(สําเนา)
ประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
เรื่อง คําแนะนําในการจัดทําโครงการรางการศึกษาชีวสมมูลในมนุษย

ดวยสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาเห็นควรจัดทําคําแนะนําในการจัดทําโครงราง
การศึกษาชีวสมมูลในมนุษยเพื่อชวยใหผูยนื่ คําขอสามารถจัดทําโครงรางการศึกษาชีวสมมูลตามหลักเกณฑ
การศึกษาชีวสมมูลไดอยางถูกตอง สมบูรณ และทําใหการพิจารณาอนุมัติโครงรางการศึกษาชีวสมมูลเปนไป
อยางถูกตอง
ดังนัน้ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาจึงจัดทําเอกสาร “คําแนะนําในการจักทําโครงราง
การศึกษาชีวสมมูลในมนุษย”
ขึ้นเพื่อเปนแนวทางในการจัดทําโครงรางการศึกษาชีวสมมูลในมนุษยตาม
รายละเอียดแนบทายประกาศนี้ โดยใหเริ่มใชสําหรับคําขอพิจารณาโครงรางการศึกษาชีวสมมูลที่ยนื่ คําขอตั้งแต
วันที่ 1 กันยายน 2549 เปนตนไป
จึงประกาศใหทราบทัว่ กัน

ประกาศ ณ วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2549
ลงชื่อ ภักดี โพธิศิริ
(นายภักดี โพธิศิริ)
เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา

คําแนะนําในการจัดทําโครงรางการศึกษาชีวสมมูลในมนุษย
Instruction for the In Vivo Bioequivalence Study Protocol Development
……………………………………………………….
เพื่อใหการจัดทําโครงรางการศึกษาชีวสมมูลเปนไปอยางถูกตอง และมีมาตรฐานเดียวกัน
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาโดยกองควบคุมยาจึงจัดทําเอกสาร “คําแนะนําในการจัดทําโครง
รางการศึกษาชีวสมมูลในมนุษย” ขึ้นเพื่อใหผูดําเนินการศึกษาใชเปนแนวทางในการจัดทําโครงราง
การศึกษาชีวสมมูลในมนุษย (in vivo bioequivalence)
ดังนั้นกอนจัดทําโครงรางการศึกษาชีวสมมูล ขอใหผูดําเนินการศึกษาอานรายละเอียดของ
คําแนะนําในเอกสารนี้ใหเขาใจ เพื่อที่จะไดจัดทําโครงรางการศึกษาชีวสมมูลไดอยางครบถวนตาม
ขอกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา และเมื่อจัดทําเรียบรอยแลว ผูดําเนินการศึกษา
จะตองสงตนฉบับโครงรางฯ 3 ชุดใหกองควบคุมยาพิจารณาอนุมัติ หากกองควบคุมยาเห็นสมควร
อนุมัติโครงรางการศึกษาชีวสมมูลดังกลาว กองควบคุมยาจะออกหนังสืออนุมัติโครงรางการศึกษาชีวส
มมูลนั้นใหกับผูยื่นคําขอ
กรณีที่กองควบคุมยาอนุมัตโิ ครงรางการศึกษาชีวสมมูลมาตรฐานใหแกสถาบัน/หองปฏิบัติการ
ศึกษาชีวสมมูล เมื่อสถาบัน/หองปฏิบัติการศึกษาชีวสมมูลตองการนําโครงรางมาตรฐานดังกลาวไปใช
เพื่อศึกษาชีวสมมูลของผูใหทุนวิจยั รายตางๆ โปรดศึกษาขั้นตอนดังกลาวจากเอกสาร PBE11 (flow
chart แสดงขัน้ ตอนการพิจารณาอนุมัติโครงรางมาตรฐานการศึกษาชีวสมมูลและการนําโครงรางฯ ไป
ใชเพื่อศึกษาชีวสมมูลของผูใหทุนวิจัยรายตางๆ)
ภาษาที่ใชในการจัดทําโครงรางการศึกษาชีวสมมูล สามารถใชไดทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ ยกเวน เอกสารคําแนะนําสําหรับอาสาสมัคร และหนังสือแสดงความยินยอมเขารวม
การศึกษาใหใชภาษาไทย
U

U

เอกสารสําหรับการยื่นคําขอพิจารณาโครงรางการศึกษาชีวสมมูลตอกองควบคุมยา
ประกอบดวยเอกสารดังตอไปนี้
(1) คําขอพิจารณาโครงรางการศึกษาชีวสมมูลในมนุษย (Application Form) (PBE01)
(2) หนังสือนําสง (Letter of Application)
(3) หนังสือมอบอํานาจ (ถามี) (Letter of Authorization)
(4) แบบบันทึกขอมูลโครงรางมาตรฐานการศึกษาชีวสมมูล (PBE02)
(5) โครงรางการศึกษาชีวสมมูลในมนุษย (In Vivo Bioequivalence Study Protocol)
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เรื่อง คําแนะนําในการจัดทําโครงรางการศึกษาชีวสมมูลในมนุษย
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สําหรับตนฉบับโครงรางการศึกษาชีวสมมูล 3 ชุดที่สงใหกองควบคุมยาพิจารณา ขอให
ผูดําเนินการศึกษาจัดเอกสารในแตละชุดโดยประกอบดวยเอกสารดังตอไปนี้
ชุดที่ 1 สําหรับกองควบคุมยา ประกอบดวย (1) คําขอพิจารณาโครงรางการศึกษาชีวสมมูลใน
มนุษย (PBE01) (2) หนังสือนําสง (3) หนังสือมอบอํานาจ (ถามี) (4) แบบบันทึกขอ
มูลโครงรางการศึกษาชีวสมมูลในมนุษย (PBE02) และ (5) โครงรางการศึกษาชีวสมมูลในมนุษย
ชุดที่ 2 และ 3 สําหรับผูเชี่ยวชาญพิจารณาโครงรางการศึกษาชีวสมมูล ประกอบดวย (5) โครง
รางการศึกษาชีวสมมูลในมนุษย โดยใหผยู ื่นคําขอทําการ ปกปด ขอมูลของผูดําเนินการศึกษา และ
สถาบันที่ทําการศึกษา
U

U

(1) คําขอพิจารณาโครงรางการศึกษาชีวสมมูลในมนุษย (PBE01) ใหผยู ื่นคําขอระบุชื่อ (ควร
เปนบุคคลเดียวกับผูลงนามหนังสือนําสง), สถาบันที่ทําการศึกษา, ประเภทยา (ยาเดีย่ ว/ยาผสม), ชื่อตัว
ยาสําคัญ ขนาดความแรง และใหจัดเตรียมขอมูลและเอกสารตามหัวขอใน PBE01 พรอมทั้งระบุเลข
หนาของเอกสารที่แนบใหครบถวน เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบของเจาหนาทีฯ่
(2) หนังสือนําสง การลงนามหนังสือนําสงโครงรางฯ ควรเปนหัวหนาหนวยงานที่รับผิดชอบ
การศึกษา หรือผูวิจัยหลักตามประกาศกองควบคุมยา เรื่อง การปรับปรุงขั้นตอนการขออนุมัติ
Bioequivalence Study Protocol/Report ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2546
(3) หนังสือมอบอํานาจ กรณีทใี่ หผูอื่นลงนามในหนังสือนําสงแทน รวมถึงกรณีที่ใหผูอื่นที่ไม
ใชหัวหนาหนวยงานที่รับผิดชอบการศึกษาหรือผูวิจัยหลักติดตอเพื่อยื่นคําขอพิจารณา รับทราบผลการ
พิจารณา แกไขและสงเอกสารเพิ่มเติมตอกองควบคุมยาตองมีหนังสือมอบอํานาจ
(4) แบบบันทึกขอมูลโครงรางมาตรฐานการศึกษาชีวสมมูล (PBE02) สําหรับโครงรางมาตร
ฐานของสถาบัน ใหระบุขอมูลในแบบบันทึกขอมูลโครงรางมาตรฐานการศึกษาชีวสมมูลตามแบบ
PBE02 ใหครบถวน ยกเวน เลขรับที่ วันทีร่ ับ เลขที่โครงรางมาตรฐาน เพื่อเปนขอมูลสําหรับเจาหนาที่
ในการบันทึกขอมูลเขาสูระบบสํานักงานอัตโนมัติ ซึ่งจะเปนประโยชนตอการติดตามผลการประเมิน
โครงรางฯ ของทานตอไป
U

U

(5) โครงรางการศึกษาชีวสมมูลในมนุษย (In Vivo Bioequivalence Study Protocol) เอกสาร
โครงรางการศึกษาชีวสมมูล ควรประกอบดวยขอมูลดังตอไปนี้
ก.
ข.
ค.
ง.

เอกสารนํา (Title page)
หนังสือรับรองของผูดําเนินการศึกษา (Investigator’s Declarations)
หนังสือรับรองของผูใหทุนวิจัย (Sponsor’s Declarations)
สรุปยอโครงราง (Synopsis)
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จ. สารบัญ (Table of Contents)
ฉ. เนื้อหาภายในโครงราง (The Contents in the protocol) ประกอบดวย
1. ขอมูลทั่วไป (General Information)
2. บทนํา (Introduction)
3. วัตถุประสงค (Objectives)
4. ขอมูลผลิตภัณฑยา (Drug Product Information)
5. วิธีดําเนินการศึกษา (Study Methods)
5.1 การศึกษาทดลองในอาสาสมัคร (Clinical Study)
5.2 การตรวจวิเคราะหตวั อยาง (Sample Analysis)
5.3 การวิเคราะหขอ มูล (Data Analysis)
6. การยุติ/การระงับการศึกษา (Study Termination/Suspension)
7. ขอพิจารณาทางจริยธรรม (Ethics Considerations)
8. การประกันคุณภาพ (Quality Assurance)
9. การเก็บรักษาตัวอยางผลิตภัณฑ และขอมูล (Retention of Products and Data)
10. การแกไขเปลีย่ นแปลงโครงราง (Protocol Amendments)
ช. เอกสารอางอิง (References)
ซ. ภาคผนวก (Appendix)
ก. เอกสารนํา (Title page) สําหรับ โครงรางมาตรฐานของสถาบัน ที่ยื่นใหกองควบคุมยา
พิจารณา ควรระบุขอมูลตามเอกสาร PBE03 เปนอยางนอย โดยไมตอ งระบุขอมูลผูใหทุนวิจัย, วันที่
ไดรับอนุมัติจากกองควบคุมยา, วันที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรม และสถานะของ
โครงราง แตใหเวนวางไว และเมื่อนําโครงรางฯ ที่ไดรับอนุมัติแลวไปใชเพื่อศึกษาชีวสมมูลของผูใหทุน
วิจัยรายตางๆ ควรระบุขอมูลตามเอกสาร PBE03 ใหครบถวน ไดแก เลขรหัสโครงราง, หัวเรื่องที่
ทําการศึกษา, สถาบันที่ทําการศึกษา, ผูดําเนินการศึกษาหลัก, ผูจัดทําโครงราง, ผูใหทุนวิจยั , วันทีไ่ ดรับ
อนุมัติจากกองควบคุมยา, วันที่ไดรับอนุมัตจิ ากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรม, สถานะของโครงราง
และขอความระบุถึงการรักษาความลับและหนวยงานที่สามารถเขาถึงขอมูลได
ข. หนังสือรับรองของผูดาํ เนินการศึกษา (Investigator’s Declarations) ผูดําเนินการศึกษา
ทุกคนตองลงนาม และวันทีใ่ นหนังสือรับรองของผูดําเนินการศึกษาตามแบบ PBE04
ค. หนังสือรับรองของผูใหทุนวิจัย (Sponsor’s Declarations) ผูใหทุนวิจัยตองลงนาม และวัน
ที่ในหนังสือรับรองของผูใหทุนวิจยั สําหรับโครงรางมาตรฐานของสถาบันใหแนบหนังสือรับรองของ
ผูใหทุนวิจัย (PBE05) โดยผูใ หทุนวิจยั ไมตองลงนามและวันทีใ่ นหนังสือรับรอง อยางไรก็ตามโครงราง
ฯ

ที่แนบมาพรอมรายงานการศึกษาชีวสมมูลตองมีหนังสือรับรองของผูใหทุนวิจยั ที่มกี ารลงนามและวันที่
รายละเอียดแนบทายประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
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เรียบรอยแลว
เรื่อง คําแนะนําในการจัดทําโครงรางการศึกษาชีวสมมูลในมนุษย
สรุปย2549
อโครงราง (Synopsis) ควรระบุขอมูลดังตอไปนี้เปนอยางนอย โดยเขียนเปนภาษา
ลงวันที่ 3ง.สิงหาคม

อังกฤษ ไดแก title, objective, study design, sample size, products, administration, sampling, analytical
method, pharmacokinetic parameters ดูตัวอยางเอกสาร PBE06
จ. สารบัญ (Contents) ควรมีสารบัญที่ระบุหนาของเนื้อหาภายในโครงรางฯ อยางชัดเจน
ฉ. เนื้อหาภายในโครงราง ประกอบดวย
1. ขอมูลทั่วไป (General Information) มีสวนประกอบและรายละเอียดดังตอไปนี้
U

U

1.1 หัวเรื่องที่ทําการศึกษา (Title) ควรระบุใหมีความชัดเจน ครอบคลุม กะทัดรัด กระชับ
และไดใจความ
1.2 ผูใหทุนวิจัย (Sponsors) ระบุชื่อและที่อยูข องผูใหทุนวิจัย และผูกํากับดูแลการวิจัย
(ถาแตกตางไปจากของผูใหทุนวิจยั ) สําหรับโครงรางมาตรฐานของสถาบัน ใหเวนวางไว
1.3 ผูมีอํานาจลงนามในโครงรางแทนผูใหทุนวิจัย (the person authorized to sign the
protocol for the sponsors) ระบุชื่อ ตําแหนง และที่อยูของบุคคลผูมีอํานาจลงนามในโครงราง
การศึกษาแทนผูใหทุนวิจัย สําหรับโครงรางมาตรฐานของสถาบัน ใหเวนวางไว
1.4 สถาบันที่ทําการศึกษา (Institution) ระบุชอื่ หนวยงาน ที่อยู หมายเลขโทรศัพท/โทร
สารของสถาบัน/หนวยงานทีร่ ับผิดชอบการดําเนินการศึกษาชีวสมมูล
1.5 ผูดําเนินการศึกษา (Investigators) ระบุชื่อผูดําเนินการศึกษา ที่อยู หมายเลข
โทรศัพท/โทรสาร และ electronic mail (ถามี) ของผูดําเนินการศึกษาทุกคนดังตอไปนี้
1.5.1 ผูดําเนินการศึกษาหลัก (Principal Investigator)
1.5.2 ผูดําเนินการศึกษาทางคลินิก (Clinical Investigator)
1.5.3 ผูดําเนินการตรวจวิเคราะห (Analytical Investigator)
1.5.4 ผูดําเนินการวิเคราะหทางเภสัชจลนศาสตร และ/หรือทางสถิติ
(Pharmacokinetic and/or Statistical Investigator)
1.5.5 ผูรวมดําเนินการศึกษาอื่นๆ (Other Investigators)
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1.6 สถานที่ศึกษาทดลอง (Facilities) ระบุชื่อหนวยงาน ที่อยู หมายเลขโทรศัพท/โทร
สารของสถานที่หรือหนวยงานที่เกี่ยวของกับการศึกษาชีวสมมูล ดังตอไปนี้
1.6.1 สถานที่ตรวจวินิจฉัย (Diagnostic Services) หมายถึง หนวยงาน/โรงพยาบาล
ที่ทําการตรวจรางกาย ตรวจเลือดของอาสาสมัคร เพื่อคัดกรองอาสาสมัครกอนเริ่มดําเนินการศึกษา
1.6.2 สถานที่ศึกษาทดลองในอาสาสมัคร (Clinical Laboratory) หมายถึง สถานที่ทํา
การบริหารยาและเก็บตัวอยางเลือด/ปสสาวะของอาสาสมัคร
1.6.3 สถานที่ตรวจวิเคราะห (Analytical Laboratory) หมายถึง สถานที่ทําการตรวจ
วิเคราะหหาระดับยาในตัวอยางเลือด/ปสสาวะของอาสาสมัคร พรอมหนังสือรับรองมาตรฐาน
หองปฏิบัติการตามหลักของ Good Laboratory Practice (GLP) หรือ ISO 17025 (ถามี) โดยแนบไวใน
สวนของภาคผนวก
1.7 คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรม (Ethics Committee) หมายถึง คณะกรรมการ
พิจารณาจริยธรรมที่ผูดําเนินการศึกษายื่นโครงรางฯ ใหพจิ ารณาสิทธิ ความปลอดภัย และความเปนอยูดี
ของอาสาสมัครในการศึกษาซึ่งจะเปนคณะกรรมการพิจารณาการวิจัยประจําสถาบัน (Institutional
Review Board: IRB) หรือคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมอิสระ (Independent Ethics Committee:
IEC) ก็ไดโดยใหระบุชื่อคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจยั ประจําสถาบัน หรือคณะกรรมการ
จริยธรรมอิสระ สถาบันที่ออกใบรับรอง ที่อยู หมายเลขโทรศัพท/โทรสาร เชน คณะกรรมการพิจารณา
การศึกษาวิจยั ในคน กระทรวงสาธารณสุข เปนตน คณะกรรมการจริยธรรมที่ผูดําเนินการศึกษายื่นโครง
รางฯ ใหพจิ ารณา ควรมีองคประกอบถูกตองตามขอกําหนดของการปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี (Good
Clinical Practice; GCP)
2. บทนํา (Introduction) ควรประกอบดวยเหตุผล และความจําเปนในการศึกษาวิจัยนี้
ขอ
มูลการวิจัยทีเ่ กี่ยวของ (relevant liturature) ขอบเขตของการศึกษาวิจยั และประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
U

U

3. วัตถุประสงค (Objectives) ควรระบุรายละเอียดของวัตถุประสงคที่ตองการใหครอบ
คลุม สําหรับโครงรางมาตรฐานของสถาบันใหระบุโดยใชขอความตอไปนี้ “เพื่อเปรียบเทียบอัตราและ
ปริมาณการดูดซึมของผลิตภัณฑยาสามัญกับผลิตภัณฑยาตนแบบเมื่อใหในขนาดและรูปแบบเดียวกัน”
U

U

4. ขอมูลยา และผลิตภัณฑยา (Drug/Drug Product Information) มีสวนประกอบและ
U

U

รายละเอียดดังตอไปนี้
4.1 ขายประกาศสํ
อมูลยา (Drug
Information) ควรระบุขอมูลยาตอไปนี้เปนอยางนอย พรอมทั้งระบุ
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4.1.1 คุณสมบัติทางเคมีฟสิกส (Physicochemical Properties) ไดแก appearance,
solubility, structure formula, molecular structure, molecular weight และ chirality properties (ถามี)
4.1.2 กลไกการออกฤทธิ์ (Mechanism of Action)
4.1.3 เภสัชจลนศาสตรของยา (Pharmacokinetics) ไดแก absorption, distribution,
metabolism และ excretion
4.1.4 ขอบงใชและขนาดยา (Indication and Dosage)
4.1.5 อาการขางเคียง/อาการไมพึงประสงค (Side Effects/Adverse Reactions) ควร
ระบุอาการไมพึงประสงคที่พบตามเอกสารวิชาการใหครอบคลุม
4.2 ขอมูลผลิตภัณฑยา (Drug Product Information)
4.2.1 ผลิตภัณฑยาทดสอบ (Test Product) ระบุชื่อผลิตภัณฑยาที่ทําการทดสอบ ชื่อ
ตัวยาสําคัญ ขนาดความแรง รูปแบบ ชื่อผูผลิต ประเทศผูผลิต สําหรับโครงรางมาตรฐานของสถาบัน ใน
กรณีที่ผลิตภัณฑยามีคณ
ุ สมบัติ “Pharmaceutical equivalence” ใหระบุโดยใชขอความ “ผลิตภัณฑยา
ทดสอบที่มีตัวยาสําคัญ ความแรง รูปแบบเหมือนกับผลิตภัณฑยาอางอิง” ในกรณีทผี่ ลิตภัณฑยามี
คุณสมบัติ “Pharmaceutical alternatives” ใหระบุโดยใชขอ ความ “ผลิตภัณฑยาทีต่ ัวยาสําคัญมี
โครงสรางของสวนออกฤทธิ์ (active moiety) เหมือนกับผลิตภัณฑยาอางอิง แตแตกตางกันที่รูปแบบ
ทางเคมี (chemical form) (เชน รูปแบบเกลือ เอสเตอร เปนตน) หรือรูปแบบยา (dosage form) หรือ
ขนาดความแรง”
4.2.2 ผลิตภัณฑยาอางอิง/เปรียบเทียบ (Reference/Comparator Product) ระบุชื่อ
ผลิตภัณฑยาอางอิง ชื่อตัวยาสําคัญ ขนาดความแรง รูปแบบ ชื่อผูผลิต ประเทศผูผลิต ชื่อบริษัทเจาของ
ผลิตภัณฑ/ผูนําสั่งยา/ผูแบงบรรจุ และเลขทะเบียน (Reg. no.)
4.2.3 ขนาดรุน ผลิตของผลิตภัณฑยาทดสอบที่ใชในการศึกษาชีวสมมูล (Biobatch
Size) กรณีที่ผลิตภัณฑยาทดสอบมีรูปแบบเปนยารับประทานชนิดของแข็ง เชน tablet หรือ capsule ให
ระบุโดยใชขอความตอไปนี้ “ผลิตภัณฑยาทดสอบที่ใชการศึกษาชีวสมมูลตองสุมมาจากขนาดรุนผลิต
(biobatch size) ไมต่ํากวา 10% ของปริมาณรุนซึ่งคาดวาจะผลิตเพื่อจําหนาย ทั้งนี้ตองไมต่ํากวา 100,000
หนวยขึ้นกับปริมาณใดมากกวากัน เวนแตจะมีเหตุผลอันควร ในกรณีขนาดรุนการผลิตนอยกวา
100,000 หนวยตองใชตวั อยางจากรุนที่ผลิตเทาขนาดเพือ่ จําหนายในการศึกษาชีวสมมูล”

4.2.4 ปริมาณตัวยาสําคัญ (Content of Active Ingredient) ระบุโดยใชขอความตอไป
นี้ “ผลวิเคราะหปริมาณตัวยาสําคัญของผลิตภัณฑยาทดสอบ และผลิตภัณฑยาอางอิงตองเปนไปตาม
finished product specification และไมแตกตางกันเกิน 5%”
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ลงวัความต
นที่ 3 สิองไปนี
หาคม้ “ผลิ
2549ตภัณฑยาทดสอบ และผลิตภัณฑยาอางอิงมีความสม่ําเสมอของตัวยาสําคัญตามเกณฑ

มาตรฐานที่ระบุใน finished product specifications และเภสัชตํารับ (ควรระบุชื่อและ edition ของเภสัช
ตํารับ)”
การละลายของตัวยาสําคัญ (Dissolution testing) ระบุโดยใชขอความตอไปนี้
“ผลการเปรียบเทียบการละลาย/ปลดปลอยตัวยาสําคัญในหลอดทดลองระหวางผลิตภัณฑยาทดสอบ
และผลิตภัณฑยาอางอิงจะตองผานเกณฑที่สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยากําหนด คือ คา
similarity factor อยูระหวาง 50-100 (โปรดดูรายละเอียดใน “ASEAN Guidelines for The Conduct of
Bioavailability and Bioequivalence Studies”)
การจัดการ/การเก็บรักษา/ความรับผิดชอบตอผลิตภัณฑยา (Handling/Storage
/Accountability Procedures) ระบุวิธีดําเนินการควบคุมดูแลปริมาณรับ-จายผลิตภัณฑยาที่ใชการ
ศึกษาวิจัย ทั้งผลิตภัณฑยาทดสอบและผลิตภัณฑยาอางอิง การเก็บรักษาผลิตภัณฑยา และบุคลากรที่
รับผิดชอบในการควบคุมดูแล
วิธีดําเนินการศึกษา (Study Methods)

U

U

การศึกษาทดลองในอาสาสมัคร (Clinical Study) มีสวนประกอบและรายละเอียดดัง
ตอไปนี้
รูปแบบการศึกษา (Study Design) ควรระบุรายละเอียดชนิด/รูปแบบการวิจยั
รวมถึง washout period ดังตัวอยางเชน a single dose, two-treatment, two-period, two-sequence
crossover with 1-week washout periods between Phase I and Phase II dosing
อาสาสมัคร (subjects)
จํานวนอาสาสมัคร (Number of Subjects) ระบุที่มาของการกําหนดจํานวน
อาสาสมัครโดยจํานวนอาสาสมัครที่ตองการใหคํานวณบนพื้นฐานของพารามิเตอรหลักในศึกษาชีวส
มมูล คือ AUC หรือ C max สําหรับรูปแบบการศึกษาที่เปน two-way crossover design จํานวนอาสาสมัคร
คํานวณหาไดโดยพิจารณาจากคา
B

B

สัมประสิทธิ์ความแปรปรวน (within-subject % CV) ของ AUC หรือ C max (ให
ระบุที่มา)
B

B

significance level α = 0.05
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power (1-β) ของการทดสอบไมนอยกวา 80%
เรื่อง คําแนะนําในการจัดทําโครงรางการศึกษาชีวสมมูลในมนุษย
คาความแตกตางของคาเฉลี่ย AUC หรือ C max ระหวางผลิตภัณฑยาทดสอบ
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และผลิตภัณฑยาตนแบบทีย่ อมรับไดตามหลักเกณฑชวี สมมูลโดยทั่วไปมีคาไม
เกิน ± 20%

อยางไรก็ตามจํานวนอาสาสมัครที่ไดขอมูลครบถวนตองไมต่ํากวา 12 คน แมวาจะ
คํานวณไดนอยกวา โดยทัว่ ไปจํานวนอาสาสมัครที่คํานวณไดตามเกณฑขางตนถา CV มีคามากกวา
20% จะอยูระหวาง 18-24 คน ในทางปฏิบตั ิควรทําการศึกษาในอาสาสมัครที่มากกวาจํานวนที่คํานวณ
ไดเพื่อสํารองในกรณีที่อาสาสมัคร drop-outs หรือ withdrawals
การถอนตัวของอาสาสมัคร (Drop-outs/withdrawals of Subjects) ระบุวธิ ี
การดําเนินการในกรณีที่อาจจะเกิดการถอนตัวของอาสาสมัคร เชน จํานวนอาสาสมัครที่สํารองไว
ระยะเวลาที่จะรวบรวมขอมูลจากอาสาสมัครที่ถอนตัวจากการศึกษา การติดตามอาสาสมัครที่ถอนตัว
จากการศึกษา เปนตน หากตองการแทนทีอ่ าสาสมัครที่ถอนตัวในระหวางทําการศึกษา (ซึ่งโดยทัว่ ไปไม
แนะนําเนื่องจากมีความยุงยากทางสถิติ) ตองระบุไวอยางชัดเจนในโครงราง รวมถึงระบุดวยวาตัวอยาง
เลือด/ปสสาวะที่ไดจากอาสาสมัครที่สํารองไวสําหรับในกรณี drop-outs หรือ withdrawals จะนํามา
วิเคราะหดวยหรือไม หากไมจําเปนตองนําขอมูลมาใช
การคัดเลือกอาสาสมัคร (Selection of Subjects) ใหระบุวิธีการคัดกรอง
(screening) อาสาสมัครกอนเริ่มดําเนินการศึกษา ไดแก การตรวจสอบประวัติการใชยา (medical
history), ประวัติการเจ็บปวย (pathography), การตรวจรางกาย (physical examination) และการตรวจ
วินิจฉัยทางหองปฏิบัติการคลินิก (clinical laboratory tests) รวมถึงการตรวจลักษณะปรากฏทาง
พันธุกรรม (genetic phenotyping) ที่มีผลตอยาที่นํามาศึกษา (ถามี) โดยระบุเกณฑการคัดเลือก
อาสาสมัครเปน 3 หัวขอใหชัดเจนดังตอไปนี้
เกณฑการคัดเลือกอาสาสมัครเขารวมการศึกษา (Subject Inclusion
Criteria)
ใหระบุเกณฑการคัดเลือกอาสาสมัครเขารวมการศึกษาดัง ตัวอยาง ตอไปนี้
U

U

อาสาสมัครเพศชาย/หญิงอายุระหวาง 18-45 ป
มีคา Body Mass Index (BMI) 18-25 kg/m2
มีสุขภาพดี โดยผานการตรวจสอบประวัตกิ ารใชยา, ประวัตกิ ารเจ็บปวยใน
อดีต การตรวจรางกาย และ vital signs

ผลการตรวจวินิจฉัยทางหองปฏิบัติการคลินิกเปนปกติ ไดแก blood urea
nitrogen (BUN), serum creatinine, AST/ALT, total bilirubin, alkaline
รายละเอียดแนบทายประกาศสําphosphatase,
นักงานคณะกรรมการอาหารและยา
blood glucose, complete blood count, serology (HIV) หนา 8/17
เรื่อง คําแนะนําในการจัดทําโครงรางการศึกษาชีวสมมูลในมนุษย
ในกรณีอาสาสมัครเพศหญิงผลการทดสอบการตั้งครรภเปนลบ
ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2549
ยินยอมเขารวมการศึกษาดวยความเต็มใจและลงนามในหนังสือแสดงความ
ยินยอมแลว
เกณฑการคัดเลือกอาสาสมัครออกจากการศึกษา (Subject Exclusion
Criteria)
ใหระบุเกณฑการคัดเลือกอาสาสมัครออกจากการศึกษาดัง ตัวอยาง ตอไปนี้
U

U

มีประวัติการแพยาที่ใชในการศึกษาหรือยาอื่นในกลุมยาที่ใชในการศึกษา
มีประวัติปว ยเปนโรคระบบทางเดินอาหาร โรคตับ โรคไต โรคภูมิแพ หรือ
โรคอื่นๆ ที่อาจมีผลตอ bioavailability ของยา
มีประวัติดื่มสุราเปนประจํา และมีการใชสารเสพติด
มีประวัติสูบบุหรี่เปนประจํา (มากกวา 10 มวนตอวัน) หรือหากมีการสูบ
บุหรี่ปานกลาง (นอยกวา 10 มวนตอวัน) และไมสามารถอดการสูบบุหรี่ได
กอนเริ่มการศึกษาและระหวางการศึกษา
ไดรับการรักษาโรคดวยยาอื่นภายใน 14 วันกอนเริ่มการศึกษา โดยเฉพาะ
ยาที่มีผล enzyme ในรางกาย
เคยเขารวมการทดลองการศึกษาทางคลินิกอื่นๆ ภายใน 1 เดือนกอนเริ่ม
การศึกษา
เกณฑการถอนอาสาสมัครออกจากการศึกษา (Subject Withdrawal
Criteria)
ในโครงรางควรระบุการถอนอาสาสมัครออกจากการศึกษาวาจะกระทําเมื่อใด อยางไรโดยพิจารณา
เกณฑการถอนตัวอาสาสมัครออกจากการศึกษาดัง ตัวอยาง ตอไปนี้
U

U

อาสาสมัครเกิดอาการไมพึงประสงคที่แพทยเห็นควรใหออกจากการศึกษา
อาสาสมัครไมปฏิบัติตนตามขอกําหนดของการศึกษา
อาสาสมัครตองการถอนตัวออกจากการศึกษา

เกณฑการคัดเลือกอาสาสมัครขางตนเปนเพียงตัวอยางของการระบุขอมูลในโครงราง
เทานั้น สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาจะพิจารณาเกณฑการคัดเลือกอาสาสมัครโดยคํานึงถึง
คุณสมบัติของตัวยาทีน่ ํามาทดสอบเปนหลัก
วิธีการสุมตัวอยางและการปกปด (Randomization and Blinding) ควรระบุวิธี
การสุมตัวอยางอาสาสมัครที่จะทําการใหยา รวมถึงการปกปดการใหยา (ถามี) ตัวอยางเชน “อาสาสมัคร
รายละเอียดแนบทายประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
หนา 9/17
จะถูกสุมใหไดรับผลิตภัณฑยาแตละตํารับตามแผนการสุมตัวอยางแบบ 2-period, 2-sequence block
เรื่อง คําแนะนําในการจัดทําโครงรางการศึกษาชีวสมมูลในมนุษย
randomization และ randomization code จะไมถูกเปดเผยตอหนวยที่ทําการตรวจวิเคราะห จนกวา
ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2549
การศึกษาทดลองในอาสาสมัครและการตรวจวิเคราะหตัวอยางจะดําเนินการเสร็จสิ้น”
มาตรฐานวิธปี ฏิบัติการใหยา (standardization of drug administration) ควร
ระบุวิธีการบริหารยาใหละเอียด เชน จะทําการใหยาแบบ single dose หรือ multiple dose ขนาดยาทีใ่ ห
และปริมาณน้าํ ที่ดื่มหลังจากใหยา รวมถึงขอจํากัด (restrictions) ตางๆ ที่อาสาสมัครตองปฏิบัติกอนการ
ใหยา และระหวางการศึกษา เชน ระยะเวลาที่งดอาหารและน้ํากอนและหลังการใหยา ระยะเวลาการงด
เครื่องดื่มแอลกอฮอลและการสูบบุหรี่ ชนิดและปริมาณของอาหารที่ใหหลังจากการใหยา การปฏิบัติตัว
ของอาสาสมัครระหวางการเก็บตัวอยาง การใชยาอื่นๆ ในระหวางการศึกษา เปนตน
การเก็บตัวอยางเลือด/ปสสาวะ (Blood/Urine Sample Collection) ระบุวธิ ีการ
เก็บตัวอยาง ระยะเวลาและความถี่ในการเก็บตัวอยาง ปริมาณตัวอยาง ชนิดของตัวอยาง (เชน plasma,
serum, whole blood, urine) รวมถึงวิธีการจัดการกับตัวอยาง (เชน ชนิดของหลอดที่เก็บ การปนแยก
และการเก็บรักษาตัวอยางกอนทําการวิเคราะห)
การเฝาระวังความปลอดภัยของอาสาสมัคร (Subject Safety Monitoring) ระบุ
ตัวชี้วดั ความปลอดภัย (safety parameters) ที่ใชในการเฝาระวังอาสาสมัคร เชน blood pressure, pulse
rate เปนตน วิธีและชวงเวลาที่ทําการประเมิน บันทึก และวิเคราะหตวั ชี้วัดความปลอดภัยเหลานั้น
วิธีดําเนินการเมื่อเกิดเหตุการณไมพึงประสงค การบันทึกและรายงานเหตุการณไมพึงประสงค และ
วิธีดําเนินการคัดกรองรายงานดังกลาว รวมทั้งการตรวจติดตามอาสาสมัครภายหลังจากสิ้นสุดการศึกษา
แลว (ถามี) โดยใหระบุตัวชีว้ ดั ความปลอดภัยและระยะเวลาพรอมเหตุผลประกอบ
การตรวจวิเคราะหตัวอยาง (Sample Analysis) ผูดําเนินการศึกษาสามารถระบุขอมูล
การตรวจวิเคราะหตวั อยาง ตามหัวขอที่ระบุขางลางนี้ หรืออาจแยกออกเปนโครงราง หรือวิธีดําเนินการ
มาตรฐานการตรวจวิเคราะห (Analytical Protocol/Standard Operating Procedure; SOP) ไวทภ่ี าคผนวก
ก็ได และควรมีขอความรับรองวาการตรวจวิเคราะหตัวอยางจะปฏิบัติตามหลักของ GLP
สิ่งที่ตองการตรวจวิเคราะห (Characteristics to be analyzed) ระบุสิ่งที่ตองการ

ตรวจวัดในตัวอยางเลือด/ปสสาวะวาเปน parent drug/metabolite(s) หรือ enantiomers/racemates เปน
ตน
วิธีการวิเคราะห (Analytical Method) ระบุวิธีการวิเคราะห เครื่องมือที่ใช

วิเคราะหยดแนบท
เชน HPLC,
GC, LC-MS
เปนตน และวิธีการเตรียมตัวอยาง (sample preparation) พรอหน
มระบุ
รายละเอี
ายประกาศสํ
านักงานคณะกรรมการอาหารและยา
า 10/17
เรืที่อ่มง าคําแนะนําในการจัดทําโครงรางการศึกษาชีวสมมูลในมนุษย
ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2549
การตรวจสอบความถูกตองของวิธีการวิเคราะห (Analytical Method
Validation) ระบุการตรวจสอบความถูกตองของวิธีวิเคราะหโดยแบงเปน 2 phase คือ pre-study phase
และ study phase โดยอธิบายวิธีการรวมถึงเกณฑที่ใชในการตัดสิน ดังตัวอยางตอไปนี้ (โปรดศึกษาการ
ตรวจสอบความถูกตองของวิธีวิเคราะหใน “Guidance for Industry: Bioanalytical Method Validation.
2001.” ขององคการอาหารและยา ประเทศสหรัฐอเมริกา)
Pre-study Phase Validation
Specificity/Selectivity หมายถึง การทดสอบความจําเพาะเจาะจงของวิธี
วิเคราะหทําโดยการวิเคราะห blank samples จํานวนอยางนอย 6 ตัวอยางโดยวิธีที่พฒ
ั นาขึ้น ผลการ
วิเคราะหตองไมตรวจพบ interference ตอยาที่ใชในการศึกษาและ internal standard
Lower limit of quantification (LLOQ) ทําการสกัดและวิเคราะหตัวอยางยาใน
เลือด/ปสสาวะโดยวิธีที่พัฒนาขึ้นที่ระดับความเขมขนที่ LLOQ อยางนอย 5 ตัวอยาง response ของ
ตัวอยางทีว่ ิเคราะหไดควรมีคา มากกวา response ของ blank sample อยางนอย 5 เทา และเมื่อคํานวณ %
accuracy และ % CV (precision) คา % accuracy ควรอยูระหวาง 80-120 และ % CV ไมควรเกิน 20%
Linearity/Standard calibration curve ทําการสกัดและวิเคราะหตัวอยางยาใน
เลือด/ปสสาวะโดยวิธีที่พัฒนาขึ้นที่ระดับความเขมขนไมนอยกวา 6 ความเขมขน โดยความเขมขนต่ําสุด
ของ calibration curve เปนความเขมขนที่ระดับ LLOQ หาความสัมพันธเชิงเสนตรง (linearity) ระหวาง
response กับความเขมขนของยาที่ระดับตางๆ โดยใช regression equation และคํานวณหาคา coefficient
of determination (r 2 ) คา r 2 ที่คํานวณไดควรมีคามากกวา 0.99 และคาความเขมขนทีว่ ดั ไดของแตละ
ระดับความเขมขนไมควรเบีย่ งเบนจากความเขมขนที่เติมลงไปเกิน 15% ยกเวนที่ LLOQ ไมควรเกิน
20%
P

P

P

P

Accuracy ทําการสกัดและวิเคราะหตวั อยางยาในเลือด/ปสสาวะโดยวิธีที่พัฒนา
ขึ้นที่ระดับความเขมขน 3 ระดับ คือ ต่ํา (LQC) กลาง (MQC) และสูง (HQC) ในชวงความเขมขนของ
standard calibration curve ความเขมขนละอยางนอย 5 ตัวอยาง คํานวณคา % accuracy โดยเปรียบเทียบ
ความเขมขนของยาที่วัดไดกบั ความเขมขนของยาที่เติมลงไป คูณดวย 100 คา % accuracy ที่ไดควรอยู
ระหวาง 85 – 115% ยกเวนที่ LLOQ อยูระหวาง 80-120%
Precision (within run and between run) ทําการสกัดและวิเคราะหตวั อยางยา
ในเลือด/ปสสาวะโดยวิธีที่พฒ
ั นาขึ้นที่ระดับความเขมขน 3 ระดับ คือ ต่าํ (LQC) กลาง (MQC) และสูง
(HQC)
วงความเข
มขนของ
calibration curve ความเขมขนละอยางนอย 5 ตัวอยาง ภายใน
รายละเอีในช
ยดแนบท
ายประกาศสํ
านักstandard
งานคณะกรรมการอาหารและยา
หนา 11/17
รอบการดํ
าเนิานในการจั
การวิเคราะห
เดียวกัน (within-run
เรื่อง คําแนะนํ
ดทําโครงรางการศึ
กษาชีวสมมูลprecision)
ในมนุษย และระหวางรอบการดําเนินการวิเคราะห
(between-run
precision)
ลงวันที่ 3 สิงหาคม
2549 คํานวณคาสัมประสิทธิ์ความแปรปรวน (coefficient of variation; % CV) คา %
CV ไมควรเกิน 15% ยกเวนที่ LLOQ ไมควรเกิน 20%
Recovery ทําการสกัดและวิเคราะหตวั อยางยาในเลือด/ปสสาวะโดยวิธีที่พัฒนา
ขึ้นที่ระดับความเขมขน 3 ระดับ คือ ต่ํา (LQC) กลาง (MQC) และสูง (HQC) ในชวงความเขมขนของ
standard calibration curve ความเขมขนละอยางนอย 5 ตัวอยาง และวิเคราะหตัวอยางยาใน mobile
phase หรือ pure authentic standard โดยไมตองทําการสกัดที่ระดับความเขมขน และจํานวนตัวอยาง
เชนเดียวกับตัวอยางยาในพลาสมา คํานวณหา % recovery ของยา และ internal standard โดย
เปรียบเทียบ response ของยาหรือ internal standard ที่ผานกระบวนการสกัดกับ response ของยาหรือ
internal standard ที่ไมผานกระบวนการสกัด คูณดวย 100 (extracted/unextracted x100) คา % recovery
ของยาและ internal standard ที่คํานวณไดไมจําเปนตองเทากับ 100 % แตควรมีความคงที่ แมนยํา และ
สามารถทําซ้ําได
Stability
Freeze-thaw stability ทําการสกัดและวิเคราะหตัวอยางยาในเลือด/ปสสาวะ
โดยวิธีที่พัฒนาขึ้นที่ระดับความเขมขน 2 ระดับ คือ ต่ํา (LQC) และสูง (HQC) ในชวงความเขมขนของ
standard calibration curve ความเขมขนละอยางนอย 3 ตัวอยาง หลังจากเก็บตัวอยางยาแบบ freeze-thaw
ครบ 3 cycle (1 cycle คือการเก็บตัวอยางที่อุณหภูมิที่ใชในการเก็บรักษาตัวอยางเปนเวลา 24 ชม. แลว
นําออกมาละลายที่อุณหภูมหิ อ ง) เปรียบเทียบความเขมขนที่ตรวจวัดไดหลังจากเก็บตัวอยางครบ 3 cycle
กับความเขมขนของตัวอยางที่เตรียมขึ้นใหม ผลการเปรียบเทียบตองไมพบการสลายตัวของยาใน
ตัวอยางเลือด/ปสสาวะหลังจากเก็บตัวอยางครบ 3 cycle
Long-term stability ทําการสกัดและวิเคราะหตวั อยางยาในเลือด/ปสสาวะโดย

วิธีที่พัฒนาขึ้นที่ระดับความเขมขน 2 ระดับ คือ ต่ํา (LQC) และสูง (HQC) ในชวงความเขมขนของ
standard calibration curve ความเขมขนละอยางนอย 3 ตัวอยางหลังจากเก็บตัวอยางที่อุณหภูมิที่ตอ งการ
ใชในการเก็บรักษา โดยระยะเวลาที่เก็บควรมากกวาระยะเวลาทีว่ างแผนเริ่มเก็บตัวอยางเลือด/ปสสาวะ จ
ากอาสาสมัครถึงวันที่ทําการวิเคราะหตัวอยางวันสุดทาย (เชน 1 เดือน, 2 เดือน เปนตน) และระหวาง
ระยะเวลาดังกลาวควรแบงชวงของการวิเคราะหตวั อยางที่เก็บไวอยางนอย 3 ครั้ง ทําการเปรียบเทียบ
ความเขมขนทีต่ รวจวัดไดหลังจากเก็บตัวอยางตามระยะเวลาที่กําหนดไวกับความเขมขนของตัวอยางที่
เตรียมขึ้นใหม ผลการเปรียบเทียบตองไมพบการสลายตัวของยาในตัวอยางเลือด/ปสสาวะภายใน
ระยะเวลาที
่คาดวายประกาศสํ
าจะใชในการวิ
เคราะหตวั อยางทั้งหมด
รายละเอี
ยดแนบท
านักงานคณะกรรมการอาหารและยา
หนา 12/17
T

T

เรื่อง คําแนะนําในการจัดทําShort-term
โครงรางการศึกstability
ษาชีวสมมูทํลาในมนุ
การสกัษยดและวิเคราะหตวั อยางยาในเลือด/ปสสาวะ
ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2549

โดยวิธีที่พัฒนาขึ้นที่ระดับความเขมขน 2 ระดับ คือ ต่ํา (LQC) และสูง (HQC) ในชวงความเขมขนของ
standard calibration curve ความเขมขนละอยางนอย 3 ตัวอยางหลังจากนําตัวอยางยาที่เก็บไวที่อุณหภูมิ
ที่ตองการเก็บรักษา (freezed sample) มาละลายที่อุณหภูมิหอง (trawed sample) เปนเวลา 4 ถึง 24 ชม.
(ขึ้นกับระยะเวลาที่คาดวาจะตองเก็บตัวอยางไวที่อณ
ุ หภูมิหอง เชน ทําการวิเคราะหหลังจากตั้งทิ้งไวให
ละลายที่อุณหภูมิหองเปนเวลาที่ 0, 3 และ 6 ชั่วโมง เปนตน) ทําการเปรียบเทียบความเขมขนที่ตรวจวัด
ไดหลังจากละลายตัวอยางทีอ่ ุณหภูมิหองตามระยะเวลาทีก่ ําหนด กับความเขมขนของตัวอยางที่เตรียม
ขึ้นใหม ผลการเปรียบเทียบตองไมพบการสลายตัวของยาในตัวอยางเลือด/ปสสาวะภายในระยะเวลาที่
คาดวาจะตองเก็บตัวอยางไวที่อุณหภูมิหองเมื่อทําการวิเคราะหจริง
Post-preparative stability ทําการวิเคราะหตัวอยางยาในเลือด/ปสสาวะโดย
วิธีที่พัฒนาขึ้นที่ระดับความเขมขน 2 ระดับ คือ ต่ํา (LQC) และสูง (HQC) ในชวงความเขมขนของ
standard calibration curve ความเขมขนละอยางนอย 3 ตัวอยางหลังจากนําตัวอยางยาที่ผานกระบวนการ
สกัด (extracted sample) ตั้งไวใน autosampler (autosampler stability) หรือตั้งทิ้งไวที่อณ
ุ หภูมิหอง
(bench-top stability) เปนระยะเวลาที่คาดวาจะใชในการวิเคราะหตัวอยางในแตละ batch size ที่เตรียม
สําหรับวิเคราะหในแตละครั้ง (เชน กําหนดให batch size ของตัวอยางที่เตรียมสําหรับวิเคราะหในหนึ่ง
ครั้งเทากับ 20 ตัวอยาง เวลาที่ใชในการวิเคราะหแตละตัวอยางเทากับ 20 นาที ดังนั้นเวลาที่ใชใน
การศึกษา post preparative stability ควรเทากับ 400 นาที หรือประมาณ 7 ชั่วโมง) ทําการเปรียบเทียบ
ความเขมขนทีต่ รวจวัดไดหลังจากนํา extracted sample ตั้งไวใน autosampler หรือที่อณ
ุ หภูมิหองตาม
ระยะเวลาที่กําหนด กับความเขมขนของ extracted sample ที่เตรียมขึ้นใหมและทําการวิเคราะหทันที ผล
การเปรียบเทียบตองไมพบการสลายตัวของยาในตัวอยางเลือด/ปสสาวะภายในระยะเวลาที่คาดวาจะใช
ในการวิเคราะหตัวอยางในแตละ batch size
Stock-solution stability ทําการวิเคราะหหาปริมาณยา และ internal standard

ของ stock solution ที่อุณหภูมิหองเปนเวลาอยางนอย 6 ชั่วโมง แตถาทําการเก็บ stock solution ไวในที่
เย็นหรือแชแข็ง ควรระบุอุณหภูมิที่ใชเก็บ และใหทําการวิเคราะหเปนระยะเวลาที่คาดวาจะเก็บ stock
solution นั้นไว ทําการเปรียบเทียบความเขมขนของ stock solution ที่เก็บไวตามระยะเวลาที่กําหนดกับ
ความเขมขนของ stock solution ที่เตรียมขึน้ ใหม ผลการเปรียบเทียบตองไมพบการสลายตัวของยาใน
stock solution ภายในระยะเวลาที่คาดวาจะเก็บ stock solution นั้นไว

รายละเอียดแนบทายประกาศสําStudy
นักงานคณะกรรมการอาหารและยา
หนา 13/17
Phase Validation
เรื่อง คําแนะนําในการจัเมืด่อทํทําโครงรางการศึ
วสมมู
าการวิเคราะหกษาชี
ตวั อย
างเลืลอในมนุ
ด/ปษสยสาวะในอาสาสมัครตองสราง calibration curve
ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2549

สําหรับรอบการวิเคราะหตวั อยางแตละครัง้ (analytical run) และใช calibration curve นี้ในการ
คํานวณหาความเขมขนของยาในตัวอยางทีท่ ําการวิเคราะหในครั้งนัน้ ๆ และควรทําการวิเคราะห Quality
Control samples (QC samples) ในชวงที่ทาํ การวิเคราะหตัวอยางของอาสาสมัครในแตละครั้ง
(analytical run) ที่ระดับความเขมขนต่ํา (LQC), กลาง (MQC) และ สูง (HQC) ความเขมขนละ 2 ชุด
(จํานวนชุดขึน้ กับจํานวนตัวอยางทั้งหมดในการวิเคราะหแตละครั้ง สวนใหญกําหนดอยางนอย 5% ของ
จํานวนตัวอยางทั้งหมด ทั้งนี้ตองไมนอยกวา 2 ชุด หรือ 6 QC samples) เกณฑการยอมรับผลการ
วิเคราะหในแตละครั้ง กําหนดให อยางนอย 4 ใน 6 ของ QC samples มีคาความเขมขนอยูภายในชวง
±15% เมื่อเทียบกับ nominal value และ 2 ใน 6 ของ QC samples อาจจะเกินชวง ±15% แตตองไมใช
ความเขมขนทีร่ ะดับเดียวกัน
การวิเคราะหขอมูล (Data Analysis)

การวิเคราะหเภสัชจลนศาสตร (Pharmacokinetic Analysis) ใหระบุพารา
มิเตอรทางเภสัชจลนศาสตรที่ตองการวิเคราะห เชน AUC 0→t , AUC 0→∞ , C max , t max , t 1/2 , K e และ MRT
เปนตน รวมถึงวิธีการและโปรแกรมที่ใชในการคํานวณ
B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

การวิเคราะหทางสถิติ (Statistical Analysis) ใหระบุขั้นตอนการวิเคราะหทาง
สถิติ และโปรแกรมที่ใชในการวิเคราะห รวมถึงวิธีการตรวจสอบและดําเนินการเมือ่ เกิด outlier data
ดวย สถิติที่ควรทําการวิเคราะห ไดแก
1) การวิเคราะหหาความแปรปรวน (analysis of variance; ANOVA) ของ log
transformed pharmacokinetic parameters ไดแก AUC0→t , AUC0→∞,, Cmax สําหรับตัวอยางเลือด ที่เกิด
จาก formulation effect, period effect, sequence effect, subject (within sequence) effect ที่ระดับนัยสําคัญ
α = 0.05

คํานวณ 90% confidence interval ของสัดสวนคาเฉลี่ยของ log transformed
pharmacokinetic parameters ไดแก AUC 0→t , AUC 0→∞ ,, C max ระหวางผลิตภัณฑยาสามัญและผลิตภัณฑ
ตนแบบ (Test/Reference)
การวิเคราะหทางสถิติสําหรับคา t max (untransformed values) โดยวิธี nonparametric tests (เชน Wilcoxon signed rank test, Wilcoxon rank sum test เปนตน)
B

B

B

B

B

B

B

B

ขอมูลทางสถิติอื่นๆ ของ pharmacokinetic parameters ที่ทําการวิเคราะหทั้งหมด
เชน mean, median, minimum และ maximum เปนตน
คํานวณ Power ของการทดสอบทางสถิติของ pharmacokinetic parameter ไดแก
AUC 0→t , AUC 0→∞ ,, และ C max
B

B

B

B

B

B

เกณฑานักการยอมรั
บความเทาเทียม (Equivalence Criteria) ใหระบุเกณฑการหนา 14/17
รายละเอียดแนบทายประกาศสํ
งานคณะกรรมการอาหารและยา
ยอมรั
าเทียมของพารามิ
เตอรทกษาชี
ี่ทําการวิ
เรื่อง คํบาความเท
แนะนําในการจั
ดทําโครงรางการศึ
วสมมูเคราะห
ลในมนุใษหยชัดเจน ดังตัวอยางตอไปนี้ “90% confidence
ลงวันที่ 3ของสั
สิงหาคม
interval
ดสว2549
นของคาเฉลี่ยของ log transformed pharmacokinetic parameters ไดแก AUC 0→t ,
B

B

AUC 0→∞ ,,, C max ระหวางผลิตภัณฑยาสามัญและผลิตภัณฑตนแบบตองอยูในชวง 0.80 – 1.25 ”
B

B

B

B

การยุติ/การระงับการศึกษา (Study Termination/Suspension) ควรระบุรายละเอียด
เกี่ยวกับกฎการหยุด (stopping rules) หรือเกณฑการยกเลิกโครงการศึกษาวิจัยบางสวนหรือทั้งหมด
รวมถึงวิธีดําเนินการเมื่อตองการยุติหรือระงับการศึกษากอนกําหนด
U

U

ขอพิจารณาทางจริยธรรม (Ethics Considerations) ควรระบุการดําเนินการที่
เกี่ยวของ
กับจริยธรรมในการศึกษาวิจยั ในมนุษยรวมถึงหลักเกณฑตางๆ ที่ใช ดังตัวอยางตอไปนี้ “การศึกษาชีวส
มมูลนี้จะปฏิบตั ิตามเกณฑการปฏิบัติการวิจยั ที่ดี (Good Clinical Practice; GCP) สิทธิ ความปลอดภัย
และความเปนอยูดีของอาสาสมัครจะไดรบั ความคุมครองตามหลักการแหงคําประกาศเฮลซิงกิ
(Declaration of Helsinki) โครงรางการศึกษาชีวสมมูลตองผานการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรม
กอนเริ่มดําเนินการศึกษา อาสาสมัครจะตองไดรับคําชี้แจงถึงประโยชน ความเสี่ยงทีอ่ าจเกิดจากการ
ศึกษาวิจัยอยางครบถวนจนเปนที่พอใจ และยินยอมเขารวมการศึกษาดวยความเต็มใจ โดยลงนามใน
หนังสือแสดงความยินยอมไวเปนหลักฐาน”
U

U

การประกันคุณภาพ (Quality Assurance) ระบุกระบวนการทั้งหมดที่มีการวางแผน
และดําเนินการเพื่อสรางความมั่นใจวา การดําเนินการศึกษาชีวสมมูลเปนไปตาม GCP และขอกําหนด
ของระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของ เชน การตรวจตราจากภายในและภายนอกหนวยงาน (internal/external
inspection), การกํากับดูแลการวิจัย (monitoring)โดยผูใหทุนวิจัย เปนตน
U

U

การเก็บรักษาตัวอยางผลิตภัณฑ และขอมูล (Retention of Products and Data) ระบุ

U

U

ขอความดังตอไปนี้ “ผูผลิตยาตองเก็บรักษาตัวอยางผลิตภัณฑยาทดสอบและผลิตภัณฑยาตนแบบของ
รุนที่ใชในการศึกษาความเทาเทียมกันในปริมาณเพียงพอ (ควรระบุปริมาณต่ําสุดที่ตอ งเก็บดวย) เพือ่
การตรวจสอบชีวสมมูลของผลิตภัณฑยาอีกครั้งโดยเก็บรักษาในสภาวะตามที่ระบุไวบนฉลากเปน
ระยะเวลามากกวาอายุของยา 1 ป หรือ 2 ปหลังจากสิ้นสุดการศึกษาหรือจนกระทั่งวันที่ไดรับอนุมตั ิ
ทะเบียนตํารับยาขึ้นกับระยะเวลาใดยาวนานกวากัน หลักฐานขอมูลทั้งหมดเกีย่ วกับการศึกษาชีวสมมูล
จะถูกเก็บ
รัรายละเอี
กษาเปนยระยะเวลาอย
างนอยานั5กปงานคณะกรรมการอาหารและยา
หลังจากวันที่ไดรับอนุมัติทะเบียนตํารับยาและพรอมที่จะแสดงให
ดแนบทายประกาศสํ
หนา 15/17
สํเรืา่อนังกคํงานคณะกรรมการอาหารและยาตรวจสอบได
ท
ก
ุ
โอกาส”
าแนะนําในการจัดทําโครงรางการศึกษาชีวสมมูลในมนุษย
ลงวันที่ 3 สิงหาคมการแก
2549 ไขเปลีย่ นแปลงโครงราง (Protocol Amendments ) ระบุขอความดังตอไปนี้
U

U

“หากมีการแกไขโครงรางที่มีผลตอความปลอดภัยของอาสาสมัครและความนาเชื่อถือของการศึกษา
รวมถึงการเปลี่ยนแปลงสวนที่สําคัญในโครงรางหลังจากไดรับอนุมัตแิ ลวจะขอความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการจริยธรรม และสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยากอนที่จะเริ่มดําเนินการศึกษา และ
ทําการบันทึกการแกไขลงในบันทึกสวนแกไขเปลี่ยนแปลงโครงราง PBE07 และแสดงไวในรายงาน
การศึกษาชีวสมมูลดวย”
เอกสารอางอิง (References) ควรระบุเอกสารอางอิงใหครบถวน และถูกตอง และเพื่อให
การพิจารณาอนุมัติโครงรางมีความสะดวก รวดเร็ว ควรแนบ full paper หรือเอกสารอางอิงที่สนับสนุน
วิธีการดําเนินศึกษาวิจัย (study methods) มาดวย
ภาคผนวก (Appendix)
คํายอ (Abbreviation) ใหระบุคําอธิบายคํายอที่มีปรากฏในโครงรางใหครบถวน
สูตร วิธีคํานวณ สถิติ ใหระบุสูตร วิธีคํานวณ สถิติที่ใชการศึกษา ไดแก mean,
standard deviation, coefficient of variation (C.V.), AUC 0→t , AUC 0→∞ , K e , t 1/2 , 90% CI และอื่นๆ
สวนแกไขเปลีย่ นแปลงโครงราง (Protocol Amendments) ดูตัวอยางเอกสาร PBE07
หนังสือเชิญชวนใหอาสาสมัครเขารวมการศึกษา (Advertisement for Subject
recruitment) ถามี
เอกสารคําแนะนําสําหรับอาสาสมัคร (Subject Information Sheet) การใหขอมูลใน
เอกสารคําแนะนําสําหรับอาสาสมัครควรยึดมาตรฐานของการปฏิบัติการวิจัยทางคลินกิ ที่ดี (GCP) แต
ควรระบุหวั ขออยางนอยดังตัวอยางเอกสาร PBE08
หนังสือแสดงความยินยอมเขารวมการศึกษา (Consent Form) ขอมูลและคําอธิบายใน
หนังสือแสดงความยินยอมเขารวมการศึกษาควรยึดมาตรฐานของการปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี
(GCP) ดังตัวอยางเอกสาร PBE09
B

B

B

B

B

B

B

B

แบบบันทึกขอมูลอาสาสมัคร (Case Report Form: CRF) ขอมูลและการบันทึกขอมูล
ลงใน CRF ควรยึดมาตรฐานของการปฏิบัติการวิจยั ทางคลินิกที่ดี (GCP) ดูตวั อยางเอกสาร PBE10
หนังสืออนุมัตจิ ากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรม (ถามี) หากโครงรางผานการ
พิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมแลว ใหแนบหนังสือรับรองการอนุมัติมาพรอมกับโครง
รางดวย
ชีวประวัติและผลงาน (Curriculum Vitae) ของผูดําเนินการศึกษา แนบชีวประวัติ และ

รายละเอียดแนบทายประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
หนา 15/17
ผลงานของผู
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เรื่อง คําแนะนําในการจัดทําโครงรางการศึกษาชีวสมมูลในมนุษย
ลงวันที่ 3เอกสารตั
สิงหาคม ว2549
อยางประกอบการจัดทําและการยื่นคําขอพิจารณาโครงรางการศึกษาชีวสมมูล มี

ดังตอไปนี้
PBE01 คําขอพิจารณาโครงรางการศึกษาชีวสมมูลในมนุษย (Application Form)
PBE02 แบบบันทึกขอมูลโครงรางมาตรฐานการศึกษาชีวสมมูล
PBE03 เอกสารนํา (Title page)
PBE04 หนังสือรับรองของผูดําเนินการศึกษา (Investigator’s Declarations)
PBE05 หนังสือรับรองของผูใหทุนวิจยั (Sponsor’s Declarations)
PBE06 สรุปยอโครงราง (Synopsis)
PBE07 สวนแกไขเปลี่ยนแปลงโครงราง (Protocol Amendments)
PBE08 เอกสารคําแนะนําสําหรับอาสาสมัคร (Subject Information Sheet)
PBE09 หนังสือแสดงความยินยอมเขารวมการศึกษา (Consent Form)
PBE10 แบบบันทึกขอมูลอาสาสมัคร (Case Report Form)
PBE11 Flow chart แสดงขัน้ ตอนการพิจารณาอนุมัติโครงรางการศึกษาชีวสมมูลมาตรฐาน
และการนําโครงรางฯ ไปใชเพื่อศึกษาชีวสมมูลของผูใหทุนวิจัยรายตางๆ

รายละเอียดแนบทายประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
เรื่อง คําแนะนําในการจัดทําโครงรางการศึกษาชีวสมมูลในมนุษย
ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2549

หนา 17/17

PBE01

คําขอพิจารณาโครงรางการศึกษาชีวสมมูลในมนุษย
(APPLICATION FORM OF IN VIVO BIOEQUIVALENCE STUDIES PROTOCOL)
ขาพเจา……………………………………………………………………………………………………
ในนาม……………………………………………………………………………………………………ซึ่ง
เปนผูยนื่ คําขอพิจารณาโครงรางการศึกษาชีวสมมูล
ยาเดีย่ ว
ยาผสม
ชื่อตัวยาสําคัญ……………………………………………………ขนาด………………………...………ได
ยื่นตนฉบับโครงรางการศึกษาชีวสมมูล จํานวน 3 ชุด ไดแก
ชุดที่ 1 สําหรับกองควบคุมยา ประกอบดวยเอกสาร (1) – (5) ดังตอไปนี้

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
ก.
ข.
ค.
ง.
จ.
ฉ.
1.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7

รายการเอกสาร

หนา

คําขอพิจารณาโครงรางการศึกษาชีวสมมูลในมนุษย
หนังสือนําสง
หนังสือมอบอํานาจ (ถามี)
แบบบันทึกขอมูลโครงรางมาตรฐานการศึกษาชีวสมมูล
โครงรางการศึกษาชีวสมมูลในมนุษย ประกอบดวย ก – ซ
เอกสารนํา
หนังสือรับรองของผูดาํ เนินการศึกษา
หนังสือรับรองของผูใหทุนวิจัย
สรุปยอโครงราง
สารบัญ
เนื้อหาภายในโครงราง ประกอบดวย 1. – 10.
ขอมูลทั่วไป ประกอบดวย 1.1-1.7
หัวเรื่องที่ทําการศึกษา
ผูใหทุนวิจัย
ผูมีอํานาจลงนามในโครงรางแทนผูใหทุนวิจัย
สถาบันที่ทําการศึกษา
ผูดําเนินการศึกษา
สถานที่ศึกษาทดลอง
คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรม

……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……

U

U

U

U

U

U

U

U

U

U

U

U

ผลการตรวจรับคําขอฯ

(สําหรับผูตรวจรับคําขอฯ)

มี

ไมมี

-

-

2.
3.
4.
4.1
4.2
5.
5.1
5.2
5.3
6.
7.
8.
9.
10.
ช
ซ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

รายการเอกสาร

หนา

บทนํา
วัตถุประสงค
ขอมูลยาและผลิตภัณฑยา ประกอบดวย 4.1 - 4.2
ขอมูลยา
ขอมูลผลิตภัณฑยา
วิธีดําเนินการศึกษา ประกอบดวย 5.1 – 5.3
การศึกษาทดลองในอาสาสมัคร
การตรวจวิเคราะหตัวอยาง
การวิเคราะหขอมูล
การยุต/ิ การระงับการศึกษา
ขอพิจารณาทางจริยธรรม
การประกันคุณภาพ
การเก็บรักษาตัวอยางผลิตภัณฑ และขอมูล
การแกไขเปลี่ยนแปลงโครงราง
เอกสารอางอิง
ภาคผนวก ประกอบดวย 1. – 9.
คํายอ
สูตร วิธีคํานวณ สถิติ
สวนแกไขเปลีย่ นแปลงโครงราง
หนังสือเชิญชวนใหอาสาสมัครเขารวมการศึกษา
เอกสารคําแนะนําสําหรับอาสาสมัคร
หนังสือแสดงความยินยอมเขารวมการศึกษา
แบบบันทึกขอมูลอาสาสมัคร
หนังสืออนุมัตจิ ากคณะกรรมกาพิจารณาจริยธรรม (ถามี)
ชีวประวัติและผลงาน

……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……

U

U

U

U

ผลการตรวจรับขอฯ

(สําหรับผูตรวจรับขอฯ)

มี

ไมมี

ชุดที่ 2 และชุดที่ 3 สําหรับผูเชี่ยวชาญฯ ประกอบดวยเอกสาร (5) ดังตอไปนี้

รายการเอกสาร

หนา

(5) โครงรางการศึกษาชีวสมมูลในมนุษย ประกอบดวย ก – ซ

ผลการตรวจรับคําขอฯ

(สําหรับผูตรวจรับคําขอฯ)

มี

ไมมี

-

หมายเหตุ เอกสาร ก – ซ เหมือนกับชุดที่ 1 แตใหปกปดขอมูลผูดําเนินการศึกษา และสถาบันที่ทําการศึกษา

U

U

ลงนาม……………………………….ผูยื่นคําขอ
(………………………………)
สรุปผลการตรวจรับคําขอฯ

รับคําขอฯ

แกไข/เพิ่มเติม…………………………………
ลงนาม……………………………….ผูตรวจรับคําขอ
(………………………………)

PBE02

แบบบันทึกขอมูลโครงรางมาตรฐานการศึกษาชีวสมมูล
…………………………………………
เลขที่รับ ……………………..
วันที่รับ……………………..
เลขที่โครงรางมาตรฐาน..……………………
หัวเรื่องที่ทําการศึกษา:
(ไทย): …………………………………………………………………………………………..
(อังกฤษ): ……………………………………………………………………………………….
สถาบันที่ทําการศึกษา:
……………………………………………………………………………….………………………
ที่ตั้ง: …………………………………………………………………………………………………
ผูดําเนินการศึกษาหลัก: ……………………………………………………………………………..
สถานที่ศึกษาทดลอง:
สถานที่ศึกษาทดลองในอาสาสมัคร: ……………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..
สถานที่ตรวจวิเคราะห: …………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
ขอมูลผลิตภัณฑยา
ตัวยาสําคัญ……………………………………………ความแรง………………………………
รูปแบบยา ………………………………………………………………………………………
ผลิตภัณฑยาตนแบบ
5.3.1 เลขทะเบียน……………………………………………………………………………….
5.3.2 ชื่อยา ……………………………………………………………………………………...
5.3.3 ชื่อผูผลิต…………………………………………………………………………………..
5.3.4 ประเทศผูผลิต …………………………………………………………………………….
5.3.5 ชื่อผูนําสั่งยา/แบงบรรจุ …………………………………………………………………..
หมายเหตุ ขอมูลสําหรับเจาหนาที่ในการบันทึกขอมูลโครงรางมาตรฐานการศึกษาชีวสมมูลเขาสูระบบสํานักงาน
อัตโนมัติ

U

U

PBE03

Protocol No. ……………..
Title

Institution:
Principle Investigator:
Author of protocol:
Sponsor:
FDA approval date:
EC approval date:
Status of Protocol:
Confidentiality:

ดูตัวอยางเอกสารดานหลัง

ตัวอยางเอกสารนําในการยื่นโครงรางมาตรฐานฯ

Protocol No. 100001
In Vivo Bioequivalence Study of two Alprazolam Tablets preparations in
healthy Thai volunteers
Institution:

Bioequivalence Unit
Thailand Clinical Research Organization
Bangkok, 11000

Principle Investigator: Thaidee Menumjai, Prof.
Author of protocol:

Rakdee Daidee, Dr.

Sponsor:

……………………………………………..
……………………………………………..

FDA approval date:

……………………………………………..

EC approval date:

……………………………………………..

Status of Protocol:

……………………………………………..

Confidentiality:

This document is strictly confidential. It was developed
for……………………... by………………………….. and should not be
disclosed to a third party, with the exception of regulatory agencies and
study audit personnel.

ตัวอยางเอกสารนําเมื่อนําโครงรางฯ ไปใชเพื่อศึกษาชีวสมมูลของผูใหทุนวิจยั

Protocol No. 100001/1
In Vivo Bioequivalence Study of two Alprazolam Tablets preparations in
healthy Thai volunteers
Institution:

Bioequivalence Unit
Thailand Clinical Research Organization
Bangkok, 11000

Principle Investigator: Thaidee Menumjai, Prof.
Author of protocol:

Rakdee Daidee, Dr.

Sponsor:

SiamThai Pharmaceutical Ltd
11-12 Bangrak, Bangkok

FDA approval date:

12 August 2005

EC approval date:

20 September 2005

Status of Protocol:

Amendment No. 1

Confidentiality:

This document is strictly confidential. It was developed for SiamThai
Pharmaceutical Ltd. by Bioequivalence Unit and should not be
disclosed to a third party, with the exception of regulatory agencies and
study audit personnel.

PBE04

หนังสือรับรองของผูดําเนินการศึกษา
(Investigator’s Declarations)
ขาพเจาไดอานและเขาใจโครงรางการศึกษานี้ และตกลงจะดําเนินการศึกษาตามรายละเอียดที่
ระบุในโครงรางอยางเครงครัด รวมถึงทําตามขอกําหนดทั้งหมดเกี่ยวกับขอบังคับของการศึกษา และ
ขอกําหนดของการปฏิบัติการวิจัยทางคลินกิ ที่ดีฉบับภาษาไทย จึงลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐาน
We the undersigned, have read and understood this protocol and hereby agree to conduct the
study in accordance with this protocol and to comply with all requirements regarding the obligations
of investigations and all other pertinent requirements of “ICH Good Clinical Practice Guideline” Thai
Edition.
ชื่อ (Name)

ลายมือชื่อ (Signature)

วันที่

ผูดําเนินการศึกษาหลัก (Principal Investigator)
……………………………………………….

………………………

……………

ผูดําเนินการศึกษาทางคลินิก (Clinical Investigator)
……………………………………………….

………………………

……………

ผูดําเนินการตรวจวิเคราะห (Analytical Investigator)
……………………………………………….

……………………..

……………

ผูดําเนินการวิเคราะหทางเภสัชจลนศาสตร และ/หรือทางสถิติ
(Pharmacokinetic and/or Statistical Investigator)
……………………………………………….
……………………..
……………………………………………….
……………………..

……………
……………

ผูรวมดําเนินการศึกษาอื่นๆ (Other Investigators)
……………………………………………….
……………………………………………….

……………
……………

(Date)

……………………..
……………………..

PBE05

หนังสือรับรองของผูใหทนุ วิจัย
(Sponsor’s Declarations)
ขาพเจาในนามของ…..…………………………………ไดอานและเขาใจโครงรางการศึกษานี้
และตกลงจะดําเนินการศึกษาตามขอกําหนดทั้งหมดเกี่ยวกับขอบังคับของผูใหทุนวิจัย และขอกําหนด
ของการปฏิบัติการวิจยั ทางคลินิกที่ดีฉบับภาษาไทย และจะรับผิดชอบการจายคาชดเชยแกอาสาสมัคร
ในกรณีที่ไดรบั อันตรายจากศึกษาวิจัย
I, on behalf of …………………………………have read and understood this protocol. We
agree to comply with all requirements regarding the obligations of sponsor and all other pertinent
requirements of “ICH Good Clinical Practice Guideline” Thai Edition. We shall be responsible for
compensation to subjects in the event of trial-related injuries.
ชื่อ (Name) and ที่อยู (Address)

ลายมือชื่อ (Signature)

(Date)
ผูใหทุนวิจัย (Sponsor)
……………………………………………….
…………….
……………………………………………….

………………………

วันที่

PBE06

SYNOPSIS
Title
Objectives
Study Design
Sample Size
Products
Administration
Blood/Urine Sampling
Analytical Methods
Pharmacokinetic Parameters
U

ดูตัวอยางเอกสารดานหลัง

SYNOPSIS
Title

In Vivo Bioequivalence Study of 1 mg Alprazolam Tablets preparations in
healthy Thai volunteers

Objectives

To compare the rate and extent of absorption of a generic alprazolam tablet
formulation with that of a reference formulation when given as equal labeled
doses

Study Design

A single dose, two treatment, two period two sequence crossover
with a 1 week washout period between Phase I and Phase II dosing

Sample Size

18 (+4 stand by) healthy male and female subjects

Products

Test product : Generic Alprazolam 1 mg tablets (……………)
Reference product : Innovator Alprazolam 1 mg tablets (Xanax®)

Administration

Single dose of 1 mg of alprazolam tablet will be administered along
with 240 mL of drinking water after an overnight fasting of at least
10 hours.

Blood Sampling

In each period, a total of 17 blood samples (5 mL each) will be collected
predose (0 hour) and at 0.25, 0.50, 0.75, 1.0, 1.50, 2.0, 2.50, 3.0, 4.0, 6.0,
8.0, 12, 24, 36, 48, and 72 hours post dose. Plasma will be separated
promptly and immediately frozen until assay.

Analytical Methods

Alprazolam plasma concentration will be assayed using validated HPLC-UV
method

Pharmacokinetic

AUC 0→t , AUC 0→∝ , C max , t max , t 1/2 and Ke
B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

Parameters

PBE07
สวนแกไขเปลีย่ นแปลงโครงราง
(Protocol Amendments)

รายการสวนแกไขเปลี่ยนแปลงโครงรางที่ไดรับอนุมัติ:
(Number of Protocol Amendments Issued)
Amendment No.
1

2

3

4

รายละเอียดการแกไข (Detail)

วันที่ไดรับอนุมัติ
(Date of Issue)

PBE08
เอกสารคําแนะนําสําหรับอาสาสมัคร
(Subject Information Sheet)
หัวเรื่องที่ทําการศึกษา
สถาบันที่ทําการศึกษา
สรุปโครงการศึกษาโดยยอ
วัตถุประสงค
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
ขอปฏิบัติสําหรับอาสาสมัครกอนและระหวางเขารวมการศึกษา
ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้ ระหวางการศึกษา
การดําเนินการเมื่อเกิดอันตรายจากการศึกษา
การตอบแทน ชดเชยแกอาสาสมัคร
สภาวะการณ และ/หรือเหตุผลที่อาจเพิกถอนอาสาสมัครออกจากการวิจัย
การเก็บรักษาความลับ
ชื่อและที่อยูของผูรับผิดชอบการศึกษาและแพทยที่ดแู ลอาสาสมัคร

PBE09
หนังสือแสดงความยินยอม
(Consent Form)
การวิจัยเรื่อง………………………………………………………………..
วันใหคํายินยอม วันที…
่ ……….เดือน…………………….พ.ศ…………..
ขาพเจา(นาย/นาง/นางสาว)……………..….……………..…..นามสกุล…………………………………………
อยูบานเลขที่……..…… ซอย…………..…..….ถนน……….……..…….แขวง/ตําบล.…………..…………………………
เขต/อําเภอ……..…………………..…….จังหวัด…………………….…………รหัสไปรษณีย…………………………....
กอนที่จะลงนามในใบยินยอมใหทําการวิจัยนี้ ขาพเจาไดรับเอกสารและอธิบายจากผูวิจัยใหทราบวัตถุประสงค
ของการวิจัย วิธีวิจัย อันตรายหรืออาการขางเคียงที่อาจเกิดขึ้นจากการวิจัยหรือจากยาที่ใช รวมทั้งประโยชนที่จะเกิดขึ้นจาก
การวิจัยอยางละเอียด และมีความเขาใจดีแลว
ผูวิจัยไดตอบคําถามตางๆ ที่ขาพเจาสงสัยดวยความเต็มใจ ไมปดบัง ซอนเรนจนขาพเจาพอใจ
ขาพเจาเขารวมโครงการนี้โดยสมัครใจ และมีสิทธิ์ที่จะบอกเลิกการเขารวมโครงการวิจัยนี้เมื่อใดก็ได โดยการ
บอกเลิก จะไมมีผลตอการรักษาโรคที่ขาพเจาจะไดรับตอไป
ขาพเจาอนุญาตใหผูวิจัยเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับตัวขาพเจาในหนวยงานที่เกี่ยวของไดตามที่ผูวิจัยเห็นสมควร ผูวิจัย
รับรองวา จะเก็บขอมูลเฉพาะเกี่ยวกับตัวขาพเจาเปนความลับ และจะเปดเผยไดเฉพาะในรูปที่เปนสรุปผลการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้จะมีการเจาะเลือดใน 3 ชวงของการศึกษา คือ ชวงที่ 1 การเจาะเลือดเพื่อคัดเลือกอาสาสมัครเปน
จํานวน…………ครั้งๆละ……….มิลลิลิตร ชวงที่ 2 เจาะเลือดหลังจากการไดรับยาครั้งที่ 1 เปนจํานวน………..ครั้งๆ
ละ………..มิลลิลิตร และชวงที่ 3 เจาะเลือดหลังจากการไดรับยาครั้งที่ 2 เปนจํานวน…….ครั้งๆ ละ…………มิลลิลิตร
รวมปริมาณเลือดที่ถูกเจาะทั้งสิ้น…………….มิลลิลิตร
ผูวิจัยไดอธิบายใหขาพเจาทราบและเขาใจแลววา การเจาะเลือดเพียงเล็กนอย โดยทั่วไปจะไมเกิดอันตรายใด ๆ
แกขาพเจาเลย นอกจากอาจมีรอยช้ําบริเวณเจาะเล็กนอย ซึ่งอาจหายไดเองภายใน 7 วัน
ผูวิจัยรับรองวา หากเกิดอันตรายใด ๆ จากการวิจัยดังกลาว ขาพเจาจะไดรับการรักษา พยาบาลโดยไมคิดมูลคา
และจะไดรับการชดเชยรายไดที่สูญเสียไประหวางการรักษาพยาบาลดังกลาว ตลอดจนเงินทดแทนความพิการที่อาจจะ
เกิดขึ้น และรายละเอียดเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล หรือเงินชดเชยดังกลาวขาพเจาสามารถติดตอไดที่
..……………………………………………………………………………………………………………………………...
โดยบุคคลที่รับผิดชอบเรื่องนี้คือ…………………………………………………………..………..………………………..
ขาพเจาไดอานขอความขางตนแลว และมีความเขาใจดีทุกประการ จึงไดลงนามในใบยินยอมนี้ดวยความเต็มใจ
ลงนาม…………………………………..ผูยินยอม
ลงนาม…………………………………..ผูรับผิดชอบการวิจัย
ลงนาม…………………………………..พยาน
ลงนาม…………………………………..พยาน

ขาพเจาไมสามารถอานหนังสือได
แตผูวิจัยไดอานขอความในใบยินยอมนี้ใหแกขาพเจาฟงจนเขาใจดีแลว
ขาพเจาจึงลงนามในใบยินยอมนี้ดวยความเต็มใจ
ลงนาม…………………………………..ผูยินยอม
ลงนาม…………………………………..ผูรับผิดชอบการวิจัย
ลงนาม…………………………………..พยาน
ลงนาม…………………………………..พยาน
ในกรณีที่ผูถูกทดลองยังไมบรรลุนิติภาวะ นอกจากอาสาสมัครจะยินยอมเขารวมแลวผูปกครองหรือผูอุปการะ
โดยชอบดวยกฎหมายจะตองรับทราบและยินยอมการเขารวมดวย
ลงนาม…………………………………..ผูปกครอง/ผูอุปการะโดยชอบดวยกฎหมาย
ลงนาม…………………………………..ผูรับผิดชอบการวิจัย
ลงนาม…………………………………..พยาน
ลงนาม…………………………………..พยาน
ในกรณีที่ผูถูกทดลองไมสามารถตัดสินใจเองได (โรคจิต-หมดสติ) ใหผูแทนโดยชอบดวยกฎหมาย หรือ
ผูปกครอง หรือญาติที่ใกลชิดที่สุดรับทราบและลงนามใหความยินยอม
ลงนาม…………………………………..ผูแทน/ผูปกครอง/ญาติ
ลงนาม…………………………………..ผูรับผิดชอบการวิจัย
ลงนาม…………………………………..พยาน
ลงนาม…………………………………..พยาน

PBE10

รหัสอาสาสมัคร (Volunteer number)
……………………………………….

(ตัวอยาง)

แบบบันทึกขอมูลอาสาสมัคร
(Case Report Form)
การวิจัยเรื่อง………………………………………………………………………………….…….
การคัดกรองอาสาสมัคร (screening)
ขอมูลสวนตัว (Personal and Demographic data)
ชื่อ (Name) ………………………………………………………………………………………………..
ที่อยู (Address) ……………………………………………………………………………………………
โทรศัพท (Tel. no.) ……………………………………………………………………………………….
วัน เดือน ป เกิด (Date of birth) …………………………… อายุ (Years) ………………………………
เพศ (Gender)
ชาย (Male)
หญิง (female)
สวนสูง (Height) ……………………. ………ซม (cm)
น้ําหนัก (Weight) ………………...กก (kg)
2
Body Mass Index (BMI) …………………….kg / m (18 – 24)
การสูบบุหรี่ (Smoking)
ไมเคย
เคยแตหยุดแลว สูบ ………….……..มวน/วัน
การดื่มสุรา (Alcohol Drinking) ไมเคย
นานๆ ครั้ง
บอย …………..ครั้ง/สัปดาห
ปริมาณชา/กาแฟที่ดื่ม/วัน ……………………….ถวย
ประวัติการใชยา (Medical history)
โรคประจําตัว
ไมมี
มี ………………………………………………..
การแพยา
ไมมี
มี ………………………………………………..
ยาที่ไดรับภายใน 1 เดือนกอนนี้
ไมมี
มี ………………………………………………..
การตรวจรางกาย (Physical examination)
Vital sign
Blood pressure ………………………………………………..(mmHg)
Pulse ………………………………………………………….../min
Temperature………………….. °C
การตรวจทางหองปฏิบัติการ (Laboratory tests)
วันที่ทําการตรวจ
………/…………../………...
Clinical Chemistry
BUN ………………………………. (normal ……………)
Creatinine …………………………. (normal ……………)
Bilirubin …………………………… (normal ……………)
AST (SGOT) ………………………. (normal ……………)
ALT (SGPT) ………………………. (normal ……………)
Alk. Phosphatase…………………… (normal ……………)
รหัสอาสาสมัคร (Volunteer number)
PBE10
Glucose ……………………………. (normal ……………)
……………………………………….
P

P

Haematology
RBC ………………………………. (normal ……………)
ลายมือชื่อผูวิจัย ……….……………………..
วันที่…………………………..

WBC ………………………………
Haemoglobin ………………………
Haematocrit ……………………….
Platelets ….. ……………………….
Virology

HBs antigen

Pregnancy test (only female)

(normal
(normal
(normal
(normal

positive

negative

positive

negative

เกณฑการคัดเลือกอาสาสมัครเขารวมการศึกษา (Subject Inclusion Criteria) Yes
อาสาสมัครเพศชาย/หญิงอายุระหวาง 18-45 ป
9 มีคา Body Mass Index (BMI) 18 – 24 kg/m 2
9 มีสุขภาพดี โดยผานการตรวจสอบประวัติการใชยา, การตรวจรางกาย
และ vital signs
9 ผลการตรวจวินิจฉัยทางหองปฏิบัติการคลินิกเปนปกติ
9 ในกรณีอาสาสมัครเพศหญิงผลการทดสอบการตั้งครรภเปนลบ
9 ยินยอมเขารวมการศึกษาดวยความเต็มใจและลงนามในหนังสือแสดง
ความยินยอมแลว
เกณฑการคัดเลือกอาสาสมัครออกจากการศึกษา (Subject Exclusion Criteria)
8 มีประวัติการแพยาที่ใชในการศึกษาหรือยาอื่นในกลุมยาที่ใชในการศึกษา
8 มีประวัติปวยเปนโรคระบบทางเดินอาหาร โรคตับ โรคไต โรคภูมิแพ
หรือโรคอื่นๆ ที่อาจมีผลตอ bioavailability ของยา
8 มีประวัติดื่มสุราเปนประจํา และมีการใชสารเสพติด
8 มีประวัติสูบบุหรี่เปนประจํา (มากกวา 10 มวนตอวัน) หรือหากมีการสูบบุหรี่
ปานกลาง (นอยกวา 10 มวนตอวัน) และไมสามารถอดการสูบบุหรี่ไดกอน
เริ่มการศึกษาและระหวางการศึกษา
8 ไดรับการรักษาโรคดวยยาอื่นภายใน 14 วันกอนเริ่มการศึกษา โดยเฉพาะยา
ที่มีผล enzyme ในรางกาย
8 เคยเขารวมการทดลองการศึกษาทางคลินิกอื่นๆ ภายใน 1 เดือนกอนเริ่ม
การศึกษา
P

รหัสอาสาสมัคร (Volunteer number)
……………………………………….
การศึกษาทดลองในอาสาสมัคร
ลายมือชื่อผูวิจัย ……….……………………..
วันที่…………………………..

……………)
……………)
……………)
……………)

No 9

P

Yes

PBE10

No

Period 1 วันที่ 1 …………./…………/…………
Vital sign

Sample
Sampling time
no.
1
0 hr
Administration
2
0.5 hr
3
1 hr
4
1.5 hr
5
2 hr
6
2.5 hr
7
3 hr
8
4 hr
Meal
9
6 hr
10
8 hr
11
12 hr
13
24 hr
14
48 hr

Blood pressure ………………………………………………..(mmHg)
Pulse ………………………………………………………….../min
Temperature………………….. °C
Theoretical time

Real time

Remark

6.00-7.00
7.00
7.30
8.00
8.30
9.00
9.30
10.00
11.00
11.15
13.00
15.00
16.00
7.00 (day 2)
7.00 (day 3)

Adverse event / Adverse drug reaction
ไมมี
มี…………………………
(ถาพบรายงานอาการไมพึงประสงค บันทึกขอมูลลงในแบบรายงานเหตุการณไมพึงประสงค)

ลายมือชื่อผูวิจัย ……….……………………..
วันที่…………………………..

PBE10

รหัสอาสาสมัคร (Volunteer number)
……………………………………….

Period 2 วันที่ 8 …………./…………/…………
Vital sign
Blood pressure ………………………………………………..(mmHg)
Pulse ………………………………………………………….../min
Temperature………………….. °C
Sample
Sampling time
no.
1
0 hr
Administration
2
0.5 hr
3
1 hr
4
1.5 hr
5
2 hr
6
2.5 hr
7
3 hr
8
4 hr
Meal
9
6 hr
10
8 hr
11
12 hr
13
24 hr
14
48 hr

Theoretical time

Real time

Remark

6.00-7.00
7.00
7.30
8.00
8.30
9.00
9.30
10.00
11.00
11.15
13.00
15.00
16.00
7.00 (day 9)
7.00 (day 10)

Adverse event / Adverse drug reaction
P No
P Yes…………………………
(ถาพบรายงานอาการไมพึงประสงค บันทึกขอมูลลงในแบบรายงานเหตุการณไมพึงประสงค)

ลายมือชื่อผูวิจัย ……….……………………..
วันที่…………………………..

Flow chart แสดงขัน้ ตอนการพิจารณาอนุมัติโครงรางมาตรฐานการศึกษาชีวสมมูลและ
การนําโครงรางฯ ไปใชเพื่อศึกษาชีวสมมูลของผูใ หทุนวิจัยรายตางๆ
………………………………………………………………………………………………………………………………………

(1) สถาบันการศึกษาชีวสมมูล
จัดทําโครงรางการศึกษาชีวสมมูล
(2) สถาบันฯ ยื่นโครงรางการศึกษา
ชีวสมมูลใหกองควบคุมยาพิจารณา
(3) กองควบคุมยาเสนอให
ผูเชี่ยวชาญจํานวน 2 ทานพิจารณา
อนุมัติ

แกไข

มติไมสอดคลอง
เสนออนุกรรมการฯ
อนุมัติ

แกไข

ไมอนุมัติ

(4) กองควบคุมยาออกหนังสืออนุมัติโครงรางฯ มาตรฐานพรอม
ประทับตรารับรองโครงรางใหแกสถาบันฯ

(5) ผูใหทนุ วิจยั /ผูประกอบการติดตอสถาบันฯ เพื่อทําการศึกษาชีวสมมูล

(6) สถาบันฯ จัดทําโครงรางการศึกษาชีวสมมูลใหแกผูใหทนุ วิจยั /ผูประกอบการแตละรายตามโครงราง
ไดรับอนุมัติจากกองควบคุมยาโดยระบุรายละเอียดของผลิตภัณฑ
และขอมูลของผูใหทนุ วิจั
ผูประกอบการในเอกสารโครงรางฯ ทุกสวนใหสมบูรณ โดยไมตองใหกองควบคุมยาพิจารณาแล

v

Flow chart แสดงขัน้ ตอนการพิจารณาอนุมัติโครงรางมาตรฐานการศึกษาชีวสมมูล
และการนําโครงราง ฯ ไปใชเพื่อศึกษาชีวสมมูลของผูใหทุนวิจัยรายตางๆ (ตอ)
P

P

………………………………………………………………………………………………………………………………………

(7) สถาบันฯ นําโครงรางการศึกษาชีวสมมูลของผูใหทนุ วิจยั แตละรายเสนอตอ
คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรม (Ethical Committee; EC) พิจารณา
อนุมัติ

แกไข

(8) สถาบันฯ ทําหนังสือแจงระยะเวลาที่จะทําการศึกษาชีวสมมูลของผูใหทุน
วิจัยแตละรายตามโครงรางการศึกษาที่ไดรับอนุมัติ พรอมทั้งแจงสวนที่แกไข
โดย EC ใหกองควบคุมยาทราบ
U

U

(9) สถาบันฯ ดําเนินการศึกษาชีวสมมูลของผูใ หทุนวิจัยแตละราย
ตามโครงรางการศึกษาที่ไดรับอนุมัติจาก EC และกองควบคุมยา

(10) สถาบันฯ มอบขอมูลการศึกษาชีวสมมูลใหแกผูใหทุนวิจัย

(11) ผูใหทุนวิจัยยื่นรายงานการศึกษาชีวสมมูลพรอมโครงรางการศึกษาชีวสมมูลของผูใหทุนวิจัย และ
หนังสืออนุมัติโครงรางฯ ที่กองควบคุมยาออกใหแกสถาบันการศึกษาชีวสมมูล

หมายเหตุ: ผูดาํ เนินการศึกษาสามารถดําเนินการยื่นโครงรางฯ ใหกองควบคุมยาและคณะกรรมการ
พิจารณาจริยธรรม (EC) พิจารณาพรอมกันไปได อยางไรก็ตาม หากมีการแกไขโครงรางโดย
EC กอนหรือหลังการอนุมัตโิ ครงรางฯ ของกองควบคุมยา ตองแจง สวนที่แกไขโดย EC ให
กองควบคุมยาทราบ
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สําหรับศูนยแมขายเปนผูบันทึก

แบบรายงานเหตุการณไมพึงประสงคจากการใชผลิตภัณฑสขุ ภาพ

เลขที่รายงาน

(ขอมูลทั้งหมดจะเก็บเปนความลับของทางราชการโดยเฉพาะ)
ชนิดของรายงาน
T Spontaneous Reporting System T Intensive T Clinical Trial

เลขที่รายงาน
ว/ด/ป ที่รับรายงาน

สําหรับศูนย APR อย. เปนผูบนั ทึก

ว/ด/ป ที่รับรายงาน
แหลงที่รายงาน
จังหวัด
โทร.

ขอมูลเกี่ยวกับผูปวย
T
T

เลขที่ผูปวย

เพศ

ประเภท
T ผูปวย
ใน
T ผูปวยนอก

HN
AN

ชื่อ/นามสกุล

อายุ

เคยมีประวัติการแพผลิตภัณฑหรือไม T ไมมี T มี
(ระบุ)……………………..……………….

น้ําหนัก

ภาวะอื่นๆของผูปวย ที่เกี่ยวของ (โปรดระบุ ICD code กรณีทราบ) …………………………………..

T

ชาย
T

หญิง

ขอมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑสุขภาพ
ประเภทของผลิตภัณฑ

T

ยา

T

ยาใหม (SMP)

T

S,O
ผลิตภัณฑสุขภาพ (ชื่อสามัญ / ชื่อการคา)
(ระบุผูผลิต/ผูจําหนาย/Lot No./Serial No./exp.Data กรณีทราบ)

I7

อาหาร

T

เครื่องสําอาง

T

เครื่องมือแพทย

ขนาดและวิธีใช
( ความแรง, ปริมาณ, หนวย, ความถี,่
วิธีใช )

ว/ด/ป
ที่เริ่มใช

T

วัตถุอันตรายดานสาธารณสุข

ว/ด/ป
ที่หยุดใช

โรคหรือสาเหตุ
ที่ใชผลิตภัณฑ
สุขภาพ (ระบุ
ICD CODE กรณี
ทราบ)

แหลงที่รับ
ผลิตภัณฑ
(1 หรือ 2)

*S = Suspected product หมายถึง ผลิตภัณฑที่สงสัย , O = Other product หมายถึง ผลิตภัณฑที่ใชรวม , I = Product interaction หมายถึง การเกิดปฏิกิริยาตอกันของผลิตภัณฑ , แหลงที่มา : 1 = ใน
โรงพยาบาล , 2 = แหลงอื่น ๆ

ขอมูลเกี่ยวกับเหตุการณไมพึงประสงค
คาความผิดปกติทางหองปฏิบัติการและผลการตรวจรางกาย
ที่อาจเปนผลมาจากการใชผลิตภัณฑที่สงสัย

เหตุการณไมพึงประสงคที่พบ (Adverse Events)

ว/ด/ป ที่พบเหตุการณ ……………………………………………….

ภายหลังเกิดเหตุการณไมพึงประสงค

ระบุความรายแรงของอาการ (Seriousness)
P ไมรายแรง

(Non – serious)
P รายแรง (Serious) คือ
T 1. Death (ระบุ ว/ด/ป)……………..
T 2. Life-threatening
T 3. Hospitalization–initial/prolonged
T 4. Disability
T 5. Congenital anomaly
T 6. Required intervention to prevent
permanent impairment or damage

P

หยุดใช (Dechallenge)

P

T 1. อาการดีขึ้นอยางชัดเจน

(Definite improvement)
T 2. อาการไมดีขึ้น
(No improvement)
T 3. ไมทราบ (Unknown)

(Recurrence of symptoms)
T 2. ไมเกิดอาการอีก
(No recurrence)
T 3. ไมทราบ (Unknown)

Pใชผลิตภัณฑทส
ี่ งสัยตอไป

P

T 1. ใชตอในขนาดเดิม
T 2. ใชตอแตลดขนาดลง

ขอมูลเกี่ยวกับผูรายงาน

ทดลองใชซ้ํา (Rechallenge)

T 1. เกิดอาการเดิมซ้ําขึ้นอีก

ไมมีการใชซ้ํา

(No rechallenge performed)

ผลลัพธ (Outcome) ที่เกิดขึ้นภายหลัง
เกิดเหตุการณไมพึงประสงค
T 1. หายเปนปกติโดยไมมีรองรอยเดิม
T 2. หายโดยมีรองรอยเดิม
T 3. ยังมีอาการอยู
T 4. เสียชีวิต
 เนื่องจากเหตุการณไมพึงประสงค
(ระบุICD Code) ……………….…………….
 เนื่องจากอาจเกี่ยวของกับผลิตภัณฑสุขภาพ
 เนื่องจากสาเหตุอื่นที่ไมเกี่ยวของกับผลิตภัณฑ
สุขภาพ (ระบุสาเหตุ) ………………………….
T 5. ไมสามารถติดตามผลได

ผลการประเมินความสัมพันธของผลิตภัณฑกับเหตุการณไมพึงประสงค

U

U

สาเหตุการเกิด
T 1. ADR : ระดับความนาจะเปน
ชื่อผูวินิจฉัยอาการ……….……………..……….……………….………….……..
เปน T แพทย T เภสัชกร T พยาบาล T อื่นๆ (ระบุ)……………………...
ชื่อผูประเมิน/บันทึกรายงาน..…….…………..…………..………...……………..
เปน T แพทย T เภสัชกร T พยาบาล T อื่นๆ (ระบุ) ……………………..

 1.1 ใชแนนอน (Certain)
 1.2 นาจะใช (Probable)
 1.3 อาจจะใช (Possible)
 1.4 สงสัย (Unlikely)
 1.5 ไมสามารถระบุระดับ
(Unclassified)
(ระบุเหตุผล) ……………………………

T 2. ความผิดพลาดทางการรักษา
T 3. อุบัติเหตุ / ฆาตัวตาย
T 4. ความบกพรองของ

ผลิตภัณฑสุขภาพ
T 5. ใชในทางที่ผิด
T 6. อื่น ๆ (ระบุ) ……………………..
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