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จากบทความท่ีแล้วที่กล่าวถึง pharmacometrics วันนี้ขอน�าเสนอศาสตร์แขนงหน่ึง 
ของ pharmacometrics นั่นคือ แบบจ�าลองเภสัชจลนศาสตร์บนฐานสรีรวิทยา  

หรอื physiologically-based pharmacokinetics (PBPK) model ทัง้นี ้ศาสตร์ดงักล่าวมหีลกัการโดย
น�าความรู้เกี่ยวกับระบบสรีรวิทยา และลักษณะทางเภสัชจลนศาสตร์ของตัวยามาประยุกต์สร้างเป็นแบบ
จ�าลองทางคณิตศาสตร์เพื่ออธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากให้ยาในรูปแบบต่าง ๆ เข้าสู่ร่างกาย1 
ทั้งนี้ แบบจ�าลองเภสัชจลนศาสตร์บนฐานสรีรวิทยามีลักษณะท่ีต่างจากเภสัชจลนศาสตร์พื้นฐานที่รู้จัก
กันทั่วไป หรือ empirical model (รูปที่ 1) ดังแสดงในรูปที่ 2

หลักการและการประยุกต์ใช้
แบบจ�าลองเภสัชจลนศาสตร์บนฐานสรีรวิทยา
และเภสัชพลศาสตร์ในการพัฒนายาและการวิจัย
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รูปที่ 2 แบบจ�าลองเภสชัจลนศาสตร์บนฐานสรีรวทิยา หรือ physiologically-based 

pharmacokinetics (PBPK) model มีการแบ่งร่างกายออกเป็นอวัยวะ
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จากทัง้สองรูปจะเหน็ได้ว่า แบบจ�าลองเภสัชจลนศาสตร์บนฐาน

สรีรวิทยานั้นมีความซับซ้อนกว่า empirical model เนื่องจากมีการ

แบ่งส่วนของร่างกายทีล่ะเอยีดกว่า โดยแบ่งตามอวยัวะต่าง ๆ  ทีเ่ข้ามา

มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการก�าจัดยาออกจากร่างกาย ในขณะที่ 

empirical model ในรูปจะแบ่งร่างกายออกเพียงแค่สองส่วน

ตามลักษณะของข้อมูลระดับยาในเลือด

เนื่องจาก empirical model นั้นถูกสร้างบนพื้นฐานข้อมูล

ระดับยาในเลือดของการศึกษาทดลองครั้งหนึ่ง ๆ ท�าให้มีข้อจ�ากัดว่า 

แบบจ�าลองดังกล่าวสามารถใช้อธิบายข้อมูลในการศึกษาครั้งนั้น ๆ 

แต่ไม่สามารถน�าเอาแบบจ�าลองดังกล่าวไปคาดการณ์ลักษณะทาง

เภสัชจลนศาสตร์ของยาในกลุ่มศึกษาอื่น ๆ ได้ ซึ่งแตกต่างจากแบบ

จ�าลองเภสชัจลนศาสตร์บนฐานสรรีวทิยาซึง่ถูกสร้างบนพืน้ฐานความรู้

ทางสรีรวิทยา โดยพิจารณาจากคุณสมบัติทางเคมีและกายภาพของ

ตัวยา และบทบาทหน้าท่ีของอวัยวะต่าง ๆ ต่อกระบวนการก�าจัดยา

ออกจากร่างกาย ท�าให้สามารถน�าเอาแบบจ�าลองดังกล่าวไปใช้ในการ

คาดการณ์ลักษณะทางเภสัชจลนศาสตร์ของยาในกลุ่มศึกษาอื่น ๆ ได้

การประยุกต์ใช้แบบจ�าลองเภสัชจลนศาสตร์บนฐาน
สรีรวิทยา

ในระยะเวลาหลายสิบปีมานี้ แบบจ�าลองเภสัชจลนศาสตร์

บนฐานสรีรวิทยาถูกน�ามาใช้อย่างแพร่หลายทางด้านพิษวิทยา 

(Toxicology) เพื่อท�านายปริมาณและผลของการได้รับสารพิษ

ที่ปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อม1 - 3  อย่างไรก็ตาม ด้วยความก้าวหน้าทาง

วิทยาการคอมพิวเตอร์และวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้มีการน�าเอา

ศาสตร์ดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนายาใหม่กันอย่างแพร่หลาย

มากขึ้น1, 3, 4  ทั้งนี้ ศาสตร์ดังกล่าวมีข้อดีหลายประการ ดังนี้1, 3

1. สามารถปรับปรุงแบบจ�าลอง PBPK model ได้อย่าง

ต่อเนือ่ง เมือ่มีองค์ความรู้เก่ียวกับระบบทางสรรีะและคุณสมบตัขิองยา

ที่มากขึ้น ทั้งนี้เพื่อให้สามารถอธิบายปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึนหลังจาก

การให้ยาในรูปแบบต่าง ๆ ได้ดียิ่งขึ้น

2. สามารถน�าเอาแบบจ�าลอง PBPK model มาใช้ในการ

คาดการณ์ปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึนหลังจากการให้ยาในรูปแบบต่าง ๆ 

และคาดการณ์ถึงผลในการรักษา (Clinical outcomes)

3. สามารถน�าเอาแบบจ�าลอง PBPK model มาใช้ในการ

ประเมนิและบ่งชีปั้จจยัทีอ่าจมีผลต่อลกัษณะทางเภสชัจลนศาสตร์ และ

ผลในการรักษา (Clinical outcomes) เช่น อาหารที่รับประทาน เพศ 

และวัย เป็นต้น

จากหลักการและข้อดีหลายประการดังกล่าว จึงมีการใช้แบบ

จ�าลองเภสัชจลนศาสตร์บนฐานสรีรวิทยามาเป็นหน่ึงในเครื่องมือช่วย

ในการตัดสินใจและวางแผนออกแบบการศึกษาการทดสอบฤทธ์ิ

ทางคลินิก (Clinical pharmacology study) ว่าควรจะมีการศึกษา

หรือไม่ จะเริ่มศึกษาเมื่อไหร่ และจะท�าการศึกษาอย่างไร นอกจากนี้

ยังมีการน�าเอาศาสตร์ดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ในด้านต่าง ๆ ดังนี้

1. ใช้คาดการณ์ลักษณะทางเภสัชจลนศาสตร์ของยาใหม่

ในมนุษย์บนพ้ืนฐานข้อมูลทางเภสัชจลนศาสตร์ของยาดังกล่าวในสัตว์

ทดลอง2

2. ใช ้ คาดการณ ์ ลักษณะทาง เภ สัชจลนศาสตร ์ และ 

เภสัชพลศาสตร์ (PK/PD) ของยาในผู้ป่วยเด็ก จากข้อมูลทางด้าน 

เภสัชจลนศาสตร์และเภสัชพลศาสตร์ของยาในผู้ใหญ่1

3. ใช้คาดการณ์ลักษณะทางเภสัชจลนศาสตร์ของยาที่อาจ

เกิดขึน้เมือ่ให้ยาร่วมกบัตวัยาอืน่ทีอ่าจมอีนัตรกริยิาต่อกนั (Drug-drug 

interaction)1

4. ใช้คาดการณ์ลักษณะทางเภสัชจลนศาสตร์และเภสัช

พลศาสตร์ (PK/PD) ของยาในผู้ป่วยกลุ่มต่าง ๆ เช่น หญิงตั้งครรภ์ 

ผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัด และผู้ที่มีภาวะโรคตับ เป็นต้น1

5. ใช้คาดการณ์ระดับยาในอวัยวะต่าง ๆ  เช่น สมอง หรือก้อน

มะเร็ง เป็นต้น จากข้อมูลระดับยาในเลือด คุณสมบัติทางเคมีและ

กายภาพของยา และลักษณะทางเภสัชจลนศาสตร์ของตัวยา1

ข้อจ�ากดัในการใช้แบบจ�าลองเภสชัจลนศาสตร์บนฐาน
สรีรวิทยา1

แม้ว่าแบบจ�าลองเภสัชจลนศาสตร์บนฐานสรีรวิทยาจะมีข้อดี

หลายประการ แต่ก็ยังมีข้อจ�ากัด ดังนี้

1. ต ้องมีความรู ้ความเข ้าใจทางด้านเภสัชจลนศาสตร์  

เภสัชพลศาสตร์ รวมถึงสรีรวิทยาท่ีอาจมีผลต่อกระบวนการขจัดยา

ออกจากร่างกาย

2. ต้องมีข้อมูลอย่างละเอียดเกี่ยวกับระบบสรีรวิทยา และ

กระบวนการขจัดยาออกจากร่างกายของตัวยานั้น ๆ เพ่ือที่จะได้ใช้

ข้อมูลดังกล่าวมาสร้างแบบจ�าลองเภสัชจลนศาสตร์บนฐานสรีรวิทยา

ของยานั้นได้อย่างถูกต้อง
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3. ข้อมูลที่ได ้จากการคาดการณ์โดยการใช้แบบจ�าลอง 

เภสัชจลนศาสตร์บนฐานสรีรวิทยาไม่สามารถน�ามาใช้ทดแทนข้อมูลที่

ได้จากการศึกษาในกลุ่มประชากรจริงได้

แบบจ�าลองเภสัชจลนศาสตร์บนฐานสรีรวิทยากับ 
การยอมรับขององค์การอาหารและยา

แบบจ�าลองเภสัชจลนศาสตร์บนฐานสรีรวิทยาได้รับการ 

ยอมรบัจากองค์การอาหารและยาของประเทศสหรฐัอเมรกิา (US FDA) 

ว่าเป็นหนึ่งในเครื่องมือท่ีมีประสิทธิภาพส�าหรับกระบวนการพัฒนา

ยาใหม่ โดยมีการจัดต้ัง PBPK program ซ่ึงเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม 

Pharmacometrics (The Division of Pharmacometrics) ท้ังนี้ 

มีหน้าที่และเป้าหมาย ดังนี้3

1. ทบทวนข้อมูลการศึกษาที่มีการประยุกต์ใช้แบบจ�าลอง 

เภสัชจลนศาสตร์บนฐานสรีรวิทยา ในขั้นตอนต่าง ๆ ของกระบวนการ

พัฒนายาใหม่ว่าเพียงพอหรือไม่

2. มีการประยุกต์ใช้แบบจ�าลองเภสัชจลนศาสตร์บนฐาน 

สรรีวทิยาเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพของกระบวนการทบทวนและพจิารณา

รับรองยาใหม่

3. ส่งเสริมให้กระบวนการควบคุมพิจารณายาใหม่อยู ่บน

พื้นฐานงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ และองค์ความรู้เกี่ยวกับแบบจ�าลอง

เภสัชจลนศาสตร์บนฐานสรีรวิทยา

4. จัดตั้งและก่อให้เกิดมาตรฐานร่วมระหว่างประเทศในการ

ประยุกต์ใช้แบบจ�าลองเภสัชจลนศาสตร์บนฐานสรีรวิทยามาเป็น 

เครือ่งมอืในการควบคุมและพจิารณายาใหม่ รวมทัง้ส่งเสรมิให้เกดิการ

พัฒนาศาสตร์ทางด้านแบบจ�าลองเภสัชจลนศาสตร์บนฐานสรีรวิทยา

นอกจากนี้ กลุ่มประเทศในยุโรปก�าลังอยู่ในระหว่างการร่าง 

Guideline on the qualification and reporting of physiologically 

based pharmacokinetic (PBPK) modelling and simulation5 

เพื่อใช้ส�าหรับเป็นแนวทางมาตรฐานในการรายงานและการพิจารณา

ข้อมูลการศึกษาที่มีการใช้แบบจ�าลองเภสัชจลนศาสตร์บนฐาน

สรีรวิทยา อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันยังไม่มีข ้อมูลว่าส�านักงาน

คณะกรรมการอาหารและยาของประเทศไทยยอมรับและมีการ

ประยุกต์ใช้แบบจ�าลองเภสัชจลนศาสตร์บนฐานสรีรวิทยามาเป็น 

เครื่องมือในการทบทวนข้อมูลและพิจารณารับรองยาใหม่
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บทสรุป
ถึงแม้ว่าแบบจ�าลองเภสัชจลนศาสตร์บนฐานสรีรวิทยาจะมีข้อจ�ากัด แต่ก็มีข้อดีหลายประการ จากข้อมูลต่าง ๆ  อาจกล่าวได้ว่า

แบบจ�าลองเภสัชจลนศาสตร์บนฐานสรีรวิทยาเป็นเครื่องมือที่น่าสนใจ และเป็นประโยชน์ต่อกระบวนการพัฒนายาใหม่ของประเทศ  

โดยจะสามารถท�าให้ข้ันตอนการพัฒนายาใหม่เป็นไปอย่างมีระบบบนพ้ืนฐานองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ และเป็นเคร่ืองมือท่ีมี

ประสทิธภิาพช่วยในการตดัสนิใจและออกแบบในแต่ละการศกึษาของกระบวนการพฒันายาใหม่ นอกจากนี ้แบบจ�าลองดงักล่าวยงัเป็น

เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพส�าหรับกระบวนการทบทวนและพิจารณารับรองยาใหม่
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