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การประยุกตเคมีของยาในงานเภสัชกรรมปฏิบัติ
(Application of medicinal chemistry in pharmacy practices)
วันที่ 26 – 27 พฤษภาคม 2554 ณ หองประชุม 206 อาคารราชรัตน
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
หลักการและเหตุผล
ยารักษาโรคที่ใชอยูในปจจุบัน ทั้งตัวยาสําคัญและสวนประกอบอื่นๆ ในตํารับ ไมวาจะเปน
สารที่มีโมเลกุลขนาดเล็กไปจนถึงที่มีขนาดใหญ เชน โปรตีน โพลิเมอร หรือ โพลีแซคคาไรด ลวนแลวแตมี
โครงสร า งทางเคมี ซึ่ ง บ ง ชี้ ถึ ง คุ ณ สมบั ติ ต า ง ๆ เมื่ อ ยาถู ก บริ ห ารเข า สู ร า งกายผลต า งๆ ทางเภสั ช
จลนศาสตร เชน การดูดซึม การกระจายไปตามเนื้อเยื่อตางๆ การเกิดเมตาบอลิซึม หรือการขับออก และ
ผลทางเภสัชพลศาสตร เชน การจับของยาที่รีเซ็บเตอร การยับยั้งการทํางานของเอนไซมเหลานี้เปน
ปจจัยสําคัญที่มีผลตอการออกฤทธิ์ของยา การตีกันของยา และผลขางเคียงของยา ดังนั้นความรูความ
เขาใจในทางดานเคมีของยา เชน คุณสมบัติทางเคมีและฟสิกส สเตอริโอเคมี แรงทางเคมี ปฏิกิริยาทาง
เคมีที่เกี่ยวของกับกระบวนการเมตาบอลิซึม ฯลฯ จะทําใหเขาใจและอธิบายปรากฏการณตางๆ ที่เกิดขึ้น
ขางตนไดสมบูรณมากยิ่งขึ้น และยังสามารถนําไปชวยตั้งตํารับยาแบบตางๆ ไดอีกดวย สงผลใหมีความ
สมบูรณและมีประสิทธิภาพในการรักษาไดดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ในปจจุบันมีการใชสารเภสัชรังสีเพื่อใชตรวจ
วินิจฉัยโรคตางๆ มีมากยิ่งขึ้น เชน โรคมะเร็ง และโรคทางสมอง ดังนั้นความรูทางเคมีของยาจะชวยเพิ่ม
ความเขาใจคุณสมบัติ รวมทั้งการใชสารเภสัชรังสีไดดียิ่งขึ้น
ดังนั้นจะเห็นไดวาการนําความรูทางเคมีของยาไปประยุกตใชรวมกับความรูดานอื่นทางเภสัช
กรรม จะทําใหการทํางานในดานตางๆ ของวิชาชีพมีความสมบูรณและเขมแข็งมากยิ่งขึ้น ซึ่งเปน
ประโยชนตอทัง้ ตัวเภสัชกรผูปฏิบัติงานและวิชาชีพเภสัชกรรมตอไป
ดังนั้น ภาควิชาเภสัชเคมี คณะ
เภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งเปนสวนหนึ่งในการสรางความเขมแข็งใหกับวิชาชีพ จึงไดจัดประชุม
วิชาการในครั้งนี้
วัตถุประสงค
เพื่อทบทวนความรูพื้นฐานทางดานเคมีของยา และการนําความรูทางเคมีของยาไปใชกับงาน
ดานตางๆ ที่เกี่ยวของในวิชาชีพเภสัชกรรม ทั้งนี้ผูเขารวมประชุมจะไดหนวยกิตการศึกษาตอเนื่อง โดยมี
รหัสประจํากิจกรรมคือ 2-000-MDU-000-1105-01 และมีหนวยกิตการศึกษาตอเนื่อง 12 หนวยกิต
หนวยงานที่รบั ผิดชอบ
ภาควิชาเภสัชเคมี คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล โทรศัพท 02-6448695 หรือ
www.pharmacy.mahidol.ac.th
ผูเขารวมประชุม
เภสัชกรในหนวยงานของรัฐและเอกชน อาจารย นักวิจัย และบุคลากรทางดานสาธารณสุข
จํานวน 150 คน

วันเวลา และสถานที่
วันที่ 26 – 27 พฤษภาคม 2554 ณ หองประชุม 206 อาคารราชรัตน คณะเภสัชศาสตร
มหาวิทยาลัยมหิดล
ผลที่คาดวาจะไดรับ
เภสัชกรและบุคลากรที่สนใจ มีความเขาใจความรูทางดานเคมีของยาและสามารถนําความรูที่
ไดรับไปแกปญหาหรือประยุกตกับงานที่ตนเองรับผิดชอบได
ซึ่งจะเปนประโยชนอยางมากตองานใน
วิชาชีพเภสัชกรรม
คาลงทะเบียน
คนละ 2,000 บาท
กําหนดลงทะเบียนภายในวันที่ 20 พฤษภาคม 2554

การชําระเงิน
ชําระเปนเงินสด ที่งานคลังและพัสดุ คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล หรือ
โอนเงินเขาบัญชีธนาคารไทยพาณิชย สาขารามาธิบดี ประเภท ออมทรัพย ชือ่ บัญชี การ
ประชุมวิชาการคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่บัญชี 026-443603-5 และสงหลักฐานใบ
นําฝากของธนาคาร (pay in) พรอมใบสมัครไปที่โทรสาร 02-354-4316, 02-354-4326 หรือสง
หลักฐานไปยัง งานคลังและพัสดุ คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 447 ถนนศรีอยุธยา
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท 02-6448678-91 ตอ 1113, 1106, 1107 ภายในวันที่ 20
พฤษภาคม 2554
********ในวันประชุมโปรดนําใบนําฝากธนาคารตัวจริงมาดวยเพื่อตรวจสอบ********

ใบสมัคร การประชุมวิชาการเรื่อง การประยุกตเคมีของยาในงานเภสัชกรรมปฏิบัติ
(Application of medicinal chemistry in pharmacy practices)

ระหวางวันที่ 26-27 พฤษภาคม 2554
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อําเภอ/เขต ......................................... จังหวัด ...............................
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สมัครเขาประชุม
คนละ 2,000 บาท
ชําระคาลงทะเบียน
เปน
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ลงชื่อ ....................................................... วันที่ .......................
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วันที่ 26 – 27 พฤษภาคม 2554 ณ หองประชุม 206 อาคารราชรัตน
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2554
9:00-9:45 How to drive from theoretical basis of medicinal chemistry to pharmacy practice ?
: Assoc. Prof. Dr. Opa Vajragupta
9:45-10:30 Electrolytes and ions in pharmaceutical products
: Dr. Chutima Phechkrajang
10:30-10:45 พักรับประทานอาหารวาง
10:45-12:15 Roles of different salts and polymorphisms of solid active ingredients in drug efficacy
: Asst. Prof. Dr. Kittisak Sripha
12:15-13:00 พักรับประทานอาหารกลางวัน
13:00-14:00 Factors affecting drug absorption and distribution
: Dr. Jutarat Pimthon
14:00-14:45 Effect of pH and acid-base balance on efficacy and toxicity of drugs
:Pharmacist Salinthip Jarusintanakorn
14:45-15:00 พักรับประทานอาหารวาง
15:00-16:00 How chemical structure involves in drug metabolism and drug interaction ?
: Asst. Prof. Dr. Kittisak Sripha
วันศุกรที่ 27 พฤษภาคม 2554
9:00-10:00 Role of trace elements in enzymes and metal based therapeutics
: Dr. Piyanuch Rojsanga & Dr. Sawanya Buranaphalin
10:00-11:00 Drug-receptor binding and drug protein binding as therapeutic guides
: Assoc. Prof. Dr. Jiraporn Ungwitayatorn
11:00-11:15 พักรับประทานอาหารวาง
11:15-12:15 How do different enantiomers play roles in pharmacodynamics and pharmakineticics ?
: Assoc. Prof. Dr. Jiraporn Ungwitayatorn
12:15-13:00 พักรับประทานอาหารกลางวัน
13:00-14:30 What are pharmacists need to know about Radiopharmaceuticals ?
Medicinal chemistry aspects of current drugs and future trends
1. How do the sitagliptin, saxagliptin, vildagliptin and alogliptin work at DPP IV
target ?
: Assoc. Prof. Dr. Opa Vajragupta
14:45-15:30
2. Chemistry of biomolecular drugs e.g., insulin therapy
: Dr. Jutarat Pimthon
15:30-16:30
3. Targeting cancer cells from MAP linked anticancers
: Asst. Prof. Dr. Kittisak Sripha

