
   
 

โครงการอบรม 
เร่ือง 3rd Conference on Drug Quality (Encore) 

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

วันที่ 5 - 6 ตุลาคม 2560 
ณ. โรงแรมตะวันนา สุรวงศ ์กรุงเทพมหานคร 

-------------------------------------------- 
 

1. หลักการและเหตุผล 
ในปัจจุบันมีผู้ผลิตและผู้น ำเข้ำเภสัชภัณฑ์ต่ำงๆ เป็นจ ำนวนมำก ส่งผลให้มีอัตรำกำรแข่งขันในทำงกำรตลำดสูง

เป้ำหมำยหนึ่งของผู้ผลิตและผู้น ำเข้ำเหล่ำนั้นคือ  กำรผลักดันให้เภสัชภัณฑ์ของตนได้รับคัดเลือกให้เข้ำสู่ระบบโรงพยำบำล
ซึ่งเภสัชภัณฑ์มีควำมส ำคัญอย่ำงยิ่ง  เนื่องจำกเป็นผลิตภัณฑ์ที่ส่งผลโดยตรงต่อสุขภำพ ดังนั้นปัจจัยส ำคัญที่จะต้อง
พิจำรณำเป็นอันดับแรกในกระบวนกำรคัดเลือกเภสัชภัณฑ์เข้ำสู่โรงพยำบำลหรือสถำนบริกำรสำธำรณสุขคือคุณภำพของ
เภสัชภัณฑ์ 

ใบรับรองผลกำรทดสอบเภสัชวิเครำะห์ด้ำนเคมีและจุลชีววิทยำเป็นเอกสำรข้อมูลส ำคัญจำกผู้ผลิตที่แสดงให้เห็นถึง
คุณภำพของเภสัชภัณฑ์  ข้อมูลที่แสดงอยู่ในใบรับรอง ได้แก่ ส่วนประกอบและปริมำณตัวยำส ำคัญ ชนิดและปริมำณของ
สำรอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิธีกำรตรวจวิเครำะห์ ผลกำรตรวจวิเครำะห์ เกณฑ์กำรยอมรับ และข้อมูลควำมคงตัว เป็นต้น  
นอกจำกนี้ กำรคัดเลือกเภสัชภัณฑ์เข้ำโรงพยำบำลในปัจจุบันยังมีกำรพิจำรณำถึง price performance ดังนั้นจึงมีควำม
จ ำเป็นอย่ำงยิ่งที่เภสัชกรผู้ซึ่งมีหน้ำที่รับผิดชอบเกี่ยวข้องในกำรคัดเลือกเภสัชภัณฑ์เข้ำโรงพยำบำลหรือสถำนบริกำร
สำธำรณสุขจะต้องมีควำมรู้ควำมเข้ำใจเป็นอย่ำงดีในกำรแปลผลและประเมินใบรับรองผลกำรทดสอบเภสัชวิเครำะห์ด้ำน
เคมี และจุลชีววิทยำ รวมถึงแนวคิดด้ำน Price performance  เพ่ือให้สำมำรถคัดเลือกเภสัชภัณฑ์ที่มีคุณภำพตรงตำม
มำตรฐำนที่ก ำหนดปลอดภัยต่อผู้บริโภค  ตลอดจนโรงพยำบำลหรือสถำนบริกำรสำธำรณสุขต้นสังกัดสำมำรถจัดซื้อเภสัช
ภัณฑ์ที่มีคุณภำพในรำคำที่เหมำะสม 

โดยโครงกำรอบรม เรื่อง  3 rd Conference on Drug Quality “Fundamentals behind Pharmaceutical 
Specification and Evaluation of Certificate of Analysis” ที่จัดขึ้นในวันที่ 24–25 สิงหำคม 2560 โดยศูนย์บริกำร
เทคโนโลยีเภสัชอุตสำหกรรม และภำควิชำอำหำรและเภสัชเคมี คณะเภสัชศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย ได้รับผลกำร
ตอบรับจำกผู้เข้ำร่วมอบรมอย่ำงดีเยี่ยม จนไม่สำมำรถรองรับผู้ลงทะเบียนได้ทั้งหมด  จึงจ ำเป็นต้องมีกำรจัดงำนประชุม
วิชำกำรขึ้นซ้ ำอีกครั้งหนึ่ง (ครั้งที่ 3.1) เนื่องด้วยเล็งเห็นถึงควำมต้องกำรจำกเภสัชกรที่ต้องกำรควำมรู้ควำมเข้ำใจด้ำน 
drug specification และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนคัดเลือกเภสัชภัณฑ์เข้ำสู่โรงพยำบำลหรือสถำนบริกำรสำธำรณสุข 

 

2. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้เภสัชกรผู้เข้ำร่วมอบรมมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรอ่ำน  แปลผลใบรับรองผลกำรทดสอบเภสัชวิเครำะห์
ด้ำนเคมแีละจุลชีววิทยำอย่ำงถูกต้อง 
 

3. รปูแบบการประชุม 
กำรบรรยำยและปฏิบัติกำรแปลผลและประเมินใบรับรองผลกำรทดสอบเภสัชวิเครำะห์ด้ำนเคมีและด้ำนจุลชีววิทยำ 



4. ผู้เข้าร่วมประชุม จ ำนวน 175 คน 
4.1 เภสัชกรจำกโรงพยำบำลหรือสถำนบริกำรสำธำรณสุขจำกหน่วยงำนภำครัฐและเอกชน 
4.2 เภสัชกรที่รับผิดชอบดูแลกำรน ำเสนอผลิตภัณฑ์เพ่ือเข้ำบัญชียำของโรงพยำบำลจำกหน่วยงำนภำคเอกชน 
4.3 เภสัชกรที่รับผิดชอบกำรขึ้นทะเบียนยำและผลิตภัณฑ์ 
4.4 เภสัชกรภำคอุตสำหกรรมที่เกี่ยวข้องในกำรผลิตเภสัชภัณฑ์ และประกันคุณภำพเภสัชภัณฑ์ 
4.5 ผู้ที่มีควำมสนใจ 

 

5. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
5.1 ศูนย์บริกำรเทคโนโลยีเภสัชอุตสำหกรรม คณะเภสัชศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 
5.2 ภำควิชำอำหำรและเภสัชเคมี คณะเภสัชศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 

 

6. วันเวลา และสถานที่จัดประชุม 
  5 – 6 ตุลำคม 2560 ณ โรงแรมตะวันนำ สุรวงศ ์กรุงเทพมหำนคร 
 

7. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 เภสัชกรผู้เข้ำร่วมประชุมเข้ำใจและได้ประสบกำรณ์  ตลอดจนสำมำรถแปลผลและประเมินใบรับรองผลกำรทดสอบ
เภสัชวิเครำะห์ด้ำนเคมีและด้ำนจุลชีววิทยำได้อย่ำงถูกต้อง 
 

8. หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 
ผู้เข้ำร่วมกำรประชุมที่เป็นเภสัชกรจะได้รับหน่วยกิตกำรศึกษำต่อเนื่องตำมมติคณะกรรมกำรกำรศึกษำต่อเนื่อง 
 

9. การลงทะเบียน 
- ผู้สนใจเข้ำร่วมประชุมสำมำรถลงทะเบียนได้ที่หน่วยกำรศึกษำต่อเนื่อง  ฝ่ำยพัฒนำวิชำกำรและวิชำชีพ  

คณะ เภ สั ช ศ ำ สต ร์  จุ ฬ ำ ล ง ก ร ณ์ ม ห ำ วิ ท ย ำ ลั ย  โ ท รศั พท์  0 2 - 2 1 8 - 8454 โ ท ร ส ำ ร  0 2 -2545195 ห รื อ  
E-mail: CE@pharm.chula.ac.th โดยมีอัตรำค่ำลงทะเบียนดังนี้ 

 หน่วยงำนภำครัฐ 
o ลงทะเบียนและช ำระค่ำลงทะเบียนภำยในวันที่ 22 กันยำยน 2560 ท่ำนละ 4,000 บำท 
o ลงทะเบียนและช ำระค่ำลงทะเบียนหลังวันที่ 22 กันยำยน 2560  ท่ำนละ 4,500 บำท 

 หน่วยงำนภำคเอกชน 
o ลงทะเบียนและช ำระค่ำลงทะเบียนภำยในวันที่ 22 กันยำยน 2560 ท่ำนละ 5,000 บำท 
o ลงทะเบียนและช ำระค่ำลงทะเบียนหลังวันที่ 22 กันยำยน 2560  ท่ำนละ 5,500 บำท 

- หน่วยฝึกปฏิบัติงำนวิชำชีพจะสนับสนุนค่ำลงทะเบียนแก่อำจำรย์เภสัชกรประจ ำแหล่งฝึกปฏิบัติงำน แห่งละ
ไม่เกิน 1 ท่ำน ตำมเงื่อนไขของคณะเภสัชศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย (ต้องลงทะเบียนก่อนวันที่ 22 
กันยำยน 2560) 

 

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

11. ก าหนดการประชุมวิชาการ - รำยละเอียดดังเอกสำรแนบหมำยเลข 1 
 

12. งบประมาณ - รำยละเอียดดังเอกสำรแนบหมำยเลข 2 
  



เอกสารหมายเลข 
1 

  
 

โครงการอบรม เรื่อง 3rd Conference on Drug Quality (Encore) 
“Fundamentals behind Pharmaceutical Specification and Evaluation of Certificate of Analysis” 

วันที่ 5 – 6  ตุลำคม 2560 
ณ. โรงแรมตะวันนำ สุรวงศ์ กรุงเทพมหำนคร 

-------------------------------------------- 
วันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2560 
 

เวลา หัวข้อการบรรยาย 
08.00 – 08.45 น. ลงทะเบียน 
08.45 – 09.00 น. พิธีเปิดการประชุม 
09.00 – 09.45 น. Overview  

- Pharmaceutical specifications 
- Drug monographs 
- ICH (on Drug specifications) 

โดย  ผศ. ภก. ดร.บดินทร์  ติวสวุรรณ    คณะเภสัชศำสตร์  จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 
     ผศ. ภก. ดร.วรสิทธิ์  วงศ์สทุธิเลิศ  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 – 14.30 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 

14.30 – 14.45 น. รับประทานอาหารว่าง 
14.45 – 16.30 น. Microbiological attributes on drug quality 

โดย รศ. ภญ. ดร. พิณทิพย์ พงษ์เพ็ชร  คณะเภสัชศำสตร์  จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 
      ผศ. เพ็ญพรรณ แน่นหนำ  คณะเภสัชศำสตร์  จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 

 
 

 
 
 



วันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม 2560 
 

เวลา หัวข้อการบรรยาย 
08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน 
09.00 – 11:00 น. Pharmaceutical stability 

โดย  ผศ. ภญ. ดร. ร.ต.ท.หญิง วลัยศิริ ม่วงศิริ  คณะเภสัชศำสตร์  จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลยั 
       ผศ. ภก. ดร.บดินทร์  ติวสุวรรณ  คณะเภสัชศำสตร์  จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 
       ผศ. ภก. ดร.วรสิทธิ์  วงศส์ุทธิเลิศ  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  วงศ์สทุธิเลิศ   คณะเภสัชศำสตร์  จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 14.30 น. The most controversial issues in drug quality 

โดย ผศ. ภญ. ดร. ร.ต.ท.หญิง วลัยศิร ิม่วงศิริ  คณะเภสัชศำสตร์  จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลยั 
ผศ. ภก. ดร.บดินทร์  ติวสุวรรณ  คณะเภสัชศำสตร์  จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 
ผศ. ภก. ดร.วรสิทธิ์  วงศ์สุทธิเลิศ  คณะเภสัชศำสตร์  จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 
ผู้เชี่ยวชำญจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ  

14.30 – 16.30 น. Current situation on procurement and price performance– Wariness or 
Worriless 
โดย  

-  ภญ. บุญญำพร  ยิ่งเสร ี
-  ภก. สมชัย  วงศ์ทำงประเสริฐ 
-  ภก. วิพิน  กำญจนกำรุณ 
-  ผศ. ภก. ดร.บดินทร์  ติวสุวรรณ  คณะเภสัชศำสตร์  จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 
-  ผศ. ภก. ดร.วรสิทธิ์  วงศ์สุทธิเลิศ  คณะเภสัชศำสตร์  จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 

**พักรับประทำนอำหำรว่ำง (15 นำที) 
 

 


