
 
 

การประชุมวิชาการ  

Bangkok Pharmacy Exhibition (BPE-2018)  
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

ในวันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม 2561  

ณ อีเว้นท์ฮอล์ล เดอะบาซาร์โฮเทล ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร 

 

หลักการและเหตุผล 

อุตสาหกรรมยาของประเทศไทยมีแนวโน้มขยายตัวอย่างต่อเนื่อง จากปัจจัยด้านผู้สูงอายุที่เพิ่ม

มากขึ้น มีหลายโรค และต้องการใช้ยามากขึ้น นโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า  การท่องเที่ยวเชิง

การแพทย์ นโยบายส่งเสริมการลงทุนของ BOI การขยายตัวของตลาดอาเซียน และการเข้าเป็นสมาชิก

การตรวจประเมินยาแหง่สหภาพยุโรป (PIC/S) ฯลฯ 

ภาคการผลิตยาของไทยได้พัฒนา ยกระดับความรู ้ความสามารถ และทักษะ ตลอดจนเทคโนโลยี

ต่างๆ เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ดี มีคุณภาพ ตรงตามมาตรฐานของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

และมาตรฐานสากล ตอบสนองความตอ้งการของผูป้่วยทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะภูมิภาค

อาเซียนที่ชื่นชมและนิยมใชผ้ลติภัณฑ์ยาของประเทศไทยเป็นอันมาก 

ในการประกอบวิชาชีพเภสัชอุตสาหกรรมให้ทันสมัยอยู่เสมอ จ าเป็นที่จะต้องพัฒนาองค์ความรู้

ความเข้าใจที่เกี่ยวข้อง ให้เพียงพอและทันสมัย และน ามาประยุกต์ใช้กับกิจการของตนเอง ให้เกิด

นวัตกรรม ลดค่าใช้จ่าย หรอื ตอบสนองกับความตอ้งการของตลาดใหด้ียิ่งขึน้ 

ดว้ยเหตุนี้คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ด้วยการสนับสนุนจาก บริษัท 

ไทย-มาฮาล แอ็ดว๊านซ์ เทคโนโลยี จ ากัด จึงจัดโครงการการประชุมวิชาการ Bangkok Pharmacy 

Exhibition (BPE-2018) ในวันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม 2561 เพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้ แลกเปลี่ยนความ

คิดเห็น และประสบการณก์ับวิทยากร ผูเ้ชี่ยวชาญ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมการผลิตยา เภสัช

กร ผูเ้ข้าร่วมประชุม และหนว่ยงานทีเกี่ยวข้อง 

 

วัตถุประสงค ์     ผูเ้ข้าร่วมประชุม 

เพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม

ยาของประเทศไทย อันประกอบด้วย พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 

2560 นวัตกรรมและเทคโนโลยีการผลิตยา และการตรวจสอบความถูกต้องของอุตสาหกรรมยาในยุค

ดิจติอล  

 



ผู้รับผิดชอบโครงการ  

     การจัดการประชุมในครั้งนี้ ด าเนินการโดย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระ

เกียรต ิดว้ยการสนับสนุนจาก บริษัท ไทย-มาฮาล แอ็ดว๊านซ์ เทคโนโลยี จ ากัด 

 

วิทยากร 

1. ดร. ภก. อนันต์ชัย อัศวเมฆิน 

2. คุณพิชิต พงษ์สุขเวชกุล 

3. ภก.อภชัิย จันทน์จารุสิร ิ 

4. ภก. บุญรักษ์ ถาวรรุ่งโรจน์ 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

         เภสัชกร และผูส้นใจ ประมาณ 300 คน  

 

หน่วยกิตการศึกษาต่อเน่ือง 

ในการประชุมครั้งนี ้ผูเ้ข้าร่วมประชุมเก็บหนว่ยกิตการศกึษาต่อเนื่องได้ 6 หนว่ยกิต 

 

ก าหนดวันประชุม 

   วันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม 2561 เวลา 9.00 – 17.00 น. 

 

สถานที่จัดประชุม 

   ณ อีเว้นท์ฮอล์ล เดอะบาซารโ์ฮเทล ถนนรัชดาภเิษก กรุงเทพมหานคร 

 

 

 

 

 

  



 

 
การประชุมวิชาการ 

Bangkok Pharmacy Exhibition (BPE-2018) 

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

ในวันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม 2561 

ณ อีเว้นท์ฮอล์ล เดอะบาซาร์โฮเทล ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร 

 

Time Topics Speakers 

08.30–09.00 Registration  

09.00–10.30 พ.ร.บ.การจัดซือ้จัดจ้างและการบริหารพัสดุ

ภาครัฐ พ.ศ.2560 กับอุตสาหกรรมยาไทย 

(Current Situation of Procurement Policy: Its 

Impacts on Pharmaceutical Industries). 

ดร. ภก. อนันต์ชัย อัศวเมฆิน 

คณะเภสัชศาสตร ์มหาวิทยาลัยมหิดล 

10.30-10.45 Coffee Break 

10.45–12.15 Innovation capsules & Liquid filled in Hard 

capsules for Dietary supplement and Herbal 

products. 

คุณพิชิต พงษ์สุขเวชกุล 

Business development and Marketing 

manager, Capsugel (Thailand) Co., Ltd. 

12.15 – 13.30  Lunch 

13.30 – 15.00 Soft Gelatin Capsule & GMP ภก.อภชัิย จันทน์จารุสิริ  

ที่ปรึกษาและผูอ้ านวยการอาวุโส ฝ่ายผลิต 

บริษัท เมก้าไลฟ์ไซแอน๊ซ์ จ ากัด (มหาชน) 

15.00-15.15 Coffee Break 

15.15 – 16.45 การตรวจสอบความถูกต้องของอุตสาหกรรม

ยาในยุคดิจติอล (Qualification & Validation in 

Digital era) 

ภก. บุญรักษ์ ถาวรรุ่งโรจน์ 

บริษัท องค์การเภสัชกรรม-เมอร์รเิออร์ชีว

วัตถุ จ ากัด 

 

 

 

 

 

 



 

 

ขอบเขตเน้ือหาการบรรยาย 

 

1) พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กับอุตสาหกรรมยาไทย 

โดย ดร. ภก. อนันตชั์ย อัศวเมฆิน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 เป็นกฏหมายใหม่ที่บังคับใช้กับการ

จัดซื้อจัดจ้างส าหรับรัฐทั้งหมด รวมถึงโรงพยาบาล และสถานพยาบาลต่างๆ ของรัฐบาล เพื่อน ามา

ประยุกต์ในการคัดเลือกยาเข้าโรงพยาบาลจ าเป็นต้องเข้าใจถึงการประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา 

(price performance) กฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องจะส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมยา ผู้ผลิต

จงึรับรู้ เข้าใจ และน ามาประยุกต์ใชไ้ด้อย่างถูกต้องและเหมาะสมต่อกิจการของตน  

 

2) Innovation capsules & Liquid filled in Hard capsules for Dietary supplement and 

Herbal products. โดย คุณพิชติ พงษ์สุขเวชกุล Capsugel (Thailand) Co., Ltd. 

นวัตกรรมและเทคโนโลยีการผลิตยารูปแบบ hard gelatin capsule หรือ liquid filled in hard 

capsules  ที่บรรจุของเหลว (liquid) หรือ กึ่งแข็งกึ่งเหลว (semisolid) เพื่อน ามาประยุกต์ใช้กับ

อุตสาหกรรมยา ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และสมุนไพร ครอบคลุมถึงขั้นตอนการวางแผน การผลิต การ

ตรวจสอบ จุดเด่น จุดด้อย และข้อจ ากัดของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว เป็นทางเลือกรูปแบบใหม่ของยา

ตอบสนองความตอ้งการที่หลากหลายของระบบสุขภาพไทย 

 

3) Soft Gelatin Capsule ตามมาตรฐาน GMP & PIC/s โดย ภก.อภิชัย จันทน์จารุสิริ ที่ปรึกษา

และผูอ้ านวยการอาวุโสฝา่ยผลิต บริษัท เมก้าไลฟ์ไซแอน๊ซ์ จ ากัด (มหาชน) 

องค์ความรู้และเทคโนโลยีการพัฒนาการผลิตยา soft gelatin capsule ให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

GMP ในระดับ PIC/s จาก TGA ประเทศออสเตรเลีย และ EU GMP จากสหภาพยุโรป ประกอบด้วยการ

วางแผนการผลิต การประกันคุณภาพ อุปสรรค ข้อจ ากัด และปัญหาที่พบบ่อย ทั้งนี้เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่

มีคุณภาพ ตามมาตรฐานสากล 

 

4) การตรวจสอบความถูกต้องของอุตสาหกรรมยาในยุคดิจิตอล (Qualification & 

Validation in Digital era) โดย ภก. บุญรักษ์ ถาวรรุ่งโรจน์ บริษัท องค์การเภสัชกรรม-เมอร์ริ

เออร์ชีววัตถุ จ ากัด 

การออกแบบและน าระบบข้อมูลสารสนเทศสมัยใหม่ ข้อมูลดิจิตอล โปรแกรมคอมพิวเตอร์ มา

ประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมยา เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของขั้นตอนต่างๆ ของกระบวนการจัดซื้อ

วัตถุดิบ การผลิต การประกันคุณภาพ ฯลฯ เริ่มตั้งแต่วัตถุดิบ จนเสร้จสิ้นกระบวนการผลิต ได้เป็น

ผลติภัณฑ์ส าเร็จรูป ที่มคีุณสมบัติตรงตามมาตรฐานที่ก าหนด  


