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วันที่ 21 กันยายน 2563 (หนวยกิตรวม 4.00 หนวยกิต)
เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียน
เวลา ๐๙.๐๐ – 10.00 น. การอภิปราย เรื่อง ทิศทางการพัฒนางานเภสัชกรรมโรงพยาบาล
โดย ภญ.สุรีรัตน ตั้งสงาศักดิ์ศรี
โรงพยาบาลหาดใหญ จังหวัดสงขลา
ภญ.วรนัดดา ศรีสุพรรณ
กองบริหารการสาธารณสุข
ภญ.ไพรำ บุญญะฤทธิ์
กองบริหารการสาธารณสุข ดำเนินการอภิปราย
เวลา ๑๐.00 - ๑0.30 น. พักรับประทานอาหารวาง
เวลา ๑0.30 – 11.15 น. Rabies : Guideline & Practice 2020
โดย ศ.นพ.ธีระพงษ ตัณฑวิเชียร
หัวหนาภาควิชาอายุรศาสตร คณะแพทยศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
เวลา 11.15 – 12.00 น. Role of Aripipazole in Bipolar Disorder and Schizophrenia patients
โดย ผศ.นพ.ณัทธร พิทยรัตนเสถียร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ
นพ.อภิชาติ จริยาวิลาศ
โรงพยาบาลศรีธัญญา
เวลา 12.00 - ๑3.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
เวลา ๑๓.00 – 14.30 น. Pharmaceutical Acquistion Capacity, PAC : ขีดความสามารถเสริมกำลังซื้อ
และ ระบบ BI จากฐานขอมูลคลังเวชภัณฑเพื่อสนับสนุนนโยบายงานบริหารเวชภัณฑ
โดย ผศ.ดร.ภญ.รุงเพ็ชร สกุลบำรุงศิลป คณบดีคณะเภสัชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ภก.ดำรงเกียรติ ตั้งเจริญ
โรงพยาบาลอุดรธานี
ภญ.ไพรำ บุญญะฤทธิ์
กองบริหารการสาธารณสุข ดำเนินการอภิปราย
เวลา 14.30 - 15.00 น. พักรับประทานอาหารวาง
เวลา 15.00 - ๑6.30 น. การอภิปราย เรียนรูจากประสบการณ : การพัฒนางานเภสัชกรรมโรงพยาบาล
โดย ภก.สมพงค คำสาร
โรงพยาบาลลำพูน
ภก.ประทิน ฮึงวัฒนากุล
โรงพยาบาลพระนั่งเกลา
ภก.วิจารณ ศรีประสิทธิ์
โรงพยาบาลยะลา
ภก.สุริยัน ธิติวิเชียรเลิศ
โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช องคที่ 17
ภก.ธงชัย วัลลภวรกิจ
โรงพยาบาลพระจอมเกลา
ภก.สุรพงษ ตุลาพันธุ
ดำเนินการอภิปราย

-2วันที่ 22 กันยายน 2563 (หนวยกิตรวม 6.00 หนวยกิต)
เวลา ๐๙.๐๐ – 12.00 น. การบรรยาย เรื่อง การบริหารกำลังคนสายงานเภสัชกรรม
โดย นายสรรเสริญ นามพรหม
ผูอ ำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ผูแทนวิทยาลัยเภสัชบำบัด สภาเภสัชกรรม
ผูแทนสำนักงาน ก.พ.
ภก.สมพงค คำสาร
โรงพยาบาลลำพูน
ภก.ธงชัย วัลลภวรกิจ
โรงพยาบาลพระจอมเกลา
ภญ.นุชนอย ประภาโส
กองบริหารการสาธารณสุข ดำเนินการอภิปราย
เวลา ๑๒.00 - ๑๓.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
เวลา ๑๓.00 – 15.00 น. Hot spot การจัดการทางเภสัชกรรม
1. การบริหารจัดการพัฒนาโรงพยาบาล
โดย ภญ.อรพินทร ปราโมทย
โรงพยาบาลชลบุรี
2. การสนับสนุนและสงเสริมการทำงานเปนทีม
โดย ภญ.วินิดา ศรีกุศลานุกูล
โรงพยาบาลมะการักษ
3. New normal รับยาใกลบาน : ลดความแออัด ลดเวลารอคอย
โดย ภก.ยงยุทธ โลศุภกาญจน
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห
ภก.อำนวย พฤกษภาคภูมิ
ดำเนินการอภิปราย
เวลา 15.00 - ๑5.30 น. พักรับประทานอาหารวาง
เวลา 15.30 - ๑6.30 น. อภิปรายปญหาทั่วไป
_______________________________

โครงการประชุมหัวหนากลุมงานเภสัชกรรมโรงพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข
หลักการและเหตุผล
การพัฒนางานเภสัชกรรมโรงพยาบาล เพื่อใหบรรลุความตองการของสังคมและการมีคุณภาพชีวิต
ที่ดีของประชาชน หัวหนากลุมงานเภสัชกรรมมีบทบาทสำคัญในการประสานงานและทำงานอยางใกลชิดกับบุคลากร
ทางการแพทยอื่นๆ จึงตองมีการพัฒนาแนวคิด องคความรูตางๆ ทั้งดานภาวะความเปนผูนำ การบริหารจัดการ การ
กระจายและการควบคุมกำกับการใชยา การศึกษาวิจัย รวมทั้งกฎ ระเบียบตางๆ เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานไดตาม
มาตรฐานที่กำหนด
ดั งนั้ น ชมรมเภสั ช กรโรงพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข จึงได จัด การประชุม หั ว หน ากลุ ม งาน
เภสัชกรรมโรงพยาบาล กระทรวงสาธารณสุขขึ้น เพื่อเปนเวทีสำหรับแลกเปลี่ยนองคความรู ประสบการณ หารือ
ความรวมมือและความชวยเหลือกันทั้งดานการพัฒนางานเภสัชกรรม อัตรากำลัง และความกาวหนา รวมถึงนำเสนอ
ผลงานเพื่อใหผูเขารวมประชุมนำแนวคิดที่ไดกลับไปใชในการพัฒนางานเภสัชกรรมโรงพยาบาลตอไป
วัตถุประสงค
1. เพื่อพัฒนาแนวคิด องคความรู แลกเปลี่ยนประสบการณ และเครื่องมือในการปฏิบัติงานระหวางหัวหนา
กลุมงานเภสัชกรรมโรงพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข
2. เพื่อรับทราบแนวคิด เปาหมาย และแผนการดำเนินงานในการเพิ่มศักยภาพงานเภสัชกรรม
กลุมเปาหมาย
ระยะเวลา
สถานที่

หัวหนากลุมงานเภสัชกรรมโรงพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข รวม 120 คน
วันที่ 21-22 กันยายน 2563
โรงแรมนารายณ สีลม กรุงเทพมหานคร

ผูรับผิดชอบโครงการ
ชมรมเภสัชกรโรงพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข รวมกับกองบริหารการสาธารณสุข
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
เภสัชกรหัวหนากลุมงานเภสัชกรรมโรงพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข ไดรับความรู และสามารถ
นำไปประยุกตใชในการปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนางานเภสัชกรรมโรงพยาบาล
………………………………………………. ผูเสนอโครงการ
(นางสาววรนัดดา ศรีสุพรรณ)
……………………………………………….. ผูอนุมัติโครงการ
(นางสุรีรัตน ตั้งสงาศักดิ์ศรี)
ประธานชมรมเภสัชกรโรงพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข

