กําหนดการโครงการสังคมรวมใจ...หวงใยสุขภาพ ป 2562
ระหวางวันที่ 3-4 มิถุนายน 2562 (สําหรับเภสัชกร)
ณ ห-องชลอ โสฬสจินดา อาคารสวนปาฐอาศรม คณะเภสัชศาสตร4 มหาวิทยาลัยศิลปากร
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วันจันทร4 3 มิถุนายน 2562
08.00-08.45 น.
08.45-09.00 น.
09.00- 10.30 น.

10.30-12.00 น.

12.00-13.00 น.
13.00-16.30 น.

หัวข-อ
ลงทะเบียน
พิธีเปด โดย คณบดีคณะเภสัชศาสตร# มหาวิทยาลัยศิลปากร
บรรยายหัวข+อ เครื่องสําอางทันยุค
โดย ศ.ดร.มาลิน อังสุรังสี
บริษัท เอส แอนด# เจ อินเตอร#เนชั่นแนล เอนเตอร# ไพรส# จํากัด (มหาชน)
ขอบเขตสาระสําคัญ
-Cosmetics Technology Commercialization
-New Trends Cosmetics
บรรยายหัวข+อเรื่อง Herbal for cosmetic
โดย ภญ. วัจนา ตั้งความเพียร
โรงพยาบาลเจ+าพระยาอภัยภูเบศร
ขอบเขตสาระสําคัญ
-Herbs for antiaging
-Herbs for anti-pollution/skin protection
-Herbs for whitening
พัก-รับประทานอาหารกลางวัน
อภิปรายหัวข+อเรื่อง กัญชา:
เรื่อง “กัญชาสายพันธุ# การปลูก การนํากัญชาไปใช+ประโยชน#ทางการแพทย#แผน
ป[จจุบัน”
เรื่อง “กฏหมายเกี่ยวกับขอบเขตการนํากัญชามาใช+ประโยชน# ทางการแพทย#
และงานวิจัย การปลูก ครอบครอง ผลิตจําหน^าย ทําได+หรือไม^ แค^ไหนอย^างไร”
เรื่อง “การนํากัญชาไปใช+ทางการแพทย#แผนไทย ตํารับยาทีม่ ีการใช+กัญชา
ประสบการณ#การใช+กัญชาในการรักษา”
โดย ดร.ภญ.นันทกาญจน# สุวรรณปฎกกุล
ผู+อาํ นวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา องค#การเภสัชกรรม
โดย ภก.วชิระ อําพนธ#
ที่ปรึกษาสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
โดย คุณบัญชา สุวรรณธาดา
สมาคมแพทย#อาชีวเวชศาสตร#และสิ่งแวดล+อมแห^งประเทศไทย
โดย นายแพทย#สมนึก ศิริพานทอง
บริษัทเมดิสเต็ม จํากัด
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หัวข-อ
ผูดําเนินการอภิปราย โดย ภญ.ผศ.ดร.วันดี ญาณไพศาล
ขอบเขตสาระสําคัญของหัวข-อบรรยาย
ประเภทกัญชา การปลูก
การนํากัญชาไปใช+ประโยชน#ดา+ นใด
สาระสําคัญของพระราชบัญญัติยาเสพติดให+โทษและกฎหมายที่
เกี่ยวข+อง
เงื่อนไขการอนุญาต ผลิต จําหน^าย นําเช+า ส^งออก หรือมีไว+
ครอบครองยาเสพติดให+โทษในประเภท 5 (กัญชา)
คุณสมบัติผู+ขออนุญาต ผลิต จําหน^าย นําเช+า ส^งออก หรือมีไว+
ครอบครองยาเสพติดให+โทษในประเภท 5 (กัญชา)
บทเฉพาะกาล

หมายเหตุ มีรับรองอาหารวางชวงเช-าและชวงบาย
วันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2562
หัวข-อ
08.30-09.00 น.
ลงทะเบียน
09.00- 10.30 น.
หัวข+อเรื่อง Precision Medicine; What? Why ? When and How?
โดย อ.ดร. ศิวนนท# จิรวัฒโนทัย
สังกัดภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร#ศิริราชพยาบาล
ขอบเขตสาระสําคัญ
ความหมายของ Precision medicine, ความสําคัญและเหตุผลการนํามาใช+ การ
พิจารณาเลือกใช+การรักษาดังกล^าว เช^นโรคที่มีการใช+ และ ตัวอย^างของการรักษา
ที่เรียกว^า “Precision medicine”
10.30-12.00 น.
หัวข+อเรื่อง SMART therapy in cancer ; Where are we now?
โดย ศ. นพ. มานพ พิทักษ#ภากร
สังกัดภาควิชาอายุรศาสตร# สาขาวิชาเวชพันธุศาสตร#
คณะแพทยศาสตร#ศิริราชพยาบาล
ขอบเขตสาระสําคัญ
ความหมายการรั กษามะเร็ งแบบชาญฉลาด หรือแบบเฉียบคม การพัฒนาการ
รักษาดังกล^าว ในป[จจุบัน ผลการพัฒนา และแนวโน+มการพัฒนาในอนาคต
12.00-13.00 น.
พัก-รับประทานอาหารกลางวัน
13.00-14.00 น.
หัวข+อเรื่อง ระบบอัตโนมัติสําหรับงานเภสัชกรรม(Pharmacy Automation)
โดย ภก.ดร.ชัยวัฒน# คณิตวรานันท#
2

วันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2562

หัวข-อ
Pharmacy Automation Director, บริษัท เกทเวย# เฮลท#แคร# จํากัด
ขอบเขตสาระสําคัญ
1. Scope of Pharmacy Automation
2. Critical Platform of Pharmacy Automation
3. Challenge in Pharmacy Automation
4. Drive to Success of Pharmacy Automation
14.00-15.00 น.
หัวข+อเรื่อง โปรแกรมประยุกต#สําหรับงานการใช+ยาอย^างสมเหตุผล(Applications
for Rational Drug Uses)
โดย ภก.อุดมโชค สมหวัง
เภสัชกรชํานาญการ โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค#ที่ 17
ขอบเขตสาระสําคัญ
- Rational Drug Uses
- การ Application โปรแกรมสําหรับการใช+ยาอย^างสมเหตุสมผล
15.00-15.10 น.
พัก-รับประทานอาหารว^าง
15.10-16.10 น.
หัวข+อเรื่อง IoT for Smart Healthcare
โดย ภก.ผศ.ฉัตรชัย เผ^าทองจีน
ผู+อาํ นวยการศูนย#คอมพิวเตอร# มหาวิทยาลัยศิลปากร
ขอบเขตสาระสําคัญ
• IoT หรือ Internet of Thing คืออะไร มีความสําคัญอย^างไร
• IoT ในชีวิตประจําวัน
• IoT กับ Smart Healthcare
• แนวคิดการพัฒนาและประยุกต#ใช+ IoT ในงานเภสัชกรรม
หมายเหตุ 1. มีรับรองอาหารวางชวงเช-าและชวงบาย
1. วิทยากรอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
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