ร่ าง ข่ าวแจก
“Study Director Training ตามหลักการ OECD GLP ในประเทศไทย”
_________________________________________________________________________________

การอบรมสัมมนาทางวิชาการระดับประเทศ การยกระดับมาตรฐานการทดสอบความปลอดภัยผลิตภัณฑ์ ตามหลักการ
OECD GLP ในประเทศไทย ภายใต้ ข้อตกลงความร่ วมมือการแลกเปลีย่ นข้ อมูลการทดสอบความปลอดภัยผลิตภัณฑ์
ระหว่ างประเทศ OECD และประเทศสมาชิกสมทบ
TCELS จับมือศู นย์ สัตว์ทดลองแห่ งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยการสนับสนุนจากกรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์
พัฒนาบุคลากรด้ านชีววิทยาศาสตร์ เพื่อรองรับการทดสอบความปลอดภัยผลิตภัณฑ์ สุขภาพ ซึ่งจะนาสู่ การส่ งเสริมให้
เกิดผลงานทางวิทยาศาสตร์ สู่ การพัฒนาประเทศสนองนโยบายรัฐบาล เป็ นการพัฒนาบุคลากรรองรับการยกระดับ
มาตรฐานการทดสอบความปลอดภัยผลิตภัณฑ์ ในประเทศให้ เป็ นไปตามมาตรฐานสากล ตอกยา้ ความเชื่ อมัน่ ถึงระบบการ
ทดสอบทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีของไทย ทีส่ ามารถให้ การรับรองผลิตภัณฑ์ ด้านสุขภาพให้ ออกสู่ ตลาดโลกได้ อย่ าง
มัน่ ใจ เป็ นทีย่ อมรับด้ านความปลอดภัยในระดับโลก
ความร่ วมมือกันดังกล่าวนี้ จะสามารถขับเคลื่อนงานการพัฒนาคนด้านชีววิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาประเทศ ด้วยการ
ยกระดับมาตรฐานการทดสอบความปลอดภัยผลิตภัณฑ์ตามหลักเการ OECD GLP ในประเทศไทย หลังจากที่ทวั่ โลกต่าง
ตระหนักถึงมาตรฐานความปลอดภัยในการรับรองผลิตภัณฑ์สุขภาพ ในยุคการค้าเสรี ที่มาตรฐานนั้นต้องเป็ นไปตามหลัก
สากลที่ยอมรับร่ วมกัน ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยสูงสุดต่อผูบ้ ริ โภคและขจัดปั ญหาการกีดกันทางการค้า(Non-Tariffs Barrier)
ต่อสิ นค้าไทยที่ตอ้ งการส่งไปขึ้นทะเบียนกับ คณะกรรมการอาหารและยา ในประเทศคู่คา้ รวมถึงคนไทยเองก็จะได้ใช้
ผลิตภัณฑ์ที่มีขอ้ มูลความปลอดภัยที่ผา่ นการรับรอง และการตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์ในระดับมาตรฐานสากล โดยศูนย์
ทดสอบภายในประเทศไทยเอง
ในวันที่ 27 สิ งหาคม 2562 ที่โรงแรมศาลายาพาวิลเลียน มหาวิทยาลัยมหิ ดล ศาลายา TCELS จับมือศูนย์สตั ว์ทดลอง
แห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิ ดล โดยการสนับสนุนจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ดาเนินการจัดอบรมทางวิชาการแก่
ผูป้ ฏิบตั ิงานด้านการศึกษาวิจยั ระดับก่อนคลินิก เภสัชกร นักพิษวิทยา นักวิทยาศาสตร์ สัตวแพทย์ เจ้าหน้าที่ดูแลการเลี้ยง
และการใช้สตั ว์ทดลอง นักวิจยั นิสิตนักศึกษาและผูส้ นใจจากทัว่ ประเทศ ในหัวข้อ “ Study Director (SD) training ตาม
หลักการ OECD GLP ในประเทศไทยรุ่ นที่ 1” ขึ้น เพื่อยกระดับความสามารถบุคลากรห้องปฏิบตั ิการในการทดสอบความ
ปลอดภัยผลิตภัณฑ์ยา วัคซีน เภสัชภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร เครื่ องสาอาง ยาสัตว์ สารปรุ งแต่งในอาหารและอาหารสัตว์
รวมถึงผลิตภัณฑ์กาจัดแมลง สารเคมีในอุตสาหกรรมหรื อใช้ในครัวเรื อน ซึ่งดาเนินภายใต้ขอ้ ตกลงความร่ วมมือการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลการทดสอบความปลอดภัยผลิตภัณฑ์ระหว่างประเทศ OECD 35 ประเทศและประเทศสมาชิกสมทบ อีก 6
ประเทศ เป็ นการให้ความรู ้และพัฒนาบุคลากรโดยเฉพาะ Study Director (SD) สร้างความสามารถหน่วยทดสอบความ
ปลอดภัยผลิตภัณฑ์สุขภาพ และความสามารถห้องปฏิบตั ิการตามหลักการ OECD GLP ของประเทศไทยด้วย
ดร.นเรศ ดารงชัย CEO of TCELS กล่าวว่า ประเทศไทยเป็ นประเทศที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งถือเป็ น
ปั จจัยสาคัญที่นาไปสู่การสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจอย่างหลากหลาย บนพื้นฐานของการนากระบวนการทางวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีมาร่ วมพัฒนาให้เกิดประโยชน์สูงสุด นาประเทศไทยหลุดพ้น “กับดักรายได้ปานกลาง (Middle Income Trap)
และออกจากกลุ่มประเทศรายได้ปานกลางให้ได้ในอนาคต
อาศัยการนางานด้านชีววิทยาศาสตร์มาช่วยสร้างมูลค่าเชิง
พาณิ ชย์และขยายโอกาสทางเศรษฐกิจให้กบั ประเทศ ตามยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อความมัน่ คง มัง่ คัง่ ยัง่ ยืน ในข้อที่ 2 “การสร้าง
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ” สนับสนุนนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทั้งนี้มนั่ ใจว่า
โครงการ Study Director Training ตามหลักการ OECD GLP ในประเทศไทย จะเป็ นส่วนสาคัญอย่างยิง่ ในการแก้ปัญหา
การพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพในขั้นตอนของการวิจยั จนก่อให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพมาตรฐานออกสู่ตลาดได้
จริ ง โดยมีขอ้ มูลทางวิทยาศาสตร์ รับรองความปลอดภัยของทุกผลิตภัณฑ์ ทาให้ผลิตภัณฑ์ที่จะจาหน่ายให้ประชาชนมี
คุณภาพและความปลอดภัยในระดับสากล นอกจากนี้ ด้วยข้อตกลงความร่ วมมือการแลกเปลี่ยนข้อมูลการทดสอบความ
ปลอดภัยผลิตภัณฑ์ระหว่างประเทศ OECD และประเทศสมาชิกสมทบ ซึ่ง TCELS ได้ให้การสนับสนุน ศูนย์สตั ว์ทดลอง
แห่งชาติ หมาวิทยาลัยมหิดล เป็ น Testing Facility หรื อหน่วยตรวจสอบความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สุขภาพตามหลักการ
OECD GLP ของประเทศไทย และปี 2562 นี้ ศูนย์สตั ว์ทดลองแห่งชาติ ได้รับการตรวจประเมินจาก OECD Evaluation Team
และกาลังรับรองประเทศไทยให้เป็ นประเทศสมาชิกสมทบของกลุ่มประเทศ OECD ซึ่งต่อไปการขอขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์
ในประเทศ OECD และประเทศสมาชิกสมทบ กว่า 40 ประเทศทัว่ โลกจะยอมรับผลการทดสอบความปลอดภัยผลิตภัณฑ์
จากประเทศไทยในการขึ้นทะเบียนและจัดจาหน่ายได้
ด้าน รศ.ดร.ภญ.จุฑามณี สุ ทธิสีสังข์ รักษาการ ผูอ้ านวยการศูนย์สตั ว์ทดลองแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิ ดล กล่าวว่า
ศูนย์ฯ
เป็ นหน่วยงานที่ได้รับการรับรองและขึ้นทะเบียนเป็ นหน่วยตรวจสอบความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สุขภาพตาม
หลักการ OECD GLP แห่งแรกของประเทศไทย ในขอบเขตการทดสอบ ยา วัคซีน เภสัชภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร
เครื่ องสาอาง ยาสัตว์ สารปรุ งแต่งในอาหารและอาหารสัตว์ สารเคมีในอุตสาหกรรมหรื อใช้ในครัวเรื อน และเครื่ องมือแพทย์
เพื่อบริ การทดสอบผลิตภัณฑ์ ทั้งภาครัฐและเอกชน หน่วยงานมีการบริ หารจัดการระบบงานมาตรฐานอื่น ๆ ได้รับการ
ประกันคุณภาพในระบบต่าง ๆ รวมทั้งการร่ วมทุนในระดับนานาชาติเพื่อส่งเสริ มงานด้านวิทยาศาสตร์สตั ว์ทดลองของ
ประเทศให้กา้ วหน้ายิง่ ขึ้น สนองนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาประเทศด้านการพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ ซึ่ง
ประเทศไทยยังขาดช่วงของการพัฒนาเรื่ องการศึกษาด้านคุณภาพและความปลอดภัยผลิตภัณฑ์ฯ ในระยะก่อนคลินิก (preclinic) เพราะตอนนี้มีหน่วยงานเราเพียงหน่วยงานเดียวที่ผา่ นการรับรองและขึ้นทะเบียน ดังกล่าว ดังนั้นศูนย์ฯจึงเกิดความ
มุ่งมัน่ ในการพัฒนาศักยภาพบุคลากร การจัดทาการประกันคุณภาพระบบต่าง ๆ ตามมาตรฐานสากล รวมทั้งการจัดการด้าน
ข้อมูลและการจัดเก็บเอกสารให้มีความปลอดภัยสูงสุด มีการประเมินผลเป็ นระยะโดยผูต้ รวจประเมินที่ได้การรับรอง มีการ
ปรับปรุ งแก้ไขและตรวจประเมินซ้ า ด้วยการสนับสนุนทุนจาก TCELS และการทางานร่ วมกันมาตั้งแต่ปี 2548 จนถึงปัจจุบนั
ในการขับเคลื่อนงานพัฒนายกระดับโครงสร้างพื้นฐานการทดสอบความปลอดภัยผลิตภัณฑ์และบุคลากรเพื่อตอบสนองการ
ขับเคลื่อนนโยบายรัฐต่อไป

