1. ชื่อโครงการประชุมวิชาการ เรื่อง เภสัชศาสตรยุคโควิดและหลังโควิด
2. หลักการและเหตุผล
สถานการณโรคระบาด COVID-19 ทําใหสังคมระดับโลกและระดับประเทศเปลี่ยนแปลงอย(างฉับพลันและรุนแรง
ทําใหเกิดปรับตัวสู(ความปกติวิถีใหม(ในการดําเนินชีวิตระหว(างและหลัง COVID-19 ในหลากหลายมิติ รวมถึงการดูแลสุขภาพ
ของประชาชนทั้งระดับบุคคลและระดับนโยบายประเทศ วิชาชีพเภสัชกรรมเป5นหนึ่งในองคประกอบสําคัญในการผลิตยา
การควบคุมคุณภาพยา การดูแลรักษาผูป9วยโดยการใชยา ตลอดจนการเสริมสรางความรูความเขาใจในเรื่องยาและสุขภาพ
ใหกับประชาชนอย(างถูกตอง การประยุกตใชองคความรูป<จจุบันร(วมกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม( ๆ มีส(วนสําคัญในการ
แกป<ญหาสุขภาพที่ซับซอนและสถานการณที่ไม(แน(นอนได
ในโอกาสครบรอบ 36 ปB คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งมีบทบาทในการผลิตเภสัชกรที่มีคุณภาพ
และเสริมสรางองคความรูใหม(สู(สังคมมาโดยตลอด จึงไดกําหนดการประชุมวิชาการโดยมีทิศทางมุ(งอนาคต เพื่อใหเภสัชกร
ติดตามความกาวหนาขององคความรู วิทยาการและนวัตกรรมทางเภสัชศาสตร ที่จะช(วยใหเกิดการปรับตัวใหพรอมรับการ
เปลี่ยนแปลงของโลกยุค COVID-19 และยุคหลัง COVID-19 โดยเฉพาะดานสุขภาพและยา เพื่อประโยชนในการปฏิบัติงาน
วิชาชีพทั้งในป<จจุบันและอนาคต
3.

วัตถุประสงค
3.1 เพื่อใหเภสัชกรติดตามความกาวหนาขององคความรู วิทยาการและนวัตกรรมทางเภสัชศาสตร เพื่อรองรับ
ความเปลี่ยนแปลงของโลกและสังคมไทย
3.2 เพื่อส(งเสริมการศึกษาต(อเนื่องของเภสัชกรในการพัฒนาวิชาชีพ
3.3 เพื่อส(งเสริมความเขมแข็งของเครือข(ายศิษยเก(า คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร

4.

ผู&รับผิดชอบโครงการ
คณะกรรมการจัดงานวันสถาปนาคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ครบรอบ 36 ปB

5.

รูปแบบการประชุม
การบรรยาย แบบออนไลนผ(านระบบ zoom webinars และ onsite

6.
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Covid-19, เภสัชกรในอนาคต, เภสัชศาสตรแม:นยํา, ชีววัตถุ, telepharmacy

7.

ผู&เข&าร:วมประชุม
ศิษยเก(าคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร เภสัชกรประจําแหล(งฝUกของคณะเภสัชศาสตร และเภสัชกรทั่วไป จํานวน
ประมาณ 400 คน
สําหรับเภสัชกรประจําแหล(งฝUกของคณะเภสัชศาสตรสามารถขอรับการสนับสนุนค(าลงทะเบียนไดจากคณะเภสัชศาสตร
มหาวิทยาลัยศิลปากร ตามโควตาที่กําหนด
8. ระยะเวลาดําเนินงาน ตั้งแต( มีนาคม 2564 – 30 พฤศจิกายน 2564
ดําเนินการจัดประชุม วันเสารที่ 20 พฤศจิกายน 2564 ตั้งแต(เวลา 8.00-16.30 น.
9.

สถานที่ คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมีมาตรการป\องกันการแพร(กระจายเชื้อ COVID -19 ดังนี้
- มีการวัดอุณหภูมิทุกคนก(อนเขามาภายในอาคาร
จัดใหมีระยะห(างระหว(างบุคคลไม(นอยกว(า 1 เมตร ในการทํากิจกรรมร(วมกัน ตามมาตรการ Social Distancing

- ใหทุกคนใส(หนากากอนามัยหรือหนากากผาตลอดเวลาเมื่ออยู(ร(วมกับบุคคลอื่น อาจถอดหนากากไดเมื่ออยู(ห(างจากบุคคล
อื่น มากกว(า 2 เมตร ในกรณีที่ตองทํากิจกรรมที่หันหนาเขาหากันใหมีระยะห(างอย(างนอย 2 เมตร
- ตองทําความสะอาดมือโดยใชสบู(หรือแอลกอฮอลเจลทุกครั้งก(อนและหลังการเขาออกสถานที่จัดงาน
- จัดแบบ onsite เฉพาะคณะอนุกรรมการดําเนินงานควบคุมระบบ zoom webinars จํานวนไม(เกิน 25 คน เพื่อจัด
ประชุมแบบ online
10. ค:าลงทะเบียน
ประเภทผูลงทะเบียน

ค(าลงทะเบียน (บาท)

ประชุมออนไลนผ(านระบบ zoom webinars

500

วิธีการชําระเงินค:าลงทะเบียน
ชื่อบัญชี โครงการบริการวิชาการชุดที่ 3 คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
เลขที่บัญชี 079-1-72248-9 ประเภท ออมทรัพย ธนาคาร กสิกรไทย สาขา นครปฐม
สามารถสมัคร Download ใบสมัคร หรือ สมัครออนไลน ไดที่ http://www.pharmacy.su.ac.th
ปkดรับสมัครและชําระเงินภายในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564
11. ติดต:อสอบถามรายละเอียด
งานบริการวิชาการ คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
ถนนราชมรรคาใน ตําบลพระปฐมเจดีย อําเภอเมือง
จังหวัดนครปฐม 73000
โทรศัพท 08-9918-3921 อีเมล:rxsu.contact@gmail.com
12. ผลที่คาดว:าจะได&รับ
ผูเขาร(วมโครงการนําความรูที่ไดรับ ประยุกตใชในการพัฒนาตนเองหรือองคกร เพื่อรองรับสถานการณโลกที่เปลี่ยนแปลง

กําหนดการ
ชื่อโครงการประชุมวิชาการ
เรื่อง เภสัชศาสตรยุคโควิดและหลังโควิด รูปแบบออนไลน
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2564
เวลา
8.00-8.30
8.30-8.45

หัวขอ
ลงทะเบียน
กล(าวรายงาน
พิธีเปkด
Perspective in COVID-19 and post COVID-19 era
8.45-9.45
การศึกษาทางเภสัชศาสตรเพื่อรองรับเภสัชกรในอนาคต
ขอบเขตสาระสําคัญ: หลักสูตรหรือองคความรูการศึกษา
ทางเภสัชศาสตรที่มีทิศทางสอดคลองไปกับการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมและเทคโนโลยี ทักษะที่จําเป5น
ของบัณฑิต และพฤติกรรมของผูคนที่เปลี่ยนไป
9.45-10.45

เภสัชกรอนาคตในมุมมองภาคเอกชน

วิทยากร

หน(วยกิต

โดย ประธานโครงการประชุมวิชาการ
โดย คณบดีคณะเภสัชศาสตร
ภก.ผศ.ดร.วันชัย สุทธะนันท
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยศิลปากร

1.00

ภญ.อภิรติ หย(างไพบูลย
โรงพยาบาลบํารุงราษฎร

1.00

ขอบเขตสาระสําคัญ: ทักษะของเภสัชกรที่จําเป5นต(อ
ตลาดแรงงานภาคเอกชนในป<จจุบันและอนาคต
คุณสมบัติของเภสัชกรที่เป5นที่ตองการของนายจาง
10.45-11.00
11.00-12.00

พัก

ทิศทางการพัฒนาและการใชประโยชนผลิตภัณฑ
ภญ.ดร.ผกากรอง ขวัญขาว
1.00
สมุนไพรตามหลักฐานเชิงประจักษ กับโรค COVID-19 โรงพยาบาลเจาพระยาอภัยภูเบศร
ขอบเขตสาระสําคัญ: หลักฐานจากการศึกษาวิจัย
เกี่ยวกับสมุนไพรและสารสําคัญที่มีฤทธิ์ในการป\องกัน
หรือรักษาโรค COVID-19 และแนวทางการพัฒนา
ผลิตภัณฑจากสมุนไพรดังกล(าว
12.00-13.00
พักกลางวัน
อภิปราย Future trends of pharmacy ดําเนินรายการโดย ภญ.สุณีรัตน กิตติคุณ ชมรมศิษยเก:าคณะเภสัชศาสตร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
13.00-14.00 Future trends of pharmacy: Precision pharmacy ภก.รศ.ดร.วิชัย สันติมาลีวรกุล
1.00
ขอบเขตสาระสําคัญ: หลักการเภสัชศาสตรแม(นยํา การ คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
รักษาโดยคํานึงถึงความแตกต(างของผูป9วยเฉพาะราย
การประยุกตใชทางคลินิก

14.00-15.00

15.00-15.15
15.15-16.15

Future trends of pharmacy: อุตสาหกรรมชีววัตถุ
ขอบเขตสาระสําคัญ: ทิศทางความกาวหนาของ
อุตสาหกรรมชีววัตถุ ความสําคัญทางสาธารณสุข และ
บทบาทของเภสัชกรในแวดวงอุตสาหกรรมดังกล(าว

ภก.ผศ.ดร.วิสิฐ ตั้งเคียงศิริสิน
ผูจัดการสํานักพัฒนาศักยภาพดาน
วัคซีนของประเทศ สถาบันวัคซีน
แห(งชาติ

1.00

ภก.ดร.ชัยวัฒน คณิตวรานันท
Founder & Managing Director
บริษัท สมารท เฮลทเทค จํากัด

1.00

รวม หน(วยกิต

6.00

พัก
Future trends of pharmacy: นวัตกรรมและทิศทาง
telepharmacy
ขอบเขตสาระสําคัญ: นิยามของ telepharmacy
สถานการณป<จจุบันและนโยบาย บทบาทของเภสัชกร
และนวัตกรรมทีต่ อบโจทยการพัฒนา telepharmacy

ผู&เข&าร:วมประชุมตลอดโครงการจะได&รับหน:วยกิตการศึกษาต:อเนื่องทางเภสัชศาสตร เท:ากับ 6.00 หน:วยกิต

