
ก ำหนดกำรประชุมวิชำกำรและน ำเสนอผลงำน“เภสัชกรรม ในอนำคต”   
วันท่ี  31  ตุลำคม  2562 ถึง วันที่ 1 พฤศจิกำยน  2562 

โรงแรมเซ็นทรำบำยเซ็นทำรำศูนย์รำชกำรและคอนเวนชันเซ็นเตอร์แจ้งวัฒนะ 
วันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลำคม  2562 

08.00 - 09.00 น. ลงทะเบียน ณ ห้องประชุมวำยุภักษ์ 3-4 ชั้น 4 
09.00 - 09.45 น. กล่ำวรำยงำน โดย ภก.ปิยเชษฐ์  จตุเทน  ประธานชมรมเภสัชกรโรงพยาบาลชุมชน 

กล่ำวต้อนรับ โดย คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
พิธีเปิดกำรประชุม 
บรรยายพิเศษ เภสัชกรกบัการพัฒนาระบบยาของประเทศไทย  
โดย นายอนุทิน  ชาญวีรกูล  รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีวา่การกระทรวงสาธารณสุข 

09.45 - 10.30 น. พิธีมอบรำงวัลด้ำนเภสชักรรม  
  -มอบโล่รางวัลและใบประกาศนียบัตร ในโครงการประเมินมาตรฐานความปลอดภัยด้านยาเป็นแบบอย่างที่ดี ในระดับประเทศ จ านวน 1 รางวัล 
  -มอบโล่รางวัลและใบประกาศนียบัตร ในโครงการประเมินมาตรฐานความปลอดภัยด้านยาเป็นแบบอย่างที่ดีในระดับภาค จ านวน 3 ภาค 
  -มอบโล่รางวัลและใบประกาศนียบัตร ในโครงการประเมินมาตรฐานความปลอดภัยด้านยาเป็นแบบอย่างที่ดีในระดับเขต จ านวน  8  เขต 
  -มอบโล่เภสัชกรด้านการสร้างคุณูปการ จ านวน  11 ท่าน 

10.30 - 11.00 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ณ หน้ำห้องประชุมวำยุภักษ์ 3-4 ชั้น 4 
11.00 – 12.00 น. บรรยำย smart pharmacist in public health system 

โดย นายแพทย์สุขุม  กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  ณ ห้องประชุมบบีี 402-405 ชั้น 4  
13.00 - 16.30 น. น ำเสนอผลงำน Oral Presentation  (คณะกรรมการประกวดผลงานแบบ oral presentation (แบ่งออก 2 ห้อง) 

 

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B9%8C%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2+%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%A5&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwi3nYauwP_kAhUZU30KHVqODhQQkeECCCwoAA
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B9%8C%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2+%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%A5&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwi3nYauwP_kAhUZU30KHVqODhQQkeECCCwoAA
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B9%8C%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2+%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%A5&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwi3nYauwP_kAhUZU30KHVqODhQQkeECCCwoAA


ห้องที่ 1 ห้องวำยุภักษ์ 4 (ชั้น 4) ห้องที่ 2 ห้องวำยุภักษ์ 3 (ชั้น 4) 

 งานพัฒนาระบบยา 
 งานบริหารเวชภัณฑ ์

 
กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ 
1. รศ.(พิเศษ) ภก.กิตติ พิทกัษ์นิตินันท์ 
2. ภก.สมพงษ์ ค าสาร 
3. ผศ.(พิเศษ) ภญ.อาภรณ ์จตุรภัทรวงศ์ 

 งานคุ้มครองผู้บริโภคและงานเภสัชกรรมปฐมภูม ิ
 งานเภสัชกรรมการผลติ 
 งานเภสัชกรรมและการแพทย์แผนไทย สมุนไพร 
กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ 
1. ภก.ภาณุโชติ ทองยัง 
2. ภก.สมชัย วงศท์างประเสริฐ 
3. ผศ.วิบูลย์ วัฒนนามกุล 

พักรับประทำนอำหำรวำ่งและเครื่องดื่มเวลำประมำณ 14.30 น. 
 13.00-16.30น.  น ำเสนอ ผลงำน Poster Presentation  (คณะกรรมการประกวดผลงานแบบ Poster Presentation ณ ห้อง บีบี 406 

 งานพัฒนาระบบยา 
กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ 
1. ภก.อ านวย พฤกษ์ภาคภมูิ 
2. ภญ.ฉวีวรรณ ม่วงน้อย 
3. ภญ.ดร.รุ่งทิวา หมื่นปา 

 งานบริหารเวชภัณฑ ์
 งานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชกรรมปฐมภูมิ 
 งานเภสัชกรรมการแพทย์แผนไทย  
กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ 
1. ภก.ดร.บุญมี โพธิ์ค า 
2. ภก.สุภนัย สุขประเสริฐ 
3. ภญ.วรนัดดา ศรีสพุรรณ 

18.00-19.00 น. Dinner Talk   ณ ห้องประชุมวำยุภักษ์ 5-6-7 ชั้น 5 
หัวข้อ พรบ. สมุนไพร กบับทบาทเภสัชกร 
เภสัชกร วราวุธ เสริมสินสิริ ผู้อ านวยการกองผลติภัณฑ์สมุนไพร 

19.00 น. และงานประชุมประจ าปี ชมรมเภสัชกรกระทรวงสาธารณสุข รับประทานอาหารเย็น 

  



วันศุกร์ที่ 1  พฤศจิกำยน  2562 
เวลา 08.00-08.30 น.  ลงทะเบียน ณ ห้องประชุมวำยุภักษ์ 3-4 ชั้น 4 
เวลา 08.30 - 12.00 น.สัมมนา The Best Practice  แบ่ง 2 ห้อง 

ห้องที่ 1 ห้องวำยุภักษ์ 3-4 (ชั้น 4) ห้องที่ 2 ห้อง บีบี 401 
งำนบริกำรเภสัชกรรม/กำรบริหำรจัดกำร งำนบริหำรเวชภัณฑ์/งำนเภสัชกรรมปฐมภูมิ/งำนคุ้มครองผู้บริโภค/งำนผลิต/งำนแพทย์แผนไทย 
-AI for pharmacy patients safety goals by nemocare 20 นาท ี
โดย นายสังเวียน  อ้วนกนัยา เจ้าหน้าที่เวชสถิต ิโรงพยาบาลพนมไพร 

-การผลิตกัญชาทางการแพทย์ และการใช้กัญชาทางการแพทย์ส าหรับเภสัชกร 45นาท ี
        โดย  ดร.ภญ. สชุาดา นิลก าแหง วิลคินส์  
              นักวิจัย 7 สถาบันวิจัยและพัฒนา องค์การเภสัชกรรม 

-AI and pharmaceutical care 20นาท ี
     โดย ภก.เกรียงไกร กองส าลี โรงพยาบาลกาฬสินธุ ์

-การใช้กัญชาทางการแพทย์ตามภูมิปัญญา และงานวิจัยในปัจจุบัน 60 นาที 
        โดย ศ.ดร.ภก.ชยนัต์  พิเชียรสุนทร 

-Easy dispensing 20นาท ี
    โดย ภก.อรรถกร บุญแจ้ง โรงพยาบาลมหาชนะชัย 

-บทบาทเภสัชกรในงานคุ้มครองผู้บริโภค ที่ประชาชนคาดหวัง 60 นาท ี
       โดย ดร. ธีรารตัน์  พันทวี วงศ์ธนะเอนก 

-ระบบรายงานตวัชี้วดัทางเภสัชกรรม RDU R9 เขต9 20 นาท ี
     โดย ภก.ประเสริฐ อาปัจชิง โรงพยาบาลทา่ตมู จังหวัดสรุินทร์ 
-central monitor humidifier and temperature ระดับอ าเภอ 20นาที 
     โดย ภก.สุเทพ สวุรรณไตร โรงพยาบาลบ้านมว่งจังหวัดสกลนคร   

-การพิจารณาคด ีทางคุ้มครองผู้บริโภค   45 นาท ี
       โดย ภก.อ าพล บุญประภากร ผูพ้ิพากษา 

-www.rxthai.net  big data for pharmacy HR report KPI  20 นาท ี
โดย ภก.ทอง บุญยศ ส านักงานสาธารณสุขจังหวดัสุรินทร์ 
-การพัฒนาสมรรถนะเภสัชกร และการคดิค่างาน  30นาท ี
         โดย ภก.สมพงษ์ ค าสาร หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลล าพูน 
-ระบบการบันทึกข้อมูลและการรายงานด้านเภสัชกรรม 30นาท ี
         โดย ภก.ชัยพร สรุเตมีย์กุล CEO บริษัทบางกอกเมดิคอลซอฟต์แวร์ 
-การพัฒนาสมรรถนะ มาตรฐานการปฏิบัติงาน และความก้าวหน้าทางวชิาชีพ
เภสัชกร สายงานราชการ 30 นาท ี
โดย ภก.จิระ  วิภาสวงศ ์ อุปนายกสภาเภสัชกรรม 



* พักรับประทำนอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม เวลำประมำณ  10.30-10.45 น. และพักรับประทำนอำหำรกลำงวัน เวลำประมำณ 12.00-13.00 น.* 
13.00 - 14.00 น. -ภาวะผู้น า กับการน าองค์กร  

       โดย ภญ.อาทิรตัน์  จารุกิจพิพัฒน์ CEO โรงพยาบาลบ ารุงราษฎร ์
14.00 -14.30 น. Re Branding หมอยา   

โดย ภก.ปิยเชษฐ์  จตุเทน  ประธานชมรมเภสัชกร โรงพยาบาลชุมชน 
14.30-14.45 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม  

14.45-15.15 น. เภสัชกรกับการป้องกันปัญหาสุขภาพ    
    โดย ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข 

15.15-16.20 น. มอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดผลงานระดับต่างๆ และรางวัลพิเศษ ความร่วมมือในการจัดงาน 
- มอบใบประกาศนียบัตร (ระดับจังหวดั) สรุปตวัแทนระดับภาค จ านวน 64 ใบ 
- มอบใบประกาศนียบัตร (การน าเสนอผลงาน Oral/Poster Presentation) 

16.20-16.30 น. ปิดกำรประชุม  
 


