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ก ำหนดกำรโครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรเภสัชกรรม ครั้งที่ 18/2563 
เร่ือง “หัวข้อปัจจุบันในกำรจัดกำรทำงเภสัชกรรม” 

(Current Issues in Pharmacy Administration) 
วันที่ 27 เมษำยน – 1 พฤษภำคม พ.ศ. 2563 

ณ โรงแรมอมำรี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพมหำนคร 
 

 
วัน / เวลำ หัวข้อบรรยำย / กิจกรรม วิทยำกร 

วันจันทร์ที ่ 27  เมษำยน  2563 ควำมรู้ปัจจุบันด้ำนกำรบริหำรและด้ำนทรัพยำกรมนุษย์   
08.00-08.15 น. ลงทะเบียน  
08.15-08.45 น. พิธีเปิดการประชุม คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ 
08.45-10.15 น. 
 

การปรับตัวของเภสัชกรในยุค DISRUPTION 
HOW TO: ประสบการณ์ในการสร้างทีมงานให้
บรรลุถึงเป้าหมายขององค์กร 

ภญ. อำทิรัตน์ จำรุกิจพิพัฒน์ 
Chief Executive Officer, Bumrungrad International 
Hospital PCL 

10.15-10.30 น. พักรับประทำนอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 
10.30-12.00 น. 
 

การจัดการระบบบริหารความเส่ียงด้านยาของ
โรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนล 
และประสบการณ์อันยาวนานของการใช้
หุ่นยนต์ในการให้บริการเภสัชกรรม 

ภญ. อำทิรัตน์ จำรุกิจพิพัฒน์ 
Chief Executive Officer, Bumrungrad International 
Hospital PCL 
และคณะ 

12.15-13.15 น. พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน 
13.15-15.15 น. 
 

ความส าคัญของ Engagement ในการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ในโรงพยาบาล 

ภก.อุดมศักดิ์ ศิริเลิศไชยำกูล 
ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลกรุงเทพ 

15.15-15.30 น. พักรับประทำนอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 
15.30-16.30 น. 
 

HOW TO: ประสบการณ์การใช้เทคโนโลยีใน
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในโรงพยาบาล 

ภก.อุดมศักดิ์ ศิริเลิศไชยำกูล 
ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลกรุงเทพ 

วันอังคำรที่  28  เมษำยน  2563 ควำมรู้ปัจจุบันด้ำนกำรบริหำรเวชภัณฑ์ และกำรบริหำรโรงพยำบำล 
08.00-08.30 น. ลงทะเบียน  
08.30-10.00 น. 
 

UPDATE การจัดการกองทุนยาและเวชภัณฑ์
ของ ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
(สปสช.) : แนวปฏิบัติ  ผลการด าเนินการ  
ปัญหาอุปสรรค และการเปลี่ยนแปลงใน
อนาคต 

ภญ.สมฤทัย สุพรรณกูล 
เจ้าหน้าที่อาวุโส ส านักสนับสนุนการพัฒนาระบบยาและ. 
เวชภัณฑ์ สปสช. 
ภก.ธนพัฒน์ เลำวหุตำนนท์ 
หัวหน้างานส ากนักสนับสนุนการพัฒนาระบบยาและ. 
เวชภัณฑ์ สปสช. 

10.00-10.15 น. พักรับประทำนอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 
10.15-12.00 น. 
 

UPDATE การจัดการกองทุนยาและเวชภัณฑ์
ของ ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
(สปสช.) : แนวปฏิบัติ  ผลการด าเนินการ  
ปัญหาอุปสรรค และการเปลี่ยนแปลงใน
อนาคต (ต่อ) 

ภญ.สมฤทัย สุพรรณกูล 
เจ้าหน้าที่อาวุโส ส านักสนับสนุนการพัฒนาระบบยาและ. 
เวชภัณฑ์ สปสช. 
ภก.ธนพัฒน์ เลำวหุตำนนท์ 
หัวหน้างานส ากนักสนับสนุนการพัฒนาระบบยาและ. 
เวชภัณฑ์ สปสช. 

12.00-13.00 น. พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน 
13.00-14.30 น. HOW TO: เภสัชกรกับต าแหน่งสูงสุดในการ

บริหารโรงพยาบาลภาครัฐ 
  
 

ภญ.ประภัสสร  คณะรัฐ 
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบัวลาย 
ภก.สำยชล พิมพ์เกำะ  
รองผู้อ านวยการส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9 

14.30-14.45 น. พักรับประทำนอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 
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วัน / เวลำ หัวข้อบรรยำย / กิจกรรม วิทยำกร 
14.45-16.30 น. HOW TO: เภสัชกรกับต าแหน่งสูงสุดในการ

บริหารโรงพยาบาลภาครัฐ (ต่อ) 
 

ภญ.ประภัสสร  คณะรัฐ 
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบัวลาย 
ภก.สำยชล พิมพ์เกำะ  
รองผู้อ านวยการส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9 

วันพุธท่ี  29  เมษำยน  2563 ควำมรู้ปัจจุบันด้ำนกฎระเบียบกำรบริหำรบุคคล และกำรเปลี่ยนสู่มุมมองของผู้รับบริกำร 
08.00-08.30 น. ลงทะเบียน  
08.30-10.30 น. ระเบียบและแนวทางปฏิบัติในการบริหาร

บุคคลส าหรับเภสัชกรหัวหน้างาน 
คุณเรืองรัตน์ บัวสัมฤทธ์ิ  ชวนิชกุล 
อดีตผู้อ านวยการกลุ่มเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม 

10.30-10.45 น. พักรับประทำนอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 
10.45-12.15 น. ระเบียบและแนวทางปฏิบัติในการบริหาร

บุคคลส าหรับเภสัชกรหัวหน้างาน (ต่อ) 
คุณเรืองรัตน์ บัวสัมฤทธ์ิ  ชวนิชกุล 
อดีตผู้อ านวยการกลุ่มเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม 

12.15-13.15 น. พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน 
13.15-14.45 น. มุมมองของผู้รับบริการ  ใจเขาใจเรา : 

การท าความเข้าใจต่อผู้รับบริการ  เพื่อรับมือ
อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์การ
เปล่ียนแปลงในปัจจุบัน  (กัญชาเสรี  ความ
แออัดของโรงพยาบาล   การแพทย์ฉุกเฉิน  
มุมมองท่ีแตกต่างของความฉุกเฉิน ฯลฯ) 

รศ.ดร. ลือชัย ศรีเงินยวง 
คณบดีคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  
มหาวิทยาลัยมหิดล 

14.45-15.00 น. พักรับประทำนอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 
15.00-16.30 น. มุมมองของผู้รับบริการ  ใจเขาใจเรา : 

การท าความเข้าใจต่อผู้รับบริการ  เพื่อรับมือ
อ ย่ า ง เ ห ม า ะ ส ม กั บ ส ถ า น ก า ร ณ์ ก า ร
เปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน  (กัญชาเสรี  ความ
แออัดของโรงพยาบาล   การแพทย์ฉุกเฉิน  
มุมมองท่ีแตกต่างของความฉุกเฉิน ฯลฯ) 

รศ.ดร. ลือชัย ศรีเงินยวง 
คณบดีคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  
มหาวิทยาลัยมหิดล 
 

วันพฤหัสบดีที่  30  เมษำยน  2563 ควำมรู้ปัจจุบันดำ้นกำรจัดกำรระบบงำน 
08.00-08.30 น. ลงทะเบียน  
08.30-10.30 น. HOW TO: LEAN MANAGEMENT IN 

HOSPITAL PHARMACY 
รศ.ดร. ภญ. นุศรำพร  เกษสมบูรณ์ 
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

10.30-10.45 น. พักรับประทำนอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 
10.45-12.15 น. HOW TO: LEAN MANAGEMENT IN 

HOSPITAL PHARMACY (ตอ่) 
รศ.ดร. ภญ. นุศรำพร  เกษสมบูรณ์ 
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

12.15-13.15 น. พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน 
13.15-14.30 น. HOW TO: LEAN MANAGEMENT IN 

HOSPITAL PHARMACY (ตอ่) 
รศ.ดร. ภญ. นุศรำพร  เกษสมบูรณ์ 
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

14.30-14.45 น. พักรับประทำนอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 
14.45-16.30 น. HOW TO: LEAN MANAGEMENT IN 

HOSPITAL PHARMACY (ตอ่) 
รศ.ดร. ภญ. นุศรำพร  เกษสมบูรณ์ 
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 
 

วันศุกร์ที่  1  พฤษภำคม  2563 ควำมรู้ปัจจุบันด้ำนแผนกลยุทธ์ 
08.00-08.30 น. ลงทะเบียน  
08.30-10.30 น. หลักการส าคัญในการวางแผนยุทธ์ศาสตร์ให้

ประสบผลส าเร็จ   
ผศ.ดร. ภก. ชำญชัย  จำรภุำชน์ 
 

10.30-10.45 น. พักรับประทำนอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 
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วัน / เวลำ หัวข้อบรรยำย / กิจกรรม วิทยำกร 
10.45-12.00 น. เครื่องมือที่ส าคัญและการประยุกต์ใช้ในการ

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

ผศ.ดร. ภก. ชำญชัย  จำรภุำชน์ 
 

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

IMPLEMENTATION  
เทคนิคการเขียนโครงการให้ถึงผลลัพธ์ 

ผศ.ดร. ภก. ชำญชัย  จำรภุำชน์ 
 

14.30-14.45 น. พักรับประทำนอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 
14.45-16.30 น. เครื่องมือและเทคนิคในการประเมินผลแผน

ยุทธศาสตร์และประเมินโครงการในงานเภสัช
กรรม 

ผศ.ดร. ภก. ชำญชัย  จำรภุำชน์ 
 

 

เพื่อให้ได้รับประโยชน์สูงสุดจำกกำรเข้ำประชุมเชิงปฏิบัติกำรและ 
เพื่อกำรนับหน่วยกติสะสม ขอให้ทุกทำ่นเข้ำร่วมประชุมให้ครบทุกหัวข้อ 

 
 


