ที่ สธ ๕๑๐๔/ฝจ

องคการเภสัชกรรม
๗๕/๑ ถนนพระรามที่ ๖ เขตราชเทวี กทม. ๑๐๔๐๐
กันยายน ๒๕๕๕

/๕๕

เรื่อง

ขอเชิญประชุมติดตามและประเมินผลการสงมอบน้ํายาลางไตทางชองทอง CAPD ป ๒๕๕๕

เรียน

ผูอํานวยการ/หัวหนาหนวยไตเทียม CAPD

สิ่งที่สงมาดวย

๑. กําหนดการประชุม
๒. แบบตอบรับการเขารวมประชุม

ตามที่องคการเภสัชกรรมไดมีความรวมมือกับบริษัท ไปรษณียไทย จํากัด ในโครงการสงน้ํายาลาง
ไตทางชองทอง โดยมุงหวังใหระบบการขนสงตางๆ มีการพัฒนาใหมีประสิทธิภาพมากขึ้นกวาเดิม ทั้งนี้เริ่มมีการ
ดําเนินการตั้งแต ตนป ๒๕๕๕ เปนตนมา บัดนี้ระยะเวลาไดผานมาระยะหนึ่งแลว เพื่อใหมีการประเมินผลการสงมอบ
น้ํายาลางไตทางชองทอง CAPD ป ๒๕๕๕
องคการเภสัชกรรมขอเรียนเชิญเจาหนาที่ในหนวยงานของทานที่ดูแลผูปวยโรคไตที่ใชน้ํายาลางไต
ทางชองทอง ไดแก พยาบาล ๑ ทาน เขารวมประชุมในเรื่อง “การประชุมติดตามและประเมินผลการสงมอบน้ํายา
ลางไตทางชองทอง CAPD ป ๒๕๕๕” ณ โรงแรมรามาการเดนท ถ.วิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร ในวันจันทรที่
๒๔ กันยายน ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.ทั้งนี้ขอความรวมมือในการตอบรับการเขารวมประชุม ตามสิ่งที่สง
มาดวย ๒ ไปยังกองบริหารผลิตภัณฑ องคการเภสัชกรรม หมายเลขโทรสาร ๐-๒๒๐๓-๘๙๐๙
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุญาตใหเจาหนาที่ในหนวยงานของทานเขารวมประชุม
จะเปนพระคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

(นางวนิชา ใจสําราญ)
รองผูอํานวยการ ทําการแทน
ผูอํานวยการองคการเภสัชกรรม
ฝายบริหารพัสดุและผลิตภัณฑ
กองบริหารผลิตภัณฑ
โทร. ๐-๒๒๐๓-๘๙๗๑
โทรสาร ๐-๒๓๕๔-๘๘๕๔

กําหนดการประชุม
“การติดตามและประเมินผลการสงมอบน้ํายาลางไตทางชองทอง ป 2555”
วันจันทรที่ 24 กันยายน 2555
ณ หอง Grand Hall 1 ชั้น 1 โรงแรมรามาการเดนส ถ.วิภาวดี-รังสิต กรุงเทพฯ

วันจันทรที่ 24 กันยายน 2555
08.00 – 08.45 น.

- ลงทะเบียนรับเอกสาร

09.00 – 09.15 น.

- กลาวเปดประชุม
โดย....นพ.วิทิต อรรถเวชกุล ผูอํานวยการองคการเภสัชกรรม

09.15 – 09.45 น.

- ชี้แจง “นโยบายการบริหารจัดการน้ํายาลางไตทางชองทอง CAPD ป 2556”
โดย...ตัวแทนจากสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ

09.45 – 10.45 น.

- บรรยาย “ภาพรวมการพัฒนาระบบการขนสงน้ํายาลางไตทางชองทอง CAPD”
โดย...ภญ.วนิชา ใจสําราญ รองผูอํานวยการองคการเภสัชกรรม

10.45 – 11.00 น.

- พักรับประทานอาหารวาง

11.00 – 12.00 น.

- บรรยาย “ประสบการณตอระบบการขนสงน้ํายาลางไตทางชองทอง CAPD”
โดย...ตัวแทนจาก องคการเภสัชกรรม / บริษัท ไปรษณียไทย จํากัด / กลุม PD Nurse

12.00 – 13.00 น.

- รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 15.00 น.
(บริการอาหารวาง
ในหองประชุม)

- การอภิปราย รับฟงขอคิดเห็นและขอเสนอแนะตอระบบการขนสงน้ํายาลางไตทางชองทอง CAPD
โดย...ตัวแทนจากสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ / องคการเภสัชกรรม
และ บริษัท ไปรษณียไทย จํากัด

15.00 น.

- ปดการประชุม

แบบตอบรับการเขารวมประชุม
“แนวทางการใหบริการน้ํายาลางไตทางชองทอง (CAPD) ป 2555”
วันจันทรที่ 24 กันยายน 2555
ณ หอง Grand Hall 1 ชั้น 1 โรงแรมรามาการเดนท ถ.วิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร
1. การเขารวมประชุม (กรุณาเขียนตัวบรรจง หรือ พิมพ)
นาย/นาง/นางสาว..........................................นามสกุล..........................................................................
ตําแหนง....................................................... ..โรงพยาบาล....................................................................
โทรศัพท..........................................................โทรศัพทมือถือ.................................................................
โทรสาร...........................................................
2. หองพัก (จัดใหพักคู ออกคาใชจา ยให 1 คืน)
ตองการจองหองพัก
ไมจองหองพัก
เขาพักวันที่............................................. กลับวันที่...................................................
พักคูกับ.................................................. หนวยงาน.................................................
แลวแตองคการเภสัชกรรมจัดให
3. อาหาร (กรณีตองการใหจัดเปนพิเศษ)
มังสวิรัติ
มุสลิม
อื่นๆ ..............................................
4. คาใชจายในการเดินทาง องคการเภสัชกรรมเปนผูรับผิดชอบคาใชจายในการเดินทาง (โปรดระบุ)
เดินทางโดยเครื่องบินชั้นประหยัด (แสดงใบเสร็จที่เปนใบกํากับภาษี) ทั้งนี้โปรดพิจารณา
เดินทางจากสายการบิน Low Cost กอน
เดินทางโดยรถโดยสารประจําทางหรือรถไฟ (องคการฯ จะออกคาใชจายใหไมเกินอัตราคา
เดินทางโดยรถปรับอากาศ VIP หรือ รถไฟนอนชั้น 2 ปรับอากาศ และแสดงกากตั๋ว)
เดินทางมาดวยรถยนตสวนตัว (องคการฯ ออกคาเดินทางใหตามระยะทางในอัตรา
4 บาท/1 กม.) ทั้งนี้เบิกจายใหหนวยงานละ 1 คัน
หมายเหตุ 1. องคการเภสัชกรรมเปนผูรับผิดชอบคาอาหารระหวางการประชุม (อาหารวางและอาหารกลางวัน),
คาที่พัก และคาพาหนะในการเดินทางมาและกลับจากหนวยงานของทานมาถึงโรงแรม และโรงแรม
ถึงหนวยงาน สวนคาพาหนะไป-กลับ จากที่พักถึงสนามบิน, สถานีขนสงหรือสถานีรถไฟ ใหเบิกจาก
ตนสังกัดของทาน
2. โปรดตอบรับการเขารวมประชุมภายในวันที่ 17 กันยายน 2555
โทรสาร 0-2203-8902, 0-2203-8903
หากประสงคสอบถามขอมูลเพิ่มเติมกรุณาติดตอ กองบริหารผลิตภัณฑ
คุณกิตติ
ระหงษ
08 -1384-6079, 0 - 2203-8971
คุณกัญญา วงษสุวรรณ 08 -1396-9357, 0 - 2203-8909

