ที่ สชท. 1042/2560
วันที่ 31 พฤษภาคม 2560
เรื่อง ขอเรียนเชิญทานเขารวมการประชุม และสนับสนุนกิจกรรมใน“การประชุมใหญวิชาการประจําป ครั้งที่ 43”
เรียน ทานผูจัดการบริษัท และ/หรือ ผูที่เกี่ยวของ
สิ่งที่สงมาดวย 1. โครงการประชุมใหญวิชาการประจําปครั้งที่ 43
จํานวน 1 ฉบับ
2. แบบฟอรมการสนับสนุนการจัดนิทรรศการเวชภัณฑ จํานวน 1 ฉบับ
3. ราง กําหนดการประชุมใหญวิชาการประจําปครั้งที่ 43 จํานวน 1 ฉบับ
ตามที่ สมาคมโรคติ ด เชื้ อ แห ง ประเทศไทย จะจั ด ให มี ก ารประชุ ม ใหญ วิ ช าการประจํ า ป ครั้ ง ที่ 43
หัวขอ “Infectious Diseases - Never Ending Stories” ระหวางวันที่ 14-17 ตุลาคม 2560 ณ โรงแรมรอยัล
คลิฟ โฮเต็ล กรุป ถนนพระตําหนัก พัทยา จังหวัดชลบุรี โดยมีเรื่องที่นาสนใจเกี่ยวกับปญหาโรคติดเชื้อที่ยังเปนปญหาที่
สําคัญของประเทศ สมาคมฯ จึงไดจัดการประชุมใหญวิชาการขึ้น เพื่อใหความรูและความเขาใจในการดูแลรักษาผูปวย
โรคติดเชื้อใหมๆ ที่เกิดขึ้นในปจ จุบัน รวมทั้งทบทวนวิธี การวินิจ ฉัยและการรักษาโรคติดเชื้อที่สํา คั ญ และพบบอ ย
ซึ่งแพทยและบุคลากรทางการแพทยจํา เปนตองรูจักเพื่อสามารถใหการวินิจฉัยที่ถูกตอง และใหการดูแลรักษาผูปวย
อยางเหมาะสม สมาคมฯ คาดการณวาจะมีผูเขารวมประชุมประมาณ 800 คนทั่วประเทศ
ในการนี ้ สมาคมโรคติด เชื้อ ฯ ใครข อเรีย นเชิญ บริษัท ของทา น เขา รว มในการสนับ สนุน กิจ กรรมตา งๆ
ในการประชุมใหญวิชาการประจํา ป ครั้งที่ 43 ทั้งนี้ หากบริษัทของทา น สนใจเขา รวมการสนับสนุนฯ สามารถสง
เอกสารแบบฟอรม กลับ มายัง สมาคมฯ ตามรายละเอียดดังสิ่ง ที่ส งมาดว ยนี้ และสามารถดูรายละเอียดหัวขอการ
ประชุมหรือรายละเอียดอื่นๆ เพิ่มเติมไดที่ www.idthai.org
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้
ขอแสดงความนับถือ

(ศาสตราจารย นายแพทยธีระพงษ ตัณฑวิเชียร)
นายกสมาคมโรคติดเชื้อแหงประเทศไทย
วาระป 2559-2560

ผูประสานงาน ::
นางสาวธนัญชกร คลายอุไร (06) 2962-5614 ,02-7166874

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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แบบตอบรับการสนับสนุนการจัดนิทรรศการเวชภัณฑ (Booth)
การประชุมใหญวิชาการประจําป ครั้งที่ 43
หัวขอ “Infectious Diseases – Never Ending Stories”
สมาคมโรคติดเชื้อแหงประเทศไทย
ระหวางวันที่ 14-17 ตุลาคม 2560 ณ โรงแรมรอยัล คลิฟ โฮเต็ล กรุป พัทยา จ.ชลบุรี
วันที่...........................เดือน .............................พ.ศ. 2560
ชื่อบริษัท ......................................................................................................................................................................................
ผูติดตอ/ผูแทนบริษัท............................................................................. ตําแหนง ........................................................................
เบอรโทรศัพทที่สามารติดตอได ...................................................................................................................................................
โทรสาร .....................................................................E-Mail……………………………………………………………………………………………..
 มีความประสงคสนับสนุนการจัดนิทรรศการแสดงเวชภัณฑ (Booth) (พื้นที่มีขนาด 2 X 2 เมตร)
รายการ
สนับสนุนการจัดนิทรรศการแสดงเวชภัณฑ
(Booth)

จํานวน
(Booth)

ราคา/Booth
(บาท)

รวมจํานวนเงิน
(บาท)

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

50,000.-

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

หมายเหตุ : * การแสดงความจํานงเปนผูสนับสนุนการจัดนิทรรศการ (Booth) หมดเขตวันที่ 31 สิงหาคม 2560
* สมาคมฯ จะแจงกําหนดการจับฉลากเลือกตําแหนงการจัดตั้ง (Booth) ใหทราบภายหลังจาก

ที่อยูบริษัท (สําหรับออกใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษี)
.....................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร.........................................................................................................................................................
เงื่อนไขการชําระเงิน
โ อนเงิ น ผ านธนา ค าร ไทย พาณิ ช ย ชื่ อ บั ญ ชี ส มา คม โ ร คติ ด เ ชื้ อ แ ห ง ปร ะ เ ท ศ ไ ท ย ( ประ ชุ ม วิ ชา กา รป ระ จํ า ป )
สาขา สภากาชาดไทย เลขที่ 045-596209-3 (กรณีการโอนเงินผานธนาคารกรุณาสงหลักฐานการชําระเงิน/เอกสารการสนับสนุนพรอมกันนี้ และติดตอเจาหนาที่ของ
สมาคมฯ โทรศัพท 0-2716-6874 เพื่อยืนยันการชําระเงินดังกลาว)

เช็คธนาคาร สั่งจายในนาม สมาคมโรคติดเชื้อแหงประเทศไทย (ประชุมวิชาการประจําป)
ธนาคาร ............................................เลขที่เช็ค........................................ลงวันที.่ ................................................
กรุณาสงแบบตอบรับการสนับสนุนฯ หรือติดตอสอบถามเพิ่มเติมไดที่
คุณปนัดดา ขํานิพัทธ (แจ)
โทร.(08) 7912-3121
E-mail : p_khumniphat@yahoo.com
คุณธนัญชกร คลายอุไร (แอน)
โทร.(06) 2962-5614
E-mail : annytk.idat@gmail.com
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กําหนดการประชุมใหญวิชาการประจําป ครั้งที่ 43
สมาคมโรคติดเชื้อแหงประเทศไทย
“Infectious Diseases – Never Ending Stories”
ระหวางวันที่ 14-17 ตุลาคม 2560
ณ โรงแรมรอยัล คลิฟ โฮเต็ล กรุป ถนนพระตําหนัก พัทยา จังหวัดชลบุรี
วันเสารที่ 14 ตุลาคม 2560
หองประชุม Royal Summit Chamber
เวลา
# Royal Cliff Beach
08:15-09:00 น. F: New Bacterial identification technique
09:00-09:45 น. F: Genotypic and Phenotypic
susceptibility test and Clinical correlation
09:45-10:30 น. F: Understanding antimicrobial resistance
mechanisms
10:45-11:45 น. พิธีเปดการประชุม ปาฐกถาสมพนธ บุณยคุปต
11:45-12:30 น. Industry Symposium 1
12:30-12.45 น. Pick up อาหารกลางวัน (กลอง)
12:45-13:30 น. Industry Symposium 3
13:30-14:15 น. Update in Tuberculosis
14:30-17:00 น.

หองประชุม Head of State Chamber
# Royal Cliff Grand

หมายเหตุ

Industry Symposium 2
Industry Symposium 4
Positive Culture of Gram positive rod:
Contaminant vs. True pathogens?

Interhospital Case Conference on
Infectious Diseases (ICCID) ครั้งที่ 4/2560

วันอาทิตยที่ 15 ตุลาคม 2560
เวลา
08:00-08:50 น.

09:00-09:45 น.
09:50-10:35 น.
10:35-11:00 น.
11:00-11:45 น.
11:45-12:00 น.
12:00-12:45 น.

หองประชุม Royal Summit Chamber
หองประชุม Head of State Chamber
# Royal Cliff Beach
# Royal Cliff Grand
Meet the expert 1 – 4
1. IC preparedness in Emerging Infection
2. HIV
3. Vaccine
4. Travel medicine
Symposium
Mono VS Combo of ATB therapy for
Resurgence of STD and new technology
MDR GNB
for diagnosis
Update in Tropical Diseases: Malaria
and Arbovirus Infections
เบรก
ประชุมสามัญสมาชิกสมาคมฯ
Industry Symposium 5
Industry Symposium 6
Pick up อาหารกลางวัน (กลอง)
Industry Symposium 7
Industry Symposium 8

หมายเหตุ

เวลา
12:50-13:35 น.
13:40-14:20 น.
14:30-17:00 น.
18:30 น.

หองประชุม Royal Summit Chamber
# Royal Cliff Beach
HIV:
การใช E-portfolio ใน Continuous
Professional Development (CPD)
Oral & poster presentation + Award
Congress Dinner

หองประชุม Head of State Chamber
# Royal Cliff Grand
Encephalitis in ID and Neurologist
perspective:
โรคติดเชือ้ ปองกันได เลิกแกปญหาที่ปลายเหตุ

( //

หมายเหตุ

เบรกหองจัด Booth
ศูนยประชุมพีช

วันจันทรที่ 16 ตุลาคม 2560
หองประชุม Royal Summit Chamber
หองประชุม Head of State Chamber
เวลา
# Royal Cliff Beach
# Royal Cliff Grand
08:00-08:50 น. Meet the expert 5-8
5. Evidence Based IC in 2016-2017
6. Pharmacology
7. Difficult to treat fungal infection
8. Endovascular infection
09:00-09:45 น. Acquired non-HIV immunodeficiency Haunted Fungi; The Silent Killers
09:50-10:35 น. in Adults
10:35-11:00 น. เบรก
11:00-11:45 น. Midnight call in transplant ID cases
Top papers in Infectious disease
11:45-12:30 น. Industry Symposium 9
12:30-12:45 น. Pick up อาหารกลางวัน (กลอง)
12:45-13:30 น. Industry Symposium 10
13:30-14:00 น. เบรก
14:00-16:00 น. Grand Round:
วันอังคารที่ 17 ตุลาคม 2560
หองประชุม Royal Summit Chamber
เวลา
# Royal Cliff Beach
08:00-09:30 น. Case discussion: Clinical application of
antimicrobial therapy
09:30-10:15 น. Friday afternoon call: IC issues
10:15-12:00 น. Photo Quiz + Lunch
ปดการประชุมฯ

DRAFT

หองประชุม Head of State Chamber
# Royal Cliff Grand

หมายเหตุ

หมายเหตุ
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