ที่ สภช. 2561-068
วันที่ 18 เมษายน 2561
เรื่อง ขอเชิญประชุมวิชาการ
เรียน สมาชิ กสมาคมเภสัชกรรมชุมชน(ประเทศไทย)
สมาคมเภสั ช กรรมชุ ม ชน (ประเทศไทย) ใคร่ ข อเชิญ ท่ า นเข้า ร่ ว มการประชุ ม วิช าการในหัว ข้อ เรื่อ ง “ Update Therapy:

Pharmacology in Elderly disorder” วันอาทิ ตย์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ณ ห้องคอนเวนชัน่ โรงแรม แอมบาสซาเดอร์
สุขมุ วิท 11 กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2254-0444 ( ตามรายละเอียดท้ายเอกสาร )
ท่านสมาชิกที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้ท่เี ว็บไซต์ www.pharcpa.com พร้อมชาระค่าลงทะเบียน ท่ านละ 500 บาท ทัง้ นี้ ทางสมาคมฯ
ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่รบั ลงทะเบียนหน้ างานฯ และไม่สามารถโอนสิ ทธิ์ ให้สมาชิ กท่ านอื่นกรณี ที่ลงทะเบียนชื่ อท่ านแล้ว และไม่สามารถขอคื น
เงิ นค่าลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมในทุกกรณี
จึงเรียนมาเพือ่ พิจารณาตอบรับเข้าประชุม

ขอแสดงความนับถือ
ฝ่ ายจัดประชุมวิชาการสมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
กาหนดการประชุมประจาเดือน พฤษภาคม 2561
รหัสกิ จกรรม : 2002-2-000-005-05-2561: จานวน 4.5 หน่ วยกิต ตรวจสอบข้อมูลกิจกรรมได้ตงั ้ แต่วนั ที่ 5 มิ .ย.61 เป็ นต้นไป
08.00 - 08.30 น.

ลงทะเบียน และรับประทานอาหารว่าง ชมบูทผลิตภัณฑ์

08.30– 09.00 น.

รายงานกิจกรรมสมาคมเภสัชกรรมชุมชน(ประเทศไทย)
โดย ภญ.ดร.ศิรริ ตั น์ ตันปิ ชาติ นายกสมาคม

09.00 – 10.30 น.

Update Pharmacology in Senior Mental Illness and Insomnia
ภญ.ดร.ทัดตา ศรีบุญเรือง
ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบตั ิ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

10.30 - 12.00 น.

Update Pharmacology in Cognitive impairment
อาจารย์ ภญ.สิรนันท์ กลันบุ
่ ศย์
ภาควิชาเภสัชกรรมคลินิก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

12.00 - 12.45 น.

รับประทานอาหารกลางวัน แบบชุดอาหารไทย และ ชมการแสดงผลิตภัณฑ์

12.45 – 13.45 น.

Symposium เรื่อง Approach for Nociceptive and Neuropathic Pain
Management in Drug Store
นพ.สืบสาย คงแสงดาว ภาคอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลราชวิถี
ผูส้ นับสนุน บริษทั เบอร์ลนิ ฟาร์มาซูตคิ อล อินดัสตรี้ จากัด

13.45 – 14.00 น.
14.00 - 15.30 น.

รับประทานอาหารว่าง และ เยีย่ มชมบูทผลิตภัณฑ์
Update Essentials of Herb for Elderly
ภญ. ผกากรอง ขวัญข้าว
หัวหน้าศูนย์หลักฐานเชิงประจักษ์ดา้ นการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร
กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร

สมาคมเภสั ชกรรมชุมชน(ประเทศไทย)
40 ซอยสันติสุข ถนนสุ ขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุ งเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 02 713 5261-62,089-1377-384 IDline :CPAthai โทรสาร 02 -713 -5541 E-mail: thailand.cpa@gmail.com

ขั้นตอนการลงทะเบียนผ่ านเว็บไซด์ สมาคม
1. ติดต่อขอรับ username และ password ได้ ทสี่ มาคม
thailand.cpa@gmail.com
2. ลงทะเบียนออนไลน์ เปิ ดเข้ าเว็ปไซด์ www.pharcpa.com
3. เลือกหัวข้ อ บริการสมาชิก (แถบด้ านบน)
คลิกหัวข้ อ ลงทะเบียนการประชุม
4. เลือกหัวข้ อ Update Therapy ฯ
คลิกทีก่ รอบด้ านล่าง สมัครเข้ าร่ วมประชุม
5. กรอก username และ password
6. กรอกรายละเอียดข้ อมูลส่ วนบุคคล และตรวจสอบข้ อมูล
ในใบสมัคร

7. สั่งพิมพ์ ใบชาระเงิน (ชาระเงินภายใน 3 วันหลังทารายการ)
(สมาคมขอความร่ วมมือท่านสมาชิกในการชาระเงิน
โปรดใช้ ใบชาระเงินทีพ่ ิมพ์ จากระบบลงทะเบียน
สอบถามเพิ่มเติม : 02-713-5261-62 ,089-1377-384

วิธีการชาระเงิน 3 วิธี
 วิธีที่ 1 ผ่านระบบ SCB EASY ในระบบมือถื อ (ใช้ เฉพาะ เลขอ้ างอิง

Ref.1 และ Ref. 2 จาก ใบชาระเงิน : ข้ อ 7 )
1 เข้ าระบบ SCB EASY
ไปที่ ธุรกรรมของฉัน
2 เลือกเมนู จ่ ายบิล
3 พิมพ์ “สมาคมเภสัชกรรมชุ มชน” ตาแหน่ ง ค้นหาผู้ให้ บริการ และ
สัญลักษณ์
ค้นหามุมด้ านซ้ ายล่าง
4 พบสัญลักษณ์
พร้ อมชื่ อ สมาคมเภสั ชกรรมชุ มชน (ประเทศไทย)
เลขบัญชี 009-3-10508-9
5 กรอก Ref.1 (เลขทีส่ มาชิก) xxxxx (จากใบชาระเงินข้ อ 7 )
และ Ref.2 (หมายเลขใบสมัคร) xxxxxx
6 พิมพ์ จานวนเงินค่ าลงทะเบียนตรวจสอบความถูกต้ อง กด ยืนยัน
 วิธีที่ 2 จ่ ายที่ ธนาคารไทยพาณิชย์ ( ใช้ แบบชาระเงินทีส่ ั่งพิมพ์จาก
ระบบ ในข้อ 7 ) นาใบชาระเงิน จากข้ อ 7 ไปแสดง (เสี ยค่ าธรรมเนียม)
 วิธีที่ 3 จ่ ายที่ ธนาคารกสิ กรไทย บัญชีสมาคมเภสั ชกรรมชุ มชน (ประเทศไทย)

เลขที่ 046-2-74070-0 สาขาสุ ขุมวิท 57 ออมทรัพย์ (ไม่ต้องลงทะเบียนผ่าน
เว็บไชด์ ชาระเงินค่ าลงทะเบียนส่ งแบบตอบรั บด้ านล่ าง และหลักฐานสาเนาโอนเงิน 

แบบตอบรับการประชุมเรื่ อง “Update Therapy: Pharmacology in Elderly disorder?”วันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม 2561
พร้ อมส่ งสาเนาโอนเงิน ทางโทรสาร 02 713 5541 หรื อ อีเมล์ thailand.cpa@gmail.com ภายในวันที่ 23พฤษภาคม 2561 เท่านั้น
ชื่ อ.-สกุล .......................................................................................................... ภ.........................รหัสสมาชิก..CPA........................................
เลขเลขบัตรประจาตัวประชาชน….......................................……………………………...……โทร..............................................................
ที่อยูอ่ อกใบเสร็ จ ...………………………………………………………......…………………………………………………………………
อัตราค่าลงทะเบียน (โปรดนาส่ งหลักฐานการโอนเงิน ในวันทีท่ ่านทารายการโอนเงิน )
 สมาชิกสมาคม 500 บาท  เภสัชกรทัว่ ไป 700 บาท  นักศึกษาเภสัชศาสตร์ ฯ 250 บาท
 ท่านชาระเงินผ่าน  ธ. ไทยพาณิชย์  ธ.กสิกรไทย โปรดระบุวนั ทีโ่ อนเงินวันที่ ................../................./2561 .
ลงทะเบียนผ่ านเว็บไชด์ www.pharcpa.com
และ การชาระเงินโอนเข้า บัญชี สมาคมเภสัชกรรมชุ มชน(ประเทศไทย)
 การรับประทานอาหาร
 เมนูปกติ
 มังสวิรัติ
 อิสลาม

