กำหนดกำร
กำรประชุมวิชำกำรระดับชำติด้ำนเภสัชศำสตร์สังคมและกำรบริหำร ประจำปี 2564
Social and Administrative Pharmacy Graduate Studies and Research Conference 2021:
Momentum for Change in Primary Care Pharmacy during Digital and Transformative Era
ระหว่ำงวันที่ 20-21 พฤษภำคม 2564
Virtual Conference ณ คณะเภสัชศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม
วันที่ 20 พฤษภำคม 2564
8.00-8.45 น. ลงทะเบียน
8.45-9.00 น. เปิดงาน
โดย คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
9.00-9.45 น. ปาฐกถา เรื่องทิศทางการพัฒนา Primary care pharmacy
โดย รศ.ดร.จิราพร ลิ้มปานานนท์ นายกสภาเภสัชกรรม
9.45-10.30 น. บรรยาย เรื่องการพัฒนาศักยภาพเภสัชกรและ short course training program
โดย ภก.วรวิทย์ กิตติวงศ์สุนทร ผู้อานวยการวิทยาลัยคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพ
แห่งประเทศไทย
10.30-10.45 น. พักเบรค
10.45-12.00 น. เสวนา 1 การพัฒนางาน Primary care pharmacy: Integrated management of drug
logistics and pharmaceutical care
สถานการณ์การพัฒนาในประเทศไทย: รศ.ดร.นุศราพร เกษสมบูรณ์ ม.ขอนแก่น
นวัตกรรมการส่งยาที่บ้าน ส่งยาทางไปรษณีย์ และรับยาที่ร้านยาใกล้บ้าน:
ภญ.รัชฎาพร สุนทรภาส
รพ.ศรีนครินทร์
ดร.ภญ.เบญจพร ศิราลักษณ์ รพ.ขอนแก่น
ภญ.กาญจนา เสียงใส
สสจ.ยโสธร
Telepharmacy: ภก.วิรุณ เวชศิริ กรรมการสมาคมเภสัชกรรมการตลาด (ประเทศไทย)
ผู้ดาเนินรายการ: รศ.ดร.นุศราพร เกษสมบูรณ์ ม.ขอนแก่น
12.00-13.00 น. พักกลางวัน
13.00-15.00 น. การวิจัยและพัฒนางานเภสัชกรรม: การนาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา 1
ห้อง 1
Health Services
Research and HTA

ห้อง 2
Rational Drug Use
and Health
Behaviors
กรรมการ:
กรรมการ:
ผศ.ดร.กฤษณี สระมุณี ผศ.ดร.อิสรา จุมมาลี
กรรมการจากสถาบันอื่น กรรมการจากสถาบันอื่น

ห้อง 3
Pharmacy
Administration and
Laws
กรรมการ:
ผศ.ธนพงศ์ ภูผาลี
กรรมการจากสถาบันอื่น

ห้อง 4
Community and Other
issues
กรรมการ:
ผศ.ดร.สมศักดิ์ อาภาศรีทองสกุล

กรรมการจากสถาบันอื่น

15.00-15.15 น. พักเบรค
15.15-16.30 น. เสวนา 2 – การปรับตัวของ SAP postgraduate study ในการพัฒนางานเภสัชกรรม
วิทยากร: ภญ.นุชน้อย ประภาโส
กองบริหารการสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข
อ.ดร.ชิดชนก เรือนก้อน
ม.เชียงใหม่
ผศ.ดร.กรแก้ว จันทรภาษ
ม.ขอนแก่น
ผศ.ดร.กฤษณี สระมุณี
ม.มหาสารคาม
1

รศ.วิวัฒน์ ถาวรวัฒยงค์
ม.ศิลปากร
อ.ดร.พิมพ์วรา ตันเวชศิลป์ ม.สงขลานครินทร์
ผู้ดาเนินรายการ: รศ.ดร.สุรศักดิ์ ไชยสงค์ ม.มหาสารคาม
วันที่ 21 พฤษภำคม 2564
8.00-8.30 น. ลงทะเบียน
8.30-10.00 น. บรรยาย วิวาทะ – ทาไมไม่ทาวิจัย? ทาไมทาวิจัยไม่ได้!
โดย รศ.ดร.สุรฉัตร ง้อสุรเชษฐ์ Auburn University
ศ.ดร.ณธร ชัยญาคุณาพฤกษ์ University of Utah
10.00-10.15 น. พักเบรค
10.15-12.15 น. การวิจัยและพัฒนางานเภสัชกรรม: การนาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา 2
ห้อง 1
Health Services
Research and HTA

ห้อง 2
Rational Drug Use
and Health
Behaviors
กรรมการ:
กรรมการ:
ผศ.ดร.กฤษณี สระมุณี ผศ.ดร.อิสรา จุมมาลี
กรรมการจากสถาบันอื่น กรรมการจากสถาบันอื่น

ห้อง 3
Pharmacy
Administration and
Laws
กรรมการ:
ผศ.ธนพงศ์ ภูผาลี
กรรมการจากสถาบันอื่น

ห้อง 4
Community and Other
issues
กรรมการ:
ผศ.ดร.สมศักดิ์ อาภาศรีทองสกุล

กรรมการจากสถาบันอื่น

12.15-13.00 น. พักกลางวัน
13.00-14.45 น. การพัฒนาเภสัชศาสตรศึกษาและสมรรถนะด้านเภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร
การพัฒนา Pharmacy Education
โดย ผศ.ดร.ชนัตถา พลอยเลื่อมแสง ม.มหาสารคาม
การพัฒนา SAP Competency: การคุ้มครองผู้บริโภค
โดย ผศ.ดร.ณัฏฐิยา ค้าผล ม.ศิลปากร
14.45-15.00 น. พักเบรค
15.00-16.15 น. เสวนา 3 การพัฒนางานเภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร: เหลียวหน้าแลหลัง ก้าวต่อไป SAP
วิทยากร: รศ.ดร.กร ศรเลิศล้าวาณิช ม.สงขลานครินทร์
ผศ.ดร.พักตร์วิภา สุวรรณพรหม ม.เชียงใหม่
ผศ.ดร.ณัฏฐิยา ค้าผล
ม.ศิลปากร
ผศ.ดร.รักษวร ใจสะอาด
ม.ขอนแก่น
อ.ภญ.คณิตา ดวงแจ่มกาญจน์ ม.พะเยา
ผู้ดาเนินรายการ: รศ.ดร.สุรศักดิ์ ไชยสงค์ ม.มหาสารคาม
16.15-16.30 น. มอบรางวัลการนาเสนอผลงานวิจัยดีเด่น
สรุปความร่วมมือระหว่างภาคีสถาบัน SAP
ส่งมอบการจัดประชุมวิชาการให้แก่เจ้าภาพปีต่อไป
ปิดงาน

2

