สภช. 2563-153
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563
เรื่อง

ขอเชิญประชุมวิชาการ

เรียน สมาชิกสมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย) ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิช าการในหัวข้อเรื่อง “Pharmacotherapy in Urologic
Disorders for Community Pharmacy” จำนวน 6.25 หน่วยกิต วันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563 จำนวน 6.25 หน่วยกิต ณ
ห้องบอลรูม ชั้น 3 โรงแรมดิ เอมเมอรัลด์ รัชดาภิเษก ดังรายละเอียดที่ส่งมาด้วยนี้
สมาชิกที่สนใจเข้าร่วมประชุมสามารถแจ้งตอบรับข้าร่วมประชุมโดย ลงทะเบียนออนไลน์ ที่เว็บไชต์ www.pharcpa.com พร้อม
ชำระค่าลงทะเบียน คนละ 500 บาท โดยโอนเข้าบัญชี สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย) ธ.กสิกรไทย สาขาสุขุมวิท 57 เลขที่
046-2-74070-0 นำส่งแบบตอบรั บพร้อ มหลัก ฐานชำระค่า ลงทะเบีย นที่อ ีเ มลล์ thailand.cpa@gmail.com หรือ Line ID
@cpathailand การจัดประชุมเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานควบคุมโรค สมาคมขอเรียนแจ้งท่านสมาชิกที่เข้าร่วมประชุมต้อง สวม
หน้ากากตลอดการเข้าประชุม รักษาระยะห่าง สมาคมรับจำนวน 150 ท่าน เท่านั้น สมาคมขอสงวนสิทธิ์ไม่รับลงทะเบียนหน้างาน
ประชุม สมาชิกไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้สมาชิกท่านอื่น และไม่คืนเงินค่าลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมทุกกรณี
จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาตอบรับเข้าประชุม
ขอแสดงความนับถือ
ฝ่ายจัดประชุมวิชาการ
สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)

กำหนดการ: 2002-2-000-005-12-2563 : ตรวจสอบกิจกรรมได้ตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2563
08.00 - 08.30น.

ลงทะเบียน และรับประทานอาหารว่าง ชมบูทผลิตภัณฑ์

08.30– 09.00 น.

รายงานกิจกรรม สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
ภญ.ดร.ศิริรัตน์ ตันปิชาติ
นายกสมาคม
Hormone therapy in male and female menopause
อ.ภก. สิริชัย ชูสิริ
คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

09.00 – 10.30 น.
10.30 - 12.00 น.

Upper Urinary Tract Infections in Primary Care Setting
อ.ดร.ภก. อภิโชติ โซ่เงิน
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

12.00 - 12.45 น.
12.45 – 13.45 น.

รับประทานอาหารกลางวัน แบบกล่อง และ ชมการแสดงผลิตภัณฑ์
Symposium เรื่อง Effect of Silymarin on Liver Health and Quality of Life
พ.ต. นพ. ศักรินทร์ จิรพงศธร
กองอายุรกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
บริษัท เมด้า ฟาม่าร์ (ประเทศไทย) ผู้สนับสนุน
Management of Benign Prostatic Hyperplasia in Community Pharmacy

13.45-15.15 น.

อ.นพ.ชัชเวทย์ หลิ่วโรจน์ทรัพย์
15.15 – 17.00 น.

ภาควิชาศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

Management of Urinary Incontinence in Elderly
อ.พญ.วลีรัตน์ เศวตสุทธิพันธ์

ภาควิชาศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
40 ซอยสันติสุข ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 02 713 5261-62 โทรสาร 02 -713 -5541 E-mail: thailand.cpa@gmail.com
กรุณาส่ง

เหตุขัดข้องที่นำจ่ายผู้รับไม่ได้
 จ่าหน้าไม่ชัดเจน  ไม่มีเลขที่บ้านตามจ่าหน้า
 ไม่มีผู้รับตามจ่าหน้า  ไม่มารับตามกำหนดการ
 ย้ายไม่ทราบที่อยู่  อื่น ๆ..............................
แบบตอบรับเข้าประชุมวิชาการสมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
ส่งสำเนาโอนเงินที่อีเมล์ thailand.cpa@gmail.com หรือ Line ID @cpathailand
ชื่อ.-สกุล .............................................................................................ภ.....................รหัสสมาชิก..CPA...............................
เลขบัตรประจำตัวประชาชน………………………............................…………...……โทร.................................................
ที่อยู่ออกใบเสร็จ .....……………………………………………………………………………………..................................…………
อัตราค่าลงทะเบียน /เรือ่ ง (โปรดนำส่งหลักฐานการโอนเงิน Pay in ในวันที่ท่านทำรายการโอนเงิน)
 สมาชิกสมาคม ฯ 500 บาท
 เภสัชกรทั่วไป 700 บาท
 นักศึกษาเภสัชศาสตร์ฯ 250 บาท
 บุคคลทั่วไป 900 บาท
ลงทะเบียนออนไลน์ผ่านเว็บไชด์ www.pharcpa.com การชำระเงินโอนเข้า บัญชี “สมาคมเภสัชกรรมชุมชน(ประเทศไทย)”

ธ.กสิกรไทย / สุขุมวิท 57 เลขที่ 046-2-74070-0 โอนวันที่......................./.ธ.ค./..2563
การรับประทานอาหาร  เมนูปกติ  มังสวิรัติ  อิสลาม *การบริการอาหารว่างเช้าตั้งแต่เวลา 08.00-09.30 น.*
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมใหญ่ประจำปี 2563 ในวันอาทิตย์ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค

“รอบรู้อนาคต...งานเภสัชกรรมชุมชนกับระบบสาธารณสุขไทย”
➢ ทิศทางเภสัชกรชุมชนในระบบเภสัชทางไกล (Telepharmacy) โดย รศ.ดร.ภญ.จิราภรณ์ ลิ้มปานนท์
➢ ถอดบทเรียนโครงการลดความแออัดของโรงพยาบาลโดยรับยาใกล้บ้าน โดย ภญ.สมฤทัย สุพรรณกุล
➢ เภสัชกรชุมชนรอบรู้กฎหมายผลิตภัณฑ์สมุนไพร โดย ภก.วราวุธ เสริมสินสิริ
ขอเชิญลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดประชุมยุค COVID-19

