กำหนดกำรโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรม ครั้งที่ 12/2564
เรื่อง “หัวข้อปัจจุบันในการจัดการทางเภสัชกรรม” (Current Issues in Pharmacy Administration)
ระหว่างวันที่ 28 - 30 เมษายน 2564
แบบ Online
ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
วัน / เวลำ
หัวข้อบรรยำย / กิจกรรม
วิทยำกร
วันพุธที่ 28 เมษำยน 2564 ควำมรู้ปัจจุบันด้ำนนวัตกรรมเทคโนโลยีในทำงเภสัชกรรม
08.00-08.48 น. ลงทะเบียน
08.45-09.00 น. พิธีเปิดกำรประชุม
คณบดีคณะเภสัชศำสตร์/หรือผู้แทน
09.00-10.30 น. กำรปรับตัวของเภสัชกรในยุค DISRUPTION HOW
รศ. (พิเศษ) ภก. กิตติ พิทักษ์นิตนิ ันท์
TO: นวัตกรรมและเทคโนโลยีกับกำรปรับตัวของเภสัช
รศ.ภญ.อำรีวรรณ เชี่ยวชำญวัฒนำ
กร สู่กำรบริกำรเภสัชกรรมในรูปแบบใหม่
10.30-10.45 น. พักรับประทำนอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม
10.45-12.15 น. กำรปรับตัวของเภสัชกรในยุค DISRUPTION HOW
รศ. (พิเศษ) ภก. กิตติ พิทักษ์นิตนิ ันท์
TO (ต่อ): นวัตกรรมและเทคโนโลยีกับกำรปรับตัวของ
รศ.ภญ.อำรีวรรณ เชี่ยวชำญวัฒนำ
เภสัชกร สู่กำรบริกำรเภสัชกรรมในรูปแบบใหม่
12.15-13.00 น. พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน
13.00-14.30 น. กำรออกแบบระบบงำน: อภิปรำยหัวข้อประสบกำรณ์ ภก. วรวิทย์ กิตติวงศ์สุนทร
ในกำรดำเนินงำน Telepharmacy
ผศ.ภญ.กรแก้ว จันทภำษำ
14.45-15.00 น. พักรับประทำนอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม
15.00-16.30 น. กำรออกแบบระบบงำน: อภิปรำยหัวข้อประสบกำรณ์ ดร.ภญ.วิไลลักษณ์ ตันตะโยธิน
ในกำรดำเนินงำน Telepharmacy (ต่อ)
ร้าน กนกฟาร์มา เชน

วิทยำกรหลัก
วิทยำกรร่วม
วิทยำกรหลัก
วิทยำกรร่วม
วิทยำกรหลัก
วิทยำกรร่วม
วิทยำกรหลัก

วิทยำกรร่วม
ผศ.ภญ.กรแก้ว จันทภำษำ
วันพฤหัสบดีที่ 29 เมษำยน 2564 ควำมรู้ปัจจุบันด้ำนกฎระเบียบกำรบริหำรบุคคล กำรบริหำรเวชภัณฑ์ และกำรบริหำรองค์กร
08.30-09.00 น. ลงทะเบียน
09.00-10.30 น. อภิปรำยหัวข้อเภสัชกรกับตำแหน่งสูงสุดในกำรบริหำร ภญ.ประภัสสร คณะรัฐ
วิทยำกรหลัก
โรงพยำบำลภำครัฐ
ผู้อำนวยกำรโรงพยำบำลบัวลำย
ภก.สำยชล พิมพ์เกำะ
รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนหลักประกัน
สุขภำพแห่งชำติ เขต 9
รศ.ภญ.อำรีวรรณ เชี่ยวชำญวัฒนำ
วิทยำกรร่วม
10.30-10.45 น. พักรับประทำนอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม
10.45-12.15 น. อภิปรำยหัวข้อเภสัชกรกับตำแหน่งสูงสุดในกำรบริหำร ภญ.ประภัสสร คณะรัฐ
วิทยำกรหลัก
โรงพยำบำลภำครัฐ (ต่อ)
ผู้อำนวยกำรโรงพยำบำลบัวลำย
ภก.สำยชล พิมพ์เกำะ
รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนหลักประกัน
สุขภำพแห่งชำติ เขต 9
รศ.ภญ.อำรีวรรณ เชี่ยวชำญวัฒนำ
12.15-13.00 น. พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน
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วิทยำกรร่วม

วัน / เวลำ
หัวข้อบรรยำย / กิจกรรม
13.00-14.30 น. ระเบียบและแนวทำงปฏิบัติในกำรบริหำรบุคคล กำร
บริหำรเวชภัณฑ์ สำหรับเภสัชกรหัวหน้ำงำน

14.30-15.00 น. พักรับประทำนอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม
15.00-16.30 น. ระเบียบและแนวทำงปฏิบัติในกำรบริหำรบุคคล กำร
บริหำรเวชภัณฑ์ สำหรับเภสัชกรหัวหน้ำงำน (ต่อ)

วิทยำกร
คุณเรืองรัตน์ บัวสัมฤทธิ์ ชวนิชกุล
อดีตผู้อำนวยกำรกลุ่มเสริมสร้ำงวินัย
และระบบคุณธรรม
ผศ.ภญ.กรแก้ว จันทภำษำ

คุณเรืองรัตน์ บัวสัมฤทธิ์ ชวนิชกุล
อดีตผู้อำนวยกำรกลุ่มเสริมสร้ำงวินัย
และระบบคุณธรรม
ผศ.ภญ.กรแก้ว จันทภำษำ
วันศุกร์ที่ 30 เมษำยน 2564 ควำมรู้ปัจจุบันด้ำนกำรออกแบบระบบงำน
08.30-09.00 น. ลงทะเบียน
09.00-10.30 น. กำรออกแบบระบบงำนที่ตอบสนองต่อผู้รับบริกำร:
รศ.ดร. ลือชัย ศรีเงินยวง
กำรทำควำมเข้ำใจต่อมุ มมองของผู้ รับบริกำร เพื่ อ ผู้อำนวยกำรศูนย์จิตตปัญญำศึกษำ
รับมืออย่ำงเหมำะสมกับสถำนกำรณ์กำรเปลี่ยนแปลง มหำวิทยำลัยมหิดล
ในปัจจุบัน (covid-19 กัญชำเสรี ควำมแออัดของ ผศ.ภญ.กรแก้ว จันทภำษำ
โรงพยำบำล กำรแพทย์ฉุกเฉิน ฯลฯ)
10.30-10.45 น. พักรับประทำนอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม
10.45-12.15 น. กำรออกแบบระบบงำนที่ตอบสนองต่อผู้รับบริกำร
รศ.ดร. ลือชัย ศรีเงินยวง
(ต่อ):
ผู้อำนวยกำรศูนย์จิตตปัญญำศึกษำ
กำรทำควำมเข้ำใจต่อมุ มมองของผู้ รับบริกำร เพื่ อ มหำวิทยำลัยมหิดล
รับมืออย่ำงเหมำะสมกับสถำนกำรณ์กำรเปลี่ยนแปลง
ในปัจจุบัน (covid-19 กัญชำเสรี ควำมแออัดของ ผศ.ภญ.กรแก้ว จันทภำษำ
โรงพยำบำล กำรแพทย์ฉุกเฉิน ฯลฯ)
12.15-13.00 น. พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน
ภก.กมลศักดิ์ เรืองเจริญรุ่ง
13.00-14.30 น. กำรปรับตัวของเภสัชกรในยุค DISRUPTION HOW
TO: ประสบกำรณ์ในกำรสร้ำงทีมงำนให้บรรลุถึง
ผู้ช่วยประธานคณะผู้บริหาร กลุ่ม 6
เป้ำหมำยขององค์กร
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จากัด
(มหาชน)
ผศ.ภญ.กรแก้ว จันทภำษำ
14.30-15.00 น. พักรับประทำนอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม
ภก.กมลศักดิ์ เรืองเจริญรุ่ง
15.00-16.30 น. กำรปรับตัวของเภสัชกรในยุค DISRUPTION HOW
TO: กำรออกแบบระบบงำนเภสัชกรรม
ผู้ช่วยประธานคณะผู้บริหาร กลุ่ม 6
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จากัด
(มหาชน)
ผศ.ภญ.กรแก้ว จันทภำษำ
16.30 น.
ปิดกำรประชุม
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