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คํานํา
ปจจุบันนี้ยาชีววัตถุ (biological agent) เปนอีกทางเลือกหนึ่งในการรักษาผู-ป.วยโรครูมาติกและออ
โตอิมมูนที่ไม6ตอบสนองหรือเกิดผลข-างเคียงต6อการรักษามาตรฐาน แต6ผู-ป.วยส6วนใหญ6ยังมีข-อจํากัดในการ
เข-าถึงยาเนื่องจากยากลุ6มนี้มีราคาแพง ยาชีววัตถุคล-ายคลึง (biosimilar) จึงได-ถูกพัฒนาขึ้นในช6วง 10 ปDที่
ผ6านมาในราคาที่ย6อมเยาลง เพื่อให-ผู-ป.วยที่จําเปนต-องใช-ยาชีววัตถุสามารถเข-าถึงยาได-มากขึ้น ขณะนี้ประเทศ
ไทยมียาชีววัตถุคล-ายคลึงสําหรับรักษาโรครูมาติกและออโตอิมมูนที่ขึ้นทะเบียนตํารับยาชีววัตถุคล-ายคลึงโดย
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาจํานวนมาก ดังนั้นเพื่อให-การรักษาโรครูมาติกและออโตอิมมูนด-วยยาชีว
วัตถุคล-ายคลึงมีประสิทธิภาพและความปลอดภัยสูงสุด สมาคมรูมาติสซั่มแห6งประเทศไทยจึงมีมติให-จัด ทํา
“คําแถลงฉันทามติการใช-ยาชีววัตถุคล-ายคลึงในการรักษาโรครูมาติกและออโตอิมมูน” โดยมีจุดประสงคMเพื่อ
สร-างความรู- ความเข-าใจ และเปนแนวทางในการเลือกใช-ยาชีววัตถุคล-ายคลึงสําหรับรักษาผู-ป.วยโรครูมาติก
และออโตอิมมูนได-อย6างถูกต-อง เหมาะสมและคุ-มค6า ตลอดจนเปนแนวทางให-สํานักงานหลักประกันสุขภาพ
แห6งชาติ สํานักงานประกันสังคม และกรมบัญชีกลาง วางแผนด-านนโยบายการดูแลรักษาผู-ป.วยในประเทศไทย
ได-อย6างมีประสิทธิภาพ คุ-มค6าและเกิดประโยชนMสูงสุดแก6ประชาชน
คําแถลงฯ นี้เกิดจากการทุ6มเทและเสียสละอย6างมากของสมาชิกสมาคมรูมาติสซั่มแห6งประเทศไทย
โดยทั้งหมดเปนอายุรแพทยMและกุมารแพทยMโรคข-อและรูมาติสซั่มที่ได-ร6วมระดมกําลังในการค-นหาและรวบรวม
ข-อมูลหลักฐานทางวิชาการอย6างกว-างขวาง เข-าร6วมประชุม อภิปรายและแสดงความคิดเห็นหลายครั้ง สมาคม
รูมาติสซั่มแห6งประเทศไทยหวังว6าคําแถลงฯ นี้จะถูกนําไปใช-ให-เกิดประโยชนMสูงสุดแก6ผู-เกี่ยวข-องทุกฝ.าย ทั้งผูให-บริการ ผู-รับบริการ และผู-วางนโยบายสาธารณสุขระดับประเทศต6อไป
ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 เดือนสิงหาคม 2564 ได-เพิ่มรายการยาชีววัตถุคล-ายคลึงที่ได-รับการรับรองจาก
องคMการอาหารและยา ประเทศไทย 1 รายการคือ Abrilada®
ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 นี้ได-มีการปรับปรุงข-อมูล เนื่องจากมีข-อมูลใหม6 ได-แก6 real world data ของ
ยาชีววัตถุคล-ายคลึง 3 รายการ ได-แก6 Erelzi®, Hyrimoz®, และ Rixathon® ที่เพิ่งตีพิมพM ใน peer-review
journal จึงได-เพิ่มข-อมูลเหล6านี้ในตารางที่ 2
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ไม6มี

ไม6มี

ไม6มี

ไม6มี

ไม6มี

ไม6มี

ไม6มี

ไม6มี

ไม6มี

บริษัท เซลลMเทรียน เฮลทMแครM (ประเทศ
ไทย) จํากัด

บริษัท ไฟเซอรM (ประเทศไทย) จํากัด,
บริษัทโนวารMตีส (ประเทศไทย) จํากัด,
บริษัท แจนเซ6น-ซีแลก จํากัด, บริษัท
ซิลลิค ฟารMมา จํากัด, บริษัท เซลลMเท
รียน เฮลทMแครM (ประเทศไทย) จํากัด
ไม6มี

ไม6มี

ไม6มี
ไม6มี
บริษัท เซลลMเทรียน เฮลทMแครM (ประเทศ
ไทย) จํากัด
บริษัท เซลลMเทรียน เฮลทMแครM (ประเทศ
ไทย) จํากัด
ไม6มี
ไม6มี

ไม6มี

การไดรับเงินสนับสนุนหรือผลตอบแทน

ไม6มี

ไม6มี

ไม6มี
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พิมพTชนก ตันติวงสT
ไพจิตตT อัศวธนบดี
ภัทริยา มาลัยศรี
รัตตะพล ภัคโชตานนทT
รัตนวดี ณ นคร
วรวิทยT เลาหTเรณู

วัชรีวรรณ สนธิชัย
วันรัชดา คัชมาตยT

โรงพยาบาลขอนแก6น
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล-า
โรงพยาบาลมหาราช
นครศรีธรรมราช
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล-า
คณะแพทยศาสตรM
มหาวิทยาลัยขอนแก6น
คณะแพทยศาสตรM
มหาวิทยาลัยเชียงใหม6

คณะแพทยศาสตรM
มหาวิทยาลัยเชียงใหม6
คณะแพทยศาสตรM
ศิริราชพยาบาล

ไม6มี
ไม6มี
ไม6มี

ไม6มี
ไม6มี
ไม6มี

ไม6มี
ไม6มี
ไม6มี

บริษัท เซลลMเทรียน เฮลทMแครM (ประเทศ
ไทย) จํากัด
ไม6มี

บริษัท เซลลMเทรียน เฮลทMแครM (ประเทศ
ไทย) จํากัด
ไม6มี

ไม6มี

บริษัท ไฟเซอรM (ประเทศไทย) จํากัด ,
บริษัทโนวารMตีส (ประเทศไทย) จํากัด ,
บริษัท เซลลMเทรียน เฮลทMแครM (ประเทศ
ไทย) จํากัด, บริษัท แจนเซ6น-ซีแลก
จํากัด, Idorsia Pharmaceuticals Ltd,
Gilead Sciences Inc, Actelion
Pharmaceuticals Ltd.
ไม6มี

บริษัท ไฟเซอรM (ประเทศไทย) จํากัด,
บริษัท แจนเซ6น-ซีแลก จํากัด, บริษัท ไฟ
เซอรM (ประเทศไทย) จํากัด , บริษัท แจน
เซ6น-ซีแลก จํากัด , Boehringer
Ingelheim (Thai) Ltd.

ไม6มี

ไม6มี

ไม6มี

ไม6มี

บริษัท ไฟเซอรM (ประเทศไทย) จํากัด ,
บริษัท แอมเจน (ประเทศไทย) จํากัด,
บริษัท เซลลMเทรียน เฮลทMแครM (ประเทศ
ไทย) จํากัด
บริษัท ไฟเซอรM จํากัด, บริษัท แอมเจน
จํากัด
ไม6มี
ไม6มี
ไม6มี

ไม6มี

ไม6มี

ไม6มี

บริษัท เซลลMเทรียน เฮลทMแครM (ประเทศ
ไทย) จํากัด
ไม6มี

บริษัท เซลลMเทรียน เฮลทMแครM (ประเทศ
ไทย) จํากัด
ไม6มี

ไม6มี

ไม6มี

ไม6มี

ไม6มี

ไม6มี

บริษัท ไฟเซอรM (ประเทศไทย) จํากัด,
บริษัทโนวารMตีส (ประเทศไทย) จํากัด ,
บริษัท โรช ไทยแลนดM จํากัด, บริษัท
ซิลลิค ฟารMมา จํากัด, บริษัท เซลลMเท
รียน เฮลทMแครM (ประเทศไทย) จํากัด
บริษัท โนวารMตีส ประเทศไทย จํากัด
(แผนกธุรกิจแซนดอส)
บริษัท แปซิฟ}ค เฮลธMแครM (ไทยแลนดM)
จํากัด, บริษัท ไฟเซอรM (ประเทศไทย)
จํากัด
ไม6มี

ไม6มี

ไม6มี

ไม6มี

ไม6มี

ไม6มี

วิรัตนT ภิญโญพรพานิช

โรงพยาบาลเมดพารMค

ไม6มี

วีระพงศT ผูมีธรรม
ศศิมน บริรักวิสิฐศักดิ์
ศิรภพ สุวรรณโรจนT

โรงพยาบาลพระปกเกล-า
โรงพยาบาลราชบุรี
คณะแพทยศาสตรM
มหาวิทยาลัยขอนแก6น

ไม6มี
ไม6มี
บริษัท โนวารMตีส (ประเทศไทย) จํากัด,
บริษัท เซลลMเทรียน เฮลทMแครM (ประเทศ
ไทย) จํากัด
ไม6มี

ศุภราภรณT วังแกว
สิริพร มานวธงชัย
สิริพร จุทอง
สิริรักษT สิทธิวุฒิวรพันธุT
สุพัฒนT ทองภูสวรรคT

โรงพยาบาลมหาราชนคร
เชียงใหม6
คณะแพทยศาสตรM
โรงพยาบาลวชิระพยาบาล
คณะแพทยศาสตรM
โรงพยาบาลสงขลานครินทรM
โรงพยาบาลสมเด็จพระนาง
เจ-าสิริกิติ์
โรงพยาบาลบํารุงราษฏM และ
คณะแพทยศาสตรM
โรงพยาบาลรามาธิบดี

สุมาภา ชัยอํานวย

โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล-า

ไม6มี

อนวรรถ ซื่อสุวรรณ

โรงพยาบาลวิภาวดี

ไม6มี

คณะแพทยศาสตรM
มหาวิทยาลัยขอนแก6น

บริษัท เซลลMเทรียน เฮลทMแครM (ประเทศ
ไทย) จํากัด , บริษัท โนวารMตีส (ประเทศ
ไทย) จํากัด
ไม6มี

อรรจนี มหรรฆานุเคราะหT

อรรณพ อรวงศTไพศาล
อาพร จุติวิบูลยTสุข

คณะแพทยศาสตรM
ศิริราชพยาบาล
โรงพยาบาลเวชการุณยMรัศมิ์
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ไม6มี

ไม6มี

ไม6มี
ไม6มี
ไม6มี
ไม6มี

ไม6มี

ไม6มี
ไม6มี

ไม6มี
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ผูร$วมทําประชาพิจารณT
โรงพยาบาลตรัง
โรงพยาบาลยะลา
โรงพยาบาลพิจิตร
โรงพยาบาลชัยภูมิ
โรงพยาบาลเลิดสิน
โรงพยาบาลสกลนคร
โรงพยาบาลอุตรดิตถM
โรงพยาบาลจุฬาภรณM
โรงพยาบาลพระปกเกล-า
โรงพยาบาลศูนยMนครปฐม
โรงพยาบาลเวชการุณยMรัศมิ์
โรงพยาบาลสวรรคMประชารักษM
โรงพยาบาลชุมพรเขตรMอุดมศักดิ์
สมาคมแพทยMผิวหนังแห6งประเทศไทย
ฝ.ายอายุรกรรม คณะแพทยศาสตรMวชิรพยาบาล
ฝ.ายเภสัชกรรม คณะแพทยศาสตรMวชิรพยาบาล
สถาบันการแพทยMจักรีนฤบดินทรM คณะแพทยศาสตรMโรงพยาบาลรามาธิบดี
สํานักงานมาตรฐานค6าตอบแทนและสวัสดิการการรักษาพยาบาลข-าราชการ กรมบัญชีกลาง
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สรุปประเด็นสําคัญ คําแถลงฉันทามติการใชยาชีววัตถุคลายคลึง
ในการรักษาโรครูมาติกและออโตอิมมูน
คําแถลงฉันทามติ

คุณภาพของ
หลักฐาน*

ระดับของ
คําแนะนํา#

การเห็นพอง
ตองกัน$

ยาชีววัตถุคล-ายคลึง หมายถึง ยาชีววัตถุที่มีลักษณะคล-ายคลึงกันในแง6คุณภาพ ความปลอดภัย และ
ประสิทธิภาพ เมื่อเปรียบเทียบกับยาชีววัตถุต-นแบบที่มีการศึกษาอย6างครบถ-วนสมบูรณM
ยาชีววัตถุเลียนแบบ หมายถึง ยาชีววัตถุที่เจตนาลอกเลียนให-คล-ายกับยาชีววัตถุต-นแบบ แต6ยังขาด
หลักฐานที่แสดงให-เห็นถึงความคล-ายคลึงอย6างชัดเจนทั้งในแง6คุณลักษณะทางเคมี กายภาพและ
ชีวภาพ และความสมบูรณMด-านการศึกษาทางคลินิก
กระบวนการพิจารณาเพื่ออนุมัติรับรองยาชีววัตถุคล-ายคลึงประกอบด-วยการศึก ษาเชิ งวิเคราะหM
การศึกษาที่ไม6ใช6การศึกษาทางคลินิก การศึกษาทางคลินิกและการศึกษาสับเปลี่ยนยาเพื่อเปรียบเทียบ
ระหว6างยาชีววัตถุคล-ายคลึงและยาชีววัตถุต-นแบบว6าเท6าเทียมหรือไม6ด-อยไปกว6ากันทั้งในแง6โครงสร-าง
คุณสมบัติ เภสัชจลนศาสตรM เภสัชพลศาสตรM ประสิทธิภาพ ความปลอดภัย และการกระตุ-นภูมิคุ-มกัน
ยาชีววัตถุคล-ายคลึงมีประสิทธิภาพ ความปลอดภัย และการกระตุ-นภูมิคุ-มกันเทียบเท6ายาชีววัตถุ
ต-นแบบ
ยาชีววัตถุคล-ายคลึงสามารถใช-เปนยาลําดับแรกเช6นเดียวกับยาชีววัตถุต-นแบบ
ยาชีววัตถุคล-ายคลึงสามารถอนุมานใช-ในโรคอื่นที่ยาชีววัตถุต-นแบบได-รับการรับรอง หากมีข-อมูลแสดง
ให-เห็นว6ากลไกการออกฤทธิ์ เภสัชจลนศาสตรM เภสัชพลศาสตรM ผลข-างเคียง และการกระตุ-นภูมิคุ-มกัน
เหมือนกับโรคที่ทําการศึกษาไวการสับเปลี่ยนการรักษาจากยาชีววัตถุต-นแบบไปเปนยาชีววัตถุคล-ายคลึงสามารถกระทําไดการสับเปลี่ยนการรักษาจากยาชีววัตถุคล-ายคลึงไปเปนยาชีววัตถุต-นแบบอาจกระทําไดไม6มีหลักฐานที่มีคุณภาพเพียงพอที่จะสนับสนุนการเปลี่ยนการรักษาจากยาชีววัตถุคล-ายคลึงชนิดหนึ่ง
เปนยาชีววัตถุคล-ายคลึงอีกชนิดหนึ่งที่มีกลไกการออกฤทธิ์แบบเดียวกัน
การสับเปลี่ยนยาระหว6างยาชีววัตถุต-นแบบและยาชีววัตถุคล-ายคลึงต-องได-รับอนุญาตจากแพทยM
ผู-รักษาเท6านั้น
การสั่งจ6ายยาชีววัตถุต-องระบุชื่อทางการค-า เพื่อป€องกันความสับสนและการเฝ€าระวังความปลอดภัย
แพทยMผู-รักษาควรแจ-งให-ผู-ป.วยทราบทุกครั้งที่มีการสับเปลี่ยนจากยาชีววัตถุต-นแบบเปนยาชีว วัตถุ
คล-ายคลึง
ควรติดตามผู-ป.วยเพื่อดูประสิทธิภาพ และผลข-างเคียงที่พบได-ในยาชีววัตถุต-นแบบและผลข-างเคียงใหม6
ทั้งระยะสั้นและระยะยาวที่อาจเกิดขึ้นจากยาชีววัตถุคล-ายคลึง
การใช-ยาชีววัตถุคล-ายคลึงควรมีแผนเฝ€าระวังความปลอดภัยระยะยาว
ไม6แนะนําให-ใช-ยาชีววัตถุเลียนแบบเนื่องจากยังไม6มีข-อมูลเพียงพอในด-านคุณภาพ ประสิทธิภาพและ
ความปลอดภัยเมื่อเปรียบเทียบกับยาชีววัตถุต-นแบบ
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*Level of evidence (Oxford Centre for Evidence-based Medicines)
Level 1 Systematic review of randomized trials or n-of-1 trials
Level 2 Randomized trial or observational study with dramatic effect
Level 3 Non-randomized controlled cohort/follow-up study
Level 4 Case-series, case-control studies, or historically controlled studies
Level 5 Mechanism-based reasoning
$
Agreement
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#Grade of recommendations (Oxford Centre for Evidence-based Medicines)
Grade A consistent level 1 studies
Grade B consistent level 2 or 3 studies or extrapolations from level 1 studies
Grade C consistent level 4 studies or extrapolations from level 2 or 3 studies
Grade D consistent level 5 evidence or troublingly inconsistent or inconclusive
studies of any level

5

ตารางที่ 1 ยาชีววัตถุคลายคลึงและยาชีววัตถุเลียนแบบสําหรับโรครูมาติกและออโตอิมมูนที่ไดรับการขึ้น
ทะเบียนตํารับยาชีววัตถุคลายคลึงในประเทศไทยโดยสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาประเทศไทย
สหรัฐอเมริกา และสหภาพยุโรป (ข-อมูลจนถึงเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2564)
ยาชีววัตถุตนแบบ
Rituximab

Infliximab
Etanercept
Adalimumab

ยาชีววัตถุคลายคลึง/
ยาชีววัตถุเลียนแบบ
Truxima
Rixathon
Reditux
Rilixima*
Remsima
Ixifi
Erelzi
Nepexto
Amgevita
Hyrimoz
Hulio
Abrilada
Exemptia

บริษัทผูผลิต
Celltrion
Sandoz
Dr.Reddy’s
Exeltis
Celltrion
Pfizer
Sandoz
Mylan/Lupin
Amgen
Sandoz
Mylan
Pfizer
Zydus

Thai
FDA

US
FDA

EMA

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓
-

✓
✓
-

✓
✓
✓
-

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
-

✓
✓
✓
✓
-

หมายเหตุ *Rilixima ขึ้นทะเบียนกับสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา แต6ไม6มีจําหน6ายในประเทศไทย
ตัวย$อ Thai FDA; Thai Food and Drug Administration, US FDA; United State Food and Drug Administration,
EMA; European Medicines Agency
ความหมาย ✓หมายถึง ยาได-รับการขึ้นทะเบียนตํารับยาชีววัตถุคล-ายคลึง
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ตารางที่ 2 หลักฐานเชิงประจักษTของยาชีววัตถุคลายคลึงและยาชีววัตถุเลียนแบบสําหรับโรครูมาติกและ
ออโตอิมมูนที่ไดรับการขึ้นทะเบียนตํารับยาชีววัตถุคลายคลึงในประเทศไทย (ข-อมูลจนถึงเดือนสิงหาคม
พ.ศ. 2564)
Study
Drug

Analytical
Structure

Function

Nonclinical
In vivo

Clinical
PK/PD

Efficacy

Safety

Immuno
genicity

Switching

RWD

Rituximab
Truxima
A
A
A
A
A
A
A
A
NA
Rixathon
A
A
A
A
A
A
A
A
A
Redditux
A#
A
B
A
A*
A*
A*
NA
A
Infliximab
Remsima
A
A
A
A
A
A
A
A
A
Ixifi
A
A
A
A
A
A
A
A
NA
Etanercept
Erelzi
A
A
A
A
A
A
A
A
A
Nepexto
A
A
A
A
A
A
A
A
NA
Adalimumab
Amgevita
A
A
A
A
A
A
A
A
A
Hyrimoz
A
A
A
A
A
A
A
A
A
Hulio
A
A
A
A
A
A
A
A
NA
Abrilada
A
A
A
A
A
A
A
A
NA
Exemptia
A
A
B
B
A*
A*
A*
NA
A
หมายเหตุ Rilixima ไม6มีจําหน6ายในประเทศไทยจึงไม6ได-ทบทวนหลักฐานทางการแพทยM
ตัวย$อ PK; Pharmacokinetics, PD; Pharmacodynamics, RWD; Real world data
ความหมาย
A = มีหลักฐานเชิงประจักษMตีพิมพMในวารสารที่มีระบบการประเมินบทความก6อนการตีพิมพM (peer-review journal) หรือ
ปรากฏในฐานข-อมูลของ Medline (PubMed®), United State Food and Drug Administration หรือ European Medicines Agency
B = มีหลักฐานเชิงประจักษMจากบริษัทผู-ผลิต
NA = ไม6มีหลักฐานเชิงประจักษM (Not available)
# มีความแตกต6างของโครงสร-างยาในด-าน charge heterogeneity patterns เมื่อเทียบกับยาชีววัตถุต-นแบบ
* Clinical trial ไม6ได-เปน equivalence หรือ non-inferiority trial
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หลักการและเหตุผล
ยาชี ว วั ต ถุ (biological agent) หมายถึ ง ยาแผนปจจุ บั น ซึ่ ง ผลิ ต จากสิ่ ง มี ชี วิ ต โดยกระบวนการ
เพาะเลี้ยงจุลินทรียMหรือเซลลMชั้นสูง (eukaryotic cell) การสกัดสารจากเนื้อเยื่อสิ่งมีชีวิตทั้งมนุษยM สัตวM และ
พื ช (extraction of substance from biological tissue including human, animal, and plant tissue
[allergen]) เทคนิคดีเอ็นเอสายผสม (recombinant DNA or rDNA technique) เทคนิคการผสมต6า งพั น ธุM
(hybridoma technique) การขยายพันธุMจุลินทรียMในตัวอ6อน หรือในสัตวM (propagation of microorganism
in embryo or animal) การสกัดหรือแยกจากเลือดและพลาสมา ยากลุ6มนี้ออกฤทธิ์แบบมุ6งเป€าตามพยาธิ
กําเนิดของโรค จึงเปนยาที่มีประสิทธิภาพดีและเปนอีกทางเลือกหนึ่งในการรักษาผู-ป.วยโรครูมาติกและออ
โตอิมมูนที่ไม6ตอบสนองหรือเกิดผลข-างเคียงต6อการรักษามาตรฐาน เนื่องจากกระบวนการผลิตยากลุ6มนี้มี
ความซับซ-อนจึงทําให-ยามีราคาแพง ส6งผลให-ผู-ป.วยส6วนใหญ6มีข-อจํากัดในการเข-าถึงยา
ยาชีววัตถุคล-ายคลึง (biosimilar) ซึ่งเปนยาชีววัตถุที่มีลักษณะคล-ายคลึงกับยาชีววัตถุต-นแบบอย6าง
เต็มรูปแบบทั้ งในด-า นคุ ณภาพ ความปลอดภัย และประสิทธิภ าพ ได-ถูกพัฒนาขึ้ น มาในราคาที่ย6 อมเยาลง
เพื่อให-ผู-ป.วยที่จําเปนต-องใช-ยาชีววัตถุสามารถเข-าถึงยาได-มากขึ้น ขณะนี้ประเทศไทยมียาชีววัตถุคล-ายคลึง
สําหรับรักษาโรครูมาติกและออโตอิมมูนที่ขึ้นทะเบียนตํารับยาชีววัตถุคล-ายคลึงโดยสํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยาจํานวนมาก ดังนั้นเพื่อให-การรักษาด-วยยาชีววัตถุคล-ายคลึงสําหรับโรครูมาติกและออโตอิมมูนมี
ประสิทธิภาพและความปลอดภัยสูงสุด สมาคมรูมาติสซั่มแห6งประเทศไทยจึงมีมติให-จัดทํา “คําแถลงฉันทามติ
การใช-ยาชีววัตถุคล-ายคลึงในการรักษาโรครูมาติกและออโตอิมมูน” โดยมีจุดประสงคMเพื่อสร-างความรู-ความ
เข-าใจและเปนแนวทางให-อายุแพทยMและกุมารแพทยMโรคข-อและรูมาติสซั่มเลือกใช-ยาชีววัตถุคล-ายคลึงสําหรับ
รักษาผู-ป.วยโรครูมาติกและออโตอิมมูนได-อย6างถูกต-อง เหมาะสมและคุ-มค6า ตลอดจนเปนแนวทางให-สํานักงาน
หลักประกันสุขภาพแห6งชาติ สํานักงานประกันสังคม และกรมบัญชีกลาง วางแผนด-านนโยบายการดูแลรักษา
ผู-ป.วยเหล6านี้ได-อย6างมีประสิทธิภาพ คุ-มค6าและเกิดประโยชนMสูงสุดแก6ประเทศ
อนึ่งคําแถลงฯ นี้มิไดเปtนขอบังคับของการปฏิบัติ แต$เปtนเพียงการแสดงความเห็นร$วมกันของ
ผูเชี่ยวชาญโดยอางอิงจากหลักฐานเชิงประจักษT เพื่อสรางความรู ความเขาใจและเปtนแนวทางแนะนําการ
ดูแลรักษาอย$างกวางๆตามหลักฐานทางการแพทยTและประสบการณTของผูเชี่ยวชาญ ผูปฏิบัติอาจจะ
ปฏิบัติแตกต$างไปจากคําแถลงฯ นี้ไดตามความเหมาะสม เนื่องจากหลักฐานทางการแพทยTต$าง ๆ ไดมา
จากการทดลองและรายงานผลจากผูปwวยจํานวนหนึ่ง ซึ่งผูปwวยที่อยู$ในงานวิจัยเหล$านั้นอาจมีปxจจัยหลาย
ประการที่แตกต$างจากผูปwวยในเวชปฏิบัติ เช$น อายุ เพศ เชื้อชาติ กรรมพันธุT สุขภาพโดยทั่วไป โรคร$วม
อื่น ๆ เปtนตน ปxจจัยเหล$านี้อาจส$งผลใหผูปwวยตอบสนองต$อการรักษาไม$เหมือนกัน นอกจากนี้การรายงาน
ผลจากงานวิจัยนั้นเปtนค$าเฉลี่ยทางสถิติ จึงมิไดหมายความว$าการใหการดูแลรักษาผูปwวยทั่วไปในเวช
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ปฏิบัตินั้นจะไดผลตรงตามงานวิจัยเหล$านั้น ยิ่งไปกว$านั้นในการดูแลผูปwวยแต$ละรายในเวชปฏิบัติ ยังมี
ปxจจัยอื่นที่ตองคํานึงถึง ไดแก$ ภาวะทางจิตใจ สภาพแวดลอมทางสังคมและเศรษฐานะของผูปwวย รวมถึง
ศักยภาพของบุคลากรทางการแพทยTและสถานพยาบาล ดังนั้นการตัดสินใจในการดูแลรักษาผูปwวยแต$ละ
รายจึงอาจแตกต$างกันไป ทั้งนี้ขึ้นอยู$กับสถานการณTของผูปwวยแต$ละราย รวมทั้งศักยภาพของบุคลากรและ
ทรัพยากรที่มีอยู$ในแต$ละสถานพยาบาล
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วิธีการพัฒนาคําแถลงฉันทามติ
อายุรแพทยMโรคข-อ 44 ท6านที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนแพทยM โรงพยาบาลรัฐบาลขนาดเล็ก กลางและ
ใหญ6 แ ละโรงพยาบาลเอกชนทั่ ว ประเทศได- เ ข- า ร6 ว มการพั ฒ นาคํ า แถลงฉั น ทามติ ฯ นี้ คณะกรรมการฯ
ประกอบด-วยคณะกรรมการกลาง (steering committee) ซึ่งเปนตัวแทนจากโรงเรียนแพทยM โรงพยาบาล
รัฐบาลและเอกชน จํานวน 11 ท6าน และคณะทํางาน (working group) ประกอบด-วยตัวแทนอาจารยMจาก
โรงเรียนแพทยM 6 สถาบัน จํานวน 9 ท6าน ทําหน-าที่รวบรวมหลักฐานทางการแพทยMเพื่อประกอบการพิจารณา
การพัฒนาคําแถลงฉันทามติฯ นี้
1. เลือกหัวขอพัฒนาคําแถลงฉันทามติ
คณะทํางานฯ มีการประชุมครั้งแรกเมื่อ 11 พฤศจิกายน 2563 เพื่อระดมความคิดและเสนอคําถามที่
จะทําคําแถลงฯ นี้ ที่ประชุมมีมติว6าคําแถลงฯ นี้ จะครอบคลุมเฉพาะยาชีววัตถุคล-ายคลึงที่ใช-สําหรับรักษาโรค
รูมาติกและออโตอิมมูนทุกตัวที่ขึ้นทะเบียนในประเทศไทยจนถึงเดือนธันวาคม 2563 และมีจําหน6ายในประเทศ
ไทย นอกจากนี้ที่ประชุมได-เสนอคําถามเพื่อให-สมาชิกฯ เลือกเพื่อนําไปพัฒนาคําแถลงฯ ทั้งหมด 20 คําถาม
การลงมติคัดเลือกคําถามใช-วิธี Delphi process กล6าวคือ คําถามทั้งหมดถูกส6งไปยังอายุรแพทยMโรคข-อที่เปน
สมาชิกสมาคมรูมาติสซั่มแห6งประเทศไทยทางจดหมายอิเล็กทรอนิกสM เพื่อเลือกคําถามที่สมาชิกฯ พิจารณา
แล-วว6ามีความสําคัญและมีความหลากหลายในเวชปฏิบัติ โดยเปนการลงคะแนนเสียงเลือกแบบลับ เกณฑM
การคัดเลือก คือจะเลือกคําถามที่มีผู-เลือกอย6างน-อยร-อยละ 80 มาพัฒนาคําแถลงฯ สมาชิกฯ 67 ท6านมีมติ
เลือกคําถามทางคลินิกที่สําคัญ 18 คําถาม ซึ่งประกอบด-วยคําถามที่เกี่ยวกับ คํานิยาม การขึ้นทะเบียนยา
ประสิทธิผล ความปลอดภัยและการกระตุ-นภูมิคุ-มกัน (immunogenicity) การอนุมานการใช-ยาจากข-อบ6งใชหนึ่ งไปข- อบ6 งใช- อื่ น (extrapolation) การสั บ เปลี่ ย นยา (switching) การทดแทนยาอั ตโนมั ติ (automatic
substitution) การสั่ ง จ6 า ยยา การดู แ ลและเฝ€ า ระวั ง ความปลอดภั ย ด- า นยา (pharmacovigilance) การ
ยอมรับการใช-ยาชีววัตถุเลียนแบบ และการบริหารความเสี่ยง (risk management) ดังต6อไปนี้
Issues to address
Definition
Regulation/Approval
process
Efficacy, safety, and
immunogenicity

Clinical question
1. How to define biosimilar?
2. How to define biocopy, biomimic, and intended copy?
3. What is the appropriate approval process for biosimilar?
4. Are biosimilars as effective as their reference products?
5. Are biosimilars as safe as their reference products?
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Extrapolation of
indications
Switching

Interchangeability
(Automatic
substitution)
Naming when
prescribing biosimilars
Patient care/safety

Biocopy/Biomimic,
intended copy
Risk management

6. Is immunogenicity related to biosimilars comparable to that related to
their reference products?
7. Should biosimilars be prescribed as the first biologics?
8. Can the data related to a biosimilar approved for an indication be
extrapolated to other indications, in which the reference products have
been approved?
9. Can one switch from originators to biosimilars? e.g. Mabthera  Truxima
10. Can one switch from a biosimilar to another biosimilar within the same
reference product? e.g. Remsima (Infliximab)  Ixifi (Infliximab)
11. Can one switch from biosimilars to originators? e.g. Truxima (Rituximab)
 Mabthera (Rituximab)
12. Should original products and biosimilars be interchangeable with each
other in ‘pharmacies’ (automatic substitution)?
13. How to appropriately prescribe a specific biosimilar, Generic vs. Brand
name?
14. Should patients be informed when switching from an originator to a
biosimilar?
15. How to monitor when use a biosimilar?
16. How to monitor when switching from an originator to a biosimilar?
17. Are the use of biocopy acceptable?
18. Should post-marketing pharmacovigilance study be developed and
implemented for the use of biosimilars in Thailand?

2. รวบรวมหลักฐานและทบทวนวรรณกรรม
หลังจากนั้นคณะทํางานได-ร6วมกันค-นหาและทบทวนวรรณกรรมทางการแพทยM โดยคณะทํางานฯ ไดขอข-อมูลจากบริษัทเวชภัณฑMผู-ผลิตและจําหน6ายยาชีววัตถุคล-ายคลึงที่ขึ้นทะเบียนตํารับยาชีววัตถุคล-ายคลึงใน
ประเทศไทยโดยสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาภายใน 31 ธันวาคม 2563 จากการสืบค-นข-อมูลจาก
ฐานข-อมูลของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา พบยาชีววัตถุคล-ายคลึงสําหรับโรครูมาติกและออโตอิม
มู น ที่ ไ ด- รั บ การขึ้ น ทะเบี ย นตํ า รั บ ยาชี ว วั ต ถุ ไ ว- 13 รายการยา ได- แ ก6 Truxima®, Rixathon®, Redditux®,
Rilixima®, Remsima®, Ixifi®, Erelzi®, Nepexto®, Amgevita®, Hyrimoz®, Hulio®, Abrilada®, แ ล ะ
Exemptia® (ตารางที่ 1) แต6 จ ากการสอบถามบริ ษั ท Exeltis จํ า กั ด ซึ่ ง เปนบริ ษั ท เวชภั ณ ฑM ผู- จํ า หน6 า ย
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Rilixima® แจ-งว6ายังไม6มีแผนการจัดจําหน6าย Rilixima® ในประเทศไทย คณะทํางานจึงมีมติว6าจะไม6ทบทวน
วรรณกรรมสําหรับยานี้
ข-อมูลทางการแพทยMที่ใช-ประกอบการพิจารณา ได-แก6 การศึกษาที่ใช-ประกอบการขึ้นทะเบียนตํารับ
ยาชีววัตถุคล-ายคลึงโดยต6อสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาประเทศไทย United State Food and
Drug Administration (US FDA) และ European Medicines Agency (EMA) และข-อมูลการศึกษาการใชยาจริ ง (real world data) โดยคณะทํ า งานฯ ได- สื บ ค- น ข- อ มู ล จากฐานข- อ มู ล สาธารณะ ได- แ ก6 Medline
(PubMed®) และเว็บไซตMของ US FDA และ EMA จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563
3. เสนอและลงมติเลือกคําแถลงฯ
คณะกรรมการกลางฯ คณะทํางานฯ และสมาชิกฯ ทั้งหมดได-เข-าร6วมประชุมพร-อมกันเมื่อวันที่ 30-31
มกราคม 2564 เพื่อรับฟงผลการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข-องและเสนอคําแถลงฯ โดยทํางานเปนกลุ6มย6อย
เพื่อระดมความคิด หลังจากนั้นที่ประชุมลงมติเลือกคําแถลงฯ
การลงมติใช-วิธีมาตรฐานคือ nominal group process แบบลงคะแนนลับด-วย electronic voting
system กล6าวคือ ให-มีการลงคะแนนในแต6ละคําแถลงฯ ได- 2 รอบ โดยใช-เกณฑMดังต6อไปนี้
เกณฑTการลงมติรอบแรก
 ถ-าคะแนนเสียงที่เห็นด-วยกับคําแถลงฯ นั้นได-อย6างน-อยร-อยละ 75 ให-ถือว6าคําแถลงฯ นั้น
ผ6านมติจากที่ประชุม
 ถ-าคะแนนเสียงที่เห็นด-วยกับคําแถลงฯ นั้นได-น-อยกว6าร-อยละ 75 ให-เป}ดการอภิปรายทั้งจาก
ผู-ที่เห็นด-วยและไม6เห็นด-วยกับคําแถลงฯนั้น
หลังจากนั้นให-ลงมติใหม6อีกรอบ
เกณฑTการลงมติรอบที่สอง
 ถ-าคะแนนเสียงที่เห็นด-วยกับคําแถลงฯ นั้นได-อย6างน-อยร-อยละ 60 ให-ถือว6าคําแถลงฯ นั้น
ผ6านมติจากที่ประชุม
 ถ-าคะแนนเสียงที่เห็นด-วยกับคําแถลงฯ นั้นได-น-อยกว6าร-อยละ 60 ให-ถือว6าคําแถลงฯ นั้นไม6
ผ6านมติจากที่ประชุมและที่ประชุมไม6เสนอคําแถลงฯ นั้น
คุ ณ ภาพของหลั ก ฐานทางการแพทยM (level of evidence) และระดั บ ของคํ า แถลงฯ (grade of
recommendation) ของแต6ละคําแถลงฯนั้นอ-างอิงจากแนวทางของมหาวิทยาลัย Oxford (Oxford Centre
for Evidence-Based Medicine) ปD พ .ศ. 25541 หลั ง จากนั้ น ที่ ป ระชุ ม ลงมติ ถึ ง ความเห็ น พ- อ งต- อ งกั น
(agreement) ของคําแถลงฯ เหล6านั้น
หลังจากได-คําแถลงฯ เบื้องต-นแล-ว ทางสมาคมฯได-ทําประชาพิจารณMสําหรับคําแถลงฯนี้ โดยได-ขอ
ความคิดเห็นจากอายุรแพทยMโรคข-อและรูมาติสซั่มที่มิได-มีส6วนร6วมในการทําคําแถลงฯ นี้ 2 ท6าน ได-แก6 ผศ.
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พญ.อั จ ฉรา กุ ล วิ สุ ท ธิ์ คณะแพทยศาสตรM ศิ ริ ร าชพยาบาล และผศ.พญ.พั น ธุM จ ง หาญวิ วั ฒ นกุ ล คณะ
แพทยศาสตรM มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรM และองคMกรหรือสถาบันที่เกี่ยวข-อง ได-แก6 สํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห6งชาติ สํานักงานประกันสังคม กรมบัญชีกลาง ชมรมลําไส-เล็ก
ลําไส-ใหญ6สมาคมแพทยMผิวหนังแห6งประเทศไทย และโรงพยาบาลรัฐบาลที่มีอายุรแพทยMหรือกุมารแพทยMโรคข-อ
และรูมาติสซั่มปฏิบัติงานอยู6 นอกจากนี้คณะทํางานฯ ยังได-นําเสนอคําแถลงฯ ทั้งหมด พร-อมแสดงหลักฐาน
ทางการแพทยMที่เกี่ยวข-องในการประชุมวิชาการประจําปDของสมาคมรูมาติสซั่มแห6งประเทศไทย เมื่อวันที่ 12
มีนาคม 2564 หลังจากนั้นได-เป}ดให-มีการอภิปรายและแสดงความคิดเห็นอย6างอิสระ ท-ายที่สุดคณะทํางานฯ
ได-รวบรวมความเห็นและคําแนะนําต6าง ๆ แล-วนํามาแก-ไขและปรับปรุงคําแถลงฯ ตามความเหมาะสมจนไดเปนคําแถลงฯ ฉบับปจจุบัน
อนึ่ งสมาคมฯ มี แผนการปรั บปรุ งคํ า แถลงฯ เมื่ อมี ข-อมู ล ทางการแพทยMใหม6ที่เ กี่ ยวข- องตามความ
เหมาะสม

คําแถลงฉันทามติฯ ฉบับที่ 3 (12 พค. 65)

13

คําแถลงฉันทามติที่ 1
ยาชีววัตถุคลายคลึง หมายถึงยาชีววัตถุที่มีลักษณะคลายคลึงกันในแง$คุณภาพ ความปลอดภัยและ
ประสิทธิภาพเมื่อเปรียบเทียบกับยาชีววัตถุตนแบบที่มีการศึกษาอย$างครบถวนสมบูรณT
คุณภาพของหลักฐานระดับ 5, ระดับของคําแนะนํา D, ความเห็นพ-องต-องกันร-อยละ 100
จากการทบทวนวรรณกรรมทางการแพทยMที่เกี่ยวข-องกับการให-คํานิยามของยาชีววัตถุคล-ายคลึงจาก
องคMกรหรือสถาบันที่เกี่ยวข-อง ได-แก6 United State Food and Drug Administration (US FDA), European
Medicines Agency (EMA), องคM ก ารอนามั ย โลก [World Health Organization (WHO)] และสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการอาหารและยาประเทศไทยพบการให-คํานิยาม ดังนี้
US FDA ให- คํ า นิ ย ามว6 า A biologic product that is highly similar to an approved biologic
product (the “reference,” “originator,” or “biooriginator” product) and that has no clinically
meaningful differences in safety or effectiveness as compared to the reference product2
EMA ให- คํ า นิ ย ามว6 า A biotherapeutic product that is similar in terms of quality, safety
and efficacy to an already licensed reference biotherapeutic product3
องคM ก ารอนามั ย โลกให- คํ า นิ ย ามว6 า A biologic medicinal product highly similar to another
biological medicine already marketed in the EU (the so-called ‘reference medicine’)4
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ให-คํานิยามว6า ยาชีววัตถุคล-ายคลึง หมายถึง ยาชีววัตถุที่มี
ลักษณะคล-ายคลึงกันในแง6คุณภาพ ความปลอดภัย และประสิทธิภาพ เมื่อเปรียบเทียบกับ ยาชีววัตถุอ-างอิงที่
ได-รับการขึ้นทะเบียนแล-วอย6างเต็มรูปแบบ โดยยาชีววัตถุคล-ายคลึงต-องมี International Nonproprietary
Name (INN) เดียวกันกับยาชีววัตถุอ-างอิง5
ผู-เชี่ยวชาญพิจารณาแล-วว6าคํานิยามของแต6ละสถาบันมีความใกล-เคีย งกันมาก จึงให-คํานิยามโดย
อ-างอิงจากนิยามที่สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยากําหนดไว- แต6เปลี่ยนคําว6า ยาชีววัตถุ “อ-างอิงที่ได-รับ
การขึ้นทะเบียนแล-ว” เปนยาชีววัตถุ “ต-นแบบ” ซึ่งตรงกับคําว6า biooriginator เพื่อให-เกิดความชัดเจนยิ่งขึ้น

คําแถลงฉันทามติที่ 2
ยาชีววัตถุเลียนแบบ หมายถึง ยาชีววัตถุที่เจตนาลอกเลียนใหคลายกับยาชีววัตถุตนแบบ
แต$ยังขาดหลักฐานที่แสดงใหเห็นถึงความคลายคลึงอย$างชัดเจนทั้งในแง$คุณลักษณะ
ทางเคมีกายภาพและชีวภาพ และความสมบูรณTดานการศึกษาทางคลินิก
คุณภาพของหลักฐานระดับ 5, ระดับของคําแนะนํา D, ความเห็นพ-องต-องกันร-อยละ 100
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จากการทบทวนวรรณกรรมทางการแพทยMที่เกี่ยวข- องกับ การให-คํานิย ามของยาชีววัตถุเลีย นแบบ
พบว6 า Mysler E และคณะ 6 ได- ใ ห- คํ า นิ ย ามไว- ว6 า Intended copy of biologic หมายถึ ง ยาชี ว วั ต ถุ ที่
ลอกเลียนแบบยาชีววัตถุต-นแบบที่ได-ขึ้นทะเบียนไว-แล-ว แต6ไม6เข-าเกณฑMการรับรองว6ายานั้นเปนยาชีววัตถุ
คล-ายคลึงจากองคMการอนามัยโลก, EMA, หรือ US FDA เนื่องจากขาดข-อมูลที่แสดงความคล-ายคลึงกั บ ยา
ต-นแบบ ได-แก6 ขาดข-อมูลด-านการวิเคราะหMโครงสร-าง (structure) และการทํางาน (function) ขาดข-อมู ล
การศึกษาทางคลินิก หรือมีข-อมูลการศึกษาทางคลินิก แต6มีคุณภาพต่ําหรือมีข-อจํากัด ในขณะที่ Dörner T.
และ Kay J.7 กล6าวว6า biomimic หมายถึงยาชีววัตถุที่กล6าวอ-างว6าคล-ายคลึงกับยาชีววัตถุอ-างอิงที่ได-รับการขึ้น
ทะเบียนแล-ว แต6ไม6มีข-อมูลสนับสนุนเพียงพอ จึงไม6ได-รับการรับรองว6าเปนยาชีววัตถุคล-ายคลึงจากสถาบันที่
กํ า กั บ ดู แ ล ยากลุ6 ม นี้ อ าจเรี ย กในชื่ อ อื่ น ต6 า ง ๆกั น ได- แ ก6 biocopy, intended copy, non-comparable
biological product หรื อ nonregulated biologic เปนต- น นอกจากนี้ Castañeda-Hernández, G. และ
คณะ8 กล6 า วถึ งยาชี ว วั ต ถุ เ ลี ย นแบบว6 า เปน non-innovator biopharmaceutical product ซึ่ งไม6 เ หมื อ น
ยาชีววัตถุคล-ายคลึง เนื่องจากไม6มีหลักฐานเชิงประจักษMว6ามีความคล-ายคลึงกับยาชีววัตถุต-นแบบ
ดังนั้นผู-เชี่ยวชาญจึงมีความเห็นพ-องต-องกันว6า ยาชีววัตถุเลียนแบบ หมายถึง ยาชีววัตถุที่ตั้งใจลอก
เลียนให-คล-ายกั บยาชีว วัต ถุ ต-น แบบ แต6ยังขาดหลั กฐานที่ แสดงให-เ ห็น ถึ งความคล- ายคลึงได-ชั ดเจนในด- า น
คุณลักษณะทางเคมีกายภาพและชีวภาพ และความสมบูรณMด-านการศึกษาทางคลินิก

คําแถลงฉันทามติที่ 3
กระบวนการพิจารณาเพื่ออนุมัติรับรองยาชีววัตถุคลายคลึงประกอบดวยการศึกษาเชิงวิเคราะหT
การศึกษาที่ไม$ใช$การศึกษาทางคลินิก การศึกษาทางคลินิกและการศึกษาสับเปลี่ยนยาเพื่อเปรียบเทียบ
ระหว$างยาชีววัตถุคลายคลึงและยาชีววัตถุตนแบบว$าเท$าเทียมหรือไม$ดอยไปกว$ากันทั้งในแง$โครงสราง
คุณสมบัติ เภสัชจลนศาสตรT เภสัชพลศาสตรT ประสิทธิภาพ ความปลอดภัย และการกระตุนภูมิคุมกัน
คุณภาพของหลักฐานระดับ 5, ระดับของคําแนะนํา D, ความเห็นพ-องต-องกันร-อยละ 100
จากการทบทวนกระบวนการพิจารณาเพื่ออนุมัติรับรองยาชีววัตถุคล-ายคลึงจากสถาบันที่กํากับดูแลยา
ได-แก6 สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา5 , US FDA2, EMA3, และองคMการอนามัยโลก4 พบว6ามีความ
สอดคล-องกัน กล6าวคือ ต-องมีการแสดงหลักฐานเชิงประจักษMว6ายาชีววัตถุคล-ายคลึงเหมือนหรือคล-ายคลึงกับ
ยาชีววัตถุต-นแบบอย6างครบถ-วนสมบูรณM (totality of evidence) โดยต-องประกอบด-วยการศึกษาดังต6อไปนี้
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 การศึกษาเชิงวิเคราะหT (analytical study)
ประกอบด-วยการศึกษาวิเคราะหMโครงสร-าง (structure) และการทํางาน (function) ของยาชีว
วัตถุคล-ายคลึงว6ามีคุณสมบัติหรือลักษณะที่คล-ายคลึงหรือแตกต6างจากยาชีววัตถุต-นแบบ
ในการวิ เ คราะหM โ ครงสร- า งนั้ น ควรจะประกอบด- ว ยการศึ กษาโครงสร- า งปฐมภู มิ (primary
structure) และโครงสร- า งทุ ติ ย ภู มิ (secondary structure หรื อ higher-order structure หรื อ
post-translational modification) รวมถึ ง แต6 ไ ม6 จํ า กั ด เฉพาะรู ป แบบต6 า ง ๆของไกลโคโปรตี น
(glycoform) ฤทธิ์ทางชีวภาพ (biological activity) ความบริสุทธิ์ (purity) สิ่งปนเปš›อน (impurity)
สารปลีกย6อยที่เกี่ยวข-องกับการออกฤทธิ์ (product-related active substance หรือ variant) และ
คุ ณ สมบั ติ ด- า นเคมี ภู มิ คุ- ม กั น (immunochemical property) รู ป แบบต6 า ง ๆ ของไกลโคโปรตี น
(glycoform) ฤทธิ์ทางชีวภาพ (biological activity) ความบริสุทธิ์ (purity) สิ่งปนเปš›อน (impurity)
สารปลีกย6อยที่เกี่ยวข-องกับการออกฤทธิ์ (product-related active substance หรือ variant) และ
คุณสมบัติด-านเคมีภูมิคุ-มกัน (immunochemical property) โดยจะต-องเปนการเปรียบเทียบแบบ
head-to-head ระหว6างยาชีววัตถุคล-ายคลึงกับยาชีววัตถุต-นแบบ และถ-าพบความแตกต6างจะต-องมี
การประเมิ น ผลกระทบของความแตกต6 า งนั้ น ต6 อ ประสิ ท ธิ ภ าพ ความปลอดภั ย และการกระตุ- น
ภูมิคุ-มกัน4
ในการวิเคราะหMการทํางานนั้นควรประกอบด-วยการศึกษาเกี่ยวกับ3
- ความสามารถของยาในการจับกับแอนติเจนเป€าหมาย (target antigen)
- ความสามารถของยาในการจับกับ isoforms ของ Fc gamma receptors ที่เกี่ยวข-อง 3
ชนิด ได-แก6 FcγRI, FcγRII, และ FcγRIII, และ FcRn และ คอมพลิเมนทM C1q
- หน- า ที่ ข องส6 ว น Fab ได- แ ก6 การเข- า จั บ กั บ soluble ligand เพื่ อ ทํ า ให- ห มดฤทธิ์
(neutralization of a soluble ligand) การกระตุ-นหรือยับยั้งตัวรับ (receptor)
- หน- า ที่ ข องส6 ว น Fc ได- แ ก6 ความเปนพิ ษ ต6 อ เซลลM ที่ ขึ้ น กั บ แอนติ บ อดี (antibodydependent cell-mediated cytotoxicity; ADCC) ความเปนพิษต6อเซลลMที่ขึ้นกับคอม
พลิ เ มนทM (complement-dependent cytotoxicity; CDC) และการกระตุ- น คอมพลิ
เมนทM
- หน- า ที่ ข องส6 ว น Fab ได- แ ก6 ก ารเข- า จั บ กั บ soluble ligand เพื่ อ ทํ า ให- ห มดฤทธิ์
(neutralization of a soluble ligand) การกระตุ-นหรือยับยั้งตัวรับ (receptor)
- หน- า ที่ ข องส6 ว น Fc ได- แ ก6 ความเปนพิ ษ ต6 อ เซลลM ที่ ขึ้ น กั บ แอนติ บ อดี (antibodydependent cell-mediated cytotoxicity; ADCC) ความเปนพิษต6อเซลลMที่ขึ้นกับคอม
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พลิ เ มนทM (complement-dependent cytotoxicity; CDC) และการกระตุ- น คอมพลิ
เมนทM
 การศึกษาในสัตวTทดลอง (non-clinical หรือ in vivo study)
การศึกษาในสัตวMทดลองให-เน-นการประเมินความเหมือนกันระหว6างยาชีววัตถุคล-ายคลึงกับ
ยาชีววัตถุต-นแบบด-านเภสัชพลศาสตรM เภสัชจลนศาสตรMและความปลอดภัย2-4 โดยศึกษาในยาที่มี
ระดับความเข-มข-นต6าง ๆ กัน3 รวมถึงขนาดยาที่จะใช-ในการรักษาในคนด-วย และการให-ยาซ้ําหลาย
ครั้ง (repeated dose) เพื่อประเมินความปลอดภัยและการกระตุ-นภูมิคุ-มกันในกรณีที่ได-รับยาหลาย
ครั้งในผู-ป.วยโรคเรื้อรัง4
นอกจากนี้ EMA ได- กํ า หนดไว- เ พิ่ ม เติ ม จากสถาบั น อื่ น กล6 า วคื อ อาจไม6 จํ า เปนต- อ ง
ทําการศึกษาในสัตวMทดลอง หากมีการศึกษาแสดงให-เห็นว6ายาชีววัตถุที่ขอขึ้นทะเบียนนั้นมีลักษณะ
คล-ายคลึงกับยาชีววัตถุต-นแบบในด-านโครงสร-างและการทํางานแล-ว อย6างไรก็ดี EMA อาจพิจารณา
เสนอให-ทําการศึกษาในสัตวMทดลองเพิ่มเติม ในกรณีที่ตรวจพบว6ายาชีววัตถุคล-ายคลึงที่ขอขึ้นทะเบียน
นั้นมีส6วนประกอบหรือคุณลักษณะบางอย6างที่ไม6พบในยาชีววัตถุต-นแบบ มีส6วนประกอบบางอย6างที่มี
ปริมาณมากกว6ายาชีววัตถุต-นแบบอย6างมีนัยยะ หรือมีส6วนประกอบในสูตรยา (formulation) เช6น
ส6วนประกอบที่ไม6ใช6ตัวออกฤทธิ์ ที่ไม6พบในยาชีววัตถุต-นแบบ
 ก า ร ศึ ก ษ า ท า ง ค ลิ นิ ก ด า น เ ภ สั ช จ ล น ศ า ส ต รT (pharmacokinetics) แ ล ะ พ ล ศ า ส ต รT
(pharmacodynamics)
องคMการอนามัยโลกแนะนําให-มีการศึกษาเปรียบเทียบแบบ head-to-head ระหว6างยาชีว
วัตถุคล-ายคลึงกับยาชีววัตถุต-นแบบด-านเภสัชจลนศาสตรMและพลศาสตรMในผู-ป.วยที่มีข-อบ6งชี้ในการ
รักษาด-วยยาชีววัตถุต-นแบบ โดยใช-ขนาดยาและรูปแบบ (form) เดียวกับยาชีววัตถุต-นแบบและเปน
การศึกษาทั้งแบบให-ยาครั้งเดียว (single dose) และสลับกลุ6ม (cross-over) นอกจากนี้ควรกําหนด
เกณฑMที่แสดงว6ามีชีวสมมูล (bioequivalence) ไว-ล6วงหน-าก6อนทําการศึกษา โดยทั่วไปแนะนําเกณฑM
มาตรฐานคือ 80-125% equivalence margin ร6วมกับ 90% confidence interval4
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาและ EMA แนะนําว6านอกจากการศึกษาในผู-ป.วยแล-ว
ควรทําการศึกษาในคนปกติสุขภาพแข็งแรงประกอบการพิจารณาด-วย
 การศึ ก ษาประสิ ท ธิ ภ าพ (efficacy) ความปลอดภั ย (safety) และการกระตุ นภู มิ คุ มกั น
(immunogenicity)
แนะนําให-ศึกษาในผู-ป.วยที่มีข-อบ6งชี้ในการรักษาด-วยยาชีววัตถุต-นแบบ โดยให-ทําการศึกษา
แบบสุ6มและควบคุม เปรียบเทียบแบบ head-to-head ระหว6างยาชีววัตถุคล-ายคลึงกับยาชี ว วั ต ถุ
ต-นแบบ ชนิด equivalence trial ซึ่งจําเปนต-องใช-ประชากรศึกษาจํานวนมาก ดังนั้นอาจพิจารณา

คําแถลงฉันทามติฯ ฉบับที่ 3 (12 พค. 65)

17

ทํ า การศึ ก ษาแบบ non-inferiority trial ได- ถ- า มี เ หตุ ผ ลสนั บ สนุ น เพี ย งพอ 2-4 นอกจากนี้ สํ า หรั บ
การศึ กษาในผู- ป. ว ยโรคข- ออั กเสบรู มาตอยดM (rheumatoid arthritis) EMA ยอมรั บ equivalence
margin สํ า หรั บ ผลลั พ ธM ห ลั ก (primary outcome) แบบสมมาตรไว- ที่ American College of
Rheumatology response 20 (ACR20) ± 14%9 ถึ ง ± 15%10 ใ น ข ณ ะ ที่ US FDA กํ า ห น ด
equivalence margin สํ า หรั บ ACR20 แบบไม6 ส มมาตรคื อ -12% และ 15%2 และยั ง กํ า หนดว6 า
จะต-องมีการสับเปลี่ยนยา (switching) อย6างน-อย 1 ครั้งด-วย ในขณะที่สถาบันอื่นไม6ได-กําหนดเรื่อง
การศึกษาสับเปลี่ยนยาไว-ในเกณฑMการอนุมัติรับรองยาชีววัตถุคล-ายคลึง

คําแถลงฉันทามติที่ 4
ยาชีววัตถุคลายคลึงมีประสิทธิภาพ ความปลอดภัย และการกระตุนภูมิคุมกัน
เทียบเท$ายาชีววัตถุตนแบบ
คุณภาพของหลักฐานระดับ 2, ระดับของคําแนะนํา B, C, ความเห็นพ-องต-องกันร-อยละ 100
จากการทบทวนวรรณกรรมทางการแพทยMที่เกี่ยวข-องกับยาชีววัตถุสําหรับรักษาโรครูมาติกและออ
โตอิมมูนที่มีจําหน6ายในประเทศไทยทั้ง 12 รายการยา (ตารางที่ 2) พบยา 10 รายการ ได-แก6 Truxima®,
Rixathon®, Remsima®, Ixifi®, Erelzi®, Nepexto®, Abrilada®, Amgevita®, Hyrimoz®, และ Hulio® มี
ข-อมูลแสดงให-เห็นว6ายาทั้งหมดนี้คล-ายคลึงกับยาชีววัตถุต-นแบบทั้งด-านกายภาพ11-24 การศึกษาในสัตวMทดลอง
18,19,23,25-30 ด-านเภสัชจลนศาสตรMและพลศาสตรM12,27,28,31-42 ประสิทธิภาพ ความปลอดภัย และการกระตุ- น
ภูมิคุ-มกัน 9,10,20,32,38,41,43-54 นอกจากนี้ยังมีการศึกษาการสับเปลี่ยนจากยาชีววัตถุต-นแบบไปเปนยาชีววัต ถุ
คล-ายคลึงที่แสดงให-เห็นว6าการสับเปลี่ยนยาไม6เพิ่มความเสี่ยงในการเกิดผลข-างเคียงและยังคงมีประสิทธิภาพ
เท6ากับการรักษาด-วยยาชีววัตถุต-นแบบโดยไม6มีการสับเปลี่ยนยา9,10,44,45,48-50,53,55-57 โดยทั้งหมดเปนการศึกษา
ในผู-ป.วยโรคข-ออักเสบรูมาตอยดM ยกเว-น Remsima® ที่มีการศึกษาในผู-ป.วยโรคข-อกระดูกสันหลังอักเสบชนิด
ติดยึด (ankylosing spondylitis) ด-วย58,59
ส6 ว น Redditux® มี การศึ กษาทางด- า นกายภาพพบว6 า มี โ ครงสร- า งในด- า น charge heterogeneity
patterns แตกต6 า งจากยาชี ววัต ถุ ต-น แบบ คื อ Rituximab (Mabthera®)60,61 แต6 มีการทํ า งานคล- ายคลึงกับ
ยาชีววัตถุต-นแบบ61 อย6างไรก็ดีงานวิจัยดังกล6าวยังไม6ได-รับการประเมินคุณภาพงานวิจัยจาก US FDA หรือ
EMA และยังขาดข-อมูลในสัตวMทดลอง ส6วนการศึกษาทางคลินิกนั้นการออกแบบงานวิจัยมิได-เปนการศึกษา
แบบ equivalence หรือ non-inferiority trial เพื่อดูประสิทธิภาพ ความปลอดภัยและการกระตุ-นภูมิคุ-มกัน
โดยตรง แต6จุดประสงคMหลักเปนการเปรียบเทียบด-านเภสัชจลนศาสตรMและพลศาสตรM ขนาดประชากรศึกษาจึง
อาจจะไม6เพียงพอที่จะแสดงความคล-ายคลึงกันทางด-านคลินิกระหว6างยา Redditux® และยาชีววัตถุต-นแบบได-

คําแถลงฉันทามติฯ ฉบับที่ 3 (12 พค. 65)

18

62

ดังนั้นผลการวิจัยนี้ที่แสดงว6า Redditux® และยาชีววัตถุต-นแบบไม6แตกต6างกันในทางคลินิกจึงอาจเปนผล
ลบลวง นอกจากนี้ Redditux® ไม6มีการศึกษาที่มีการสับเปลี่ยนยาจากยาชีววัตถุต-นแบบไปเปนยาชีววัตถุ
คล-ายคลึง
ในขณะที่ Exemptia® นั้ น มี ข-อมู ล แสดงความคล- า ยคลึ งกั บ ยาชี ว วั ต ถุ ต- น แบบ คื อ Adalimumab
(Humira®) ด-านกายภาพ63 ประสิทธิภาพ ความปลอดภัย และการกระตุ-นภูมิคุ-มกัน64 งานวิจัยดังกล6าวยัง
ไม6ได-รับการประเมินคุณภาพงานวิจัยจาก US FDA หรือ EMA ส6วนการศึกษาทางคลินิกนั้นการออกแบบ
งานวิจัยมิได-เปนการศึกษาแบบ equivalence หรือ non-inferiority trial และกําหนด equivalence margin
สําหรับ ACR20 ในงานวิจัยนี้ไว-ที่ ±28% ซึ่งกว-างกว6า equivalence margin สําหรับ ACR20 ที่กําหนดโดย
USFDA2 และ EMA9,10 ดั งนั้ น ผลการวิ จั ย นี้ ที่แสดงว6 า Exemptia® และยาชี ว วั ต ถุ ต- น แบบไม6 แตกต6 า งกั น
ในทางคลินิกจึงอาจเปนผลลบลวง ส6วนข-อมูลในสัตวMทดลองและข-อมูลด-านเภสัชจลนศาสตรMและพลศาสตรMใน
คนนั้นเปนรายงานผลการวิจัยจากบริษัทผู-ผลิต โดยมิได-ตีพิมพMในวารสารที่มีระบบการประเมินบทความก6อน
การตีพิมพM (peer-review journal) และยังไม6ได-รับ การประเมิ นคุ ณภาพงานวิ จัยจาก US FDA หรือ EMA
นอกจากนี้ยังขาดข-อมูลการศึกษาที่มีการสับเปลี่ยนยาจากยาชีววัตถุต-นแบบไปเปนยาชีววัตถุคล-ายคลึง
ปจจุบัน Redditux® และ Exemptia® ยังไม6ได-รับการรับรองการเปนยาชีววัตถุคล-ายคลึงจาก US
FDA หรือ EMA
จากการลงมติในที่ประชุมพบว6าทุกคนเห็นพ-องต-องกันว6า Truxima®, Rixathon®, Remsima®, Ixifi®,
Erelzi®, Nepexto®, Abrilada®, และ Amgevita® เปนยาชีววัตถุคล-ายคลึงตามนิยามและกระบวนการรับรอง
ตามมาตรฐานสากล ส6วน Hyrimoz® และ Hulio® มีผู-เห็นด-วย 98%, Exemptia® มีผู-เห็นด-วย 21%, และ
Redditux® มีผู-เห็นด-วย 2%

คําแถลงฉันทามติที่ 5
ยาชีววัตถุคลายคลึงสามารถใชเปtนยาลําดับแรกเช$นเดียวกับยาชีววัตถุตนแบบ
คุณภาพของหลักฐานระดับ 2, ระดับของคําแนะนํา B, ความเห็นพ-องต-องกันร-อยละ 100
จากการทบทวนวรรณกรรมงานวิจัยที่เกี่ยวข-องกับยาชีววัตถุคล-ายคลึงที่มีจําหน6ายในประเทศไทยทั้ง
10 รายการยา พบว6 า ยาทุ กตั ว มี ข-อมู ล แสดงให- เ ห็ น ว6 า ยาทั้ งหมดนี้ คล- า ยคลึ งกั บ ยาชีว วัต ถุ ต- น แบบทั้ งด-าน
กายภาพ 11-24 การศึ ก ษาในสั ต วM ท ดลอง 18,19,23,25-30 ด- า นเภสั ช จลนศาสตรM แ ละพลศาสตรM 12,27,28,31-42
ประสิทธิภาพ ความปลอดภัย และการกระตุ-นภูมิคุ-มกัน9,10,20,32,38,41,43-55,58,59 การศึกษาทางคลินิกของยาชีว
วัตถุคล-ายคลึงเหล6านี้ส6วนใหญ6เปนการศึกษาแบบสุ6มที่เริ่มการรักษาด-วยยาชีววัตถุคล-ายคลึงในผู-ป.วยโรคข-อ
อักเสบรูมาตอยดM (เฉพาะ Remsima® ได-ศึกษาในผู-ป.วยโรคข-อกระดูกสันหลังอักเสบชนิดติดยึดด-วย) ที่ไม6เคย
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ได-รับการรักษาด-วยยาชีววัตถุมาก6อนเลย (biologic naïve) ดังนั้นผู-เชี่ยวชาญจึงมีมติเปนเอกฉันทMว6ายาชีววัตถุ
คล-ายคลึงสามารถใช-เปนยาลําดับแรกได-เช6นเดียวกับยาชีววัตถุต-นแบบ

คําแถลงฉันทามติที่ 6
ยาชีววัตถุคลายคลึงสามารถอนุมานใชในโรคอื่นที่ยาชีววัตถุตนแบบไดรับการรับรอง
หากมีขอมูลแสดงใหเห็นว$ากลไกการออกฤทธิ์ เภสัชจลนศาสตรT เภสัชพลศาสตรT ผลขางเคียง
และการกระตุนภูมิคุมกันเหมือนกับโรคที่ทําการศึกษาไว
คุณภาพของหลักฐานระดับ 5, ระดับของคําแนะนํา D, ความเห็นพ-องต-องกันร-อยละ 100
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาประเทศไทย5 สหรัฐ2 สหภาพยุโรป3 และองคMการอนามัยโลก
4,65 เห็นพ-องต-องกันว6า การอนุมานหรือขยายการใช-ยาชีววัตถุคล-ายคลึงจากข-อบ6งใช-หนึ่งที่ได-ศึกษาไปแล-วใน
ยาชีววัตถุคล-ายคลึงไปยังข-อบ6งใช-อื่น (extrapolation) ที่ยังไม6ได-ศึกษาไม6ควรเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ แต6ก็อาจ
กระทําได- หากมีหลักฐานเชิงประจักษMแสดงให-เห็นว6ายาชีววัตถุคล-ายคลึงเหมือนหรือคล-ายคลึงกับยาชีววัตถุ
ต-นแบบอย6างครบถ-วนสมบูรณM (totality of evidence) และต-องมีข-อมูลเพิ่มเติมประกอบการพิจารณา ได-แก6
กลไกการออกฤทธิ์2-5,65 เภสัชจลนศาสตรMและเภสัชพลศาสตรM3,4 ความปลอดภัย2,3 และการกระตุ-นภูมิคุ-มกัน3,4
ที่เกิดจากยาชีววัตถุต-นแบบในโรคที่ยาชีววัตถุคล-ายคลึงได-ศึกษาไปแล-วต-องเหมือนหรือใกล-เคียงกับโรคอื่นที่จะ
อนุมานข-อมูลไปใช- จึงจะสามารถขยายข-อบ6งใช-ของยาชีววัตถุคล-ายคลึงไปยังข-อบ6งใช-ในโรคอื่นที่ไม6ได-ศึกษาไดโดยไม6จําเปนต-องทําการศึกษายาชีววัตถุคล-ายคลึงในทุกข-อบ6งชี้เหมือนยาชีววัตถุต-นแบบ

คําแถลงฉันทามติที่ 7
การสับเปลี่ยนการรักษาจากยาชีววัตถุตนแบบไปเปtนยาชีววัตถุคลายคลึงสามารถกระทําได
คุณภาพของหลักฐานระดับ 2, ระดับของคําแนะนํา B, ความเห็นพ-องต-องกันร-อยละ 97.7
ข-อมูลจากยาชีววัตถุคล-ายคลึงทั้ง 9 ใน 10 รายการ ซึ่งเปนการศึกษาแบบปกป}ดและสุ6มในผู-ป.วยโรค
ข-ออักเสบรูมาตอยดM 2 กลุ6ม กลุ6มหนึ่งให-มีการสับเปลี่ยนยาจากยาชีววัตถุต-นแบบไปเปนยาชีววัตถุคล-ายคลึง
เทียบกับกลุ6มที่ได-รับการรักษาด-วยยาชีววัตถุต-นแบบโดยไม6มีการสับเปลี่ยนยา พบว6าการสับเปลี่ยนยาไม6เพิ่ม
ความเสี่ ย งในการเกิ ด ผลข- า งเคี ย งและยั ง คงมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเท6 า กั บ การใช- ย าชี ว วั ต ถุ ต- น แบบโดยไม6 มี การ
สับเปลี่ยนยา9,10,44,45,48-50,56,57 ส6วน Remsima® ซึ่งเปนยาชีววัตถุคล-ายคลึงของ Remicade® (Infliximab) ไดมีการศึกษาในผู-ป.วยโรคข-ออักเสบรูมาตอยดM53 และโรคข-อกระดูกสันหลังอักเสบชนิดติดยึด55 แบบเป}ดฉลากยา
(open-label extension) ที่ ต6 อเนื่ องมาจากการศึ กษาแบบปกป} ด และสุ6 มในกลุ6 มผู- ป. ว ยที่ ได- ย า Infliximab

คําแถลงฉันทามติฯ ฉบับที่ 3 (12 พค. 65)

20

ต-นแบบ คือ Remicade® และกลุ6มผู-ป.วยที่ได-ยา Remsima® นาน 52 สัปดาหM การศึกษาแบบเป}ดฉลากยาปD
ที่ 3 นี้ได-ให-ผู-ป.วยที่เคยได-รับการรักษาด-วย Remicade® เปลี่ยนมาเปน Remsima® ได-อีก 48 สัปดาหM ส6วน
ผู-ป.วยที่ได-รับการรักษาด-วย Remsima® ให-รับยาเดิมต6อได-อีก 48 สัปดาหM ผลการศึกษาพบว6าการสับเปลี่ยน
การรักษาจากยาชีววัตถุต-นแบบมาเปนยาชีววัตถุคล-ายคลึง มีประสิทธิภาพ ความปลอดภัยและการกระตุ-น
ภูมิคุ-มกันไม6ต6างจากการรักษาด-วยยาชีววัตถุคล-ายคลึงตลอด 3 ปD
นอกจากนี้ยังมีการศึกษาในประเทศนอรMเวยM (NOR-SWITCH) เปนการศึกษา non-inferiority trial
แบบสุ6มและปกป}ดในผู-ป.วยโรคข-ออักเสบรูมาตอยดM ข-ออักเสบสะเก็ดเงิน (psoriatic arthritis) โรคข-อกระดูก
สั น หลั ง อั ก เสบชนิ ด ติ ด ยึ ด โรคสะเก็ ด เงิ น (psoriasis) และโรคลํ า ไส- อั ก เสบชนิ ด ulcerative colitis และ
Crohn’s disease รวมทั้ ง หมด 498 ราย ที่ กํ า ลั ง ได- รั บ การรั ก ษาด- ว ยยาชี ว วั ต ถุ ต- น แบบ Remicade® มา
แบ6 ง เปนกลุ6 ม แบบสุ6 ม ให- ไ ด- รั บ ยาเดิ ม หรื อ สั บ เปลี่ ย นมาเปน Remsima® เปนเวลา 52 สั ป ดาหM พบว6 า
ประสิทธิภาพในกลุ6มที่สับเปลี่ยนยาไม6ด-อยไปกว6ากลุ6มที่ใช-ยาชีววัตถุต-นแบบเดิม66 ดังนั้นผู-เชี่ยวชาญจึงมีมติว6า
การสับเปลี่ยนการรักษาจากยาชีววัตถุต-นแบบไปเปนยาชีววัตถุคล-ายคลึงสามารถกระทําไดอนึ่งผู-เชี่ยวชาญตั้งข-อสังเกตว6า ในปจจุบันยังมีข-อมูลการศึกษาแสดงถึงประสิทธิภาพ ความปลอดภัย
และการกระตุ- น ภู มิ คุ- ม กั น ในการใช- ย าชี ว วั ต ถุ ค ล- า ยคลึ ง สั บ เปลี่ ย นกั บ ยาชี ว วั ต ถุ ต- น แบบไปมาหลายครั้ ง
(multiple switch) ค6อนข-างจํากัด67 การกระทําดังกล6าวจึงให-ขึ้นอยู6กับดุลยพินิจของแพทยMผู-รักษาและผู-ป.วย

คําแถลงฉันทามติที่ 8
การสับเปลี่ยนการรักษาจากยาชีววัตถุคลายคลึงไปเปtนยาชีววัตถุตนแบบอาจกระทําได
คุณภาพของหลักฐานระดับ 2, ระดับของคําแนะนํา B, ความเห็นพ-องต-องกันร-อยละ 100
คําแถลงฯ นี้อ-างอิงมาจากการศึกษา 2 การศึกษาแบบสุ6มและปกป}ดของ Hulio® ซึ่งเปนยาชีววัตถุ
คล-ายคลึงของ Humira® (Adalimumab) ในผู-ป.วยโรคข-ออักเสบรูมาตอยดM 728 ราย47,48 และ Nepexto® ซึ่ง
เปนยาชีววัตถุคล-ายคลึงของ Enbrel® (Etanercept) ในผู-ป.วยโรคข-ออักเสบรูมาตอยดM 528 ราย10 เปนเวลา
52 สัปดาหM โดยแบ6งผู-ป.วยออกเปน 4 กลุ6ม ได-แก6 1) กลุ6มที่ได-ยาชีววัตถุคล-ายคลึง 2) กลุ6มที่ได-ยาชีววัตถุ
ต-นแบบ 3) กลุ6มที่ได-ยาชีววัตถุคล-ายคลึง 24 สัปดาหMแล-วเปลี่ยนไปเปนกลุ6มที่ได-ยาชีววัตถุต-นแบบจนครบ 52
สัปดาหM และ 4) กลุ6มที่ได-ยาชีววัตถุต-นแบบ 24 สัปดาหMแล-วเปลี่ยนไปเปนกลุ6มที่ได-ยาชีววัตถุคล-ายคลึงจนครบ
52 สัปดาหM พบว6าความปลอดภัย ประสิทธิภาพและการกระตุ-นภูมิคุ-มกันในประชากรศึกษาทั้ ง 4 กลุ6มไม6
ต6 า งกั น นอกจากนี้ ยั ง มี ก ารศึ ก ษาสั บ เปลี่ ย นยา Hyrimoz® ซึ่ ง เปนยาชี ว วั ต ถุ ค ล- า ยคลึ ง ของ Humira®
(Adalimumab) ในผู-ป.วยโรคผิวหนังสะเก็ดเงิน 393 ราย67 เปนเวลา 51 สัปดาหM โดยแบ6งผู-ป.วยออกเปน 4
กลุ6ม ได-แก6 1) กลุ6มที่ได-ยาชีววัตถุคล-ายคลึง Hyrimoz® 2) กลุ6มที่ได-ยาชีววัตถุต-นแบบ Humira® 3) กลุ6มที่ได-
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ยาชีววัตถุคล-ายคลึง 17 สัปดาหMแล-วเปลี่ยนไปเปนกลุ6มที่ได-ยาชีววัตถุต-นแบบอีก 6 สัปดาหM แล-วสลับกลับไป
เปนยาชีววัตถุคล-ายคลึง 6 สัปดาหMแล-วสลับอย6างเดียวกันอย6างนี้อีก 1 รอบ และ 4) กลุ6มที่ได-ยาชีววัตถุต-นแบบ
17 สัปดาหMแล-วเปลี่ยนไปเปนกลุ6มที่ได-ยาชีววัตถุคล-ายคลึงอีกจนครบ 6 สัปดาหMแล-วสลับกลับไปเปนยาชีววัตถุ
ต-นแบบ 6 สัปดาหMแล-วสลับอย6างเดียวกันอย6างนี้อีก 1 รอบ พบว6าความปลอดภัยและการกระตุ-นภูมิคุ-มกันไม6
ต6างกันทั้ง 4 กลุ6ม ดังนั้นผู-เชี่ยวชาญจึงมีมติว6าการสับเปลี่ยนการรักษาจากยาชีววัตถุคล-ายคลึงไปเปนยาชีววัตถุ
ต-นแบบอาจกระทําได- โดยอาศัยข-อมูลสนับสนุนจากการวิจัยการสับเปลี่ยนการรักษาของยาชีววัตถุคล-ายคลึง
ในแต6ละชนิด

คําแถลงฉันทามติที่ 9
ไม$มีหลักฐานที่มีคุณภาพเพียงพอที่จะสนับสนุนการเปลี่ยนการรักษาจากยาชีววัตถุคลายคลึงชนิดหนึ่ง
เปtนยาชีววัตถุคลายคลึงอีกชนิดหนึ่งที่มีกลไกการออกฤทธิ์แบบเดียวกัน
คุณภาพของหลักฐานระดับ 5, ระดับของคําแนะนํา D, ความเห็นพ-องต-องกันร-อยละ 100
ถึงแม-ว6าจะมีหลักฐานเชิงประจักษMที่แสดงให-เห็นว6ายาชีววัตถุคล-ายคลึงเหมือนหรือคล-ายคลึงกับยาชีว
วัตถุต-นแบบอย6างครบถ-วนสมบูรณM (totality of evidence) ทั้งด-านโครงสร-าง การทํางาน เภสัชพลศาสตรM
เภสัชจลนศาสตรM ประสิทธิภาพ ความปลอดภัยและการกระตุ-นภูมิคุ-มกัน แต6เปนที่ยอมรับกันว6ายาชีววัตถุ
คล-ายคลึงยังมีโครงสร-างบางอย6างที่แตกต6างจากยาชีววัตถุต-นแบบ เช6น ความแตกต6างของโครงสร-างทุติยภูมิ
ด-าน post-translational modifications เช6น glycosylation หรือ higher-order structure เช6น protein
folding เปนต-น นอกจากนี้กระบวนการผลิตยาชีววัตถุเหล6านี้ อาจจะมีความแตกต6างที่อาจส6งผลต6อความ
บริสุทธิ์ หรือการปนเปš›อน ซึ่งอาจก6อให-เกิดเหตุการณMไม6พึงประสงคMจากการใช-ยา เช6น ประสิทธิภาพของยา
ลดลง เกิดผลข-างเคียง แพ-ยาหรือมีการกระตุ-นภูมิคุ-มกันเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ยังไม6มีหลักฐานแสดงให-เห็นว6ายาชีว
วัตถุคล-ายคลึงของยาต-นแบบเดียวกันแต6ละชนิดมีความคล-ายคลึงอย6างครบถ-วนสมบูรณM จากการสืบค-นข-อมูล
เพิ่มเติมพบการศึกษาที่ประเมินประสิทธิภาพ ความปลอดภัยและการกระตุ-นภูมิคุ-มกันจากการสับเปลี่ยนยา
ระหว6างยาชีววัตถุ คล- ายคลึ ง 6 การศึกษา68-73 โดยทั้งหมดเปนการศึ กษาแบบเฝ€ าสั งเกต (observational
study) จึงมีข-อจํากัดหลายประการ ได-แก6 ประชากรศึกษามีจํานวนน-อยทําให-ไม6สามารถแสดงให-เห็นความ
แตกต6างได- ไม6มีการศึกษาด-านเภสัชจลนศาสตรMหรือการกระตุ-นภูมิคุ-มกัน ไม6มีกลุ6มควบคุม ประชากรศึกษามี
ความหลากหลาย เปนการศึกษาระยะสั้นหรือมีการสับเปลี่ยนยาเพียง 1 ครั้ง ส6งผลให-การศึกษาดังกล6า วมี
คุณภาพต่ํา นอกจากนี้ 2 การศึกษาได-รายงานเปนบทคัดย6อจึงไม6มีรายละเอียดเพียงพอที่จะประเมินคุณภาพ
ของงานวิจัยได-69,72 ดังนั้นปจจุบันจึงยังไม6มีหลั กฐานที่ มีคุณภาพเพีย งพอที่จ ะสนับสนุน การสั บเปลี่ ย นยา
ระหว6างยาชีววัตถุคล-ายคลึง ทั้งยาชีววัตถุคล-ายคลึงที่มียาต-นแบบเดียวกัน หรือยาชีววัตถุคล-ายคลึงที่มียา
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ต-นแบบต6างกัน รวมทั้งการสับเปลี่ยนยาหลายครั้ง (multiple switch) ดังนั้นการกระทําดังกล6าวจึงให-ขึ้นอยู6
กับดุลยพินิจของแพทยMผู-รักษาและผู-ป.วย

คําแถลงฉันทามติที่ 10
การสับเปลี่ยนยาระหว$างยาชีววัตถุตนแบบและยาชีววัตถุคลายคลึง
ตองไดรับอนุญาตจากแพทยTผูรักษาเท$านั้น
คุณภาพของหลักฐานระดับ 5, ระดับของคําแนะนํา D, ความเห็นพ-องต-องกันร-อยละ 95.5
ข- อ มู ล ณ ปจจุ บั น ที่ แ สดงว6 า ยาชี ว วั ต ถุ ต- น แบบและยาชี ว วั ต ถุ ค ล- า ยคลึ ง สามารถทดแทนกั น ได(interchangeability) ยังค6อนข-างจํากัด อ-างอิงจากคําแนะนําของ US FDA ซึ่งแนะนําว6าในการแสดงว6ายาชีว
วั ต ถุ ต- น แบบและยาชี ว วั ต ถุ ค ล- า ยคลึ ง สามารถทดแทนกั น ได- แต6 ค วรมี ก ารศึ ก ษาแบบสุ6 ม และควบคุ ม
เปรียบเทียบระหว6างกลุ6มที่ได-ยาชีววัตถุต-นแบบ กับกลุ6มที่มีการสับเปลี่ยนยาระหว6างยาชีววัตถุต-นแบบและ
ยาชีววัตถุคล-ายคลึงไปกลับอย6างน-อย 3 รอบแล-วพบว6าประสิทธิภาพ ความปลอดภัย และการกระตุ-นภูมิคุ-มกัน
ใกล-เคียงหรือไม6ต6างกัน ซึ่งปจจุบันนี้ยังไม6มีการศึกษาลักษณะดังกล6าว ดังนั้นการสับเปลี่ยนยาควรอยู6ในดุลย
พินิจและการควบคุมดูแลโดยแพทยMผู-รักษาเท6านั้น เพื่อป€องกันความสับสนและการเฝ€าระวังความปลอดภัยจาก
ผลข-างเคียงที่ไม6พึงประสงคM

คําแถลงฉันทามติที่ 11
การสั่งจ$ายยาชีววัตถุตองระบุชื่อทางการคา เพื่อป€องกันความสับสนและการเฝ€าระวังความปลอดภัย
คุณภาพของหลักฐานระดับ 5, ระดับของคําแนะนํา D, ความเห็นพ-องต-องกันร-อยละ 97.7
เนื่องจากปจจุบันนี้ยังไม6มีหลักฐานว6ายาชีววัตถุต-นแบบและยาชีววัตถุคล-ายคลึงสามารถทดแทนกันไดดังที่กล6าวข-างต-น ดังนี้แพทยMจึงจําเปนจะต-องระบุชื่อทางการค-าของยาชีววัตถุทุกชนิดทั้งยาชีววัตถุต-นแบบและ
ยาชีววัตถุคล-ายคลึง เพื่อป€องกันความสับสนและการเฝ€าระวังความปลอดภัย นอกจากนี้องคMการอนามัยโลก
แนะนําว6า ในการสั่งจ6ายยาชีววัตถุคล-ายคลึงควรจะระบุทั้งชื่อการค-า International Nonproprietary Name
(INN) และเลขแสดงครั้งที่ผลิต (lot number) ในกรณีที่มีการสั่งจ6ายยาที่ไม6มีข-อบ6งชี้ในโรคหรือภาวะนั้น (offlabel use) ควรบันทึกให-ชัดเจนว6าเปนการสั่งจ6ายยานอกข-อบ6งชี้ พร-อมระบุเหตุผลประกอบการสั่งจ6ายยาด-วย
4
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คําแถลงฉันทามติที่ 12
แพทยTผูรักษาควรแจงใหผูปwวยทราบทุกครั้งที่มีการสับเปลี่ยนจาก
ยาชีววัตถุตนแบบเปtนยาชีววัตถุคลายคลึง
คุณภาพของหลักฐานระดับ 5, ระดับของคําแนะนํา D, ความเห็นพ-องต-องกันร-อยละ 100
ดังที่ได-กล6าวข-างต-นว6ายาชีววัตถุคล-ายคลึงอาจมีความแตกต6างจากยาชีววัตถุต-นแบบที่ส6งผลต6อผู-ป.วย
ทั้ งด- า นประสิ ทธิ ภ าพและความปลอดภั ย ดั งนั้ น แพทยM ผู- รั กษาควรแจ-งให-ผู- ป. วยทราบทุ กครั้งที่ มีแผนการ
สับเปลี่ยนจากยาชีววัตถุต-นแบบเปนยาชีววัตถุคล-ายคลึง เพื่อประกอบการตัดสินใจร6วมกันระหว6างแพทยMและ
ผู-ป.วย (shared-decision making) และเพื่อการเฝ€าระวังการเกิดเหตุการณMไม6พึงประสงคM

คําแถลงฉันทามติที่ 13
ควรติดตามผูปwวยเพื่อดูประสิทธิภาพ และผลขางเคียงที่พบไดในยาชีววัตถุตนแบบและผลขางเคียงใหม$
ทั้งระยะสั้นและระยะยาวที่อาจเกิดขึ้นจากยาชีววัตถุคลายคลึง
คุณภาพของหลักฐานระดับ 5, ระดับของคําแนะนํา D, ความเห็นพ-องต-องกันร-อยละ 100
ดังที่กล6าวข-างต-นว6ายาชีววัตถุคล-ายคลึงอาจมีความแตกต6างจากยาชีววัตถุต-นแบบที่ส6งผลต6อผู-ป.วยทั้ง
ด-านประสิทธิภาพและความปลอดภัย ดังนั้นจึงควรติดตามผู-ป.วยเพื่อดูประสิทธิภาพ ผลข-างเคียงและการ
กระตุ-นภูมิคุ-มกันที่มีรายงานในยาชีววัตถุต-นแบบและผลข-างเคียงใหม6ทั้งระยะสั้นและระยะยาวที่อาจเกิดขึ้น
จากยาชีววัตถุคล-ายคลึง3 นอกจากนี้องคMการอนามัยโลกแนะนําว6าควรมีการบันทึกหลักฐานระบุชื่อและเลข
แสดงครั้งที่ผลิต (lot number) ของยาชีววัตถุที่ได-สั่งจ6ายในแต6ละครั้ง เพื่อประโยชนMในการติดตาม สืบสวน
หรือสืบค-นข-อมูลในการผลิต กรณีที่ผลิตภัณฑMมีปญหาหรือเกิดผลข-างเคียงไม6พึงประสงคM4

คําแถลงฉันทามติที่ 14
การใชยาชีววัตถุคลายคลึงควรมีแผนเฝ€าระวังความปลอดภัยระยะยาว
คุณภาพของหลักฐานระดับ 5, ระดับของคําแนะนํา D, ความเห็นพ-องต-องกันร-อยละ 100
เนื่ องจากยาชี ว วั ต ถุ คล- า ยคลึ งอาจมี ความแตกต6 า งจากยาชีว วัต ถุ ต- น แบบที่ ส6 งผลต6 อผู- ป. วยทั้ งด-าน
ประสิทธิภาพและความปลอดภัย ดังนั้นผู-เชี่ยวชาญจึงเห็นพ-องต-องกันว6าการใช-ยาชีววัตถุคล-ายคลึงต-องมีแผน
เฝ€าระวังความปลอดภัยทั้งระยะสั้นและยาวหลังจากยาออกวางจําหน6าย (pharmacovigilance plan) โดย
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แนะนํ าให- มีการพั ฒ นาระบบการจั ด เก็ บ ข- อมู ล ระดั บ มหภาค เช6 น การเก็ บ ข- อมู ล ระดั บโรงพยาบาล การ
ลงทะเบี ย นการใช- ย าระดั บ ประเทศ (national registry) เพื่ อ ศึ ก ษาประสิ ท ธิ ภ าพ ความปลอดภั ย ทั้ ง
ผลข-างเคียงที่พบจากการรักษาด-วยยาชีววัตถุต-นแบบ และผลข-างเคียงที่ไม6เคยมีรายงานมาก6อน รวมทั้งการ
กระตุ-นภูมิคุ-มกัน3,4 โดยขึ้นกับบริบทของหน6วยงานที่กํากับดูแลหรือเกี่ยวข-อง และควรจัดให-มีกิจกรรมวิชาการ
ที่ส6งเสริมความรู-ความเข-าใจของแพทยMและผู-ป.วยในการรักษาด-วยยาชีววัตถุคล-ายคลึง

คําแถลงฉันทามติที่ 15
ไม$แนะนําใหใชยาชีววัตถุเลียนแบบ เนื่องจากยังไม$มีขอมูลเพียงพอในดานคุณภาพ ประสิทธิภาพและ
ความปลอดภัยเมื่อเปรียบเทียบกับยาชีววัตถุตนแบบ
คุณภาพของหลักฐานระดับ 5, ระดับของคําแนะนํา D, ความเห็นพ-องต-องกันร-อยละ 100
จากการทบทวนวรรณกรรมทางการแพทยM ทั้ง หมดทั้ ง ในแง6 นิ ย าม กระบวนการพิ จ ารณารั บ รอง
คุณภาพ ประสิทธิภาพและความปลอดภัยของยาชีววัตถุคล-ายคลึง ผู-เชี่ยวชาญจึงยังไม6แนะนําให-ใช-ยาชีววัตถุ
เลียนแบบ เนื่องจากยังไม6มีข-อมูลเพียงพอในด-านคุณภาพ ประสิทธิภาพและความปลอดภัยเมื่อเปรียบเทียบกับ
ยาชีววัตถุต-นแบบ

บทสรุป
สมาคมรูมาติสซั่มแห6งประเทศไทยได-เสนอคําแถลงฯ 15 ประเด็น เพื่อแสดงแนวคิดและนําเสนอแนว
ทางการใช-ยาชีววัตถุคล-ายคลึงตามหลักฐานเชิงประจักษMทางการแพทยMที่มีอยู6ในปจจุบัน ประกอบกับความ
คิดเห็นและประสบการณMของผู-เชี่ยวชาญ เพื่อให-อายุรแพทยMและกุมารแพทยMโรคข-อและรูมาติสซั่มมีความรูความเข-าใจ และสามารถได-นําไปปฏิบัติได-อย6างถูกต-องและเหมาะสม ด-วยหวังว6าผู-ป.วยโรครูมาติกและออโตอิม
มู น จะได- รั บ การดู แ ลรั ก ษาตามมาตรฐานทางการแพทยM และได- รั บ ประโยชนM สู งสุ ด จากการใช- ย าชี ว วั ต ถุ
คล-ายคลึง อย6างไรก็ตามการพัฒนาคําแถลงฯ นี้อาจมีข-อจํากัดหลายประการด-วยเงื่อนไขของระยะเวลาในการ
จัดทําที่จํากัด และขาดหลักฐานทางการแพทยMที่มีคุณภาพและน6าเชื่อถือในหลายประเด็น ดังนั้นคําแถลงฯ นี้
จึงมิได-เปนข-อบังคับของการปฏิบัติ ผู-ปฏิบัติอาจจะปฏิบัติแตกต6างไปจากคําแถลงฯ ได-ตามความเหมาะสม
ทั้งนี้ขึ้นอยู6กับดุลยพินิจของแพทยMผู-รักษาและผู-ป.วย ที่จําเปนต-องพิจารณาปจจัยอื่นร6วมด-วยเสมอในเวชปฏิบัติ
เปนต-นว6า สถานการณMของผู-ป.วยแต6ละรายทั้งปจจัยทางกายภาพ สิ่งแวดล-อมและเศรษฐานะ รวมทั้งศักยภาพ
และทรัพยากรที่มีอยู6ในแต6ละสถานพยาบาลนั้น
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