
SAP Conference 2021: วันที่ 20-21 พฤษภาคม 2564 แบบ Virtual Conference ณ คณะเภสัชศาสตร ม.มหาสารคาม 

 
 

กําหนดการ SAP Conference 2021 

การประชุมวิชาการระดับชาติดานเภสัชศาสตรสังคมและการบริหาร ประจําป 2564 
Social and Administrative Pharmacy Graduate Studies and Research Conference 2021:  

Momentum for Change in Primary Care Pharmacy during Digital and Transformative Era  
ระหวางวันที่ 20-21 พฤษภาคม 2564 

Virtual Conference ณ คณะเภสชัศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  

 
วนัที่ 20 พฤษภาคม 2564 
8.00-8.45 น.  ลงทะเบียน 
8.45-9.00 น.  เปดงาน  

   โดย คณบดีคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
9.00-9.45 น.  ปาฐกถา เรื่องทิศทางการพัฒนา Primary care pharmacy  

   โดย รศ.ดร.จิราพร ล้ิมปานานนท นายกสภาเภสัชกรรม  
9.45-10.30 น.  บรรยาย เร่ืองการพัฒนาศักยภาพเภสัชกรและ short course training program  

   โดย ภก.วรวิทย กิตติวงศสุนทร ผูอํานวยการวิทยาลัยคุมครองผูบริโภคดานยาและสุขภาพ 
                               แหงประเทศไทย 

10.30-10.45 น.  พักเบรค/พักรับประทานอาหารวาง 
10.45-12.00 น.  เสวนา 1 การพัฒนางาน Primary care pharmacy: integrated drug delivery of logistics 

and pharmaceutical care  
   วิทยากร:  ภญ.รัชฎาพร สุนทรภาส รพ.ศรีนครินทร  

ดร.ภญ.เบญจพร ศิลารักษ รพ.ขอนแกน 
ภญ.กาญจนา เสียงใส สสจ.ยโสธร 
ภก.วิรุณ เวชศิริ กรรมการสมาคมเภสัชกรรมการตลาด (ประเทศไทย) 

   ผูดําเนินรายการ: รศ.ดร.นุศราพร เกษสมบูรณ ม.ขอนแกน 
12.00-13.00 น.  พักเที่ยง/พักรับประทานอาหารกลางวนั  
13.00-15.00 น.  การวิจัยและพัฒนางานเภสัชกรรม: การนําเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา 
 

 
หอง 1: Health 

Services Research 
and HTA 

หอง 2: RDU and 
Health Behaviors 

หอง 3: Pharmacy 
Admin and Laws 

หอง 4: Community 
and other issues 

หอง 5: Special 
issues (กัญชา ยา

ชายแดน ยาในสัตว) 
Chair 

person 
ผศ.ดร.กฤษณี  
สระมุณี (มมส) 

ผศ.ดร.อิสรา จุมมาลี 
(มมส) 

ผศ.ธนพงศ ภูผาลี 
(มมส) 

ผศ.ดร.สมศักด์ิ อาภา
ศรีทองสกุล (มมส) 

รศ.ดร.สุรศักด์ิ  
ไชยสงค (มมส) 

กรรมการ 
1 

รศ.ดร.อัญชล ี 
เพิ่มสุวรรณ (มช) 

ผศ.ดร.รัตนาภรณ  
อาวิพันธ (มช) 

รศ.ดร.หทัยกาญจน 
เชาวนพูนผล (มช) 

ผศ.ดร.วิบูลย  
วัฒนนามกุล (มข) 

ผศ.ดร.เพ็ญกาญจน 
กาญจนรัตน (มช) 

กรรมการ 
2 

อ.ดร.อภิรักษ ศรีภูธร 
(มพย) 

ผศ.ดร.วารณี  
บุญชวยเหลือ (มศก) 

ผศ.ดร.กุลจิรา  
อุดมอักษร (มอ) 

ผศ.ยงยุทธ เรือนทา 
(มช) 

ผศ.ดร.กรกมล  
รุกขพันธ (มอ) 

กรรมการ 
3 

ผศ.ดร.นํ้าฝน  
ศรีบัณฑิต (มศก) 

อ.ดร.ธนเทพ  
วณิชยากร (มอ) 

อ.ดร.ปาจรีย มงคล 
(มพย) 

ผศ.ดร.อดิณัฐ  
อํานวยพรเลิศ (มยพ) 

ผศ.ดร.นันทวรรณ  
กิติกรรณากรณ (มช) 

 



SAP Conference 2021: วันที่ 20-21 พฤษภาคม 2564 แบบ Virtual Conference ณ คณะเภสัชศาสตร ม.มหาสารคาม 

15.00-15.15 น.  พักเบรค/พักรับประทานอาหารวาง 
15.15-16.30 น.  เสวนา 2 – การปรับตัวของ SAP postgraduate study ในการพัฒนางานเภสัชกรรม   

   วิทยากร:  ภญ.นุชนอย ประภาโส กองบริหารการสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข 
     อ.ดร.ชิดชนก เรือนกอน ม.เชียงใหม 
     ผศ.ดร.กรแกว จันทรภาษ ม.ขอนแกน 
     ผศ.ดร.กฤษณี สระมุณี ม.มหาสารคาม  
     รศ.วิวัฒน ถาวรวัฒนยงค ม.ศลิปากร 

อ.ดร.พิมพวรา ตันเวชศิลป ม.สงขลานครินทร 
   ผูดําเนินรายการ: รศ.ดร.สุรศักด์ิ ไชยสงค ม.มหาสารคาม  

 
วันท่ี 21 พฤษภาคม 2564 
8.00-8.30 น.  ลงทะเบียน 
8.30-10.00 น.  วิวาทะ – ทําไมไมทําวิจัย? หรือทําวิจัยไมได!  

โดย  รศ.ดร.สุรฉัตร งอสุรเชษฐ Auburn University  
          ศ.ดร.ณธร ชัยญาคุณาพฤกษ University of Utah 

10.00-10.15 น. พักเบรค/พักรับประทานอาหารวาง  
10.15-12.00 น. การพัฒนาเภสัชศาสตรศึกษาและสมรรถนะดานเภสัชศาสตรสังคมและการบริหาร  

   การพัฒนา Pharmacy Education  
       โดย ผศ.ดร.ชนัตถา พลอยเล่ือมแสง ม.มหาสารคาม 
   การพัฒนา SAP Competency: การคุมครองผูบริโภค  
       โดย ผศ.ดร.ณัฏฐิยา คาผล ม.ศิลปากร 

12.00-13.00 น.  พักเท่ียง/พักรับประทานอาหารกลางวัน   
13.00-14.30 น.  เสวนา 3 การพัฒนางานเภสัชศาสตรสังคมและการบริหาร: เหลียวหนาแลหลัง กาวตอไป   

   วิทยากร:  รศ.ดร.กร ศรเลิศล้ําวาณิช ม.สงขลานครินทร 
     ผศ.ดร.ณัฏฐิยา คาผล ม.ศิลปากร 
     อ.ภญ.คณิตา ดวงแจมกาญจน ม.พะเยา  
     ผศ.ดร.พักตรวิภา สุวรรณพรหม ม.เชียงใหม 

ผศ.รักษวร ใจสะอาด ม.ขอนแกน  
   ผูดําเนินรายการ: รศ.ดร.สุรศักด์ิ ไชยสงค ม.มหาสารคาม 

14.30-15.00 น.  มอบรางวัลการนําเสนอผลงานวิจัยดีเดน 
สรปุความรวมมือระหวางภาคีสถาบัน SAP 
สงมอบการจัดประชุมวิชาการใหแกเจาภาพปตอไป  
ปดงาน 

 


