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ใบสมัค รเข้าร่ว มแผนงานเครือ ข่ายร้านยาสร้างเสริ ม สุข ภาพและควบคุม ยาสูบ
ร้านยาคุณภาพ

ร้านยา GPP

ร้านเภสัชกรอยูป่ ระจําตลอดเวลาทําการ

ชื่อ ร้าน..............................................................................จังหวัด ...........................รหัส ร้าน.................................
ชื่อ เภสัชกร.........................................................เลขที่ใ บประกอบ..............................เลขที่ส มาชิ ก .....................
หมายเลขบัต รประชาชน.................................................เลขบัญ ชีอ อมทรัพย์......................................................
ธนาคาร.............................. โทรศัพท์เพื่อ การติ ด ต่อ ........................................... Line id.....................................
อีเมล์…………………………………………………………………………………………………………………...…….
ข้อตกลงนี้จดั ทําขึน้ ในวันที.่ .........เดือน.....................พ.ศ. ..2560...ระหว่าง สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ป)
สถานที่ต งั ้ ของร้าน : เลขที.่ ..........................หมูท่ …
่ี ……....ซอย.........................ถนน..............................................
แขวง...................................เขต.....................................จังหวัด...................................รหัสไปรษณีย์ ...........................
โทร...................................... อีเมล์.................................................
โดย.นาย/นาง/นางสาว.........................................นามสกุล.......................................ตําแหน่ง........................................
สมัครเข้าร่วมแผนงาน โดยให้ความยินยอมตามข้อตกลง ดังนี้
1. ร้านยาทีร่ ว่ มแผนงานจะต้องดําเนินการตามกรอบแนวทางทีก่ าํ หนด และ ผ่านการอบรมโครงการฯ
2. ร้านยา มีผมู้ หี น้าทีป่ ฏิบตั กิ าร ชื่อ ภก. / ภญ..........................................นามสกุล.......................................
ใบประกอบโรคศิลปะ เลขที.่ .......................เป็ นสมาชิกสมาคมเภสัชกรรมชุมชน เลขที.่ ........................ซึง่
จะต้องเป็ นผูใ้ ห้บริการฯ แก่ประชาชน
3. ร้านยาทีร่ ว่ มแผนงานโครงการฯนี้ จะไม่อา้ งอิงแผนงานนี้ เพือ่ ประโยชน์ทางธุรกิจการค้า
4 ร้านยาทีร่ ว่ มแผนงานโครงการฯนี้ เป็ นผูร้ บั ภาระภาษีเงินได้ ค่าโอนเงิน ของค่าตอบแทนการเก็บข้อมูล
การบริการ ( ตามแผนงาน )
5 เภสัชกรผูใ้ ห้บริการตามสัญญาการเข้าร่วมโครงการจะต้องเก็บข้อมูลผูร้ บั บริการเป็ นความลับ
6. การเลิกสัญญาในกรณีดงั ต่อนี้
5.1 ร้านยาทีร่ ว่ มแผนงาน ขอลาออกจากการร่วมแผนงาน
5.2 ร้านยาทีร่ ว่ มแผนงาน ดําเนินการใดๆทีท่ าํ ให้มลู นิธิ หรือ สํานักงานสร้างเสริมสุขภาพ ( สสส.) ได้รบั
ความเสือ่ มเสียชื่อเสียง หรือเกิดความเสียหายโดยคณะทํางานของโครงการ ฯ ได้พจิ ารณาแล้ว

ลงชื่อ .................................................................ผูส้ มัครเข้าร่วมแผนงาน
(

) ตัวบรรจง

หลัก ฐานในการสม คั รเข้าร่ว มแผนงาน
1 สําเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร
2 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูล้ งนามสัญญา
กิ จ กรรมบริ ก าร
1 การคัดกรองความเสีย่ งในกลุ่มภาวะโรคเมตาบอลิก (โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง =
F1
และการให้ความรูใ้ นการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมเพือ่ ลดความเสีย่ งการเกิดโรค = F2
2 การติดตามผลการปรับปรับเปลีย่ นพฤติกรรมเพือ่ ลดความเสีย่ งการเกิดโรค = F3
การติดตามผลการส่งต่อผูม้ คี วามเสีย่ งเข้าสูห่ น่วยบริการ ได้แก่ กลุ่มเสีย่ งโรคเรือ้ รัง
โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง = Refer และแจ้งผลการติดตาม...ติดตามได้ / หรือไม่ได้

รายงานละ
50

3 การคัดกรองโรคปอดอุดกัน้ เรือ้ รัง ( COPD ) โรคหอบหืด
4 การคัดกรองโรคหลอดเลือดสมองตีบแตก ( STROKE)
5 การดูแลเรือ่ งการใช้ยา ( Medication Therapy Management ) และติดตามอย่างน้อย 1 ครัง้
โดยสามารถค้นหาปั ญหาของผูป้ ่ วยได้
6 การปรับเปลีย่ นพฤติกรรมผูเ้ สพยาสูบ = A1-4 (150 บาท ); A4F (100 บาท);A5(5 ครัง้ ๆละ
50 บาท ) หยุดสูบได้ท่ี 30 ,60,90 วัน Top up 500 บาท
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เงื่อ นไขเพิ่ ม เติ ม
1. ผูร้ บั บริการการคัดกรอง (F1 -2-3) ต้องมีคุณสมบัติ
- อายุเกิ น 35 ปี
- ไม่เคยได้ร บั การวิ นิ จ ฉัย ว่าเป็ น โรคหัว ใจ เบาหวาน ความดัน ไขม นั หลอดเลือ ด
- ในปี นี้ ( ตค 60 – กย 61 ) ไม่เคยได้ร บั การคัด กรองความเสี่ย งโรคเบาหวาน ความดัน ฯ จากที่ใ ดมาก่อ น
2. ค่าตอบแทนตามรายการ (ข้อ 1, 2 ) เป็ น ค่าตอบแทนทีร่ วม strip และ เข็ม
3 ในการคัดกรอง DM ต้องตรวจค่านํ้าตาล Random หรือ FBS ทุกราย
4 เนื่องจากงบประมาณได้รบั การสนับสนุ นจาก สสส ในจํานวนจํากัด หากมีการให้บริการมากกว่าเป้ าหมาย
ผูร้ บั ผิดชอบแผนงานอาจมีการปรับเปลีย่ นค่าตอบแทนตามความเหมาะสม แต่จะมีการแจ้งผูเ้ ข้าร่วมให้ทราบ
และจะจ่ายค่าตอบแทนปี ละ ครัง้ ( 30 มิย 62 , 30 มิย 63 )
การส่งใบสม คั ร(พร้อ มเอกสารการสม คั ร )เข้าร่ว มแผนงาน
1 ส่งมาทีส่ มาคมเภสัชกรรมชุมชน 40 สุขมุ วิท 38 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม. 10110 ( ระบุ เพ็ญทิพา )
2 Scan และส่ง email ที่ : moo_pentipa@hotmail.com
3 ติดต่อรายละเอียด : ภญ.เพ็ญทิพา 083 0390395 Line id : Pentipa1111
ภญ.รศ. สุณี เลิศสินอุดม 081 6617237
ภญ.ผศ.ดร.สุชาดา สูรพันธุ์ 089 4628872

