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วิธีการทำให้สู่เป้าหมาย (Approaches towards the Vision)



วสัิยทศัน์ของ ThaiTECT 

 เพ่ิมศกัยภาพดา้นการวิจยัทางคลินิกโดยเพ่ิม

จาํนวนโครงการวิจยัข้ึนเป็น 2 เท่าของปี 2555 

ภายในปี 2558 

 ประเทศไทยสามารถทดสอบ Phase I Clinical 

Trial Product ของไทยภายในปี  พ.ศ. 2560 
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วิสัยทัศน์ และพันธกิจของ ThaiTECT:  ถ้า moderator  พูดไปแล้ว อาจจะพูดผ่านๆ ได้ 



พนัธกิจ ของ ThaiTECT (1) 

1. เพิม่จํานวน site ที่มีคุณภาพในการทํา clinical trial 

2. IRB พฒันาคุณภาพ มาตรฐาน และ ความรวดเร็ว  

3.  3.1 อย. มีกระบวนการมาตรฐานในการยอมรับ IRB สถาบันต่างๆ 

ที่ชัดเจน และรวดเร็ว 

      3.2 อย. มีกระบวนการและมาตรฐานในการอนุญาตและ IND 

Process ที่มีคุณภาพและรวดเร็วตามมาตรฐานสากล 
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Presentation Notes
พันธกิจ ของ ThaiTECT ที่เกี่ยวข้องกับ อย.มี 2 ข้อ คือ 3.1 และ 3.2



พนัธกิจ ของ ThaiTECT (2) 

4. ประสานงานกบั วช เร่ืองมาตรฐาน เตรียมการเร่ืองสตัวท์ดลอง
ใหพ้ร้อมสาํหรับการทดสอบ Phase I โดยประสานให ้วช เป็น
เจา้ภาพ 

5. ประสานงานเร่ือง GLP โดยกรมวทิยาศาสตร์การแพทยเ์ป็น
เจา้ภาพ 

 

Presenter
Presentation Notes
วช. คือ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 



 

สถานการณ์ปัจจุบัน (1)  

 
1. งานประเมินยาวจิยัทางคลินิก กลุ่มกาํกบัดูแลก่อนออกสู่       

ตลาด สาํนกัยา  
 

2. บุคลากร:  
    -  เภสชักรชาํนาญการ 3 คน,  
       -  เภสชักรปฏิบติัการ 1 คน  
    -  ลูกจา้งชัว่คราว 2 คน   
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Presentation Notes
กลุ่มงาน ที่รับผิดชอบ เกี่ยวกับ งานการวิจัยยาทางคลินิกคือ “งานประเมินยาวิจัยทางคลินิก กลุ่มกำกับดูแลก่อนออกสู่ตลาด สำนักยา” 



สถานการณ์ปัจจุบัน (2) 

3. งานในหน้าทีรั่บผดิชอบของ งานประเมนิยาวจิัยทางคลนิิก 

ได้แก่  

 ประเมินคาํขออนุญาตนาํเขา้หรือผลิตยาเพื่อวจิยั (น.ย.ม.1 และ 

ผ.ย.8) 

 ประเมินคาํขออนุญาตนาํเขา้ยาเพื่อบริจาคใหส้ถานพยาบาล

เอกชน (น.ย.ม. 4) 

 ประเมินคาํขออนุญาตนาํเขา้หรือผลิต Placebo 



สถานการณ์ปัจจุบัน (2) 

3. งานในหน้าที่รับผดิชอบของ งานประเมนิยาวจัิยทางคลนิิก (ต่อ) 

 ประเมินการขอแกไ้ขเปล่ียนแปลงเก่ียวกบัการนาํเขา้หรือผลิตยา

เพื่อการวจิยั 

 ประเมินและติดตามการรายงานความปลอดภยัของยาวจิยัทาง

คลินิก 

 ตรวจตราการวจิยัทางคลินิก 



สถานการณ์ปัจจุบัน (3) 

3. งานในหน้าที่รับผดิชอบของ งานประเมนิยาวจัิยทางคลนิิก (ต่อ) 

 รับและพิจารณารายงานต่างๆ ไดแ้ก่ รายงานการนาํเขา้ยาเพ่ือบริจาค, 

รายงานการนาํสัง่หรือผลิต Placebo 

 งานต่างประเทศท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ โครงการความร่วมมือดา้นการวจิยั

ทางคลินิก 

 

 



จาํนวนคาํขอนาํเขา้ยาเพื่อวจิยั 4 ปียอ้นหลงั(2552-

2555) 
No. of Application (จํานวนคําขอ น .ย.ม. 1)
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Presentation Notes
ปี 2555 มีคำขอ 472 คำขอจำนวนผู้ประเมิน 4 คน



 

 

วธีิการทาํให้สู่เป้าหมาย (1)  

 

 
1. ออกหลกัเกณฑ์การยอมรับคณะกรรมการพจิารณาจริยธรรมการวจิัย 

    ในคน  

2. พฒันากระบวนการและมาตรฐานในการอนุญาตและ IND Process 
ที่ม ี

    คุณภาพและรวดเร็วตามมาตรฐานสากล 

 กาํหนด Timeline ของการพิจารณาคาํขอนาํเขา้ยาเพ่ือการวิจยั 
(น.ย.ม. 1) 

  ยาเคมีและอ่ืนๆ  20 วนัทาํการ  

  ยาชีววตัถุ 60 วนัทาํการ 

 เพ่ิมจาํนวนบุคลากร/ผูป้ระเมิน เพ่ือรองรับปริมาณงานให้
เหมาะสม 
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Presentation Notes
วิธีการทำให้สู่เป้าหมาย (Approaches towards the Vision) ประการแรก เพื่อส่งเสริม คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน คือ ดังนั้น อย. จึงได้ออกหลักเกณฑ์การยอมรับ คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน  เพื่อเพิ่มทั้งจำนวนและคุณภาพของ คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน  ซึ่งคาดว่าจะประกาศได้ในเร็วนี้ประการที่ 2 คือการ พัฒนากระบวนการและมาตรฐานในการอนุญาตและ IND Process ที่มีคุณภาพและรวดเร็วตามมาตรฐานสากล สิ่งสำคัญ คือการกำหนด timeline ของการพิจารณาที่ชัดเจน 



 

วธีิการทาํให้สู่เป้าหมาย (2) 

 
2. พฒันากระบวนการและมาตรฐานในการอนุญาตและ IND 

Process ที่มีคุณภาพและรวดเร็วตามมาตรฐานสากล (ต่อ) 

 พฒันาบุคลากรดา้นวิชาการในการประเมินเอกสาร เช่น ดา้น

คุณภาพ  และการผลิตยา 

 พฒันาหลกัเกณฑแ์ละขอ้กาํหนดใหไ้ดม้าตรฐานสากล 

  จดัทาํเอกสารคู่มือ คาํแนะนาํ สาํหรับผูป้ระกอบการ/ผูท่ี้

เก่ียวขอ้งกบัการวิจยั 

  ปรับปรุงคู่มือการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ี อย. 

 



 

วธีิการทาํให้สู่เป้าหมาย (3) 

 
3. การประกนัคุณภาพ (Quality Assurance) 

 GCP Inspection 

 GCP Inspector ใหม่ และคู่มือการปฏิบัติงาน 

  เอกสารแนะนําการเตรียมความพร้อมสําหรับผู้รับการตรวจ

ตราการวจิัยทางคลนิิกสําหรับ ผู้ที่เกีย่วข้อง เช่น นักวจิัย ผู้ให้

ทุนวจิัย เป็นต้น (ร่าง) 
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- หลังจากที่ อย. อนุมัติให้นำยาเข้ามาเพื่อการวิจัยแล้ว เราก็มีระบบการตรวจติดตามการใช้ยาเพื่อการวิจัยทางคลินิก (GCP Inspection) เพื่อเป็นการการประกันคุณภาพการวิจัย  (Quality Assurance) ว่าปฏิบัติตาม GCP และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยทางคลินิก ขอย้ำว่า GCP Inspection เป็นระบบการประกันคุณภาพ ไม่ใช่การจับผิด แต่ประการใด- เราก็ส่งเสริมให้มี Inspector ใหม่ๆ เพิ่มขึ้น โดยการ อบรม GCP และ GCP Inspector ให้เจ้าหน้าที่ในสำนักยา ร่วมเป็นผู้ตรวจตรา และจัดทำ คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ อย. สำหรับ Inspector ทุกคน - และเพื่อให้ ผู้ถูกตรวจ ได้เตรียมพร้อมและเข้าใจ ในการตรวจตราการวิจัยทางคลินิก ทาง สำนักยา กำลังจัดทำ ร่าง “เอกสารแนะนำการเตรียมความพร้อมสำหรับผู้รับการตรวจตราการวิจัยทางคลินิกสำหรับ ผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น นักวิจัย ผู้ให้ทุนวิจัย เป็นต้น” ซึ่งจะออกได้ในปีนี้



สรุป 

 อย. ในฐานะ Regulator พร้อมท่ีจะส่งเสริมและ
ร่วมมือในการเพ่ิมศกัยภาพดา้นการวิจยัทางคลินิก
ในประเทศไทย  
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อย. ในฐานะ Regulator พร้อมที่จะส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพด้านการวิจัยทางคลินิกในประเทศไทย ทั้งการเตรียมพร้อมใน อย.เอง และร่วมมือกับ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกระบวนการวิจัยยา



 

 

Thank you  

for your attention 
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