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ปจจุบนั การเติบโตของผลิตภัณฑยาชีววัตถุ
คลายคลึงเปนไปอยางรวดเร็วและมีความตอเนื่อง
อันเนื่องมาจากผลของการที่สิทธิบัตรของผลิตภัณฑ
ตนแบบไดหมดอายุลง1 จึงทําใหผูวิจัยและพัฒนา
ผลิตภัณฑมีความสนใจในการพัฒนาผลิตภัณฑ
โดยเลียนแบบผลิตภัณฑตนแบบ แตอยางไรก็ตาม
การเลียนแบบผลิตภัณฑยาชีววัตถุนั้น ไมสามารถ
นํามุมมองของการพัฒนาผลิตภัณฑยาสามัญซึ่งเปน
ยาเคมีเขามาใชได เนือ่ งจากคุณลักษณะของผลิตภัณฑ
ที่มีความแตกตางกันทั้งในแงของความซับซอนของ

โครงสรางโมเลกุล ไปจนถึงกระบวนการและวิธวี เิ คราะห
ที่นํามาใช ซึ่งไมสามารถอางอิงไดจากการใชเฉพาะ
วิธีทางเคมีกายภาพโดยทั่วไป ดังเชนที่ปฏิบัติกับ
ผลิตภัณฑยาสามัญซึง่ เปนยาเคมี2-3 ดังนัน้ กระบวนการ
วิจัยและพัฒนาของผลิตภัณฑยาชีววัตถุคลายคลึง
จึงมีความแตกตางออกไปจากผลิตภัณฑยาสามัญ
ซึ่งเปนยาเคมีอยางสิ้นเชิง ดังรูปที่ 1 ที่แสดงความ
แตกตางของการพัฒนาผลิตภัณฑยาสามัญ (generic
drugs) และยาชีววัตถุคลายคลึง (biosimilars)

รูปที่ 1 ความแตกตางทางหลักการระหวางการพัฒนาผลิตภัณฑยาสามัญและผลิตภัณฑยาชีววัตถุคลายคลึง
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การพัฒนาผลิตภัณฑยาสามัญเลียนแบบ
ยาใหมนั้น ตองพิสูจนวายาสามัญมีความเทาเทียม
ในการรักษา (therapeutic equivalence) กับ
ยาใหม (new chemical drugs) โดยแสดงไดจาก
ขอมูลความสมมูลทางเภสัชกรรม (pharmaceutical
equivalence) และชีวสมมูลของยา (bioequiva
lence) แตการพัฒนาผลิตภัณฑยาชีววัตถุคลายคลึง
ผูวิจัยตองทําตองทําการศึกษาเปรียบเทียบ (com
parability exercise) ทั้งดานคุณภาพ การศึกษา
ที่ไมไดทําในมนุษย (non-clinical study) และ
การศึกษาทางคลินกิ (clinical study) โดยมีปริมาณ
ขอมูลทีม่ าสนับสนุนทีแ่ ตกตางกัน ซึง่ ผูว จิ ยั และพัฒนา
จะตองเผชิญกับการพัฒนาผลิตภัณฑภายใตขอมูล
ที่มีอยูอยางจํากัด
อยางไรก็ตาม หลักการเกี่ยวกับการวิจัย
และพัฒนาผลิตภัณฑยาชีววัตถุคลายคลึงในเรื่อง
ของคุณภาพนัน้ มีใหพบเห็นอยูบ อ ยครัง้ และสามารถ
เขาถึงได ดังนั้นในบทความฉบับนี้ ผูเขียนจึงเนน
เนื้อหาไปที่การศึกษาวิจัยทางคลินิกของผลิตภัณฑ
ยาชีววัตถุคลายคลึง ซึง่ เปนประเด็นทีม่ คี วามนาสนใจ
และมีความสําคัญไมนอยไปกวาประเด็นทางดาน
คุณภาพของผลิตภัณฑ ทัง้ ยังมีความสําคัญในแงของ
การนําไปใชในทางคลินกิ ของผลิตภัณฑดงั กลาวดวย
จากการกลาวอางขอบงใชของผลิตภัณฑยาชีววัตถุ
คลายคลึงใหเปนไปตามผลิตภัณฑยาชีววัตถุอางอิง
การศึกษาทางคลินิกสําหรับผลิตภัณฑ
ยาชีววัตถุคลายคลึงมีความแตกตางจากการศึกษาทาง
คลินกิ ของผลิตภัณฑยาตนแบบ เนือ่ งจากในการศึกษา
ทางคลินิกของผลิตภัณฑยาตนแบบ มีวัตถุประสงค
หลักอยูท กี่ ารศึกษาเพือ่ เปรียบเทียบประสิทธิผลของ
ผลิตภัณฑในขอบงใชหรือโรคหนึง่ ทีท่ าํ การศึกษากับ
การรักษาที่ใชอยูในปจจุบันหรือเมื่อเทียบกับการ
ไมไดรับการรักษา แตสําหรับการวิจัยและพัฒนา
ผลิตภัณฑยาชีววัตถุคลายคลึงมีวตั ถุประสงคหลักคือ
เพื่อทําการศึกษาเปรียบเทียบระหวางผลิตภัณฑ
ทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ กับผลิตภัณฑยาชีววัตถุอา งอิงในลักษณะ
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แบบเปรียบเทียบโดยตรง (head to head com
parison) ดังนั้น วัตถุประสงคของการศึกษาวิจัย
ทางคลินิกของผลิตภัณฑยาชีววัตถุคลายคลึงจึงเปน
การเปรียบเทียบความคลายคลึงของประสิทธิผลของ
ผลิตภัณฑยาชีววัตถุอางอิงกับผลิตภัณฑที่พัฒนาขึ้น
ที่จะนํามาใชในการเปรียบเทียบความคลายคลึงกัน
ทางชีวภาพ (biosimilarity) ดวยเหตุนี้ การออกแบบ
การศึกษาทางคลินกิ ของผลิตภัณฑยาชีววัตถุคลายคลึง
จึงควรคํานึงถึงประเด็นตาง ๆ ในเบื้องตน4-5 ดังนี้
1. รูปแบบการศึกษา
ดังทีก่ ลาวไปแลววาตามปกติการศึกษาวิจยั
ทางคลินิกของผลิตภัณฑยา มักพบเห็นในรูปแบบ
ของการศึกษาวิจยั ทางคลินกิ ทีเ่ ปรียบเทียบกันระหวาง
กลุมตัวอยางที่ไดรับผลิตภัณฑยาและกลุมควบคุม
ทีไ่ ดรบั ผลิตภัณฑยาหลอก (placebo) หรือผลิตภัณฑยา
ทีใ่ ชอยูใ นปจจุบนั (existing or standard treatment)
เพื่อหาประสิทธิผลของผลิตภัณฑยาที่พัฒนาขึ้น
ซึ่งมีลักษณะเปนการศึกษาวิจัยเพื่อทดสอบความ
เหนือกวา (superiority trial) ในขณะที่ผลิตภัณฑ
ยาชีววัตถุคลายคลึงมีความแตกตางในเชิงหลักการ
ทีผ่ ลิตภัณฑดงั กลาวตองการพิสจู นถงึ ความคลายคลึงกัน
ของผลิตภัณฑที่พัฒนาขึ้นและผลิตภัณฑยาชีววัตถุ
อางอิง ในสวนของความปลอดภัยและประสิทธิผล
ดังนัน้ การศึกษาวิจยั ทางคลินกิ ของผลิตภัณฑยาชีววัตถุ
คลายคลึง อาจดําเนินการไดในรูปแบบการศึกษาอืน่
(ดังแสดงในรูปที่ 2) เชน การศึกษาวิจัยเพื่อทดสอบ
ความเสมอภาคกัน (equivalence trial) ซึ่งมี
วัตถุประสงคหลักคือการเปรียบเทียบความเทาเทียมกัน
ในสวนของประสิทธิผลของผลิตภัณฑ ผานการพิสจู น
สมมติฐานวาง (null hypothesis) ที่วาผลิตภัณฑยา
ทัง้ สองไมเทาเทียมกัน (ไมวา จะดีกวาหรือแยกวาก็ตาม)
ซึ่งผลลัพธที่ไดจะอยูในรูปของคําตอบวาผลิตภัณฑ
ยาชีววัตถุคลายคลึงนีม้ คี วามเสมอภาคกับผลิตภัณฑ
ยาชีววัตถุอางอิงหรือไม ในขณะที่การศึกษาวิจัย
เพือ่ ทดสอบความไมดอ ยกวา (non-inferiority trial)
ก็เปนอีกแนวทางหนึง่ ในการออกแบบการศึกษาวิจยั
5

ทางคลินิกของผลิตภัณฑยาชีววัตถุคลายคลึง โดยให
ผลลัพธสาํ คัญเกีย่ วกับผลิตภัณฑทที่ าํ การศึกษาวิจยั วา
ผลิตภัณฑยาชีววัตถุคลายคลึงดังกลาวมีความเหนือกวา
เสมอภาค หรือดอยกวาผลิตภัณฑยาชีววัตถุอางอิง
โดยทีท่ งั้ การศึกษาวิจยั เพือ่ ทดสอบความเสมอภาคกัน
และทดสอบความไมดอ ยกวานัน้ จะตองมีการพิจารณา
ถึงคาทางสถิตเิ พือ่ ใชในการระบุถงึ ความแตกตางสําคัญ
เปนอยางนอยในทางคลินิก (minimally clinically

important difference) หรือคา δ รวมดวย ซึง่ ผลลัพธ
ของการศึกษาตาง ๆ ทีก่ ลาวมานีม้ คี วามจําเปนอยางยิง่
ในกระบวนการพิจารณาทะเบียนตํารับยาของหนวยงาน
กํากับดูแลผลิตภัณฑยา หรือกองยา สํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา เพื่อใชในการพิสูจน
ความคลายคลึงกันทางชีวภาพ ตลอดจนการขยาย
ขอบงใชของผลิตภัณฑยาชีววัตถุคลายคลึงดังทีจ่ ะกลาว
ตอไป

รูปที่ 2 การแปลผลจากรูปแบบการศึกษาวิจยั ทางคลินกิ สําหรับผลิตภัณฑยาชีววัตถุคลายคลึงในรูปแบบตาง ๆ
(ภาพบนซาย: รูปแบบการศึกษาวิจัยเพื่อทดสอบความเหนือกวา (superiority trial) เปนรูปแบบที่นิยมใชสําหรับการศึกษาวิจัยทางคลินิกของ
ผลิตภัณฑยาโดยทัว่ ไปโดยมีการเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑยาทีใ่ ชเปนมาตรฐานสําหรับการรักษาโรคอยูใ นปจจุบนั หรือเปรียบเทียบกับกรณีทไี่ มใช
ผลิตภัณฑยา, ภาพบนขวา: รูปแบบการศึกษาวิจัยเพื่อทดสอบความเสมอภาคกัน (equivalence trial), ภาพลาง: รูปแบบการศึกษาวิจัยเพื่อ
4
ทดสอบความไมดอ ยกวา (non-inferiority trial))

2. ขอบงใชที่มีความไวและเหมาะสมตอการศึกษา
วิจัยทางคลินิก (sensitive indication)
สําหรับขอบงใชที่ควรนํามาใชในการศึกษา
ทางคลินิกสําหรับผลิตภัณฑยาชีววัตถุคลายคลึงนั้น
สิ่งแรกที่ควรคํานึงถึงคือ กลไกการออกฤทธิ์ของ
ตัวยาสําคัญที่มีตอขอบงใชดังกลาว (mechanism
6

of action) โดยตัวยาสําคัญควรออกฤทธิ์โดยตรง
ที่ตัวรับหรือจุดเกิดโรคนั้น และขอบงใชดังกลาว
ควรมีขนาดของอิทธิพลหรือความหมายทางคลินกิ สูง
(large effect size) กลาวคือ ขอบงใชที่นํามาใช
ในการศึกษาทางคลินิกของผลิตภัณฑยาชีววัตถุ
คลายคลึงควรมีลักษณะที่สามารถแสดงผลลัพธจาก
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การใชผลิตภัณฑไดงาย โดยผูออกแบบการวิจัย
อาจศึกษาขนาดของอิทธิพลไดจากรายงานการวิจัย
ของผลิตภัณฑยาชีววัตถุตนแบบ หรือการทบทวน
วรรณกรรมทีเ่ กีย่ วของ นอกจากนีเ้ มือ่ กลาวถึงประเด็น
ตาง ๆ ขางตนแลว จะเห็นไดวา ความเปนไปไดในการ
ดําเนินการศึกษาวิจัยทางคลินิก (feasibility) นั้น
จําเปนอยางยิง่ ทีผ่ อู อกแบบการวิจยั ตองคํานึงถึง อาทิ
ความยากงายในการหาประชากรหรือกลุมตัวอยาง
สําหรับการศึกษา งบประมาณ ความพรอมของ
ผูเชี่ยวชาญที่เกี่ยวของกับการศึกษา เปนตน
3. การกระตุนภูมิคุมกัน (immunogenecity)
เนื่องจากผลิตภัณฑยาชีววัตถุมีโครงสราง
โมเลกุลของตัวยาสําคัญทีม่ ขี นาดใหญ ซึง่ ระบบภูมคิ มุ กัน
ของรางกายอาจทําการตอบสนองเมื่อผลิตภัณฑยา
เขาสูรางกาย และอาจมีผลตอการออกฤทธิ์ของยา
หรือความปลอดภัยของผูท ใี่ ชยาไดในขณะทีผ่ ลิตภัณฑ
ยาชีววัตถุคลายคลึงนัน้ มีความแตกตางกับผลิตภัณฑ
ยาชีววัตถุอางอิงแมเพียงเล็กนอยก็ตาม ดวยเหตุนี้
ปจจัยทีเ่ กีย่ วของกับการตอบสนองหรือกระตุน ภูมคิ มุ กัน
จากผลิตภัณฑยาของผูป ว ยหรือผูท ไี่ ดรบั ผลิตภัณฑยา
จึงจําเปนอยางยิ่งสําหรับการศึกษาทางคลินิกของ
ผลิตภัณฑยาชีววัตถุคลายคลึง ดังนัน้ ในการออกแบบ
การศึกษาทางคลินกิ จึงควรมีการพิจารณาถึงประเด็น
ดังกลาวในกลุม ผูป ว ยทีต่ อ งการทําการศึกษารวมดวย
การกลาวอางขอบงใชสําหรับผลิตภัณฑ
ยาชีววัตถุคลายคลึงที่นอกเหนือจากขอบงใชที่ทํา
การศึกษาทางคลินิกแลวนั้น ยาชีววัตถุคลายคลึง
อาจไดรับการอนุมัติขอบงใชอื่นของผลิตภัณฑยา
ชีววัตถุอางอิง แมวายาชีววัตถุคลายคลึงนั้นจะไมได
ทําการศึกษาทางคลินิกที่เกี่ยวของกับขอบงใชของ
ยาชีววัตถุอางอิงนั้นโดยตรง ทั้งนี้ ในการดําเนินการ
ดังกลาวควรคํานึงถึงปจจัยและเหตุผลสนับสนุน
ทางวิทยาศาสตรเพื่อใชในการอนุมานผลการศึกษา
ทางคลินิกไปยังขอบงใชอื่น ๆ (extrapolation) ซึ่ง
การอนุมานขอมูลการศึกษาทางคลินิกขามขอบงใชนี้
จะกระทําไดก็ตอเมื่อผลิตภัณฑนั้นเปนไปตาม
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ขอกําหนดของการขึน้ ทะเบียนเปนยาชีววัตถุคลายคลึง
โดยพิจารณาจากความครบถวนของหลักฐานและ
ขอมูล (totality of evidence) ประกอบกับขอมูล
สนับสนุนการพิจารณาความคลายคลึงกันทางชีวภาพ
(biosimilarity) สําหรับแตละขอบงใชตามทีผ่ ลิตภัณฑ
ยาชีววัตถุอางอิงเคยไดรับการอนุมัติไว 6 ดังแสดงใน
รูปที่ 3

รูปที่ 3 การพิจารณาความครบถวนของหลักฐานและ
ขอมูลของผลิตภัณฑยาชีววัตถุคลายคลึง5
อยางไรก็ตาม เนื่องจากขอมูลการศึกษา
ทางคลินิกเพียงอยางเดียวอาจไมเพียงพอตอการ
พิจารณาการอนุมานขอมูลการศึกษาทางคลินิกขาม
ขอบงใช 7 ดังนั้น นอกจากการพิจารณารูปแบบ
การศึกษาทางคลินกิ ทีไ่ วตอการตอบสนอง (sensitive
clinical test model) ซึ่งสามารถตรวจพบความ
แตกตางที่เปนไปไดระหวางยาชีววัตถุคลายคลึงและ
ผลิตภัณฑยาชีววัตถุอางอิงแลว8 ควรพิจารณาจาก
ขอมูลอื่น ๆ ดวย ไดแก
1. กลไกการออกฤทธิ์ในแตละขอบงใช
ที่ตองการขอเพิ่มเติม6,9 โดยมีกลไกการออกฤทธิ์
ของตัวยาสําคัญและตัวรับในรางกายหรือจุดเกิดโรค
ทีเ่ กีย่ วของกับการออกฤทธิข์ องผลิตภัณฑยาเหมือนกัน
กลาวคือ ตัวยาสําคัญของผลิตภัณฑยาชีววัตถุคลายคลึงนัน้
มีความสัมพันธกบั การตอบสนองของตัวรับทีเ่ กีย่ วของ
กับขอบงใชที่ตองการขยาย รวมถึงการตอบสนอง
ของตัวรับตอขนาดหรือความเขมขนของผลิตภัณฑยา
และรูปแบบการสงสัญญาณระดับโมเลกุลและตําแหนง
การแสดงออกของตัวรับ ที่ควรมีความสอดคลองกัน
กับขอบงใชตามที่ไดทําการศึกษาวิจัยทางคลินิกไว
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2. เภสัชจลนศาสตร (pharmacokinetics)
เภสัชพลศาสตร (pharmacodynamics) และ
การกระจายทางชีวภาพ (biological distribution)
ของผลิตภัณฑยาในประชากรผูปวยที่แตกตางกัน
อันเนื่องมาจากขอบงใชที่ตองการขยาย
3. การกระตุนภูมิคุมกันของผลิตภัณฑ
ยาชีววัตถุในประชากรผูป ว ยทีแ่ ตกตางกัน7 เชน ขอมูล
การศึกษาการกระตุน ภูมคิ มุ กันทีไ่ ดจากผูป ว ยทีม่ ภี าวะ
ภูมคิ มุ กันบกพรองจากการกดระดับภูมคิ มุ กัน อาจไม
สามารถอนุมานผลไปยังขอบงใชในผูมีสุขภาพดีหรือ
ผูปวยที่เปนโรคแพภูมิตนเองได และในทางกลับกัน
ขอมูลการกระตุนภูมิคุมกันในผูมีสุขภาพดีหรือผูปวย
ที่เปนโรคแพภูมิตนเองอาจสามารถอนุมานผลไปยัง
ขอบงใชในผูปวยที่มีภาวะภูมิคุมกันบกพรองจากการ
กดระดับภูมิคุมกันได8
4. ขอมูลและเหตุผลสนับสนุนเชิงวิทยาศาสตร
ที่เกี่ยวของกับประสิทธิผลและความปลอดภัยสําหรับ
ผูปวยในแตละขอบงใชที่ตองการขยายตามผลิตภัณฑ
ยาชีววัตถุอางอิง6,9
ทั้งนี้ การขยายขอบงใชของผลิตภัณฑ
ยาชีววัตถุคลายคลึงนัน้ อาจพิจารณาไดจากตัวอยาง
ที่เกิดขึ้นกับกลุมสหภาพยุโรปในกรณีของผลิตภัณฑ
ยาชีววัตถุคลายคลึงฟลแกรสติม (ﬁlgrastim) ซึ่ง
เปนผลิตภัณฑยาชีววัตถุที่ไดรับการขึ้นทะเบียนใน
สหภาพยุโรปหลายผลิตภัณฑ โดยมีขอ บงใชเหมือนกับ
ยาชีววัตถุอางอิงที่ไดรับการอนุมัติไว10 ซึ่งเคยไดรับ
การวิพากษวจิ ารณและคําเตือนเกีย่ วกับการอนุมานผล
การศึกษาทางคลินิกของขอบงใชในการรักษา
neutropenia ไปยังขอบงใช mobilization of stem
cells in healthy donors ซึ่งทางคณะกรรมการ
ผลิตภัณฑยาสําหรับมนุษย (Committee for
Medicinal Products for Human Use) ไดใหเหตุผล
เชิงวิทยาศาสตรที่สนับสนุนการอนุมานผลการศึกษา
วิจัยทางคลินิกที่มีอยูไปยังขอบงใชดังกลาว เชน
ยาชีววัตถุคลายคลึงฟลแกรสติมมีความคลายคลึงกับ
ผลิตภัณฑยาชีววัตถุอา งอิงสูงมากทัง้ ในแงของโครงสราง
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โมเลกุลตัวยาสําคัญและฤทธิท์ างชีวภาพ รวมถึงขอมูล
ทางเภสัชจลนศาสตรและเภสัชพลศาสตรที่มีความ
เทียบเคียงกันได ซึง่ ขอมูลดังกลาวสนับสนุนการอนุมาน
ถึงการออกฤทธิท์ างเภสัชวิทยาในทางทีด่ ี ประกอบกับ
ขอบงใชทั้งหมดของฟลแกรสติมออกฤทธิ์ผานตัวรับ
จําเพาะชนิดเดียวกัน (a single afﬁnity–class cell
receptor) จึงสามารถคาดการณไดวาผลิตภัณฑ
ยาชีววัตถุคลายคลึงฟลแกรสติมและผลิตภัณฑ
ยาชีววัตถุอางอิงสามารถใหผลที่เทียบเคียงกันได
สําหรับการกระตุนภูมิคุมกันของฟลแกรสติมนั้น
พบวาแอนติบอดี้ของฟลแกรสติม (antiﬁlgrastim
antibodies) นัน้ ไมพบบอยนัก และไมมคี วามสัมพันธ
กับประสิทธิผลทางคลินิกที่เกี่ยวของของผลิตภัณฑ
จึงไมจดั เปนขอกังวลสําคัญในการอนุมตั ทิ ะเบียนตํารับ
ผลิตภัณฑยาชีววัตถุคลายคลึงฟลแกรสติม อยางไรก็ตาม
ผลิตภัณฑยาชีววัตถุคลายคลึงดังกลาวก็ตอ งดําเนินการ
ติดตามขอมูลประสิทธิผลและความปลอดภัยหลังจาก
อนุมัติทะเบียนตํารับยาเพื่อนําผลที่ไดมายืนยัน
ประสิทธิผลและความปลอดภัยจากการใชผลิตภัณฑ
ตอไป ซึ่งในปจจุบันผลิตภัณฑยาชีววัตถุคลายคลึง
ดังกลาวไดรับการยืนยันถึงประสิทธิผลและความ
ปลอดภัยแลว
จากที่กลาวมาจะเห็นไดวา การวิจัยและ
พัฒนาผลิตภัณฑยาชีววัตถุคลายคลึงในขณะนี้
มีแนวโนมเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากสิทธิบัตรของยา
ตนแบบเริม่ หมดอายุลง โดยการศึกษาวิจยั ทางคลินกิ
เพื่อเปรียบเทียบความคลายคลึงของความเสี่ยงและ
ประสิทธิผลของผลิตภัณฑยาชีววัตถุอางอิงกับ
ผลิตภัณฑที่พัฒนาขึ้นเปนสวนหนึ่งที่สําคัญของ
การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑยาชีววัตถุคลายคลึง
ซึ่งในเบื้องตนจําเปนจะตองพิจารณาถึงการออกแบบ
การศึกษาวิจัยทางคลินิกที่มีความเหมาะสม ตั้งแต
การเลือกขอบงใชที่มีความไวและเหมาะสมตอการ
ศึกษาวิจยั ทางคลินกิ ตลอดจนการกระตุน ภูมคิ มุ กันของ
ผลิตภัณฑทพี่ ฒ
ั นาขึน้ เพือ่ พิสจู นถงึ ความคลายคลึงกัน
ทั้งในแงของความปลอดภัยและประสิทธิผลเมื่อ
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เปรียบเทียบกับผลิตภัณฑยาชีววัตถุอางอิงที่นํามาใช
เปนตนแบบ และสามารถอนุมานผลการศึกษาวิจัย
ทางคลินิกไปยังขอบงใชอื่น ๆ ไดตามที่ผลิตภัณฑ
ยาชีววัตถุอา งอิงเคยไดรบั การอนุญาตไวอยางเหมาะสม
ผานการพิจารณาจากความครบถวนของหลักฐาน
และขอมูลการศึกษาของผลิตภัณฑยาชีววัตถุคลายคลึง
ทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ ดังนัน้ การออกแบบการศึกษาทางคลินกิ
ของผลิตภัณฑยาชีววัตถุคลายคลึงจึงเปนสิ่งสําคัญ
และมีหลายปจจัยที่ควรคํานึงถึง
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