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โครงการประชุมวิชาการ 20 ปี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
“20 ปี เภสัชศาสตร์ มหาสารคาม: ความก้าวหน้าทางวิชาการและนวัตกรรมเพื่อชุมชน” 
(20 Years MSU Pharmacy: Expertise and Innovation for the Community) 

วันที ่15 – 16 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมตักสิลา อ าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 
 
1. หลักการและเหตุผล 

ในศตวรรษที่ 21 โลกมีพลวัตรของการเปลี่ยนแปลงมากข้ึนเรือ่ยๆ ทั้งเรื่องธรรมชาติ สังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจและ
การเมือง มีการวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดด (disruptive technology) มีความก้าวหน้า
ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ส าคัญ ได้แก่ สเต็มเซลล์ นาโนเทคโนโลยีทางการแพทย์ และหุ่นยนต์ทางการแพทย์ ตลอดจน
การแพทย์สมัยใหม่ที่ลงลึกถึงระดับยี นการแพทย์ที่แม่นย า (precision medicine) การรักษาที่จ าเพาะกับบุคคล 
(personalized medicine) ชีววัตถุ (biological products) และวิวัฒนาการใหม่ๆ ในทางเภสัชกรรม  

สังคมปัจจุบันมีจ านวนผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จนเข้าไปสู่สังคมสูงวัย (ageing society) ท าให้มีการรักษาและการ
ดูแลระยะยาว (long-term care) มากขึ้น โรคสมัยใหม่เกี่ยวกับข้องกับวิถีชีวิตและรูปแบบการด ารงชีวิตเพิ่มขึ้น คนไทยมี
แนวโน้มเป็นโรคไม่ติดต่อ (non-communicable diseases, NCDs) โรคเรื้อรัง และพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพมากขึ้น 
ประเทศไทยมีการด าเนินนโยบายเพื่อจัดการปัญหาสุขภาพและการใช้ยาหลายเรื่อง เช่น นโยบายแผนพัฒนาบริการสุขภาพ 
(service plan) ที่บูรณาการทรัพยากรในการบริการสุขภาพเฉพาะด้านส าหรับการดูแลผู้ป่วยในพื้นที่ร่วมกัน และมี service 
plan ด้านการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (rational drug use, RDU) ที่มีความเกี่ยวข้องกับเภสัชกรอย่างมาก นโยบายการควบคุม
เช้ือดื้อยา (antimicrobial resistance, AMR) ที่เป็นปัญหาทั้งในระดับประเทศและนานาประเทศ นโยบายการบริการระดับ
ปฐมภูมิที่มี primary care cluster (PCC) สนับสนุนการมีทีมหมอครอบครัวและทีมสหสาขาวิชาชีพในการดูแลผู้ป่วยในชุมชน 
นโยบายส่งเสริมการศึกษาและการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างทีมสหสาขาวิชาชีพ (inter-professional education, IPE; 
inter-professional practice, IPP) นโยบายเมืองสมุนไพร (herbal city) ที่ส่งเสริมการผลิต พัฒนาและใช้สมุนไพร เป็นต้น  

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2542 เพื่อผลิตบัณฑิตเภสัชกร
ด้านการบริบาลทางเภสัชกรรม ให้ออกไปท าหน้าที่รับใช้สังคมและชุมชนอย่างเข้มแข็ง ตามปรัชญาของมหาวิทยาลัย
มหาสารคามที่ว่า “ผู้มีปัญญาพึงเป็นอยู่เพื่อมหาชน” ผลิตบุคลากรระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนา
ประเทศ วิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้ใหม่ ตลอดจนบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม ซึ่งในปี พ.ศ.
2562 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จะครบรอบ 20 ปี แห่งการสถาปนา ดังนั้น จึงก าหนดจัดการประชุม
วิชาการเพื่อบริการวิชาการแก่เภสัชกร ศิษย์เก่าและผู้ที่สนใจได้ทราบถึงสถานการณ์และทิศทางการพัฒนาของระบบยาและ
สุขภาพ เพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ แลกเปลี่ยนประสบการณ์การท างานและการวิจัยพัฒนานวัตกรรมเพื่อสุขภาพและคุณภาพ
ชีวิตที่ดีของประชาชนในชุมชน และร่วมฉลองครบรอบ 20 ปี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยจัดการประชุม
วิชาการขึ้นภายใต้แนวคิด “20 ปี เภสัชศาสตร์ มหาสารคาม: ความก้าวหน้าทางวิชาการและนวัตกรรมเพื่อชุมชน (20 Years 
MSU Pharmacy: Expertise and Innovation for the Community)”  

 
2. วัตถุประสงค ์

1) เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้ทราบสถานการณ์และทิศทางการพัฒนาของระบบยาและสุขภาพ และเพิ่มพูนความรู้
ทางวิชาการด้านยาและชีววัตถุ สมุนไพรและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ การรักษา และการวิจัยพัฒนาระบบยาและงานเภสัชกรรม 
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2) เพื่อให้ผู้เข้ารวมประชุมได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วยด้านยา การท างานร่วมกับสห
สาขาวิชาชีพและทีมหมอครอบครัว การส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล และการจัดการระบบยาและงานเภสัชกรรม  

3) เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ ความก้าวหน้าทางวิชาการและนวัตกรรมเพื่อชุมชนของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม และฉลองครบรอบ 20 ปี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 

3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1) ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ที่ทันสมัย น าไปสู่การพัฒนางานท่ีรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
2) เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ระหว่างผู้เข้าร่วมประชุมผ่านการอภิปรายร่วมกับวิทยากร 
3) มีการสร้างเครือข่ายการท างานและพัฒนางานเภสัชกรรมร่วมกันในอนาคต  

 

4. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
ฝ่ายวิชาการคณะท างานวันคล้ายวันสถาปนาคณะเภสัชศาสตร์ ครบรอบ 20 ปี  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 
 

5. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้เข้าร่วมโครงการ 
1) เภสัชกรผูส้มัครเข้าร่วมประชุม    150 คน 
2) อาจารย์ บุคลากร และนสิิต    50 คน 
3) วิทยากร/ตัวแทนสมาคมหรือองค์กรวิชาชีพ   23 คน 
4) แขกผู้มีเกยีรต ิ      27 คน 
รวมทั้งหมด      250 คน 

 

6. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินโครงการ    
วันที ่15 – 16 กุมภาพันธ ์2562  ณ โรงแรมตักสิลา อ าเภอเมือง จงัหวัดมหาสารคาม 

 

7. จ านวนหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ ประมาณ 10.75 หน่วยกิต 
 

8. ค่าลงทะเบียน  2,500 บาท  
 

9. การลงทะเบียน 
สมัครเข้าร่วมประชุมได้ที่เว็บไซต์ www.pharmacy.msu.ac.th/cpe    
ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันท่ี 14 กุมภาพันธ์ 2562 
 

10. ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม  
ฝ่ายจัดการศึกษาต่อเนื่องทางเภสชัศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวทิยาลัยมหาสารคาม  
อีเมล์ cpemsu@gmail.com  โทร/แฟกซ ์043 754 360 

 

http://www.pharmacy.msu.ac.th/cpe%20ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่%2014%20กุมภาพันธ์%202562
mailto:cpemsu@gmail.com

	ว 1278 ขอประชาสัมพันธ์และเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการ ๒๐ ปี คณะเภสัชศาสตร์ (1)
	2.โครงการประชุมวิชาการ20ปี SCv2 ย่อเพื่อส่งเชิญ

