สมำคมพิษวิทยำแห่งประเทศไทย

THAI SOCIETY OF TOXICOLOGY

สำนักงำน : สถำบันโภชนำกำร ม. มหิ ดล เลขที่ 25/25 ถ. พุทธมณฑลสำย 4 อ. พุทธมณฑล ต. ศำลำยำ นครปฐม 73170 โทร. 02-800- 2380 ต่อ 119, 328 โทรสำร 02-889- 3673
Address : Institute of Nutrition, Mahidol University, 25/25 Phutthamonthon 4 Road, Salaya, Phutthamonthon, Nakhon Pathom 73170 Tel. 02-800- 2380 ext. 119, 328 Fax: 02-889- 3673

ที่ สพท.4/2563
วันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2563
เรื่อง

ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจาปี พ.ศ. 2563 สมาคมพิษวิทยาแห่งประเทศไทย และเข้าฟังบรรยายพิเศษในการประชุม
พิษวิทยาแห่งชาติ ครั้งที่ 10

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.กาหนดการประชุม 2. แบบตอบรับ
เรียน สมาชิกสมาคมพิษวิทยาแห่งประเทศไทย
สมาคมพิษวิทยาแห่งประเทศไทยกาหนดประชุมใหญ่สามัญประจาปี พ.ศ. 2563 ระหว่างการประชุมวิชาการ “การประชุม
พิษวิทยาแห่งชาติ ครั้งที่ 10 (NCT 10) โดยมี theme ของการประชุมวิชาการคือ “Toxicology and COVID-19” ในวันพุธที่ 28
ตุลาคม พ.ศ. 2563 ณ ห้อง MR 214-216 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร กาหนดการประชุม
ใหญ่สามัญเวลา 13.00-14.00 น. ในการนีจ้ ึงขอเรียนเชิญสมาชิกเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน โดยทั้งนี้จะมีการบรรยายพิเศษ
ดังนี้
Special lecture 1 เรื่ อ ง Special lecture 1: National program in new normal lifestyle for COVID-19: policy and
limitation
Special lecture 2 เรื่อง Immune response to SARS-CoV-2 and immunopathological changes in COVID-19 โดย
อาจารย์ ดร.ภก. อนันต์ชัย อัศวเมฆิน (คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล)
Symposium 1 เรื่อง Toxic gourmet โดย รศ. พญ. สุดา วรรณประสาท (คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น) และ
ผศ. นพ. สหภูมิ ศรีสุมะ (คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล)
หากท่านสมาชิกประสงค์จะเข้า ฟังบรรยายพิเศษดังกล่าว ขอให้แจ้งความจานงในแบบตอบรับส่งมายังฝ่ ายเลขาธิการ
สมาคม ภายในวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ที่ email: chadamas.pro@mahidol.ac.th หรือโทรสาร 02-889-3673
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจาปีและเข้าฟังบรรยายพิเศษดังกล่าว
ขอแสดงความนับถือ

(รศ.ดร. ทรงศักดิ์ ศรีอนุชาต)
นายกสมาคมพิษวิทยาแห่งประเทศไทย
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กาหนดการประชุมใหญ่สามัญประจาปี พ.ศ. 2563
สมาคมพิษวิทยาแห่งประเทศไทย และ
บรรยายพิเศษการประชุมพิษวิทยาแห่งชาติ ครั้งที่ 10
“Toxicology and COVID-19”
ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร ห้อง MR 214-216
กาหนดการประชุม
วันพุธที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2563
08.00-09.00 น.
09.00-09.15 น.
09.15-10.00 น.

ลงทะเบียน
พิธีเปิด
Special lecture 1: National program in new normal lifestyle for COVID-19: policy and limitation
นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย–To be confirmed-

10.00-10.45 น.

Special lecture 2: Immune response to SARS-CoV-2 and immunopathological changes in COVID-19
อาจารย์ ดร.ภก. อนันต์ชัย อัศวเมฆิน (คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล)

10.45-11.00 น.
11.00-12.00 น.

12.00-13.00 น.
13.00-14.00 น.

อาหารว่างตามอัธยาศัย (ไม่มีบริการอาหารว่าง)
Symposium 1: Toxic gourmet
 รศ. พญ. สุดา วรรณประสาท (คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น)
 ผศ. นพ. สหภูมิ ศรีสุมะ (คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล)
พักรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
ชมนิทรรศการงาน Thailand LAB2020 และโปสเตอร์แสดงผลงานวิชาการ
ประชุมสมาชิกสามัญประจาปี พ.ศ.2563 สมาคมพิษวิทยาแห่งประเทศไทย
วาระการประชุม
วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
1.1 รายงานการดาเนินงานของสมาคมฯระหว่าง ตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึง กันยายน 2563
1.2 รายงานการเงินของสมาคมฯ มิถุนายน พ.ศ. 2562- พฤษภาคม พ.ศ. 2563
1.3 รายงานทะเบียนสมาชิก
วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจาปี พ.ศ. 2561-2562
วาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา
3.1 เสนอชื่อผู้ตรวจสอบบัญชี
วาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ

14.00 น.

ปิดการประชุมใหญ่สามัญประจาปี พ.ศ.2563
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แบบตอบรับ
การประชุมใหญ่สามัญประจาปี พ.ศ. 2563
สมาคมพิษวิทยาแห่งประเทศไทย
วันพุธที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2563
ห้อง MR 214-216 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร
ชื่อสมาชิก...........................................................................................เลขที่.............................................................................................
สถานที่ติดต่อ..........................................................................................................................................................................................
โทรศัพท์....................................................................โทรสาร.................................................................................................................
Email:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....
มีความประสงค์
 เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจาปี พ.ศ. 2563 สมาคมพิษวิทยาแห่งประเทศไทยระหว่างเวลา 13.00-14.00 น.
 เข้าร่วมฟังบรรยาย Special lecture 1-2 และ Symposium 1 เวลา 9.15-12.00 น.
(ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ที่แจ้งความจานงเท่านั้น)
 ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจาปี พ.ศ. 2563

โปรดยืนยันการเข้าร่วมภายใน
วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2563
ทางโทรสารหมายเลข 02-889-3673 หรือ
Email: chadamas.pro@mahidol.ac.th
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