หรือสลับเปลี่ยนระหวาง
Agency (NOMA)
2017
ไบโอซิมิลารที่ทําการศึกษาเปรียบเทียบกับยาตนแบบชนิด
เดียวกัน
- ไมอนุญาตใหฝายเภสัชกรรมจายไบโอซิมิลารแทนยาตนแบบ
โดยอัตโนมัติ (43)
Paul Ehrlich Institute
เยอรมนี/
- สามารถใชไบโอซิมิลารในการรักษาเหมือนกับการใชยาตนแบบ
(PEI)
2015
ทั้งในผูปวยรายใหมและผูปวยที่ไดรับยาตนแบบมากอน
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- ไมอนุญาตใหฝายเภสัชกรรมจายยาไบโอซิมิลารแทนยาตนแบบ
โดยอัตโนมัติ (44)
สมาคมที่ออกแนวทางการสลับเปลี่ยนยาเนื่องจากมีไบโอซิมิลารที่ใชรักษาโรคในระบบทางเดินอาหาร
โรคข อ อั ก เสบ และโรคมะเร็ ง เช น European Crohn’s and Colitis Organization (ECCO), European
League Against Rheumatism ( EULAR) , European Society for Medical Oncology ( ESMO) ,
International Diabetes Federation (IDF), Spanish Society of Gastroentrology (SEPD) น อ ก จ าก นี้
ยังมีสมาคมที่เกี่ยวกับวิชาชีพเภสัชกรรม เชน British Oncology Pharmacy Association (BOPA), European
Association of Hospital Pharmacists ( EAHP) , German Society of Hospital Pharmacists ( ADKA)
ที่ออกมาสนับสนุนการสลับเปลี่ยนจากยาตนแบบไปเปนไบโอซิมิลาร ตัวอยางแนวทางการสลับเปลี่ยนยาของ
สมาคมตาง ๆ แสดงในตารางที่ 4
ตารางที่ 4: ตัวอยางแนวทางการสลับเปลี่ยนจากยาตนแบบไปเปนไบโอซิมิลารของสมาคมตาง ๆ และองคกร
วิชาชีพ (36)
สมาคม
ประเทศ/
แนวทางการสลับเปลี่ยนยา (interchangeability)
ปที่ประกาศ
European Crohn’s สหภาพ
- สามารถสลับเปลี่ยนยาจากยาตนแบบไปเปนไบโอซิมิลารใน
and Colitis
ยุโรป/2016
การรักษาผูปวยโรคลําไสอักเสบเรื้อรัง (inflammatory bowel
Organization
disease, IBD)
(ECCO)
- การสลับเปลี่ยนยาควรมีการหารือระหวางแพทย พยาบาล เภสัชกร
และผูปวย และควรเปนไปตามคําแนะนําของประเทศนั้น ๆ
- ยังขาดหลักฐานเชิงประจักษเรื่องการสลับเปลี่ยนยาไปมาหลายครั้ง
และการสลับเปลี่ยนไปมาระหวางไบโอซิมิลารในผูปวย IBD (8)
European League สหภาพ
- สามารถใชไบโอซิมิลารในการรักษาเหมือนกับการใชยาตนแบบ
Against
ยุโรป/2017 - การสลับเปลี่ยนจากยาตนแบบไปเปนไบโอซิมิลารเพียงครั้งเดียว
Rheumatism
(single switch) มีประสิทธิผล และปลอดภัย (45)
(EULAR)
European Society สหภาพ
- สามารถสลับเปลี่ยนจากยาตนแบบเปนไบโอซิมิลารไดเมื่อแพทยไดรับ
for Medical
ยุโรป/2016
ทราบขอมูลของชีวเภสัชภัณฑนั้นอยางดี และผูปวยรับทราบเกี่ยวกับ
Oncology (ESMO)
ยาที่ไดรับ และพยาบาลเปนผูเฝาระวังเมื่อมีการเปลี่ยนยาและเฝาระวัง
เรื่องอาการไมพึงประสงคที่เกิดจากการใชยา (10)
International
สหภาพ
- การสลับเปลี่ยนยา และ/หรือ การจายยาแทนยาตนแบบโดยอัตโนมัติ
Diabetes
ยุโรป/2017
ใหขึ้นกับนโยบายแตละประเทศ
Federation (IDF)
- ไมควรเปลี่ยนชนิดของอินซูลินในกรณีที่ผูปวยเบาหวานสามารถคุม
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Spanish Society
of
Gastroentrology
(SEPD)

สเปน/
2018

British Oncology
Pharmacy
Association
(BOPA)
European
Association of
Hospital
Pharmacists
(EAHP)

สหราช
อาณาจักร/
2017

German Society
of Hospital
Pharmacists
(ADKA)

-

-

ระดับน้ําตาลไดดีแลวถาไมมีเหตุผลทางคลินิกและหลักฐานเชิง
ประจักษที่ดี
ควรมีการเฝาระวังการใชยาหลังจากที่ยาออกสูทองตลาด (46)
การใช biosimilar infliximab ในโรคลําไสอักเสบ (IBD)
มีประสิทธิผล และความปลอดภัยทั้งในผูปวยรายใหม และผูปวยที่สลับ
เปลี่ยนจากยาตนแบบ infliximab
สนับสนุนการพัฒนาไบโอซิมิลาร และสนับสนุนยาที่ไดรับการรับรอง
การขึ้นทะเบียนตํารับยา (47)
สามารถสลับเปลี่ยนจากยาตนแบบไปเปนไบโอซิมิลาร หรือสลับเปลี่ยน
ระหวางไบโอซิมิลารได
ไมใหฝายเภสัชกรรมจายไบโอซิมิลารแทนยาตนแบบโดยอัตโนมัติ (48)

สหภาพ
- สนับสนุนการสลับเปลี่ยนจากยาตนแบบไปเปนไบโอซิมิลาร
ยุโรป/2017 - สนับสนุนการสลับเปลี่ยนระหวางไบโอซิมิลารที่ทําการศึกษา
เปรียบเทียบกับยาตนแบบตัวเดียวกัน
- การสลับเปลี่ยนยาควรมีผูมีสวนไดสวนเสียเขามาเกี่ยวของทั้งผูปวย
แพทย เภสัชกร และบุคลากรอื่น ๆ
- บางกรณีอาจมีการทดแทนรายการยา (certain conditions
substitution) ในระดับของบัญชียาโรงพยาบาล (49)
เยอรมนี/
- สนับสนุนการใชไบโอซิมิลารที่ไดรับคัดเลือกจากแพทยและ
2017
คณะกรรมการยาในโรงพยาบาล
- ควรมีหลักการในการคัดเลือก การสั่งจายยา และกระบวนการสลับ
เปลี่ยนยาจากยาตนแบบเปนไบโอซิมิลารที่ชัดเจน
- สนับสนุนการใชไบโอซิมิลารกับผูปวยใน
- ควรมีการบันทึกขอมูลการสั่งจายยาที่เหมาะสม ระบุรุนการผลิตเพื่อ
สามารถตรวจสอบยอนกลับ และมีระบบการเฝาระวังติดตามความ
ปลอดภัยดานยา (pharmacovigilance) (36)

จากแนวทางการสลั บ เปลี่ ย นยาที่ แ สดงในตารางที่ 4 องค กรหรื อสมาคมวิ ช าชี พ ส ว นใหญ ส นั บ สนุ น
การสลับเปลี่ยนไปใชไบโอซิมิลารในการรักษาแทนการใชยาตนแบบ โดยมีประเด็นสําคัญที่หลายสมาคมไดย้ําวา
ควรมีแนวทางในการสลับเปลี่ยนยาใหชัดเจน และในการสลับเปลี่ยนยานั้นผูปวยควรไดรับขอมูลที่ถูกตองเพียงพอ
เกี่ยวกับไบโอซิมิลาร ผูปวยควรมีสวนในการตัดสินใจรวมกับแพทยวาผูปวยตองการเปลี่ยนยาหรือไม นอกจากนี้
ควรมีระบบที่ติดตาม เฝาระวังเรื่องความปลอดภัยจากการใชไบโอซิมิลาร และควรมีระบบตรวจสอบยอนกลับที่ดี
ในกรณีที่เกิดอาการไมพึงประสงคที่เกิดจากการใชไบโอซิมิลาร
8

แนวทางการสลับเปลี่ยนการใชยาของประเทศสหรัฐอเมริกา
องคการอาหารและยาของสหรัฐอเมริกา (US FDA) มีคํานิยามของ interchangeability ที่ตางไปจากของ
EMA และประเทศอื่น ๆ เนื่องจากการขึ้นทะเบียนไบโอซิมิลารของสหรัฐอเมริกานั้นอยูภายใตกฎหมาย Biologic
Price Competition and Innovation (BPCI) Act (50) ซึ่งไดจําแนกการขึ้นทะเบียนไบโอซิมิลารไว 2 ประเภท
คื อ ไบโอซิ มิ ล าร และ ไบโอซิ มิ ล าร ที่ ส ลั บ เปลี่ ย นได (interchangeable biosimilars) หรื อ ที่ ใ ช แ ทนกั น ได
ซึ่งสําหรับ interchangeable biosimilar นอกจากตองทําการศึกษาเปรียบเทียบกับยาตนแบบทั้งดานคุณภาพยา
ความปลอดภัยและประสิทธิภาพแลว หากผูผลิตอยากขึ้นทะเบียนไบโอซิมิลารใหมีสถานะเปน interchangeable
biosimilar นั้ น US FDA มี คํ า แนะนํ า สํ า หรั บ อุ ต สาหกรรมยาเรื่ อ ง “Considerations in demonstrating
interchangeability with a reference product – guidance for industry” วาผูผลิตจะตองทําการศึกษาทาง
คลินิกเพิ่มเติมเพื่อพิสูจนวาการสลับยาไปมากับยาตนแบบ (interchangeability study หรือ switching study)
ไมไดเพิ่มความเสี่ยงในดานความปลอดภัยหรือทําใหประสิทธิภาพในการรักษาลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับการไมได
สลับใชยา (51) ถายาไดรับการขึ้นทะเบียนและระบุวาเปน interchangeable biosimilar เภสัชกรสามารถจาย
interchangeable biosimilar แทนยาตนแบบไดภายใตกฎหมายของรัฐนั้น ๆ โดยเภสัชกรตองสื่อสารกับทั้งผูปวย
และแพทยผูสั่งจายยากอน อยางไรก็ตาม จากคําแนะนําสําหรับอุตสาหกรรมยาที่ออกมาตั้งแตเดือนพฤษภาคม
2562 นั้น จนถึงปจจุบันยังไมมีบริษัทใดทําการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อศึกษาการสลับไบโอซิมิลารไปมากับยาตนแบบ
เลย ดังนั้น ไบโอซิมิลารทั้งหมดที่ ขึ้น ทะเบียนในสหรัฐอเมริกาจึงจั ดเปน ไบโอซิมิลารเทานั้ น ยังไมมียาที่ จัดเปน
interchangeable biosimilar ตามกฎหมาย BPCI ของสหรัฐอเมริกา
ดังนั้นแลวการที่จะกลาววาไบโอซิมิลารนั้นสลับเปลี่ยนกับยาตนแบบไดหรือไม อาจจะตองดูบริบทและ
กฎหมายของประเทศนั้น ๆ ประกอบดวย ซึ่งโดยหลักสากลของการขึ้นทะเบียนไบโอซิมิลารนั้น หากยาไดผาน
การพิ สู จ น แ ล ว ว า ยามี ค วามคล า ยคลึ ง กั บ ยาต น แบบในทุ ก ๆ ด า น ดั ง นั้ น ไบโอซิ มิ ล าร ค วรสลั บ เปลี่ ย นกั บ
ยาต น แบบได แต ส หรั ฐ อเมริ ก าเป น ประเทศเดี ย วในโลกที่ กํ าหนดเงื่ อ นไขที่ ผู ผ ลิ ต ยาต อ งทํ าการศึ ก ษาเรื่ อ ง
การสลับเปลี่ยนยาไปมาเพิ่มเติมซึ่งเปนเงื่อนไขที่ตางจากหลักเกณฑสากลอยางสิ้นเชิง
ประสบการณจริงของการสลับเปลี่ยนการใชยา (Real-world experiences) และการศึกษาทางคลินิกระยะที่ 3
ตลอดระยะเวลามากกวา 10 ป ประเทศในสหภาพยุโรปมีประสบการณในการใชไบโอซิมิลารมากที่สุด
ภายหลังจากที่ไบโอซิมิลารออกสูทองตลาด มีขอมูลจาก real-world settings ที่ประเมินผลการรักษาทางคลินิก
จากการสลับเปลี่ยนการใชยาตนแบบมาเปนไบโอซิมิลาร ซึ่งพบวามีการสลับเปลี่ยนการใชยาเกิดขึ้นในทางปฏิบัติ
จริง เชน epoetin มีการสลับเปลี่ยนการใชยาประมาณ 15-20% (52) filgrastim ประมาณ 20% (53) ซึ่งพบทั้ง
การสลั บ เปลี่ ย นจากยาต น แบบไปเป น ไบโอซิ มิลาร หรือเปลี่ยนจากไบโอซิมิล ารไปเป น ยาตน แบบ นอกจากนี้
มีการศึกษาเชิงสังเกต (observational study) โครงการ DANBIO registry ของประเทศเดนมารกเพื่อประเมินผล
กระทบของการสลั บ เปลี่ ย นจากยาต น แบบ infliximab ไปเปน ไบโอซิมิล าร ในผูปว ยโรคขออักเสบรูมาตอยด
โรคข อ อั ก เสบสะเก็ ด เงิ น และ axial spondyloarthritis โดยเปรี ย บเที ย บ disease activity ก อ นและหลั ง
การเปลี่ยนยา พบวา disease activity ไมไดแตกต างกั นอยางมีนัยสํ าคัญระหวาง 3 เดือนกอนและหลั งที่สลั บ
เปลี่ยนยา (54) และมีรายงานการสลับเปลี่ยนการใชยาตนแบบไปเปนไบโอซิมิลารโมโนโคลนอลแอนติบอดีและ
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ฟวชันโปรตีน (fusion protein) ในโรคไขขอ โรคระบบทางเดินอาหาร และโรคผิวหนัง ก็พบวาไมมีความแตกตาง
กันในดานประสิทธิภาพและความปลอดภัยเชนกัน (55)
นอกจากนี้ยังมีขอมูลการศึกษาทางคลินิกระยะที่ 3 โดยทําการศึกษาการสลับยา (switching studies)
เพื่ อ พิ สู จ น วา การสลั บ เปลี่ ย นยาระหวา งยาตน แบบและไบโอซิมิ ล ารไม ได สงผลต อเรื่อ งประสิ ท ธิภ าพยาและ
ความปลอดภั ย โดยเฉพาะอย า งยิ่ งเรื่ อ งการกระตุ น ภู มิ คุ ม กั น ของรางกาย เช น adalimumab, etanercept
ตัวอยางการศึกษาแสดงในตารางที่ 5 และ 6 ตามลําดับ
ตารางที่ 5: ตัวอยางการศึกษาการสลับยาระหวางยาตนแบบ adalimumab และ biosimilar adalimumab
Biosimilar Indication Study design

Efficacy

BI 695501 RA
(56)

Double blind,
parallel group,
equivalence
study, single
switch, 645
patients

- From baseline to week 48,
DAS 28-ESR and
ACR20/ACR50/ACR70
response rates were similar
across the switched,
continuous BI 695501 and
continuous Humira groups

ABP 501
(57)

Randomized,
double blind,
single switch,
350 patients

- Similar % improvement in
PASI from baseline across
group from week 16 to 50
- No significant differences
across groups in % of PASI
50, 75, 90 and 100
responders
- Similar changes from
baseline in % BSA across
groups

Psoriasis

Adverse
events
Similar % of
ADAs and AEs
were reported
across groups.

Similar % of
patients who
developed
ADAs and
neutralizing
antibodies or
had adverse
events across
groups over 52
weeks of
treatment

Abbreviations: ACR = American college of rheumatology, AE = adverse event, ADA = anti-drug
antibody, BSA = body surface area, DSA = disease activity score, ESR = erythrocyte
sedimentation rate, PASI = psoriasis area and severity index, RA = rheumatoid arthritis
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ตารางที่ 6: ตัวอยางการศึกษาการสลับยาระหวางยาตนแบบ etanercept และ biosimilar etanercept
Biosimilar Indication Study design

Efficacy

GP 2015
(58)

Plaquepsoriasis

Randomized,
double blind,
multiple
switches,
531 patients

- The difference in PASI 75
response rates at week 12
between GP 2015 and
reference product within
predefined margin range
- % changes from baseline in
PASI score at all time points
were comparable between
groups up to 52 weeks

GP 2015
(59)

RA

Randomized,
double blind,
single switch,
376 patients

- Change in DAS28-CRP from
baseline up to week 48 was
comparable between
continued GP 2015 and
switched to GP 2015 groups
- DAS28-ESR and ACR20/50/70
response rates were
comparable between two
groups

Adverse
events
Incidence of
AEs up to week
52 was
comparable
between
continued GP
2015 (59.8%)
and reference
product
(57.3%)
% of patients
reporting
adverse event
was 42.9% in
the continued
GP 2015 and
38.0% in the
switched to
GP 2015
groups.

Abbreviations: ACR = American college of rheumatology, AE = adverse event, DAS28-CRP =
disease activity score 28-joint count C reactive protein, ESR = erythrocyte sedimentation rate
PASI = psoriasis area and severity index
สรุป
การมาถึ งของไบโอซิ มิ ล าร ช ว ยให ผู ป ว ยเข าถึ ง ชี ว เภสั ช ภั ณ ฑ ที่ มี คุ ณ ภาพดี ในราคาที่ ส มเหตุ ส มผล
อยางไรก็ต าม ยังพบวามี อุปสรรคของการยอมรับ การใชไบโอซิมิลารเนื่ องจากความไมเขาใจเรื่องหลักการของ
การขึ้ น ทะเบี ย นไบโอซิ มิ ล าร การขยายข อ บ ง ใช และความกั ง วลเรื่ อ งการกระตุ น ภู มิ คุ ม กั น ของร า งกาย
มี ห ลายการศึ ก ษาแนะนํ า ว า การให ค วามรู แ ก บุ ค ลากรทางการแพทย ที่ เกี่ ย วข อ งกั บ การสั่ งจ า ยไบโอซิ มิ ล าร
จะมีบทบาทสําคัญอยางมากตอการยอมรับไบโอซิมิลารในทางเวชปฏิบัติ (34, 35, 60, 61) แมวาจะมีหลักฐาน
การศึกษาทางคลินิกและขอมูลจากประสบการณการสลับใชยามากขึ้น บทบาทที่สําคัญและจะมีความสําคัญมาก
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ยิ่งขึ้น คือ การเฝาระวังความความปลอดภัยจากการใชชีวเภสัชภัณฑตนแบบและไบโอซิมิลารหลังจากที่ยาออก
สู ท อ งตลาด และการติ ด ตามความรู เรื่ อ งไบโอซิ มิ ล าร ยั งคงต อ งมี อ ย า งต อ เนื่ อ ง เนื่ อ งจากองค ค วามรู ต าง ๆ
มี ก ารพั ฒ นาและเปลี่ ย นแปลงตลอดเวลา และเพื่ อ เป น การเตรี ย มความพร อ มของบุ ค ลากรทางการแพทย
ในการมาถึงของไบโอซิมิลารที่จะมีจํานวนมากยิ่งขึ้นตอไปในอนาคตอันใกล
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