กําหนดการ
การอบรมระยะสั้นประจําป 2559
หัวขอ "Pearls & Pitfalls in Infectious Diseases"
ของ สมาคมโรคติดเชื้อแหงประเทศไทย
ระหวางวันที่ 15-18 มีนาคม 2559
ณ หองประชุม SALON B โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอรด ถนนรัชดาภิเษก หวยขวาง กรุงเทพฯ

วันอังคารที่ 15 มีนาคม 2559
เวลา
08.00-08.30 น.
08.30-09.30 น.

หัวขอ
Opening, registration
Application of Microbiology in ID

09.30-10.00 น.

Common pitfalls in antibiotics use:
PK/PD perspectives
รับประทานอาหารวาง
Prosthetic infection
Acute Febrile Illness
Fever of Unknown Origin
รับประทานอาหารกลางวัน
Sepsis
Urinary Tract Infection
Appropriate use of antibiotics in
clinical practice : Lesson learnt

10.00-10.30 น.
10.30-11.00 น.
11.00-11.30 น.
11.30-12.00 น.
12.00-13.00 น.
13.00-14.00 น.
14.00-14.30 น.
14.30-15.00 น.

วิทยากร
โดย นพ.ภัทรชัย กีรติสิน,
พญ.ณสิกาญจน อังคเศกวินัย
โดย ภก.ปรีชา มนทกานติกุล

โดย นพ.ธนา ขอเจริญพร
โดย นพ.ณรงคเดช โฆษิตพันธวงศ
โดย นพ.ภาณุวัฒน วงษกุหลาบ
โดย นพ.อนุพล พาณิชยโชติ, นพ.กําพล สุวรรณพิมลกุล
โดย นพ.ประสิทธิ์ อุพาพรรณ
โดย พญ.พรพรรณ กูมานะชัย

วันพุธที่ 16 มีนาคม 2559
เวลา
08.00-08.30 น.
08.30-09.00 น.
09.00-09.30 น.
09.30-10.00 น.
10.00-10.30 น.
10.30-11.00 น.
11.00-11.30 น.
11.30-12.00 น.
12.00-13.00 น.
13.00-13.20 น.
13.20-13.40 น.
13.40-14.00 น.

หัวขอ
Opening, registration
Viral infections in clinical practice: It's
not just an AFI
Common STDs
Skin and soft tissue infections
รับประทานอาหารวาง
Bone and joint infections
Non- bacterial meningitis
Endovascular infection
รับประทานอาหารกลางวัน
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)

วิทยากร
โดย นพ.วันลา กุลวิชิต
โดย พญ.รัตติยา เตชะขจรเกียรติ
โดย นพ.นนทกานต นันทจิต
โดย พญ.ปาริชาติ สาลี
โดย พ.ท.ฐิติวัฒน ชางประดับ
โดย นพ.อธิรัฐ บุญญาศิริ
โดย นพ.พิทักษ เดชพรเทวัญ
โดย นพ.อธิบดี มีสิงห
โดย นพ.พัชรสาร ลีนะสมิต

เวลา
14.00-14.30 น.

14.30-15.00 น.
15.00-15.30 น.

หัวขอ
Emerging infectious diseases 20142015: update current situation and
best infection control practices
Basic diagnostic microbiology for
infection preventionist
Management of occupational
exposures to potential infectious
pathogens

วิทยากร
โดย นพ.ศรัญู ชูศรี

โดย พญ.นันตรา สุวันทารัตน
โดย พญ.พรรณศจี ดํารงคเลิศ

วันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม 2559
เวลา
08.00-08.30 น.
08.30-09.15 น.
09.15-10.00 น.
10.00-10.30 น.
10.30-11.15 น.
11.15-12.00 น.
12.00-13.00 น.
13.00-13.30 น.
13.30-14.00 น.
14.00-14.30 น.
14.30-15.00 น.

หัวขอ
Opening, registration
Current management of fungal urinary
tract infection and funguria
Vaccination for Thais: Should we
comply?
รับประทานอาหารวาง
New diagnostic tests in infectious
diseases
Update on Antiretroviral Guidelines
2016
รับประทานอาหารกลางวัน
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

วันศุกรที่ 18 มีนาคม 2559
เวลา
08.00-08.30 น.
08.30-09.15 น.
09.15-10.00 น.
10.00-10.30 น.
10.30-11.15 น.
11.15-12.00 น.
12.00-13.00 น.
13.00-15.30 น.

วิทยากร
โดย พญ.ภัทรจิต ภัทโรดม,
นพ.เมธี ชยะกุลคีรี
โดย พญ.วนัทปรียา พงษสามารถ,
พญ.ภิญโญ รัตนาอัมพวัลย
โดย พญ.ศศินุช รุจนเวช
โดย พญ.ศศิโสภิณ เกียรติบูรณกุล,
พญ.อังสนา ภูเผือกรัตน
โดย พญ.วิลาวัณย พวงศรีเจริญ
โดย พญ.กุลกัญญา โชคไพบูลยกิจ
โดย นพ.โอภาส พุทธเจริญ, พญ.นิรดา ศิริยากร
โดย นพ.วีรวัฒน มโนสุทธิ,
นพ.พีระวงษ วีรารักษ

หัวขอ
วิทยากร
Opening, registration
Community-acquired pneumonia
โดย พ.อ.ครรชิต ปยะเวชวิรัตน, พ.อ.สมบัติ ลีลาสุภาศรี
Difficult to treat infections in ENT
โดย นพ.ปารยะ อาศนะเสน, นพ.สุสัณห อาศนะเสน
รับประทานอาหารวาง
Viral Hepatitis
โดย นพ.ทวีศักดิ์ แทนวันดี, นพ.ชุษณา สวนกระตาย
Clostridium difficile infection
โดย นพ.ภัทรชัย กีรติสิน, น.อ.ธนาสนธิ์ ธรรมกุล
รับประทานอาหารกลางวัน
Interhospital Case Conference on Infectious Diseases (ICCID) ครั้งที่ 1/2559

