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บทนา
ผลิตภัณฑ์ยาชีววัตถุเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะโครงสร้างที่ซับซ้อนประกอบกับคุณสมบัติต่างๆ ที่แตกต่าง
อย่างยิ่งเมื่อเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์ยาเคมี (1) ทาให้ผลิตภัณฑ์ประเภทนี้ไม่สามารถใช้การทดสอบคุณสมบัติทาง
เคมีกายภาพเพียงอย่างเดียวในการระบุว่าผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาขึ้นหรือผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นหลังมีการเปลี่ยนแปลง
กระบวนการผลิ ตในขั้น ตอนใดขั้น ตอนหนึ่งมีคุณสมบัติเช่นเดียวกับผลิตภัณฑ์ต้นแบบหรือผลิตภัณฑ์ก่อนการ
เปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิต ซึ่งการเปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิตอาจส่งผลกระทบต่อคุณลักษณะสาคัญของ
ผลิตภัณฑ์ ดังนั้นการศึกษาเพื่อเปรียบเทียบคุณลักษณะหรือคุณสมบัติต่างๆ ของผลิตภัณฑ์ ระหว่างผลิตภัณฑ์ยาชีว
วัตถุก่อนและหลั งการเปลี่ ย นแปลงกระบวนการผลิ ต หรือที่เรียกว่า การศึกษาเปรียบเทียบ (comparability
study/comparability exercise) จึงมีความสาคัญอย่างยิ่งสาหรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับกระบวนการผลิต
ผลิตภัณฑ์ยาชีววัตถุ
การศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บของผลิ ต ภั ณ ฑ์ ย าชี ว วั ต ถุ อาจพบเห็ น ได้ ใ นบริ บ ทอื่ น ที่ แ ตกต่ า งออกไป เช่ น
ผลิตภัณฑ์ยาชีววัตถุที่ผลิตขึ้นโดยมีลักษณะคล้ายคลึงกับผลิตภัณฑ์ยาชีววัตถุอ้างอิง หรือที่เรียกว่า ผลิตภัณฑ์ยาชีว
วัตถุคล้ายคลึง (biosimilars) นั้น ก็จาเป็นต้องมีการดาเนินการเพื่อเปรียบเทียบคุณลักษณะต่างๆ ของผลิตภัณฑ์
เทียบกับผลิตภัณฑ์ต้นแบบเช่นกัน (2) เพื่อยืนยันว่าผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาขึ้นมีคุณสมบัติต่างๆ ไม่ต่างไปจากผลิตภัณฑ์
ยาชีววัตถุอ้างอิง ทั้งด้านคุณภาพ ประสิ ทธิผล และความปลอดภัย ซึ่งการศึกษาเปรียบเทียบสาหรับผลิตภัณฑ์
ประเภทนี้มักเรียกว่า การศึกษาเปรียบเทียบความคล้ายคลึ ง (comparability exercise) ซึ่งเป็นคาเดียวกันกับ
การศึกษาเปรียบเทียบที่กล่าวไว้ก่อนหน้า
อย่ า งไรก็ต าม เนื่ อ งจากการศึก ษาเปรีย บเที ย บความคล้ ายคลึ ง ของผลิ ต ภั ณฑ์ ย าชี ว วัต ถุ คล้ า ยคลึ ง มี
รายละเอียดและกระบวนการที่ซับซ้อนกว่ามากเมื่อเปรียบเทียบกับการศึกษาเปรียบเทียบของผลิตภัณฑ์ยาชีววัตถุ
ที่มีการเปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิต แม้ว่าเป็นการศึกษาที่มีหลักการคล้ายกันก็ตาม ด้วยเหตุนี้ในบทความนี้จะ
นาเสนอเฉพาะหลักการและวิธีดาเนินการสาหรับของการศึกษาความเปรียบเทียบของผลิตภัณฑ์ยาชีววัตถุที่มีการ
เปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิต รวมทั้งความแตกต่างระหว่างการศึกษาความเปรียบเทียบของผลิตภัณฑ์ยาชีววัตถุที่
มีการเปลี่ยนแปลงและการศึกษาเปรียบเทียบความคล้ายคลึงกันของยาชีววัตถุคล้ายคลึงเพื่อให้ผู้อ่านมีความเข้าใจ
ในประเด็นสาคัญของการศึกษาประเภทนี้และสามารถปรับประยุกต์ใช้ในงานที่เกี่ยวข้องได้
การศึกษาเปรียบเทียบของผลิตภัณฑ์ยาชีววัตถุที่มีการเปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิต
เนื่องจากผลิตภัณฑ์ยาชีววัตถุมีลักษณะโครงสร้างที่ซับซ้อน ทาให้กระบวนการผลิตที่ใช้มีความแตกต่างจาก
ผลิตภัณฑ์ยาเคมี จึงอาจกล่าวในอีกนัยหนึ่งได้ว่าผลิตภัณฑ์ยาชีววัตถุนั้นคือ ผลิตภัณฑ์ที่ถูกกาหนดโดยกระบวนการ
ผลิต (process-defined product)(3) ด้วยเหตุนี้เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น อาทิ การเปลี่ยนสถานที่ผลิต การ
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เปลี่ยนแปลงปริมาณการผลิตตัวยาสาคัญ การปรับปรุงสูตรตารับ การเปลี่ยนชนิดสารเคมีหรืออุปกรณ์ การเปลี่ยน
ชนิดของเซลล์ที่ใช้ผลิ ตตัวยาสาคัญ ฯลฯ การเปลี่ยนแปลงทั้งหลายล้วนเกิดผลกระทบกับผลิตภัณฑ์ยาชีววัตถุได้
ทั้งนั้น ไม่ว่าจะเป็นระหว่างกระบวนการวิจัยและพัฒนายาหรือหลังผลิตภัณฑ์ได้รับอนุมัติทะเบียนตารับแล้วก็ตาม
เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิตของผลิตภัณฑ์สามารถเกิดขึ้นได้ตลอดวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ ซึ่ง
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนี้จะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น จึงต้องมีการทดสอบ
เพื่อยืนยันว่าการเปลี่ยนแปลงที่นามาปรับใช้กับกระบวนการผลิตไม่มีผลกระทบต่อภาพรวมของผลิตภัณฑ์ โดย
อ้างอิงจากการศึกษาที่แสดงความเปรียบเทียบกันได้ของผลิตภัณฑ์ ควรสอดคล้องกับข้อมูลการศึกษาทางด้าน
ประสิทธิผ ลและความปลอดภัยของผลิ ตภัณฑ์ก่อนมีการเปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิตหรือตามที่ได้รับอนุมัติ
ทะเบียนตารับยาไว้ ด้วยเหตุนี้การศึกษาเปรียบเทียบของผลิตภัณฑ์ยาชีววัตถุที่มีการเปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิต
จึงมีวัตถุประสงค์สาคัญเพื่อยืนยันว่า ผลิตภัณฑ์ยาชีววัตถุก่อนและหลังการเปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิต มีความ
แตกต่างกันหรือไม่ โดยสามารถระบุได้ว่าผลจากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์นั้นทาให้ผลิตภัณฑ์มีข้อมูล
ทั้งทางด้านคุณภาพ ประสิทธิภาพ และความปลอดภัยจากการใช้ผ ลิตภัณฑ์ที่เปรียบเทียบกันได้กับผลิตภัณฑ์ที่เป็น
ต้น แบบหรื อผลิตภัณฑ์ก่อนมีการเปลี่ ย นแปลงกระบวนการผลิ ต อย่างไร (4) โดยพิจารณาจากผลการวิเคราะห์
เปรียบเทียบคุณลักษณะที่สาคัญ หรือผลการทดสอบในสัตว์ทดลองหรือในมนุษย์ของผลิตภัณฑ์ยาชีววัตถุ ก่อนและ
หลังมีการเปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิต ทั้งนี้ผลลัพธ์ของการเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์จากการศึกษาดังกล่าว ไม่
จาเป็นจะต้องแสดงถึงความเหมือนกันระหว่างผลิตภัณฑ์ยาชีววัตถุก่อนและหลังการเปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิต
ที่นามาเปรียบเทียบ แต่ผลลัพธ์ของการศึกษาต้องสามารถแสดงถึงความเปรียบเทียบกันได้
แนวทางการศึกษาเปรียบเทียบของผลิตภัณฑ์ยาชีววัตถุที่มีการเปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิต
การทดสอบความเปรียบเทียบกันได้มีหลากหลายวิธีการขึ้นอยู่กับความเสี่ยงของการเปลี่ยนแปลงที่เกิด
ขึ้นกับตัวผลิตภัณฑ์ ตลอดจนผลกระทบต่อคุณลักษณะสาคัญของผลิตภัณฑ์ไม่ว่าผลกระทบนั้นจะเกี่ ยวข้องกับ
คุณภาพของผลิตภัณฑ์ ข้อมูลประสิทธิผล และความปลอดภัยที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ใช้ผลิตภัณฑ์
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ภาพที่ 1 ลาดับวิธีการศึกษาเปรียบเทียบของผลิตภัณฑ์ยาชีววัตถุที่มีการเปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิต

โดยทั่วไปหลักการทดสอบด้วยการวิเคราะห์ อาทิ การทดสอบคุณสมบัติทางเคมีกายภาพและชีวเคมี การ
ทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพ การทดสอบความคงสภาพของผลิตภัณฑ์ ฯลฯ เป็นวิธีดาเนินการในขั้นแรกที่นิยมใช้เพื่อ
ยืนยันความเปรียบเทียบกันได้ระหว่างผลิตภัณฑ์ 4 ทั้งนี้เพื่อเชื่อมโยงไปถึงความเปรียบเทียบกันได้ของผลิตภัณฑ์ใน
ส่วนของข้อมูลประสิทธิผลและความปลอดภัยของผลิตภัณ ฑ์ต่อไป ซึ่งในกรณีที่ผลจากการวิเคราะห์ไม่สามารถ
ยืนยันถึงความเปรียบเทียบกันได้ของผลิตภัณฑ์อย่างเหมาะสม การพิจารณาเพื่อศึกษาความเปรียบเทียบกันได้ใน
สัตว์ทดลองไม่ว่าจะเป็นการเปรียบเทียบข้อมูลทางเภสัชจลนศาสตร์และเภสัชพลศาสตร์ หรือการทดสอบพิษวิทยา
ของผลิตภัณฑ์อาจนามาใช้เพื่อยืนยันข้อมูลความเปรียบเทียบกันได้ของผลิตภัณฑ์ในส่วนที่ยังบกพร่องอยู่ และใน
กรณีที่คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์หลังเปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิตที่ไม่สามารถพิสูจน์ถึงประสิทธิภาพและความ
ปลอดภัยได้จากการวิเคราะห์ที่กาหนดไว้ห รือจากการศึกษาในสัตว์ทดลองก็ตาม การศึกษาทดลองในมนุษย์ด้วย
รูปแบบการศึกษาที่เหมาะสมเป็นวิธีดาเนินการในลาดับถัดไปเพื่อยืนยันถึงประสิทธิภาพและความปลอดภัยของ
ผลิตภัณฑ์ว่าไม่แตกต่างไปจากเดิม
ขั้นตอนการดาเนินการเพื่อการศึกษาเปรียบเทียบของผลิตภัณฑ์ยาชีววัตถุที่มีการเปลี่ยนแปลงกระบวนการ
ผลิต
สาหรับการวางแผนวิธีการเปรียบเทียบและการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ สิ่งแรกที่ควรคานึงถึงคือการวิเคราะห์
ปัจจัยวิกฤตหรือคุณลักษณะสาคัญของผลิตภัณฑ์ (Critical quality attributes: CQAs)(3) ที่หากมีการเปลี่ยนแปลง
หรือแตกต่างไปจากเดิมจะส่งผลกระทบต่อผลิตภัณฑ์ โดยผลกระทบที่กล่าวถึงนั้นมีความหมายครอบคลุมตั้งแต่
คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ ข้อมูลประสิทธิผล และข้อมูลความปลอดภัยของยา การวิเคราะห์ดังกล่าวนอกจากจะทา
ให้ ท ราบถึ ง ปั จ จั ย ที่ มี ค วามส าคั ญ ต่ อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ล้ ว ยั ง ท าให้ ท ราบถึ ง ผลของความเสี่ ย งที่ อ าจจะเกิ ด ขึ้ น จาก
ผลกระทบของปัจ จัยนั้น ๆ ของผลิตภัณฑ์ ซึ่งสามารถใช้ในการติดตามและควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการ
เปลี่ยนแปลงได้
เมื่อทราบถึงปัจจัยสาคัญที่ส่งผลกระทบต่อผลิตภัณฑ์แล้ว การกาหนดวิธีวิเคราะห์ให้มีความเหมาะสมต่ อ
การตรวจสอบหรือเปรียบเทียบองค์ประกอบดังกล่าวระหว่างผลิตภัณฑ์ ยาชีววัตถุก่อนและหลังการเปลี่ยนแปลง
กระบวนการผลิตควรพิจารณาอย่างระมัดระวัง โดยวิธีวิเคราะห์ที่นามาใช้ไม่จาเป็นจะต้องเป็นวิธีวิเคราะห์ที่กาหนด
ไว้ในทะเบียนตารับยาตามที่ได้รับอนุมัติ แต่การทดสอบที่นามาใช้ควรมีความละเอียดอ่อนเพียงพอที่จะตรวจสอบ
หรือติดตามความแตกต่างของคุณลักษณะใดลักษณะหนึ่งของผลิตภัณฑ์ที่ต้องการเปรียบเทียบได้ โดยการคัดเลือก
วิธีวิเคราะห์อาจพิจ ารณาข้อมูล ในส่ว นอื่นๆ ร่วมด้ว ย เช่น มูล ค่าที่ต้องใช้ในการทดสอบ ความเชี่ยวชาญของ
บุคลากรในการดาเนิน การ ความจาเพาะต่อคุณลักษณะของวิธีวิเคราะห์ เป็นต้น (5) นอกจากนี้ในการเปรียบเทียบ
ผลิตภัณฑ์ควรพิจารณาถึงการนาวิธีการทดสอบคุณสมบัติต่างๆ หลายด้านมาใช้ร่วมกันด้วย เนื่องจากในหลายๆ
ครั้ง การวิเคราะห์ด้วยวิธีวิเคราะห์เพียงวิธีเดียวอาจไม่เพียงพอที่จะระบุถึงผลลัพธ์ ในทุกทางที่จะใช้ยืนยันความ
คล้ายคลึงและความเปรียบเทียบกันได้ของผลิตภัณฑ์ และไม่สามารถนาไปใช้ในการสรุปผลความเปรียบเทียบกันได้
ของผลิตภัณฑ์ในเวลาต่อมา(4)
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ภาพที่ 2 ตัวอย่างการวิเคราะห์ผลกระทบเมื่อเปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิตของผลิตภัณฑ์ยาชีววัตถุและวิธีการวิเคราะห์ที่
สามารถนามาใช้ดาเนินการได้(5) (TPM = Trypsin peptide mapping, MS = Mass spectrometry, CE = Capillary
electrophoresis, IEF = Isoelectric focusing gel electrophoresis, IEC = Ion-exchange chromatography, HPLC =
High-performance liquid chromatography, CD = Circular dichroism, AUC = Analytical ultracentrifugation, SEC =
Size exclusion chromatography, LC = Liquid chromatography, ESI = Electrospray ionization mass spectrometry,
MALDI-TOF = Matrix-assisted laser desorption/ionization-time of flight, HIC = Hydrophobic interaction column)

เมื่อกาหนดวิธีวิเคราะห์ที่เหมาะสมได้แล้ว การกาหนดเกณฑ์การยอมรับ (acceptance criteria) ของผล
วิเคราะห์ อาจพิจารณาได้จากการวิเคราะห์แนวโน้ม (trend analysis) ของผลการวิเคราะห์จากรุ่นการผลิตที่เคย
ดาเนินการมาก่อนหน้านี้ ซึ่งปริมาณข้อมูลผลการวิเคราะห์จากรุ่นการผลิตที่มากเพียงพอจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง
ในการใช้พิจารณาความเบี่ยงเบนของกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ที่เคยเกิดขึ้นและนามาใช้ในการกาหนดช่วงของ
เกณฑ์การยอมรับตามลาดับ (3) ทั้งนี้ ตามปกติการกาหนดช่วงของเกณฑ์การยอมรับของผลวิเคราะห์ในการศึกษา
ความเปรียบเทียบกันได้ ไม่ควรกว้างกว่าหรือเท่ากับที่พบในรายการวิธีวิเคราะห์ของผลิตภัณฑ์สาเร็จรูป ซึ่งเป็น
ข้อมูลที่มีการอ้างอิงจากข้อมูลระหว่างการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ในขณะนั้น และเป็นการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์
ทางคุณภาพขั้น พื้ น ฐาน แต่ในการทดสอบความเปรียบเทียบกั นได้ของผลิ ตภั ณฑ์ ยาชีว วัตถุ ก่ อนและหลั งการ
เปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิตนั้น เนื่องจากผลิตภัณฑ์มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นและอาจส่งผลต่อภาพรวมของ
ผลิ ตภัณฑ์ ทาให้ ผ ลิ ตภัณฑ์แสดงคุณลั กษณะต่างๆ ออกมาไม่เหมือนกับ ผลิ ตภัณฑ์ที่ผ ลิ ตก่อนหน้า ด้ ว ยเหตุ นี้
บ่อยครั้งที่ผลิตภัณฑ์หลังการเปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิตมีผลการทดสอบที่เข้าเกณฑ์ การยอมรับได้ตามรายการ
วิธีวิเคราะห์ในทะเบียนตารับยาที่ได้รับอนุมัติ (4) แต่ไม่สามารถสรุปถึงความเปรียบเทียบกันได้กับผลิตภัณฑ์ก่อน
เปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิต ดังนั้นในการศึกษาเปรียบเทียบของผลิตภัณฑ์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบ
ความแตกต่างของผลิตภัณฑ์เป็นหลัก เกณฑ์การยอมรับได้ของผลการทดสอบจึงควรกาหนดให้อยู่ในช่วงที่มีความ
รัดกุมกว่าที่ระบุในรายการวิธีวิเคราะห์ ประกอบกับการวิเคราะห์โดยมีจานวนรุ่นการผลิตที่เหมาะสม เพื่อนามา
ยืนยันความเปรียบเทียบกันได้ของผลิตภัณฑ์ ยาชีววัตถุก่อนและหลังการเปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิต และเพื่อ
ยื น ยั น ถึง คุ ณ ภาพของผลิ ต ภั ณฑ์ ย าชี ว วั ต ถุ ที่ แสดงถึง ข้ อ มู ล ประสิ ทธิ ผ ลและข้ อ มูล ความปลอดภั ย ของยาที่ ไ ม่
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม อย่างไรก็ตามการกาหนดเกณฑ์การยอมรับได้ของวิธีวิเคราะห์ อาจต้องพิจารณาความ
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เบี่ ย งเบน (variability) ในการแสดงผลลั พธ์ของวิธีวิเคราะห์ ที่ใช้ควบคู่ไปด้วย เนื่องจากแต่ล ะวิธีวิเคราะห์ ก็มี
คุณสมบัติและข้อจากัดที่แตกต่างกันออกไป(3)

ภาพที่ 3 ลาดับการดาเนินการเพื่อวิเคราะห์ความเปรียบเทียบกันได้ของผลิตภัณฑ์ยาชีววัตถุก่อนและหลังการ
เปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิต

คุ ณ ลั ก ษณะส าคั ญ ของผลิ ต ภั ณ ฑ์ บ างอย่ า งอาจไม่ ส ามารถพิ สู จ น์ ไ ด้ อ ย่ า งถี่ ถ้ ว น โดยการอ้ า งอิ ง จาก
ผลทดสอบตามวิธีวิเคราะห์เพียงอย่างเดียว และทาให้ไม่สามารถประเมินถึงความเปรียบเทียบกันได้ตามลาดับ
เนื่องจากการทดสอบดังกล่าวอาจไม่สามารถระบุถึงประสิทธิผลและความปลอดภัยได้อย่างสมเหตุผล เช่น การ
กระตุ้นภูมิคุ้มกัน ข้อมูลพิษวิทยา อาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา เป็นต้น การพิจารณาเพื่อทาการศึกษาเพิ่มเติม
ในสัตว์ทดลองหรือในมนุษย์ จึงมีความจาเป็นเพื่อใช้ยืนยันถึงประสิทธิภาพและข้อมูลความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์
ว่าไม่มีความแตกต่างจากผลิตภัณฑ์ก่อนเปลี่ยนแปลงที่นามาใช้เป็นต้นแบบ
ความแตกต่างระหว่างการศึกษาเปรียบเทียบของผลิตภัณฑ์ยาชีววัตถุที่มีการเปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิต
และการศึกษาเปรียบเทียบความคล้ายคลึงของผลิตภัณฑ์ยาชีววัตถุคล้ายคลึง
การศึกษาเปรียบเทียบความคล้ายคลึงระหว่างผลิตภัณฑ์ยาชีววัตถุคล้ายคลึงที่พัฒนาขึ้นและผลิตภัณฑ์
ยาชีววัตถุอ้างอิง นั้น แม้ว่าจะมีหลักการในภาพรวมที่คล้ายกันกับของผลิตภัณฑ์ยาชีววัตถุที่มีการเปลี่ยนแปลง
กระบวนการผลิต การศึกษาเปรียบเทียบในบริบทนี้มีความซับซ้อนและรัดกุมกว่ามากเมื่อเทียบกับการศึกษาใน
ประเด็นที่กล่าวมาก่อนหน้านี้(6) ทั้งการแสดงความคล้ายคลึงกันทางด้านคุณภาพ ประสิทธิผล และความปลอดภัย
ของผลิตภัณฑ์เมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์ ยาชีววัตถุอ้างอิง เนื่องจากในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาชีววัตถุคล้ายคลึงนั้น
ผู้ผลิตจาเป็นต้องพัฒนากระบวนการผลิตตั้งแต่กระบวนการขั้นต้นไปจนถึงผลิตภัณฑ์สุดท้าย โดยมีจุดมุ่งหมายให้
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ผ ลิ ต ขึ้ น มาสามารถแสดงคุ ณ สมบั ติ ใ นด้ า นต่ า งๆ ที่ ค ล้ า ยคลึ ง กั น กั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ย าชี ว วั ต ถุ อ้ า งอิ ง
(biosimilarity) บนพื้น ฐานความครบถ้ว นของข้อมูล การศึกษาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลิ ตภัณฑ์ (totality of
evidence)(7) ดังนั้นกระบวนการควบคุมความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจึงมีมากกว่าผลิตภัณฑ์ยาชีววัตถุกรณีที่มี
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การเปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิตบางส่วนที่ต้องการทราบถึงความเปรียบเทียบกันได้ระหว่างผลิตภัณฑ์ ยาชีววัตถุ
ก่อนและหลังการเปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิต

ภาพที่ 4 ความแตกต่างระหว่างการศึกษาเปรียบเทียบของผลิตภัณฑ์ยาชีววัตถุที่มีการเปลี่ยนแปลง
กระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์ยาชีววัตถุคล้ายคลึง
การศึกษาเปรียบเทียบของผลิตภัณฑ์ยาชีววัตถุคล้ายคลึงและผลิตภัณฑ์ ชีววัตถุอ้างอิง ด้านคุณภาพของ
ผลิ ตภัณฑ์ ถือเป็ น ข้อมูล พื้น ฐานที่ส าคัญส าหรับการประเมินความคล้ ายคลึ งของผลิ ตภัณฑ์ยาชีว วัตถุ ซึ่งก่อน
ดาเนินการศึกษาเปรียบเทียบนั้น การศึกษาคุณลักษณะสาคัญจาเพาะของผลิตภัณ ฑ์อย่างละเอียด ตลอดจนวิธีที่
เหมาะสมในการวิเคราะห์หรือเปรียบเทียบคุณลักษณะต่างๆ รวมทั้งการกาหนดค่าความยอมรับได้ของผลวิเคราะห์
นั้น มีความสาคัญอย่างยิ่งเพื่อใช้ในการเปรียบเทียบความคล้ายคลึงระหว่างผลิตภัณฑ์ และเป็นองค์ประกอบที่
สาคัญอย่างหนึ่งในการวิเคราะห์เพื่ อสรุปถึงความเปรียบเทียบกันได้ของผลิตภัณฑ์ หากแต่ว่าการเข้าถึงข้อมูลของ
ผลิตภัณฑ์ต้นแบบนั้นอย่างจากัดเป็นปัญหาที่พบได้ทั่วไป เนื่องจากผู้ผลิตและผู้พัฒนายาชีววัตถุคล้ายคลึงนั้นเป็น
คนละคนกันกับผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ยาชีววัตถุอ้างอิง(8)
นอกจากการเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ในประเด็นทางด้านคุณภาพแล้ว สิ่งหนึ่งที่ทาให้การศึกษาเปรียบเทียบ
ความคล้ ายคลึ งของผลิ ตภัณฑ์ยาชีว วัตถุคล้ ายคลึ งและการศึกษาเปรียบเทียบของผลิ ตภัณฑ์ยาชีว วัตถุที่มีการ
เปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิตมีความแตกต่างกันอย่างมาก คือ ผลิตภัณฑ์ยาชีววัตถุคล้ายคลึงจาเป็นต้องดาเนิ น
การศึกษาเปรียบเทียบทั้งการศึกษาในสัตว์ทดลองหรือในมนุษย์ร่วมด้วยเสมอ(6) ไม่ว่าผลจากการศึกษาเปรียบเทียบ
ทางด้านคุณภาพจะมีเพียงพอแล้วก็ตาม ทั้งนี้เพื่อยืนยันว่าผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาขึ้นให้คล้ายคลึงกับผลิตภัณฑ์ ยาชีว
วัตถุอ้างอิงนี้มีประสิทธิภาพและความปลอดภัย รวมทั้งอาการไม่พึงประสงค์ที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้ผลิตภัณฑ์ไม่
ต่างไปจากผลิตภัณฑ์ ยาชีววัตถุอ้างอิง โดยการศึกษาอาจเริ่มจากการศึกษาทางด้านเภสัชพลศาสตร์และเภสั ช
จลนศาสตร์ก่อน แล้วจึงนาผลดังกล่าวมาใช้ศึกษาประสิทธิผลและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์เมื่อนามาใช้ทาง
คลินิก ในขั้นตอนนี้จะเห็นได้ว่าสาหรับผลิตภัณฑ์ยาชีววัตถุในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิตอาจไม่ต้อง
ดาเนินการในขั้นนี้หากการวิเคราะห์ที่ใช้สามารถยืนยันความเปรียบเทียบกันได้ของผลิตภัณฑ์ได้อย่างเพียงพอแล้ว
นอกจากนี้สาหรับผลิตภัณฑ์ยาชีววัตถุคล้ายคลึงอาจจาเป็นต้อ งดาเนินการศึกษาตามหลักการของแผนการจัดการ
ความเสี่ยง (Risk management plan; RMP หรือ Risk evaluation and mitigation strategy; REMS) ร่วมด้วย
เพื่อติดตามความเสี่ยงอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นหรือยังไม่พบการรายงานในระหว่างที่ทาการศึกษาเปรียบเทียบ
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สรุป
การศึกษาเปรียบเทียบเป็นหลักการสาหรับผลิตภัณฑ์ยาชีววัตถุที่มีการเปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิต ซึ่ง
แตกต่างจากการศึกษาเปรียบเทียบความคล้ายคลึงของผลิตภัณฑ์ยาชีววัตถุคล้ายคลึง แม้ว่าจะมีหลักการที่คล้ายกัน
ก็ตาม โดยการศึกษาเปรียบเทียบของผลิตภัณฑ์ยาชีววัตถุที่มีการเปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิตนั้นประกอบด้วย
การวิเคราะห์และวางแผนการดาเนินการอย่างเหมาะสมตั้งแต่การพิจารณาปัจจัยวิกฤตหรือคุณลักษณะสาคัญของ
ผลิตภัณฑ์ไปจนถึงการคัดเลื อกวิธีวิเคราะห์และการกาหนดค่าความยอมรับได้ของผลวิเคราะห์ให้เป็นไปอย่าง
เหมาะสมและสามารถประเมิน ความเปรียบเทียบกันได้ ระหว่างผลิตภัณฑ์ยาชีววัตถุก่อนและหลังการเปลี่ยนแปลง
กระบวนการผลิต การศึกษาเปรียบเทียบอาจมีการดาเนินการตั้งแต่การทดสอบคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ยาตามวิธี
วิเคราะห์ที่พัฒนาขึ้นหรือกาหนดไว้ ไปจนถึงการศึกษาในสัตว์ทดลองหรือในมนุษย์เพื่อยืนยันว่าประสิทธิภาพและ
ความปลอดภัย ของผลิ ต ภัณฑ์ ย าชี ว วั ตถุที่ พัฒ นาขึ้ นหลั งเปลี่ ย นแปลงกระบวนการผลิ ตนั้ นไม่ แตกต่า งไปจาก
ผลิ ตภัณฑ์ก่อนที่จะมีการเปลี่ ย นแปลงกระบวนการผลิ ต ทั้งนี้สาหรับผู้ ที่ส นใจสามารถศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
รายละเอียดการศึกษาเปรียบเทียบของผลิตภัณฑ์ยาชีววัตถุที่มีการเปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิตได้จากแนวทาง
ของ International Conference on Harmonization of Technical Requirements for Registration of
Pharmaceuticals for Human Use (ICH) “Q5E: Comparability of biotechnological/biological
products subject to changes in their manufacturing process”
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