
ก ำหนดกำรโครงกำรประชุมวิชำกำร 55 ปี คณะเภสัชศำสตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่  
: เหลียวหลงั แลหน้ำ...55 ปี เภสัชฯ เชียงใหม่ รับใช้สังคม 

ระหว่ำงวันที่ 24 – 25 ตลุำคม 2562 
ณ คณะเภสัชศำสตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ และโรงแรม U Nimman Chiang Mai จังหวัดเชียงใหม่ 

 

วันพฤหัสบดทีี ่24 ตุลำคม 2562 : คณะเภสัชศำสตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 
Pre-conference event : อำคำรเฉลิมพระเกียรติฯ 
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 จันทรำพิพัฒน์ (ศิษย์เก่ารุ่น 21) 
ผู้อ านวยการส านักสนับสนุนระบบบริการปฐมภูมิ  
ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)  
ศิษย์เก่าดีเด่น ในโอกาสครบรอบ 50 ปี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ภญ.วิชชุนี พิตรำกูล (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.พักตร์วิภำ สุวรรณพรหม (ศิษย์เก่ารุ่น 27)  

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

กรณีศึกษำผู้ป่วยจิตเวช 
โดย ภญ.ดร.วนิดำ พุ่มไพศำลชัย (ศิษย์เก่ารุ่น 16) 

หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรมโรงพยาบาลสวนปรุง จังหวัดเชียงใหม่ 
ศิษย์เก่าดีเด่นสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เนื่องใน "วันมหิดล" ประจ าปี 2558  

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

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

ต่อด้านหลัง... 



  

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

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

ผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรมและพัฒนาความรู้ผลิตภัณฑ์, ยูนิลีเวอร์ เน็ทเวิร์ค อะคาเดมี, ยูนิลีเวอร์ 
พิธีกร (session3-4): อ.ดร.ภญ.วรพรรณ ภู่มณี (ศิษย์เก่ารุ่น 44) 

ภาควิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
วันศุกร์ที ่25 ตุลำคม 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    
9.00 - 10.00 น. Keynote 1 : เรื่อง Mobile Herbal Processing Truck: Brings Technology to Your Door 
 โดย ศ.ดร.ภญ.กฤษณำ ไกรสินธุ์ (ศิษย์เก่ารุ่น 7) 

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

10.00 - 11.00 น. Keynote 2 : เรื่อง เภสัชกรกับกำรเป็นผู้ประกอบกำรด้ำนสุขภำพ  
 โดย ดร.ภก.แสงสุข พิทยำนุกุล (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 
พิธีกร (ภำคเช้ำ) :  1. ผศ.ดร.ภก.เฉลิมพงษ์  แสนจุ้ม  (ศิษย์เก่ารุ่น 37) 

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

ภาควิชาบริบาลเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 
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 วิภำสวงศ์ (ศิษย์เก่ารุ่น 14) 

เภสัชกรเชี่ยวชาญ (ด้านเภสัชสาธารณสุข) หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค  
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน 
อุปนายกสภาเภสัชกรรม คนที่หนึ่ง สภาเภสัชกรรม  

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

 ด ำเนินรำยกำรโดย อ.ดร.ภญ.เพ็ญกำญจน์ กำญจนรัตน์ (ศิษย์เก่ารุ่น 26)  
    ภาควิชาบริบาลเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

15.00 – 16.00 น. พิธีปิดการประชุม พัก-รับประทานอาหารว่าง และชมบูธนิทรรศการ    
 
 

หมำยเหตุ:   
 ก ำหนดกำรอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม 

 อำหำรว่ำงจัดเตรียมไว้ด้ำนนอกห้องประชุม และเชิญรับได้ตำมอัธยำศัย 
 ภำคเช้ำ  10.00 – 12.00 น. ภำคบ่ำย   14.00 – 16.00 น. 


