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บทคัดยอ
ชีวสมมูล (Bioequivalence) หมายถึงความเทาเทียมกันของชีวประสิทธิผล (Bioavailability) ของผลิตภัณฑ
ยาระหวางผลิตภัณฑยาสามัญ (Generic product) กับผลิตภัณฑยาอางอิง การศึกษาชีวสมมูลเปนทางเลือกหนึ่งที่
ใชในการประเมินความเทาเทียมกันทางผลการรักษาและความปลอดภัย (Therapeutic equivalence) ของ
ผลิตภัณฑยาสามัญเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑยาอางอิง ซึ่งเปนขอมูลที่ตองยื่นตอสํานักงานคณะกรรมการอาหารและ
ยาในการขอขึ้นทะเบียนยาสามัญใหม
ทั้งนี้เพื่อเปนหลักประกันถึงประสิทธิภาพและคุณภาพของผลิตภัณฑยา
สามัญที่จะใชแทนผลิตภัณฑยาตนแบบ อันจะทําใหประชาชนสามารถเขาถึงผลิตภัณฑยาที่มีคุณภาพโดยมีภาระ
คาใชจายที่นอยลง สําหรับบทความนี้จะไดกลาวถึงแนวทางการศึกษาชีวสมมูล หลักแนวคิด รวมทั้งเกณฑในการ
ประเมินชีวสมมูลของผลิตภัณฑยารูปแบบรับประทานชนิดปลดปลอยตัวยาสําคัญทันที และหวังผลการรักษาหลัง
การดูดซึมยาเขาสูกระแสเลือด ตามขอแนะนํา/กําหนดของ US-FDA, EMA และ ASEAN
คําสําคัญ: ชีวสมมูล แนวทางการศึกษา US-FDA EMA ASEAN
วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม
1) มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับคําแนะนํา/ขอกําหนดตาง ๆ ของแนวทางการศึกษาชีวสมมูล
2) ทราบความเหมือน/แตกตางของแนวทางการศึกษาชีวสมมูลที่แนะนํา/กําหนดโดย US-FDA, EMA และ
ASEAN
นิยามศัพท
Fasting condition: สภาวะการศึกษาที่อาสาสมัครตองงดอาหารกอนรับประทานยาเปนเวลาอยางนอย 8 - 10
ชัว่ โมง และตองงดอาหารตออีกอยางนอย 4 ชั่วโมงหลังรับประทานยา
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Fed condition: สภาวะการศึกษาที่อาสาสมัครไดรับยาหลังรับประทานอาหารที่มีการควบคุมสวนประกอบ โดย
จะตองงดอาหารกอนเปนเวลาอยางนอย 8 - 10 ชั่วโมง หลังจากนั้นจึงรับประทานอาหารควบคุมใหเสร็จภายใน
เวลา 30 นาที และบริหารยาแกอาสาสมัครหลังจากเริ่มรับประทานอาหาร 30 นาที อาสาสมัครจะไดรับประทาน
อาหารอีกหลังรับประทานยาไปแลวอยางนอย 4 ชั่วโมง
Oral dosage form: รูปแบบยาชนิดบริหารเขาสูรางกายทางปากโดยวิธรี ับประทาน หรือวิธอี ื่นใดผานเขาสูหลอด
อาหาร และถูกดูดซึมผานระบบยอยอาหารเขาสูกระแสเลือด
Oral immediate release dosage form: รูปแบบยาชนิดบริหารเขาสูรางกายทางปากที่ตัวยาสําคัญถูก
ปลดปลอยจากผลิตภัณฑและพรอมถูกดูดซึมเขาสูรางกายทันที ซึ่งหากพิจารณาจากขอกําหนดผลการทดสอบการ
ละลายในหลอดทดลองตาม European Pharmacopoeia หมายถึง รูปแบบยาที่ผลการทดสอบการละลายมีตัวยา
สําคัญละลายออกมาไมนอยกวา 75 - 80% ภายในเวลาไมเกิน 45 นาที หรือ ตาม United States
Pharmacopoeia มีตัวยาสําคัญละลายออกมาไมนอยกวา 80% ภายในเวลา 30 ถึง 45 นาที นอกจากนี้ยังรวมถึง
ยาที่มีคา ครึ่งชีวิต (half-life) ยาวนาน ยาที่มีคา การละลายนอย ถาในสูตรตํารับการผลิตไมมีการเติมสารเพื่อ
ดัดแปลงการปลดปลอยตัวยาสําคัญ
Parent drug: ตัวยาสําคัญเดิมที่อยูในผลิตภัณฑยา
Washout period: ชวงระยะเวลาตั้งแตไดรับผลิตภัณฑยาแรก จนถึงไดรับผลิตภัณฑยาถัดมา washout period
ตองยาวนานเพียงพอ เพื่อใหยารวมทั้งเมแทบอไลต (metabolite) จากผลิตภัณฑยาแรกถูกกําจัดออกจากรางกาย
จนหมด กอนการไดรับยาผลิตภัณฑยาที่สอง
คํายอ
ASEAN
AUC
AUC0-t
AUC0-72h
AUC0-∞
AUC0-
CI
Cav,ss
Cmax
Cmax,ss
Cmin,ss
EMA

Association of Southeast Asian Nations
Area under curve
Area under the concentration-time curve from time zero to the last measurable
time point
Area under the concentration-time curve from time zero to 72 hours
Area under the concentration-time curve extrapolated to infinity
Area under the concentration-time curve over a dosing interval at steady-state,
where  is the length of the dosing interval
Confidence interval
Average concentration during a dosing interval
Maximum concentration
Maximum concentration at steady state
Concentration at the end of dosing interval
European Medicine Agency
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ln
t1/2
Tmax
Tmax,ss


US-FDA
z

natural log
Terminal half-life
Time to maximum concentration
Time to maximum concentration at steady state
Dosage interval
Unites States Food and Drug Administration
Terminal elimination rate constant

1) บทนํา
ชีวสมมูล (Bioequivalence) หมายถึงความเทาเทียมกันของชีวประสิทธิผล (Bioavailability) ของผลิตภัณฑ
ยาระหวางผลิตภัณฑยาสามัญ (Generic product) กับผลิตภัณฑยาอางอิง (Reference product) โดยผลิตภัณฑ
ยาอางอิงมักเปนผลิตภัณฑยาตนแบบ (Innovator product) ทีม่ ีขอมูลการศึกษาถึงประสิทธิภาพและความ
ปลอดภัยเปนที่ยอมรับแลว
การประเมินชีวสมมูลของผลิตภัณฑยาตองทําการศึกษาทดลองในอาสาสมัครเพื่อ
เปรียบเทียบคาพารามิเตอรทางเภสัชจลนศาสตร (Pharmacokinetic parameters) ที่แสดงถึงปริมาณยาที่ถูกดูด
ซึมเขาสูรางกาย และอัตราเร็วในการดูดซึมยา ซึ่งไดแก คาพื้นที่ใตกราฟ (Area under curve, AUC) ของ
ความสัมพันธระหวางความเขมขนของยากับเวลา ความเขมขนสูงสุดของยา (Maximum concentration, Cmax)
รวมทั้งในบางกรณีอาจตองประเมินเวลาที่ความเขมขนของยามีระดับสูงสุด (Time to maximum concentration,
Tmax) รวมดวย เชน ในกรณียาที่ตองการผลการรักษาอยางรวดเร็ว หรือมีขอมูลทางคลินิกบงชี้วาการปลดปลอยตัว
ยาสําคัญที่รวดเร็วมีความสัมพันธกับอาการไมพึงประสงค
การศึกษาชีวสมมูลเปนทางเลือกหนึ่งที่ใชในการประเมินความเทาเทียมกันทางผลการรักษาและความ
ปลอดภัย (Therapeutic equivalence) ระหวางผลิตภัณฑยาสามัญกับผลิตภัณฑยาอางอิง ซึ่งเปนขอมูลที่ตองยื่น
ตอสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาในการขอขึ้นทะเบียนยาสามัญใหม
ทั้งนี้เพื่อเปนหลักประกันถึง
ประสิทธิภาพและคุณภาพของผลิตภัณฑยาสามัญที่จะใชแทนผลิตภัณฑยาตนแบบ อันจะทําใหประชาชนสามารถ
เขาถึงผลิตภัณฑยาที่มีคุณภาพโดยมีภาระคาใชจายที่นอยลง
ผลิตภัณฑยาที่จัดวามีความเทาเทียมกันทางผลการรักษา ตองผานเกณฑใน 2 ประเด็นคือ
ประเด็นแรกผลิตภัณฑยาสามัญตองมีความเทาเทียมทางเภสัชกรรม (Pharmaceutical equivalence) กับ
ผลิตภัณฑยาอางอิง กลาวคือตองเปนผลิตภัณฑยาที่มีตัวยาสําคัญเหมือนกันและอยูในรูปแบบทางเคมีเดียวกัน (เชน
อยูในรูปเกลือชนิดเดียวกัน หรืออยูในรูปเอสเทอรเดียวกัน) มีขนาดยาเทากัน รูปแบบยา (dosage form) เดียวกัน
และมีคุณภาพตามขอกําหนดมาตรฐานเดียวกันหรือเทียบเทากัน[1] นอกจากนี้ตามขอกําหนดขององคการอาหาร
และยาของสหรัฐอเมริกา (Unites States Food and Drug Administration, US-FDA)[2], องคการยาแหงสหภาพ
ยุโรป (European Medicine Agency, EMA)[3] และ กลุมประเทศอาเซียน (Association of Southeast Asian
Nations, ASEAN)[4] ผลิตภัณฑยาสามัญและผลิตภัณฑยาอางอิงที่นํามาศึกษาชีวสมมูลมีปริมาณตัวยาสําคัญ
แตกตางกันไดไมเกิน 5%
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ประเด็นที่สองผลิตภัณฑยาสามัญตองมีชีวสมมูลกับผลิตภัณฑยาอางอิง
โดยพิจารณาจากผลการศึกษา
เปรียบเทียบชีวประสิทธิผล
โดยที่สัดสวนคาพารามิเตอรทางเภสัชจลนศาสตรระหวางผลิตภัณฑยาสามัญกับ
ผลิตภัณฑยาอางอิง จะตองอยูในชวงเกณฑที่กําหนด
ผลิตภัณฑยาที่มีความเทาเทียมกันทางเภสัชกรรมอาจไมมีชีวสมมูลกัน เนื่องจากปจจัยตาง ๆ ไดแก ชนิดและ
ปริมาณของสารปรุงแตงยาที่ใชในสูตรตํารับ ขนาดอนุภาคของตัวยาสําคัญ คุณภาพของวัตถุดิบที่ใช และกรรมวิธี
การผลิต เปนตน ซึ่งปจจัยเหลานี้สงผลใหการละลาย หรือการปลดปลอยตัวยาออกจากผลิตภัณฑ รวมทั้งการดูดซึม
ยาเขาสูรางกายแตกตางกัน
ปจจุบันมีการปรับปรุงแนวทางวิธกี ารศึกษาชีวสมมูลที่เขมงวดมากขึ้น
เพื่อใหการศึกษามีความถูกตอง
สมบูรณ นาเชื่อถือ ซึ่งจะเปนหลักประกันตอผูปวยทั้งในแงประสิทธิภาพ และความปลอดภัยของผลิตภัณฑยา
นอกจากนี้ US-FDA และ EMA ยังไดออก product-specific recommendations[5,6] ที่มีการปรับปรุงใหทันสมัย
อยางสม่ําเสมอ เพื่อใหหนวยงานที่เกี่ยวของใชเปนแนวทางในการศึกษาชีวสมมูลของผลิตภัณฑยาตาง ๆ ให
สอดคลองตรงตามมาตรฐานของประเทศตาง ๆ ในแตละภูมิภาค ซึ่งทําใหการขึ้นทะเบียนยาในหลายประเทศ
สามารถใชผลการศึกษาเดียวกันได
สําหรับบทความนี้จะไดกลาวถึงแนวทางการศึกษาชีวสมมูล หลักแนวคิด รวมทั้งเกณฑตาง ๆ สําหรับการ
ประเมินชีวสมมูลของผลิตภัณฑยาทั่วไปที่ไมใชผลิตภัณฑยาชีววัตถุ (Biologic products) โดยเนนเฉพาะผลิตภัณฑ
รูปแบบรับประทานชนิดปลดปลอยตัวยาสําคัญทันที (Oral immediate release dosage forms) และหวัง
ผลการรักษาหลังการดูดซึมยาผานระบบยอยอาหารเขาสูกระแสเลือด ตามขอกําหนดของ US-FDA ฉบับรางที่กําลัง
จะประกาศใช[2] ควบคูกับ Code of Federal Regulations Title 21 Part 320[7], EMA ฉบับป 2010[3], และ
แนวทางของ ASEAN ฉบับปรับปรุงป 2015[4] ซึ่งรับเอาแนวทางตาม EMA ฉบับป 2010 มาปรับบางสวนให
เหมาะสมเพื่อใชสําหรับกลุมประเทศอาเซียน สําหรับประเทศไทยสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได
ประกาศใชแนวทางของ EMA ฉบับป 2010 และแนวทาง ASEAN ฉบับปรับปรุงป 2015 เปนคูมือและแนวทาง
ปฏิบัติในการศึกษาชีวสมมูลของผลิตภัณฑยา ตั้งแตเดือนพฤศจิกายนป 2560[8]
2) แนวทางการศึกษาชีวสมมูล
2.1) แผนแบบการศึกษา (Study design)
2.1.1) แผนแบบการศึกษาทั่วไป (General study design)
การศึกษาชีวสมมูลจะตองออกแบบแผนการทดลองใหสามารถควบคุมปจจัยอื่น ที่ไมเกี่ยวของกับสูตรตํารับ
ยา (formulation) ใหคงที่ หรือมีผลตอชีวประสิทธิผลนอยที่สุด เพื่อใหสามารถประเมินผลที่เกิดจากความแตกตาง
ของสูตรตํารับระหวางผลิตภัณฑยาสามัญและผลิตภัณฑยาอางอิงไดอยางถูกตองชัดเจน ปจจัยอื่น ๆ ที่มีผลตอชีวประสิทธิผลของยา ไดแก สภาวะโรค ความแตกตางระหวางบุคคล อายุ เพศ พันธุกรรม และ อาหาร เปนตน
แนวทางของ US-FDA, EMA และ ASEAN จึงแนะนําใหทําการศึกษาในอาสาสมัครสุขภาพดี โดยการใหยาเพียงครั้ง
เดียว ในสภาวะอดอาหาร โดยทําการศึกษาทดลองแบบขามสลับสองทาง ที่อาสาสมัครในแตละกลุมไดจากการสุม
(Randomized two-way crossover study) และมี washout period ที่เหมาะสม โดยทั้ง US-FDA, EMA และ
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ASEAN กําหนดให washout period มีระยะเวลาอยางนอย 5 เทาของ terminal half-life ของสารที่ทําการตรวจ
ติดตามซึ่งอาจเปนตัวยาสําคัญ หรือเมแทบอไลต และจะตองมีการควบคุมสภาวะตาง ๆ เชน เวลาใหยา ปริมาตรน้ํา
ที่ดื่มพรอมยา ชนิดและปริมาณของอาหารที่ใหอาสาสมัครรับประทาน ชนิดและปริมาณเครื่องดื่ม เวลาที่ให
อาสาสมัครรับประทานอาหาร การปฏิบัติตัวกอนและหลังไดรับยารวมทั้งในระหวางการศึกษา เปนตน ให
เหมือนกันระหวางการไดรับผลิตภัณฑยาสามัญและผลิตภัณฑยาอางอิง
การศึกษาแบบขามสลับสองทาง (รูปที่ 1) เปนการทดลองเปรียบเทียบเภสัชจลนศาสตรในอาสาสมัครคน
เดียวกันระหวางการไดรับผลิตภัณฑยาสามัญกับการไดรับผลิตภัณฑยาอางอิง ดังนั้นความแปรปรวนที่เกิดขึ้นจึงมา
จากความแปรปรวนภายในตัวบุคคล (intra-subject variability) ไมไดมาจากความแปรปรวนระหวางบุคคล
(inter-subject variability)
การศึกษาชวงที่ 1
อาสาสมัครที่ผาน สุมแยกเปน
เกณฑขอกําหนด
2 กลุม
เขารวมการศึกษา

อาสาสมัคร
กลุม 1

ผลิตภัณฑยา A

อาสาสมัคร
กลุม 2

ผลิตภัณฑยา B

การศึกษาชวงที่ 2
W
A
S
H
O
U
T

ผลิตภัณฑยา B
ผลิตภัณฑยา A

รูปที่ 1 แผนแบบการศึกษาแบบขามสลับสองทาง
การศึกษาชีวสมมูลในสภาวะอดอาหารมีความไวสูงกวาสภาวะไดรับอาหาร ในการตรวจหาความแตกตาง
ระหวางผลิตภัณฑยาแตละตํารับ เนื่องจากการดูดซึมยารวมทั้งชีวประสิทธิผลไมมีผลจากอาหาร (ไดแก ผลตอการ
แตกกระจายตัวของผลิตภัณฑยา การละลายของตัวยาสําคัญ การเกิดเมแทบอลิซึมที่ผนังลําไส ลําไส รวมทั้ง presystemic metabolism) เขามาเกี่ยวของ ความแปรปรวนของคาพารามิเตอรทางเภสัชจลนศาสตรจงึ นอยกวา
สภาวะไดรับอาหาร
สภาวะอดอาหารตาม US-FDA, EMA และ ASEAN หมายถึงอาสาสมัครตองอดอาหารเปนเวลาอยางนอย 10
ชั่วโมง (US-FDA) หรือ 8 ชั่วโมง (EMA, ASEAN) กอนรับประทานยา โดยสามารถดื่มน้ําไดตามตองการ ยกเวน 1
ชั่วโมง กอน และหลังไดรับยา โดยดื่มเฉพาะน้ําที่ใหสําหรับรับประทานยาในปริมาตรตามมาตรฐานเทานั้น (USFDA 240 ml; EMA และ ASEAN อยางนอย 150 ml) และจะไดรับประทานอาหารที่มกี ารควบคุมชนิดและปริมาณ
(standardized meal) หลังไดรับยาไปแลวไมนอยกวา 4 ชั่วโมง
EMA and ASEAN ยังแนะนําใหอาสาสมัครงดอาหาร และเครื่องดื่ม ที่อาจมีผลตอระบบไหลเวียนเลือด การ
ทํางานของกระเพาะอาหารและลําไส ตับ และไต เชน เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล น้ําผลไมบางชนิด ผลิตภัณฑ
สมุนไพรรวมทั้งผลิตภัณฑยาอื่น ในชวงเวลาที่เหมาะสมกอนการศึกษา ระหวางการศึกษา และจนกระทั่งเสร็จสิ้น
การศึกษา อยางไรก็ตาม EMA and ASEAN อนุญาตใหใชยาคุมกําเนิดได และในกรณีที่อาสาสมัครจําเปนตองไดรับ
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ยาอื่นรวมดวย เชน ในกรณีเกิดอาการขางเคียง จะตองรายงานยาที่ไดรับ ขนาดยา และเวลาที่ไดรับยา ไวในแบบ
บันทึกอาสาสมัคร รวมทั้งอภิปรายผลจากการใชยาอื่นที่อาจมีตอการศึกษาในรายงานผลการศึกษา สําหรับ USFDA แนะนําใหอาสาสมัครงดดื่มแอลกอฮอลเปนเวลาอยางนอย 24 ชั่วโมงกอนไดรับยาและตลอดการเก็บตัวอยาง
นอกจากนีอ้ าสาสมัครไมควรไดรับยาอื่นใดรวมทั้งผลิตภัณฑสมุนไพรในชวงเวลาหนึ่งตามเหมาะสมกอนการศึกษา
ระหวางการศึกษา และจนกระทั่งเสร็จสิ้นการศึกษา
ในกรณียาที่ทําการศึกษามีผลขางเคียงที่เปนอันตราย และอาสาสมัครจําเปนตองไดรับยาอื่นรวมดวยเพื่อ
ความปลอดภัย จะตองรายงานถึงความเสี่ยงตาง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากผลของยาอื่นที่มีตอยาที่ทําการศึกษา รวมถึง
โอกาสที่จะเกิดการรบกวนการวิเคราะหปริมาณยาที่ทําการศึกษา
2.1.2) แผนการศึกษาสําหรับยาที่มีคาครึ่งชีวิตนาน (long half-life drug)
ยาที่มีคา ครึ่งชีวิตนานตาม US-FDA, EMA และ ASEAN หมายถึงยาที่มคี า terminal half-life มากกวา 24
ชั่วโมง สําหรับแนวทางตาม US-FDA แนะนําใหใชแผนแบบการศึกษาเชนเดียวกับแผนแบบการศึกษาทั่วไป นั่นคือ
ทําการศึกษาแบบขามสลับสองทางในอาสาสมัครสุขภาพดี โดยการใหยาเพียงครั้งเดียว ในสภาวะอดอาหาร และไม
ตองทําการทดลองซ้ํา (Non-replicate) โดยจะตองกําหนดชวงระยะเวลา washout ใหนานเพียงพอ เพื่อใหยา
รวมทั้งเมแทบอไลตจากการไดรับยาในครั้งแรกถูกกําจัดออกจากรางกายหมด ถาการศึกษาแบบขามสลับสองทาง
ทําไดไมสะดวก หรืออาจทําใหเกิดปญหา เชน อาสาสมัครถอนตัว หรือไมสามารถเขารวมการศึกษาจนเสร็จสมบูรณ
เนื่องจากตองรอระยะ washout นาน อาจทําการศึกษาแบบคูขนาน (parallel design) ดังแสดงในรูปที่ 2 ใน
อาสาสมัครสองกลุมที่มีลักษณะประชากรใกลเคียงกัน
ตาม US-FDA การศึกษาทั้งแบบขามสลับสองทางและแบบคูขนานสามารถตรวจติดตามระดับยาเพียงชวง
ระยะเวลาหนึ่งที่เหมาะสม โดยสําหรับยาที่การกระจายยาและการกําจัดยามีความแปรปรวนภายในอาสาสมัครไม
สูง สามารถตรวจติดตามระดับยาเพียง 72 ชั่วโมง และใชคา AUC ที่ 72 ชั่วโมง (truncated AUC, AUC0-72h) แทน
AUC0-t ในการประเมินชีวสมมูล โดยไมตองคํานวณ AUC0-∞ สําหรับยาที่การกระจายยาและการกําจัดยามีความ
แปรปรวนภายในอาสาสมัครสูง US-FDA ไมแนะนําใหตรวจติดตามระดับยาเพียง 72 ชั่วโมง จะตองทําการตรวจ
ติดตามระดับยาจนถึง elimination phase และใชคา AUC0-t และ AUC0-∞ ในการประเมินชีวสมมูล

อาสาสมัครผาน คัดแยกเปน
เกณฑขอกําหนด
2 กลุม
เขารวมการศึกษา

อาสาสมัคร
กลุม 1

ผลิตภัณฑยา A

อาสาสมัคร
กลุม 2

ผลิตภัณฑยา B

รูปที่ 2 แผนแบบการศึกษาแบบคูขนาน
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สําหรับแนวทางตาม EMA และ ASEAN แนะนําใหใชการศึกษาแบบคูขนาน โดยจะตองทําการตรวจติดตาม
ระดับยาเปนเวลาอยางนอย 72 ชั่วโมง ยกเวนไดคา AUC0-t ถึง 80% ของ AUC0-∞ กอน 72 ชั่วโมง โดยถือวาคา
AUC0-72h เพียงพอสําหรับการประเมินเปรียบเทียบปริมาณยาที่ถูกดูดซึมเขาสูรา งกายระหวางผลิตภัณฑยาได โดย
ในการศึกษาแบบคูขนาน อาสาสมัครในแตละกลุมจะตองมีลกั ษณะประชากร ไดแก อายุ น้ําหนัก เพศ เชื้อชาติ การ
สูบบุหรี่ พันธุกรรมและการแสดงออก (genotype/phenotype) ที่เกี่ยวของกับขบวนการเมแทบอลิซึมของยาใน
รางกาย (poor/extensive metabolizer) เปนตน ใกลเคียงกันมากที่สุด
2.1.3) การศึกษาที่ภาวะคงที่ (Steady state) โดยการใหยาหลายครั้ง (Multiple dose study)
ภาวะคงที่เกิดขึ้นโดยการใหยาแกอาสาสมัครซ้ํา ๆ ในขนาดและความถี่ของการใหยาหรือชวงระยะเวลา
ระหวางการไดรับยาแตละครั้ง (dosage interval, ) ที่เหมาะสม ซึ่งโดยทั่วไปจะตองรับประทานยาซ้ํา ๆ เปนเวลา
อยางนอยประมาณ 6.6 เทา ของ terminal half-life จึงจะถึงประมาณ 99% ของความเขมขนของยาที่ภาวะคงที[1]่
ตัวอยางของกราฟความสัมพันธระหวางความเขมขนของยากับเวลาที่ภาวะคงที่ หลังการไดรับยาหลายครั้งเมื่อ
เทียบกับการไดรับยาครั้งเดียวแสดงในรูปที่ 3



Tmax

Tmax,ss

Cmax,ss

AUC0- =∫

𝐶𝑑𝑡

AUC0-∞ =∫ 𝐶𝑑𝑡

รูปที่ 3 ความสัมพันธระหวางความเขมขนของยากับเวลา หลังไดรับยาครั้งเดียว และหลังไดรับยาหลายครั้งจนถึง
ภาวะคงที่ (ดัดแปลงจากเอกสารอางอิง 9)
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US-FDA, EMA และ ASEAN แนะนําใหศึกษาชีวสมมูลที่ภาวะคงที่ ในกรณีตอไปนี้
1) ยาที่ตองการศึกษามีผลขางเคียงที่เปนอันตราย เชน ยามะเร็ง จําเปนตองศึกษาในผูปวยที่ไดรับยาชนิด
นั้นอยูกอนแลว ตามแผนกําหนดการใชยา (dosage regimen) โดย US-FDA แนะนําใหคัดเลือกผูปวยที่
สภาวะของโรคและการรักษามีเสถียรภาพแลวเขารวมการศึกษา
2) ระดับความเขมขนของยาในรางกายหลังการใหยาเพียงครั้งเดียวมีคานอย จนไมสามารถตรวจวิเคราะห
ระดับความเขมขนของยาไดอยางถูกตองแมนยํา การใหยาหลายครั้งจนถึงภาวะคงที่ ทําใหระดับความ
เขมขนของยามีคาสูงขึ้น สามารถตรวจวิเคราะหระดับยาไดอยางถูกตอง อยางไรก็ตามเนื่องจาก
การศึกษาที่ภาวะคงที่ มีความไวในการตรวจความแตกตางของคา Cmax จากผลของตํารับยาแตละ
ผลิตภัณฑนอยกวาการศึกษาแบบใหยาครั้งเดียว และในปจจุบันวิธีและเครื่องมือสําหรับวิเคราะหยาใน
ตัวอยางชีวภาพมีความกาวหนา สามารถวิเคราะหยาที่มีความเขมขนนอยไดอยางถูกตองแมนยํา EMA
และ ASEAN จึงอนุญาตใหใชแผนการศึกษาที่ภาวะคงที่เฉพาะกรณีที่ไมสามารถปรับความไวของการ
ตรวจวิเคราะหใหสูงขึ้นไดเทานั้น และผูยื่นขอขึ้นทะเบียนมีเอกสารหลักฐานชี้แจงที่สามารถยอมรับได
ในการศึกษาที่ภาวะคงที่ US-FDA แนะนําใหบริหารยาแกอาสาสมัครตามที่เอกสารกํากับยาระบุไว จนกระทั่ง
ถึงภาวะคงที่ โดยจะตองทําการเก็บตัวอยางจากอาสาสมัครและวิเคราะหความเขมขนของยาที่เวลาตาง ๆ หลังการ
ไดรับยาซ้ํา ๆ เพื่อแสดงถึงภาวะคงที่ของระดับยาในรางกาย
การบริหารยาผลิตภัณฑที่สองแกอาสาสมัคร ตาม EMA สามารถบริหารตอจากมื้อสุดทายของผลิตภัณฑยา
แรกไดเลย โดยไมจําเปนตองรอชวง washout ของผลิตภัณฑยาแรก โดยชวงเขาสูภาวะคงที่ของผลิตภัณฑยา
จะตองนานพอ เปนเวลาอยางนอย 5 เทา ของ terminal half-life (ประมาณ 97% ของภาวะคงที่) การบริหารยา
ในลักษณะนี้ชวง washout ของผลิตภัณฑยาแรกจะซอนทับกับชวงเขาสูภาวะคงที่ของการไดรับยาผลิตภัณฑที่สอง
โดยผลิตภัณฑยาแรกไมมีผลรบกวนเภสัชจลนศาสตรที่ภาวะคงที่ของผลิตภัณฑยาที่สอง
การศึกษาชีวสมมูลที่ภาวะคงที่อาจเกิดขอผิดพลาดไดในกรณีเภสัชจลนศาสตรของยามีการเปลี่ยนแปลงหลัง
ไดรับยาซ้ํา ๆ หลายครั้ง จากผลของปจจัยตาง ๆ เชน ภาวะอิ่มตัวของกระบวนการดูดซึม ภาวะอิ่มตัวของการเมแทบอลิซมึ การเหนี่ยวนําใหเอนไซมที่ทําหนาที่เมแทบอลิซึมยาทํางานเพิ่มขึ้น (enzyme induction) หรือทํางาน
ลดลง (enzyme inhibition) เปนตน คาพารามิเตอรทางเภสัชจลนศาสตรที่แตกตางกันระหวางผลิตภัณฑยาสามัญ
กับผลิตภัณฑยาอางอิงจึงไมไดมาจากความแตกตางระหวางผลิตภัณฑยาแตละตํารับเพียงอยางเดียว ในกรณีนี้จึง
ตองตรวจสอบเภสัชจลนศาสตรของยาหลังการไดรับยาซ้ํา ๆ เพื่อลดขอผิดพลาดของการประเมินชีวสมมูล
2.1.4) แผนแบบการศึกษาสําหรับ Highly variable drugs
Highly variable drugs ตาม US-FDA, EMA และ ASEAN หมายถึง ยาที่คาพารามิเตอรทางเภสัชจลนศาสตร
มีความแปรปรวนภายในตัวอาสาสมัคร (intra-subject variability) สูงกวา 30%
แนวทางการศึกษาชีวสมมูลของยาในกลุมนี้ทั้ง US-FDA, EMA และ ASEAN แนะนําใหใชแผนแบบการศึกษา
แบบขามสลับแบบทําการทดลองซ้ํา (replicate crossover study) โดยที่อาสาสมัครคนเดิมจะไดรับผลิตภัณฑยา
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เดิมซ้ําสองครั้งในสองรอบการทดลองที่แยกกัน โดยทั้ง US-FDA, EMA และ ASEAN แนะนําใหทําการศึกษาโดยให
อาสาสมัครไดรับทั้งผลิตภัณฑยาสามัญและผลิตภัณฑยาอางอิงซ้ําโดยใชแผนแบบการศึกษาแบบขามสลับสี่ทาง
(four-way crossover) อยางไรก็ตามอาจศึกษาโดยใหอาสาสมัครไดรับผลิตภัณฑยาใดยาหนึ่งซ้ํา เชน ใหผลิตภัณฑ
ยาอางอิงซ้ํา หรือใหผลิตภัณฑยาสามัญซ้ําตามแผนแบบการศึกษาแบบขามสลับสามทาง (three-way crossover)
ก็ได
แผนแบบการศึกษาแบบทําซ้ําทําใหไมจําเปนตองใชอาสาสมัครจํานวนมาก เมื่อเทียบกับแผนแบบการศึกษา
แบบไมทําซ้ําและสามารถประเมินคาความแปรปรวนของคาพารามิเตอรทางเภสัชศาสตรที่เกิดจากตัวอาสาสมัคร
แตละคนได
2.1.5) การศึกษาในสภาวะอดอาหาร (Fasting conditions) กับสภาวะไดรับอาหาร (fed conditions)
สภาวะอดอาหาร เปนสภาวะการศึกษาหลักที่ทั้ง US-FDA, EMA และ ASEAN แนะนําใหใชในการศึกษาชีวสมมูลระหวางผลิตภัณฑยา การศึกษาในสภาวะอดอาหารเพียงอยางเดียว โดยไมตองศึกษารวมกับสภาวะไดรับ
อาหาร ใชสําหรับผลิตภัณฑยาที่เอกสารกํากับยาระบุใหรับประทานตอนทองวาง หรือผลิตภัณฑยาที่อาหารไมมีผล
ตอการดูดซึม
สภาวะที่ใชในการศึกษาชีวสมมูล ขึ้นกับวิธรี ับประทานยาที่ระบุไวในเอกสารกํากับยา ในกรณีระบุให
รับประทานรวมกับอาหารเทานั้น (in fed state) EMA และ ASEAN แนะนําใหทําการศึกษาชีวสมมูลในสภาวะ
ไดรับอาหาร อยางไรก็ตามสําหรับ US-FDA แนะนําใหทําการศึกษาในสภาวะไดรับอาหารรวมกับการศึกษาใน
สภาวะอดอาหาร เพื่อใหไดผลการศึกษาที่นาเชื่อถือในการยืนยันชีวสมมูลระหวางผลิตภัณฑยา ยกเวนในกรณี
ผลิตภัณฑยาอาจทําใหเกิดอาการไมพึงประสงคที่เปนอันตรายถาบริหารยาในสภาวะอดอาหาร
ผลิตภัณฑยารูปแบบที่มีคุณสมบัติเฉพาะ เชน microemulsions และ solid dispersions เปนตน โดยทั่วไป
ทั้ง US-FDA, EMA และ ASEAN แนะนําใหทําการศึกษาทั้งในสภาวะอดอาหารและสภาวะไดรับอาหาร ยกเวน
เอกสารกํากับยาระบุใหใชในสภาวะทองวาง หรือสภาวะที่มีอาหารอยางใดอยางหนึ่งเทานั้น สามารถทําการศึกษา
เพียงสภาวะใดสภาวะหนึ่งตามที่ระบุในเอกสารกํากับยา
สําหรับการศึกษาที่ตองทําทั้งในสภาวะอดอาหารและสภาวะไดรับอาหาร EMA และ ASEAN แนะนําใหใช
แผนแบบการศึกษาแบบขามสลับสองทาง 2 การศึกษาแยกกัน หรืออาจใชแผนการศึกษาแบบขามสลับสี่ทาง (fourway crossover study) ก็ได
สภาวะไดรับอาหารมีขั้นตอนการศึกษาเพื่อควบคุมสภาวะของอาสาสมัครในทํานองเดียวกับสภาวะอดอาหาร
(ดูรายละเอียดในหนาที่ 5) แตกตางกันเฉพาะอาสาสมัครจะไดรับประทานอาหารที่มีการควบคุมสวนประกอบและ
พลังงานกอนไดรับยา ตาม US-FDA, EMA และ ASEAN แนะนําใหทําการศึกษา โดยใหอาสาสมัครอดอาหาร
(สามารถดื่มน้ําไดตามตองการ ยกเวน 1 ชั่วโมง กอนและหลังรับประทานยา) เปนเวลาอยางนอย 10 ชั่วโมง (USFDA) หรือ 8 ชั่วโมง (EMA และ ASEAN) กอนรับประทานอาหารที่มีการควบคุมสวนประกอบและพลังงาน หลังจาก
นั้นจึงบริหารยาแกอาสาสมัคร โดยระยะหางระหวางการรับประทานอาหารกับการบริหารยาแกอาสาสมัคร USFDA, EMA และ ASEAN แนะนําใหทําตามที่เอกสารกํากับยาระบุไว ถาไมไดระบุ แนะนําใหบริหารยาแกอาสาสมัคร
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หลังเริ่มรับประทานอาหาร 30 นาที โดยตองรับประทานอาหารใหเสร็จภายใน 30 นาที โดย US-FDA แนะนําใหใช
อาหารที่มีผลกระทบตอระบบยอยอาหารและการดูดซึมยามากที่สุด ซึ่งควรเปนอาหารไขมันสูง (ใหพลังงาน
ประมาณ 50% ของพลังงานรวม) และใหพลังงานสูง (ประมาณ 800 ถึง 1000 kcal) โดยประกอบดวยโปรตีน,
คารโบไฮเดรต และไขมัน ที่ใหพลังงานประมาณ 150, 250 และ 500-600 kcal ตามลําดับ สําหรับแนวทางตาม
EMA และ ASEAN แนะนําใหใชอาหารที่มีสวนประกอบและใหพลังงานเหมือนกับที่ US-FDA แนะนํา ถาเอกสาร
กํากับยาไมไดระบุคําแนะนําเกี่ยวกับอาหารไว แตถาเอกสารกํากับยาระบุไว ใหใชอาหารตามที่แนะนําในเอกสาร
กํากับยา โดยทั้ง US-FDA, EMA และ ASEAN กําหนดใหแสดงสวนประกอบของอาหาร ปริมาณและพลังงานที่ได
จากโปรตีน, คารโบไฮเดรต และไขมัน ในอาหารที่ใชในการศึกษา ไวในรายงานการศึกษาอยางชัดเจน
2.2) จํานวนอาสาสมัครและการคัดเลือก
จํานวนอาสาสมัครที่คัดเลือกเขารวมการศึกษาตองมีจํานวนมากพอ เพื่อใหการศึกษามีนัยสําคัญทางสถิติใน
การพิสูจนชีวสมมูลของผลิตภัณฑยา จํานวนอาสาสมัครไดจากการคํานวณโดยใชสูตรคํานวณที่เหมาะสมถูกตอง
ตามหลักวิชาการ อยางไรก็ตาม US-FDA และ EMA ไมไดกําหนดหรือใหคําแนะนําเกี่ยวกับการคํานวณจํานวน
อาสาสมัครไว สวน ASEAN ไดใหคําแนะนําในการคํานวณจํานวนอาสาสมัครสําหรับการทดลองแบบขามสลับสอง
ทาง โดยมีตัวแปรตาง ๆ ที่ตองพิจารณาดังนี้
1) สัมประสิทธิ์ความแปรปรวนภายในอาสาสมัคร (intra-subject coefficient of variation) ของ
พารามิเตอรหลัก ซึ่งไดแก AUC และ Cmax โดยคานี้อาจไดจากการศึกษาเบื้องตน, งานวิจัย หรือบทความ
ตีพิมพในวารสาร
2) ระดับความมีนัยสําคัญ () = 0.05
3) ความแตกตางของคาพารามิเตอรทางเภสัชจลนศาสตรของผลิตภัณฑยาสามัญ เมื่อเทียบกับผลิตภัณฑยา
อางอิง อยูระหวาง 5 - 10%
4) ชวงการยอมรับของความมีชีวสมมูล (bioequivalence acceptance limit) ของคาสัดสวนพารามิเตอร
ที่ทําการศึกษาระหวางผลิตภัณฑยาสามัญกับผลิตภัณฑยาอางอิง
โดยพิจารณาจากคา
90%
confidence intervals ของ natural log (ln)-transformed data ซึ่งโดยทั่วไปมีคา 0.80 – 1.25
5) power (1-) ของการทดสอบ ไมนอยกวา 80%
รายละเอียดการคํานวณจํานวนอาสาสมัครสามารถดูไดจากหนังสือ Pharmaceutical Statistics: Practical
and Clinical Applications โดย Bolton[10] ทั้ง US-FDA, EMA และ ASEAN กําหนดจํานวนอาสาสมัครที่มีขอมูล
ครบถวนสามารถใชในการประเมินชีวสมมูลไดตองไมนอยกวา 12 คน
อาสาสมัครที่คัดเลือกเขารวมศึกษาควรมีอายุตั้งแต 18 ปขึ้นไป (US-FDA และ EMA) หรือ 18 - 55 ป
(ASEAN) มี body mass index อยูระหวาง 18.5 – 30 kg/m2 (EMA และ ASEAN สําหรับ US-FDA ไมมขี อกําหนด
เกี่ยวกับ body mass index) และตองเปนผูที่สามารถพิจารณาลงนามยินยอมเขารวมการศึกษา (informed
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consent) ได สําหรับ EMA and ASEAN สามารถศึกษาในอาสาสมัครเพศชายหรือหญิงก็ไดตามความเหมาะสม
สําหรับ US-FDA แนะนําใหคัดเลือกอาสาสมัครใหมีอายุ เพศ และเชื้อชาติ ที่เปนตัวแทนของประชากรที่ผลิตภัณฑ
ยานั้นจะนําไปใช ถาผลิตภัณฑยาใชไดทั้งกับเพศหญิงและชาย ควรคัดเลือกอาสาสมัครเพศหญิงและชายใหมี
สัดสวนใกลเคียงกันเขารวมการศึกษา หรือในกรณีเปนผลิตภัณฑยาที่ประสงคใหใชกับผูสูงอายุ ควรคัดเลือก
อาสาสมัครที่มีอายุตั้งแต 60 ปขึ้นไป เขารวมการศึกษา การศึกษาในอาสาสมัครเพศหญิงทั้ง US-FDA, EMA และ
ASEAN แนะนําใหใชความระมัดระวังเปนพิเศษเพื่อความปลอดภัย โดยเฉพาะผูที่อยูในวัยเจริญพันธุ
2.3) การปกปด (Blinding)
US-FDA, EMA และ ASEAN ไมมีขอกําหนด หรือคําแนะนําเกี่ยวกับการปกปดไมใหอาสาสมัครทราบวาไดรับ
ผลิตภัณฑยาสามัญหรือผลิตภัณฑยาทดสอบในการศึกษาแตละครั้ง สําหรับการวิเคราะหตัวอยางจากอาสาสมัคร มี
เพียงแนวทางตาม ASEAN ที่ไดแนะนําไมใหเปดเผยขอมูลผลิตภัณฑยาแกผูเกี่ยวของในการวิเคราะหตัวอยางจาก
อาสาสมัคร
แนวทางการศึกษาชีวสมมูลที่มีการแนะนําใหปกปดไมใหอาสาสมัครทราบวาไดรับผลิตภัณฑยาใด
ไดแก
Health Canada[11] ทั้งนี้เพื่อปองกันอคติ (bias) เนื่องจากการที่อาสาสมัครทราบวาไดรับผลิตภัณฑยาใด อาจมีผล
ตอจิตใจ ที่อาจสงผลกระทบตอการดูดซึมยา การทํางานของรางกาย รวมทั้งการประเมินอาการขางเคียงตาง ๆ ใน
ลักษณะเดียวกับ placebo effect นอกจากนี้ Health Canada ยังไดแนะนําไมใหเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ
ยาแกผวู ิจัยที่ทําหนาที่ประเมินอาการขางเคียง และผูวิเคราะหตัวอยาง เพื่อปองกันอคติดวยเชนกัน
2.4) สารที่ตรวจติดตามเพื่อใชในการประเมินชีวสมมูล
ตามแนวทางของ US-FDA, EMA และ ASEAN แนะนําใหประเมินชีวสมมูลโดยการตรวจวัดความเขมขนของ
parent drug แมวาจะอยูในรูปโพรดรัก (pro-drug) ที่ไมมีฤทธิ์ในการรักษา โดยไมจําเปนตองวัดความเขมขนของ
เมแทบอไลตที่เปนตัวออกฤทธิ์ เนื่องจากความสัมพันธระหวางความเขมขนของ parent drug กับเวลา โดยเฉพาะ
คา Cmax ของ parent drug ไวตอการเปลี่ยนแปลงจากผลของสูตรตํารับยามากกวาของเมแทบอไลต ทั้งนี้เนื่องจาก
ความเขมขนของเมแทบอไลตขึ้นกับอัตราการเกิด การกระจาย และการกําจัดเมแทบอไลต ซึ่งโดยทั่วไปเกิดขึ้นหลัง
การดูดซึมยาเขาสูกระแสเลือด
ในกรณี parent drug มีความเขมขนต่ํามาก จนไมสามารถตรวจวัดความเขมขนไดอยางถูกตองตลอด
ชวงเวลาที่ทําการศึกษา แมทําการศึกษาโดยการใหยาในขนาดสูง US-FDA, EMA และ ASEAN แนะนําใหประเมิน
ชีวสมมูลโดยการวัดความเขมขนของเมแทบอไลตหลักที่มีฤทธิ์ในการรักษา โดยไมจําเปนตองวัดความเขมขนของ
parent drug โดยผูย่นี ขอขึ้นทะเบียนยาตองมีเอกสารขอมูลที่นาเชื่อถือแสดงถึงขีดกําจัดของวิธีวิเคราะหที่ไม
สามารถปรับใหมีความไวสูงขึ้นมากพอสําหรับตรวจติดตาม parent drug ได
สําหรับยาที่เมแทบอลิซึมสวนใหญเกิดขึ้นที่ผนังลําไส ลําไส หรือเกิด first-pass กอนยาเขาสูกระแสเลือด
(Pre-systemic metabolism) US-FDA แนะนําใหตรวจวัดเมแทบอไลตขั้นแรก (เมแทบอไลตที่เกิดจาก parent
drug โดยตรง) และเปนเมแทบอไลตที่มีผลอยางมากตอประสิทธิภาพและความปลอดภัยของยา
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ในกรณีใชความเขมขนของเมแทบอไลตในการประเมินชีวสมมูลควรมีขอมูลเพื่อแสดงวาปริมาณเมแทบอไลต
ที่มีในรางกายสัมพันธกับปริมาณ parent drug และการเกิดเมแทบอลิซึมของยาไมเกิดสภาวะอิ่มตัวในขนาดที่ใชใน
การรักษา
สําหรับยาที่เปน Enantiomers ทั้ง US-FDA, EMA และ ASEAN แนะนําใหตรวจติดตามราซีเมต (racemate)
โดยใช achiral method (วิธีวิเคราะหที่ไมสามารถแยก enantiomer แตละตัวออกจากกันได ผลการวิเคราะหที่ได
เปนผลรวมของ enantiomers ทั้งสองตัว)
ในกรณี enantiomers แตละตัว มีคุณสมบัติทางเภสัชจลนศาสตรและเภสัชพลศาสตรแตกตางกัน ทั้ง USFDA, EMA และ ASEAN แนะนําใหทําการวิเคราะหความเขมขนของ enantiomers แตละตัว โดยถามีเพียง
enantiomer เดียว ที่มีฤทธิ์ในการรักษา สวนอีก enantiomer ไมมีฤทธิ์ หรือมีฤทธิ์นอยมาก EMA และ ASEAN
แนะนําใหประเมินชีวสมมูลโดยการตรวจวัดความเขมขนของ enantiomer ที่ออกฤทธิ์เพียง enantiomer เดียว
2.5) การวางแผนเก็บตัวอยางเพื่อตรวจติดตามระดับยา
การเก็บตัวอยางจากอาสาสมัครเพื่อตรวจติดตามความเขมขนของยาที่เวลาตาง ๆ ตองมีการวางแผนการเก็บ
ใหมีจํานวนตัวอยางและเวลาที่ทําการเก็บตัวอยางที่เหมาะสม เพื่อใหไดกราฟความสัมพันธระหวางความเขมขน
ของยากับเวลาที่สามารถแสดงชวงการดูดซึม การกระจาย และการกําจัดยาไดชัดเจน โดย US-FDA, EMA และ
ASEAN ไดแนะนําแผนการเก็บตัวอยางที่คลายคลึงกัน โดยควรเก็บตัวอยาง อยางนอย 12-18 ตัวอยาง (US-FDA
สําหรับ EMA และ ASEAN ไมไดระบุจํานวนตัวอยางไว) ไดแก ที่เวลากอนไดรับยา (predose sample) และที่เวลา
ตาง ๆ หลังไดรับผลิตภัณฑยา โดยเริ่มเก็บตัวอยางแรกกอนถึง Tmax หลังจากนั้นเก็บชวงรอบ ๆ คา Tmax ที่คาด
ประมาณไว เพื่อใหสามารถประเมินคา Cmax และ Tmax ไดถูกตอง โดยระยะเวลาในการเก็บตัวอยางตองนานพอ
เปนเวลาอยางนอย 3 เทา ของ terminal half-life ของสารที่ทําการตรวจติดตาม (อาจเปนตัวยาสําคัญ หรือเมแทบอไลต) หรือนาน 72 ชั่วโมงสําหรับยาที่มีคาครึ่งชีวิตยาวนาน (ดูรายละเอียดในหนาที่ 6) เพื่อใหครอบคลุม
ชวงเวลาที่ยาอยูในรางกาย และสามารถประเมินปริมาณยาที่ถูกดูดซึมเขาสูรางกายไดอยางถูกตอง โดยคา AUC0-t
จะตองครอบคลุมอยางนอย 80% ของ AUC0-∞ และควรเก็บตัวอยางในชวงปลายที่ความเขมขนของยาลดลง
(terminal log-linear phase) อยางนอย 3-4 ตัวอยาง เพื่อใหสามารถประเมินคา terminal elimination rate
constant (z) ไดถูกตอง ซึ่งทําใหการประมาณคา AUC0-∞ ถูกตองไปดวย
ในกรณี Cmax อยูที่จุดเวลาแรกของการเก็บตัวอยางหลังไดรับยา ตาม US-FDA ใหถือวาเปนคาที่ยอมรับได ถา
การเก็บตัวอยางแรกทําในชวง 5 ถึง 15 นาทีหลังไดรับยา และเก็บอีก 2 ถึง 5 ตัวอยางในชวง 1 ชั่วโมงหลังไดรับยา
สําหรับ EMA และ ASEAN ไมมีการกําหนด หรือคําแนะนําในกรณีนี้
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สําหรับการศึกษาที่ภาวะคงที่ EMA และ ASEAN แนะนําใหเก็บตัวอยาง pre-dose ภายในเวลา 5 นาทีกอน
บริหารยาแกอาสาสมัคร และตัวอยางสุดทายควรเก็บภายในชวง 10 นาทีสุดทายของชวงระยะเวลาการใหยา (เชน
ถาใหยาทุก 6 ชั่วโมง ตัวอยางสุดทายควรเก็บภายในชวง 230-240 นาที) เพื่อใหสามารถประเมิน AUC(0-) ได
ถูกตอง
2.6) ขนาดยาที่ใชในการศึกษาชีวสมมูล
ตามแนวทางของ US-FDA แนะนําใหใชผลิตภัณฑยา 1 หนวย (เชน 1 เม็ด, 1 แคปซูล) ในขนาดความแรง
สูงสุดที่มีจําหนายในการศึกษาชีวสมมูล ในกรณีระดับความเขมขนของยาต่ํามากจนไมสามารถตรวจวัดระดับความ
เขมขนไดถูกตอง อาจเพิ่มขนาดยาโดยการเพิ่มจํานวนหนวยของความแรงสูงสุดได โดยขนาดยาที่ใชตองอยูในชวง
ขนาดทีร่ ะบุในเอกสารกํากับยา และปลอดภัยแกอาสาสมัคร การศึกษาที่ความแรงอื่นที่ไมใชความแรงสูงสุด
สามารถทําไดในกรณีความแรงสูงสุดอาจทําใหเกิดอาการไมพึงประสงคที่เปนอันตรายแกอาสาสมัคร
และตอง
เปนไปตามขอกําหนดดังนี้
: จลนศาสตรของการกําจัดยาเปนแบบเสนตรง (Linear elimination kinetics) ตลอดชวงขนาดยาที่ใชใน
การรักษา
: ผลิตภัณฑยาสามัญรวมทั้งผลิตภัณฑยาอางอิงขนาดความแรงที่จะทําการศึกษามีสัดสวนปริมาณตัวยา
สําคัญตอปริมาณสารปรุงแตงยาใกลเคียง (proportionally similar) กับขนาดความแรงสูงสุด
: ผลการทดสอบเปรียบเทียบการละลายในหลอดทดลองระหวางผลิตภัณฑยาสามัญกับผลิตภัณฑยาอางอิงที่
ขนาดความแรงสูงเปนไปตามขอกําหนด
ในกรณีผลิตภัณฑยามีหลายขนาดความแรง อาจไมจําเปนตองทําการศึกษาชีวสมมูลทุกขนาดความแรง ถา
เปนไปตามขอกําหนดดังนี้
(i) ผลการศึกษาชีวสมมูลของผลิตภัณฑขนาดความแรงที่ใชในการศึกษาผานเกณฑการยอมรับ
(ii) ผลการทดสอบเปรียบเทียบการละลายในหลอดทดลองระหวางผลิตภัณฑยาสามัญกับผลิตภัณฑยา
อางอิงผานเกณฑการยอมรับที่ทุกขนาดความแรง
(iii) ผลิตภัณฑทุกขนาดความแรงมีสัดสวนปริมาณตัวยาสําคัญตอปริมาณสารปรุงแตงยาใกลเคียงกัน
US-FDA ไดใหนิยามของ proportionally similar ของสัดสวนปริมาณตัวยาสําคัญตอปริมาณสารปรุงแตงยา
ในสูตรตํารับของผลิตภัณฑยาขนาดความแรงตางๆ ดังนี้
: สัดสวนปริมาณตัวยาสําคัญแตละตัว ตอปริมาณสารปรุงแตงยาของผลิตภัณฑยาขนาดความแรงตาง ๆ มีคา
ใกลเคียงกัน เชน ยาเม็ดที่มีตัวยาสําคัญ 50 mg จะมีปริมาณสารปรุงแตงยาเปนครึ่งหนึ่งของยาเม็ดที่มีตัวยาสําคัญ
100 mg เปนตน
: สําหรับยาที่จัดเปนยาที่มีฤทธิ์แรง (High-potency drug) ซึ่งขนาดในการรักษานอย และปริมาณตัวยา
สําคัญในผลิตภัณฑมีนอย น้ําหนักผลิตภัณฑยาทุกขนาดความแรงตองมีคาใกลเคียงกัน (แตกตางกันไดไมเกิน
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±10% ของน้ําหนักผลิตภัณฑยาขนาดความแรงที่ใชในการศึกษาชีวสมมูล) และทุกขนาดความแรงมีสารปรุงแตงยา
เหมือนกัน โดยที่ผลิตภัณฑยาในขนาดความแรงตาง ๆ ไดจากการเปลี่ยนน้ําหนักของตัวยาสําคัญและสารปรุงแตง
ยาบางตัว
สําหรับแนวทางตาม EMA และ ASEAN ในกรณีผลิตภัณฑยามีหลายขนาดความแรง อาจไมจําเปนตอง
ทําการศึกษาประเมินชีวสมมูลในทุกขนาดความแรง ทั้งนี้ขึ้นกับความแตกตางของสัดสวนปริมาณตัวยาสําคัญตอ
ปริมาณสารปรุงแตงยาในสูตรตํารับของแตละความแรง และคุณสมบัติเชิงเสน (linearity) ของเภสัชจลนศาสตร
ของตัวยาสําคัญ
ผลิตภัณฑยาที่สามารถยกเวน ไมตองทําการศึกษาชีวสมมูลทุกขนาดความแรง ไดแก ผลิตภัณฑยาที่ทุกความ
แรงผลิตขึ้นภายใตกระบวนการผลิตเดียวกัน ใชสารปรุงแตงยาตัวเดียวกัน และ สัดสวนปริมาณตัวยาสําคัญแตละ
ตัวตอปริมาณสารปรุงแตงยาในสูตรตํารับของทุกขนาดความแรงเทากัน (สําหรับผลิตภัณฑยารูปแบบปลดปลอยตัว
ยาสําคัญทันที ไมนับรวมสารเคลือบ เปลือกแคปซูล สารแตงสี สารแตงกลิ่น) ทั้งนี้ตองมีขอมูลผลการทดสอบ
เปรียบเทียบการละลายในหลอดทดลองระหวางผลิตภัณฑยาทดสอบกับผลิตภัณฑยาอางอิง
เพื่อยืนยันความ
เหมาะสมในการขอพิจารณายกเวนการศึกษาชีวสมมูล
ในกรณีสัดสวนปริมาณตัวยาสําคัญตอปริมาณสารปรุงแตงยาในสูตรตํารับ ไมเทากันในทุกขนาดความแรงจะ
สามารถยกเวนการศึกษาชีวสมมูลได ถาความแรงที่ตองการยกเวนการศึกษาชีวสมมูล เปนไปตามขอกําหนด i) และ
ii) หรือ i) และ iii) ขางลาง
(i) ปริมาณตัวยาสําคัญนอยกวา 5% ของน้ําหนักสวนหลักของยาเม็ด (tablet core weight) หรือน้ําหนัก
ผงยาในแคปซูล (capsule content)
(ii) ปริมาณสารปรุงแตงยาหลักเทากัน แตกตางกันเฉพาะปริมาณตัวยาสําคัญ
(iii) สารเติม (filler) มีปริมาณแตกตางกัน เพื่อชดเชยปริมาณตัวยาสําคัญ สวนสารปรุงแตงยาอื่น ๆ มีปริมาณ
เทากัน
ในกรณีเภสัชจลนศาสตรของตัวยาสําคัญเปนแบบ linear pharmacokinetics (คา AUC เปลี่ยนแปลงเปน
สัดสวนกับขนาดยาที่เปลี่ยนแปลง) หรือแบบ non-linear pharmacokinetics ที่คา AUC เพิ่มขึ้นในสัดสวนที่สูง
กวาการเพิ่มขนาดยา ตลอดชวงขนาดยาที่ใชในการรักษา สามารถประเมินชีวสมมูลโดยทําการศึกษาที่ขนาดความ
แรงที่เหมาะสมเพียงความแรงเดียว ซึ่งโดยทั่วไปเปนขนาดความแรงสูงสุด อยางไรก็ตามอาจศึกษาที่ขนาดความแรง
ลดลงมาได เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดอาการขางเคียงที่เปนอันตรายถาทําการศึกษาในอาสาสมัครสุขภาพดี หรือ
ในกรณีความไวในการตรวจวัดความเขมขนของยาไมสงู พอที่จะตรวจติดตามระดับยาไดตลอดชวงการศึกษา
หลังจากการใหยาในขนาดสูงสุดเพียงครั้งเดียว
อาจทําการศึกษาโดยใชขนาดยาที่สูงกวาความแรงสูงสุดของ
ผลิตภัณฑ โดยการเพิ่มจํานวนหนวยของยาในขนาดความแรงสูงสุด (เชน เพิ่มจํานวนเม็ดของยาขนาดความแรง
สูงสุดเปน 2 เม็ด) ซึ่งขนาดยานี้อาจสูงกวาขนาดสูงสุดที่ใชในการรักษา โดยที่อาสาสมัครสุขภาพดีตองสามารถทน
ตอขนาดยานี้ได รวมทั้งไมมีขอจํากัดหรือสภาวะอิ่มตัวของการละลายและการดูดซึมที่ขนาดยานี้
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ในกรณีเภสัชจลนศาสตรของตัวยาสําคัญเปนแบบ non-linear pharmacokinetics ที่คา AUC เพิ่มขึ้นใน
สัดสวนที่นอยกวาการเพิ่มของขนาดยา ตลอดชวงขนาดยาที่ใชในการรักษา โดยทั่วไปควรทําการศึกษาชีวสมมูลที่ 2
ขนาดความแรงคือ ที่ความแรงสูงสุด และที่ความแรงต่ําสุด ในกรณีสาเหตุของ non-linear pharmacokinetics
ไมไดเกิดจากขีดจํากัดของความสามารถในการละลาย แตเกิดจากสาเหตุอื่น เชน สภาวะอิ่มตัวของขบวนการขนสง
ยาเขาสูกระแสเลือด (uptake transport) และทั้งผลิตภัณฑยาสามัญและผลิตภัณฑยาอางอิงไมมีสวนผสมของสาร
ปรุงแตงยาที่อาจมีผลตอการบีบตัวของกระเพาะอาหารและลําไส หรือตอโปรตีนสําหรับขนสงยา (transport
proteins) สามารถทําการศึกษาชีวสมมูลที่ความแรงต่ําสุดเพียงความแรงเดียว อยางไรก็ตามขนาดความแรงของ
ผลิตภัณฑยาที่เลือกใชสําหรับศึกษาชีวสมมูลอาจปรับใหเหมาะสมได เชน ในกรณีความไวของวิธีวิเคราะหไมสูงพอ
สําหรับตรวจวัดระดับยาตลอดชวงการศึกษา อาจทําการศึกษาที่ขนาดความแรงสูงขึ้น หรือในกรณีไมสามารถศึกษา
ที่ความแรงสูงสุด เนื่องจากอาจเกิดอาการขางเคียงที่เปนอันตราย อาจทําการศึกษาที่ขนาดความแรงลดลงได
2.7) การยกเวนการศึกษาชีวสมมูล (Biowaivers)
สําหรับยาที่ไมใชยาที่มีดัชนีการรักษาแคบ (non-narrow therapeutic index drug) US-FDA, EMA และ
ASEAN อนุญาตใหยกเวนการศึกษาชีวสมมูลสําหรับผลิตภัณฑยารูปแบบของแข็งสําหรับรับประทาน (solid oral
dosage form) เชน ยาเม็ด ยาแคปซูล ไดในบางกรณี โดยสามารถใชผลการทดสอบเปรียบเทียบการละลายใน
หลอดทดลองระหวางผลิตภัณฑยาสามัญกับผลิตภัณฑยาอางอิง แทนการศึกษาชีวสมมูลได
การยกเวนการศึกษาชีวสมมูลพิจารณาจากคุณสมบัติของตัวยาสําคัญตามเกณฑ
Biopharmaceutics
Classification System (BCS)[12] ซึ่งตามแนวทางของทั้ง US-FDA[13], EMA และ ASEAN ตัวยาสําคัญที่อยูใน BCS
Class I (high solubility, high permeability) หรือ Class III (high solubility, low permeability) สามารถ
ยกเวนการศึกษาชีวสมมูลได โดยตองพิจารณาใน 2 ประเด็นคือ
1) การละลายของตัวยาสําคัญออกจากผลิตภัณฑยา
สําหรับยาที่อยูใน BCS Class I สามารถยกเวนการศึกษาชีวสมมูลไดถาตัวยาสําคัญสามารถละลายออก
จากผลิตภัณฑยาไดเร็วมาก (very rapid dissolution) หรือละลายไดเร็ว (rapid dissolution) และ
สําหรับยาที่อยูใน BCS Class III สามารถยกเวนการศึกษาชีวสมมูลไดถาตัวยาสําคัญสามารถละลายออก
จากผลิตภัณฑยาไดเร็วมาก ทั้งนี้ US-FDA, EMA และ ASEAN ไดใหขอกําหนดเกี่ยวกับการละลายดังนี้
การละลายของตัวยาสําคัญออกจากผลิตภัณฑยาแบบเร็วมาก หมายถึงมีตัวยาสําคัญละลายออกจาก
ผลิตภัณฑยาโดยเฉลี่ย ≥ 85% ของปริมาณที่ระบุบนฉลาก ภายในเวลา 15 นาที สวนการละลายแบบเร็ว
หมายถึงมีตัวยาสําคัญละลายออกจากผลิตภัณฑยาโดยเฉลี่ย ≥ 85% ของปริมาณที่ระบุบนฉลาก ภายใน
เวลา 30 นาที เมื่อทําการทดสอบที่ pH ตาง ๆ ในชวง pH 1 – 6.8 อยางนอย 3 pH ไดแก pH 1.2, 4.5
และ 6.8 ที่อุณหภูมิ 37±1 °C
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2) สารปรุงแตงยาที่ใชในสูตรตํารับ
สําหรับยาที่อยูใน BCS Class I ผลิตภัณฑยาสามัญตองไมมีสารปรุงแตงยาที่อาจมีผลตอการดูดซึมยา
(US-FDA)
หรือมีสารปรุงแตงยาที่อาจมีผลตอการดูดซึมชนิดเดียวกันและในปริมาณเทากับที่มีใน
ผลิตภัณฑยาอางอิง (EMA และ ASEAN) สําหรับยาที่อยูใน BCS Class III ซึ่งซึมผานผนังลําไสไดนอย สาร
ปรุงแตงยามีผลตอการดูดซึมยาในกลุมนี้มากกวายาที่อยูใน BCS Class I ดังนั้นการยกเวนการศึกษาชีวสมมูลจึงมีขอกําหนดเกี่ยวกับสารปรุงแตงยาที่เขมงวดกวายาใน BCS Class I โดยแนวทางตาม US-FDA
กําหนดใหสารปรุงแตงยาที่ใชในผลิตภัณฑยาสามัญตองเหมือนและในปริมาณใกลเคียงกับผลิตภัณฑยา
อางอิง สวนแนวทางตาม EMA และ ASEAN สารปรุงแตงยาที่อาจมีผลตอการดูดซึมในผลิตภัณฑยา
สามัญตองเหมือนและในปริมาณเทากับในผลิตภัณฑยาอางอิง สวนสารปรุงแตงยาอื่นตองเหมือนและมี
ปริมาณใกลเคียงกับผลิตภัณฑยาอางอิง จึงจะสามารถยกเวนการศึกษาชีวสมมูลได
2.8) การวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูลผลการทดลองโดยปราศจากอคติ จะตองบริหารจัดการอาสาสมัครทุกคนดวยหลักการอัน
เดียวกัน สภาวะเหมือนกัน เทาเทียมกัน ไมขึ้นกับผลิตภัณฑยาที่ไดรับ หรือขอมูลผลการศึกษาที่ได แนวทาง
การศึกษาชีวสมมูลตาม EMA และ ASEAN จึงกําหนดใหระบุขั้นตอน วิธีการ และเหตุผลของการตัดอาสาสมัครออก
จากการวิเคราะหทางสถิติซึ่งอาจสงผลตอ power ของการทดสอบ ไวในโครงรางการศึกษาอยางชัดเจน และตอง
เปนการตัดอาสาสมัครกอนการวิเคราะหปริมาณยาในตัวอยาง (bioanalysis) เหตุผลที่สามารถใชในการตัด
อาสาสมัครออก ไดแก อาสาสมัครอาเจียน และ/หรือ ทองเสียในระหวางการศึกษา ซึ่งภาวะดังกลาวมีผลตอ
ประสิทธิภาพการดูดซึมยา ขอมูลความเขมขนของยาที่เวลาตาง ๆ จึงไมนาเชื่อถือ รวมถึงกรณีมีการใชยาอื่นรวม
ดวย อยางไรก็ตาม EMA และ ASEAN กําหนดใหวิเคราะหระดับความเขมขนของยาในตัวอยางของอาสาสมัครที่ถูก
ตัดออกนี้ และรายงานผลที่ไดแยกออกจากขอมูลปกติ
การตัดขอมูลอาสาสมัครหลังการวิเคราะหขอมูลความเขมขนของยาดวยเหตุผลทางดานสถิติ
หรือการ
เบี่ยงเบนของคาพารามิเตอรทางเภสัชจลนศาสตรไมสามารถทําได
เนื่องจากเภสัชจลนศาสตรของยานอกจาก
ขึ้นกับปจจัยจากสูตรตํารับแลว ยังขึ้นกับปจจัยอื่น ๆ ซึ่งแผนแบบการศึกษาชีวสมมูลไมสามารถแยกผลจากสูตร
ตํารับออกจากผลจากปจจัยอื่นได
การตัดขอมูลที่ไดจากอาสาสมัครหลังการวิเคราะหความเขมขนของยาในตัวอยาง สามารถทําไดในกรณีตอไปนี้
1) อาสาสมัครมีความเขมขนของยาหลังไดรับผลิตภัณฑยาอางอิงในระดับต่ํามาก หรือไมสามารถตรวจวัดได
เลย ทั้งนี้อาจเกิดจากอาสาสมัครไมใหความรวมมือในการบริหารยา (subject non-compliance) โดย
คา AUC ที่ไดมีคานอยกวา 5% ของคาเฉลี่ยเรขาคณิต (geometric mean) ของขอมูล AUC ของ
ผลิตภัณฑยาอางอิงที่คํานวณโดยไมรวมขอมูลคาผิดปกตินี้
2) ความเขมขนของยากอนไดรับยา (predose concentration) สูงกวา 5% ของ Cmax เนื่องจากการกําจัด
ยาของอาสาสมัครบางรายอาจชากวาประชากรสวนใหญ ระยะเวลา washout period ที่กําหนดใน
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แผนการศึกษาจึงไมนานพอ ทําใหยาที่อาสาสมัครไดรับไปกอนหนายังถูกกําจัดออกไมหมด (carry-over
effects)
EMA และ ASEAN แนะนําใหวิเคราะหขอมูลความเขมขนของยาที่เวลาตาง ๆ เพื่อหาคาพารามิเตอรทาง
เภสัชจลนศาสตร โดยใช non-compartmental model และไมตองปรับคาจากความแตกตางของปริมาณตัวยา
สําคัญที่มีอยูในผลิตภัณฑยาสามัญและผลิตภัณฑยาอางอิง
ยกเวนในกรณีไมสามารถหาผลิตภัณฑยาอางอิงที่มี
ปริมาณตัวยาสําคัญแตกตางจากผลิตภัณฑยาสามัญไมเกิน 5% ได โดยตองระบุการปรับคาไวในโครงรางการศึกษา
อยางชัดเจน การวิเคราะหขอมูลตองใชขอมูลจากอาสาสมัครทุกคนที่เขารวมการศึกษา ทั้งอาสาสมัครตามจํานวนที่
คํานวณไว และอาสาสมัครสํารองที่เผื่อไวสําหรับกรณีมีการถอนตัว/ออกจากการศึกษา ยกเวนในกรณีอาสาสมัครมี
ขอมูลไมครบถวน ไมควรนํามารวมในการวิเคราะหทางสถิติ เชน
: อาสาสมัครมีขอมูลจากการไดรบั ยาเพียงผลิตภัณฑใดผลิตภัณฑหนึ่ง ในการศึกษาแบบขามสลับ
: อาสาสมัครมีขอมูลไมครบถวนสมบูรณหลังไดรับผลิตภัณฑยาในการศึกษาแบบคูขนาน
ตาม EMA และ ASEAN ไมอนุญาตใหวิเคราะหขอมูลโดยการใชขอมูลจากอาสาสมัครสํารองเพื่อทดแทน
ขอมูลของอาสาสมัครทีถ่ อนตัว/ออกจากการศึกษา และไมควรตัดขอมูลจากอาสาสมัครที่มีคา AUC0-t/AUC0-∞นอย
กวา 80% ออกจากการวิเคราะหทางสถิติ อยางไรก็ตามถาขอมูลทีค่ า AUC0-t/AUC0-∞ มีคานอยกวา 80% มีจํานวน
มากกวา 20% ของจํานวนขอมูลทั้งหมด ผลการศึกษานั้นไมสามารถนํามาใชได (กรณีนี้ไมใชกับการศึกษาที่ทําการ
เก็บตัวอยางเพียง 72 ชั่วโมง และใชขอมูล AUC0-72 แทน AUC0-t)
สําหรับ US-FDA ไมมีคําแนะนําเปนการเฉพาะเกี่ยวกับแบบจําลอง (model) ทางเภสัชจลนศาสตรสําหรับใช
ในการวิเคราะหขอมูลความเขมขนของยาที่เวลาตาง ๆ เพื่อหาคาพารามิเตอรทางเภสัชจลนศาสตร คําแนะนําสวน
ใหญเปนการจัดการขอมูล ที่เกี่ยวของกับความนาเชื่อถือของขอมูลที่ไดจากอาสาสมัครแตละคน ไดแก
1) กรณีอาสาสมัครมีความเขมขนของยากอนไดรับยา ≤ 5% ของคา Cmax สามารถรวมขอมูลจาก
อาสาสมัครคนดังกลาวโดยไมตองทําการปรับใด ๆ ในการวิเคราะหพารามิเตอรทางเภสัชจลนศาสตร
รวมทั้งการคํานวณอื่น ๆ แตถาความเขมขนกอนไดรับยามีคาสูงกวา 5% ของคา Cmax ตองตัดขอมูลของ
อาสาสมัครคนดังกลาวออกจากการวิเคราะหขอมูล
2) กรณีอาสาสมัครอาเจียนที่เวลา ≤ 2 เทาของคา median Tmax ใหตัดขอมูลของอาสาสมัครออกจากการ
วิเคราะหทางสถิติ
2.9) คาพารามิเตอรทางเภสัชจลนศาสตรที่ตองรายงาน
สําหรับการศึกษาโดยการใหยาครั้งเดียว ตาม US-FDA คาพารามิเตอรหลักที่ตองรายงานไดแก Cmax, AUC0-t
(หรือ AUC0-72h สําหรับการศึกษาที่เก็บตัวอยางเพียง 72 ชั่วโมง) และ AUC0-∞ และตองรายงานคา Tmax, z และ
t1/2 เพื่อเปนขอมูลเสริม สําหรับ EMA และ ASEAN กําหนดใหรายงานคาพารามิเตอรหลักไดแก AUC0-t, AUC0-∞,
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residual area (ผลตางระหวางคา AUC0-∞ กับ AUC0-t), Cmax และ Tmax สําหรับการศึกษาที่เก็บตัวอยางเพียง 72
ชั่วโมงและสามารถตรวจวัดความเขมขนของยาที่ 72 ชั่วโมงได ใหรายงานคา AUC0-72h (ในกรณีนี้ไมมีคา AUC0-∞
รวมถึง residual area) และรายงานคา z และ t1/2 เพื่อเปนขอมูลเสริม
สําหรับการศึกษาที่ภาวะคงที่โดยการใหยาหลายครั้ง ตาม US-FDA คาพารามิเตอรหลักที่ตองรายงาน ไดแก
Cmax,ss, AUC0- และขอมูลเสริมไดแก Cmin,ss, Cav,ss, degree of fluctuation [(Cmax,ss-Cmin,ss)/Cav,ss], swing
[(Cmax,ss-Cmin,ss)/Cmin,ss] และ Tmax,ss สําหรับแนวทางตาม EMA และ ASEAN คาพารามิเตอรที่ตองรายงานไดแก
AUC0-τ, Cmax,ss และ Tmax,ss
2.10) เกณฑการยอมรับชีวสมมูล
การตัดสินชีวสมมูลของผลิตภัณฑยาสามัญเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑยาอางอิง
พิจารณาจากคา
90%
confidence interval (90% CI) ของสัดสวนคาพารามิเตอรทางเภสัชจลนศาสตรระหวางผลิตภัณฑยาสามัญกับ
ผลิตภัณฑยาอางอิง ซึ่งไดจากการวิเคราะหขอมูลที่แปลงเปน natural log (ln-transformed data) แลว ดวย
Analysis of Variance (ANOVA) โดยทั้งการศึกษาแบบใหยาครั้งเดียวและการศึกษาที่ภาวะคงที่ใชเกณฑการ
ยอมรับชีวสมมูลเดียวกัน
ตาม EMA และ ASEAN คาพารามิเตอรหลักที่ใชในการประเมินชีวสมมูล สําหรับการศึกษาโดยการใหยาครั้ง
เดียว ไดแก Cmax และ AUC0-t (หรือ AUC0-72h) และสําหรับการศึกษาที่ภาวะคงที่ ไดแก Cmax,ss และ AUC0-
สําหรับยาทั่วไปที่ไมใชยาที่มีดัชนีการรักษาแคบ คา 90% CI ของสัดสวนคาพารามิเตอรดงั กลาวตองอยู
ในชวง 80.00 - 125.00% สําหรับยาที่มีดัชนีการรักษาแคบ คา 90% CI ของสัดสวนพารามิเตอรควรอยูในชวง
90.00 – 111.11% และสําหรับ highly variable drugs เกณฑ 90% CI สําหรับ Cmax ในการตัดสินชีวสมมูล
สามารถขยายไดสูงสุดถึง 69.84% - 143.19% ขึ้นกับคาความแปรปรวนภายในตัวอาสาสมัครที่ไดจากการศึกษา
ชีวสมมูลแบบทําการทดลองซ้ํา สําหรับ AUC เกณฑการตัดสินชีวสมมูลตาม EMA และ ASEAN ยังคงใชเกณฑ
80.00 - 125.00% ไมขยายเกณฑตามคาความแปรปรวนภายในตัวอาสาสมัคร
ตาม US-FDA คาพารามิเตอรหลักที่ใชในการประเมินชีวสมมูล สําหรับการศึกษาโดยการใหยาครั้งเดียว ไดแก
Cmax, AUC0-t และ AUC0-∞ และสําหรับการศึกษาที่ภาวะคงที่ ไดแก Cmax,ss และ AUC0-คา 90% CI ของสัดสวน
พารามิเตอรดังกลาวตองอยูในชวง 80.00 - 125.00% ทั้งสําหรับยาทั่วไปที่ไมใชยาที่มีดัชนีการรักษาแคบ และยาที่
มีดัชนีการรักษาแคบ
3) สรุป
การศึกษาชีวสมมูลของผลิตภัณฑยารูปแบบรับประทานชนิดปลดปลอยตัวยาสําคัญทันที ตามแนวทางของ
US-FDA, EMA และ ASEAN มีหลักการพื้นฐานใกลเคียงกัน แตอาจมีขอกําหนดในรายละเอียดของแนวทาง
การศึกษาที่แตกตางกันในหลายประเด็น แผนแบบการทดลองตามแนวทางของทั้ง US-FDA, EMA และ ASEAN มี
การควบคุมสภาวะการทดลองที่เขมงวด เพื่อควบคุมปจจัยอื่น ๆ ที่ไมใชปจจัยจากความแตกตางระหวางผลิตภัณฑ
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ยาแตละสูตรตํารับที่มีตอชีวประสิทธิผลของยาใหคงที่หรือมีผลนอยที่สุด รวมทั้งการกําหนดจํานวนอาสาสมัครที่
มากพอ ทําใหไดผลการศึกษาที่นาเชื่อถือในการพิสูจนความแตกตางระหวางผลิตภัณฑยาสามัญกับผลิตภัณฑยา
อางอิง ดังนั้นหากผลการศึกษาแสดงถึงความมีชีวสมมูลระหวางผลิตภัณฑยาสามัญกับผลิตภัณฑยาอางอิงอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ จึงเปนหลักประกันถึงความเทาเทียมกันของคุณภาพ ประสิทธิภาพและความปลอดภัยของ
ผลิตภัณฑยาสามัญเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑยาอางอิง
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