โครงการอบรม
เรื่อง 7th Conference on Drug Quality
“Elemental impurities: Principle, Impact and Application”
วันที่ 8-9 เมษายน 2564 ณ โรงแรม แบงค็อก แมริออท เดอะ สุรวงศ์ กรุงเทพมหานคร
--------------------------------------------

1. หลักการและเหตุผล
Elemental impuritiesเป็ น สารปนเปื ้ อ นที ่ พ บได้ ท ั ้ งในยาแผนปั จ จุ บั น ยาสมุ น ไพร ผลิ ต ภั ณ ฑ์ เสริ ม อาหาร และ
เครื่องสำอาง โดย elemental impurities นี้มีที่มาได้จากหลายแหล่ง ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ เช่น catalysts ในกระบวนการ
สังเคราะห์ตัวยา หรือส่วนประกอบในสูตรตำรับ สิ่งแวดล้อมระหว่างการปลูกสำหรับสมุนไพร การปนเปื้อนระหว่างการผลิตเป็นต้น
โดยในยุโรปกำหนดให้มีการควบคุม elemental impurities ในยาที่ขึ้นทะเบียนใหม่ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2559 และยาที่มีอยู่ใน
ท้ อ งตลาดจะต้ อ งมี ก ารควบคุ ม elemental impurities ในยาที ่ ข ึ ้ น ทะเบี ย นใหม่ ภ ายในเดื อ นธั น วาคม 25601 ขณะที ่ ใ น
สหรัฐอเมริกาได้กำหนดให้ยาทั้งหมดในท้องตลาดต้องมีการควบคุมปริมาณ elemental impurities ตั้งแต่เดือนมกราคม 2561
แสดงให้เห็นแนวโน้ม ของนานาชาติ ที่ มีก ารเข้ม งวดในการควบคุมปริม าณ elemental impurities ในยาขึ้น ในการควบคุ ม
elemental impuritiesจะต้องมีการประเมินความเสี่ยงในการปนเปื้อน elemental impurities และควบคุมการปนเปื้อนให้อยู่ใน
เกณฑ์ โดยอ้างอิงจาก ICH Q3D guideline
นอกจากการควบคุม elemental impurities ในยาแผนปัจจุบันแล้ว US-FDA EMA ของยุโรป รวมถึงคณะกรรมการ
ด้านวิชาการยาแผนโบราณและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของอาเซียน (ATSC) ก็ได้มีการกำหนดให้ควบคุมการปนเปื้อน elemental
impuritiesในยาแผนโบราณ ยาสมุนไพร และเครื่องสำอางไว้ ซึ่งในประเทศไทยได้มีประกาศเรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาการขึ้น
ทะเบียนตำรับยาแผนโบราณ เกี่ยวกับมาตรฐานการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์และ elemental impurities เพื่อประกอบการขึ้น
ทะเบียนยาแผนโบราณ
ในการวิเคราะห์ elemental impurities นี้สามารถวิเคราะห์ได้จากหลายเทคนิค แต่ในปัจจุบัน The United States
Pharmacopeia 43: general chapter <233> elemental impurities-procedures. ได้แนะนำเทคนิค Inductively coupled
plasma-optical emission spectroscopy (ICP-OES) หรือ Inductively coupled plasma- mass spectrometry (ICP-MS)3
สำหรับการวิเคราะห์ elemental impurities ในเภสัชภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เนื่องจากเป็นเทคนิคที่มี sensitivity และ
specificity ที่ดี แต่อย่างไรก็ตามการใช้เครื่องมือ และข้อมูลที่ได้จากเครื่องมือก็จำเป็นที่จะต้องอาศัยความเข้าใจในหลักการการ
ทำงานของเครื่องและวิธีการแปลผล เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและเชื่อถือได้
จะเห็นได้ว่าปัจจุบั นเรื่ องการกำหนด specification และวิเคราะห์ปริมาณ elemental impurities ที่ปนเปื้ อ นใน
เภสัชภัณฑ์และผลิตภัณฑ์สุขภาพ กำลังเป็นที่สนใจจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมยาและผลิตภัณฑ์สขุ ภาพ จึงเป็นโอกาสอันดีที่จะจัดการประชุมสัมมนาทางวิชาการในหัวข้อนี้โดยการ
มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้รับความรู้และความเข้าใจในเรื่อง elemental impurities และเทคนิคการวิเคราะห์ด้วย ICP-MS
บนพื้นฐานของความรู้ทางเภสัชเคมี และการควบคุมคุณภาพ
โดยในครั้งนี้ศูนย์บริการเทคโนโลยีเภสัชอุตสาหกรรมได้รบั การสนับสนุนเครื่อง ICP-MS จาก บริษัทอนาไลติค เยน่า ฟาร์
อีสต์ (ประเทศไทย) จำกัด ที่จะใช้ในการดำเนินการ workshop เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวได้ทำความเข้าใจผ่านการ
ปฏิบัติการจริง
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้เภสัชกรและผู้สนใจเข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจในหลักการและเหตุผลของการควบคุม elemental
impurities เภสัชภัณฑ์และผลิตภัณฑ์สุขภาพ โดยทราบถึงที่มาของ elemental impurities และประเมินความเสี่ยงที่จะในการ
ปนเปื้อน elemental impurities ของผลิตภัณฑ์ได้
2. เพื่อให้เภสัชกร และผู้สนใจเข้าร่วมอบรมเข้าใจหลักการในการวิเคราะห์ elemental impurities ผ่านการลงมือปฏิบัติ
3. รูปแบบการประชุมและจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ทางคณะผูจ้ ัดงานจะดำเนินการ สัมมนาทางวิชาการ
ภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาด และจำเป็นจะต้องจำกัดจำนวนของผู้เข้าร่วมงานสัมมนาดังนี้
- การอบรมเชิงปฏิบัติการทางวิชาการ ภาคบรรยาย
65 คน
- การอบรมเชิงปฏิบัติการทางวิชาการ ภาคบรรยายและปฏิบัติ
25 คน
อย่างไรก็ตามหากมีจำนวนผูส้ นใจเข้าร่วมงานสัมมนาเป็นจำนวนมาก ผู้จัดงานจะพิจารณาเพิ่มรอบการจัดงานเพิ่มเติม
ภายหลัง
4. ผู้เข้าร่วมประชุม
4.1 เภสัชกรด้านการควบคุมคุณภาพ และเภสัชกรด้านการวิจยั และพัฒนา
4.2 เภสัชกรภาคอุตสาหกรรมที่เกีย่ วข้องในการประกันคุณภาพเภสัชภัณฑ์
4.3 เภสัชกรทีร่ ับผิดชอบการขึ้นทะเบียนยาและผลิตภัณฑ์ที่มคี วามสนใจในด้าน elemental impurities
4.4 ผู้ที่มีความสนใจ

5. ผู้รับผิดชอบโครงการ
5.1 ภาควิชาอาหารและเภสัชเคมี คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5.2 ศูนย์บริการเทคโนโลยีเภสัชอุตสาหกรรม
5.3 บริษัท จุฬาฟาร์เทค จำกัด

6. วัน และสถานที่จัดประชุม
- จัดการบรรยาย และอภิปราย ในวันที่ 8 เมษายน 2564 ณ โรงแรม แบงค็อก แมริออท เดอะ สุรวงศ์ กรุงเทพมหานคร
- จัด workshop ในวันที่ 9 เมษายน 2564 ณ ศูนย์บริการเทคโนโลยีเภสัชอุตสาหกรรมคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

7. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ผู้เข้าร่วมประชุมเข้าใจจุดประสงค์ หลักการและเหตุผลทางวิชาการของการประเมินความเสีย่ งในการปนเปื้อน
elemental impurities ของเภสัชภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์สุขภาพ
2. ผู้เข้าร่วมประชุมเข้าใจถึงการวิเคราะห์ elemental impurities ผ่านการปฏิบัติ
8. หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง
ผู้เข้าร่วมการประชุมที่เป็นเภสัชกรจะได้รับหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องตามมติคณะกรรมการการศึกษาต่อเนื่อง
9. การลงทะเบียน
- ผู้สนใจเข้าร่วมประชุมสามารถลงทะเบียนได้ที่หน่วยการศึกษาต่อเนื่อง ฝ่ายพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ คณะเภสัช
ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทรศัพท์ 02-218-8283 โทรสาร 02-254-5195 หรือ E-mail: CE@pharm.chula.ac.th โดยมี
อัตราค่าลงทะเบียนดังนี้
o ผู้สนใจเข้าร่วมเฉพาะภาคบรรยาย
ท่านละ 5,000 บาท
o ผู้สนใจเข้าร่วมทั้งภาคภาคบรรยายและภาคปฏิบัติ
ท่านละ 9,000 บาท

10. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คุณอภิรดี ปัญญางาม หน่วยการศึกษาต่อเนื่อง คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทรศัพท์ 0-2218-8283
หรือ E-mail: CE@pharm.chula.ac.th

11. กำหนดการประชุมวิชาการ - รายละเอียดดังเอกสารแนบหมายเลข 1
12. เอกสารอ้างอิง
1. Committee for Medicinal Products for Human use. Elemental impurities in marketed products,
Recommendations for implementation.European Medicines Agency, 2015.
2. U.S. Food & drug administration. Elmental Impurities. Available at:
https://www.fda.gov/drugs/pharmaceutical-quality-resources/elemental-impurities
3. <233> Elemental impurities-procedures. United States Pharmacopeia and National Formulary (USP
43-NF 38), 2020.
4. International council for harmonization of technical requirements for pharmaceuticals for human
use. ICH Harmonised guideline: Guideline for elemental impurities Q3D(R1), 2019.

เอกสารแนบหมายเลข 1

โครงการอบรม
เรื่อง 7th Conference on Drug Quality
“Elemental impurities: Principle, Impact and Application”
วันที่ 8-9 เมษายน 2564 ณ โรงแรม แบงค็อก แมริออท เดอะ สุรวงศ์ กรุงเทพมหานคร
-------------------------------------------ภาคบรรยาย (Theory, workshop and discussion) วันที่ 8 เมษายน 2564
ณ โรงแรมแบงค็อก แมริออท เดอะ สุรวงศ์ กรุงเทพมหานคร
เวลา
หัวข้อการอบรม
08.00 – 08.50 น. ลงทะเบียน
08.50 – 09.00 น. พิธีเปิดโครงการอบรม
ผศ. ภญ. ดร.รุ่งเพ็ชร สกุลบำรุงศิลป์ คณบดี คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
09.00 – 10.30 น. Elemental impurities (principle, root cause, risk assessment)
ผศ. ภก. ดร.บดินทร์ ติวสุวรรณ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รศ. ภก. ดร.วรสิทธิ์ วงศ์สุทธิเลิศ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
10.30 - 11.30 น.

Principle of ICP-MS, ICP-OES: Challenges and Advantages
วิทยากรจาก บริษัท อนาไลติค เยน่า ฟาร์อสี ต์ (ประเทศไทย) จำกัด
11.30 – 12.30 น. Understand Method validation of elemental impurities analysis in pharmaceutical
ผศ. ภก. ดร.บดินทร์ ติวสุวรรณ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รศ. ภก. ดร.วรสิทธิ์ วงศ์สุทธิเลิศ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
12.30 – 13.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.30 – 16.00 น. Case studies: Individual workshop
ผศ. ภก. ดร.บดินทร์ ติวสุวรรณ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รศ. ภก. ดร.วรสิทธิ์ วงศ์สุทธิเลิศ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
16.00 – 16.30 น. Q & A
ผศ. ภก. ดร.บดินทร์ ติวสุวรรณ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รศ. ภก. ดร.วรสิทธิ์ วงศ์สุทธิเลิศ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้บรรยายจาก บริษัท อนาไลติค เยน่า ฟาร์อสี ต์ (ประเทศไทย) จำกัด
6 CPE units

โครงการอบรม
เรื่อง 7th Conference on Drug Quality
“Elemental impurities: Principle, Impact and Application”
วันที่ 8-9 เมษายน 2564 ณ โรงแรม แบงค็อก แมริออท เดอะ สุรวงศ์ กรุงเทพมหานคร
-------------------------------------------ภาคปฏิบัติ (Hands on experience) วันที่ 9 เมษายน 2564 ณ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เวลา
หัวข้อการอบรม
08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 – 09.45 น. Morning talk: Lab exercise, discuss on testing protocol
ผศ. ภก. ดร.บดินทร์ ติวสุวรรณ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รศ. ภก. ดร.วรสิทธิ์ วงศ์สุทธิเลิศ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
09.45 – 16.00 น. Analysis of “The Big 4” in pharmaceutical product by ICP-MS:
- Sample preparation
- ICP-MS operation
- Data analysis & calculation
- Discussion
ผศ. ภก. ดร.บดินทร์ ติวสุวรรณ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รศ. ภก. ดร.วรสิทธิ์ วงศ์สุทธิเลิศ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
*พักรับประทานอาหาร 1 ชั่วโมงระหว่างปฏิบัติการ
3 CPE units
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โครงการอบรม
เรื่อง 7 Conference on Drug Quality
“Elemental impurities: Principle, Impact and Application”
วันที่ 8-9 เมษายน 2564 ณ โรงแรม กรุงเทพมหานคร และคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-------------------------------------------th

ก. ประมาณการรายรับ

ขออนุมัตจิ ากกรรมการบริหารคณะเภสัชศาสตร์

1 ค่าลงทะเบียนเฉพาะภาคบรรยาย (5,000 บาท/คน)

300,000.00 บาท

2 ค่าลงทะเบียนทั้งภาคบรรยาย และภาคปฏิบัติ (9,000 บาท/คน)

225,000.00 บาท

รวมประมาณการรายรับ
ข. ประมาณการรายจ่าย (2)
1. หมวดค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนในภาคบรรยาย
ค่าตอบแทนวิทยากร ผู้อภิปรายประเภทบุคคลภายนอก
1.1
(2,500 บาท x 1 ชั่วโมง)
ค่าตอบแทนวิทยากร ผู้อภิปราย ประเภทบุคลากร
1.2
(1,000 บาท x 4.5 ชั่วโมง x 2 คน)
ค่าล่วงเวลาเจ้าหน้าที่
1.3
(วันธรรมดา: ชั่วโมงละ 70 บาท x 6 ชั่วโมง x 4 คน)

525,000.00 บาท
ขออนุมัตจิ ากกรรมการบริหารคณะเภสัชศาสตร์
57,110.00 บาท
37,930.00 บาท
2,500.00
9,000.00
1,680.00

1.4 ค่าตอบแทนผู้ช่วยวิทยากร (500 บาท/ชั่วโมง x 4 ชั่วโมง x 2 คน)

4,000.00

1.5 ค่าตอบแทนการออกแบบโปสเตอร์

5,000.00

1.7

ค่าตอบแทนคณะกรรมการดำเนินงาน
(ร้อยละ 3 ของค่าลงทะเบียน)

ค่าตอบแทนในภาคปฏิบัติ
ค่าตอบแทนวิทยากร ผู้อภิปราย ประเภทบุคลากร
1.8
(1,000 บาท x 2.5 ชั่วโมง x 2 คน)
ค่าล่วงเวลาเจ้าหน้าที่
1.9
(วันธรรมดา: ชั่วโมงละ 70 บาท x 6 ชั่วโมง x 4 คน)
1.10 ค่าตอบแทนผู้ช่วยวิทยากร (500 บาท/ชั่วโมง x 5 ชั่วโมง x 5 คน)

15,750.00
19,180.00 บาท
5,000.00
1,680.00
12,500.00

2. หมวดค่าใช้สอย

141,000.00 บาท

ค่าใช้สอยในภาคบรรยาย

121,000.00 บาท

2.1 ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง (1,200 บาท/คน )
2.2 ค่าของที่ระลึกสำหรับวิทยากรภายนอก

120,000.00
1,000.00

ค่าใช้สอยในภาคปฏิบัติ

20,000.00 บาท

2.3 ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง (500 บาท/คน)
3. หมวดค่าวัสดุ

20,000.00
46,635.00 บาท

ค่าวัสดุในภาคบรรยาย

14,000.00

3.1 วัสดุสำนักงาน + เอกสารประกอบการประชุม

10,000.00

3.2 วัสดุคอมพิวเตอร์

2,000.00

3.3 วัสดุบริโภค

2,000.00

ค่าวัสดุในภาคปฏิบัติ

32,635.00

3.4 วัสดุสำนักงาน + เอกสารประกอบการประชุม

500.00

3.5 วัสดุคอมพิวเตอร์

1,000.00

3.6 วัสดุบริโภค
3.7 วัสดุวิทยาศาสตร์

500.00
30,635.00

4. หมวดค่าสาธารณูปโภค

26,250.00 บาท

4.1 ค่าสาธารณูปโภค (ร้อยละ 5) (1)

26,250.00

5. หมวดเงินอุดหนุนพัฒนาวิชาการ
5.1

52,500.00 บาท

เงินอุดหนุนพัฒนาวิชาการคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ (ร้อยละ 10)
(1)

6. เงินสำรองทั่วไป

52,500.00
26,250.00 บาท

6.1 เงินสำรองทั่วไปตามระเบียบจุฬาฯ (ร้อยละ 5) (1)

26,250.00

รวมประมาณการรายจ่าย

349,745.00 บาท

ประมาณการรายรับเหนือรายจ่าย

175,255.00 บาท

