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ไมรับการลงทะเบียนหนางานไมวาในกรณีใดๆ

อัตราคาสมัคร

      คาสมัคร          คาสมัคร                    คาสมัคร
(สมาชิกตลอดชีพ)   (สมาชิกสามัญ)          (ผูไมใชสมาชิก)

ไมตองเสียคาใชจาย
ตองลงทะเบียนลวงหนา               800 บาท            1,000 บาท
ภายในวันที่ 15 ก.ค 2558

•  สมาชิกสามัญที่สมัครเมื่อป พ.ศ.2557 
      ตองยื่นตออายุภายในวันที่ 1 กรกฎาคม 2558

•  สมาชิกสามัญที่สมัครใหม
      ตองสมัครภายในวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 จึงจะไดลงทะเบียน
      ในอัตราสมาชิก

หมายเหตุ

การประชุมนี้จัดสำหรับบุคลากรทางการแพทย
สนใจรายละเอียดติดตอสอบถามเพิ่มเติมไดที่
เบอรโทรศัพท 084-468-0711 และ 0-2716-5411-2

กรุณาสงใบลงทะเบียนและหลักฐานการโอนเงินมาที่

•  เบอรแฟกซ 02-716-5411

•  หรือ E-mail dm.thai@diabassocthai.org

•  หรือสงไปรษณียที่ สมาคมโรคเบาหวานแหงประเทศไทยฯ
      อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ป ชั้น 10 โซน A
      เลขที่ 2 ซอยศูนยวิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม แขวงบางกะป
      เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ 10310

ปดรับสมัครปดรับสมัคร

สนับสนุนการพิมพโดย
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นาย/นาง/น.ส. ..........................................................................................................

อาชีพ  แพทย เภสัชกร พยาบาล นักกำหนดอาหาร  อื่นๆ 

(โปรดระบุ)..................................................................................................................

โรงพยาบาล/หนวยงาน ......................................................................................

ที่อยู ...............................................................................................................................

...........................................................................................................................................

เบอรโทรศัพท (ติดตอ) .......................................................................................

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

       สมาชิกสมาคมโรคเบาหวาน

                ตลอดชีพหมายเลข .......................................................................

                รายป หมายเลข........................วันหมดกำหนด .....................

       ไมใชสมาชิก

สมัครเขารวมอบรมการประชุมดังกลาวโดย 

โอนเงิน / เช็คขีดครอม เขาบัญชี ธ.ไทยพาณิชย สาขาศิริราช    

ออมทรัพย ชื่อบัญชี  “สมาคมโรคเบาหวานแหงประเทศไทย”  

เลขที่ 016-4 35751-9 พรอมสงหลักฐานการชำระเงิน

และใบสมัคร ทางโทรสาร 0-2716-5411 

หรือ e-mail: dm.thai@diabassocthai.org 

(รับใบเสร็จหนางาน)

ใบสมัครเขารวมประชุม

Type 1 Diabetes Through the Life Span
07.00-07.20น.      ลงทะเบียน
07.20-08.25น.      Breakfast Symposium (บริษัทTAKEDA)
08.30-09.00น.      พิธีเปดการประชุมและมอบเกียรติบัตรพรอมรางวัล 
      Distinguished Type 1 Diabetes Care Team 
      โดย รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข
09.00 - 09.30น.      Coffee Break

      ผูดำเนินการบรรยาย: พญ.อัมพา  สุทธิจำรูญ
09.30-09.45 น.      Short message: Type 1 diabetes through the life span
      วิทยากร: พญ.วรรณี   นิธิยานันท
09.45-10.15น.      Realistic nutritional therapy for type 1 diabetes
      วิทยากร: พญ.สิริมนต ริ้วตระกูล

      ผูดำเนินการบรรยาย: พญ.เขมรัสมี  ขุนศึกเม็งราย
10.15-10.45น.      Insulin therapy for type 1 diabetes
      วิทยากร: พญ.สุภาวดี ลิขิตมาศกุล
10.45-11.15น.      Pregnancy and type 1 diabetes
      วิทยากร: นพ.ชัยชาญ ดีโรจนวงศ
11.15-12.00 น.      Sponsored Luncheon symposium 1 (บริษัทNovartis)
12.00-12.45 น.         รับประทานอาหารเที่ยง
12.45-13.30 น.      Sponsored Luncheon symposium 2 (บริษัทAstraZeneca)

      ผูดำเนินการบรรยาย :พญ.จีรันดา  สันติประภพ
13.30-14.50 น.      Symposium: Living with type 1 diabetes 
      (psychosocial, depression, transition of care, hypoglycemia) 
      วิทยากร: พญ.ธนินี สหกิจรุงเรือง 
      คุณพรพิมล เกียรติศักดิ์ทวี และคุณรานี บุตรปญญา

      ผูดำเนินการบรรยาย : พญ.ยุพิน เบ็ญจสุรัตนวงศ
14.50-15.30 น.      Current strategies of DKA management
      วิทยากร: นพ.ชัชลิต รัตรสาร
      พญ.นวพร นำเบญจพล
15.30 น.      ปดการประชุมโดยนายกสมาคม


