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เรื่อง สหวิทยาการเพื่อการวิจัยค้นคว้าและพัฒนานวัตกรรมยาใหม่สู่ประเทศไทย ๔.๐
วันที่ ๒๕ – ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๐
ณ ห้องแมจิก ๓ ชั้น ๒ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น
ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ
____________________________________
หลักการและเหตุผล
ยา เป็นหนึ่งในปัจจัย ๔ ที่มีความจาเป็นและสาคัญต่อชีวิตมนุษย์ การเกิด แก่ เจ็บ ตาย เป็นสัจธรรมที่
หลีกเลี่ยงไม่พ้น ผลิตภัณฑ์ยาต่าง ๆ ที่มีใช้อยู่ในประเทศ ส่วนใหญ่นาเข้าจากต่างประเทศแทบทั้งสิ้น ส่วนที่ผลิตได้
เองในประเทศ ล้วนแต่เป็นยาที่หมดอายุสิทธิบัตร เป็นยาเลียนแบบยาจากต่างประเทศ ซึ่งวัตถุดิบต่าง ๆ ต้อง
น าเข้ าจากต่างประเทศ แม้จ ะมีย าสมุน ไพรของเราเอง แต่ ยังไม่ เป็นที่ ยอมรับเนื่ องจากยัง มิได้มี การวิ จัยถึ ง
สรรพคุณและความปลอดภัยอย่างจริงจัง และบางส่วนเป็นยาสมุนไพรนาเข้าจากต่างประเทศอีกเช่นกัน
ย่อมเป็ นที่ยอมรับในวงการนั กวิจัยโดยทั่วไป ในการวิจัยค้นคว้าและพัฒ นานวัตกรรมยาใหม่นั้น เป็น
กระบวนการที่ยุ่งยาก ซับซ้อน ต้องมีผู้ที่มีประสบการณ์ ความชานาญ ร่วมแรงร่วมใจกันวิจัย ค้นคว้าอย่างเป็น
ระบบครบวงจรในรูปแบบสหวิ ทยาการ ต้องใช้งบประมาณที่สูง และใช้ระยะเวลานาน ดังนั้น จะเห็นว่า ประเทศ
ไทยมีนักวิจัยที่ประสบความสาเร็จ มีผลงานนวัตกรรมยาใหม่ น้อยมากหรือแทบไม่มีเลย ประเทศยังไม่สามารถ
พึ่งตนเองได้ทางด้านยา เนื่องจากขาดปัจจัยสนับสนุนในหลาย ๆ ด้าน อาทิ บุคลากรการวิจัย อุปกรณ์การวิจัยที่
ทันสมัย เงินทุนสนับสนุนการวิจัย ประสบการณ์การวิจัย ความรู้ในเรื่องกระบวนการวิจัยค้นคว้าและพัฒนายาที่
ถูกต้องชัดเจนเพื่อนาสู่การวิจัยที่ถูกต้องตามขั้นตอนครบถ้วนตามหลักสากล ที่จะสามารถนาสู่การจดสิทธิบัตร
นวัตกรรมยาใหม่เพื่อการพึ่งตนเองทางด้านยาและการส่งออกสู่สากล ช่วยพัฒนาเศรษฐกิจสังคม ความเจริญและ
ความมั่นคงของประเทศ นาประเทศสู่ยุคนวัตกรรมนาไทย สู่ประเทศไทย ๔.๐ เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
ประเด็นที่สาคัญเกี่ยวกับสหวิทยาการนั้น หากวิเคราะห์ในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการวิจัยนวัตกรรม
ยาใหม่แล้วแบ่งได้ ๒ ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ ๑ การค้นหาตัวยา (Drug Discovery Phase) ขั้นตอนที่ ๒ การ
พัฒนายา (Drug Development Phase) รวมทั้งการพัฒนาขั้นอุตสาหกรรมและสู่เชิงพาณิชย์ ในขั้นตอนของการ
ค้นหาตัวยานั้น หากเป็นการพัฒนายาจากสารสังเคราะห์ ต้องพึ่งนักเคมีเป็นหลัก แต่ถ้าเป็นการพัฒนายาจาก
สมุนไพรจาเป็นต้องพึ่งนักพฤกษศาสตร์ นักเภสัชเวท เกษตรกรผู้ปลูกสมุนไพรและนักสิ่งแวดล้อม หรืออาจต้องพึ่ง
นักเคมีร่วมด้วยในการพัฒนาโครงสร้างทางเคมีของสารที่สกัดได้จากพืชให้มีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ
สูงสุด และในการทดสอบประสิทธิภาพนั้นต้องพึ่งนักวิจัยผู้เชี่ยวชาญทางด้านชีวโมเลกุล เภสัชจลนศาสตร์ รังสี
เทคนิคและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องด้วยวิวัฒนาการสมัยใหม่ ซึ่งต้องอาศัยนักวิจัยในหลายสาขาเข้าร่วมในกระบวนการ
ส่วนนี้ อาทิ แพทย์ เภสัชกร ทันตแพทย์ เทคนิคการแพทย์ นักวิทยาศาสตร์ในหลากหลายสาขา อาทิ นักเคมี
นั กพยาธิวิ ทยา นั กเภสั ช วิท ยา นั กโลหิ ตวิท ยา นักสถิติ ฯลฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อต้ องการทดสอบความ
ปลอดภัย และประสิ ทธิภ าพในสั ตว์ท ดลอง ก่อนถึงการวิจัยในมนุษย์ ต่อ จากการทดลองในหลอดทดลองแล้ ว
จาเป็นต้องมีสัตวแพทย์เป็นหลักสาคัญ
เมื่อได้รับสารเป้าหมายที่ตรงต่อวัตถุประสงค์ในการพัฒนายาสาหรับโรคนั้น ๆ แล้ว ถึงระยะที่ ๒ คือ การ
พัฒนายา (Drug Development Phase) คือ การพัฒนายาให้อยู่ในรูปแบบที่เหมาะสมต่อการรักษา อาทิ ยาเม็ด
ยาน้า ยาฉีด ยาครีม ฯลฯ ในขั้นตอนนี้ต้องพึ่งเภสัชกรผู้เชี่ยวชาญทางด้านการออกแบบยา (Drug Design) เมื่อ
ได้รับรูปแบบตามต้องการแล้วต้องย้อนไปศึกษาความเป็น พิษและประสิทธิภาพในหลอดทดลองและสัตว์ทดลอง
อีกครั้ง ก่อนจะถึงขั้นตอนการทดลองในมนุษย์เหมือนเมื่อครั้งการวิ จัยค้นหาตัวยา หากยังไม่ได้ผลตามต้องการ
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ต้องนามาพัฒนาในรูปแบบใหม่หลังปรับปรุงสูตรตารับให้มีประสิทธิภาพและความปลอดภัยสูงสุดและกลับมาถึง
ขั้นหลอดทดลองและสัตว์ทดลองอีกครั้ง
เมื่อได้ผลการทดลองตามต้องการแล้ว ถึงขั้นการวิจัยทางคลินิก คือการวิจัยในมนุษย์ ซึ่ง แบ่งออกเป็น ๓
ระยะ ระยะที่ ๑ การวิจัยในอาสาสมัครกลุ่มเล็กที่สุขภาพดี ระยะที่ ๒ การวิจัยในผู้ป่วยอาสาสมัครกลุ่มเล็ก และ
ระยะที่ ๓ การวิจัยในผู้ป่วย อาสาสมัครกลุ่มใหญ่ ในรูปแบบ multicenter ซึ่งในขั้นตอนการวิจัยทางคลินิกนั้น
เป็นกระบวนการยุ่ งยากซับซ้อนละเอียดอ่อนที่ทาการวิจัยกับชีวิตมนุษย์ ต้องมีนักวิจัยหลากหลายสาขาร่วมใน
กระบวนการนี้ อาทิ แพทย์ เภสัชกร ทันตแพทย์ พยาบาล เทคนิคการแพทย์ นักกายภาพบาบัด นักวิทยาศาสตร์
สาขาเคมี ชีวเคมี นักสถิติทางยา และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอีกหลากหลาย และเมื่อกระบวนการวิจัยตามขั้นตอน
ต่ า ง ๆ ส าเร็ จ ลุ ล่ ว งสมบู ร ณ์ แ บบ จ าเป็ น ต้ อ งมี โ รงงานอุ ต สาหกรรมยาที่ ไ ด้ ม าตรฐานสากล น าผลงานจาก
กระบวนการวิจัยค้นคว้าพัฒนานวัตกรรมยาใหม่มาวิจัยพัฒนาสู่การผลิตขั้นอุตสาหกรรมโดยเภสัชกรและผู้ร่วมงาน
สาขาอื่นที่เกี่ยวข้องในกระบวนการ เพื่อนาผลผลิ ต เข้าสู่กระบวนการขึ้นทะเบียนกับสานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเมื่อขึ้นทะเบียนได้แล้วจาเป็นต้องพึ่งนักประชาสัมพันธ์และนักการตลาด
เพื่อนาผลิตภัณฑ์สู่ผู้บริโภคต่อไป
สาหรับประเทศไทยนั้น งานวิจัยค้นคว้าและพัฒนายาส่วนใหญ่จะอยู่กับมหาวิทยาลัยและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับการวิจัยแทบทั้งสิ้น ดังนั้นงบประมาณการวิจัยส่วนใหญ่สนับสนุนจากภาครัฐ ยกเว้นองค์กรหรือ
รัฐวิสาหกิจที่มีหน่วยงานวิจัย โดยงบประมาณที่ได้รับจะใช้สาหรับการซื้ออุปกรณ์การวิ จัยที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพ
เพื่อให้การวิจัยได้ระดับมาตรฐานสากล ซึ่งอุปกรณ์การวิจัยนั้นเป็นผลิ ตภัณฑ์ที่นาเข้าจากต่างประเทศทั้งสิ้ น
ประเทศไทยยังไม่สามารถผลิตอุปกรณ์วิจัยที่ซับซ้อนราคาแพงได้
พิจารณาเห็นควรจัดประชุมสัมมนาวิชาการเชิงปฏิบัติการให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการวิจั ยค้นคว้าและ
พัฒนานวัตกรรมยาใหม่ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนสู่ประเทศไทย ๔.๐ ซึ่งประกอบด้วย การอภิปรายของเครือข่ายสภา
วิชาชีพทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ สภาสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย เครื่อข่ายสหวิ ทยาการ
เพื่อการวิจัยและพัฒนา ราชบัณฑิตยสภา สมาคมการค้าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสานักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนกระบวนการวิจัยค้นคว้าและพัฒนายาใหม่ ตั้งแต่ต้นน้าถึง
ปลายน้า โดยผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ และเนื่องจากปัจจุบันนี้ ประชากรไทยมีอุบัติการณ์ของโรคมะเร็งสูงเป็น
อัน ดับ ๑ ของอาเซี ย นจึ ง ได้ มีก ารบรรยายเกี่ ยวกับ กลไกต่า ง ๆ ที่เ ป็น สาเหตุข องกระบวนการก่ อโรคมะเร็ ง
เป้ าหมายของการพั ฒ นายามะเร็ งที่มีผ ลกระทบต่ อขั้นตอนการก่อมะเร็ง รวมทั้งการวิจั ยในสั ตว์ท ดลองโดย
ผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศเช่นกัน พร้อมทั้งตัวอย่างการวิจัยยาที่มีจาหน่ายในท้องตลาด และความก้าวหน้า
ทันสมัยในหลักการใหม่ สาหรับการรักษามะเร็ง
นอกจากนี้ ยั งมี การอบรมเชิง ปฏิบั ติการในบางขั้ นตอนของกระบวนการวิ จัยที่ ส าคั ญ ด้ว ยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ เพื่อช่วยประเมินคุณสมบัติทางเภสัชจลนศาสตร์ที่สาคัญจากโครงสร้างของสารยา พร้อมทั้งแสดงการ
ประยุกต์ใช้อุปกรณ์การวิจัยยาขั้นสูงในระดับสากล อาทิ High Throughput Screening Process และการวิจัย
ในสัตว์ทดลองด้วยเครื่อง PET/SPEC/CT Scan ซึ่งเป็นเครื่องแรกและเครื่องเดียวใน ASEAN
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ความรู้แก่นักวิจัยทางด้านการวิจัยค้นคว้าและพัฒนายาในเครือข่ายสหวิทยาการทุกสาขาวิชาชีพที่
ร่วมในกระบวนการวิจัยค้นคว้าและพัฒนายาตั้งแต่ต้นน้าถึงปลายน้า เพื่อเข้าใจในกระบวนการวิจัยค้นคว้าและ
พัฒนายาได้ดีมากขึ้น เป็นการยกระดับผลงานวิจัยให้สู่มาตรฐานสากล มุ่งสู่นวัตกรรมยาใหม่ เพื่อการจดสิทธิบัตร
พัฒนาสู่อุตสาหกรรมและสู่เชิงพาณิชยได้อย่างแท้จริง
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับความรู้ความเข้าใจในกระบวนการวิจัยค้นคว้าและพัฒนายาได้กระจ่างมากขึ้น
ซึ่งจะช่วยทาให้การวิจัยค้นคว้าและพัฒนายาของประเทศได้มีการยกระดับมาตรฐาน มีขั้นตอนการทาวิจัยในระดับ
สากลมากยิ่งขึ้น ผลงานวิจัยเป็นที่ยอมรับ สามารถสัมฤทธิ์ผลสู่นวัตกรรมยาใหม่ที่มีประสิทธิภาพ
กลุ่มเป้าหมาย
นักวิจัยทุกสาขาอาชีพในกลุ่มสหวิทยาการของกระบวนการวิจัยค้นคว้าและพัฒนายา ประมาณ ๒๐๐ คน
วันเวลาและสถานที่
วันที่ ๒๕ – ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๐
ณ ห้องแมจิก ๓ ชั้น ๒ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ
ผู้รับผิดชอบ
ศูนย์วิจัยค้นคว้าและพัฒนายา สานักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศูนย์รังสิต
………………………………….

การประชุมสัมมนาวิชาการเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง สหวิทยาการเพื่อการวิจัยค้นคว้าและพัฒนานวัตกรรมยาใหม่สู่ประเทศไทย ๔.๐
วันที่ ๒๕ – ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๐
ณ ห้องแมจิก ๓ ชั้น ๒ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น
ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ
____________________________________
วันจันทร์ที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๐
๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น.
ลงทะเบียน
๐๙.๐๐ – ๐๙.๑๕ น.
พิธีเปิด
๐๙.๑๕ – ๐๙.๓๐ น.
กระบวนการวิจัยค้นคว้าและพัฒนายากับสหวิทยาการ
รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ. ปลืม้ จิตต์ โรจนพันธุ์
ผู้อานวยการศูนย์วิจัยค้นคว้าและพัฒนายา
สานักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
๐๙.๓๐ – ๐๙.๔๕ น.
พัก - อาหารว่าง
๐๙.๔๕ – ๑๒.๐๐ น.
อภิปราย : สหวิทยาการเพื่อการวิจัยค้นคว้าและพัฒนานวัตกรรรมยาใหม่
สู่ประเทศไทย ๔.0
นายกสภาสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
พลตรี รองศาสตราจารย์ ดร. ชัยณรงค์ เชิดชู
นายกสภาเภสัชกรรม
ดร. เภสัชกร นิลสุวรรณ ลีลารัศมี
นายกสภาเทคนิคการแพทย์
รองศาสตราจารย์ ยุพา เอื้อวิจิตรอรุณ
นายกสัตวแพทยสภา
ศาสตราจารย์คลินิก นายสัตวแพทย์ ดร. สุวิชัย โรจนเสถียร
ประธานคณะอนุกรรมการวิจัย ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย
แพทยสภา
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ รุ่งโรจน์ กฤตยพงษ์
นายกทันตแพทยสภา
ทันตแพทย์ ไพศาล กังวานกิจ
ประธานคณะกรรมการวิจัยทางการพยาบาลแห่งชาติ สภาพยาบาล
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สมจิต หนุเจริญกุล
อุปนายกคนที่ ๑ สภากายภาพบาบัด
ศาสตราจารย์ ดร. ประวิตร เจนวรรธนะกุล

~๒~

๑๒.๐๐ – ๑๓.๓๐ น.
๑๓.๓๐ – ๑๔.๔๕ น.

๑๔.๔๕ – ๑๕.๐๐ น.
๑๕.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.

ประธานคณะกรรมการสหวิทยาการเพื่อการวิจัยและพัฒนา
ราชบัณฑิตยสภา
ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ ยงยุทธ์ วัชรดุลย
นายกสมาคมการค้าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ดร. อุดม ชนะสิทธิ์
ผู้อานวยการกองบริหารแผนและงบประมาณเพื่อการวิจัย
สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
นางนิตยา พุทธโกษา
ผู้ดาเนินการอภิปราย :
รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ. ปลื้มจิตต์ โรจนพันธุ์
พัก – อาหารกลางวัน
Overview of Drug Discovery and Development Process :
Introduction, Drug Discovery Phase, Drug Development Phase
รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ. ประสาน มานิตพิสิฐกุล
Scientific Director,
Clinical Pharmacology & Pharmacokinetics,
While Global Pharma Consultants, LLC , USA
พัก – อาหารว่าง
Drug Discovery and Development Process (cont.)
รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ. ประสาน มานิตพิสิฐกุล

วันอังคารที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐
๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น.
ลงทะเบียน
๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น.
Drug Discovery and Development Process (cont.)
รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ. ประสาน มานิตพิสิฐกุล
๑๐.๐๐ – ๑๐.๑๕ น.
พัก – อาหารว่าง
๑๐.๑๕ – ๑๒.๐๐ น.
Mechanism of Cancer Development and Target for Drug Therapy
Assoc. Prof. Dr. S.J. Baek
Laboratory of Signal Transduction,
College of Veterinary Medicine, Seoul
Seoul National University, Korea
๑๒.๐๐ – ๑๓.๓๐ น.
พัก - อาหารกลางวัน
๑๓.๓๐ – ๑๔.๔๕ น.
Animal Testing in Cancer Research
Assoc. Prof. Dr. S.J. Baek
๑๔.๔๕ – ๑๕.๐๐ น.
พัก – อาหารว่าง
๑๕.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
Advance in Anticancer Drugs Development
อาจารย์ ดร. ผกาทิพย์ รื่นระเริงศักดิ์
ภาควิชาเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

~๓~
วันพุธที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๐
๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น.
๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ น.

๑๐.๓๐ – ๑๐.๔๕ น.
๑๐.๔๕ – ๑๒.๐๐ น.

๑๒.๐๐ – ๑๓.๓๐ น.
๑๓.๓๐ – ๑๔.๔๕ น.

๑๔.๔๕ – ๑๕.๐๐ น.
๑๕.๐๐ – ๑๖.๑๕ น.

๑๖.๑๕ – ๑๖.๓๐ น.

ลงทะเบียน
High Throughput Screening Process
อาจารย์ ดร. ศุภฤกษ์ บวรภิญโญ
ผู้จัดการโครงการ
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการค้นหาตัวยา, ECDD
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
พัก – อาหารว่าง
Translational in Silico ADMET Properties to Pharmacokinetic
Estimation in Clinic / Classification of Drug Molecules with ADMET
Concept in Drug Permeability Studies
รองศาสตราจารย์ ดร.ภก. กอบธัม สถิรกุล
เภสัชกร ธิติอนันต์ กุลศิริรัตน์
ภาควิชาเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
พัก – อาหารกลางวัน
PET Probe Synthesis for Drug Discovery and Development
อาจารย์ ดร. ธนธรณ์ ขอทวีวัฒนา
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พัก – อาหารว่าง
Small Animal Nuclear Imaging - PET/SPEC/CT
อาจารย์ ดร. กฤศณัฏฐ์ เชื่อมสามัคคี
ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล
ปิดการสัมมนา
รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ. ปลืม้ จิตต์ โรจนพันธุ์
…………………………………….

