
 

(สําเนา) 
ประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

เรื่อง  คําแนะนําในการจัดทําโครงรางการศึกษาชีวสมมูลในมนุษย 

 

 ดวยสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาเห็นควรจัดทําคําแนะนําในการจัดทําโครงราง
การศึกษาชีวสมมูลในมนุษยเพื่อชวยใหผูยื่นคําขอสามารถจัดทําโครงรางการศึกษาชีวสมมูลตาม
หลักเกณฑการศึกษาชีวสมมูลไดอยางถูกตอง สมบูรณ และทําใหการพิจารณาอนุมัติโครงราง
การศึกษาชีวสมมูลเปนไปอยางรวดเร็วขึ้น 

 ดังนั้น สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาจึงจัดทําเอกสาร “คําแนะนําในการจัดทํา
โครงรางการศึกษาชีวสมมูลในมนุษย” ขึ้นเพื่อเปนแนวทางในการจัดทําโครงรางการศึกษาชีวส
มมูลในมนุษย ตามรายละเอียดแนบทายประกาศนี้ โดยใหเร่ิมใชสําหรับคําขอพิจารณาโครงราง
การศึกษาชีวสมมูลที่ยื่นคําขอตั้งแตวันที่ 1 กันยายน 2549 เปนตนไป 
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คําแนะนําในการจัดทําโครงรางการศึกษาชีวสมมลูในมนุษย 

Instruction for the In Vivo Bioequivalence Study Protocol Development 
………………………………………………………. 

 เพื่อใหการจัดทําโครงรางการศึกษาชีวสมมูลเปนไปอยางถูกตอง และมีมาตรฐานเดียวกัน 
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาโดยกองควบคุมยาจึงจัดทําเอกสาร “คําแนะนําในการจัดทําโครง
รางการศึกษาชีวสมมูลในมนุษย” ขึ้นเพื่อใหผูดําเนินการศึกษาใชเปนแนวทางในการจัดทําโครงราง
การศึกษาชีวสมมูลในมนุษย (in vivo bioequivalence)   

 ดังนั้นกอนจัดทําโครงรางการศึกษาชีวสมมูล ขอใหผูดําเนินการศึกษาอานรายละเอียดของ
คําแนะนําในเอกสารนี้ใหเขาใจ เพื่อที่จะไดจัดทําโครงรางการศึกษาชีวสมมูลไดอยางครบถวนตาม
ขอกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา และเมื่อจัดทําเรียบรอยแลว ผูดําเนินการศึกษา

จะตองสงตนฉบับโครงรางฯ 3 ชุดใหกองควบคุมยาพิจารณาอนุมัติ หากกองควบคุมยาเห็นสมควร
อนุมัติโครงรางการศึกษาชีวสมมูลดังกลาว กองควบคุมยาจะออกหนังสืออนุมัติโครงรางการศึกษาชีวส
มมูลนั้นใหกับผูยื่นคําขอ 

 กรณีที่กองควบคุมยาอนุมัติโครงรางการศึกษาชีวสมมูลมาตรฐานใหแกสถาบัน/หองปฏิบัติการ
ศึกษาชีวสมมูล เมื่อสถาบัน/หองปฏิบัติการศึกษาชีวสมมูลตองการนําโครงรางมาตรฐานดังกลาวไปใช
เพื่อศึกษาชีวสมมูลของผูใหทุนวิจัยรายตางๆ โปรดศึกษาขั้นตอนดังกลาวจากเอกสาร PBE11 (flow 
chart แสดงขั้นตอนการพิจารณาอนุมัติโครงรางมาตรฐานการศึกษาชีวสมมูลและการนําโครงรางฯ ไป
ใชเพื่อศึกษาชีวสมมูลของผูใหทุนวิจัยรายตางๆ) 

ภาษาที่ใชในการจัดทําโครงรางการศึกษาชีวสมมูล  สามารถใชไดทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ ยกเวน เอกสารคําแนะนําสําหรับอาสาสมัคร และหนังสือแสดงความยินยอมเขารวม
การศึกษาใหใชภาษาไทย  

 เอกสารสําหรับการยื่นคําขอพิจารณาโครงรางการศึกษาชีวสมมูลตอกองควบคุมยา
ประกอบดวยเอกสารดังตอไปนี้ 

(1) คําขอพิจารณาโครงรางการศึกษาชีวสมมูลในมนุษย (Application Form) (PBE01) 
(2) หนังสือนําสง (Letter of Application) 
(3) หนังสือมอบอํานาจ (ถามี) (Letter of Authorization)  
(4) แบบบันทึกขอมูลโครงรางมาตรฐานการศึกษาชีวสมมูล (PBE02) 
(5) โครงรางการศึกษาชีวสมมูลในมนุษย (In Vivo Bioequivalence Study Protocol) 
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สําหรับตนฉบับโครงรางการศึกษาชีวสมมูล 3 ชุดที่สงใหกองควบคุมยาพิจารณา ขอให
ผูดําเนินการศึกษาจัดเอกสารในแตละชุดโดยประกอบดวยเอกสารดังตอไปนี้ 

ชุดท่ี 1 สําหรับกองควบคุมยา ประกอบดวย (1) คําขอพิจารณาโครงรางการศึกษาชีวสมมูลใน
มนุษย (PBE01) (2) หนังสือนําสง (3) หนังสือมอบอํานาจ (ถามี) (4) แบบบันทึกขอ 
มูลโครงรางการศึกษาชีวสมมูลในมนุษย (PBE02) และ (5) โครงรางการศึกษาชีวสมมูลในมนุษย 

ชุดท่ี 2 และ 3 สําหรับผูเชี่ยวชาญพิจารณาโครงรางการศึกษาชีวสมมูล ประกอบดวย (5) โครง
รางการศึกษาชีวสมมูลในมนุษย โดยใหผูยื่นคําขอทําการปกปดขอมูลของผูดําเนินการศึกษา และ
สถาบันที่ทําการศึกษา  

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

คําขอพิจารณาโครงรางการศึกษาชีวสมมูลในมนุษย (PBE01) ใหผูยื่นคําขอระบุช่ือ (ควร 
เปนบุคคลเดียวกับผูลงนามหนังสือนําสง), สถาบันที่ทําการศึกษา, ประเภทยา (ยาเดี่ยว/ยาผสม), ช่ือตัว
ยาสําคัญ ขนาดความแรง และใหจัดเตรียมขอมูลและเอกสารตามหัวขอใน PBE01 พรอมทั้งระบุเลข
หนาของเอกสารที่แนบใหครบถวน เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบของเจาหนาที่ฯ  

หนังสือนําสง การลงนามหนังสือนําสงโครงรางฯ ควรเปนหัวหนาหนวยงานที่รับผิดชอบ 
การศึกษา หรือผูวิจัยหลักตามประกาศกองควบคุมยา เร่ือง การปรับปรุงขั้นตอนการขออนุมัติ 
Bioequivalence Study Protocol/Report ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2546 

หนังสือมอบอํานาจ กรณีที่ใหผูอ่ืนลงนามในหนังสือนําสงแทน รวมถึงกรณีที่ใหผูอ่ืนที่ไม 
ใชหัวหนาหนวยงานที่รับผิดชอบการศึกษาหรือผูวิจัยหลักติดตอเพื่อยื่นคําขอพิจารณา รับทราบผลการ
พิจารณา แกไขและสงเอกสารเพิ่มเติมตอกองควบคุมยาตองมีหนังสือมอบอํานาจ  

แบบบันทึกขอมูลโครงรางมาตรฐานการศึกษาชีวสมมูล (PBE02) สําหรับโครงรางมาตร 
ฐานของสถาบัน ใหระบุขอมูลในแบบบันทึกขอมูลโครงรางมาตรฐานการศึกษาชีวสมมูลตามแบบ 
PBE02 ใหครบถวน ยกเวน เลขรับที่ วันที่รับ เลขที่โครงรางมาตรฐาน เพื่อเปนขอมูลสําหรับเจาหนาที่
ในการบันทึกขอมูลเขาสูระบบสํานักงานอัตโนมัติ ซ่ึงจะเปนประโยชนตอการติดตามผลการประเมิน
โครงรางฯ ของทานตอไป 

(5) โครงรางการศึกษาชีวสมมูลในมนุษย (In Vivo Bioequivalence Study Protocol) เอกสาร 
โครงรางการศึกษาชีวสมมูล ควรประกอบดวยขอมูลดังตอไปนี้ 

ก. เอกสารนํา (Title page) 
ข. หนังสือรับรองของผูดําเนินการศึกษา (Investigator’s Declarations) 
ค. หนังสือรับรองของผูใหทุนวิจัย (Sponsor’s Declarations) 
ง. สรุปยอโครงราง (Synopsis) 



รายละเอียดแนบทายประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา หนา 3/17 

เรื่อง คําแนะนําในการจัดทําโครงรางการศึกษาชีวสมมูลในมนุษย 
ลงวันที่   3  สิงหาคม   2549 

จ. สารบัญ (Table of Contents) 
ฉ. เนื้อหาภายในโครงราง (The Contents in the protocol) ประกอบดวย 

1. ขอมูลทั่วไป (General Information) 
2. บทนํา (Introduction) 
3. วัตถุประสงค (Objectives) 
4. ขอมูลผลิตภัณฑยา (Drug Product Information) 
5. วิธีดําเนินการศึกษา (Study Methods) 

5.1 การศึกษาทดลองในอาสาสมัคร (Clinical Study) 
5.2 การตรวจวิเคราะหตัวอยาง (Sample Analysis) 
5.3 การวิเคราะหขอมูล (Data Analysis) 

6. การยุติ/การระงับการศึกษา (Study Termination/Suspension) 
7. ขอพิจารณาทางจริยธรรม (Ethics Considerations) 
8. การประกันคุณภาพ (Quality Assurance) 
9. การเก็บรักษาตัวอยางผลิตภัณฑ และขอมูล (Retention of Products and Data) 
10. การแกไขเปลี่ยนแปลงโครงราง (Protocol Amendments) 

ช. เอกสารอางอิง (References) 
ซ. ภาคผนวก (Appendix) 

ก. เอกสารนํา (Title page) สําหรับ โครงรางมาตรฐานของสถาบัน ที่ยื่นใหกองควบคุมยา 
พิจารณา ควรระบุขอมูลตามเอกสาร PBE03 เปนอยางนอย โดยไมตองระบุขอมูลผูใหทุนวิจัย, วันที่
ไดรับอนุมัติจากกองควบคุมยา, วันที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรม และสถานะของ
โครงราง แตใหเวนวางไว และเมื่อนําโครงรางฯ ที่ไดรับอนุมัติแลวไปใชเพื่อศึกษาชีวสมมูลของผูใหทุน
วิจัยรายตางๆ ควรระบุขอมูลตามเอกสาร PBE03 ใหครบถวน ไดแก เลขรหัสโครงราง, หัวเรื่องที่
ทําการศึกษา, สถาบันที่ทําการศึกษา, ผูดําเนินการศึกษาหลัก, ผูจัดทําโครงราง, ผูใหทุนวิจัย, วันที่ไดรับ
อนุมัติจากกองควบคุมยา, วันที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรม, สถานะของโครงราง 
และขอความระบุถึงการรักษาความลับและหนวยงานที่สามารถเขาถึงขอมูลได  

ข. หนังสือรับรองของผูดําเนินการศึกษา (Investigator’s Declarations) ผูดําเนินการศึกษา 
ทุกคนตองลงนาม และวันที่ในหนังสือรับรองของผูดําเนินการศึกษาตามแบบ PBE04  

ค. หนังสือรับรองของผูใหทุนวิจัย (Sponsor’s Declarations) ผูใหทุนวิจัยตองลงนาม และวัน 
ที่ในหนังสือรับรองของผูใหทุนวิจัย สําหรับโครงรางมาตรฐานของสถาบันใหแนบหนังสือรับรองของ
ผูใหทุนวิจัย (PBE05) โดยผูใหทุนวิจัยไมตองลงนามและวันที่ในหนังสือรับรอง อยางไรก็ตามโครงราง
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ฯ ที่แนบมาพรอมรายงานการศึกษาชีวสมมูลตองมีหนังสือรับรองของผูใหทุนวิจัยที่มีการลงนามและ
วันที่เรียบรอยแลว 

ง. สรุปยอโครงราง (Synopsis) ควรระบุขอมูลดังตอไปนี้เปนอยางนอย โดยเขียนเปนภาษา 
อังกฤษ ไดแก title, objective, study design, sample size, products, administration, sampling, analytical 
method, pharmacokinetic parameters ดูตัวอยางเอกสาร PBE06 

จ. สารบัญ (Contents) ควรมีสารบัญที่ระบุหนาของเนื้อหาภายในโครงรางฯ อยางชัดเจน 

ฉ.  เนื้อหาภายในโครงราง ประกอบดวย 

1. ขอมูลท่ัวไป (General Information) มีสวนประกอบและรายละเอียดดังตอไปนี้ 

1.1 หัวเร่ืองที่ทําการศึกษา (Title) ควรระบุใหมีความชัดเจน ครอบคลุม กะทัดรัด กระชับ 
และไดใจความ 

1.2 ผูใหทุนวิจัย (Sponsors) ระบุช่ือและที่อยูของผูใหทุนวิจัย และผูกํากับดูแลการวิจัย  
(ถาแตกตางไปจากของผูใหทุนวิจัย) สําหรับโครงรางมาตรฐานของสถาบัน ใหเวนวางไว 

1.3 ผูมีอํานาจลงนามในโครงรางแทนผูใหทุนวิจัย (the person authorized to sign the  
protocol for the sponsors) ระบุช่ือ ตําแหนง และที่อยูของบุคคลผูมีอํานาจลงนามในโครงราง
การศึกษาแทนผูใหทุนวิจัย  สําหรับโครงรางมาตรฐานของสถาบัน ใหเวนวางไว 

1.4 สถาบันที่ทําการศึกษา (Institution) ระบุช่ือหนวยงาน ที่อยู หมายเลขโทรศัพท/โทร 
สารของสถาบัน/หนวยงานที่รับผิดชอบการดําเนินการศึกษาชีวสมมูล 

1.5 ผูดําเนินการศึกษา (Investigators) ระบุช่ือผูดําเนินการศกึษา ที่อยู หมายเลข 
โทรศัพท/โทรสาร และ electronic mail (ถามี) ของผูดําเนินการศึกษาทุกคนดังตอไปนี้ 

1.5.1 ผูดําเนนิการศึกษาหลัก (Principal Investigator) 
1.5.2 ผูดําเนนิการศึกษาทางคลินิก (Clinical Investigator) 
1.5.3 ผูดําเนนิการตรวจวิเคราะห (Analytical  Investigator) 
1.5.4 ผูดําเนนิการวิเคราะหทางเภสัชจลนศาสตร และ/หรือทางสถิต ิ

(Pharmacokinetic and/or Statistical Investigator) 
1.5.5 ผูรวมดําเนนิการศึกษาอื่นๆ (Other Investigators)      
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ในกรณีมีผูควบคุมและดูแลการศึกษาที่ไมใชผูดําเนินการศึกษาหลักใหระบุช่ือ ที่อยู หมายเลขโทรศัพท/
โทรสารเชนเดียวกับผูดําเนินการศึกษาอื่นและตองมีการลงนามในหนังสือรับรองของผูดําเนินการศึกษา
ดวย  

1.6 สถานที่ศึกษาทดลอง (Facilities) ระบุช่ือหนวยงาน ที่อยู หมายเลขโทรศัพท/โทร 
สารของสถานที่หรือหนวยงานที่เกี่ยวของกับการศึกษาชีวสมมูล ดังตอไปนี้ 

1.6.1 สถานที่ตรวจวินิจฉัย (Diagnostic Services) หมายถึง หนวยงาน/โรงพยาบาล 
ที่ทําการตรวจรางกาย ตรวจเลือดของอาสาสมัคร เพื่อคัดกรองอาสาสมัครกอนเริ่มดําเนินการศึกษา  

1.6.2 สถานที่ศึกษาทดลองในอาสาสมัคร (Clinical Laboratory) หมายถึง สถานที่ทํา 
การบริหารยาและเก็บตัวอยางเลือด/ปสสาวะของอาสาสมัคร  

1.6.3 สถานที่ตรวจวิเคราะห (Analytical Laboratory) หมายถึง สถานที่ทําการตรวจ 
วิเคราะหหาระดับยาในตัวอยางเลือด/ปสสาวะของอาสาสมัคร พรอมหนังสือรับรองมาตรฐาน
หองปฏิบัติการตามหลักของ Good Laboratory Practice (GLP) หรือ ISO 17025 (ถามี) โดยแนบไวใน
สวนของภาคผนวก        

1.7 คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรม (Ethics Committee) หมายถึง คณะกรรมการ 
พิจารณาจริยธรรมที่ผูดําเนินการศึกษายื่นโครงรางฯ ใหพิจารณาสิทธิ ความปลอดภัย และความเปนอยูดี
ของอาสาสมัครในการศึกษาซึ่งจะเปนคณะกรรมการพิจารณาการวิจัยประจําสถาบัน (Institutional 
Review Board: IRB) หรือคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมอิสระ (Independent Ethics Committee: 
IEC) ก็ไดโดยใหระบุช่ือคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยประจําสถาบัน หรือคณะกรรมการ
จริยธรรมอิสระ สถาบันที่ออกใบรับรอง ที่อยู หมายเลขโทรศัพท/โทรสาร เชน คณะกรรมการพิจารณา
การศึกษาวิจัยในคน กระทรวงสาธารณสุข เปนตน คณะกรรมการจริยธรรมที่ผูดําเนินการศึกษายื่นโครง
รางฯ ใหพิจารณา ควรมีองคประกอบถูกตองตามขอกําหนดของการปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี (Good 
Clinical Practice; GCP)  

2. บทนํา (Introduction) ควรประกอบดวยเหตุผล และความจําเปนในการศึกษาวิจัยนี้ ขอ 
มูลการวิจัยที่เกี่ยวของ (relevant liturature) ขอบเขตของการศึกษาวิจัย และประโยชนที่คาดวาจะไดรับ   

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

4. ขอมูลยา และผลิตภัณฑยา (Drug/Drug Product Information) มีสวนประกอบและ 
รายละเอียดดังตอไปนี้ 
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4.1 ขอมูลยา (Drug Information) ควรระบุขอมูลยาตอไปนี้เปนอยางนอย พรอมทั้งระบุ 
ที่มาของขอมูลดวย                 

4.1.1 คุณสมบัติทางเคมีฟสิกส (Physicochemical Properties) ไดแก appearance,  
solubility, structure formula, molecular structure, molecular weight และ chirality properties (ถามี) 

4.1.2 กลไกการออกฤทธิ์ (Mechanism of Action)       
4.1.3 เภสัชจลนศาสตรของยา (Pharmacokinetics) ไดแก absorption, distribution,  

metabolism และ excretion 
4.1.4 ขอบงใชและขนาดยา (Indication and Dosage) 
4.1.5 อาการขางเคียง/อาการไมพึงประสงค (Side Effects/Adverse Reactions) ควร 

ระบุอาการไมพึงประสงคที่พบตามเอกสารวิชาการใหครอบคลุม 

4.2 ขอมูลผลิตภัณฑยา (Drug Product Information)     

4.2.1 ผลิตภัณฑยาทดสอบ (Test Product) ระบุช่ือผลิตภัณฑยาที่ทําการทดสอบ ช่ือ 
ตัวยาสําคัญ ขนาดความแรง รูปแบบ ช่ือผูผลิต ประเทศผูผลิต สําหรับโครงรางมาตรฐานของสถาบัน ใน
กรณีที่ผลิตภัณฑยามีคุณสมบัติ “Pharmaceutical equivalence” ใหระบุโดยใชขอความ “ผลิตภัณฑยา
ทดสอบที่มีตัวยาสําคัญ ความแรง รูปแบบเหมือนกับผลิตภัณฑยาอางอิง” ในกรณีที่ผลิตภัณฑยามี
คุณสมบัติ “Pharmaceutical alternatives” ใหระบุโดยใชขอความ “ผลิตภัณฑยาที่ตัวยาสําคัญมี
โครงสรางของสวนออกฤทธิ์ (active moiety) เหมือนกับผลิตภัณฑยาอางอิง แตแตกตางกันที่รูปแบบ
ทางเคมี (chemical form) (เชน รูปแบบเกลือ เอสเตอร เปนตน) หรือรูปแบบยา (dosage form) หรือ
ขนาดความแรง” 

4.2.2 ผลิตภัณฑยาอางอิง/เปรียบเทียบ (Reference/Comparator Product) ระบุช่ือ 
ผลิตภัณฑยาอางอิง ช่ือตัวยาสําคัญ ขนาดความแรง รูปแบบ ช่ือผูผลิต ประเทศผูผลิต ช่ือบริษัทเจาของ
ผลิตภัณฑ/ผูนําส่ังยา/ผูแบงบรรจุ และเลขทะเบียน (Reg. no.) 

4.2.3 ขนาดรุนผลิตของผลิตภัณฑยาทดสอบที่ใชในการศึกษาชีวสมมูล (Biobatch  
Size) กรณีที่ผลิตภัณฑยาทดสอบมีรูปแบบเปนยารับประทานชนิดของแข็ง เชน tablet หรือ capsule ให
ระบุโดยใชขอความตอไปนี้ “ผลิตภัณฑยาทดสอบที่ใชการศึกษาชีวสมมูลตองสุมมาจากขนาดรุนผลิต 
(biobatch size) ไมต่ํากวา 10% ของปริมาณรุนซึ่งคาดวาจะผลิตเพื่อจําหนาย ทั้งนี้ตองไมต่ํากวา 100,000 
หนวยขึ้นกับปริมาณใดมากกวากัน เวนแตจะมีเหตุผลอันควร ในกรณีขนาดรุนการผลิตนอยกวา 
100,000 หนวยตองใชตัวอยางจากรุนที่ผลิตเทาขนาดเพื่อจําหนายในการศึกษาชีวสมมูล” 

4.2.4 ปริมาณตัวยาสําคัญ (Content of Active Ingredient) ระบุโดยใชขอความตอไป 
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นี้ “ผลวิเคราะหปริมาณตัวยาสําคัญของผลิตภัณฑยาทดสอบ และผลิตภัณฑยาอางอิงตองเปนไปตาม 
finished product specification และไมแตกตางกันเกิน 5%”  

4.2.5 ความสม่ําเสมอของตัวยาสําคัญ (Uniformity of Dosage Units) ระบุโดยใชขอ 
ความตอไปนี้ “ผลิตภัณฑยาทดสอบ และผลิตภัณฑยาอางอิงมีความสม่ําเสมอของตัวยาสําคัญตามเกณฑ
มาตรฐานที่ระบุใน finished product specifications และเภสัชตํารับ (ควรระบุช่ือและ edition ของเภสัช
ตํารับ)”    

4.2.6 การละลายของตัวยาสําคัญ (Dissolution testing) ระบุโดยใชขอความตอไปนี ้ 
“ผลการเปรียบเทียบการละลาย/ปลดปลอยตัวยาสําคัญในหลอดทดลองระหวางผลิตภัณฑยาทดสอบ
และผลิตภัณฑยาอางอิงจะตองผานเกณฑที่สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยากําหนด คือ คา 
similarity factor อยูระหวาง 50-100 (โปรดดูรายละเอียดใน “ASEAN Guidelines for The Conduct of 
Bioavailability and Bioequivalence Studies”) 

4.2.7  การจัดการ/การเก็บรักษา/ความรับผิดชอบตอผลิตภัณฑยา (Handling/Storage 
/Accountability Procedures) ระบุวิธีดําเนินการควบคุมดูแลปริมาณรับ-จายผลิตภัณฑยาที่ใชการ
ศึกษาวิจัย ทั้งผลิตภัณฑยาทดสอบและผลิตภัณฑยาอางอิง การเก็บรักษาผลิตภัณฑยา และบุคลากรที่
รับผิดชอบในการควบคุมดูแล 

5. วิธีดําเนินการศึกษา (Study Methods) 

5.1 การศึกษาทดลองในอาสาสมัคร (Clinical Study) มีสวนประกอบและรายละเอียดดัง 
ตอไปนี้ 

5.1.1 รูปแบบการศึกษา (Study Design) ควรระบุรายละเอียดชนิด/รูปแบบการวิจัย  
รวมถึง washout period ดังตัวอยางเชน a single dose, two-treatment, two-period, two-sequence 
crossover with 1-week washout periods between Phase I and Phase II dosing 

5.1.2 อาสาสมัคร (subjects)  

5.1.2.1 จํานวนอาสาสมัคร (Number of Subjects) ระบุที่มาของการกําหนดจํานวน 
อาสาสมัครโดยจํานวนอาสาสมัครที่ตองการใหคํานวณบนพื้นฐานของพารามิเตอรหลักในศึกษาชีวส
มมูล คือ AUC หรือ Cmax สําหรับรูปแบบการศึกษาที่เปน two-way crossover design จํานวนอาสาสมัคร
คํานวณหาไดโดยพิจารณาจากคา 

- สัมประสิทธิ์ความแปรปรวน (within-subject % CV) ของ AUC หรือ Cmax (ให 
ระบุที่มา)  
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- significance level α = 0.05 

- power (1-β) ของการทดสอบไมนอยกวา 80%  
- คาความแตกตางของคาเฉลี่ย AUC หรือ Cmax ระหวางผลิตภัณฑยาทดสอบ 

และผลิตภัณฑยาตนแบบที่ยอมรับไดตามหลักเกณฑชีวสมมูลโดยทั่วไปมีคาไม

เกิน ± 20% 

 อยางไรก็ตามจํานวนอาสาสมัครที่ไดขอมูลครบถวนตองไมต่ํากวา 12 คน แมวาจะ
คํานวณไดนอยกวา โดยทั่วไปจํานวนอาสาสมัครที่คํานวณไดตามเกณฑขางตนถา CV มีคามากกวา 
20% จะอยูระหวาง 18-24 คน ในทางปฏิบัติควรทําการศึกษาในอาสาสมัครที่มากกวาจํานวนที่คํานวณ
ไดเพื่อสํารองในกรณีที่อาสาสมัคร drop-outs หรือ withdrawals 

5.1.2.2 การถอนตัวของอาสาสมัคร (Drop-outs/withdrawals of Subjects) ระบุวิธี 
การดําเนินการในกรณีที่อาจจะเกิดการถอนตัวของอาสาสมัคร เชน จํานวนอาสาสมัครที่สํารองไว 
ระยะเวลาที่จะรวบรวมขอมูลจากอาสาสมัครที่ถอนตัวจากการศึกษา การติดตามอาสาสมัครที่ถอนตัว
จากการศึกษา เปนตน หากตองการแทนที่อาสาสมัครที่ถอนตัวในระหวางทําการศึกษา (ซ่ึงโดยทั่วไปไม
แนะนําเนื่องจากมีความยุงยากทางสถิติ) ตองระบุไวอยางชัดเจนในโครงราง รวมถึงระบุดวยวาตัวอยาง
เลือด/ปสสาวะที่ไดจากอาสาสมัครที่สํารองไวสําหรับในกรณี drop-outs หรือ withdrawals จะนํามา
วิเคราะหดวยหรือไม หากไมจําเปนตองนําขอมูลมาใช 

5.1.2.3 การคัดเลือกอาสาสมัคร (Selection of Subjects) ใหระบุวิธีการคัดกรอง  
(screening) อาสาสมัครกอนเริ่มดําเนินการศึกษา ไดแก การตรวจสอบประวัติการใชยา (medical 
history), ประวัติการเจ็บปวย (pathography), การตรวจรางกาย (physical examination) และการตรวจ
วินิจฉัยทางหองปฏิบัติการคลินิก (clinical laboratory tests) รวมถึงการตรวจลักษณะปรากฏทาง
พันธุกรรม (genetic phenotyping) ที่มีผลตอยาที่นํามาศึกษา (ถามี) โดยระบุเกณฑการคัดเลือก
อาสาสมัครเปน 3 หัวขอใหชัดเจนดังตอไปนี้ 

1) เกณฑการคัดเลือกอาสาสมัครเขารวมการศึกษา (Subject Inclusion Criteria)  
ใหระบุเกณฑการคัดเลือกอาสาสมัครเขารวมการศึกษาดัง ตัวอยาง ตอไปนี้ 

- อาสาสมัครเพศชาย/หญิงอายุระหวาง 18-45 ป 
- มีคา Body Mass Index (BMI) 18-25 kg/m2  
- มีสุขภาพดี โดยผานการตรวจสอบประวัติการใชยา, ประวัติการเจ็บปวยใน 

อดีต การตรวจรางกาย และ vital signs 
- ผลการตรวจวินิจฉัยทางหองปฏิบัติการคลินิกเปนปกติ ไดแก blood urea  
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nitrogen (BUN), serum creatinine, AST/ALT, total bilirubin, alkaline 
phosphatase, blood glucose, complete blood count, serology (HIV) 

- ในกรณีอาสาสมัครเพศหญิงผลการทดสอบการตั้งครรภเปนลบ 
- ยินยอมเขารวมการศึกษาดวยความเต็มใจและลงนามในหนังสือแสดงความ 

ยินยอมแลว  

2) เกณฑการคัดเลือกอาสาสมัครออกจากการศึกษา (Subject Exclusion Criteria)  
ใหระบุเกณฑการคัดเลือกอาสาสมัครออกจากการศึกษาดัง ตัวอยาง ตอไปนี้ 

- มีประวัติการแพยาที่ใชในการศึกษาหรือยาอื่นในกลุมยาที่ใชในการศึกษา 
- มีประวัติปวยเปนโรคระบบทางเดินอาหาร โรคตับ โรคไต โรคภูมิแพ หรือ 

โรคอื่นๆ ที่อาจมีผลตอ bioavailability ของยา 
- มีประวัติดื่มสุราเปนประจํา และมีการใชสารเสพติด 
- มีประวัติสูบบุหร่ีเปนประจํา (มากกวา 10 มวนตอวัน) หรือหากมีการสูบ 

  บุหร่ีปานกลาง (นอยกวา 10 มวนตอวัน) และไมสามารถอดการสูบบุหร่ีได   
   กอนเริ่มการศึกษาและระหวางการศึกษา 

- ไดรับการรักษาโรคดวยยาอื่นภายใน 14 วันกอนเริ่มการศึกษา โดยเฉพาะ 
ยาที่มีผล enzyme ในรางกาย 

- เคยเขารวมการทดลองการศึกษาทางคลินิกอ่ืนๆ ภายใน 1 เดือนกอนเริ่ม 
   การศึกษา 

3) เกณฑการถอนอาสาสมัครออกจากการศึกษา (Subject Withdrawal Criteria)  
ในโครงรางควรระบุการถอนอาสาสมัครออกจากการศึกษาวาจะกระทําเมื่อใด อยางไรโดยพิจารณา
เกณฑการถอนตัวอาสาสมัครออกจากการศึกษาดัง ตัวอยาง ตอไปนี้ 

- อาสาสมัครเกิดอาการไมพึงประสงคที่แพทยเห็นควรใหออกจากการศึกษา 
- อาสาสมัครไมปฏิบัติตนตามขอกําหนดของการศึกษา 
- อาสาสมัครตองการถอนตัวออกจากการศึกษา  

 เกณฑการคัดเลือกอาสาสมัครขางตนเปนเพียงตัวอยางของการระบุขอมูลในโครงราง
เทานั้น สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาจะพิจารณาเกณฑการคัดเลือกอาสาสมัครโดยคํานึงถึง
คุณสมบัติของตัวยาที่นํามาทดสอบเปนหลัก 

5.1.3 วิธีการสุมตัวอยางและการปกปด (Randomization and Blinding) ควรระบุวิธี 
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การสุมตัวอยางอาสาสมัครที่จะทําการใหยา รวมถึงการปกปดการใหยา (ถามี) ตัวอยางเชน “อาสาสมัคร
จะถูกสุมใหไดรับผลิตภัณฑยาแตละตํารับตามแผนการสุมตัวอยางแบบ 2-period, 2-sequence block 
randomization และ randomization code จะไมถูกเปดเผยตอหนวยที่ทําการตรวจวิเคราะห จนกวา
การศึกษาทดลองในอาสาสมัครและการตรวจวิเคราะหตัวอยางจะดําเนินการเสร็จสิ้น” 

5.1.4 มาตรฐานวิธีปฏิบัติการใหยา (standardization of drug administration) ควร 
ระบุวิธีการบริหารยาใหละเอียด เชน จะทําการใหยาแบบ single dose หรือ multiple dose ขนาดยาที่ให 
และปริมาณน้ําที่ดื่มหลังจากใหยา รวมถึงขอจํากัด (restrictions) ตางๆ ที่อาสาสมัครตองปฏิบัติกอนการ
ใหยา และระหวางการศึกษา เชน ระยะเวลาที่งดอาหารและน้ํากอนและหลังการใหยา ระยะเวลาการงด
เครื่องดื่มแอลกอฮอลและการสูบบุหร่ี ชนิดและปริมาณของอาหารที่ใหหลังจากการใหยา การปฏิบัติตัว
ของอาสาสมัครระหวางการเก็บตัวอยาง การใชยาอ่ืนๆ ในระหวางการศึกษา เปนตน  

5.1.5 การเก็บตัวอยางเลือด/ปสสาวะ (Blood/Urine Sample Collection) ระบุวิธีการ 
เก็บตัวอยาง ระยะเวลาและความถี่ในการเก็บตัวอยาง ปริมาณตัวอยาง ชนิดของตัวอยาง (เชน plasma, 
serum, whole blood, urine) รวมถึงวิธีการจัดการกับตัวอยาง (เชน ชนิดของหลอดที่เก็บ การปนแยก 
และการเก็บรักษาตัวอยางกอนทําการวิเคราะห)  

5.1.6 การเฝาระวังความปลอดภัยของอาสาสมัคร (Subject Safety Monitoring) ระบุ 
ตัวช้ีวัดความปลอดภัย (safety parameters) ที่ใชในการเฝาระวังอาสาสมัคร เชน blood pressure, pulse 
rate เปนตน วิธีและชวงเวลาที่ทําการประเมิน บันทึก และวิเคราะหตัวช้ีวัดความปลอดภัยเหลานั้น 
วิธีดําเนินการเมื่อเกิดเหตุการณไมพึงประสงค การบันทึกและรายงานเหตุการณไมพึงประสงค และ
วิธีดําเนินการคัดกรองรายงานดังกลาว รวมทั้งการตรวจติดตามอาสาสมัครภายหลังจากสิ้นสุดการศึกษา
แลว (ถามี) โดยใหระบุตัวช้ีวัดความปลอดภัยและระยะเวลาพรอมเหตุผลประกอบ 

5.2 การตรวจวิเคราะหตัวอยาง (Sample Analysis) ผูดําเนินการศึกษาสามารถระบุขอมูล 
การตรวจวิเคราะหตัวอยาง ตามหัวขอที่ระบุขางลางนี้ หรืออาจแยกออกเปนโครงราง หรือวิธีดําเนินการ
มาตรฐานการตรวจวิเคราะห (Analytical Protocol/Standard Operating Procedure; SOP) ไวที่ภาคผนวก
ก็ได และควรมีขอความรับรองวาการตรวจวิเคราะหตัวอยางจะปฏิบัติตามหลักของ GLP  

5.2.1 สิ่งที่ตองการตรวจวิเคราะห (Characteristics to be analyzed) ระบุส่ิงที่ตองการ 
ตรวจวัดในตัวอยางเลือด/ปสสาวะวาเปน parent drug/metabolite(s) หรือ enantiomers/racemates เปน
ตน 

5.2.2 วิธีการวิเคราะห (Analytical Method) ระบุวิธีการวิเคราะห เครื่องมือที่ใช 
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วิเคราะห เชน HPLC, GC, LC-MS เปนตน และวิธีการเตรียมตัวอยาง (sample preparation) พรอมระบุ
ที่มา 

5.2.3 การตรวจสอบความถูกตองของวิธีการวิเคราะห (Analytical Method  
Validation) ระบุการตรวจสอบความถูกตองของวิธีวิเคราะหโดยแบงเปน 2 phase คือ pre-study phase 
และ study phase โดยอธิบายวิธีการรวมถึงเกณฑที่ใชในการตัดสิน ดังตัวอยางตอไปนี้ (โปรดศึกษาการ
ตรวจสอบความถูกตองของวิธีวิเคราะหใน “Guidance for Industry: Bioanalytical Method Validation. 
2001.” ขององคการอาหารและยา ประเทศสหรัฐอเมริกา)  

5.2.3.1 Pre-study Phase Validation     

1) Specificity/Selectivity หมายถึง การทดสอบความจําเพาะเจาะจงของวิธี 
วิเคราะหทําโดยการวิเคราะห blank samples จํานวนอยางนอย 6 ตัวอยางโดยวิธีที่พัฒนาขึ้น ผลการ
วิเคราะหตองไมตรวจพบ interference ตอยาที่ใชในการศึกษาและ internal standard 

2) Lower limit of quantification (LLOQ) ทําการสกัดและวิเคราะหตัวอยางยาใน 
เลือด/ปสสาวะโดยวิธีที่พัฒนาขึ้นที่ระดับความเขมขนที่ LLOQ อยางนอย 5 ตัวอยาง response ของ
ตัวอยางที่วิเคราะหไดควรมีคามากกวา response ของ blank sample อยางนอย 5 เทา และเมื่อคํานวณ % 
accuracy และ % CV (precision) คา % accuracy ควรอยูระหวาง 80-120 และ % CV ไมควรเกิน 20%   

3) Linearity/Standard calibration curve ทําการสกัดและวิเคราะหตัวอยางยาใน 
เลือด/ปสสาวะโดยวิธีที่พัฒนาขึ้นที่ระดับความเขมขนไมนอยกวา 6 ความเขมขน โดยความเขมขนต่ําสุด
ของ calibration curve เปนความเขมขนที่ระดับ LLOQ หาความสัมพันธเชิงเสนตรง (linearity) ระหวาง 
response กับความเขมขนของยาที่ระดับตางๆ โดยใช regression equation และคํานวณหาคา coefficient 
of determination (r2) คา r2 ที่คํานวณไดควรมีคามากกวา 0.99 และคาความเขมขนที่วัดไดของแตละ
ระดับความเขมขนไมควรเบี่ยงเบนจากความเขมขนที่เติมลงไปเกิน 15% ยกเวนที่ LLOQ ไมควรเกิน 
20%  

4) Accuracy ทําการสกัดและวิเคราะหตัวอยางยาในเลือด/ปสสาวะโดยวิธีที่พัฒนา 
ขึ้นที่ระดับความเขมขน 3 ระดับ คือ ต่ํา (LQC) กลาง (MQC) และสูง (HQC) ในชวงความเขมขนของ 
standard calibration curve ความเขมขนละอยางนอย 5 ตัวอยาง คํานวณคา % accuracy โดยเปรียบเทียบ
ความเขมขนของยาที่วัดไดกับความเขมขนของยาที่เติมลงไป คูณดวย 100 คา % accuracy ที่ไดควรอยู
ระหวาง 85 – 115% ยกเวนที่ LLOQ อยูระหวาง 80-120% 



รายละเอียดแนบทายประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา หนา 12/17 

เรื่อง คําแนะนําในการจัดทําโครงรางการศึกษาชีวสมมูลในมนุษย 
ลงวันที่   3  สิงหาคม   2549 

5) Precision (within run and between run) ทําการสกัดและวิเคราะหตัวอยางยา 
ในเลือด/ปสสาวะโดยวิธีที่พัฒนาขึ้นที่ระดับความเขมขน 3 ระดับ คือ ต่ํา (LQC) กลาง (MQC) และสูง 
(HQC) ในชวงความเขมขนของ standard calibration curve ความเขมขนละอยางนอย 5 ตัวอยาง ภายใน 
รอบการดําเนินการวิเคราะหเดียวกัน (within-run precision) และระหวางรอบการดําเนินการวิเคราะห 
(between-run precision) คํานวณคาสัมประสิทธิ์ความแปรปรวน (coefficient of variation; % CV) คา % 
CV ไมควรเกิน 15% ยกเวนที่ LLOQ ไมควรเกิน 20%  

6) Recovery ทําการสกัดและวิเคราะหตัวอยางยาในเลือด/ปสสาวะโดยวิธีที่พัฒนา 
ขึ้นที่ระดับความเขมขน 3 ระดับ คือ ต่ํา (LQC) กลาง (MQC) และสูง (HQC) ในชวงความเขมขนของ 
standard calibration curve ความเขมขนละอยางนอย 5 ตัวอยาง และวิเคราะหตัวอยางยาใน mobile 
phase หรือ pure authentic standard โดยไมตองทําการสกัดที่ระดับความเขมขน และจํานวนตัวอยาง
เชนเดียวกับตัวอยางยาในพลาสมา คํานวณหา % recovery ของยา และ internal standard โดย
เปรียบเทียบ response ของยาหรือ internal standard ที่ผานกระบวนการสกัดกับ response ของยาหรือ 
internal standard ที่ไมผานกระบวนการสกัด คูณดวย 100 (extracted/unextracted x100) คา % recovery 
ของยาและ internal standard ที่คํานวณไดไมจําเปนตองเทากับ 100 % แตควรมีความคงที่ แมนยํา และ
สามารถทําซํ้าได  

7) Stability      

7.1) Freeze-thaw stability ทําการสกัดและวิเคราะหตัวอยางยาในเลือด/ปสสาวะ 
โดยวิธีที่พัฒนาขึ้นที่ระดับความเขมขน 2 ระดับ คือ ต่ํา (LQC) และสูง (HQC) ในชวงความเขมขนของ 
standard calibration curve ความเขมขนละอยางนอย 3 ตัวอยาง หลังจากเก็บตัวอยางยาแบบ freeze-thaw 
ครบ 3 cycle (1 cycle คือการเก็บตัวอยางที่อุณหภูมิที่ใชในการเก็บรักษาตัวอยางเปนเวลา 24 ชม. แลว
นําออกมาละลายที่อุณหภูมิหอง) เปรียบเทียบความเขมขนที่ตรวจวัดไดหลังจากเก็บตัวอยางครบ 3 cycle 
กับความเขมขนของตัวอยางที่เตรียมขึ้นใหม ผลการเปรียบเทียบตองไมพบการสลายตัวของยาใน
ตัวอยางเลือด/ปสสาวะหลังจากเก็บตัวอยางครบ 3 cycle 

7.2) Long-term stability ทําการสกัดและวิเคราะหตัวอยางยาในเลือด/ปสสาวะโดย 
วิธีที่พัฒนาขึ้นที่ระดับความเขมขน 2 ระดับ คือ ต่ํา (LQC) และสูง (HQC) ในชวงความเขมขนของ 
standard calibration curve ความเขมขนละอยางนอย 3 ตัวอยางหลังจากเก็บตัวอยางที่อุณหภูมิที่ตองการ
ใชในการเก็บรักษา โดยระยะเวลาที่เก็บควรมากกวาระยะเวลาที่วางแผนเริ่มเก็บตัวอยางเลือด/ปสสาวะจ
ากอาสาสมัครถึงวันที่ทําการวิเคราะหตัวอยางวันสุดทาย (เชน 1 เดือน, 2 เดือน เปนตน) และระหวาง
ระยะเวลาดังกลาวควรแบงชวงของการวิเคราะหตัวอยางที่เก็บไวอยางนอย 3 คร้ัง ทําการเปรียบเทียบ
ความเขมขนที่ตรวจวัดไดหลังจากเก็บตัวอยางตามระยะเวลาที่กําหนดไวกับความเขมขนของตัวอยางที่
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เตรียมขึ้นใหม ผลการเปรียบเทียบตองไมพบการสลายตัวของยาในตัวอยางเลือด/ปสสาวะภายใน
ระยะเวลาที่คาดวาจะใชในการวิเคราะหตัวอยางทั้งหมด 

7.3) Short-term stability ทําการสกัดและวิเคราะหตัวอยางยาในเลือด/ปสสาวะ 
โดยวิธีที่พัฒนาขึ้นที่ระดับความเขมขน 2 ระดับ คือ ต่ํา (LQC) และสูง (HQC) ในชวงความเขมขนของ 
standard calibration curve ความเขมขนละอยางนอย 3 ตัวอยางหลังจากนําตัวอยางยาที่เก็บไวที่อุณหภูมิ
ที่ตองการเก็บรักษา (freezed sample) มาละลายที่อุณหภูมิหอง (trawed sample) เปนเวลา 4 ถึง 24 ชม. 
(ขึ้นกับระยะเวลาที่คาดวาจะตองเก็บตัวอยางไวที่อุณหภูมิหอง เชน ทําการวิเคราะหหลังจากตั้งทิ้งไวให
ละลายที่อุณหภูมิหองเปนเวลาที่ 0, 3 และ 6 ช่ัวโมง เปนตน) ทําการเปรียบเทียบความเขมขนที่ตรวจวัด
ไดหลังจากละลายตัวอยางที่อุณหภูมิหองตามระยะเวลาที่กําหนด กับความเขมขนของตัวอยางที่เตรียม
ขึ้นใหม ผลการเปรียบเทียบตองไมพบการสลายตัวของยาในตัวอยางเลือด/ปสสาวะภายในระยะเวลาที่
คาดวาจะตองเก็บตัวอยางไวที่อุณหภูมิหองเมื่อทําการวิเคราะหจริง 

7.4) Post-preparative stability ทําการวิเคราะหตัวอยางยาในเลือด/ปสสาวะโดย 
วิธีที่พัฒนาขึ้นที่ระดับความเขมขน 2 ระดับ คือ ต่ํา (LQC) และสูง (HQC) ในชวงความเขมขนของ 
standard calibration curve ความเขมขนละอยางนอย 3 ตัวอยางหลังจากนําตัวอยางยาที่ผานกระบวนการ
สกัด (extracted sample) ตั้งไวใน autosampler (autosampler stability) หรือตั้งทิ้งไวที่อุณหภูมิหอง 
(bench-top stability) เปนระยะเวลาที่คาดวาจะใชในการวิเคราะหตัวอยางในแตละ batch size ที่เตรียม
สําหรับวิเคราะหในแตละครั้ง (เชน กําหนดให batch size ของตัวอยางที่เตรียมสําหรับวิเคราะหในหนึ่ง
ครั้งเทากับ 20 ตัวอยาง เวลาที่ใชในการวิเคราะหแตละตัวอยางเทากับ 20 นาที ดังนั้นเวลาที่ใชใน
การศึกษา post preparative stability ควรเทากับ 400 นาที หรือประมาณ 7 ช่ัวโมง) ทําการเปรียบเทียบ
ความเขมขนที่ตรวจวัดไดหลังจากนํา extracted sample ตั้งไวใน autosampler หรือท่ีอุณหภูมิหองตาม
ระยะเวลาที่กําหนด กับความเขมขนของ extracted sample ที่เตรียมขึ้นใหมและทําการวิเคราะหทันที ผล
การเปรียบเทียบตองไมพบการสลายตัวของยาในตัวอยางเลือด/ปสสาวะภายในระยะเวลาที่คาดวาจะใช
ในการวิเคราะหตัวอยางในแตละ batch size 

7.5) Stock-solution stability ทําการวิเคราะหหาปริมาณยา และ internal standard  
ของ stock solution ที่อุณหภูมิหองเปนเวลาอยางนอย 6 ช่ัวโมง แตถาทําการเก็บ stock solution ไวในที่
เย็นหรือแชแข็ง ควรระบุอุณหภูมิที่ใชเก็บ และใหทําการวิเคราะหเปนระยะเวลาที่คาดวาจะเก็บ stock 
solution นั้นไว ทําการเปรียบเทียบความเขมขนของ stock solution ที่เก็บไวตามระยะเวลาที่กําหนดกับ
ความเขมขนของ stock solution ที่เตรียมขึ้นใหม ผลการเปรียบเทียบตองไมพบการสลายตัวของยาใน 
stock solution ภายในระยะเวลาที่คาดวาจะเก็บ stock solution นั้นไว    
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5.2.3.2 Study Phase Validation  
เมื่อทําการวิเคราะหตัวอยางเลือด/ปสสาวะในอาสาสมัครตองสราง calibration curve  

สําหรับรอบการวิเคราะหตัวอยางแตละคร้ัง (analytical run) และใช calibration curve นี้ในการ
คํานวณหาความเขมขนของยาในตัวอยางที่ทําการวิเคราะหในครั้งนั้นๆ และควรทําการวิเคราะห Quality 
Control samples (QC samples) ในชวงที่ทําการวิเคราะหตัวอยางของอาสาสมัครในแตละครั้ง 
(analytical run) ที่ระดับความเขมขนต่ํา (LQC), กลาง (MQC) และ สูง (HQC) ความเขมขนละ 2 ชุด 
(จํานวนชุดขึ้นกับจํานวนตัวอยางทั้งหมดในการวิเคราะหแตละครั้ง สวนใหญกําหนดอยางนอย 5% ของ
จํานวนตัวอยางทั้งหมด ทั้งนี้ตองไมนอยกวา 2 ชุด หรือ 6 QC samples) เกณฑการยอมรับผลการ
วิเคราะหในแตละครั้ง กําหนดให อยางนอย 4 ใน 6 ของ QC samples มีคาความเขมขนอยูภายในชวง 

±15% เมื่อเทียบกับ nominal value และ 2 ใน 6 ของ QC samples อาจจะเกินชวง ±15% แตตองไมใช
ความเขมขนที่ระดับเดียวกัน 

5.3 การวิเคราะหขอมูล (Data Analysis)      

5.3.1 การวิเคราะหเภสัชจลนศาสตร (Pharmacokinetic Analysis) ใหระบุพารา 

มิเตอรทางเภสัชจลนศาสตรที่ตองการวิเคราะห เชน AUC0→t , AUC0→∞, Cmax, tmax, t1/2, Ke และ MRT 
เปนตน รวมถึงวิธีการและโปรแกรมที่ใชในการคํานวณ 

5.3.2 การวิเคราะหทางสถิติ (Statistical Analysis) ใหระบุขั้นตอนการวิเคราะหทาง 
สถิติ และโปรแกรมที่ใชในการวิเคราะห รวมถึงวิธีการตรวจสอบและดําเนินการเมื่อเกิด outlier data 
ดวย สถิติที่ควรทําการวิเคราะห ไดแก 

1) การวิเคราะหหาความแปรปรวน (analysis of variance; ANOVA) ของ log  

transformed pharmacokinetic parameters ไดแก AUC0→t , AUC0→∞,, Cmax สําหรับตัวอยางเลือด ที่เกิด
จาก formulation effect, period effect, sequence effect, subject (within sequence) effect ที่ระดับ

นัยสําคัญ α = 0.05  
2) คํานวณ 90% confidence interval ของสัดสวนคาเฉลี่ยของ log transformed  

pharmacokinetic parameters ไดแก AUC0→t , AUC0→∞,, Cmax ระหวางผลิตภัณฑยาสามัญและ
ผลิตภัณฑตนแบบ (Test/Reference) 

3) การวิเคราะหทางสถิติสําหรับคา tmax  (untransformed values) โดยวิธี non- 
parametric tests (เชน Wilcoxon signed rank test, Wilcoxon rank sum test เปนตน)  
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4) ขอมูลทางสถิติอ่ืนๆ ของ pharmacokinetic parameters ที่ทําการวิเคราะหทั้งหมด  
เชน mean, median, minimum และ maximum เปนตน 

5) คํานวณ Power ของการทดสอบทางสถิติของ pharmacokinetic parameter ไดแก  

AUC0→t , AUC0→∞,,  และ Cmax

5.3.3 เกณฑการยอมรับความเทาเทียม (Equivalence Criteria) ใหระบุเกณฑการ 
ยอมรับความเทาเทียมของพารามิเตอรที่ทําการวิเคราะหใหชัดเจน ดังตัวอยางตอไปนี้ “90% confidence 

interval ของสัดสวนของคาเฉลี่ยของ log transformed pharmacokinetic parameters ไดแก AUC0→t , 

AUC0→∞,,, Cmax ระหวางผลิตภัณฑยาสามัญและผลิตภัณฑตนแบบตองอยูในชวง 0.80 – 1.25 ”  

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

7. ขอพิจารณาทางจริยธรรม (Ethics Considerations) ควรระบุการดําเนินการที่เกี่ยวของ 
กับจริยธรรมในการศึกษาวิจัยในมนุษยรวมถึงหลักเกณฑตางๆ ที่ใช ดังตัวอยางตอไปนี้ “การศึกษาชีวส
มมูลนี้จะปฏิบัติตามเกณฑการปฏิบัติการวิจัยที่ดี (Good Clinical Practice; GCP) สิทธิ ความปลอดภัย 
และความเปนอยูดีของอาสาสมัครจะไดรับความคุมครองตามหลักการแหงคําประกาศเฮลซิงกิ 
(Declaration of Helsinki) โครงรางการศึกษาชีวสมมูลตองผานการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรม
กอนเริ่มดําเนินการศึกษา อาสาสมัครจะตองไดรับคําชี้แจงถึงประโยชน ความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการ
ศึกษาวิจัยอยางครบถวนจนเปนที่พอใจ และยินยอมเขารวมการศึกษาดวยความเต็มใจ โดยลงนามใน
หนังสือแสดงความยินยอมไวเปนหลักฐาน” 

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

9. การเก็บรักษาตัวอยางผลิตภัณฑ และขอมูล (Retention of Products and Data) ระบุ 
ขอความดังตอไปนี้ “ผูผลิตยาตองเก็บรักษาตัวอยางผลิตภัณฑยาทดสอบและผลิตภัณฑยาตนแบบของ
รุนที่ใชในการศึกษาความเทาเทียมกันในปริมาณเพียงพอ (ควรระบุปริมาณต่ําสุดที่ตองเก็บดวย) เพื่อ
การตรวจสอบชีวสมมูลของผลิตภัณฑยาอีกครั้งโดยเก็บรักษาในสภาวะตามที่ระบุไวบนฉลากเปน
ระยะเวลามากกวาอายุของยา 1 ป หรือ 2 ปหลังจากสิ้นสุดการศึกษาหรือจนกระทั่งวันที่ไดรับอนุมัติ
ทะเบียนตํารับยาขึ้นกับระยะเวลาใดยาวนานกวากัน หลักฐานขอมูลท้ังหมดเกี่ยวกับการศึกษาชีวสมมูล
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จะถูกเก็บรักษาเปนระยะเวลาอยางนอย 5 ปหลังจากวันที่ไดรับอนุมัติทะเบียนตํารับยาและพรอมที่จะ
แสดงใหสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาตรวจสอบไดทุกโอกาส” 

10. การแกไขเปล่ียนแปลงโครงราง (Protocol Amendments) ระบุขอความดังตอไปนี้  
“หากมีการแกไขโครงรางที่มีผลตอความปลอดภัยของอาสาสมัครและความนาเชื่อถือของการศึกษา 
รวมถึงการเปลี่ยนแปลงสวนที่สําคัญในโครงรางหลังจากไดรับอนุมัติแลวจะขอความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการจริยธรรม และสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยากอนที่จะเริ่มดําเนินการศึกษา และ
ทําการบันทึกการแกไขลงในบันทึกสวนแกไขเปลี่ยนแปลงโครงราง PBE07 และแสดงไวในรายงาน
การศึกษาชีวสมมูลดวย” 

ช. เอกสารอางอิง (References) ควรระบุเอกสารอางอิงใหครบถวน และถูกตอง และเพื่อให 
การพิจารณาอนุมัติโครงรางมีความสะดวก รวดเร็ว ควรแนบ full paper หรือเอกสารอางอิงที่สนับสนุน
วิธีการดําเนินศึกษาวิจัย (study methods) มาดวย 

ซ. ภาคผนวก (Appendix)       

1. คํายอ (Abbreviation) ใหระบุคําอธิบายคํายอที่มีปรากฏในโครงรางใหครบถวน   
2. สูตร วิธีคํานวณ สถิติ  ใหระบุสูตร วิธีคํานวณ สถิติที่ใชการศึกษา ไดแก mean,  

standard deviation, coefficient of variation (C.V.), AUC0→t , AUC0→∞, Ke, t1/2, 90% CI และอ่ืนๆ 
3. สวนแกไขเปล่ียนแปลงโครงราง (Protocol Amendments) ดูตัวอยางเอกสาร PBE07 
4. หนังสือเชิญชวนใหอาสาสมัครเขารวมการศึกษา (Advertisement for Subject  

recruitment) ถามี 
5. เอกสารคําแนะนําสําหรับอาสาสมัคร (Subject Information Sheet) การใหขอมูลใน 

เอกสารคําแนะนําสําหรับอาสาสมัครควรยึดมาตรฐานของการปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี (GCP) แต
ควรระบุหัวขออยางนอยดังตัวอยางเอกสาร PBE08 

6.  หนังสือแสดงความยินยอมเขารวมการศึกษา (Consent Form) ขอมูลและคําอธิบายใน 
หนังสือแสดงความยินยอมเขารวมการศึกษาควรยึดมาตรฐานของการปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี 
(GCP) ดังตัวอยางเอกสาร PBE09 

7. แบบบันทึกขอมูลอาสาสมัคร (Case Report Form: CRF) ขอมูลและการบันทึกขอมูล 
ลงใน CRF ควรยึดมาตรฐานของการปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี (GCP) ดูตัวอยางเอกสาร PBE10  

8. หนังสืออนุมัติจากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรม (ถามี) หากโครงรางผานการ 
พิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมแลว ใหแนบหนังสือรับรองการอนุมัติมาพรอมกับโครง
รางดวย  



รายละเอียดแนบทายประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา หนา 17/17 

เรื่อง คําแนะนําในการจัดทําโครงรางการศึกษาชีวสมมูลในมนุษย 
ลงวันที่   3  สิงหาคม   2549 

9. ชีวประวัติและผลงาน (Curriculum Vitae) ของผูดําเนินการศึกษา แนบชีวประวัติ และ 
ผลงานของผูดําเนินการศึกษาทุกคนที่ระบุไวในโครงราง 

เอกสารตัวอยางประกอบการจัดทําและการยื่นคําขอพิจารณาโครงรางการศึกษาชีวสมมูล มี
ดังตอไปนี ้

PBE01 คําขอพิจารณาโครงรางการศึกษาชีวสมมูลในมนุษย (Application Form) 
PBE02 แบบบันทึกขอมูลโครงรางมาตรฐานการศึกษาชีวสมมูล  

  PBE03 เอกสารนํา (Title page)  
PBE04 หนังสือรับรองของผูดําเนินการศึกษา (Investigator’s Declarations) 
PBE05 หนังสือรับรองของผูใหทุนวิจัย (Sponsor’s Declarations) 
PBE06 สรุปยอโครงราง (Synopsis) 
PBE07 สวนแกไขเปลี่ยนแปลงโครงราง (Protocol Amendments) 
PBE08 เอกสารคําแนะนําสําหรับอาสาสมัคร (Subject Information Sheet) 
PBE09 หนังสือแสดงความยินยอมเขารวมการศึกษา (Consent Form) 
PBE10 แบบบันทึกขอมูลอาสาสมัคร (Case Report Form) 
PBE11 Flow chart แสดงขั้นตอนการพิจารณาอนุมัติโครงรางการศึกษาชีวสมมูลมาตรฐาน 
             และการนําโครงรางฯ ไปใชเพื่อศึกษาชีวสมมูลของผูใหทุนวิจัยรายตางๆ  
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