การประชุมใหญ่ สามัญประจําปี 2561
การประชุมวิชาการ เรื่อง

Quality Beyond Compliance

หลักการและเหตุผล
หลักเกณฑ์ที่ดใี นการผลิตยา

GMP (PIC/S)

ได้ ถกู นํามากํากับและบังคับใช้ ในอุตสาหกรรมการผลิตยาทัว่ โลก รวมถึงหลาย

ประเทศในเอเชียแปซิฟิคซึง่ ได้ รับการรับรองให้ เป็ นสมาชิก PIC/S แต่ในปัจจุบนั การผลิตเพื่อให้ สอดคล้ องกับ GMP อาจจะไม่
พอเพียงต่อการนําพาอุตสาหกรรมให้ เจริ ญก้ าวหน้ าอย่างยัง่ ยืน ดังนันจึ
้ งต้ องมีการพิจารณาเรื่ องของการเสริ มสร้ างวัฒนธรรม
ของระบบคุณภาพในองค์กรเพื่อให้ เกินกว่าความต้ องการจาก

GMP

รวมถึงการนําเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ ามาช่วยพัฒนาให้ การ

ผลิตให้ มีคณ
ุ ภาพยิ่งขึ ้น จึงเป็ นทีม่ าของหัวข้ อต่างๆ ในการจัดการประชุมวิชาการครัง้ นี ้
Plenary Session Day 1 :
Does PIC/S membership make a difference to industry and regulator
รายการนี ้ได้ เชิญเจ้ าหน้ าที่คณะกรรมการอาหารและยาจากประเทศสิงคโปร์ , มาเลเซีย, ฟิ ลปิ ปิ นส์, พม่า, ลาว รวมทังประเทศ
้
ไทยเจ้ าภาพ มานําเสนอประสบการณ์ของแต่ละประเทศที่มตี อ่ PIC/S GMP โดยบางประเทศได้ แก่ สิงคโปร์ , มาเลเซีย และไทย
้
ครเป็ นสมาชิก
ได้ ประสบความสําเร็ จในการได้ เป็ นสมาชิก PIC/S แล้ ว แต่ในบางประเทศ เช่น ฟิ ลปิ ปิ นส์ กําลังอยูใ่ นขันตอนสมั
PIC/S

ส่วนลาวกับพม่าเป็ นประเทศที่ยงั ไม่ได้ สมัครเป็ นสมาชิก

PIC/S

แต่มีความสนใจ ในตอนท้ ายรายการจะมีการปาฐกถา

โดยเจ้ าหน้ าที่คณะกรรมการอาหารและยาจากประเทศต่างๆเหล่านี ้ เพื่อแลกเปลีย่ นประสบการณ์ซงึ่ กันและกัน โดยผู้นําการ
ปาฐกถาจะเป็ นอดีตประธาน PIC/S ชาวออสเตรเลีย ชื่อ Mr. Bob Tribe นอกจากนี ้ยังมีผ้ รู ่วมองค์ปาฐกถาทีเ่ ป็ นอดีตประธาน
PIC/S ชาวโปรตุเกส อีก 1 ท่านคือ Mrs. Helena Puala Baiao

Track 1 : Regulatory มี 4 หัวข้ อ ได้ แก่
•

PIC/S Update : Ms. Helena Puala Baiao (อดีตประธาน PIC/S) จะมาพูดเกี่ยวกับการปรับปรุง PIC/S GMP

รวมถึงจํานวนประเทศที่เป็ นสมาชิกในปัจจุบนั
•

GMP Update - Asia Pacific and Beyond : Mr. Bob Tribe (อดีตประธาน PIC/S และ ISPE Regulatory

ซึง่ เป็ นที่ปรึกษาให้ กบั หลายประเทศในการสมัครเข้ าเป็ นสมาชิก
PIC/S เช่น ฟิ ลป
ิ ปิ นส์ เวียดนาม จะมาพูดถึงความสนใจของประเทศในกลุม่ ASIA Pacific ทีม่ ีตอ่ PIC/S GMP
Affairs Advisor for the Asia-Pacific region)
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•

•

BOI for Pharmaceutical Industries : ตัวแทนจากคณะกรรมการส่งเสริ มการลงทุน (BOI) จะมาให้ ข้อมูลการ

สนับสนุนต่อภาคอุตสาหกรรมยาและชีววัตถุ
เพื่อนําพาประเทศไทยไปสูก่ ารพัฒนาอย่างก้ าวหน้ าในกลุม่
อุตสาหกรรมนี ้
Updated from Thai FDA : ตัวแทนจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา จะมาพูดถึงกฎเกณฑ์และ
แนวทางปฏิบตั ิใหม่ๆ ที่ออกมากํากับอุตสาหกรรมยาในประเทศไทย

Track 2, 5 & 8 : Cross Contamination
Cross Contamination Control in Multi-Product Facilities - GMP requirements and best practices

เมื่อพิจารณาสถานที่ผลิตยาทีม่ ีผลิตภัณฑ์หลายชนิดทีเ่ รี ยกว่า

multiproduct facilities

หรื อ

shared facilities

เพื่อให้

สถานที่ผลิตยานันๆ
้ เป็ นไปตามข้ อกําหนด หลักเกณฑ์ Good Manufacturing Practice (GMP PIC/S) และให้ เกิดความ
มัน่ ใจในผลิตภัณฑ์ทงในด้
ั ้ านคุณภาพ ความปลอดภัย และประสิทธิผล ควรมีการนําหลักการบริ หารจัดการความเสีย่ งมาใช้
เพื่อจัดการกับความเสีย่ งในเรื่ องการปนเปื อ้ นข้ าม
หลักเกณฑ์ Good Manufacturing Practice (GMP PIC/S) บทที่ 3 และ 5 มีการแนะนําในเรื่ องของการใช้ การประเมินความ
เสีย่ งเพื่อระบุความเสีย่ ง และกําหนดมาตรการเพื่อลดความเสีย่ งนันๆ
้ หลักเกณฑ์ดงั กล่าวคาดว่าจะมีการทบทวนในเร็วๆ นี ้
โดยนําหลักการของ Quality Risk Management และ HBELS (Health based exposure limits) โดยเฉพาะกับสถานที่
้
เรียนรู้
ผลิตยาที่มีผลิตภัณฑ์หลายชนิด ดังนันในการอบรมจะได้
•

•
•

หลักเกณฑ์ GMP บทที่ 3 และ 5 ทังตามข้
้
อหนดในปั จจุบนั และทีจ่ ะมีการเปลีย่ นแปลงในอนาคตในเรื่ องการควบคุม
การปนเปื อ้ นข้ าม (Cross-Contamination Control)
หลักการของ HBELS (Health based exposure limits) ที่จะนํามาใช้ ในการควบคุมการปนเปื อ้ นข้ าม
เครื่ องมือที่ใช้ ในการประเมินความเสีย่ ง รวมถึงเข้ าใจเทคนิคในการหาเหตุและผล ที่เรี ยกว่า Fishbone และ FMEA

• ISPE Guidance ได้ แก่
» RiskMaPP™ Baseline Guide
» The ISPE Good Practice Guide: Assessing the (particulate) Containment Performance of
Pharmaceutical Equipment
• เทคนิคในการควบคุมสภาวะแวดล้ อมด้ วยการออกแบบสถานที่ผลิต (HVAC) และอุปกรณ์ในกระบวนการผลิตให้
เหมาะสม
• ความสัมพันธ์ ระหว่างอาชีวอนามัย และความปลอดภัย
• การวัดการปนเปื อ้ นในอากาศในสถานที่ทํางาน
• เครื่ องมือสําหรับแยกประเภทและจัดกลุม
่ ของผลิตภัณฑ์ตามลักษณะความเสีย่ ง
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ทังนี
้ ้เพื่อให้ ผ้ เู ข้ าอบรมทราบว่าควรให้ ความใส่ใจเป็ นพิเศษกับประเด็นสําคัญๆ ของสถานที่ผลิตยาที่มีผลิตภัณฑ์หลายชนิด
ตังแต่
้ ขนตอนการออกแบบ
ั้
การประเมิน รวมถึงในการทํางานที่ทําอยูเ่ ป็ นประจํา
Track 3 : Quality Culture มี 4 หัวข้ อ ได้ แก่
•

Building and Fostering an Enduring Culture of Quality : แนวคิดเรื่ องคุณภาพมีการพัฒนาตามเวลาที่

ผ่านไป
จากเดิมทีค่ วามมัน่ ใจในคุณภาพของผลิตภัณฑ์พิจารณาจากข้ อกําหนดตามความคาดหวังของผู้บริ โภค
โดยผลิตภัณฑ์ที่มีคณ
ุ ภาพได้ ทาํ การผลิตและผ่านกระบวนการในสถานที่ที่เรื่ องของการจัดการและความสัมพันธ์จะ
ดําเนินไปด้ วยความรับผิดชอบ และใส่ใจตามที่ระบุในขันตอนการปฎิ
้
บตั ิงาน
ในปั จจุบนั ความมัน่ ใจในคุณภาพของผลิตภัณฑ์ไม่ใช่เรื่ องเฉพาะการตังข้
้ อกําหนด เทคนิคในการสุม่ ตัวอย่าง แผนภูมิ
ควบคุม แต่เป็ นเรื่ องของการพัฒนาคุณภาพตามแนวทางในการดําเนินชีวิต

ในขณะเดียวคนเริ่ มที่จะสงสัยว่า

คุณภาพจริ งๆ แล้ วคืออะไร การสะท้ อนให้ เห็นถึงความหมายของคุณภาพสําหรับองค์กรกลายเป็ นความต้ องการ
โดยเฉพาะในช่วงที่การเปลีย่ นแปลงแบบที่ไม่คาดคิดเกิดขึ ้นอย่างรวดเร็ว

ในการอบรมจะได้ เรี ยนรู้แนวคิดเรื่ อง

วัฒนธรรมคุณภาพของการดําเนินชีวิตทีเ่ อื ้อต่อการสร้ างสรรค์นวัตกรรมและการเปลีย่ นแปลงซึง่ จะเป็ นสิง่ จําเป็ นเมื่อ
องค์กรต้ องเผชิญกับอนาคตอันวุน่ วาย
•

ISPE Cultural Excellence Assessment Tool : ในขณะทีห่ ลายๆ องค์กรมองข้ อกําหนดเป็ นเป้าหมาย (Goal)

และมองคุณภาพเป็ นเสมือนข้ อจํากัด (Constrain) ในการอบรมนี ้จะได้ เรี ยนรู้หลักการพื ้นฐานที่นยิ ามใน ICHQ10
ในเรื่ องของความรับผิดชอบของฝ่ ายบริ หาร และการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเพื่อปรับเปลีย่ นความคิดในการผลิตโดย
นําเรื่ องของการปรับปรุงคุณภาพตังแต่
้ ระดับล่างขึ ้นมา
จากรายงานล่าสุดในเรื่ องของ ISPE Cultural Excellence มีการระบุถึง มุมมองในลักษณะ 6 มิติ (6 dimensions)
ที่ใช้ ในการพัฒนาวัฒนธรรมคุณภาพ (Quality Culture) ที่สง่ ผลต่อประสิทธิภาพ และผลประกอบการขององค์กร
ในการอบรมจะได้ เรียนรู้หลักการพื ้นฐานที่นําไปสูก่ ารเปลีย่ นแปลง และบทบาทของการบริ หารจัดการที่จะช่วยตอบ
คําถามง่ายๆ อาทิเช่น ปรับปรุงการทํางานอย่างไร? พัฒนาคนทํางานอย่างไร?
การอบรมนี ้จะช่วยให้ องค์กรขยับจาก “คู่มือคุณภาพ

(Quality Manual)”

ไปสู่ “พฤติ กรรมคุณภาพ

(Quality

Behaviour)”
•

The process of Building a Quality Culture : ปัจจุบนั ด้ วยสภาวะแวดล้ อมของธุรกิจทีว่ นุ่ วายทําให้ องค์กร

ต้ องพัฒนาวัฒนธรรมการทํางาน รวมถึงวัฒนธรรมคุณภาพ ที่จะช่วยรักษาเสถียรภาพ และเตรี ยมพร้ อมสําหรับการ
ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง การฟื น้ ฟู และนวัตกรรม ผลิตภัณฑ์และบริ การที่มีคณ
ุ ภาพสูงจะไม่เพียงแต่เป็ นผลจาก
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กระบวนการผลิตและการตรวจสอบคุณภาพที่ดีเท่านัน้ แต่เป็ นผลพลอยได้ มาจากวัฒนธรรมการทํางานทีเ่ อื ้อต่อการ
ทํางานอย่างหนักและการทํางานอย่างชาญฉลาด
ในการอบรมจะได้ เรียนรู้แนวคิดเรื่ องการสร้ างวัฒนธรรมการทํางานที่มีคณ
ุ ภาพดี
ฐานะที่เป็ นคนไม่ใช่ทรัพยากรหรื อสิง่ ของ

ซึง่ หมายถึงการที่เราทํางานใน

คนทํางานสามารถที่จะคาดหวังในการที่จะให้ คาํ มัน่ กับตัวเองที่จะบรรลุ

การทํางานที่มคี ณ
ุ ภาพอย่างมีประสิทธิภาพถ้ าคนเหล่านี ้ตระหนัก เข้ าใจ และเชื่อในคุณงามความดีและศักยภาพใน
ตัวเอง โดยพร้ อมที่จะทํางานร่วมกัน และใช้ ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่เพือ่ ที่จะทํางานให้ บรรลุผลอย่างเกิน
ความคาดหมาย
คนเราต้ องการที่จะถูกผลักดันและชี ้นําด้ วยความเชื่อเหมือนๆกัน
ตามพันธกิจ และเติมเต็มอุดมการณ์

ด้ วยค่านิยมร่วมกันในการทํางานเพื่อดําเนินการ

องค์กรสามารถบรรลุเป้าหมายได้ ถ้าให้ ความสําคัญกับคนทํางานด้ วยความ

ยุติธรรม ความเอาใจใส่ ด้ วยสภาพแวดล้ อมในการทํางานที่มชี ีวิตชีวา

อย่างไรก็ตามองค์กรก็ควรที่จะมัน่ ใจว่า

กฎระเบียบต่างๆคงเส้ นคงวาอย่างสมํา่ เสมอ และมีการยึดถือปฏิบตั ิกนั อย่างเคร่งครัด

นโยบายต่างๆ ได้ มกี าร

นํามาใช้ ตามหลักเกณฑ์ที่ยอมรับ และพฤติกรรมการทํางานและความสัมพันธ์ได้ มีการยึดถือและปฏิบตั ิตามที่องค์กร
กําหนดไว้
•

Enhance Quality Culture with Technology : ในตอนนี ้อุตสาหกรรมยากําลังเผชิญกับความยาก และความ

ท้ าทายในการที่ดําเนินงานให้ ได้ มาตรฐานตามหลักเกณฑ์ Good Manufacturing Practice (GMP) ที่เข้ มงวด
มากขึ ้น ความต้ องการมีมากขึ ้นในเรื่ องของข้ อมูลซึง่ เป็ นสิง่ แสดงหลักฐานในการดําเนินงานจึงมีความสําคัญอย่างยิง่
ที่ข้อมูลเหล่านี ้จําเป็ นต้ องเชื่อถือได้
เรื่ องของคุณภาพไม่ใช่เรื่ องเฉพาะแผนกใดแผนกหนึง่

แต่เป็ นสิง่ ที่ต้องร่วมกันสร้ างขึ ้นในองค์กรจนกลายเป็ น

วัฒนธรรมขององค์กรเรื่ องเหล่านี ้เป็ นกระบวนการที่ท้าทาย ซึง่ ในการอบรมนี ้จะได้ เรี ยนรู้วา่ การนําเทคโนโลยีเข้ ามา
ใช้ งานสามารถช่วยยกระดับคุณภาพจนกลายเป็ นวัฒนธรรมองค์กร(Quality Culture) ในบริ ษัทยาได้ อย่างไร
Plenary Session Day 2 :
TCELS Roadmap in Bio/Pharmaceutical

ศูนย์ความเป็ นเลิศด้ านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรื อ

TCELS

เป็ นหน่วยงานของรัฐสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ ที่

สนับสนุนการสร้ างกิจกรรมด้ านชีววิทยาศาสตร์ ที่เป็ นประโยชน์ตอ่ ประเทศ หนึง่ ในพันธกิจของ
(Roadmap)

TCELS

ก็คือการสร้ างแผนงาน

ที่จะพัฒนาอุตสาหกรรมชีววัตถุและอุตสาหกรรมยาของไทยให้ ก้าวหน้ า ดังนันจึ
้ งมีการร่วมมือกับ

ISPE

และ

TIPA ในการทํา Roadmap ที่จะพัฒนาอุตสาหกรรมยาให้ ทดั เทียมกับนานาอารยประเทศ โดยการร่ วมมือดังกล่าวได้ มีการทํา

พิธีเซ็น MOU ร่วมกันระหว่าง ISPE/TIPA/TCELS ในการประชุมใหญ่ครัง้ นี ้ด้ วย
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Track 4 : Biopharmaceutical มี 2 หัวข้ อ ได้ แก่
•

•

Fundamental on Biopharmaceutical Technology : ยาชีววัตถุได้ ถกู นํามาใช้ อย่างแพร่หลายในการรักษา

และป้องกันโรค และมีมลู ค่าทางการตลาดเพิ่มสูงขึ ้นมากในปั จจุบนั เทคโนโลยีที่นํามาใช้ ในการพัฒนาและการผลิต
ยาชีววัตถุมคี วามก้ าวหน้ าไปอย่างรวดเร็ วและมีความแตกต่างจากยาเคมีดงั เดิม อีกทังยั
้ งมีความจําเพาะและมีความ
หลากหลายของขบวนการผลิต ทังทางด้
้
านขบวนการผลิตเอง เครื่องจักร อุปกรณ์ และการควบคุมคุณภาพ ดังนันการ
้
ทําความเข้ าใจถึงพื ้นฐานองค์ความรู้เกี่ยวกับยาชีววัตถุและเทคโนโลยีการผลิต รวมถึงตัวอย่างขันตอนการผลิ
้
ตยาชีว
วัตถุและข้ อควรรู้และควรระวัง จึงเป็ นเรื่ องที่นา่ สนใจและเป็ นประโยชน์ยิ่ง ซึง่ ในการนี ้ การผลิต Monoclonal
Antibody จะถูกยกมาเป็ นกรณีศกึ ษาเพื่ออธิบายถึงขันตอนการผลิ
้
ตในรายละเอียดของขันตอนสํ
้
าคัญ รวมถึงความ
คล้ ายและแตกต่างจากการผลิตผลิตภัณฑ์ชีววัตถุอื่น
Planning for modern Biopharmaceutical facilities : ยาชีววัตถุ เป็ นยาทีก่ ําลังพัฒนาเป็ นอย่างมากเมื่อ
เทียบกับยาเคมีดงเดิ
ั ้ ม ดังนันในการสร้
้
างและการวางแผนสร้ างสถานที่ผลิตชีววัตถุสมัยใหม่ที่เหมาะสม จะส่งผลถึง
ความสําเร็จในการผลิตยาชีววัตถุนนๆ
ั้
เนื่องจากจะกระทบถึงต้ นทุน ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการผลิต
ตลอดจนคุณภาพของยา การศึกษาเพื่อวางแผนสร้ างสถานที่ผลิตยาชีววัตถุโดยคํานึงถึงส่วนที่มีผลกระทบสําคัญต่อ
ความสําเร็จจึงเป็ นสิง่ ทีจ่ ําเป็ น

Track 6 : Oral Solid Dosage (OSD) มี 2 หัวข้ อ ได้ แก่
• Common Challenges in cleaning in OSD facility : การผลิตยาเม็ด ยาผง ยาแคปซูล ส่วนใหญ่จะประสบ
ปั ญหาเกี่ยวกับการล้ างเครื่ องจักรและอุปกรณ์ในการผลิต เนื่องจากวัตถุดิบและสารเติมเต็มบางตัวมีคณ
ุ สมบัติล้าง
้
กษา
ยาก ซึง่ หากล้ างได้ ไม่ดีแล้ วก็จะเป็ นปั ญหาในการปนเปื อ้ นข้าม (Cross Contamination) ดังนันการศึ
คุณสมบัติของนํ ้ายาล้ าง (Detergent) และวิธีการล้ างทีถ่ กู ต้ อง ก็จะช่วยลดปั ญหาดังกล่าวได้
• Advances in Tableting : ยาในรู ปแบบของแข็ง (Oral Solid Dosage, OSD) ได้ แก่ ยาเม็ด ยาผง ยาแคพซูล
จัดเป็ นยาที่มคี วามนิยมในการใช้ ในการรักษาคนไข้ และในกลุม่ ยา OSD เอง ยาเม็ดจัดว่ามีสดั ส่วนมากที่สดุ ดังนัน้
การศึกษาปรับปรุงคุณภาพของยาเม็ดไม่วา่ จะเป็ นเรื่ องสูตรตํารับ รูปแบบของเม็ด การออกแบบเครื่ องตอกที่
เหมาะสม รวมถึงการทําการวิจยั เพื่อปรับปรุงคุณภาพยาเม็ดจากงาน R&D มาผลิตจริง จึงเป็ นเรื่ องที่ควรแก่
การศึกษา
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Track 7 : Facilities/Technology มี 4 หัวข้ อ ได้ แก่
•

Start of Biopharmaceutical Facilities & how to avoid unnecessary costs : สถานทีผ่ ลิตชีววัตถุ ถึงแม้

•

จะสร้ างเสร็ จแล้ ว ไม่ได้ หมายความว่างานแล้ วเสร็ จ กระบวนการทดลอง ทดสอบ การเดินเครื่ อง ตลอดจนการตรวจ
รับรองและตรวจสอบความถูกต้ อง ยังเป็ นส่วนสําคัญที่ต้องเอาใจใส่เป็ นอย่างมาก หากขาดการวางระบบที่ดี ก็จะทํา
ให้ สถานที่ผลิตชีววัตถุที่สร้ างขึ ้นมานัน้ ขาดอรรถประโยชน์ในการใช้ งานเท่าทีค่ วร การวางแผนทดลอง ทดสอบ
(Start Up) ที่ดี ร่ วมกับระบบบริ หารคุณภาพจะทําให้ ได้ สถานที่ผลิตชีววัตถุทใี่ ช้ งานได้ ตามวัตถุประสงค์
Latest Development in High Contained OSD facility : ในกระบวนการผลิตยาในรู ปแบบของแข็ง (Oral
Solid Dosage, OSD) ได้ แก่ ยาเม็ด ยาผง ยาแคพซูล ความสามารถในการกักกันฝุ่ นยา เป็ นสิง่ ที่สาํ คัญในการลด
ความเสีย่ งต่ออันตรายสูผ่ ้ ปู ฎิบตั กิ ารและการปนเปื อ้ นข้ าม วิธีการที่ดีในการกักกันนันขึ
้ ้นอยูก่ บั ความต้ องการที่จะให้
ผู้ปฎิบตั ิงานมีความปลอดภัย ในขณะเดียวกันการผลิตยังสอดคล้ องต่อ GMP สามารถกําจัดการปนเปื อ้ นข้ าม
ตลอดจนลดเวลาในการทําความสะอาดลงได้
การจัดการกับผงยาในการผลิตเกี่ยวข้ องกับหลายกระบวนการ ตังแต่
้ การชัง่ ยา การแร่ง การผสม จนถึงการตอกยา
ในแต่ละกระบวนการโดยปกติแล้ วจะทําให้ ห้องที่แยกออกจากกัน หลังจากแต่ละกระบวนการผงยาจะถูกทําการเก็บ
้
องมีการบังคับ
ในภาชนะเพื่อนําไปใช้ ในกระบวนการถัดไป ในกรณีที่เป็ นสารที่เป็ น high potent ในแต่ละขันตอนต้
ใช้ และจัดทําขึ ้นอย่างชัดเจน
กระบวนการผสมยาผงเป็ นกระบวนการทีม่ ีในเกือบทุกโรงงานยา การกักกันฝุ่ นยาในกระบวนการนี ้จึงเป็ นความท้ า
ท้ าย ในการอบรมนี ้จะได้ เรี ยนรู้เทคโนโลยีใหม่ที่นํามาใช้ ในการกักกันฝุ่ นยาในกระบวนการผสมยาผง และการนําส่ง
ผงยาโดยตรงสูเ่ ครื่ องตอกเม็ดยา จะช่วยให้ กระบวนการทํางานง่ายขึ ้นโดยไม่ต้องมีกระบวนการคัน่ กลาง ในการ
อบรมจะพูดถึงความสําคัญของการกักกันในกรณีที่ต้องดําเนินการกับสารที่เป็ น high potent โดยจะมีการนํา
กรณีศกึ ษาเพื่อสาธิตกระบวนการผลิตด้ วยเทคโนโลยีใหม่นี ้ โดยการอบรมจะขยายความในเรื่ องต่อไปนี ้
-

รูปแบบการกักกันฝุ่ นยาในอุตสาหกรรมการผลิตยา
การใช้ เครื่ องผสมแบบดังเดิ
้ ม (ประสิทธิภาพ, ข้ อจํากัด ฯลฯ)
วิธีการเลือกเครื่ องผสมยาผง
เทคโนโลยีใหม่การผสม
กรณีศกึ ษา
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•

Best Practices on Bioburden Control, Cleaning and Disinfection in Cleanrooms : การปนเปื อ้ น

เชื ้อจุลนิ ทรี ย์ในห้ องสะอาด จัดเป็ นปั ญหาใหญ่ในสถานที่ผลิตยา เนื่องจากมีผลกระทบโดยตรงกับคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์ (Product Quality) ซึง่ หากเกิดขึ ้นแล้ วอาจต้ องทิ ้งผลิตภัณฑ์ ทิ ้ง Lot ได้ การควบคุมเชื ้อให้ อยูใ่ นเกณฑ์
ตลอดจนการฆ่าเชื ้อและการทําให้ ปราศจากเชื ้อที่ได้ ประสิทธิผลจากนํ ้ายาฆ่าเชื ้อและวิธีการที่ถกู ต้ อง จึงเป็ นเรื่ องที่
สําคัญมากที่จะลดความเสีย่ งจากเรื่ องดังกล่าว
•

Microbiological Contamination Monitoring and Control in Biopharmaceutical Processes : การ

ั้
ผลิตยาชีววัตถุ เช่น monoclonal antibodies and recombinant proteins มีขบวนการผลิตที่มีขนตอนการ
ผลิตที่ยาวต่อเนื่องมีลาํ ดับขันมากกว่
้
าขบวนการผลิตยาเคมีแบบเดิมที่เราคุ้นชิน
อีกทังวั
้ ตถุดิบตังต้
้ นของ
ขบวนการผลิตยาชีววัตถุก็เป็ นจุลชีพ ดังนัน้ ด้ วยเหตุดงั กล่าวข้ างต้ นจึงเป็ นเหตุผลสําคัญที่ทาํ ให้ การตรวจติดตามการ
ปนเปื อ้ นเชื ้อจุลลินทรี ย์ในขันตอนผลิ
้
ตต่างๆจึงมีความสําคัญและส่งผลต่อคุณภาพผลิตภัณฑ์
ทังในด้
้ านความ
ปลอดภัยและประสิทธิผลของยา อีกทังการปนเปื
้
อ้ นเชื ้อยังนําไปสูก่ ารสูญเสียผลิตภัณฑ์ที่พงึ ได้ จากขบวนการผลิต
้
ยนรู้และเข้ าใจถึงจุดเสีย่ ง
รวมถึงค่าใช้ จ่ายต่างๆที่ต้องใช้ ในการป้องกันและกําจัดเชื ้อปนเปื อ้ นให้ หมดไป ดังนันการเรี
ต่างๆ ที่เชื ้อจะสามารถเข้ ามาปนเปื อ้ นในขบวนการผลิต และชนิดของเชื ้อที่มีโอกาสก่อเหตุ จะเป็ นประโยชน์ในการ
พิจารณาถึงสิง่ ทีเ่ ป็ นความเสีย่ งมาก และมาตรการและวิธีการตรวจติดตามเฝ้าระวังที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงแนวทาง
ควบคุมการปนเปื อ้ นเชื ้อและวิธีการกําจัด ซึง่ สามารถนํามาประยุกต์ใช้ ได้ ในงาน ได้ แก่ การผ่านความร้ อน การทําให้
สารละลายเพิ่มความเป็ นกรดหรือด่าง การฉายรังสี และการกรอง เป็ นต้ น
Track 9 : Process Development มี 4 หัวข้ อ ได้ แก่
•

Process Analytical Technology (PAT) : PAT ถูกนิยามว่า เป็ นระบบสําหรับการออกแบบ การวิเคราะห์ และ

ควบคุมกระบวนการผลิตผ่านการวัดคุณลักษณะต่างๆ ในช่วงเวลาที่เหมาะสมเพื่อให้ มนั่ ใจในคุณภาพของผลิตภัณฑ์
้
ดของ PAT จะให้ ข้อมูลที่สาํ คัญในการเข้ าใจกระบวนการ และสามารถ
สําเร็ จรูป (FDA, Sep 2004) ดังนันการวั
นํามาใช้ ในการวิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์ (R&D) การเพิม่ ปรับขนาดการผลิตจาก R&D สูก่ ารผลิต และ
้ ที่สามารถแสดงให้ เห็นถึงตัวแปรในกระบวนการ
กระบวนการผลิต การวัดที่ทาํ ใน R&D จะให้ ข้อมูล ณ ขณะนันๆ
ผลิตและความสัมพันธ์ขององค์ประกอบต่างๆ กระแสของข้ อมูล ณ ปั จจุบนั ช่วยในการเชื่อมโยงระหว่างตัวแปรใน
กระบวนการผลิต และคุณภาพของผลิตภัณฑ์ หรื อประสิทธิภาพของกระบวนการ
ในการอบรมนี ้ มีการนําเสนอความพยายามในการรวบรวมข้ อมูลจาก PAT และนํามาพัฒนาให้ เป็ นเสมือน
fingerprint เพื่อนําไปใช้ ในการตรวจติดตามกระบวนการผลิต และยืนยันความสมํา่ เสมอของจุดสุดท้ าย หรื อจุดที่
ตัวแปรต่างๆ ในขันตอนของกระบวนการผลิ
้
ตอย่างต่อเนื่องคงที่ การตรวจสอบติดตามตัวแปรต่างๆ อย่างต่อเนื่อง
โดยไม่ต้องมีขนตอนการสุ
ั้
ม่ ตัวอย่างจะทําให้ ได้ ข้อมูลเพื่อใช้ ในการตัดสินใจได้ อย่างรวดเร็ ว ข้ อมูลเหล่านี ้จะถูกส่ง
ต่อไปยังระบบควบคุมเพื่อทําการปรับปรุงกระบวนการผลิตในทันที ประโยชน์ของ PAT ค่อนข้ างชัดเจนในการผลิตว่า
สามารถลดหรื อกําจัดความสูญเสียสูญเปล่าในกระบวนการและเพิ่มผลผลิต
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•

•

Quality by Design (QbD) : QbD เป็ นการนําแนวคิดทังในด้
้ านวิทยาศาสตร์ การบริ หารจัดการความเสีย่ งมาใช้

ในการพัฒนพาผลิตภัณฑ์ยา โดยเกี่ยวข้ องกับความพยายามในการออกแบบเพื่อผลิตภัณฑ์ออกสูท่ ้ องตลาด ในการ
อบรมนี ้จะพูดถึง การพัฒนาผลิตภัณฑ์และกระบวนการโดยการใช้ QbD ซี่งประโยชน์ คือ ลดต้ นทุนในการผลิต เพิม่
ประสิทธิภาพในการผลิต และเป็ นไปตามข้ อบังคับและความต้ องการของ GMP
Integrated Isolation Technology for Aseptic Manufacturing : การผลิตยาปราศจากเชื ้อทุกขันตอน
้
(Aseptic Manufacturing) ต้ องการการควบคุมสภาวะแวดล้ อมอย่างเข้ มงวดเพื่อป้องกันการปนเปื อ้ นจากมลสาร
และเชื ้อจุลนิ ทรี ย์ ปกติสถานที่ผลิตยาปราศจากเชื ้อทุกขันตอนต้
้
องการระดับความสะอาดขันสู
้ งสุด คือ เกรด A ซึง่ เป็ น
ระดับความสะอาดที่มีราคาแพงมาก การใช้ Isolation Technology กับบขบวนการผลิตแบบ Aseptic
Manufacturing ทําให้ ความต้ องการระดับความสะอาดลดหย่อนลงมา เช่น เกรด C หรื อ เกรด D ซึง่ ช่วยทําให้ เกิด
ความประหยัดทังทางด้
้
านการลงทุน การใช้ งานและการบํารุงรักษา

• Risk Management in Storage Stability Testing : การศึกษาความคงสภาพเป็ นข้ อบังคับในการขึ ้นทะเบียน
ผลิตภัณฑ์รวมถึงพิสจู น์คณ
ุ ภาพของผลิตภัณฑ์ การศึกษาความคงสภาพจึงเป็ นส่วนประกอบสําคัญในการประกัน
คุณภาพของผลิตภัณฑ์ยา เพื่อการปรับปรุงมาตรฐานด้ านคุณภาพ การศึกษาความคงสภาพเป็ นสิง่ สําคัญสําหรับ
การประกันคุณภาพอย่างต่อเนื่องซึง่ ต้ องมีตวั วัดจากการศึกษาอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามการจัดเก็บเพือ่ รักษา
ความคงสภาพมักจะเป็ นห้ องทดสอบความคงสภาพ หรื อที่แย่กว่านันจะเป็
้
นห้ องปรับอากาศ ซึง่ การเก็บในลักษณะนี ้
ตัวอย่างทีเ่ ก็บจะมีความเสีย่ ง และในบางครัง้ อาจจะทําให้ เกิดความเสีย่ งต่อผู้บริ โภค หรื ออาจจะทําให้ เกิดปั ญหาใน
ประเด็นความสอดคล้ องกับมาตรฐาน GMP สําหรับบริ ษัทผลิตยา
ความเข้ าใจในกระบวนการ และความสําคัญของการจัดเก็บเพื่อรักษาความคงสภาพที่มีผลกระทบโดยตรงต่อความ
ปลอดภัยของผู้ป่วยจึงเป็ นเรื่ องทีส่ าํ คัญ การบริ หารและจัดการความเสีย่ งตามมาตรฐาน GMP ช่วยลดความเสีย่ ง
เหล่านี ้ในระดับหนึง่ ทีย่ อมรับได้ เพื่อรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ สร้ างความมัน่ ใจในเรื่ องความปลอดภัยสําหรับ
ผู้บริ โภค และเป็ นการปฎิบตั ิตามข้ อกําหนดเพื่อสร้ างความมัน่ ใจในมาตรฐานของคุณภาพตามสากล
ในการอบรมนี ้จะผู้เข้ าอบรมจะได้ ตระหนักถึงเรื่ องเหล่านี ้ และให้ ข้อมูลในการแก้ ไขและสร้ างกระบวนการเก็บรักษา
ด้ วยการนําเรื่ องของการควบคุมความเสีย่ ง (Risk Control) เข้ ามาใช้ แบบบูรณาการ โดยมีเรื่ องสําคัญดังต่อไปนี ้
- การจัดเก็บเพื่อรักษาความคงสภาพในปั จจุบน
ั
มุมมอง สิง่ ที่พบ และข้ อผิดพลาดทัว่ ไปที่เกิดขึ ้นในมุมมองของผู้ประเมินความเสีย่ ง
- ความเสีย่ งและการประเมินความเสีย่ ง
อะไรคือความเสีย่ งในกระบวนการ และการตรวจพบความเสีย่ งเหล่านี ้ในห้ องทดสอบความคงสภาพ
ระบบการตรวจสอบข้ อมูล การจัดการตัวอย่างและการจัดการเอกสาร
- การควบคุมความเสีย่ ง
มาตรการควบคุมความเสีย่ งสําหรับจุดที่สาํ คัญในกระบวนการจัดเก็บเพื่อรักษาความคงสภาพในการ
บริ หารความเสีย่ ง

สอบถามข้อมูลเพิม่ เติม email : register@ispeth.org โทร 02-934-0433-5 หรื อโทรศัพท์มือถือ 088-090-4664

วัตถุประสงค์

-

เพื่อให้ ทราบความเป็ นไปของการนํา

-

ไทย
เพื่อให้ สามารถนําหลักการบริ หารจัดการความเสี่ยงมาใช้ ในการจัดการในเรื่ องการปนเปื อ้ นข้ ามของ

-

สถานที่ผลิตยาที่มีผลิตภัณฑ์หลายชนิด
เพื่อให้ ตระหนักถึงความสําคัญของการสร้ างวัฒนธรรมในเรื่ องของคุณภาพในองค์กร

GMP (PIC/S) มาใช้ ในกลุม
่ ประเทศเพื่อนบ้ าน และในประเทศ

-

เพื่อปูพื ้นฐานเรื่ องของยาชีววัตถุเพื่อให้ อตุ สาหกรรมยาได้ ทราบถึงแนวทางการเปลี่ยนแปลงในระดับ
สากล

-

เพื่อให้ ทราบเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการนํามาใช้ ในการผลิตยาแต่ละประเภท เช่น ยาชีววัตถุ ยา
Potent Drug ยารูปแบบแข็ง
เพื่อให้ เรี ยนรู้แนวคิดใหม่ๆ ได้ แก่ Process Analytical Technology (PAT) และ Quality by Design

-

(QbD) ในการนํามาปรับปรุ งกระบวนการผลิต

ผู้ท่ คี วรเข้ ารั บการอบรม
ได้ แก่ บุคลากรที่เกี่ยวข้ องกับสถานที่ผลิตและกระบวนการผลิตยา เช่น ฝ่ ายประกันคุณภาพ ฝ่ ายควบคุม
คุณภาพ ฝ่ ายผลิต ฝ่ ายตรวจสอบความถูกต้ อง ( Validation ) ฝ่ ายวิศวกรรม ผู้ตรวจประเมินระบบคุณภาพ
/ GMP บริ ษัทผลิตเครื่ องจักรและอุปกรณ์

ระยะเวลาการฝึ กอบรม
วันที่ 16-17 กรกฎาคม 2561 เวลา 9.00 น. - 17.00 น.
สถานที่ โรงแรม แอมบาสซาเดอร์ ซอยสุขมุ วิท 11 กรุงเทพฯ
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เภสัชกรที่เข้ าอบรมจะได้ รับหน่ วยกิตการศึกษาต่ อเนื่องดังนี ้
*** CPE อยูร่ ะหว่างการขออนุมตั จิ ากสภาเภสัชกรรม ***
Plenary Session Day 1 ได้ รับ … หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง
Plenary Session Day 2 ได้ รับ … หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง
Track 1 ได้ รับ … หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง
Track 2 ได้ รับ … หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง
Track 3 ได้ รับ … หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง
Track 4 ได้ รับ … หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง
Track 5 ได้ รับ … หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง
Track 6 ได้ รับ … หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง
Track 7 ได้ รับ … หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง
Track 8 ได้ รับ … หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง
Track 9 ได้ รับ … หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง

ค่ าลงทะเบียน
Meeting
16-17th July, 2018

Early Bird Registration Fee
(Before 15th June 2018)

Registration Fee
After 15th June 2018

ISPE/TIPA Member

3,500 baht

4,000 baht

Academia/Government

3,500 baht

4,000 baht

Non-member

5,250 baht

6,000 baht

หมายเหตุ :
1.
2.

ค่าลงทะเบียนสําหรับ 2 วัน คือ วันที 16-17 กรกฎาคม 2561
Early Bird Rate สําหรับผู้ท่ล
ี งทะเบียนก่อนวันที่ 15 มิถนุ ายน 2561
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วิธีสมัครเข้ าร่ วมการประชุมวิชาการ
1. ลงทะเบียน Online ได้ ที่ www.ispeth.org/AGM2018
2. หลังจากลงทะเบียนแล้ ว ผู้สมัครจะได้ รับ email ยืนยันภายใน 2 วันทําการ ในกรณีที่ไม่ได้ รับ email กรุณา
ติดต่อเจ้ าหน้ าที่
3. กรุณาชําระค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 เพื่อยืนยันการเข้ าร่วมการประชุม
โดยชําระเข้ าบัญชีเลขที่ 027-8-46566-7 ชื่อบัญชี มูลนิธิไอเอสพีอี ธนาคารกสิกรไทย สํานักงานลาดพร้ าว 67
ขอความกรุณาส่งหลักฐานการชําระเงิน มาที่ email : REGISTER@ISPETH.ORG
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ISPE Thailand Affiliate AGM 2018

กําหนดการประชุมใหญ่สาม ัญประจําปี 2561
การประชุมวิชาการ เรือง Quality Beyond Compliance
ว ันจ ันทร์ท ี 16 กรกฎาคม 2561
Time
9:00 - 9:20

Plenary Session
Opening by ISPE President
Does PIC/S membership make a difference to industry and regulator?

9:20 - 9:40
9:40 - 10:00

Morning
Session

10:00 - 10:30

Does PIC/S membership make a difference to industry and regulator?
10:30 - 10:50

Jesusa Joyce N. CIRUNAY (Field Regulatory Operations Office, Philippines Food and Drug Administration)

10:50 - 11:10

Dr. Suchart Chongprasert (Director of Drug Bureau, Thai Food and Drug Administration)

11:10 - 12:00
12:00 - 13:30
Time

Afternoon
Session

SIA Chong Hock (Director of Quality Assurance and Senior Consultant of Audit and Licensing at the Health Products
Regulation Group of the Singapore Health Sciences Authority) (Video Presentation)
Muhamad Lukmani Ibrahim (Deputy Director of Licensing & Compliance Center,
National Pharmaceutical Regulatory Division, Ministry of Health, Malaysia)
Coffee Break

Panel Discussion : Helena Paula Baião (PIC/S Former Chairperson)
Regulators from Singapore, Malaysia, Philippines, Laos, Myanmar and Thailand

Moderated by Bob Tribe
* Panel lists subject to change depending on the availibilty of each regulator
Track 1 : Regulatory

13:30 - 14:15

PIC/S Update
by Helena Paula Baião
(PIC/S Former Chairperson)

14:15 - 15:00

GMP Update - Asia Pacific and Beyond
by Bob Tribe
(PIC/S Former Chairperson)

Lunch Break
Track 2 : Cross Contamination
Cross Contamination Control in MultiProduct Facilities - GMP requirements
and best practices
by Gordon Farquharson

Track 3 : Quality Culture
Building and Fostering an Enduring
Culture of Quality
by Dr. Frans Mardi Hartanto
ISPE Cultural Excellence Assessment
Tool
by Pierre Winnepenninckx

Coffee Break

15:00 - 15:30
15:30 - 16:15

BOI for Pharmaceutical Industries

16:15 - 17:00

Updated from Thai FDA (TBC)

Cross Contamination Control in MultiProduct Facilities - GMP requirements
and best practices
by Gordon Farquharson

The process of Building a Quality
Culture
by Dr. Frans Mardi Hartanto
Enhance Quality Culture with
Technology
by Dr. Anthony Margetts

ISPE Thailand Affiliate AGM 2018
ว ันอ ังคารที 17 กรกฎาคม 2561
Time
Track 4 : Biopharmaceutical

Morning
Session

Afternoon
Session

9:00 - 9:45

Fundamental on Biopharmaceutical
Technology
by Yanglin Mok

9:45 - 10:30

Planning for modern
Biopharmaceutical facilities
by Christopher Sweeney

Plenary Session
Track 5 : Cross Contamination
Cross Contamination Control in MultiProduct Facilities - GMP requirements
and best practices
by Gordon

Track 6 : OSD
Common Challenges in cleaning in
OSD facility
by Richard Chai Yoke Leong
Advances in Tableting
by
Prof. Paul WS Heng

10:30 - 11:00

Coffee Break

11:00 - 11:20

ISPE Thailand Annual Report Year 2017

11:20 - 11:40

TCELS Roadmap in Bio/Pharmaceutical Industries
by Dr. Nares Damrongchai (Director of Thailand Center of Excellence in Life Sciences : TCELS)

11:40 - 11:55

MOUs of collaboration among TCELS & ISPE & TIPA

11:55 - 12:10

Student Poster Competition 2018 : Winner Announcement

12:10 - 13:30
Time

Lunck Break
Track 7 : Facilities/Technology

13:30 - 14:15

Start of Biopharmaceutical Facilities &
how to avoid unnecessary costs
by Christopher Sweeney

14:15 - 15:00

Latest Development in High Contained
OSD facility
by Frederic Dietrich

Track 8 : Cross Contamination
Cross Contamination Control in MultiProduct Facilities - GMP requirements
and best practices
by Gordon Farquharson

Track 9 : Process Development
PAT
by Prof. Paul WS Heng
QbD
by Dr. Duangratana Shuwisitkul

Coffee Break

15:00 - 15:30

15:30 - 16:15

Best Practicse on Bioburden Control,
Cleaning and Disinfection in
Cleanrooms
by Richard Chai Yoke Leong

16:15 - 17:00

Microbiological Contamination
Monitoring and Control in
Biopharmaceutical Processes
by Michael Payne

Cross Contamination Control in MultiProduct Facilities - GMP requirements
and best practices
by Gordon Farquharson

Integrated Isolation Technology for
Aseptic Manufacturing
by Sergio Mauri
Risk Management in Storage Stability
Testing
by Roland Krebbs

