
Creative Digital 
Advertisement  
for OTC medicine 

AETAS Lumpini Hotel 22 May 2015 

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

โฆษณายา 
ในยคุดิจิตอล  

อย่างไรให้

สร้างสรรค ์

22 พฤษภาคม 2558 
โรงแรม AETAS Lumpini  

Early bird registration within May 15, 2015 
E-mail:  tsmia.otc@gmail.com      www.tsmia.or.th 
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โฆษณายาโฆษณายาในยคุในยคุดิจิดิจิตอลตอล  อย่างไรให้ สสร้ร้าางงสสรรรรค์ค ์

CCrreeaattiivvee Digital Advertisement ffoorr  OOTTCC  mm  ee  dd  ii  cc  ii  nn  ee  
 

วนัศุกร์ที ่22 พฤษภาคม 2558 ณ โรงแรม Aetas Lumpini 
 

 ก ำหนดกำรสมัมนำ 
 
08.00 – 08.30 น. ลงทะเบียน 
08.30 - 09.00 น. กล่าวเปิดงานสมัมนา  

โดย ภญ. มำลนิี อุทติำนนท ์นำยกสมำคมเภสชัภณัฑแ์ละผลติภณัฑเ์พื่อสขุภำพ  
และตวัแทนจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ 

09.00 - 09.45 น. “หลกัเกณฑแ์ละแนวทางการโฆษณายาในประเทศไทย” 
โดย ภญ. พนิตนาฏ ค านุ้ย เภสชักรช านาญการพเิศษ หวัหน้างานก ากบัดแูลควบคมุโฆษณายา  
กลุ่มงานก ากบัยาก่อนออกสูต่ลาด ส านกัยา ส ำนกังำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ 

09.45 - 10.30 น. 
“งานก ากบัดแูลการโฆษณายาหลงัออกสู่ตลาด” 
โดย ภญ. จรีงั ภมรสตู เภสชักรช านาญการพเิศษ กลุ่มก ากบัดแูลหลงัออกสูต่ลาด  
ส านกัยา ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา 

10.30 - 10.45 น. พกัรบัประทำนอำหำรว่ำง 
10.45 - 11.15 น. 
 

“หลกัเกณฑก์ารโฆษณายาในต่างประเทศและคณะท างานด้านการก ากบัดแูลโฆษณาของสมาคมอตุสาหกรรม
เภสชัภณัฑเ์พื่อการดแูลสุขภาพระดบัโลก (WSMI)” 
Worldwide Regulation & WSMI Advertisement Taskforce 
โดย ภก. ดร. นพดล อจัจมิาธรีะ 
ASEAN & South Asia Regional Regulatory and Medical Affairs Director, Reckitt Benckiser, Thailand 

11.15 - 12.00 น. “บทบาทของวิชาชีพโฆษณาในการส่งเสริมหลกัปฏิบติัท่ีดีในการโฆษณาอย่างสรา้งสรรค”์  
Role of Advertising Professionals in Promoting the Good Practice in Creative Advertising 
โดย คุณธาราวุฒ ิสบืเชือ้ สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย 

12.00 - 13.00 น. พกัรบัประทำนอำหำรกลำงวนั  
13.00 - 13.45 น. “ทิศทางตลาดผลิตภณัฑเ์พือ่สุขภาพและยา OTC ในประเทศไทย” 

Consumer Healthcare / OTC Market Trends  
โดย ตวัแทนจำกบรษิทัวจิยัตลำดและผูบ้รโิภค (Representative from Market/Consumer Research Agency) 

13.45 - 14.30 น. “การตลาดในยุคดิจิตอล” 
Digital Marketing  
โดย ตวัแทนจำกบรษิทัสรำ้งสรรคง์ำนโฆษณำ (Representative from Advertising Agency) 

  

E-mail: tsmia.otc@gmail.com       www.tsmia.or.th 

 สมาคมเภสัชภัณฑ์และผลติภณัฑ์เพือ่สุขภาพ 

 

          Hosted by:  
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โฆษณายาโฆษณายาในยคุดิจิตอลในยคุดิจิตอล  อย่างไรให้ สสร้ร้าางงสสรรรรค์ค ์

CCrreeaattiivvee Digital Advertisement ffoorr  OOTTCC  mm  ee  dd  ii  cc  ii  nn  ee  
 

วนัศุกร์ที ่22 พฤษภาคม 2558 ณ โรงแรม Aetas Lumpini 
 
ก ำหนดกำรสมัมนำ  (ต่อ) 
 

14.30 - 14.45 น. พกัรบัประทำนอำหำรว่ำง 
14.45 - 15.30 น. “โฆษณาผลิตภณัฑย์าเพื่อการดแูลสุขภาพ” 

OTC Advertisement 
โดย ตวัแทนจำกบรษิทัสรำ้งสรรคง์ำนโฆษณำ (Representative from Advertising Agency) 

15.30 - 17.00 น. “เสวนากลุม่ โฆษณายา ในยคุดิจิตอล อยา่งไรให้สรา้งสรรค”์  
- ภญ. พนิตนาฏ ค านุ้ย เภสชักรช านาญการพเิศษ หวัหน้างานก ากบัดแูลควบคมุโฆษณายา กลุ่มงานก ากบัยาก่อน

ออกสูต่ลาด ส านกัยา ส ำนกังำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ 
- คุณธำรำวุฒ ิสบืเชือ้ สมำคมโฆษณำแหง่ประเทศไทย 
- ตวัแทนจำกบรษิทัสรำ้งสรรคง์ำนโฆษณำ (Representative from Advertising Agency) 
- ภญ. มำลนิี อุทติำนนท ์นำยกสมำคมเภสชัภณัฑแ์ละผลติภณัฑเ์พื่อสขุภำพ 
ด ำเนินรำยกำรโดย ภก. วนิติ อศัวกจิวริ ีผูท้รงคุณวุฒดิำ้นควำมปลอดภยัและประสทิธผิลของผลติภณัฑด์ำ้นสำธำรณสขุ 
ส ำนกังำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ 

 สมาคมเภสัชภัณฑ์และผลติภณัฑ์เพือ่สุขภาพ 

 

โดยวิทยากรรบัเชิญจาก 



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

Meeting facility : Infinity room 

mailto:Lumpini@aetashotels.com


 

 

ใบลงทะเบียนเขา้ร่วมสมัมนา 
โฆษณายาโฆษณายาในยคุดิจิตอลในยคุดิจิตอล  อย่างไรให้ สสร้ร้าางงสสรรรรค์ค ์

CCrreeaattiivvee Digital Advertisement ffoorr  OOTTCC  mm  ee  dd  ii  cc  ii  nn  ee  

วนัศุกร์ที ่22 พฤษภาคม 2558 ณ โรงแรม Aetas Lumpini 
ผู้เข้าร่วมสัมมนา (กรุณาพิมพห์รือเขียนตวับรรจง) 

ช่ือ-สกลุ (ไทย)  ช่ือ-สกลุ (องักฤษ)  

ต าแหน่ง  E-Mail  

หน่วยงาน / บริษทั  

ท่ีอยูใ่นการออก
ใบเสร็จรับเงิน 

                                                                                            

โทรศพัท ์  โทรสาร  

ช่ือผูป้ระสานงาน  โทรศพัท ์  

อตัราค่าสัมมนา 
 สมาชิก TSMIA ไม่ได้เป็นสมาชิก TSMIA 

ช าระเงินภายใน วนัท่ี 15 พฤษภาคม 2558          เขา้ร่วมสัมมนา  2,000 บาท   เขา้ร่วมสัมมนา  2,800 บาท 
ช าระเงินหลงั วนัท่ี 15 พฤษภาคม 2558   เขา้ร่วมสัมมนา  2,500 บาท   เขา้ร่วมสัมมนา  3,500 บาท 

 
 
 
หมายเหตุ  
- ราคาดงักล่าวรวมเอกสาร อาหารวา่ง และอาหารกลางวนัแลว้   
- ค่าสัมมนาใหห้กัภาษี ณ ท่ีจ่าย 3% 
- กรุณากรอกช่ือบริษทัและท่ีอยูต่รงตามท่ีตอ้งการใหป้รากฎอยูบ่นใบเสร็จรับเงิน 
วธีิการช าระเงิน 
โอนเงินเขา้บญัชีธนาคารไทยพาณิชย ์สาขาอาคารอบัดุลราฮิม ช่ือ “สมาคมเภสัชภณัฑแ์ละผลิตภณัฑเ์พื่อสุขภาพ”  
บญัชีออมทรัพยเ์ลขท่ี 153-211291-3 

***   กรุณาน าตน้ฉบบัใบช าระเงินมาใชเ้ป็นหลกัฐานในการลงทะเบียนและรับใบเสร็จรับเงิน  *** 
สอบถามข้อมูลเพิม่เติมได้ที่   
         สมาคมเภสัชภณัฑแ์ละผลิตภณัฑเ์พื่อสุขภาพ (TSMIA - Thai Self-Medication Industry Association) 
         เลขท่ี 40 ซอยสุขมุวทิ 38 ถนนสุขมุวทิ แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110   
         E-mail: tsmia.otc@gmail.com Website: www.tsmia.or.th 

กรุณาส่งใบลงทะเบียนและหลกัฐานการโอนเงินมาที ่tsmia.otc@gmail.com 
ภายในวนัองัคารที ่19 พฤษภาคม 2558 
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