โครงการประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร การจัดการทางเภสัชกรรม
เรื่อง การจัดการความสัมพันธของลูกคาในองคกรสุขภาพ
(Customer Relationship Management in Health Organizations)
ระหวางวันที่ 20-24 เมษายน 2552
ณ หองอัมรินทร โรงแรมเอส ดี อเวนิว และ ศูนยกระจายสินคา DKSH สาขาศรีเพชร
บริษัทดีทแฮลม จังหวัดสมุทรปราการ
------หลักการและเหตุผล
การบริหารจัดการและการบริการในระบบสุขภาพมีการเปลี่ยนแปลงอยางมากในชวงทศวรรษที่ผานมา อัน
เนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของระบบสุขภาพในระดับนโยบาย การแขงขันของภาคเอกชน การมีเทคโนโลยีที่ไดมกี าร
พัฒนาเปนอยางมากซึ่งไดถูกนํามาประยุกตใชในระบบสุขภาพในทุกสวนเพื่อใหเกิดการจัดการที่รวดเร็วและถูกตองแมนยํา
มากขึ้น อีกทั้งการที่ประเทศไทยมีบุคลากรทางการแพทยและสายสุขภาพที่มีความเชี่ยวชาญ มีวัฒนธรรมที่ดีงามและ
มีความไดเปรียบดานภูมิศาสตร ทําใหรัฐบาลพยายามจะสรางประเทศไทยใหเปน “ศูนยกลางทางการแพทยของโลก”
(Medical Hub of the World) จากปจจัยตางๆ ที่กลาวมาลวนสงผลให องคกรตางๆที่เกี่ยวของกับการใหบริการระบบ
สุขภาพตางปรับตัวและเริ่มนําการบริหารจัดการที่ทันสมัยมาประยุกตใชมากขึ้น
การจัดการความสัมพันธของลูกคาในองคกรสุขภาพ (Customer Relationship Management in Health
Organizations) จึงเปนเครื่องมือที่สําคัญที่องคกรนํามาประยุกตใช เพื่อเชื่อมความสัมพันธระหวางองคกรกับลูกคาให
ความรู ความเขาใจกับลูกคา สรางภาพลักษณที่ดีขององคกรใหเกิดขึ้นเปนหนึ่งเดียวในใจของลูกคา เพื่อหวังวาลูกคาจะ
เกิดความประทับใจเกิดการใชบริการหรือซื้อสินคาซ้ําและตอเนื่อง อันสงผลใหลูกคาภักดีกับองคกรในระยะยาว และ
นํามาซึ่งรายไดที่เพิ่มขึ้น การจัดการลูกคาสัมพันธเปนการวิเคราะห คนหาลูกคาเปาหมาย สรางความสัมพันธ และรักษา
คงไวซึ่งความสัมพันธกับลูกคา โดยอาศัยเครื่องมือทางการตลาดที่เหมาะสม ผสมผสานกับเทคโนโลยีอนั ทันสมัย เพื่อ
การวิเคราะหและตอบสนองความตองการของลูกคาไดอยางรวดเร็ว เพื่อกอใหเกิดความจงรักภักดีในองคกร อันเปนผลให
องคกรเติบโตอยางตอเนื่อง และลูกคาเกิดมีความประทับใจ ในการจัดการองคกรทางสุขภาพปจจุบันไดมีการประยุกต
แนวคิดและหลักกการของการจัดการความสัมพันธของลูกคาในองคกรสุขภาพมากขึ้น ซึ่งเปาหมายมิใชมีเพียงแตการทําให
องคกรทางสุขภาพนั้นมีความยั่งยืนเทานั้น หากแตยังทําใหคุณภาพชีวิตของผูใชบริการทางสุขภาพดียิ่งขึ้นดวย
การประชุมครั้งนี้เปนงานหนึ่งของโครงการความรวมมือทางราชการ
ระหวางสํานักพัฒนาระบบบริการ
สุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข และคณะเภสัชศาสตรของ มหาวิทยาลัย 4 แหงของรัฐ ไดแก มหาวิทยาลัยขอนแกน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม มหาวิทยาลัยศิลปากร และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ในการจัดทําหลักสูตรรวมระดับปริญญาโท
ทางเภสัชศาสตร สาขาวิชาการจัดการทางเภสัชกรรม โดยเปนการศึกษาที่มีการบริหารจัดการในระบบชุดวิชา (Module
System)
วัตถุประสงค เพื่อฝกอบรมเภสัชกรให
1. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับ แนวคิดและกลยุทธของการจัดการความสัมพันธของลูกคาในองคกรสุขภาพ
2. สามารถประยุกตใช แนวคิดและกลยุทธของการจัดการความสัมพันธของลูกคาในองคกรสุขภาพได

ระยะเวลา จํานวน
5 วัน ประกอบดวย
ระหวางวันที่ 20- 22 และ 24 เมษายน 2552 ณ หองอัมรินทร โรงแรมเอส ดี อเวนิว กรุงเทพมหานคร
วันที่ 23 เมษายน 2552 ณ ศูนยกระจายสินคา DKSH สาขาศรีเพชร บริษัทดีสแฮลม จังหวัดสมุทรปราการ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ

จํานวนผูเขารวมโครงการ 200 คน

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ

รอยละของผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจในการเขารวมโครงการ 80%

หนวยงานที่รับผิดชอบ
1. คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
2. คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
3. คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
4. คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
5. สํานักพัฒนาเครือขายบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
หลักสูตรโดยยอ ประกอบดวยเนื้อหาหลักๆเกีย่ วกับการจัดการความสัมพันธของลูกคาในองคกรสุขภาพ ตอไปนี้
ลักษณะของผูบริโภค สิทธิผูบริโภคและพฤติกรรมการรับบริการและผลิตภัณฑที่เกี่ยวของกับสุขภาพ
การประเมินเงื่อนไขประกอบการตัดสินใจและกระบวนการตัดสินใจของผูบริโภค การสรางความสัมพันธกับผูบริโภคใน
ระยะสั้นและระยะยาว บทบาทหนาที่และเทคนิคการสรางความสัมพันธในระดับบุคคลและระดับกวาง
คําสําคัญ การจัดการความสัมพันธของลูกคาในองคกรสุขภาพ
Relational Marketing, Customer Relationship Management, CRM , Health Organization
รูปแบบการประชุมเชิงปฏิบัติการ
ประกอบดวยการบรรยายภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติของการบริหารจัดการลูกคาสัมพันธและการฝกปฏิบัติการ
ณ สถานที่จริง ซึ่งจะทําใหผูเขารวมการประชุมมีความรูเชิงวิชาการ เพื่อนําไปประยุกตใชในการปฏิบัติจริง
ผูเขารวมประชุม เภสัชกร คณาจารยคณะเภสัชศาสตร และผูสนใจ ประมาณ 200 คน
สถานที่

หองอัมรินทร โรงแรม เอส ดี อเวนิว กรุงเทพมหานคร
และ ศูนยกระจายสินคา DKSH สาขาศรีเพชร บริษัทดีทแฮลม จังหวัดสมุทรปราการ

สําหรับบุคคลภายนอก จัดเก็บคาลงทะเบียน คนละ 4,500 บาท
สําหรับอาจารย และนักศึกษา สังกัดคณะเภสัชศาสตร คนละ 1,500 บาท
(ผูเปนขาราชการสามารถเบิกคาลงทะเบียน และคาใชจายในการเดินทางไปราชการจากตนสังกัดไดตามสิทธิ และตาม
ระเบียบของทางราชการ)
คาใชจาย

ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. ผูเขารวมประชุมมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับแนวคิดและกลยุทธของการจัดการลูกคาสัมพันธ
2. ผูเขารวมประชุมสามารถนําความรูไปประยุกตแนวคิดและกลยุทธของการจัดการลูกคาสัมพันธในองคกรสุขภาพ
ได
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กําหนดการโครงการประชุมวิชาการ เชิงปฎิบัติการ การจัดการทางเภสัชกรรม
เรื่อง การจัดการความสัมพันธของลูกคาในองคกรสุขภาพ
(Customer Relationship Management in Health Organizations)
ระหวางวันที่ 20-24 เมษายน 2552 ณ หองอัมรินทร โรงแรมเอส ดี อเวนิว
และศูนยกระจายสินคา DKSH สาขาศรีเพชร บริษัทดีทแฮลม จังหวัดสมุทรปราการ
วันจันทรที่ 20 เมษายน 2552
07.30 - 08.30 น.
08.30 - 08.45 น.

08.45 - 10.15 น.

10.15 – 10.30 น.
10.30 – 12.00 น.

12.00 - 13.00 น.
13.00 – 14.45 น.

ลงทะเบียน
พิธีเปดการประชุม
โดย เภสัชกรหญิง รองศาสตราจารย ดร. จุไรรัตน นันทานิช
คณบดีคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
ความเปนมาและความสําคัญของการจัดการลูกคาสัมพันธ และแนวการประยุกตในองคกร
สุขภาพ
(1.50 หนวยกิต)
- บทนํา
- ประวัติและพัฒนาการการจัดการลูกคาสัมพันธ
โดย เภสัชกร ผูชวยศาสตราจารย ดร.บุรินทร ต. ศรีวงษ
ประธานดําเนินการหลักสูตร ปริญญาโทสาขา วิทยาศาสตรสังคมและ
การจัดการระบบสุขภาพ
ภาควิชาเภสัชกรรมชุมชน คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
พัก – อาหารวาง
ความเปนมาและความสําคัญของการจัดการลูกคาสัมพันธและแนวการประยุกตในองคกร
สุขภาพ (ตอ)
(1.50 หนวยกิต)
- องคกรที่มุงเนนการจัดการลูกคาสัมพันธ
โดย เภสัชกร ผูชวยศาสตราจารย ดร.บุรินทร ต. ศรีวงษ
ประธานดําเนินการหลักสูตร ปริญญาโทสาขา วิทยาศาสตรสังคมและ
การจัดการระบบสุขภาพ
ภาควิชาเภสัชกรรมชุมชน คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
พัก - อาหารกลางวัน
การจัดการลูกคาสัมพันธในมุมมองดานการตลาด และแนวการประยุกตในองคกรสุขภาพ
(1.75 หนวยกิต)
- การตลาดเชิงความสัมพันธกับการจัดการลูกคาสัมพันธ
โดย เภสัชกร ผูชวยศาสตราจารย ดร.บุรินทร ต. ศรีวงษ
ประธานดําเนินการหลักสูตร ปริญญาโทสาขา วิทยาศาสตรสังคมและ
การจัดการระบบสุขภาพ
ภาควิชาเภสัชกรรมชุมชน คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
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14.45 - 15.00 น.
15.00 – 17.00 น.

17.00 – 19.00 น.

พัก – อาหารวาง
การจัดการลูกคาสัมพันธในมุมมองดานการตลาดและแนวการประยุกตในองคกรสุขภาพ
(ตอ)
(2.00 หนวยกิต)
- กลยุทธการตลาดกับการจัดการลูกคาสัมพันธ
โดย เภสัชกร ผูชวยศาสตราจารย ดร.บุรินทร ต. ศรีวงษ
ประธานดําเนินการหลักสูตร ปริญญาโทสาขา วิทยาศาสตรสังคมและ
การจัดการระบบสุขภาพ
ภาควิชาเภสัชกรรมชุมชน คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
แบงกลุมยอยอภิปรายกรณีศึกษาที่ไดรับมอบหมาย
(0.50 หนวยกิต)
โดย วิทยากรบรรยายและ คณาจารยคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
(เฉพาะผูที่ประสงคจะสมัครสอบเก็บคะแนนหลักสูตรปริญญาโท)

วันอังคารที่ 21 เมษายน 2552
08.30 - 10.15 น.
การวิเคราะหการจัดการลูกคาสัมพันธในองคกรสุขภาพ
(1.75 หนวยกิต)
- การจัดการขอมูลความสัมพันธ
- การวิเคราะหขอมูล
โดย เภสัชกร อาจารย สมพล วุฒิกรวิภาค
รองกรรมการผูจัดการ บริษัท Eisai (Thailand)Marketing Co.,Ltd.
10.15 – 10.30 น.
พัก – อาหารวาง
10.30 – 12.00 น.
การวิเคราะหการจัดการลูกคาสัมพันธในองคกรสุขภาพ (ตอ)
(1.50 หนวยกิต)
- การแบงสวนและการคัดเลือกประเภทของลูกคา
- ปจจัยที่เกี่ยวของ
โดย เภสัชกร อาจารย สมพล วุฒิกรวิภาค
รองกรรมการผูจัดการ บริษทั Eisai (Thailand)Marketing Co.,Ltd.
12.00 -13.00 น.
พัก - อาหารกลางวัน
13.00 – 14.45 น.
อภิปราย เรื่อง “การสื่อสารและชองทางการสื่อสารระหวางลูกคากับองคกรสุขภาพที่
ใหบริการ
- การจัดการศูนยรับเรื่อง (Call Center)
(1.75 หนวยกิต)
- อินเตอรเน็ต และเว็บไซด
- ตัวอยางกรณีศึกษา
โดย เภสัชกร พิชญภณ หนุนภักดี
ที่ปรึกษาอิสระ
เภสัชกรหญิง อาจารย ศิริพร พรหมรัตน
ผูจัดการทั่วไป ฝายวิจยั การตลาด คอลเซ็นเตอร
และ CRM Solution บริษัทกลุมแอดวานซ รีเสิรช จํากัด
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14.45 - 15.00 น.
15.00 – 17.00 น.

17.00 – 19.00 น.

วันพุธที่ 22 เมษายน 2552
08.30 - 10.15 น.

10.15 – 10.30 น.
10.30 – 12.00 น.

12.00-13.00 น.
13.00 - 14.45 น.

14.45-15.00 น.

พัก – อาหารวาง
การสื่อสารและชองทางการสื่อสารระหวางลูกคากับองคกรสุขภาพที่ใหบริการ(ตอ)
- ไดเร็กเมล
(2.00 หนวยกิต)
- ชองทางการสื่อสาร
โดย เภสัชกร พิชญภณ หนุนภักดี
ที่ปรึกษาอิสระ
แบงกลุมยอยอภิปรายกรณีศึกษาที่ไดรับมอบหมาย
(0.50 หนวยกิต)
โดย เภสัชกร อาจารย สมพล วุฒิกรวิภาค
เภสัชกร พิชญภณ หนุนภักดี
เภสัชกรหญิง อาจารย ศิริพร พรหมรัตน
และคณาจารยคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
(เฉพาะผูที่ประสงคจะสมัครสอบเก็บคะแนนหลักสูตรปริญญาโท)

การปฏิบัติการการจัดการลูกคาสัมพันธในองคกรสุขภาพ
- การยื่นขอเสนอความเปนเอกสิทธิเฉพาะแกลูกคา/ผูใชบริการ
- นโยบายดานความสัมพันธที่ดีกับลูกค /ผูใชบริการ
โดย เภสัชกร อาจารย ทวีศักดิ์ สีทองสุรภณา
President –Eisai (Thailand) Marketing Co.,Ltd.
HQ-Global Policy and Strategy Committee Member
พัก – อาหารวาง
การปฏิบัติการการจัดการลูกคาสัมพันธในองคกรสุขภาพ (ตอ)
- การรักษาลูกคาและการคงไว (Customer Retention)
โดย เภสัชกร อาจารย ทวีศักดิ์ สีทองสุรภณา
President –Eisai (Thailand) Marketing Co.,Ltd.
HQ-Global Policy and Strategy Committee Member
พัก - อาหารกลางวัน
การวิเคราะหโอกาสในการขายหรือการจัดบริการสุขภาพเพิ่มขึ้น
โดย เภสัชกร อาจารย ทวีศักดิ์ สีทองสุรภณา
President –Eisai (Thailand) Marketing Co.,Ltd.
HQ-Global Policy and Strategy Committee Member
พัก – อาหารวาง

(1.75 หนวยกิต)

(1.50 หนวยกิต)

(1.75 หนวยกิต)
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15.00-17.00 น.

17.00 – 19.00 น.

วันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน
08.30 - 10.15 น.

10.15 – 10.30 น.
10.30 – 12.00 น.

12.00 - 13.00 น.
13.00 – 14.45 น.

14.45 – 15.00 น.
15.00 – 17.00 น.

กิจกรรมดานการตลาดตอ Loyal Customer และการรายงานผลลัพธของการจัดการ
ลูกคาสัมพันธ แนวการประยุกตกับองคกรสุขภาพ (2.00 หนวยกิต)
โดย เภสัชกร อาจารย ทวีศักดิ์ สีทองสุรภณา
President –Eisai (Thailand) Marketing Co.,Ltd.
HQ-Global Policy and Strategy Committee Member
แบงกลุมยอยอภิปรายกรณีศึกษาที่ไดรับมอบหมาย
(0.50 หนวยกิต)
โดย เภสัชกร อาจารย ทวีศักดิ์ สีทองสุรภณา
และคณาจารยคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
(เฉพาะผูที่ประสงคจะสมัครสอบเก็บคะแนนหลักสูตรปริญญาโท)
2552
การใหบริการและการประเมินผลลูกคาระดับ Loyal Customer และ แนวการประยุกต กับ
องคกรสุขภาพ
(1.75 หนวยกิต)
- บรรยายที่ ศูนยกระจายสินคา DKSH สาขาศรีเพชร
- การจัดการขอมูลและการใหการบริการลูกคาระดับ Loyal Customer
โดย เภสัชกรหญิง อาจารย วัชราภรณ ลิมปโรจนฤทธิ์
Operation Director บริษัท Diethelem & Co., Ltd
พัก – อาหารวาง
การใหบริการและการประเมินผลลูกคาระดับ Loyal Customerและ แนวการประยุกตกับ
องคกรสุขภาพ(ตอ)
(1.50 หนวยกิต)
- การจัดการขอมูลและการใหการบริการลูกคาระดับ Loyal Customer
โดย เภสัชกรหญิง อาจารย วัชราภรณ ลิมปโรจนฤทธิ์
Operation Director บริษัท Diethelem & Co., Ltd
พัก - อาหารกลางวัน
การใหบริการและการประเมินผลลูกคาระดับ Loyal Customer และ แนวการประยุกตกับ
องคกรสุขภาพ(ตอ)
(1.75 หนวยกิต)
- การประเมินผลจากลูกคาระดับ Loyal Customer
โดย เภสัชกรหญิง อาจารย วัชราภรณ ลิมปโรจนฤทธิ์
Operation Director บริษัท Diethelem & Co., Ltd
พัก – อาหารวาง
การใหบริการและการประเมินผลลูกคาระดับ Loyal Customer และ แนวการประยุกตกับ
องคกรสุขภาพ (ตอ)
(2.00 หนวยกิต)
- การประเมินผลจากลูกคาระดับ Loyal Customer
โดย เภสัชกรหญิง อาจารย วัชราภรณ ลิมปโรจนฤทธิ์
Operation Director บริษัท Diethelem & Co., Ltd
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17.00 – 19.00 น.

แบงกลุมยอยอภิปรายกรณีศึกษาที่ไดรับมอบหมาย
(0.50 หนวยกิต)
โดย เภสัชกรหญิง อาจารย วัชราภรณ ลิมปโรจนฤทธิ์
และ คณาจารยคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
(เฉพาะผูท ี่ประสงคจะสมัครสอบเก็บคะแนนหลักสูตรปริญญาโท)

วันศุกรที่ 24 เมษายน 2552
08.30 - 10.15 น.
ระบบการจัดการลูกคาสัมพันธและการนําไปประยุกตใชในโรงพยาบาลภาครัฐบาล
- ระบบการจัดการลูกคาสัมพันธ
(1.75 หนวยกิต)
โดย นายแพทย รองศาสตราจารย สมศักดิ์ เชาววิศิษฐเสรี
รองคณบดีฝายนโยบายและแผน คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
รองผูอํานวยการศูนยศรีพัฒน โรงพยาบาลสวนดอก จังหวัดเชียงใหม
10.15 – 10.30 น.
พัก – อาหารวาง
10.30 – 12.00 น.
ระบบการจัดการลูกคาสัมพันธและการนําไปประยุกตใชในโรงพยาบาลภาครัฐบาล
(ตอ)
(1.50 หนวยกิต)
- การนําระบบการจัดการลูกคาสัมพันธไปใชจริง
- ตัวอยางกรณีศึกษาศูนยศรีพัฒน โรงพยาบาลสวนดอก จังหวัดเชียงใหม
โดย นายแพทย รองศาสตราจารย สมศักดิ์ เชาววิศิษฐเสรี
รองคณบดีฝายนโยบายและแผน คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
รองผูอํานวยการศูนยศรีพัฒน โรงพยาบาลสวนดอก จังหวัดเชียงใหม
12.00 - 13.00 น.
พัก - อาหารกลางวัน
13.00 – 14.00 น.
การประยุกตใชการจัดการลูกคาสัมพันธในงานเภสัชกรรมโรงพยาบาลภาคเอกชน
- ตัวอยางกรณีศึกษาโรงพยาบาลกรุงเทพ
(1.00 หนวยกิต)
โดย เภสัชกร อุดมศักดิ์ ศิริเลิศไชยากูล
ผูจัดการฝายพัฒนาบุคลากร ศูนยการแพทยโรงพยาบาลกรุงเทพ
14.00 - 15.00 น.
การประยุกตใชการจัดการลูกคาสัมพันธ ในงานเภสัชกรรมโรงพยาบาลภาคเอกชน (ตอ)
(1.00 หนวยกิต)
โดย เภสัชกร อุดมศักดิ์ ศิริเลิศไชยากูล
ผูจัดการฝายพัฒนาบุคลากร ศูนยการแพทยโรงพยาบาลกรุงเทพ
15.00 - 15.15 น.
พัก – อาหารวาง
15.15 – 17.00 น.
การนําเสนองานที่ไดรับมอบหมาย
(0.4375 หนวยกิต)
โดย คณาจารยคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
ผูเขารับการอบรมตลอดการประชุมจะไดรับหนวยกิตการศึกษาตอเนื่องทางเภสัชศาสตร (CPE)
จํานวน 35.4375 หนวยกิต
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หมายเหตุ : กําหนดการอาจมีการเปลีย่ นแปลงในสวนของวิทยากร
1. ผูเขารับการอบรมที่ลงทะเบียน ในภาคปฎิบัติการกลุมยอยใหนํา Notebook มาดวย เพื่อใชทํา
Workshop ทุกวัน
2. ใหผูเขารับการอบรมที่ลงทะเบียนในภาคปฏิบัติการกลุมยอย เตรียมฐานขอมูลผูรับบริการในหนวยงาน
ที่ทานปฎิบัติงานอยู พรอมรายละเอียดของผูรบั บริการอยางนอย 100 ตัวอยาง มาดวยเพื่อใชในการทํา
Workshop
3. สําหรับวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2552 ตั้งแตเวลา 08.30-19.00 น. เดินทางไปฟงการบรรยาย ณ
ศูนยกระจายสินคา DKSH สาขาศรีเพชร บริษัทดีทแฮลม จังหวัดสมุทรปราการ และ มีรถออกหนา
โรงแรมเอส ดี อเวนิว เวลา 07.15 น.
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