โครงการประชุมใหญวิชาการประจําป ครั้งที่ 43
สมาคมโรคติดเชื้อแหงประเทศไทย
1. ชื่อการประชุม

การประชุมใหญวิชาการประจําป ครั้งที่ 43

2. ประเภทกิจกรรม

การประชุมวิชาการประจําป

3. ระยะเวลา

ระหวางวันที่ 14-17 ตุลาคม 2560 รวม 4 วัน

4. สถานที่จัดประชุม

ณ โรงแรมรอยัล คลิฟ โฮเต็ล พัทยา จังหวัดชลบุรี

5. หลักการและเหตุผล
ปญหาโรคติดเชื้อยังเปนปญหาที่สําคัญของประเทศไทย ทั้งโรคที่เปนปญหาอยูเดิม เชน เชื้อแบคทีเรียดื้อยา,
ไขเลือดออก, วัณโรค และโรคติดเชื้ออุบัติใหม เชน ไขหวัดนก การวินิจฉัยอยางทันทวงที ที่ถูกตองแมนยํา มีความสําคัญตอ
การรักษาผูปวยใหไดผ ลดี สมาคมโรคติดเชื้อแหงประเทศไทยไดเล็งเห็นถึงปญหาโรคติดเชื้อดังกลา ว ที่ยังดํา รงอยูใน
ประเทศไทย เพื่อสงเสริมการศึกษาตอเนื่องของแพทย และบุคลากรทางการแพทย ใหไดรับความรูที่ทันสมัย และมีความ
เขาใจในการดูแลรักษาผูปวยโรคติดเชื้อ รวมทั้งสรางแนวทางการปองกันโรคใหแกแพทย และบุคลากรทางการแพทย
สมาคมโรคติดเชื้อแหงประเทศไทย จึงไดจัดการประชุมวิชาการประจําปขึ้น โดยมุงหวังใหผูเขารวมประชุมไดนํา
ความรูดานโรคติดเชื้อไปประยุกตใชในเวชปฏิบัติ เพื่อใหการวินิจฉัยโรคติดเชื้อเปนไปอยางถูกตอง รวดเร็ว ชวยลดอัตรา
การตาย การพิการจากสาเหตุโรคติดเชื้อลง
6. วัตถุประสงค
1. เพื่อใหผูเขารวมประชุมทราบสถานการณปจจุบันของโรคติดเชื้อที่สําคัญของประเทศไทย
2. เพื่อใหผูเขารวมประชุมไดรับความรูที่ทันสมัยในดานการวินิจฉัยโรคติดเชื้อที่รวดเร็วถูกตอง และแมนยํา
3. เพื่อใหผูเขารวมประชุมไดรับความรูที่ทันสมัยในดานการรักษาโรคติดเชื้อที่สําคัญของประเทศไทย
4. เพื่ อ ให ผู เ ข า ร ว มประชุ ม ได รั บ ความรู ที่ ทั น สมั ย ด า นการควบคุ ม และป อ งกั น โรคติ ด เชื้ อ ในโรงพยาบาล
และสามารถนําไปประยุกตใชในเวชปฏิบัตติ อไป
7. หัวขอการประชุม
กําหนดหัวขอการประชุมโดยคณะอนุกรรมการวิชาการ ของ สมาคมโรคติดเชื้อแหงประเทศไทย
หัวขอ “Infectious Diseases – Never Ending Stories”
8. ลักษณะการประชุม และวิทยากร
- การประชุมอภิปรายผูปวยโรคติดเชื้อ
- ปาฐกถาพิเศษ สมพนธ บุณยคุปต
- การบรรยาย
- การอภิปรายสนทนากับผูเชี่ยวชาญ
- การนําเสนอผลงานทางวิชาการ
โดย วิทยากรจากสมาคมโรคติดเชื้อแหงประเทศไทย และวิทยากรรับเชิญ
9. ระยะเวลาที่ใชในการประชุม
รวม 4 วัน (CME ออกใหโดยสมาคมโรคติดเชื้อแหงประเทศไทย)
1

10. คุณสมบัติของผูเขาประชุม
แพทย เภสัชกร พยาบาล และบุคลากรที่มีความเกี่ยวของในการใหการดูแลรักษาผูปวยโรคติดเชื้อและควบคุมโรค
ติดเชื้อในโรงพยาบาล
11. อัตราคาลงทะเบียน ดังนี้
- กอนวันที่ 15 กันยายน 2560 : สมาชิกสมาคมฯ = 5,000 บาท / บุคคลทั่วไป = 5,500 บาท
- หลังวันที่ 15 กันยายน 2560 : สมาชิกสมาคมฯ = 6,000 บาท / บุคคลทั่วไป = 6,500 บาท

12. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
ผูเขาประชุมมีการพัฒนาความรู และความเขาใจในการใหการวินิจฉัยโรคติดเชื้อ และการใหการดูแลรักษาผูปวย
โรคติดเชื้อที่เหมาะสม และ ทันสมัย และสามารถควบคุมการกระจายของโรคติดเชื้อ และเชื้อดื้อยาในโรงพยาบาลได
13. งบประมาณในการจัดประชุม
- คาลงทะเบียนจากผูเขาประชุม
- คาจัดนิทรรศการแสดงเวชภัณฑทางการแพทย
14. ผูเขารวมประชุม
มีผูเขารวมประชุมประมาณ 800 คนทั่วประเทศ
15. หนวยงานที่รับผิดชอบ
สมาคมโรคติดเชื้อแหงประเทศไทย

……………………………….……………….ผูเสนอโครงการ
(ศาสตราจารยนายแพทยชุษณา สวนกระตาย)
เลขาธิการสมาคมโรคติดเชื้อแหงประเทศไทย

.......................................................ผูอนุมัติโครงการ
(ศาสตราจารยนายแพทยธีระพงษ ตัณฑวิเชียร)
นายกสมาคมโรคติดเชื้อแหงประเทศไทย
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ที่ สชท. 1046/2560
วันที่ 7 มิถุนายน 2560
เรื่อง ขอเรียนเชิญทานและบุคลากรทางการแพทยในสังกัดของทาน เขารวม“การประชุมใหญวิชาการประจําป ครั้งที่ 43”
เรียน ผูอ ํานวยการโรงพยาบาล/นายแพทยสาธารณสุขจังหวัด
สิ่งที่สงมาดวย 1. โครงการประชุมใหญวิชาการประจําปครั้งที่ 43
จํานวน 1 ฉบับ
2. แผนพับการประชุมใหญวิชาการประจําปครั้งที่ 43
จํานวน 1 ฉบับ
ตามที่ สมาคมโรคติดเชื้อแหงประเทศไทย จะจัดใหมีก ารประชุมใหญวิชาการประจําป ครั้งที่ 43 หัวขอ
“Infectious Diseases – Never Ending Stories” ระหวางวันที่ 14-17 ตุลาคม 2560 ณ โรงแรมรอยัล คลิฟ
โฮเต็ล พัทยา จังหวัดชลบุรี โดยมีเรื่องที่นาสนใจเกี่ยวกับปญหาโรคติดเชื้อ ที่ยังเปนปญหาที่สําคัญของประเทศ สมาคมฯ
จึงไดจัดการประชุมใหญวิชาการขึ้น เพื่อใหความรูและความเขาใจในการดูแลรักษาผูปวยโรคติดเชื้อใหมๆ ที่เกิดขึ้นใน
ปจจุบันรวมทั้งทบทวนวิธีการวินิจฉัยและการรักษาโรคติดเชื้อที่สําคัญ และพบบอย ซึ่งแพทยและบุคลากรทางการแพทย
จําเปนตองรูจักเพื่อสามารถใหการวินิจฉัยที่ถูกตอง และใหการดูแลรักษาผูปวยอยางเหมาะสม สมาคมฯ คาดการณวา
จะมีผูเขารวมประชุมประมาณ 800 คนทั่วประเทศ
ในการนี้ สมาคมโรคติดเชื้อฯ ใครขอเรียนเชิญ แพทย และบุคลากรทางการแพทยในสังกัดของทา นเขา รวมการ
ประชุมในครั้งนี้ดวย ซึ่งสามารถเบิกจายคาลงทะเบียนตลอดจนคาใชจายตางๆ ไดตามระเบียบของทางราชการ และ
เขารวมประชุมไดโดยไมถือเปนวันลา ทั้งนี้ สมาคมฯ จะเรียกเก็บคาลงทะเบียน (รวมคาเอกสารและอาหารกลางวัน)
ดังนี้
• อัตราคาลงทะเบียน กอน วันที่ 15 กันยายน 2560
- สมาชิกสมาคมฯ 5,000 บาท /บุคคลทั่วไป 5,500 บาท
• อัตราคาลงทะเบียน หลัง วันที่ 15 กันยายน 2560
- สมาชิกสมาคมฯ 6,000 บาท /บุคคลทั่วไป 6,500 บาท
หากมีขอสงสัยประการใดกรุณาติดตอ เจาหนาที่สมาคมฯ ไดตามที่อยูของสมาคมฯ หรือสามารถดูรายละเอียด
อื่นๆ เพิ่มเติมไดที่ www.idthai.org
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเขารวมการประชุมฯ ดังกลาว จักขอบพระคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

(ศาสตราจารยนายแพทยธีระพงษ ตัณฑวิเชียร)
นายกสมาคมโรคติดเชื้อแหงประเทศไทย

