การประชุมครั้งที่ 1
กาหนดการการประชุมเตรียมความพร้อม
“การให้บริการเภสัชสนเทศและฐานข้อมูลการพิสูจน์เอกลักษณ์
ยาเม็ดและยาแคปซูลในประเทศไทย”
วัน 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 วลา 8.30-16.15 น. (ผู้เข้าร่วมประชุม 30 คน)
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
วัน 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
เวลา
กิจกรรม / หัวข้อ
8.30–8.45 น.
ลงทะเบียน
8.45-9.00 น.
พิธีเปิดการอบรม โดยคณบดีคณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
9.00-10.30 น.
แนะนาเว็บไซต์และการให้บริการของหน่วยข้อมูลยา
และสุขภาพ (Drug and Health Information Unit,
DHI) คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
10.30-10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10.45-12.00 น. การสืบค้นฐานข้อมูล Drug identification
และตัวอย่างกรณีศึกษาการตอบคาถาม เรื่อง Drug
identification
12.30-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00-14.30
การใช้ฐานข้อมูลที่มีให้บริการในมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี
-UptoDate, Access Pharmacy,
Micromedex® และฐานข้อมูลอื่น ๆ ที่น่าสนใจ
14.30-14.45 น.
14.45-16.00 น.

พักรับประทานอาหารว่าง
ฐานข้อมูล Drug Identification UBU

16.00-16.15 น.

พิธีปิดงาน โดยคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี

ชื่อวิทยากร

อ.ภญ.ฑิภาดา สามสีทอง
หัวหน้าหน่วยข้อมูลยาและสุขภาพ
คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
อ.ภก.ทวนธน บุญลือ
คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลราชธานี

อ.ภก.พีรวัฒน์ จินาทองไทย
คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลราชธานี

ดร.จินตนา นภาพร
คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลราชธานี

การประชุมครั้งที่ 2
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเสริมศักยภาพภาคีเครือข่ายการให้บริการเภสัชสนเทศในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ณ โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วันที่พฤหัสบดีที่ 23 - ศุกร์ที่ 24 พค. 2562 (ผู้เข้าร่วมประชุม 80 คน)
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ 10 หน่วยกิต
ผู้เข้าร่วมประชุมโปรดนาคอมพิวเตอร์แบบพกพามาเพื่อฝึกปฏิบัติการ
วันที่ 23 พฤษภาคม 2562
เวลา
กิจกรรม / หัวข้อ
08.15 น. – 08.30 น. ลงทะเบียน
08.30 น. - 08.45 น.
พิธีเปิดการอบรม
โดยคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
08.45 น. - 10.15 น.
Revolution of DIS in healthcare policy?
10.15 น. - 10.30 น.
10.30 น. - 12.00 น.

12.00 น. - 13.00 น.
13.00 น. - 14.00 น.
14.00 น. - 14.30 น.
14.30 น. - 16.30 น.

พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
แนะนาเว็บไซต์และการให้บริการของหน่วยข้อมูลยาและ
สุขภาพ (Drug and Health Information Unit, DHI)
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
สาหรับภาคีเครือข่าย
พักรับประทานอาหารกลางวัน
Implementation of healthcare database to clinical
practice
Integrated drug identification resources
ปฏิบัติการ
กรณีศึกษาการตอบคาถามด้านยาและการสืบค้น
(ให้ผู้เข้าร่วมประชุมนาคอมพิวเตอร์มาด้วย มีการฝึกปฎิบัติ
การตอบคาถามด้านยา)
*รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่มในห้องประชุม

ชื่อวิทยากร

ภก.วิพิน กาญจนการุน
โรงพยาบาลบุรีรัมย์
อ.ภญ.ฑิภาดา สามสีทอง
หัวหน้าหน่วยข้อมูลยาและสุขภาพ
คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
อ.ภก.พีรวัฒน์ จินาทองไทย
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ภญ.ดร.จินตนา นภาพร
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
อ.ภก.ทวนธน บุญลือ
และคณาจารย์กลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
1. อ.ภก.มานิตย์ แซ่เตียว
2. อ.ภก.พีรวัฒน์ จินาทองไทย
3. อ.ภญ.ฑิภาดา สามสีทอง
4. อ.ดร.อุไรวรรณ อกนิตย์
5. อ.ภก.ณัฐวัฒน์ ตีระวัฒนพงษ์
6. อ.ภญ.ดร.สุทธาสินี สุวรรณกุล
7. ผศ.ดร.น้องเล็ก คุณวราดิศัย
8. ผศ.จีริสุดา คาสีเขียว
9.รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์

วันที่ 24 พฤษภาคม 2562
เวลา
กิจกรรม / หัวข้อ
ชื่อวิทยากร
08.30 น. – 08.45 น. ลงทะเบียน
08.45 น. - 10.15 น.
Qualitative research evaluation: what should we รศ.ดร.สัมมนา มูลสาร
know?
10.15 น. - 10.30 น.
พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
10.30 น. - 12.00 น.
Quantitative research evaluation: what should we อ.ภก.ดร.มานิตย์ แซ่เตียว
know?
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
12.00 น. – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 น. - 15.00 น.
ปฏิบัติการ แบ่งกลุ่มย่อย
อ.ภก.ดร.มานิตย์ แซ่เตียว

กรณีศึกษาการประเมินวรรณกรรมปฐมภูมิ
(ให้ผู้เข้าร่วมประชุมนาคอมพิวเตอร์มาด้วย
มีการฝึกปฎิบัติการประเมินวรรณกรรมปฐมภูมิ)

15.00 น. – 15.15 น.
15.15 น. - 16.15 น.

พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ปฏิบัติการ แบ่งกลุ่มย่อย
กรณีศึกษาการประเมินวรรณกรรมปฐมภูมิ
(ให้ผู้เข้าร่วมประชุมนาคอมพิวเตอร์มาด้วย
มีการฝึกปฎิบัติการประเมินวรรณกรรมปฐมภูมิ)

16.15 น. - 16.30 น.

พิธีปิดการประชุม

*พิธีกร อ.ดร.วันนิศา ดงใต้ อ.ประสิทธิชัย พูลผล

และคณาจารย์กลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
1. อ.ภก.ทวนธน บุญลือ
2. อ.ภก.พีรวัฒน์ จินาทองไทย
3. อ.ภญ.ฑิภาดา สามสีทอง
4. อ.ดร.อุไรวรรณ อกนิตย์
5. อ.ภก.ณัฐวัฒน์ ตีระวัฒนพงษ์
6. อ.ภญ.ดร.สุทธาสินี สุวรรณกุล
7. ผศ.ดร.น้องเล็ก คุณวราดิศัย
8. ผศ.จีริสุดา คาสีเขียว
9. รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์
อ.ภก.ดร.มานิตย์ แซ่เตียว
และคณาจารย์กลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
1. อ.ภก.ทวนธน บุญลือ
2. อ.ภก.พีรวัฒน์ จินาทองไทย
3. อ.ภญ.ฑิภาดา สามสีทอง
4. อ.ดร.อุไรวรรณ อกนิตย์
5. อ.ภก.ณัฐวัฒน์ ตีระวัฒนพงษ์
6. อ.ภญ.ดร.สุทธาสินี สุวรรณกุล
7. ผศ.ดร.น้องเล็ก คุณวราดิศัย
8. ผศ.จีริสุดา คาสีเขียว
9. รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์

