สภช. 2562-088
วันที่ 25 มิถุนายน 2562
เรื่อง ขอเชิญประชุมวิชาการ
เรียน สมาชิกสมาคมเภสัชกรรมชุมชน(ประเทศไทย)
สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย) ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการในหัวข้อเรื่อง “Update of Practical Clinical
Care in Infectious Diseases” วันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องบอลรูม ชั้น 3 โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ รัชดาภิเษก
ตามรายละเอียดแนบท้าย
สมาชิกที่สนใจเข้าร่วมประชุมสามารถแจ้ง ตอบรับ ข้าร่วมประชุมโดย ลงทะเบียนออนไลน์ ที่เว็บไชด์ www.pharcpa.com
พร้อมชาระค่าลงทะเบียน คนละ 500 บาท โดยโอนเข้าบัญชี สมาคมเภสัชกรรมชุมชน(ประเทศไทย) ธ.กสิกรไทย สาขาสุขุมวิท 57
เลขที่ 046-2-74070-0 นาส่งแบบตอบรับ พร้อ มหลั กฐานช าระค่าลงทะเบีย นที่อีเ มลล์ thailand.cpa@gmail.com โทรสาร
02 713 5541 ภายในวันที่ 18 กรกฎาคม 2562 เท่านั้น สมาคมขอสงวนสิทธิ์ไม่รับลงทะเบียนหน้างานประชุม สมาชิกไม่สามารถโอน
สิทธิ์ให้สมาชิกท่านอื่น และไม่คืนเงินค่าลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมทุกกรณี
จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาตอบรับเข้าประชุม
ขอแสดงความนับถือ
ฝ่ายจัดประชุมวิชาการสมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
กาหนดการ : 2002-2-000-009-07-2562 : CPE 4.5 หน่วยกิต : ตรวจกิจกรรมได้ตั้งแต่วันที่ 29 ก.ค. 62 เป็นต้นไป
08.00 - 08.30 น.

ลงทะเบียน และรับประทานอาหารว่าง ชมบูทผลิตภัณฑ์

08.30– 09.00 น.

รายงานกิจกรรมสมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
โดย ภญ.ดร.ศิริรัตน์ ตันปิชาติ
นายกสมาคม
สถาณการณ์ปัจจุบันการดื้อยาของประเทศไทย
The Practicle Clinical Care in Pneumonia: CAP, HAP, VAP and HCAP
ผศ.นพ.กาธร มาลาธรรม
หัวหน้าหน่วยโรคติดเชื้อ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
Evidence and Rationale for Antimicrobial Stewardship Program
อาจารย์ เภสัชกร แสง อุษยาพร
ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รับประทานอาหารกลางวัน แบบชุดอาหารไทย และ ชมการแสดงผลิตภัณฑ์

09.00 – 10.30 น.

10.30 - 12.00 น.

12.00 - 12.45 น.
12.45 – 13.45 น.

13.45 – 14.00 น.
14.00 - 15.30 น.

Symposium เรือ่ ง Way to win Allergic Rhinitis and Chronic Urticaria in the modern era
นพ.ต่อศักดิ์ ปุณณุปูรต แพทย์เฉพาะทางด้านโรคภูมิแพ้
บริษัท แกล็กโซสมิทไคล์น (ประเทศไทย) จากัด ผู้สนับสนุน
รับประทานอาหารว่าง และ เยี่ยมชมบูทผลิตภัณฑ์
The Practicle Clinical Care in the Immunocompromised Host
อาจารย์ นพ.จักรพงษ์ บรูมินเหนทร์
ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

**** หมายเหตุ: เวลาอาหารว่าง ปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม ***

แบบตอบรับเข้าประชุมวันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม 2562
เรื่อง “Update of Practical Clinical Care in Infectious Diseases”
ณ ห้องบอลรูม ชั้น 3 โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ รัชดาภิเษก ส่งสาเนาโอนเงิน ที่อเี มล์ thailand.cpa@gmail.com LINE@cpathailand
โทรสาร 02 713 5541 ตอบรับประชุมภายในวันที่ 18 กรกฎาคม 2562 เท่านั้น
ชื่ อ.-สกุล ........................................................................................................................... ภ.....................รหัสสมาชิก..CPA...............................
เลขบัตรประจำตัวประชำชน………………………............................…………...……โทร...............................................................................
ที่อยูอ่ อกใบเสร็ จ .....……………………………………………………………………………………………………………………………
อัตราค่าลงทะเบียน (โปรดนำส่ งหลักฐำนกำรโอนเงิน Pay in ในวันที่ท่ำนทำรำยกำรโอนเงิน จักขอบคุณยิ่ง )
 สมำชิกสมำคม ฯ
ค่าลงทะเบียน 500 บาท  เภสัชกรทัว่ ไป ค่าลงทะเบียน 700 บาท
 นักศึกษำเภสัชศำสตร์ฯ ค่าลงทะเบียน 250 บาท  ผูต้ ิดตำม
ค่าลงทะเบียน 900 บำท
ลงทะเบียนออนไลน์ ผ่านเว็บไชด์ www.pharcpa.com การชาระเงินโอนเข้ า
บัญชี “สมาคมเภสัชกรรมชุมชน(ประเทศไทย)” ธ.กสิกรไทย / สุ ขุมวิท 57 เลขที่ 046-2-74070-0

การรับประทานอาหาร  เมนูปกติ  มังสวิรัติ  อิสลำม **การบริการอาหารว่างเช้ าตั้งแต่เวลา 08.00-09.30 น.**
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ติดตามข้อมูลข่าวสาร กิจกรรมสมาคมเภสัชกรรมชุมชน(ประเทศไทย)
ได้ที่ LINE@cpathailand หรือ LINE SQUARE พัฒนางานเภสัชกรรมชุมชน

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

