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ประธานกล่าว วัตถุประสงค์การประชุมเพื่อให้เกิดเป็นรูปธรรม ต้องการให้มีการประชุมปีละ 6 ครั้ง
วาระที่ 1 เรื่องสืบเนื่อง
1.1 สรุปการประชุมจากงานประชุม ThaiTECT “The 12th Thailand towards Excellence in Clinical
Trials 2012” เพื่อผลักดันให้เกิดศักยภาพระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาว ขององค์กร
1 year out comes/mission
1) IRB-approval policy by FDA จะมีการกาหนดมาตรฐานอย่างไร และจะมีวิธีการใดทาให้เกิดการ
approve ได้ภายใน 6 เดือน
2) พรบ.วิจัยในมนุษย์ หน่วยงานใดเป็นผู้รับผิดชอบอย่างแท้จริง ระหว่างกรมการแพทย์ /ปลัด /รอง
ปลัดและสานักงานวิจัยแห่งชาติ จะสามารถนามาใช้ได้จริ งเมื่อไร หาก MedResNet จะทาหน้าที่
เป็นผู้ประสาน ให้กับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้มีการพูดคุยกันเพื่อหาแนวทางร่วมกันจะมีความ
เป็นไปได้มากน้อยเพียงใดเพื่อผลักดันให้เกิดการประกาศใช้
3) FERCIT จะมีกลไกอย่างไรในการบริหารจัดการกับ Ethic committee สถาบันแต่ละแห่ง
4) CRC มีการเกิด CRC ขึ้นมากเกินไปแต่ยังไม่สามารถทางานได้อย่างเต็มที่และมีคุณภาพตาม GCP
5) IND/NDA-FDA multiregional
6) NRCT
ประเด็นปรึกษาหารือ
 การเกิดการวิจัยเบื้องต้นในระยะเวลา 1 ปี
 สาหรับรูปแบบขององค์กร ควรมีกี่แบบและมีข้อดี-ข้อเสียอย่างไร
 ให้มีการตั้งโจทย์รวมกันโดยกาหนด Out put และ in put ดังนี้
1. การ approve EC ในแต่ละสถาบัน ใน 6 เดือนข้างหน้า
2. การนาโครงการเข้าสู่ CRC แต่ละสถาบัน
3. Body ThaiTECT ควรเป็นอย่างไร
a. เสนอให้ MedResNet เป็นสานักงานของ ThaiTECT โดยมี มูลนิธิส่งเสริมวิจัย
ทางการแพทย์(MRF) เป็นภาพใหญ่
b. Vision-Mission เสนอให้เป็น ThaiTECT
c. งบประมาณ ในการทาโครงการในแต่ละปี เสนอให้มีการขอ รับการสนับสนุนต่อ
วช. ในแต่ละปี ซึง่ ปกติแต่ละปี PReMA จะจัดสรรงบประมาณไว้อยู่แล้ว ซึง่
หากมีการสนับสนุนเพิ่มเติมจากหน่วยงานอื่นจะพิจารณานาไปสนับสนุนในด้าน
อื่นที่เกี่ยวข้อง
d. ผู้เข้าร่วมก ารประชุม ขอให้มีการเลือกตัวแทนองค์กรที่มี commitment ที่
แท้จริง เพื่อให้เกิดกระบวนการที่สามารถผลักดันได้รวดเร็ว
e. Organization Chart (ภายใต้ Mission, Vision)

 มติให้จัดตั้งจานวนคณะทางาน 12 ท่านจาก stakeholder 6 ภาคส่วน โดยขอตัวแทนจาก
หน่วยงานดังต่อไปนี้ หน่วยงานละ 2 ท่าน
 MedResNet
 PreMA
 Investigator
 FERCIT
 FDA
 NRCT (เพิ่มเข้ามา จากเดิมไม่มี)
เพื่อดาเนินกิจกรรมดังต่อไปนี้
 จัดการประชุมครั้งแรกเพื่อกาหนด vision-mission หลังจากสรรหาคณะกรรมการครบ 12 ท่าน
โดยกาหนดให้ จัดการประชุม ได้เมื่อ มี 4 stakeholder และมีผู้เข้าร่วมปร ะชุมรวมกันแล้วเกิน
ครึ่งของจานวนคณะกรรมการ ทั้งหมด (MedResNet เสนอตัวแทนคือ ดร.นพ.สุธีร์ รัตนะมงคล
กุล)
 เสนอให้ ส่งสรุปประชุม ในครั้งนี้แก่คณะกรรมการ เพื่อสรรหา และสรุป คณะกรรมการ ภายใน 1
เดือน โดยวิธีการส่งจดหมายเวียนทาง E-mail
 ศ.นพ.ปิยทัศน์ จะนาข้อ สรุ ปเสนอต่อ คณะกรรมการ MRF ภายใน 1 เดือน เพื่อกาหนดหา
stakeholder ในส่วนของ MedResNet
 กาหนดให้มีการประชุม ครั้งถัดไปในวันที่ 4 มกราคม 2556 และพิจารณากาหนดการประชุมทุก
2 เดือน

วาระที่ 2 เรื่องเพื่อพิจารณา
2.1 สรุปเรื่องความรับผิดชอบด้านค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมในครั้งต่อไป (MedResNet จะ
รับผิดชอบในเรื่องการประสานงานและอานวยความสะดวกในเรื่องของสถานที่ให้เท่านั้น โดยไม่รวม
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่นค่าเดินทาง ค่าอาหาร ฯลฯ)
มติที่ประชุม ทาง PReMA เสนอขอเป็นผู้รับผิดชอบสาหรับการจัดประชุมกลุ่มย่อยครั้งต่อๆไป
เนื่อ งจากมีงบประมาณสาหรับการจัดประชุม ThaiTECT 2013 อยู่จานวนหนึ่งแต่หากมีการใช้
งบประมาณส่วนนี้หมดก็จะไม่พอสาหรับการจัดประชุม ThaiTECT 2013 อย.แจ้งว่าสาหรับการประชุมใน
ปี 2013 นี้ทาง อย.ได้จัดเตรียมงบประมาณไว้แล้ว
วาระที่ 3 เรื่องอื่นๆ
3.1 กาหนดให้มีการประชุ มครั้งถัดไป วันที่ 4 มกราคม 2556 เวลา 12.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม
MedResNet และเสนอให้ สานักงานคณะกรรมการอาหารและยาเตรียมประเด็นที่ต้องการหาข้อสรุปเข้าที่ประชุม
ในครั้งถัดไป
3.2 การติดตามการสรุปการประชุมของ เลขาธิการสานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และอธิบดี
กรมการแพทย์เพื่อทราบแนวทางที่ ThaiTECT ต้องดาเนินการต่อ นพ.สุทธิชัย โชคกิจชัย จะประสานนัดกับ
เลขาธิการ วช.อีกครั้ง เพื่อปรึกษาหารือเรื่องภาพรวมของ ThaiTECH ในแต่ละปี และสรุปการ จัดประชุมในรอบที่
ผ่านมาของ ThaiTECH
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