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หลักการและเหตุผล
Digital disruption เป็ นคําที7ถกู กล่าวถึงกันมากในช่วง 4-5 ปี ที7ผ่านมา หลายองค์กรได้ พยายามเรี ยนรู้

และปรับตัว นําเครื7 องมือทางด้ านดิจิทลั มาใช้ เพื7อให้ เกิดประโยชน์ในมิติตา่ งๆ ทังด้
- านการบริ หารจัดการ ด้ านการ
ตลาด หรื ออีกในมิตหิ นึง7 คือนํามาใช้ เพื7อการประชาสัมพันธ์กบั กลุม่ ลูกค้ าเป้าหมายขององค์กร
สื7อในยุคดิจิทัลมี การเติบโตสูงกว่าอดีตที7ผ่านมาและยังมี แนวโน้ มที7 จะเติมโตอย่างต่อเนื7 อง ทัง- ด้ วย
ผู้บริ โภคได้ มีการยอมรั บในการใช้ เครื7 องมือ เทคโนโลยีอย่างกว้ างขวาง คนไทยมีอัตราการเข้ าถึงอินเตอร์ เน็ต
จํานวน ชัว7 โมงการใช้ โทรศัพท์มือถือ การใช้ Social media อยู่ในลําดับต้ นๆ ของ โลก ซึง7 ผลต่อทิศทางการรับสื7อ
การซื -อสินค้ า การหาข้ อมูล ที7เปลีย7 นไปจาก เดิมไม่น้อย
โดยเฉพาะในมิติด้านสุขภาพ คนไทยได้ มีการค้ นหาข้ อมูลเกี7ยวกับ โรค การรักษา หรื อผลิตภัณฑ์สขุ ภาพ
ผ่านสื7อออนไลน์ แม้ แต่บคุ คลากร ทางการแพทย์-เภสัชกรเองก็มีการหาข้ อมูลผลิตภัณฑ์สขุ ภาพหรื อแนวทาง การ
รักษาใหม่ๆ ผ่านสื7ออินเตอร์ เน็ต ซึง7 ข้ อมูลสุขภาพดังกล่าวมีทงถู
ั - กสร้ าง โดยบุคลากรทางการแพทย์ นักวิชาการที7มี
หลักฐานทางวิทยาศาสตร์ อ้างอิง และยังรวมไปถึงข้ อมูลตามความเชื7อที7ถกู สร้ างขึ -นมาเพื7อหวังผลในบาง ประการ
ด้ วยเหตุผลดังกล่าวเภสัชกรการตลาดผู้ซึ7งมี บทบาทหน้ าที7 ใน การนํ าส่งข้ อมูลด้ านสุขภาพที7 เหมาะสมให้ ทังบุคลากรทางการแพทย์และ ประชาชนจําเป็ นต้ องมีความรู้ ความเข้ าใจในการนําเครื7 องมือด้ านการตลาดดิจิทลั มา
ใช้ มีความเท่าทัน สามารถเลือกเครื7 องมือได้ ตามความเหมาะสม ของข้ อมูลและกลุม่ เป้าหมาย
ด้ วยเห็นถึงความสําคัญดังกล่าว สมาคมเภสัชกรรมการ ตลาด(ประเทศไทย) จึงจัดสัมมนาวิชาการเรื7 อง
“เจาะกลยุทธ์ การตลาด ดิจิทลั สําหรับวงการยา “Digital marketing for pharmaceutical business 2020”
เพื7อเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิงานและวิชาชีพเภสัชกร การตลาดให้ ก้าวเท่าทันและสามารถนําความรู้ ที7ได้ ไป
ประยุกต์ใช้ ได้ อย่าง เหมาะสมต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื7อให้ เภสัชกรการตลาดมีความรู้ ความเข้ าใจหลักการและ แนวทางการใช้ เครื7 องมือดิจิทล
ั สําหรับการ
สือ7 สารข้ อมูลเกี7ยวกับผลิตภัณฑ์สขุ ภาพ
2. เพื7อให้ เภสัชกรการตลาดสามารถนความรู้ ไปประยุกต์ในการ ปฏิบต
ั ิให้ ดําเนินธุรกิจได้ อย่างยัง7 ยืน โดย
การนําเครื7 องมือทางด้ านการตลาดดิจิทลั มาใช้
3. เพื7อเป็ นกิจกรรมการศึกษาต่อเนื7อง (Continuing Pharmaceutical Education, CPE) เพื7อการพัฒนา
ตนเองของ เภสัชกรการตลาดที7สนใจเข้ าร่วมประชุม

ผู้รับผิดชอบโครงการ
สมาคมเภสัชกรรมการตลาด(ประเทศไทย)
อัตราค่ าลงทะเบียน - 2,500 บาท
ผลที=คาดว่ าจะได้ รับ
1. ผู้เข้ าร่ วมการประชุมสามารถนําองค์ความรู้ ที7ทน
ั สมัยของการ ตลาดดิจิทลั ไปประยุกต์ใช้ ในการดําเนิน
ธุรกิจผลิตภัณฑ์สขุ ภาพ ได้ อย่างเหมาะสม
2. เภสัชกรผู้เข้ าร่ วมการประชุมได้ รับความรู้ ที7ทน
ั สมัยและได้ รับ หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื7อง (CPE) จํานวน
(5.5) หน่วยกิต
วันเวลา และสถานที=จดั การประชุม
โรงแรม Rembrandt Hotel & Suites Bangkok ห้ อง Rembrandt 2 ชัน- 2
กําหนดการ
สมาคมเเภสัชกรรมการตลาด (ประเทศไทย) จัดประชุมวิชาการ “Digital marketing for
pharmaceutical business 2020” การ ตลาดดิจท
ิ ลั สําหรั บวงการยา 2020
วัน พฤหัสบดี ที= 19 ธันวาคม 2562 เวลา 8.30 - 17.00 น.
8.30 - 9.00

ลงทะเบียน

9.00 - 10.00

Digital Marketing Trend and 2020 Prediction (เภสัชกรวิรุณ เวชศิริ)

10.00 - 10.15

Break

10.15 - 11.00

Law & Regulation in Pharmaceutical industry (เภสัชกรวิรุณ เวชศิริ)

11.00 - 12.00

Digital Marketing Strategy in Healthcare (เภสัชกรวิรุณ เวชศิริ)

12.00 - 13.00

พักเที7ยง

13.00 - 13.30

Specific digital marketing platform for Pharmaceutical business :
การตลาดออนไลน์สาํ หรับวงการยา (คุณชายพงษ์ นิยมกิจ)

13.30 - 15.00

Digital Marketing for Pharmaceutical Industry : LINE OA
(คุณปฤณ จําเริ ญพานิช (โค้ ชป ฤณ) LINE OA Certificate)

15.00 - 15.15

Break

15.15 - 16.00

Digital Marketing for Pharmaceutical Industry : Facebook
(คุณปฤณ จําเริ ญพานิช (โค้ ชปฤณ) LINE OA Certificate)

16.00 - 17.00

Content Marketing workshop for Pharmaceutical business
(เภสัชกรวิรุณ เวชศิริ และทีมงาน)

