สภาเภสัชกรรม
การประชุมวิชาการออนไลน์ผ่าน Zoom
Startup Pharmacist 2022 : Design you innovation & Startup
วันอาทิตย์ที่ 12 & 19 มิถุนายน 2565
เวลา 09.00 - 16.00 น. (จำกัดไม่เกิน 300 ท่าน)
หลักการและเหตุผล
ด้วยในปัจจุบัน เทคโนโลยีและนวัตกรรมได้เข้ามามีบทบาทต่อรูปแบบการรับบริการทางด้านสุขภาพ
รวมทั้งการใช้นวัตกรรมใหม่ๆด้านสุขภาพ เภสัชกรถือว่าเป็นวิชาชีพที่มีความใกล้ชิดต่องานด้านบริการสุขภาพ
รวมทั้งมีองค์ความรู้ที่เกีย่ วข้องกับผลิตภัณฑ์เพื่อนำมาใช้กับผู้ป่วย
ดังนั้นจึงถือว่าเป็นวิชาชีพที่สามารถสร้างจุดร่วมระหว่างการสร้างนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมด้านการให้บริการ
อย่างไรก็ดี การทำให้นวัตกรรมสามารถกลายเป็นสินค้าหรือบริการที่ยั่งยืนในตลาดได้นั้น
จำเป็นต้องเข้าถึงองค์ประกอบสนับสนุนเพิ่มเติมอีกหลายประการ ยกตัวอย่างเช่น ความรู้ความเข้าใจในตลาด
ความรู้ความเข้าใจในพฤติกรรมของผู้ใช้บริการหรือผู้ใช้สินค้า
ความสามารถในการออกแบบโมเดลธุรกิจทีเ่ หมาะสมเพื่อให้สามารถสร้างเป็นหน่วยธุรกิจที่มีความยั่งยืนในตนเองได้
รวมทั้งกรอบแนวความคิดใหม่ๆในการออกแบบนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมด้านบริการ
ในการนี้
สภาเภสัชกรรมซึ่งเป็นหน่วยงานด้านวิชาชีพมีความตั้งใจที่จะใช้กิจกรรมนี้ในการช่วยผลักดันให้เภสัชกรที่มีความตั้งใจสร้างสรรค์งา
นนวัตกรรมให้สามารถกลายเป็นจริงได้ในตลาดได้มีองค์ความรู้เบื้องต้นที่เหมาะสมประกอบการสร้างสรรค์ดังกล่าว
วัตถุประสงค์
-

เพื่อให้เภสัชกรได้มีองค์ความรู้ในการพัฒนานวัตกรรมทางด้านผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อตอบสนองพฤติกรรมของผู้ป่วยแ
ละผูบ้ ริโภคได้อย่างเหมาะสมในปัจจุบันและในอนาคต

-

เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนระหว่างเภสัชกร นวัตกร และผูม้ ีความสนใจในการพัฒนานวัตกรรม

-

เป็นเวทีจุดประกายสร้างแรงบันดาลใจให้กับเภสัชกรรุ่นใหม่ในการสร้างนวัตกรรมทั้งในด้านสินค้าและบริการ

รูปแบบงาน
-

การจัดบรรยายแบ่งออกเป็น 2 วัน ซึ่งประกอบไปด้วย (รวม 12 ชั่วโมง)

-

การบรรยายออนไลน์ในรูปแบบ Zoom Webinar สำหรับหัวข้องานหลัก “Design your Startup” วันที่ 12
มิถุนายน 2565 เวลา 9.00 - 16.00 น. (6 ชั่วโมง)

-

การบรรยายเชิงปฏิบตั ิการในรูปแบบ Zoom Meeting (พร้อม Breakout room) สำหรับหัวข้องานหลัก
“Innovation Day” วันที่ 19 มิถุนายน 2565 เวลา 9.00 - 16.00 น. (6 ชั่วโมง)

-

จัดให้มีการทดสอบตอบคำถามทั้ง2 วัน CPE วันละ 6 หน่วยกิต

กลุ่มเป้าหมาย
-

เภสัชกรที่เป็นสมาชิกของสภาเภสัชกรรม จำนวน 300 ท่าน

-

บุคลากรผู้สนใจทั่วไป

ค่าใช้จ่ายสำหรับการร่วมอบรม
-

สำหรับเภสัชกรที่เป็นสมาชิกของสภาเภสัชกรรมฟรีค่าลงทะเบียน

-

สำหรับบุคลากรผูส้ นใจทั่วไปค่าลงทะเบียน 10,000 บาทสำหรับร่วมงานประชุมทั้ง 2 วัน โดยผู้สนใจทัว่ ไป
ให้ลงทะเบียนให้เรียบร้อย โดยระบุตัวตนว่า เป็น “ผูส้ นใจทั่วไป” ในหัวข้อ “สาขาวิชาชีพของท่าน”
ในแบบฟอร์มลงทะเบียน จากนั้น ส่ง email ติดต่อลงทะเบียนผ่านสภาเภสัชกรรม
เพื่อติดต่อส่งหลักฐานการโอนเงินผ่านทาง Email: pharthai@pharmacycouncil.org

-

Link ลงทะเบียน https://bit.ly/3lfriTd

กำหนดการลงทะเบียน
-

ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 11 มิถุนายน 2565 เวลา 18.00 น.

กำหนดการวันอาทิตย์ที่ 12 มิถุนายน 2022 : Design your Startup
(ถ่ายทอดผ่านระบบ Zoom Webinar: Link ลงทะเบียน https://bit.ly/3lfriTd )
เวลา
9.00 - 9.05 น.

หัวข้อ
- กล่าวต้อนรับโดยผูด้ ำเนินรายการ
(แนะนำตนเอง)
- อธิบาย Agenda ของงาน
(วิชาการเช้า/วิชาการบ่าย)
- แนะนำประธานจัดงาน

9.05 - 9.10 น.

กล่าวต้อนรับและพิธีเปิดงาน

9.10 - 9.15 น.

ร่วมกล่าวเปิดงานโดยเครือข่ายร่วม
(ศศภท.)

วิทยากร

ตำแหน่ง

เภสัชกรวิรุณ เวชศิริ

คณะทำงาน
อนุกรรมการนวัตกรรม
สภาเภสัชกรรม
ผู้ดำเนินรายการ

ดร.ภก.สุวิทย์ ธีรกุลชน

กรรมการสภาเภสัชกรรมวาร
ะที่ 10, ประธานจัดงาน

รองศาสตราจารย์ ดร.ไพบูลย์
ดาวสดใส

ประธานศูนย์ประสานงานกา
รศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเ
ทศไทย (ศศภท.)

ช่วงวิชาการเช้า 9.15 - 12.10 น.
9.15 - 9.16 น.

พิธีกรนำทุกท่านเข้ามาสู่ช่วงการบรรยา
ยเช้า และแนะนำวิทยากร

9.16 - 10.11 น.

Innovation development in
Pharma and Healthcare industry
(The development of Products) :
การพัฒนานวัตกรรมด้านยาและผลิตภั
ณฑ์สุขภาพ

10.11-10.16 น.
10.16-11.11 น.

ผู้ดำเนินรายการ
ผศ.ภญ.ดร.สุธรี า เตชคุณวุฒิ
(อ.บิ๊บ) CEO บริษัท ไบยา
ไฟโตฟาร์ม จำกัด

วิทยากรด้านการพัฒนานวัต
กรรมทางเภสัชศาสตร์

พักช่วง 5 นาที
Service Design (The development
of Service) :
การพัฒนานวัตกรรมด้านการให้บริการ

ภก.ณภัทร สัตยุตม์

นักวิชาการด้านพฤตกรรมศา
สตร์
กองทุนเพื่อความเสมอภาคท
างการศึกษา (กสศ.)
และผู้ก่อตั้งและประธาน
Thai Young Pharmacist

Grow
11.11-11.16 น.
11.16 -12.10 น.

พักช่วง 5 นาที
Understand Market & Healthcare
business :
ทำความเข้าใจตลาดและธุรกิจยาและผลิ
ตภัณฑ์สุขภาพ

12.10 - 13.00 น.

วิทยากรจากบริษัท IQVIA

วิทยากรด้านการตลาด/ข้อมู
ลการตลาดยา

พักเที่ยง 50 นาที
ช่วงวิชาการบ่าย 13.00 - 16.00 น.

13.00 - 13.55 น.

Understand Customer & Patient’s
Journey :
จะรู้จักและรู้ใจลูกค้าได้อย่างไรผ่านเส้น
ทางการเดินทางของคนไข้

13.55-14.00 น.
14.00 - 14.55 น.

กรรมการผู้จดั การบริษัทสกู๊ด
สกิลจำกัด
ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาแล
ะอิมพลีเม้นต์ซอฟต์แวร์และร
ะบบฐานข้อมูลให้กับหน่วยงา
นเอกชน

พักช่วง 5 นาที
Value Proposition & BMC &
Testing business idea :
การออกแบบข้อเสนอคุณค่าและโมเดลธุ
รกิจของท่าน

14.55 - 15.00 น.
15.00 - 15.55 น.

นายวรเจษฎ์ สิทธิดำรง

ดร.ชินาวุธ ชินะประยูร

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
(ด้านเศรษฐกิจดิจิทัล)
รักษาผู้อำนวยการ
สถาบันส่งเสริมวิสาหกิจดิจิทั
ลเริม่ ต้น
สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิ
จิทัล (depa)

พักช่วง 5 นาที
How to scale your startup :
สตาร์ทอัพจะโตได้อย่างไร
(รูปแบบการเติบโต-วิธีการเติบโตวิธีการเข้าถึงแหล่งเงินทุน)

คุณจันทนารักษ์ ถือแก้ว

กรรมการผู้จดั การ Disrupt
Technology Venture and
StormBreaker Venture

15.55 - 16.00 น.

กล่าวปิดการประชุม

เภสัชกรวิรุณ เวชศิริ

ผู้ดำเนินรายการ

กำหนดการวันอาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน 2022 : Innovation Day
(ถ่ายทอดผ่านระบบ Zoom Meeting โดยผู้ลงทะเบียนจะได้รับ link เข้างานผ่านทาง email ที่ได้ลงทะเบียนไว้แล้วในวันที่
12 มิถุนายน 2022 )
เวลา

หัวข้อ

วิทยากร/ผู้ปฎิบัติงาน

ตำแหน่ง

ทีมงานถ่ายทอด

-

วิทยากร

-

7.00 - 8.30 น.

ทีมงานถ่ายทอดเตรียมระบบ

7.30 - 8.30 น.

วิทยากรเข้าทดสอบระบบก่อนการบรรย
ายจริง (ทดสอบกล้อง - ไมค์ การแชร์สไลด์)

8.30 - 9.00 น.

เปิดระบบให้ผลู้ งทะเบียนเข้าสูร่ ะบบ

ทีมงานถ่ายทอด

-

9.00 - 9.05 น.

- กล่าวต้อนรับโดยผูด้ ำเนินรายการ
(แนะนำตนเอง)
- อธิบาย Agenda ของงาน
(วิชาการเช้า/วิชาการบ่าย)
- แนะนำประธานจัดงาน

TBD

ผู้ดำเนินรายการ

9.05 - 9.10 น.

กล่าวต้อนรับและพิธีเปิดงาน

ดร.ภก.สุวิทย์ ธีรกุลชน

กรรมการสภาเภสัชกรรมวาร
ะที่ 10, ประธานจัดงาน

9.10 - 9.15 น.

ร่วมกล่าวเปิดงานโดยเครือข่ายร่วม
(ศศภท.)

รองศาสตราจารย์ ดร.ไพบูลย์
ดาวสดใส (Tentative)

ประธานศูนย์ประสานงานกา
รศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเ
ทศไทย (ศศภท.)

ช่วงวิชาการเช้า 9.15 - 12.00 น.
9.15 - 9.16 น.

ผู้ดำเนินรายการนำทุกท่านเข้ามาสู่ช่วงก
ารบรรยายเช้า และแนะนำวิทยากร

9.16 - 9.30

Recap : Design your Startup
(สรุปใจความสำคัญจากเนื้อหาในวันที่
1)

9.30 - 10.25 น.

Intellectual Properties and
Healthcare innovation :

ผู้ดำเนินรายการ
ดร.ภก.สุวิทย์ ธีรกุลชน

กรรมการสภาเภสัชกรรมวาร
ะที่ 10, ประธานจัดงาน
วิทยากรด้านทรัพย์สินทางปั
ญญากับนวัตกรรมสุขภาพ

ทรัพย์สินทางปัญญาและการพัฒนานวัต
กรรมด้านสุขภาพ
10.25-10.30 น.
10.31 - 10.35 น.

พักช่วง 5 นาที
พิธีกรเตรียมผูเ้ ข้าฟังเข้าสู่ช่วง
Breakout Room ช่วงที่ 1
ซึ่งผู้ฟังสามารถเลือกเข้าไปฟังกลุ่มการบ
รรยายนวัตรกรรมทีต่ นสนใจได้
(สามารถเปลี่ยนห้องได้ระหว่างรายการ)

ผู้ดำเนินรายการ

Breakout Room ช่วงเช้า
10.35 - 11.45 น.

Breakout Room 1: Digital Health
Breakout Room 2: Deep tech &
Modern Pharma innovation
Breakout Room 3: Herbal
Medicine & health supplement

ในแต่ละห้อง Breakout Room
นักวิจัย /
จะประกอบไปด้วยวิทยากรผูบ้ รร
อาจารย์มหาวิทยาลัย /
ยายประมาณ 3 ท่าน
เภสัชกรผู้มีนวัตกรรมนำเสน
โดยใช้เวลาบรรยายท่านละ 20
อ
นาที
รวมเวลาตอบคำถามได้ท่านละ 3
นาที (รวมช่วงเช้า 3 ท่าน 69
นาที)

Breakout Room 4 : Medical
Service & equipment
11.45 -12.00 น.

รวมผูเ้ ข้าร่วมประชุมทุกห้องเข้าสูห่ ้องห
ลัก เพื่อขอตัวแทนสรุปประเด็น
และเตรียมการสู่ช่วงบ่าย
(ตัวแทนห้องละ 1 ท่าน ท่านละ 3 นาที)

12.00 - 13.00 น.

ผู้ดำเนินรายการ

พักเที่ยง 60 นาที
ช่วงวิชาการบ่าย 13.00 - 15.45 น.

13.00 - 13.05 น.

พิธีกรเตรียมผูเ้ ข้าฟังเข้าสู่ช่วง
Breakout Room ช่วงที่ 2

ซึ่งผู้ฟังสามารถเลือกเข้าไปฟังกลุ่มการบ
รรยายนวัตรกรรมทีต่ นสนใจได้
(สามารถเปลี่ยนห้องได้ระหว่างรายการ)
Breakout Room ช่วงบ่าย
13.05 - 15.20 น.

Breakout Room 1: Digital Health
Breakout Room 2: Deep tech &
Modern Pharma innovation
Breakout Room 3: Herbal
Medicine & health supplement

ในแต่ละห้อง Breakout Room
นักวิจัย /
จะประกอบไปด้วยวิทยากรผูบ้ รร
อาจารย์มหาวิทยาลัย /
ยายประมาณ 6 ท่าน
เภสัชกรผู้มีนวัตกรรมนำเสน
โดยใช้เวลาบรรยายท่านละ 20
อ
นาที
รวมเวลาตอบคำถามได้ท่านละ 3
นาที (รวม 6 ท่าน 138 นาที)

Breakout Room 4 : Medical
Service & equipment
15.20 - 15.45 น.

รวมผูเ้ ข้าร่วมประชุมทุกห้องเข้าสูห่ ้องห
ลัก เพื่อขอตัวแทนสรุปประเด็น
(ตัวแทนห้องละ 2 ท่าน ท่านละ 3 นาที)

15.45 - 16.00 น.

กล่าวปิดการประชุม

ผู้ดำเนินรายการ

ประธานจัดงาน/ผูด้ ำเนินราย
การ

