การประชุมเภสัชกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 9
“Smart Aging Life & Digital Pharmacy 4.0”
วันศุกร์ที่ 17 - วันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2560 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา กรุงเทพฯ
---------------------------------------------------------------------------------------------------

วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2560
8.00-9.00 น.
9.00-9.15 น.
9.15-10.00 น.
10.00–10.45 น.
10.45-11.15 น.
11.15-12.00 น.

12.00-13.00 น.
13.00-13.45 น.
13.45-14.30 น.

14.30-15.00 น.
15.00-16.30 น.

ลงทะเบียน
นายกเภสัชกรรมสมาคมฯ กล่าวต้อนรับ
เปิดการประชุม
รมต.กระทรวงสาธารณสุข (TBA)
Keynote Speaker Topic 1:
“Healthcare Policy on Smart Aging Life”
รมต.กระทรวงสาธารณสุข (TBA)
พักรับประทานอาหารว่าง
Keynote Speaker Topic 2:
“บัญชียาหลักแห่งชาติกับสังคมผู้สูงอายุในประเทศไทย”
ศ.นพ.เกรียง ตั้งสง่า
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การบรรยายวิชาการระหว่างอาหารเที่ยง (TBA) / การเยี่ยมชมบูธ / โปสเตอร์วิชาการ
การบรรยายวิชาการ เรื่อง CVS Pharmacotherapy & Pharmaceutical care in Aging
ภก.ดร.กฤติน บัณฑิตานุกูล
ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบตั ิ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Keynote Speaker Topic 3:
“Digital Pharmacy 4.0 and Start Up”
คุณรวิศ หาญอุตสาหะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ศรีจันทร์ สหโอสถ จากัด
พักรับประทานอาหารว่าง
Panel Discussion 1
“Smart Aging Care: Role of Pharmacists”
ผู้ดาเนินการอภิปราย; ภก.ดร.วิรัตน์ ทองรอด





08.00-17.00 น.

สาขาเภสัชกรรมโรงพยาบาล
โดย ภก.คมสัน โสตางกูร กรรมการสมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล
สาขาเภสัชกรรมชุมชน “ผลิตภัณฑ์และความรู้ด้านยาสาหรับผู้สูงอายุ”
โดย ภญ.ดร.ศิริรัตน์ ตันปิชาติ นายกสมาคมเภสัชกรรมชุมชน
สาขาเภสัชกรรมการตลาด “Happy Senior: Program from Taiwan”
โดย ภก.ดร.สุวิทย์ ธีรกุลชน นายกสมาคมเภสัชกรรมการตลาด
สาขาวิจัยและพัฒนาทางเภสัชกรรม “Update on drug administration
and dosage forms in geriatric patients”
โดย ภก.ผศ.ดร.กัมปนาท หวลบุตตา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

การแสดงนิทรรศการผลิตภัณฑ์ โปสเตอร์วิชาการ และผลงานของคณะเภสัชศาสตร์ และสมาคม
เครือข่ายวิชาชีพเภสัชกรรม เกีย่ วกับผลงานวิจัย เภสัชผลิตภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์ทางสุขภาพ
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วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2560
งานราตรีเภสัชกรรม และการประกาศรางวัลเภสัชกรดีเด่น ประจาปี 2560
17.30 น.
18.30 น.
19.00 น.

21.00 น.

ปิดงาน

ลงทะเบียนหน้างาน/เริม่ งาน
ภก.รศ.ดร.สินธุ์ชัย แก้วกิติชัย
นายกเภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทยฯ/ ประธานจัดการประชุมเภสัชกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 9
กล่าวต้อนรับทุกท่าน
พิธีมอบรางวัลโล่เกียรติยศเภสัชกรดีเด่น ประจาปี 2560
โดย ประธานกรรมการคัดเลือกเภสัชกรดีเด่น
สาขาเภสัชกรรมโรงพยาบาล
สาขาเภสัชกรรมชุมชน
สาขาเภสัชกรรมการตลาด
สาขาเภสัชกรรมอุตสาหการ
สาขาเภสัชกรรมด้านทะเบียนและกฎหมายผลิตภัณฑ์
สาขาเภสัชศาสตร์การศึกษา
สาขาเภสัชกรรมด้านวิจยั และนวัตกรรม
สาขาเภสัชกรรมสีเ่ หล่า
สาขาการประยุกต์ใช้วิชาชีพเภสัชกรรมให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม
สาขาเภสัชกรรมด้านสมุนไพร

วันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2560
08.30-09.30 น.
09.30-11.00 น.

11.00-12.00 น.

“Family Pharmacists in Japan.”
Yoko Nanaumi, R.Ph. Director: Seven Pharmacy,
Advance Pharma Research Office, Vice President of AYPG
Panel Discussion 2
“Family Home Care, the Role of Pharmacists in Thailand and Asia”
ผู้ดาเนินการอภิปราย; ภก.ธีระ ฉกาจนโรดม / ภก.ดร.วิรัตน์ ทองรอด
• สาขาเภสัชกรรมโรงพยาบาล
โดย ภก.จตุพร ทองอิ่ม ศูนย์บริการสาธารณสุข 51 วัดไผ่ตัน สานักอนามัย กทม.
ประธานกลุ่มเภสัชกรครอบครัว สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย)
• สาขาเภสัชกรรมชุมชน
โดย ภญ.ดร.ศิริรัตน์ ตันปิชาติ นายกสมาคมเภสัชกรรมชุมชน
• Yoko Nanaumi, R.Ph. Director: Seven Pharmacy,
Advance Pharma Research Office, Vice President of AYPG
การบรรยายวิชาการ เรื่อง Health Informatics in Digital Healthcare
ดร.นพ.นวนรรน ธีระอัมพรพันธุ์
ผู้ช่วยคณบดี คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

12.00-13.00 น.
13.00-14.00 น.

การบรรยายวิชาการระหว่างอาหารเที่ยง (TBC)/ การเยี่ยมชมบูธ / โปสเตอร์วิชาการ
การบรรยายวิชาการ เรื่อง Advancing the Pharmacy Practice through
Technology, Education and Collaboration
Farouk Meralli
CEO of mClinica Pte., Ltd.
14.00-16.30 น.
Panel Discussion 3
“Digital Pharmacists: Digital Technology & Automation in Pharmacy Practices”
ผู้ดาเนินการอภิปราย; ภก.ผศ. ฉัตรชัย เผ่าทองจีน
 เทคโนโลยีกับการบริหารจัดการด้านยาในโรงพยาบาล
โดย ภก.อานวย พฤกษ์ภาคภูมิ นายกสมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล
 เทคโนโลยีกับการให้ข้อมูลด้านยาแก่ผู้ป่วย
โดย ภญ.เพ็ญทิพา แก้วเกตุทอง กรรมการสมาคมเภสัชกรรมชุมชน
 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอัตโนมัติในอุตสาหกรรมยา
โดย ภก.ทรงเกียรติ เกียรติพรศิริ สมาคมเภสัชกรอุตสาหการ (ประเทศไทย)
 Pharmacy Education and Digital Pharmacy in Thailand 4.0
โดย ภก.ผศ.พ.ต.ท.นภดล ทองนพเนื้อ
อดีตคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 Current Pharmacy Curriculum and Digital Pharmacy
โดย ภญ.ผศ.ดร.ลาวัลย์ ศรัทธาพุทธ
หัวหน้าภาควิชาสารสนเทศศาสตร์ทางสุขภาพ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร
 Everywhere healthcare and Social Media in Medical Community
โดย ภก.วิรุณ เวชศิริ Business Director บริษัท See Doctor Now Co.,Ltd
 เทคโนโลยีเพื่อการบริหารยาในผูส้ งู อายุ
โดย ภก.ปรีชา พันธุ์ติเวช นายกสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์ไทย
16.30 น.
ประกาศปฏิญญาการประชุมเภสัชกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 9
17.00 น.
ปิดการประชุมเภสัชกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 9
08.00-17.00 น. การแสดงนิทรรศการผลิตภัณฑ์ โปสเตอร์วิชาการ และผลงานของคณะเภสัชศาสตร์ และสมาคมเครือข่าย
วิชาชีพเภสัชกรรม เกีย่ วกับผลงานวิจัย เภสัชผลิตภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์ทางสุขภาพ
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