โครงการจัดอบรมระยะสั้น ประจําป 2559
สมาคมโรคติดเชื้อแหงประเทศไทย
1. ชื่อการประชุม
2. ประเภทกิจกรรม
3. ระยะเวลา
4. สถานที่จัดอบรม

การอบรมระยะสั้น ประจําป 2559 สมาคมโรคติดเชื้อแหงประเทศไทย
การอบรมระยะสั้น
ระหวางวันที่ 15-18 มีนาคม 2559 รวม 4 วัน
หอง SALON B โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอรด ถนนรัชดาภิเษก หวยขวาง กรุงเทพฯ

5. หลักการและเหตุผล
ปญหาโรคติดเชื้อ ยังเปนปญหาที่สําคัญของประเทศ สมาคมโรคติดเชื้อแหงประเทศไทย จึงไดจัดการอบรมระยะ
สั้นขึ้นเพื่อใหความรูและความเขาใจในการดูแลรักษาผูปวยโรคติดเชื้อใหมๆ ที่เกิดขึ้นในปจจุบัน รวมทั้งทบทวนวิธีการ
วินิจฉัยและการรักษาโรคติดเชื้อที่สําคัญ และพบบอย ซึ่งแพทย และบุคลากรทางการแพทยจําเปนตองรูจักเพื่อสามารถ
ใหการวินิจฉัยที่ถูกตอง และใหการดูแลรักษาผูปวยอยางเหมาะสม ทันทวงที
6. วัตถุประสงค
1. เพื่อใหผูเขาอบรมมีความรูเรื่องการวินิจฉัย และแนวทางการรักษาผูปวยโรคติดเชื้อ ทั้งโรคที่พบไดบอยและโรค
ติดเชื้อที่เปนปญหาสําคัญ เพื่อนําไปใชในการดูแลรักษาผูป วยไดดีขึ้น
2. เพื่อใหผูเขาอบรมไดเกิดกระบวนการเรียนรู และความคิดใหม ๆ เพื่อชวยกันพัฒนาการใหการปองกันดูแล
รักษาผูปวยโรคติดเชื้อ รวมทั้งการคนควาและวิจัยปญหาของโรคติดเชื้อ
3. เพื่อใหผูเขาอบรมมีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการดูแลรักษาผูปวยโรคติดเชื้อกับแพทยผูเชี่ยวชาญโรค
ติดเชื้อของสมาคมฯ
7. หัวขอการอบรม
กําหนดหัวขอการอบรม “Pearls & Pitfalls in Infectious Diseases” โดยคณะอนุกรรมการฝายวิชาการของ
สมาคมโรคติดเชื้อแหงประเทศไทย ดังนี้
1. Application of Microbiology in ID
2. Common pitfalls in antibiotics use: PK/PD perspectives
3. Prosthetic infection
4. Acute Febrile Illness
5. Fever of Unknown Origin
6. Sepsis
7. Urinary Tract Infection
8. Appropriate use of antibiotics in clinical practice : Lesson learnt
9. Viral infections in clinical practice: It's not just an AFI
10. Common STDs
11. Skin and soft tissue infections
12. Bone and joint infections
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13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

Non- bacterial meningitis
Endovascular infection
Prevention of HAIs: what physicians should know? (1)
Prevention of HAIs: what physicians should know? (2)
Interesting IC literatures that will change your practices (1)
Emerging infectious diseases 2014-2015: update current situation and best infection control
practices
Basic diagnostic microbiology for infection preventionist
Management of occupational exposures to potential infectious pathogens
Invasive fungal infections
Vaccination for Thais: Should we comply?
New diagnostic tests in infectious diseases
Update on Antiretroviral Guidelines 2016
Eye infections: emphasis on congunctival and corneal infections
Management of HIV/AIDS in Children and Adolescents
Management of ART Complications
Best Practice in Management of Ols and Coinfections in 2016
Community-acquired pneumonia
Difficult to treat infections in ENT
Viral Hepatitis
Clostridium difficile infection

8. ลักษณะการอบรม และวิทยากร
- การบรรยาย
- Case Discussion
- วิทยากรรับเชิญ จากสมาคมโรคติดเชื้อแหงประเทศไทย
- วิทยากรรับเชิญ จากสมาคมโรคเอดสแหงประเทศไทย
- วิทยากรรับเชิญ จากชมรมควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลแหงประเทศไทย
9. ระยะเวลาที่ใชในการอบรม
รวม 4 วัน (หนวยกิต CME 18.5 หนวยกิต)
10. คุณสมบัติของผูเขาอบรม
แพทย เภสัชกร และบุคลากรที่เกี่ยวของในการใหการดูแลรักษาผูปวยโรคติดเชื้อ
11. คาลงทะเบียน
เปนจํานวนเงิน 3,600 บาท

2

12. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
ผูเขาอบรมมีการพัฒนาความรู และความเขาใจในการใหการวินิจฉัยโรคติดเชื้อ และการใหการดูแลรักษาผูปวยโรค
ติดเชื้อ
13. งบประมาณในการจัดอบรม
- คาลงทะเบียนจากผูเขาอบรม
- คาจัดนิทรรศการแสดงผลิตภัณฑทางการแพทย
14. ผูเขารวมอบรม
มีผูเขารวมอบรมประมาณ 300 คน
15. หนวยงานที่รับผิดชอบ
- สมาคมโรคติดเชื้อแหงประเทศไทย
............................................................ผูเสนอโครงการ
(นาวาอากาศเอก ธนาสนธิ์ ธรรมกุล)
เลขาธิการสมาคมโรคติดเชื้อแหงประเทศไทย

.............................................................ผูอนุมัติโครงการ
( ศาสตราจารยนายแพทยธีระพงษ ตัณฑวิเชียร)
นายกสมาคมโรคติดเชื้อแหงประเทศไทย
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