
 
โครงการการประชุมวิชาการ ประจ าปงีบประมาณ 2562 

 
ชื่อโครงการ  
 การประชุมวชิาการ 55 ปี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ : เหลียวหลัง แลหน้า ... 55 ปี เภสัชฯ 
เชียงใหม่ รับใช้สังคม 

 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  

หน่วยบริการวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 

หลักการและเหตุผล  
  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เริ่มจัดการศึกษาด้านเภสัชศาสตร์ ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2509 ในฐานะ
โรงเรียนเภสัชศาสตร์ สังกัดส านักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์ เป็นสถานศึกษาสาขาเภสัชศาสตร์ แห่งแรกในภูมิภาค 
และเป็นแห่งที่สองในประเทศไทย ต่อมาได้ยกฐานะขึ้นเป็นคณะเภสัชศาสตร์ ในวันที่ 31 มีนาคม 2515 ด้านการเรียนการ
สอนได้แบ่งเป็น 2 สายวิชา ได้แก่ สายวิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม และสายวิชาบริบาลเภสัชกรรม และเปิดสอนหลักสูตร
เภสัชศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 6 ปี) ซึ่งสอดคล้องกับข้อก าหนดของสภาเภสัชกรรม เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา และกรอบมาตรฐาน คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ส าหรับระดับบัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ เปิด
สอนหลักสูตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรมหาบัณฑิต หลักสูตรดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขา
วิทยาศาสตร์เครื่องส าอาง หลักสูตรผู้เชี่ยวชาญด้านการบริบาลทางเภสัชกรรม สาขาเภสัชบ าบัด (วุฒิบัตร) ร่วมกับ
วิทยาลัยเภสัชบ าบัด สภาเภสัชกรรม (พ.ศ. 2558) 
   ด้านการบริการวิชาการแก่สังคมได้มีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการเภสัชชุมชน ตั้งแต่ พ.ศ.2528 เพื่อให้บริการด้าน
ยาและสุขภาพแก่ประชาชน และเป็นสถานที่เรียนรู้และฝึกปฏิบัติงานส าหรับนักศึกษา และมีการขยายสาขาร้านยาสร้าง
เสริมสุขภาพ บริเวณศูนย์สุขภาพไผ่ล้อม ในปี พ.ศ.2555 และจัดตั้งศูนย์บริการเภสัชกรรม ใน ปี พ.ศ.2552  เพื่อให้บริการ
ด้านการศึกษาวิจัยทาง เภสัชกรรมโดย เฉพาะด้านการศึกษาชีวสมมูล (Bioequivalence) และการทดสอบสมบัติทาง
เภสัชกรรมของผลิตภัณฑ์ยา (Pharmaceutical Properties of Drug Products) แก่อุตสาหกรรมยาของประเทศ และ ใน
ปี พ.ศ.2561 ได้มีการจัดตั้งศูนย์นวัตกรรมสมุนไพร เพื่อส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรด้วยการยกระดับมาตรฐานและ
คุณภาพสมุนไพรไทย 
 เนื่องในโอกาสครบรอบ 55 ปีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในปี พ.ศ.2562 ทางคณะฯ ได้มีการ
ก าหนดจัดงานทั้งกิจกรรมวิชาการ การส่งเสริมสุขภาพ และความสามัคคีของบุคลากรในคณะ ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน 
รวมทั้งกจิกรรมภาคสังคม โดยค านึงถึงการท าประโยชน์แก่สังคม โดยกิจกรรมหนึ่งที่จัดขึ้น ได้แก่ โครงการประชุมวิชาการ 
ครบรอบ 55 ปี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่จัดการเรียนการสอนด้านเภสัชกรรมเพื่อสร้างองค์ความรู้รับใช้
สังคม และสื่อถึงแนวคิด (theme) ของงานครบรอบ 55 ปี โดยมีใจความส าคัญดังนี้ “เภสัช มช. ลั้ลลา 55 ปี” ห้าต ารับ
แห่งความสุข ได้แก่ เปี่ยมความรู้ เป็นผู้ให้ พบเพื่อนรู้ใจ ใฝ่สุขภาพดี และมีความทรงจ าที่งดงาม  
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วัตถุประสงค์  เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับประโยชน์ ดังนี้ 
1. มีการติดตามองค์ความรู้ทางเภสัชศาสตร์สาขาต่าง ๆ ที่ทันสมัยเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน 
2. เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางเภสัชกรรมเพื่อรับใช้สังคมในสาขาต่าง ๆ   

 

เป้าหมาย/ผู้เข้าร่วมประชุม  รวมประมาณ 200 คน ประกอบด้วย: 
1. เภสัชกรที่สนใจ ในหน่วยงานของรัฐ และเอกชน 
2. คณาจารย์จากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั่วประเทศ 

 ผู้ที่เข้าร่วมประชุมฯ ในครั้งนี้ครบตามเวลา จะสามารถนับสะสมเป็นหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัช
ศาสตร์ (CPE-credit)   
 

ระยะเวลาและสถานที่   
 ระหว่าง 24 - 25 เดือน ตุลาคม 2562 
       คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และโรงแรม U Nimman Chiang Mai จังหวัดเชียงใหม่ 
 

รูปแบบการประชุม   
การบรรยาย และอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  
 

วิทยากร   
1. ศ.ดร.ภญ.กฤษณา ไกรสินธุ์ ประธานมูลนิธิกฤษณา ไกรสินธุ์ 
2. ดร.ภก.แสงสุข พิทยานุกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท สมูท อ ีจ ากัด 
3. ภก.พิพิธ เอนกนิธิ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย 
4. ภก.จิระ วิภาสวงศ์ หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด

ล าพูน 
5. ดร.ภก.ชาญณรงค์ เตชะอังกูร กรรมการผู้จัดการ บริษัท มิลลิเมด จ ากัด  
6. ภก.วัชระ เปล่งสุรีย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทในเครือเฮลท์อัพ กรุ๊ป 
7. ภก.คณิตศักดิ์ จันทราพิพัฒน์ ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)  
8. ภญ.วิชชุนี พิตรากูล  เภสัชกรโรงพยาบาลสมุทรสาคร 
9. ภญ.ดร.วนิดา พุ่มไพศาลชัย หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรมโรงพยาบาลสวนปรุง จังหวัดเชียงใหม่ 
10. ภญ.น้ าฝน ปิยะตระกูล  เภสัชกรช านาญการ โรงพยาบาลสวนปรุง จังหวัดเชียงใหม่ 
11. ดร.ภก.พงศกรพัฒน์ อรุโณทยานันท์ ผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรมและพัฒนาความรู้ผลิตภัณฑ์ , ยูนิลีเวอร์ 

เน็ทเวิร์ค อะคาเดมี, ยูนิลีเวอร์ 
12. รศ.ดร.ภก.วิรัตน์ นิวัฒนนันท์ คณบดี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
13. ผศ.ดร.ภญ.สุนีย์  จันทร์สกาว   หัวหน้าศูนย์นวตักรรมสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
14. ผศ.ดร.ภญ.พักตร์วิภา สุวรรณพรหม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
15. อ.ดร.ภญ.เพ็ญกาญจน์ กาญจนรัตน์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
16. อ.ดร.ภญ.เรวดี เจนร่วมจิต คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ   

ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถเพิ่มพูนองค์ความรู้และพัฒนาความเข้มแข็งทางวิชาการให้มากขึ้นเพื่อรองรับกับการ
ปฏิบัติภาระงานตามภารกิจและพันธกิจของหน่วยงาน 

 
วิธีการเข้าร่วมประชุม   

สมัครออนไลน์ได้ที่   http://cpe.pharmacy.cmu.ac.th/index.php 
อัตราค่าลงทะเบียน (บาท/คน) ก าหนดการลงทะเบียนและช าระเงิน 

1,955.- ภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2562 
2,500.- หลังในวันที่ 10 ตุลาคม 2562 

 ข้าราชการสามารถเบิกค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ จากต้นสังกัดได้ตามสิทธิ์และตามระเบียบของทาง
ราชการ 

 สมัครพร้อมช าระเงินค่าลงทะเบียนประชุมฯ โดยโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์  ธนาคารกรุงไทย จ ากัด 
(มหาชน)  สาขาถนนสุเทพ   ชื่อบัญชี  งานเครือข่ายวิชาการ   เลขที่บัญชี  521-0-32957-7 ภายในเวลา
และเงื่อนไขที่ก าหนด 

 กรุณาส าเนา และ/หรือ scan หลักฐานใบโอนเงิน และเขียนชื่อ/นามสกุล/หน่วยงานต้นสังกัดของผู้สมัครที่
ชัดเจนก ากับแนบมาในระบบลงทะเบียนออนไลน์ 

 ไม่รับช าระค่าลงทะเบียนประชุมฯ ด้วย ดร๊าฟ เช็ค ไปรษณีย์ธนาณัติ และไม่รับลงทะเบียนหน้างานประชุม  
 ให้น าหลักฐานใบโอนเงิน (ฉบับจริง) มาแสดงเพื่อตรวจสอบและขอรับใบเสร็จรับเงินในวันประชุมฯ  
 ผู้จัดประชุมฯ จะไม่คืนเงินค่าลงทะเบียนประชุมช าระล่วงหน้าไม่ว่ากรณีใด ๆ กรณีที่ผู้สมัครไม่สามารถมา

ประชุมด้วยตนเองสามารถส่งผู้แทนมาเข้าร่วมประชุมได้ ทั้งนี้ โดยผู้สมัครจะต้องประสาน/แจ้งให้หน่วยงาน
ผู้จัดทราบล่วงหน้าก่อนเร่ิมงานประชุมฯ 1 สัปดาห์ 

 

http://cpe.pharmacy.cmu.ac.th/index.php


ก าหนดการโครงการประชุมวิชาการ 55 ปี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
: เหลียวหลงั แลหน้า...55 ปี เภสัชฯ เชียงใหม่ รับใช้สังคม 

ระหว่างวันที่ 24 – 25 ตลุาคม 2562 
ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และโรงแรม U Nimman Chiang Mai จังหวัดเชียงใหม่ 

 

วันพฤหัสบดทีี ่24 ตุลาคม 2562 : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
Pre-conference event : อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 
07.00 - 10.00 น. งานสมโภชหอพระฯ และท าบุญฯ   
10.00 - 12.00 น. Open house: ศูนย์ฯ และภาควิชา 
12.00 - 13.00 น. พัก-รับประทานอาหารกลางวัน 
Pre-conference session (3.5 CPE) : ห้องประชุมกระถินณรงค์ 01-002 
13.00 - 14.30 น. Session 1:  “โอกาส หรือ ทางตัน...อนาคตเภสัชกรไทยในระบบบริการสุขภาพ” 

โดย ภก.คณิตศักดิ์ จันทราพิพัฒน์ (ศิษย์เก่ารุ่น 21) 
ผู้อ านวยการส านักสนับสนุนระบบบริการปฐมภูมิ  
ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)  
ศิษย์เก่าดีเด่น ในโอกาสครบรอบ 50 ปี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ภญ.วิชชุนี พิตรากูล (ศิษย์เก่ารุ่น 21)  
เภสัชกรโรงพยาบาลสมุทรสาคร ผู้เยี่ยมส ารวจสมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศ
ไทย)  
ศิษย์เก่าดีเด่นสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เนื่องในวันมหิดล ประจ าปี 2554 

ภก.วัชระ เปล่งสุรีย์ (ศิษย์เก่ารุ่น 15) 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทในเครือเฮลท์อัพ กรุ๊ป 
ศิษย์เก่าดีเด่น ในโอกาสครบรอบ 50 ปี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ด ำเนินรำยกำรโดย   ผศ.ดร.ภญ.พักตร์วิภา สุวรรณพรหม (ศิษย์เก่ารุ่น 27)  

  ภาควิชาบริบาลเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
14.30 - 15.30 น. Session 2: การเชื่อมต่อระบบการจัดการด้านยาระหว่างโรงพยาบาลและร้านยา : 

กรณีศึกษาผู้ป่วยจิตเวช 
โดย ภญ.ดร.วนิดา พุ่มไพศาลชัย (ศิษย์เก่ารุ่น 16) 

หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรมโรงพยาบาลสวนปรุง จังหวัดเชียงใหม่ 
ศิษย์เก่าดีเด่นสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เนื่องใน "วันมหิดล" ประจ าปี 2558  

ภญ.น  าฝน ปิยะตระกูล (ศิษย์เก่ารุ่น 34) 
เภสัชกรช านาญการ โรงพยาบาลสวนปรุง จังหวัดเชียงใหม่  

ด ำเนินรำยกำรโดย  ผศ.ดร.ภญ.นันทวรรณ กิติกรรณากรณ์ (ศิษย์เก่ารุ่น 32)  
  ภาควิชาบริบาลเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 

ต่อด้านหลัง... 



  

พิธีกร (session3-4): อ.ดร.ภญ.วรพรรณ ภู่มณี (ศิษย์เก่ารุ่น 44) 
ภาควิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

15.30 - 16.00 น. Session 3: บทบาทเภสัชกรในการวิจัยและพัฒนาสมุนไพรไทยเพื่อการสร้างนวัตกรรมสุขภาพ 
 โดย ผศ.ดร.ภญ.สุนีย์  จันทร์สกาว  (ศิษย์เก่ารุ่น 24)  

หัวหน้าศูนย์นวัตกรรมสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
16.00 - 16.30 น. Session 4: บทบาทเภสัชกรในธุรกิจผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงาม 
 โดย ดร.ภก.พงศกรพัฒน์ อรุโณทยานันท์ (ศิษย์เก่ารุ่น 26)  

ผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรมและพัฒนาความรู้ผลิตภัณฑ์, ยูนิลีเวอร์ เน็ทเวิร์ค อะคาเดมี, ยูนิลีเวอร์ 
วันศุกร์ที ่25 ตุลาคม 2562  ณ โรงแรม U Nimman (5.0 CPE) 
8.00 - 8.30 น. ลงทะเบียน และชมบูธนิทรรศการ 
8.30 - 9.00 น. พิธีเปิดการประชุม และกล่าวต้อนรับผู้ร่วมประชุม  
 โดย รศ.ดร.ภก.วิรัตน์ นิวัฒนนันท์ คณบดี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่    
พิธีกร (Keynot1-3): 1. ผศ.ดร.ภก.เฉลิมพงษ์  แสนจุ้ม  (ศิษย์เก่ารุ่น 37) 

ภาควิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
  2. ผศ.ดร.ภญ.บัณฑิตาภรณ์ ศิริจันทร์ชื่น  (ศิษย์เก่ารุ่น 38) 

ภาควิชาบริบาลเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
9.00 - 10.00 น. Keynote 1 : เรื่อง Mobile Herbal Processing Truck: Brings Technology to Your Door 
 โดย ศ.ดร.ภญ.กฤษณา ไกรสินธุ์ (ศิษย์เก่ารุ่น 7) 

ประธานมูลนิธิกฤษณา ไกรสินธุ์ 
เภสัชกร รางวัลแมกไซไซสาขาบริการสาธารณะ ประจ าปี 2552  
นักศึกษาเก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจ าปี 2541 

10.00 - 11.00 น. Keynote 2 : เรื่อง เภสัชกรกับการเป็นผู้ประกอบการด้านสุขภาพ  
 โดย ดร.ภก.แสงสุข พิทยานุกุล (ศิษย์เก่ารุ่น 13) 

กรรมการผู้จัดการ บริษัท สมูท อ ีจ ากัด 
นักศึกษาเก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจ าปี 2560 

11.00 - 12.00 น. Keynote 3 : เรื่อง เภสัชกรรุ่นใหม่กับนวัตกรรมโลก  
 โดย ภก.พิพิธ เอนกนิธิ (ศิษย์เก่ารุ่น 22) 

กรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย  
นักศึกษาเก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจ าปี 2553 

12.00 - 12.30 น. อภิปรายหัวข้อ Pharmacist 4.0  
 โดย   ทีมวิทยากร 
 
12.30 - 13.30 น. พัก-รับประทานอาหารกลางวัน และชมบูธนิทรรศการ 
 
 



  

13.30 - 15.00 น. Closing Plenary : Pharmacy – Education / Council / Industrial 
 โดย รศ.ดร.ภก.วิรัตน์ นิวัฒนนันท์ (ศิษย์เก่ารุ่น 16) 

คณบดี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
ภก.จิระ วิภาสวงศ์ (ศิษย์เก่ารุ่น 14) 

เภสัชกรเชี่ยวชาญ (ด้านเภสัชสาธารณสุข) หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค  
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน 
อุปนายกสภาเภสัชกรรม คนที่หนึ่ง สภาเภสัชกรรม  

 ดร.ภก.ชาญณรงค์ เตชะอังกูร (ศิษย์เก่ารุ่น 12) 
กรรมการผู้จัดการ บริษัทมิลลิเมด จ ากัด  
นักศึกษาเก่าดีเด่น สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจ าปี 2559  

 ด ำเนินรำยกำรโดย อ.ดร.ภญ.เพ็ญกาญจน์ กาญจนรัตน์ (ศิษย์เก่ารุ่น 26)  
    ภาควิชาบริบาลเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

15.00 – 16.00 น. พิธีปิดการประชุม พัก-รับประทานอาหารว่าง และชมบูธนิทรรศการ    
 
 

หมายเหตุ:   
 ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

 อาหารว่างจัดเตรียมไว้ด้านนอกห้องประชุม และเชิญรับได้ตามอัธยาศัย 
 ภาคเช้า  10.00 – 12.00 น. ภาคบ่าย   14.00 – 16.00 น. 


