เอกสารประกอบการพิจารณากาหนดและรับรองหน่ วยกิตการศึกษาต่ อเนื่องสาหรับ
การอบรม เรื่อง “Introductory Course for Regulatory Affairs”
จานวน 5 หน่ วยกิต
1.1 องค์ กรจัดประชุม: สมาคมเภสัชกรรมทะเบียนและกฎหมายผลิตภัณฑ์ (ประเทศไทย)

1.2 หัวข้ อการประชุม : การประชุมวิชาการ เรื่ อง “Introductory Course for Regulatory Affairs”
สถานที่จดั ประชุม : ณ ห้ องประชุมทับทิม-เกษม อาคารเภสัชกรรมสมาคมแห่ งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
(ภสท) ซอยสุขุมวิท 38 ถนนสุขุมวิท กรุ งเทพ
วันที่จดั ประชุม : วันศุกร์ ท่ี 27 กันยายน พ.ศ. 2562 เวลา 9:00- 16:30 น.
หลักการและเหตุผล
สมาคมเภสัชกรรมทะเบียนและกฎหมายผลิตภัณฑ์ (ประเทศไทย) ตระหนักถึงความสาคัญของการอบรมเพิ่มศักยภาพ
ให้ กบั สมาชิกสมาคมฯ โดยเฉพาะเภสัชกรรุ่นใหม่ ได้ เรี ยนรู้และเข้ าใจถึงบทบาทหน้ าที่ จรรยาบรรณ ความก้ าวหน้ าในสายงานและ
สมรรถนะของวิชาชีพ รวมถึงหลักการบริหารจัดการงานด้ านการขึ ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ (Good Registration Management) เพื่อ
สร้ างความเข้ มแข็งในวิชาชีพเภสัชกรรมด้ านทะเบียนและกฎหมายผลิตภัณฑ์ของสมาชิก สมาคมฯจึงได้ จดั อบรมเรื่ อง Introductory
Course for Regulatory Affairs ประจาปี 2562 โดยเปิ ดโอกาสให้ สมาชิกที่สนใจสมัครเข้ าร่วมการอบรมครัง้ นี ้

1.4 วัตถุประสงค์
เมื่อสาเร็จการอบรม ผู้เข้ าร่วมประชุมมีความรู้ ความเข้ าใจเกี่ยวกับ
1) บทบาทหน้ าที่ ความรับผิดชอบงานเภสัชกรรมด้ านทะเบียนผลิตภัณฑ์สขุ ภาพ
2) ภาพรวมของงานเภสัชกรรมด้ านทะเบียนผลิตภัณฑ์สขุ ภาพเพื่อตั ้งเป้าหมายความก้ าวหน้ าทางวิชาชีพ
3) หลักการบริหารจัดการงานด้ านการขึ ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ (Good Registration Management)
1.5 คาสาคัญ
RA Code of Conduct, RA Career Path, Good Registration Management
1.6 กลุ่มเป้ าหมาย

: สมาชิกสมาคมเภสัชกรรมทะเบียนและกฎหมายผลิตภัณฑ์ (ประเทศไทย) 50 คน

1.7 แหล่ งที่มาของงบประมาณ: เก็บจากผู้เข้ าประชุมท่านละ 500 บาท
1.8 การเปิ ดเผยสถานภาพของวิทยากรที่เกี่ยวข้ องกับหัวข้ อการประชุม:
1)
2)
3)
4)
5)

ภญ. วัลภา เตียสุวรรณ
ภญ. เพ็ญศรี จตุนิรัติศยั
ภก. ดร. นพดล อัจจิมาธีระ
ภญ. กฤษณา วินจิ ธรรมกุล
ภญ. ภัทรี สินอนันต์พฒ
ั น์

1.9 กาหนดการ ระบุขอบเขตของเนือ้ หาแต่ ละหัวข้ อ: ตามกาหนดการที่แนบมา รวม 5 หน่วยกิต

การอบรมเรือ่ ง
Introductory Course for Regulatory Affairs ประจำปี 2562
วันศุกร์ที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2562 เวลา 9:00 –16:30 น.
ห้องประชุมทับทิม-เกษม อาคารเภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย กรุงเทพ ฯ
เวลา
8:30 – 9:00
9:00 – 9:15
9:15 – 9:45
(0.5 หน่วยกิต)

9:45 – 10:15

10:15 –10:30
10:30 – 11:00
(0.5 หน่วยกิต)
11:00 – 11:30
(0.5 หน่วยกิต)
11:30 – 12:00
(0.5 หน่วยกิต)

12.00 – 13.00
13.00 – 14.30
(1.5 หน่วยกิต)

หัวข้ อ
ลงทะเบียน
ประวัติความเป็นมา กิจกรรม และผลงานทีผ่ ่านมา ของสมาคม RAPAT
โดย ภญ. กุลประภา เอื้อชัยกุล นายกสมาคมฯ
บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ มาตรฐาน จรรยาบรรณของวิชาชีพเภสัชกรด้านทะเบียนและ
กฎหมายผลิตภัณฑ์สุขภาพ
โดย ภญ. วัลภา เตียสุวรรณ อุปนายกสมาคมฯ
ประสบการณ์ของพี่ๆ แชร์น้อง ๆ ร่วมสร้างสรรค์การทำงานด้านทะเบียนและกฎหมายผลิตภัณฑ์
สุขภาพ
โดย ภญ.มาลินี อุทิตานนท์ / ภญ. เพียงเพ็ญ เมฆอรุณเรือง
ภก. ปริญญา ประยูรสกุล / ภญ. วัลภา เตียสุวรรณ
พักรับประทานอาหารว่าง
สิ่งที่ควรรู้ในการทำงานด้าน Consumer Health Products และกฎหมายที่เกีย่ วข้อง
โดย ภญ. เพ็ญศรี จตุนริ ัติศัย กรรมการสมาคมฯ
ความก้าวหน้าในสายงานและสมรรถนะของงานกฎหมายและทะเบียนผลิตภัณฑ์ (RA Career Path
& Competency)
โดย ภก. ดร. นพดล อัจจิมาธีระ กรรมการสมาคมฯ
ความรู้เบื้องต้นเรื่องกรอบกฎหมายระดับนานาชาติและระดับอาเซียนของผลิตภัณฑ์สุขภาพและการ
บริหารงานทะเบียนตลอดวงจรชีวติ ผลิตภัณฑ์ ( Introduction of International Regulatory
Framework & ASEAN Regulation Harmonization for Healthcare Products )
โดย ภก. ดร. นพดล อัจจิมาธีระ กรรมการสมาคมฯ
พักรับประทานอาหารกลางวัน
• Introduction to Good Registration Management
• Law and Regulation for Product Life Cycle
• An Overview of Good Submission Practice
- Regulatory Planning
- Effective Preparation Application Dossier
โดย ภญ. กฤษณา วินิจธรรมกุล อุปนายกสมาคมฯ

14:30-15:00

พักรับประทานอาหารว่าง

15.00 – 16.30
(1.5 หน่วยกิต)

• Good Review Practice
- Effective Communication
- Experiences Sharing
โดย ภญ. ภัทรี สินอนันต์พัฒน์ อุปนายกสมาคมฯ
ปิดการอบรม

16:30

