โครงการจัดอบรมระยะสั้ น ประจําปี 2558
สมาคมโรคติดเชื้อแห่ งประเทศไทย
1. ชื่อการประชุม
2. ประเภทกิจกรรม
3. ระยะเวลา
4. สถานทีจ่ ัดอบรม

การอบรมระยะสั้น ประจําปี 2558 สมาคมโรคติดเชื้อแห่ งประเทศไทย
การอบรมระยะสั้น
ระหว่างวันที่ 10-13 มีนาคม 2558 รวม 4 วัน
ห้องคอนเวนชัน่ เอบี โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ถนนสุ ขมุ วิท ซอย 11 เขตวัฒนา กรุ งเทพฯ

5. หลักการและเหตุผล
ปั ญหาโรคติดเชื้อ ยังเป็ นปั ญหาที่สําคัญของประเทศ สมาคมโรคติดเชื้อแห่ งประเทศไทย จึงได้จดั การอบรม
ระยะสั้ นขึ้ นเพื่ อ ให้ ค วามรู้ แ ละความเข้า ใจในการดู แ ลรั ก ษาผู้ป่ วยโรคติ ด เชื้ อ ใหม่ ๆ ที่ เ กิ ด ขึ้ นในปั จ จุ บ ัน
รวมทั้งทบทวนวิธีการวินิจฉัยและการรักษาโรคติดเชื้ อที่สําคัญ และพบบ่อย ซึ่ งแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์
จําเป็ นต้องรู้จกั เพื่อสามารถให้การวินิจฉัยที่ถูกต้อง และให้การดูแลรักษาผูป้ ่ วยอย่างเหมาะสม ทันท่วงที
6. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผเู้ ข้าอบรมมีความรู้เรื่ องการวินิจฉัย และแนวทางการรักษาผูป้ ่ วยโรคติดเชื้อ ทั้งโรคที่พบได้บ่อยและ
โรคติดเชื้อที่เป็ นปัญหาสําคัญ เพื่อนําไปใช้ในการดูแลรักษาผูป้ ่ วยได้ดีข้ ึน
2. เพื่อให้ผเู้ ข้าอบรมได้เกิดกระบวนการเรี ยนรู้ และความคิดใหม่ ๆ เพื่อช่วยกันพัฒนาการให้การป้ องกันดูแล
รักษาผูป้ ่ วยโรคติดเชื้อ รวมทั้งการค้นคว้าและวิจยั ปัญหาของโรคติดเชื้อ
3. เพื่อให้ผเู้ ข้าอบรมมีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการดูแลรักษาผูป้ ่ วยโรคติดเชื้อกับแพทย์ผเู้ ชี่ยวชาญ
โรคติดเชื้อของสมาคมฯ
7. หัวข้ อการอบรม
กําหนดหัวข้อ การอบรม “Dilemmas in Infectious Diseases 2015” โดยคณะอนุ ก รรมการฝ่ ายวิชาการของ
สมาคมโรคติดเชื้อแห่ งประเทศไทย ดังนี้
1. Acute meningitis: Are they always typical?
2. Adult vaccination and AEC
3. AFI: leave empirical antibiotic alone!
4. Antibiotic prophylaxis: Is it time to give up?
5. Antiretroviral therapy 2015
6. Appropriate use of antibiotics in clinical practice
7. Community-acquired pneumonia: Do the guidelines always work?
8. Complications of ART
9. Cultured negative febrile neutropenia
10. Dilemmas in management of sepsis
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11. EID preparedness
12. Epidemiology of key EID
13. FUO: IT might be too quick to diagnose
14. How and when to recognize common parasitic diseases?
15. Infective endocarditis : approach to the tricky issues
16. Intravascular device infections
17. Invasive fungal infection: the truth is out there.
18. Malaria : pitfalls in managements
19. Non-intravascular device associated infections: Fact or Fiction
20. NTM; Is it the burden?
21. Practical points in diagnosis of bacterial infection
22. PrEP and PEP
23. Radiology in IDs: The hidden points
24. Rickettsia: Have we got only scrub and murine typhus?
25. SSTI: what’s behind the truth?
26. Syndromes of common viral infections in adults
27. Syndromes of common viral infections in children
28. Time to initiate ART after CNS OIs; early or later
8. ลักษณะการอบรม และวิทยากร
- การบรรยาย
- Case Discussion
- วิทยากรรับเชิญ จากสมาคมโรคติดเชื้อแห่ งประเทศไทย
- วิทยากรรับเชิญ จากสมาคมโรคเอดส์แห่ งประเทศไทย
- วิทยากรรับเชิญ จากชมรมควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลแห่ งประเทศไทย
9. ระยะเวลาทีใ่ ช้ ในการอบรม
รวม 4 วัน (หน่วยกิต CME 18.5 หน่วยกิต ,CPE)
10. คุณสมบัตขิ องผู้เข้ าอบรม
แพทย์ เภสัชกร และบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการให้การดูแลรักษาผูป้ ่ วยโรคติดเชื้อ
11. ค่าลงทะเบียน
เป็ นจํานวนเงิน 3,600 บาท
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12. ประโยชน์ ทคี่ าดว่าจะได้ รับ
ผูเ้ ข้าอบรมมีการพัฒนาความรู้ และความเข้าใจในการให้การวินิจฉัยโรคติดเชื้ อ และการให้การดูแลรักษาผูป้ ่ วย
โรคติดเชื้อ
13. งบประมาณในการจัดอบรม
- ค่าลงทะเบียนจากผูเ้ ข้าอบรม
- ค่าจัดนิทรรศการแสดงผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์
14. ผู้เข้ าร่ วมอบรม
มีผเู้ ข้าร่ วมอบรมประมาณ 300 คน
15. หน่ วยงานทีร่ ับผิดชอบ
- สมาคมโรคติดเชื้อแห่ งประเทศไทย
............................................................ผูเ้ สนอโครงการ
(นาวาอากาศเอก ธนาสนธิ์ ธรรมกุล)
เลขาธิการสมาคมโรคติดเชื้อแห่ งประเทศไทย

.............................................................ผูอ้ นุมตั ิโครงการ
( ศาสตราจารย์นายแพทย์ธีระพงษ์ ตัณฑวิเชียร)
นายกสมาคมโรคติดเชื้อแห่ งประเทศไทย
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