โครงการ SMART Dispensary รุ่ นที่ 17
หัวข้ อ การปฎิรูปร้ านยายุค 4.0
วันอาทิตย์ที่ 16 ธันวาคม 2561
ณ โรงแรมดิ เอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่
หลักการและเหตุผล
SMART Dispensary เป็ นโครงการที่ชมรมร้านขายยาแห่งประเทศไทยร่ วมก ับบริ ษทั พันธมิตรผลิตภัณฑ์
ด้านสุ ขภาพจัดอบรมขึ้น โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนาผูป้ ระกอบการร้านยาทุกประเภทให้มีศกั ยภาพและทักษะในการ
แข่ง ขันสามารถประกอบธุ ร กิจได้อย่างยัง่ ยืน หลักสู ตรได้มีการพัฒนาโดยจัดการบรรยาย อภิปรายและ อบรมเชิง
ปฏิบตั ิการ เพื่อให้ผเู ้ ข้ารับการอบรมสามารถวิเคราะห์ว่าจะดาเนินการประกอบธุรกิจร้านยาของตนเองไปในทิศทางใด
เพื่อให้สอดคล้องก ับมาตรฐานร้านยา (GPP) ที่สานักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้ประกาศฯ ภายใต้แนวคิดคาว่า
SMART และ หลักการบริ หารร้านยา 4M คือ Model, Man, Management และ Money ในปี พ.ศ.2558-2560 ที่ผ่านมา
ได้ดาเนินงานมาแล้ว 12 รุ่ น ทัว่ ทุกภาค ทัว่ ประเทศ รวม 1,595 คน
ปัจจุบนั ผูป้ ระกอบการร้านยาจะต้องปรับตัวและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นให้ธุรกิจมีความยัง่ ยืน
เช่น การจดนิติบุคคลของสรรพากร GPP ของสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา การสรรหาเภสัชกรประจาร้านยา
ตลอดเวลาทาการ รายรับของร้านยา และสิ นค้าผลิตภัณฑ์สุขภาพที่หลากหลาย ดังนั้น โครงการ SMART Dispensary
สาหรับผูป้ ระกอบการร้ านยาปี พ.ศ. 2561 จะดาเนินงานผ่านหลักการบริ หารร้ านยาตามหลักการของ 2M คือ Model
และ Man เป็ นหลัก คณะทางานฯ ได้เล็งเห็นโอกาสการพัฒนาเกีย่ วก ับการใช้ยาในการรักษาโรคต่างๆ และการจาหน่าย
สมุนไพรในร้านขายยา รวมถึง พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคตาม Generation ต่างๆ เพื่อให้ผูป้ ระกอบการได้นาไปปรับใช้ใน
ธุรกิจร้านยาและพัฒนาบุคลากรในร้านยาของตนเองให้มีศกั ยภาพในการแข่งขันและประกอบอาชีพร้านยาต่อไป
วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อพัฒนาบุคลากรเกีย่ วก ับทักษะความรู ้ ความสามารถทางด้านการจ่ายยา การให้บริ การและคาแนะนาด้าน
สุ ขภาพและการใช้สมุนไพรอย่างถูกต้อง แก่บุคลากรปฏิบตั ิการหน้าร้านยา ให้มีคณ
ุ ธรรม จริ ยธรรม และ
จรรยาบรรณ
2. เพื่อเป็ นทิศทางการปรับตัวของผูป้ ระกอบการร้านยา แลกเปลีย่ นเรี ยนรู ้เกีย่ วก ับความรู ้ทางด้านการใช้ยาและ
สมุนไพรในการส่ งเสริ มป้องก ันโรค
3. เพื่อวิเคราะห์ตวั เองและสร้างร้านยารู ปแบบใหม่ๆ ร่ วมก ับบริ ษทั ฯ ที่เป็ นภาคีเครื อข่าย
4. เพื่อนาองค์ความรู ้ที่ได้รับ นาไปปรับใช้ในร้านขายยาส่งต่อข้อมูลที่เป็ นประโยชน์ต่อผูม้ ารับบริ การในร้านยา
กลุ่มเป้ าหมายและระยะเวลาการดาเนินงาน :
สมาชิกชมรมร้านขายยาแห่งประเทศไทย จานวน 150-200 คน

แหล่งทีม่ าของงบประมาณ :
ชมรมร้านขายยาแห่งประเทศไทย
วิทยากร:
1. ภก.สุ วิทย์ งามภูพนั ธ์ ที่ปรึ กษาโครงการ SMART Dispensary
2. ภก.วันชัย เจิดนภาพันธ์ กรรมการมูลนิธิคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
3. คุณ สฤษดิ์ เวชสุ ภาพร อดีตอุปนายกสมาคมเดอะบอส
4. รศ. นพ. ปารยะ อาศนะเสน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
5. ดร.ภก. วิรัตน์ ทองรอด อาจารย์ประจาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
6. ดร.ภญ.พรทิพย์ เจียมสุ ชน รองเลขาธิการ ชมรมร้านขายยาแห่งประเทศไทย
7. ภญ.ณปภัช สุ ธมั นาถพงษ์ คณะทางาน SMART Dispensary และกรรมการเภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศ
ไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

กาหนดการ SMART DISPENSARY รุ่ นที่ 17
หัวข้ อ การปฎิรูปร้ านยายุค 4.0
วันอาทิตย์ที่ 16 ธันวาคม 2561
ณ โรงแรมดิ เอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 16 ธันวาคม 2561
08.00-08.45 น. ลงทะเบียน
08.45-09.00 น. พิธีเปิ ด
โดย ภก.สมโภชน์ หงษ์กติ ิยานนท์ ประธานชมรมร้านขายยาแห่งประเทศไทย
09.00- 10.00 น. การบรรยายเรื่ อง นับถอยหลังสู่ GPP และการบริหารจัดการร้ านขายยายุคใหม่
โดย ภก.ดร.วิรัตน์ ทองรอด คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
10.00 – 11.00 น. การบรรยายเรื่ อง THAI HERB 4.0
โดย ภก.สุ วิทย์ งามภูพนั ธ์ ที่ปรึ กษาโครงการ SMART Dispensary
11.00-12.00 น. การบรรยายเรื่ อง ประโยชน์ ของ NAC ทีค่ ุณยังไม่ รู้
โดย รศ. นพ. ปารยะ อาศนะเสน คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00-14.00 น. การบรรยายเรื่ อง PHARMACY 4.0
โดย ภก.วันชัย เจิดนภาพันธ์ กรรมการมูลนิธิคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
14.00-15.00 น. การบรรยายเรื่ อง การดูแลลูกค้าเพื่อเพิม่ ยอดขายในร้ านขายยา
โดย คุณ สฤษดิ์ เวชสุ ภาพร อดีตอุปนายกสมาคมเดอะบอส
15.00-17.00 น. Workshop : การพัฒนารู ปแบบบริการการใช้ ยาและสมุนไพรในร้ านยา
โดย ภญ.ดร.พรทิพย์ เจียมสุ ชน รองเลขาธิการชมรมร้านขายยาแห่งประเทศไทย
ภญ.ณปภัช สุ ธมั นาถพงษ์ คณะทางาน SMART Dispensary และกรรมการเภสัชกรรม สมาคม
แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

