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สTวนที่ 1 บทนำ 

1.1 หลักการและเหตุผล (Background) 

ปóจจุบันความก<าวหน<าทางวิทยาศาสตร-และเทคโนโลยีชCวยสCงเสริมให<การรักษาโรคในมนุษย-มี 

ประสิทธิภาพมากข้ึน ซึ่งรวมถึงกระบวนการพัฒนายาใหมCด<วยชีวเทคโนโลยีทำให<เกิดการผลิตยาชีววัตถุ เพื่อ

นำมาใช<รักษาโรคที่เปIนอันตรายถึงชีวิตและโรคเรื้อรังตCางๆ เมื่อสิทธิบัตรหรือสิทธิพิเศษทางการตลาดอื่นๆ 

ของยาชีววัตถุเหลCาน้ีสิ้นสุดลง จึงเปîดโอกาสให<ผู<ผลิตรายอื่นสามารถผลิตเลียนแบบและจําหนCายยาชีววัตถุที่มี

ลักษณะคล<ายคลึงกับยาชีววัตถุต<นแบบเหลCาน้ีซึ่งตCอไปจะเรียกยากลุCมน้ีวCา “ยาชีววัตถุคล<ายคลึง” ในปóจจุบัน

ยาชีววัตถุคล<ายคลึงมีบทบาทในการรักษาเพิ่มมากข้ึน ประกอบกับรัฐบาลมีนโยบายในการสCงเสริมการผลิตและ

การวิจัยพัฒนายาชีววัตถุของประเทศไทยให<มีศักยภาพในการแขCงขัน สามารถสร<างรายได<และความมั่นคง

ให<แกCประเทศ ในตCางประเทศพบวCามีแนวโน<มการขออนุญาตทะเบียนยาชีววัถุคล<ายคลึงเพิ่มมากขึ้น ในสCวน

ของประเทศไทยผลิตภัณฑ-ยาชีววัตถุคล<ายคลึงที่มีใช<สCวนใหญCเปIนการนำเข<าจากตCางประเทศ ยังไมCมีผลิตภัณฑ-

ยาชีววัตถุคล<ายลึงที่ผลิตโดยผู<ผลิตภายในประเทศ โดยมีผลิตภัณฑ-ยาชีววัตถุคล<ายคลึงบางสCวนอยูCในขั้นของ

การพัฒนาผลิตภัณฑ- โดยเปIนที่ทราบดีวCากระบวนการพัฒนายาชีววัตถุคล<ายคลึงน้ัน เปIนการพัฒนาแบบเปIน

ลำดับข้ัน (step wise approach) โดยในแตCละข้ันของการพัฒนาผลิตภัณฑ-ยาชีววัตถุคล<ายคลึงมีความซบัซ<อน 

อาจทำให<ผู<ประกอบการสับสนวCาในแตCละขั ้นของกระบวนการพัฒนายาชีววัตถุคล<ายคลึงต<องดำเนินการ

อยCางไร และข<อมูลที่ควรได<ในแตCละขั้นของกระบวนการพัฒนาประกอบด<วยข<อมูลใดบ<าง ดังนั้นเพื่อเปIนการ

ประกันคุณภาพ ประสิทธิผล รวมถึงความปลอดภัยของผลิตภัณฑ-ยาชีววัตถุที่มีกระบวนการพัฒนาที่ซบัซ<อน

เหลCาน้ี  

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาโดยกองสCงเสริมการประกอบการผลิตภัณฑ-สุขภาพได<พัฒนา

ระบบให<คำปรึกษาด<านหลักเกณฑ-เเละวิชาการเกี่ยวกับการอณุญาตเเละการวิจัยยาชีววัตถุคล<ายคลึง ซึ่งจะเปIน

แนวทางสำหรับผู<ประกอบการในการขอเข<ารับคำปรึกษาวCาในเเตCละขั้นของกระบวนการพัฒนายาชีววัตถุ

คล<ายคลึงควรมีการปฎิบัติงานอยCางไร เเละควรให<ข<อมูลอะไรที่จำเปIนตCอการอนุญาตขึ้นทะเบียนตำรับยาชีว

วัตถุคล<ายคลึง ทั้งน้ีเพื่อเปIนการลดปóญหาเกี่ยวกับการขาดข<อมูลทะเบียนตำรับในสCวนที่จำเปIนหรือมีข<อมูลใน

สCวนที่ไมCตรงตามข<อกำหนดตามเกณฑ-การอนุญาตข้ึนทะเบียนตำรับยาชีววัตถุคลายคลึงในภายหลัง ตลอดจน

เปIนแนวทางในการให<คำปรึกษากับผู<ประกอบการควบคูCไปกับกระบวนการพัฒนายาชีววัตถุคล<ายคลึงทำให<เกดิ

การสื่อสารกันระหวCางหนCวยงานภาครัฐและผู<ประกอบการให<มคีวามเข<าใจไปในทิศทางเดียวกัน ท<ายที่สุดจะทำ

ให<ได<ข<อมูลที่ถูกต<อง และครบถ<วนสมบูรณ-สำหรับการย่ืนขออนุญาตทะเบียนตำรับยาชีววัตถุคล<ายคลึง อันจะ

เกิดประโยชน-ตCอทั้งผู<ประกอบการในแงCชCวยลดการสูญเสียทรัพยากรและเวลา และเกิดประโยชน-ตCอหนCวยงาน
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ภาครัฐที่ทำหน<าที่ในการประเมินทะเบียนตำรับ ซึ่งจะทำให<กระบวนการทบทวนตำรับมีความถูกต<อง รวดเร็ว 

และมีประสิทธิภาพมากข้ึน นอกจากน้ียังเอื้อประโยชน-ตCอสาธารณสุขของประเทศในแงCของการเพิ่มทางเลือก

ในการใช<ยาให<กับผู<ปùวย    

ด<วยเหตุผลที่กลCาวมาข<างต<น จึงเห็นควรดำเนินการจัดทำแนวทางให<คำปรึกษาด<านหลักเกณฑ-เเละ

วิชาการเกี่ยวกับการอณุญาตเเละการวิจัยยาชีววัตถุคล<ายคลึง เพื่อใช<เปIนแนวทางสำหรับการดำเนินการให<

คำปรึกษา โดยมีเปûาหมายสูงสุดคือเพื่อให<ได<ยาชีววัตถุคล<ายคลึงที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และมีความ

ปลอดภัยแกCผู<ปùวย 

 

1.2 วัตถุประสงค. (Objectives) 

 1.2.1 เพื ่อเป Iนแนวทางสำหรับผ ู <ประกอบการในการขอเข<ารับคำปรึกษาวCาในเเตCละขั ้นของ

กระบวนการพัฒนายาชีววัตถุคล<ายคลึงควรมีการปฎิบัติงานอยCางไร เเละควรให<ข<อมูลอะไรที่จำเปIนตCอการ

อนุญาตข้ึนทะเบียนตำรับยาชีววัตถุคล<ายคลึง 

 1.2.2 เพื่อใช<เปIนแนวทางสำหรับการดำเนินการให<คำปรึกษาให<เกิดความเข<าใจไปในทิศทางเดียวกัน

ทั้งสCวนของผู<ประกอบการ และหนCวยงานกำกับดูแลผลิตภัณฑ-ชีววัตถุคล<ายคลึงของภาครัฐ   

 1.2.3 เพื่อเปIนการลดปóญหาเกี่ยวกับการขาดข<อมูลทะเบยีนตำรับในสCวนที่จำเปIนหรือมีข<อมูลในสCวนที่

ไมCตรงตามข<อกำหนดตามเกณฑ-การอนุญาตข้ึนทะเบียนตำรับยาชีววัตถุคลายคลึงในภายหลัง 

 1.2.4 เพื่อเปIนการสนับสนุนผู<ประกอบการในการพัฒนาและข้ึนทะเบียนตำรับยาชีววัตถุคล<ายคลึง  

1.2.5 เพื่อประโยชน-ตCอสาธารณสุขของประเทศในแงCของการเพิ่มทางเลือกในการใช<ยาแกCผู<ปùวย  

1.2.6 เพื ่อเปIนการประกันคุณภาพ ประสิทธิผล รวมถึงความปลอดภัยของผลิตภัณฑ-ยาชีววัตถุ

คล<ายคลึงแกCผู<ปùวย 

 

1.3 ขอบเขตการดำเนินงาน (Scope) 

แนวทางนี ้ใช<กับการให<คำปรึกษาด<านหลักเกณฑ-เเละวิชาการเกี ่ยวกับการอนุญาตเเละการวิจัย

ผลิตภัณฑ-ยาชีววัตถุคล<ายคลึง โดยยาชีววัตถุคล<ายคลึงในที่น้ีหมายถึงโปรตีนที่ได<จากการตัดตCอทางพันธุกรรม

ด<วยกระบวนการทางเทคโนโลยีชีวภาพ เปIนยาที่ได<รับการยอมรับอยCางแพรCหลาย และผCานการตรวจสอบ

ลักษณะอยCางดี (Well-established and well-characterized biological medicinal products) ทั ้งนี้ไมC

รวมถึงวัคซีนผลิตภัณฑ-ที่ได<จากพลาสมาและอนาล็อกของวัคซีนหรือพลาสมาที่ได<จากการตัดตCอทางพันธุกรรม 

(Recombinant analogues)  



3 
 

1.4 ภาพรวมระบบให5คำปรึกษาด5านหลักเกณฑ.เเละวิชาการเก่ียวกับการอนุญาตเเละการวิจัยยาชีววัตถุ

คล5ายคลึง (Biosimilar consultation system)  

ระบบให<คำปรึกษาด<านหลักเกณฑ-เเละวิชาการเกี่ยวกับการอนุญาตเเละการวิจัยยาชีววัตถุคล<ายคลึง 

ถูกพัฒนาขึ้นโดยอาศัยมุมมองของผู<ที่มีสCวนเกี่ยวข<องในการให<คำปรึกษาเปIนหลัก กลCาวคือ  สCวนแรกเปIน

มุมมองของผู<ประกอบการ และสCวนที ่สองเปIนมุมมองของผู <ประเมินทะเบียนตำรับ เปIนที ่ทราบดีวCาใน

กระบวนการพัฒนายาชีววัตถุคล<ายคลึงให <มีความคล<ายคลึงกับยาชีววัตถุอ <างอิง จะต<องมีการศึกษา

เปรียบเทียบไปเปIนลําดับขั้นตอน (stepwise comparability exercise) ระหวCางยาชีววัตถุคล<ายคลึงและ

ยาชีววัตถุอ<างอิง โดยในแตCละขั้นของการพัฒนาผลิตภัณฑ-ยาชีววัตถุคล<ายคลึงจะมีความซับซ<อนแสดงดัง

แผนภาพที่ 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพท่ี 1 กระบวนการพัฒนายาชีววัตถุคล<ายคลึง (Biosimilar developmental phase) ซึ่งมกีารพฒันา

แบบเปIนลำดับข้ัน (step wise approach) โดยในแตCละข้ันของการพฒันายาชีววัตถุคล<ายคลึงมีความซบัซ<อน 

 

ดังนั้นเพื่อให<การดำเนินการให<คำปรึกษาให<เกิดความเข<าใจไปในทิศทางเดียวกันทั้งสCวนของผู<ย่ืนคำ

ร<องขอคำปรึกษา และหนCวยงานกำกับดูแลผลิตภัณฑ-ชีววัตถุคล<ายคลึงของภาครัฐ ผู<ย่ืนคำร<องเองควรมีความรู<

ความเข<าใจในกระบวนการพัฒนายาชีววัตถุคล<ายคลึงในเบื้องต<น ในสCวนผู<ประเมินทะเบียนตำรับจะต<องทราบ

วCาในเเตCละขั้นของการพัฒนาผลิตภัณฑ-ยาชีววัตถุคล<ายคลึงจะต<องมีการศึกษาเปรียบเทียบในประเดน็ใดบ<าง 
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และในเเตCละขั้นของการพัฒนาผลิตภัณฑ-ให<ข<อมูลอะไรเพื ่อใช<ประกอบการขึ ้นทะเบียนตำรับยาชีววัตถุ

คล<ายคลึง  

  
แผนภาพท่ี 2 หลักการในการประเมินยาชีววัตถุคล<ายคลึงต<องอาศัยความครบถ<วนของข<อมลูการศึกษา 

(totality of evidence) ซึง่ได<การศึกษาเปรียบเทียบแบบเปIนลําดับข้ันตอน (stepwise comparability 

exercise) 

โดยหลักการในการประเมินยาชีววัตถุคล<ายคลึงวCามีความคล<ายคลึงกับยาชีววัตถุอ<างอิงต<องอาศัย

ความครบถ<วนของข<อมูลจากการศึกษา (totality of evidence)  ซึ่งได<การศึกษาเปรียบเทียบไปเปIนลาํดับ

ขั้นตอน (stepwise comparability exercise) แสดงดังแผนภาพที่ 2 โดยในขั้นเเรกของการเปรียบเทียบจะ

เป Iนการเปร ียบเทียบด <านค ุณภาพ (Quality Comparability Exercise) เป Iนท ี ่ทราบดีว Cายาช ีวว ัตถุ

ประกอบด<วยโปรตีนที่มีขนาดใหญCและซับซ<อน มีคุณลักษณะที่หลากหลาย (protein heterogeneity) เชCน 

โครงสร<างสามมิติ (3D structure) การดัดแปลงโมเลกุลหลังแปรรหัส (post-translational modifications) 

ทําให<บอกคุณลักษณะได<ยาก อีกทั้งยังไมCมีวิธีวิเคราะห-ที่สามารถระบุคุณลักษณะของโปรตีนได<อยCางครบถ<วน 

ซึ่งคุณลักษณะที่หลากหลาย (protein heterogeneity) ของยาชีววัตถุน้ีเปIนสาเหตุให<เกิดความแตกตCางในแงC

ความปลอดภัย (safety) ความบริสุทธ์ิ (purity) และ ความแรง (potency) ระหวCางยาชีววัตถุคล<ายคลึงและ

ยาชีววัตถุอ<างอิง ดังนั ้นเพื่อควบคุมให<เกิดความแตกตCางดังกลCาวน<อยที่สุด สามารถทำได<โดยพัฒนาให<

กระบวนการผลิตและการควบคุมคุณภาพมีความสมํ่าเสมอ โดยใช<หลักการออกแบบคุณภาพ (quality by 

design)  เพื่อพิจารณาความสําคัญของคุณลักษณะที่อาจจะสCงผลตCอประสิทธิภาพ ความปลอดภัย และการ

กระตุ<นภูมิคุ<มกัน (Immunogenicity) หลังจากพิจารณาข<อมูลด<านคุณภาพแล<ว จะพบความไมCแนCนอนที่อาจ

เกิดจากการไมCมีข<อมูล ไมCทราบ และไมCแนCใจ เรียก ความไมCแนCนอนน้ีวCา “residual uncertainty” ดังน้ันต<อง

มีการศึกษาเปรียบเทียบทั้งในสCวนที่ไมCใชCคลินิก (non-clinical studies) และการศึกษาทางคลินิก (clinical 
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studies) โดยจะต<องให<ผลลัพธ-เชCนเดียวกับยาชีววัตถุอ<างอิง ซึ่งประเด็นหลักที่จะต<องพิจารณาในการศึกษา 2 

ข้ันน้ี คือ เรื่องประสิทธิภาพ ความปลอดภัย และการกระตุ<นภูมิคุ<มกัน เมื่อผลิตภัณฑ-น้ีได<รับการพิสูจน-แล<ววCามี

ความคล<ายกับยาชีววัตถุอ<างอิงทั้งในด<านคุณภาพ ประสิทธิภาพ และความปลอดภัย จึงเรียกได<วCาผลิตภัณฑ-

ดังกลCาวเปIนยาชีววัตถุคล<ายคลึงสําหรับข<อบCงใช<นั ้น จากนั ้นสามารถเพิ่มข<อบCงใช<อื ่นได< (extrapolation 

indication) เมื่อมีข<อมูลพิสูจน-เพิ่มเติมถึงความคล<ายกับยาชีววัตถุอ<างอิง และสําหรับยาชีววัตถุคล<ายคลงึที่

สามารถใช<แทนได< (interchangeable biosimilars) ต<องมีการศึกษาเพิ่มเติมที่ให<ผลทางคลินิกเหมือนกันเมื่อ

ใช<แทนยาชีววัตถุอ<างอิง (switching study)  

คณะผู <จ ัดทำได<เล็งเห็นถึงประเด็นปóญหาทั ้งหมดที่กลCาวมาแล<ว ดังนั ้นเพื ่อเปIนการสนับสนุน

ผู<ประกอบการในการพัฒนาและขึ้นทะเบียนตำรับยาชีววัตถุคล<ายคลึง จึงได<จัดทำระบบให<คำปรึกษาด<าน

หลักเกณฑ-เเละวิชาการเกี่ยวกับการอนุญาตเเละการวิจัยยาชีววัตถุคล<ายคลึงขึ้น โดยอาศัยข<อมูลจากการ

ทบทวนวรรณกรรม จากน้ันนำมา วิเคราะห- และสังเคราะห-เพื่อสร<างเปIนระบบให<คำปรึกษา  

ภายหลังการทบทวนวรรณกรรมคณะผู <จ ัดทำได<ข<อสรุปภาพรวมของระบบให<คำปรึกษาด<าน

หลักเกณฑ-เเละวิชาการเกี่ยวกับการอนุญาตเเละการวิจัยยาชีววัตถุคล<ายคลึง แสดงดังตารางที่ 1 
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ตารางท่ี 1 แสดงภาพรวมของระบบให7คำปรึกษาด7านหลกัเกณฑDเเละวิชาการเก่ียวกับการอนุญาตเเละการวิจัยยาชวีวัตถุคล7ายคลึง  

ขั้นตอนการให7คำปรึกษา (Process step) แผนปฏิบัติงาน (Protocol) 

ขั้นที่ 1: การระบุประเภทผู-ขออนุญาตขึ้นทะเบียนตำรับยาชีววัตถุ

คล-ายคลึง 

(Step1: Market Authorization Holder (MAH) Classification) 

ดูในภาคผนวก หัวข-อ 2.1 (See Annex 2.1) 

ขั้นที่ 2: การระบุประเภทของการให-คำปรึกษา 

(Step2: Identification type of biosimilar consultation   ดู

ในภาคผนวก หัวข-อ 2.2 (See Annex 2.2) 

 

Type of consultation /Meeting types 

BIA Meeting BPD 

Type 1 Meeting 

BPD 

Type 2 Meeting 

BPD 

Type 3 Meeting 

BPD 

Type 4 Meeting 

ขั้นที่ 3: แผนการให-คำปรึกษา

ยาชีววัตถุคล-ายคลึง 

(Step3: Biosimilar 

consultation program)  

ดูภาคผนวกหัวข-อ 2.3  

(See Annex 2.3) 

ชhองทางการให-คำปรกึษา 

(Meeting Formats) 

     

การย่ืนคำร-องขอคำปรกึษา 

(Meeting Requests) 

     

การประเมินและตอบกลับคำร-องขอ

คำปรึกษา 

(Assessing & Responding) 

     

การปฏิเสธคำร-องขอคำปรึกษา 

(Meeting Denied) 

     

การยินยอมให-คำปรึกษา 

(Meeting Granted) 

     

ชุดข-อมูลสำหรับการประชุมขอ

คำปรึกษา 

(Meeting package) 
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 (Biosimilar consultation system: Process framework)

แนวทางปฏิบัติและข-อมูลประกอบการให-คำปรึกษาด-านหลักเกณฑx

เเละวิชาการเก่ียวกับการอนุญาตเเละการวิจัยผลิตภัณฑxยาชีววัตถุ

คล-ายคลึง 

(Relevant guideline and Data support for buiosimilar 

consultations) 

ดูภาคผนวกหัวข-อ 2.4 (See Annex 2.4) 
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แผนภาพแสดงการดำเนินงานของระบบให5คำปรึกษาด5านหลักเกณฑ>เเละวิชาการเกี่ยวกบัการอนุญาต

เเละการวิจัยยาชีววัตถุคล5ายคลึง แสดงดังรูป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.มีผู(ประสงค/ที่จะขอรับคำปรึกษาเกี่ยวกับการอนุญาตเเละการวิจัยพัฒนายาชีววัตถุคล(ายคลึง 

2. ทำการระบุประเภทผู(ขออนุญาตขึ้นทะเบียนตำรับยาชีววัตถุ

คล(ายคลึง 

 

3. ทำการระบุประเภทของการให(คำปรึกษา 

 

4. ทำการย่ืนคำร(องขอคำปรึกษา ระบุชQองทางการให(คำปรึกษา       

และแนบชุดข(อมูลสำหรับการประชุมขอคำปรึกษา 

 

 

5. ทางอ.ย.ทำการประเมินและตอบกลับคำร(องขอคำปรึกษา 

 

 

5.1 กรณีปฏิเสธคำร(องขอ

คำปรึกษา 

 

 
5.2 กรณียินยอมให(คำปรึกษา 

 

 

 
6. การตอบกลับคำร(องขอคำปรึกษาในเบ้ืองต(น/การเปล่ียน

ตารางนัดให(คำปรึกษา/การขอยกเลิกตารางนัดให(คำปรึกษา 

 

 

 7. การดำเนินการให(คำปรึกษา 

 

 

8. การจัดทำรายงานการประชุมให(คำปรึกษา 
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สQวนท่ี 2 ภาคผนวก 

2.1 ประเภทของผู(ขออนุญาตขึ้นทะเบียนตำรับยาชีววัตถุคล(ายคลึง (Type of Market 

Authorization Holder; MAH) 

เพื่อให5งLายตLอการให5คำปรึกษาด5านหลกัเกณฑ>เเละวิชาการเกี่ยวกับการอนุญาตเเละ การวิจัยยาชีว

วัตถุคล5ายคลึง ผู5ที่ประสงค>จะข้ึนทะเบียนตำรับยาชีววัตถุคล5ายคลึงควรทราบการจัดประเภทผู5ขออนุญาตข้ึน

ทะเบียนตำรับยาชีววัตถุคล5ายคลึง ทั้งน้ีเพื่อให5งLายตLอการระบุรปูแบบการให5คำปรกึษา งLายตLอการให5คำปรึกษา 

และงLายตLอการให5ข5อมูลที่จำเปPนแกLผู5ขออนุญาตแตLละประเภท เนื่องจากประเภทของผู5ขออนุญาตที่แตกตLาง

กันจะมีระดับของข5อมูลที่ต5องการตLางกันโดยประเภทของผู5ขออนุญาตข้ึนทะเบียนตำรับยาชีววัตถุคล5ายคลึง มี

ดังน้ี 

2.1.1 Local Manufacturers หมายถึง ผู5ผลิตยาชีววัตถุคล5ายคลึงภายในประเทศไทย 

2.1.2 Importers หมายถึง ผู5นำเข5ายาชีววัตถุคล5ายคลึงเข5ามาในประเทศไทย สามารถแบLงได5 2 ประเภท คือ 

• Imported bulk หมายถึง ผู5นำเข5ายาชีววัตถุคล5ายคลึงที่ไมLใชLผลิตภัณฑ>สำเรจ็รปูเข5ามาในไทย 

• Biosimilar products หมายถึง เปPนผู5นำเข5าผลิตภัณฑ>ยาชีววัตถุคล5ายคลึงสำเรจ็รูปเข5ามาในไทย 

โดยประเภทของผู5ขออนุญาตข้ึนทะเบียนตำรับยาชีววัตถุคล5ายคลึงที่แตกตLางกัน   จะมีความต5องการใน

การขอรับคำปรึกษาด5านหลักเกณฑ>เเละวิชาการเกี ่ยวกับการอนุญาตเเละการวิจัยยาชีววัตถุคล5ายคลึงที่

แตกตLางกัน ในระหวLางกระบวนการพัฒนายาชีววัตถุคล5ายคลึงแสดงดังแผนภาพที่ 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพท่ี 3 แสดงให5เห็นถึงประเภทของผู5ขออนุญาตข้ึนทะเบียนตำรับยาชีววัตถุคล5ายคลึงที่แตกตLางกันจะมี

ความต5องการในการขอรบัคำปรกึษาที่แตกตLางกันตามกระบวนการพัฒนายาชีววัตถุคล5ายคลึง 
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2.2 ประเภทของการให(คำปรึกษา (Type of consultation program) 

เมื่อทราบประเภทของผู5ขออนุญาตขึ้นทะเบียนตำรับยาชีววัตถุคล5ายคลึง ลำดับถัดมาจะเปPนการจัด

ประเภทการให5คำปร ึกษา โดยอ5างอิงตาม Formal Meetings between the FDA and Sponsors or 

Applicants of BsUFA Products Guidance for Industry (2018); U.S. Department of Health and 

Human Services Food and Drug Administration  

ขอบเขตของการให5คำปรึกษาในแตLละประเภทจะมีความแตกตLางกันข้ึนอยูLกับระดับข้ันของการพัฒนา

ยาชีววัตถุคล5ายคลึง ณ ขณะนั้น โดยความสัมพันธ>ระหวLางขอบเขตของการให5คำปรึกษาในแตLละประเภทกับ

ข้ันของการพัฒนาผลิตภัณฑ>ยาชีววัตถุคล5ายคลึง แสดงดังแผนภาพที่ 4 และรายละเอียดแสดงการจัดประเภท

ของการให5คำปรึกษา แสดงดังตารางที่ 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพท่ี 4 แสดงขอบเขตของการให5คำปรึกษาในแตLละประเภทที่มีความแตกตLางกันข้ึนอยูLกับ

ระดับข้ันของการพฒันายาชีววัตถุคล5ายคลึง (Biosimilar developmental phase) 
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ประเด็นท่ีพิจารณา ประเภทของการให8คำปรึกษา 

BIA Meeting BPD type 1 Meeting BPD type 2 Meeting BPD type 3 Meeting BPD type 4 Meeting 

1.ระบุ

ขอบเขตการ

ให8คำปรึกษา

ตามประเภท

ของผู8ขอ

อนุญาต 

1.1 Local 

manufacturers 

     

1.2 Bulk 

importer 

     

1.3 Biosimilar 

product 

importer 

     

ตารางท่ี 2 แสดงการจัดประเภทการให8คำปรึกษา (Type of consultation program) 
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2.ขอบเขตของการให8คำปรึกษา

แตhละประเภท (จะถามอะไรได8

บ8าง?) 

การให'คำปรึกษารูปแบบน้ี

จะเป6นการประเมิน

เบื้องต'น โดยมีขอบเขต

จำกัดเฉพาะการอภิปราย

โดยทั่วไปเก่ียวกับการ

อนุญาตทะเบียนตำรับ

ยาชีววัตถุคล'ายคลึง และมี

การให'คำแนะนำโดยทั่วไป

เก่ียวกับเน้ือหาหรือ

เอกสารที่คาดหวังจาก

แผนพัฒนาผลิตภัณฑS การ

ให'คำปรึกษารูปแบบน้ีจะ

ไมTรวมถึงการตรวจสอบ

ข'อมูลโดยสรุป (summary 

data) และรายงาน

การศึกษาฉบับเต็ม (full 

study reports) 

เป6นการให'คำปรึกษาที่จำเป6นในกรณีที่มี

ปfญหาเก่ียวกับแผนพัฒนาเพื่อให'สามารถ

ดำเนินงานตTอไปได' หรืออาจเป6นการ

ประชุมเพื่อจัดการปfญหาในประเด็นที่

เก่ียวข'องกับความปลอดภัยที่สำคัญ ซ่ึงจะ

ครอบคลุมถึงการให'คำปรึกษาในประเด็น

ตTอไปน้ี 

1.การขอคำปรึกษาเก่ียวกับคำส่ังชะลอ

การศึกษาทางคลินิก (Clinical holds) โดย

มี 2 กรณี คือ  

(1) กรณีที่ผู'ยื่นคำร'องพยายามหาข'อมูลวTา

จะจัดการปfญหาในเรื่องที่มีการระงับ/ชะลอ

อยูTอยTางไร  

(2) กรณีเรื่องที่มีการระงับ/ชะลอ ได'ถูก

เสนอและพิจารณาโดยอย. แตT อย. และผู'

ยื่นคำร'องเห็นพ'องกันวTาการพัฒนาได'มาถึง

จุดที่เป6นปfญหาและจะหารือถึงวิธีการอ่ืนที่

จะทำให'การพัฒนาเดินหน'าตTอไปได' 

เป6นการให'คำปรึกษาเพื่อหารือ

ในประเด็นเฉพาะ เชTน การ

จัดลำดับคุณลักษณะเชิง

คุณภาพ(chemistry, 

manufacturing) 

กลยุทธSในการควบคุม

กระบวนการ 

(study design or endpoints, 

post- approval changes) 

หรือ กรณีที่ อย.ต'องการให'

คำแนะนำตามแผนการพัฒนา

อยTางตTอเน่ือง  

การให'คำปรึกษาน้ีอาจรวมถึง

การตรวจสอบข'อมูลสำคัญโดย

สรุป(summary data) แตTไมT

รวมถึงการตรวจสอบรายงาน

การศึกษาฉบับเต็ม (full study 

reports) 

เป6นการให'คำปรึกษาเพื่อพิจารณา
ข'อมูลเชิงลึก และให'คำปรึกษาตาม
แผนการพัฒนาอยTางตTอเน่ือง การ
ให'คำปรึกษารูปแบบน้ีอาจรวมถึง
การตรวจสอบข'อมูลที่สำคัญใน
รายงานการศึกษาฉบับเต็ม (full 
study reports) หรืออาจเป6น 
extensive data package (e.g., 
detailed and robust analytical 
similarity data) 
-มีการให'คำแนะนำโดย อย. 

เก่ียวกับความคล'ายคลึงกันระหวTาง

ผลิตภัณฑSชีววัตถุคล'ายคลึงหรือ 

interchangeable product กับ

ยาชีววัตถุอ'างอิงโดยอยูTบนพื้นฐาน

ของความครอบคลุมของข'อมูลที่ใช'

เปรียบเทียบ (Comprehensive 

data package) 

เป6นการให'คำปรึกษากTอนที่จะยื่น
พิจารณาทะเบียนตำรับ โดยจะ
เป6นการพูดคุยเก่ียวกับ รูปแบบ 
และ หัวข'อของเอกสารคำขอขึ้น
ทะเบียนตำรับยาชีววัตถุคล'ายคลึง
ฉบับสมบูรณS หรือเอกสารเพิ่มเติม
อ่ืนๆตามแนวทางการอนุญาต
ทะเบียนตำรับยาชีววัตถุคล'ายคลึง 
ซ่ึงจุดประสงคSของการให'
คำปรึกษารูปแบบน้ีเพื่อพูดคุย
เก่ียวกับรูปแบบและหัวข'อในการ
วางแผนเพื่อยื่นขอพิจารณาการ
ขึ้นทะเบียนตำรับ โดยรวมถึง
ประเด็นตTอไปน้ี 
1. การระบุการศึกษา (studies) 
เพื่อใช'สนับสนุนการแสดงความ
คล'ายคลึง (Biosimilarity) ของชีว
วัตถุคล'ายคลึง หรือความสามารถ
ในการใช'สับเปล่ียนกับยาต'นแบบ
(interchangeability) 
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ประเด็นท่ีพิจารณา ประเภทของการให8คำปรึกษา 

BIA Meeting BPD type 1 Meeting BPD type 2 Meeting BPD type 3 Meeting BPD type 4 Meeting 

2.ขอบเขตของการให8คำปรึกษาแตh

ละประเภท (จะถามอะไรได8บ8าง?) 

- 2.การปรึกษาที่ถูกร'องขอภายหลังที่ผู'ยื่นคำ

ร'องได'รับ FDA nonagreement Special 

Protocol Assessment letter เพื่อตอบ

กลับถึงแผนงาน (protocol) ที่เสนอไว'

ภายใต' special protocol assessment 

procedures ตามที่ระบุไว'ใน the 

guidance for industry Special 
Protocol Assessment 
3.การปรึกษาเพื่อหารือเรื่องประเด็นความ
ปลอดภัยที่สำคัญ ที่อย. รวมถึงผู'ยื่นคำร'อง
เห็นพ'องกันวTาควรจะมีการพูดถึงเรื่องน้ี 
4. การปรึกษาภายหลังการประชุม (Post-
action meetings) ที่ถูกร'องขอหลังมีการ
ดำเนินการด'านกฎระเบียบอ่ืนๆที่
นอกเหนือจากการอนุมัติ (เชTน การออก
จดหมายตอบกลับฉบับสมบูรณS) 
5.กรณีที่อย.ได'ออกจดหมายปฏิเสธการยื่น
เอกสาร ผู'ประกอบการสามารถร'องขอการ
ประชุมภายใน 30 วันเพื่ออภิปรายวTาทา
งอย.ควรจะให'ยื่นเอกสารได'หรือไมT 

- -อย.อาจให'คำแนะนำเก่ียวกับ
ความจำเป6นในการทำการศึกษา
เพิ่มเติม (Additional studies) 
รวมไปถึงการออกแบบและการ
วิเคราะหS บนพื้นฐานของ 
Comprehensive data 
package 

2. การหารือเก่ียวกับประเด็นการ
ทบทวน/พิจารณาที่สำคัญ 
(potential review issues) ที่ได'
มีการระบุไว' 
3. การระบุสถานะของการศึกษา
ตTอเน่ืองหรือการศึกษาที่จำเป6น
เพื่อให'สอดคล'องตามที่ระบุใน
กฎหมายวTาด'วยการทำวิจัยในเด็ก
(the Pediatric Research 
Equity Act) 
4.การซักถามผู'ประเมินของอย. 
โดยใช'ข'อมูลทั่วไปที่จะใช' ในการ
ยื่นเพื่อขอขึ้นทะเบียนตำรับยาชีว
วัตถุคล'ายคลึงเพื่อขออนุมัติทาง
การตลาด (รวมถึงข'อมูลทาง
เทคนิค) 
5.การหารือถึงแนวทางที่ดีที่สุดใน
การนำเสนอและจัดรูปแบบข'อมูล
ใน marketing application 
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ประเด็นท่ีพิจารณา 

(Consultation protocol) 

ประเภทของการให8คำปรึกษา 

BIA Meeting BPD type 1 Meeting BPD type 2 Meeting BPD type 3 Meeting BPD type 4 Meeting 

1.ชhองทางการให8คำปรึกษา 

(Meeting format) 

-เขียนตอบ (Written response only; 
WRO) 
-เข'ามาปรึกษาที่ FDA (Face to face) 
- การประชุมทางไกลทางโทรศัพทS หรือ

วีดีโอ (Tele /Videoconference) 

-เข'ามาปรึกษาที่ FDA (Face 
to face) 
- การประชุมทางไกลทาง
โทรศัพทSหรือวีดีโอ  

-เขียนตอบ (Written response only; 
WRO) 
-เข'ามาปรึกษาที่ FDA (Face to face) 
- การประชุมทางไกลทางโทรศัพทSหรือ
วีดีโอ  

-เข'ามาปรึกษาที่ FDA (Face to 
face) 
- การประชุมทางไกลทาง
โทรศัพทSหรือวีดีโอ  

-เข'ามาปรึกษาที่ FDA (Face to 
face) 
- การประชุมทางไกลทาง
โทรศัพทSหรือวีดีโอ  

2.การย่ืนคำร8องขอคำปรึกษา 

(Meeting requests) 

- กTอนยื่นคำร'องขอคำปรึกษา ผู'ยื่นคำร'องควรปรึกษากับหนTวยงานของ FDA ที่ทำหน'าที่ให'ข'อมูลเบื้องต'นเก่ียวกับยาชีววัตถุคล'ายคลึง หรือการพัฒนา interchangeable product  
- ผู'ยื่นคำร'องควรคาดการณSถึงความต'องการในอนาคตและขอบเขตการปฏิบัติงาน รวมถึงประเด็นของการพัฒนาผลิตภัณฑSที่เก่ียวข'อง ซ่ึงจะทำให'การให'คำปรึกษามีประสิทธิภาพ และใช'
จำนวนครั้งในการให'คำปรึกษาน'อยที่สุด 
- หากต'องการขอรับคำปรึกษาให'ยื่นคำขอเป6นลายลักษณSอักษรที่ อย. ผTานหนTวยงานรับเอกสาร (center’s document room) หรือ สTงผTานทางชTองทางอิเล็กทรอนิกสSตามความเหมาะสม 
ซ่ึงการเขียนคำร'องขอคำปรึกษา จะต'องทำตามข'อกำหนดในการยื่นคำร'องผTานทางระบบอิเล็กทรอนิกสS (electronic submission)  คำร'องขอคำปรึกษาควรระบุแผนกที่จะทำการประเมิน 
(review division) หรือสำนักงาน (office) และควรมีการแนบข'อมูล pre-investigational new drug application (pre-IND) file หรอื application (เชTน investigational new drug 
application (IND), BLA)   
- การยื่นคำร'องขอคำปรึกษาผTานแฟกสSหรืออีเมลลS จะถือวTาเป6นการสTงสำเนาเทTาน้ัน ไมTถือวTาเป6นการยื่นคำร'องขอรับคำปรึกษาอยTางเป6นทางการ 
- การยื่นคำร'องขอคำปรึกษาในหัวข'อการพัฒนาผลิตภัณฑSชีววัตถุคล'ายคลึงหรือ interchangeable product ที่มีหลายข'อบTงใช' ซ่ึงจะอาจต'องมีการพิจารณาจากหลายแผนกที่จะทำการ
ประเมิน (review division)  ควรยื่นคำร'องไปยังหนTวยงานที่หน'าที่กำกับดูแลผลิตภัณฑSชีววัตถุอ'างอิง (Reference product) ด'วย   
- คำร'องขอปรึกษาควรมีข'อมูลที่เพียงพอเพื่อให' อย. สามารถประเมินถึงส่ิงที่จำเป6น (potential utility) ในการประชุม และสามารถกำหนด FDA staff ที่จำเป6นสำหรับการเข'ารTวมตามวาระ
การประชุมที่ยื่นขอ ข'อมูลในสTวนของผลิตภัณฑS ที่ใช'ในการยื่นคำร'องขอรับคำปรึกษา 

1. Application number (ถ'าได'รับมากTอนหน'าน้ี) 
2. Development-phase code name of product (สำหรับ pre-licensure). 
3. Proper name (สำหรับ post-licensure). 
4. Structure (ถ'าหากต'องใช') 
5. Reference product proper name และ proprietary names. 
6. Proposed indication(s) หรือ context of product development 
7. Pediatric study plans (ถ'าหากต'องใช') 
8. Human factors engineering plan (ถ'าหากต'องใช') 
9. Combination product information (ถ'าหากต'องใช') 
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ประเด็นท่ีพิจารณา 

(Consultation protocol) 

ประเภทของการให8คำปรึกษา 

BIA Meeting BPD type 1 Meeting BPD type 2 Meeting BPD type 3 Meeting BPD type 4 Meeting 

2.การย่ืนคำร8องขอคำปรึกษา 

(Meeting requests) 

ข'อมูลสTวนที่จะทำให'บรรลุเปöาหมายของการให'คำปรึกษา 
1.ระบุประเภทของการให'คำปรึกษาที่ต'องการ (เชTน BIA,  BPD Type 1, 2, 3 หรอื 4) พร'อมให'เหตุผลประกอบ  
2.ระบุชTองทางการขอรับคำปรึกษา (เชTน  face to face, teleconference/videoconference หรือ WRO) 
3.จัดทำรายงานสรุปเก่ียวกับวัตถุประสงคSของการขอรับคำปรึกษา โดยรายงานสรุปดังกลTาวควรจะมีข'อสรุปที่ได'มาจากวาระการประชุมครั้งกTอน ซ่ึงควรมีข'อสรุปของการศึกษาที่เสร็จ
สมบูรณSแล'วหรือ แผนการศึกษาที่วางไว'หรือ ข'อมูลที่ผู'ยื่นคำร'องต'องการอภิปรายในการประชุม คำถามสำคัญที่จะถาม และ การประชุมดังกลTาวจะต'องสอดรับกับแผนการพัฒนาโดยรวม 
แม'วTารายงานสรุปไมTได'แสดงถึงรายละเอียดของการออกแบบการศึกษาหรือ การศึกษาที่สมบูรณS แตTควรมีข'อมูลเพียงพอที่จะทำให'เข'าใจในประเด็นตTางๆ เชTน ตารางสรุปผลการศึกษา 
ที่สำคัญ  
4.ระบุวัตถุประสงคSเฉพาะเจาะจง หรือ ผลลัพธSที่ผู'ยื่นขอรับการปรึกษาคาดหวังจากการประชุมครั้งน้ี 
5.ระบุระเบียบวาระการประชุม รวมถึงประมาณเวลาการอภิปรายในแตTละวาระการประชุม 
6.ระบุคำถาม ซ่ึงมีการจัดประเภทโดย FDA โดยแตTละคำถามควรจะมีการอธิบายบริบทและวัตถุประสงคSของคำถามโดยสรุปรTวมด'วย 
7.ระบุรายช่ือและตำแหนTงของผู'เข'ารTวมการให'คำปรึกษา ได'แกT ผู'ยื่นคำร'อง ผู'ให'คำปรึกษา และบุคคลอ่ืนๆที่เก่ียวข'อง (ถ'าหากมี) 
8.ระบรุายช่ือเจ'าหน'าที่ อย. ที่ถูกร'องขอให'เข'ารTวมการให'คำปรึกษา และ/หรือ บุคคลอ่ืนๆที่เข'ารTวมการประชุม 
หมายเหตุ : การขอเข'ารTวมการให'คำปรึกษาของเจ'าหน'าที่ของ FDA ผู'ซ่ึงไมTมีผลตTอการประเมินทะเบียนตำรับ แตTอาจจะทำให'การดำเนินการให'คำปรึกษาเป6นไปตามกรอบระยะเวลาที่
กำหนดของแตTละประเภทการให'คำปรึกษา ดังน้ันควรแสดงเหตุผลในการขอเข'ารTวมการให'คำปรึกษาดังกลTาว ซ่ึงการพิจารณาจะขึ้นอยูTกับผู'ยื่นคำร'องขอรับคำปรึกษา 
9.ระบุวันและเวลาในการดำเนินการขอรับคำปรึกษา  ซ่ึงควรอยูTในกรอบระยะเวลาที่กำหนด โดยควรระบุวันและเวลาที่ผู'ยื่นคำร'องไมTสะดวกในการขอรับคำปรึกษา 
(อ'างอิงตามตารางที่ 2 ในสTวนของ Meeting Granted การยินยอมให'คำปรึกษา)   

- เม่ือยื่นคำร'องขอรับการปรึกษา ผู'ยื่นขอควรกำหนดข'อมูลที่จำเป6นในการขอรับคำปรึกษาแกT FDA และเตรียมเอกสารที่ใช'สำหรับการยื่นเพื่อขอรับการให'คำปรึกษา (เอกสาร
ด'านบน) ซ่ึงจะสามารถชTวยให' อย. เข'าใจและประเมินส่ิงที่ต'องใช' และระยะเวลาที่เหมาะสมของการประชุมที่เก่ียวข'องกับการพัฒนาผลิตภัณฑSหรือการพิจารณาทะเบียนตำรับได' 
- ควรมีการระบุรายช่ือของผู'ร'องขอคำปรึกษา และ รายช่ือของเจ'าหน'าที่จาก อย. ที่เข'ารTวมประชุม เพื่อใช'ในการจัดหาหรือเตรียมข'อมูลที่จำเป6นในการประชุม อยTางไรก็ตามใน
ระหวTาง ชTวงเวลายื่นขอรับคำปรึกษา และการประชุม ผู'เข'ารTวมประชุมสามารถมีการเปล่ียนแปลงได' ซ่ึงหากมีการเปล่ียนแปลงรายช่ือผู'เข'ารTวมประชุม ควรจะมีการอัพเดต รายช่ือของ
ผู'เข'ารTวม และตดิตTอเปล่ียนแปลงข'อมูลกับทาง อย. อยTางน'อย 1 สัปดาหSกTอนการประชุม 

มีการจัดทำวัตถุประสงคS และวาระการประชุม ซ่ึงระบุบริบทโดยรวมสำหรับหัวข'อการประชุม สTวนหัวข'อคำถามเป6นส่ิงสำคัญที่จะทำให'เข'าใจในประเภทของข'อมูล หรือ ข'อมูลที่จำเป6น 
สำหรับผู'ยื่นขอรับคำปรึกษาและทำให'สามารถมุTงประเด็นในอภิปรายในที่ประชุมได'  คำถามแตTละข'อจึงควรมีความถูกต'อง แมTนยำ และมีคำอธิบายโดยยTอ เก่ียวกับบริบทและ

2.3 แผนการให8คำปรึกษาด8านหลกัเกณฑtเเละวิชาการเก่ียวกับการอนุญาตเเละการวิจัยผลิตภัณฑtยาชีววัตถุคล8ายคลึง (Biosimilar Consultation program) 
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วัตถุประสงคSของคำถาม โดยคำถามที่ยื่นมาพร'อมกับคำร'องขอรับการปรึกษา ควรจำกัด ไว'เฉพาะคำถามที่สามารถตอบได'ตามสมควรภายในระยะเวลาที่จัดสรรไว' ในการประชุม โดย
คำนึงถึงความซับซ'อนของคำถามที่ยื่น และ ควรพิจารณาถึงความซับซ'อนของคำถามกรณีที่สTงโดยวิธี WRO 
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ประเด็นท่ีพิจารณา 

(Consultation protocol) 

ประเภทของการให8คำปรึกษา 

BIA Meeting BPD type 1 Meeting BPD type 2 Meeting BPD type 3 Meeting BPD type 4 Meeting 

3. ชุดข8อมูล

สำหรับการ

ประชุมขอ

คำปรึกษา 

(Meeting 

Package 

3.1ระยะเวลาในการยื่น 

Meeting package 

ชุดข'อมูลสำหรับการประชุมขอคำปรึกษา จะต'องสTงมาพร'อมกับแบบคำร'องขอคำปรึกษา 

3.2 ชุดข'อมูลสำหรับการ

ประชุมขอคำปรึกษาจะ

สTงไปที่ไหน และ ต'องมี

สำเนาจำนวนก่ีชุด 

- การสTงเอกสารจะต'องสTงที่หนTวยงานรับเอกสาร ( paper submission) หรือ ชTองทางอิเล็กทรอนิกสS 
- เอกสารที่จะยื่นให'จัดเตรียมเป6นรูปแบบเอกสาร (desk copies) และ รูปแบบอิเล็กทรอนิกสS 
- CDER จะช้ีแจงจำนวนชุดสำเนาของเอกสาร (desk copies) ที่จะต'องสTง โดยขึ้นอยูTกับจำนวนผู'เข'ารTวมการประชุมในแตTละครั้ง 
- CBER จะไมTรับเอกสาร (desk copies) ของชุดข'อมูลสำหรับการประชุมขอคำปรึกษที่สTงมาทางอิเล็กทรอนิกสS 

3.3 เน้ือหาในชุดข'อมูล

สำหรับการประชุมขอ

คำปรึกษา (Meeting 

package content) 

1. Application number (ถ'าได'รับมากTอนหน'าน้ี) 
2. Development-phase code name of product (สำหรับ pre-licensure)  
3. Proper name (สำหรับ post-licensure) 
4. Structure (ถ'ามี) 
5. Reference product proprietary และ proper names  
6. Proposed indication(s) หรือ context of product development  
7. Dosage form, route of administration, dosing regimen (frequency and duration), และ presentation(s).  
8. Pediatric study plans (ถ'ามี) 
9. Human factors engineering plan (ถ'ามี) 
10. ข'อมูลทั้งหมดของผลิตภัณฑS เชTน สTวนขององคSประกอบ รวมถึงรายละเอียดองคSประกอบของเครื่องมือ ภาชนะบรรจุ แผนการศึกษาปfจจัยในมนุษยS (ถ'ามี) 
11. รายช่ือของผู'เข'ารTวมการประชุมแตTละคนพร'อมกับคำนำหน'าช่ือและตำแหนTง จะถูกเสนอมาจาก FDA รวมถึงผู'ให'คำปรึกษา และ interpreter (ถ'ามี) 
12. ข'อมูลเบื้องหลัง ซ่ึงประกอบด'วย 
      - มีการจัดเตรียมรายละเอียดการพัฒนาโดยยTอ และมีการส่ือสารกับ FDA กTอนการประชุม 
      - การเปล่ียนแปลงที่สำคัญ ของแผนพัฒนาผลิตภัณฑS เชTน การเปล่ียนแปลงกระบวนการผลิต การเลือกประชากรหรือจุดส้ินสุดใหมT (ถ'ามี) 
      - สถานะของการพัฒนาผลิตภัณฑSในปfจจุบัน เชTน ข'อมูลทางเคมี การผลิต และการควบคุม ข'อมูลทางคลินิก ข'อมูลที่ไมTใชTทางคลินิก รวมถึงสถานการณSพัฒนาผลิตภัณฑS
ในตTางประเทศ        
13. มีรายงานการสรุปผลเพื่อเสนอการประชุม 
14. วาระการประชุม รวมถึงการประมาณเวลาที่ต'องการในการพูดคุยในแตTละระเบียบวาระ 
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15. รายการคำถามสำหรับการพูดคุยจะต'องเขียนให'เป6นไปตามกฎระเบียบของ FDA และ มีบทสรุปของแตTละคำถามเพื่อที่จะอธิบายคำถามที่มาจาก FDA 
16. ข'อมูลสนับสนุนการอภิปราย ที่รวบรวมโดย FDA และคำถาม ซ่ึงจัดให'มีรายละเอียดของข'อมูลตามความเหมาะสมของประเภทการให'คำปรึกษาและขั้นตอนในการพัฒนา 
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ประเด็นท่ีพิจารณา 

(Consultation protocol) 

ประเภทของการให8คำปรึกษา 

BIA Meeting BPD type 1 Meeting BPD type 2 Meeting BPD type 3 Meeting BPD type 4 Meeting 

4.เอกสารท่ีต8องเตรียม (เพิ่มเติมตามแตh

ละประเภทของคำร8องขอคำปรึกษา) 

ในชุดข'อมูลสำหรับการประชุม
ขอคำปรึกษาควรมี 
1. ข'อมูลวิเคราะหSเปรียบเทียบ
ความคล'ายคลึงของผลิตภัณฑS
ชีววัตถุคล'ายคลึงหรือ 
interchangeable product 
อยTางน'อย 1 lot เทียบกับ 
ผลิตภัณฑSชีววัตถุอ'างอิงที่ได'รับ
การขึ้นทะเบียนในประเทศ 
ข'อมูลวิเคราะหSเปรียบเทียบ
ความคล'ายคลึงของควรเพียง
พอที่จะให' อย. สามารถ
ตัดสินใจเบื้องต'นถึงการอนุญาต
ทะเบียนตำรับยาชีววัตถุ
คล'ายคลึง และเพื่อให'สามารถ
คำแนะนำได'ตรงจุด 
2.  ภาพรวมของแผนพัฒนา
ผลิตภัณฑS รวมไปถึงข'อสรุปของ
ผลลัพธS และส่ิงที่ค'นพบจากทุก
การศึกษาที่ดำเนินการเสร็จ
สมบูรณSแล'ว และข'อมูลเก่ียวกับ
การศึกษาที่ได'วางแผนไว' 

- ตัวอยTางข'อมูลที่จะยื่นควรรวมถึงประเด็นดังตTอไปน้ี  
1.ข'อมูลวิเคราะหSเก่ียวกับความคล'ายคลึงที่มีความ
ครอบคลุม ซ่ึงจะชTวยให' อย. สามารถประเมินใน
เบื้องต'นเรื่องการวิเคราะหSความคล'ายคลึงระหวTาง
ที่มีการพัฒนาผลิตภัณฑS โดยระดับของข'อมูล
วิเคราะหSที่จะให' ควรคล'ายกับข'อมูลที่ตั้งใจจะยื่น
ทะเบียนตำรับยาชีววัตถุคล'ายคลึง 
(เชTน รายงานการศึกษาฉบับเต็ม ( full study 
reports) และ / หรือชุดข'อมูล (datasets) ที่
สนับสนุนรายงานการศึกษาฉบับเต็ม) 
2. รายงานการศึกษาฉบับเต็ม (Full study report 
) สำหรับการศึกษาในคลินิก 
 โดยข'อมูลและ / หรือชุดข'อมูล และผลที่ถูก
รายงานไว'ในรายงานการศึกษาฉบับเต็ม  อย. ควร
ให'การสนับสนุนผู'ยื่นคำร'องเพื่อให'มีการปรับปรุง 
(update) เก่ียวกับแผนการพัฒนาผลิตภัณฑS     
ชีววัตถุคล'ายคลึง หรือ interchangeable 
product ตัวอยTางหัวข'อ (topics) ที่ผู'ยื่นคำร'อง
ควรระบุมาในการให'คำปรึกษาแบบ BPD type 3 
Meeting 
  นอกเหนือจากการสTงข'อมูลในเชิงลึก (in-depth 
data) ได'แกT Proposal for extrapolation 

- 
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ประเด็นท่ีพิจารณา 

(Consultation protocol) 

ประเภทของการให8คำปรึกษา 

BIA Meeting BPD type 1 Meeting BPD type 2 Meeting BPD type 3 Meeting BPD type 4 Meeting 

5. การตอบกลับคำร8องขอคำปรึกษาใน

เบื้องต8น (Preliminary responses) 

อย.จะสTง Preliminary responses กลับไปยังผู'ย่ืน
คำร'อง ไมTช'ากวTา 2 วันกTอนการประชุม (กรณี face-
to-face, videoconference หรือ teleconference 
meeting) 

อย. จะสTง Preliminary responses กลับไปยังผู'ยื่นคำร'อง ไมTช'า

กวTา 5 วันกTอนการประชุม (กรณี face-to-face, 

videoconference หรือ teleconference meeting) 

FDA จะสTง Preliminary responses กลับไป
ยังผู'ยื่นคำร'อง ไมTช'ากวTา 2 วันกTอนการประชุม 

(กรณี face-to-face, videoconference 

หรือ teleconference meeting) 

6.การประเมินคำร8องขอคำปรึกษา 

(Assessing to meeting requests) 

ประเด็นที่จะพิจารณาในการประเมินคำร'องขอคำปรึกษา 
1. ความเหมาะสมของประเภทการขอคำปรึกษา (Meeting types) 
2. ความเหมาะสมของชTองทางการให'คำปรึกษา (Meeting format) 
3. คำร'องขอคำปรึกษา (Meeting request) ควรจะสTงมาพร'อมกับชุดข'อมูลสำหรับการประชุมขอคำปรึกษา (Meeting package ) 

7.การปฎิเสธคำ

ร8องขอคำปรึกษา 

(Meeting 

Denied) 

7.1 กรณีท่ีจะ

ปฏิเสธคำร8องขอ

คำปรึกษา 

1. ชTองทางการให'คำปรึกษา (Meeting format) ไมTเหมาะสมตามประเภทการขอคำปรึกษา (Meeting types) 

2. ชุดข'อมูลสำหรับการประชุมขอคำปรึกษา (Meeting package ) ไมTได'ถูกสTงมาให'พิจารณาพร'อมกับคำร'องขอคำปรึกษา (Meeting request) ในกรณีน้ีจะถือวTาคำร'องขอ

คำปรึกษาไมTสมบูรณSและคำร'องจะถูกปฏิเสธ หรือคำร'องอาจถูกปฎิเสธได'ในกรณีที่ชุดข'อมูลสำหรับการประชุมขอคำปรึกษาไมTได'ให'ข'อมูลที่เพียงพอสำหรับการอภิปรายในที่ประชุม 

3. การปฏิเสธคำร'องขอคำปรึกษาจะขึ้นอยูTกับเหตุผลที่สำคัญ ไมTใชTในกรณีที่ขาดองคSประกอบเพียงเล็กน'อยในคำร'องขอคำปรึกษาและในชุดข'อมูลสำหรับการประชุมขอคำปรึกษา 

4. กรณีที่ผู'ยื่นคำร'องให'ข'อมูลที่เก่ียวข'องกับการขอคำปรึกษาไมTเพียงพอ โดยขาดบางองคSประกอบตามที่ระบุไว'ในหัวข'อที่  คำร'องขอคำปรึกษา (Meeting request) 

7.2 ระยะเวลาท่ี

ตอบกลับกรณี   

ปฎิเสธคำร8องขอ

คำปรึกษา 

21 วัน 

ภายหลังรับคำร'องและชุด

ข'อมูลสำหรับการประชุมขอ

คำปรึกษา 

14 วัน 

ภายหลังรับคำร'องและชุด

ข'อมูลสำหรับการประชุมขอ

คำปรึกษา 

21 วัน 

ภายหลังรับคำร'องและชุด

ข'อมูลสำหรับการประชุมขอ

คำปรึกษา 

21 วัน 

ภายหลังรับคำร'องและชุด

ข'อมูลสำหรับการประชุมขอ

คำปรึกษา 

21 วัน 

ภายหลังรับคำร'องและชุดข'อมูลสำหรับการ

ประชุมขอคำปรึกษา 

7.3 รายละเอียดท่ี

จะแจ8งในกรณีท่ีมี

การปฎิเสธคำร8อง

ขอคำปรึกษา 

มีการระบุคำอธิบายถึงเหตุผลในการปฏิเสธคำร'องขอคำปรึกษาน้ัน เชTน 

-คำถามไมTอยูTในขอบเขตของเน้ือหาที่ให'คำปรึกษาในแตTละประเภทการขอคำปรึกษา (Meeting types) 

-ชTองทางการให'คำปรึกษา (Meeting format) ไมTเหมาะสม  

-ชุดข'อมูลสำหรับการประชุมขอคำปรึกษาให'ข'อมูลที่ไมTเพียงพอเพียงพอสำหรับการอภิปรายถึงประเด็นที่ขอคำปรึกษา 
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ประเด็นท่ีพิจารณา 

(Consultation protocol) 

ประเภทของการให8คำปรึกษา 

BIA Meeting BPD type 1 Meeting BPD type 2 Meeting BPD type 3 Meeting BPD type 4 Meeting 

8. การยินยอม

ให8คำปรึกษา 

(Meeting 

granted) 

8.1 ระยะเวลาในการตอบ

กลับคำร8องกรณียินยอมให8

คำปรึกษา 

21 วัน 

ภายหลังรับคำร'องและชุดข'อมูล

สำหรับการประชุมขอคำปรึกษา 

14 วัน 

ภายหลังรับคำร'องและชุด

ข'อมูลสำหรับการประชุมขอ

คำปรึกษา 

21 วัน 

ภายหลังรับคำร'องและชุด

ข'อมูลสำหรับการประชุมขอ

คำปรึกษา 

21 วัน 

ภายหลังรับคำร'องและชุดข'อมูลสำหรับ

การประชุมขอคำปรึกษา 

21 วัน 

ภายหลังรับคำร'องและชุด

ข'อมูลสำหรับการประชุมขอ

คำปรึกษา 

8.2 รายละเอียดท่ีจะแจ8ง

แกhผู8ย่ืนคำร8องกรณียินยอม

ให8คำปรึกษา 

1.กรณีชTองการการให'คำปรึกษา
แบบ face-to-face, 
teleconference/videoconfe
rence meetings ระบุ  
-วันที่ เวลาในการจัดประชุมขอ
คำปรึกษา 

-สถานที่ของการประชุมขอ
คำปรึกษา 

 -ผู'เข'ารTวมจาก อ.ย. 
2.กรณีชTองทางการให'คำปรึกษา
เป6นแบบ WRO 

-การแจ'งเตือนจะรวมถึงวันที่ที่ 
FDA จะเขียนตอบกลับเพื่อให'
คำปรึกษา โดยใน BIA 
meeting จะเขียนตอบกลับ 75 
วันภายหลังรับคำร'องและชุด
ข'อมูลสำหรับการประชุมขอ
คำปรึกษา 

ระบุ  
-วันที่ เวลาในการจัดประชุม
ขอคำปรึกษา 

-สถานที่ของการประชุมขอ
คำปรึกษา 

 -ผู'เข'ารTวมจาก อ.ย. 
 

-วันที่ เวลาในการจัดประชุม

ขอคำปรึกษา  

-สถานที่ของการประชุมขอ

คำปรึกษา 

 -ผู'เข'ารTวมจาก FDA (สำหรับ

ชTองทางการให'คำปรึกษาเป6น

แบบ WRO การแจ'งเตือนจะ

รวมถึงวันที่ที่ FDA ตอบกลับ

คำร'อง) 

1.กรณีชTองการการให'คำปรึกษาแบบ 
face-to-face, 
teleconference/videoconference 
meetings ระบุ  
-วันที่ เวลาในการจัดประชุมขอ
คำปรึกษา 

-สถานที่ของการประชุมขอคำปรึกษา 

 -ผู'เข'ารTวมจาก อ.ย. 
2.กรณีชTองทางการให'คำปรึกษาเป6นแบบ 
WRO 

-การแจ'งเตือนจะรวมถึงวันที่ที่ FDA จะ
เขียนตอบกลับเพื่อให'คำปรึกษา โดยใน 
BIA meeting จะเขียนตอบกลับ 90 วัน
ภายหลังรับคำร'องและชุดข'อมูลสำหรับ
การประชุมขอคำปรึกษา 
 

ระบุ  
-วันที่ เวลาในการจัดประชุม
ขอคำปรึกษา 

-สถานที่ของการประชุมขอ
คำปรึกษา 

 -ผู'เข'ารTวมจาก อ.ย. 
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 8.3 การจัดประชุมเพื่อให8

คำปรึกษา (กรณีชhองการ

การให8คำปรึกษาแบบ

face-to-face, 

teleconference/videoc

onference meetings) 

จัดประชุมใน 75 วัน ภายหลัง

รับคำร'องและชุดข'อมูลสำหรับ

การประชุมขอคำปรึกษา 

จัดประชุมใน  30 วัน 

ภายหลังรับคำร'องและชุด

ข'อมูลสำหรับการประชุมขอ

คำปรึกษา 

จัดประชุมใน 90 วัน 

ภายหลังรับคำร'องและชุด

ข'อมูลสำหรับการประชุมขอ

คำปรึกษา 

จัดประชุมใน 120 วัน ภายหลังรับคำร'อง

และชุดข'อมูลสำหรับการประชุมขอ

คำปรึกษา 

จัดประชุมใน 60 วัน ภายหลัง

รับคำร'องและชุดข'อมูลสำหรับ

การประชุมขอคำปรึกษา 
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ประเด็นท่ีพิจารณา 

(Consultation protocol) 

ประเภทของการให8คำปรึกษา 

BIA Meeting BPD type 1 Meeting BPD type 2 Meeting BPD type 3 Meeting BPD type 4 Meeting 

9.การเปล่ียนตารางนัดให8คำปรึกษา 

(Rescheduling meetings) 

ในกรณีที่ ต'องมีการเปล่ียนตารางนัดให'คำปรึกษาใหมTควรกำหนดวันที่ต'องการจะนัดหมายใหมTให'เร็วที่สุดหลังจากวันที่เคยได'นัดไว' ผู'ยื่นคำร'องขอคำปรึกษา   และ อ.ย. ควร

ดำเนินการตามขั้นตอนที่เหมาะสมเพื่อหลีกเล่ียงการเปล่ียนตารางนัด ตัวอยTางเชTน ถ'าผู'เข'ารTวมประชุมไมTสามารถมาได' สามารถหาบุคคลมาทำหน'าที่แทนได' สTวนรายงานการ

ประชุมจะถูกสTงตTอไปให'กับผู'ยื่นคำร'องขอคำปรึกษาภายหลังจากการประชุม โดยการกำหนดวันให'คำปรึกษาใหมTหลังจากมีการขอเปล่ียนตารางนัดให'คำปรึกษาจะพิจารณา

ตามความเหมาะสมขึ้นอยูTกับสถานการณS ตัวอยTางสถานการณSที่อาจต'องมีการเปล่ียนตารางนัดให'คำปรึกษาใหมTโดย อ.ย. เชTน  

• ทีมผู'พิจารณาเห็นวTาจำเป6นต'องมีข'อมูลเพิ่มเติมในการตอบคำถามของผู'ขอคำปรึกษาหรือเรื่องที่สำคัญอ่ืนๆ จึงต'องมีการเปล่ียนตารางนัดให'คำปรึกษาใหมTเพื่อให'

สามารถหาข'อมูลเพิ่มเติมที่จำเป6นและจัดเตรียมให'ทันเวลา 

• บุคคลสำคัญที่จำเป6นต'องเข'ารTวมการประชุมไมTสามารถมาได'ตามวันและเวลาที่กำหนด เน่ืองจากสถานการณSหลีกเล่ียงไมTได'หรือสถานการณSฉุกเฉิน 

• ผู'ขอคำปรึกษาจะต'องสTงคำถามหรือข'อมูลเพิ่มเติมที่มีให'กับ อย. เพื่อใช'อภิปรายในที่ประชุมกTอนที่ อย. จะให'คำตอบในเบื้องต'นได' และต'องมีเวลาเพื่อให' อย. ได'

ทบทวนคำตอบด'วย 

หากมีบุคคลอ่ืนที่ต'องเข'ารTวมการประชุม แตTไมTได'มีการนัดหมายไว'กTอนลTวงหน'าอาจทำให'ไมTสามารถจัดให'มีการประชุมในวันที่กำหนดได' 

10. การขอยกเลิกตารางนัดให8คำปรึกษา 

(Canceling meetings) 

ในกรณีที่ไมTสามารถเรียกเก็บคTาธรรมเนียมภายในระยะเวลาที่กำหนดได' อ.ย. สามารถยกเลิกนัดให'คำปรึกษาได' หากผู'ขอคำปรึกษาจTายคTาธรรมเนียมหลังจากที่มีการยกเลิก
นัดให'คำปรึกษาไปแล'ว เวลาที่ อ.ย. ตอบคำร'องจะถูกคำนวณใหมTจากวันที่ อ.ย. ได'รับการชำระเงิน ไมTใชTวันที่บริษัทยื่นคำร'องขอคำปรึกษา 
          บางสถานการณSที่อาจทำให'ต'องมีการยกเลิกตารางนัดให'คำปรึกษา ถ'าการประชุมถูกยกเลิกด'วยเหตุผลอ่ืนนอกเหนือจากการไมTชำระเงินคTาธรรมเนียม อ.ย. จะ
พิจารณาตารางนัดตามลำดับ โดยให'เป6นคำร'องใหมT และกรอบเวลาของ อ.ย. ในการตอบคำร'องจะถูกคำนวณตามลำดับคำร'อง ผู'ขอคำปรึกษาและ อ.ย. ควรดำเนินการตาม
ขั้นตอนที่เหมาะสมเพื่อหลีกเล่ียงการยกเลิกตารางนัดให'คำปรึกษา (นอกเสียจากวTาไมTจำเป6นจะต'องมีการนัดให'คำปรึกษา) โดยการยกเลิกจะพิจารณาตามความเหมาะสม
ขึ้นอยูTกับสถานการณS ตัวอยTางสถานการณSที่อาจมีการยกเลิกตารางนัดให'คำปรึกษา  

- ผู'ขอคำปรึกษาตัดสินใจวTาการตอบคำถามในเบื้องต'นเพียงพอแล'วสำหรับความต'องการและไมTจำเป6นต'องมีการอภิปรายเพิ่มเติม (ดูในหัวข'อ XI., Preliminary 
Responses) ในกรณีน้ี ผู'ขอคำปรึกษาควรติดตTอ regulatory project manager ของ อย. เพื่อขอยกเลิกนัดให'คำปรึกษา (การนัดให'คำปรึกษาอาจเป6นประโยชนS
ตTอบริษัท เน่ืองจากเป6นการอภิปรายและเป6นโอกาสที่ดีในการถามประเด็นที่สำคัญแม'วTาการตอบในเบื้องต'นจะเพียงพอในการตอบคำถามของผู'ขอคำปรึกษาแล'ว) ถ'า 
อย. ตกลงที่จะยกเลิกการนัดให'คำปรึกษา จะต'องมีการบันทึกเหตุผลในการยกเลิกในเอกสาร ดังน้ันการตอบคำถามในเบื้องต'นจะถือเป6นการตอบคำถามในขั้น
สุดท'ายและจะถูกบันทึกไว'ในเอกสาร 
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- อย. เห็นวTาเอกสาร (meeting package) ไมTเพียงพอ ตารางนัดให'คำปรึกษาจะเป6นไปตามเง่ือนไขที่ผู'ขอคำปรึกษาได'ยื่นข'อมูลมาสำหรับการอภิปราย ซ่ึงผู'ขอ
คำปรึกษาจะต'องวางแผนดีเพื่อหลีกเล่ียงปfญหาน้ี 

ประเด็นท่ีพิจารณา 

(Consultation protocol) 

ประเภทของการให8คำปรึกษา 

BIA Meeting BPD type 1 Meeting BPD type 2 Meeting BPD type 3 Meeting BPD type 4 Meeting 

11.การดำเนินการให8คำปรึกษา (Meeting 

conduct) 

- ประธานของการดำเนินการให'คำปรึกษาอาจจะเป6นสมาชิกของ อ.ย. 

- เริ่มการดำเนินการให'คำปรึกษาด'วยบทนำและภาพรวมของระเบียบวาระการประชุม 

- ผู'เข'ารTวมให'คำปรึกษาไมTควรทำการบันทึกเสียงหรือภาพของการอภิปรายในการดำเนินการให'คำปรึกษา 

- ไมTจำเป6นต'องมีการนำเสนอโดยผู'ยื่นคำร'อง เน่ืองจากข'อมูลที่จำเป6นสำหรับการทบทวนและอภิปรายเป6นสTวนหน่ึงของชุดข'อมูลสำหรับการประชุมขอคำปรึกษาอยูTแล'ว 

แตTหากผู'ยื่นคำร'องวางแผนที่จะทำการนำเสนอ การนำเสนอควรจะมีการพูดคุยลTวงหน'ากับ FDA project manager เพื่อตรวจสอบวTางานที่จะนำเสนอได'รับการรับรอง

และเพื่อให'ม่ันใจวTา อ.ย. มีเอกสารการนำเสนอกTอนการดำเนินการให'คำปรึกษา การนำเสนอควรจะส้ัน กระชับ เพื่อเพิ่มเวลาในการอภิปราย 

- ความยาวของการดำเนินการให'คำปรึกษาจะไมTปรับตามความยาวในการนำเสนอ 

- หากการนำเสนอประกอบด'วยเน้ือหาที่แตกตTางจากคำช้ีแจงหรือคำอธิบายของข'อมูลที่ได'ระบุอยูTใน meeting package เดิม เจ'าหน'าที่ อ.ย. 

 สามารถที่จะไมTให'คำอธิบายในประเด็นดังกลTาวได' 

- ทั้งตัวแทนของ อ.ย. หรือผู'ยื่นคำร'องควรสรุปประเด็นสำคัญของคำอภิปราย ข'อตกลง ข'อช้ีแจงและรายการที่ต'องดำเนินการ การสรุปอาจจะทำในตอนท'ายของการ

ดำเนินการให'คำปรึกษา หรือหลังจากอภิปรายแตTละคำถามเสร็จ โดยทั่วไปผู'ยื่นคำร'องจะนำเสนอผลสรุปของข'อมูลเพื่อให'ม่ันใจวTามีความเข'าใจรTวมกันในผลการ

ดำเนินการให'คำปรึกษา  

-เจ'าหน'าที่ อ.ย. สามารถเพิ่มหรือช้ีแจงเพิ่มเติมเก่ียวกับประเด็นสำคัญ ๆ ที่ไมTได'กลTาวถึงในสรุปได'และสามารถเพิ่มข'อมูลเหลTาน้ีลงในรายงานการประชุมให'คำปรึกษา 

(meeting minute) ได'รายงานการประชุมให'คำปรึกษาของ อ.ย. เป6นเอกสารที่เป6นทางการ ซ่ึงมีรายละเอียดเก่ียวกับผลการดำเนินการให'คำปรึกษา ข'อตกลง ข'อ

ขัดแย'งและการดำเนินการตTางๆ เพื่อให'ม่ันใจวTาข'อมูลได'เก็บไว'สำหรับผู'เข'ารTวมให'คำปรึกษาและการอ'างอิงในอนาคต 

12.การจัดทำรายงาน

การประชุมให8

12.1 ระยะเวลาในการ

จัดทำรายงานการประชุม

ให8คำปรึกษา 

ภายใน 30 วันหลังจากการดำเนินการให'คำปรึกษา 
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คำปรึกษา (Meeting 

minutes) 

12.2 ข8อพิจารณาท่ัวไป

เกี่ยวกับรายงานการ

ประชุมให8คำปรึกษา 

-รายงานการประชุมให'คำปรึกษาของ อ.ย. อาจจะรTางข'อตกลงสำคัญ ข'อขัดแย'ง ความคิดเห็น ข'อเสนอแนะ การอภิปรายและการดำเนินการตTางๆจากที่ประชุมใน

รูปแบบ bullet 

-FDA project manager อาจจะใช' template ที่สร'างขึ้นเพื่อให'แนTใจวTาข'อมูลในการดำเนินการให'คำปรึกษาที่สำคัญทั้งหมดถูกบันทึกไว' 

-อ.ย. อาจจะแจ'ง ถTายทอดข'อมูลเพิ่มเตมิในรายงานการประชุมให'คำปรึกษาฉบับสุดท'ายที่ไมTได'รับการถTายทอด หรือ ส่ือสารอยTางชัดเจนในระหวTางการดำเนินการให'

คำปรึกษา (เชTน pediatric requirements, data standards) หรือให'คำอธิบายเพิ่มเติมเก่ียวกับหัวข'อการอภิปรายซ่ึงจะแยกข'อมูลเพิ่มเติมน้ีออกจากการอภิปรายที่

เกิดขึ้นในระหวTางการประชุม 
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ประเด็นท่ีพิจารณา 

(Consultation protocol) 

ประเภทของการให8คำปรึกษา 

BIA Meeting BPD  type 1 Meeting BPD type 2 Meeting BPD type 3 Meeting BPD type 4 Meeting 

12.การจัดทำรายงาน

การประชุมให8

คำปรึกษา (Meeting 

minutes) 

12.3 ข้ันตอนการ

ดำเนินการเม่ือผู8ย่ืนคำ

ร8องไมhเห็นด8วยกับ

รายงานการประชุมให8

คำปรึกษา 

- ติดตTอ FDA project manager และอธิบายถึงข'อร'องเรียน (concern) 

- หากหลังจากติดตTอ FDA project manager ผู'ยื่นคำร'องยังไมTเห็นด'วยกับเน้ือหาของรายงานการประชุมให'คำปรึกษา ผู'ยื่นคำร'องควรสTงคำอธิบายของข'อขัดแย'งที่

เฉพาะเจาะจงดังตTอไปน้ี 

• Application 

• ถ'าหากไมTมี application ให'มีจดหมายถึงผู'อำนวยการฝ°าย และ copy ให' FDA project manager ด'วย 

- ถ'า office director เข'ารTวมประชุมในขณะน้ัน อาจจะพิจารณาข'อร'องเรียนโดยคำนึงถึงส่ิงตTอไปน้ี 

•  ถ'ารายงานการประชุมถูกต'องและเพียงพอที่จะสะท'อนถึงการอภิปรายในการดำเนินการให'คำปรึกษา FDA project manager จะนำการตัดสินดังกลTาวแจ'งไป

ยังผู'ยื่นคำร'อง และให'ถือวTารายงานการประชุมให'คำปรึกษาฉบับน้ันเป6นเอกสารอยTางเป6นทางการของการดำเนินการให'คำปรึกษา 

หาก อ.ย. เห็นวTาจำเป6น การเปล่ียนแปลงดังกลTาวจะได'รับการบันทึกไว'ในภาคผนวกของรายงานการประชุมให'คำปรึกษาอยTางเป6นทางการ ภาคผนวกจะมีเอกสารการ

โต'แย'งของผู'ยื่นคำร'อง 



 
27 

2.4 แนวทางปฏิบัติและข3อมูลประกอบการให3คำปรึกษาด3านหลักเกณฑCเเละวิชาการเก่ียวกับการอนุญาต

เเละการวิจัยผลิตภัณฑCยาชีววัตถุคล3ายคลึง (Relevant guidelines and data support for 

consultations) 

2.4.1 กระบวนการพัฒนายาชีววัตถุคล3ายคลึง (Development of biosimilar product) 

ยาชีววัตถุคล,ายคลึงเป1นผลิตภัณฑ8ชีววัตถุที่มีความคล,ายคลึงกับยาชีววัตถุอ,างอิงอย?างมาก 

โดยเฉพาะอย?างยิ ่งในส?วนของข,อมูลด,านคุณภาพ ความปลอดภัย และประสิทธิภาพ รวมถึงความ

บริสุทธิ์และความแรง ดังนั้นเพื่อให,ได,มาซึ่งยาชีววัตถุคล,ายคลึงที่มีคุณสมบัติดังกล?าวจึงมีความจำเป1น

อย?างยิ่งที่ผู,พัฒนายาชีววัตถุคล,ายคลึงจะต,องมีความเข,าใจในกระบวนการพัฒนายาชีววัตถุคล,ายคลึง

ตลอดทั้งกระบวนการ ต้ังเเต?ข้ันการวิจัยเเละพัฒนายาชีววัตถุคล,ายคลึง ไปจนถึงข้ันการศึกษาทางคลินิก

ตลอดจนการยื ่นขออนุญาตทะเบียนตำรับ นอกจากนี ้จำเป1นต,องเข,าใจระบบให,คำปรึกษาด,าน

หลักเกณฑ8เเละวิชาการเกี่ยวกับการอณุญาตเเละการวิจัยควบคู?ไปกับกระบวนการพัฒนายาชีววัตถุ

คล,ายคลึงด,วย (เเสดงดังรูปที่ 1) เพราะการให,คำปรึกษาดังกล?าวจะเป1นเเนวทางสำหรับผู,ประกอบการ

ว?าในเเต?ละขั้นของกระบวนการพัฒนายาชีววัตถุคล,ายคลึงควรมีการปฎิบัติงานอย?างไร เเละควรให,

ข,อมูลอะไรที่จำเป1นต?อการอนุญาตขึ้นทะเบียนตำรับยาชีววัตถุคล,ายคลึง ทั้งนี้เพื่อเป1นการลดป]ญหา

เกี่ยวกับการขาดข,อมูลทะเบียนตำรับในส?วนที่จำเป1นหรือมีข,อมูลในส?วนที่ไม?ตรงตามข,อกำหนดตาม

เกณฑ8การอนุญาตข้ึนทะเบียนตำรับยาชีววัตถุคลายคลึงในภายหลัง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพท่ี 5 ภาพรวมของระบบให,คำปรึกษาด,านหลักเกณฑ8เเละวิชาการเกี่ยวกับการอณุญาต 

เเละการวิจัยควบคู?ไปกับกระบวนการพัฒนายาชีววัตถุคล,ายคลึง 
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เป1นที่ทราบดีว?าในกระบวนการผลิตยาชีววัตถุมีขั้นตอนที่ซับซ,อนและมีตัวแปรที่หลากหลาย 

ดังนั้นผู,ผลิตจำเป1นต,องใช,แนวทางการผลิตบนหลักการการออกแบบคุณภาพ (Quality by design) 

เพื ่อให,สามารถควบคุมกระบวนการได,ดีและสามารถระบุได,ว?าขั ้นตอนไหนเป1นขั้นตอนที่วิกฤตต?อ

ผลิตภัณฑ8 สำหรับหลักการออกแบบคุณภาพจะประกอบขึ ้นจากหลักการของ Pharmaceutical 

development (ICH Q8), Quality risk management (ICH Q9), Pharmaceutical Quality 

system (ICH Q10) ซึ่งในแต?ละหลักการมีบทบาทที่แตกต?างกันในแต?ละข้ันตอนของกระบวนการผลิต 

เเสดงดังแผนภาพที่ 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพท่ี 6 เเสดงบทบาทที่แตกต?างกันของ ICH Q8, ICH Q9, ICH Q10  

ในแต?ละข้ันตอนของกระบวนการผลิตยีววัตถุคล,ายคลึง 

 

ลำดับขั้นของกระบวนการพัฒนายาชีววัตถุคล3ายคลึง  

กระบวนการพฒันายาชีววัตถุคล,ายคลึงมีลำดับข้ัน ดังน้ี (เเสดงดังแผนภาพที่ 5) 

2.4.1.1 ขั้นการวิจัยเเละพัฒนายาชีววัตถุคล3ายคลึง (Developmental Research)  

กระบวนการพัฒนายาชีววัตถุคล,ายคลึงเริ่มจากข้ันของการวิจัยเเละพัฒนายาชีววัตถุคล,ายคลึง 

(Developmental Research) ซึ่ง pharmaceutical development (ICH Q8) ค?อนข,างมีบทบาท

มากในข้ันน้ี เพราะจะเป1นการกล?าวถึงการพัฒนาสูตรตำรับ (Formulation development) เเละการ

พัฒนากระบวนการผลิต (Process development) ก?อนที่จะนำไปขยายขนาดสู?การผลิตจริง ในข้ันน้ี

ผู,ผลิตจำเป1นที่จะต,องมีความเข,าใจในตัวผลิตภัณฑ8 (Product understanding) โดยจะต,องมีความ

เข,าใจในคุณลักษณะทางคุณภาพของผลิตภัณฑ8ที่ต,องการผลติ (Product quality attributes) และต,อง

สามารถตั้งเปÇาหมายคุณลักษณะทางคุณภาพของผลิตภัณฑ8ที่ต,องการ (Quality target product 

profile, QTPP) เพื่อเป1นการวางกรอบสำหรบัการศึกษาวิจัยและพฒันาตัวผลติภัณฑ8 เมื่อได,คุณลักษณะ
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ทางคุณภาพของผลิตภัณฑ8ทั้งหมดแล,ว ผู,ผลิตจำเป1นที่จะต,องนำคุณลักษณะน้ันมาจัดลำดับความสำคัญ

เพื ่อหาคุณลักษณะทางคุณภาพที ่สำคัญ (Critical quality attribute; CQA) ในการจัดลำดับ

ความสำคัญจะดูว?าคุณลักษณะนั้นๆส?งผลต?อ  safety, efficacy, immunogenicity มากน,อยเพยีงใด 

ด,วยวิธีการประเมินความเสี่ยง ซึ่งข,อมูลที่ใช,สำหรับการประกอบการพิจารณาสามารถหาได,จาก แหล?ง

ความรู,เดิม (Prior knowledge) การศึกษาทางคลินิก (Clinical study) การศึกษาในสัตว8ทดลอง 

(Animal study) หรือการศึกษาในหลอดทดลอง (In-vitro study) เป1นต,น นอกจากน้ีผู,ผลิตจำเป1นต,อง

มีความรู,ความเข,าใจในกระบวนการผลิต (Process understanding) ด,วย โดยควรทำความเข,าใจกับ

กระบวนการที่ใช,ทั้งหมดในการผลติยา และควรทำ process risk assessment เพื่อเป1นการประเมนิว?า

ข้ันตอนไหนเป1นข้ันตอนวิกฤตที่ส?งผลต?อต?อคุณลกัษณะทางคุณภาพที่สำคัญย่ิงของผลิตภัณฑ8และเพื่อให,

สามารถระบุพารามิเตอร8ที ่สำคัญ ในกระบวนการ (Critical process parameter; CPP) สำหรับ

ควบคุมกระบวนการผลิตได, จากน้ันจึงทำการศึกษาพัฒนาและวิจัยเพื่อหาผลที่ได,จากป]จจัยการผลิตใน

การกำหนดช?วงที่เหมาะสมในการผลติจริง (Design space) เมื่อได,ช?วงที่เหมาะสมในการผลิตจากการ

ทำ design space แล,ว จึงเริ่มคิดกรรมวิธีควบคุมเพื่อให,การผลิตน้ันสามารถผลิตยาได,อย?างมีคุณภาพ

และสม่ำเสมอโดยไม?ส?งผลกระทบต?อ CQA หรือ QTPP ที่ตั้งเอาไว, โดยใช,หลักของการประเมินความ

เสี่ยงเข,ามาช?วยในการพิจารณาในแต?ละป]จจัย สุดท,ายเมื่อมีความเข,าใจในการผลิตทั้งกระบวนการแล,ว

จึงทำให,เกิดการพัฒนากระบวนการอย?างต?อเน่ือง (Continuous process improvement) ในขณะที่ 

Pharmaceutical quality system (ICH Q10) จะเริ่มมีบทบาทมากข้ึนเมื่อเริ่มเข,าสู?กระบวนการผลิต

จริงเน่ืองจากต,องมกีารควบคุมคุณภาพของกระบวนการเพื่อให,เกิดการผลติที่มคีวามสม่ำเสมอและอยู?ใน

การควบคุม สำหรับ Quality risk management (ICH Q9) น้ันเป1นหลักการประเมินความเสีย่งสำหรบั

ทุกกระบวนการจึงมีบทบาทตลอดช?วงที่มีการผลิต (เเสดงดังแผนภาพที่ 6) 

 

2.4.1.2 ขั้นขออนุมัติเพ่ือทำการศึกษาในทางคลินิก (IND Enabling) 

ในขั้นขออนุมัติเพื่อทำการศึกษาในทางคลินิก ผู,ผลิตจำเป1นต,องการทำการศึกษาเปรียบเทียบ

ระหว?างยาชีววัตถุคล,ายคลึงและยาชีววัตถุอ,างอิงในการศึกษาที่ไม?ได,ทำในมนุษย8ก?อน (non-clinical 

study) โดยออกแบบระเบียบวิธีการศึกษาให,สามารถตรวจพบความแตกต?างระหว?างยาชีววัตถุ

คล,ายคลึงและยาชีววัตถุอ,างอิงได, โดยอาศัยผลจากการศึกษาทางเคมีกายภาพและคุณลักษณะเฉพาะ

ทางชีวภาพในจุดที่อาจส?งผลกระทบต?อประสิทธิภาพและความปลอดภัย (risk-based approach) ใน 

non-clinical study การศึกษาข,อมูลความเป1นพิษต?อสัตว8ทดลอง การเปรียบเทียบข,อมูลเภสัช

จลนศาสตร8และเภสัชพลศาสตร8ในสัตว8ทดลองเป1นเรื่องสำคัญ เนื่องจากสามารถสื่อถึงความปลอดภัย
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ของยาชีววัตถุก?อนเข,าสู?การศึกษาในมนุษย8 ซึ่งขอบเขตของการศึกษาจะข้ึนอยู?กับข,อมูลและองค8ความรู,

ที่มีอยู?ของยาชีววัตถุอ,างอิงที่ได,รับการขึ้นทะเบียนแล,วและข,อมูลเกี่ยวกับความคล,ายคลึงและความ

แตกต?างระหว?างยาชีววัตถุคล,ายคลึงกับยาชีววัตถุอ,างอิง อย?างไรก็ตามจะต,องมีการแสดงผลทางชีวภาพ 

(Biological activity) พร,อมกับข,อมูลคุณสมบัติทางเคมีกายภาพของยาชีววัตถุคล,ายคลึง ทั้งน้ีข,อมูลที่

เกี่ยวข,องทั้งหมดจะเป1นส?วนกำหนดให,ต,องทำข,อมูลในส?วน Non-clinic และ clinic เพิ่มเติมมากหรือ

น,อยเพียงใด  

 

2.4.1.3 ขั้นทำการศึกษาในทางคลินิก (Initial and Additional clinical studies) 

เป1นการทำการศึกษาเปรียบเทียบความคล,ายคลึงระหว?างยาชีววัตถุคล,ายคลึงและยาชีววัตถุ

อ,างอิงในมนุษย8 โดยขอบเขตของการศึกษาด,านคลินิกขึ ้นอยู ?ก ับข,อมูลเพิ ่มเติมของ residual 

uncertainty ของยาชีววัตถุคล,ายคลึงนั้น ภายหลังจากการดำเนินการเกี่ยวกับการเปรียบเทียบ

โครงสร,าง การตรวจสอบคุณลักษณะในการออกฤทธ์ิ และผลการศึกษาในสัตว8ทดลองที่เกี่ยวข,องในข้ัน

ก?อนหน,า ซึ่งการศึกษาทางคลินิกควรจะทำเป1นขั้นตอน โดยเริ่มจากการศึกษาเภสัชจลนศาสตร8และ

เภสัชพลศาสตร8 แล,วจึงตามด,วยการศึกษาความปลอดภัยและประสิทธิภาพของยาทางคลินิก ในบาง

กรณีผลการศึกษาทางเภสัชจลนศาสตร8/เภสัชพลศาสตร8 อาจใช,เพื่อแสดงความเท?าเทียมกันของผลทาง

คลินิก เพราะฉะนั้นข,อกำหนดในการศึกษาทางคลินิกจึงขึ้นกับองค8ความรู,ที่มีอยู?ของยาชีววัตถุอ,างอิง

และข,อบ?งใช,ของยา รวมทั้งแนวทางในการรักษาโรคด,วยยานั้นๆ นอกจากนี้ ยาชีววัตถุคล,ายคลึงที่จะ

นำมาศึกษาวิจัยทางคลินิกต,องเป1นผลิตภัณฑ8ที่มีกระบวนการผลิตและการควบคุมคุณภาพเดียวกนักับ

ผลิตภัณฑ8ที่จะผลิตเพื่อจำหน?าย ซึ่งจะต,องพิสูจน8ความคล,ายคลึงกับผลิตภัณฑ8ชีววัตถุอ,างอิง อย?าง

ชัดเจนก?อนว?าไม?มีความแตกต?างในผลการรักษาและการเกิดอาการไม?พึงประสงค8จากการใช,ยา รวมถึง

ต,องมีการติดตามเฝÇาระวังการเกิด immunogenicity อย?างน,อย 12 เดือนหลังจากที ่ยาชีววัตถุ

คล,ายคลึงออกสู?ตลาด เมื่อยาชีววัตถุคล,ายคลึงได,รับการพิสูจน8แล,วว?ามีความคล,ายคลึงกับยาชีววัตถุ

อ,างอิงทั้งในด,านคุณภาพ ประสิทธิภาพและ ความปลอดภัย จะเรียกว?าเป1นยาชีววัตถุคล,ายคลึงสําหรับ

ข,อบ?งใช,นั้น  ในกรณีที่ต,องการเพิ่มข,อบ?งใช,อื่นๆ (extrapolation indication) ผู,ผลิตต,องให,ข,อมูล

พิสูจน8เพิ่มเติมถึงความคล,ายคลึงระหว?างยาชีววัตถุคล,ายคลึงกับยาชีววัตถุอ,างอิงในประเด็นต?อไปน้ี   

1. กลไกการออกฤทธิ์ (mechanism of action) ของแต?ละข,อบ?งใช, เช?น ตำแหน?งในการจับกับ

ตัวรับ(receptor) การส?งสัญญาณของโมเลกุล (molecular signaling) การแสดงออกของ

เปÇาหมายและตัวรับ 
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2. เภสัชจลนศาสตร8และการกระจายของสารในร?างกาย (biodistribution) ในประชากรที่มีความ

แตกต?างกัน โดยข,อมูลทางเภสัชพลศาสตร8ที่วัดได,อาจเกี่ยวข,องกับกลไกการออกฤทธ์ิ 

3. ข,อมูลทางความเป1นพิษที่เกิดข้ึนรวมถึงการเกิด immunogenicity ในประชากรที่แตกต?างกัน 

สภาวะในการนำไปใช, การนำไปใช,ที่นอกเหนือจากข,อบ?งใช, (off-target indication) 

4. อื่นๆ เช?น ข,อจำกัดของผลกระทบเกี่ยวกับโรคที่เป1นการวินิจฉัยร?วม (comorbidity) ยาที่ใช,ใน

ระหว?างการศึกษา (concomitant medications) นอกจากน้ีข,อมูลการศึกษาทางคลินิกของยาชีว

วัตถุอ,างอิงสามารถใช,สนับสนุนสำหรับการเพิ่มข,อบ?งใช,อื่นสำหรับยาชีววัตถุคล,ายคลึงได, 

สําหรับยาชีววัตถุคล,ายคลึงที ่สามารถแทนได, (interchangeable biosimilars) ต,องมี

การศึกษาเพิ่มเติมที่ให,ผลทางคลินิกว?ามีความเหมอืนกันเมื่อใช,แทนยาชีววัตถุอ,างอิง (switching study) 

โดยเป1นไปตามข,อกำหนด ดังน้ี 

1. เป1นผลิตภัณฑ8ชีววัตถุคล,ายคลึง 

2. เป1นผลิตภัณฑ8ที่มีผลการศึกษาทาง clinic เหมือนกับยาชีววัตถุอ,างอิงในผู,ปñวยทุกราย 

3.จะต,องไม?มีความเสี่ยงมากกว?าการใช,ยาชีววัตถุอ,างอิงตามเดิมของผู,ปñวย หรือประสิทธิภาพใน

การรักษาจะต,องไม?ลดลง 

 

2.4.1.4 ขั้นการติดตามภายหลังยาชีววัตถุคล3ายคลึงออกสูtตลาด (Post marketing surveillance) 

 เนื ่องจากข,อมูลจากการศึกษาทางคลินิกก?อนได,รับอนุญาตทะเบียนตำรับยาอาจไม?เพียง

พอที่จะแสดงถึงความแตกต?างทั้งหมดที่มผีลต?อความปลอดภัยทางคลินิกได, ดังนั้นจำเป1นต,องติดตาม

ความปลอดภัยทางคลินิกของยาชีววัตถุคล,ายคลึงอย?างใกล,ชิดหลังได,รับอนุญาต ซึ่งรวมถึงการประเมิน

ประโยชน8และความเสี่ยงของการใช,ยาด,วย ดังน้ันผู,ผลิตจึงมีความจำเป1นที่จะต,องติดตามความปลอดภัย

สำหรับผู,ปñวยที่ได,รบัยาชีววัตถุคล,ายคลึง โดยต,องจัดให,มีแผนจัดการความเสี่ยง (risk management 

plan; RMP) 

 

2.4.2 ระบบคุณภาพของเภสัชภัณฑC (Pharmaceutical Quality System) 

 ข้ันแรกผู,ให,คำปรึกษาควรทราบว?าในการประเมินยาชีววัตถุคล,ายคลึงว?ามีความคล,ายคลึงกับยาชีววัตถุ

อ,างอิง ต,องมีการเปรียบเทียบในด,านคุณภาพเป1นลําดับแรกซึ่งจะต,องแสดงให,เห็นว?าตัวยาสําคัญ (ative 

pharmaceutical ingredient) และยาสําเร็จรูปของผลิตภัณฑ8ยาชีววัตถุคล,ายคลึง (finished product) มี

คุณภาพที่คล,ายคลึงกับยาชีววัตถุอ,างอิง ดังน้ันจึงเป1นสิ่งสำคัญที่ผู,ให,คำปรึกษาต,องมีความเข,าใจพื้นฐานในเรื่อง
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ของระบบคุณภาพของเภสัชภัณฑ8 (Pharmaceutical Quality System) เพื่อเป1นพื้นฐานสำหรับการพัฒนา

ผลิตภัณฑ8ชีววัตถุคล,ายคลึงให,มีคุณภาพต้ังเเต?เเรกเริ่ม 

 

Pharmaceutical Quality System 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

แผนภาพท่ี 7 เเสดงเเนวคิดของ Pharmaceutical Quality System 

 
จากรูปที่ 7 จะเห็นได,ว?าระบบคุณภาพของเภสชัภัณฑ8เกิดข้ึนจาก 2 ป]จจัยที่มาเสริมกัน ป]จจัยเเรกคือตัว

โรงงานเองจะต,องมีการปฎิบัติตามหลกัเกณฑ8วิธีการที่ดีในการผลติยา (GMP: Good Manufacturing Practice) 

เพื่อจะเป1นมาตรฐานในการยืนยันว?าหากใช,หลักเกณฑ8ในการผลิตที่ดี จะทำให,ได,เภสัชภัณฑ8ที่มีคุณภาพตาม

เปÇาหมายที่วางไว, ป]จจัยที่สองที่จะทำให,เกิดระบบคุณภาพของเภสัชภัณฑ8คือตัวผลิตภัณฑ8เองจะต,องมีการ

ควบคุมตามมาตรฐาน CMC (Chemistry, Manufacturing and Controls) เพื่อยืนยันว?าผลิตภัณฑ8ที่ผลิตข้ึนจะ

มีคุณภาพที่สม่ำเสมอ (Consistency) เเละเป1นไปตามมาตรฐาน โดยทั ้ง GMP เเละ CMC จะเกิดขึ ้นพร,อม

กันเเละมีความเกี ่ยวเนื ่องกันไปในระบคุณภาพของเภสัชภัณฑ8 กล?าวคือ CMC จะเกี ่ยวข,องกับการจัดต้ัง

กระบวนการผลิต (Process setting activity) การกำหนดเกณฑ8การยอมรับของผลิตภัณฑ8 (Criteria setting 

activity) เเละการกำหนดเเนวทางควบคุมผลิตภัณฑ8 (Control setting activity) จากนั้นจะเป1นขั้นของ GMP 
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ซึ่งจะดูว?าในการดำเนินงานจริง ( implementation activity) กระบวนการ สถานที่ คน เเละระบบต?างๆที่ใช,ใน

กระบวนการผลิตมีความเหมาะสมหรือไม?ที่จะผลิตผลิตภัณฑ8ให,ได,ตามเปÇาหมายที่ต้ังไว,ในตอนต,น 

 

2.4.3 หลักการสำคญัและขัน้ตอนในการประเมินยาชีววัตถุคล3ายคลึง 

การประเมินในขั้นตอนท่ี 1  

ข,อมูลส?วนคุณภาพ (Quality) และการศึกษาการเปรียบเทียบกันได,ในข,อมูลส?วนคุณภาพ (quality 

comparability exercise) 

คุณลักษณะของยาชีววัตถุ 

ยาชีววัตถุมีโครงสร,างที่ใหญ? ซับซ,อน จึงมีความหลากหลายทางโครงสร,างมาก ยกตัวอย?างป]จจัยที่

ก ? อ ใ ห , เ ก ิ ด คว ามห ล ากห ล าย  เ ช ? น  Amino acid substitution, O-linked glycosylation, N-linked 

glycosylation, Aggregation, Methylation, Oxidation, Deamidation, Carboxylation, N-and C-

terminal changes เป1นต,น รวมถึงมีความคงตัวต่ำและไวต?อการเปลี่ยนแปลง สามารถกระตุ,นให,เกิดการ

ตอบสนองทางภูมิคุ,มกันและสามารถทำได,เพียงให,คล,ายคลึงเท?าน้ัน ไม?สามารถทำให,เหมือนได, 

กระบวนการในการผลิตยาชีววัตถุ 

ข้ันตอนต?างๆในการผลิตยาชีววัตถุมีความซับซ,อนและจำเป1นต,องได,รับการควบคุมคุณภาพรวมถึงมีการ

ใช,เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อปÇองกันการปนเปûüอนจากสิ่งปนเปûüอนหรือสารที่เกี่ยวข,องกับผลิตภัณฑ8  (product 

related substances) โดยข้ันตอนในการผลิตเป1นดังแผนภาพที่ 8 

 

 
 

แผนภาพท่ี 8 แสดงข้ันตอนในการผลิตยาชีววัตถุ 
จาก Mellstedt H, Niederwieser D, Ludwig H. The challenge of biosimilars. Ann Oncol. 2008;19(3):411–419 
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ขั้นตอนการผลิตยาชีววัตถุเริ่มจากการคัดเลือกลำดับของยีนที่สนใจนำไปใส?ในเวกเตอร8 (vector) ซึ่ง

จะต,องเป1นลำดับของยีนที่สามารถนำไปผลิตเป1นยาชีววัตถุได, จากน้ันจะเพิ่มจำนวนโปรตีนโดยการนำพลาสมิด 

(plasmid) ใส?เข,าไปในเซลล8เจ,าบ,าน (host cell) และจะมีการตัดเอายีนออกโดยใช,เอนไซม8ตัดจำเพาะเพื่อนำไป

เพิ ่มจำนวนในถังผลิตด,วยกระบวนการเพาะเลี ้ยง (culture) และกระบวนการหมัก (fermentation) ซึ ่งใช,

เวลานานเป1นสัปดาห8 หลังจากนั้นจะต,องผ?านกระบวนการทำให,บริสุทธิ์ (purification) เพื่อให,ได, protein 

therapeutics ซึ่งเป1นข้ันตอนที่มีความซับซ,อนมาก และเน่ืองจากโปรตีนมีโครงสร,างที่ซับซ,อนมากกว?ากรดอะมิ

โน จึงต,องระวังในเรื่องของ immunogenicity ซึ่งจะแตกต?างกับการผลิตวัคซีนที่หวังผลด,าน immunogenicity 

ในข้ันตอนต?อไปจะเป1นการต้ังตำรับ (formulation) โดยจะต,องมีการศึกษาและพัฒนาสูตรตำรับ รวมถึงการทำ

เป1นผลิตภัณฑ8ในรูปแบบต?างๆและการบรรจุลงบรรจุภัณฑ8 จะต,องมีการศึกษาความเข,ากันได,กับสารปรุงแต?งอื่น 

ตัวทําเจือจาง และวัสดุบรรจุภัณฑ8 เพื่อให,สามารถผลิตได,อย?างสม่ำเสมอและมีคุณภาพ 

   
ความแตกตtางระหวtางยาชีววัตถุกับยาท่ีมีโมเลกุลขนาดเล็ก 

ยาชีววัตถุต,องมีกระบวนการปราศจากเช้ือในระหว?างการผลิต (terminal หรือ gamma sterilization) 

เนื่องจากมีสารที่ก?อให,เกิดการติดเชื ้อได, อีกทั้งมีความหลากหลายสูง มีจำนวนของสารปนเปûüอนที่เก ิดจาก

ผลิตภัณฑ8และกระบวนการผลติ (product and process-related impurities) สูง และหากข้ันตอนในการผลิต

เปลี่ยนไปจากเดิมจะส?งผลให,องค8ประกอบของผลิตภัณฑ8เปลีย่นไปจากเดิมด,วย นอกจากน้ีไม?สามารถรู,โครงสร,าง

ที่แน?นอนได,เน่ืองจากยังไม?มีวิธีที่สามารถระบุคุณลักษณะได,ทั้งหมด 

ในส?วนของโครงสร,างโปรตีน จะทราบขนาดซึ่งใหญ?กว?ายาที่มีโมเลกุลขนาดเล็กมาก รวมถึงความเป1นข้ัว 

ประจุ การเกิดพันธะ หมู?แทนที่ สิ่งเหล?านี้จะสามารถทราบและควบคุมได, แต?ในขณะเดียวกันจะเกิดสิ่งที่ไม?

สามารถควบคุมได, เช?น การเกิดการเกาะกลุ?ม (aggregation) ซึ่งจะทำให,เกิดอาการไม?พึงประสงค8ได, การพับ

ม,วนของโปรตีนที่เปลี่ยนแปลงไป การเกิดการดัดแปลง (modification) ซึ่งสิ่งเหล?านี้อาจนำไปสู?การเสียสภาพ

ของโปรตีนได, 

การควบคุมคุณภาพของยาชีววัตถุ 

 เน่ืองจากการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน,อยจะสามารถส?งผลถึงผลิตภัณฑ8ยาชีววัตถุได, ยกตัวอย?างเช?น การ

เปลี่ยนแปลงไปของ DNA vector, การควบคุมระหว?างกระบวนการ, กระบวนการในการทำให,บริสุทธิ์ เป1นต,น 

ดังนั้นจึงจำเป1นต,องมีการควบคุมคุณภาพในขั้นตอนต?างๆของกระบวนการผลิต โดยสิ่งที่จะต,องมีการควบคุม

ประกอบด,วย โครงสร,างโมเลกุล (molecular structure) ซึ่งจะต,องมีการควบคุมลำดับของกรดอะมิโน การเกิด 

oxidation, deamidation, substitution รวมถึงการควบคุมเกี่ยวกับโครงสร,างในระดับสูงขึ้น (higher order 

structure) เช?น ทุติยภูมิ ไม?ว?าจะเป1นการเกิด conformation, aggregation, dissociation และการควบคุม
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ของกระบวนการ post-translational modifications เช?นการเกิด glycosylation, methylation, sulfatation 

เป1นต,น ซึ่งป]จจัยทั้งหมดน้ีจะต,องมีการควบคุมเพื่อไม?ให,เกิดการเปลีย่นแปลงที่จะส?งกระทบต?อผลิตภัณฑ8ยาได, 

นอกจากนี ้ยังต,องมีการควบคุมเกี ่ยวกับสิ่งแวดล,อมของผลิตภัณฑ8 (product environment) โดย

คำนึงถึงเรื่องความคงตัวที ่ดีของสูตรตำรับ ความเหมาะสมของสภาวะการเก็บ ระบบป£ดของภาชนะบรรจุ 

(container closure system) จะต,องไม?เกิดการไม?เข,ากันระหว?างวัสดุบรรจุภัณฑ8กับตัวยา เช?น silicone การ

ควบคุมการปนเปûüอน (contaminant) เช?นเชื้อจุลชีพ (microbiological), เส,นใยผ,า (clothing fiber), สารทำ

ความสะอาด (detergent) เป1นต,น และต,องมีการควบคุมสาร process related impurities ไม?ให,ส?งผลต?อ

คุณภาพของยาได, 

ขั้นตอนและการควบคุมกระบวนการผลิตยาชีววัตถุ 

ในข ั ้นตอนต?างๆของการผล ิตยาชีวว ัตถ ุจะต ,องม ีการควบคุมในประเด ็นเกี ่ยวก ับ genetic 

development, cell banks, production, sterilization aseptic filling โดยการควบคุมอ,างอิงตาม แนวทาง

สากล (ICH guideline) ในหัวข,อต?างๆ ดังแผนภาพที่ 9 

 
แผนภาพท่ี 9 ข้ันตอนในการผลิตยาชีววัตถุและหัวข,อทีเ่กี่ยวข,องในการควบคุมตาม ICH guideline 

จาก http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Presentation/2011/06/WC500107832.pdf 

 

1) การพัฒนาทางพันธุศาสตรC (Genetic Development) 

เป1นกระบวนการพัฒนาระบบการแสดงออก (expression system) ประกอบด,วย ขั้นตอนการนำยีนที่

ควบคุมการถอดรหัส การสร,างผลติผลทางชีววัตถุที่สนใจตัดต?อเข,ากับ เวกเตอร8 (vector) และถ?ายโอนเข,าสู?เซลล8

เจ,าบ,าน (host cell) 
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แหลtงท่ีมา และประวัติการใช3เซลลCต้ังต3น (Origin, source and history of the cell substrate) 

เซลล8ต้ังต,น (cell substrate) หมายถึง เซลล8ของจุลชีพ หรือเซลล8เพาะเลีย้งทีไ่ด,มาจากแหล?งของสิ่งมีชีวิต 

เช?น คน หรือสัตว8ที่มีความสามารถในการสร,างผลผลิตด,านเทคโนโลยีชีวภาพ หรือชีววัตถุ และมีวัตถุประสงค8

สำหรับการศึกษาในงานวิจัยประเภทการทดลองในสัตว8ทดลอง (in vivo) หรือ การทดสอบในหลอดทดลอง (in 

vitro) ทั้งนี้ต,องมีข,อมูลประเภทงานวิจัย และกระบวนการพัฒนาสนับสนุน ได,แก? ข,อมูลที่ได,รับการตีพิมพ8 

(published data) ข,อมูลการใช, (historical data) และข,อมูลการทดลอง (experimental data) นอกจากน้ี

ผู,ผลิตจะต,องสามารถอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับคุณลักษณะของเซลล8ต้ังต,น (cell substrate) ได,แก? สายพันธุ8 

(species) สเตรน (strain) คุณลักษณะทางพันธุกรรม (genotypic characteristics) คุณลักษณะทางพันธุกรรม

ที่แสดงออก (phenotypic characteristics) ระดับช่ัวอายุ (generation level) พยาธิกำเนิด (pathogenicity) 

การผลิตสารพิษ (toxin production) ความบริสุทธ์ิเชิงชีวภาพ (biological purity) และข,อมูลชีววัตถุอันตราย 

(biohazard information) ทั้งนี้แหล?งที่มาของเซลล8ต,นกำเนิด คือ แบคทีเรีย เซลล8เพาะเลี้ยงสัตว8เลีย้งลูกด,วย

นม ยีสต8 หนู และมนุษย8 เป1นต,น 

การผลิตเซลลCต3นกำเนิด (Generation of the Cell Substrate) 

กระบวนการผลิตเซลล8ต,นกำเนิดมีหลายวิธี ได,แก? เซลล8ฟ£วชั ่น (cell fusion), ทรานเฟกช่ัน 

(transfection), การคัดเลือก (selection), การคัดแยกโคโคนี (colony isolation), การโคลนยีน (cloning 

gene), การขยายขนาด (amplification) และการดัดแปลงสภาวะที่ใช,ในการเพาะเลี้ยง หรืออาหารเลี้ยงเช้ือ 

(adaptation of condition or media) 

Expression Vector (plasmid) 

เวกเตอร8 (vector) เป1นระบบที่ใช,ในการถ?ายโอนยีนจากสิง่มชีีวิตชนิดหน่ึงไปยังสิ่งมีชีวิตอีกชนิดหน่ึงเพือ่

เพิ่มปริมาณในการผลติโปรตีน ผู,ผลิตต,องสามารถอธิบายรายละเอียดเกีย่วกับแหล?งทีม่า แผนที่ตำแหน?งพลาสมดิ 

(plasmid mapping) เพื่อแสดงตำแหน?งในการตัดจำเพาะ (restriction site) ตำแหน?งในการเช่ือมต?อสายดีเอ็น

เอกับพลาสมิด (integration site) โปรโมเตอร8 (promoter) และจำนวนคัดลอก (copy number) นอกจากน้ียัง

ต,องมีการแสดงลำดับของยีน (sequence of interested gene) 

2) ระบบธนาคารเซลลC (Cell Banking System) 

ธนาคารเซลล8 (cell bank) คือการเก็บรักษาเซลล8ที่นำมาใช,ในกระบวนการผลิตทางเทคโนโลยีชีวภาพ 

หรือผลิตภัณฑ8ชีววัตถุ โดยมีความสม่ำเสมอในคุณลักษณะและคุณภาพของเซลล8ที่จะนำไปใช,เป1นสิ่งสำคัญใน

กระบวนการผลิต ดังน้ันผู,ผลิตจึงมีหน,าที่สร,างความมั่นใจต?อระบบคุณภาพ และต,องมีการทดสอบสมรรถนะของ

ธนาคารเซลล8 
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ระบบธนาคาร (Cell Banking System) กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ8ชีววัตถุจะอาศัยแนวทางที่เรียกว?า 

“two-tiered cell bank” ในการจัดเตรียมเซลล8ต้ังต,น สำหรับเป1นวัตถุดิบของกระบวนการ ได,แก? ธนาคารเซลล8

ต,นแบบ (Master Cell Bank; MCB) เป1นธนาคารเซลล8ที่ใช,ในการผลิตธนาคารเซลล8การผลิต (Working Cell 

Bank; WCB) จึงเป1นหน,าที่ของผู,ผลิตในการช้ีแจงคำอธิบายเกี่ยวกับแนวทางในการจัดการกับธนาคารเซลล8 อาทิ 

การคาดการณ8อัตราการใช,ธนาคารสำหรับการผลิต การประเมินระยะเวลาในการผลิตธนาคารเซลล8 และการ

กำหนดเกณฑ8ในการตรวจรับรองคุณภาพของธนาคารเซลล8 ทั้งน้ีธนาคารเซลล8ต,นแบบเป1นธนาคารเซลล8ที่ได,มา

จากโคลนต,นแบบ (initial clone) หรือ ธนาคารเซลล8เบื้องต,น (preliminary cell bank) ส?วน ธนาคารเซลล8

การผลิตได,มาจากแหล?งของธนาคารเซลล8ต,นแบบ ไม?ว?าจะเป1น 1 แหล?ง (หน?วยบรรจุ) หรือมากกว?า โดยเป1นส?วน

ของธนาคารเซลล8ที่นำไปใช,ในกระบวนการผลิตได,โดยตรง นอกจากนี้สามารถผลิต WCB เพิ่มเติมได,จาก MCB 

โดย WBC ที่ผลิตข้ึนใหม?ต,องมีการตรวจสอบคุณลักษณะ และการทดสอบคุณภาพอย?างเหมาะสม 

กระบวนการผลิตธนาคารเซลลC (Cell Banking Procedures) 

ในกระบวนการผลิตเซลล8ต้ังต,นหรือธนาคารเซลล8มีความจำเป1นต,องปÇองกันไม?ให,เกิดการปนเปûüอนลงไป

ในระบบดังกล?าว และหลีกเลี่ยงการสูญเสียด,านผลผลิต/ระยะเวลาในการผลิต เช?น การผลิตธนาคารเซลล8ที่ไม?

สามารถนำไปใช,ได,เนื่องจากเกิดการปนเปûüอน ทั้งนี้จากข,อจำกัดที่ไม?สามารถหาแนวทางในการตรวจวัดการ

ปนเปûüอนได,ทุกอย?างดังนั้นจึงเป1นหน,าที่ของผู,ผลิตในการจัดหาแนวทางในการปÇองกันระหว?างการผลิตธนาคาร

เซลล8เพื่อให,เกิดเป1นการประกันคุณภาพว?าจะไม?เกิดการปนเปûüอน และสามารถนำไปใช,ในการผลิตเป1นเซลล8ต้ังต,น

ได, จึงเป1นหน,าที่ของผู,ผลิตในการชี้แจงรายละเอียดต?างเกี่ยวกับธนาคารเซลล8ดังต?อไปนี้ ระบบธนาคารเซลล8 

(cell banking system) ขนาดของธนาคารเซลล8 (size of the cell bank) ภาชนะที่ใช,ในการบรรจุ (container 

and closure system) และกระบวนการที ่ใช,ในการจัดเตรียมธนาคารเซลล8 เช?น ไครโอโพรเทกแทนต8 

(cryoprotectant) และอาหารเลี้ยงเช้ือ (media) 

การตรวจสอบคุณลักษณะและการทดสอบ (Characterizations and testing) 

การตรวจสอบคุณลักษณะและทดสอบธนาคารเซลล8เป1นส?วนสำคัญในการควบคุมคุณภาพของ

ผลิตภัณฑ8ทางเทคโนโลยีชีวภาพ หรือผลิตภัณฑ8ชีววัตถุ  

การทดสอบคุณลักษณะของ MCB เป1นเครื่องมือที่ช?วยในการประเมินว?าในกระบวนการผลิตมีการ

ปนเปûüอนของ Adventitious agent, endogenous agent และ molecular contaminant เช?นการปนเปûüอน

สารพิษ หรือยาปฏิชีวนะจากโฮสต8 (host) หรือไม? ทั้งนี้วัตถุประสงค8ของการทดสอบคือการตรวจสอบยืนยัน 

เอกลักษณ8 (Identity), ความบริสุทธ์ิ (Purity) และความเหมาะสม (Suitability) ของเซลล8ต้ังต,นต?อการนำไปใช,

ในกระบวนการผลิต นอกจากน้ีอาจต,องเพิ่มบางหัวข,อการทดสอบ เช?น  สารก?อเน้ืองอก (tumorigenicity) หรือ 
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คาริโอไทป´ (karyology) โปรแกรมการทดสอบที่เลือกใช,ในการทดสอบมีความหลากหลายข้ึนอยู?กับ คุณสมบัติ

ของเซลล8 (ตัวอย?าง เช?น growth requirements), ประวัติการเพาะเลี้ยง และวิธีการที่ใช,ในการทดสอบ 

การทดสอบเอกลกัษณ8 (Identity Test) จะต,องมีวิธีการที่เหมาะสมในการทดสอบเพื่อช้ีบ?งธนาคารเซลล8

ว?าเป1นที่ต,องการในการผลิต ได,แก? ลักษณะที่แสดงออกภายนอก หรือลักษณะที่กำหนดไว,บนสารพันธุกรรม 

(Phenotypic /genotypic characteristics) ทั้งน้ีไม?จำเป1นต,องทดสอบทุกหัวข,อ ในทางปฏิบัติการทดสอบเอก

ลักษณะมีความจำเป1นต?อ MCB มากกว?า WCB 

การทดสอบความบริสุทธ์ิ (Purity Test) สภาพความบริสุทธ์ิเป1นสิ่งที่ต,องให,ความสำคัญในการประเมิน

คุณภาพของ MCB และ WCB เช?น การปนเปûüอนจาก adventitious microbial agents และ adventitious 

cellular contaminants ในการวางแผน และดำเนินการทดสอบมีความจำเป1นต,องประเมินผลกระทบจากการ

ใช, สารแสดงความจำเพาะ (selective agent) และ ยาปฏิชีวนะ (antibiotics) ในการตรวจวัดความปนเปûüอน 

(ตารางที่ 3) 

ตารางท่ี 3 แสดงหัวข,อการทดสอบในการตรวจสอบคุณลกัษณะของธนาคารเซลล8 

Test MCB WCB EPC 

Viability X X X 

Identity X X   

Purity X X X 

Stability X   X 

*Karyology X X   

Tumorigenicity X   X 

Sterility X X X 

Mycoplasma 

(cultivable/non cultivable) 

X X X 

Adventitious virus 

In vitro-cell lines 

In-vivo-mice, guinea pigs, eggs 

X   X 

Species-Specific 

(MAP, HAP, RAP) 

X     

Retrovirus 

(TEM, RT, Infectivity) 

X   X 

จาก https://ncifrederick.cancer.gov/research/brb/workshops/presentation/12_markovic_4-4-07_reviewed.ppt 
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แหลtงท่ีมาของการปนเปíìอน (Source of Adventitious Agent) 

แหล?งที่มาของการปนเปûüอนเกิดข้ึนจาก 3 แหล?งสำคัญคือ  

1. เซลลCตั้งต3น ได,แก? เชื้อไวรัส และการปนเปûüอนของเชื้อจุลชีพอื่นๆ จึงต,องมีการตรวจสอบ

แหล?งที่มาว?าไม?มีการปนเปûüอนต?อเซลล8ตั้งต,น ดังนั้นกรณีแหล?งที่มาของวัตถุดิบจากมนุษย8

จะต,องมีการตรวจคัดกรองเชื้อไวรัส อาทิ HIV, HBV, HCV และ CJD เป1นต,น หรือในกรณี

แหล?งวัตถุดิบจากสัตว8ต,องมีการตรวจสอบการปนเปûüอนของ TSE หรือไวรัสที่จำเพาะต?อสาย

พันธุ8ของสิ่งมีชีวิต (species-specific viruses)  

2. วัตถุดิบ ที่ใช,ในกระบวนการผลิต เช?น สารเคมีที่ใช,ในกระบวนการเพาะเลี้ยงเซลล8ไม?ว?าจะเป1น

สารเคมีที่ได,มาจากสัตว8 (animal derived) หรือสารเคมีที่ไม?ได,มาจากสัตว8 (non-animal 

derived)  

3. สภาวะแวดล3อม เช?น น้ำ อากาศ หรือมนุษย8 

 

สภาพความคงตัวของผลิตภัณฑCทางเทคโนโลยีชีวภาพ หรือชีววัตถุ (Genetic stability) 

ผู ,ผลิตต,องให,ความสำคัญต?อความคงสภาพ และความสม่ำเสมอภายใต,กระบวนการผลิตโดยการ

พิจารณาในแง?มุมต?างๆ คือ การศึกษา และการกำหนดแนวทางในการรกัษาความคงสภาพของเซลล8ต้ังต,นต้ังแต?

ข้ันตอนการเลี้ยงเซลล8ในธนาคารเซลล8ไปจนถึงข้ันตอนกระบวนการหมัก ทั้งน้ีต,องวางแนวทางเพื่อให,เกิดความ

มั่นใจว?าเซลล8ตั้งต,นไม?ถูกเหนี่ยวนำให,เกิดความเปลี่ยนแปลงในการแสดงออก เช?น ลำดับเบสของดีเอ็นเอ หรือ

ตำแหน?งในการตัดจำเพาะ ในการควบคุมระหว?างกระบวนการผลิต (In-process control) ผู,ผลิตต,องศึกษา 

และสร,างแนวทางในการพัฒนากระบวนการผลิตที่มีความสม่ำเสมอเพื่อให,ได, การเจริญเติบโต การเพิ่มจำนวน 

และผลผลิตของเซลล8ต้ังต,นที่มคีวามสม่ำเสมอ สำหรบัแนวทางในการวิเคราะห8คุณภาพของโปรตีนมีวัตถุประสงค8

เพื่อวิเคราะห8ความสม่ำเสมอของกระบวนการในการผลิตรวมถึงการวิเคราะห8ที่เกี่ยวข,องกับผลิตภัณฑ8 เช?น การ

แทนที่หมู ?อะมิโน (AA substitutions) ทั ้งนี ้ยังครอบคลุมถึงกระบวนการ ถอดรหัส (translation) และ

กระบวนการหลังการถอดรหัส (post-translational event) 

3) กระบวนการผลิต (Production) 

กระบวนการผลิต และการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑCยาที ่ผลิตขึ ้นจากเทคโนโลยีช ีวภาพ 

(recombinant DNA Technology)  

ผู,ผลิตจะต,องมีการศึกษา และมีความเข,าใจเกี ่ยวกับแนวทางในกระบวนการผลิต และการควบคุม

คุณภาพภายในขอบเขตดังต?อไปนี้ กระบวนการผลิต และการควบคุมระหว?างกระบวนการ (process and In-

process control) พารามิเตอร8ของกระบวนการ (process parameter) คุณลักษณะทางคุณภาพ (quality 
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attribute) การควบคุมการปนเปûüอนจากเช้ือจุลชีพ (control of microbial contamination) ความเหมาะสม

ของวิธีการวิเคราะห8วัตถุดิบ(suitability of method) หรือวัตถุดิบที่ได,มาจากชีววัตถุ (raw material/material 

of biologic origin) การดำเนินการกระบวนการซ้ำ (reprocessing)  และเวลาสูงสุดที่ใช,รอก?อนผ?านเข,าสู?

กระบวนการข้ันถัดไป (hold time) 

ทั้งน้ีผู,ผลิตต,องมีการตรวจสอบความถูกต,อง (validation) เพื่อให,เกิดความมั่นใจในความสม่ำเสมอของ

กระบวนการ ความสามารถของกระบวนการในการกำจัดสิ่งปนเปûüอน เช?น โปรตีนที่ปนเปûüอนมากับโฮสต8  กรด

นิวคลิอิก และคาร8โบไฮเดรต สภาวะในการทำงาน และกระบวนการต?างๆที่ใช,ในการผลิต เช?น กระบวนการทำ

ให,ปราศจากเช้ือ (sterilization) กระบวนการบรรจุด,วยเทคนิคปราศจากเช้ือ (aseptic filling) และกระบวนการ

ทำแห,งแบบเยือกแข็ง (lyophilization) 

นอกจากน้ียังต,องมีการประเมินการปนเปûüอนที่เกิดข้ึนจาก adventitious agent ผู,ผลิตจึงต,องตระหนัก

ถึงการวางมาตราการในการควบคุมการปนเปû üอนจาก endogenous หรือ adventitious agent รวมถึง

กระบวนการตรวจสอบความถูกต,องสำหรับวิธีการในการกำจัด หรือการทำให,หมดฤทธ์ิของสิ่งปนเปûüอน 

  Downstream Processing 

กระบวนการที่เกี่ยวข,องกับ Downstream process ประกอบไปด,วย 

- การเพาะเลี ้ยง หร ือการหมัก (culture/fermentation) และ กระบวนการทำให,บริสุทธ์ิ 

(purification) เพื่อให,ได,ตัวยาสำคัญ ต?อเน่ืองจนการต้ังตำรับ  

- กระบวนการกรองปราศจากเช้ือ (aseptic filtration) และกระบวนการบรรจุด,วยเทคนิคปราศจาก

เช้ือ (aseptic filling) เพื่อให,ได,ผลิตภัณฑ8ยาข้ันสุดท,าย 

กระบวนการหมัก (fermentation) และกระบวนการทำให3บริสุทธิ์ (purification process) 

กระบวนการหมัก  

คือขั ้นตอนการเพาะเลี้ยงเซลล8จากธนาคารเซลล8ภายในถังหมักเพื่อเพิ ่มจำนวนเซลล8 เพื่อ

ส?งเสริมเซลล8ให,สร,างผลิตผลเทคโนโลยีทางชีวภาพ หรือชีววัตถุ ก?อนขั ้นตอนการเก็บเกี ่ยวโดย

กระบวนการป]∞นเหวี่ยง (centrifugation) ทั้งนี้กระบวนการหมักต,องอาศัยถังหมัก (bioreactor) ใน

ขนาดการผลิตที่หลากหลายทั้งน้ีข้ึนอยู?กับขนาดการผลิต 
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แผนภาพท่ี 10 แผนผังการผลิตข้ันตอนกระบวนการหมกั (fermentation process) 

จาก https://ncifrederick.cancer.gov/research/brb/workshops/presentation/12_markovic_4-4-07_reviewed.ppt 

 

กระบวนการทำให3บริสุทธิ ์ 

เป1นข้ันตอนที่ซับซ,อนต,องอาศัยเครื่องมือต?างๆ เช?น คอลัมน8โครมาโทรกราฟ± (purify column 

chromatography) ได,แก? โครมาโทรกราฟ±แบบแอฟฟ£น ิต ีโปรต ีนเอ (protein A Affinity 

chromatography) โครมาโทกราฟ±แบบแลกเปลี่ยนประจุ (Ion exchange chromatography) หรือ

อุปกรณ8ที ่ใช,ในการกรองปราศจากเชื ้อ (0.2 uM sterile filter) และเคร ื ่องทำความเข,มข,น 

(diafiltrating) เป1นต,น 

 

แผนภาพท่ี 11 แสดงแผนผงักระบวนการข้ันตอนการทำให,บรสิุทธ์ิ (purification) 
จาก https://ncifrederick.cancer.gov/research/brb/workshops/presentation/12_markovic_4-4-07_reviewed.ppt 
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กระบวนการผลิตยาชีววัตถุคล3ายคลึง 

สำหรับโครงสร,างและการออกฤทธิ ์ทางชีวภาพของยาชีววัตถุคล,ายคลึงจะขึ้นกับยาชีววัตถุอ,างอิง 

อย?างไรก็ตามเซลล8เพาะเลี้ยงและกระบวนในการผลิตต,องมีการพัฒนาข้ึนมาใหม?เป1นของตนเองโดยบริษัทผู,ผลิต 

ซึ่งในกระบวนการผลิตยาชีววัตถุคล,ายคลึงมีความซับซ,อนไม?ว?าจะเป1นการเพาะเลี้ยงเซลล8 การทำให,บริสุทธ์ิ

รวมถึงการทำเป1นตำรับ และจะต,องมีการควบคุมในแต?ละขั้นตอนการผลิตให,เป1นไปตามหลักเกณฑ8ในการข้ึน

ทะเบียนโดยเฉพาะในการควบคุมคุณภาพ 

ในส?วนของบริษัทผู,ผลิตยาชีววัตถุคล,ายคลึงจะเริ่มจากการนำผลิตภัณฑ8ยาชีววัตถุอ,างอิงมาและพัฒนา

กระบวนการผลิตเป1นของตนเองผ?านการควบคุมพารามิเตอร8ต?างๆให,มีความคล,ายกับยาชีววัตถุอ,างอิงมากที่สุด 

ในระหว?างกระบวนการผลิตจะมีการใช,องค8ความรู,ที่เป1นข,อมูลจากยาชีววัตถุอ,างอิงเพื่อให,กระบวนการผลิต

เหมือนกับในยาชีววัตถุอ,างอิงได, ดังนั้นผลิตภัณฑ8ยาชีววัตถุคล,ายคลึงต,องมีการตรวจสอบสำหรับผลการศึกษา

ทางคลินิกเพื่อรับรองว?าให,ผลที่ไม?แตกต?างไปจากยาชีววัตถุอ,างอิงภายใต,หลักการในการควบคุมยาชีววัตถุ

คล,ายคลึง 

การตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะของตัวยาสำคัญ และผลิตภัณฑCสำเร็จรูป (Drug substance and 

Drug product characterization) (แผนภาพท่ี 12) 

 
แผนภาพท่ี 12 คุณลักษณะของตัวยาสำคัญและผลิตภัณฑ8สำเร็จรูป 

จาก http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Presentation/2009/10/WC500004216.pdf 

 

โครงสร3างโมเลกุลของตัวยาสำคัญ (Drug substance) 

เน่ืองจากโครงสร,างยาในกลุ?มชีววัตถุมีความซับซ,อนมากโดยเฉพาะยาที่เป1นโปรตีน ดังน้ันการพิจารณา

คุณลักษณะของยาประเภทดังกล?าวจะต,องพิจารณาถึงความสำคัญกับลักษณะโครงสร,างของยาในแง?มุมต?างๆ

ดังต?อไปน้ี 

โครงสร,างในระดับปฐมภูมิของโปรตีน (Peptide backbone) ได,แก? ลำดับการอนุกรมของกรดอะมิโน 

(amino acid sequence) หมู?แทนที่ในโครงสร,าง (substitution) ปฏิกิริยาเคมีต?างๆ เช?น oxidation และ 
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deamination การตัดออกของโครงสร,าง (truncation/clip) และ ความหลากหลายของโครงสร,างปลายเอ็น 

และซีของเพปไทด8 (N & C-term heterogeneity) 

โครงสร,างโปรตีนที่มีความซับซ,อน (Higher order structure) ได,แก? การจัดเรียงตัวของโครงสร,าง 

(conformation) การเกาะกลุ?มกัน (aggregate) disulfide scrambling และ การแยกตัวออก (dissociation) 

กระบวนการหลังการถอดรหัส (Post-translational modification) ได ,แก ?  การเช ื ่อมหมู ?น ้ำตาล 

(glycosylation) การเช่ือมต?อหมู?ฟ]งก8ชัน ได,แก? methylation, acetylation, acylation,  phosphorylation 

และ sulfation คุณลักษณะของผลิตภัณฑ8ยาชีววัตถุ (product environment) 

ในกระบวนการผลิตยาชีววัตถุมีหลักการ และข,อพิจารณาที่เกี่ยวข,องคล,ายกับยาเคมีทั่วไป ดังน้ันผู,ผลิต

ต,องมีการศึกษา และการปฏิบัติที่เกี่ยวข,องในแง?มุมต?างๆภายในกระบวนการผลิตดังต?อไปน้ี 

- สิ่งปนเปûüอนจากกระบวนการ (process related impurities) ได,แก? การปนเปûüอนจากโฮสต8เซลล8 

(host cell) วัตถุดิบ (raw materials) และ สิ่งปนเปûüอนจากคอลัมน8 (column leachates) 

- การตั ้งตำรับ (formulation) ได,แก? สภาพความคงตัว และการจัดเก็บ (stability & storage 

condition) และการใช, polysorbate 

- สิ่งปนเปûüอน (contaminant) การปนเปûüอนต?อกระบวนการผลิตมาได,จากหลายแหล?ง เช?น สารชำระ

ล,าง (detergent) เส,นใยผ,า (clothing fiber) เครื่องมือการผลิต (manufacturing equipment) 

และการปนเปûüอนจากจุลชีพ (microbial contamination) 

- ระบบภาชนะบรรจุ และฝาป£ด (container closure system) จะต,องมีการตรวจสอบความไม?เข,า

กันระหว?างผลิตภัณฑ8/ส?วนประกอบในตำรับกับภาชนะบรรจุ หรือการชะสิ่งปนเปûüอนออกมาจาก

ส?วนประกอบของภาชนะบรรจ ุ

ในการทดสอบคุณลักษณะของยาชีววัตถุ สามารถแบ?งคุณลักษณะออกได,เป1น 2 ประเภทคือ 

คุณลักษณะทางชีววิทยา (biological characterization) และคุณลักษณะทางฟ£สิกส8เคมี (physicochemical 

characterization) 
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แผนภาพท่ี 13 แสดงตัวอย?างคุณลักษณะทางชีวภาพและฟ£สิกส8เคมีของยาชีววัตถุ 

จาก https://ncifrederick.cancer.gov/research/brb/workshops/presentation/12_markovic_4-4-07_reviewed.ppt 

1) การตรวจสอบคุณลักษณะของตัวยาสำคัญ (drug substance characterization) 

ผู,ผลิตต,องมีการตรวจสอบเพื่อบ?งชี้เอกลักษณ8ของตัวยาสำคัญว?าเป1นสิ่งที่ต,องการนำมาใช,ใน

กระบวนการผลิตจริง รวมถึงการกำหนดเกณฑ8จำเพาะ (specific criteria) สำหรับการตรวจความ

บริสุทธ์ิ (purity) ความแรง (potency) และการปนเปûüอนของเช้ือจุลชีพ (microbial contamination) 

นอกจากน้ีผู,ผลิตยังต,องกำหนดเกณฑ8การยอมรับ (acceptance criteria) สำหรับการปล?อยผ?าน และ

การทดสอบสอบความคงสภาพของตัวยาสำคัญ หลักการในการกำหนดเกณฑ8การยอมรับ คือ การ

กำหนดเกณฑ8ในการทดสอบที่มีความเข,มงวดมากขึ้นในขั้นตอนกระบวนการผลิตจริงเมื่อเปรียบเทยีบ

กับการศึกษาในการพัฒนากระบวนการเบื้องต,น จากน้ันต,องมีการจัดทำผลลพัธ8ของการทดสอบเพื่อการ

ปล?อยผ?าน (release testing) และการทดสอบความคงสภาพ (stability testing) รวมถึงการจัดเตรียม

ข,อมูลดิบ (raw data) ที ่ใช,ในการสนับสนุนการทดสอบคุณลักษณะในกรณีที ่เป1นยาใหม? (IND; 

Investigational New Drug) 

• Safety - มีการกำหนดปริมาณที่ยอมรับได, สำหรับ bioburden, endotoxin, และอื่นๆ 

รวมทั ้งสิ่งปนเปûüอนจากระหว?างกระบวนการผลิต วิธีการที่ใช, เช?น LAL test, rabbit 

pyrogen test, bacterial culture methods 

• Purity & Characterization – ต,องทำให,กระบวนการทำให,บริสุทธิ์มีความสามารถมาก

พอที่   จะแยกสารปนเปûüอนที่เกิดจากผลิตภัณฑ8หรือกระบวนการผลิตและตัวผลิตภัณฑ8

ออกจากกันได,  ตัวอย?างวิธีการที่ใช, เช?น 

   - Reversed-phase HPLC, Peptide mapping, MS 
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   - SDS-PAGE, Western analysis, capillary electrophoresis 

   - SEC, AUC, FFF, light scattering 

   -  Ion Exchange Chromatography 

   -  Carbohydrate analysis (capillary electrophoresis, HPAEC = high-pH 

anionexchange chromatography, IEF for sialic acid) 

• Identity - การพิสูจน8เอกลักษณ8จะต,องมีความจำเพาะต?อโปรตีนที่สนใจ ตัวอย?างวิธีการที่

ใช, เช?น N-terminal sequencing, peptide mapping, Immunoassays (ELISA, 

Western blotting) 

• Potency - ต,องมีการประเมินการแสดงผลทางชีววิทยาของตัวผลิตภัณฑ8 รวมทั้งการหา

ปริมาณการเกิดปฏิกริยาระหว?างสองโมเลกุล (binding assay) หากไม?ทราบกลไกการออก

ฤทธิ์ที่แน?ชัดอาจต,องแสดงการพิสูจน8โครงสร,างและปฏิกิริยาทางชีวภาพในหลายรูปแบบ 

ตัวอย?างวิธีการที่ใช, เช?น animal-based assays, cell-based assays, reporter gene, 

biochemical (เช?น enzyme activity) 

• Strength - ปริมาณโปรตีนที่มี (ความแรง) วิธีการที่ใช, เช?น RIA, ELISA, UV absorbance, 

Bradford 

• Stability - ต,องมีการหาปริมาณยาจากการหาความคงตัว (stability-indicating assay)          

ที่เหมาะสม 

2) การตรวจสอบคุณลักษณะของผลิตภัณฑCสำเร็จรูป (drug product characterization) 

• Safety - ตัวผลิตภัณฑ8ข้ันสุดท,ายต,องปราศจากเช้ือ endotoxin อยู?ภายในปริมาณกำหนด 

และมีการตรวจสอบ immunogenicity 

• Purity & Characterization – ทั้งสารปนเปûüอนที่เกิดจากผลิตภัณฑ8และกระบวนการผลิต

ต,องอยู?ในช?วงที่กำหนด 

• Identity - การพิสูจน8เอกลักษณ8จะต,องมีความจำเพาะต?อโปรตีนที่สนใจ 

• Potency - มีการหาปริมาณการเกดิปฏิกริยาระหว?างสองโมเลกุลและปริมาณออกฤทธ์ิ

(functional assay) 

• Strength - ปริมาณโปรตีนที่มีอยู?ในผลิตภัณฑ8 (ความแรง) 

• Stability – ตัวผลิตภัณฑ8ต,องมีความคงตัวตลอดระยะเวลาที่ทำการศึกษาทางคลินิก 
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• Container closure compatibility – ต,องสามารถปÇองกันการปนเปûüอนจากภายนอก

และมีการศึกษา extractable และ leachable substance 

Extractables substance หมายถึง สารที่ละลายออกมาจากส?วนประกอบหรือระบบภาชนะ

บรรจุภายใต,สภาวะเครียด สามารถใช,ในการทำนายสารที่อาจละลายออกมาปนเปûüอนผลิตภัณฑ8และใช,

ในการเลือกบรรจุภัณฑ8ที่เหมาะสม 

Leachables substance หมายถึง สารที่ละลายออกมาจากส?วนประกอบหรือระบบภาชนะ

บรรจุภายใต,สภาวะการเก็บปกติ ซึ่งแหล?งที่มามักจะมาจาก ไซริงค8, ไซริงค8บรรจุเสรจ็, แอมพูล, ไวแอล, 

ขวด, ถุงยาฉีด, ถุงเก็บผลิตภัณฑ8ระหว?างการผลิต, ฝาป£ด (ฝาเกลียวหรือจุกยาง), สารเคลือบผิวภาชนะ 

รวมถึงหรอืแม,กระทั่งอุปกรณ8ที่ใช,ในการผลิตเอง เช?น โลหะสเตนเลสจากถังหมัก (bioreactor), แผ?น

กรอง เป1นต,น ตัวอย?าง leachable substance ที่ส?งผลต?อคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ8 

เช?น 

- มีการเปลี่ยน HSA formulation เป1น polysorbate โดยไม?เปลี่ยนภาชนะบรรจุ (เป1นไซริงค8

บรรจุเสร็จและจุกยางแบบไม?เคลือบ) ทำให,เกิด pure red cell aplasia ซึ่งสันนิษฐานว?าเกิดจาก 

leachables จากจุกยางไปกระตุ,นภูมิคุ,มกันของผู,ปñวยทำให,เกิดอาการดังกล?าว 

- เปลี่ยนรูปแบบตำรับจากรูปแบบระเหยแห,งเป1นรูปแบบของเหลวทำให,มีประจุบวกละลาย

ออกมาจากจุกยาง ส?งผลให,ผลิตภัณฑ8เกิดการเสื่อมสลาย 

-  ผลิตภัณฑ8พบการเกาะกลุ?มกัน ซึ่งภายหลังพบว?าเกิดจาก soluble tungsten ที่ละลาย

ออกมาจากเข็มของไซริงค8บรรจุเสร็จ 

การทดสอบความคงตัว 

ผู,ผลิตต,องมีข,อมูลความคงตัวทั้งตัวผลิตภัณฑ8และตัวยาสำคัญ ในสภาวะติดตามและสภาวะเร?งตาม

ช?วงเวลาที่กำหนด โดยทำทั้งในแนวปกติและกลับด,านของภาชนะเพื่อใช,ในการกำหนดวันหมดอายุ นอกจากน้ียัง

ต,องมีการศึกษาภายใต,สภาวะเครียดต?างๆ เช?น UV, แสงความเข,มสูง, อุณหภูมิ, pH เพื่อสร,างแผนเส,นทางการ

เสื่อมสลายของผลิตภัณฑ8หรือใช,กำหนดเกณฑ8การยอมรับ ในกรณีที่เป1นการศึกษาระยะสั้นข,อมูลความคงตัว

แบบ จำกัดเวลา อาจใช,เป1นข,อมูลความคงตัวได, 

หัวข,อทดสอบที่ควรทำในการศึกษาความคงตัว ได,แก? 

• Safety – Bioburden/sterility 

• Purity – สารปนเปûüอนที่เกิดจากผลิตภัณฑ8และกระบวนการผลิต 

• Sialic acid – ตามความเหมาะสม 

• Potency 
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• Protein content/strength 

• pH 

• Appearance 

• Leachables (ควรทำเป1นการศึกษาแยกออกมา) 

 

จากทั้งหมดที่กล?าวมาจะเห็นได,ว?า ยาชีววัตถุน้ันต,องมีการควบคุมที่รัดกุมตลอดทั้งกระบวนการไม?ว?าจะ

เป1นตัวยาสำคัญหรือตัวผลิตภัณฑ8เองที่ต,องมกีารควบคุมการตรวจสอบคุณลักษณะ ข,อจำกัด ความคงตัวและการ

ควบคุมตัวกระบวนการ  ซึ่งควบคุมคุณภาพตั้งแต?การสร,างธนาคารเซลล8, ควบคุมวัตถุดิบและวัตถุตั้งต,น GMP 

การพิสูจน8ความถูกต,องของกระบวนการและการควบคุมระหว?างกระบวนการ ซึ่งทั้งหมดน้ีก?อให,เกิดแนวคิดของ 

total quality control (แผนภาพที่ 14) เพื่อควบคุมการผลิตยาชีววัตถุให,มคุีณภาพตามที่ต,องการ 

 
แผนภาพท่ี 14 หลักการควบคุมคุณภาพตลอดกระบวนการผลิต 

จาก http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Presentation/2009/10/WC500004216.pdf 

 
ในส?วนของกระบวนการผลิตนั ้น เนื ่องจากการผลิตยาชีววัตถุมีขั ้นตอนที่ซับซ,อนและมีตัวแปรที่

หลากหลาย จึงทำให,ต,องใช,แนวทางการผลิตบนหลักการการออกแบบคุณภาพ (quality by design) เพื่อให,

สามารถควบคุมกระบวนการได,ดีและสามารถระบุได,ว?าข้ันตอนไหนเป1นข้ันตอนที่วิกฤตต?อผลิตภัณฑ8 สำหรับการ

ออกแบบคุณภาพประกอบขึ้นจากหลักการของ pharmaceutical development (ICH Q8), Quality risk 

management (ICH Q9), Pharmaceutical Quality system (ICH Q10) ซึ่งในแต?ละหลักการมีบทบาทที่

แตกต?างกันในแต?ละข้ันตอนของกระบวนการผลิต ดังแผนภาพที่ 15 

Product

Process
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แผนภาพท่ี 15 บทบาทของแต?ละหัวข,อในการทำ quality by design 

 
จะเห็นได,ชัดว?า pharmaceutical development ค?อนข,างมีบทบาทมากในช?วงแรกเน่ืองจากเป1นช?วง

ที่กำลังศึกษาวิจัยและพัฒนาสูตรตำรับก?อนที่จะนำไปขยายขนาดการผลิต ในขณะที่ pharmaceutical quality 

system จะเริ่มมีบทบาทมากขึ้นเมื่อเริ่มเข,าสู?กระบวนการผลิตจริงเนื่องจากต,องมีการควบคุมคุณภาพของ

กระบวนการเพื่อให,เกิดการผลิตที่มีความสม่ำเสมอและอยู?ในการควบคุม สำหรับ Quality risk management 

น้ันเป1นหลักการประเมินความเสี่ยงสำหรับทุกกระบวนการจึงทำให,มีบทบาทตลอดช?วงที่มีการผลิต 

จากการศึกษาที่ผ?านมาในการผลิตยาด,วยการออกแบบคุณภาพจะเห็นได,ว?า ผู,ผลิตจำเป1นที่จะต,องมี

ความเข,าใจใน 2 ส?วน ได,แก? ความเข,าใจในตัวผลิตภัณฑ8 (product understanding) และความเข,าใจใน

กระบวนการ (process understanding) ดังแสดงในภาพที่ 16  

 

 
แผนภาพท่ี 16 แสดงการเช่ือมโยงระหว?างความเข,าใจในกระบวนการ และกระบวนการผลิต 

จาก https://cdn.ymaws.com/www.casss.org/resource/resmgr/imported/A-Mab_Case_Study_Version_2-1.pdf 

C Lattenmayer, Optimising Biomanufacturing 
Processes, Brussels Dec 2008

FDA Guidance (Q8, Q9, Q10): “Quality by design means designing and developing manufacturing processes during the 

product development stage to consistently ensure a predefined quality at the end of the manufacturing process
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ในส?วนของตัวผลิตภัณฑ8 ผู,ผลิตต,องมีความเข,าใจในคุณลักษณะทางคุณภาพของผลิตภัณฑ8ที่ต,องการจะ

ผลิต (product quality attributes) และต,องสามารถตั้งเปÇาหมายคุณลักษณะทางคุณภาพของผลิตภัณฑ8ได, 

(quality target product profile, QTPP) เพื่อเป1นการวางกรอบสำหรับการศึกษาวิจัยและพัฒนาตัวผลิตภัณฑ8 

เมื่อได,คุณลักษณะทางคุณภาพของผลิตภัณฑ8ทั้งหมดแล,ว ผู,ผลิตจำเป1นที่จะต,องนำคุณลักษณะนั้นมาจัดลำดับ

ความสำคัญเพื ่อหาคุณลักษณะทางคุณภาพที่สำคัญยิ ่ง (critical quality attribute, CQA) โดยจะใช,วิธีการ

ประเมินความเสี่ยงในการจัดลำดับความสำคัญ ซึ่งจะดูการส?งผลของคุณลักษณะนั้นๆต?อ  safety, efficacy, 

immunogenicity ว?ามากน,อยเพียงใด โดยข,อมูลที่ใช,สำหรับการประกอบการพิจารณาสามารถหาได,จาก แหล?ง

ความรู ,เดิม (prior knowledge) การศึกษาทางคลินิก (clinical study) การศึกษาในสัตว8ทดลอง (animal 

study) หรือการศึกษาในหลอดทดลอง (in-vitro study) เป1นต,น 

สำหรับในกระบวนการผลิต ผู,ผลิตควรทำความเข,าใจกระบวนการทั้งหมดที่ใช,ในการผลิตยา และควรทำ

การประเมินว?าขั ้นตอนไหนเป1นขั ้นตอนวิกฤตที ่สามารถส?งผลต?อคุณลักษณะทางคุณภาพที่สำคัญยิ ่งของ

ผลิตภัณฑ8 โดยการทำ process risk assessment เพื่อให,สามารถระบุพารามิเตอร8ที่สำคัญยิ่งในกระบวนการ 

(critical process parameter) สำหรับควบคุมกระบวนการผลิตได, จากน้ันจึงทำการศึกษาพัฒนาและวิจัยเพื่อ

หาผลที่ได,จากป]จจัยการผลิตในการกำหนดช?วงที ่เหมาะสมในการผลิตจริง (design space) เมื ่อได,ช?วงที่

เหมาะสมในการผลิตจากการทำ design space แล,ว จึงเริ่มคิดกรรมวิธีควบคุมเพื่อให,สามารถผลิตยาได,อย?างมี

คุณภาพและสม่ำเสมอโดยไม?ส?งผลกระทบต?อ CQA หรือ QTPP ที่ตั้งเอาไว, โดยใช,หลักของการประเมินความ

เสี่ยงเข,ามาช?วยในการพิจารณาในแต?ละป]จจัย สุดท,ายเมื่อมีความเข,าใจในการผลิตทั้งกระบวนการแล,วจึงทำให,

เกิดการพัฒนากระบวนการอย?างต?อเน่ือง (continuous process improvement) (แผนภาพที่ 17) 

 
แผนภาพท่ี 17  ผังกิจกรรมในส?วนของ process understanding 

จาก http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Presentation/2011/10/WC500115824.pdf 
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การประเมิน Quality Attribute Criticality 

การประเมินความสำคัญตามความเสี่ยงของคุณลักษณะทางคุณภาพ มีหลายเครื่องมือที่เหมาะสมกับ

คุณลักษณะทางคุณภาพที่แตกต?างกัน โดยอ,างอิงจากแนวทาง ICH Q7, ICH Q8 (R2), ICH Q10 และ ICH Q11 

(แผนภาพที่ 18) ซึ่งมีคณะผู,เชี่ยวชาญได,ทดลองความเหมาะสมของเครื่องมือ (tools) ประเมินความเสี่ยงของ

คุณลักษณะทางคุณภาพในสองกรณีศึกษา คือ  

1. ยาชีววัตถุที่ผลิตโดยเทคโนโลยีชีวภาพ 

2. ยาชีววัตถุที่เป1นวัคซีน  

ผลการทดสอบเครื่องมือทัง้ 3 เครื่องมือในกรณีศึกษายาชีววัตถุที่ผลิตโดยเทคโนโลยีชีวภาพโดยใช,ยาโม

โนโคนอลแอนติบอดีเป1นตัวอย?าง  

 

แผนภาพท่ี 18  แนวทางสากลของ ICH Q7, ICH Q8 (R2), ICH Q10 และ ICH Q11 ในการประเมิน
ความสำคัญตามความเสี่ยงของคุณลักษณะทางคุณภาพ 

จาก http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Presentation/2011/10/WC500115824.pdf 

  

เครื่องมือที่ 1 การตั้งคุณลักษณะทางคุณภาพที่มีอยู?โดยพิจารณาจากกลไกการออกฤทธิ์หรือลักษณะ

ของโมเลกุล จากน้ันจึงใช,หลักการประเมนิความเสี่ยงเพื่อจดัลำดับความสำคัญของแต?ละคุณลักษณะทางคุณภาพ 

โดยเช่ือมโยงลักษณะทางคุณภาพน้ันเข,ากับประสิทธิภาพและความปลอดภัย และทำการคำนวณหาคะแนนของ

ความสำคัญ (criticality score) โดย criticality score ขึ ้นกับผลกระทบ (impact) และความไม?แน?นอน 

(uncertainty) ดังสมการ 

 
Criticality Score = f (Impact, Uncertainty) 
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Impact หมายถึง ผลกระทบต?อประสิทธิภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ8 โดยจะพิจารณาจาก

ก า ร อ อ ก ฤ ท ธ ิ ์ ท า ง ช ี ว ภ า พ  ( biological activity) เ ภ ส ั ช จ ล น ศ า ส ต ร 8 แ ล ะ เ ภ ส ั ช พ ล ศ า ส ต ร8  

(pharmacokinetic/pharmacodynamics) immunogenicity และความปลอดภ ัยด , านพ ิษว ิทยา ส ? วน 

uncertainty หมายถึง ความไม?แน?นอนของข,อมูล ซึ่งได,มาจากบทความ ความรู,ที่มีอยู? การศึกษาในหลอด

ทดลอง การศึกษาทางพรีคล ินิก และการศึกษาทางคลินิก โดยการคำนวณ criticality score ต,องใช,

ประสบการณ8จากผู,ผลิต และข,อมูลต?างๆที่เกี ่ยวข,อง เช?น บทความ ความรู ,ที่มี การศึกษาในหลอดทดลอง 

การศึกษาทางพรีคลนิิก การศึกษาทางคลินิก และความสัมพันธ8 (relationships) ของโครงสร,าง (structure) กับ

การทำงาน (functions) แผนภาพที่ 19 

 

แผนภาพท่ี 19 แสดงการประเมินความเสี่ยงและลำดับความสำคัญของความเสี่ยงของคุณลกัษณะทางคุณภาพ 
โดยใช,ข,อมูลจาก A-MAb เครือ่งมอืที่ 1 มาเป1นตัวอย?างของการประเมิน criticality score 

จาก http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Presentation/2011/10/WC500115824.pdf 

 

วิธีการคำนวณเริ่มจากพิจารณาให,คะแนนผลกระทบของแต?ละคุณลักษณะทางคุณภาพและให,คะแนน

ความไม?แน?นอนของแต?ละผลกระทบ จากนั้นนำคะแนนทัง้คู?มาคูณกันจะได, criticality score หากค?าที่ได,มีค?า

มากแสดงว?ามีความเสี่ยงสูง น่ันคือคุณลักษณะทางคุณภาพน้ันเป1นคุณลักษณะทางคุณภาพที่สำคัญย่ิง (Critical 

Quality Attribute; CQA) สำหรับการแปลผลระดับความสำคัญของแต?ละคุณลักษณะทางคุณภาพที่ดีควรทำ

เป1น scoring matrix โดยจัดลำดับความสำคัญเป1นคะแนนที่ต?อเนื ่อง (continuous score) ยกตัวอย?างดัง

แผนภาพที่ 20 

IMPACT UNCERTAINTY
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แผนภาพท่ี 20 scoring matrix ซึง่เป1นตัวอย?างของ continuous criticality scoring ของเครื่องมือที่ 1 

 

เคร่ืองมือท่ี 2 การต้ังคุณลักษณะทางคุณภาพที่มีอยู?โดยพิจารณาจาก Preliminary Hazard Analysis 

ที ่ทำการประเมินความเสี ่ยงโดยใช,ระดับความรุนแรง (severity) และ ความเป1นไปได,ของความรุนแรง 

(likelihood of severity) โดยเช่ือมโยงลักษณะทางคุณภาพน้ันเข,ากับประสิทธิภาพและความปลอดภัย และทำ

การคำนวณหาคะแนนของความสำคัญ (criticality score) โดย criticality score จะเรียกว?า A risk Priority 

Number (RPN) (แผนภาพที่ 21) ขึ้นกับระดับความรุนแรง (severity) และความเป1นไปได,ของความรุนแรง 

(likelihood of severity) ดังสมการ  

 
Criticality (Risk Priority Number [RPN]) = Severity × Likelihood 

 
แผนภาพท่ี 21 แสดงการประเมินความเสี่ยงและลำดับความสำคัญของความเสี่ยงของคุณลกัษณะทางคุณภาพ  

 
โดยใช,ข,อมูลจาก A-MAb เครื่องมือที่ 2 มาเป1นตัวอย?างของการประเมิน criticality score 

วิธีการคำนวณเริ่มจากพิจารณาให,คะแนนระดับความรุนแรงของแต?ละคุณลักษณะทางคุณภาพและให,

คะแนนความเป1นไปได,ของแต?ละระดับความรุนแรง จากนั้นนำคะแนนทั้งคู?มาคูณกันจะได, RPN criticality 

SEVERITY LIKELIHOOD
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score หากค?าที่ได,มีค?ามากแสดงว?ามีความเสี ่ยงสูง นั่นคือคุณลักษณะทางคุณภาพนั้นเป1นคุณลักษณะทาง

คุณภาพที ่สำคัญยิ ่ง (Critical Quality Attribute; CQA) สำหรับการแปลผลระดับความสำคัญของแต?ละ

คุณลักษณะทางคุณภาพที่ดีควรทำเป1น scoring matrix โดยจัดลำดับความสำคัญเป1นคะแนนที่ต?อเนื ่อง 

(continuous score) ยกตัวอย?างดังแผนภาพที่ 22 

 
แผนภาพท่ี 22 scoring matrix ซึง่เป1นตัวอย?างของ continuous criticality scoring ของเครื่องมือที่ 2 

 
การประเมินระดับความสำคัญของแต?ละคุณลักษณะทางคุณภาพโดยใช,เครื่องมือที่ 1 หรือ เครื่องมือที่ 

2 นั้นมีความแตกต?างกันบ,างโดยอาจจะเป1นเรื่องการประเมินที่จำเพาะลงไปในแต?ละคุณลักษณะทางคุณภาพ 

โดยเครื่องมือที่ 1 จะเหมาะกับคุณลักษณะที่เป1น product variant เช?น micro-heterogeneity (including 

post-translational modifications such as charge variants and glycoforms) และ เคร ื ่องม ือที ่  2 จะ

เหมาะกับคุณลักษณะที่เป1น product attributes ซึ่งการจัดลำดับความสำคัญนั้น จะนำไปใช3ในศึกษาการ

เปรียบเทียบกันได3ในขั ้นตอนการประเมินยาชีววัตถุคล3ายคลึงด3วยในด3านคุณภาพ โดยเมื ่อเรียงลำดับ

คุณลักษณะทางคุณภาพทั้งหมดแล,ว ตามแนวทางการประเมินยาชีววัตถุของ US FDA จะทำการจัดประเภทโดย

ใช,วิธี Three-tier approach และเลือกวิธีในการประเมินผลทางสถิติที่แตกต?างกันดังน้ี 

Tier 1 เป1นคุณลักษณะทางคุณภาพที่สำคัญย่ิง (CQAs) จำเป1นต,องทำการทดสอบความสมมูลทางสถิติ

เทียบกับยาชีววัตถุอ,างอิง 

Tier 2 เป1นคุณลักษณะทางคุณภาพที่สำคัญน,อย คุณลักษณะทางคุณภาพนั้นต,องอยู?ในช?วงที่ยอมรับ

ของยาชีววัตถุอ,างอิง 

Tier 3 เป1นคุณลักษณะทางคุณภาพที่สำคัญน,อยที่สุด ให,นำข,อมูลดิบมาเปรียบเทียบกับข,อมูลดิบของ

ยาชีววัตถุอ,างอิง 
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การประเมิน Process Parameter Criticality 

ใช,หล ักการประเมินความเสี ่ยงโดยใช, Failure Mode and Effect Analysis (FMEA) ซ ึ ่งเป 1นการ

ประเมินผลของความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในกระบวนการ ทำได,โดยกำหนดความรุนแรง (Severity; S) ความถี่ใน

การเกิด (Occurrence probability; O) และความเป1นไปได,ในการตรวจพบ (Detectability; D) ของความ

ผิดพลาดน้ันๆ ตามลำดับ จากน้ันนำทั้ง 3 ค?ามาคูณกันจะได, Risk Prioritization Number (RPN) หากผลลัพธ8ที่

ได,มีค?ามากแสดงว?าพารามิเตอร8ในกระบวนการน้ันมีความเสี่ยงสูง น่ันคือพารามิเตอร8น้ันเป1น Critical Process 

Parameter (CPP) ต,องควบคุมให,อยู?ในช?วงที่แคบเพื่อให,มั่นใจว?าคุณภาพของผลิตภัณฑ8อยู?ในช?วงที่ยอมรับได, 

การประเมินหาความสำคัญของพารามิเตอร 8ในกระบวนการทำให,สามารถระบุช?วงที ่ยอมรับ 

(acceptable range) ของพารามิเตอร8ในกระบวนการน้ันได, ซึ่งเป1นช?วงที่ทำให,ผลิตภัณฑ8มีคุณภาพอยู?ในช?วงที่

ยอมรับ รวมถึงสามารถกำหนดช?วงปฏิบัติงาน (operating range) ได, ยกตัวอย?างดังภาพที่ 23 

 
แผนภาพท่ี 23 ตัวอย?างการกำหนดช?วงที่ยอมรบัของพารามิเตอร8ในกระบวนการ 

จาก http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Presentation/2011/10/WC500115824.pdf 

 

Control strategy 

การกำหนด control strategy ข้ึนอยู?กับการประเมินความเสี่ยงภาพรวมทั้งหมดของแต?ละ CQA ได,แก? 

การประเมินความสำคัญของคุณลักษณะทางคุณภาพและกระบวนการ รวมถึง testing strategy ดังแผนภาพที่ 

24 ซึ ่งการกำหนด testing strategy ได,แก? การควบคุมระหว?างกระบวนการ (In process controls) และ

ข,อกำหนด (specifications) ข้ึนอยู?กับ quality attribute criticality และ process capability 
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แผนภาพท่ี 24 แสดง control strategy 
จาก http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Presentation/2011/10/WC500115824.pdf 

Overall CQA Risk
Assessment

RPN

CQA Criticality
Assessment

Severity

Process
Capability
Occurrence

Testing
Strategy

Detectability
= X X

Risk
Assessment

RPN = SxOxD

Categorization
of Process
Parameters

Design Space

In-Process
Controls

Specifications

Risk Assessment

Severity of Impact
x Certainty

 



 
56 

การประเมินในขั้นตอนท่ี 2  

Non-clinical comparability exercise 

การศึกษาข,อมูลความเป1นพิษต?อสัตว8ทดลอง การเปรียบเทียบข,อมูลเภสัชจลนศาสตร8และเภสัช

พลศาสตร8ในสัตว8ทดลองเป1นเรื่องสำคัญ เนื่องจากสามารถสะท,อนถึงความปลอดภัยของยาชีววัตถุก?อนเข,าสู?

การศึกษาในมนุษย8 ซึ่งขอบเขตของการศึกษานี้จะขึ้นอยู?กับข,อมูลและองค8ความรู,ที่มีอยู?ของยาชีววัตถุอ,างองิที่

ได,รับการขึ้นทะเบียนแล,วและข,อมูลเกี่ยวกับความคล,ายคลึงและความแตกต?างระหว?างยาชีววัตถุคล,ายคลึงกับ

ยาชีววัตถุอ,างอิง 

ข,อมูลการแสดงผลทางชีววิทยา (Biological activity) พร,อมกับข,อมูลคุณสมบัติทางเคมีกายภาพของ

ยาชีววัตถุคล,ายคลึง จะเป1นตัวกำหนดว?าต,องทำข,อมูลในส?วน Non-clinic และ clinic เพิ่มเติมมากหรือน,อย

เพียงใด อาทิ ข,อมูลความเป1นพิษต?อสัตว8ทดลองจะต,องมีการเปรียบเทียบและให,ผลการศึกษาที ่เห็นความ

แตกต?างอย?างชัดเจน หากไม?สามารถแสดงความต?างได,ต,องพิจารณาข,อมูลแบบฉบับเต็ม (Stand-alone 

toxicology study) เป1นต,น 

 

ตารางท่ี 4 เปรียบเทียบข,อมูลที่ต,องการด,าน Non-clinical: In vivo ของ EMA และ US FDA 

ข3อมูลท่ีต3องการ EMA US FDA 

หลักการพ้ืนฐาน การประเมินความเสี่ยงอย?างเป1น
ลำดับข้ันตอน 

การประเมินความเสี่ยงอย?างเป1น
ลำดับข้ันตอนโดยใช,หลักฐานประกอบ
ทั้งหมด 

การเปรียบเทียบโครงสร3าง

โมเลกุล 

เป1นไปตามข,อกำหนดของ 
European union คือให,อนุมัติ
ทะเบียนยาที่เป1นไป ตามแนวทาง

ปฏิบัติล?าสุด ทั้งน้ีจะอนุโลม
สำหรับ global drug 
developement programs 

แสดงข,อมลูความคล,ายคลงึของยาชีว
วัตถุคล,ายคลึงกับยาชีววัตถุอ,างอิงที่
ได,รับทะเบียนยาจาก US FDA แล,ว

ทั้งน้ีจะอนุโลมสำหรบัข,อมลู ด,าน 
non-clinical toxicity 

ข3อมูลพิษวิทยา ต,องมีข,อมลู in vitro หรือ 
functional data ทีส่ื่อถึงป]จจัยที่

ต,องพิจารณา ซึ่งต,องเป1นไปตาม
จริยธรรมใน การใช,สัตว8ทดลอง
ด,วย 

แสดงข,อมลูทีส่ื่อว?าผลิตภัณฑ8มี
ประสิทธิภาพแม,จะยังมีข,อมูลความไม? 

แน?นอนอยู? โดยแสดงผลการ
เปรียบเทียบทาง พิษวิทยาหรือข,อมลู
ทั้งหมดหาก เป1นไปได, 

การศึกษาเมื่อให3 single dose ควรมีข,อมูลผลเปรียบเทียบในส?วน
น้ีแต?ทั้งน้ีข้ึนอยู?กับประเภทของ
ยาชีววัตถุน้ันๆด,วย 

แสดงข,อมลูเปรียบเทียบเภสัชพล-
ศาสตร8ในสภาวะที่มกีารควบคุม 
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Immunogenicity ควรมีข,อมูลส?วนน้ี เพราะจะสื่อถึง

เภสัชจลนศาสตร8 หรือความเป1น
พิษที่อาจจะเกิดข้ึน 

ไม?สามารถใช,คาดการณ8ผลในมนุษย8

ได,แต?ใช,ในการประเมินความแตก-ต?าง
ในหัวข,อสารปนเปûüอนและสารเติมแต?ง 

การศึกษาด3านอ่ืนๆ โดยทั่วไปไม?ต,องแสดงข,อมลูใน 
ส?วนน้ี 

ข,อมูลส?วนน้ีข้ึนอยู?กับคุณสมบัติของ
ยาชีววัตถุคล,ายคลึงน้ันๆ เช?น หากมี
ข,อมูลความปลอดภัยที่ต,อง พจิารณา

เป1นพเิศษ (อ,างอิงจากยาชีววัตถุ
อ,างอิง) จะต,องมีข,อมลูในส?วนน้ี 

 

การประเมินในขั้นตอนท่ี 3  

Clinical comparability exercise 

ภายหลังจากการดำเนินการเกี่ยวกับการเปรียบเทียบโครงสร,าง การตรวจสอบคุณลักษณะในการออก

ฤทธ์ิ และผลการศึกษาในสัตว8ทดลองที่เกี่ยวข,อง จะมีการกำหนดขอบเขตของการศึกษาด,านคลนิิกโดยข้ึนอยู?กับ

ข,อมูลเพิ่มเติมของ residual uncertainty ของยาชีววัตถุคล,ายคลึงน้ัน  

ประเภทของข,อมูลการศึกษาด,านคลินิกอย?างน,อยต,องมีการศึกษาเปรียบเทียบตามหลักการทาง

วิทยาศาสตร8ด,านเภสัชจลนศาสตร8และเภสัชพลศาสตร8ในมนุษย8ระหว?างยาชีววัตถุคล,ายคลึงกับยาชีววัตถุอ,างอิง 

การศึกษาที่ระบุข,อมูลการเปรียบเทียบด,าน Immunogenicity และแสดงข,อมูล residual uncertainties ที่มี

ผลทางคลินิก  

ยาชีววัตถุคล,ายคลึงต,องแสดงข,อมูลทางเภสัชจลนศาสตร8จากกลุ?มประชากรที่เพียงพอเพื่อแสดงว?าผลที่

ได,คล,ายหรือแตกต?างกับยาชีววัตถุอ,างอิงกันอย?างไร ส?วนเภสัชพลศาสตร8จะต,องแสดงถึงกลไกการออกฤทธ์ิหรือ

ผลทางชีววิทยาของยาชีววัตถุน้ัน ข,อมูลเภสัชจลนศาสตร8และเภสัชพลศาสตร8ที่คล,ายกันกับยาชีววัตถุอ,างอิง จะ

นำไปสู?การสรุปความคล,ายคลึงของประสิทธิภาพและความปลอดภัยของยาชีววัตถุคล,ายคลึงน้ัน  

 

การประเมินคณุสมบติัทางเภสัชจลนศาสตรC และ เภสัชพลศาสตรC (Clinical PK/PD 

Assessment) 

เภสัชจลนศาสตร8 และเภสัชพลศาสตร8ในมนุษย8 มีวัตถุประสงค8เพื่อตรวจสอบความเหมือนของข,อมูล

เภสัชจลนศาสตร8 และเภสัชพลศาสตร8ในการกำหนดขอบเขตการทดสอบด,านคลินิก (clinical Test) โดยถือว?า

ข,อมูลดังกล?าวเพียงพอต?อการศึกษาชีวสมมูล ในการศึกษาชีวสมมูลต,องให,ความสำคัญต?อประเด็น ความสัมพันธ8

ระหว?างค?าพารามิเตอร8เภสัชจลนศาสตร8และเภสัชพลศาสตร8ทางคลินิก ข,อมูลประชากร ขนาดการรักษาและ

วิธีการบริหารยาที่เป1นป]จจัยที่มีความไวต?อการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติเภสัชจลนศาสตร8/เภสัชพลศาสตร8 และ
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ความไวของกระบวนการวิเคราะห8 ซึ ่งการออกแบบการทดลองทางเภสัชจลนศาสตร8 และเภสัชพลศาสตร8 

(PK/PD studies) แบ?งได, 2 ประเภท (แผนภาพที่ 25 ) คือ 

การทดสอบแบบคู?ขนาน (parallel) - รูปแบบการศึกษาทางเภสัชจลนศาสตร8/เภสัชพลศาสตร8สำหรับ

ยาชีววัตถุคล,ายคลึงทีม่ีค?าครึ่งชีวิตนาน เช?น การศึกษาชีวสมมูลของ mABs 

การทดสอบแบบไขว, (crossover) - รูปแบบการศึกษาทางเภสัชจลนศาสตร8/เภสัชพลศาสตร8สำหรับ

ยาชีววัตถุคล,ายคลึงที่มีค?าครึ่งชีวิตสั้น เช?นยาที่มีความเสี่ยงต?อ immunogenicity ต่ำ 

 

แผนภาพท่ี 25  การทดสอบแบบคู?ขนาน และ การทดสอบแบบไขว, 
 

การประเมินด3านประสิทธิผล และความปลอดภัย (efficacy and safety assessment)  

การศึกษาเปร ียบเทียบทางคลินิก (comparative clinical study) สำหรับผลิตภัณฑ8ยาชีววัตถุ

คล,ายคลึงจะต,องออกแบบการศึกษาเพื่อตรวจสอบว?าผลิตภัณฑ8ดังกล?าวไม?มีความแตกต?างทางคลนิิก (clinically 

meaningful differences) กับยาชีววัตถุอ,างอิงในประเด็นประสิทธิภาพ และ ความปลอดภัย ในการออกแบบ

การทดลองป]จจัยด,าน ประชากร (population) จุดยุติการศึกษา (endpoint) ขนาดกลุ?มตัวอย?าง (sample 

size) ระยะเวลาการศึกษา (study duration) จะต,องมีความไว(sensitivity) ที่เพียงพอต?อการตรวจวัด โดย

อาศัยการทดสอบความสมมูล (equivalence design) หรือการทดสอบอื่นๆในการพิจารณา ทั้งนี้ขึ้นอยู?กับ

ข,อพิจารณาเฉพาะของผลิตภัณฑ8 หรือโปรแกรม นอกจากนี ้ต,องมีการประเมินด,านความปลอดภัย และ 

Immunogenicity ด,วย 

ผู ,ผลิตต,องศึกษาเพื่อเปรียบเทียบความปลอดภัยและประสิทธิผลหากมีความไม?แน?นอน (residual 

uncertainties) ในยาชีววัตถุคล,ายคลึง ป]จจัยที่กำหนดประเภทและปริมาณข,อมูลในการสนับสนุนด,านความ

ปลอดภัยและประสิทธิผลทางคลินิก เช?น ความสามารถในการทำนายผลลัพธ8ทางคลินิกจากข,อมูลการศึกษาที่

• Crossover
– PK/PD studies of products with a shorter half-life (<5 days)
– e.g. drugs with low risk of immunogenicity

Bui LA, Developing clinical trials for biosimilars. Semin Oncol. 2014 Feb;41 Suppl 1:S15-25

n Parallel
� PK/PD studies of products with a longer half-life  (≥5 days) e.g. biosimilars of mABs
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ไม?ใช?ในมนุษย8 (non-clinical) กลไกในการออกฤทธิ์ ความสามารถในการทำนายผลลัพธ8ทางคลินิกจากข,อมูล

เภสัชจลนศาสตร8และเภสัชพลศาสตร8ในมนุษย8 ข,อมูลการใช,ยาชีววัตถุอ,างอิงในคนไข, และข,อมูลการใช,ยาชีววัตถุ

คล,ายคลึงในทางคลินิก  

การศึกษาเพื่อประเมินด,านประสิทธิผลและความปลอดภัย มี 2 วิธี ดังน้ี 

1) การศึกษาความสมมูล (Equivalence design)  

    เป1นรูปแบบการศึกษาแบบมุ?งตรงไปข,างหน,า (straightforward design) การตั ้งสมมติฐานการ

ทดสอบชีวสมมูลของยาชีววัตถุคล,ายคลึงประกอบไปด,วยสมมติฐาน 2 ประเภท (แผนภาพที่ 26) คือ  

 

 

 
 

แผนภาพท่ี 26 รปูแบบการศึกษาทีอ่อกแบบการทดสอบความสมมูล (design of equivalent trial) 
จาก Dranitsaris G, Dorward K, et al. Clinical trial design in biosimilar drug development. Invest New Drugs 2013; 31: 479–87 

 

2) การศึกษาความไมtด3อยไปกวtา (Non-inferiority design)  

     รูปแบบการศึกษาสำหรับยาชีววัตถุ กรณีที่ขนาดยาที ่ใช,รักษาและระบุไว,บนฉลาก ไม?ส?งผลต?อ 

ประเด็นใน ด,านความปลอดภัย, การศึกษาที่เกี่ยวข,องกับความปลอดภัย และ immunogenicity ซึ่งทั้งน้ีมีความ

จำเป1นต,อง ศึกษาเภสัชจลนศาสตร8ในระดับประชากร (แผนภาพที่ 27) 

 
 

สมมติฐานว?าง (null hypothesis): ยาชีววัตถุคล,ายคลึงไม?สมมูลกับยาชีววัตถุอ,างอิง  

Biosimilar ≠ Reference 

สมมติฐานทางเลือก (alternative hypothesis): ยาชีววัตถุคล,ายคลึงมีความสมมูลกบัยาชีววัตถุอ,างอิง 
Biosimilar = Reference 
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แผนภาพท่ี 27 รูปแบบการศึกษาที่มกีารออกแบบการทดสอบแบบไม?ด,อยไปกว?า (Non-inferiority trial) 
จาก Dranitsaris G, Dorward K, et al. Clinical trial design in biosimilar drug development. Invest New Drugs 2013; 31: 479–87 

 

การตั้งสมมติฐานการทดสอบความไม?ด,อยไปกว?าของยาชีววัตถุคล,ายคลึงประกอบไปด,วยสมมติฐาน 2 
ประเภท 

 

 
 

ซึ่งรูปแบบการทดสอบแบบไม?ด,อยไปกว?าจะใช,ขนาดกลุ?มตัวอย?าง(sample size) ที่น,อยกว?า การทดสอบ

ความสมมูล (equivalence trial)  

โดยการกำหนดจุดยุติ (end point), กลุ ?มตัวอย?างประชากร (study population), ความไวต?อการ

ตรวจวัดความแตกต?าง (difference detection) และกลุ?มตัวอย?างที่ใช,ในการศึกษาสำหรับยาชีววัตถุคล,ายคลึง

ต,องมีความเหมือนกับการศึกษาของผู,ผลิตยาชีววัตถุอ,างอิง 

การกำหนดจุดยุติของการทดสอบ (end point) จะพิจารณาจากความสัมพันธ8ในเชิงคลินิกกับระยะของ

โรค โดยต,องมีความไว (sensitivity) เพียงพอในการตรวจวัดความแตกต?างทางคลินิกระหว?าง ยาชีววัตถอุ,างอิง 

และ ยาชีววัตถุคล,ายคลึง ที่นำมาเปรียบเทียบกัน 

สมมติฐานว?าง (null hypothesis) : ยาชีววัตถุคล,ายคลึงเหนือกว?ายาชีววัตุอ,างอิง 

Biosimilar > Reference 

 สมมติฐานทางเลือก (Alternative hypothesis): ยาชีววัตถุคล,ายคลึงไม?ด,อยไปกว?ากับยาชีวสมมูลอ,างองิ  

Biosimilar ≤ Reference 
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ทั้งน้ีอาจมีความแตกต?างเกิดข้ึนในประเด็นการทดสอบเมื่อเปรียบเทียบกับผู,ผลิตยาชีววัตถุอ,างอิง ในการ

ประเมินการทดสอบ (equivalence/non-inferiority trial) ผู,ตรวจประเมินจึงต,องการให,ผู,ผลติใช,แนวทางที่เป1น

ระบบ (systematic approach) ในการทดสอบ เช?น การใช,เครื่องมือ 95-95 method  

เครื่องมือ 95-95 method  เป1นการใช,แนวทางการวิเคราะห8อภิมาน (meta-analysis) ซึ่งรวบรวม การ

ทดสอบแบบสุ?ม(randomized trials) เพื่อเปรียบเทียบสิ่งที่สนใจในการศึกษากับ กลุ?มควบคุม (control group) 

หรือ กลุ?มยาหลอก (placebo) ซึ่งความแตกต?างที่เกิดข้ึนระหว?างกลุ?มควบคุม กับกลุ?มยาหลอกภายใต,ช?วงความ

เช่ือมั่นที่น,อยกว?าร,อยละ 95 (95% CI) จะนิยามด,วย M1  

โดยปกติการกำหนดค?า M1 จะเป1นความตกลงระหว?างผู,ผลิต กับผู,ตรวจสอบซึ่งมักจะกำหนดไว, ในช?วง

ร,อยละ 50 ถึง 70 และนำไปใช,วิเคราะห8สัดส?วนกับ M2 จะได, δ สำหรับการทดสอบความสมมูล (equivalence 

trial) (แผนภาพที่ 28) 

 
แผนภาพท่ี 28 การประมาณขอบเขตความสมมลูโดยวิธี 95-95 

จาก Dranitsaris G, Dorward K, et al. Clinical trial design in biosimilar drug development. Invest New Drugs 2013; 31: 479–87 

 

การทดสอบความสมมูล จะยอมรับว?าผลิตภัณฑ8ชีววัตถุคล,ายคลึงและชีววัตถุอ,างอิงมีความสมมูล ก็

ต?อเมื่อการทดสอบให,ผลการศึกษาที่ปฏิเสธสมมติฐานว?าง (null hypothesis) 

ยาชีววัตถุคล3ายคลึงไมtสมมูลกับ ยาชีววัตถุอ3างอิง (Biosimilar ≠ Reference) 

โดยการประเมินร?วมกับค?า p (p-value) หรือขอบล?างของช?วงความเชื่อมั่นที่ร,อยละ 95 (lower end 

of 95%CI) ของความแตกต?าง (difference) ในจุดยุติของการทดสอบปฐมภูมิ (primary end point) ระหว?าง

กลุ?มยาชีววัตถุคล,ายคลึง และยาชีววัตถุต,นแบบ  
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ถ,าหากค?า 95%CI มากกว?า δ แสดงว?ามีความสมมูลระหว?างยาชีววัตถุสองกลุ?มที่ได,ศึกษา เปรียบเทียบ

กัน (แผนภาพที่ 29) 

 

แผนภาพท่ี 29 ตัวอย?างการทดสอบความสมมลูทางคลินิก (Clinical trial design: equivalence) 
ดัดแปลงจาก Dranitsaris G, Dorward K, et al. Clinical trial design in biosimilar drug development. Invest New Drugs 2013; 31: 479–87 

 
จากแผนภาพเป1นตัวอย?างการทดสอบความสมูลทางคลินิกโดยมีวิธีการกาหนดขอบเขตความสมมูล โดย

ใช,วิธีการ 95-95 method โดย 95% CI จะต,องตกอยู?ในช?วง -δ และ +δ จึงมีความสมมูล ทั้งน้ีในการทดสอบ

ความไม?ด,อยไปกว?า (non-inferiority) อาจทำได,หากมีการกำหนดว?าตัวรับ มีความอิ่มตัวทางชีวภาพ (biologic 

saturated receptor) ที่ขนาดยาให,ผลการรักษาทางคลินิก 

 
การประเมินคุณสมบัติตtอการกระตุ3นภูมิคุ3มกัน (Immunogenicity assessment) 

ผู,ผลิตต,องดำเนินการวิจัยทางคลินิกทีเ่กี่ยวข,องกบัการกระตุ,นภูมิคุมกัน (immunogenicity) อย?างน,อย 

1 การศึกษา ประกอบด,วย 

- การประเมินความรุนแรงของผลกระทบ (severity of consequence)  

- อุบัติการณ8จากผลการตอบสนองทางภูมิคุ,มกัน (immunogenicity) 

โดยต,องมีการแสดงให,เห็นว?ามีการเพิ่มข้ึนของ immunogenicity ในกลุ?มตัวอย?างประชากรและต,องมี

ความไวในการตรวจวัดความแตกต?างที่เกี่ยวข,องกับการตอบสนองทางภูมิคุ,มกัน (immune response) ที่เกิดข้ึน

และให,ความสำคัญกับกลุ?มประชากรที่มีแนวโน,มแสดงอาการไม?พึงประสงค8ในการตอบสนองทางภูมิคุ,มกัน เช?น 

การเกิดอาการไม?พึงประสงค8ทางภูมิคุ,มกันที ่เกิดกับกลุ?มศึกษาที ่ปñวยเป1นโรคทางภูมิคุ ,มกัน (autoimmune 

disease) ซึ่งพบมากกว?ากลุ?มศึกษาที่เป1นโรคมะเร็ง (malignancies)  

ต,องมีการกำหนดเกณฑ8ในการพิจารณาการตอบสนองทางภูมิคุ,มกัน เช?น การกำหนดนิยามเหตุการณ8ที่

เกี่ยวข,องกับทางคลินิก และ ให,ความสาคัญในการติดตาม Immunogenicity ของผลิตภัณฑ8ชีววัตถุอ,างอิง ซึ่ง

ต,องมีการกำหนดกรอบเวลาในการติดตาม (time course of follow-up) ในแง?มุมดังต?อไปน้ี 
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- ระยะเวลาในการเกิดผลการตอบสนองทางภูมิคุ ,มกัน Time course for generation of 

immune response เช?น ระยะเวลาในการผลิตแอนติบอดี (neutralizing antibodies), การ

ตอบสนองทางภ ูม ิค ุ , มก ันผ ? านเซลล 8  (cell-mediated immune responses) และการ

คาดการณ8ผลทางคลินิก (clinical sequelae) 

- ระยะเวลาในการย ุต ิการตอบสนองทางภูม ิค ุ ,มก ัน (disappearance of the immune 

responses) 

- ช?วงเวลาในการบริหารยา (length of administration) ระยะเวลาในการติดตามการบรหิารยา 

 

การประเมินในขั้นตอนท่ี 4 

Extrapolation indication 

การเพิ่มข,อบ?งใช,อื่นสำหรับยาชีววัตถุคล,ายคลึงต,องมีข,อมูลทางวิทยาศาสตร8ที่สนับสนุนอย?างเพยีงพอ

และสามารถพิสูจน8ได,ว?ามีความคล,ายกับยาชีววัตถุอ,างอิง โดยพิจารณาจากป]จจัยดังต?อไปน้ี 

1. กลไกการออกฤทธ์ิ (mechanism of action) ของแต?ละข,อบ?งใช, เช?น ตำแหน?งในการจับกับตัวรับ  

(receptor) การส?งสัญญาณของโมเลกุล (molecular signaling) การแสดงออกของเปÇาหมายและตัวรับ 

2. เภสัชจลนศาสตร8และการกระจายของสารในร?างกาย (biodistribution) ในประชากรที ่มีความ

แตกต?างกัน โดยข,อมูลทางเภสัชพลศาสตร8ที่วัดได,อาจเกี่ยวข,องกับกลไกการออกฤทธ์ิ 

3. ข,อมูลทางความเป1นพิษที่เกดิข้ึนรวมถึงการเกิด immunogenicity ในประชากรที่แตกต?างกัน สภาวะ

ในการนำไปใช, การนำไปใช,ที่นอกเหนือจากข,อบ?งใช, (off-target indication) 

4. อื ่นๆ เช?น ข,อจำกัดของผลกระทบเกี่ยวกับโรคที่เป1นการวินิจฉัยร?วม (comorbidity) ยาที ่ใช,ใน

ระหว?างการศึกษา (concomitant medications) 

นอกจากน้ีข,อมูลการศึกษาทางคลินิกของยาชีววัตถุอ,างอิงสามารถใช,สนับสนุนสำหรับการเพิ่มข,อบ?งใช,

อื่นสำหรับยาชีววัตถุคล,ายคลึงได, 

 

การประเมินในขั้นตอนท่ี 5 
Interchangeability 

ในยาเคมีจะเรียกการใช,ยาสลับย่ีห,อกัน เรียกว?า ยาแทนที่ (substitution) ซึ่งเภสัชกรสามารถตัดสินใจ
แทนที่ยาต,นแบบด,วยยาสามัญในผู,ปñวยได,โดยทันที แตกต?างจากยาชีววัตถุที่จะเรียกการแทนที่นี้ว?า ยาชีววัตถุ
คล,ายคลึงที่สามารถแทนได, (interchangeability) ซึ่งจะต,องมีข,อมูลการศึกษาสนับสนุนเพิ่มเติมเปรียบเทียบกับ

ยาชีววัตถุอ,างอิงที่เป1นไปตามข,อกำหนด ดังน้ี 
1. เป1นผลิตภัณฑ8ชีววัตถุคล,ายคลึง 
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2. เป1นผลิตภัณฑ8ที่มีผลการศึกษาทาง clinic เหมือนกับยาชีววัตถุอ,างอิงในผู,ปñวยทุกราย 

3. จะต,องไม?มีความเสี่ยงมากกว?าการใช,ยาชีววัตถุอ,างอิงตามเดิมของผู,ปñวย หรือประสิทธิภาพในการ
รักษาจะต,องไม?ลดลง 

ซึ่งในป]จจบุันได,มีแนวทางวิชาการจากองค8กรควบคุมยาของสหรัฐอเมรกิา US FDA ช่ือ Guidance for 

Industry: Considerations in Demonstrating Interchangeability With a Reference Product: 
https://www.fda.gov/downloads/Drugs/GuidanceComplianceRegulatoryInformation/Guidances/
UCM537135.pdf 

ข,อมูลทางวิชาการอื่น ๆ  ให,อ,างอิงตามคู?มือและหลักเกณฑ8การขึ้นทะเบียนตารับยาชีววัตถุคล,ายคลึง 
(ฉบับปรับปรุง) โดยสำนักยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาที่ขยายหลักเกณฑ8การพิจารณายาชีววัตถุ
อ,างอิง และมีการเพิ่มเติมแนวทางการประเมินเฉพาะด,านการศึกษาที่ไม?ใช?คลินิกและการศึกษาทางคลินิกของ

ยาชีววัตถุคล ,ายคลึงประเภท Somatropin, Interferon alfa, Interferon beta, Recombinant Follicle- 
Stimulating Hormone, Recombinant Granulocyte-Colony-Stimulating Factor, Monoclonal 
antibody และ Insulin จาก http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/E/160/8.PDF 
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2.4.4 เอกสารท่ีใช3ในการประเมนิทะเบียนยาชีววัตถุคล3ายคลึง 

  เอกสารที่ต,องการในการประเมินทะเบียนตำรบัยาชีววัตถุจะเป1นไปตาม ACTD ทัง้สามส?วนที่มี

รายละเอียดทีเ่ป1นข,อกำหนดของยาชีววัตถุคล,ายคลึงดังน้ี คือ  

1. Administrative information 

1.1 Cover letter 

1.2 Trade name 

1.3 Generic name 

1.4 Expiry date 

1.5 Other trade names of the similar product 

1.6 Pharmaceutical form 

1.7 Name of manufacturing company 

1.7.1 Name of active substance manufacturer (if different from above) 

1.8 Status of the company in Thailand (currently registered or not 

registered) 

1.9 Agent in Thailand 

1.9.1 Name 

1.9.2 Address 

1.10 Marketing status at country of origin and other countries 

1.11 Similar products registered in Thailand 

1.12 Reasons for production 

1.13 Advantages over other similar drugs (if any) 

1.14 Reference medicinal product (RMP) – The innovator 

(In addition to 2.9 and 3.6) 

1.14.1 Name 

1.14.2 Approval at Thai and/or EMEA and/or US FDA 

1.14.3 Company 

2. Active pharmaceutical ingredient (drug substance) 

2.1 General Information 

2.1.1 Nomenclature 
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2.1.2 Structure 

2.1.3 General Properties 

2.2 Manufacturing 

2.2.1 Manufacturer(s) 

2.2.2 Description of manufacturing process and process specifications 

2.3 Control of materials 

2.3.1 Control of source and starting materials 

2.3.2 Source, history, and generation of the cell substrate 

2.3.3 Generation of cell substrate 

2.3.4 Cell banking 

2.4 Controls of critical steps and intermediates 

2.4.1 Critical steps 

2.4.2 Intermediates 

2.5 Process validation and verification 

2.6 Manufacturing process development 

2.7 Comparability data of the structure elucidation and other quality 

characteristics of the molecule against a reference medicinal 

product 

2.7.1 Characterization: Elucidation of structure and other characteristics 

2.7.2 Impurities 

2.8. Control of drug substance 

2.8.1 Specification 

2.8.2 Analytical procedures 

2.8.3 Validation of analytical procedures 

2.8.4 Batch analyses 

2.8.5 Justification of specification 

2.9 Reference standards or materials 

2.10 Container Closure System 

2.11 Stability 

2.11.1 Stability summary and conclusions 
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2.11.2 Post-approval stability protocol and stability commitment 

2.11.3 Stability data 

3. Drug product 

3.1 Description and composition of the drug product 

3.2 Pharmaceutical Development 

3.2.1 Components of the drug product 

3.2.2 Drug Product 

3.2.3 Manufacturing process development 

3.2.4 Container closure system 

3.2.5 Microbiological attributes 

3.2.6 Compatibility 

3.3 Manufacturing 

3.3.1 Manufacturer(s) 

3.3.2 Batch formula 

3.3.3 Description of manufacturing process and process controls 

3.3.4 Controls of critical steps and intermediates 

3.3.5 Process validation and/or evaluation 

3.4 Control of excipients 

3.4.1 Specifications 

3.4.2 Analytical procedures (name, dosage form) 

3.4.3 Validation of analytical procedures 

3.4.4 Justification of specifications 

3.4.5 Excipients of human or animal origin 

3.4.6 Novel excipient 

3.5 Control of drug product 

3.5.1 Specification(s) 

3.5.2 Analytical procedures 

3.5.3 Validation of analytical procedures 

3.5.4 Batch analyses 
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3.5.5 Characterization of impurities 

3.5.6 Justification of specification(s) 

3.6 Reference standards or materials 

3.7 Packaging materials 

3.7.1. Container closure system. 

3.7.2. Product package insert/product leaflet. 

3.8 Stability 

3.8.1 Stability summary and conclusion 

3.8.2 Post-approval stability protocol and stability commitment 

3.8.3 Stability data 

3.9 Appendices 

3.9.1 Changes reporting 

3.9.2 Facilities and equipment 

3.9.3 Adventitious agents’ safety evaluation 

3.9.3.1 For non-viral adventitious agents 

3.9.3.2 For viral adventitious agents 

3.9.4 Materials of biological origin 

3.9.5 Testing at appropriate stages of production 

3.9.6 Viral testing of unprocessed bulk 

3.9.7 Viral clearance studies 

3.10 List of used excipients 

3.10.1 Regional information 

3.10.2 Literature references 

4. Pre-Clinical comparative study with the RMP 

4.1 Preclinical testing 

4.1.1. Selected relevant animal species (number/gender) 

4.1.2. Delivery, dose and route of administration 

4.2 Pharmacology/pharmacodynamics 

4.3 Pharmacokinetics 



 
69 

4.4 Toxicological studies 

4.4.1. Single dose toxicity 

4.4.2. Repeated dose toxicity studies 

4.4.3. Local tolerance 

4.5 Immunogenicity profile 

5. Clinical comparative study with the RMP 

5.1 Protocol 

5.2 Recruitment details 

5.3 Eligibility criteria 

5.4 Clinical studies reports 

5.4.1 Reports on biopharmaceutic studies 

5.4.2 Reports of studies pertinent to pharmacokinetics using 

human biomaterials 

5.4.3 Reports on pharmacokinetics (PK) 

5.4.4 Reports on pharmacodynamic (PD) 

5.4.5 Reports on efficacy and safety 

5.5 Immunogenicity findings 

5.6 Statistics (justification of statistical method used) 
5.7 Literature references 

6. Pharmacovigilance plan 

6.1 Pharmacovigilance plan (track and trace) 

6.2 Recall plan 

6.3 Plan for adverse reactions (ADR) reports 

6.4 Plan to ensure quality of the product (defect, final formulation package) 

6.5 Bar-coding method 

6.6 Post approval stability protocol and stability commitments 

7. Certified Documents 

7.1 Good manufacturing practice (GMP) certificates 

7.2 Each raw material 

7.3 Product analysis 
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7.4 Product composition 

7.5 Diluents and coloring materials 

7.6 Absence of alcohol content in the finished product 

7.7 Absence of animal materials in the finished product 

7.8 Package insert approval at country of origin 

7.9 Registration and marketing at country of origin and other countries 

7.10 Pricing at country of origin 

7.11 Company from which raw material(s) was obtained 

8. Other necessary activities 

Site visit to the manufacturing facility, line of production and the raw 

material source(s) manufacturers (if different from the drug manufacturer) 

is mandatory 

 

2. สารออกฤทธิ์ทางเภสัชกรรม/วัตถุดิบตัวยาสำคญั (Active Pharmaceutical Ingredient: drug 

substance) 

2.1 ข3อมูลท่ัวไป (General Information) 

2.1.1 การระบชุื่อ (Nomenclature) 

• แนะนำให,ใช, International Nonproprietary Name (INN) 

• ช่ือตามตำรายา (Compendial name เช?น European Pharmacopoeia) ถ,ามีส?วน

เกี่ยวข,อง 

• ช่ือทางเคมี (Chemical name(s)) 

• เลขทีบ่ริษัทและเลขทีห่,องปฏิบัติการ (Company or laboratory code) 

•  non-proprietary name(s) เช?น national name, United States Adopted 

Name (USAN), Japanese Accepted Name (JAN); British Approved Name 

(BAN), และChemical Abstracts Service (CAS) registry number 

2.1.2 โครงสร3าง (Structure) 

แสดงลำดับอะมิโนที่เป1นองค8ประกอบ (amino acid sequence) โดยระบุตำแหน?งที่มีการ

เติมหมู?น้ำตาล (glycosylation sites) หรือตำแหน?งอื่นๆที่มีการดัดแปลงโมเลกุลโปรตีนหลังแปล

รหัส (post- translational modifications) รวมทั้งควรให,ข,อมูลน้ำหนักโมเลกุลแบบสัมพัทธ8    

(relative molecular mass) ตามความเหมาะสม 
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2.1.3 คุณสมบัติท่ัวไป (General Properties) 

ควรแสดงรายการข ,อมูลท ี ่ระบุถ ึงค ุณสมบ ัต ิทางเคมีกายภาพ (Physicochemical 

properties) รวมไปถึงคุณสมบัติอื่นๆที่เกี่ยวข,องของวัตถุดิบตัวยาสำคัญ ดังต?อไปน้ี 

A. คุณสมบัติทางเคมีกายภาพ (Physicochemical properties) 

 : ส?วนประกอบ (Composition) การละลาย (solubility) ความเป1นกรด-ด?าง (pH) 

 ออสโมลาริตี (osmolality) ส ี(color) ความใส (clarity) และอื่นๆ (ถ,ามี) 

B. คุณสมบัติด3านเคมีภูมิคุ3มกัน (Immunochemical properties) 

: Identity test, amino acid sequencing, N-terminal amino acid sequencing, 

SDS- PAGE (molecular weight), Western blot 

C. ฤทธิ์ทางชีวภาพ (Biological activity) 

 : ฤทธิ ์ทางเภสัชวิทยา (Pharmacological action) ความแรง (potency), in vitro 

(ELISA) และ in vivo (biological assay) 

D. ความบริสุทธิ์ (Purity) 

: SDS-PAGE, Western blot, analytical HPLC, host cell DNA detection assay, 

และ host cell protein (HCP) assay. 

: Isoforms determination using isoelectric focusing (IEF) แล ะ  capillary 

zone electrophoresis (CZE) (ถ,ามี) 

E. ปริมาณคารCโบไฮเดรต (Carbohydrate content): ถ,ามี  

F. คุณสมบัติการเป™นสารไพโรเจน (Pyrogeneicity): Rabbit test 

G. การทดสอบความปราศจากเชื้อ (Bioburden and sterility tests) 

H. การทดสอบการเป™นไดเมอรCและมลัติเมอรC (Test for dimers and multimers) 

2.2 การผลิต (Manufacturing) 

2.2.1 ผู3ผลิต (อาจมีมากกวtาหน่ึง) (Manufacturer(s)) 

: ระบุชื่อ (name) ที่อยู? (address) และหน,าที่รับผิดชอบของแต?ละผู,ผลิต (responsibility 

of each manufacturer) ร วมถ ึ ง ระบ ุ ผ ู ,ทำส ัญญา (contractors) ร ะบ ุ แต ?ละแหล ? งผลิต 

(production site) หรือสถานที่หรือสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวข,องในกระบวนการผลิตและ

การทดสอบ (facility involved in manufacturing and testing) ตามรายการดังต?อไปน้ี 

A. ช่ือและที่อยู?ของผู,ผลิต (Name and address of manufacturer) 

B. Contract manufacturing laboratory (if applicable) 
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C. สิ่งอำนวยความสะดวกที่ใช,ในการทดสอบ (Testing facilities) 

D. สถานที่ปล?อยผ?านผลิตภัณฑ8 (Batch release site) 

E. ที่อยู?โรงงานผลิตวัตถุดิบตัวยาสำคัญ (Drug substance producing plant 

address) 

F. ข,อมูลที่อยู?ของโรงงานผลิตผลิตภัณฑ8ยา (Drug product plant/site 

information address) 

G. ความรับผิดชอบของโรงงาน (Plant dedication) 

2.2.2 คำอธิบายกระบวนการผลิตและข3อกำหนดมาตรฐานของกระบวนการผลิต 

(Description of manufacturing process and process specifications) 

A. คำอธิบายกระบวนการผลิตและวิธีควบคมุกระบวนการผลติ (Description of 

manufacturing process and process controls) 

คำอธิบายกระบวนการผลิตวัตถุดิบตัวยาสำคัญจะต,องแสดงให,เห็นถึงความมุ?งหมายของผู,

ย่ืนทะเบียนในการผลิตวัตถุดิบตัวยาสำคัญ ควรมีการให,ข,อมูลที่อธิบายกระบวนการผลิตและการ

ควบคุมในกระบวนการอย?างเพียงพอ 

 ตัวอย?างเช?น: ควรให,ข,อมูลเกี่ยวกับกระบวนการผลิต โดยทั่วไปจะเริ่มต,นด,วยข,อมูลระดับ 

vial ของธนาคารเซลล8 ( vial(s) of the cell bank) รวมถึงข,อมูลการเพาะเลี ้ยงเซลล8 (cell 

culture) การเก็บเกี่ยวเซลล8 (cell harvest) การทำให,บริสุทธ์ิ (purification) และปฏิกิริยาที่ใช,ใน

การดัดแปลง (modification reactions filling) รวมถึงสภาวะที่ใช,ในการเก็บรักษาและการขนส?ง 

(storage and shipping conditions) 

B. การกำหนดรุtนการผลิต และขนาดการผลิต (Batch(es) and scale definition) 

มีการอธิบายระบบเลขรุ?นการผลิต (batch numbering system) รวมไปถึงข,อมูลเกี่ยวกบั

การรวมผลิตผลจากการเก็บเกี่ยว (pooling of harvests) หรือสารมัธยันตร8 และขนาดของรุ?น

การผลิตไว,ด,วย  

C. การเพาะเลี้ยงเซลลCและการเก็บเก่ียวเซลลC (Cell culture and harvest) 

 ควรมีแผนภาพแสดงกระบวนการผลิต (flow diagram) ที่แสดงให,เห็นถึงเส,นทางของ

กระบวนการผลิตจากต,นกำเนิด (เช?น เซลล8ที่มีอยู?ในหน่ึง vial หรือหลายๆ vial ของธนาคารเซลล8

การผลิต (Working Cell Bank) ไปจนถึงขั ้นการเก็บเกี ่ยวเซลล8ครั ้งสุดท,าย) แผนภาพควร

ประกอบด,วยข้ันตอนทั้งหมด (โดยช้ีให,เห็นแต?ละหน?วยปฏิบัติงาน: unit operation) และสารมัธ-

ยันตร8 (intermediates) ที่ใช,ในกระบวนการ 
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ในแผนภาพแสดงกระบวนการผลิตต,องมีการระบุการทดสอบที่ใช,ในการควบคุมระหว?าง

กระบวนการผลิต (In Process Control Tests; IPCs) โดยต,องรวมไปถึง  

i. บทสรุปกระบวนการเพาะเลี้ยงเซลล8 (Summaries of cell culture process) 

ii. กราฟแสดงกระบวนการหมัก (Graphs for fermentation) 

iii. พารามิเตอร8ที่ใช,ในการปฏิบัติงาน (Operating Parameters) 

ข,อมูลทีเ่กี่ยวข,องในแต?ละข้ัน (relevant information for each stage) เช?น population 

doubling levels, cell concentration, volumes, pH, cultivation times, holding times, 

และ temperature ควรมีการระบุไว,ด,วย 

ขั้นตอนที่สำคัญ (critical steps) และสารมัธยันตร8ที่สำคัญ (critical intermediates) ที่มี

ผลต?อข,อกำหนด (specifications) ที่วางไว, ควรมีการระบุและควรระบุรายละเอียดของแต?ละ

ข้ันตอนในกระบวนการผลิตที่อยู?ในแผนภาพแสดงกระบวนการผลิต 

ข,อมูลอื ่นๆที ่ควรจะมีอยู ?ด,วย (ตัวอย?าง เช?น ขนาดการผลิต (scale) อาหารเลี ้ยงเช้ือ 

(culture media) และสารปรุงแต?งอื่น ๆ (other additives) อุปกรณ8ที่สำคัญในกระบวนการผลิต 

(major equipment) และการควบคุมกระบวนการ (process control) รวมทั ้งการทดสอบใน

กระบวนการ (process test) และพารามิเตอร8ที่ใช,ในการปฏิบัติงาน (operational parameters) 

ขั้นตอนกระบวนการ (process steps) เครื่องมืออุปกรณ8และสารมัธยันตร8พร,อมทั ้งเกณฑ8การ

ยอมรับ (acceptance criteria) 

ข,อมูลเกี่ยวกับกระบวนการที ่ใช,ในการขนถ?ายวัตถุดิบ (transfer material) ในระหว?าง

ข้ันตอน ข,อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ8 พื้นที่และสิ่งปลูกสร,างควรมีการระบุไว,ตามความเหมาะสม รวมถึง

สภาวะในการขนส?งและการเก็บรักษาควรมีการระบุไว,ด,วย 

D. การทำให3บริสุทธิ์และปฏิกิริยาท่ีใช3ในการดัดแปลง (Purification and modification 

reactions) 

ต,องมีแผนภาพ (flow diagram) แสดงกระบวนการทำให,บรสิุทธ์ิ (purification steps)  ใน

แต?ละหน?วยปฏิบัติงาน (unit operations) ต้ังแต?ข้ันการเก็บเกี่ยวตัวยาที่ยังไม?แปรสภาพ (crude) 

ไปจนถึงข้ันก?อนการเติมวัตถุดิบตัวยาสำคัญ 

มีแผนภาพแสดงทั้งกระบวนการพร,อมกับวิธีทดสอบที่ใช,ในการควบคุมระหว?างกระบวนการ

ผลิต (In Process Control Tests ; IPCs) โดยต,องรวมไปถึง 

i. บทสรุปเกี่ยวกบักระบวนการทำให,บรสิุทธ์ิ (Summaries of purifications 
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process) 

ii. กราฟแสดงกระบวนการทำให,บรสิุทธ์ิ (Graphs for purification process) 

iii. คำอธิบายถึงพารามเิตอร8ที่ใช,ในการปฏิบัติงานในแต?ละข้ัน (Description for 

operating parameters per step) 

ทุกขั้นตอนและสารมัธยันตร8 (intermediates) รวมถึงข,อมูลที่เกี่ยวข,องในแต?ละขั้นตอน 

เช?น ปร ิมาตร (volumes) ความเป1นกรด-ด?าง (pH) เวลาในกระบวนการที ่สำคัญ (critical 

processing time) เวลาที่พักไว, (holding times) อุณหภูมิ (temperatures) ข,อมูลการชะสาร 

(elution profiles) และการเลือก fraction การเก็บรักษาสารมัธยันตร8 (intermediate) (ถ,าม)ี 

ควรมีการระบุไว,ด,วย ควรระบุขั ้นตอนที่สำคัญ (critical steps) สำหรับข,อกำหนดมาตรฐาน 

(specifications) ที่ได,วางไว, 

ต,องระบุรายละเอียดในแต?ละขั ้นตอนของกระบวนการ (ตามที ่ระบุไว,ในแผนภาพ) 

คำอธิบายควรมีข,อมูลเกี่ยวกับขนาด (scale) บัฟเฟอร8 (buffers) และสารที่ใช,ทำปฏิกิริยาอื่น ๆ  

(other reagent) อุปกรณ8หลักและวัตถุดิบที่ใช,ในกระบวนการ 

สำหรับวัสดุเช?นเมมเบรนและโครมาโตกราฟ±เรซิน ต,องระบุข,อมูลเกี่ยวกับเงื่อนไขในการใช,

งาน (conditions of use) และการนำกลับมาใช,อีกครั้ง (reuse) 

ควรมีกล?าวถึงการตรวจสอบความถูกต,อง (validation studies) กรณีใช,คอลัมน8และเย่ือหุ,ม

ซ ้ำ (reuse) และกรณีที ่ม ีการฟû üนฟูคอลัมน8และเมมเบรน (regeneration of columns and 

membranes) คำอธิบายควรรวมถึงการควบคุมกระบวนการ (process controls) (ได,แก?การ

ทดสอบระหว?างกระบวนการ (in-process tests) และพารามิเตอร8ในการปฏิบัติงาน (operational 

parameters)) พร,อมทั้งระบุเกณฑ8การยอมรบั (acceptance criteria) สำหรับแต?ละข้ันตอน ระบุ

อุปกรณ8และสารมัธยันตร8 

หากจำเป1นต,องมีการทำซ้ำในกระบวนการ (reprocessing) กระบวนการพร,อมด,วยเกณฑ8

การยอมรับสำหรับการทำซ้ำของสารมัธยันตร8หรือของวัตถุดิบตัวยาสำคัญควรมีการอธิบายไว,ด,วย 

ข,อมูลเกี่ยวกับกระบวนการที ่ใช,ในการขนถ?ายวัตถุดิบ (transfer material) ในระหว?าง

ข้ันตอน ข,อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ8 พื้นที่และสิ่งปลูกสร,างควรมีการระบุไว,ตามความเหมาะสม รวมถึง

สภาวะในการขนส?งและการเก็บรักษาควรมีการระบุไว,ด,วย 

หลักฐานการทำซ้ำ (proof of reproducibility) ของขั ้นตอนการทำให,บริสุทธ์ิ ควรจะ

รวมถึงตารางแสดงการได,กลับคืนของข้ันตอนในกระบวนการ (tables for step recoveries) โดย

ใช,รุ?นการผลิตสำหรับการตรวจสอบความถูกต,อง (validation batches) จำนวน 3 รุ?น  
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E. การบรรจุ การเก็บรักษา และการขนสtง (Filling, storage and transportation; 

shipping) 

ต,องระบุรายละเอียดขั้นตอนในการบรรจุวัตถุดิบตัวยาสำคัญ การควบคุมกระบวนการ 

(รวมถึงการทดสอบในระหว?างกระบวนการและพารามิเตอร8ที่ใช,ในการปฏิบัติงาน) รวมทั้งเกณฑ8

การยอมรับ  

ควรอธิบายถึงระบบป£ดของภาชนะบรรจุ (container closure system) ที่ใช,ในการเก็บ

รักษาวัตถุดิบตัวยาสำคัญ รวมทั ้งสภาวะที ่ใช,ในการเก็บรักษาและการขนส?ง (storage and 

shipping conditions) วัตถุดิบตัวยาสำคัญ สำหรับข,อมูลโดยละเอียดสามารถดูได,ที่ ICH Q5A, 

ICH Q5B และ ICH Q6B 

2.3 การควบคุมวัตถุดิบ (Control of materials) 

2.3.1 การควบคุมแหลtงท่ีมาของวัตถุดิบและสารต้ังต3น (Control of source and starting 

materials) 

วัตถุดิบที่ใช,ในการผลิตตัวยาสำคัญ เช?น วัตถุดิบ (raw materials) สารตั้งต,นในการผลิต 

(starting materials) ตัวทำละลาย (solvents) ตัวทำปฏิก ิร ิยา (reagents)  ตัวเร ?งปฏิก ิร ิยา 

(catalysts) ควรมีการระบุไว, เพื ่อให,ทราบว?าวัตถุด ิบแต?ละชนิดถูกนำมาใช,ในจุดไหนของ

กระบวนการผลิต รวมทั้งควรมีการระบุวัตถุดิบที่ใช,ในกระบวนการเพาะเลี้ยงเซลล8 (cell culture 

process) และวัตถุดิบใช,ในกระบวนการทำให,บริสุทธ์ิ (purification process) 

ควรให,ข,อมูลเกี่ยวกับคุณภาพและการควบคุมวัตถุดิบในทุกๆวัตถุดิบที่นำมาใช, รวมทั้ง

วัตถุดิบที่ไม?มีระบุในเภสัชตำรับ (non-pharmacopoeial materials) 

ควรให,ข,อมูลที่แสดงให,เห็นว?าวัตถุดิบที่มีแหล?งที่มาจากชีวภาพ (biologically-sourced 

materials เช ?น media component, like fetal bovine serum, trypsin, enzymes) ต ,องมี

คุณสมบัติตรงตามมาตรฐานที่เหมาะสมกับการใช,งานตามที่ต,องการ รวมถึงมีการกำจัดหรือควบคุม

สารทีไม?ต,องการในกระบวนการด,วย (clearance or control of adventitious agents)  

 สำหรับวัตถุดิบที่มีแหล?งที่มาจากชีวภาพ ข,อมูลนี้อาจรวมถึงข,อมูลเกี่ยวกับแหล?งผลิต 

(source) การผลิต (manufacture) และข,อมูลคุณลักษณะ (characterization) ตามที่กำหนดโดย 

ICH Q6A และ ICH Q6B 
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2.3.2 แหลtงท่ีมา ประวัติ และรุtนของเซลลCต้ังต3น (Source, history, and generation of 

the cell substrate) 

ข,อมูลเกี ่ยวกับแหล?งที่มาของเซลล8ตั ้งต,นและการวิเคราะห8โครงสร,างในการแสดงออก  

(expression construct) ซึ่งถูกใช,ในเซลล8ที่มีการดัดแปลงทางพันธุกรรม รวมทั้งที่อยู?ในเซลล8

โคลนเริ่มต,นที่ใช,ในการพัฒนาธนาคารเซลล8ต,นเเบบ (master Cell Bank ) ควรมีการให,ข,อมูลที่

สอดคล,องกับที่อธิบายไว,ใน ICH Q5B และ ICH Q5D โดยข,อมูลต,องรวมถึง แหล?งที่มาของ cell 

line ชนิด (species) และสายพันธุ8 (strain) สภาวะที่ใช,ในการผสมพันธุ8 (breeding conditions) 

เน ื ้อเย ื ่อหร ืออว ัยวะต ,นกำเนิด (tissue or organ of origin) แหล ?งกำเน ิดทางภูม ิศาสตร8 

(geographical origin)  อายุและเพศของผู,บริจาค (age and sex of the donor) การทดสอบหา

เชื ้อก?อโรค (test for pathogenic agents) สภาวะทางสรีรวิทยาทั่วไปของผู ,บริจาค (general 

physiological condition of donor) เ อ กส า ร เก ี ่ ย วก ั บ ประ ว ั ต ิ ก า ร เ พาะ เล ี ้ ย ง เ ซลล8  

(documentation of cultivation history of the cells) วิธีและกระบวนการที ่ใช,สำหรับแยก

เซลล8 (methods and procedures used for isolation cells)  ในกรณี continuous cell line 

จำเป1นต,องระบุ population doubling time หร ือ number of subcultivation ที่ dilution 

ratio ตามที่ได,ระบุไว, 

2.3.3 รุtนของเซลลCต้ังต8น (Generation of cell substrate) 

คำอธิบายรุ?น (generation) ดังกล?าวควรรวมถึงประเด็นต?อไปน้ี 

• Untransfected cell line 

• Procedures for generation of cell substrate (whichever is applicable): 

- Cell fusion 

- Transfection 

- Transformation 

• Selection 

• Colony isolation 

• Cloning 
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2.3.4 ธนาคารเซลลC (Cell banking) 

ควรระบุข,อมูลเกี ่ยวกับระบบธนาคารเซลล8 (cell banking system) การทดสอบเพื่อ

ควบคุมคุณภาพของธนาคารเซลล8 และความคงตัวของ cell line ในระหว?างการผลิตและการเก็บ

รักษา (รวมถึงกระบวนการที่ใช,ในการสร,าง Master  Cell Bank(s) และ Working Cell Bank(s)  

ควรจัดให,สอดคล,องตามข,อกำหนดของ ICH Q5A, ICH Q5B, ICH Q5C และ ICH Q5D ต,องมี

ข,อมูลเกี่ยวกับแหล?งที่มาของธนาคารเซลล8 (source of the cell banks) ว?ามีการพัฒนาขึ้นเอง 

(in-house developed) หรือจัดหาจากแหล?งภายนอก (external source) หากได,มาจากแหล?ง

ภายนอก ควรมีการระบุข,อมูลทั้งหมดในการสร,างเซลล8ต้ังต,น (cell substrate) ไว,ด,วย  

(A) ระบบธนาคารเซลล8 (cell banking system) 

a. Two tiered or single tiered system 

b. กลย ุทธ 8ท ี ่ ช ? วยสน ับสน ุนธนาคารเซลล 8 (strategy for supply of cell bank; 

preparation of new cell bank) 

c. การทดสอบธนาคารเซลล8การผลิต และบันทึกรายงานการใช,งาน (working cell 

bank testing and record of consumption)  

i. ระบุรายละเอียดของธนาคารเซลล8ต,นแบบและธนาคารเซลล8การ

ผลิตอย?างชัดเจน (well defined master and working cell bank) 

ii. ประวัติของ cell line และการผลิตของธนาคารเซลล8 (cell line 

history and cell bank production) 

iii. ตัวทำปฏิกิริยาที่ใช,ในขั้นตอนการเพาะเลี้ยงเซลล8 (reagents used 

during cell culture) 

iv. ตัวทำปฏิกิริยาที่ใช,ในระหว?างการเพาะเลี้ยงเซลล8 

v. วิธีการที่ใช,ในระหว?างการเพาะเลี้ยงเซลล8 

vi. อายุของเซลล8ในหลอดทดลอง  

vii. สภาวะในการเก็บรักษา  

viii. ตัวชี ้ว ัดของลักษณะที ่แสดงออกภายนอก (phenotypic) และ

ลักษณะที่กำหนดไว,บนสารพันธุกรรม (genotypic) 
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ix. ตำแหน?งของเอนไซม8ตัดจำเพาะของเวกเตอร8ที่ใช,ในการแสดงออก 

(expression vector) 

x. การวิเคราะห8จำนวนคัดลอกของยีน 

xi. การวิเคราะห8ถึงการเพิ่มและลดของลำดับเบส 

xii. จำนวนตำแหน?งที่มีการเพิ่มลำดับเบส 

xiii. สำหรับระบบของการแสดงออกของโครโมโซม (chromosomal 

expression) ควรมีการกำหนดเปอร8เซ็นของเซลล8เจ,าบ,าน (host cell) ที่

คงไว,  

xiv. การยืนยันลำดับของโปรตีนในเวกเตอร8ท ี ่ใช,ในการแสดงออก 

(expression vector) 

xv. สำหรับเซลล8ที่มีการแสดงออกของลำดับนิวคลีโอไทด8ที่มาจากการ

คัดลอกโครโมโซม 

o ลำด ับของการถอดรห ั สทางพ ันธ ุก รรม (coding 

sequence) ควรได,ร ับการตรวจสอบโดยการทำ re-

cloning 

o ลำดับเบสของการคัดลอกโครโมโซม 

d) ควรมีเทคนิคในการตรวจสอบลำดับนิวคลีโอไทด8 เช?น sequencing the 

pooled cDNA clones หรือ วัตถุดิบที่ถูกเพิ่มปริมาณโดยปฏิกิริยาลูกโซ?พอลิ

เมอเรส (polymerase chain reaction) 

(B) กระบวนการผลิตธนาคารเซลล8 (cell banking procedures) 

• กระบวนการรับรองการปÇองกันการปนเปûüอนระหว?างการผลิตธนาคารเซลล8 

• ชนิดของระบบธนาคารเซลล8 vial หรือ ampoule 

• ไครโอโพรเทกแทนต8 (cryoprotectant) และอาหารเลี้ยงเชื้อ (media) ที่ใช,ในการ

ผลิตธนาคารเซลล8 

• กระบวนการในการผลิตธนาคาร )องเซลล8 การรวมและถ?ายโอนไปการขยายขนาดข 

ยัง  vial หรือ ampoules 

• กระบวนการ Aliquoting และ freezing  
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• กลยุทธ8และสภาวะในการเก็บรักษา 

(C) หลักการทั่วไปของการตรวจสอบคุณลักษณะและการทดสอบของธนาคารเซลล8  

• การวิเคราะห8 Isoenzyme (ถ,ามี) 

• Banding cytogenecity/species specific antisera 

• RFLP (DNA Banding pattern) 

• การทดสอบการปนเปûüอนเช้ือ (bioburden test)/ การปราศจากเช้ือ (sterility test) 

• การทดสอบเช้ือไมโคพลาสมา (Mycoplasma test) 

(D) การตรวจหาไวรัส (อ,างอิงตาม ICH guideline Q5A) 

• MCB Endogenous viruses 

• MCB Adventitious viruses 

• WCB or EPCB (End of Production Cell Bank) endogenous viruses 

• WCB/ EPCB adventitious viruses 

• Mouse antibody production for MCB 

 หากมีมากกว?าหน่ึงเซลล8ที่ใช,ระหว?างการผลติธนาคารเซลล8 ควรได,รับการตรวจสอบธนาคารเซลล8เพือ่หา 

cell lines หรือผลิตภัณฑ8อื่นๆ 

(E) ความคงสภาพของเซลล8ต้ังต,น (cell substrate stability) 

โดยการศึกษาเปรียบเทียบ WCB/EPCB (ทำการทดสอบเพียงครั้งเดียวในหน่ึงรุ?นการผลิต) 

• ความเหมือนของลำดับการถอดรหัสดีเอ็นเอ (DNA coding sequence) ในระบบ

การแสดงออก 

• ลักษณะทางสัณฐานวิทยา (morphological characteristics) 

• ลักษณะการเจริญเติบโต (growth characteristic) 

• ตัวช้ีวัดทางชีวเคมี (biochemical markers) 

• ตัวช้ีวัดทางภูมิคุ,มกัน (immunological marker) 

• ผลผลิตของผลิตภัณฑ8ที่ต,องการ  (productivity of desired product) 

(F)  คุณลักษณะของโครงสร,างในการแสดงออก (expression construct) (ตาม ICH Q5B) 

• Nucleotide coding sequence ของโปรตีน 
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• แหล?งที่มาของลำดับนิวคลีโอไทด8 

• ข้ันตอนที่ใช,ในการเตรียมรหัสสารพันธุกรรม (DNA coding)  

• ส?วนประกอบของโครงสร,างในการแสดงออก (expression construct) 

I. Origin or replication 

II. Antibiotic resistance genes 

III. Promoters 

IV. Enhancer 

V. Fusion protein 

VI. Flaking region 

VII. Site (junction) of insertions  

• แผนที่โดยสมบูรณ8ของตำแหน?งพลาสมิด (Complete map of the plasmid 

sequence): 

I. โปรตีนอื่นๆที่แสดงออกโดยใช,พลาสมิดเดียวกัน(ถ,ามี) 

II. ข ั ้นตอนท ี ่ ใช , ในการถ ? ายโอนเวกเตอร 8ท ี ่ ใช , ในการแสดงออก 

(expression vector) เข,าสู?เซลล8เจ,าบ,าน 

III. ขั ้นตอนที่ใช,ในการขยายโครงสร,างในการแสดงออก (expression 

construct) 

IV. เกณฑ8การคัดเลือกโคลนที่ใช,ในการผลิต  

(G) จุดสิ้นสุดของการผลิตธนาคารเซลล8 (end of Production Cell Bank:; EPCB) 

• เซลล8ควรมาจากการผลิตนำร?องของขนาดการผลิตเต็มจำนวน  

• ลำดับการถอดรหัสทางพันธุกรรม (coding sequence) ของระบบแสดงออกของ

เซลล8การผลิตควรได,รับการตรวจสอบโดย การทดสอบ nucleic acid หรือ ผลิตภัณฑ8

โปรตีนข้ันสุดท,าย (final protein product) 

2.4 การควบคุมขั้นตอนท่ีสำคญัยิ่งและสารมัธยันตรC (controls of critical steps and 

intermediates) 
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2.4.1 ขั้นตอนท่ีสำคญัยิ่ง (critical steps) 

มีการทดสอบและเกณฑ8ในการยอมรับ (โดยการแสดงเหตุผลรวมถึงการทดลอง) เพื่อให,

มั่นใจว?าการดำเนินการในข้ันตอนสำคัญย่ิงของกระบวนการผลติได,รับการควบคุม ยกตัวอย?างเช?น 

• การตรวจสอบกระบวนการเพาะเลี้ยงเซลล8 

• การทดสอบที่ใช,ในการควบคุมระหว?างกระบวนการผลิต พร,อมตัวควบคุม 

• ข,อสรุปของการควบคุมกระบวนการ และในระหว?างกระบวนการทำให,บริสุทธ์ิ 

• ข,อจำกัดของการควบคุมกระบวนการผลิต ในระหว?างกระบวนการทำให,บริสุทธ์ิ 

2.4.2 สารมัธยันตรC (Intermediates) 

ควรมีข,อมูลการควบคุมคุณภาพของสารมัธยันตร8ที่แยกได,ระหว?างกระบวนการผลิต ตาม 

ICH Q6A และ ICH Q6B ควรมีข,อมูลความคงตัวเพื่อสนับสนุนสภาวะในการเก็บรักษา ตาม ICH 

Q5C, section 4.1 ซ ึ ่งรวมถึง แผนผัง (flow chart) ของพารามิเตอร 8ท ี ่สำคัญยิ ่ง (critical 

parameters) และแผนการสุ?มตัวอย?าง (sampling plan) ในแต?ข้ันตอนและกระบวนการต?างๆ 

2.5 การตรวจสอบความถูกต3องและการทวนสอบกระบวนการ (Process validation and 

verification) 

ควรมีการตรวจสอบกระบวนการและ / หรือการประเมินผลสำหรับกระบวนการทำให,

ปราศจากเช้ือ 

ควรมีข,อมูลที่เพียงพอในการตรวจสอบกระบวนการ และการประเมินผล เพื่อแสดงให,เห็น

ว?ากระบวนการในการผลิต (รวมถึงข้ันตอนต?างๆในการทำซ้ำ) มีความเหมาะสมตามวัตถุประสงค8 

และเพื่อยืนยันการเลือกการควบคุมกระบวนการที่สำคัญย่ิง (พารามิเตอร8ในการดำเนินการ และ

การทดสอบที่ใช,ในการควบคุมระหว?างกระบวนการผลิต) และขอบเขตสำหรับข้ันตอนที่สำคัญย่ิง

ในกระบวนการผลิต (เช?น การเพาะเลี้ยงเซลล8 การเก็บเกี่ยว การทำให,บริสุทธ์ิ และการดัดแปลง) 

ควรมีการบรรยายแผนการดำเนินการตรวจสอบความถูกต,อง และมีการจัดเตรียมผลการ

วิเคราะห8และข,อสรุปจากการศึกษา  

วิธีการวิเคราะห8และการตรวจสอบความถูกต,อง ควรมีการเชื่อมโยงหรือจัดเตรียมในส?วน

ของการแสดงเหตุผลในการเลือกการควบคุมกระบวนการที่สำคัญย่ิง และเกณฑ8ในการยอมรับ 

สำหรับข้ันตอนในการผลิตมีวัตถุประสงค8ที่จะกำจัดหรือระงับการปนเปûüอนเช้ือไวรัส และ

ควรมีการจัดเตรียมข,อมูลจากการประเมินผล ยกตัวอย?างเช?น 
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• การตรวจสอบความถูกต,องของการเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อ (validation of 

media preparation) 

• การตรวจสอบความถูกต,องของการเตรียมบัฟเฟอร8 (validation of buffers 

preparation) 

• การตรวจสอบความถูกต,องของข้ันตอนการเพาะเลี้ยงเซลล8 และกระบวนการ

หมัก (validation of cell culture process and fermentation) 

• การตรวจสอบความถูกต,องของกระบวนการทำให,บริสุทธ์ิ  (validation of 

purification process) 

• การตรวจสอบความถูกต,องของการชะลอสารมัธยันตร8 (validation of 

intermediate hold studies) 

• การตรวจสอบความถูกต ,องของการกำจัดไวร ัส (validation of virus 

clearance studies) 

• การตรวจสอบความถูกต,องของการทำความสะอาด (cleaning validation) 

• การตรวจสอบความถูกต,องของการผสม (validation of mixing studies) 

• การตรวจสอบความถูกต,องของระยะเวลาทีใ่ช,ในการเตรียมอาหารเลี้ยงเช้ือ 

(validation of media hold time) 

• การตรวจสอบความถูกต,องของระยะเวลาที ่ใช,ในการเตรียมบัฟเฟอร8 

(validation of buffers hold time) 

• การตรวจสอบความถูกต,องของการเก็บรักษาคอลัมน8และเรซิน (validation 

of column and resin storage studies) 

• การตรวจสอบความถูกต,องของความสามารถในการชะของเรซนิ (validation 

of resin leachable studies) 

• การตรวจสอบความถูกต,องของการถ?ายโอนธนาคารเซลล8 (validation of 

cell bank remote transfer) 

• การตรวจสอบความถูกต,องของการขนส?งวัตถุด ิบต ัวยาสำคัญ (drug 

substance shipping validation) 

• การตรวจสอบความถูกต,องของกระบวนการปราศจากเชื้อ (validation of 

sterilization processes) 

• ค ุณสมบ ัต ิของอ ุปกรณ 8ท ี ่ ใช, ในกระบวนการ (process equipment 
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qualifications) 

2.6 การพัฒนากระบวนการผลิต (Manufacturing process development) 

ควรมีการจัดเตรียมประวัติในการพัฒนากระบวนการผลิต 

คำอธิบายเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงการผลิตของรุ?นการผลิตวัตถุดิบตัวยาสำคัญ รวมถึง

เพื ่อใช,ในการสนับสนุนเอกสารประกอบการขออนุญาตทางการตลาด ยกตัวอย?างเช?น การ

เปลี่ยนแปลงข้ันตอนหรือเครื่องมือที่สำคัญย่ิง  

ควรมีการอธิบายถึงเหตุผลในการเปลี ่ยนแปลงหากมีการเปลี ่ยนแปลงที ่เกี ่ยวข,องกับ

กระบวนการผลิต ควรมีข,อมูลของรุ?นการผลิตตัวยาสำคัญในระหว?างกระบวนการพัฒนาการผลิต 

เช?น เลขรุ?นการผลิต (batch number) ขนาดของการผลิต (manufacturing scale) และข,อมูลที่

จำเป1น (เช?น ความคงตัว, preclinical, วัตถุอ,างอิง)  

ความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงควรได,รับการประเมินถึงความสามารถในการส?งผลกระทบ

ต?อคุณภาพของตัวยาสำคัญ (และ/หรือสารมัธยันตร8ถ,าจำเป1น) ตาม ICH Q6B 

• สำหรับการเปลี่ยนแปลงการผลิตที่ได,รับการพิจารณาว?ามีความสำคัญควรมี

การจัดเตรียมข,อมูลจากการวิเคราะห8เปรียบเทียบกับรุ?นการผลิตตัวยา

สำคัญที่เกี่ยวข,องเพื่อที่จะกำหนดผลกระทบต?อคุณภาพของตัวยาสำคัญ 

• ควรมีการอภิปรายข,อมูล รวมถึงเหตุผลในการเลือกการทดสอบและการ

ประเมินผลลัพธ8  

การทดสอบที่ใช,ในการประเมินผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงการผลิตตัวยาสำคัญและ

ผลิตภัณฑ8ยาที่เกี่ยวข,อง อาจรวมถึงการศึกษาทางคลินิกและไม?ใช?ทางคลินิก 

2.7 ข3อมูลเปรียบเทียบของการพิสูจนCโครงสร3างและคุณลักษณะทางคุณภาพอื่นๆ ของโมเลกุล

เทียบกับผลิตภัณฑCอ3างอิง (Comparability data of the structure elucidation and 

other quality characteristics of the molecule against a reference product) 

2.7.1 การตรวจสอบคณุลักษณะ (Characterization): การพิสจูน8โครงสร,างและคุณลักษณะ

อื่นๆ 

สำหรับผลิตภัณฑ8ที่ต,องการและผลิตภัณฑ8ที่เกี่ยวข,องกับตัวยาสำคัญ ควรมีรายละเอียด

เกี่ยวกับโครงสร,างปฐมภูมิ ทุติยภูมิและโครงสร,างระดับสูงขึ้น รูปแบบหลังการแปลรหัส (เช?น 
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glycoforms) ฤทธ์ิทางชีวภาพ ความบริสุทธ์ิ และคุณสมบัติด,านเคมีภูมิคุ,มกันเมื่อมีความเกี่ยวข,อง 

ในส?วนของข,อกำหนดของการศึกษาการเปรียบเทียบ การตรวจสอบคุณลักษณะ จะใช,เมื่อมีการ

เปรียบเทียบกับ ผลิตภัณฑ8ชีววัตถุอ,างอิง (reference medicinal product; RMP) ตาม ICH Q6B 

2.7.2 สิ่งปนเปíìอน (Impurities) 

ควรมีการจัดเตรียมข,อมูลของสิ่งปนเปûüอน ซึ่งสิ่งที่ควรจะแสดงมีดังตัวอย?างต?อไปน้ี สามารถ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ICH Guidelines 

(A) Table of Content 

(B) Product related protein (PRP) 

• Identification and characterization 

• Structural and physicochemical characterization 

• Biological activity (in vitro) 

• Identification of PRP arising from degradation of drug substances 

• Peptide mapping of drug substances stress (DSS) 

• SDS-PAGE analysis for DSS 

• IEF analysis of DSS (if applicable) 

• RP-HPLC analysis 

• DEAE-HPLC analysis 

• SEC (size exclusion chromatography)-HPLC analysis 

(C)  การควบคุมโปรตีนที่เกี่ยวข,องในผลิตภัณฑ8 (Control of product related proteins) 

(D)       สิ่งปนเปûüอนที่ได,มาจากเซลล8ต,นกำเนิด  

• Preparation of HCP (host cell proteins) 

• Preparation of polyclonal anti HCP antibody 

• Characterization of anti HCP antisera (antibodies) 

• Testing of residual HCP 

• Removal of HCP 

• Removal of Host cell DNA 
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• Aminopeptidase 

(E) สิ่งปนเปûüอนที่ได,มาจากส?วนประกอบของอาหารเลี้ยงเช้ือ  

(F) สิ่งปนเปûüอนที่ได,มาจากแหล?งอื่น เช?น antifoaming agent ที่ใช,ระหว?างกระบวนการหมัก 

(G) ส ิ ่ ง ป น เ ป û ü อนท ี ่ ไ ด , ม า จ าก  downstream process เ ช ? น  column leachates and 

chromatography and ultrafiltration reagents (solvent, contamination, 

bioburden endotoxin) 

2.8. การควบคุมตัวยาสำคัญ (Control of Drug Substance) 

2.8.1 ข3อกำหนด (Specification) 

ต,องให,ข,อมูลเกี่ยวกับข,อกำหนดของตัวยาสำคัญ ซึ่งเป1นไปตาม ICH Q6B 

2.8.2 วิธีการวิเคราะหC (Analytical Procedures) 

ต,องให,ข,อมูลเกี่ยวกับการวิเคราะห8เปรียบเทียบของตัวยาสำคัญ: 

§ Protein estimation and quantitation (ดูเพิ่มเติมที่ ICH Q2A [section 2], 

ICH Q2B [section 2.2.]) 

§ Purity and identity tests 

§ Activity and potency test, both in vitro and in vivo 

§ Bacterial endotoxin 

§ Sterility and bioburden 

§ Glycoproteins content 

§ N-terminal amino acid sequencing 

2.8.3 การตรวจสอบความถูกต3องของวิธีวิเคราะหC (Validation of Analytical Procedures) 

ต,องให,ข,อมูลเกี่ยวกับการตรวจสอบความถูกต,องของขั้นตอนการวิเคราะห8 (Analytical 

validation) รวมไปถึงข,อมูลการทดลองสำหรับวิธีวิเคราะห8ที่ใช,ในการทดสอบตัวยาสำคัญ (ดู

เพิ่มเติมที ่ICH Q2A [section 2], ICH Q3C [section 4] และ ICH Q6B [section 2.2.2]) 

2.8.4 การวิเคราะหCรุtนการผลิต (Batch Analyses) 

ต,องให,ข,อมูลเกี ่ยวกับ Description of batches and results of batch analyses (ดู

เพ ิ ่ ม เต ิมท ี ่  ICH Q3A, ICH Q3C, ICH Q6A, ICH Q6B, ICH Q3A [section5] และ ICH Q6B 
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[section 2 และ 4]) 

2.8.5 การชี้แจงเหตุผลของข3อกำหนด (Justification of Specification) 

ต,องให,ข,อมูลเกี่ยวกับเหตุผลของข,อกำหนดต?างๆสำหรับตัวยาสำคัญ (ดูเพิ่มเติมที่ ICH 

Q3A(R1) [section 5], ICH Q5C [section 8] และ ICH Q6B [section2 และ section 4.1]) 

2.9 สารมาตรฐานอ3างอิงหรือวัตถุอ3างอิง (Reference standards or materials) 

ต,องให,ข,อมลูของ reference standards หรือ reference materials ที่ใช,ในการทดสอบตัวยา

สำคัญ (ดูเพิม่เติมที่ ICH Q6A [section 2] และ ICH Q6B [section2.2]) 

2.10 ระบบป¨ดของภาชนะบรรจุ (Container Closure System) 

§ ต,องให,ข,อมูลเกี่ยวกับลักษณะของระบบป£ดของภาชนะบรรจุรวมไปถึงเอกลักษณ8

ของวัสดุที ่เป1นส?วนประกอบหลักในบรรจุภัณฑ8แต?ละชิ ้นและข,อกำหนดของ

ผลิตภัณฑ8 ข,อกำหนดควรมีคำอธิบายและการระบุ (และข,อมูลสำคัญพร,อมภาพวาด

ตามความเหมาะสม) รวมทั้งวิธีวิเคราะห8ที่ไม?ใช?วิธีวิเคราะห8มาตรฐานที่ปรากฏใน

ตำรายา (Non-compendial methods) และการตรวจสอบตามความเหมาะสม 

§ ต,องให,ข,อมูลเกี่ยวกับส?วนประกอบและข,อมูลเพิ่มเติมของ functional secondary 

packaging แต?สำหรับส?วนประกอบของ ภาชนะบรรจุที่ไม?ได,สัมผัสโดยตรงกับตัว

ยาที่ไม?มีผลกับผลิตภัณฑ8 (non-functional secondary packaging) สามารถให,

ข,อมูลเพียงสั้นๆ 

§ ควรพิจารณาความเหมาะสมของวัสดุที่นำมาใช, เช?น การเลือกใช,วัสดุ การปÇองกัน

ความชื้นและแสงความเข,ากันได,ของวัสดุกับตัวยาสำคัญ รวมถึงการดูดซับของ

ภาชนะและการถูกชะและ/หรือความปลอดภัยของวัสดุ (ดูเพิ่มเติมที่ ICH Q5C 

[section 6.5]) 

2.11 ความคงตัว (Stability) 

2.11.1 ข3อสรุปของความคงตัว (Stability Summary and Conclusions) 

ควรมีการสรุปประเภทของการศึกษา โปรโตคอลที่ใช, และผลของการศึกษา สรุปควร

รวมถึงผลลัพธ8 เช?น จากการศึกษาการสลายตัวในสภาวะเร?ง (forced degradation studies 
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and stress conditions) ตลอดจนข,อสรุปเกี่ยวกับสภาวะการเก็บรักษาและ retest date หรือ 

shelf-life ตามความเหมาะสม (ดูเพิ ่มเติมที ่ ICH Q1A [section 2.1], ICH Q1B [sections 1 

and 2], และ ICH Q5C [section 5]) 

2.11.2 Post-approval stability protocol and stability commitment 

ต,องให,ข,อมลูเกี่ยวกับ  post-approval stability protocol and stability commitment (ดู

เพิ่มเติมที่ ICH Q1A และ ICH Q5C [sections 7 และ 8]) 

2.11.3 ข3อมูลความคงตัว (Stability Data) 

ผลการศึกษาความคงตัว (เช?น forced degradation studies and stress conditions) 

ควรนำเสนอในรูปแบบที่เหมาะสม เช?น แบบตาราง แบบกราฟ£ก หรือแบบเล?าเรื่อง ควรมีข,อมูล

เกี่ยวกับข้ันตอนการวิเคราะห8ที่ใช,และการตรวจสอบความถูกต,องของข้ันตอนเหล?าน้ี (ดูเพิ่มเติมที่ 

ICH Q1A, ICH Q1B, ICH Q2A, ICH Q2B และ ICH Q5C) 

3. Drug product (ผลิตภัณฑCยา) 

3.1 ลักษณะและสtวนประกอบของผลิตภัณฑCยา (Description and composition of the 

drug product) 

ควรให,รายละเอียดของผลิตภัณฑ8ยาและส?วนประกอบ ตัวอย?างเช?น  

§ Description of the dosage form  

§ Composition 

§ List of all components of the dosage form 

§ Amount per-unit basis (อาจรวมถึงปริมาณยาที่เกิน overages ถ,ามี) 

§ The function of the components 

§ A reference to their quality standards เ ช ? น   compendial monographs 

หรือ  Manufacturer’s specifications 

§ Description of accompanying reconstitution diluent(s) 

§ Type of container and closure used for the dosage form and 

accompanying reconstitution diluent 

3.2 การพัฒนาเภสัชภัณฑC (Pharmaceutical Development) 
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ในส?วนการพัฒนาเภสัชภัณฑ8ควรมีข,อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการพัฒนาที่เพื่อระบุรูปแบบ

ยา (dosage form) สูตรตำรับ (formulation) กระบวนการผลิต (manufacturing process) 

ระบบป £ดของภาชนะบรรจ ุ  (container closure system) ค ุณล ักษณะทางจ ุลช ีวว ิทยา 

(microbiological attributes) และคำแนะนำการใช,ที่เหมาะสมกับวัตถุประสงค8ที่ระบุไว, 

นอกจากน้ีในส?วนน้ีควรระบุและอธิบายถึงองค8ประกอบของสูตรและกระบวนการ (critical 

parameters) ที่อาจมีผลต?อความสามารถในการทำซ้ำของรุ?นการผลิต (batch reproducibility) 

ประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ8 และคุณภาพของผลิตภัณฑ8 

ข,อมูลสนับสนุนและผลจากการศึกษาเฉพาะ หรืองานวิจัยที่ได,รับการตีพิมพ8อาจรวมอยู?ใน

หรือแนบกับส?วนของการพัฒนาเภสัชกรรม ข,อมูลสนับสนุนเพิ่มเติมสามารถอ,างถึงส?วนการศึกษา

ที่ไม?ใช?ในมนุษย8 (nonclinical) หรือการศึกษาในมนุษย8 (clinical) ของเอกสารคำขอข้ึนทะเบียน

ตำรับยา (ดูเพิ่มเติมที่ ICHQ6A และ Q6B) 

3.2.1 สtวนประกอบของผลิตภัณฑCยา  (Components of the drug product) 

(A) วัตถุดิบตัวยาสำคัญ (Drug Substance): ควรมีการกล?าวถึงความเข,ากันได,ของตัวยา

สำคัญกับสารช?วย นอกจากนี้ควรมีการกล?าวถึงลักษณะทางเคมีกายภาพที่สำคัญ )เช?น 

water content, solubility, particle size distribution, polymorphic or solid 

stateform) ของตัวยาสำคัญที่มีผลต?อประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ8ยา สำหรับอุปกรณ8ช?วย

นำส?งยาสู?ร?างกาย (combination products) ควรระบุความเข,ากันได,ของตัวยาสำคัญแต?

ละตัวกับสารปรุงแต?งในตำรับ 

(B) สารปรุงแตtงในตำรับ (Excipients): ควรพิจารณาถึงชนิดของสารช?วย ความเข,มข,น และ

ลักษณะเฉพาะที่มีผลต?อประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ8  

3.2.2 ผลิตภัณฑCยา (Drug Product) 

(A) การพัฒนาสูตรตำรับ (Formulation Development): ควรให,ข,อมูลเป1นสรุปสั ้น ๆ 

เกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ8ยา แนวทางการบริหารและการใช,ยา ควรมีการอธิบายความ

แตกต?างระหว?างสูตรทางคลินิก (clinical formulations) และสูตร (formulation) เช?น 

องค8ประกอบ 

(B) ปริมาณยาท่ีเกิน (Overages): ควรมีการให,เหตุผลในสูตรที่มีปริมาณยาที่เกิน  

(C) คุณสมบัติทางเคมีกายภาพและคุณสมบัติทางชีววิทยา (Physicochemical and 
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Biological Properties): ควรแสดงค?าพารามิเตอร8ที ่เกี ่ยวข,องกับประสิทธิภาพของ

ผล ิ ตภ ัณฑ 8  เ ช ? น  pH, ionic strength, dissolution, redispersion, reconstitution, 

particle size distribution, aggregation, polymorphism, rheological properties, 

biological activity or potency, and/or immunological activity 

3.2.3 การพัฒนากระบวนการผลิต (Manufacturing process development) 

§ ควรอธิบายถึงการเลือกและการเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตโดยเฉพาะ

ด,านที่สำคัญ 

§ ในกรณีที่ต,องใช,วิธีการฆ?าเช้ือควรอธิบายและให,เหตุผล 

§ ควรอธิบายความแตกต?างระหว?างกระบวนการผลิตที่ใช,ในการผลิตผลิตภัณฑ8ที่ใช,ทาง

คลินิกและการผลิตผลิตภัณฑ8เพื ่อจำหน?ายซึ่งอาจมีอิทธิพลต?อประสิทธิภาพของ

ผลิตภัณฑ8  

3.2.4 ระบบป¨ดของภาชนะบรรจุ (Container closure system) 

§ ควรมีการพิจารณาถึงความเหมาะสมของระบบป£ดของภาชนะบรรจุที ่ใช,ในการ

จัดเก็บ ขนส?งและการใช,ผลิตภัณฑ8 

§ ควรพิจารณาถึง การเลือกวัสดุ การปÇองกันจากความช้ืนและแสง ความเข,ากันได,ของ

วัสดุกับรูปแบบยา (รวมถึงการดูดซับไปยังภาชนะและการชะล,าง) ความปลอดภัย

ของวัสดุ และประสิทธิภาพ 

3.2.5 ลักษณะทางจุลชีววิทยา (Microbiological attributes) 

§ ควรมีการกล?าวถึงลักษณะทางจุลชีววิทยาของรูปแบบยา เช?น ความเหมาะสมในการ

ไม?ทำการทดสอบขีดจำกัดของจุลินทรีย8สำหรับผลิตภัณฑ8ที่ไม?ผ?านการฆ?าเชื้อ และ

ประสิทธิภาพของระบบการเก็บรักษาในผลิตภัณฑ8ที่มียาต,านจุลชีพ 

§ สำหรับผลิตภัณฑ8ปราศจากเชื ้อควรมีการระบุถึงความสมบูรณ8ของระบบป£ดของ

ภาชนะบรรจุเพื่อปÇองกันการปนเปûüอนของจุลินทรีย8 

3.2.6 ความเข3ากันได3ของผลิตภัณฑC (Compatibility) 

ความเข ,าก ันได ,ของผลิตภัณฑ 8ยา ก ับต ัวทำละลาย (reconstitution diluent) หรือ

อุปกรณ8เสริม (dosage device)  เช?น การตกตะกอนของตัวยาในสารละลาย, การดูดซับบน

ภาชนะที่ใช,ฉีด, ความคงตัว  ควรได,รับการระบุเพื่อให,ข,อมูล ที่เหมาะสมสำหรับการติดฉลาก 
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3.3 การผลิต (Manufacturing) 

3.3.1 ผู3ผลิต (Manufacturer) 

ควรมีการระบุ ชื ่อ ที ่อยู ? และความรับผิดชอบของผู,ผลิตแต?ละราย รวมถึงผู ,ติดต?อและ 

สถานที่ผลิต หรือสถานที่ทดสอบ ผลิตภัณฑ8ยา 

3.3.2 สูตรตtอรุtนการผลิต (Batch formula) 

ควรมีการระบุข,อมูลสูตรต?อรุ?นการผลิต ซึ่งประกอบด,วย รายการส?วนประกอบทั้งหมดที่จะ

ใช,ในกระบวนการผลิต ปริมาณที่จะใช,ในแต?ละรุ?นการผลิต รวมถึงขอบเขต และเอกสารอ,างอิงถึง

มาตรฐานคุณภาพ 

3.3.3 กระบวนการผลิต และวิธีการควบคุมกระบวนการผลิต (Manufacturing process 

and process controls) 

• ควรนำเสนอ Flow diagram เพื ่อให ,เห็นขั ้นตอนของกระบวนการ และแสดง

ตำแหน?งวัตถุดิบที่เข,าสู?กระบวนการ 

• ควรมีการระบุขั้นตอน และจุดสำคัญของการควบคุมกระบวนการผลิต การทดสอบ

ผลิตภัณฑ8ข้ันกลาง หรือข้ันสุดท,าย 

• ควรมีการระบุคำอธิบายเกี่ยวกับกระบวนการผลิตรวมทั ้งการบรรจุ เพื่อแสดงถึง

ลำดับของข้ันตอนของดำเนินการ และขนาดของการผลิต 

• กระบวนการหรือเทคโนโลยีใหม? ๆ ที่ส?งผลโดยตรงต?อคุณภาพของผลิตภัณฑ8ควร

อธิบายด,วยระดับรายละเอียดที่มากข้ึน 

• ควรระบุอุปกรณ8ตามประเภท ความสามารถ และงานที่เกี่ยวข,อง 

• ขั้นตอนในกระบวนการควรมีการระบุพารามิเตอร8ที่เหมาะสม เช?น เวลา อุณหภูมิ 

หรือ PH ค?าตัวเลข (numeric values) ที่เกี่ยวข,องที่สามารถนำเสนอได,ตามช?วงที่

คาดไว, ช?วงตัวเลขสำหรับข้ันตอนที่สำคัญควรมีการระบุเหตุผล ในบางกรณีควรระบุ 

เงื่อนไขด,านสิ่งแวดล,อม (หากมี) 

• ข,อเสนอสำหรับการทำซ้ำในกระบวนการของวัตถุดิบ(reprocess) ควรมีการระบุ

เหตุผล หรือให,ข,อมูลใด ๆ ที่สนับสนุนเหตุผล ควรมีการอ,างอิง หรือแนบเอกสาร 

ตามที่อธิบายไว,ใน ICH Q6B 

3.3.4 การควบคุมขั ้นตอนการผลิตที ่สำคัญ และสารมัธยันตC (Controls of critical steps 

and intermediates) 
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(A) ขั้นตอนที่สำคัญ (Critical Steps): ต,องมีการระบุการทดสอบและเกณฑ8การยอมรับ (มี

เหตุผลประกอบ รวมทั ้งข,อมูล การทดลอง) ดำเนินการในแต?ละขั ้นตอนสำคัญของ

กระบวนการผลิตเพื่อให,มั่นใจว?า มีการควบคุมกระบวนการผลิต 

(B) สารมัธยันตC (Intermediates): ควรมีการระบุข,อมูลเกี่ยวกับคุณภาพและการควบคุมของ

สารมัธยันต8ที่แยกออกมาในระหว?างกระบวนการ ตามที่อธิบายไว,ใน ICH Q2A, ICH Q2B, 

ICH Q6A, และ ICH Q6B 

3.3.5 การตรวจสอบความถูกต3องกระบวนการผลิต และ/หรือ การประเมินผล (Process 

validation and/or evaluation) 

ควรมีคำอธิบายรายละเอียด เอกสาร และผลของการตรวจสอบความถูกต,อง และ/หรือการ

ประเมินผล 

ในข้ันตอนที่สำคัญหรือการวิเคราะห8ที่สำคัญที่ใช,ในกระบวนการผลิต เช?น การตรวจสอบ

ความถูกต,องของกระบวนการ การปราศจากเช้ือ หรือการบรรจ)ุ ตามที่อธิบายไว,ใน ICH Q6B 

3.4 การควบคุมสารปรุงแตtง (Control of excipients) 

3.4.1 ข3อกำหนดมาตรฐาน (Specifications) 

ควรระบุข,อกำหนดมาตรฐานสำหรบัสารทีเ่ป1นส?วนประกอบในตำรับ ตามที่อธิบายไว,ใน ICH 

Q6A และ ICH Q6B 

3.4.2 วิธีการวิเคราะหC (Analytical procedures) (ชื่อ และรูปแบบยา) 

ควรระบุขั้นตอนการวิเคราะห8ที่ใช,ในการทดสอบสารที่เป1นส?วนประกอบในตำรับ ตามที่

อธิบายไว,ใน ICH Q2A และ ICH Q2B 

3.4.3 การตรวจสอบความถูกต3องของขั ้นตอนการวิเคราะหC (Validation of analytical 

procedures) 

ข,อมูลการตรวจสอบเชิงวิเคราะห8 (Analytical validation information) รวมทั้งข,อมูลจาก

การทดลอง สำหรับข้ันตอน การวิเคราะห8ที่ใช,ในการทดสอบส?วนประกอบในสูตรตำรับ ควรมีการ

ระบุไว, ตาม ICH Q3A, ICH Q2A, ICH Q2B และ ICH Q6B 

3.4.4 การชี้แจงเหตุผลของข3อกำหนดเฉพาะ (Justification of specifications) 

ควรมีการระบุเหตุผลสำหรับข,อกำหนดมาตรฐานของสารปรุงแต?งที่ต,องการในสูตรตำรับที่

เหมาะสมตาม ICH Q3C และ ICH Q6B 

3.4.5 สารปรุงแตtงที่มีแหลtงกำเนิดจากมนุษยCหรือสัตวC (Excipients of human or animal 

origin) 
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สารปรุงแต?งที่มีแหล?งกำเนิดจากมนุษย8หรอืสตัว8ควรมีข,อมูลเกี่ยวกับสารน้ัน (เช?นแหล?งที่มา, 

ข,อกำหนด, ข,อมูลเกี ่ยวกับการดำเนินการ ตรวจสอบ, ข,อมูลความปลอดภัยจากไวรัส) ตามที่

อธิบายไว,ใน ICH Q5A, ICH Q5D และ ICH Q6B 

3.4.6 สารปรุงแตtงใหมt (Novel excipient) 

สำหรับสารที ่ใช,เป1นครั ้งแรกในผลิตภัณฑ8ยาหรือช?องทางการบริหารใหม? จะต,องระบุ

รายละเอียดทั้งหมดของการผลิต, เอกลักษณ8ของสาร และการควบคุม และอ,างอิงถึงเอกสาร

สนับสนุนข,อมูลด,านความปลอดภัย (non-clinic และ/หรือ clinic) ตามรูปแบบของตัวยา 

3.5 การควบคุมผลิตภัณฑCยา (Control of drug product) 

3.5.1 ข3อกำหนดมาตรฐาน (Specifications) 

ควรระบุข,อกำหนดมาตรฐานสำหรับผลิตภัณฑ8ยา ดังที่ได,อธิบายไว,ใน ICH Q3B, ICH Q6A 

และ ICH Q6B 

3.5.2 วิธีการวิเคราะหC (Analytical procedures)  

ควรมีการะบุวิธีการวิเคราะห8ที่ใช,ในการทดสอบผลติภัณฑ8ยา ดังอธิบายไว,ใน ICH Q2A และ 

ICH Q6B 

3.5.3 การตรวจสอบความถูกต3องของขั ้นตอนการวิเคราะหC (Validation of analytical 

procedures) 

ควรระบุข,อมูลการตรวจสอบเชิงวิเคราะห8(Analytical validation information) รวมทั้ง

ข,อมูลการทดลอง สำหรับข้ันตอนการวิเคราะห8ที่ใช,ในการทดสอบผลิตภัณฑ8ยา ตามที่อธิบายไว,ใน 

ICH Q2A, ICH Q2B, และ ICH Q6B 

3.5.4 การวิเคราะหCรุtนการผลิต (Batch analyses) 

ควรอธิบายรายละเอียดของแต?ละรุ?นการผลิต และผลการวิเคราะห8 รุ ?นการผลิตตามที่

อธิบายไว,ใน ICH Q3A, ICH Q3C, ICH Q6A และ ICH Q6B 

3.5.5 การตรวจลักษณะเฉพาะของสารปนเปíìอน (Characterization of impurities) 

ควรมีการระบุข,อมูลการตรวจลักษณะเฉพาะของสารปนเปûüอน ภายใต,หัวข,อ " Impurities 

2.7.2" ตามที่อธิบายไว,ใน ICH Q3B, ICH Q5C, ICH Q6A, และ ICH Q6B 

3.5.6 การชี้แจงเหตุผลของข3อกำหนดเฉพาะ (Justification of Specifications) 

ควรมีการระบุเหตุผลข,อกำหนดของผลิตภัณฑ8ยาที่เสนอ ตามที่อธิบายไว,ใน ICH Q3B, ICH 

Q6A และ ICH Q6B 

3.6 สารมาตรฐานหรือวัสดุมาตรฐาน (Reference standards or materials) 
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ควรระบุข,อมูลเกี่ยวกับสารมาตรฐานหรือวัสดุมาตฐานที่ใช,ในการทดสอบผลิตภัณฑ8ยาตามที่

อธิบายไว,ใน ICH Q6A และ ICH Q6B 

3.7 วัสดุบรรจุภัณฑC (Packaging material) 

3.7.1 ระบบป¨ดของภาชนะบรรจุ  (Container closure system) 

• ควรระบุระบบป£ดของภาชนะบรรจ ุรวมถึงข,อมูลลักษณะของวัสดุที่ใช,ทำบรรจุภัณฑ8

ที่สัมผัสกับผลิตภัณฑ8ยา และ ข,อกำหนดมาตรฐาน 

• ควรมีคำอธิบายและระบุข,อกำหนดมาตรฐานและลักษณะ (และมิติข,อมูลที่สำคัญ

,พร,อมรูปภาพตามความเหมาะสม) รวมถึงวิธีวิเคราะห8ที่ไม?ใช?วิธีวิเคราะห8มาตรฐานที่

ปรากฏในเภสัชตำรับ 

• ควรมีคำอธิบายสำหรับ ภาชนะบรรจุที ่ไม?ได,สัมผัสโดยตรงกับตัวยาที ่ไม?มีผลกับ

ผลิตภัณฑ8(Non-functional secondary packaging component) เช?น อุปกรณ8ที่

ไม?ได,ให,การปÇองกันเพิ่มเติมหรอืเกีย่วกับ การส?งมอบผลติภัณฑ8 สำหรับ ภาชนะบรรจุ

ท ี ่ไม ?ได,ส ัมผ ัสโดยตรงกับตัวยาที ่ม ีผลกับผลิตภัณฑ8 ( functional secondary 

packaging components ควรให,ข,อมูลเพิ่มเติม) 

3.7.2 เอกสารกำกับยา และเอกสารข3อมูลยา (Product package insert/product leaflet) 

ควรมีข,อมูลต?อไปน้ี (เป1นอย?างน,อย) 

• คำอธิบายผลิตภัณฑ8ยา (Drug description) 

o ข,อบ?งใช, (Indications) 

o ก า ร บ ร ิ ห ารย า  (Dosage administration) (Paediatric patients, adult 

patients, for all patients, and stability and storage) 

o รูปแบบยา (Dosage form) 

o อาการข,างเคียง (Side effects) 

o อันตรกริยาระหว?างยา (Drug interactions) 

o ข,อควรระวัง (Precautions) 

o การใช,ในสภาวะพิเศษ (การใช,ในหญิงต้ังครรภ8, หญิงให,นมบุตร, ผู,สูงอายุ เป1น

ต,น) 

o การใช,เกินขนาด (Over dosage) 

o การใช,ผิดขนาด (Missed dose) 
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o ข,อห,ามใช, (Contraindications) 

o เภสัชวิทยาทางคลินิก (Clinical pharmacology) 

- กลไกการออกฤทธ์ิ (Mechanism of action) 

- เภสัชพลศาสตร8 (Pharmacodynamics) 

- เภสัชจลนศาสตร8 (Pharmacokinetics) 

o คำแนะนำในการใช,งาน (นำเสนอแบบเป1นข้ันตอน) (Instruction for use) 

o การเก็บรักษา (Storage) 

3.8 ความคงตัว (Stability) 

3.8.1 ข3อสรุปของความคงตัว (Stability summary and conclusion) 

ควรมีการสรุปชนิดของการศึกษา, วิธีการที่ใช, และผลการศึกษา ข,อสรุปควรมีข,อมูลของ 

สภาวะการเก็บรักษา อายุของผลิตภัณฑ8 เป1นต,น ตาม ICH Q1A, ICH Q1B, ICH Q3B, ICH Q5C, 

และ ICH Q6A 

3.8.2 วิธ ีการตรวจสอบความคงตัวหลังการอนุมัต ิทะเบียน (Post-approval stability 

protocol and stability commitment) 

ควรมีการระบุวิธีการตรวจสอบความคงสภาพหลังการอนุมัติทะเบียน (ICH Q1A และ ICH Q5C) 

3.8.3 ข3อมูลความคงตัว (Stability data) 

ผลการศึกษาความคงตัวควรแสดงในรูปแบบที่เหมาะสม (เช?นแบบตาราง, กราฟ£ก, การ

บรรยาย) รวมถึงควรมีการระบุ ข,อมูลเกี่ยวกับวิธีการวิเคราะห8ที่ใช,ในการสร,างข,อมูล และการ

ตรวจสอบความถูกต,องของขั้นตอนเหล?านี้ ข,อมูลเกี่ยวกับลักษณะของสิ่งปนเปûüอนระบุใน 2.7.2 

(ICH Q1A, ICH Q1B, ICH Q2A, ICH Q2B และ ICH Q5C) 

3.9 ภาคผนวก (Appendices) 

3.9.1 รายงานการเปลี่ยนแปลง (Changes reporting) 

• การเปลี่ยนแปลงก?อนและหลังการอนุมัติ 

• การเปลี่ยนแปลงก?อนและหลัง ในระหว?างการทดลองทางคลินิก 

- รายละเอียดของการเปลีย่นแปลง 

- ในแต?ละข้ันตอนของการเปลี่ยนแปลงของกระบวนการผลติ ควรได,รับการระบุ

รายละเอียด 

- ผลกระทบที่คาดว?าจะเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงดังกล?าวของกระบวนการ

ป]จจุบัน ภายใต,แนวทางความเสี่ยง ICH Q9) 
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3.9.2. สิ่งอำนวยความสะดวกและอุปกรณC (Facilities and equipment) 

• แผนภาพควรจะแสดงให,เห็นถึงกระบวนการผลิต รวมถึงการเคลือ่นย,ายของ วัตถุดิบ 

(raw materials) บุคลากร (personnel) ของเสีย (waste) และ สารมัธยันตร8

(intermediate) ทั้งภายในและภายนอกบริเวณผลิต 

• ข,อมูลควรมีการแสดงถึง ประเด็นที่ต,องระมัดระวังเกี่ยวกับพื้นที่หรือห,องที่ติดกันเพื่อ

ควบคุมความสมบูรณ8ของผลิตภัณฑ8 

• ควรจะประกอบด,วย ข,อมูลของการพัฒนาทั้งหมด หรือ การอนุมัติการผลิตหรือการ

แปรรูปผลิตภัณฑ8ในพื้นที่เดียวกัน รวมถึงผลิตภัณฑ8ของผู,ย่ืนคำขอ 

• ควรจะมีการแสดงคำอธิบายโดยสังเขปเกี่ยวกับเครื่องมือที่สัมผัสกับผลิตภัณฑ8 และ

วิธีการใช,งาน (การใช,งานที่เฉพาะหรือใช,ได,หลายวิธี) นอกจากน้ีควรมีข,อมูลเกี่ยวกับ

การเตรียม การทำความสะอาด การทำให,ปราศจากเชื้อ และการจัดเก็บสำหรับ

เครื่องมือและวัสดุที่เฉพาะ ตามความเหมาะสม 

• ข,อมูลควรจะรวมถึงวิธีดำเนินการ (ตารางการทำความสะอาดและการผลิต) และการ

ออกแบบสถานที่ (การจำแนกพื้นที่) เพื่อปÇองกันการปนเปûüอน หรือการปนเปûüอนข,าม 

จากพื้นที่หรือเครื่องมือ ที่ใช,สำหรับเตรียมธนาคารเซลล8 และการผลิตผลิตภัณฑ8 

3.9.3 การประเม ินความปลอดภ ัยจากส ิ ่ งปนเป í ì อน (Adventitious agents’safety 

evaluation) 

ควรมีการเตรียมข,อมูลการประเมินความเสี่ยงที่จะต,องพิจารณาเกี่ยวกับการปนเปûüอนที่อาจ

เกิดข้ึนจากสิ่งปนเปûüอน 

3.9.3.1 สิ่งปนเปíìอนท่ีไมtใชtไวรัส (For non-viral adventitious agents) 

• ควรจะจัดเตรียมรายละเอียดข,อมูลเพื่อหลกีเลี่ยงและควบคุมสิ่งปนเปûüอนที่ไม?ใช?ไวรัส 

เช?น transmissible spongiform encephalopathy agents แบคทเีรีย ไมโครพลา

สมา เช้ือรา  

• ข,อมูลนี้อาจจะรวมถึง การรับรอง และ /หรือ ผลการตรวจวัตถุดิบและสารปรุงแต?ง

ยา และการควบคุมกระบวนการผลิต ที่เหมาะสมสำหรับวัตถุดิบ(material) วิธีการ

(process) และ สาร (agent) (ICH Q5A ICH Q5D และ ICH Q6B) 

3.9.3.2 สิ่งปนเปíìอนท่ีเป™นไวรัส (For viral adventitious agents) 

• ควรจะมีรายละเอียดเกี่ยวกับการศึกษาการประเมินความปลอดภัยของไวรัส 
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• การประเมินผลการตรวจหาไวรัสควรจะแสดงให,เห็นว?าวัตถุดิบที ่ใช,ในการผลิตมี

ความปลอดภัย และ วิธีการที่เคยใช,ในการทดสอบ ประเมิน และ กำจัดความเสี่ยงที่

อาจเกิดข้ึนระหว?างการผลิตมีความเหมาะสม (ICH Q5A ICH Q5D และ ICH Q6B) 

3.9.4 วัตถุดิบท่ีมาจากชีวภาพ (Materials of biological origin) 

• ควรจะจัดเตรียมข,อมูลที่มีความจำเป1นสำหรับการประเมินความปลอดภัยทางด,าน

ไวรัสวิทยาของวัตถุดิบที่มาจากสัตว8หรือมนุษย8 (biological fluids, เน้ือเย่ือ, อวัยวะ, 

cell lines)  

• สำหรับ cell lines ควรจะจัดเตรียมข,อมูลเกี่ยวกับการคัดเลือก การทดสอบ และ 

การประเมินความปลอดภัยสำหรับการปนเปûüอนเช้ือไวรัสที่อาจเกิดข้ึนจากคุณสมบัติ

ของกลุ?มเซลล8และไวรัสที่มาจากธนาคารเซลล8  

3.9.5 การทดสอบขั ้นตอนการผล ิตท่ีเหมาะสม (Testing at appropriate stages of 

production) 

• ควรแสดงเหตุผลถึงการเลือกวิธ ีการทดสอบไวรัสวิทยาที ่ดำเนินการระหว?าง

กระบวนการผลิต เช?น เซลล8ตั ้งต,น (cell substrate), unprocessed bulk หรือ 

การทดสอบการกำจัดไวร ัสภายหลังกระบวนการผลิต (post viral clearance 

testing) 

• ควรรวมชนิดของการทดสอบ ความไว และความจำเพาะของการทดสอบ (ถ,ามี) และ

ความถี่ของการทดสอบ เข,าไว,ด,วยกัน และมีการแสดงผลการทดสอบเพื่อยืนยันว?า

ข้ันตอนการผลิตมีความเหมาะสม ส?งผลให,ผลิตภัณฑ8ปราศจากการปนเปûüอนเช้ือไวรัส 

3.9.6 การทดสอบไวร ัสสำหร ับ unprocessed bulk (Viral testing of unprocessed 

bulk) 

ควรจะจัดเตรียมผลการทดสอบไวรัส unprocessed bulk (ICH Q5A and ICH Q6B) 

3.9.7 การศึกษาการขจัดไวรัส (Viral clearance studies) 

ตาม Q5A ควรจะจัดเตรียมเหตุผลและแผนการดำเนินงานสำหรับประเมินการขจัดไวรัส 

รวมถึงผลและการประเมินผลสำหรบัการศึกษาการขจัดไวรัส ข,อมูลควรจะรวมถึงการพิสูจน8ความ

ถูกต,องของ model ที่มีการปรับลดขนาดการผลิต เพื่อเทียบกับ กระบวนการผลิตเชิงพานิชย8 

(commercial scale process) ค ว า ม เ พ ี ย ง พ อ ข อ ง  viral inactivation ห ร ื อ  removal 
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procedures เพื่อให,อุปกรณ8การผลิต และวัตถุดิบ และขั้นตอนการผลิตซึ่งสามารถกำจัดหรือ 

inactivating ไวรัส (ICH Q5A, ICH Q5D, and ICH Q6B) 

 

3.10 รายการสารท่ีใช3เพ่ิมเติมอ่ืนๆในตำรับ (List of used excipients) 

3.10.1 ข3อมูลของภูมิภาค (Regional information) 

ข,อมูลเพิ ่มเติมของวัตถุด ิบตัวยาสำคัญ (Drug substance) และผลิตภัณฑ8ยา (Drug 

product) จะจำเพาะต?อแต?ละภูมิภาคควรจะมีอยู?ใน section R ของเอกสารคำขอขึ้นทะเบียน

ตำรับยา  ผู,ยื่นคำขอควรจะขอคำปรึกษาหาแนวทางการปฏิบัติที่เหมาะสมกับภูมิภาค และ/หรือ 

ปรึกษาหน?วยงานกำกับดูแลสำหรับแนวทางเพิ่มเติม ตัวอย?างบางส?วนดังต?อไปน้ี 

• ดำเนินการบันทึกข,อมูลรุ?นการผลิต (batch) ชุดข,อมูลวิธีการตรวจสอบความถูกต,อง

(method validation) การเปรียบเทียบ protocol 

• มีการวางแผนการตรวจสอบความถูกต,อง (process validation) สำหรับ

ผลิตภัณฑ8 (drug product) ซึง่การตรวจสอบความถูกต,อง (validation) ทีเ่สร็จ

สมบรูณ8 จะต,องแสดงสรุปของการศึกษาที่ต้ังใจจะดำเนินการ  

3.10.2 งานวิจัยอ3างอิง (Literature references) 

ควรจะมีการแสดงงานวิจัยอ,างอิงที่สำคัญ (Key literature referenced) (ถ,ามี) 

4. การศึกษาเปรียบเทียบ Pre-Clinic กับ RMP (Pre-Clinical comparative study with RMP) 

• ภาพรวมของ Pre-clinical ควรจะแสดงการประเมินทางเภสัชวิทยา(pharmacologic) เภสัช

จลนศาสตร8 (pharmacokinetic) และ พิษวิทยา (toxicologic) ในจุดที่สำคัญหรือโดยภาพรวม 

• การศึกษาเภสัชจลนศาสตร8(pharmacokinetic) สำหรับการศึกษายาที่มาจากเทคโนโลยีชีวภาพ 

(biotechnology-derived pharmaceuticals)  เภสัชจลนศาสตร8 (Pharmacokinetic) ของยา

ขนาดเด ียวและหลายขนาด (single and multiple dose) กระบวนการพ ิษจลนศาสตร8  

(toxicokinetic) และการศึกษากระจายยาในเน้ือเย่ือ (tissue distribution studies) ที่สัมพันธ8กับ

สายพันธุ8จะเป1นประโยชน8 อย?างไรก็ตามการศึกษาที่เป1นประจำ (routine studies) ที่พยายาม

ประเมินสัดส?วนการผลิตจะไม?เป1นประโยชน8  

• ในส?วนน้ีควรจะรวมถึงรายละเอียดของ การทดสอบทาง pre-clinical ที่แสดงให,เห็นถึงยาชีววัตถุที่

คล,ายคลึง และ ความแตกต?างกับคุณลักษณะที่สำคัญของ RMP 
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• การเริ่มเปลี่ยนแปลงระหว?างการพัฒนาซึ่งมีผลกระทบต?อการเปรยีบเทียบ ควรจะเน,นและทดสอบ

เทียบกับ RMP เพื ่ออธิบาย คุณภาพ (quality) ความปลอดภัย (safety) และประสิทธิภาพ

(efficacy) 

• ควรมีการกำหนด RMP เพื่อนำมาใช,ตลอดทั้งแผนการพัฒนา คุณภาพ (quality) ความปลอดภัย

(safety) และประสิทธิภาพ (efficacy) (ถ,ามี) 

• นี่ไม?ได,มีจุดมุ?งหมายให,แสดงว?าการศึกษาต,องการอะไร  มันเพียงระบุรูปแบบที่เหมาะสมสำหรับ

ข,อมูล preclinical ที่ได,รับ 

• การตรวจสอบประเด็นสำคัญที ่ต ,องตระหนักถึงการเกิดการเติมหมู ?น ้ำตาลให,ก ับโปรตีน

(occurrence of glycosylation) การปนเป û ü อน (contamination) และการ เปล ี ่ ยนแปลง

โครงสร,าง 3 มิติ (changes to 3D structure) ซึ่งอาจส?งผลต?อฤทธ์ิ (potency)/ การตอบสนอง

และการกระตุ,นภูมิคุ,มกัน (immunogenicity) 

• การเติมหมู?น้ำตาลให,กับโปรตีน (Glycosylation) ของโปรตีนลูกผสม (recombinant protein) 

สามารถกำหนด การสลาย (degradation) การสัมผัสกับตำแหน?งของแอนติเจน (antigenic sites) 

และการละลาย (solubility) เช?นเดียวกับการกระตุ,นภูมิคุ,มกัน (immunogenicity) 

• การเปลี ่ยนแปลงโครงสร,าง 3 มิติ (three-dimensional structure) การรวมกันของโปรตีน 

(protein aggregation) การออกซิเดชั ่น (oxidation) และการดีอะมิเนชั ่น (deamidation) 

สามารถส?งผลกระทบโดยตรงต?อการสลาย (degradation) และควรจะตรวจสอบได, 

•  

4.1 การทดสอบ Pre-clinical ควรจะถูกกลtาวถึง (Preclinical testing should mention) 

4.1.1 การคัดเลือกสายพันธุCสัตวCท่ีเก่ียวข3อง (Selected relevant animal 

species((number/gender) 

เนื ่องจากสายพันธุ 8มีความจำเพาะกับยาที ่ได,จากเทคโนโลยีชีวภาพ (biotechnology-

derived pharmaceutical) หลายชนิด ซึ่งมันสำคัญกับการเลือกสายพันธุ8สัตว8เพื่อทดสอบพิษ ทั้ง

สองเพศควรจะใช,ได,โดยทั ่วไป หรือ อาจมีการให,เหตุผลสำหรับการละเว,นที ่เฉพาะ ความ

หลากหลายของวิธี (เช?น immunochemical หรือ functional tests) สามารถใช,เพื่อระบุสาย

พันธุ8ที่เกี่ยวข,อง ความรู,ของการกระจาย ตัวรับ (receptor/epitope) ควรจะเตรียมไว,เพื่อให,เพิ่ม

ความเข,าเกี่ยวกับการศึกษาพิษในงานวิจัยประเภทการทดลองในสัตว8ทดลองที่อาจเกิดข้ึน (in vivo 
toxicity) 
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4.1.2 การนำสtง ขนาด และชtองทางการให3ยา (Delivery, dose and route of 

administration) 

ช?องทางและความถ่ีของการให,ยาควรจะใกล,เคียงกับการเสนอสำหรับการใช,ทางคลนิิก ควร

พิจารณาถึงเภสัชจลนศาสตร8 (pharmacokinetics) และ การดูดซึม (bioavailability) ของ

ผลิตภัณฑ8ในสายพันธุ8ที่ใช, และปริมาณซึ่งมีความปลอดภัยและมีมนุษยธรรมในการบริหารเพื่อ

ทดสอบในสัตว8 ระดับยาที่ใช,ควรจะถูกเลือกโดยการเตรียมข,อมูลความสัมพันธ8ต?อการตอบสนอง

ของยา (dose-response relationship) 

4.2. เภสัชวิทยา/เภสัชพลศาสตรC (Pharmacology/pharmacodynamics) 

4.2.1 การศึกษาทดลองในสัตวCทดลองใช3ในการประเมินการเปลี่ยนแปลงปฏิกิริยาใดๆ ระหว?าง 

ยาชีววัตถุคล,ายคลึงและผลิตภัณฑ8ยา (ข,อมูลจากตัวเลขเปรียบเทียบของ bioassays) ควร

จะมีการจัดเตรียมไว, 

4.2.2 การทดสอบ cell lines ในหลอดทดลองที่ได3มาจากเซลลCของสัตวCเลี้ยงลูกด3วยนม ใช3

เพ่ือทำนายลักษณะท่ีเฉพาะของกิจกรรมทดลองในสัตวCทดลอง  และเพื่อประเมินปรมิาณ 

ความสัมพันธ8ของความไวในสายพันธุ8ที่แตกต?างกันต?อยาชีววัตถุคล,ายคลึง ควรจะมีการ

บันทึกไว, 

4.2.3 การออกแบบการศึกษาเพื่อกำหนดความสามารถในการเข3าจับกับตัวรับ (receptor 

occupancy, receptor affinity) และ/หรือ ผลทางเภสัชวิทยา (pharmacological 

effects) (ถ,าเหมาะสม) ควรจะมีการอธิบาย 

4.2.4 การศึกษาทดลองในสัตวCทดลองซึ่งใช3ในการประเมินฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา รวมถึงการ

กำหนดกลไกการออกฤทธ์ิของยา และ เหตุผลสนับสนุนที่ใช,ย่ืนเสนอ ควรจะมีการอธิบาย 

4.3 เภสัชจลนศาสตรC (Pharmacokinetics) 

4.3.1 ความสัมพันธ8ทางคุณสมบัติเภสัชจลนศาสตร8ของผลิตภัณฑ8ชีววัตถุคล,ายคลึง และ RMP ควร

จะแน ? วแน ? ในการศ ึ กษา  single submaximal dose crossover โดยการ ให ,ท า ง 

subcutaneous และ intravenous 

4.3.2 ควรพิจารณาถึง parameter เริ่มต,นของเภสัชจลนศาสตร8 (pharmacokinetic) คือ AUC 

และ parameter ลำดับที่สองของ เภสัชจลนศาสตร8 (pharmacokinetic) คือ Cmax และ 

T1/2 หรือ CL/F ขอบเขตที่สมดุล (Equivalence margins) จะต,องกำหนดและมีเหตุผล

เหมาะสม 
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4.3.3 พฤติกรรมของยาชีววัตถุคล,ายคลึงในส?วนประกอบพื้นฐาน (biologic matrix) และ ความ

เป1นไปได,ของอิทธิพลที่มีผลทางเภสัชพลศาสตร8 (pharmacodynamic) ในการจับกับ

โปรตีน ควรจะมีการกล?างถึง 

4.4 การศึกษาพิษวิทยา (Toxicological studies) 

• วิธีการทั่วไปในการทดสอบพิษวิทยาทางเภสัชกรรมไม?มีความเหมาะสมสำหรับชีวเภสัช

ภัณฑ8เนื่องจากเอกลักษณ8และโครงสร,างที่หลากหลายและคุณสมบัติทางชีวภาพซึ่งอาจจะ

รวมถ ึ งความจำเพาะต ?อสายพ ัน ธุ8  ( species specificity) การกระต ุ ,นภ ูม ิค ุ , มกั น

(immunogenicity) และการเกิด pleiotropic ที ่ไม?สามารถคาดการณ8ได,(unpredicted 

pleiotropic activities) 

• ควรจะมีการประเมินผล เวลาที่เริ่มเกิดขึ้น (onset) ความรุนแรง (severity) และช?วงเวลา

(duration) ของการเกิดผลกระทบจากพิษ ขึ ้นอยู ?กับขนาด(dose-dependency) และ

ระดับการเปลี่ยนแปลง (reversibility หรือ irreversibility) และความแตกต?างกันของสาย

พันธุ8(species) หรือ เพศ (gender) 

• ควรจะมีการตรวจสอบ เภสัชพลศาสตร8(Pharmacodynamics) อาการของพิษ(toxic 

signs) สาเหต ุของการเส ียช ีว ิต (causes of death) การหาพยาธ ิว ิทยา(pathologic 

findings) 

4.4.1 Single dose toxicity 

• ควรมีการตรวจสอบผลข,างเคียงที่สำคัญที่เกิดข้ึน 

• ควรจะมีการประเมินผลและกล?าวถึงลักษณะที่สำคัญของ เวลาที่เริ่มเกิดข้ึน (onset) ความ

รุนแรง (severity) และช?วงเวลา (duration) ของการเกิดผลกระทบจากพิษ ข้ึนอยู?กับขนาด 

(dose-dependency) และระดับการเปลี ่ยนแปลง (reversibility หรือ irreversibility) 

และความแตกต?างกันของสายพันธุ8 (species) หรือ เพศ (gender) 

• ยาชีววัตถุคล,ายคลึงควรจะถูกทดสอบทางเภสัชวิทยาซึ่งอาจเกี่ยวเน่ืองสายพันธุ8 

4.4.2 Repeated dose toxicity studies 

• ควรมีการจัดเตรียมข,อมลูอย?างน,อย 1 การศึกษาสำหรับความเป1นพิษที่เกิดจากการให,ยาซ้ำ

(repeat-dose toxicity) ซึ่งสัมพันธ8กับสายพันธุ8  

• ควรให,ความสำคัญเป1นพเิศษในการระบุการตอบสนองทางระบบภูมิคุ,มกัน 
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• สำหรับชีวเภสัชภัณฑ8ที่สามารถกระตุ,นให,เกิดผลทางเภสัชวิทยาหรือพิษวิทยาที่เน่ินนานออกไป 

ควรมีการติดตามในกลุ?มสัตว8ทดลองที่สามารถฟûüนสภาพกลับสู?ภาวะปกติได,จนกระทั่งแสดงให,

เห็นถึงการผันกลับของผลน้ันๆ  

• ระยะเวลาในการศึกษาความเป1นพิษที ่เกิดจากการให,ยาซ้ำๆ ควรจะอยู ?บนพื ้นฐานของ

ระยะเวลาการสัมผัสต?อยาในทางคลินิกและข,อบ?งใช,ตามโรคน้ันๆ 

 

4.4.3 ความทนเฉพาะท่ี (Local tolerance) 

ควรจะมีการวัดผลข,อมูลในส?วนของความทนเฉพาะที่อย?างน,อย 1 ชนิด 

4.5 ความเป™นพิษตtอระบบภูมิคุ3มกัน (Immunogenicity profile) 

- เน่ืองจากการกระตุ,นภูมิคุ,มกันทำให,ควรจะมีการตรวจวัดแอนติบอดีในการศึกษาพิษวิทยาที่

มีการบริหารยามากกว?า 1 ครั้ง เพื่อช?วยในการประเมินความสัมพันธ8ของข,อมูลพิษวิทยาที่

เก็บได, 

- ควรจะมีการอธิบายลักษณะการตอบสนองของแอนติบอดี เช?น ไตเตอร8 จำนวนสัตว8ทดลอง

ท ี ่ ตอบสนอง neutralising หร ือ  non-neutralising รวมถ ึ งความส ัมพ ันธ 8 ต ? อก าร

เปลี่ยนแปลงทางเภสัชวิทยา เภสัชจลนศาสตร8 และ/หรือ พิษวิทยา 

- ควรจะมีการประเมินการเปลี่ยนแปลงทางพยาธิวิทยาที่อาจเกิดขึ้นเกี่ยวกับการสร,างและ

การสะสมของ immune complex 

- ควรจะมีการบันทึกปฏิกิริยาการอักเสบบริเวณที่ฉีดยาเนื ่องจากอาจบ?งบอกถึงการ

ตอบสนองต?อการกระตุ,น (อาจจะกระตุ,นหรือกดระบบภูมิคุ,มกัน และไม?ส?งผลกระทบต?อ

ภูมิคุ,มกันผ?านเซลล8และ/หรือร?างกาย) 

- Routine tiered testing approaches ห ร ื อ  standard testing batteries ไ ม ? แนะนำ 

รวมทั้งการทดสอบ guinea pig anaphylaxis (โดยทั่วไปให,ผลเป1นบวกสำหรับผลิตภัณฑ8

โปรตีน) 

5. การศึกษาทางคลินิกเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑCชีววัตถุอ3างอิง (Clinical comparative study with 

RMP) 

5.1 โปรโตคอล (Protocol) 

คำแนะนำในการจัดทำข,อมูลทางคลินิกที่จำเป1นสำหรับการศึกษาเปรียบเทียบในผลิตภัณฑ8

ทดสอบที่ผลิตขึ้นในกระบวนการผลิตขั้นสุดท,ายและแสดงถึงคุณภาพของกระบวนการผลิตในรุ?น
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การผลิตที่จะกลายมาเป1นรุ?นการผลิตเพื่อจำหน?าย ซึ่งควรแสดงให,เห็นถึงความเทียบเท?าของ

ประสิทธิภาพในการรักษา การศึกษาทางคลินิกควรมีการสุ?มตัวอย?างและปกป£ด 2 ทาง (double-

blind) เพื่อหลีกเลี่ยงความลำเอียง 

ควรมีการตรวจสอบประสิทธิภาพที่แตกต?างกันในการศึกษาที่มีความเป1นไปได,สูงที่จะแสดง

ความแตกต?าง ซึ่งการเบี่ยงเบนของประสิทธิภาพที่เกิดขึ้นนั้นควรได,รับการพิสูจน8และมีข,อมูล

สนับสนุนเพิ่มเติมที่เพียงพอ 

5.2 รายละเอียดการรับเข3าของตัวอยtาง (Recruitment details) 

5.2.1 เอกสารการยินยอมท่ีแจ3งให3ทราบ (Informed consent document) 

สำเนาเอกสารการให,ความยินยอมซึ่งใช,ร?วมกับการทดลองทางคลินิก เอกสารน้ีควรกล?าวถึง

คำอธิบายเกี่ยวกับความเสีย่งและผลประโยชน8ที่คาดว?าจะเกิดข้ึนแก?ผู,เข,าร?วมการทดลองทางคลนิิก 

โดยเอกสารควรจะจัดทำข้ึนตาม ICH-E6 

5.2.2 ข3อมูลเก่ียวกับสถานท่ีทำการทดลองทางคลินิก (Clinical trial site information) 

ควรจัดเตรียมเอกสารแสดงข,อมูลของสถานที่ในแต?ละการศึกษาทางคลินิกให,สมบรูณ8 

5.3 เกณฑCเพ่ือเลือกกลุtมตัวอยtางเข3ามาศึกษา (Eligibility criteria) 

ควรเลือกกลุ?มประชากรผู,ปñวยที่สามารถแสดงผลทางคลินิกได,ชัดเจนที่สุด เช?น กลุ?มที่มี

ความไวที่สุดสำหรับการประเมินประสทิธิภาพ และนอกจากน้ีควรคำนึงถึงเพศ ผู,หญิงวัยเจริญพันธุ8 

สตรีมีครรภ8 เด็ก และบุคคลที่เป1นโรคเรื้อรัง 

5.4 รายงานการศึกษาทางคลินิก (Clinical studies reports) 

5.4.1 รายงานการศึกษาชีวเภสัชภัณฑC (Reports on biopharmaceutical studies) 

ในการศึกษาชีวประสิทธิผลจะประเมินอัตราและขนาดของการปลดปล?อยสารสำคัญจาก

ผลิตภัณฑ8ทางการแพทย8 การเปรียบเทียบชีวประสิทธิผลหรือการศึกษาชีวสมมูลอาจจะใช,ข,อมูล

ทางเภสัชจลนศาสตร8 เภสัชพลศาสตร8 ข,อมูลทางคลินิก หรือ การศึกษา dissolution ใน in vitro 

เป1นจุดสิ้นสุด และการศึกษาชีวประสิทธิผลอาจจะศึกษาในการบริหารยาครั้งเดียวหรือหลายครั้ง 

การศึกษาชีวประสิทธิผลควรรวมถึง 

- การศึกษาการปลดปล?อยและระดับยาในเลือดของเภสัชภัณฑ8รูปแบบของแข็งที่

บริหารยาทางปากเปรียบเทียบกับระดับยาในเลือดที่บริหารยาโดยการฉีดเข,าหลอด

เลือดดำหรือเภสัชภัณฑ8รูปแบบของเหลวที่บริหารยาทางปาก 

- การศึกษาสัดส?วนของรูปแบบเภสัชภัณฑ8 

- การศึกษาผลของอาหาร 
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5.4.2 รายงานการศึกษาเก่ียวกับเภสัชจลนศาสตรCโดยใช3วัสดุชีวภาพของมนุษยC (Reports of 

studies pertinent to pharmacokinetics using human biomaterials) 

การใช,วัสดุชีวภาพของมนุษย8ม ีความสำคัญอย ?างย ิ ่ง เช?น hepatocyte และ/หรือ 

microsomes ในตับเพื่อศึกษา metabolic pathways และเพื่อประเมินอนัตรกิรยิาระหว?างยากบั 

metabolic pathways ซึ่งรายงานควรประกอบด,วย 

- รายงานการศึกษาการจับกับพลาสมาโปรตีน 

- รายงานการศึกษาการเมตาบอลิซึมในตับและอันตรกิริยาระหว?างยา 

- รายงานการศึกษาการใช,วัสดุชีวภาพของมนุษย8อื่นๆ 

5.4.3 รายงานการศึกษาเภสัชจลนศาสตรC (Reports on pharmacokinetics (PK)) 

รายงานการศึกษาควรให,คำอธิบายเกี ่ยวกับการจัดการของร?างกายยาตามระยะเวลาที่

เปลี่ยนไป โดยมุ?งเน,นที่ความเข,มข,นสูงสุดของยาในพลาสมา (peak exposure) พื้นที่ใต,เส,นโค,ง 

(total exposure) การกำจัดยา และการสะสมของยาและ เมตาโบไลท8ของตัวยา โดยเฉพาะอย?าง

ย่ิงสารที่มีผลทางเภสัชวิทยา 

วัตถุประสงค8การศึกษาเภสชัจลนศาสตร8 

(1) วัดความเข,มข,นของยาและเมตาโบไลท8ในพลาสมาตามระยะเวลาที่เปลี่ยนแปลงไป 

(2) วัดความเข,มข,นของยาและเมตาโบไลท8ในป]สสาวะหรืออุจจาระเมื่อมีประโยชน8หรือจำเป1น 

(3) วัดการจับของยาและเมตาโบไลท8กับโปรตีนหรือเซลล8เม็ดเลือดแดง 

- รายงานการศึกษาทางเภสัชจลนศาสตร8และความทนเริ่มแรกในกลุ?มตัวอย?างสุขภาพดี 

- รายงานการศึกษาทางเภสัชจลนศาสตร8และความทนเริ่มแรกในกลุ?มตัวอย?างผู,ปñวย 

- รายงานการศึกษาป]จจัยภายในทางเภสัชจลนศาสตร8 

- รายงานการศึกษาป]จจัยภายนอกทางเภสัชจลนศาสตร8 

- รายงานการศึกษาทางเภสัชจลนศาสตร8ในกลุ?มประชากร 

5.4.4 รายงานการศึกษาเภสัชพลศาสตรC (Reports on pharmacodynamic (PD)) 

รายงานการศึกษาควรประกอบไปด,วย 

(1) การศึกษาคุณสมบัติทางเภสัชวิทยาที่ทราบหรือที่คาดว?าสัมพันธ8กับผลทางคลินิกที่ต,องการ 

(ตัวช้ีวัดทางชีวภาพ) 

(2) การศึกษาผลทางคลินิกหลักระยะสั้น 

(3) การศึกษาทางเภสัชพลศาสตร8ของคุณสมบัติอื่นๆ ที่ไม?เกี่ยวข,องกับผลทางคลินิกที่ต,องการ 
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5.4.5 รายงานประสิทธิภาพและความปลอดภัย (Reports on efficacy and safety) 

รายงานควรประกอบไปด,วยการศึกษาทางคลินิกทั้งหมดที่เกี่ยวข,องกับประสิทธิภาพและ/

หรือความปลอดภัยของยา ซึ ่งดำเนินการโดยผู ,ประกอบการหรือการใช,ข,อมูลอื่นๆที ่มีอยู ? ทั้ง

การศึกษาที ่เสร็จสิ ้นและอยู?ในระหว?างดำเนินการศึกษาทั้งในข,อบ?งใช,ที ่เสนอและไม?ได,เสนอ 

รายงานการศึกษาควรให,รายละเอียดที่เหมาะสมกับการศึกษาและเอกสารคำขอข้ึนทะเบียนตำรับ

ยา ซึ่งใน ICH E3 ได,อธิบายเน้ือหาของรายงานการศึกษาฉบับเต็มรวมทั้งหลักฐานที่เกี่ยวข,องทั้งใน

ด,านประสิทธิภาพและความปลอดภัย 

5.5 สถิติ Statistics (อธิบายเหตุผลของสถิติท่ีใช3) 

5.6 รายงานของประสบการณCหล ังจากการจำหน tายยา (Reports of post-marketing 

experience) 

ข,อมูลการศึกษาทางคลินิกก?อนได,รับการอนุมัติมักไม?เพียงพอที่จะระบุถึงความแตกต?าง

ทั้งหมดที่อาจเกิดขึ้น ดังนั้นความปลอดภัยทางคลินิกของยาชีววัตถุต,องได,รับการติดตามอย?าง

ใกล,ชิดและต?อเน่ืองในช?วงหลังการอนุมัติ ซึ่งรวมถึงการประเมินผลประโยชน8และความเสี่ยงอย?าง

ต?อเน่ืองด,วย 

ผู ,ยื ่นคำขอควรมีข,อกำหนดเกี ่ยวกับความเสี ่ยงในเอกสารข,อมูลแม?บทของยาสำหรับ

ผลิตภัณฑ8ยาที่อยู?ในระหว?างการทบทวน ซึ่งรวมถึงคำอธิบายเกี่ยวกับประเด็นด,านความปลอดภัยที่

เป1นไปได,ที่เกี่ยวข,องกับความสามารถในการทนต?อยา ซึ่งอาจเป1นผลมาจากกระบวนการผลิตที่

แตกต?างไปจากของผู,ผลิตต,นแบบ ใน เอกสารข,อมูลแม?บทของยา ผู,ยื่นคำควรจะมีการเสนอแนว

ทางการบริหารจัดการความเสี่ยงหรือแผนการติดตามยาหลังออกสู?ตลาด (pharmacovigilance) 

ตามแนวทางของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาในป]จจบุัน ซึ่งควรคำนึงถึงความเสี่ยงที่ระบุ

ในระหว?างการพัฒนาผลิตภัณฑ8และความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึน 

ระบบและกระบวนการติดตามยาหลังออกสู ?ตลาด ควรมีการพิจารณาการติดตามความ

ปลอดภัยที่กำหนดเฉพาะสำหรับผลิตภัณฑ8ชีววัตถุอ,างอิงหรือประเภทผลิตภัณฑ8นั้นๆในแผนการ

บริหารจัดการความเสี่ยงด,วย 

สำหรับข,อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นน้ี สามารถศึกษาเพิ่มเติมได,ใน ICH Q9 การรายงาน 

ควรอ,างถึงแนวทางการติดตามยาหลังออกสู?ตลาดของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

5.6. การทดสอบการกระตุ3นภูมิคุ3มกัน (Testing of immunogenicity) 

ผู ,ยื ่นคำขอควรมีการแสดงเหตุผลของกลยุทธ8ในการทดสอบแอนติบอดีที ่เสนอไว, การ

ทดสอบการกระตุ,นภูมิคุ,มกนัควรทำการทดสอบโดยใช,วิธีการที่ทันสมัย มีความจำเพาะและความไว
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ที่เหมาะสม การทดสอบเบื้องต,นควรได,รับการตรวจสอบความถูกต,องและมีความไวเพียงพอที่จะ

ตรวจหาไตเตอร8ที่ต่ำ และแอนติบอดีที่มีความสามารถในการจับต่ำ และการตรวจวัดโดยใช,การ

ทดสอบเบื้องต,น ควรมีการทดสอบการ neutralize แอนติบอดี เพื่อช?วยในตรวจสอบคุณลักษณะ

ของแอนติบอดี หากเป1นไปได,ควรใช,วิธีการที่เป1นมาตรฐานและมาตรฐานสากล และควรมีการ

พิจารณาการทดสอบการรบกวนของแอนติเจนที่หมุนเวียนอยู?ในกระแสเลือดกับแอนติบอดีด,วย 

ช?วงเวลาในการสุ?มตัวอย?างมาทดสอบกับแอนติบอดีควรมีการแสดงถึงเหตุผลด,วย 

ในแง?มุมของระยะเวลาที่เริ่มเกิดขึ้น (onset) และอุบัติการณ8ในการกระตุ,นภูมิคุ,มกันที่ไม?

สามารถทำนายได, จึงต,องการผลการติดตามแอนติบอดีระยะยาวในช?วงเวลาที่กำหนดไว,ล?วงหน,า 

ในกรณีของยาที ่ต,องบริหารระยะยาว จะต,องมีข,อมูลการติดตามระยะเวลา 1 ป±ก?อนออก

ใบอนุญาต ผู,ยื่นคำขอควรพิจารณาความเป1นไปได,ของแอนติบอดีต?อสิ่งปนเปûüอนที่เกี่ยวข,องกับ

กระบวนการผลิต 

 หากผลิตภัณฑ8ยาชีววัตถุมีการตอบสนองต?อภูมิคุ,มกันที่แตกต?างเมื่อเปรียบเทียบกับ

ผลิตภัณฑ8ยาชีววัตถุต,นแบบ จะต,องมีการวิเคราะห8ลักษณะของแอนติบอดีและผลกระทบเหล?าน้ัน

ต?อความปลอดภัยทางคลินิก ประสิทธิภาพและพารามิเตอร8ทางเภสัชจลนศาสตร8ต?อไป ควรจะ

พิจารณาเป1นพิเศษในผลิตภัณฑ8ที่มีโอกาสของการเกิดการตอบสนองของระบบภูมิคุ,มกันซึ่งอาจ

ส?งผลต?อโปรตีนภายในร?างกายและหน,าที่ทางชีวภาพที่รุนแรง การทดสอบแอนติบอดีควรจะได,รับ

การพิจารณาเป1นส?วนหน่ึงของโปรโตคอลในการทดสอบทางคลินิก ผู,ย่ืนคำขอควรพิจารณาบทบาท

ของการกระตุ,นภูมิคุ,มกันในบางเหตุการณ8 เช?น ปฏิกิริยาการแพ, ปฏิกิริยาบริเวณที่บริหารยา 

ปฏิกิริยาภูมิต,านทานตัวเอง และการขาดประสิทธิภาพ 

5.7 การอ3างอิงวรรณกรรม Literature references 

 ควรมีการจัดเตรียมสำเนาเอกสารที ่ใช,อ,างอิง รวมทั ้งบทความเผยแพร?ที ่สำคัญ 

รายงานการประชุมที ่ เป1นทางการ หร ือ เคร ื ่องมือหรือแนวทางการควบคุมอื ่นๆ ในแต?ละ

เอกสารอ,างอิงควรมีการจัดทำสำเนา 1 ชุด และสำเนาของเอกสารอ,างอิงที่ไม?ได,รวมอยู?ในที่น้ีควร

จะมีการเตรียมไว,ให,พร,อมใช,งานได,ทันทเีมื่อมีการร,องขอ 
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2.4.5 คำถาม-คำตอบเก่ียวกับการประเมินทะเบยีนตำรับยาชีววัตถุคล3ายคลึง (Question-Based Review 

for Biosimilar) 

เพื่อให,การประเมินทะเบียนตำรับยาเป1นมาตรฐานเดียวกัน การกำหนดวิธีการประเมินโดยใช,คำถามใน

แต?ละประเด็นที่เกี่ยวข,องกับหัวข,อการประเมินในแต?ละส?วนของเอกสารข,อมูลที่ต,องใช,ในการข้ึนทะเบียนยาชีว

วัตถุคล,ายคลึงเป1นสิ่งที่จำเป1นตามหลักการการประเมินทะเบียนตำรับยาที่ดี (good review practice; GRP) ที่

จะประกอบไปด,วยชุดคำถามและมีข,อแนะนำด,านวิชาการกำกับในแต?ละหัวข,อในการประเมินไปทีละประเด็นจน

ครบทุกหัวข,อจะทำให,ได,ข,อมูลความเห็นของผู,เช่ียวชาญที่จะประเมินทะเบียนตำรับยาในแต?ละประเภทคำขอข้ึน

ทะเบียนมีความชัดเจน ตรงประเด็น และการประเมินประโยชน8กับความเสี่ยงเป1นไปอย?างถูกต,อง เหมาะสม

สำหรับยาชีววัตถุคล,ายคลึง  

Question-Based Review for Biosimilar: มุ?งเน,นไปที่ความไม?แตกต?างกันทางคลินิกระหว?างยาชีว

วัตถุคล,ายคลึงและยาชีววัตถุอ,างอิงในแง?ของความปลอดภัย ความบริสุทธ์ิ และประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ8 

Quality part: 

QBR: วัตถุดิบตัวยาสำคัญ (Drug substance) 

1. สถานท่ีผลิตตัวยาสำคัญเป™นไปตามเกณฑCด3านคุณภาพท่ียอมรับได3หรือไมt  

เคล็ดลับสำหรับผู8ประเมิน: สิ่งสำคัญที่ต,องพิจารณา 

v ข,อมูลเกี่ยวกับช่ือ ที่อยู? สำหรับสถานที่ผลิตเพื่อจำหน?าย 

v ข,อมูลเกี่ยวกับสิ่งอำนวยความสะดวกในการผลิตและการปล?อย/การทดสอบความคงตัวทั้งหมด 

v วันที่มีการตรวจสอบครั้งสุดท,ายในแต?ละสถานที่ที่เกี ่ยวข,อง และควรตรวจสอบผลด,วย หากผู,

ประเมินมีข,อสงสัยใด ๆ ในระหว?างการตรวจสอบควรมีการให,ข,อสรุปเกี่ยวกับข,อสงสัยเหล?าน้ีอย?าง

เพียงพอ 

 

2. แผนภาพกระบวนการผลิตแสดงถึงการรับเข3าวัตถุดิบที ่ยอมรับได3(acceptable incoming 

materials) ตัวทำปฏิกิริยา(reagents) สภาวะในการเกิดปฏิกิริยา(reaction conditions) และ in 

process controls(การควบคุมระหวtางกระบวนการ) เป™นไปตามเกณฑCมาตรฐานคุณภาพหรือไมt 

เคล็ดลับสำหรับผู8ประเมิน: สิ่งสำคัญที่ต,องพิจารณา 

v แหล?งที่มาและประวัติการใช,เซลล8ตั้งต,น (Origin, source and history of the cell substrate): 

สายพันธุ8 (species) สเตรน (strain) คุณลักษณะทางพันธุกรรม (genotypic characteristics) 

คุณลักษณะทางพันธุกรรมที่แสดงออก (phenotypic characteristics) ระดับช่ัวอายุ (generation 

level) พยาธิกำเนิด (pathogenicity) การผลิตสารพิษ (toxin production) ความบริสุทธิ ์เชิง
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ชีวภาพ (biological purity) และข,อมูลชีววัตถุอันตราย (biohazard information) สภาวะในการ

ผสมพันธุ8 (breeding conditions) เนื ้อเยื ่อหรืออวัยวะต,นกำเนิด (tissue or organ of origin) 

แหล?งกำเนิดทางภูมิศาสตร8 (geographical origin) อายุและเพศของผู,บริจาค (age and sex of 

the donor) การทดสอบหาเช้ือก?อโรค (test for pathogenic agents) สภาวะทางสรีรวิทยาทั่วไป

ของผู ,บร ิจาค (general physiological condition of donor) ข,อมูลเก ี ่ยวกับประวัติในการ

เพาะเลี้ยงเซลล8(documentation of cultivation history of the cells) วิธีและกระบวนการที่ใช,

สำหรับแยกเซลล8(methods and procedures used for isolation cells) และคำอธิบายการ

ปรับเปลี่ยนพันธุกรรม (description of any genetic manipulation) 

v ดูรายละเอียดตาม ICH Q5B และ ICH Q5D 

v กระบวนการผลิตเซลล8ต,นกำเนิด (Generation of the Cell Substrate): เซลล8ฟ£วชั ่น (cell 

fusion) ทรานเฟกชั ่น (transfection) การคัดเล ือก (selection) การคัดแยกโคโลนี (colony 

isolation) การโคลนยีน (cloning gene) การขยายขนาด (amplification) และการดัดแปลง

สภาวะที่ใช,ในการเพาะเลี้ยง หรืออาหารเลี้ยงเช้ือ (adaptation of condition or media) 

v ระบบธนาคารเซลล8 (Cell Banking System) ขนาดของธนาคารเซลล8(size of the cell bank) 

ระบบป£ดของภาชนะบรรจุ (container and closure system) กระบวนการที่ใช,ในการจัดเตรียม

ธนาคารเซลล8 เช?น ไครโอโพรเทกแทนต8 (cryoprotectant) และอาหารเลี้ยงเชื้อ การทดสอบเพื่อ

ควบคุมคุณภาพธนาคารเซลล8 (cell banking quality control testing activities) และความคง

ตัวระหว?างการผลิตและการเก็บรักษา (cell line stability during production and storage) 

รวมถึงขั ้นตอนที่ใช,ในการสร,างธนาคารเซลล8ต,นแบบ (Master Cell Bank; MCB) และธนาคาร

เซลล8การผลิต (Working Cell Bank; WCB) ควรให,รายละเอียดตาม ICH Q5A, ICH Q5B, ICH 

Q5C และ ICH Q5D  

v ควรให,ข,อมูลเกี่ยวกับแหล?งที่มาของธนาคารเซลล8 (พัฒนาข้ึนภายในหรือได,มาจากแหล?งภายนอก) 

หากได,จากแหล?งที่มาภายนอกต,องให,ข,อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับกระบวนการผลิตเซลล8ต,นกำเนิด  

     

ระบบธนาคารเซลลC (Cell banking system) 

• Two tiered or single tiered system 

• กลย ุทธ 8ท ี ่ ช ? วยสน ับสน ุนธนาคาร เซลล 8  (Strategy for supply of cell bank; 

preparation of new cell bank) 
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• การทดสอบธนาคารเซลล8การผลิต และบันทึกรายงานการใช,งาน (Working cell 

bank testing and record of consumption) 

• ระบุรายละเอียดของธนาคารเซลล8ต,นแบบและธนาคารเซลล8การผลิตอย?างชัดเจน  

(Well defined master and working cell bank) 

• ประวัติของ Cell line และการผลิตของธนาคารเซลล8 (Cell line history and cell 

bank production) 

• ตัวทำปฏิกิร ิยาที ่ใช,ในระหว?างการเพาะเลี ้ยงเซลล8 (Reagents used during cell 

culture) 

• วิธีการที่ใช,ในระหว?างการเพาะเลี้ยงเซลล8 (Methods used during cell culture) 

• อายุของเซลล8ในหลอดทดลอง (In vitro cell age) 

• สภาวะในการเก็บรักษา (Storage conditions) 

• ตัวชี้วัดของลักษณะที่แสดงออกภายนอก และลักษณะที่กำหนดไว,บนสารพันธุกรรม  

(Phenotypic and genotypic markers) 

• ตำแหน?งของเอนไซม8ตัดจำเพาะของเวกเตอร8ที ่ใช,ในการแสดงออก (Restriction 

endonuclease mapping of expression vector) 

• การวิเคราะห8จำนวนคัดลอกของยีน (Analysis of gene copy number) 

• การวิเคราะห8ถึงการเพิ่มและลดของลำดับเบส (Analysis for insertion or deletion 

sequence) 

• จำนวนตำแหน?งที่มีการเพิ่มลำดับเบส (Number of insertion sites) 

• สำหรับระบบการแสดงออกของโครโมโซม ควรมีการกำหนดร,อยละของเซลล8เจ,าบ,าน

ท ี ่ ค ง ไ ว ,  ( For chromosomal expression system, the percent of host cell 

retaining the expression construction should be determine)  

• มีการยืนยันรหัสของลำดับโปรตีนในเวกเตอร8ที่ใช,ในการแสดงออก (Confirmation of 

protein coding sequence in expression vector) 

• ส ำห ร ั บ เ ซ ล ล 8 ท ี ่ มี  chromosomal copies ขอ ง  expression construct the 

nucleotide:  

o sequence of the coding sequence could verified by re-cloning 

o sequencing of chromosomal copies 
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• อีกวิธีหนึ่ง ลำดับกรดนิวคลีอิกของ Erythropoietin(EPO) ควรจะมีการทวนสอบโดย

วิธีการ เช?น sequencing the pooled cDNA clones หรือ วัตถุดิบที่ถูกเพิ่มปริมาณ

โดยปฏิกิริยาลูกโซ?พอลิเมอเรส (polymerase chain reaction) 

  

กระบวนการผลิตธนาคารเซลลC (Cell Banking Procedures)  

• กระบวนการรับรองการปÇองกันการปนเปûüอนระหว?างการผลิตธนาคารเซลล8 

• ชนิดของระบบธนาคารเซลล8 (vial หรือ ampoule). 

• ไครโอโพรเทกแทนต8(Crypoprotectant) และอาหารเลี้ยงเชื้อ(media) ที่ใช,ในการ

ผลิตธนาคารเซลล8 

• กระบวนการในการผลิตธนาคาร (การขยายขนาดของเซลล8 การรวมและถ?ายโอนไปยัง 

vial หรือ ampoules) 

• กระบวนการ Aliquoting และ freezing 

• กลยุทธ8และสภาวะในการเก็บรักษา 

 

หล ักการทั ่วไปในการตรวจสอบคุณลักษณะและทดสอบธนาคารเซลลC (General 

principles of characterization and testing of cell banks) 

• Isoenzyme analysis (ถ,ามี) 

• Banding cytogenecity/ species specific antisera 

• RFLP (DNA Banding pattern) 

• Bioburden test/ sterility test 

• Mycoplasma test 

 

การตรวจหาไวรัส (Virus detection test) ตาม ICH guideline Q5A 

• MCB Endogenous viruses 

• MCB Adventitious viruses 

• WCB or EPCB (End of Production Cell Bank) endogenous viruses 

• WCB/ EPCB adventitious viruses 
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• หากมีเซลล8มากกว?าหน่ึงชนิดที่ใช,ในการสร,างธนาคารเซลล8ควรมีการทดสอบ 

• Mouse antibody production for MCB 

 

ความคงตัวของเซลลCต้ังต3น (Cell substrate stability) 

Comparative study WCB/EPCB (ต,องใช, 1 รุ?นการผลิตของ EPCB): 

• ความเหมือนของลำดับการถอดรหัสดีเอ็นเอในระบบการแสดงออก 

• ลักษณะทางสัณฐานวิทยา (Morphological characteristics) 

• ลักษณะการเจริญเติบโต (Growth characteristic) 

• ตัวช้ีวัดทางชีวเคมี (Biochemical markers) 

• ตัวช้ีวัดทางภูมิคุ,มกัน (Immunological marker) 

• ผลผลิตของผลิตภัณฑ8ที่ต,องการ (Productivity of desired product) 

     

การตรวจสอบคุณลักษณะของการแสดงออกเชิงโครงสร3าง (Characterization of 

expression construct) ตาม ICH Q5B 

• Nucleotide coding sequence for the protein 

• Source of nucleotide sequence from which it has been taken 

• Methods used for preparing DNA coding for the protein gene 

• Assembly of expression construct 

• Origin or replication 

• Antibiotic resistance genes 

• Promoters 

• Enhancer 

• Fusion protein 

• Flaking region 

• Site (junction) of insertions 

• Complete map of the plasmid sequence: 

• Other proteins expressed by the same plasmid (if any) 
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• Methods used for transfer of expression vector into a host 

• Methods used for amplifying the expression construct 

• Selection criteria for selecting the clone for production 

 

จุดสิ้นสุดของการผลิตธนาคารเซลลC (End of Production Cell Bank; EPCB) 

• เซลล8ควรจะมาจากรุ ?นการผลิตนำร?องเพื ่อผลิตผลิตภัณฑ8ทางการค,า (full scale 

production batch) 

• รหัสลำดับของระบบการแสดงออก (expression system) ของเซลล8ที่ใช,ในการผลิต

(production cells)  ควรม ีการทวนสอบโดย nucleic acid testing หร ือ  final 

protein product 

v Source of Adventitious Agent 

v แบบแผนการส ั ง เคราะห8 (Synthetic scheme) ท ี ่ มี  chemical structures, 

reaction conditions และ reagents  

v ข,อมูลเกี่ยวกับกระบวนการผลิตที่มี ขนาดของรุ?นการผลิต (batch size) ปริมาณ

และโมลาร8สมมูลของสารตั้งต,น (input quantities and molar equivalents of 

input materials) ผลผลิตที ่คาดการ (expected yields) ผลผลิตทางทฤษฎี 

(theoretical yield) และร,อยละในแต?ละข้ันตอน 

v สารมัธยันตร8ทั้งหมดที่ถูกแยกออกมาจะต,องมีการระบุไว,อย?างชัดเจน 

v คำอธิบายโดยย?อเกี ่ยวกับขั ้นตอนการทำซ้ำด,วยวิธ ีการเดิม (reprocessing 

procedures) หรือการทำซ้ำด,วยวิธีการใหม? (reworking procedures) เกณฑ8การ

ยอมรับที่ใช, (ถ,ามี) และมีการอ,างอิงไปถึงข,อมูลเพิ่มเติม (supporting data)  

 

3. สารต้ังต3นสำหรับกระบวนการผลิตอยูtในเกณฑCท่ียอมรับได3หรือไมt ข3อกำหนดสำหรับตัวทำปฏิกิริยา 

ตัวทำละลาย ตัวเรtงปฏิกิริยา กระบวนการผลิต ฯลฯ ยอมรับได3ตามเกณฑCมาตรฐานคุณภาพหรือไมt  

เคล็ดลับสำหรับผู8ประเมิน: สิ่งสำคัญที่ต,องพิจารณา 

v ข,อมูลเกี่ยวกับช่ือ ที่อยู? สำหรับสถานที่ผลิต 

v สัญญาของห,องปฏิบัติการการผลิต (ถ,ามี) 

v สิ่งอำนวยความสะดวกในการทดสอบ 
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v สถานที่ปล?อยผ?านผลิตภัณฑ8 

v สถานที่ผลิตตัวยาสำคัญ 

v ข,อมูลสถานที่ผลิตผลิตภัณฑ8ยา 

v ความรับผิดชอบของโรงงาน 

v ลักษณะกระบวนการผลิตและข,อกำหนดของกระบวนการ 

A. ลักษณะของกระบวนการผลติและการควบคุมกระบวนการ (Description of manufacturing process 

and process controls) 

v รายละเอียดของกระบวนการผลิตตัวยาสำคัญ ควรให,ข,อมูลเพื ่ออธิบายกระบวนการผลิตและการ

ควบคุมกระบวนการอย?างเพียงพอ ตัวอย?างเช?น ควรมีการให,ข,อมูลเกี่ยวกับกระบวนการผลิตโดยทั่วไป 

จะเริ่มต,นด,วยขวดของธนาคารเซลล8 การเพาะเลี้ยงเซลล8 (culture) การเก็บเกี่ยวเซลล8 (harvest) การ

ทำให,บริสุทธ์ิ (purification) และปฏิกิร ิยาการดัดแปลงโมเลกุลโปรตีน (modification reactions 

filling) สภาวะการเก็บและการจัดส?ง 

B. รุtนและขนาดการผลิต (Batch and scale definition) 

v ต,องมีการอธิบายระบบเลขรุ?นการผลิตซึ่งรวมถึงข,อมูลเกี่ยวกับการรวบรวมผลผลิต (ถ,ามี) หรือสารมัธ

ยันตร8และขนาดการผลิต 

C. การเพาะเลี้ยงเซลลCและการเก็บเก่ียว (Cell culture and harvest) 

v ควรมีแผนภาพที่แสดงเส,นทางการผลิตจากต,นกำเนิด (เช?น เซลล8ที่บรรจอุยู?ใน WCB หนึ่งหรือหลาย

ขวด จนถึงการเก็บเกี่ยวครั้งล?าสุด) แผนผังควรประกอบด,วยข้ันตอนทั้งหมด (การดำเนินการแต?ละข้ัน) 

และสารมัธยันตร8 แผนผังของกระบวนการจะต,องมกีารทดสอบการควบคุมระหว?างกระบวนการ (IPCs) 

ประกอบด,วย: 

i. บทสรุปสำหรับกระบวนการเพาะเลี้ยงเซลล8 

ii. กราฟสำหรับการหมัก  

iii. พารามิเตอร8ในข้ันตอนการดำเนินงาน  

ต,องให,ข,อมูลที่เกี่ยวข,องในแต?ละขั้นตอน เช?น population doubling levels, cell concentration, 

volumes, pH, cultivation times, holding times, and temperature 

จะต,องมีการระบุถึง Critical steps และ critical intermediates สำหรับแต?ละข,อกำหนด  

มีการอธิบายในแต?ละขั้นตอนในแผนผัง โดยข,อมูลที่ให, เช?น ขนาดการผลิต (scale), อาหารเลี้ยงเช้ือ

และสารเติมแต?ง (culture media and additive), เครื ่องมือหลัก (major equipment) และการควบคุม

กระบวนการ (process control) รวมถึงการทดสอบในกระบวนการและพารามิเตอร8ที่ใช,ในการปฏิบัติงาน (in-
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process tests and operational parameters), process steps, เครื่องมือและสารมัธยันตร8ตามเกณฑ8การ

ยอมรับ (equipment and intermediates with acceptance criteria)  

ต,องให,ข,อมูลเกี่ยวกับวิธีการที่ใช,ในการถ?ายโอนวัตถุดิบระหว?างข้ันตอน อุปกรณ8 พื้นที่ และสิ่งปลูกสร,าง

ตามความเหมาะสมรวมถึงสภาวะในการขนส?งและการเก็บรักษา 

D. การทำให3บริสุทธิ ์และปฏิกิริยาการดัดแปลงโมเลกุลของโปรตีน (Purification and modification 

reactions) 

ต,องมีแผนภาพที่แสดงในข้ันตอนการทำให,บริสุทธ์ิ (การดำเนินการในแต?ละข้ัน) จากการเก็บเกี่ยวจนถึง

ข้ันตอนก?อนเติมตัวยาสำคัญ 

แผนผังของกระบวนการที ่มีการทดสอบที่ใช,ในการควบคุมระหว?างกระบวนการผลิต (In Process 

Control Tests; IPCs) ประกอบด,วย: 

i. บทสรุปสำหรับกระบวนการทำให,บริสุทธ์ิ 

ii. กราฟสำหรับกระบวนการทำให,บริสุทธ์ิ 

iii. การอธิบายสำหรับพารามิเตอร8ในการดำเนินงานแต?ละข้ัน  

ควรระบุข้ันตอน สารมัธยันตร8 และข,อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข,องสำหรับแต?ละข้ันตอน (เช?น volume, pH, 

critical processing time, holding times, temperatures and elution profiles and selection of 

fraction, storage of intermediate ถ,ามี) ควรระบุข้ันตอนสำคัญสำหรับข,อกำหนดที่กำหนดขึ้น ต,องระบุ

รายละเอียดของแต?ละข้ันตอนกระบวนการ (ตามที่ระบุไว,ในแผนผัง)  

คำอธิบายควรมีข,อมูล เช?น ขนาดการผลิต (scale) บัฟเฟอร8และตัวทำปฏิกิริยาอื่นๆ เครื่องมือหลัก 

(major equipment) และวัตถุดิบ ต,องให,ข,อมูลสำหรับวัสดุ เช?น เมมเบรนและโครมาโทรกราฟ±เรซิน ต,องระบุ

ข,อมูลเกี่ยวกับเงื่อนไขการใช,งานและการนำกลับมาใช,อีกครั้ง ควรมศึีกษาเพื่อตรวจสอบความถูกต,องของการใช,

และการฟûüนฟูคอลัมน8และเมมเบรน คำอธิบายควรรวมถึงการควบคุมกระบวนการ (การทดสอบในระหว?าง

กระบวนการและพารามิเตอร8ในการดำเนินงาน) พร,อมทั้งบอกเกณฑ8การยอมรับสำหรับขั้นตอน อุปกรณ8และ

สารมัธยันตร8 หากจำเป1นต,องทำซ้ำ (reprocess) ต,องมีการอธิบายเกี่ยวกับขั้นตอนพร,อมเกณฑ8การยอมรับ

สำหรับสารมัธยันตร8หรือตัวยาสำคัญ 

ควรระบุสารต้ังต,นอย?างชัดเจนพร,อมกับข,อกำหนดที่เหมาะสม เหตุผลสำหรับการกำหนดสารต้ังต,นแต?

ละชิ้นควรสอดคล,องกับหลักการทั่วไปสำหรับชีววัตถุหรือยาชีววัตถุคล,ายคลึง ข,อมูลนี้อาจรวมถึงข,อมูลถ,ามี

ข,อมูลเกี่ยวกับ: 

 

v ช่ือ ที่อยู? และข,อมูลติดต?อผู,ผลิตของแต?ละสารต้ังต,น 
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v แผนภาพและคำอธิบายที่ระบุเส,นทางและเงื่อนไขของสารต้ังต,น 

v อภิปรายเกี่ยวกบัสิ่งปนเปûüอน รวมถึงตัวทำละลายที่ตกค,าง  ) residual solvents ( และสิ่งปนเปûüอนอนิ

นทรีย8  ) inorganic impurities ( ซึ่งเกิดจากกระบวนการผลิต สารต้ังต,น 

v ความสามารถในการวิเคราะห8หาสิ่งปนเปûüอนในสารต้ังต,น 

v การทำให,บริสุทธ์ิจากสิ่งปนเปûüอนและอนุพันธ8ในข้ันตอนต?อไป 

v ข,อกำหนดสำหรับสารต้ังต,นแต?ละช้ินจะมีผลต?อกลยุทธ8ในการควบคุม  ) control strategy( อย?างไร 

 

4. มีการระบุ critical process parameters (CPPs) และเชื่อมโยงกับคุณภาพของตัวยาสำคัญหรือไมt 

มีการควบคุมระหวtางกระบวนการ (in-process controls: IPCs) หรือการทดสอบที่เกี่ยวข3องกับ

วิธีการวิเคราะหCและเกณฑCการยอมรับในแตtละขั้นตอนหรือไมt ข3อกำหนดสำหรับสารมัธยันตรCยอมรับ

ได3หรือไมt การควบคุมตัวยาสำคัญยอมรับได3หรือไมt มีการตรวจสอบกระบวนการและ / หรือมีการ

ประเมินข3อมูลหรือไมt  

เคล็ดลับสำหรับผู8ประเมิน: สิ่งสำคัญที่ต,องพิจารณา 

v ขั้นตอนท่ีสำคัญยิ่ง(Critical steps) 

o ควรมีการทดสอบและเกณฑ8การยอมรับ (โดยการแสดงเหตุผลรวมถึงการทดลอง) ใน

ขั้นตอนที่สำคัญยิ่งของกระบวนการผลิต เพื่อให,แน?ใจว?ากระบวนการนี้ได,รับการควบคุม 

เช?น 

• การตรวจสอบกระบวนการเพาะเลี้ยงเซลล8  

• ตารางการทดสอบที่ใช,ในการควบคุมระหว?างกระบวนการผลิต พร,อมตัวควบคุม 

• ข,อสรุปของการควบคุมกระบวนการ และในระหว?างกระบวนการทำให,บริสุทธ์ิ  

• ข,อจำกัดของการควบคุมกระบวนการผลิต ในระหว?างกระบวนการทำให,บริสุทธ์ิ  

 

v สารมัธยันตร8 (Intermediates)  

o ควรมีข,อมูลการควบคุมคุณภาพของสารมัธยันตร8ที่แยกได,ระหว?างกระบวนการผลิต ตาม 

ICH Q6A และ ICH Q6B และควรมีข,อมูลความคงตัวเพื ่อสนับสนุนสภาวะในการเก็บ

รักษา ตาม ICH Q5C, section 4.1 ซึ ่งรวมถึงแผนผัง(flow chart) ของพารามิเตอร8ที่

สำคัญยิ ่ง(critical parameters) และแผนการสุ ?มตัวอย?าง (sampling plan) ในแต?ละ

กระบวนการ 
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v การควบคุมวัตถุดิบตัวยาสำคัญ (Control of Drug Substance) 

o ข3อกำหนด (Specification) 

o วิธีการวิเคราะหC (Analytical Procedures) 

ต,องให,ข,อมูลเกี่ยวกับวิธีการวิเคราะห8ตัวยาสำคัญ: 

• Protein estimation and quantitation  

• Purity and identity tests 

• Activity and potency test, both in vitro and in vivo 
• Bacterial endotoxin 

• Sterility and bioburden 

• Glycoproteins content 

• N-terminal aminoacid sequenceing 

o การตรวจสอบความถูกต 3องของวิธ ีการว ิ เคราะหC (Validation of Analytical 

Procedures) 

ต,องให,ข,อมูลเกี่ยวกับการตรวจสอบความถูกต,องของการวิเคราะห8 รวมไปถึงข,อมูลการ

ทดลองสำหรับวิธีการวิเคราะห8ที่ใช,ในการทดสอบวัตถุดิบตัวยาสำคัญ 

o การวิเคราะหCรุtนการผลิต (Batch Analyses) 

ต,องให,ข,อมูลเกี่ยวกับคำอธิบายและผลการวิเคราะห8ของรุ?นการผลิต 

o การชี้แจงเหตุผลของข3อกำหนด )Justification of Specification) 

ต,องให,ข,อมูลเกี่ยวกบัเหตุผลของข,อกำหนดต?างๆสำหรับวัตถุดิบตัวยาสำคัญ 

o สารมาตรฐานอ3างอิง หรือวัตถุอ3างอิง (Reference standards or materials) 

ต,องให,ข,อมูลของสารมาตรฐานอ,างอิง หรือวัตถุอ,างอิงที่ใช,ในการทดสอบวัตถุดิบตัวยา

สำคัญ 

v การตรวจสอบความถูกต 3องและการทวนสอบกระบวนการ (Process validation and 

verification) 

o ควรมีการตรวจสอบกระบวนการและ/หรือการประเมินผลสำหรับกระบวนการทำให,

ปราศจากเช้ือ 

o ควรมีข,อมูลที่เพียงพอในการตรวจสอบกระบวนการ และการประเมินผล เพื่อแสดงให,เห็น

ว?ากระบวนการในการผลิต(รวมถึงขั ้นตอนต?างๆในการทำซ้ำ มีความเหมาะสมตาม



 
116 

วัตถุประสงค8 และเพื่อยืนยันการเลือกการควบคุมกระบวนการที่สำคัญย่ิง (พารามิเตอร8ที่

ใช,ในการปฏิบัติงาน และการทดสอบที่ใช,ในการควบคุมระหว?างกระบวนการผลิต) และ

ขอบเขตสำหรับข้ันตอนที่สำคัญย่ิงในกระบวนการผลิต (เช?น การเพาะเลี้ยงเซลล8 การเก็บ

เกี่ยว การทำให,บริสุทธ์ิ และการดัดแปลง) 

o ควรมีการบรรยายแผนการดำเนินการตรวจสอบความถูกต,อง และควรมีการจัดเตรียมผล

การวิเคราะห8และข,อสรุปจากการศึกษา 

o การวิเคราะห8เปรียบเทียบและการตรวจสอบความถูกต,อง ควรมีการเชื ่อมโยงหรือ

จัดเตรียมข,อมูลในส?วนของการแสดงเหตุผลในการเลือกการควบคุมกระบวนการที่สำคัญ

ย่ิง และเกณฑ8ในการยอมรับ 

o ควรมีการจัดเตรียมข,อมูลจากการประเมินผล สำหรับข้ันตอนในการผลิตมีวัตถุประสงค8ที่

จะกำจัดหรือระงับการปนเปûüอนเช้ือไวรัส ยกตัวอย?างเช?น 

• การตรวจสอบความถูกต,องของการเตรียมอาหารเลี ้ยงเชื ้อ (Validation of 

media preparation) 

• การตรวจสอบความถูกต,องของการเตรียมบัฟเฟอร8 (Validation of buffers 

preparation) 

• การตรวจสอบความถูกต,องของข้ันตอนการเพาะเลี้ยงเซลล8 และกระบวนการหมกั 

(Validation of cell culture process and fermentation) 

• การตรวจสอบความถูกต,องของกระบวนการทำให,บริสุทธิ ์  (Validation of 

purification process) 

• การตรวจสอบความถูกต ,องของการชะลอสารม ัธย ันตร 8  (Validation of 

intermediate hold studies) 

• การตรวจสอบความถูกต,องของการกำจัดไวรัส (Validation of virus clearance 

studies) 

• การตรวจสอบความถูกต,องของการทำความสะอาด (Cleaning validation) 

• การตรวจสอบความถูกต,องของการผสม (Validation of mixing studies) 

• การตรวจสอบความถูกต,องของระยะเวลาที่ใช,ในอาหารเลี้ยงเช้ือ (Validation of 

media hold time) 

• การตรวจสอบความถูกต,องของระยะเวลาที ่ใช,ในบัฟเฟอร8 (Validation of 

buffers hold time) 
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• การตรวจสอบความถูกต,องของการเก็บรักษาคอลัมน8และเรซิน (Validation of 

column and resin storage studies) 

• การตรวจสอบความถูกต,องของความสามารถในการชะของเรซิน (Validation of 

resin leachable studies) 

• การตรวจสอบความถูกต,องของการถ?ายโอนธนาคารเซลล8 (Validation of cell 

bank remote transfer) 

• การตรวจสอบความถูกต,องของการจัดส?งวัตถุดิบตัวยาสำคัญ (Drug substance 

shipping validation) 

• การตรวจสอบความถูกต,องของกระบวนการปราศจากเชื ้อ (Validation of 

sterilization processes) 

• ค ุณส มบ ั ต ิ ข อ ง อ ุ ป ก ร ณ 8 ท ี ่ ใ ช , ใ นก ร ะบ วนก า ร  (Process equipment 

qualifications) 

 

5. มีการระบุสารปนเปíìอนท่ีอาจเกิดขึ้นจากตัวยาสำคัญหรือไมt  

เคล็ดลับสำหรับผู8ประเมิน: สิ่งสำคัญที่ต,องพิจารณา 

v ควรมีข,อสรุปของการสังเกตสิ่งปนเปûüอนที่อาจเกิดข้ึน ด,วยข,อมูลต?อไปน้ี:  

•  โครงสร,าง (Structures)  

• IUPAC name  

• เกณฑ8การยอมรับที่ต,องการ  

• วิธีที่ใช,ในการตรวจวิเคราะห8 เช?น HPLC with LOD/LOQ, TLC เป1นต,น   

• แหล?งกำเนิดของสิ่งปนเปûüอน: ขั ้นตอนที่เกี ่ยวข,องกับการเกิดสิ ่งปนเปûüอน เช?น สิ่ง

ปนเปûüอนที่เกิดจากเซลล8เจ,าบ,าน (host cell) วัตถุดิบ (raw materials) สารทำความ

สะอาด(detergent) เครื่องมือที่ใช,ในการผลิต (manufacturing equipment) น้ำที่

ชะจากคอลัมน8 (column leachates) สูตรตำรับ (formulation) ความคงตัวและ

สภาวะในการเก็บรักษา   

• ชนิดของสิ ่งปนเปû üอน เช?น สารตั ้งต,น (starting material) สิ ่งปนเปû üอนที ่เกิดจาก

กระบวนการผลิต (process impurity) สารมัธยันตร8 (intermediate) สิ่งที่เกิดจาก

การสลายต ัว (degradant) เมตาโบไลท8 (metabolite) และ ส ิ ่ งปนเปû üอนท ี ่อาจ

ก?อให,เกิดสารก?อมะเร็ง (potentially genotoxic impurity; PGI) 
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v ควรมีการอภิปรายสั้น ๆ เกี่ยวกับกลยุทธ8ในการควบคุมสิ่งปนเปûüอนเหล?าน้ี เช?น วิธีและความไวใน

การวิเคราะห8 การทดสอบที่ใช,ในการควบคุมระหว?างกระบวนการผลิต การทดสอบข,อกำหนดของ

สารมัธยันตร8หรือผลิตภัณฑ8สุดท,าย 

 

6. ข3อกำหนดมาตรฐานและเหตุผลของตัวยาสำคัญเป™นท่ียอมรับได3หรือไมt และข3อกำหนดน้ีครอบคลุม

ถึงคุณลักษณะทางคุณภาพที่สำคัญย่ิงของตัวยาสำคัญหรือไม?  

เคล็ดลับสำหรับผู8ประเมิน: สิ่งสำคัญที่ต,องพจิารณา 

v ข,อกำหนดจะต,องสอดคล,องกับเอกสารที่ใช,อยู?ในป]จจุบัน 

• ควรมีตารางระบุของแต?ละการทดสอบในข,อกำหนด วิธีการวิเคราะห8 และเกณฑ8ในการ

ยอมรับ  

• มีการอภิปรายเกี่ยวกับข,อกำหนดรวมถึงคุณลักษณะทางคุณภาพที่สำคัญย่ิงของตัวยาสำคัญ 

ที่อาจส?งผลกระทบต?อกระบวนการผลิตและคุณภาพของผลิตภัณฑ8ยา 

 

7. วิธีท่ีใช3ในการวิเคราะหCมีความไวและความจำเพาะของลักษณะโครงสร3างของโปรตีนหรือไมt  

จะพิจารณาในแงNของ 

• Peptide backbone และโครงสร,างปฐมภูมิ เช?น ลำดับกรดอะมิโน (amino acid sequence) 

การแทนที่ของกรดอะมิโน (substitution of amino acid)  

• โครงสร,างระดับสูงข้ึน รวมถึงโครงสร,างทุติยภูมิ ตติยภูมิ และจตุรภูม ิ(ไม?ว?าจะเป1นการเกิด การ

จัดเรียงตัวของโครงสร,าง (conformation) การเกาะกลุ?มกัน(aggregation) การแยกตัวออก

(dissociation) การดัดแปลงโมเลกุลโปรตีนหลังแปรรหัส (post-translational modification)  

• การดัดแปลงโมเลกุลโปรตีนหลงัแปรรหัสที่เกี่ยวข,องกับเอนไซม8(Enzymatic posttranslational 

modifications) เช?น การเติมหมู?น้ำตาลให,กับโปรตีน (glycosylation) และการเติมหมู?ฟอสเฟต

ให,กับโปรตีน (phosphorylation)  

• การเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดข้ึน รวมถึงปฎิกิริยาทางเคมี เช?น deamidation และ oxidation 

• การปรับเปลี่ยนโครงสร,างทางเคมีโดยต้ังใจ เช?น ตำแหน?งและลักษณะของการเกิด PEGylation  

• ความหลากหลายของโครงสร,างปลายเอ็นและซีของเพปไทด8 (N & C-term heterogeneity) 

• คุณลักษณะทางชีววิทยา (biological characterization) และคุณลักษณะทางเคมีกายภาพ

(physicochemical characterization) 
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8. คุณลักษณะของวัตถุดิบตัวยาสำคัญมีความเหมาะสมและเป™นท่ียอมรับได3หรือไมt 

เคล็ดลับสำหรับผู8ประเมิน: สิ่งสำคัญที่ต,องพิจารณา 

v ต,องกำหนดเกณฑ8ในการยอมรับ 

v ต,องมีการกำหนดเกณฑ8ในเรื่องของ การทดสอบความบริสุทธ์ิ (purity test) การทดสอบความแรง

(potency test) การทดสอบการปนเปûüอนเชื ้อ (microbial contamination test) การทดสอบ

เพื่อการปล?อยผ?าน (release testing) การทดสอบความคงตัว (stability testing) และข,อมูลดิบ

ในการทดสอบ (raw data testing) 

• Safety - มีการกำหนดปริมาณที่ยอมรับได, สำหรับ bioburden, endotoxin, และอื่นๆ รวมทั้ง

สิ่งปนเปûüอนในระหว?างกระบวนการผลิต วิธีการที่ใช, เช?น LAL test, rabbit pyrogen test, 

bacterial culture methods 

• Purity & Characterization - ต,องทำให,กระบวนการทำให,บริสุทธ์ิมีความสามารถมากพอที่จะ

แยกสารปนเปûüอนที่เกิดจากผลิตภัณฑ8หรือกระบวนการผลิตและตัวผลิตภัณฑ8ออกจากกันได, 

ตัวอย?างวิธีการที่ใช, เช?น 

Ø Reversed-phase HPLC, Peptide mapping, MS 

Ø SDS-PAGE, Western analysis, capillary electrophoresis 

Ø SEC, AUC, FFF, light scattering 

Ø Ion Exchange Chromatography 

Ø Carbohydrate analysis (capillary electrophoresis, HPAEC = high-pH 

anionexchange chromatography, IEF for sialic acid) 

• Identity - การพิสูจน8เอกลักษณ8จะต,องมีความจำเพาะต?อโปรตีนที่สนใจ ตัวอย?างวิธีการที่ใช, 

เ ช ? น  N-terminal sequencing, peptide mapping, Immunoassays (ELISA, Western 

blotting) 

• Potency - ต,องมีการประเมินการแสดงผลทางชีววิทยาของตัวผลิตภัณฑ8 รวมทั้งการหาปรมิาณ

การเกิดปฏิกริยาระหว?างสองโมเลกุล (binding assay) หากไม?ทราบกลไกการออกฤทธ์ิที่แน?ชัด

อาจต,องแสดงการพิสูจน8โครงสร,างและปฏิกิริยาทางชีวภาพในหลายรูปแบบ ตัวอย?างวิธีการที่

ใช, เช?น animal-based assays, cell-based assays, reporter gene, biochemical (เช?น 

enzyme activity) 



 
120 

• Strength - ปริมาณโปรตีนที่มี (ความแรง) วิธีการที่ใช, เช?น RIA, ELISA, UV absorbance, 

Bradford  

• Stability - ต,องมีการหาปริมาณยาจากการหาความคงตัว (stability-indicating assay) ที่

เหมาะสม 

 

9. ข3อสรุปของขั้นตอนในการวิเคราะหC และข3อสรุปของการตรวจสอบความถูกต3องและการทวนสอบ

กระบวนการ เป™นท่ียอมรับและตรงตามเกณฑCมาตรฐานหรือไมt 

10. ผลสรุปของการวิเคราะหCรุtนการผลิตสอดคล3องกับข3อกำหนดท่ีต3องการหรือไมt กลยุทธCในการควบคุม

การผลิตวัตถุดิบตัวยาสำคัญและความเสี่ยงที่เหลืออยูtจากการได3รับการควบคุมแล3ว อยูtในระดับท่ี

ยอมรับได3เพ่ือการจำหนtายหรือไมt  

เคล็ดลับสำหรับผู8ประเมิน: สิ่งสำคัญที่ต,องพิจารณา 

v ควรมีผลสรุปข,อมูลการวิเคราะห8รุ?นการผลิต รวมถึงเลขรุ?นการผลิต(batch number) ขนาด(size) 

วันที่ผลิต (manufacturing date) 

v ข,อมูลเพิ่มเติมจากการเตรียมรุ?นการผลิตภายใต,สภาวะดังกล?าว ควรได,รับความสนใจ  

• API manufactured at another site  

• API manufactured using recovered solvents/reagents/intermediate/crude  

• Subjected to reprocessing/reworking  

v ควรมีการสรปุกลยุทธ8ทั้งหมดที่ใช,ในการควบคุมวัตถุดิบตัวยาสำคัญ เพื่อแสดงให,เห็นถึงความเข,าใจ

ในคุณลักษณะทางคุณภาพที่สำคัญย่ิง (CQAs) เช?น  

• Assay  

• impurities (formation, fate, purge and control)  

• Polymorphic form and particle size  

• Water/solvent content  

• purity  

v ข,อสรุปของคุณลักษณะทางคุณภาพที่สำคัญย่ิงและวิธีการควบคุม รวมถึงข,อกำหนดของสารต้ังต,น

(starting materials) และสารมัธยันตร8 (intermediates) พารามิเตอร8ของกระบวนการ (process 

parameters) การตรวจวัดระหว?างกระบวนการ (in-process measurements) และข,อกำหนด

สุดท,ายควรได,รับการจัดเตรียม ซึ่งตารางตัวอย?างสามารถสังเกตได,จาก guideline for biologic 

products/ biosimilars เพื่อแสดงให,เห็นว?าเป1นส?วนหน่ึงของการควบคุมวัตถุดิบตัวยาสำคัญ  
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v อาจมีการจัดเตรียมข,อมูลเพื่อสนับสนุนบางสถานการณ8ในการผลิตเพื่อจำหน?ายที่มีความเสี่ยง

เหลืออยู?เมื่อปฏิบัติตามกลยุทธ8ในการควบคุม ตัวอย?างเช?น:  

• คุณลักษณะทางคุณภาพที่สำคัญย่ิงของผลิตภัณฑ8ยาที่มีการติดตามในข้ัน upstream ของ

กระบวนการผลิต ซึ่งมีเกณฑ8การยอมรับที่เกินกว?าข,อกำหนดของผลิตภัณฑ8ยา 

• คุณลักษณะทางคุณภาพที่สำคัญยิ่ง (CQAs) ที่ถูกควบคุมโดยพารามิเตอร8ของขบวนการ 

(process parameters) ไม?มีการตรวจสอบเป1นประจำ 

• คุณลักษณะทางคุณภาพที่สำคัญย่ิงที่ควบคุมโดยพารามิเตอร8ของกระบวนการโดยไม?มีการ

ตรวจสอบเป1นประจำ 

• การออกแบบองค8ประกอบของพื้นที่ที่ยังไม?ได,รับการทวนสอบภายใต,สภาวะการผลิตเพื่อ

จำหน?าย 

 

11. สารมาตรฐานอ3างอิงของวัตถุดิบตัวยาสำคัญ ได3รับการรับรองหรือมีคุณสมบัติครบถ3วนหรือไมt  

เคล็ดลับสำหรับผู8ประเมิน: สิ่งสำคัญที่ต,องพิจารณา 

v ควรมีข,อมูลเกี่ยวกับสารมาตรฐานอ,างอิงทัง้หมดที่เกี่ยวข,องกับการปล?อยผ?านรุ?นการผลติวัตถุดิบตัว

ยาสำคัญ หากมีการใช,สารมาตรฐานอ,างองิและสิ่งปนเปûüอนมาตรฐานอ,างอิงในตำรายา ควรมีการ

ระบุเลขรุ?นการผลิต 

 

12. ระบบป¨ดของภาชนะบรรจุของวัตถุดิบตัวยาสำคัญมีความเหมาะสมหรือไมt เพ่ือให3มั่นใจในคุณภาพ

ของวัตถุดิบตัวยาสำคัญระหวtางการขนสtงและการเก็บรักษา  

เคล็ดลับสำหรับผู8ประเมิน: สิ่งสำคัญที่ต,องพิจารณา 

• ควรให,คำอธิบายเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ8ที่สัมผัสกับผลติภัณฑ8ยาโดยตรง และ บรรจุภัณฑ8ที่ไม?ได,สัมผัส

กับผลิตภัณฑ8ยา รวมถึงเอกสารอ,างอิงจากผู ,ขายแต?ละราย ที ่จะแสดงข,อมูลการปฏิบัติตาม

ข,อกำหนดของวัสดุบรรจุภัณฑ8 ที่สัมผัสกับผลติภัณฑ8ยาโดยตรง 21 CFR (174-186) (food safety 

statement)  

• ควรให,คำอธิบายเกี่ยวกับระบบป£ดของภาชนะบรรจุที่ใช,ในการจัดเก็บตัวยาสำคัญ และสภาวะที่ใช,

ในการเก็บรักษา และการขนส?งตัวยาสำคัญ สำหรับข,อมูลโดยละเอียดโปรดดูที่ ICH Q5A, ICH 

Q5B และ ICH Q6B 
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• ควรมีหัวข,อความเหมาะสมที่ควรนำมาพิจารณา ยกตัวอย?างเช?น การเลือกวัสดุ, การปÇองกันจาก

ความช้ืนและแสงแดด, ความเข,ากันได,ของบรรจุภัณฑ8กับตัวยาสำคัญ รวมถึงการดูดซับ การรั่วซึม 

และ/หรือ ความปลอดภัยของวัสดุที่ใช,ทำ บรรจุภัณฑ8 (ข,อมูลเพิ่มเติม ICH Q5C [section 6.5]) 

13. เกณฑCของความคงตัว)stability acceptance criteria) ยอมรับได3หรือไมt  ผลของความคงตัวของ

สารสำคัญ และข3อมูลความคงตัวของสาระสำคัญ สามารถนำมาสนับสนุนอายุการเก็บรักษา( Retest 

period) ที่ยื่นเสนอ และสภาวะการจัดเก็บในระบบป¨ดของภาชนะบรรจุที่จะใช3ในการจำหนtาย ได3

หรือไมt  และ วิธีการศึกษาความคงตัวหลังจากยาได3รับอนุมัติให3จำหนtาย มีความเหมาะสมและ

ยอมรับได3หรือไมt 

เคล็ดลับของผู3ประเมิน:  สิ่งสำคัญที่ต,องพิจารณา 

• ควรมีการอภิปราย และให,เหตุผลสำหรับความแตกต?างในคุณลักษณะที่ทำการทดสอบ เกณฑ8การ

ยอมรับหรือ วิธีการที่ใช,ทดสอบความคงตัว 

• ควรมีการอภิปรายเกี ่ยวกับความมีนัยสำคัญและ ความสำคัญของแนวโน,มที ่ส ังเกตได, และ

ผลกระทบต?อ อายุการเก็บรักษาที่เสนอ และคุณภาพของผลิตภัณฑ8 

• การสรุปผลการศึกษาการทดสอบความคงตัวเมื่อสัมผัสแสง (photostability testing) อ,างอิงตาม 

ICH guideline (ถ,ามี) 

• ข,อแนะนำจาก ICH Q5C [sections 7 and 8]): วิธีการศึกษาความคงตัวและคำรับรองในการศึกษา

ความคงต ัวหล ังจากยาได ,ร ับอนุม ัต ิ ให ,จำหน?าย (Post-approval stability protocol และ 

Commitment) ควรประกอบด,วย 

- สภาวะการเก็บรักษาของตัวอย?างที่นำมาทดสอบความคงสภาพ 

- ตัวอย?างที่จะนำมาทดสอบจะต,องอยู?ในสภาพที่สมบูรณ8 เช?น รูปร?างของบรรจุภัณฑ8 

- ช?วงเวลาที่ใช,ในการทดสอบ (Testing intervals) 

- การดำเนินการทดสอบ และตารางการทดสอบ (Tests to be performed and testing 

schedule) 

14. วิธีวิเคราะหC (analytical assays) ที ่ใช3ดำเนินการในการประเมินผลเหมาะสมหรือไมt ในการ

ประเมินผล การดัดแปลงโมเลกุลโปรตีนหลังแปรรหัส (Posttranslational modifications) ความ

หลากหลายของโครงสร3างโปรตีน (Heterogeneity) สมบัติทางหน3าที ่ของโปรตีน (Functional 

properties) รูปแบบของสิ ่งปนเปí ìอน (Impurity profiles) และรูปแบบการสลายตัวที ่แสดงถึง

ความคงตัว (Degradation profiles denoting stability) ของโปรตีนท่ีมีในสูตรตำรับ 
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QBR: ผลิตภัณฑCยา (drug product) 

1. อะไรคือองคCประกอบและสtวนประกอบของผลิตภัณฑCยา รวมถึงบรรจุภัณฑC การบริหารยาตtอหนtวย 

และหน3าที ่ของสารปรุงแตtงในตำรับยา  มีสารปรุงแตtงใดในสูตรตำรับที ่ไมtมีใน FDA inactive 

ingredient database (IID) ที่ได3มีการจำกัดปริมาณสูงสุดที่ควรได3รับตtอวัน ถ3าหากไมtมีควรให3

เหตุผล  ระบุความแตกตtางระหวtางสูตรตำรับท่ียื่นขอ กับสูตรยาท่ีมีอยูtในผลิตภัณฑCยาอ3างอิง  

เคล็ดลับของผู8ประเมิน:  สิ่งสำคัญที่ต,องพิจารณา 

v ควรมีการให,ข,อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ8ยาและส?วนประกอบของยา ซึ่งควรประกอบด,วย 

- รูปแบบยา 

- องค8ประกอบ 

- รายช่ือส?วนประกอบทั้งหมดของรูปแบบยา 

- ปริมาณต?อหน?วย (Amount per-unit basis) 

- หน,าที่ของส?วนประกอบในตำรับ 

- เอกสารอ , างอ ิ งถ ึ งมาตรฐานค ุณภาพของสารในตำร ับ  (เช ?น compendial 

monographs หรือ manufacturer specifications) 

- คำอธิบายของตัวทำละลายที่ใช,ร?วมกับผลิตภัณฑ8ยา (reconstitution diluent) 

- ประเภทของภาชนะบรรจุและฝาป£ดที่ใช,สำหรับรูปแบบยาและส?วนประกอบของยา 

- ตัวทำละลาย (ถ,ามี) 

 

v ส?วนประกอบของผลิตภัณฑ8ยา 

(A) ตัวยาสำคัญ: ควรมีการกล?าวถึงความเข,ากันได,ของตัวยาสำคัญกับสารอื่นๆ รวมไปถึง

ลักษณะทางเคมีกายภาพที่สำคัญ (เช?น ความสามารถในการละลายน้ำ, การกระจายขนาด

ของอนุภาค, ร ูปแบบ polymorphic หร ือ solid state) ของสารสามารถม ีผลต?อ

ประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ8ยา สำหรับผลิตภัณฑ8ยาที่มีการใช, อุปกรณ8ช?วยนำส?งยาสู?

ร?างกาย(combination products) ควรมีการให,ข,อมูลความเข,ากันได,ของผลติภัณฑ8   

 

(B) สารปรุงแตtงในตำรับ: การเลือกส?วนประกอบของสารในตำรับ ความเข,มข,น และลักษณะ

เฉพาะที่สามารถส?งผลต?อประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ8ยาควรมีการพิจารณาความสัมพันธ8

จากหน,าที่ของสารปรุงแต?ง 

- รายละเอียดของส?วนประกอบที่ใช,ร?วมกับผลิตภัณฑ8ยา (เช?น อุปกรณ8) 
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- ตารางแสดงความแรงขององค8ประกอบของสารในตำรับที ่ระบุฉลาก รวมถึง

องค8ประกอบย?อยของสารที ่ไม ?ออกฤทธิ ์ที ่ใช,ในการเคลือบ (non-functional 

coating mixtures) และ สารอื่นๆที่ใช,ในตำรับ 

- รวมถึงสี และกลิ่น ที่ไม?มีระบุใน Inactive Ingredients Database (IID)  

- ควรมีตารางแสดงส?วนประกอบของสารในตำรับและตัวกลางที่ชัดเจน ซึ่งควรมีการ

แสดงมาตรฐานคุณภาพ ของสารแต?ละตัว รวมถึงหน,าที่ของสารแต?ละตัว 

- ระบุและให,เหตุผลสำหรับสารในสูตรตำรับทีเ่กิน ที่พบได,ผลิตภัณฑ8ยาข้ันตอนสุดท,าย 

- ควรคำนึงถึงความปลอดภัยของผู,ปñวยที่เกี่ยวเนื่องกับส?วนผสมที่ไม?ออกฤทธิ์ ซึ่งควร

พิจารณาให,กับกลุ?ม ผู,ปñวยพิเศษ เช?น เด็ก กลุ?มคนภูมิคุ,มกันบกพร?อง หรือ กลุ?มคนที่

ต,องใช,ยาต?อเน่ืองระยะเวลานานๆ 

- ควรมีเหตุผลการพิจารณาในแง?ของ ความเท?าเทียม ในการรักษา ระหว?างความ

แตกต?างผลิตภัณฑ8อ,างอิง กับผลิตภัณฑ8สามัญ 

• สูตรตำรับ เช?น องค8ประกอบของสารในตำรับ 

• ลักษณะทางกายภาพ เช?น ลักษณะภายนอกที่สังเกตได, ขนาด 

• การออกแบบ: ควรมีการกล?าวถึงความแตกต?างระหว?างผลิตภัณฑ8ที่มีความ

เกี่ยวเนื่องกับสูตรตำรับ คุณสมบัติของตัวยา และการพิจารณาการออกแบบ

เมื่อมีความเกี่ยวข,องอื่นๆ 

2. อะไรคือเหตุผลในการเลือกรูปแบบยา ผลิตภัณฑCยาท่ีนำเสนอ สิ่งท่ีเป™นคุณลักษณะของผลิตภัณฑCยา

อ3างอิง และยาที ่ต3องการขึ ้นทะเบียน เปÆาหมายคุณภาพ (quality target product profile : 

QTPP) ของผลิตภัณฑCยาสำเร็จรูป ตามข3อบtงชี้ และกลุtมผู3ปØวยที่ได3เสนอคืออะไร QTPP มีความ

สมเหตุสมผลอยtางไร 

เคล็ดลับของผู8ประเมนิ:  สิ่งสำคัญที่ต,องพิจารณา 

o ควรมีคำอธิบายสั้นๆ เกี่ยวกับเหตุผลทางวิทยาศาสตร8 และทางคลินิกสำหรับรูปแบบยาที่เลือก 

o ข,อมูลทางคลินิก, เภสัชจลนศาสตร8, สมบัติการปลดปล?อยตัวยา และลักษณะทางเคมีกายภาพของ

ผลิตภัณฑ8ยาอ,างอิง 

- ข,อสรุปควรมีดังต?อไปน้ี: รูปแบบ และความแรง, ข,อบ?งใช, วิธีใช, และการบริหารยา, 

วิธีการอื่นใน การบริหารยา ลักษณะทางกายภาพ และรายละเอียดของสิ่งปนเปûüอน 
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- องค8ประกอบโดยประมาณของผลิตภัณฑ8ยาอ,างอิง อ,างอิงจากฉลากผลิตภัณฑ8ยา

อ,างอิง, เอกสารสิทธิบ ัตรและ/หรือ วิศวกรรมย,อนกลับ (reverse engineering 

efforts) 

- ข,อมลูเกี่ยวกับเภสัชจลนศาสตร8จากฉลากของผลิตภัณฑ8ยาอ,างอิง ได,แก? AUC, Tmax, 

Cmax 

- ความเพียงพอของคุณสมบัติการปลดปล?อยยาของผลิตภัณฑ8ยาอ,างอิง ในหลาย

ตัวกลางที่ใช,ในการทดสอบการละลาย/อุปกรณ8/สภาวะการละลาย ที่กำหนดโดยใช,

วิธีการทางวิทยาศาสตร8และฐานความเสี่ยง (risk-based approach )ที่เกี่ยวข,องกับ

รูปแบบยาที่ เฉพาะเจาะจง 

o ข,อพิจารณาสำหรับ QTPP  แต?ไม?จำกัดเพียงสิ่งต?อไปน้ี: 

• วัตถุประสงค8ของการใช, (Intended use in clinical setting) 

• กลุ?มผู,ปñวย (Patient population) 

• รูปแแบบยา (Dosage form) 

• ความแรง (Dosage strength(s)) 

• ช?องทางการบริหาร (Route of administration) 

• ระบบนำส?งยา (Delivery systems) 

• ระบบป£ดของบรรจุภัณฑ8 (Container closure system) 

• การปลดปล?อยหรือการนำส?งยาและคุณลักษณะทางยา ที่อาจมีผลต?อลักษณะทาง

เภส ั ชจลนศาสตร8  เ ช ? น  การละลาย, อากาศพลศาสตร 8  (aerodynamic 

performance) 

• คุณลกัษณะทางคุณภาพของผลิตภัณฑ8ยา (Drug product quality attributes) 

 

3. อะไรคือคุณลักษณะทางคุณภาพ(quality attributes; QA) ของผลิตภัณฑCยา คุณลักษณะทาง

คุณภาพใดบ3าง ที ่ถือเป™นคุณลักษณะทางคุณภาพที่สำคัญ(critical quality attributes; CQA)  

สำหรับแตtละ CQA เปÆาหมายคืออะไรและตัดสินใจอยtางไร วิธีการใดท่ีจะทำให3เป™นไปตาม CQA ท่ี

สัมพันธCกับผลทางคลินิก (clinical performance) 

เคล็ดลับของผู8ประเมิน:  สิ่งสำคัญที่ต,องพิจารณา 

o รายการคุณลักษณะทางคุณภาพ (Quality aattributes : QAs) ที ่เกี ่ยวข,องกับรูปแบบยาของ

ผลิตภัณฑ8ยา 
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o เปÇาหมายของลักษณะทางคุณภาพควรเป1นทางปริมาณ ซึ่งควรเป1นไปตามหลักวิทยาศาสตร8 

สำหรับแต?ละลักษณะทางคุณภาพ ควรมีการกำหนดเปÇาหมายต้ังแต?การพัฒนาข้ันตอนแรกๆ โดย

พิจารณาถึงคุณสมบัติของตัวยา วิธีใช,ยา กลุ?มผู,ปñวย และ การตรวจสอบคุณลักษณะของผลิตภัณฑ8

อ,างอิง (ถ,ามี) เปÇาหมายควรเป1นทางปริมาณ ซึ่งควรเป1นไปตามหลักวิทยาศาสตร8 ในระหว?างการ

พัฒนาเปÇาหมายที ่ตั ้งขึ ้นใน QTPP อาจมีการปรับเปลี ่ยนหรือปรับปรุง เมื ่อสูตรตำรับและ 

กระบวนการผลิตถูกเลือกและ เพื่อให,เกิดความเข,าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ8/กระบวนการเพิ่มขึ้น 

เหตุผลและการตัดสินใจของการเปลี่ยนแปลงควรอธิบายไว,ในรายงานการพัฒนาทางเภสัชภัณฑ8 

(Pharmaceutical Development Report) 

o ควรมีเหตุผลในการระบุคุณลักษณะทางคุณภาพ (QAs) เป1น CQAs ที่ขึ้นอยู?กับความรุนแรงของ

อันตราย ต?อผู ,ปñวยที่เกี ่ยวเนื ่องกับความปลอดภัยทางคลินิก และ/หรือ ประสิทธิภาพหากว?า

คุณลักษณะ ทางคุณภาพ ตกอยู?นอกเปÇาหมายและที่ไม?เกี่ยวกับความน?าจะเป1นของการเกิดข้ึน 

CQAs ที ่ได,ร ับผลกระทบหรือขึ ้นอยู ?กับการกำหนดองค8ประกอบของสูตรตำรับ และ/หรือ 

กระบวนการผลิตควรได,รับการประเมนิอย?างละเอยีด ในการประเมินความเสีย่งและ  ในการพัฒนา

ต ?อไปในอนาคตหากถ ือว ?าม ีความเส ี ่ ยงส ูง ต ัวอย ?าง CQAs เช ?น "การระบ ุ เอกล ักษณ8  

(Identification)" สามารถได , ร ับการจ ัดการภายในระบบการจ ัดการค ุณภาพ (quality 

management system) ของผู,ย่ืนคำขอ และไม?จำเป1นต,องศึกษาระหว?างการพัฒนาเภสัชภัณฑ8 

o ควรมีการอภิปรายเกี่ยวกับ CQAs ที่อาจมีผลกระทบต?อประสิทธิภาพทางคลินิก  ซึ่งผลทางคลินิก 

อาจข้ึนอยู?กับป]จจัยทางเภสัชวิทยาที่สำคัญทั้งทางตรงหรือทางอ,อมและ ป]จจัยทางพิษวิทยา ของ

ผลการรักษาที่ต,องการ ป]จจัยที่สำคัญที่ส?งผลต?อประสิทธิภาพการรักษาที่อาจรวมถึง: 

• ดัชนีการรักษา (therapeutic index) 

• เวลาที่มีผลต?อผลกระทบทางคลินิก (time to onset of clinical effect) 

• เวลาที่สูญเสียผลทางคลินิก (time to loss of clinical effect) 

• ระยะเวลาในการรักษา (duration of therapy (acute/chronic)) 

• สิ่งที่ต,องใช,ในการไตเตรท (need for titration) 

• ระยะเวลาล,าง / กำจัด (washout/elimination period)  

• โปรดรักหรือเมเทบอไลท8ที่ตกค,าง (pro-drug or metabolites) 

• สิ่งปนเปûüอนเป1นพิษ (toxic impurities) 

• สารทีไม?ต,องการในกระบวนการ (adventitious agents) 

• ความแปรปรวนระหว?าง inter-patient หรือ intra-patient  
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• ผลของความล,มเหลวในการรักษา (consequences of therapeutic failure) 

• การกระตุ,นภูมิคุ,มกัน (immunogenicity) 

o บางคุณลักษณะทางคุณภาพของผลิตภัณฑ8 (Product quality attribute) อาจส?งผลกระทบต?อ

ป]จจัยทางคลินิกที่สำคัญและอาจต,องพิจารณา 

• ความแรง (strength/potency) 

• สิ่งปนเปûüอน (purity)  

• ความปราศจากเช้ือและการวิเคราะห8การปนเปûüอนเช้ือ (sterility and bioburden)  

• สารพิษจากเซลล8 หรือ สารไพโรเจน (endotoxins/pyrogens) 

• ส?วนประกอบอื่นๆในสูตรตำรับ (excipients) 

 

4. แงtมุมใดของสูตรตำรับถูกระบุวtาเป™นความเสี่ยงสูงท่ีอาจเกิดขึ้นกับประสิทธิภาพของผลิตภัณฑCยา 

เคล็ดลับของผู8ประเมิน:  สิ่งสำคัญที่ต,องพิจารณา 

• สรุปวิธีการประเมินความเสี่ยงที่ใช,ในการจัดลำดับความสำคัญของตัวแปรในสูตรตำรับ ทั้งน้ีข้ึนอยู?

กับผลกระทบ ที่อาจเกิดข้ึนกับผลิตภัณฑ8ยา ผู,ย่ืนขอควรตัดสินใจเลือกเครื่องมือประเมนิความเสี่ยง

ที่เหมาะสมที่สุด  ทั้งในกรณีประเมินความเสี่ยงเป1นทางการ และไม?เป1นทางการ 

• การเปลี่ยนแปลงสูตรตำรับถูกระบุเป1น ความเสี่ยงต่ำ (low risk) ถือว?าเป1นที่เข,าใจดี ระดับของ 

ความเสี่ยงปานกลาง (medium risk) จะถูกยอมรับและไม?สามารถลดได,อีกโดยปราศจากความ

พยายาม (effort)/ราคา(cost) ที่สำคัญ หรือ ต,องการการตรวจสอบที่เพิ่มขึ้นในขนาดการผลิตที่

ใหญ?ขึ้นเพื่อยืนยันกลยุทธ8ในการควบคุม (control strategy) ระดับความเสี่ยงสูง (high risk) ถูก

พิจารณาแล,วว?าไม?สามารถยอมรับได, และจะต,องมีการตรวจสอบที่เพิ่มข้ึนเพื่อลดความเสี่ยง 

- มีการอธิบายตัวอย?างโดยใช,สีดังต?อไปนี้ สีเขียว เหลือง และแดง สำหรับความเสี่ยงต่ำ ปานกลาง 

และสูง ตามลำดับ 

- ลักษณะวัตถุดิบของสารปรุ?งแต?งที่เฉพาะจะถูกนำไปพิจารณาในการประเมินความเสี่ยงของสูตร

ตำรับทั้งหมด 

 

5. การศึกษาการพัฒนาสูตรตำรับใดท่ีต3องควบคุม ลักษณะใดของผลิตภัณฑCยา (drug product)  

สารปรุงแตtง (excipients) และ วัตถุดิบในกระบวนการ (in-process materials) ท่ีจะถูกระบุวtา

สำคัญ (critical) และ มผีลกระทบตtอคณุลักษณะทางคุณภาพท่ีสำคัญยิ่ง (CQAs) ของผลิตภัณฑC

ยาอยtางไร 
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เคล็ดลับสำหรับผู8ประเมิน: สิ่งสำคัญที่ต,องพิจารณา 

- สำหรับแต?ละการศึกษาพัฒนาสูตรตำรบั จะมีสรุปโดยย?อซึ่งควรอธิบายรวมถึงวัตถุประสงค8ของ

การศึกษา การออกแบบ (design) และขนาด (scale)ของการศึกษา ป]จจัยที่จะต,องตรวจสอบ การ

ตอบสนองทีส่ามารถวัดได, และ ข,อมูลที่ได,รับเปรียบเทียบกบัเปÇาหมายที่ต้ังไว,ล?วงหน,าเป1นอย?างไร 

และผลลพัธ8ที่ได,จากการศึกษา 

- การตรวจสอบผลติภัณฑ8ยา (drug product) สารปรุงแต?ง (excipient) หรือลักษณะของวัตถุดิบใน

การะบวนการ (in-process material) อาจส?งผลกระทบต?อคุณภาพของผลิตภัณฑ8ยาสุดท,าย

(finished drug product) 

- ข,อมูลการตรวจสอบของสูตรตำรับอื่นๆ (alternative formulations) หรือกลไก (mechanisms) 

จะอยู?ในรายงานการพัฒนาทางเภสัชกรรม (pharmaceutical development report)  

- ควรมีการอภิปรายและมีการศึกษาเมื่อมีความจำเป1น ถึงความแปรปรวนของวัตถุดิบในแต?ละรุ?น

การผลิตที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งอาจมีผลกระทบต?อคุณลักษณะทางคุณภาพที่สำคัญยิ่ง (CQAs) ของ

ผลิตภัณฑ8ยาสำเร็จรูป สรุปผล (AUC, Cmax, Tmax)  

- การศึกษาทางชีวภาพนำร?อง (pilot biostudies) สามารถอภิปรายเกี่ยวกับหัวข,อของการพัฒนา

ผลิตภัณฑ8ซึ่งเป1นไปตามสูตรตำรับ  ผู,ยื่นคำขอควรจะอธิบายการตัดสินใจนั้นจะขึ้นอยู?กับผลที่ได,

จากการศึกษานำร?อง 

 

6. อะไรคือความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นของกระบวนการผลิตแตtละขั้นที่มีผลกระทบตtอคุณลักษณะทาง

คุณภาพท่ีสำคัญยิ่ง (CQA) ของผลิตภัณฑCยา และ มีการประเมินระดับความเสี่ยงอยtางไรให3ถูกต3อง  

เคล็ดลับสำหรับผู8ประเมิน: สิ่งสำคัญที่ต,องพิจารณา 

• การจัดการความเสี่ยงแต?ละข้ันตอนการผลิตควรจะทำการประเมินผลกระทบในแต?ละข้ัน หรือหน?วย

ปฏิบัติงาน (unit operation) ควรจะมี CQAs ของผลิตภัณฑ8ยา (drug product) 

• หลักการพื้นฐาน 2  ข,อที่ควรจะพิจารณาเมื่อมีการเตรียมวิธีการจัดการความเสี่ยงด,านคุณภาพ (quality 

risk management)  

1. การประเมินความเสี่ยงด,านคุณภาพจะต,องอาศัยความรู,ทางวิทยาศาสตร8 รวมถึงต,องมีการเช่ือมโยงข,อมูล

ที่เกี่ยวข,องเพื่อปÇองกันความเสี่ยงที่อาจเกิดกับผู,ปñวย 

2. ระดับความต,องการของข,อมลู และรปูแบบการเตรียมเอกสาร (formality and documentation) ของ

กระบวนการจัดการความเสี่ยงด,านคุณภาพ ควรจะพจิารณตามระดับความเสี่ยง 
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- สรุปผลของการจัดการความเสี่ยงจะระบุถึงระดับความเสีย่งที่ได,รับ และการเหตุผลสำหรับการ

จัดการควรจะมีอยู?ในส?วนของ QOS ซึ่งรายงานฉบับบเต็มควรจะพบในรายงานการพัฒนาทาง

เภสัชกรรม (pharmaceutical development report)  

- ระดับความเสี่ยงในแต?ละขั้นตอนการผลิตควรจะมีความชัดเจนและสามารถชี้แจงเหตุผลได, ถ,ามี

ความเสี่ยงระดับสูง ปานกลาง หรือ ต่ำจะต,องมีการรายงาน ผู,ยื่นคำขอควรจะระบุขั้นตอนที่มี

ความเสี่ยงน,อย ซึ่งประกอบด,วยรายละเอียดต้ังแต?ข้ันตอนน้ีจะยังไม?มีการศึกษาอย?างกว,างขวางใน

งานพัฒนา downstream 

- ควรจะมีคำอธิบายสำหรับความล,มเหลวที่อาจเกิดขึ้นในแต?ละขั้นตอนการผลิต ตัวอย?างเช?น ถ,า

ขั้นตอนการผลิตไม?สามารถควบคุมได,อย?างเหมาะสม ซึ่งจะส?งผลให,ลักษณะทางคุณภาพที่สำคัญ

ของผลิตภัณฑ8ยาได,รับผลกระทบ และ จะได,รับผลกระทบอย?างไร เช?น ถ,าการผสมไม?ถูกควบคุมให,

เหมาะสม จะส?งผลให,การผสมไม?เป1นเน้ือเดียวกัน (non-homogeneous) จนในที่สุดก็นำไปสู?การ

ไม?เป 1นไปตามข,อกำหนดในตำรายาสำหรับร ูปแบบยาที ่เป 1นเนื ้อเดียวกัน (dosage form 

uniformity) 

7. ลักษณะของผลิตภัณฑCยาท่ีเหมาะสมและยอมรับได3คืออะไร 

เคล็ดลับสำหรับผู8ประเมิน: สิ่งสำคัญที่ต,องพิจารณา 

• Safety – การทดสอบเช?น endotoxin test, การทดสอบการกระตุ,นภูมิคุ,มกนั 

(immunogenicity) จะต,องมีการประยุกต8และเป1นไปตามเกณฑ8การยอมรบัอย?างเฉพาะเจาะจง 

• Purity & Characterization 

• Identity  – วิธีการทดสอบจะต,องมีความเหมาะสมและจำเพาะกับชนิดโปรตีน 

• Potency  – เช?น  การทดสอบ การทำงาน 

• Strength  – จะต,องมีการวิเคราะห8องค8ประกอบของโปรตีน 

• Stability  

• Container closure compatibility  – จะต,องมีการทดสอบ extractable และ leachable ของ

วัตถุดิบ 

 

8. ระบบป¨ดของภาชนะบรรจุ (Container closure system) คืออะไร อะไรคือความแตกตtางระหวtาง 

ระบบป¨ดของภาชนะบรรจุ (container closure system) ในผลิตภัณฑCน้ี กับ RLD 

เคลด็ลับสำหรับผู3ประเมิน: สิ่งสำคัญที่ต,องพิจารณา 



 
130 

- ควรจะพิจารณาถึงการใช,ผลิตภัณฑ8ยาและความเหมาะสมของระบบป£ดของภาชนะบรรจุ 

(container closure system) เพื่อการจัดเก็บและขนส?ง (การจัดส?ง) รวมถึงภาชนะจัดเก็บและ

จัดส?งสำหรับ bulk drug product ตามความเหมาะสม 

- ควรมีการอภิปรายเกี่ยวกับการศึกษาเพื่อแสดงให,เห็นว?า ระบบป£ดของภาชนะบรรจุ (container 

closure system) เหมาะสำหรับการใช,ตามวัตถุประสงค8 ระบบควรจะมีการปÇองกันรูปแบบยา

(dosage form) อย?างเหมาะสม ซึ่งควรจะเข,ากันได,กับรูปแบบยา และควรจะประกอบไปด,วยวัสดุ

ที่มีความปลอดภัยในการใช,กับรูปแบบยาหรือช?องทางการบริหารยา 

- ถ,าระบบบรรจุภัณฑ8มีประสิทธิภาพนอกเหนือจากการบรรจุผลิตภัณฑ8 การรวมของระบบป£ดของ

ภาชนะบรรจุ (assembled container closure system) ควรจะมีการแสดงการทำงานอย?าง

ถูกต,อง  อาจมีการใช,ข,อมูลจาก Guidance to Industry –Container Closure Systems for 

Packaging Human Drugs and Biologics ตามต,องการ 

- ควรมีการตรวจสอบการเกิดปฏิกิรยิาระหว?างผลติภัณฑ8กับภาชนะบรรจุที่ไปได,หรือส?วนประกอบใน

ฉลาก ควรมีการแสดงถึง การศึกษาการพัฒนาที่แสดงให,เห็นถึงความเข,ากันได,ของวัสดุกับรูปแบบ

ยา (เช?น extractable / leachable studies) 

- ความแตกต?างของระบบป£ดของภาชนะบรรจ ุ (container closure system) ระหว?างผลิตภัณฑ8น้ี

ก ับ RLD ถ,ามีควรมีการแสดง side-by-side ในร ูปแบบของตารางเพื ่อง ?ายต?อการ review 

นอกจากนี ้ควรมีการแสดงข,อมูลของภาชนะบรรจุ (container) และ ภาชนะบรรจุป£ดสนิท

(container closure) ตามความเหมะสม ตารางควรจะม ีรายละเอ ียดของโครงสร , า ง 

(construction) ขนาดของภาชนะ (container size) และ จำนวน/ปริมาตร/น้ำหนัก ที่บรรจุ (fill 

count/volume/weight) ชน ิดของเคร ื ่ องบรรจุ  ( filler type) ชน ิดของสารด ูดความ ช้ืน

(desiccant type) รูปร?าง และ ปริมาณของสารดูดความช้ืน (desiccant configuration (sachet, 

canister) and quantity) ขนาดรูของหลอดหยด (dropper cap orifice) ขนาดหยดและอัตรา

การนำส?ง(drop size and delivery rate) 

 

9. คุณลักษณะทางจุลชีววิทยาใดท่ีได3รับการประเมินในผลิตภัณฑCสำเร็จรูป 

 

10. สถานท่ีผลิตผลิตภัณฑCยามีคุณสมบัติเป™นไปตามเกณฑCท่ียอมรับได3หรือไมt 

เคล็ดลับสำหรับผู8ประเมิน: สิ่งสำคัญที่ต,องพิจารณา 

- ช่ือ ที่อยู? ของสถานที่ผลิต 
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- ข,อมูลการผลิตทั้งหมด และ ผลการทดสอบเครื่องมือ (release/stability) 

- วันที่ FDA ตรวจสอบครั้งสุดท,าย สำหรับแต?ละโรงงานที่เกี่ยวข,องและผลการตรวจสอบควรมีการ

บันทึกไว, ถ,ามีประเด็นไหนที่ FDA ยกขึ้นมาระหว?างการตรวจสอบ ควรจะสรุป ประเด็นทั้งหมด

ได,รับการแก,ไขอย?างไร 

11. แผนผังแสดงขั้นตอนการทำงาน (Flow chart) ของกระบวนการผลิต ผลิตภัณฑCยาแสดงให3เห็นวtา

ยอมรับได3หรือไมt  การรับเข3าวัตถุดิบ (incoming materials) ตัวทำปฏิกิริยา (reagents) เง่ือนไข

ในการเก ิดปฏิก ิร ิยา(reaction conditions) และในการควบคุมกระบวนการ (in process 

controls) น ั ้นตรงก ับ เกณฑCมาตรฐานด3านค ุณภาพ (quality standard criteria) หร ือไมt  

คุณภาพของผลิตภัณฑCยาสามารถยอมรับหรือเป™นไปตามเกณฑCควบคมุ (quality criteria) หรือไมt  

เคล็ดลับสำหรับผู8ประเมิน: สิ่งสำคัญที่ต,องพิจารณา 

- แผนการสังเคราะห8ขึ ้นกับ โครงสร,างทางเคมี (chemical structures) สภาวะในการเกิดปฏิกิริยา

(reaction conditions) และ ตัวทำปฏิกิร ิยา (reagents)ควรจัดเตรียม ข,อมูลการตรวจสอบความ

ถูกต,องของขั ้นตอนการวิเคราะห8 (Analytical validation information) รวมถึงข,อมูลการทดลอง

(experimental data) สำหรับวิธีการวิเคราะห8 (analytical procedures) ที่ใช,ในการทดสอบวัตุดิบ 

(ตามความเหมาะสม) ซึ่งมีอธิบายใน ICHQ3A, ICH Q2A, ICH Q2B, and ICH Q6B. 

- ข,อมูลกระบวนการผลิต ประกอบด,วย batch size ปริมาณของสารต้ังต,นและ โมลาร8สมมูลของสารต้ัง

ต ,น ( input quantities and molar equivalents of input materials) ผลผล ิตท ี ่ คาดการณ 8 ไว,

(expected yields) ผลผลิตทางทฤษฎี (theoretical yield)  เปอร8เซ็นสำหรับกระบวนการแต?ละข้ัน

และการควบคุมในระหว?างกระบวนการ (percentages for each step process and in-process 

control) พารามิเตอร8ของกระบวนการ (process parameter) คุณลักษณะเชิงคุณภาพ (quality 

attribute) การควบคุมการปนเปûüอนเช้ือโรค (control of microbial contamination) ความเหมาะสม

ของวิธี (suitability of method) วัตถุดิบ (raw material)/วัตถุดิบที ่ได,จากชีวภาพ (material of 

biologic origin) การทำซ ้ำในกระบวนการ (reprocessing) การชะลอเวลา (hold time) การ

ตรวจสอบความถูกต,อง (validation) การทำให,ปราศจากเชื้อ (sterilization) การเติมแบบปราศจาก

เช้ือ (aseptic filling) การระเหยแห,ง (lyophilization) 

- Drug Product 

o Formulation Development: ควรมสีรปุสั้น ๆ เกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ8ยา 

การพิจารณาแนวทางการบริหารและวิธีการใช,ยา นอกจากน้ีควรมีการอธิบายความ
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แตกต?างระหว?างสูตรทางคลินิก (clinical formulations) และสูตรตำรบั

(formulation) (เช?นองค8ประกอบ)  

o Overages: ปริมาณยาที่เกินอื่นๆในสูตรตำรับควรมีการอธิบาย 

o Physicochemical and Biological Properties: Parameters ท ี ่ เ ก ี ่ยวข ,องกับ

ประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ8ยา (drug product) เช?น ความเป1นกรด – ด?าง(pH) ความ

แรงของไอออน (ionic strength) การละลาย (dissolution) การกระจายตัวใหม? 

(redispersion) การเจือจาง (reconstitution) การกระจายตัวของอนุภาค(particle 

size distribution) การรวมตัว (aggregation) คุณสมบัติการไหลของพหุสัณฐาน 

( polymorphism rheological properties) ฤท ธ ิ ์ ท า ง ช ี วภาพห ร ื อความแรง

( biological activity or potency) แ ล ะ / ห ร ื อ ก ิ จ ก ร ร ม ท า ง ภ ู ม ิ ค ุ , ม กั น 

(immunological activity) 

 

- การพัฒนากระบวนการผลิต (Manufacturing process development)  

• ควรอธิบายถึงการเลือกและการทำกระบวนการผลิตให,เหมาะสม โดยเฉพาะด,านที่สำคัญ 

• ในกรณีที่ต,องการทำให,ปราศจากเช้ือ ควรมีการอธิบายและให,เหตุผล 

• ควรอธิบายความแตกต?างระหว?างกระบวนการผลิตที่ใช,ผลิตรุ?นการผลิตสำหรับการศึกษาวิจัย

ทางคลีนิคที่สำคัญ (pivotal clinical batches) และ กระบวนการผลิต ซึ่งจะมีผลต?อสมรรถนะ

ของผลิตภัณฑ8 

• สารมัธยันตร8ที่แยกได,ทั้งหมดจะมีการระบุที่ชัดเจน 

• การอธิบายสั้นๆ เกี่ยวกับ การทำซ้ำด,วยกระบวนการเดิม/กระบวนการใหม? (reprocessing/ 

reworking procedures) โดยแนวทางที ่ใช,กับขั้นตอนเหล?าน้ี  ถ,ามีเอกสารอ,างอิงสามารถ

นำไปปรับใช,สนับสนุนข,อมูล 

 

- การอธิบายถึงกระบวนการผลิต (manufacturing process) และ การควบคุมกระบวนการ

(process controls) 

• ควรแสดงแผนภาพ (flow diagram) เพื่อแสดงข้ันตอนของกระบวนการและแสดงการกระบวนการ

ผลิตของวัตถุดิบ 
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• ควรมีการระบุข้ันตอนและจุดสำคัญที่มีการดำเนินการควบคุมกระบวนการ การทดสอบสารมัธ

ยันตร8 (intermediate tests) หรือการควบคุมผลิตภัณฑ8ข้ันสุดท,าย (final product controls) 

• การอธิบายกระบวนการผลิต รวมถึงบรรจุภัณฑ8 (packaging) น้ันแสดงให,เห็นถึงลำดับของข้ันตอน

ที่ดำเนินการ และ ขนาดของการผลิต ควรจะมีการจัดเตรียมไว, 

• กระบวนการหรือเทคโนโลยีใหม?ๆ ที่มผีลกระทบโดยตรงต?อคุณภาพของผลิตภัณฑ8ควรอธิบายด,วย

รายละเอียดทีเ่พิ่มข้ึน 

• อย?างน,อยเครื่องมือ (Equipment) ควรระบุตามประเภทและความสามารถในการทำงานที่

เกี่ยวข,อง 

• ข้ันตอนในกระบวนการผลิตควรจะระบ ุparameters ของกระบวนการผลิตทีเ่หมาะสม เช?น เวลา

(time) อุณหภูมิ (temperature) หรือ ความเป1นกรด-ด?าง (pH) ค?าตัวเลขทีเ่กี่ยวเน่ืองกันสามารถ

แสดงเป1นช?วงที่คาดไว, ควรมีการอธิบายเหตุผลของช?วงตัวเลขที่สำคัญ 

• ในบางกรณีควรระบุเงือ่นไขด,านสิ่งแวดล,อม 

• ควรมีการให,เหตุผลเกี่ยวกบัแนวทางสำหรับการนำวัสดุมาใช,ใหม? (reprocessing of materials) 

ข,อมูลสนับสนุนอื่นๆที่สนับสนุนเหตุผลน้ีควรมีการอ,างองิหรอืย่ืนตามคำอธิบายใน ICH Q6B 

 

12. พารามิเตอรCที ่สำคัญยิ ่งในกระบวนการ(critical process parameters (CPPs))ถูกระบุและ

เชื ่อมโยงกับผลิตภัณฑCคุณภาพอยtางไร การควบคุมระหวtางกระบวนการผลิต (in-process 

controls (IPCs))/การทดสอบที่เกี่ยวข3องกับวิธีการวิเคราะหCและ เกณฑCการยอมรับสำหรับการ

ควบคุมในแตtละขั ้นตอนเป™นอยtางไร  ข3อกำหนด (specification(s)) สำหรับสารมัธยันตรC

(intermediate(s)) ที ่ยอมรับได3 เป™นอยtางไร กระบวนการ ตรวจสอบความถูกต3อง (process 

validation) และ/หรือ การจัดเตรียมข3อมูลสำหรับการประเมินจะต3องเป™นอยtางไร  

 

- การควบคุมขั้นตอนสำคญัและสารมัธยันตรC (intermediates)  

o ขั้นตอนสำคัญ (critical Step): ควรจะมีการทดสอบและเกณฑ8การยอมรับ )การให,

เหตุผล รวมถึงข,อมูลเพิ่มเติม( การดำเนินการขั้นตอนที่สำคัญของกระบวนการผลิต 

เพื่อตรวจสอบให,แน?ใจว?ามีการควบคุมกระบวนการน้ี 
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o สารมัธยันตรC (Intermediates): ควรมีการระบุข,อมลูเกี่ยวกับคุณภาพและการ

ควบคุมการแยกสารมัธยันตร8 (intermediates isolated)  ระหว?างกระบวนการผลิต 

ซึ่งจะอธิบายใน ICH Q2A ICH Q2B ICH Q6A และ ICH Q6B. 

- Process validation and/or evaluation: ก า ร อ ธ ิ บ าย ( Description) ก า ร เ ต ร ี ย ม เ อกส า ร

(documentation) และ ผลที่ได,จากตรวจสอบความถูกต,อง (results of the validation) และ/หรือ 

การประเมินผลการศึกษา ควรจะมีการระบุสำหรบัข้ันตอนที่สำคัญ หรือ การวิเคราะห8ที่สำคัญที่ถูกใช,ใน

กระบวนการผลิต (manufacturing process) (เช?น การตรวจสอบความถูกต,องของข้ันตอนการฆ?าเช้ือ

หรือการบรรจุหรือบรรจุสารเคมีในห,องปลอดเช้ือ) จะมีการอธิบายอยู?ใน ICH Q6B 

13. การสรุปกระบวนการวิเคราะหC และ สรุปรายงานการตรวจสอบความถูกต3อง (validation) หรือ

การทวนสอบ (verification) ท่ีสามารถยอมรับได3 และ ข3อมูลท่ีได3รับเป™นไปตามเกณฑCมาตรฐาน

หรือไมt  

14. ข3อสรุปของผลการวิเคราะหCรุtนการผลิตจะต3องมีความสัมพันธCกับข3อกำหนดท่ีต3องการหรือไมt หากมี

การดำเนินการผลิตเพ่ือจำหนtายภายใต3การปฏิบัติตามกลยุทธCในการควบคุมผลิตภัณฑCยาท่ีเสนอไว3 

พบวtามีความเสี่ยงเหลืออยูt ข3อมูลเก่ียวกับการควบคุมผลิตภัณฑCยาสามารถยอมรับได3หรือไมt 

เคล็ดลับสำหรับผู8ประเมิน: สิ่งสำคัญที่ต,องพิจารณา 

• ควรมีการจัดทำข,อมูลสรปุการวิเคราะห8ของรุ?นการผลติ รวมถึงควรมีการระบุเลขรุ?นการผลติ ขนาด

การผลิต วันที่ผลิต 

• ควรมีการจัดทำข,อมูลเพิ่มเติมจากรุ?นการผลิตที่ถูกเตรียมภายใต,เงื่อนไขเดียวกัน 

- ผลิตภัณฑ8ยาที่ผลิตในสถานที่อื่น 

- ผลิตภัณฑ8ยาที่ผลิตโดยใช, ตัวทำละลายที่ได,กลับคืนมา/ตัวทำปฏิกิริยา/สารมัธยันตร8/ตัวยาที่

ยังไม?แปรสภาพ  

- การควบคุมกระบวนการทำซ้ำในกระบวนการ/การทำซ้ำด,วยวิธีใหม? 

• อาจจะมีการสรุปกลยุทธ8ในการควบคุมวัตถุดิบตัวยาสำคัญโดยรวม เพื่อแสดงให,เห็นถึงความเข,าใจ

ในคุณลักษณะทางคุณภาพที่สำคัญย่ิง เช?น  

- Assay  

- impurities (formation, fate, purge and control)  

- Polymorphic form and particle size  

- Water/solvent content  

- Enantiomeric purity 
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• ควรมีการจัดทำข,อสรุปของคุณลักษณะทางคุณภาพที่สำคัญย่ิงเทียบกบัองค8ประกอบของกลยุทธ8ใน

การควบคุมคุณลักษณะทางคุณภาพที่สำคัญยิ่ง ได,แก? ข,อกำหนดสำหรับสารตั้งต,นและสารมัธ

ยันตร8 พารามิเตอร8ในกระบวนการ การตรวจวัดระหว?างกระบวนการ และข,อกำหนดสุดท,าย 

ตารางตัวอย?างสามารถดูจากแนวทาง ICH 

• อาจมีการจัดเตรียมข,อมูลเพื่อสนับสนุนบางสถานการณ8ในการผลิตเพื่อจำหน?ายที่มีความเสี่ยง

เหลืออยู?เมื่อปฏิบัติตามกลยุทธ8ในการควบคุม ตัวอย?างเช?น 

- คุณลักษณะทางคุณภาพที่สำคัญยิ่งของผลิตภัณฑ8ยาที่มีการติดตามในขั้น upstream ของ

กระบวนการผลิต ซึ่งมเีกณฑ8การยอมรับที่เกินกว?าข,อกำหนดของผลิตภัณฑ8ยา 

- คุณลักษณะทางคุณภาพที่สำคัญยิ่งที่ควบคุมโดยพารามิเตอร8ของกระบวนการโดยไม?มีการ

ตรวจสอบเป1นประจำ 

- การออกแบบองค8ประกอบของพื้นที่ที่ยังไม?ได,รับการทวนสอบภายใต,สภาวะการผลิตเพื่อ

จำหน?าย 

• การควบคุมผลิตภัณฑ8ยา 

- ข,อกำหนด : ควรมีการจัดทำข,อกำหนดของผลิตภัณฑ8ยาที่ต,องการ ซึ่งอธิบายไว,ใน ICH Q3B, 

ICH Q6A, และ ICH Q6B 

- วิธีการวิเคราะห8: ควรมีการจัดทำวิธีการวิเคราะห8สำหรับทดสอบผลิตภัณฑ8ยา ซึ่งอธิบายไว,ใน 

ICH Q2A และ ICH Q6B 

- การตรวจสอบความถูกต,องของวิธีการวิเคราะห8 : ควรมีการจัดทำข,อมูลการตรวจสอบความ

ถูกต,องของวิธีการวิเคราะห8 รวมถึงข,อมูลการทดลองสำหรับวิธีการวิเคราะห8ในการทดสอบ

ผลติภัณฑ8ยา ซึ่งอธิบายไว,ใน ICH Q2A, ICH Q2B, และ ICH Q6B 

- การวิเคราะห8รุ?นการผลิต : ควรมีการจัดทำคำอธิบายของรุ?นการผลิตและผลการวิเคราะห8รุ?น

การผลิต ซึ่งอธิบายไว,ใน ICH Q3A, ICH Q3C, ICH Q6A, และ ICH Q6B 

- การตรวจสอบคุณลักษณะของสิ่งปนเปûüอน : หากไม?ได,ระบุไว,ในหัวข,อ  “Impurities 2.7.2” 

ควรมีการจัดทำข,อมูลเกี่ยวกับการตรวจสอบคุณลักษณะของสิ่งปนเปûüอน ซึ่งอธิบายไว,ใน ICH 

Q3B, ICH Q5C, ICH Q6A, และ ICH Q6B 

- การชี ้แจงเหตุผลของข,อกำหนด : ควรชี ้แจงเหตุผลสำหรับข,อกำหนดของผลิตภัณฑ8ยาที่

ต,องการ ซึ่งอธิบายไว,ใน ICH Q3B, ICH Q6A, และ ICH Q6B 

 

15. ผลิตภัณฑCยาชีววัตถุอ3างอิงจะต3องได3รับการรับรองหรือไมt 
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เคล็ดลับสำหรับผู8ประเมิน: สิ่งสำคัญที่ต,องพิจารณา 

• ควรมีข,อมูลสารมาตรฐานอ,างอิงทั้งหมดที่เกี่ยวข,องกับการปล?อยผ?านผลิตภัณฑ8ยา และถ,าหากมี

การใช,สารมาตรฐานอ,างอิงและสิ่งปนเปûüอนมาตรฐานอ,างอิงในตำรายา ควรมีการระบุเลขรุ?นการ

ผลิตด,วย 

•  สารมาตรฐานอ,างองิหรือวัตถุอ,างองิ : หากไม?ได,ระบุไว,ก?อนหน,าน้ีใน 2.9  ควรมีข,อมูลเกี่ยวกบัสาร

มาตรฐานอ,างอิงหรือวัถตุอ,างองิที่ใช,ในการทดสอบผลิตภัณฑ8ยา ซึ่งอธิบายไว,ใน ICH Q6A และ ICH 

Q6B 

16. ระบบป¨ดของภาชนะบรรจุของผลิตภัณฑCยาเหมาะสมหรือไมt เพ่ือให3มั่นใจในคุณภาพของผลิตภัณฑC

ยาในระหวtางการเก็บรักษาและการขนสtง 

เคล็ดลับสำหรับผู8ประเมิน: สิ่งสำคัญที่ต,องพิจารณา 

• ควรจัดทำคำอธิบายสั้นๆของภาชนะบรรจุที่สัมผัสโดยตรงกับตัวยา (primary packaging) และ

ภาชนะบรรจุท ี ่ไม ?ได,ส ัมผ ัสโดยตรงกับตัวยา (secondary packaging) เอกสารอ,างอิงจาก

ผู,ประกอบการแต?ละรายที่แสดงถึงการปฏิบัติตามข,อกำหนดของภาชนะบรรจุที่สัมผัสโดยตรงกับ

ตัวยาแต?ละช้ินควรได,รับการประเมิน  

• ระบบป£ดของภาชนะบรรจุ 

- จัดทำคำอธิบายระบบป£ดของภาชนะบรรจุ รวมถึงระบุเอกลักษณ8และข,อกำหนดเฉพาะของ

วัสดุแต?ละชนิดที ่ใช,เป1นส?วนประกอบของภาชนะบรรจุที่ส ัมผัสโดยตรงกับตัวยา (primary 

packaging) 

- ข,อกำหนดควรมีคำอธิบายและการพิสูจน8เอกลักษณ8 (มิติที ่สำคัญพร,อมรูปวาดตามความ

เหมาะสม) ควรแนบข,อมูลสำหรับวิธีที่ไม?มีในตำรายามาตรฐาน (non-compendial) ต,องแนบ

วิธีการทดสอบพร,อมการตรวจสอบความถูกต,อง (validation) ตามความเหมาะสม 

- ในกรณีส?วนประกอบของภาชนะบรรจุที่ไม?ได,สัมผัสโดยตรงกับตัวยา (secondary packaging) 

ที่ไม?มีผลต?อผลิตภัณฑ8 (เช?น ไม?เป1นส?วนปÇองกันเพิ่มเติมหรือไม?มีผลการบริหารยา) ควรมีการ

อธิบายลักษณะแบบสรุปสั้นๆ  สำหรับภาชนะบรรจุที่ไม?ได,สัมผัสโดยตรงกับตัวยาที่มีผลต?อ

ผลิตภัณฑ8ให,แนบข,อมูลเพิ่มเติม 

17. เกณฑCการยอมรับความคงตัวที่ยอมรับได3เป™นอยtางไร ผลการทดสอบความคงตัวของผลิตภัณฑCยา

สามารถสนับสนุนชtวงเวลาในการทดสอบซ้ำท่ีต3องการและสภาวะท่ีใช3ในการเก็บรักษาของระบบปด̈

ภาชนะบรรจุท่ียอมรับได3หรือไมt และแสดงถึงความคล3ายคลึงกันกับผลิตภัณฑCอ3างอิงได3หรือไมt  วิธี

การศึกษาความคงตัวหลังจากยาได3รับอนุมัติให3จำหนtายท่ีเหมาะสมและยอมรับได3เป™นอยtางไร 
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เคล็ดลับสำหรับผู8ประเมิน: สิ่งสำคัญที่ต,องพิจารณา 

• ควรสรุปชนิดการศึกษา วิธีการที่ใช,และผลจากการศึกษา ข,อมูลสรุปควรรวมถึงสิ่งเหล?านี้ด,วย 

ตัวอย?างเช?น ข,อสรุปเกี่ยวกับสภาวะที่ใช,ในการเก็บรักษาและอายุการเก็บรักษา สภาวะที่ใช,ในการ

เก็บรักษาและอายุการเก็บรักษาขณะใช,งาน  ) ICH Q1A, ICH Q1B, ICH Q3B, ICH Q5C และ ICH 

Q6A) 

• การอภิปรายสั้น ๆ  และการชี้แจงเหตุผลสำหรับความแตกต?างในการทดสอบคุณลักษณะ เกณฑ8

การยอมรับหรือวิธีการที่ใช,เพื่อศึกษาความคงตัว เช?น ปริมาณความชื้น การสลายตัว และ solid-

state form 

• ควรมีการอภิปรายถึงความสำคัญของแนวโน,มที่สังเกตได,รวมถึงผลกระทบที่มีต?อช?วงเวลาในการ

ทดสอบซ้ำที่ต,องการและคุณภาพของผลิตภัณฑ8 

• อาจมีการสรุปผลการทดสอบความคงตัวต?อแสงที่จัดทำข้ึนตามหลักเกณฑ8 ICH (ถ,ามี) 

• ควรมีการจัดทำวิธีการศึกษาความคงตัวและคำรับรองในการศึกษาความคงตัวหลังจากยาได,รับ

อนุมัติให,จำหน?าย) ICH Q1A และ ICH Q5C) 

- สภาวะที่ใช,ในการเก็บรักษาของตัวอย?างที่ใช,ศึกษาความคงตัว  

- ลักษณะการวางของตัวอย?างที่ใช,ศึกษาความคงตัว (packaging configurations)  

- ช?วงเวลาในการทดสอบ 

- การทดสอบที่ดำเนินการและกำหนดการทดสอบ 

 

18. วิธีการวิเคราะหCอยtางไรท่ีเหมาะสมการประเมินสำหรับการดัดแปลงโมเลกุลโปรตีนหลังแปลรหัส,   

heterogeneity, คุณสมบัติการทำงาน, สิง่ปนเปíìอนและการสลายตัว เพ่ือแสดงถึงความคงตัวของ

โปรตีนในผลิตภัณฑCยา 

QBR: Comparability Exercise of quality part 

1. ข3อมูลทั่วไปของวัตถุดิบตัวยาสำคัญและผลิตภัณฑCยาแสดงถึงความคล3ายคลึงกับวัตถุดิบตัวยา

สำคัญและผลิตภัณฑCยาอ3างอิงได3หรือไมt 

เคล็ดลับสำหรับผู8ประเมิน: สิ่งสำคัญที่ต,องพิจารณา 

v Molecular structure  

v Molecular formula  

v Molecular weight 
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v schematic amino acid sequence indicating glycosylation sites or other 

posttranslational 

v modifications 

v Pharmacological class  

v Cell bank system 

v Master cell bank  

v Identity test, purity test (adventitious agent, endogenous agent, molecular 

contaminant), suitability, phenotypic /genotypic characteristics 

v Expression system 

v cell substrate, culture 

v Purification 

v Viral safety 

v Excipients 

 

2. คุณสมบัติทางกายภาพ เคม ีชีวภาพและทางกล ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาที่ยอมรับได3 สามารถแสดงถึง

ความคล3ายคลึงกันกับผลิตภัณฑCอ3างอิงได3หรือไมt 

เคล็ดลับสำหรับผู8ประเมิน: สิ่งสำคัญที่ต,องพิจารณา 

v Physical description: Composition, solubility, pH, osmolality,color, clarity, and others 

(if any) 

v Primary, secondary or tertiary structure 

v Solubility characteristics (in aqueous and organic solvents)  

v Amino acid sequence  

v Amino acid composition 

v Terminal amino acid sequence 

v Peptide map 

v Sulfhydryl group(s) and disulfide bridges 

v Carbohydrate structure  

v Identity test 



 
139 

v Pharmacological action 

 

3. การการตรวจสอบคุณลักษณะทางโครงสร3างของวัตถุดิบตัวยาสำคัญและผลติภัณฑCยาสามารถแสดง

ถึงความคล3ายคลึงกับผลิตภัณฑCอ3างอิงได3หรือไมt การตรวจสอบคุณลักษณะและการทำงานในแงtของ

ธรรมชาติและความซับซ3อนของผลิตภัณฑCที่ต3องการกับผลิตภัณฑCอ3างอิงสามารถแสดงให3เห็นถึง

ความคล3ายคลึงได3หรือไมt ผลการวิเคราะหCเปรียบเทียบการตรวจสอบคุณลักษณะชtวยให3มีความ

เชื่อมั่นในความคล3ายคลึงกันในผลิตภัณฑCยาชีววัตถุท่ีต3องการกับผลิตภัณฑCอ3างอิงได3ดีหรือไมt  

เคล็ดลับสำหรับผู8ประเมิน: สิ่งสำคัญที่ต,องพิจารณา 

a. ควรจัดทำรายการการทำ spectroscopic และการทดสอบอื่นๆ เช?น IR, UV 

b. ควรมีการสรุปสั้นๆของการแปลผลโครงสร,างตามหลักฐานที่แสดง 

c. ควรมีการเปรียบเทียบกับสารที่ผ?านการรับรองเพื่อช?วยยืนยันโครงสร,างทีต่,องการ 

d. การประเมินทางเคมีกายภาพของผลิตภัณฑ8ที่ต,องการและผลิตภัณฑ8อ,างอิงควรพิจารณาลักษณะที่

เกี่ยวข,องทั้งหมดของผลิตภัณฑ8โปรตีน (เช?น โครงสร,างปฐมภูมิ ทุติยภูมิ ตติยภูมิและ โครงสร,าง

ลำดับที่สี ่การเปลี่ยนแปลงหลังการแปลรหัสและการทำงาน) 

• ข3อมูลเปรียบเทียบของการพิสูจนCโครงสร3างและการอธิบายลักษณะทางคุณภาพอ่ืน ๆ ของ

โมเลกุลเทียบกับผลิตภัณฑCอ3างอิง 

- การตรวจสอบคณุลักษณะ: การพสิูจน8โครงสร,างและการตรวจสอบคุณลกัษณะอื่นๆ สำหรบั

ผลิตภัณฑ8ที่ต,องการและสารที่เกี่ยวข,องกับผลิตภัณฑ8 ควรมรีายละเอียดเกี่ยวกับโครงสร,างปฐม

ภูม ิทุติยภูมิและโครงสร,างระดับสูงข้ึน รปูแบบโมเลกลุโปรตีนหลงัแปลรหัส (เช?น 

glycoforms) ฤทธ์ิทางชีวภาพ ความบริสุทธ์ิและคุณสมบัติด,านเคมีภูมิคุ,มกันเมื่อมีความ

เกี่ยวข,อง ในส?วนของข,อกำหนดของการเปรียบเทียบความคล,ายคลึง การอธิบายลักษณะให,

เปรียบเทียบกับ RMP ตาม ICH Q6B 

- สิ่งปนเปíìอน: ควรจัดทำข,อมลูเกี่ยวกบัสิง่ปนเปûüอน ตัวอย?างของสิง่ที่ควรจะแสดงดังด,านล?าง 

รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดตามได,ในหลักเกณฑ8 ICH 

(A) Table of Content 

(B) Product related protein (PRP) 

• Identification and characterization 

• Structural and physicochemical characterization 

• Biological activity (in vitro) 
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• Identification of PRP arising from degradation of drug substances 

• Peptide mapping of drug substances stress (DSS) 

• SDS-PAGE analysis for DSS 

• IEF analysis of DSS (ถ,ามี) 

• RP-HPLC analysis 

• DEAE-HPLC analysis 

• SEC (size exclusion chromatography)-HPLC analysis 

(C) การควบคุมโปรตีนทีเ่กี่ยวข,องในผลิตภัณฑ8 (Control of prodcut related 

protein) 

(D) สิ่งปนเปûüอนที่มาจากเซลล8ต,นกำเนิด (Potential impurities derived from host 

cells) 

• Preparation of HCP (host cell proteins) 

• Preapration of polyclonal anti HCP antibody 

• Characterizationof anti HCP adtisera (antobodies) 

• Testing of residual HCP 

• Removal of HCP 

• Removal of Host cell DNA 

• Aminopeptidase 

(E) สิ่งปนเปûüอนที่เกิดจากองค8ประกอบของอาหารเลี้ยงเซลล8 (Potential impurities 

derived from cell culture media component) 

(F) สิ่งปนเปûüอนและสารสกัดและอื่นๆ เช?น antifoming agent ที่ใช,ในข้ันตอนการหมกั 

(fermentation) 

(G) สิ่งปนเปûüอนที่เกิดจากกระบวนการ downstream เช?น column leachates และ 

chromatography และ ultrafiltration reagents (solvent, contamiation, 

bioburdden endotoxin)  

4. โครงสร3างในการแสดงออก (expression construct) สำหรับผลิตภัณฑCท่ีต3องการจะต3องแสดงการ

ถอดรหัส (encode) ของลำดับอะมิโนเหมือนกับในผลิตภัณฑCอ3างอิง (reference product) 

หรือไมt การปรับเปลี่ยนใดๆก็ตามเพียงเล็กน3อยของลำดับอะมิโนจะถูกตรวจพบหรือไมt  
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ถ3าใชt การปรับเปลี่ยนเล็กน3อยดังกลtาวจะทำให3เกิดการเปลี่ยนแปลงใดๆแกtสมรรถนะของผลิตภัณฑC 

(product performance) หรือไมt 

5. สิ่งปนเปíìอนถือเป™นตัวแทนในการเปรียบเทียบความคล3ายคลึงกันกับผลิตภัณฑCอ3างอิงได3หรือไมt 

เคล็ดลับสำหรับผู8ประเมิน: สิ่งสำคัญที่ต,องพิจารณา 

v ควรมีข,อมูลสรปุจากการสังเกตเกี่ยวกับสิ่งปนเปûüอนทีป่รากฏพร,อมกับข,อมลูต?อไปน้ี 

• Structures  

• IUPAC name  

• Proposed acceptance criteria  

• Analytical detection method used (เช?น HPLC with LOD/LOQ, TLC, etc.)  

• Source of the impurity (stage formed in)  

• Type of impurity (เช?น starting material, process impurity, intermediate, 

degradant, metabolite, และ potentially genotoxic impurity (PGI)) 

v ควรอภิปรายสั้น ๆ เกี่ยวกับกลยุทธ8ในการควบคุม (control strategy) สิง่ปนเปûüอนเหล?าน้ี )เช?น 

ชนิดของวิธีวิเคราะห8และข,อจำกัดด,านความไวในการตรวจวิเคราะห8 (type of analytical 

methods and sensitivity limits) การทดสอบระหว?างกระบวนการ (in-process tests) การ

ทดสอบในระหว?างหรือในข้ันสุดท,ายของวัตถุดิบตัวยาสำคัญตามข,อกำหนดมาตรฐาน และอื่นๆ (  

 

6. จะต3องมีการเปรียบเทียบความคล3ายคลึงระหวtางผลความคงตัวของวัตถุดิบตัวยาสำคญัและ

ผลิตภัณฑCยาของยาชีววัตถุคล3ายคลึงกับวัตถุดิบตัวยาสำคัญและผลิตภัณฑCยาของยาชีววัตถุอ3างอิง

หรือไมt 

เคล็ดลับสำหรับผู8ประเมิน: สิ่งสิ่งสำคัญที่ต,องพิจารณา 

v อภิปรายสั้น ๆ และให,เหตุผลถึงความแตกต?างใดๆใน การทดสอบคุณลกัษณะ (attributes 

tested) เกณฑ8การยอมรบั (acceptance criteria) หรือวิธีการที่ใช,ทดสอบความคงตัว 

(methods used for stability) 

v ควรมีการอภิปรายถึงนัยสำคัญ (significance) และขนาด (magnitude) ของแนวโน,มทีส่ังเกตได, 

รวมถึงผลกระทบที่มีต?อช?วงที่ทดสอบซ้ำ และผลกระทบต?อคุณภาพของผลิตภัณฑ8 

v มีการสรปุการทดสอบความคงตัวต?อแสง (photostability testing studies) ทีท่ำข้ึนตาม

หลักเกณฑ8ของ ICH guideline อาจระบุไว,ในในส?วนน้ี (ถ,าม)ี 
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v วิธีการศึกษาความคงตัวหลังจากยาอนุมัติให,จำหน?าย (post-approval stability protocol) และ

ข,อตกลงร?วมกัน (commitment) ควรรวมถึง:  

o สภาวะการเก็บรักษาของตัวอย?างที่ใช,ทดสอบความคงตัว (Storage conditions of stability 

samples)  

o ตัวอย?างจะต,องอยู?ในสภาพทีส่มบูรณ8ก?อนการทดสอบความคงตัว (เช?น รูปร?างบรรจุภัณฑ8)  

o ช?วงเวลาที่ใช,ในการทดสอบ (Testing intervals)  

o การดำเนินการทดสอบและตารางเวลาการทดสอบ (Tests to be performed and testing 

schedule ) 

 

QBR: Non-clinic comparability exercise 

1. PK และ PD profile สามารถแสดงความคล3ายคลึงระหวtางผลิตภัณฑCท่ีต3องการกับผลิตภัณฑC

อ3างอิงได3หรือไมt 

เคล็ดลับสำหรับผู8ประเมิน: สิ่งสำคัญที่ต,องพิจารณา 

v การศึกษาพิษวิทยาในสัตว8ทดลอง (Animal Toxicity Studies) 

v รวมถึงการวัด PK/PD ในสัตว8ทดลอง (Inclusion of Animal PK and PD Measures )– ทำ 

single-dose study ในสัตว8ทดลองเพื่อเปรียบเทียบ PK/PD profile ในสัตว8 เพื่อใช,เป1นหลกัฐาน

สนับสนุนการแสดงความคล,ายคลึงของผลิตภัณฑ8ที่ต,องการและผลิตภัณฑ8อ,างองิ 

v การแปลผลการกระตุ,นภูมิคุมกันในสัตว8ทดลอง (Animal Immunogenicity Results) จะต,องเป1น

ที่ยอมรบัโดยทั่วไปและมกีารประเมินเพื่อใช,สนับสนุนการแสดงความคล,ายคลึงของผลิตภัณฑ8ที่

ต,องการและผลิตภัณฑ8อ,างอิง 

v การทดสอบฤทธ์ิทางชีวภาพ (Biological activity test) เพือ่ใช,สนับสนุนการแสดงความคล,ายคลึง

ของผลิตภัณฑ8ที่ต,องการและผลิตภัณฑ8อ,างองิ 

 

2. Active moieties ในซีรัมและเน้ือเยื่อ เหมาะสมท่ีจะใช3ระบุและใช3วัดเพ่ือประเมินพารามิเตอรCทาง

เภสัชจลนศาสตรCได3หรือไมt อะไรคือพ้ืนฐานสำหรับการเลอืกจุดสิ้นสุดในการตอบสนอง (response 

endpoints) และหากสิ่งเหลtาน้ีถูกวัดอยtางเหมาะสมสามารถใช3เป™นหลักฐานเพ่ือสนับสนุนการ

แสดงความคล3ายคลึงระวtางผลิตภัณฑCท่ีคาดหวังและผลิตภัณฑCยาอ3างอิงในแงtของ PK / PD 

profile การศึกษาทางพิษวิทยา และการศึกษาฤทธิ์ทางชวีภาพได3หรือไมt 
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3. การพิจารณาลักษณะของความสัมพันธCระหวtาง dose / exposure-response สำหรับ PK / PD, 

toxicology และ safety profile เป™นท่ียอมรับและสามารถทำการประเมินเพ่ือสนับสนุนการแสดง

ความคล3ายคลึงกันของผลิตภัณฑCท่ีคาดหวังและผลิตภัณฑCอ3างอิงได3หรือไมt 

 

QBR: Clinic comparability exercise- แนวคิดหลัก 3 ประการทีเ่กี่ยวข,องกบัการศึกษาเภสัชวิทยาทาง

คลินิกเพือ่ให,ได,ข,อมลูด,านความปลอดภัย (safety) และข,อมลูการกระตุ,นภูมิคุ,มกัน (immunogenicity) คือ 

• PK and PD response assessment 

• Immunogenicity assessment 

• Efficacy and safety assessment 

• Evaluation of residue uncertainty  

• Assumption about analytical quality similarity 

1. มีการตรวจพบอุบัติการณCการเกิดแอนติบอดีตtอต3านยา (anti-drug antibody ;ADA) หรือไมt 

อะไรคือการเปรียบเทียบความคล3ายคลึงกันระหวtางผลิตภัณฑCท่ีต3องการและผลิตภัณฑCอ3างอิง 

 

2. การทำวิจัยในสัตวCทดลองและ/หรือการศึกษาทางคลินิก ดำเนินการเพ่ือแก3ไขป∞ญหาความไมt

แนtนอนท่ีเหลืออยูt (residual uncertainty) และสนับสนุนการชีใ้ห3เห็นถึงความคล3ายคลึงได3

หรือไมt 

3. ผลการตอบสนองภายหลังได3รับยา (exposure-response profile) ชtวยสนับสนุนถึงความ

คล3ายคลึงระหวtางผลิตภัณฑCท่ีคาดหวังและผลิตภัณฑCอ3างอิงหรือไมt ถ3าใชtเภสัชวิทยาคลินิกสามารถ

แสดงให3เห็นถึงความคล3ายคลึงกันระหวtางผลิตภัณฑCท้ังสองน้ีอยtางไร 

 

4. ประเด็นใดตtอไปน้ีถือวtาไมtมผีลให3เกิดความแตกตtางอยtางมีนัยสำคัญทางคลินิกระหวtางผลิตภัณฑC

ชีววัตถุกับผลิตภัณฑCอ3างอิงเพ่ือสนับสนุนการการแสดงความคล3ายคลึงของผลิตภัณฑCท้ังสองใชt

หรือไมt  

(1)  ข,อมลูเภสัชวิทยาในมนุษย8 (Human Pharmacology Data) – เน,นการศึกษา

เปรียบเทียบ PK และ PD ในมนุษย8 ในแง?ของระดับยาในเลอืด (exposure) และการ

ตอบสนองภายหลังได,รบัยา (exposure-response) ระหว?างผลิตภัณฑ8ที่ต,องการและ

ผลิตภัณฑ8อ,างอิง 

เคล็ดลับสำหรับผู8ประเมิน: สิ่งสำคัญที่ต,องพิจารณา 
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v วิธีการทดสอบทางคลินิกที่ได,เลือกไว, (The clinical test selected) 

v พิจารณาความสมัพันธ8ระหว?างพารามิเตอร8ทีจ่ะทำการวัด  

v เวลาที่เริ่มมีการเปลี่ยนแปลง (time of onset of change) ของตัวช้ีวัดทางชีวภาพ

ทางเภสัชพลศาสตร8 (PD biomarker) ทีส่ัมพันธ8กับขนาดยา (dosing) และการกลับ

สู? baseline เมือ่หยุดให,ยา (discontinuation of dosing) 

v ช?วงการเปลี่ยนแปลง (dynamic range) ของตัวช้ีวัดทางชีวภาพทางเภสัชพลศาสตร8 

(PD biomarker) ตลอดระยะเวลาที่ได,รบัผลิตภัณฑ8ชีววัตถุ (over the exposure 

range)  

v ความไว (sensitivity) ของตัวช้ีวัดทางชีวภาพทางเภสัชพลศาสตร8ต?อความแตกต?าง

ระหว?างผลติภัณฑ8ที่ต,องการและผลิตภัณฑ8อ,างองิ  

v ความเกี่ยวข,องของตัวช้ีวัดทางชีวภาพทางเภสัชพลศาสตร8ต?อกลไกการออกฤทธ์ิของ

ยา 

v ความถูกต,องของการวิเคราะห8เมื่อใช,วิธีวิเคราะห8ทางชีวภาพทางเภสัชพลศาสตร8 

(analytical validity of the PD biomarker assay) 

 

(2) การประเมินการกระตุ,นภูมิคุ,มกันทางคลินิก (Clinical Immunogenicity Assessment )
(ต,องมีการประเมินการกระตุ,นภูมิคุ,มกันอย?างน,อย 1 ครั้ง) - การประเมินการกระตุ,น

ภูมิคุ,มกันทางคลินิกคือการประเมินความแตกต?างที่อาจเกิดข้ึนระหว?างผลิตภัณฑ8ที่ต,องการ

เทียบกับผลิตภัณฑ8อ,างอิงในแง?ของอุบัติการณ8และความรุนแรงของการตอบสนอง

ภูมิคุ,มกันในมนุษย8 

เคล็ดลับสำหรับผู8ประเมิน: สิ่งสำคัญที่ต,องพิจารณา 

v ผลการกระตุ,นภูมิคุ,มกัน (Immunogenicity results) จะทำให,สูญเสียผลทาง PD 

(PD effect) หรือสูญเสียผลทางประสิทธิภาพ (efficacy) หรือเกิดความเป1นพิษผ?าน

ระบบภูมิคุ,มกัน (immune mediated toxicity) ระดับความรุนแรงและอุบัติการณ8

ของการตอบสนองทางภูมิคุ,มกันควรมกีารประเมิน 

v การประเมินการกระตุ,นภูมิคุ,มกันโดยรวม (immunogenicity assessment) ควร

รวมถึงกลุ?มประชากรผู,ปñวยที่เกี่ยวข,อง (เช?น ประชากรโรคภูมิคุ,มกันทำลายตนเอง 

(autoimmune disease populations)) ที่ไม?ใช?ผู?ปñวยภูมิคุ,มกันบกพร?อง 

(immunocompromise) และมีความสามารถตอบสนองทางภูมิคุ,มกันได, 
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v ระยะเวลาที่เกิดการตอบสนองทางภูมิคุ,ม (immune response) เช?น neutralizing 

antibodies, cell-mediated immune responses และการหายไปของการ

ตอบสนองทางภูมิคุ,มกันจะต,องมีการประเมินด,วย 

(3) การศึกษาเปรียบเทียบทางคลินิก (Comparative Clinical Studies) – ถ,าหากมีความไม?

แน?นอนเหลืออยู? (residual uncertainty) และอาจส?งผลให,เกิดความแตกต?างอย?างมี

นัยสำคัญทางคลินิกระหว?างผลิตภัณฑ8ที่ต,องการเทียบกบัผลติภัณฑ8อ,างอิง 

เคล็ดลับสำหรับผู8ประเมิน: สิ่งสำคัญที่ต,องพิจารณา 

v การศึกษาในแต?ละข้ันตอนควรรวมไปถึงการอธิบายลักษณะ ทั้งลักษณะโครงสร,างและ

หน,าที่การทำงาน (structural and functional characterization) การทดสอบใน

สัตว8 (animal testing) ข,อมูล PK และ PD ในมนุษย8 การประเมินที่ไม?ใช?ทางคลินิก 

(nonclinic evaluations) และการทดสอบการกระตุ,นภูมิคุ,มกันทางคลินิก (clinical 

immunogenicity testing) การตรวจสอบความปลอดภัยทางคลินิก (clinical 

safety) และประสิทธิภาพในทางคลินิก (clinical effectiveness) ระดับของความไม?

แน?นอนที่เหลืออยู?ที่แต?ละข้ันจะเป1นสิ่งยืนยันถึงความคล,ายคลึงกันของผลิตภัณฑ8ทั้ง

สอง 

(4) คุณภาพของการวิเคราะห8และความคล,ายคลึง (analytical quality and similarity)  

เคล็ดลับสำหรับผู8ประเมิน: สิ่งสำคัญที่ต,องพิจารณา 

v ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบโครงสร,างและหน,าที่ (เช?น bioassays, binding 

assays, และ studies of enzyme kinetics) เพือ่ประเมินความคล,ายคลึงระหว?าง

ผลิตภัณฑ8อ,างอิงกบัผลิตภัณฑ8ที่ต,องการ 

v ควรอธิบายถึงข,อจำกัดของวิธีการที่ใช,ในการประเมินผลการวิเคราะห8 (methods 

used in the analytical assessment) 

5. การประเมินประสิทธิผลและความปลอดภัยเหมาะสมและเป™นท่ียอมรับสำหรับใช3สนับสนุนการ

เปรียบเทียบความคล3ายคลึงระหวtางผลิตภัณฑCท่ีต3องการและผลิตภัณฑCอ3างอิงหรือไมt  

เคล็ดลับสำหรับผู3ประเมิน: สิง่สำคัญที่ต,องพิจารณา 

v การศึกษาเปรียบเทียบทางคลินิกมีจุดประสงค8เพื่อยืนยันและสนับสนุนว?ามีความแตกต?างทีม่ี

นัยสำคัญทางคลินิกหรือไม?มีความแตกต?างทีม่ีนัยสำคัญทางคลินิกระหว?างผลิตภัณฑ8ที่คาดหวังและ

ผลิตภัณฑ8อ,างอิง 
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v การประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัยต,องคำนึงถึงกลุ?มประชากร (population) จุดสิ้นสุด 

(endpoint) ขนาดตัวอย?าง (sample size) ระยะเวลาการศึกษา (study duration) รวมทัง้ความ

ไวของวิธีประเมิน (sensitivity) 

v ต,องใช,หลกัการออกแบบทีเ่ทียบเท?ากัน (Equivalent design)  

v การศึกษาเปรียบเทียบทางคลินิกมีจุดประสงค8เพื่อยืนยันและสนับสนุนว?ามีความแตกต?างทีม่ี

นัยสำคัญทางคลินิกหรือไม?มีความแตกต?างทีม่ีนัยสำคัญทางคลินิกระหว?างผลติภัณฑ8ที่คาดหวังและ

ผลิตภัณฑ8อ,างอิง 

v การประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัยต,องคำนึงถึงกลุ?มประชากร (population) จุดสิ้นสุด 

(endpoint) ขนาดตัวอย?าง (sample size) ระยะเวลาการศึกษา (study duration) รวมทัง้ความ

ไวของวิธีประเมิน (sensitivity) 

v ต,องใช,หลกัการออกแบบทีเ่ทียบเท?ากัน (Equivalent design) 
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Acceptable incoming materials  การรบัเข,าวัตถุดิบที่ยอมรบัได, 

Acceptance criteria  เกณฑ8การยอมรับ 

Active substance  สารสำคัญ 

Aerodynamic  อากาศพลศาสตร8 

Affinity  ความสามารถในการจบั 

Age and sex of the donor  อายุและเพศของผู,บรจิาค 

Aggregation  การเกาะกลุ?มกัน 

Analytical Procedures  วิธีการวิเคราะห8   

Analytical validation  การตรวจสอบความถูกต,องของข้ันตอนการวิเคราะห8 

Animal Immunogenicity Results  ผลการกระตุ,นภูมิคุมกันในสัตว8ทดลอง 

Animal Toxicity Studies  การศึกษาพิษวิทยาในสัตว8ทดลอง 

Anti-drug antibody  แอนติบอดีต?อต,านยา 

Applicant  ผู,ย่ืนคำขอ 

Application  เอกสารคำขอข้ึนทะเบียนตำรบัยา 

Ative pharmaceutical ingredient ตัวยาสําคัญ 

Attributes tested  การทดสอบคุณลักษณะ 

Authenticated material  สารทีผ่?านการรบัรอง 

Autoimmunity  ปฏิกิริยาภูมิต,านทานตัวเอง 

Batch Analyses  การวิเคราะห8รุ?นการผลิต 

Batch and scale definition  รุ?นและขนาดการผลิต 

Batch numbering system   ระบบเลขรุ?นการผลิต 

Batch reproducibility  ความสามารถในการทำซ้ำของรุ?นการผลิต 

Bias  ความลำเอียง 

Bioavailability studies  การศึกษาชีวประสิทธิผล 

Bioburden test  การทดสอบการปนเปûüอนเช้ือ 

Biochemical markers  ตัวช้ีวัดทางชีวเคม ี

Biodistribution การกระจายของสารในร?างกาย  

ดัชนีคำศัพทC 
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Biological activity  ฤทธ์ิทางชีวภาพ 

Biological activity การแสดงผลทางชีวภาพ  

Biological activity test  การทดสอบฤทธ์ิทางชีวภาพ 

Biological function  หน,าที่ทางชีวภาพ 

Biologically-sourced materials  วัตถุดิบที่มีแหล?งทีม่าจากชีวภาพ 

Biomarker  ตัวช้ีวัดทางชีวภาพ 

Biopharmaceuticals  ชีวเภสัชภัณฑ8 

Biosimilar product importer ผู,นำเข,าผลิตภัณฑ8ชีววัตถุคล,ายคลึงสำเรจ็รปูเข,ามาใน

ประเทศ 

Breeding conditions  สภาวะในการผสมพันธุ8 

Buffers  บัฟเฟอร8 

Bulk importer ผู,นำเข,าผลิตภัณฑ8ชีววัตถุคล,ายคลึงที่ไม?ได,เป1นผลิตัณฑ8

สำเร็จรูป 

Canceling meetings    การขอยกเลิกตารางนัดให,คำปรกึษา 

Catalysts  ตัวเร?งปฏิกริิยา 

Cell banking procedures  กระบวนการผลิตธนาคารเซลล8 

Cell banking system  ระบบธนาคารเซลล8 

Cell culture  การเพาะเลี้ยงเซลล8 

Cell culture process monitoring  การตรวจสอบกระบวนการเพาะเลี้ยงเซลล8 

Cell expansion  การขยายขนาดของเซลล8 

Cell harvest  การเกบ็เกี่ยวเซลล8   

Cell substrate stability  ความคงตัวของเซลล8ต้ังต,น 

Characterization  การตรวจสอบคุณลักษณะ 

Characterization of expression construct  การตรวจสอบคุณลักษณะของการแสดงออกเชิง

โครงสร,าง 

Chromosomal expression  การแสดงออกของโครโมโซม 

Cleaning validation  การตรวจสอบความถูกต,องของการทำความสะอาด 

Clearance or control of adventitious agents  การกำจัดหรือควบคุมสารทีไม?ต,องการในกระบวนการ 

Clinical formulations  สูตรทางคลินิก 
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Clinical holds เกี่ยวกับคำสั่งชะลอการศึกษาทางคลินิก 

Coding sequence  ลำดับการถอดรหัสทางพันธุกรรม 

Column leachates  น้ำที่ชะจากคอลัมน8 

Combination products  อุปกรณ8ช?วยนำส?งยาสู?ร?างกาย 

Commercial batch  รุ?นการผลิตเพื่อจำหน?าย 

Comparability study  การศึกษาเปรียบเทียบ 

Comparative Clinical Studies  การศึกษาเปรียบเทียบทางคลินิก 

Compatibility  ความเข,ากันได,ของผลิตภัณฑ8  

Compendial methods  วิธีวิเคราะห8มาตรฐานที่ปรากฏในตำรายา 

Component  สารทีเ่ป1นส?วนประกอบในตำรบั 

Conditions of use  เงื่อนไขในการใช,งาน 

Conformation  การจัดเรียงตัวของโครงสร,าง 

Consistency  ความเหมือน 

Consultation program ระบบการให,คำปรึกษา 

Container closure system  ระบบป£ดของภาชนะบรรจ ุ

Continuous process improvement การพัฒนากระบวนการอย?างต?อเน่ือง  

Control of Critical Steps and Intermediates  การควบคุมข้ันตอนการผลิตทีส่ำคัญและสารมัธยันตร8 

Control of Drug Substance  การควบคุมตัวยาสำคัญ 

Control of materials  การควบคุมวัตถุดิบ 

Control of prodcut related protein  การควบคุมโปรตีนทีเ่กี่ยวข,องในผลิตภัณฑ8 

Control of source and starting materials  การควบคุมแหล?งที่มาของวัตถุดิบและสารต้ังต,น 

Control setting activity การกำหนดเเนวทางควบคุมผลิตภัณฑ8  

Control strategy  กลยุทธ8ในการควบคุม 

Critical determinants  ป]จจัยสำคัญย่ิง 

Critical parameters  พารามิเตอร8ทีส่ำคัญย่ิง 

Critical process controls  การควบคุมกระบวนการทีส่ำคัญย่ิง 

Critical quality attribute; CQA  คุณลักษณะทางคุณภาพที่สำคัญย่ิง 

Critical steps  ข้ันตอนที่สำคัญย่ิง 



 
150 

Crude  ตัวยาที่ยังไม?แปรสภาพ 

Cryoprotectant  ไครโอโพรเทกแทนต8 

Culture media  อาหารเลี้ยงเช้ือ 

Degradant  สิ่งทีเ่กิดจากการสลายตัว 

Deposition  การสะสม 

Description and composition of the drug 

product  

ลักษณะและส?วนประกอบของผลิตภัณฑ8ยา 

Description of any genetic manipulation  คำอธิบายการปรับเปลี่ยนพันธุกรรม 

Desiccant type  ประเภทของสารดูดความช้ืน 

Design space ทำการศึกษาพฒันาและวิจัยเพื่อหาผลที่ได,จากป]จจัย

การผลิตในการกำหนดช?วงทีเ่หมาะสมในการผลิตจริง 

Detergent  สารทำความสะอาด 

Discontinuation of dosing  การหยุดให,ยา 

Dissociation  การแยกตัวออก 

DNA coding sequence  ลำดับการถอดรหัสดีเอ็นเอ    

Documentation of cultivation history of the 

cells  

ข,อมูลเกี่ยวกับประวัติในการเพาะเลี้ยงเซลล8 

Dosage device  อุปกรณ8เสริม 

Double-blind  ปกป£ด 2 ทาง 

Dropper cap orifice  ขนาดรูของหลอดหยด 

Drug master file  เอกสารข,อมลูแม?บทของยา 

Drug product  ผลิตภัณฑ8ยา 

Drug substance  วัตถุดิบตัวยาสำคัญ 

Dynamic range  ช?วงการเปลี่ยนแปลง 

Eligibility criteria  เกณฑ8เพือ่เลือกกลุ?มตัวอย?างเข,ามาศึกษา 

Encode  การถอดรหัส 

End of Production Cell Bank (EPCB)  จุดสิ้นสุดของการผลิตธนาคารเซลล8 

Endpoint  จุดสิ้นสุด 
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Enzymatic posttranslational modifications  การดัดแปลงโมเลกุลโปรตีนหลังแปรรหสัทีเ่กี่ยวข,องกบั

เอนไซม8 

Equivalent design  หลักการออกแบบที่เทียบเท?ากัน 

Excipient  สารปรุงแต?งในตำรับ 

Excipients of human or animal origin  สารปรุงแต?งที่มีแหล?งกำเนิดจากมนุษย8หรอืสัตว8 

Expected yields  ผลผลิตที่คาดการณ8ไว, 

Expression construct  โครงสร,างในการแสดงออก 

Expression system  ระบบการแสดงออก  

Expression vector  เวกเตอร8ที่ใช,ในการแสดงออก 

External source  จากแหล?งภายนอก 

Extrapolation indication การเพิม่ข,อบ?งใช,อื่นๆ  

Fill count/volume/weight  จำนวน ปริมาตร และน้ำหนักที่ใช,ในการบรรจ ุ

Filler type  ประเภทของการบรรจ ุ

Final product controls  การควบคุมผลิตภัณฑ8ข้ันสุดท,าย 

Finish product  ผลิตภัณฑ8ยาสำเรจ็รปู 

For cell with chromosomal copies of the 

expression construct the nucleotide 

สำหรับเซลล8ที่มีการแสดงออกของลำดับนิวคลีโอไทด8 

ที่มาจากการคัดลองโครโมโซม 

Forced degradation studies and stress 

conditions  

การศึกษาการสลายตัว

ในสภาวะเร?ง 

Formulation development  การพัฒนาสูตรตำรับ  

Full study reports การศึกษาฉบับเต็มรูปแบบ  

Functional properties  สมบัติเชิงหน,าที่ของโปรตีน 

Functional secondary packaging  ภาชนะบรรจุที่ไม?ได,สมัผสัโดยตรงกบัตัวยาที่มีผลกบั

ผลิตภัณฑ8 

Gene copy number  จำนวนคัดลอกของยีน 

General physiological condition of donor  สภาวะทางสรีรวิทยาทั่วไปของผู,บริจาค   

General principles of characterization and 

testing of cell banks  

หลักการทั่วไปในการตรวจสอบคุณลักษณะ 

และทดสอบธนาคารเซลล8 

Generation  รุ?น 
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Generation of cell substrate  รุ?นของเซลล8ต้ังต,น 

Geographical origin  แหล?งกำเนิดทางภูมิศาสตร8   

Glycosylation  การเติมหมู?น้ำตาลให,กบัโปรตีน 

Glycosylation sites  ตำแหน?งที่มกีารเติมหมู?น้ำตาล 

Growth characteristic  ลักษณะการเจริญเติบโต 

Harvesting  การเกบ็เกี่ยว 

Higher-order structure  โครงสร,างระดับสงูข้ึน 

Host cell  เซลล8เจ,าบ,าน 

Human biomaterials  วัสดุชีวภาพของมนุษย8 

Human Pharmacology Data  ข,อมูลเภสัชวิทยาในมนุษย8 

Hypersensitivity  ปฏิกิริยาการแพ,    

Immune complex formation and 

deposition   

การสร,างและการสะสมของ immune complex 

Immune mediated toxicity  การเกิดความเป1นพิษผ?านระบบภูมิคุ,มกัน 

Immunochemical properties  คุณสมบัติด,านเคมีภูมิคุ,มกัน 

Immunocompromise  ภูมิคุ,มกนับกพร?อง 

Immunogenicity  การกระตุ,นภูมิคุ,มกัน 

Immunogenicity assessment  การประเมินการกระตุ,นภูมิคุ,มกัน 

Immunological marker  ตัวช้ีวัดทางภูมิคุ,มกัน 

Impurities  สิ่งปนเปûüอน 

In Process Control Tests  การทดสอบที่ใช,ในการควบคุมระหว?างกระบวนการ

ผลิต 

In-depth data ข,อมูลในเชิงลึก 

Inflammatory reactions at the injection site  ปฏิกิริยาการอักเสบบริเวณที่ฉีดยา 

Inflammatory reactions at the injection site  ปฏิกิริยาการอักเสบบริเวณที่ฉีดยา 

Infusion reactions  ปฏิกิริยาบริเวณทีบ่รหิารยา 

In-house developed  ที่พัฒนาข้ึนเอง 

Innovator product  ผลิตภัณฑ8ยาชีววัตถุต,นแบบ 
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Inorganic impurities  สิ่งปนเปûüอนอนินทรีย8 

In-process control  การควบคุมในระหว?างกระบวนการ 

In-process measurements  การตรวจวัดระหว?างกระบวนการ 

Input quantities and molar equivalents of 

input materials  

ปริมาณของสารต้ังต,นและ โมลาร8สมมลูของสารต้ังต,น 

Insertion or deletion sequence  การเพิม่และลดของลำดับเบส 

Intentional chemical modifications  การปรับเปลี่ยนโครงสร,างทางเคมีโดยต้ังใจ 

Interchangeable biosimilars ยาชีววัตถุคล,ายคลึงที่สามารถแทนได,  

Intermediates  สารมัธยันตร8 

Justification of Specification   การช้ีแจงเหตุผลของข,อกำหนด 

Local manufacturers ผู,ผลิตยาชีววัตถุคล,ายคลึงภายในประเทศ 

Local tolerance  ความทนเฉพาะที ่

Loss of efficacy  การขาดประสทิธิภาพ 

Major equipment  เครื่องมือหลัก 

Manufacturing equipment  เครื่องมือที่ใช,ในการผลิต 

Manufacturing process development  การพัฒนากระบวนการผลิต 

Manufacturing scale  ขนาดการผลิต 

Markers  ตัวช้ีวัด 

Market Authorization Holder ผู,ขออนุญาตข้ึนทะเบียนตำรับยา 

Marketing application  เอกสารประกอบการขออนุญาตทางการตลาด 

Master Cell Bank  ธนาคารเซลล8ต,นเเบบ 

Material of biologic origin  วัตถุดิบที่ได,จากชีวภาพ 

Material of human or animal origin  วัตถุดิบที่มีแหล?งกำเนิดจากมนุษย8หรือสัตว8 

Medicinal product  ผลิตภัณฑ8ทางการแพทย8 

Meeting denied    การปฎิเสธคำร,องขอคำปรกึษา 

Meeting format    ช?องทางการให,คำปรึกษา 

Meeting granted    การยินยอมให,คำปรกึษา 

Meeting package  เอกสารที่ต,องย่ืนเพื่อใช,ในการขอรับคำปรึกษา 
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Meeting package    ชุดข,อมูลสำหรบัการประชุมขอคำปรกึษา 

Meeting request    คำร,องขอคำปรึกษา 

Meeting types    ประเภทคำร,องขอคำปรกึษา 

Metabolite  เมตาโบไลท8 

Methods and procedures used for isolation 

cells  

วิธีและกระบวนการที่ใช,สำหรบัแยกเซลล8 

Microbial contamination test  การทดสอบการปนเปûüอนเช้ือ 

Microbiologicals attributes  ลักษณะทางจลุชีววิทยา 

Modification  การดัดแปลง 

Modification reactions  ปฏิกิริยาที่ใช,ในการดัดแปลง 

Modification reactions filling  ปฏิกิริยาการดัดแปลงโมเลกุลโปรตีน 

Morphological characteristics  ลักษณะทางสัณฐานวิทยา 

Mycoplasma test  การทดสอบเช้ือไมโคพลาสมา 

N & C-term heterogeneity  ความหลากหลายของโครงสร,างปลายเอ็นและซีของ

เพปไทด8 

Nomenclature  การระบุช่ือ 

Non-compendial methods  วิธีวิเคราะห8ที่ไม?ใช?วิธีวิเคราะห8มาตรฐานทีป่รากฏใน

ตำรายา 

Non-functional secondary packaging  ภาชนะบรรจุที่ไม?ได,สมัผสัโดยตรงกบัตัวยา 

ที่ไม?มีผลกบัผลิตภัณฑ8 

Non-pharmacopoeial materials  วัตถุดิบที่ไม?มีระบุในเภสัชตำรบั 

Novel excipient  สารปรุงแต?งใหม? 

Nucleic acid sequence  ลำดับกรดนิวคลีอิก 

Numeric values  ค?าตัวเลข 

Off-target indication การนำไปใช,ที่นอกเหนือจากข,อบ?งใช,  

Onset  ระยะเวลาที่เริ่มเกิดข้ึน 

Operational parameters  พารามิเตอร8ที่ใช,ในการปฏิบัติงาน 

Overages  ปริมาณยาทีเ่กิน 

Pharmaceutical Development  การพัฒนาเภสัชภัณฑ8 
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Pharmaceutical Quality System ระบบคุณภาพของเภสัชภัณฑ8  

Pharmacodynamics biomarker  ตัวช้ีวัดทางชีวภาพทางเภสัชพลศาสตร8 

Pharmacological action  ฤทธ์ิทางเภสัชวิทยา 

Pharmacovigilance  การติดตามยาหลังออกสู?ตลาด 

Phosphorylation  การเติมหมู?ฟอสเฟตให,กับโปรตีน 

Photostability testing studies  การทดสอบความคงตัวต?อแสง 

Physicochemical properties  คุณสมบัติทางเคมกีายภาพ 

Pivotal clinical batches  การศึกษาวิจัยทางคลีนิคทีส่ำคัญ 

Polymerase chain reaction  ปฏิกิริยาลกูโซ?พอลเิมอเรส 

Pooling  การรวม 

Population  กลุ?มประชากร  

Post-approval stability protocol and 

stability commitment  

วิธีการศึกษาความคงตัวและคำรับรองในการศึกษา 

ความคงตัวหลังจากยาได,รับอนุมัติให,จำหน?าย 

Post-translational modification  การดัดแปลงโมเลกุลโปรตีนหลังแปรรหสั 

Post-translational modifications  การดัดแปลงโมเลกุลโปรตีนหลังแปลรหสั 

Potency test  การทดสอบความแรง 

Potential impurities derived from host cells  สิ่งปนเปûüอนที่มาจากเซลล8ต,นกำเนิด 

Potential utility อุปกรณ8 หรือ สิง่ของที่จำเป1น 

Preliminary responses การตอบกลบัคำร,องขอคำปรกึษาในเบื้องต,น 

Primary pacakaging   ภาชนะที่สัมผสัโดยตรงกบัตัวยา 

Primary structure  โครงสร,างปฐมภูม ิ

Process control  การควบคุมกระบวนการ 

Process development การพัฒนากระบวนการผลิต  

Process equipment qualifications  คุณสมบัติของอุปกรณ8ที่ใช,ในกระบวนการ 

Process impurity  สิ่งปนเปûüอนที่เกิดจากกระบวนการผลิต 

Process test  การทดสอบในกระบวนการ 

Process validation and verification  การตรวจสอบความถูกต,องและการทวนสอบ

กระบวนการ 
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Product leaflet  เอกสารข,อมลู 

Product package insert  เอกสารกำกับยา 

Product performance  สมรรถนะของผลิตภัณฑ8 

Product quality attributes คุณลักษณะทางคุณภาพของผลิตภัณฑ8  

Product related protein  โปรตีนทีเ่กี่ยวข,องในผลิตภัณฑ8 

Product understanding ความเข,าใจในตัวผลิตภัณฑ8   

Production cells  เซลล8ที่ใช,ในการผลิต 

Production site  แหล?งผลิต 

Product-related substances  สารทีเ่กี่ยวข,องกับผลิตภัณฑ8 

Prolong  ที่เน่ินนานออกไป 

Proposed structure  โครงสร,างที่ต,องการ 

Protocol  โปรโตคอล 

Purification  การทำให,บรสิุทธ์ิ 

Purity test  การทดสอบความบรสิุทธ์ิ 

Pyrogeneicity  คุณสมบัติการเป1นสารไพโรเจน 

Quality attributes  คุณลักษณะเชิงคุณภาพ 

Quality by design หลักการการออกแบบคุณภาพ 

Quality characteristics  คุณลักษณะทางคุณภาพ 

Quality standard  มาตรฐานคุณภาพ 

Raw materials  วัตถุดิบ 

Reaction conditions  สภาวะในการเกิดปฏิกิริยา 

Reagents  ตัวทำปฏิกิริยา 

Recombinant analogues การตัดต?อทางพันธุกรรม 

Recombinant protein  โปรตีนลูกผสม 

Reconstitution diluent  ตัวทำละลาย 

Recovery group animals  กลุ?มสัตว8ทดลองทีส่ามารถฟûüนสภาพกลับสู?ภาวะปกติ 

Recruitment details  รายละเอียดการรบัเข,าของตัวอย?าง 

Redispersion  การกระจายตัวใหม? 
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Reference standards or materials  สารมาตรฐานอ,างอิง หรือวัตถุอ,างองิ 

Regeneration of columns and membranes  การฟûüนฟูคอลัมน8และเมมเบรน 

Relative molecular mass  น้ำหนักโมเลกุลสัมพทัธ8 

Release testing  การทดสอบเพื่อการปล?อยผ?าน 

Repeated dose toxicity studies  การศึกษาความเป1นพิษที่เกิดจากการให,ยาซ้ำๆ 

Reprocessing  การทำซ้ำด,วยวิธีการเดิม 

Requester  ผู,ย่ืนคำร,อง 

Requester      ผู,ย่ืนคำร,อง 

Rescheduling meetings   การเปลี่ยนตารางนัดให,คำปรึกษา 

Residual solvents  ตัวทำละลายที่ตกค,าง 

Residual uncertainty  ความไม?แน?นอนที่เหลืออยู? 

Retest period or shelf life  อายุการเกบ็รักษา  

Reuse  การนำกลับมาใช,อีกครั้ง 

Reverse engineering  วิศวกรรมผันกลบั 

Reviewer  ผู,ประเมิน 

Reworking  การทำซ้ำด,วยวิธีใหม? 

Risk management plan แผนจัดการความเสี่ยง  

RLD : Refference listed drug  ยาอ,างอิง 

RMP : Reference medicinal product ผลิตภัณฑ8ชีววัตถุอ,างอิง 

Sample size  ขนาดตัวอย?าง 

Sampling plan  แผนการสุ?มตัวอย?าง 

Screening assays  การทดสอบเบื้องต,น 

Secondary  structure  โครงสร,างทุติยภูม ิ

Secondary packaging  บรรจุภัณฑ8ที่ไม?ได,สัมผสัโดยตรงกบัตัวยา 

Sensitivity  รวมทั้งความไวของวิธีประเมิน 

Sequencing of chromosomal copies  ลำดับเบสของการคัดลอกโครโมโซม 

Solvents  ตัวทำละลาย 

Source of the cell banks  แหล?งที่มาของธนาคารเซลล8 
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Source of the impurity  แหล?งกำเนิดของสิ่งปนเปûüอน 

Species  ชนิด 

Specific area of input ข,อมูลทีจ่ำเป1นต,องแนบให, 

Specifications  ข,อกำหนดมาตรฐาน  

Stability  ความคงตัว ความคงสภาพ 

Stability Data  ข,อมูลความคงตัว 

Stability-indicating assay  การหาปรมิาณยาจากการหาความคงตัว 

Starting materials  สารต้ังต,น 

State of the art สิ่งทีท่ันสมัย 

Step wise approach การพัฒนาแบบเป1นลำดับข้ัน 

Sterility test  การทดสอบการปราศจากเช้ือ 

Storage and shipping conditions  สภาวะที่ใช,ในการเกบ็รกัษาและการขนส?ง 

Strain  สายพันธุ8 

Strategy  กลยุทธ8 

Structure elucidation  การพสิูจน8โครงสร,าง 

Study duration  ระยะเวลาการศึกษา 

Summary and conclusion  ข,อสรปุ 

Supporting data  ข,อมูลเพิ่มเติม 

Switching study การศึกษาที่ให,ผลทางคลินิกว?ามีความเหมือนกันเมื่อใช,

แทนยาชีววัตถุอ,างอิง  

Synthetic scheme  แบบแผนการสังเคราะห8 

Test for pathogenic agents  การทดสอบหาเช้ือก?อโรค 

Theoretical yield  ผลผลิตทางทฤษฎี 

Time of onset of change  เวลาที่เริ่มมีการเปลี่ยนแปลง 

Tips for Reviewer  เคล็ดลบัสำหรับผู,ประเมิน 

Tissue distribution studies  การศึกษาการกระจายยาในเน้ือเย่ือ 

Tissue or organ of origin  เน้ือเย่ือหรอือวัยวะต,นกำเนิด 

Titer  ไตเตอร8 
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Totality of evidence ความครบถ,วนของข,อมูลการศึกษา  

Toxicokinetic  กระบวนการพิษจลนศาสตร8 

Transfer material  การขนถ?ายวัตถุดิบ 

Transferring  การถ?ายโอน (ยีน)   

Unit operation   หน?วยปฏิบัติงาน 

Validation and evaluation studies  ตรวจสอบกระบวนการ และการประเมินผล 

Validation batches  รุ?นการผลิตสำหรบัการตรวจสอบความถูกต,อง 

Validation of Analytical Procedures  การตรวจสอบความถูกต,องของวิธีการวิเคราะห8 

Validation of cell bank remote transfer  การตรวจสอบความถูกต,องของการถ?ายโอนธนาคาร

เซลล8 

Validation of column and resin storage 

studies  

การตรวจสอบความถูกต,องของการเก็บรักษาคอลัมน8

และเรซิน 

Validation of mixing studies  การตรวจสอบความถูกต,องของการผสม 

Validation of resin leachable studies  การตรวจสอบความถูกต,องของความสามารถในการชะ

ของเรซิน 

Validation studies  การตรวจสอบความถูกต,อง 

Virus detection test  การตรวจหาไวรัส 

Well-established and well-characterized 

biological medicinal products 

ผ?านการตรวจสอบลักษณะอย?างดี 

Working Cell Bank  ธนาคารเซลล8การผลิต 

Written response only : WRO รูปแบบการให,คำปรึกษาแบบเขียนตอบ  
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