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เรื่อง การจัดการห่วงโซ่อุปทานของเภสัชภัณฑ์ในโรงพยาบาล 
ภาค 1 ระหว่างวันที่  14-15  ธันวาคม 2562  

ณ ห้องประชุม 2316 ชัน้ 3 อาคาร 2 คณะเภสัชศาสตร์  
วัน / เวลา หัวข้อบรรยาย / กิจกรรม วิทยากร 

วันเสาร์ที่  14  ธันวาคม 2562 
08.30 – 08.45น. ลงทะเบียน  

08.45 – 09.00 น. พิธีเปิดการประชุม 
 

รศ.ดร.ไพบูลย์   ดาวสดใส 
คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ 
 

09.00 –12.00 น. 
 
 
 

Overview of supply chain management 
-   What is a supply chain? 
-   What are logistics and supply chain 

management? 
-   How should you view SCM? 
-   What are the key concepts? 
- What is the pharmaceutical supply chain? 

 
 
2. What are logistics and supply chain management? 
3. How should you view SCM? 
4. What are the key concepts? 
5. What is the pharmaceutical supply chain in 
Thailand ? 

-รศ.ดร.นุศราพร เกษสมบูรณ์ 
 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

12.00 – 13.00น. - พักรับประทานอาหารกลางวัน - 
13.00 – 17.00 น. 
 

Forecasting of pharmaceutical demand in hospital 
- Forecasting truisms 
- Forecasting techniques 
- Forecasting Errors 

 

-รศ.ดร.นุศราพร เกษสมบูรณ์ 
 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

วันอาทิตย์ที่ 15  ธันวาคม 2562 
08.30 – 09.00 น. Wrap up -ภญ.สุกัณฑา หมวดทอง 

 วิทยาลัยสาธารณสุขสิรินธรขอนแก่น 
 

09.00 – 12.00 น. 
 

Value Stream Management 
- What is lean thinking in health care? 
- What is lean tools? 
- How to do value stream analysis? 

-รศ.ดร.นุศราพร เกษสมบูรณ์ 
 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

12.00 – 13.00 น. - พักรับประทานอาหารกลางวัน - 
13.00 – 17.00 น. Workshop: Integrating Value Stream Mapping and 

PDCA to Improve the Linking Inventory Systems to 
Dispensing Units at Borabue Hospital (120 beds), 
Maha Sarakham Province (using Microsoft Visio 
program) 

-รศ.ดร.นุศราพร เกษสมบูรณ์ 
 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
-ภญ.กัญจน์นรี   จิตต์ธนานันท์ 
 โรงพยาบาลบรบือ จังหวัดมหาสารคาม 

 
เก าหนดการโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรม  



 5 

เรื่อง การจัดการห่วงโซ่อุปทานของเภสัชภัณฑ์ในโรงพยาบาล 
ภาค 2 ระหว่างวันที่  21-22  ธันวาคม 2562  

ณ ห้องประชุม 2316 ชัน้ 3 อาคาร 2 คณะเภสัชศาสตร์  
วัน / เวลา หัวข้อบรรยาย / กิจกรรม วิทยากร 

วันเสาร์ที่  21  ธันวาคม 2562 
08.00 – 08.30 น. ลงทะเบียน  

08.30 – 08.45 น. พิธีเปิดการประชุม 
 

รศ.ดร.ไพบูลย์   ดาวสดใส 
คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ 
 

08.45 – 09.00 น. Wrap up ภญ.สุกัณฑา หมวดทอง 
09.00 – 12.00 น. 
 

Pharmaceutical inventory management in hospital 
- How much to order at one time? 
- When to place an order? 
- How many types of inventory control? 

-รศ.ดร.นุศราพร เกษสมบูรณ์ 
 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

12.00 – 13.00 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- พักรับประทานอาหารกลางวัน – 

13.00 – 15.00 น. Failure Mode and Effect Analysis (FMEA) in cold chain 
management at Sanom Hospital (30 beds) 

-ภญ.พรรณวิภา ลาภจิตร 
โรงพยาบาลสนม จ.สุรินทร์ 

15.00 – 17.00 น. Pharmaceutical supply chain system and Inventory 
Management Tool at the Bangkok Hospital and 
Dusit Medical Services Public Company Limited 
(BDMS) 

-ภญ.ฐิติมา  ยุตรินทร์ 
 โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น 

วันอาทิตย์ที่ 22  ธันวาคม 2562 
08.30 – 09.00 น. Wrap up -ภญ.สุกัณฑา หมวดทอง 

 วิทยาลัยสาธารณสุขสิรินธรขอนแก่น 
 

09.00 – 12.00 น. 
 

Application of kanban system for managing 
pharmaceutical inventory at Kao Suan Kwang 
Hospital (30 beds), Khon Kaen Province: saving 0.7 
Million Baht in 3 months 

-ภญ.กุลวดี  นันทะเสนา 
 โรงพยาบาลเขาสวนกวาง 

12.00 – 13.00 น. - พักรับประทานอาหารกลางวัน - 
13.00 – 17.00 น. 
 

Workshop:  Application of kanban system for managing 
pharmaceutical inventory in hospital and primary care 
setting 
 
 

-รศ.ดร.นุศราพร เกษสมบูรณ์ 
 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
-ภญ.กุลวดี  นันทะเสนา 
 โรงพยาบาลเขาสวนกวาง 
-ภญ.สุกัณฑา หมวดทอง 
 วิทยาลัยสาธารณสุขสิรินธรขอนแก่น 

 


