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ก ำหนดกำรโครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรเภสัชกรรม ครั้งที่ 12/2562 
เรื่อง “หัวข้อปัจจุบันในกำรจัดกำรทำงเภสัชกรรม” 

(Current Issues in Pharmacy Administration) 
วันท่ี  22-26  เมษำยน  พ.ศ. 2562 

ณ โรงแรมนำรำยณ์  กรุงเทพมหำนคร 

วัน / เวลำ หัวข้อบรรยำย / กิจกรรม วิทยำกร 
วันจันทร์ที่ 22 เมษำยน 2562  “ควำมรู้ปัจจุบันด้ำนกำรจัดกำรและพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์” 
08.00-08.15 น. ลงทะเบียน  
08.15-08.45 น. พิธีเปิดการประชุม คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ 
08.45-10.15 น. Liberal Arts Education : กำรประยุกต์สู่กำรบริหำรงำนให้บุคลำกรท ำงำนอย่ำง

มีควำมสุข 
ศ.นพ.เทพ  หิมะทองค ำ 
โรงพยาบาลเทพธารินทร์ 

10.15-10.30 น. พักรับประทำนอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 
10.30-12.00 น. กำรสร้ำงทีมสหวิชำชีพในกำรดูแลผู้ป่วยและกำรท ำงำนร่วมกันอย่ำงมีควำมสุข ศ.นพ.เทพ  หิมะทองค ำ 

โรงพยาบาลเทพธารินทร์ 
12.15-13.15 น. พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน 
13.15-15.15 น. กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ 

- ความส าคัญของทรัพยากรมนุษย์ต่อองค์กร 
- จะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างไร   

จะเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานของลูกน้องได้อย่างไร 
บทเรียนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในโรงพยาบาลและหน่วยงานอื่น ๆ 

ดร.อโนมำ  ศุขสวัสดิ์ ณ อยุธยำ 

15.15-15.30 น. พักรับประทำนอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 
15.30-16.30 น. กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ (ต่อ) 

- ความส าคัญของทรัพยากรมนุษย์ต่อองค์กร 
- จะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างไร   

จะเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานของลูกน้องได้อย่างไร 
- บทเรียนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในโรงพยาบาลและหน่วยงานอื่น ๆ 

ดร.อโนมำ  ศุขสวัสดิ์ ณ อยุธยำ 

วันอังคำรที่ 23 เมษำยน 2562   “ควำมรู้ปัจจุบันด้ำนกำรจัดกำรเทคโนโลยีข้อมูลสำรสนเทศ” 
08.00 น. ลงทะเบียน   
08.00-08.30 น. สรุปและทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ ผศ.ดร.อำรีวรรณ เชี่ยวชำญวัฒนำ 
08.30-09.30 น. บทบำทของระบบ IT ในงำนเภสัชกรรม: ประสบกำรณ์จำกกำรเยี่ยมส ำรวจ HA  

อดีต ปัจจุบัน  อนำคต 
รศ.ภญ.ธิดำ  นิงสำนนท ์
สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล  
(ประเทศไทย) 

09.30-10.30 น. เทคโนโลยีข้อมูลสำรสนเทศในยุคไทยแลนด์ 4.0 กับกำรจัดกำรด้ำนเภสัชกรรมใน
โรงพยำบำล 

ภก.คมกฤช  ศรีไสว 
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ 

10.30-10.45 น. พักรับประทำนอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 
10.45-12.00 น. เทคโนโลยีข้อมูลสำรสนเทศในยุคไทยแลนด์ 4.0 กับกำรจัดกำรด้ำนเภสัชกรรมใน

โรงพยำบำล (ต่อ) 
ภก.คมกฤช  ศรีไสว 
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ 
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วันอังคำรที่ 23 เมษำยน 2562   “ควำมรู้ปัจจุบันด้ำนกำรจัดกำรเทคโนโลยีข้อมูลสำรสนเทศ” 
12.00-13.00 น. พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน 
13.00-14.30 น. เทคโนโลยีข้อมูลสำรสนเทศในยุคไทยแลนด์ 4.0 กับกำรจัดกำรด้ำนเภสัชกรรมใน

โรงพยำบำล (ต่อ) 
ภก.คมกฤช  ศรีไสว 
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ 

14.30-14.45 น. พักรับประทำนอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 
14.45-16.30 น. เทคโนโลยีข้อมูลสำรสนเทศในยุคไทยแลนด์ 4.0 กับกำรจัดกำรด้ำนเภสัชกรรมใน

โรงพยำบำล (ต่อ) 
ภก.คมกฤช  ศรีไสว 
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ 

วันพุธที่ 24 เมษำยน 2562   “ควำมรู้ปัจจุบันด้ำนกำรจัดซื้อยำและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยำ กฎระเบียบด้ำนกำรบริหำรบุคคล” 
08.00 น. ลงทะเบียน  
08.00-08.30 น. สรุปและทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ ผศ.ดร.กรแก้ว จันทภำษำ 
08.30-10.30 น. กำรจัดหำยำเพ่ือให้ผู้ป่วยเข้ำถึงยำจ ำเป็นได้อย่ำงสมเหตุสมผล: กรณีศึกษำยำ

รักษำมะเร็งโรงพยำบำลอุดรธำนี  
ภญ.อุดมลักษณ์  รังสิยำภรณ์รัตน ์
โรงพยาบาลอุดรธานี 

10.30-10.45 น. พักรับประทำนอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 
10.45-12.15 น. เรื่องน่ำรู้เกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์ส ำหรับเภสัชกร ภก.ปรีชำ พันธุ์ติเวช  

นายกสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยี
เครื่องมือแพทย์ไทย 

12.15-13.15 น. พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน 
13.15-14.45 น. ระเบียบและแนวทำงปฏิบัติในกำรบริหำรบุคคลส ำหรับเภสัชกรหัวหน้ำงำน 

 
คุณเรืองรัตน์ บัวสัมฤทธ์ิ  
อดีตผู้อ านวยการกลุ่มเสริมสร้างวินัย
และระบบคุณธรรม 

14.45-15.00 น. พักรับประทำนอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 
15.00-16.30 น. ระเบียบและแนวทำงปฏิบัติในกำรบริหำรบุคคลส ำหรับเภสัชกรหัวหน้ำงำน (ต่อ) 

 
คุณเรืองรัตน์ บัวสัมฤทธ์ิ  
อดีตผู้อ านวยการกลุ่มเสริมสร้างวินัย
และระบบคุณธรรม 

วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษำยน 2562   “ควำมรู้ปัจจุบันด้ำนกำรจัดกำรกำรเงินกำรคลัง” 
08.00 น. ลงทะเบียน  
08.00-08.30 น. สรุปและทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ ผศ.ดร.อำรีวรรณ เชี่ยวชำญวัฒนำ 
08.30-10.30 น. บริหำรกำรเงินและบริหำรเวชภัณฑ์อย่ำงไร ป้องกันไม่ให้โรงพยำบำลอยู่ในระดับ 7 

: กรณีศึกษำโรงพยำบำลบัวลำย 
ภญ.ประภัสสร  คณะรัฐ 
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบัวลาย 

10.30-10.45 น. พักรับประทำนอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 
08.00-08.30 น. ลงทะเบียน  
10.45-12.15 น. ควำมคุ้มค่ำในกำรลงทุนในมุมมองของผู้บริหำรที่มีต่อควำมต้องกำรทรัพยำกรใน

กำรลงทุนเพ่ือพัฒนำงำนดำ้นเภสัชกรรม 
ภก.รังสรรค์ ศิริชัย 
โรงพยาบาลอ านาจเจริญ 

12.15-13.15 น. พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน 
13.15-14.30 น. ควำมคุ้มค่ำในกำรลงทุนในมุมมองของผู้บริหำรที่มีต่อควำมต้องกำรทรัพยำกรใน

กำรลงทุนเพ่ือพัฒนำงำนดำ้นเภสัชกรรม (ต่อ) 
ภก.รังสรรค์ ศิริชัย 
โรงพยาบาลอ านาจเจริญ 

14.30-14.45 น. พักรับประทำนอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 
14.45-16.30 น. ควำมคุ้มค่ำในกำรลงทุนในมุมมองของผู้บริหำรที่มีต่อควำมต้องกำรทรัพยำกรใน

กำรลงทุนเพ่ือพัฒนำงำนดำ้นเภสัชกรรม (ต่อ) 
ภก.รังสรรค์ ศิริชัย 
โรงพยาบาลอ านาจเจริญ 
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วันศุกร์ที่ 26 เมษำยน 2562   “ควำมรู้ปัจจุบันด้ำนแผนกลยุทธ์” 
08.00 น. ลงทะเบียน  
08.00-08.30 น. สรุปและทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ ผศ.ดร.กรแก้ว จันทภำษำ 
08.30-10.30 น. หลักกำรส ำคัญในกำรวำงแผนยุทธ์ศำสตร์ให้ประสบผลส ำเร็จ   ผศ.ดร.ภก.ชำญชัย  จำรุภำชน์ 
10.30-10.45 น. พักรับประทำนอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 
10.45-12.00 น. เครื่องมือท่ีส ำคัญและกำรประยุกต์ใช้ในกำรวำงแผนยุทธ์ศำสตร์ 

- SWOT 
- BALANCED SCORE CARD 
- OBJECTIVE SYSTEM 
- KPI SETTING  

ผศ.ดร.ภก.ชำญชัย  จำรุภำชน์ 

12.00-13.00 น. พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน 
13.00-14.30 น. STRATEGIC FORMULATION & STRATEGIC IMPLEMENTATION  

เทคนิคกำรเขียนโครงกำรให้ถึงผลลัพธ์ 
 

ผศ.ดร.ภก.ชำญชัย  จำรุภำชน์ 

14.30-14.45 น. พักรับประทำนอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 
14.45-16.30 น. เครื่องมือและเทคนิคในกำรประเมินผลแผนยุทธศำสตร์และประเมินโครงกำรในงำน

เภสัชกรรม 
ผศ.ดร.ภก.ชำญชัย  จำรุภำชน์ 

 

เพื่อให้ได้รับประโยชน์สูงสุดจำกกำรเข้ำประชุมเชิงปฏิบัติกำรและ 
เพื่อกำรนับหน่วยกติสะสม ขอให้ทุกทำ่นเข้ำร่วมประชุมให้ครบทุกหัวข้อ 

 


