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AETAS Lumpini Hotel

Creative Digital
Advertisement

for OTC medicine

โฆษณายา
ในยุคดิจิตอล
อย่างไรให้

สร้างสรรค์
Credit : Picture from http://www.pharmicaconsulting.com/top-3-reasons-pharma-is-not-embracing-mhealth-and-digital-medicine/

22 พฤษภาคม 2558
โรงแรม AETAS Lumpini
Early bird registration within May 15, 2015
E-mail: tsmia.otc@gmail.com

www.tsmia.or.th

Hosted by:

สมาคมเภสัชภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์ เพือ่ สุขภาพ
E-mail: tsmia.otc@gmail.com
www.tsmia.or.th

โฆษณายาในยุคดิจิตอล
ตอล อย่างไรให้ สร้างสรรค์
Creative Digital Advertisement

for OTC m e d i c i n e

วันศุกร์ ที่ 22 พฤษภาคม 2558 ณ โรงแรม Aetas Lumpini
กำหนดกำรสัมมนำ
08.00 – 08.30 น. ลงทะเบียน
08.30 - 09.00 น. กล่าวเปิ ดงานสัมมนา
09.00 - 09.45 น.

09.45 - 10.30 น.
10.30 - 10.45 น.
10.45 - 11.15 น.

11.15 - 12.00 น.

12.00 - 13.00 น.
13.00 - 13.45 น.

13.45 - 14.30 น.

โดย ภญ. มำลินี อุทติ ำนนท์ นำยกสมำคมเภสัชภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภำพ
และตัวแทนจำกสำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ
“หลักเกณฑ์และแนวทางการโฆษณายาในประเทศไทย”
โดย ภญ. พนิตนาฏ คานุ้ย เภสัชกรชานาญการพิเศษ หัวหน้างานกากับดูแลควบคุมโฆษณายา
กลุ่มงานกากับยาก่อนออกสูต่ ลาด สานักยา สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ
“งานกากับดูแลการโฆษณายาหลังออกสู่ตลาด”
โดย ภญ. จีรงั ภมรสูต เภสัชกรชานาญการพิเศษ กลุ่มกากับดูแลหลังออกสูต่ ลาด
สานักยา สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
พักรับประทำนอำหำรว่ำง
“หลักเกณฑ์การโฆษณายาในต่างประเทศและคณะทางานด้านการกากับดูแลโฆษณาของสมาคมอุตสาหกรรม
เภสัชภัณฑ์เพื่อการดูแลสุขภาพระดับโลก (WSMI)”
Worldwide Regulation & WSMI Advertisement Taskforce
โดย ภก. ดร. นพดล อัจจิมาธีระ
ASEAN & South Asia Regional Regulatory and Medical Affairs Director, Reckitt Benckiser, Thailand
“บทบาทของวิชาชีพโฆษณาในการส่งเสริมหลักปฏิ บตั ิ ที่ดีในการโฆษณาอย่างสร้างสรรค์”
Role of Advertising Professionals in Promoting the Good Practice in Creative Advertising
โดย คุณธาราวุฒ ิ สืบเชือ้ สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย
พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน
“ทิ ศทางตลาดผลิ ตภัณฑ์เพือ่ สุขภาพและยา OTC ในประเทศไทย”
Consumer Healthcare / OTC Market Trends
โดย ตัวแทนจำกบริษทั วิจยั ตลำดและผูบ้ ริโภค (Representative from Market/Consumer Research Agency)
“การตลาดในยุคดิ จิตอล”
Digital Marketing
โดย ตัวแทนจำกบริษทั สร้ำงสรรค์งำนโฆษณำ (Representative from Advertising Agency)

โฆษณายาในยุคดิจิตอล อย่างไรให้ สร้างสรรค์
Creative Digital Advertisement

for OTC m e d i c i n e

วันศุกร์ ที่ 22 พฤษภาคม 2558 ณ โรงแรม Aetas Lumpini
กำหนดกำรสัมมนำ (ต่อ)
14.30 - 14.45 น. พักรับประทำนอำหำรว่ำง
14.45 - 15.30 น. “โฆษณาผลิ ตภัณฑ์ยาเพื่อการดูแลสุขภาพ”

15.30 - 17.00 น.

OTC Advertisement
โดย ตัวแทนจำกบริษทั สร้ำงสรรค์งำนโฆษณำ (Representative from Advertising Agency)
“เสวนากลุม่ โฆษณายา ในยุคดิ จิตอล อย่างไรให้สร้างสรรค์”
- ภญ. พนิตนาฏ คานุ้ย เภสัชกรชานาญการพิเศษ หัวหน้างานกากับดูแลควบคุมโฆษณายา กลุ่มงานกากับยาก่อน
ออกสูต่ ลาด สานักยา สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ
- คุณธำรำวุฒิ สืบเชือ้ สมำคมโฆษณำแห่งประเทศไทย
- ตัวแทนจำกบริษทั สร้ำงสรรค์งำนโฆษณำ (Representative from Advertising Agency)
- ภญ. มำลินี อุทติ ำนนท์ นำยกสมำคมเภสัชภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภำพ
ดำเนินรำยกำรโดย ภก. วินติ อัศวกิจวิรี ผูท้ รงคุณวุฒดิ ำ้ นควำมปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์ดำ้ นสำธำรณสุข
สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ
โดยวิ ทยากรรับเชิ ญจาก

สมาคมเภสัชภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์ เพือ่ สุขภาพ

Meeting facility : Infinity room
AETAS lumpini
1030/4 Rama 4 Road, Thungmahamek,
Satorn, Bangkok 10120
Tel: +662 618 9555
Fax: +662 618 9559
Email: Lumpini@aetashotels.com

ใบลงทะเบียนเข้าร่ วมสัมมนา
โฆษณายาในยุคดิจิตอล อย่างไรให้ สร้างสรรค์
Creative Digital Advertisement

for OTC m e d i c i n e

วันศุกร์ ที่ 22 พฤษภาคม 2558 ณ โรงแรม Aetas Lumpini

ผู้เข้ าร่ วมสัมมนา (กรุ ณาพิมพ์หรื อเขียนตัวบรรจง)
ชื่อ-สกุล (ไทย)
ตาแหน่ง
หน่วยงาน / บริ ษทั
ที่อยูใ่ นการออก
ใบเสร็จรับเงิน
โทรศัพท์
ชื่อผูป้ ระสานงาน
อัตราค่ าสัมมนา

ชาระเงินภายใน วันที่ 15 พฤษภาคม 2558
ชาระเงินหลัง วันที่ 15 พฤษภาคม 2558

ชื่อ-สกุล (อังกฤษ)
E-Mail

โทรสาร
โทรศัพท์

สมาชิก TSMIA

 เข้าร่ วมสัมมนา 2,000 บาท
 เข้าร่ วมสัมมนา 2,500 บาท

ไม่ ได้ เป็ นสมาชิก TSMIA

 เข้าร่ วมสัมมนา 2,800 บาท
 เข้าร่ วมสัมมนา 3,500 บาท

กรุณาส่ งใบลงทะเบียนและหลักฐานการโอนเงินมาที่ tsmia.otc@gmail.com
ภายในวันอังคารที่ 19 พฤษภาคม 2558
หมายเหตุ
- ราคาดังกล่าวรวมเอกสาร อาหารว่าง และอาหารกลางวันแล้ว
- ค่าสัมมนาให้หก
ั ภาษี ณ ที่จ่าย 3%
- กรุ ณากรอกชื่ อบริ ษท
ั และที่อยูต่ รงตามที่ตอ้ งการให้ปรากฎอยูบ่ นใบเสร็ จรับเงิน
วิธีการชาระเงิน
โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิ ชย์ สาขาอาคารอับดุลราฮิม ชื่อ “สมาคมเภสัชภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เพื่อสุ ขภาพ”
บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 153-211291-3
*** กรุ ณานาต้นฉบับใบชาระเงินมาใช้เป็ นหลักฐานในการลงทะเบียนและรับใบเสร็ จรับเงิน ***
สอบถามข้ อมูลเพิม่ เติมได้ ที่
สมาคมเภสัชภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เพื่อสุ ขภาพ (TSMIA - Thai Self-Medication Industry Association)
เลขที่ 40 ซอยสุ ขมุ วิท 38 ถนนสุ ขมุ วิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุ งเทพฯ 10110
E-mail: tsmia.otc@gmail.com Website: www.tsmia.or.th

