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2 กรกฎาคม 2561 

เรื่อง ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการ เรื่อง 5th Fundamentals Behind Pharmaceutical Specification 
& Evaluation of Certificate of Analysis 

เรียน คณบดี / ผู้อ านวยการ / ผู้จัดการบริษัท 

เนื่องด้วยคณะเภสัชศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะจัดให้มีการประชุม วิชาการ เรื่อง 
5th Fundamentals Behind Pharmaceutical Specification & Evaluation of Certificate of Analysis  ในวันที่ 6-7 
กันยายน พ.ศ. 2561 ณ โรงแรมตวันนา สุรวงศ์ กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เภสัชกรและผู้สนใจเข้าร่วม
อบรมมีความรู้ความเข้าใจในมาตรฐานเภสัชภัณฑ์ และเข้าใจในการแปลผลใบรับรองผลการทดสอบเภสัชวิเคราะห์ด้าน
เคมีและจุลชีววิทยาอย่างถูกต้อง 

ในการนี้ หน่วยการศึกษาต่อเนื่อง คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเรียนเชิญท่านและ
บุคลากร ในหน่วยงานของท่านเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน ดังนี้ 

ภาครัฐ 
  ลงทะเบียนและช าระเงิน ก่อนวันที่ 1 สิงหาคม 2561    อัตราค่าลงทะเบียน 4,000 บาท 

   ลงทะเบียนและช าระเงิน หลังวันที่ 1 สิงหาคม 2561     อัตราค่าลงทะเบียน 4,500 บาท 
ภาคเอกชน 

  ลงทะเบียนและช าระเงิน ก่อนวันที่ 1 สิงหาคม 2561    อัตราค่าลงทะเบียน 5,000 บาท 
  ลงทะเบียนและช าระเงิน หลังวันที่ 1 สิงหาคม 2561     อัตราค่าลงทะเบียน 5,500 บาท 

โดยผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมในระบบออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ของหน่วยการศึกษา
ต่อเนื่อง คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (http://www.pharm.chula.ac.th/ce) ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมประชุมที่
เป็นบุคลากรของรัฐจากส่วนงานและส่วนราชการต่างๆ มีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุมได้ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังเมื่อได้รับอนุมัติจากต้นสังกัดแล้ว 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการฯ จักเป็นพระคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

(เภสัชกรวรธัช ฐิติกรพงศ์) 
รักษาการหัวหน้าหน่วยการศึกษาต่อเนื่อง 

คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 



   
 

โครงการอบรม 
เร่ือง 5th Conference on Drug Quality 

“Fundamentals behind Pharmaceutical Specification and  
Evaluation of Certificate of Analysis” 

วันที่ 6 -7 กันยายน 2561  กรุงเทพมหานคร 
-------------------------------------------- 

 

1. หลักการและเหตุผล 
ในปัจจุบันมีผู้ผลิตและผู้น ำเข้ำเภสัชภัณฑ์ต่ำง ๆ เป็นจ ำนวนมำก ส่งผลให้มีอัตรำกำรแข่งขันในทำงกำรตลำดสูง

เป้ำหมำยหนึ่งของผู้ผลิตและผู้น ำเข้ำเหล่ำนั้นคือ  กำรผลักดันให้เภสัชภัณฑ์ของตนได้รับคัดเลือกให้เข้ำสู่ระบบ
โรงพยำบำลซึ่งเภสัชภัณฑ์มีควำมส ำคัญอย่ำงยิ่ง  เนื่องจำกเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีส่งผลโดยตรงต่อสุขภำพ ดังนั้นปัจจัยส ำคัญที่
จะต้องพิจำรณำเป็นอันดับแรกในกระบวนกำรคัดเลือกเภสัชภัณฑ์เข้ำสู่โรงพยำบำลหรือสถำนบริกำรสำธำรณสุขคือ
คุณภำพของเภสัชภัณฑ์ 

ใบรับรองผลกำรทดสอบเภสัชวิเครำะห์ด้ำนเคมีและจุลชีววิทยำเป็นเอกสำรข้อมูลส ำคัญจำกผู้ผลิตที่แสดงให้เห็น
ถึงคุณภำพของเภสัชภัณฑ์  ข้อมูลที่แสดงอยู่ในใบรับรอง ได้แก่ ส่วนประกอบและปริมำณตัวยำส ำคัญ ชนิดและปริมำณ
ของสำรอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิธีกำรตรวจวิเครำะห์ ผลกำรตรวจวิเครำะห์ เกณฑ์กำรยอมรับ และข้อมูลควำมคงตัว เป็น
ต้น  นอกจำกนี ้กำรคัดเลือกเภสัชภัณฑ์เข้ำโรงพยำบำลในปัจจุบันยังมีกำรพิจำรณำถึง price performance ดังนั้นจึงมี
ควำมจ ำเป็นอย่ำงยิ่งที่เภสัชกรผู้ซึ่งมีหน้ำที่รับผิดชอบเกี่ยวข้องในกำรคัดเลือกเภสัชภัณฑ์เข้ำโรงพยำบำลหรือสถำน
บริกำรสำธำรณสุขจะต้องมีควำมรู้ควำมเข้ำใจเป็นอย่ำงดีในกำรแปลผลและประเมินใบรับรองผลกำรทดสอบ เภสัช
วิเครำะห์ด้ำนเคมี และจุลชีววิทยำ รวมถึงแนวคิดด้ำน Price performance  เพ่ือให้สำมำรถคัดเลือกเภสัชภัณฑ์ที่มี
คุณภำพตรงตำมมำตรฐำนที่ก ำหนดปลอดภัยต่อผู้บริโภค  ตลอดจนโรงพยำบำลหรือสถำนบริกำรสำธำรณสุขต้นสังกัด
สำมำรถจัดซื้อเภสัชภัณฑ์ที่มีคุณภำพในรำคำที่เหมำะสม 

ตั้งแต่ปี 2557 คณะเภสัชศำสตร์จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย ร่วมกับ ส ำนักบริหำรกำรสำธำรณสุข กระทรวง
สำธำรณสุ ข  มี กำรจั ดประชุ ม วิ ช ำกำร เ รื่ อ ง  "Fundamentals behind Pharmaceutical Specification and 
Evaluation of Certificate of Analysis” มำทั้งหมด 4 ครั้ง ซึ่งกำรประชุมทั้งสี่ครั้งได้รับผลกำรตอบรับจำกผู้เข้ำร่วม
อบรมอย่ำงดีเยี่ยม  จึงเป็นแรงผลักดันให้เกิดกำรจัดประชุมวิชำกำรขึ้นเป็นครั้งที่ 5 เนื่องด้วยเล็งเห็นถึงควำมต้องกำร
จำกเภสัชกรผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนคัดเลือกเภสัชภัณฑ์เข้ำสู่โรงพยำบำลหรือสถำนบริกำรสำธำรณสุข 

 
 
 
 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 



2. วัตถุประสงค ์
 เพ่ือให้เภสัชกรและผู้สนใจเข้ำร่วมอบรมมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในมำตรฐำนเภสัชภัณฑ์ และเข้ำใจในกำรแปลผล
ใบรับรองผลกำรทดสอบเภสัชวิเครำะห์ด้ำนเคมีและจุลชีววิทยำอย่ำงถูกต้อง 
 

3. รูปแบบการประชุม 
กำรบรรยำยและกำรอภิปรำย เรื่องกำรก ำหนดมำตรฐำนเภสัชภัณฑ์ กำรแปลผลและประเมินใบรับรองผลกำร

ทดสอบเภสัชวิเครำะห์ด้ำนเคมีและด้ำนจุลชีววิทยำ 
 

4. ผู้เข้าร่วมประชุม จ ำนวน 250 คน 
4.1 เภสัชกรจำกโรงพยำบำลหรือสถำนบริกำรสำธำรณสุขจำกหน่วยงำนภำครัฐและเอกชน 
4.2 เภสัชกรที่รับผิดชอบดูแลกำรน ำเสนอผลิตภัณฑ์เพ่ือเข้ำบัญชียำของโรงพยำบำลจำกหน่วยงำนภำคเอกชน 
4.3 เภสัชกรที่รับผิดชอบกำรขึ้นทะเบียนยำและผลิตภัณฑ์ 
4.4 เภสัชกรภำคอุตสำหกรรมที่เกี่ยวข้องในกำรประกันคุณภำพเภสัชภัณฑ์และกำรผลิต 
4.5 ผู้ที่มีควำมสนใจ 

 

5. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
5.1 ศูนย์บริกำรเทคโนโลยีเภสัชอุตสำหกรรม คณะเภสัชศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 
5.2 ภำควิชำอำหำรและเภสัชเคมี คณะเภสัชศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 

 

6. วันเวลา และสถานที่จัดประชุม 
  6-7 กันยำยน 2561 ณ โรงแรมตะวันนำ สุรวงศ ์กรุงเทพมหำนคร 
 

7. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 ผู้เข้ำร่วมประชุมเข้ำใจและได้ประสบกำรณ์  ตลอดจนสำมำรถก ำหนดมำตรฐำน แปลผลและประเมินใบรับรอง
ผลกำรทดสอบเภสัชวิเครำะห์ด้ำนเคมีและด้ำนจุลชีววิทยำได้อย่ำงถูกต้อง 
 

8. หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 
ผู้เข้ำร่วมกำรประชุมที่เป็นเภสัชกรจะได้รับหน่วยกิตกำรศึกษำต่อเนื่องตำมมติคณะกรรมกำรกำรศึกษำต่อเนื่อง 
 

9. การลงทะเบียน 

- ผู้สนใจเข้ำร่วมประชุมสำมำรถลงทะเบียนได้ที่หน่วยกำรศึกษำต่อเนื่อง  ฝ่ำยพัฒนำวิชำกำรและวิชำชีพ  
คณะเภสัชศำสตร์  จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลั ย  โทรศัพท์  02 -218-8283 โทรสำร  02-254-5195 หรือ  
E-mail: CE@pharm.chula.ac.th โดยมีอัตรำค่ำลงทะเบียนดังนี้ 

 หน่วยงำนภำครัฐ 
o ช ำระค่ำลงทะเบียนภำยในวันที่ 1  สิงหำคม 2561 ท่ำนละ 4,000 บำท 
o ช ำระค่ำลงทะเบียนหลังวันที่ 1 สิงหำคม 2561  ท่ำนละ 4,500 บำท 

 



 หน่วยงำนภำคเอกชน 
o ช ำระค่ำลงทะเบียนภำยในวันที่ 1 สิงหำคม 2561 ท่ำนละ 5,000 บำท 
o ช ำระค่ำลงทะเบียนหลังวันที่ 1  สิงหำคม  2561  ท่ำนละ 5,500 บำท 

- หน่วยฝึกปฏิบัติงำนวิชำชีพจะสนับสนุนค่ำลงทะเบียนแก่อำจำรย์เภสัชกรประจ ำแหล่งฝึกปฏิบัติงำน  แห่งละ
ไม่เกิน 1 ท่ำน ตำมเงื่อนไขของคณะเภสัชศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย (ต้องลงทะเบียนก่อนวันที่  31กรกฎำคม 
2561) 

 

10. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
 คุณอภิรดี ปัญญำงำม   และคุณจิดำภำ  สุนทรัช หน่วยกำรศึกษำต่อเนื่อง คณะเภสัชศำสตร์ จุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลัย  โทรศัพท ์ 0-2218-8283 หรือ E-mail: CE@pharm.chula.ac.th 
 

11. ก าหนดการประชุมวิชาการ - รำยละเอียดดังเอกสำรแนบหมำยเลข 1 
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โครงการอบรม เรื่อง 5th Conference on Drug Quality 
“Fundamentals behind Pharmaceutical Specification and Evaluation of Certificate of Analysis” 

วันที่ 6-7 กันยำยน 2561 
ณ. โรงแรมตะวันนำ สุรวงศ์ กรุงเทพมหำนคร 

-------------------------------------------- 
วันพฤหัสบดีที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2561 
 

เวลา หัวข้อการบรรยาย 
08.00 – 08.45 น. ลงทะเบียน 
08.45 – 09.00 น. พิธีเปิดการประชุม 

โดย  ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์ เภสชักรหญิง ดร.รุ่งเพ็ชร สกุลบ ำรุงศิลป ์
       คณบดีคณะเภสัชศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลัย 

09.00 – 09.45 น. Overview  
- Pharmaceutical specifications 
- Official and non-official specifications 
- Drug monographs 
- ICH (on Drug specifications) 

โดย  ผศ. ภก. ดร.บดินทร์  ติวสวุรรณ    คณะเภสัชศำสตร์  จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 
     ผศ. ภก. ดร.วรสิทธิ์  วงศ์สุทธิเลิศ  คณะเภสัชศำสตร์  จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 

09.45- 10.30 น.  In Depth on Specification of raw materials and finished products  
โดย  ผศ. ภก. ดร.บดินทร์  ติวสวุรรณ    คณะเภสัชศำสตร์  จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 

 ผศ. ภก. ดร.วรสิทธิ์  วงศ์สุทธิเลิศ  คณะเภสัชศำสตร์  จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 
10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
10.45 – 12.00 น. In Depth on Specification of raw materials and finished products 

 (Continued) 
โดย  ผศ. ภก. ดร.บดินทร์  ติวสวุรรณ    คณะเภสัชศำสตร์  จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 

 ผศ. ภก. ดร.วรสิทธิ์  วงศ์สุทธิเลิศ  คณะเภสัชศำสตร์  จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 15.15 น. In Depth on Specification of raw materials and finished products  

(Continued) 
โดย   ผศ. ภก. ดร.บดินทร์  ติวสุวรรณ    คณะเภสัชศำสตร์  จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั 

  ผศ. ภก. ดร.วรสิทธิ์  วงศ์สุทธเิลิศ  คณะเภสัชศำสตร์  จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 
       อ. ภญ. จีรภัทร ์ดวงฉวี คณะเภสัชศำสตร์  จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลยั 



15.15 – 15.30 น. รับประทานอาหารว่าง 
15.30 – 16.30 น. Microbiological attributes on drug quality 

โดย รศ. ภญ. ดร. พิณทิพย์ พงษ์เพ็ชร  คณะเภสัชศำสตร์  จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 
      ผศ. เพ็ญพรรณ แน่นหนำ  คณะเภสัชศำสตร์  จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 
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เวลา หัวข้อการบรรยาย 
08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน 
09.00 – 11:00 น. Pharmaceutical stability: practice and concerns 

 - in-used stability 
 - Repacking and dispensing concerns  
โดย  ผศ. ภญ. ดร. ร.ต.ท.หญิง วลัยศิริ ม่วงศิริ  คณะเภสัชศำสตร์  จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลยั 
       ผศ. ภก. ดร.บดินทร์  ติวสุวรรณ  คณะเภสัชศำสตร์  จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 
       ผศ. ภก. ดร.วรสิทธิ์  วงศ์สุทธิเลิศ  คณะเภสัชศำสตร์  จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั 
**พักรับประทำนอำหำรว่ำง (15 นำที) 

11.00 – 12.00 น. Factors that influence the reliability of COA and test report 
โดย ผศ.ภก. ดร.บดินทร์  ติวสุวรรณ  คณะเภสัชศำสตร์  จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 
      ผศ.ภก. ดร.วรสิทธิ์  วงศ์สุทธิเลิศ   คณะเภสัชศำสตร์  จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 15.30 น. Current situation on drug procurement 

 - พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ   
 - price performance  
  - ราคากลาง 
 - e-GP 
โดย  ภก. สมชัย  วงศ์ทำงประเสริฐ 

ภก. ดร.วิพิน  กำญจนกำรุณ 
ภญ. บุญญำพร  ยิ่งเสร ี

15.30 – 16.30 น. The controversial issues in drug quality and procurement 
ผศ. ภญ. ดร. ร.ต.ท.หญิง วลัยศิริ ม่วงศิริ  คณะเภสัชศำสตร์  จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั 
ผศ. ภก. ดร.บดินทร์  ติวสุวรรณ  คณะเภสัชศำสตร์  จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 
ผศ. ภก. ดร.วรสิทธิ์  วงศ์สุทธิเลิศ  คณะเภสัชศำสตร์  จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 

      ภก. สมชัย  วงศ์ทำงประเสริฐ 
ภก. ดร.วิพิน  กำญจนกำรุณ 
ภญ. บุญญำพร  ยิ่งเสร ี




