บริษทั ไบเออร์สด๊อรฟ (ประเทศไทย) จํากัด

อาคารสาทรสแควร์ ออฟฟิ ศ ทาวเวอร์, ชั้น 6 และ 7
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โทรศัพท์ (66 2) 665-7999
โทรสาร (66 2 ) 646-4997

โครงการประชุมวิชาการ
เรื่อง นวัตกรรมของสารใหความขาว (Whitening Agent) ในผลิตภัณฑเวชสําอาง
สําหรับเภสัชกรและนักศึกษาเภสัชศาสตร (Visible Progress in Reducing Hyperpigmentation
from Pigmentation Research to Dermocosmetic Innovovation)
วันอาทิตยที่ 2 กุมภาพันธ 2563
ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม จังหวัดเชียงใหม
ชื่อโครงการ การประชุมวิชาการ เรื่อง นวัตกรรมของสารใหความขาว (Whitening Agent) ในผลิตภัณฑ
เวชสําอาง สําหรับเภสัชกรและนักศึกษาเภสัชศาสตร (Visible Progress in Reducing
Hyperpigmentation from Pigmentation Research to Dermocosmetic Innovovation)
ผูรับผิดชอบโครงการ

คณะเภสั ช ศาสตร มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม ร ว มกั บ บริ ษั ท ไบเออร ส ด อ รฟ
(ประเทศไทย) จํากัด

หลักการและเหตุผล
ป ญ หา
ฝ า กระ จุ ด ด า งดํ า หรื อ รอยดํ า หลั ง ผิ ว หนั ง อั ก เสบ
(Post-inflammatory
Hyperpigmentation) คือ ภาวะที่ผิวมีเม็ดสีเขมกวาปกติแตไมถึงกับเปนอันตรายตอผิว สาเหตุการเกิดแบง
ออกไดหลายปจจัย เชน ผิวหนังที่สัมผัสแสงแดดเปนประจํา เพศ อายุ และปจจัยอื่นๆ รวมดวย ทําใหเกิดฝา
กระ จุ ดด างดํ าบนใบหน าและมื อ ก อใหเ กิ ดความกังวลใจ สงผลกระทบตอผูปวยทั้งดานสังคม จิตใจและ
คุณภาพชีวิตของตัวผูปวยและอาจนํามาสูโรคหรือความผิดปกติของระบบรางกายสวนอื่นๆ ได
ปญหาผิวหนัง เปนปญหาสําคัญดานสาธารณสุขที่พบไดบอยมากในรานยา ถือเปนบทบาทและ
ความทาทายของเภสัชกรที่ปฏิบัติการในรานยาในฐานะผูใหการรักษา แนะนําการดูแลอาการ การปฏิบัติตัว
ที่ถูกตองใหแกผูปวย หากเภสัชกรผูดูแลผูปวยมีทักษะ ความรู ความเขาใจเรื่องโรค รวมถึงหลักการรักษา
การเลือกใชและแนะนําผลิตภัณฑเวชสําอางถูกตองแกผูปวย จะชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลผูปวยของ
เภสัชกรในรานยา สงผลใหสุขภาพและคุณภาพชีวิตของผูปวยที่มารับบริการในรานยาดีขึ้น สามารถดํารงชีวิต
ในสังคมไดอยางมีความสุข
จากหลั ก การและเหตุ ผ ลดั ง ที่ ก ล า ว ในการนี้ คณะเภสั ช ศาสตร มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม
จึงไดรวมกับบริษัท ไบเออรสดอรฟ (ประเทศไทย) จํากัด จัดการประชุมวิชาการ เรื่อง นวัตกรรมของสาร
ใหความขาว (Whitening Agent) ในผลิตภัณฑเวชสําอาง สําหรับเภสัชกรและนักศึกษาเภสัชศาสตร (Visible
Progress in Reducing Hyperpigmentation from Pigmentation Research to Dermocosmetic
Innovovation) เพื่อเปนการเผยแพรความรูและขอมูลทางวิชาการการดูแลรักษาปญหาผิวหนังที่เปนปจจุบัน
โดยเฉพาะการรั ก ษา ฝ า กระ จุ ด ด า งดํ า หรื อ รอยดํ า หลั ง ผิ ว หนั ง อั ก เสบ
(Post-inflammatory
Hyperpigmentation) ซึ่งเปนปญหาที่พบไดบอยในรานยา
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บริษทั ไบเออร์สด๊อรฟ (ประเทศไทย) จํากัด

อาคารสาทรสแควร์ ออฟฟิ ศ ทาวเวอร์, ชั้น 6 และ 7
เลขที่ 90ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
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วัตถุประสงค
1. เพื่อใหเภสัชกร/ผูเขาประชุมฯ ที่ปฏิบัติหนาที่ใหบริการผูปวยที่มีปญหาผิวที่พบบอยในรานยา มีความรู
เรื่อง ภาวะ Hyperpigmentation
2. เพื่อใหเภสัชกร/ผูเขาประชุมฯ ที่ปฏิบัติหนาที่ใหบริการผูปวยที่มีปญหาผิวที่พบบอยในรานยา มีความ
เขาใจกลไกสารใหความขาว ( Whitening agent ) สวนประกอบและเทคโนโลยีทันสมัยในการผลิต
ผลิตภัณฑเวชสําอาง พรอมทั้งใหคําแนะนําแกผูปวยไดอยางเหมาะสม
3. เพื่อเปนเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณระหวางวิทยากรและเภสัชกร/ผูเขารวมประชุมฯ ซึ่งสามารถนําไป
ประยุกตใชในการดูแลผูปวยที่มีปญหาผิวในรานยา
4. เพื่อเพิ่มคุณภาพและศักยภาพของรานยายุคใหม ตามหลัก GPP
เปาหมายผูเขารวมประชุมฯ จํานวน 350 คน ประกอบดวย
1. คณาจารย และนักศึกษาจากคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
2. เภสัชกรผูสนใจ
ระยะเวลาและสถานที่ วันอาทิตยที่ 2 กุมภาพันธ 2563 เวลา 08.00-16.30 น.
ณ โรงแรมดิเอ็มเพลส เชียงใหม จังหวัดเชียงใหม
รูปแบบการประชุมฯ
วิทยากร
1. ผศ. นพ. ศุภะรุจ

การบรรยาย/ตอบขอซักถาม
เลื่องอรุณ

สังกัด วิทยาลัยแพทยศาสตรนานาชาติจุฬาภรณ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
2. ผศ. ดร. ภญ. กนกวรรณ เกียรติสิน สังกัด คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
ประโยชนที่ไดรับ
1. เภสัชกรไดรับความรู ทักษะ ประสบการณใหม ดานเทคโนโลยีทางเภสัชกรรมเวชสําอางเพื่อการดูแลผิว
สามารถนําไปประยุกตใชในการดูแลผูปวยที่มีปญหาผิวในรานยาไดอยางเหมาะสม
งบประมาณดําเนินงาน บริษัท ไบเออรสดอรฟ (ประเทศไทย) จํากัด สนับสนุนงบประมาณดําเนินงาน
จัดประชุมวิชาการฯ ครั้งนี้ ตลอดการประชุมฯ

บริษทั ไบเออร์สด๊อรฟ (ประเทศไทย) จํากัด

อาคารสาทรสแควร์ ออฟฟิ ศ ทาวเวอร์, ชั้น 6 และ 7
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กําหนดการ

การประชุมวิชาการ
เรื่อง นวัตกรรมของสารใหความขาว (Whitening Agent) ในผลิตภัณฑเวชสําอาง
สําหรับเภสัชกรและนักศึกษาเภสัชศาสตร (Visible Progress in Reducing Hyperpigmentation
from Pigmentation Research to Dermocosmetic Innovovation)
วันอาทิตยที่ 2 กุมภาพันธ 2563
ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม จังหวัดเชียงใหม
เวลา
หัวขอ
วิทยากร
08.00-08.30 น. ลงทะเบียน และเปดงานประชุมฯ
รศ. ดร. ภก. วิรัตน นิวัฒนนันท
คณบดีคณะเภสัชศาสตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
08.30-12.00 น. กิจกรรมปฐมนิเทศ
ผศ. ดร. ภญ. นันทวรรณ กิติกรรณากรณ
เตรียมความพรอมสําหรับการฝกปฏิบัติงาน
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
วิชาชีพ คณะเภสัชศาสตร หาวิทยาลัยเชียงใหม อ. ดร. ภก. ปรัชญา ทิพยดวงตา
และมหาวิทยาลัยพายัพ
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
อ. ดร. ภก. นพดล นันตะมูล
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยพายัพ
ภก. ธวัชชัย เหลืองโสภาพรรณ
รานยา Quality drug
ภญ. ลัดดาวัลย ศิริลักษณ
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม
ภญ. สุขุมาลย กิตติวัชนะ
โรงพยาบาลสะเมิง
ภก. บุญชัย ทวีอภิรดีเสนา
Medical representative
Pfizer Thailand company
ภญ. กานตชนก แสนพรหม
Medical representative
Boehringer Ingelheim Thailand
12.00-13.00 น. พัก-รับประทานอาหาร

บริษทั ไบเออร์สด๊อรฟ (ประเทศไทย) จํากัด

อาคารสาทรสแควร์ ออฟฟิ ศ ทาวเวอร์, ชั้น 6 และ 7
เลขที่ 90ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ (66 2) 665-7999
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13.00-13.15 น. เปดการประชุมวิชาการ
13.15-14.15 น.

Visible in Reducing Hyperpigmentation

14.15-15.15 น.

สารสําคัญในผลิตภัณฑเพื่อผิวกระจางใส

15.15-15.45 น.

ถาม-ตอบ ปญหาผิว และโรคทางผิวหนังที่พบ
บอยในรานยา
ความรูผลิตภัณฑยูเซอริน

15.45-16.30 น.
16.30 น.
หมายเหตุ :

ปดการประชุมวิชาการ

คุณวิพิมพร เจียมพานิช
Group Key Account Manager ยูเซอริน
ผศ. นพ. ศุภะรุจ เลื่องอรุณ
วิทยาลัยแพทยศาสตรนานาชาติจุฬาภรณ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ผศ. ดร. ภญ. กนกวรรณ เกียรติสิน
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
ผศ. นพ. ศุภะรุจ เลื่องอรุณ
และ ผศ. ดร. ภญ. กนกวรรณ เกียรติสิน
ภก. ดร. รวมศักดิ์ วีระสุนทร
ยูเซอริน

* เวลาตามกําหนดการประชุมวิชาการฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
** รับประทานอาหารวางในหองประชุมฯ
*** 2 หนวยกิตการศึกษาตอเนื่องทางเภสัชศาสตร (CPE) ในชวง 13.15-15.15 น.
**** เภสัชกรสนใจและสอบถามรายละเอียดการสมัครเขารวมกิจกรรมชวงบายติดตอ
สอบถามไดที่...

