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-----------------------------------------------------------------------------------หลักการและเหตุผล
ความรวมมือของหลากหลายสาขาวิชานํามาสูการพัฒนาแบบกาวกระโดดในชวงหลายปที่ผานมา โดยใน
สวนวงการยาและการแพทยนั้น การผสมผสานองคความรูจากการวิจัยระหวางศาสตรทางดานวิศวกรรมและเภสัช
กรรมนั้นนํามาสูการพัฒนายาอยางรวดเร็วตั้งแตขั้นการออกแบบยาใหมโดยใชคอมพิวเตอร การพัฒนาสูตรตํารับ
ยา การพัฒนากระบวนการผลิต ไปจนถึงการผลิตจริงในระดับอุตสาหกรรม องคความรูทางดานนาโนเทคโนโลยี
จัดเปนผลสําเร็จอันหนึ่งของการผสมผสานองคความรูดังกลาว ในตางประเทศไดมีการศึกษาเรื่องนี้เปนอยางมาก
ซึ่ ง สั ง เกตได จ ากการประชุ ม วิ ช าการในระดั บ นานาชาติ การจั ด ตั้ ง องค ก รต า งๆ ที่ เ กี่ ย วข อ ง เช น National
Nanotechnology Initiative ของ ประเทศสหรัฐอเมริกา หรือ Nanonet (Nanotechnology Researchers
Networks Center of Japan) ของประเทศญี่ปุน มีรายงานการวิจัยที่เพิ่มขึ้นจํานวนมากและรวดเร็วประกอบกับ
ตัวเลขสัดสวนงบประมาณที่สนับสนุนโดยรัฐบาลในแตละประเทศที่เพิ่มขึ้นมากในแตละป เพื่อสนับสนุนการวิจัย
ดานนาโนเทคโนโลยีของรัฐบาล ซึ่งภาพโดยรวมดังกลาวนั้นทําใหสามารถคาดการณไดวานาโนเทคโนโลยี นาจะ
เปนเปนเทคโนโลยีที่จะเปนกุญแจสําคัญแหงศตวรรษที่ 21 ในการเปดโลกสูอนาคตได ดังนั้นการเขาใจ ติดตาม
และการพัฒนาตอยอดในสวนนาโนเทคโนโลยีดานนี้สําหรับประเทศไทยจึงเปนความจําเปนเรงดวนที่สําคัญ
ในการประชุมครั้งนี้ไดพยายามชี้ใหเห็นถึงความสําคัญของการพัฒนาดานนาโนเทคโนโลยีและความ
เปนไปไดในการนําเทคโนโลยีดังกลาวมาประยุกตใชในทางเภสัชกรรม รวมไปถึงทางการแพทยอื่นที่เกี่ยวของ โดย
มีการเชิญวิทยากรจากทั้งในและตางประเทศที่มีความเชี่ยวชาญในหลากหลายสาขาที่เกี่ยวของมาใหความรู
นอกจากนี้แลวยังไดเพิ่มเติมในสวนความรูทางดานวิศวเภสัชกรรม ที่เปนวิทยาการที่มีการผสมผสานองคความรู
จากการวิจัยระหวางศาสตรทางดานวิศวกรรมและเภสัชกรรมเขาไปดวย ตั้งแตในเรื่องการออกแบบการทดลอง
การใชคอมพิวเตอรในการจําลองเหตุการณ ระบบระบายอากาศ HVAC ในโรงงาน รวมถึงการใช process
analytical technology (PAT) เปนตน เพื่อใหสอดคลองกับเทคโนโลยีที่กาวล้ํามากขึ้น รวมไปถึงขอกําหนดตางๆที่
กําหนดโดยองคการอาหารและยาในปจจุบันและในอนาคตอันใกลนี้ดวย
นอกจากภาควิ ช าเทคโนโลยี เ ภสั ช กรรม คณะเภสั ช ศาสตร ได จั ด ทํ า หลั ก สู ต รปรั ช ญาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาวิศวเภสัชกรรมขึ้น เพื่อรองรับความกาวหนาของเทคโนโลยีที่จําเปนตองนํามาปรับประยุกตใชในโรงงาน
อุตสาหกรรมผลิตยาในประเทศไทย ในอนาคตอันใกลนี้แลว ภาควิชาฯ ไดรวมกับชมรมศิษยเกาคณะเภสัชศาสตร
มหาวิทยาลัยศิลปากร กลุมวิจัยพอลิเมอรธรรมชาติสําหรับอุตสาหกรรมยา (Pharmaceutical Biopolymer
Group; PBiG) สมาคมไทยอุตสาหกรรมผลิตยาแผนปจจุบัน และสมาคม ISPE (Thailand) เพื่อจัดประชุมดังกลาว
ขึ้น

วัตถุประสงค
1. เพื่อใหบุคลากรสายงานวิจัย อาจารย นักวิชาการดานตางๆ รวมไปถึงเภสัชกรทั้งในหนวยงานรัฐและ
เอกชน มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับนาโนเทคโนโลยีและการนําไปประยุกตใชทางดานเภสัชกรรมและ
การแพทย
2. เพื่อใหบุคลากรสายงานวิจัย อาจารย นักวิชาการดานตางๆ รวมไปถึงเภสัชกรทั้งในหนวยงานรัฐและ
เอกชน มีความรูความเขาใจในวิทยาการดานวิศวเภสัชกรรม โดยเนนการนําไปประยุกตใชในโรงงาน
อุตสาหกรรมยาภายในประเทศ
3. เพื่อใหบุคลากรสายงานวิจัย อาจารย นักวิชาการดานตางๆ รวมไปถึงเภสัชกรทั้งในหนวยงานรัฐและ
เอกชน มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรูและเชื่อมโยงสรางสรรคและพัฒนางานรวมกันในเรื่องของวิศวเภสัช
กรรมและนาโนเทคโนโลยี
ผูเขารวมอบรม
บุคลากรสายงานวิจัย อาจารย นักวิชาการดานตางๆ รวมไปถึงเภสัชกรทั้งในหนวยงานรัฐและเอกชน
ประมาณ 100 คน
คําสําคัญ นาโนเทคโนโลยี วิศวเภสัชกรรม การนําสงยา การตั้งตํารับ
คาลงทะเบียน
1. จํานวน 2 วัน คาลงทะเบียน 2,000 บาท (สมัครกอน 30 มีนาคม 2552 คาลงทะเบียน
1,500 บาท )
2. จํานวน 1 วัน คาลงทะเบียน 1,300 บาท (สมัครกอน 30 มีนาคม 2552 คาลงทะเบียน
1,000 บาท )
การชําระคาลงทะเบียน
ชื่อ บั ญ ชี ธวั ช ชั ย และเสาวนี ย (PHAR-ENG)
เลขที่ 537-2-05144-0 ธนาคารทหารไทย สาขา
มหาวิทยาลัยศิลปากร ประเภท ออมทรัพย
กํา หนดส ง ใบสมั ค รพร อ มสํ า เนาการโอนเงิน ภายในวั น ที่ 22 เมษายน 2552 ที่ คุ ณ กั ลยา อรวิ เ ชี ย ร
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ถนนราชมรรคาใน ตําบลพระปฐมเจดีย อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
73000 โทรศัพท 034-255803 , 08-9260-0617 โทรสาร 034-250941 e-mail: Kanlaya@email.pharm.su.ac.th
ไมรับลงทะเบียนหนางาน
หนวยกิตการศึกษาตอเนื่อง 12.833 หนวยกิต
จํานวนวันที่จัดประชุม

2 วัน 6-7 พฤษภาคม 2552

สถานที่จดั ประชุม
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หนวยงานที่รับผิดชอบ
หนวยงานหลัก:
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร (ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม)
หนวยงานสนับสนุน:
ชมรมศิษยเกาคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
กลุมวิจัยพอลิเมอรธรรมชาติสําหรับอุตสาหกรรมยา คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
สมาคมไทยอุตสาหกรรมผลิตยาแผนปจจุบัน (TPMA) และ สมาคม ISPE (Thailand)
ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. ผูเขารวมประชุมไดรับความรูและเขาใจกระแสการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับนาโนเทคโนโลยีและความรูดานวิศว
เภสัชกรรม
2. เพื่อใหคณะวิชาฯ มีโอกาสมีสวนรวมในการพัฒนาวิชาชีพ โดยอาศัยศักยภาพของคณะวิชาและเครือขาย
ประชาคมที่เกี่ยวของกับคณะวิชาฯ
ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
ผลผลิต
มีผูเขารวมประชุมอยางนอย 40 คน (ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ)
รอยละของความพึงพอใจของผูรับบริการไมนอ ยกวา 70% (ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ)
ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. ผูเขารวมประชุมไดรับความรูและเขาใจในความสําคัญของวิศวเภสัชกรรมและนาโนเทคโนโลยี
2. สามารถนําองคความรูและประสบการณที่ไดไปใชประโยชนในหนวยงานตนสังกัด
3. เพื่อใหคณะวิชามีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนและสังคม โดยอาศัยศักยภาพของคณะวิชาและเครือขาย
ประชาคมที่เกี่ยวของกับคณะวิชา
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ณ หองจําลอง สุวคนธ คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยศึลปากร
---------------------------------วันพุธที่ 6 พฤษภาคม 2552
07:30 – 08:30 น
ลงทะเบียน
08:30 – 08:45 น
พิธีเปดการประชุม
08:45 – 9:45 น
นาโนเทคโนโลยีกับการประยุกตใชในทางเภสัชกรรมและการแพทย: อดีตและอนาคต
สําหรับอุตสาหกรรมยาในประเทศ
วิทยากร: รศ. ดร.สาธิต พุทธิพิพัฒนขจร
ภาควิชาเภสัชอุตสาหกรรม คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
9:45 – 10:00 น
อาหารวาง
10:00 – 11:00 น
Preparation and Physicochemical Characterization of Nanoparticulate Drug
วิทยากร: Professor Dr. Keiji Yamamoto
Graduate School of Pharmaceutical Science, Chiba University, Japan
11:00 – 12:00 น
Nanotechnology and Engineering in Designing Pharmaceutical Dosage Forms
วิทยากร: Professor Dr. Hirofumi Takeuchi
Department of Pharmaceutical Engineering, Gifu Pharmaceutical University,
Japan
12:00 – 13:00 น
รับประทานอาหารกลางวัน
13:00 – 14:00 น
Nanoparticles for the Targeted Delivery of Anticancer Agents
วิทยากร: Associate Professor Dr. Lim Lee Yong
Curtin University, Australia
14:00 – 15:00 น
Nanocarriers for Drug/gene Delivery
วิทยากร: รศ. ดร. ปราณีต โอปณะโสภิต
ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
15:00 – 15.15 น
อาหารวาง
15:15 – 16:15 น
Liposomes: Current Trends in Cosmetic and Drug Delivery
วิทยากร: รศ. ดร. สมลักษณ คงเมือง
ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร

วันพฤหัสที่ 7 พฤษภาคม 2552
07:30 – 08:10 น
08:10 – 9:00 น

9:00 – 10:00 น

10:00 – 10:15 น
10:15 – 11:15 น

11:15 – 12:15 น

12:15 – 13:00 น
13:00 – 14:00 น

14:00 – 15:00 น

15:00 – 15:15 น
15:15 – 16:15 น

ลงทะเบียน
กรอบความคิดและหลักการเกี่ยวกับวิศวเภสัชกรรม
(Concept and Principle of Pharmaceutical Engineering)
วิทยากร: รศ. ดร. สนทยา ลิ้มมัทวาภิรัติ์
ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
การออกแบบการทดลองสําหรับการวิจัย พัฒนาและการตั้งตํารับยา
(Design of Experiments for R&D and Formulation)
วิทยากร: ผศ. ดร. สุชาดา พิรยิ ะประสาธน
ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
อาหารวาง
การจําลองทางคอมพิวเตอรกบั การประยุกตใชในกระบวนการผลิต
(Computer Simulation: Application in Pharmaceutical Manufacturing)
วิทยากร อาจารย ธีรพงศ ชีพชล
บริษัท Factory talk
การตรวจสอบความถูกตองในกระบวนการผลิต: ทฤษฏีสูแนวทางการปฏิบัติ
(Process Validation: From Theory to Application)
วิทยากร: อาจารย ปราโมทย ชลยุทธ
บริษัท Biolab & Valitech
รับประทานอาหารกลางวัน
ระบบ HVAC ในโรงงานอุตสาหกรรมยา
วิทยากร: อาจารย ทองดี อมรเวชเศวตพร
สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแหงประเทศไทย
เทคโนโลยีการพัฒนาเครื่องมือสําหรับกระบวนการผลิตยาในประเทศ
วิทยากร: อาจารย พีระยุทธ ปมหทัยวุฒิ
บริษัท ณรงคการชาง
อาหารวาง
Process Analytical Technology (PAT) and Quality by Design (QbD)
วิทยากร: รศ. ดร. พรศักดิ์ ศรีอมรศักดิ์
ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร

