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1.

INTRODUCTION

To exert an optimal therapeutic action an active moiety should be delivered to its site of
action in an effective concentration for the desired period. To allow reliable prediction of
the therapeutic effect the performance of the dosage form containing the active substance
should be well characterised.
In the past, several therapeutic misadventures related to differences in bioavailability (e.g.
digoxin, phenytoin, primidone) testify to the necessity of testing the performance of
dosage forms in delivering the active substance to the systemic circulation and thereby to
the site of action. Thus the bioavailability of an active substance from a pharmaceutical
product should be known and reproducible. This is especially the case if one product
containing one certain active substance is to be used instead of its innovator product. In
that case the product should show the same therapeutic effect in the clinical situation. It is
generally cumbersome to assess this by clinical studies.
Comparison of therapeutic performances of two medicinal products containing the same
active substance is a critical means of assessing the possibility of alternative use between
the innovator and any essentially similar medicinal product. Assuming that in the same
subject an essentially similar plasma concentration time course will result in essentially
similar concentrations at the site of action and thus in an essentially similar effect,
pharmacokinetic data instead of therapeutic results may be used to establish equivalence:
bioequivalence.
It is the objective of this guidance to define, for products with a systemic effect, when
bioavailability or bioequivalence studies are necessary and to formulate requirements for
their design, conduct, and evaluation. The possibility of using in vitro instead of in vivo
studies with pharmacokinetic end points is also envisaged.
This guideline should be read in conjunction with other pertinent elements outlined in
current and future ASEAN, EU and ICH guidelines and regulations especially those on:
•
Pharmacokinetic Studies in Man
•
Modified Release Oral and Transdermal Dosage Forms: Section I
(Pharmacokinetic and Clinical Evaluation)
•
Modified Release Oral and Transdermal Dosage Forms: Section II (Quality)
•
Investigation of Chiral Active Substances
•
Fixed Combination Medicinal Products
•
Clinical Requirements for Locally Applied, Locally Acting Products Containing
Known Constituents
•
The Investigation of Drug Interactions
•
Development Pharmaceutics
•
ASEAN Process Validation
•
Manufacture of the Finished Dosage Form
•
ASEAN Analytical Validation
•
Structure and Content of Clinical Study Reports (ICH topic E3)
•
Good Clinical Practice: Consolidated Guideline (ICH topic E6)
•
General Considerations for Clinical Trials (ICH topic E8)
•
Statistical Principles for Clinical Trials (ICH topic E9)
•
Choice of Control Group in Clinical Trials (ICH topic El0)
•
ASEAN Common Technical Document
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•

Multisource (Generic) Pharmaceutical Products: Guidelines on Registration
Requirements to Establish Interchangeability (WHO)

For medicinal products not intended to be delivered into the general circulation the
common systemic bioavailability approach cannot be applied. Under these conditions
the (local) availability may be assessed, where necessary, by measurements
quantitatively reflecting the presence of the active substance at the site of action using
methods specially chosen for that combination of active substance and localisation (see
section 5.1.8). In this case, as well as in others, alternative methods may be required
such as studies using pharmacodynamic end points. Furthermore, where specific
requirements for different types of products are needed, the appropriate exceptions are
mentioned therein.
This guidelines does not explicitly apply to biological products.
2.

DEFINITIONS

Before defining bioavailability and related terminology some definitions pertaining to
dosage and chemical forms are given:
2.1

Pharmaceutical equivalence

Medicinal products are pharmaceutically equivalent if they contain the same amount of
the same active substance(s) in the same dosage forms that meet the same or
comparable standards.
Pharmaceutical equivalence does not necessarily imply bioequivalence as differences in
the excipients and/or the manufacturing process can lead to faster or slower dissolution
and/or absorption.
2.2

Pharmaceutical alternatives

Medicinal products are pharmaceutical alternatives if they contain the same active
moiety but differ in chemical form (salt, ester, etc.) of that moiety or in the dosage form
or strength.
2.3

Bioavailability

Bioavailability means the rate and extent to which the active substance or active moiety
is absorbed from a pharmaceutical form and becomes available at the site of action.
In the majority of cases substances are intended to exhibit a systemic therapeutic effect,
and a more practical definition can then be given, taking into consideration that the
substance in the general circulation is in exchange with the substance at the site of
action:
-

Bioavailability is understood to be the extent and the rate at which a
substance or its active moiety is delivered from a pharmaceutical form and
becomes available in the general circulation.
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It may be useful to distinguish between the "absolute bioavailability" of a given dosage
form as compared with that (100%) following intravenous administration (e.g. oral
solution vs. iv.), and the "relative bioavailability" as compared with another form
administered by the same or another non intravenous route (e.g. tablets vs. oral
solution).
2.4

Bioequivalence

Two medicinal products are bioequivalent if they are pharmaceutically equivalent or
pharmaceutical alternatives and if their bioavailabilities after administration in the same
molar dose are similar to such degree that their effects, with respect to both efficacy and
safety, will be essentially the same.
Alternatively to classical bioavailability studies using pharmacokinetic end points to
assess bioequivalence, other types of studies can be conducted, e.g. human studies with
clinical or pharmacodynamic end points, studies using animal models or in vitro studies
as long as they are appropriately justified and/or validated.
2.5

Essentially similar products

"A medicinal product is essentially similar to an original product where it satisfies the
criteria of having the same qualitative and quantitative composition in terms of active
substances, of having the same pharmaceutical form, and of being bioequivalent unless
it is apparent in the light of scientific knowledge that it differs from the original product
as regards safety and efficacy".
By extension, it is generally considered that for immediate release products the concept
of essential similarity also applies to different oral forms (tablets and capsules) with the
same active substance.
The need for a comparative bioavailability study to demonstrate bioequivalence is
identified under 5.1. Concerns about differences in essentially similar medicinal
products lie on the use of different excipients and methods of manufacture that
ultimately might have an influence on safety and efficacy. A bioequivalence study is the
widely accepted means of demonstrating that these differences have no impact on the
performance of the formulation with respect to rate and extent of absorption, in the case
of immediate release dosage forms. It is desirable that excipients must be devoid of any
effect or their safe uses is ensured by appropriate warning in the package label and not
interfere with either the release or the absorption process.
An essentially similar product can be used instead of its innovator product. An
`innovator' product is a medicinal product authorised and marketed on the basis of a full
dossier i.e. including chemical, biological, pharmaceutical, pharmacologicaltoxicological and clinical data. A 'Reference Product' must be an 'innovator' product.
(see 3.5).
If the innovator product is not available in the country, an alternative comparator
product approved by drug regulatory authority of the country can be used.
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2.6

Therapeutic equivalence

A medicinal product is therapeutically equivalent with another product if it contains the
same active substance or therapeutic moiety and, clinically, shows the same efficacy
and safety as that product, whose efficacy and safety has been established.
In practice, demonstration of bioequivalence is generally the most appropriate method
of substantiating therapeutic equivalence between medicinal products, which are
pharmaceutically equivalent or pharmaceutical alternatives, provided they contain
excipients generally recognised as not having an influence on safety and efficacy and
comply with labelling requirements with respect to excipients (see 2.5).
However, in some cases where similar extent of absorption but different rates of
absorption are observed the products can still be judged therapeutically equivalent if
those differences are not of therapeutic relevance. A clinical study to prove that
differences in absorption rate are not therapeutically relevant will probably be
necessary.
3.

DESIGN AND CONDUCT OF STUDIES

In the following sections, requirements for the design and conduct of bioavailability or
bioequivalence studies are formulated. It is assumed that the applicant is familiar with
pharmacokinetic theories underlying bioavailability studies. The design should be based
on a reasonable knowledge of the pharmacodynamics and/or the pharmacokinetics of
the active substance in question. For the pharmacokinetic basis of these studies
reference is made to the recommendation "Pharmacokinetic studies in man". The design
and conduct of the study should follow ICH/ EU-regulations on Good Clinical Practice,
including reference to an Ethics Committee. The rights, safety, and well-being of all
trial subjects must always be respected and should be given special attention.
A bioequivalence study is basically a comparative bioavailability study designed to
establish equivalence between test and reference products. The following sections apply
mainly to bioequivalence studies. Since bioavailability studies are comparative in
nature, the contents of the following sections apply to these studies as well, with the
necessary adaptations in accordance with the aim of each specific study. Where
necessary, specific guidance concerning bioavailability studies will be given.
The methodology of bioequivalence studies can be used to assess differences in the
pharmacokinetic parameters in pharmacokinetic studies such as drug-drug or food-drug
interactions or to assess differences in subsets of the population. In this case the
relevant guidelines should be followed and the selection of subjects, the design and the
statistical analysis should be adjusted accordingly.
3.1

Design

The study should be designed in such a way that the formulation effect can be
distinguished from other effects. If the number of formulations to be compared is two, a
two-period, two sequence crossover design is often considered to be the design of
choice.
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However, under certain circumstances and provided the study design and the statistical
analyses are scientifically sound alternative well-established designs could be
considered such as parallel design for very long half-life substances and replicate
designs for substances with highly variable disposition.
In general, single dose studies will suffice, but there are situations in which steady-state
studies
•
may be required, e.g. in the case of
- dose- or time-dependent pharmacokinetics,
- some modified release products (in addition to single dose investigations),
•
or can be considered, e.g.
- if problems of sensitivity preclude sufficiently precise plasma concentration
measurements after single dose administration.
- if the intra-individual variability in the plasma concentration or disposition
precludes the possibility of demonstrating bioequivalence in a reasonably
sized single dose study and this variability is reduced at steady state.
In such steady-state studies the administration scheme should follow the usual dosage
recommendations.
The number of subjects required is determined by
a)
the error variance associated with the primary characteristic to be studied as
estimated from a pilot experiment, from previous studies or from published data,
b)
the significance level desired,
c)
the expected deviation from the reference product compatible with bioequivalence
(delta ; i.e. percentage difference from 100 %)and
d)
the required power.
The clinical and analytical standards imposed may also influence the statistically
determined number of subjects. However, generally the minimum number of subjects
should be not smaller than 12 unless justified.
Washout period
Subsequent treatments should be separated by periods long enough to eliminate the
previous dose before the next one (adequate wash out periods). In steady-state studies
wash out of the previous treatment last dose can overlap with the build-up of the second
treatment, provided the build-up period is sufficiently long (at least three times the
terminal half-life).
Sampling
The sampling schedule should be planned to provide an adequate estimation of Cmax and
to cover the plasma concentration time curve long enough to provide a reliable estimate
of the extent of absorption. This is generally achieved if the AUC derived from
measurements is at least 80% of the AUC extrapolated to infinity. If a reliable estimate of
terminal half-life is necessary, it should be obtained by collecting at least three to four
samples during the terminal log linear phase.
In order to study bioavailability under steady-state conditions when differences between
morning and evening or nightly dosing are known, (e.g. if it is known that the circadian
rhythm is known to have an influence on bioavailability), sampling should be carried out
over a full 24 hours cycle.
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For drugs with a long half-life, relative bioavailability can be adequately estimated using
truncated AUC as long as the total collection period is justified. In this case the sample
collection time should be adequate to ensure comparison of the absorption process.
3.2

Subjects

3.2.1

Selection of subjects

The subject population for bioequivalence studies should be selected with the aim to
minimise variability and permit detection of differences between pharmaceutical
products. Therefore, the studies should normally be performed with healthy volunteers.
The inclusion/exclusion criteria should be clearly stated in the protocol.
Subjects could belong to either sex; however, the risk to women of childbearing potential
should be considered on an individual basis.
In general, subjects should be between 18-55 years old capable of giving written informed
consent and of weight within the normal range according to accepted normal values for
the Body Mass Index (BMI) of 18-30. Normally for ASIANs the recommended BMI is of
18-25. They should be screened for suitability by means of clinical laboratory tests, an
extensive review of medical history, and a comprehensive medical examination.
Depending on the drug's therapeutic class and safety profile special medical
investigations may have to be carried out before, during and after the completion of the
study. Subjects should preferably be non-smokers and without a history of alcohol or drug
abuse. If moderate smokers are included (less than 10 cigarettes per day) they should be
identified as such and the consequences for the study results should be discussed.
3.2.2

Standardisation of the study

The test conditions should be standardised in order to minimise the variability of all
factors involved except that of the products being tested. Therefore, standardisation of the
diet, fluid intake and exercise is recommended. Subjects should preferably be fasting at
least during the night prior to administration of the products. If the Summary of Product
Characteristics of the reference product contains specific recommendations in relation
with food intake related to food interaction effects the study should be designed
accordingly.
The time of day for ingestion should be specified and as fluid intake may profoundly
influence gastric passage for oral administration forms, the volume of fluid (at least 150
mL) should be constant. All meals and fluids taken after the treatment should also be
standardised in regard to composition and time of administration during the sampling
period.
Prior to and during each study phase, (1) subjects should be allowed water as desired
except for one hour before and after drug administration, (2) hot drink or juice may be
provided after 3 hours of drug administration, (3) standard meals for each study periods
can be provided no less than 4 hours after drug administration.
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One unit of the highest marketed strength or a clinical usual dose should generally be
given. A higher dose which does not exceed the maximal dose of the dosage regime or
labelled dose range may be employed when analytical difficulties exist.
However, if the adverse events are too great or too risky, then the smaller dose unit is
allowed.
The subjects should not take other medicines during a suitable period before and during
the study and should abstain from food and drinks, which may interact with circulatory,
gastrointestinal, liver or renal function (e.g. alcoholic or xanthine-containing beverages or
certain fruit juices). As the bioavailability of an active moiety from a dosage form could
be dependent upon gastrointestinal transit times and regional blood flows, posture and
physical activity may need to be standardised.
3.2.3

Inclusion of patients

If the investigated active substance is known to have adverse effects and the
pharmacological effects or risks are considered unacceptable for healthy volunteers it
may be necessary to use patients instead, under suitable precautions and supervision. In
this case the applicant should justify the alternative.
3.2.4. Genetic phenotyping
Phenotyping and/or genotyping of subjects should be considered for exploratory
bioavailability studies and all studies using parallel group design. It may be considered as
well in crossover studies (e.g. bioequivalence, dose proportionality, food interaction
studies etc.) for safety or pharmacokinetic reasons. If a drug is known to be subject to
major genetic polymorphism, studies could be performed in panels of subjects of known
phenotype or genotype for the polymorphism in question.
3.3

Characteristics to be investigated

In most cases evaluation of bioavailability and bioequivalence will be based upon the
measured concentrations of the parent compound. In some situations, however,
measurements of an active or inactive metabolite may be necessary instead of the parent
compound. Such situations include cases where the use of a metabolite may be
advantageous to determine the extent of drug input, e.g. if the concentration of the active
substance is too low to be accurately measured in the biological matrix (e.g. major
difficulty in analytical method, product unstable in the biological matrix or half-life of the
parent compound too short), thus giving rise to significant variability.
Bioequivalence determinations based on metabolites should be justified in each case
bearing in mind that the aim of a bioequivalence study is intended to compare the in vivo
performance of test and reference products. In particular if metabolites significantly
contribute to the net activity of an active substance and the pharmacokinetic system is
non-linear, it is necessary to measure both parent drug and active metabolite plasma
concentrations and evaluate them separately.
In bioavailability studies, the shape of and the area under the plasma concentration versus
time curves are mostly used to assess extent and rate of absorption. The use of urine
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excretion data may be advantageous in determining the extent of drug input in case of
products predominately excreted renally, but has to be justified when used to estimate the
rate of absorption. Sampling points or periods should be chosen, such that the timeconcentration profile is adequately defined so as to allow the estimation of relevant
parameters.
From the primary results, the bioavailability characteristics desired are estimated, namely
AUCt, AUC∞, Cmax, tmax, Aet, Ae∞ as appropriate, or any other justifiable characteristics
(cf Appendix I). The method of estimating AUC-values should be specified. For
additional information t 1/2 and MRT can be estimated. For studies in steady state AUCτ,
Cmax, Cmin and fluctuation should be provided.
In bioequivalence studies the AUCt is the most reliable reflection of the extent of
absorption.
The exclusive uses of compartmental based estimates are not recommended.
If pharmacodynamic effects are used as characteristics the measurements should provide
a sufficiently detailed time course, the initial values in each period should be comparable
and the complete effect curve should remain below the maximum physiological response.
Specificity, accuracy and reproducibility of the methods should be sufficient. The nonlinear character of the dose/response relationship should be taken into account and base
line corrections should be considered during data analysis.
3.4

Chemical analysis

The bioanalytical part of bioequivalence trials should be conducted according to the
applicable principles of Good Laboratory Practice (GLP). i.e. (EMEA/OECD GLP or
WHO GLP STANDARD or ISO/IEC 17025/1999)
The bioanalytical methods used to determine the active moiety and/or its
biotransformation product(s) in plasma, serum, blood or urine or any other suitable matrix
must be well characterised, fully validated and documented to yield reliable results that
can be satisfactorily interpreted. The main objective of method validation is to
demonstrate the reliability of a particular method for the quantitative determination of an
analyte(s) concentration in a specific biological matrix. The characteristics of a
bioanalytical method essential to ensure the acceptability of the performance and the
reliability of analytical results are: (1) stability of the stock solutions and of the analyte(s)
in the biological matrix under processing conditions and during the entire period of
storage; (2) specificity; (3) accuracy; (4) precision; (5) limit of quantification and; (6)
response function.
The validation of a bioanalytical method should comprise two distinct phases: (1) the prestudy phase in which the compliance of the assay with the six characteristics listed above
is verified and (2) the study phase itself in which the validated bioanalytical method is
applied to the actual analysis of samples from the biostudy mainly in order to confirm the
stability, accuracy and precision.
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A calibration curve should be generated for each analyze in each analytical run and it
should be used to calculate the concentration of the analyte in the unknown samples in the
run. A number of separately prepared Quality Control samples should be analysed with
processed test samples at intervals based on the total number of samples. In addition, it is
necessary to validate the method of processing and handling the biological samples.
All procedures should be performed according to pre-established Standard Operating
Procedures (SOPs). All relevant procedures and formulae used to validate the
bioanalytical method should be submitted and discussed. Any modification of the
bioanalytical method before and during analysis of study specimens may require adequate
revalidation; all modifications should be reported and the scope of revalidation justified.
According to the requirements of the note for guidance on the "Investigation of Chiral
Active Substances", bioequivalence studies supporting applications for essentially similar
medicinal products containing chiral active substances should be based upon
enantiomeric bio-analytical methods unless (1) both products contain the same stable
single enantiomer; (2) both products contain the racemate and both enantiomers show
linear pharmacokinetics.
3.5

Reference and test product

Test products in an application for a generic product are normally compared with the
corresponding dosage form of an innovator (see 2.5) medicinal product (reference
product). The choice of reference product should be justified by the applicant and agreed
upon by the regulatory authority.
If the innovator product is not available, an alternative comparator product approved by
drug regulatory authority of the country can be used.
The test products used in the biostudy must be prepared in accordance with GMPregulations. Batch control results of the test product should be reported.
In the case of oral solid forms for systemic action the test product should usually originate
from a batch of at least 1/10 of production scale or 100,000 units, whichever is greater,
unless otherwise justified. The production of batches used should provide a high level of
assurance that the product and process will be feasible on an industrial scale; in case of
production batch smaller than 100,000 units, a full production batch will be required. If the
product is subjected to further scale-up this should be properly validated.
Samples of the product from full production batches should be compared with those of the
test batch, and should show similar in vitro dissolution profiles when employing suitable
dissolution test conditions (see Appendix II).
The study sponsor will have to retain a sufficient number of all investigational product
samples in the study for one year in excess of the accepted shelf life or two years after
completion of the trial or until approval whichever is longer to allow re-testing, if it is
requested by the authorities.
Reference and test product must be packed in an individual way for each subject included
in the bioequivalence trial. Every effort should be made to allow a precise tracking of
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administration of the reference and test products to the subjects, for instance by the use of
labels with a tear-off portion.
3.6

Data analysis

The primary concern of bioequivalence assessment is to quantify the difference in
bioavailability between the reference and test products and to demonstrate that any
clinically important difference is unlikely.
3.6.1

Statistical analysis

The statistical method for testing relative bioavailability (e.g. bioequivalence) is based upon
the 90% confidence interval for the ratio of the population means (Test/Reference), for the
parameters under consideration.
This method is equivalent to the corresponding two one-sided test procedure with the null
hypothesis of bioinequivalence at the 5% significance level. The statistical analysis (e.g.
ANOVA) should take into account sources of variation that can be reasonably assumed to
have an effect on the response variable. A statistically significant sequence effect should be
handled appropriately.
Pharmacokinetic parameters derived from measures of concentration, e.g. AUC, Cmax
should be analysed using ANOVA. The data should be transformed prior to analysis using a
logarithmic transformation.
If appropriate to the evaluation the analysis technique of tmax should be non-parametric and
should be applied to untransformed data. For all pharmacokinetic parameters of interest in
addition to the appropriate 90% confidence intervals for the comparison of the two
formulations, summary statistics such as median, minimum and maximum should be given.
3.6.2 Acceptance range for pharmacokinetic parameters
The pharmacokinetic parameters to be tested, the procedure for testing and the
acceptance ranges should be stated beforehand in the protocol.
In studies to determine average bioequivalence the acceptance intervals for the main
characteristics are detailed as follows:
AUC-ratio
The 90% confidence interval for this measure of relative bioavailability should lie
within an acceptance interval of 0.80-1.25. In specific cases of a narrow therapeutic
range the acceptance interval may need to be tightened.
In rare cases a wider acceptance range may be acceptable if it is based on sound clinical
justification.
Cmax-ratio
The 90% confidence interval for this measure of relative bioavailability should lie
within an acceptance interval of 0.80-1.25. In specific cases of a narrow therapeutic
range the acceptance interval may need to be tightened.
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In certain cases a wider interval may be acceptable. The interval must be prospectively
defined e.g. 0.75-1.33 and justified addressing in particular any safety or efficacy
concerns for patients switched between formulations.
Others
Statistical evaluation of tmax only makes sense if there is a clinically relevant claim for
rapid release or action or signs related to adverse effects. The non-parametric 90%
confidence interval for this measure of relative bioavailability should lie within a
clinically determined range.
For other (see 3.3) pharmacokinetic parameters in comparison relative bioavailability
(e.g. Cmin, Fluctuation, t1/2, etc.) considerations analogous to those for AUC, Cmax or tmax
apply, taking into consideration the use of log-transformed or untransformed data,
respectively.
3.6.3 Handling deviations from the study plan
The method of analysis should be planned in the protocol. The protocol should also
specify methods for handling drop-outs and for identifying biologically implausible
outliers. Post hoc exclusion of outliers is generally not accepted.
The outliers could not be omitted, if there is no strong reason on technical fault reason.
Data analysis should be done both with and/without these data and the impact to the
final result should be discussed. Medical or pharmacokinetic explanation is needed for
such observations.
3.6.4 A remark on individual and population bioequivalence
To date, most bioequivalence studies are designed to evaluate average bioequivalence.
Experience with population and individual bioequivalence studies is limited. Therefore,
no specific recommendation is given on this matter.
3.7

In vitro dissolution complementary to a bioequivalence study

The results of "in vitro" dissolution tests, obtained with the batches of test and reference
products that were used in the bioequivalence study should be reported. The results
should be reported as profiles of percent of labelled amount dissolved versus time.
The specifications for the in vitro dissolution of the product should be derived from the
dissolution profile of the batch that was found to be bioequivalent to the reference
product and would be expected to be similar to those of the reference product (see
Appendix II).
For immediate release products, if the dissolution profile of the test product is dissimilar
compared to that of the reference product and the in vivo data remain acceptable the
dissolution test method should be re-evaluated and optimised. In case that no
discriminatory test method can be developed which reflects in vivo bioequivalence a
different dissolution specification for the test product could be set.
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3.8

Reporting of results

The report of a bioavailability or a bioequivalence study should give the complete
documentation of its protocol, conduct and evaluation complying with GCP-rules and
related EU and ICH E3 guidelines. This implies that the authenticity of the whole of the
report is attested by the signature of the principal investigator. The responsible
investigator(s), if any, should sign for their respective sections of the report.
Names and affiliations of the responsible investigator(s), site of the study and period of its
execution should be stated. The names and batch numbers of the products used in the
study as well as the composition(s), finished product specifications and comparative
dissolution profiles should be provided. In addition, the applicant should submit a signed
statement confirming that the test product is the same as the one that is submitted for
marketing authorisation.
All results should be clearly presented and should include data from subjects who
eventually dropped-out. Drop-out and withdrawal of subjects should be fully documented
and accounted for. The method used to derive the pharmacokinetic parameters from the
raw data should be specified. The data used to estimate AUC should be reported. If
pharmacokinetic models are used to evaluate the parameters the model and computing
procedure used should be justified. Deletion of data should be justified.
All individual subject data should be given and individual plasma concentration/time
curves presented in linear/linear and log/linear scale. The analytical report should include
the results for all standard and quality control samples as well. A representative number
of chromatograms or other raw data should be included covering the whole concentration
range for all, standard and quality control samples as well as the specimens analysed. The
analytical validation report should be submitted as well.
The statistical report should be sufficiently detailed to enable the statistical analysis to be
repeated, e.g. randomisation scheme, demographic data, values of pharmacokinetic
parameters for each subject, descriptive statistics for each formulation and period. A
detailed ANOVA and/or non-parametric analysis, the point estimates and corresponding
confidence intervals including the method of their estimation should also be included.
4.

APPLICATIONS
SUBSTANCES

4.1

Bioavailability

FOR

PRODUCTS

CONTAINING

NEW

ACTIVE

In the case of new active substances (new chemical entities) intended for systemic action,
the pharmacokinetic characterisation will have to include the determination of the
systemic availability of the substance in its intended pharmaceutical form in comparison
with intravenous administration. If this is not possible (e.g. not technically feasible or for
safety reasons) the bioavailability relative to a suitable oral solution or suspension should
be determined. In the case of a prodrug the intravenous reference solution should
preferably be made of the active moiety.
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4.2

Bioequivalence

During development bioequivalence studies are necessary as bridging studies between (i)
pivotal and early clinical trial formulations; (ii) pivotal clinical trial formulations,
especially those used in the dose finding studies, and the to-be-marketed medicinal
product; (iii) other comparisons depending on the situation. Such studies may be
exempted if the absence of differences in the in vivo performance can be justified by
satisfactory in vitro data (see 5.1.1 and 5.2).
5.
5.1

APPLICATIONS FOR PRODUCTS CONTAINING APPROVED ACTIVE
SUBSTANCES
Bioequivalence studies

In vivo bioequivalence studies are needed when there is a risk that possible differences
in bioavailability may result in therapeutic inequivalence.
The kind of studies to be performed may vary with the type of product, as follows.
5.1.1. Oral immediate release forms with systemic action
This section pertains to dosage forms such as tablets, capsules and oral suspensions and
takes into consideration criteria derived from the concepts underlying the
Biopharmaceutics Classification System, i.e. high solubility, high permeability for the
active substance and high dissolution rate for the medicinal product. These criteria,
along with a non-critical therapeutic range should be primarily considered; therefore the
following characteristics have to be taken into account in order to justify the request for
exemption from in vivo bioequivalence studies. Hence data must be supplied to justify
the absence of such studies.
a)

Characteristics related to the active substance:
i-

risk of therapeutic failure or adverse drug reactions:
this risk depends on the requirements of special precautions with respect
to precision and accuracy of dosing of the active substance, e.g. the need
for critical plasma concentrations;

ii -

risk of bioinequivalence:
evidence of bioavailability problems or bioinequivalence exists for some
specific active substances;

iii -

solubility:
When the active substance is highly water soluble, the product could be
in general exempted from bioequivalence studies unless, considering the
other characteristics, the exemption could entail a potential risk.
Polymorphism and particle size are major determinants of dissolution
rate and special attention should be paid to these characteristics. An
active substance is considered highly water soluble if the amount
contained in the highest dose strength of an immediate release product is
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dissolved in 250 ml of each of three buffers within the range of pH 1-8 at
37°C (preferably at or about pH 1.0, 4.6, 6.8);
iv -

pharmacokinetic properties:
linear and complete absorption indicating high permeability reduces the
possibility of an immediate release dosage form influencing the
bioavailability.

b)

5.1.2

Characteristics related to the medicinal product:
i-

rapid dissolution
in case of exemption from bioequivalence studies, in vitro data should
demonstrate the similarity of dissolution profile between the test product
and the reference product in each of three buffers within the range of pH
1-8 at 37°C (preferably at or about pH 1.0, 4.6, 6.8). However, in cases
where more than 85% of the active substances are dissolved within 15
minutes, the similarity of dissolution profiles may be accepted as
demonstrated (see appendix II);

ii-

excipients
the excipients included in the composition of the medicinal product are
well established and no interaction with the pharmacokinetics of the
active substance is expected. In case of atypically large amounts of
known excipients or new excipients being used, additional
documentation has to be submitted;

iii -

manufacture
the method of manufacture of the finished product in relation with
critical physicochemical properties of the active substance (e.g. particle
size, polymorphism) should be adequately addressed and documented in
the development pharmaceutics section of the dossier.

Oral solutions

If the product is an aqueous oral solution at time of administration and contains an
active substance in the same concentration as an oral solution currently approved as a
medicinal product, no bioequivalence study is required, provided the excipients
contained in it do not affect gastrointestinal transit, absorption or in vivo stability of the
active substance.
In those cases where an oral solution has to be tested against an oral immediate release
formulation a comparative bioavailability study will be required unless an exemption
can be justified (see 5.1.1).
5.1.3

Non-oral immediate release forms with systemic action

In general bioequivalence studies are required.
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5.1.4

Modified release and transdermal dosage forms

Requirements for bioequivalence studies in accordance with the specific guideline
5.1.5

Fixed combinations products

Combination products should in general be assessed with respect to bioavailability and
bioequivalence of individual active substances either separately (in the case of a new
combination) or as an existing combination. Criteria under 5.1.1 will apply to individual
components. The study in case of a new combination should be designed in such a way
that the possibility of a pharmacokinetic drug-drug interaction could be detected.
5.1.6

Parenteral solutions

The applicant is not required to submit a bioequivalence study if the product is to be
administered as an aqueous intravenous solution containing the same active substance
in the same concentration as the currently authorised product.
In the case of other parenteral routes, e.g. intramuscular or subcutaneous, if the product
is of the same type of solution (aqueous or oily), contains the same concentration of the
same active substance and the same or comparable excipients as the medicinal product
currently approved, then bioequivalence testing is not required.
5.1.7

Gases

If the product is a gas for inhalation a bioequivalence study is not required.
5.1.8
a)

Locally applied products
Locally acting

For products for local use (after oral, nasal, inhalation, ocular, dermal, rectal, vaginal
etc. administration) intended to act without systemic absorption the approach to
determine bioequivalence based on systemic measurements is not applicable and
pharmacodynamic or comparative clinical studies are in principle required. The lack of
them should be justified (see specific Note for Guidance).
Whenever systemic exposure resulting from locally applied, locally acting medicinal
products entails a risk of systemic adverse reactions, systemic exposure should be
measured.
b)

Systemically acting

For locally applied products with systemic action a bioequivalence study is always
required.
5.2

In vitro dissolution

Dissolution studies are always necessary and consequently required. In vitro dissolution
testing forms a part of the assessment of a bioequivalence waiver request based on criteria
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as described in section 5.1. Dissolution studies must follow the guidance as laid out in
Appendix II.
5.3

Variations

If a product has been reformulated from the formulation initially approved or the
manufacturing method has been modified by the manufacturer in ways that could be
considered to impact on the bioavailability, a bioequivalence study is required, unless
otherwise justified. Any justification presented should be based upon general
considerations, e.g. as per 5.1.1, or on whether an acceptable in vivo/in vitro correlation
has been established.
In cases where the bioavailability of the product undergoing change has been investigated
and an acceptable correlation between in vivo performance and in vitro dissolution has
been established, the requirements for in vivo demonstration of bioequivalence can be
waived if the dissolution rate in vitro of the new product is similar to that of the already
approved medicinal product under the same test conditions as used to establish the
correlation (see Appendix II)
In all other cases bioequivalence studies have to be performed.
For variations of the innovator product the reference product for use in bioequivalence
and dissolution studies is usually that authorised under the current formula,
manufacturing method, packaging etc. and the product manufactured in line with the
proposed changes is tested against this.
When variations to an essentially similar product are made the reference product for the
bioequivalence study should be the innovator product.
5.4

Dose proportionality in immediate release oral dosage forms

If a new application concerns several strengths of the active substance a bioequivalence
study investigating only one strength may be acceptable. However the choice of the
strength used should be justified on analytical, pharmacokinetic and safety grounds.
Furthermore all of the following conditions should be fulfilled:


the pharmaceutical products are manufactured by the same manufacturer and process;



the drug input has been shown to be linear over the therapeutic dose range (if this is
not the case the strengths where the sensitivity is largest to identify differences in the
two products should be used);

 the qualitative composition of the different strengths is the same; except in the case of
flavours/colours.


the ratio between amounts of active substance and excipients is the same, or, in the
case of preparations containing a low concentration of the active substance (less than
5%), the ratio between the amounts of excipients is similar;



the dissolution profile should be similar under identical conditions for the additional
strengths and the strength of the batch used in the bioequivalence study.
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If a new strength (within the approved dose range) is applied for on the basis of an
already approved medicinal product and all of the stated conditions hold then a
bioequivalence study is not necessary.
5.5

Suprabioavailability

If suprabioavailability is found, i.e. if the new product displays an extent of absorption
appreciably larger than the approved product, reformulation to a lower dosage strength
should be considered. In this case, the biopharmaceutical development should be reported
and a final comparative bioavailability study of the reformulated new product with the old
approved product should be submitted.
In case reformulation is not carried out the dosage recommendations for the
suprabioavailable product will have to be supported by clinical studies. Such a
pharmaceutical product should not be accepted as therapeutically equivalent to the
existing reference product. If marketing authorisation is obtained, the new product may be
considered as a new medicinal product.
To avoid confusion for both prescribers and patients, it is recommended that the name of
suprabioavailable product precludes confusion with the older approved product
Suprabioavailable products cannot claim "essential similarity" (see section 2.5) with the
innovator/comparator product.
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APPENDIX I
Explanation of the symbols in paragraph 3.3
Cmax:

maximal plasma concentration;

Cmin:

minimal plasma concentration;

Cav:

average plasma concentration;

tmax:

time passed since administration at which the plasma concentration
maximum occurs;

AUCt:

area under the plasma concentration curve from administration to last
observed concentration at time t;

AUC∞:

area under the plasma concentration curve extrapolated to infinite time;

AUCτ:

AUC during a dosage interval in steady state;

MRT:

mean residence time;

Aet:

cumulative urinary excretion from administration until time t;

Ae∞:

cumulative urinary excretion extrapolated to infinite time;

t1/2:

plasma concentration half-life;

Fluctuation:

(Cmax – Cmin)/Cav

Swing:

(Cmax – Cmin)/Cmin
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APPENDIX II
Dissolution testing
A medicinal product is composed of drug substance and excipients and the proportion
between them, the type of excipients and the manufacturing method of the final product
are chosen based on the content, the physicochemical and the bulk properties of the drug
and on its absorption properties. Taken as a whole this gives each product certain
dissolution characteristics.
During the development of a medicinal product a dissolution test is used as a tool to
identify formulation factors that are influencing and may have a crucial effect on the
bioavailability of the drug. As soon as the composition and the manufacturing process are
defined a dissolution test is used in the quality control of scale-up and of production
batches to ensure both batch to-batch consistency and that the dissolution profiles remain
similar to those of pivotal clinical trial batches. Furthermore, a dissolution test can be
used to support the bioavailability of a new drug product, the bioequivalence of an
essentially similar product or variations.
Therefore, dissolution studies can serve several purposes:
i- Quality assurance


To get information on the test batches used in bioavailability/bioequivalence studies
and pivotal clinical studies to support specifications for quality control



To be used as a tool in quality control to demonstrate consistency in manufacture



To get information on the reference product used in bioavailability/bioequivalence
studies and pivotal clinical studies

ii- Bioequivalence surrogate inference


To demonstrate similarity between reference products from different ASEAN
member countries



To demonstrate similarity between different formulations of an active substance
(variations and new, essentially similar products included) and the reference
medicinal product



To collect information on batch to batch consistency of the products (test and
reference) to be used as basis for the selection of appropriate batches for the in vivo
study

The test methodology should be in accordance with pharmacopoeial requirements unless
those requirements are shown to be unsatisfactory. Alternative methods can be considered
when justified that these are discriminatory and able to differentiate between batches with
acceptable and non-acceptable performance of the product in vivo.
If an active substance is considered highly soluble, it is reasonable to expect that it will
not cause any bioavailability problems if, in addition, the dosage system is rapidly
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dissolved in the physiological pH-interval expected after product administration. A
bioequivalence study may in those situations be waived based on case history and
similarity of dissolution profiles which are based on discriminatory testing, provided that
the other exemption criteria in 5.1.1 are met. The similarity should be justified by
dissolution profiles, covering at least three time points, attained at three different buffers
(normally pH range 1-6.8; in cases where it is considered necessary pH range 1-8).
In the case of a drug or excipients that are insensitive to pH, profiles from only two buffer
systems are required.
If an active substance is considered to have a low solubility and a high permeability, the
rate limiting step for absorption may be dosage form dissolution. This is also the case
when one or more of the excipients are controlling the release and subsequent dissolution
step of the active substance.
In those cases a variety of test conditions is recommended and adequate sampling should
be performed until either 90% of the drug is dissolved or an asymptote is reached.
Knowledge of dissolution properties under different conditions e.g. pH, agitation, ionic
strength, surfactants, viscosity, osmotic pressure is important since the behaviour of the
solid system in vivo may be critical for the drug dissolution independent of the physicochemical properties of the active substance. An appropriate experimental statistical design
may be used to investigate the critical parameters and for the optimisation of such
conditions.
Any methods to prove similarity of dissolution profiles are accepted as long as they are
justified.
The similarity may be compared by model-independent or model-dependent methods e.g.
by linear regression of the percentage dissolved at specified time points, by statistical
comparison of the parameters of the Weibull function or by calculating a similarity factor
e.g. the one defined below:
100
t =n

ƒ2 = 50 • log
1+

∑ [R (t ) − T (t )]

2

t =1

n

In this equation f2 is the similarity factor, n is the number of time points, R(t) is the mean
percent drug dissolved of e.g. a reference product, and T(t) is the mean percent drug
dissolved of e.g. a test product.
The evaluation of similarity is based on the conditions of





A minimum of three time points (zero excluded)
12 individual values for every time point for each formulation
not more than one mean value of > 85% dissolved for each formulation
that the standard deviation of the mean of any product should be less than 10% from
second to last time point.
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An f2 value between 50 and 100 suggests that the two dissolution profiles are similar. In
cases where more than 85% of the drug are dissolved within 15 minutes, dissolution
profiles may be accepted as similar without further mathematical evaluation.
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SUPPLEMENT I
Suggested Clinical Laboratory Tests for Bioequivalence Study
•

Renal Function Test

•

Liver Function Test

•

Blood Glucose

•

Complete Blood Count

•

Serology ( HIV, Hep B ) : Optional

•

Pregnancy Test : If necessary

•

12- Lead Electrocardiogram
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SUPPLEMENT lI

Bioequivalence Study Reporting Format

Study tittle
Name of sponsor
Name and address of clinical laboratory
Name and address of analytical laboratory
Dates of clinical study (start, completion)
Signature Page
Name of Principal and Clinical Investigator(s)
Signature and date
List of other study personnel
Study Protocol
Introduction
Study Objective
Study treatments
Study methods
Reference and Test Product Information
Name, Batch Number, Batch size (test product), formulation, active ingredient, amount of
active ingredient and expiry date, finished product specifications, comparative dissolution
profiles
Clinical and Safety Records
Assay Methodology and Validation
Assay method description
Validation procedure and results
Pharmacokinetic Parameters and Tests
Definition and calculations
Figures and Tables
Statistical Analyses
Results and discussion
Conclusions
Appendices
Study Protocol
Letter of Approval of Institutional Review Board/Independent Ethical Committee
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1. บทนํา
ผลการรักษาที่ดีจะเกิดขึ้นเมื่อตัวยาสําคัญจากผลิตภัณ ฑยาที่ใชในการรั กษาสามารถเขาสู
ตําแหนงของการออกฤทธิ์ในปริ มาณที่ใ หผลการรักษาและมีระยะเวลาที่เ พียงพอ ดังนั้นการศึก ษา
ประสิทธิผลของผลิตภัณฑยาที่มีสวนประกอบของตัวยาสําคัญที่ตองการผลการรักษาจึงเปนการทํานาย
วาผลิตภัณฑยานั้นใหผลการรักษาที่ดีหรือไม ผลการรักษาที่แตกตางกันของผลิตภัณฑยามีความสัมพันธ
กับคาชีวประสิทธิผล (Bioavailability) ของตัวยาสําคัญ จึงมีความจําเปนที่จะตองศึกษาการปลดปลอย
ตัวยาสําคัญจากผลิตภัณฑยาจนกระทั่งถูกดูดซึมเขาสูกระแสเลือด และไปยังตําแหนงของการออกฤทธิ์
เพื่อใหทราบคาชีวประสิทธิผลของตัวยาสําคัญที่ถูกปลดปลอยออกจากผลิตภัณฑยานั้นๆโดยเฉพาะอยาง
ยิ่งผลิตภัณฑยาสามัญ (Generic product) ซึ่งมีตัวยาสําคัญเดียวกับผลิตภัณฑยาตนแบบ (Innovator
product) และตองการใชแทนผลิตภัณฑยาตนแบบ ผลิตภัณฑยาสามัญนั้นๆ ควรมีความเทาเทียมกันทาง
ผลการรักษา (Therapeutic equivalence) กับผลิตภัณฑยาตนแบบ จึงจะสามารถใชแทนกันได
การที่ผลิตภัณฑยาจะใหผลการรักษาที่เทาเทียมกัน ผลิตภัณฑยานั้นๆจะตองมีความเทาเทียม
ทางเภสัชกรรม (Pharmaceutical equivalence) และมีชีวสมมูล (Bioequivalence) หรือมีชีวประสิทธิผลที่
เทากัน (Comparable bioavailability) การประเมินความเทาเทียมกัน (Equivalence studies) โดยทั่วไป
ตองทําการศึกษาในมนุษย (in vivo studies) แตในบางกรณีสามารถยกเวนการศึกษาในมนุษยได
(biowaiver) เชน การยกเวนโดยพิจารณาจากหลักเกณฑ “Biopharmaceutics Classification System
(BCS)”
วิธีการศึกษาความเทาเทียมกันของผลิตภัณฑยาที่เหมาะสมมีดังนี้

1. วิธีศึกษาเปรียบเทียบทางเภสัชจลนศาสตร (Comparative pharmacokinetic
studies) หรือการศึกษาชีวสมมูล (Bioequivalence studies)
วิธีศึกษาเปรียบเทียบทางเภสัชจลนศาสตรหรือชีวสมมูลใชหลักการที่วา เมื่อใหผลิตภัณฑยา
สองชนิดในคนแลว ถาระดับยาในเลือดที่เวลาตางๆอยูในระดับเดียวกัน ความเขมขนของยาที่ตําแหนง
ของการออกฤทธิ์ควรมีคาใกลเคียงกัน ทั้งนี้โดยสมมติฐานวาระดับยาในเลือดมีความสมดุลกันกับระดับ
ยาในตําแหนงของการออกฤทธิ์ ดังนั้นผลการรักษาของผลิตภัณฑยาทั้งสองนาจะเหมือนกัน ขอมูล
เภสัชจลนศาสตรนี้สามารถพิสูจนความเทาเทียมของผลการรักษาของผลิตภัณฑยาทั้งสองได โดยวิธี
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ดังกลาวเปนที่นิยมใชกันมาก เนื่องจากสามารถวัดการปลดปลอยตัวยาจากผลิตภัณฑยาจนกระทั่งถูก
ดูดซึมเขาสูกระแสเลือดไดโดยตรง สวนใหญจึงใชในการศึกษาผลิตภัณฑยาที่หวังผลการดูดซึมหรือ
ออกฤทธิ์ทั้งรางกาย เชน ยารับประทาน ยาฉีดเขากลามเนื้อ เปนตน

2. วิธีศึกษาเปรียบเทียบทางเภสัชพลศาสตร (Comparative pharmacodynamic
studies)
การศึกษาโดยการเปรียบเทียบคาทางเภสัชพลศาสตรในอาสาสมัครที่มีสุขภาพดี หรือในผูปวย
อาจใชพิสูจนความเทาเทียมของผลการรักษาระหวางผลิตภัณฑยาสองชนิดได อยางไรก็ตามวิธีศึกษา
เปรียบเทียบทางเภสัชพลศาสตรนี้ไมแนะนําสําหรับผลิตภัณฑยาที่มีการดูดซึมยาเขาสูกระแสเลือด และ
สามารถใชวิธีศึกษาเปรียบเทียบทางเภสัชจลนศาสตรหรือชีวสมมูลในการศึกษาความเทาเทียมกันได
เนื่องจากความแปรปรวนที่เกิดภายในอาสาสมัคร (within-subject variability) ที่ไดจากการวัดคาทาง
เภสัชพลศาสตรมีคาสูงกวาการวัดคาทางเภสัชจลนศาสตร นอกจากนั้นรูปแบบการศึกษาที่ยุงยากและ
ตองใชอาสาสมัครจํานวนมากเพื่อใหการทดสอบทางสถิติมีความนาเชื่อถือ ทําใหวิธีนี้ไมเปนที่นิยมมาก
นัก แตในบางกรณีการศึก ษาโดยการเปรี ย บเทีย บคาทางเภสัชพลศาสตร อ าจมีความจํา เปน หากไม
สามารถวัดระดับยาในเลือดได เชน ผลิตภัณฑยาที่ออกฤทธิ์เฉพาะที่ (ยาสําหรับใชทางตา ทางผิวหนัง
และยาพนสูด เปนตน) หรือระดับยาในเลือดไมมีความสัมพันธกับผลการรักษา
ถาใชการวัดผลทางเภสัชพลศาสตร ควรทําการตรวจวัดใหพอเพียงที่จะไดรายละเอียดของ
แตละชวงเวลา โดยคาเริ่มตนของแตละชวงเวลาควรเทียบเทากันและกราฟแสดงผลทางเภสัชพลศาสตร
ที่ ส มบู ร ณ ยั ง คงอยู ใ นระดั บ ที่ ต่ํ า กว า การตอบสนองสู ง สุ ด ทางสรี ร วิ ท ยา วิ ธี ที่ ใ ช วั ด ควรมี ค วาม
เฉพาะเจาะจง ความถูกตอง และสามารถทําซ้ําได ควรคํานึงถึงความสัมพันธระหวางขนาดยาและผลการ
ตอบสนองที่มีความสัมพันธไมเปนเสนตรง และควรทํา baseline correction ระหวางการวิเคราะหขอมูล
ดวย

3. วิธีศึกษาเปรียบเทียบทางคลินิก (Comparative clinical studies)
ในบางกรณี ไมสามารถใชวิธีศึกษาเปรียบเทียบทางเภสัชจลนศาสตรในการประเมินความ
เทาเทียมได เนื่องจากไมสามารถวั ดระดับยาในเลือดที่เวลาตางๆได และบางครั้งการใชคาทาง
เภสัชพลศาสตรอาจไมสามารถดําเนินการได เนื่องจากไมมีพารามิเตอรทางเภสัชพลศาสตรที่เหมาะสม
ดังนั้น จึ งต องใชวิ ธี ศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บทางคลินิก เพื่อ ศึก ษาความเท า เที ย มของผลการรั ก ษาระหว า ง
ผลิตภัณฑยาสองชนิดแทน อยางไรก็ตามวิธีศึกษาเปรียบเทียบทางคลินิกนั้นมีความไว (sensitivity)
นอยกวาวิธีศึกษาเปรียบเทียบทางเภสัชจลนศาสตรและทางเภสัชพลศาสตร และตองการอาสาสมัคร
จํานวนมากกวาเพื่อใหขอมูลมีความนาเชื่อถือทางสถิติ
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4. วิธีศึกษาเปรียบเทียบในหลอดทดลอง (Comparative in vitro studies)
วิธีศึกษาเปรียบเทียบในหลอดทดลอง เปนวิธีพิสูจนความเทาเทียมของผลิตภัณฑยาที่สะดวก
รวดเร็ว และประหยัดคาใชจาย ซึ่งนิยมใชศึกษารวมกับการศึกษาในสิ่งมีชีวิต ไมวาจะเปนวิธีศึกษา
เปรียบเทียบทางเภสัชจลนศาสตร ทางเภสัชพลศาสตร หรือทางคลินิก เพื่อพิสูจนความเทาเทียมทาง
เภสัชกรรมของผลิตภัณฑสองชนิดกอนที่จะทําการศึกษาในสิ่งมีชีวิต และในบางกรณีสามารถใชแทน
การพิสูจนความเทาเทียมของผลการรักษาในมนุษยได
จากวิธีการที่กลาวมาขางตน การศึกษาโดยใชวิธีศึกษาเปรียบเทียบทางเภสัชจลนศาสตรหรือ
ชีวสมมูล และวิธีศึกษาเปรียบเทียบในหลอดทดลอง โดยเฉพาะการศึกษาการละลายในหลอดทดลอง
(in vitro dissolution testing) เปนวิธีพิสูจนความเทาเทียมของผลการรักษาที่นิยมใชกันมากที่สุดใน
ปจจุบัน โดยเฉพาะอยางยิ่งผลิตภัณฑยาที่ใหโดยการรับประทาน และหวังผลการดูดซึมหรือออกฤทธิ์ทั้ง
รางกาย ดังนั้นหลักเกณฑที่จะกลาวถึงตอไปนี้ จึงเนนที่การศึกษาเปรียบเทียบทางเภสัชจลนศาสตรหรือ
ชีวสมมูล และวิธีศึกษาเปรียบเทียบการละลายของยา เพื่อใชเปนแนวทางในการศึกษาความเทาเทียมกัน
ของผลการรั ก ษาระหว า งผลิ ต ภั ณ ฑ ย าทดสอบ (Test product) กั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ ย าอ า งอิ ง (Reference
product) หรือที่นิยมทั่วไปคือ ระหวางผลิตภัณฑยาสามัญกับผลิตภัณฑยาตนแบบ และเปนหลักประกัน
ในประสิทธิผลและคุณภาพของผลิตภัณฑยา
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา โดยกองควบคุมยาจึงไดจัดทําคูมือนี้ขึ้นโดยปรับปรุง
จาก “หลักเกณฑและแนวปฏิบัติในการศึกษาชีวสมมูลของยาสามัญ” ของกองควบคุมยาป 2543 และให
สอดคลองกับ “ASEAN Guidelines for the Conduct of Bioavailability and Bioequivalence Studies”
เพื่อใชเปนคูมือประกอบการศึกษาชีวสมมูลตามหลักเกณฑ ASEAN และทําใหการศึกษาเพื่อพิสูจน
ความเทาเทียมของผลการรักษาระหวางผลิตภัณฑยาในประเทศไทยเปนที่ยอมรับของสากลมากขึ้น หาก
มีขอสงสัยใหศึกษา “Guidelines for the Conduct of Bioavailability and Bioequivalence Studies” ฉบับ
ภาษาอังกฤษซึ่งรับ (adopted) มาจาก ASEAN guidelines ประกอบ
อนึ่ง Guidelines for the Conduct of Bioavailability and Bioequivalence Studies และคูมือ
การศึกษาชีวประสิทธิผลและชีวสมมูลของผลิตภัณฑยานี้ไมใชเปนแนวทางในการศึกษาเพื่อพิสูจน
ความเทาเทียมของผลิตภัณฑยาชีววัตถุ (Biological products)

2. วัตถุประสงค
คูมือการศึกษาชีวประสิทธิผลและชีวสมมูลของผลิตภัณฑยาฉบับนี้มีวัตถุประสงคเพื่อใชเปน
คูมือประกอบการศึกษาชีวประสิทธิผลและชีวสมมูลของผลิตภัณฑยาตาม “Guidelines for the Conduct
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of Bioavailability and Bioequivalence Studies” ซึ่งรับมาจาก ASEAN guidelines ทั้งนี้ guidelines ฉบับ
ภาษาอังกฤษมีจุดมุงหมายดังนี้
1. เพื่ อ กํ า หนดเกณฑ ก ารประเมิ น ความเท า เที ย มกั น ทางประสิ ท ธิ ผ ลการรั ก ษาระหว า ง
ผลิตภัณฑยาสามัญกับผลิตภัณฑยาอางอิง
2. เพื่อกําหนดแนวทางปฏิบัติในการศึกษาชีวประสิทธิผลและชีวสมมูลของผลิตภัณฑยา
3. เพื่อกําหนดเกณฑและแนวทางการพิจารณาผลการศึกษาชีวสมมูลของผลิตภัณฑยา
4. เพื่อกําหนดเกณฑการพิจารณาผลิตภัณฑยาที่ขอขึ้นทะเบียนวาผลิตภัณฑยาใดสามารถใช
การศึกษาในหลอดทดลองแทนผลการศึกษาในมนุษย หรือการศึกษาชีวสมมูล และ/หรือ
ไดรับการยกเวนการพิสูจนความเทาเทียม

3. นิยามศัพท
3.1 Pharmaceutical equivalence : ความเทาเทียมทางเภสัชกรรม
ผลิตภัณฑยาที่มีความเทาเทียมทางเภสัชกรรม ตองมีตัวยาสําคัญ ขนาดความแรง รูปแบบยา
เดียวกัน โดยเขามาตรฐานขอกําหนดเหมือนกันหรือเทียบเทากัน
ผลิตภัณฑยาที่มีความเทาเทียมทางเภสัชกรรม อาจจะมีหรือไมมีชีวสมมูลกัน เนื่องจากอาจมี
สวนผสมอยางอื่นๆ และกรรมวิธีการผลิตแตกตางกัน ซึ่งอาจทําใหการละลายในรางกาย และ/หรือการ
ดูดซึมยาชาหรือเร็วตางกัน

3.2 Pharmaceutical alternatives
ผลิตภัณฑยาจะเปน pharmaceutical alternatives เมื่อผลิตภัณฑยานั้นมีโครงสรางของสวน
ออกฤทธิ์เหมือนกัน แตรูปแบบทางเคมีอาจแตกตางกัน (เชน เปน ester หรือเกลือตางชนิดกัน เปนตน)
หรือมีรูปแบบยาแตกตางกัน (เชน ยาเม็ด, ยาแคปซูล) หรือมีขนาดความแรงตางกัน

3.3 Bioavailability : ชีวประสิทธิผล
ชีวประสิทธิผล หมายถึง อัตรา และปริมาณตัวยาสําคัญหรือโครงสรางของสวนออกฤทธิ์ที่ถูก
ดูดซึมจากผลิตภัณฑยาเขาสูกระแสเลือด และสามารถกระจายไปถึงตําแหนงของการออกฤทธิ์ แบงเปน
2 ประเภท คือ “Absolute bioavailability” เมื่อเปรียบเทียบกับการใหยาทางหลอดเลือดซึ่งถือวามี
ชีวประสิทธิผลเทากับ 100% เชน ยาน้ําสําหรับรับประทานกับยาฉีดเขาหลอดเลือดดํา และ “Relative
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bioavailability” เมื่อเปรียบเทียบกับยาในรูปแบบอื่นๆ ที่มีวิธีการใหยาเหมือนกันหรือวิธีการอื่นที่ไมใช
การใหยาทางหลอดเลือด เชน ยาเม็ดกับยาน้ําสําหรับรับประทาน

3.4 Bioequivalence : ชีวสมมูล
ผลิตภัณฑยาจะมีชีวสมมูลกัน เมื่อผลิตภัณฑยานั้นมีความเทาเทียมกันทางเภสัชกรรม หรือเปน
Pharmaceutical alternatives และหลังจากใหยาที่มีขนาดยา (molar dose) เดียวกัน แลวคาชีวประสิทธิผล
เทาเทียมกัน ซึ่งหมายถึงผลิตภัณฑยามีประสิทธิผลและความปลอดภัยเชนเดียวกัน

3.5 Therapeutic equivalence : ความเทาเทียมกันทางผลการรักษา
ผลิตภัณฑยาจะมีความเทาเทียมกันทางผลการรักษา เมื่อผลิตภัณฑยานั้นมีตัวยาสําคัญหรือ
โครงสรางของสวนออกฤทธิ์เหมือนกัน และหลังจากใหยาในขนาดเทากันแลวใหผลทางคลินิก คือมี
ประสิทธิผล ความปลอดภัยเหมือนกัน เมื่อใชรักษาผูปวยดวยวิธีการใหยาเหมือนกันตามขอบงใชและ
เงื่อนไขที่ระบุในเอกสารกํากับยา การพิสูจนความเทาเทียมกันทางผลการรักษาสามารถทําไดดวยวิธี
การศึกษาชีวสมมูล วิธีศึกษาเปรียบเทียบทางเภสัชพลศาสตร ทางคลินิก หรือในหลอดทดลอง

3.6 Oral immediate release dosage forms : รูปแบบยาชนิดรับประทานที่
ปลดปลอยตัวยาสําคัญทันที
ผลิตภัณฑยาที่ใหโดยการรับประทาน และหวังผลใหปลดปลอยตัวยาสําคัญทันที เมื่อตกถึง
กระเพาะอาหาร

3.7 Modified release dosage forms : รูปแบบยาที่ดัดแปลงการปลดปลอยตัวยา
สําคัญ
เปนคําศัพทรวมที่หมายถึง รูปแบบยาที่เปน delayed, sustained, extended หรือ controlled
release หมายถึง ผลิตภัณฑยาที่มีการดัดแปลงการปลดปลอยตัวยาสําคัญโดยวิธีเคลือบเม็ดยา แคปซูล
หรือแกรนูลดวยสารเคลือบ หรือใชเทคนิคอื่นๆ เพื่อใหยาปลดปลอยออกในบริเวณ ปริมาณ และเวลาที่
ตองการ ซึ่งรูปแบบยาที่ปลดปลอยตัวสําคัญทันทีไมสามารถใหผลเชนนั้นได

3.8 Innovator products : ผลิตภัณฑยาตนแบบ
โดยทั่ ว ไปจะหมายถึ ง ผลิ ต ภั ณ ฑ ย าที่ ผ ลิ ต และได รั บ อนุ มั ติ ใ ห จํ า หน า ยเป น รายแรกใน
ทองตลาดโดยมีขอมูลดานประสิทธิภาพ ความปลอดภัย และคุณภาพประกอบการพิจารณาครบถวน
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3.9 Reference/Comparator products : ผลิตภัณฑยาอางอิง/เปรียบเทียบ
ผลิตภัณฑยาที่ใชเปนมาตรฐานในการศึกษาเปรียบเทียบความเทาเทียมในดานเภสัชกรรม
ชีวประสิทธิผล ผลการรักษา และความปลอดภัย อาจหมายถึงผลิตภัณฑยาตนแบบ หรือยาอื่นใดที่ใช
เปนมาตรฐานอางอิงเปรียบเทียบ ตามที่สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาเปนผูกําหนด

4. รูปแบบและการดําเนินการศึกษา
การศึกษาชีวสมมูล คือ การศึกษาเปรียบเทียบชีวประสิทธิผล (Comparative bioavailability)
ระหวางผลิตภัณฑยาทดสอบ (Test products) และผลิตภัณฑยาอางอิง (Reference products) หรือ
ผลิตภัณฑยาเปรียบเทียบ (Comparator products) ทําโดยการเปรียบเทียบระดับยาในเลือดหรือปสสาวะที่
ระยะเวลาตางๆ หลังจากใหผลิตภัณฑยาทั้งสองในมนุษย โดยสวนใหญผลิตภัณฑยาอางอิง คือ
ผลิตภัณฑยาตนแบบซึ่งมีขอมูลการศึกษาทางพิษวิทยา เภสัชวิทยา และทางคลินิก เปนที่ยอมรับถึง
ประสิทธิภาพและความปลอดภัยแลว

4.1 ขอพิจารณาทางจริยธรรม (Ethical considerations)
การดําเนินการศึกษาชีวสมมูลควรเปนไปตามเกณฑการปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี (Good
Clinical Practice; GCP) โดยคํานึงถึง สิทธิ ความปลอดภัย และความเปนอยูที่ดีของอาสาสมัครเปน
สําคัญตามหลักการแหงคําประกาศเฮลซิงกิ (Declaration of Helsinki) โครงรางของการศึกษาชีวสมมูล
ตองผานการพิจารณาโดยคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมอิสระ (Independent Ethics Committee: IEC)
หรือคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมประจําสถาบัน (Institutional Review Board: IRB) กอนเริ่ม
ดําเนินการศึกษา อาสาสมัครจะตองไดรับคําชี้แจงถึงประโยชน ความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการศึกษาวิจัย
อยางครบถวนจนเปนที่พอใจ และยินยอมเขารวมการศึกษาดวยความเต็มใจ โดยลงนามในหนังสือแสดง
ความยินยอมไวเปนหลักฐาน

4.2 โครงรางการศึกษา (Study protocol)
การดําเนินการศึกษาชีวสมมูลตองเปนไปตามรายละเอียดที่ระบุในโครงรางการศึกษา ซึ่งเปน
ขอตกลงรวมกันระหวางผูดําเนินการศึกษาและผูวาจาง หรือผูใหทุน (วิจัย) โดยมีการลงนามรวมกันไว
เปนหลักฐาน การเปลี่ยนแปลงใดๆ ในโครงรางจะตองไดรับความเห็นชอบและมีลงนามรวมกันของทั้ง
สองฝาย โดยผูดําเนินการศึกษาตองเปนผูรับผิดชอบใหการดําเนินการศึกษาเปนไปตามโครงรางอยาง
เครงครัด ผูดําเนินการศึกษาไมควรทําการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่ไมไดระบุไวในโครงรางโดยไมไดรับ
ความเห็นชอบจากผูใหทุน และคณะกรรมการจริยธรรม ยกเวนมีความจําเปนตองกระทําเพื่อกําจัดความ
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เสี่ยงที่จะเกิดอันตรายตออาสาสมัครที่เขารวมการศึกษา ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงควรระบุไวใน
รายงาน พรอมอธิบายเหตุผลดวย

4.3 รูปแบบการศึกษา (Study design)
รูปแบบการศึกษาที่ดีควรลดความแปรปรวนที่เกิดจากปจจัยอื่นๆ ที่ไมไดเกิดจากผลิตภัณฑยา
(formulation effect) ที่ตองการทดสอบหรือสามารถแยกความแตกตางที่เกิดจากผลิตภัณฑยาออกจาก
ปจจัยอื่นๆ ได เชน subject effect และ period effect เปนตน ควรควบคุมสภาวะของการศึกษาเพื่อลด
ความแปรปรวนระหวางอาสาสมัครดวยกัน (between-subject) หรือที่เกิดภายในอาสาสมัครแตละคน
(within-subject) ใหมากที่สุด และการใหผลิตภั ณฑย าแก อาสาสมัครแตละกลุมตองทําแบบสุม
(randomization) เพื่อกําจัดปจจัยที่เกิดจากลําดับการใหยา (sequence effect) และเวลา (time effect) หรือ
ทําใหปจจัยดังกลาวเทาๆ กันในแตละกลุม
4.3.1 Nonreplicated design
รูปแบบการศึกษาที่นิยมใช คือ การศึกษาแบบขามสลับ (crossover design) เชน การศึกษา
ชีวสมมูลของผลิตภัณฑยา 2 ชนิด จะใชรูปแบบ two-formulation, two-period, two-sequence cross-over
design ทําโดยการแบงอาสาสมัครออกเปน 2 กลุม โดยทั้ง 2 กลุมไดรับทั้งผลิตภัณฑยาทดสอบและ
ผลิตภัณฑยาตนแบบเหมือนกัน แตเวนระยะหางกันอยางนอย 5 เทาของคาครึ่งชีวิต (half-life) ของยานั้น
ในบางกรณี สามารถใชรูปแบบการศึกษาที่ทําคูขนานกัน (parallel study design) เชน ตัวยา
สําคัญที่มีคาครึ่งชีวิตยาวนานมากๆ เพื่อใหไดขอมูลที่ถูกตอง และสามารถวิเคราะหขอมูลทางสถิติได
นาเชื่อถือ โดยทั่วไปจะใชจํานวนอาสาสมัครมากกวาการศึกษาแบบขามสลับ
4.3.2 Replicated design
อาจพิ จ ารณาใช รู ป แบบการศึ ก ษานี้ เมื่ อ มี ข อ มู ล ว า ตั ว ยาสํ า คั ญ นั้ น ๆมี เ ภสั ช จลนศาสตร
แปรปรวนสูง ตัวอยางเชน การศึกษาแบบ two-formulation, four-period, two-sequence crossover design

4.4 วิธีดําเนินการศึกษา (Study conduct)
4.4.1 วิธีการใหยา (drug administration)
การแบงกลุมอาสาสมัครเพื่อใหไดรับผลิตภัณฑยาแตละตํารับตองทําแบบสุม (randomization)
ในกรณีที่ตองการปกปด (blinding) การใหยาควรระบุอยางชัดเจนในโครงรางการศึกษาวามีการปกปด
ในขั้นตอนใด และดวยวิธีใด
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โดยทั่วไปนิยมทําการศึกษาดวยวิธีใหยาเพียงครั้งเดียว (single-dose study) แตในบางกรณีอาจ
จําเปนตองใชหรือพิจารณาใชการศึกษาดวยวิธีใหยาหลายครั้ง (multiple-dose study) หรือ steady-state
study ดังนี้
1. เภสั ช จลนศาสตร ข องยานั้ น ไม สั ม พั น ธ เ ชิ ง เส น ตรงกั บ ขนาดยาที่ ใ ช (nonlinear
pharmacokinetics) เชน เภสัชจลนศาสตรของตัวยาขึ้นกับขนาดยาหรือเวลา (dose- or time-dependent
pharmacokinetics)
2. ผลิตภัณฑยาที่มีการดัดแปลงการปลดปลอยตัวยาสําคัญบางชนิดโดยทําการศึกษารวมกับ
วิธีใหยาเพียงครั้งเดียว
3. กรณีที่ทําการศึกษาดวยวิธีใหยาครั้งเดียวแลว ไมสามารถตรวจวัดระดับยาในเลือดไดอยาง
ถูกตองแมนยํา เพราะระดับยาในเลือดต่ํามาก
4. เภสัชจลนศาสตรของตัวยามีความแปรปรวนสูง (highly variable drugs) เนื่องจากความ
แปรปรวนที่เกิดภายในอาสาสมัครแตละคน (within-subject variability)
4.4.2 ขนาดยาที่ใชในการศึกษา (selection of dose)
การศึกษาดวยวิธีใหยาเพียงครั้งเดียว โดยทั่วไปใชขนาดความแรงสูงสุดที่มีจําหนายใน
ทองตลาด หากมีปญหาในการตรวจวิเคราะหปริมาณยาในเลือด อาจพิจารณาใหขนาดยาที่สูงกวานี้ไดแต
ไมควรเกินขนาดยาสูงสุดที่แนะนําไวในเอกสารกํากับยา อยางไรก็ตาม หากพบวามีความเสี่ยงสูงที่จะ
เกิดอาการไมพึงประสงค ควรพิจารณาใชขนาดความแรงที่ต่ําลงมา การศึกษาดวยวิธีการใหยาหลายครั้ง
ควรใชขนาดยาปกติที่แนะนําไวในเอกสารกํากับยา
4.4.3 ระยะหางของการใหยา (washout period)
ในการศึกษาดวยวิธีใหยาเพียงครั้งเดียว ระยะหางของการใหยาแตละผลิตภัณฑตองแนใจวา
ผลิตภัณฑยาที่ใหในครั้งแรกถูกกําจัดออกจากรางกายหมดแลว โดยทั่วไปควรหางกันอยางนอย 5 เทา
ของคาครึ่งชีวิต
สําหรับการศึกษาดวยวิธีใหยาหลายครั้ง อาสาสมัครจะไดรับยาอยางตอเนื่องในชวงเวลาคงที่
จนกระทั่งระดับยาถึง steady state ซึ่งโดยทั่วไปจะใหยาติดตอกันอยางนอย 3 เทาของคาครึ่งชีวิตโดยไม
ตองมีระยะหางของการใหยา (washout period)
4.4.4 การเก็บตัวอยาง (sample collection)
การเก็บตัวอยางเลือด (blood sample collection)
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โดยทั่วไปตัวอยางที่นิยมใชตรวจหาความเขมขนของตัวยาคือ ตัวอยางเลือด พลาสมาหรือซีรั่ม
ความถี่และระยะเวลาของการเก็บตัวอยางเพื่อตรวจหาความเขมขนของระดับยาในตัวอยาง
เลือด จะตองเพียงพอที่จะประเมินหาระดับยาสูงสุด (Cmax) เวลาที่ไดระดับยาสูงสุด (tmax) และครอบคลุม
พื้นที่ใตเสนโคงความสัมพันธระหวางระดับยาในรางกายและเวลา (AUC) ซึ่งแสดงถึงปริมาณยาที่ถูกดูด
ซึม (extent of absorption)
โดยทั่วไปคา AUCt ควรครอบคลุมอยางนอย 80% ของคา AUC∞
ควรเก็บตัวอยางอยางนอย 7 ตัวอยาง คือ ทันทีกอนใหยา 1 ตัวอยาง ชวงที่ระดับยากําลังขึ้น
1-2 ตัวอยาง ชวงรอบๆจุดสูงสุด (Cmax) 2 ตัวอยางและชวงที่ยากําลังลดลงหรือถูกกําจัดออกอีก 3-4
ตัวอยาง
ระยะเวลาทั้งหมดที่ใชในการเก็บตัวอยางเลือดควรมีคาอยางนอย 3 เทาของคาครึ่งชีวิตของยา
เพื่อใหการคํานวณหาคาครึ่งชีวิตการกําจัดออกของยา (terminal half-life) มีความถูกตองควร
เก็บตัวอยางเลือดในชวงที่ยากําลังลดลง (terminal log linear phase) อยางนอย 3-4 ตัวอยาง
สําหรับยาที่มคี าครึ่งชีวิตของยายาวนานมาก (> 24 ชั่วโมง) ควรเก็บตัวอยางเลือดเปนเวลานาน
อยางนอย 72 ชั่วโมงซึ่ง truncated AUC นี้จะเพียงพอที่จะนํามาเปรียบเทียบกระบวนการดูดซึมของยาได
การเก็บตัวอยางของการศึกษาดวยวิธีใหยาหลายครั้ง (multiple-dose study) ควรเก็บตัวอยาง
เลือดเพื่อหาระดับยาต่ําสุด (Cmin) หรือ trough level อยางนอย 3 วันติดตอกัน โดยทําการเก็บตัวอยางใน
เวลาเดียวกันของแตละวัน เพื่อใหแนใจวาระดับยาถึง steady state แลว แลวนําคาดังกลาวเปนคาความ
เขมขนเริ่มตน
การศึกษาดวยวิธีใหยาหลายครั้งสําหรับตัวยาที่มีคุณสมบัติ chronopharmacology โดยทราบ
วาชีวประสิทธิผลของยามีความแตกตางกันเมื่อใหยาในเวลาที่แตกตางกัน เชน เชา เย็น หรือกลางคืน
ควรเก็บตัวอยางเลือดเปนเวลา 24 ชั่วโมงเต็ม
ปริ มาณตัวอยางที่ เ ก็บต องเพี ยงพอสํา หรับวิ เคราะห และควรคํานึงถึงความปลอดภัยของ
อาสาสมัครเปนสําคัญ ทั่วไปนิยมเก็บปริมาณตัวอยางประมาณ 5-10 มิลลิลิตร ควรเก็บรักษาตัวอยางไว
ในสภาวะ และอุณหภูมิที่เหมาะสม เชน หลอดทดลองที่ปดสนิทและปองกันแสง โดยเก็บที่อุณหภูมิ
-20oC สําหรับยาทั่วไป หรือ -80oC สําหรับยาที่สลายตัวไดงาย จนกวาจะทําการวิเคราะหเพื่อใหแนใจวา
ปริมาณยาในตัวอยางที่เก็บไมไดสลายไป
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การเก็บตัวอยาง ปสสาวะ (urine sample collection)
การตรวจวัดระดับยาในตัวอยางปสสาวะจะกระทําตอเมื่อปริมาณยาสวนใหญถูกกําจัดออก
ทางไตในรูปที่ไมเปลี่ยนแปลง อยางไรก็ตามตองมีการพิจารณาเมื่อนําไปใชคํานวณหาอัตราเร็วในการ
ดูดซึมยา
จํ า นวนครั้ ง หรื อ ระยะเวลาที่ ใ ช ใ นการเก็ บ ตั ว อย า งป ส สาวะควรเพี ย งพอที่ จ ะคํ า นวณหา
พารามิเตอรทางเภสัชจลนศาสตรที่เกี่ยวของไดอยางถูกตองและครอบคลุม

4.5 อาสาสมัคร (subjects)
4.5.1 จํานวนอาสาสมัคร (number of subjects)
การกําหนดจํานวนอาสาสมัครที่เขารวมการศึกษา ตองพิจารณาหรือคํานวณบนพื้นฐานของ
พารามิเตอรหลักที่แสดงถึงชีวประสิทธิผลของยา คือ AUC หรือ Cmax โดยคํานึงถึงคาตางๆ ตอไปนี้
- สัมประสิทธิ์ความแปรปรวนของพารามิเตอรหลัก (within-subject %CV) ซึ่งสามารถหาได
จากการทํา pilot study หรืองานวิจัยที่ผานมา หรือเอกสารที่ตีพิมพเผยแพร
- ระดับนัยสําคัญ (significance level) ที่ตองการ (นิยมใช α = 0.05)
- power (1-β) ของการทดสอบ (ไมนอยกวา 80%)
- ความแตกตางที่ยอมรับไดระหวางผลิตภัณฑทดสอบและผลิตภัณฑอางอิงตามหลักเกณฑ
การศึกษาชีวสมมูลโดยทั่วไปมีคาไมเกิน ± 20%
อยางไรก็ตาม จํานวนอาสาสมัครที่ไดขอมูลครบถวนตองไมต่ํากวา 12 คน และตองระบุวิธี
คํานวณจํานวนอาสาสมัครไวในโครงรางการศึกษาดวย โดยทั่วไปจํานวนอาสาสมัครที่คํานวณไดตาม
เกณฑขางตนถาสัมประสิทธิ์ความแปรปรวน (CV) มีคามากกวา 20% จะอยูระหวาง 18-24 คน
4.5.2 กรณีอาสาสมัคร drop-outs หรือถอนตัว (withdrawals)
ในทางปฏิบัติควรทําการศึกษาในอาสาสมัครที่มากกวาจํานวนที่คํานวณได เพื่อสํารองในกรณี
ที่อาสาสมัคร drop-outs หรือถอนตัวจากการศึกษา และตองระบุไวอยางชัดเจนในโครงราง เนื่องจากการ
เพิ่มอาสาสมัครเพื่อทดแทนอาสาสมัครที่ถอนตัวออกไประหวางการศึกษาทําใหเกิดความยุงยากในการ
วิเคราะหทางสถิติ โดยทั่วไปไมควรเพิ่มอาสาสมัครเพื่อทดแทนในกรณีที่เกิด drop-outs และควรระบุ
สาเหตุของการถอนตัวของอาสาสมัครไวในรายงานการศึกษาชีวสมมูลดวย
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ถาจํานวนอาสาสมัครที่เขารวมการศึกษามีความเหมาะสมตามที่คํานวณได แตไมสามารถทํา
การพิสูจนวา ผลิตภัณฑยาทั้งสองชนิดมีชีวสมมูลกันได อาจเนื่องมาจากมีความแปรปรวนมากกวาที่คาด
ไว สามารถเพิ่มจํานวนอาสาสมัครที่เขารวมการศึกษาได (add-on subject study) โดยที่ตองเพิ่ม
อาสาสมัครไมนอยกวาครึ่งหนึ่งของจํานวนอาสาสมัครที่เขารวมการศึกษาในครั้งแรก การวิเคราะหโดย
นํ า ผลการศึ ก ษามารวมกั น จะทํ า ได ต อ เมื่ อ ดํ า เนิ น การโดยใช โ ครงร า งของการศึ ก ษาเดี ย วกั น และ
ผลิตภัณฑยาที่ใชในการศึกษามาจากรุนการผลิต (batch) เดียวกัน
การศึกษาแบบ add-on subject study ตองดําเนินการศึกษาตามโครงรางอยางเครงครัดและ
สถิติที่นํามาใชในการวิเคราะหขอมูลตองมีความเหมาะสม
4.5.3 การคัดเลือกอาสาสมัคร (selection of subjects)
ควรระบุ เ กณฑ ก ารคั ด เลื อ กอาสาสมั ค รเข า ร ว ม/ออกจากการศึ ก ษา (inclusion/exclusion
criteria) ไวอยางชัดเจนในโครงราง รวมถึง เกณฑการถอนอาสาสมัครออกจากการศึกษา (withdrawal
criteria) การพิจารณาคัดเลือกอาสาสมัครเขารวมการศึกษาควรพิจารณาโดยใชเกณฑตอไปนี้
1. อาสาสมัครที่เขารวมการศึกษาชีวสมมูลสวนใหญเปนอาสาสมัครสุขภาพดี เพื่อลดความ
แปรปรวนที่เกิดจากอาสาสมัครใหนอยที่สุด
2. อาสาสมัครที่เขารวมการศึกษาเปนไดทั้งเพศชายหรือหญิง อยางไรก็ตามอาสาสมัครที่เปน
หญิงจะตองไมใชยาคุมกําเนิดและไมตั้งครรภ หรืออยูในระหวางใหนมบุตร
3. อาสาสมัครควรมีอายุระหวาง 18-55 ป มีน้ําหนักในเกณฑปกติโดยพิจารณาจากคา body
mass index (BMI) ควรอยูระหวาง 18-30 kg/m2 โดยทั่วไปสําหรับคนเอเชียคา BMI ควรอยูระหวาง 1825 kg/m2 และผานการตรวจสอบประวัติการใชยา การตรวจรางกาย การตรวจวินิจฉัยทางหองปฏิบัติการ
คลินิก ไดแก renal function test (BUN, serum creatinine), liver function test (AST/ALT, total bilirubin,
alkaline phosphatase), blood glucose และ complete blood count
4. บางกรณีการตรวจวินิจฉัยบางอยางอาจมีความจําเปนทั้งกอนและหลังการศึกษาโดยขึ้นกับ
เภสัชวิทยาของผลิตภัณฑยานั้นๆ เชน การวัด electrocardiogram (ECG) สําหรับยาที่มีผลตอหัวใจ และ
ควรทําการทดสอบ serology สําหรับ hepatitis B (HBsAg) หรือ C (anti HCV) หรือ HIV แลวแตกรณี
5. ไมมีประวัติปวยเปนโรคระบบทางเดินอาหาร โรคตับ โรคไต โรคภูมิแพ หรือโรคอื่นๆ ที่
อาจมีผลตอชีวประสิทธิผลของยา
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6. ไมสูบบุหรี่ หรือถาอาสาสมัครมีการสูบบุหรี่ปานกลาง (นอยกวา 10 มวนตอวัน) ควรระบุ
ไวอยางชัดเจนและควรอภิปรายถึงผลสืบเนื่องที่จะมีตอผลการศึกษาที่ไดรับจากอาสาสมัครเหลานี้
7. ไมมีประวัติดื่มสุราเปนประจํา และไมติดยาเสพติด
อาสาสมัครจะตองไดรับคําอธิบายถึงวัตถุประสงค วิธีการ ความเสี่ยง ผลที่จะไดจากการศึกษา
และไดลงนามในหนังสือแสดงความยินยอมแลวกอนเขารวมการศึกษา อาสาสมัครมีสิทธิ์ที่จะบอกเลิก
การเขารวมการศึกษาเมื่อใดก็ได
4.5.4 มาตรฐานของการศึกษา (standardization of the study)
ควรกําหนดเงื่อนไขขอจํากัดตางๆ ในระหวางที่ทําการศึกษาใหเปนมาตรฐานเพื่อลดความ
แปรปรวนที่อาจเกิดขึ้นจากปจจัยตางๆ เชน อาหาร เครื่องดื่ม และการปฏิบัติตัวระหวางการศึกษา
ทดลอง ดังตอไปนี้
1. อาสาสมัครตองงดยาอื่นๆกอนการใหยาและระหวางการศึกษาเปนระยะเวลาที่เหมาะสม
2. อาสาสมัครควรงดอาหาร (fasting state study) เปนเวลาหนึ่งคืนหรืออยางนอย 10
ชั่วโมงกอนใหยา หากในเอกสารกํากับยาของผลิตภัณฑยาตนแบบระบุวาควรรับประทานยาพรอม
อาหาร ควรพิจารณาการศึกษาผลของอาหารตอยา (food effects study) ดวย
3. กอนเริ่มการศึกษาอาสาสมัครสามารถดื่มน้ําไดเทาที่ตองการยกเวน 1 ชั่วโมงกอนและหลัง
การใหยา
4. เมื่ อ ให ย าแล ว อาสาสมั ค รทุ ก คนควรดื่ ม น้ํ า ตามในปริ ม าณที่ เ ท า ๆ กั น อย า งน อ ย 150
มิลลิลิตร (โดยทั่วไปใหดื่มปริมาณ 150-250 มิลลิลิตร)
5. อาสาสมัครอาจไดรับเครื่องดื่มรอนหรือน้ําผลไมหลังจากใหยาแลว 3 ชั่วโมง และควร
รับประทานอาหารหลังจากใหยาไปแลวอยางนอย 4 ชั่วโมง และอาหารที่ใหควรเปนอาหารมาตรฐานที่
มีสวนประกอบและปริมาณของอาหารเหมือนกัน (standard meals)
6. อาสาสมัครไมควรไดรับอาหารหรือเครื่องดื่มที่มีผลตอระบบไหลเวียนของเลือด ระบบ
ยอยอาหาร ตับ หรือไต กอนการศึกษา 24 ชั่วโมงและระหวางการเก็บตัวอยางเลือด เชน แอลกอฮอล
กาแฟ ชา หรือน้ําผลไมบางชนิด
7. อาสาสมัครควรอยูในบริเวณที่กําหนดตลอดเวลาของการเก็บตัวอยาง ไมออกกําลังกาย
ระหวางการทดลอง และปฏิบัติกิจกรรมเฉพาะเทาที่จําเปน
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เงื่อนไขและขอจํากัดตางๆ ที่กลาวขางตนเปนขอควรปฏิบัติทั้งในการศึกษาดวยวิธีใหยาครั้ง
เดียว และการศึกษาดวยวิธีใหยาหลายครั้ง โดยเฉพาะในวันที่ทําการเก็บตัวอยางเพื่อหาอัตราและปริมาณ
การดูดซึมยา
4.5.5 การดูแลและเฝาระวังอาสาสมัคร (subject monitoring)
แพทยผูรวมดําเนินการศึกษาจะตองซักถามและดูแ ลอาสาสมัคร เพื่อติดตามอาการไมพึง
ประสงค (adverse events) ที่อาจเกิดขึ้นไดตลอดระยะเวลาการศึกษา หากเกิดอาการไมพึงประสงคขึ้น
อาสาสมัครจะตองไดรับการรักษาทันที และแพทยควรทําการประเมิน และบันทึกอาการไมพึงประสงค
ที่เกิดขึ้นลงในแบบบันทึกขอมูลอาสาสมัคร (case record form) และตองระบุไวในรายงานการศึกษา
ชีวสมมูลดวย
การตรวจสุขภาพอาสาสมัครกอน ระหวางและหลังการศึกษาตองกระทําภายใตการดูแลของ
แพทย ซึ่งตองเปนผูวินิจฉัยและประเมินสุขภาพของอาสาสมัครวาสามารถเขารวมการศึกษา หรือดําเนิน
การศึกษาตอไดหรือไม
4.5.6 การศึกษาในผูปวย (inclusions of patients)
ถายาที่ตองการศึกษามีอาการไมพึงประสงคและมีผลหรือความเสี่ยงทางเภสัชวิทยาที่พิจารณา
แล ว ว า จะมี ผ ลต อ อาสาสมั ค รสุ ข ภาพดี เช น ยารั ก ษาโรคมะเร็ ง เป น ต น อาจจํ า เป น ต อ งศึ ก ษาใน
อาสาสมั ค รที่ เ ป น ผู ป ว ยแทนด ว ยความระมั ด ระวั ง ภายใต ก ารควบคุ ม ดู แ ลที่ เ หมาะสม ในกรณี นี้
ผูดําเนินการศึกษาควรใหเหตุผลในการเลือกใชผูปวยในการศึกษา
4.5.7 ลักษณะปรากฏทางพันธุกรรม (genetic phenotyping)
ควรคํานึงถึง phenotyping และ/หรือ genotyping ของอาสาสมัครที่เขารวมการศึกษาดวย
โดยเฉพาะรูปแบบการศึกษาที่ทําคูขนานกัน (parallel study design) สําหรับรูปแบบการศึกษาแบบขาม
สลับ (crossover design) อาจจะพิจารณาเชนกันเพื่อความปลอดภัยของอาสาสมัครและผลทาง
เภสัชจลนศาสตร ในกรณีที่ทราบแนชัดวาภาวะพหุสัณฐานทางพันธุกรรม (genetic polymorphism)
มี ผ ลต อ ยาที่ ต อ งการศึ ก ษาชี ว สมมู ล ควรดํ า เนิ น การศึ ก ษาในอาสาสมั ค รที่ ท ราบ phenotype หรื อ
genotype ของ ภาวะพหุสัณฐาน (polymorphism) นั้น

4.6 การตรวจวัดระดับยา (drug level measurement)
สวนใหญการศึกษาชีวประสิทธิผลและชีวสมมูลจะทําการวิเคราะหหาปริมาณตัวยาสําคัญใน
รูปของ parent compound
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แตในบางกรณีอาจจําเปนตองวิเคราะหตัวยาในรูปของ metabolites แทน ดังตัวอยางตอไปนี้
- ปริมาณตัวยาสําคัญในรูปของ parent compound ในกระแสเลือดต่ํามากๆ ทําใหไม
สามารถตรวจวิเคราะหไดอยางถูกตอง หรือตัวยาสําคัญไมมีความคงตัวใน biological
matrix หรือมีคาครึ่งชีวิต (half-life) สั้นเกินไป
- กรณีที่ parent compound อยูในรูปของ prodrug
การศึกษาชีวสมมูลโดยการตรวจวัดระดับของ metabolites ควรมีการพิจารณาเปนกรณีๆ โดย
คํานึงถึงวัตถุประสงคของการศึกษาชีวสมมูลที่ตองการเปรียบเทียบชีวประสิทธิผลของผลิตภัณฑยา
ทดสอบและผลิตภัณฑยาอางอิงเปนหลัก หาก metabolites ของยานั้นมีสวนสําคัญในการออกฤทธิ์
เช น เดี ย วกั บ ตั ว ยาสํ า คั ญ และเภสั ช จลนศาสตร ข องยาไม มี ค วามสั ม พั น ธ เ ชิ ง เส น ตรง (non-linear
pharmacokinetic) จะตองทําการวิเคราะหหาปริมาณทั้ง parent compound และ active metabolites และ
ตองประเมินผลแยกกันดวย

4.7 การตรวจวิเคราะหทางเคมี (chemical analysis)
สถานที่ที่ทําการตรวจวิเคราะหควรปฏิบัติตามหลักของ Good Laboratory Practice (GLP) เชน
EMEA/OECD GLP หรือ WHO GLP หรือ ISO/IEC 17025:2005
วิธีที่ใชตรวจวิเคราะหตัวยาสําคัญหรือ metabolites ของยาในตัวอยางพลาสมา ซีรั่ม เลือด หรือ
ปสสาวะ จะตองทําการตรวจสอบความถูกตองของวิธีวิเคราะห โดยแบงออกเปน 2 ชวง คือ
1. ตรวจสอบกอนการศึกษาในอาสาสมัคร (pre-study phase validation)
2. ตรวจสอบระหวางการวิเคราะหตัวอยางจากอาสาสมัคร (study phase validation)
สําหรับชวง pre-study phase validation หัวขอที่ทําการตรวจสอบ ไดแก ความเฉพาะเจาะจง
(selectivity/specificity), คาต่ําสุดที่ตรวจวัดได (lower limit of quantification ; LLOQ), ความสัมพันธ
เชิงเสนตรง (linearity), ความถูกตอง (accuracy), ความแมนยํา (precision) ทั้ง within-run และ
between-run, ประสิทธิภาพของการสกัด (recovery) และความคงตัวของตัวยา (stability) ใน
กระบวนการตางๆ ไดแก freeze-thaw stability, long-term stability, short-term stability, postpreparative stability และ stock-solution stability
ในชวงที่ทําการวิเคราะหตัวอยางจริงจากอาสาสมัครตองทําการตรวจสอบวิธีวิเคราะห (study
phase validation) ที่ใชอีกครั้ง เพื่อยืนยันความคงตัวของยา ความถูกตอง และความแมนยําของวิธี
วิเคราะห โดยตองสราง calibration curve สําหรับการวิเคราะหตัวอยางแตละครั้ง (analytical run) และ
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ใช calibration curve นี้ในการคํานวณหาความเขมขนของยาในตัวอยางที่ทําการวิเคราะหในครั้งนั้นๆ
และควรทําการวิเคราะหชุดตัวอยางควบคุมคุณภาพ (quality control samples) ในชวงที่ทําการวิเคราะห
ตัวอยางของอาสาสมัครในแตละครั้งดวย นอกจากนั้นยังจําเปนตองทําการตรวจสอบความถูกตองของ
วิธีการบริหารจัดการตัวอยางดวย
วิธีการตรวจสอบวิธีวิเคราะหควรปฏิบัติตาม “Guidance for Industry: Bioanalytical Method
Validation” ฉบับลาสุดขององคการอาหารและยา ประเทศสหรัฐอเมริกา (US FDA)
ควรเขียนวิธีตรวจวิเคราะห และวิธีตรวจสอบวิธีวิเคราะหไวในคูมือการปฏิบัติงาน (standard
operating procedure; SOP) อยางชัดเจน และตองระบุไวในโครงรางการศึกษาชีวสมมูลดวย หากมีการ
ดัดแปลงวิธีวิเคราะหกอนหรือระหวางการวิเคราะหตัวอยางจริง ควรทําการตรวจสอบวิธีวิเคราะหใหม
และตองระบุไวในรายงานการศึกษาชีวสมมูล
กรณีที่ตัวยามีคุณสมบัติ chirality การวัดระดับยาควรใชวิธีวิเคราะหที่มีความจําเพาะเจาะจง
หรือสามารถแยก enantiomers ออกจากกันได ยกเวนกรณีดังตอไปนี้
1. ผลิตภัณฑยาทั้งสองมีตัวยาสําคัญที่เปน enantiomer ตัวหนึ่งมีความคงตัวเหมือนกัน
2. ผลิตภัณฑยาทั้งสองมีตัวยาสําคัญเปน racemate mixture และ enantiomers ทั้งสองตัวมี เภสัช
จลนศาสตรสัมพันธเชิงเสนตรงกับขนาดยาที่ให (linear pharmacokinetics)

4.8 ผลิตภัณฑที่ใชในการศึกษา (Investigational products)
4.8.1 ผลิตภัณฑยาทดสอบ (Test products)
ผลิตภัณฑยาทดสอบที่นํามาศึกษาชีวสมมูลและมีจุดประสงคเพื่อการขึ้นทะเบียนตองเปน
ผลิตภัณฑเดียวกับที่ตองการจําหนายในทองตลาด โดยตองมีสวนประกอบและปริมาณสารในตํารับ
รูปแบบ ความคงตัว รวมถึงวิธีการผลิต (ทั้งเครื่องมือและกระบวนการผลิต) เหมือนกัน
ผลิตภัณฑที่ใชในการศึกษาตองมาจากผูผลิตที่ไดรับการรับรองมาตรฐานการผลิตที่ดี (Good
Manufacturing Practice; GMP)
สํ า หรั บ ยารู ป แบบรั บ ประทานชนิ ด ของแข็ ง ที่ อ อกฤทธิ์ ทั้ ง ร า งกาย เช น ยาเม็ ด /แคปซู ล
ผลิตภัณฑยาทดสอบจะตองสุมมาจากรุนที่ผลิตขึ้นในปริมาณไมต่ํากวา 10% ของรุน (batch or lot)
ซึ่งคาดวาจะผลิตเพื่อจําหนายหรือไมนอยกวา 100,000 หนวยขึ้นกับปริมาณใดมากกวากัน เวนแตจะมี
เหตุผลอันควรโดยอยูที่ดุลยพินิจของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เพื่อใหแนใจวาตัวอยางที่จะ
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นําไปศึกษาเปนตัวแทนที่แทจ ริงของยาที่จะผลิตจําหนายต อไป ในกรณีขนาดรุนการผลิตนอยกวา
100,000 หนวยตองใชตัวอยางจากรุนที่ผลิตเทาขนาดเพื่อจําหนายในการศึกษาชีวสมมูล ถาตอมามีการ
เพิ่มขนาดรุนการผลิต (scale-up) ควรมีการตรวจสอบความถูกตองอยางเหมาะสม
เมื่อทําการศึกษาเปรียบเทียบการละลายในหลอดทดลองของตัวอยางที่ไดจากรุนที่ผลิตเพื่อ
จําหนายเทียบกับรุนที่ผลิตขึ้นเพื่อทําการศึกษาชีวสมมูลแลว กราฟแสดงการละลายของรุนการผลิตทั้ง
สองควรเหมือนกันเมื่อใชเงื่อนไขหรือสภาวะการทดลองที่เหมาะสม
ผลิตภัณฑยาที่มีตัวยาสําคัญมากกวา 1 ชนิด และตัวยาสําคัญเขาตามหลักเกณฑตองทดสอบ
ชีวสมมูล จะตองทดสอบการละลายของยาในหลอดทดลองและชีวสมมูลของตัวยาสําคัญทุกตัวดวย
ผลิตภัณฑยาที่มีหลายความแรง (strength) ใหเลือกทําการศึกษาชีวสมมูลเพียงความแรงเดียว
โดยพิจารณาจากความเหมาะสมของการตรวจวิเคราะห เภสัชจลนศาสตรของยา และความปลอดภัยของ
อาสาสมัคร ปกตินิยมใชความแรงสูงสุด สวนความแรงอื่นๆ ใหศึกษาโดยใชวิธีเปรียบเทียบผลการศึกษา
ในหลอดทดลองเพียงอยางเดียวโดยไมตองทําการศึกษาชีวสมมูลในมนุษยได หากผลิตภัณฑยาดังกลาว
เขาเกณฑตามขอ 6.1.1. (ข)
4.8.2 ผลิตภัณฑยาอางอิง/เปรียบเทียบ (Reference/Comparator products)
โดยทั่ ว ไปการศึ ก ษาชี ว สมมู ล จะเปรี ย บเที ย บกั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ ย าอ า งอิ ง หรื อ ผลิ ต ภั ณ ฑ ย า
เปรียบเทียบ ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาเปนผูกําหนด
ผลิตภัณฑยาอางอิงสวนใหญที่นิยมใชคือ ผลิตภัณฑยาตนแบบ (Innovator products) เนื่องจาก
ผานการพิสูจนแลววามีคุณภาพ (quality) ความปลอดภัย (safety) และประสิทธิภาพ (efficacy) เปนที่
ยอมรับ
4.8.3 การทดสอบความเทาเทียมทางเภสัชกรรม (Pharmaceutical equivalence)
ผลิ ตภั ณ ฑย าที่นํามาศึ ก ษาชี ว สมมูลต องพิสูจ นแ ล ว วามีความเทา เทีย มกัน ทางเภสัชกรรม
(Pharmaceutical equivalence) ดังตอไปนี้
- ผลวิ เ คราะห ป ริ ม าณตั ว ยาสํ า คั ญ ของผลิต ภั ณ ฑ ย าทดสอบและผลิ ต ภั ณ ฑ ย าอ า งอิ ง
จะตองเปนไปตาม finished product specification และไมแตกตางกันเกิน ± 5%
- ผลิ ต ภั ณ ฑ ย าทดสอบและผลิ ต ภั ณ ฑ ย าอ า งอิ ง มี ค วามสม่ํ า เสมอของตั ว ยาสํ า คั ญ
(uniformity of dosage units) ตามเกณฑมาตรฐานที่ระบุใน finished product
specifications และ/หรือเภสัชตํารับ
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4.8.4 การเก็บรักษาตัวอยางผลิตภัณฑที่ใชในการศึกษา (retention of the investigational
products)
ผูผลิตยาจะตองเก็บสํารองตัวอยางผลิตภัณฑยาทดสอบ และผลิตภัณฑยาอางอิงของรุนที่ใช
ศึกษาชีวสมมูลในปริมาณเพียงพอเปนระยะเวลามากกวาวันหมดอายุของยาที่ระบุไวบนฉลาก 1 ป หรือ
2 ป หลังจากทําการศึกษาเรียบรอยแลว หรือจนกวาจะไดรับการอนุมัติทะเบียนตํารับยา ขึ้นกับระยะเวลา
ใดยาวนานกวากัน เพื่อทําการตรวจสอบซ้ําไดอีก หากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยารองขอ
ตัวอยางยาดังกลาว ผูผลิตหรือผูยื่นขอทะเบียนตํารับยาตองรับรองเปนลายลักษณอักษรวาเปนตัวอยางที่
ผลิตรุนเดียวกันกับที่ใชในการศึกษาชีวสมมูล
ผลิตภั ณ ฑ ย าอ า งอิงและผลิตภั ณ ฑ ย าทดสอบตอ งมี การบรรจุ เ ฉพาะและติ ด ฉลากสํา หรั บ
อาสาสมัครแตละคนที่เขารวมการศึกษาชีวสมมูล เพื่อใหสามารถตรวจสอบความถูกตองของการให
ผลิตภัณฑยาอางอิงและผลิตภัณฑยาทดสอบแกอาสาสมัคร

4.9 การวิเคราะหขอมูล (data analysis)
4.9.1 การวิเคราะหเภสัชจลนศาสตร (pharmacokinetic analysis)
พารามิเตอรที่เกี่ยวของกับชีวประสิทธิผลของยาที่สําคัญ คือ พื้นที่ใตเสนโคงความสัมพันธ
ระหวางความเขมขนของยาในเลือดกับเวลา (area under the plasma concentration-time curve; AUC) ซึง่
แสดงถึง อัตราและปริมาณของตัวยาที่ถูกดูดซึม วิธีการคํานวณหาพารามิเตอรตางๆ ควรระบุไวใน
โครงรางอยางชัดเจน
พารามิเตอรจากการวิเคราะหปริมาณตัวยาในเลือด
- วิธีใหยาเพียงครั้งเดียว : AUCt , AUC∞ , Cmax , tmax นอกจากนั้นพารามิเตอรที่สามารถ
คํานวณเพิ่มเติมได คือ t1/2 และ MRT
- วิธีใหยาหลายครั้ง : AUCτ , Cmin , Cmax , Cav , Fluctuation และ Swing ที่สถานะคงตัว
(steady state)
ในกรณีที่เก็บตัวอยางจากปสสาวะพารามิเตอรที่ใช ไดแก Aet , Ae∞ , dAe/dt , (dAe/dt)max
ในการศึกษาชีวสมมูลพารามิเตอร AUCt แสดงถึงปริมาณการดูดซึมยาไดนาเชื่อถือมากที่สุด
ในการวิเคราะหทางเภสัชจลนศาสตรไมแนะนําใหใช compartment model เพียงอยางเดียวใน
การคํานวณ
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4.9.2 การวิเคราะหทางสถิติ (statistical analysis)
สถิติที่ใหใชทดสอบสําหรับการศึกษาชีวสมมูล คือ 90% confidence interval (90% CI) ของ
สัดสวนพารามิเตอร AUC และ Cmax ระหวางผลิตภัณฑยาทดสอบและผลิตภัณฑยาอางอิง ซึ่งใชหลัก
two one-sided test โดยมีสมมติฐานการวิจัย (null hypothesis ; Ho) วาผลิตภัณฑยาทั้งสองไมมีชีวสมมูล
กันที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 ขั้นตอนวิเคราะหทางสถิติ มีดังนี้
1. นําขอมูล AUC และ Cmax ที่คํานวณไดมาเปลี่ยนใหอยูในรูปลอการิทึม (logarithmic
transformation)
2. ใชวิธีทางสถิติ เชน ANOVA เพื่อวิเคราะหความแปรปรวนของขอมูล log transformed
AUC และ Cmax โดยมีการแสดง formulation effect, period effect, sequence effect, subject (within
sequence) effect และ standard error ของ formulation effect อยางชัดเจน
3. นําคา standard error ที่คํานวณไดจากขอ 2 มาสราง 90% CI ของสัดสวนพารามิเตอร AUC
และ Cmax ระหวางผลิตภัณฑยาทดสอบ และผลิตภัณฑยาอางอิง
ขอมูล tmax ควรทําการวิเคราะหทางสถิติโดยใชวิธี non-parametric และไมตองเปลี่ยนขอมูลให
อยูในรูปลอการิทึม สําหรับพารามิเตอรทางเภสัชจลศาสตรทั้งหมดที่สนใจ นอกเหนือจากคา 90% CI
แลว คาอื่น ๆ ทางสถิติที่ควรคํานวณ เชน คาเฉลี่ย (mean), คามัธยฐาน (median), คาต่ําสุด (minimum)
และคาสูงสุด (maximum) เปนตน
4.9.3 เกณฑการยอมรับความเทาเทียม (equivalence criteria)
การศึกษาชีวสมมูลในที่นี้คือ average bioequivalence ซึ่งมีเกณฑการยอมรับความเทาเทียม
ดังนี้
สัดสวนพารามิเตอร AUC (AUC-ratio)
เกณฑโดยทั่วไปจะถือวา 90% CI ของสัดสวนพารามิเตอร AUC ระหวางผลิตภัณฑยาทดสอบ
และผลิตภัณฑยาอางอิงตองอยูในชวง 0.80-1.25 สําหรับยาที่มีดัชนีการรักษาแคบ (narrow therapeutic
range) บางตัว อาจตองกําหนดเกณฑการยอมรับในชวงที่แคบกวานี้ มีนอยครั้งที่ 90% CI ของคาสัดสวน
พารามิเตอร AUC ที่กวางกวานี้จะเปนที่ยอมรับ หากมีเหตุผลทางคลินิกที่เหมาะสม และควรระบุไวอยาง
ชัดเจนในโครงราง
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สัดสวนพารามิเตอร Cmax (Cmax -ratio)
เกณฑโดยทั่วไปจะถือวา 90% CI ของสัดสวนพารามิเตอร Cmax ระหวางผลิตภัณฑยาทดสอบ
และผลิตภัณฑยาอางอิงตองอยูในชวง 0.80-1.25 ยาที่มีดัชนีการรักษาแคบ (narrow therapeutic range)
บางตัว อาจตองกําหนดเกณฑการยอมรับในชวงที่แคบกวานี้ ในบางกรณี 90% CI ของคาสัดสวน
พารามิเตอร Cmax อาจกวางกวานี้ได เชน 0.75-1.33 สําหรับตัวยาที่มีคุณสมบัติ high variable drug แตควร
ระบุไวอยางชัดเจนในโครงราง และควรมีการพิจารณาในแงของความปลอดภัยและประสิทธิผลเมื่อ
ผูปวยตองมีการเปลี่ยนผลิตภัณฑยาที่ใชในการรักษาดวย
พารามิเตอรอนื่ ๆ
tmax
การประเมินทางสถิติสําหรับพารามิเตอร tmax จะกระทําตอเมื่อมีขอมูลทางคลินิกวาการ
ปลดปลอยตัวยาสําคัญที่รวดเร็ว หรือการออกฤทธิ์อยางรวดเร็วมีความสัมพันธกับอาการไมพึงประสงค
ดังนั้นคา 90% CI (non-parametric method) ของพารามิเตอร tmax สําหรับการศึกษาชีวสมมูลจึงควรอยู
ในชวงที่ใหผลการรักษาทางคลินิก
สําหรับพารามิเตอรทางเภสัชจลนศาสตรอื่นๆ ในการพิจารณาการศึกษาชีวสมมูล (เชน Cmin ,
Fluctuation , t1/2 เปนตน) ใชวิธีเดียวกับพารามิเตอร AUC , Cmax หรือ tmax ที่กลาวขางตน ใชขอมูลใน
รูปของ log transformed หรือ untransformed โดยพิจารณาตามความเหมาะสม
4.9.4 การดําเนินการเมื่อมีการเบี่ยงเบนจากแผนการศึกษา
วิธีการวิเคราะหขอมูลควรระบุไวอยางละเอียดในโครงรางการศึกษา รวมถึงวิธีดําเนินการ
สําหรับกรณีอาสาสมัคร drop-out และวิธีการตรวจสอบคา outliers โดยทั่วไปการตัดขอมูล outliers โดย
ที่ไมระบุไวกอนไมเปนที่ยอมรับ
ไมควรตัดขอมูล outliers ออกหากไมมีเหตุผลทางวิชาการเพียงพอ การวิเคราะหขอมูลควรทํา
ทั้งแบบที่มีและ/หรือไมมีขอมูล outliers ดวย และควรทําการอภิปรายผลกระทบของคาเหลานี้ตอผล
การศึกษาที่ได ทั้งนี้ใหใชหลักการทางเภสัชจลนศาสตรหรือทางคลินิกในการอธิบายคา outliers ที่
เกิดขึ้น

4.10
ชีวสมมูล

การศึกษาการละลายในหลอดทดลองที่เปนองคประกอบของการศึกษา
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ควรมีรายงานผลการศึกษาการละลายในหลอดทดลองของผลิตภัณฑยาทดสอบและผลิตภัณฑ
ยาอางอิงสําหรับรุนการผลิตที่ใชในการศึกษาชีวสมมูล ในรูปของกราฟแสดงเปอรเซ็นตการละลายและ
เวลา
ขอกําหนดสําหรับการศึกษาการละลายในหลอดทดลองของผลิตภัณฑยา ควรไดมาจากขอมูล
แสดงการละลาย (dissolution profile) ของผลิตภัณฑยาทดสอบที่มีชีวสมมูลกับผลิตภัณฑยาอางอิงและ
ควรมีลักษณะเหมือนกับผลิตภัณฑอางอิงนั้นๆ
สําหรับผลิตภัณฑยาที่มีรูปแบบยาที่ปลดปลอยตัวยาสําคัญทันที ถาขอมูลแสดงการละลายของ
ผลิตภัณฑยาทดสอบไมเหมือนกับผลิตภัณฑยาอางอิง ขณะที่การศึกษาในมนุษยมีชีวสมมูล ควรทําการ
ประเมินวิธีการศึกษาการละลายในหลอดทดลองใหมและควรเปนวิธีที่มีความเหมาะสมที่สุด ในกรณีที่
ไม ส ามารถพั ฒ นาวิ ธีก ารศึ ก ษาการละลายในหลอดทดลองที่ ส ามารถแสดงความแตกต า งระหว า ง
ผลิตภัณฑซึ่งจะสะทอนไปยังผลการศึกษาชีวสมมูลในมนุษยได สามารถสรางขอกําหนดของการศึกษา
การละลายในหลอดทดลองสําหรับผลิตภัณฑยาทดสอบที่มีความตางออกไปได

4.11 การรายงานผลการศึกษา
รายงานผลการศึ ก ษาชี ว ประสิ ท ธิ ผ ลและการศึ ก ษาชี ว สมมู ล ควรประกอบด ว ยโครงร า ง
การศึกษา การดําเนินการศึกษา และการประเมินผลตามขอกําหนดของเกณฑการปฏิบัติการวิจัยทาง
คลินิกที่ดี (GCP) และควรมีการลงลายมือชื่อเพื่อรับรองความถูกตองของเอกสารรายงานผลการศึกษา
โดยผูดําเนินการศึกษาหลัก รวมทั้งผูดําเนินการศึกษาอื่นๆ ที่รวมรับผิดชอบการดําเนินการศึกษาควรลง
ลายมือชื่อเพื่อรับรองรายงานการศึกษาในสวนที่เกี่ยวของดวย
ควรระบุ ชื่ อ -นามสกุ ล และหน ว ยงานต น สั ง กั ด ของผู ดํ า เนิ น การศึ ก ษาทุ ก คน สถานที่
ดํา เนิน การศึก ษาและระยะเวลาที่ใ ช ใ นการศึ กษา รวมถึ งชื่อ และรุ นการผลิ ตของผลิ ตภัณ ฑที่ใ ชใ น
การศึกษาและสวนประกอบของตํารับ ขอกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑยา และผลการศึกษาเปรียบเทียบ
การละลายในหลอดทดลอง นอกจากนั้นผูยื่นคําขอควรรับรองวาผลิตภัณฑยาที่ใชในการศึกษาเปน
ผลิตภัณฑเดียวกับที่ขอขึ้นทะเบียนเพื่อจําหนายในทองตลาด
ผลการศึกษาของอาสาสมัครทุกคนควรแสดงอยางชัดเจน รวมทั้งขอมูลจากอาสาสมัครที่ถอน
ตัวและ/หรือออกจากการศึกษากอนกําหนด ควรอธิบายวิธีการคํานวณพารามิเตอรทางเภสัชจลนศาสตร
จากขอมูลดิบ และควรรายงานขอมูลที่นํามาใชคํานวณหาคา AUC ดวย ถามีการใช model ทาง
เภสัชจลนศาสตรในการประเมินคาพารามิเตอรตางๆ ควรอธิบาย models และวิธีการคํานวณที่ใชให
ชัดเจน ขอมูลที่ไมไดนํามาวิเคราะหตองมีเหตุผลชี้แจง
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ควรแสดงขอมูลและรายละเอียดของอาสาสมัครแตละคน แสดงกราฟความเขมขนของยาใน
พลาสมา/เวลาของอาสาสมัครแตละคนทั้งในรูปของ linear/linear และ log/linear scale รายงานผลการ
วิเคราะหตองมีผลการวิเคราะหตัวอยางสารมาตรฐาน และการวิเคราะหชุดตัวอยางควบคุมคุณภาพ
(quality control sample) ทั้งหมดดวย และควรแสดงตัวอยางของโครมาโตแกรมหรือขอมูลดิบอื่นๆ ที่ได
จากวิเคราะหสารมาตรฐาน ชุดตัวอยางควบคุมคุณภาพ และตัวอยางจากอาสาสมัครใหครอบคลุมทุกชวง
ความเขมขน รวมถึงขอมูลรายงานการตรวจสอบความถูกตองของวิธีวิเคราะหดวย
การรายงานขอมูลทางสถิติควรมีรายละเอียดเพียงพอที่จะสามารถทําการวิเคราะหทางสถิติซ้ํา
ได เชน แผนการสุมตัวอยาง, ขอมูลลักษณะประชากร, คาพารามิเตอรทางเภสัชจลนศาสตรของ
อาสาสมัครแตละคน และคาสถิติเชิงพรรณนาของแตละตํารับและแตละชวงเวลา เปนตน ควรแสดง
รายละเอียดของการวิเคราะหความแปรปรวน (ANOVA) และ/หรือการวิเคราะหแบบ non-parametric
วิธีการคํานวณ point estimates และ confidence intervals ดวย

5. การประยุกตใชกับผลิตภัณฑยาที่ประกอบดวยสารออกฤทธิ์ชนิดใหม (New
active substances)
5.1 การศึกษาชีวประสิทธิผล
กรณีของผลิตภัณฑย าที่มีตัวยาสํ าคัญเปนสารออกฤทธิ์ใหม/สารเคมีใหม (new active
substances/new chemical entities) ที่ออกฤทธิ์หลังการดูดซึมเขาสูกระแสเลือด ตองทําการศึกษา
เภสัชจลนศาสตรของยาในสวนของอัตราและปริมาณการดูดซึมยา (availability) จากผลิตภัณฑยาเขาสู
รางกาย โดยเปรียบเทียบกับรูปแบบยาที่ใหทางหลอดเลือด อยางไรก็ตาม หากไมสามารถเปรียบเทียบกับ
รูปแบบยาที่ใหทางหลอดเลือดได ไมวาจะดวยเหตุผลของความปลอดภัย หรืออื่นๆ อาจพิจารณาศึกษา
เปรี ย บเที ย บกั บ รู ป แบบยาน้ํ า สารละลาย หรื อ สารแขวนตะกอนที่ เ หมาะสมที่ ใ ห โ ดยการ
รับประทาน ในกรณีของผลิตภัณฑยาที่มีรูปแบบเปน prodrug ควรศึกษาเปรียบเทียบกับรูปแบบยาที่ให
ทางหลอดเลือดซึ่งมีตัวยาสําคัญอยูในรูปของสารออกฤทธิ์แลว

5.2 การศึกษาชีวสมมูล
ในขั้นตอนของการพัฒนายาที่ประกอบดวยสารออกฤทธิ์ใหม การศึกษาชีวสมมูลมีความ
จําเปนเพื่อเชื่อมตอขอมูล (bridging studies) ของสารออกฤทธิ์ตัวเดียวกันที่อยูในระหวางกระบวนการ
ศึกษาวิจัยทางคลินิก เชน ก) เปรียบเทียบระหวางสูตรตํารับของผลิตภัณฑยาที่ใชในการศึกษาวิจัยทาง
คลินิกที่สําคัญ (pivotal clinical trial) กับสูตรตํารับของผลิตภัณฑยาที่ทําการศึกษาวิจัยทางคลินิกเริ่มแรก
ข) เปรียบเทียบระหวางสูตรตํารับของผลิตภัณฑยาที่ใชในการศึกษาวิจัยทางคลินิกที่สําคัญโดยเฉพาะ
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การศึกษาขนาดการใชยากับสูตรตํารับของผลิตภัณฑยาที่จะจําหนายในทองตลาด ค) การเปรียบเทียบ
อื่นๆ แลวแตกรณี การศึกษาชีวสมมูลเพื่อเชื่อมตอขอมูลขางตนอาจยกเวนได หากมีขอมูลในหลอด
ทดลองเพียงพอที่จะอธิบายไดวาผลิตภัณฑยาดังกลาวไมมีผลแตกตางกันในสิ่งมีชีวิต

6. การประยุกตใชกับผลิตภัณฑยาที่ประกอบดวยสารออกฤทธิ์ที่ไดการรับรองแลว
(Approved active substances)
6.1 การศึกษาชีวสมมูล
การศึกษาชีวสมมูลในมนุษยมีความจําเปน เมื่อมีความเสี่ยงที่คาชีวประสิทธิผลที่แตกตางกัน
จะสงผลใหเกิดความไมเทาเทียมกันทางผลการรักษา
การดําเนินการศึกษาจะขึ้นกับรูปแบบผลิตภัณฑยาที่ตองการศึกษา ดังตอไปนี้
6.1.1 รูปแบบยารับประทานที่ปลดปลอยยาทันทีและออกฤทธิ์หลังการดูดซึมเขาสูกระแสเลือด
รูปแบบยารับประทานที่ปลดปลอยยาทันทีและออกฤทธิ์หลังการดูดซึมเขาสูกระแสเลือด เชน
ยาเม็ด (tablets) แคปซูล (capsules) ยาน้ําแขวนตะกอนสําหรับรับประทาน (oral suspensions)
การพิจารณาวาตองทําการศึกษาชีวสมมูลในมนุษยหรือไมควรใชหลักเกณฑของ Biopharmaceutics
Classification System (BCS) โดยตองพิจารณารวมกับชวงระดับยาที่ใหผลการรักษาไมเปนประเด็นที่
วิกฤต (non-critical therapeutic range) ดังนั้นใหพิจารณาตามคุณสมบัติตอไปนี้วาจะสามารถยกเวน
การศึกษาชีวสมมูลในมนุษยไดหรือไม โดยจะตองมีขอมูลสนับสนุนประกอบการพิจารณา
ก) พิจารณาจากคุณสมบัติของตัวยาสําคัญ (active substances)
1. ความเสี่ยงที่จะเกิดผลการรักษาที่ลมเหลว หรือเกิดอาการไมพึงประสงค
ความเสี่ยงเหลานี้ขึ้นอยูวาตองมีขอควรระวังพิเศษที่ตองมีการใหขนาดยาที่ถูกตองและแมนยํา
เชน ยาที่มีคาดัชนีการรักษาต่ําหรือชวงความปลอดภัยแคบ (narrow therapeutic index/safety margin)
หรือยาที่มีกราฟความสัมพันธระหวางผลการรักษาและขนาดยาคอนขางชัน (steep dose-response curve)
ทําใหมีแนวโนมวาจะให ผลการรักษาที่ลมเหลว หรือเกิดอาการไมพึงประสงค จะตองทําการศึกษา
ชีวสมมูลในมนุษย
2. ความเสี่ยงที่จะไมมีชีวสมมูล
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มีหลักฐานหรือรายงานวิจัยที่เชื่อถือไดระบุวาตัวยาสําคัญหรือตัวยาที่มีสูตรโครงสรางทางเคมี
ใกลเ คียงกัน มี ปญหาดานชีวประสิ ทธิผล (Bioavailability problems) หรือไมมีชีวสมมูลกั น
(bioinequivalence) หรือใหผลการรักษาไมเทาเทียมกัน (therapeutic inequivalence) จะตองทําการศึกษา
ชีวสมมูลในมนุษย
3. คาการละลาย
ตัวยาที่มีคาการละลายสูงอาจยกเวนการศึกษาชีวสมมูลได แตตองพิจารณาคุณสมบัติอื่นๆ ดวย
เชน ภาวะพหุสัณฐาน (polymorphism) ขนาดอนุภาค (particle size) ซึ่งเปนปจจัยที่สงผลถึงอัตราการ
ละลาย
ตัว ยาสํ าคัญจะถือว ามี ค าการละลายสูง เมื่อปริมาณตัว ยาสําคั ญทั้ งหมดในผลิตภั ณ ฑย าใน
รูปแบบปลดปลอยยาทันทีที่ขนาดความแรงสูงสุดสามารถละลายในตัวกลางทําละลายปริมาตร 250
มิลลิลิตร โดยทําการศึกษาในบัฟเฟอร 3 ชนิด ในชวง pH 1-8 อุณหภูมิ 37+0.5°C (pH ที่แนะนําคือ 1.0,
4.6 และ 6.8 หรือใกลเคียง)
4. คุณสมบัติทางเภสัชจลนศาสตร (pharmacokinetic properties)
ตั ว ยาสํ า คั ญ ในรู ป แบบยารั บ ประทานที่ ป ลดปล อ ยยาทั น ที ที่ มี ก ารดู ด ซึ ม ดี แ ละมี
เภสั ช จลนศาสตร เ ป น เส น ตรง แสดงถึง ความสามารถในการซึ ม ผา นเซลลสูง จะมีผลกระทบต อค า
ชีวประสิทธิผลนอย อาจพิจารณายกเวนการศึกษาชีวสมมูลได
ข) พิจารณาจากคุณสมบัติของผลิตภัณฑยา (medicinal product)
1. ผลิตภัณฑยามีอัตราการละลายเร็ว
ในกรณีที่ขอยกเวนการศึกษาชีวสมมูลในมนุษย ขอมูลในหลอดทดลองจะตองแสดงวากราฟ
แสดงการละลายของผลิตภัณฑยาทดสอบเหมือนกับผลิตภัณฑยาอางอิง โดยทําการศึกษาในสารละลาย
ตัวกลาง 3 ชนิด ในชวง pH 1-8 อุณหภูมิ 37+0.5°C (pH ที่แนะนําคือ pH 1.0, 4.6 และ 6.8 หรือ
ใกลเคียง) ในกรณีที่ผลิตภัณฑยามีอัตราการละลายเร็วมาก (very rapidly dissolving) คือสามารถ
ปลดปลอยตัวยาสําคัญไดมากกวา 85% ของปริมาณที่ระบุ (labeled amount) ภายในเวลา 15 นาที ไม
จํา เป น ต อ งเปรี ย บเที ย บกราฟแสดงการละลายของผลิ ต ภั ณ ฑ ย าทดสอบกั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ ย าอ า งอิ ง (ดู
รายละเอียดในภาคผนวก ข)
2. สวนประกอบตัวยาไมสําคัญ
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สวนประกอบตัวยาไมสําคัญในสูตรตํารับควรเปนสารที่มีการใชอยางกวางขวาง และคาดวา
ไมมีอันตรกิริยาตอเภสัชจลนศาสตรของตัวยาสําคัญ ในกรณีที่มีการใชสวนประกอบตัวยาไมสําคัญ
ดังกลาวในปริมาณสูงมากกวาปกติ หรือเปนสารชนิดใหมเปนสวนประกอบในตํารับตองสงขอมูล
เพิ่มเติม
3. การผลิต
วิธีการผลิตของผลิตภัณฑยาสําเร็จรูปที่มีผลตอคุณสมบัติทางเคมีกายภาพที่สําคัญของตัวยา
สําคัญ (เชน ขนาดอนุภาค ภาวะพหุสัณฐาน) ควรแสดงขอมูลดังกลาวในสวนของการพัฒนาสูตรตํารับ
ในเอกสารการขึ้นทะเบียนตํารับยา
6.1.2 รูปแบบสารละลายสําหรับรับประทาน (oral solutions)
ผลิตภัณฑยาน้ํารับประทานในรูปสารละลาย (oral solution) เชน elixir, syrup, tincture หรือ
ผลิตภัณฑยาที่ตองเตรียมใหอยูในรูปสารละลายกอนรับประทาน เชน powder for oral solution ที่มีชนิด
และความเขมขนของตัวยาสําคัญเหมือนกับผลิตภัณฑยาที่เคยไดรับการรับรองแลว ไมจําเปนตอง
ทําการศึกษาชีวสมมูล โดยผูประกอบการตองใหขอมูลวาไมมีสวนประกอบใดๆ ในผลิตภัณฑที่มีผลตอ
การเดินทางของยาในทางเดินอาหาร (gastrointestinal transit) การดูดซึมหรือความคงตัวของตัวยา
สําคัญในทางเดินอาหาร
ในกรณีที่ตองศึกษาเปรียบเทียบระหวางรูปแบบสารละลายสําหรับรับประทานกับรูปแบบยา
รับประทานที่ปลดปลอยตัวยาสําคัญทันที จะตองทําการศึกษาเปรียบเทียบชีวประสิทธิผลในมนุษย เวน
แตมีเหตุผลที่พิจารณาแลวสามารถยกเวนได (ตามขอ 6.1.1)
6.1.3 รูปแบบยาที่ไมใหโดยการรับประทานที่ปลดปลอยยาทันทีและออกฤทธิ์หลังการดูดซึม
เขาสูกระแสเลือด (non-oral immediate release forms with systemic action)
ผลิตภัณฑยารูปแบบที่ไมใหโดยการรับประทานซึ่งปลดปลอยยาทันทีและออกฤทธิ์หลังการ
ดูดซึม ตองทําการศึกษาชีวสมมูล
6.1.4 รูปแบบยาที่มีการดัดแปลงการปลดปลอยตัวยาสําคัญ และ ผลิตภัณฑยาสําหรับใหทาง
ผิวหนัง (modified release and transdermal dosage forms)
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ขอกําหนดการศึกษาชีวสมมูลของผลิตภัณฑยาที่มีการดัดแปลงการปลดปลอยตัวยาสําคัญและ
ผลิตภัณฑยาสําหรับใหทางผิวหนังใหเปนไปตามคําแนะนําที่ระบุไวใน note for guidance on modified
release oral and transdermal dosage form (http://www.emea.eu.int/pdfs/human/ewp/028096en.pdf)
6.1.5 ผลิตภัณฑยาผสม (Fixed combination products)
การประเมินชีวประสิทธิผลและชีวสมมูลของผลิตภัณฑยาผสม ใหทดสอบเปรียบเทียบกับ
ผลิตภัณฑยาผสมที่มีในทองตลาด หรือเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑยาเดี่ยวในกรณีที่ไมมีผลิตภัณฑยาผสม
ดังกลาว โดยทําการทดสอบตัวยาสําคัญทุกตัวเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑยาอางอิงในรูปแบบยาเดี่ยว โดย
พิ จ ารณาคุ ณ สมบั ติ ข องตั ว ยาสํ า คั ญ แต ล ะตั ว ตามข อ 5.1.1 และการดํ า เนิ น การศึ ก ษาควรพิ จ ารณา
ระยะเวลาการเก็บตัวอยางใหยาวนานเพียงพอที่จะคํานวณหาพารามิเตอรทางเภสัชจลนศาสตรของตัวยา
สําคัญทุกตัวไดอยางถูกตอง วิธีตรวจวิเคราะหตัวอยางสามารถแยกปริมาณตัวยาสําคัญแตละตัวไดอยาง
ชัดเจน และตองผานการตรวจสอบวิธีวิเคราะหสําหรับตัวยาสําคัญแตละตัว การวิเคราะหทางสถิติควร
กระทําสําหรับตัวยาสําคัญแตละตัว และคา 90% CI ของสัดสวนพารามิเตอรที่สนใจของตัวยาสําคัญทุก
ตัวตองอยูในชวงที่ยอมรับได
สําหรับผลิตภัณฑยาผสมชนิดใหม (new combination) ควรใชรูปแบบการศึกษาที่สามารถ
ตรวจสอบการเกิดอันตรกิริยาของยา (drug interaction) ทางเภสัชจลนศาสตรได
6.1.6 รูปแบบสารละลายปราศจากเชื้อสําหรับฉีด (Parenteral solutions)
ผลิตภัณฑยาในรูปสารละลายปราศจากเชื้อ (sterile solution) และยาผงปราศจากเชื้อ (sterile
powder) ที่ตองเตรียมใหอยูในรูปสารละลายใสสําหรับใหทางหลอดเลือดดํา (intravenous) ที่มีชนิดและ
ความเขมขนของตัวยาสําคัญเหมือนกับผลิตภัณฑยาที่ไดรับการรับรองแลวไมตองยื่นขอมูลการศึกษา
ชีวสมมูล
ในกรณี ข องผลิ ต ภั ณ ฑ ย าฉี ด ในรู ป สารละลายปราศจากเชื้ อ ที่ ใ ห โ ดยวิ ธี อื่ น เช น ฉี ด เข า
กลามเนื้อ หรือ ฉีดเขาใตผิวหนัง ที่เปนสารละลายประเภทเดียวกัน (น้ําหรือน้ํามัน) และความเขมขนของ
ตัวยาสําคัญเหมือนกับผลิตภัณฑยาตนแบบ รวมถึงมีสวนประกอบตัวยาไมสําคัญอื่นๆ เหมือนหรือ
เทียบเทากับผลิตภัณฑยาที่ไดรับการรับรองแลวไมจําเปนตองทําการศึกษาชีวสมมูล
6.1.7 รูปแบบกาซ (gas)
ผลิตภัณฑยาที่เปนกาซ (gas) ใหโดยวิธีสูดดม (inhalation) ไมตองยื่นขอมูลการศึกษาชีวสมมูล
6.1.8 รูปแบบยาสําหรับใชเฉพาะที่ (locally applied products)
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ก. ออกฤทธิ์เฉพาะที่
ผลิตภัณฑยาสําหรับใชเฉพาะที่ (ที่ใหทางปาก, จมูก, สูดพน, ตา, ผิวหนัง, ทวารหนัก, ชอง
คลอด เป น ต น ) และประสงค ใ ห อ อกฤทธิ์ เ ฉพาะที่ โ ดยไม ดู ด ซึ ม เข า สู ก ระแสเลื อ ด ไม ส ามารถ
ทําการศึกษาชีวสมมูลดวยวิธีศึกษาเปรียบเทียบทางเภสัชจลนศาสตรซึ่งตองวัดระดับยาในเลือดได ผูยื่น
คําขอตองศึกษาความเทาเทียมดวยวิธีศึกษาเปรียบเทียบทางเภสัชพลศาสตร หรือวิธีศึกษาเปรียบเทียบ
ทางคลินิกหรือวิธีศึกษาเปรียบเทียบในหลอดทดลองหรือวิธีอื่นๆที่เหมาะสม ในกรณีที่ตองการยกเวน
การศึ ก ษาเพื่ อพิ สู จ น ค วามเทา เที ย มต อ งมี ขอ มู ล และเหตุ ผ ลสนับ สนุ น (รายละเอี ย ดให เ ป น ไปตาม
คําแนะนําที่ระบุไวใน Clinical requirements for locally applied, locally acting products containing
known constituents)
เมื่อใดก็ตามที่มีการดูดซึมยาเขาสูกระแสเลือดจากผลิตภัณฑยาสําหรับใชเฉพาะที่และออก
ฤทธิ์เฉพาะที่ อาจสงผลใหเกิดอาการไมพึงประสงคในรางกาย ควรทําการวัดระดับยาในเลือดดวย
ผลิตภัณฑยาสําหรับใชเฉพาะที่และออกฤทธิ์เฉพาะที่ตอไปนี้สามารถยกเวนการศึกษาชีวสมมูลได
1. ผลิตภัณฑยาในรูปสารละลายในน้ํา (aqueous solutions) สําหรับใหทางหู (otic) หรือตา
(ophthalmic) ที่มีชนิดและความเขมขนของตัวยาสําคัญเหมือนกับผลิตภัณฑยาตนแบบ รวมถึงมี
สวนประกอบตัวยาไมสําคัญเหมือนกันและในความเขมขนใกลเคียงกับผลิตภัณฑยาตนแบบ แตอาจมี
สวนประกอบบางอยางแตกตาง เชน สารกันเสีย, บัฟเฟอร, สารปรับ tonicity หรือสารเพิ่มความหนืด
ทั้งนี้ สวนประกอบตั ว ยาไมสําคั ญนั้น ๆ ตอ งไม มีผลตอความปลอดภั ย และ/หรือประสิทธิภาพของ
ผลิตภัณฑยา
2. ผลิตภัณฑยาในรูปสารละลายในน้ํา (aqueous solutions) สําหรับใชภายนอกเฉพาะที่
(topical products) ที่มีชนิดและความเขมขนของตัวยาสําคัญเหมือนกับผลิตภัณฑยาตนแบบ รวมถึงมี
สวนประกอบตัวยาไมสําคัญเหมือนกันและในความเขมขนใกลเคียงกับผลิตภัณฑยาตนแบบ
3. ผลิตภัณฑยาในรูปสารละลายในน้ํา (aqueous solutions) สําหรับพนสูด (aerosol/ nebulizer
inhalation products) หรือยาพนจมูก (nasal sprays) ที่มีการบริหารยาดวยอุปกรณชนิดเดียวกัน และมี
ชนิดและความเขมขนของตัวยาสําคัญเหมือนกับผลิตภัณฑยาตนแบบ รวมถึงมีสวนประกอบตัวยาไม
สําคัญเหมือนกันและในความเขมขนใกลเคียงกับผลิตภัณฑยาตนแบบ แตอาจมีสวนประกอบตัวยาไม
สําคัญบางอยางแตกตางกัน ทั้งนี้สวนประกอบตัวยาไมสําคัญนั้นๆ ตองไมมีผลตอความปลอดภัย และ/
หรือประสิทธิภาพของผลิตภัณฑยา
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หมายเหตุ สําหรับผลิตภัณฑยาในขอ 1, 2 และ 3 ผูยื่นคําขอตองแสดงวาผลิตภัณฑยาที่มีความเทาเทียม
ทางเภสัชกรรมนั้น มีชนิดและความเขมขนของตัวยาสําคัญเหมือนกับผลิตภัณฑยาตนแบบ รวมถึงมี
สวนประกอบตัวยาไมสําคัญเหมือนกันและในความเขมขนใกลเคียงกับผลิตภัณฑยาตนแบบ ในกรณีที่
ผูยื่นคําขอไมสามารถพิสูจนได ผูยื่นคําขอตองดําเนินการศึกษาที่เหมาะสมเพื่อพิสูจนวาความแตกตาง
ของสวนประกอบอื่นๆ หรืออุปกรณไมมีผลตอประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ
ข. ออกฤทธิ์หลังการดูดซึมเขาสูกระแสเลือด
ผลิ ต ภั ณ ฑ ย าสํ า หรั บ ใช เ ฉพาะที่ แ ละมี ก ารออกฤทธิ์ ห ลั ง การดู ด ซึ ม เข า สู ก ระแสเลื อ ด
จําเปนตองศึกษาชีวสมมูลเสมอ

6.2 การศึกษาการละลายในหลอดทดลอง (in vitro dissolution)
การศึกษาการละลายในหลอดทดลองมีความจําเปนเสมอ ผลการทดสอบการละลายในหลอด
ทดลองสามารถนําไปใชประกอบการพิจารณาขอยกเวนการศึกษาชีวสมมูลในมนุษยไดในบางกรณี เชน
ผลิตภัณฑยาที่ไดรับการยกเวนตามเกณฑ Biopharmaceutics Classification System (BCS) เปนตน ดู
รายละเอียดหรือแนวทางในการศึกษาการละลายตัวยาในหลอดทดลองไดในภาคผนวก ข

6.3 การเปลี่ยนแปลงภายหลังการอนุมัติทะเบียน (Variations)
หากมีการเปลี่ยนแปลงสูตรตํารับ วิธีการผลิต (กระบวนการ/อุปกรณ) หรือการเปลี่ยนแปลง
อื่นๆ หลังจากการอนุมัติทะเบียนตํารับยา และการเปลี่ยนแปลงดังกลาวอาจสงผลตอชีวประสิทธิผลของ
ยา เมื่อพิจารณาตามเกณฑ SUPAC IR/MR ของ US FDA ผูผลิตยาจะตองดําเนินการศึกษาชีวสมมูลของ
ผลิตภัณฑยานั้นๆใหมและยื่นใหสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาพิจารณา เวนแตมีขอมูลทาง
วิชาการยืนยั นวาสามารถยกเวนการศึกษาชีว สมมูลได เชน ขอมูลที่แ สดงวาผลการศึกษาในมนุษ ย
สัมพันธกับผลการศึกษาในหลอดทดลอง (in vivo/in vitro correlation; IVIVC)
กรณีที่สามารถแสดงความสัมพันธระหวางผลการศึกษาในมนุษยกับผลการศึกษาในหลอด
ทดลองสามารถยกเวนการศึกษาชีวสมมูลในมนุษยได ถาอัตราการละลาย/การปลดปลอยตัวยาในหลอด
ทดลองของผลิตภัณฑใหมนี้เทาเทียมกับผลิตภัณฑยาที่ไดผานการรับรองแลว โดยทําการศึกษาภายใต
สภาวะเดียวกันกับสภาวะการทดสอบที่ใชในการแสดงความสัมพันธระหวางการศึกษาในมนุษย และผล
การศึกษาในหลอดทดลอง (ดูรายละเอียดในภาคผนวก ข) สําหรับกรณีอื่นๆ นอกเหนือจากนี้ตอง
ดําเนินการศึกษาชีวสมมูล
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หากผลิตภัณฑยาตนแบบมีการเปลี่ยนแปลงภายหลังการอนุมัติทะเบียน ใหศึกษาชีวสมมูล
และการละลายเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑยาตนแบบซึ่ง มีสูตรตํารับ กระบวนการผลิต บรรจุภัณฑ ฯลฯ
ตามที่ไดรับการอนุมัติลาสุด
หากมีการเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑยาสามัญภายหลังการอนุมัติทะเบียน ผลิตภัณฑยาอางอิงที่ใช
เปรียบเทียบควรเปนผลิตภัณฑยาตนแบบ

6.4 Dose proportionality สําหรับผลิตภัณฑยารับประทานรูปแบบที่ปลดปลอยยา
ทันที
กรณี ที่ ผลิ ตภั ณ ฑ ย ามี ตัว ยาสํ าคัญ ในรู ป แบบเดี ย วกั น แต มี ห ลายขนาดความแรง สามารถ
ทํ า การศึ ก ษาชี ว สมมู ล ในมนุ ษ ย เ พี ย งความแรงเดี ย วได อย า งไรก็ ต ามความแรงที่ เ ลื อ กนํ า มาศึ ก ษา
ชีวสมมูลในมนุษยตองพิจารณาความเหมาะสมจากพื้นฐานของการวิเคราะห เภสัชจลนศาสตร และ
ความปลอดภัย โดยอยูภายใตเงื่อนไขดังนี้
1. ผลิตภัณฑยาตองผลิตโดยผูผลิต/สถานที่ผลิต/กระบวนการผลิตเดียวกัน
2. เภสัชจลนศาสตรของตัวยา มีความสัมพันธเชิงเสนตรงกับขนาดของยาตลอดชวงขนาดที่
ใหผลการรักษา (ถาไมเขาขายกรณีขางตน ใหเลือกขนาดความแรงที่มีความไวสูงสุดที่สามารถแยกความ
แตกตางของผลิตภัณฑยาสองตํารับได)
3. มีชนิดของสวนประกอบในตํารับเหมือนกัน ยกเวนกลิ่นและสีที่ใช
4. ทุกความแรงมีสัดสวนของสารออกฤทธิ์ตอสารไมออกฤทธิ์เหมือนกัน เชน ยาเม็ดความ
แรง 50 มิลลิกรัมมีสวนประกอบอื่นๆ ในตํารับทุกตัวเปนครึ่งหนึ่งของยาเม็ดความแรง 100 มิลลิกรัม
เปนตน
สําหรับผลิตภัณฑยาที่มีปริมาณตัวยาสําคัญในตํารับต่ํามากๆ (< 5%) เชน high potency drug
น้ําหนักรวมของรูปแบบยานั้นๆ ควรมีคาใกลเคียงกันทุกความแรง (อยูในชวง +10% ของน้ําหนักรวม)
โดยสัดสวนของสารไมออกฤทธิ์ของทั้งสองความแรงควรเหมือนกัน
5. กราฟแสดงการละลายของยาที่ ค วามแรงอื่ น ๆ เมื่ อ เที ย บกั บ ความแรงของรุ น ที่ ใ ช ใ น
การศึกษาชีวสมมูลในมนุษยเหมือนกันภายใตสภาวะเดียวกัน (similarity (ƒ2) ≥ 50)
ถาขนาดความแรงใหมอยูภายในชวงขนาดที่ไดรับการรับรองแลว และอยูภายใต เงื่อนไขที่
กลาวแลวขางตน ผลิตภัณฑยาที่ขนาดความแรงนั้นไมตองทําการศึกษาชีวสมมูล
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6.5 Suprabioavailability
หากพบการเกิด Suprabioavailability เชน ผลิตภัณฑยาที่พัฒนาขึ้นใหมมีปริมาณการดูดซึม
มากกวาผลิตภัณฑยาที่ไดรับการรับรองแลว ควรพิจารณาปรับปรุงสูตรตํารับใหมีขนาดความแรงลดลง
ในกรณีนี้ควรรายงานผลการพัฒนาทางดานชีวเภสัชกรรม (biopharmaceutic) และใหยื่นผลการศึกษา
เปรียบเทียบชีวประสิทธิผลระหวางผลิตภัณฑยาใหมที่ไดปรับปรุงสูตรตํารับแลวกับผลิตภัณฑยาที่
ไดรับการรับรองแลวดวย
ในกรณี ที่ ไ ม ต อ งการปรั บ ปรุ ง สู ต รตํ า รั บ ขนาดการให ย าของผลิ ต ภั ณ ฑ ย าที่ เ กิ ด
Suprabioavailability ตองมีผลการศึกษาทางคลินิกเพื่อยืนยันความปลอดภัยและประสิทธิผลของยา โดย
ที่ผลิตภัณฑยาดังกลาวจะถือวาไมมีความเทาเทียมทางผลการรักษากับผลิตภัณฑยาอางอิง และสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยาอาจจะพิจารณาใหตํารับยาดังกลาวขึ้นทะเบียนเปน “ยาใหม” เพื่อหลีกเลี่ยง
ความสับสนของผูสั่งใชยาและผูปวย แนะนําใหชื่อของผลิตภัณฑยาที่เกิด suprabioavailability แตกตาง
จากผลิตภัณฑยาเดิมที่ไดรับการรับรองแลว ผลิตภัณฑที่เกิด suprabioavailability ไมสามารถใชทดแทน
ผลิตภัณฑยาตนแบบได
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ภาคผนวก
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ภาคผนวก ก
คํายอ (Abbreviation)
Cmax
Cmin
Cav
tmax
AUCt
AUC∞
AUCτ
MRT
Aet
Ae∞
t1/2
Fluctuation
Swing
dAe/dt
(dAe/dt)max

maximal plasma concentration
minimal plasma concentration
average plasma concentration
time passed since administration at which the plasma concentration maximum occurs
area under the plasma concentration curve from administration to last observed
concentration at time t
area under the plasma concentration curve extrapolated to infinite time
AUC during a dosage interval in steady state
mean residence time
cumulative urinary excretion from administration until time t
cumulative urinary excretion extrapolated to infinite time
plasma concentration half-life
(Cmax – Cmin)/Cav
(Cmax – Cmin)/Cmin
rate of drug excretion in urine
maximal rate of drug excretion in urine
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ภาคผนวก ข
การทดสอบการละลาย (Dissolution Testing)
ผลิ ต ภั ณ ฑ ย าประกอบด ว ยตั ว ยาสํ า คั ญ ตั ว ยาไม สํ า คั ญ (Excipients) และอั ต ราส ว นของ
สวนประกอบทั้งสองนี้ ซึ่งการเลือกชนิดของสวนประกอบตัวยาไมสําคัญและกรรมวิธีการผลิตเพื่อให
ไดผลิ ตภัณฑ ยานั้น ขึ้น กับสวนประกอบ คุณสมบัติทางเคมีกายภาพ คุ ณสมบัติของผงยา (bulk
properties) และการดูดซึม ซึ่งทั้งหมดนี้ทําใหมีลักษณะการละลายเฉพาะในแตละผลิตภัณฑ
ในระหวางการพัฒนาผลิตภัณฑยา การทดสอบการละลายเปนเครื่องมือในการจําแนกปจจัย
ตางๆ ในการตั้งตํารับ ซึ่งอาจจะสงผลสําคัญตอชีวประสิทธิผลของผลิตภัณฑ เมื่อสามารถกําหนดสูตร
สวนประกอบและกระบวนการผลิตไดแลว จะใชการทดสอบการละลายในการควบคุมคุณภาพของการ
เพิ่มขนาดรุนการผลิต (scale-up) และขนาดรุนที่ผลิตเพื่อจําหนาย เพื่อใหมั่นใจวาผลิตภัณฑมีความ
สม่ําเสมอกันในแตละรุนการผลิตและกราฟแสดงการละลาย (dissolution profiles) ยังคงเหมือนกับ
ผลิตภัณฑในรุนการผลิตที่ใชในการศึกษาวิจัยทางคลินิกที่สําคัญ (pivotal clinical trial) นอกจากนี้การ
ทดสอบการละลายสามารถใชเปนขอมูลสนับสนุนในการศึกษาชีวประสิทธิผลของผลิตภัณฑยาใหม
การศึกษาชีวสมมูลของผลิตภัณฑยาที่ยอมรับวาเหมือนกัน หรือการเปลี่ยนแปลงอื่นๆ
ดังนั้น การศึกษาการละลาย จึงมีวัตถุประสงคดังตอไปนี้
ก) การประกันคุณภาพ
- เพื่อใหไดขอมูลของรุนการผลิตทดสอบที่นํามาใชในการศึกษาชีวประสิทธิผล/ชีวสมมูล
และการศึกษาวิจัยทางคลินิกที่สําคัญ (pivotal clinical studies) ซึ่งนํามาใชสนับสนุน
ขอกําหนดมาตรฐาน (specification) สําหรับการควบคุมคุณภาพ
- เพื่อเปนเครื่องมือในการควบคุมคุณภาพซึ่งแสดงใหเห็นถึงความสม่ําเสมอในการผลิต
- เพื่ อ ให ไ ดขอมูลของผลิตภัณฑอางอิงที่ใ ชใ นการศึ ก ษาชีว ประสิทธิผล/ชีว สมมูล และ
การศึกษาวิจัยทางคลินิกที่สําคัญ (pivotal clinical studies)
ข) เปนตัวอนุมานถึงการมีชีวสมมูล
- เพื่อแสดงถึงความเหมือนกันระหวางผลิตภัณฑยาอางอิงจากประเทศตางๆ
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- เพื่อแสดงถึงความเหมือนกันระหวางผลิตภัณฑยาที่มีสูตรตํารับตางๆกัน มีสารออกฤทธิ์ตัว
เดียวกัน (หมายรวมถึง การเปลี่ยนแปลงอื่นๆ ผลิตภัณฑยาใหม และผลิตภัณฑยาที่ยอมรับ
วาเหมือนกัน) กับผลิตภัณฑยาอางอิง
- เพื่อรวบรวมขอมูลความสม่ําเสมอระหวางรุนการผลิตของผลิตภัณฑยา (ทั้งผลิตภัณฑยา
อ า งอิ ง และผลิ ต ภั ณ ฑ ย าทดสอบ) นํ า มาใช เ ป น ข อ มู ล ในการคั ด เลื อ กรุ น การผลิ ต ที่
เหมาะสมสําหรับการศึกษาในมนุษย
วิธีการทดสอบการละลายควรจะเปนไปตามขอกําหนดของเภสัชตํารับ เวนแตขอกําหนด
ดังกลาวนั้นไมเหมาะสมที่จะนํามาใช สามารถทําการทดสอบการละลายดวยวิธีอื่นซึ่งจะตองพิจารณาวา
วิธีการทดสอบนั้นๆ สามารถที่จะแยกใหเห็นความแตกตางระหวางรุนการผลิต ที่ยอมรับไดและรุนที่
ยอมรับไมไดเมื่อนํามาใชในมนุษย
ถาสารออกฤทธิ์มีการละลายสูง (highly soluble) คาดหวังไดวาจะไมกอใหเกิดปญหาดาน
ชีวประสิทธิผล ประกอบกับเปนผลิตภัณฑยาที่มีอัตราการละลายเร็ว (rapidly dissolving) ในชวง pH
ของทางเดินอาหาร สามารถยกเวนการศึกษาชีวสมมูลในมนุษยได ทั้งนี้ขึ้นกับขอมูลที่มีอยูกอนหนาและ
กราฟแสดงการละลายของผลิตภัณฑยาทดสอบเหมือนกับผลิตภัณฑยาอางอิง ภายใตสภาวะการทดสอบ
ที่สามารถแยกความแตกตางได ดังรายละเอียดตามเกณฑพิจารณาขอ 5.1.1 การเปรียบเทียบความเหมือน
ของกราฟแสดงการละลาย ตองทดสอบอยางนอย 3 จุดเวลา ในตัวกลางทําละลาย (medium) 3 ชนิด
(โดยปกติ pH จะอยูในชวง 1-6.8 แตในบางกรณีอาจจําเปนตองทดสอบในชวง pH 1-8)
ในกรณีของตัวยาสําคัญหรือสวนประกอบตัวยาไมสําคัญ ไมไวตอ pH อาจสามารถทดสอบ
การละลายในสารละลายบัฟเฟอร เพียง 2 ชนิด
ถ า สารออกฤทธิ์ มี ค า การละลายต่ํ า (low solubility) และมี ก ารซึ ม ผ า นเซลล สู ง (high
permeability) ขั้นตอนกําหนดอัตราการดูดซึมยา คือ ขั้นตอนการละลายของผลิตภัณฑยา หมายรวมถึง
กรณีที่สวนประกอบตัวยาไมสําคัญตัวใดตัวหนึ่ง เปนตัวควบคุมการปลดปลอยยาออกจากผลิตภัณฑยา
และสงผลตอมาถึงขั้นตอนการละลายของตัวยาสําคัญ
ในกรณีดังกลาวนี้ ควรทําการทดสอบภายใตสภาวะตางๆ และควรจะตองมีจํานวนจุดเวลาใน
การสุมตัวอยางสําหรับวัดปริมาณการการละลาย/ปลดปลอยยาที่เพียงพอ โดยตองเก็บตัวอยางจนกระทั่ง
ตัวยาละลายออกมาได 90% หรือถึงจุดสูงสุดที่กราฟแสดงการละลายเริ่มโคง ความรูเกี่ยวกับคุณสมบัติ
การละลายภายใตสภาวะตางๆ ที่แตกตางกัน เชน pH การกวนสารละลาย ความแรงไอออน (ionic
strength) สารลดแรงตึงผิว ความหนืด แรงดันออสโมซิส (osmotic pressure) มีความสําคัญเพราะอาจ
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สงผลตอพฤติกรรมการละลายของยารูปแบบของแข็งภายใตสภาวะของรางกายมนุษย โดยไมขึ้นกับ
คุณสมบัติทางเคมีกายภาพของตัวยาสําคัญ อาจใชการออกแบบการทดลองทางสถิติที่เหมาะสม เพื่อ
ตรวจสอบพารามิเตอรที่สําคัญตางๆ และใหไดสภาวะการทดสอบที่เหมาะสมที่สุด อาจใชวิธีใดในการ
ทดสอบความเหมือนกันของกราฟแสดงการละลายก็ได ถาสามารถแสดงเหตุผลที่เหมาะสม
การเปรียบเทียบความเหมือนกันของกราฟแสดงการละลายสามารถใชวิธี model-independent
หรือ model-dependent ตัวอยางเชน โดยการถดถอยเชิงเสนตรง (linear regression) ของเปอรเซ็นตการ
ละลาย ณ จุดเวลาที่กําหนด โดยเปรียบเทียบพารามิเตอรตางๆทางสถิติ ของ Weibull function หรือโดย
การคํานวณคา similarity factor ดังสมการตอไปนี้

ƒ2 = 50 • log

(

100
t =n

1+

∑ [ R(t ) − T (t )]

2

t =1

n

)

โดยที่
ƒ2
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คือ
คือ
คือ
คือ

similarity factor
จํานวนจุดที่สุมตัวอยาง
คาเฉลี่ยของเปอรเซ็นการละลายของผลิตภัณฑยาอางอิงที่เวลา t
คาเฉลี่ยของเปอรเซ็นการละลายของผลิตภัณฑยาทดสอบที่เวลา t

การใชขอมูลเพื่อคํานวณ ƒ2 จะตองอยูภ ายใตเงื่อนไขดังนี้
 อยางนอย 3 จุดเวลา (ไมรวมที่เวลา 0)
 จํานวนตัวอยางที่ใชในการศึกษาทั้งผลิตภัณฑยาทดสอบและผลิตภัณฑยาอางอิงอยางละ 12 หนวย
(เม็ด แคปซูล หรืออื่นๆ) ทุกจุดเวลา
 ไมควรใชคาเฉลี่ยของการละลายที่มากกวา 85% เกินหนึ่งคาในแตละสูตรตํารับ
 เปอรเซ็นตสัมประสิทธิ์การเบี่ยงเบน (%CV) ของการละลายในแตละผลิตภัณฑ ตองไมเกิน 10%
ตั้งแตจุดเวลาที่ 2 ถึงจุดสุดทาย
คา ƒ2 มีคาอยูในชวง 50-100 จึงจะยอมรับวากราฟแสดงการละลายของผลิตภัณฑยาทดสอบ
เหมือนกับผลิตภัณฑยาอางอิง ในกรณีที่ผลิตภัณฑยาอางอิงและผลิตภัณฑยาทดสอบละลายไดมากกวา
85% ภายใน 15 นาที สามารถยอมรับวากราฟแสดงการละลายของผลิตภัณฑยาทดสอบเหมือนกับ
ผลิตภัณฑยาอางอิง โดยไมจําเปนตองประเมินคาทางคณิตศาสตร
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ภาคผนวก ค
รูปแบบรายงานผลการศึกษาชีวสมมูล
รายงานผลการศึกษาชีวสมมูล ควรประกอบดวยหัวขอตอไปนี้
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1.5 ชื่อและที่อยูของสถานที่ตรวจวิเคราะห (Name and address of analytical laboratory)
1.6 ชื่อที่อยูและหมายเลขโทรศัพทผูดําเนินการศึกษาหลัก (Principal Investigator)
1.7 ชื่อที่อยูและหมายเลขโทรศัพทผูดําเนินการศึกษาทางคลินิก (Clinical Investigator)
1.8 ชื่อที่อยูและหมายเลขโทรศัพทผูดําเนินการตรวจวิเคราะห (Analytical Investigator)
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1.10 ชื่อที่อยูและหมายเลขโทรศัพทผูรวมดําเนินการศึกษาอื่นๆ (Other Investigators)
1.11 วันที่ทําการศึกษาทดลองในอาสาสมัคร (Date of clinical study)
1.12 ลายมือชื่อของผูวิจัยหลักและผูรวมดําเนินการศึกษา (Signature and date of investigator )
2. สรุปยอการศึกษา (Study Synopsis)
3. สารบัญ (Table of Contents)
4. คํายอ และนิยามศัพท (Abbreviation and Definition of Terms)
5. บทนํา (Introduction)
6. วัตถุประสงค (Objective)
7. ขอมูลผลิตภัณฑยา (Product Information)
7.1 ขอมูลผลิตภัณฑยาทดสอบ (Test Product Information)
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- ชื่อและที่อยูของบริษัทผูผลิต (Name and Address of Manufacturer)
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- ชื่อและที่อยูบริษัทนําสั่ง หรือเจาของผลิตภัณฑ (Name and Address of Importer or
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7.3 ขอมูลความเทาเทียมทางเภสัชกรรม (Pharmaceutical Equivalence Data)
- ปริมาณตัวยาสําคัญของผลิตภัณฑยาทดสอบและผลิตภัณฑยาอางอิง (Content of Active
Ingredient / Potency)
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8. วิธีดําเนินการศึกษา (Study Methods)
8.1 วิธีวิเคราะหและการตรวจสอบวิธีวิเคราะห (Assay Methodology and Validation)
- รายละเอียดวิธีวิเคราะห (Assay method description)
- วิธีตรวจสอบวิธีวิเคราะห (Validation procedure)
8.2 การศึกษาในอาสาสมัคร (Clinical Study Methods)
- รูปแบบการศึกษา (Study design)
- อาสาสมัคร (Subjects)
- วิธีการสุมตัวอยาง (Randomization)
- การบริหารยา (Drug administration)
- การเก็บตัวอยาง (Sample collection)
- การเฝาระวังอาสาสมัคร (Subject monitoring)
8.3 วิธีวิเคราะหเภสัชจลนศาสตรและสถิติ
- นิยามศัพท และวิธีคํานวณ (Definitions and calculation)
9. ผลการศึกษาและการอภิปราย (Results and Discussion)
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9.2 ผลการศึกษาทดลองในอาสาสมัคร (Clinical Study Results)
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9.3 ผลการวิเคราะหขอมูลทางเภสัชจลนศาสตร (Pharmacokinetic Analyses)
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ภาคผนวก ง
คุณสมบัติของผูดําเนินการศึกษาชีวสมมูล
1. มีคุณวุฒิการศึกษาสามารถรับผิดชอบงานศึกษาวิจัยในมนุษยใหเปนไปไดอยางเหมาะสม
2. มีความคุนเคยในการดําเนินการศึกษายาตามที่ระบุไวในโครงราง คูมือวิจัยเอกสารของยาและขอมูล
อื่นๆ ซึ่งผูใหทุนวิจัยไดจัดหาให
3. มีความรูและไดรับการอบรมเกี่ยวกับ GCP และพรอมที่จะปฏิบัติตาม GCP และขอกําหนดของ
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
4. ยินยอมใหผูใหทุนวิจัยและเจาหนาที่สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ติดตามผลและเขา
ตรวจสอบวิธีดําเนินการได
5. มีเวลาเพียงพอที่จะดําเนินการศึกษาวิจัยภายในระยะเวลาที่กําหนดไวในโครงราง
6. มีสถานที่ เครื่องมือ และอุปกรณ ตลอดจนผูรวมดําเนินการที่มีคุณสมบัติเหมาะสม จํานวนมากพอ
ซึ่งจะสามารถดําเนินการศึกษาไดอยางเหมาะสมและปลอดภัย ตลอดระยะเวลาที่ดําเนินการ
7. สามารถเสนอรายชื่อบุคลากรที่มีคุณสมบัติอื่นๆ ซึ่งผูดําเนินการไดมอบหมายหนาที่สําคัญเกี่ยวกับ
การทดลองใหทํา (ผูรวมดําเนินการ)
8. มีศักยภาพในการคัดเลือกอาสาสมัครตามจํานวนและระยะเวลาที่กําหนด
9. สามารถจัดใหมีแพทย ทันตแพทย บุคลากรทางการแพทย อุปกรณทางการแพทย และเวชภัณฑที่
เหมาะสม สามารถใหการรักษาอาสาสมัครโดยเฉพาะกรณีเกิดอาการขางเคียงจากยาอยางรุนแรง
(serious adverse events) ทั้งในระยะที่ดําเนินการ หรือหลังจากนั้น
10. ผูดําเนินการยอมรับและจะปฏิบัติตามขอตกลง ดังตอไปนี้
10.1 ดําเนินการใหสอดคลองกับ GCP ขอกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ตาม
โครงรางการศึกษาที่ตกลงกันไวได รวมทั้งไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพิจารณา
จริยธรรม (Independent Ethics Committee/Institutional Review Board, IEC/IRB)
10.2 ปฏิบัติตามขั้นตอนเก็บบันทึกและรายงานขอมูล
10.3 อนุญาตใหผูวาจางหรือผูใหทุนและเจาหนาที่จากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาเขา
กํากับดูแลและตรวจสอบขอมูลได
10.4 เก็บเอกสารที่จําเปนเกี่ยวกับการศึกษาตามขอกําหนดของ GCP
10.5 ลงนามในโครงราง เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อยืนยันวาจะปฏิบัติตามขอตกลงตาง ๆ

