ที่ สภช. 2562-51
วันที่ 7 เมษายน 2562
เรื่อง ขอเชิญประชุมวิชาการ
เรียน สมาชิกสมาคมเภสัชกรรมชุมชน(ประเทศไทย)
สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย) ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการในหัวข้อเรื่อง “The Common Elderly Health
Issues and Challenges: Neurological Disorders” วันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องบอลรูม ชั้น 3 โรงแรมดิเอม
เมอรัลด์ รัชดาภิเษก ตามรายละเอียดแนบท้าย
สมาชิกที่สนใจเข้าร่วมประชุมสามารถแจ้ง ตอบรับข้าร่วมประชุมโดย ลงทะเบียนออนไลน์ ที่เว็บไชด์ www.pharcpa.com
พร้อมชาระค่าลงทะเบียน คนละ 500 บาท โดยโอนเข้าบัญชี สมาคมเภสัชกรรมชุมชน(ประเทศไทย) ธ.ไทยพาณิชย์ สาขา เอ็มควอ
เทียร์ เลขที่ 009-310508-9 หรือ ธ.กสิกรไทย สาขาสุขุมวิท 57 เลขที่ 046-2-74070-0 นาส่งแบบตอบรับเข้าประชุมที่อีเมลล์
thailand.cpa@gmail.com โทรสาร 02 713 5541 ภายในวั นที่ 22 พฤษภาคม 2562 เท่ า นั้ น สมาคมขอสงวนสิ ท ธิ์ ไ ม่รับ
ลงทะเบียนหน้างานประชุม สมาชิกไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้สมาชิกท่านอื่น และไม่คืนเงินค่าลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมทุกกรณี
จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาตอบรับเข้าประชุม
ขอแสดงความนับถือ
ฝ่ายจัดประชุมวิชาการสมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
กาหนดการ : 2002-2-000-005-05-2562 : CPE 4.5 หน่วยกิต : ตรวจกิจกรรมได้ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. 62 เป็นต้นไป
08.00 - 08.30 น.

ลงทะเบียน และรับประทานอาหารว่าง ชมบูทผลิตภัณฑ์

08.30– 09.00 น.

รายงานกิจกรรมสมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
โดย ภญ.ดร.ศิรริ ัตน์ ตันปิชาติ
นายกสมาคม

09.00 – 10.30 น.

Practical Principles for the Management of Alzheimer’s disease and Dementia
รศ. พญ. วรพรรณ เสนาณรงค์
สาขาประสาทวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

10.30 - 12.00 น.

Update on Parkinson's Disease Management
รศ. นพ. ประวีณ โล่ห์เลขา
สาขาประสาทวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

12.00 - 12.45 น.

รับประทานอาหารกลางวัน แบบชุดอาหารไทย และ ชมการแสดงผลิตภัณฑ์

12.45 – 13.45 น.

Symposium เรื่อง ประสบการณ์การแนะนาสารอาหารเพื่อชะลอความเสื่อมในผู้ป่วยสูงอายุ
พันโท นพ. ธรนัส กระต่ายทอง โรงพยาบาลเปาโล
บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ พีทีวาย จากัด ผู้สนับสนุน

13.45 – 14.00 น.

รับประทานอาหารว่าง และ เยี่ยมชมบูทผลิตภัณฑ์

14.00 - 15.30 น.

Common Pitfalls in Multiple Sclerosis
อ.พญ.จิราพร จิตประไพกุลศาล
สาขาประสาทวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

**** หมายเหตุ: เวลาอาหารว่าง ปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม ***

สมาคมเภสัชกรรมชุมชน(ประเทศไทย)
40 ซอยสันติสุข ถนนสุ ขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุ งเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 02 713 5261-62 โทรสาร 02 -713 -5541 E-mail: thailand.cpa@gmail.com

กรุ ณาส่ ง
เหตุขัดข้องที่นาจ่ายผู้รับไม่ได้
 จ่าหน้ าไม่ชดั เจน
 ไม่มีเลขที่บ้านตามจ่าหน้ า
 ไม่มีผ้ รู ับตามจ่าหน้ า
 ไม่มารับตามกาหนดการ
 ย้ ายไม่ทราบที่อยู่
 อื่น ๆ.................................

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

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

แบบตอบรับเข้าประชุมวันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม 2562
เรื่อง “The Common Elderly Health Issues and Challenges: Neurological Disorders”
ณ ห้องบอลรูม ชั้น 3 โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ รัชดาภิเษก ส่งสาเนาโอนเงิน ทางอีเมล์ thailand.cpa@gmail.com
โทรสาร 02 713 5541 ตอบรับประชุมภายในวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 เท่านั้น
ชื่ อ.-สกุล ...........................................................................................................................ภ.....................รหัสสมาชิก..CPA...............................
เลขบัตรประจาตัวประชาชน………………………............................…………...……โทร...............................................................................
ที่อยูอ่ อกใบเสร็ จ .....……………………………………………………………………………………………………………………………
อัตราค่ าลงทะเบียน (โปรดนำส่ งหลักฐำนกำรโอนเงิน Pay in ในวันที่ท่ำนทำรำยกำรโอนเงิน จักขอบคุณยิ่ง )
 สมาชิกสมาคม ฯ
ค่ าลงทะเบียน 500 บาท  เภสัชกรทัว่ ไป ค่ าลงทะเบียน 700 บาท
 นักศึกษาเภสัชศาสตร์ฯ ค่ าลงทะเบียน 250 บาท  ผูต้ ิดตาม
ค่ าลงทะเบียน 900 บาท
ลงทะเบียนออนไลน์ ผ่านเว็บไชด์ www.pharcpa.com การชาระเงินโอนเข้ า บัญชี สมาคมเภสัชกรรมชุมชน(ประเทศไทย)”
ธ.ไทยพาณิชย์ /เอ็มควอเทียร์ (Bill Payment) เลขที่ 009-310508-9 หรื อ ธ.กสิกรไทย / สุ ขุมวิท 57 เลขที่ 046-2-74070-0
รับประทานอาหาร  เมนูปกติ  มังสวิรัติ  อิสลาม **การบริการอาหารว่ างเช้ าตั้งแต่ เวลา 08.00-09.30 น.**

การ

