
วันที ่  26  –  27   กันยายน พ.ศ. 2563

ณ ห�อง Eternity โรงแรม Pullman
ซอยรางน้ำ กรุงเทพ

แบบฟอร�มการลงทะเบียน

ลงทะเบียนได� 3 ช�องทาง

(……………………………………………)
ลงชื่อผ�ูสมัคร

ลงทะเบียนแบบ onsite
(รับหนังสือ Comprehensive Review of Nephrology 1 เล่ม)

สมาชิกสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย ราคา 3,500 บาท

ไม่ใช่สมาชิกสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย ราคา 4,000 บาท

นักศึกษาแพทย์ / แพทย์ประจำบ้านสาขาอายุรศาสตร์์
ราคา 2,500 บาท

(แนบสำเนาบัตรนักศึกษาหรือหนังสือรับรองจากสถาบันฝึกอบรม
มาพร้อมใบสมัคร)

ลงทะเบียนแบบ virtual

สมาชิกสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย ราคา 2,500 บาท

ไม่ใช่สมาชิกสมาคมโรคไตประเทศไทย ราคา 3,000 บาท  

นักศึกษาแพทย์ / แพทย์ประจำบ้านสาขาอายุรศาสตร์์
ราคา 2,000 บาท

(แนบสำเนาบัตรนักศึกษาหรือหนังสือรับรองจากสถาบันฝึกอบรม
มาพร้อมใบสมัคร)

1. ลงทะเบียนโดยตรงได�ที่ สำนักงาน สมาคมโรคไตแห�งประเทศไทย ชั้น 4

2. ลงทะเบียนโดยส�งแบบฟอร�มการลงทะเบียน พร�อม Draft ค�าลงทะเบียน
กลับมาทางไปรษณีย� (Draft สั่งจ�ายในนาม "สมาคมโรคไตแห�งประเทศไทย")

3. ลงทะเบียนโดยบริษัท............................................................

 ชื่อผ�ูแทน .............................  เบอร�มือถือ ..........................

 Draft ธนาคาร .....................  สาขา ..................................

 เลขที่ ..................................  ลงวันที่ ...............................

หมายเหตุ: ผู�ลงทะเบียนจากต�างจังหวัดขอให�ชําระเงิน โดยการซื้อ Draft 
สั่งจ�ายในนาม “สมาคมโรคไตแห�งประเทศไทย” เท�านั้น

1. อายุรแพทย�โรคไตที่อยู�ในระหว�างการฝ�กอบรม
2. อายุรแพทย�โรคไต
3. อายุรแพทย�ทั่วไปผู�ปฏิบัติงานด�านโรคไต
4. พยาบาลฝ�กอบรมไตเทียม
5. พยาบาลผู�เชี่ยวชาญด�านไตเทียม
6. พยาบาลทั่วไป
7. อื่นๆ ระบุ .................................................................

ชื่อ นพ./พญ./เภสัชกร/คุณ .....................นามสกุล.....................

เลขบัตรประจำตัวประชาชน .......................................................

เลขประกอบวิชาชีพ แพทย�/พยาบาล ............................................

เลขที่สมาชิกสมาคมพยาบาลโรคไต (ป�พ.ศ ............... / ................. )

โรงพยาบาล .............................. หน�วยงาน ............................

มือถือ.............................  E-mail .......................................

 คุณนันธิกา ตาทอง / คุณสุดาพร ฤทธิโรจน�

สมาคมโรคไตแห�งประเทศไทย 

อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ป�

ชั้น 4 ซอยศูนย�วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม� 47 
บางกะป� ห�วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

โทรศัพท� 0-2716-6091, 0-2718-1898
โทรสาร 0-2718-1900

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได�ที่  :  www.nephrothai.org

สมาคมโรคไตแหงประเทศไทย
ขอเชิญแพทย และบุคลากรทางการแพทย

เขารวมประชุมวิชาการ

Nephrology Review
for Internists 2020

ติดต�อลงทะเบียนได�ที่ :

อัตราค�าลงทะเบียน
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เวลา   หัวข�อ
07.00 - 08.00 น. ลงทะเบียน

08.00 - 08.40 น. Hypertension and Kidney
  พ.ท.รศ.นพ.บัญชา สถิระพจน�

08.40 - 09.20 น. Dyskalemia
  รศ.นพ.พ�สุทธิ์ กตเวทิน

09.20 - 10.00 น. Normal Gap Metabolic Acidosis
  ศ.นพ.ชัยรัตน� ฉายากุล 

10.00 - 10.30 น. Break
10.30 - 11.10 น. Wide Gap Metabolic Acidosis
  ผศ.พญ.พรเพ็ญ แสงถวัลย์

11.10 - 11.50 น. Metabolic Alkalosis
  รศ.พญ.ศิร�รัตน� อนุตระกูลชัย

11.50 - 12.50 น. Educational Symposium  บร�ษัท โรช ไทยแลนด� จำกัด
12.50 - 13.30 น. Lunch
13.30 - 14.10 น. Approach to Glomerular Diseases
  ผศ.พญ.วรางคณา พ�ชัยวงศ�

14.10 - 14.50 น. Rapidly Progressive Glomerulonephritis
  น.ต.หญิง.พญ.นพนิต พัฒนชัยว�ทย์

14.50 - 15.30 น. Lupus Nephritis
  รศ.นพ.โอภาส ไตรตานนท�

15.30 - 16.10 น. Diabetic Nephropathy
  นพ.วุฒิเดช โอภาศเจร�ญสุข

16.10 - 16.50 น. Dysnatremia
  นพ.กำธร ลีลามะลิ

วันเสาร�ที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2563
เวลา   หัวข�อ
07.00 - 08.00 น. ลงทะเบียน

08.00 - 08.40 น. Approach and Management of Acute Kidney Injury
  ผศ.นพ.ณัฐชัย ศร�สวัสดิ์

08.40 - 09.20 น. Tropical Nephropathy
  นพ.คณิน ธรรมาวรานุคุปต�

09.20 - 10.00 น. Toxic Nephropathy
  พญ.เพราพ�ลาศ ศร�สุวรรณ
10.00 - 10.30 น. Break
10.30 - 11.10 น. Cystic Kidney Diseases
  ศ.นพ.บรรยง ภักดีกิจเจร�ญ

11.10 - 11.50 น. Kidney Problems in The Pregnant
  รศ.พญ.ธนันดา ตระการวนิช

11.50 - 12.50 น. Educational Symposium บร�ษัท ซิลลิค ฟาร�มา ประเทศไทย
12.50 - 13.30 น. Lunch

13.30 - 14.10 น. Approach and Management of Chronic Kidney Disease
  ผศ.พญ.ไกรว�พร เกียรติสุนทร

14.10 - 14.50 น. Acute Kidney Injury in Liver Diseases
  รศ.นพ.ขจร ตีรณธนากุล

14.50 - 15.30 น. Nephrolithiasis
  นพ.สุชาย ศร�ทิพยวรรณ

15.30 - 16.10 น. Renovascular Disease and Ischemic Nephropathy
  พ.ต.อ.นพ.พรเทพ ลีลาสงวน

16.10 - 16.50 น. Tubulointerstitial Diseases
  พญ.พามิลา ทรรศนะว�ภาส

วันอาทิตย�ที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2563


