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ทานสามารถเดินทางไปโรงแรมแมนดาร�น สามยาน
โดยรถไฟใตดินลงสถานีสามยาน ทางออกที่ 1 วัดหัวลำโพง
เนื่องจากสถานที่จอดรถมีจำนวนจำกัด

แผนกจองหองพัก:
โทร. 02-233-3132 หร�อ 02-238-0230
ตอ 4161, 4162, 4163, 4164 โทรสาร. 02-233-3185
หร�ออีเมล rsvn@mandarin-bkk.com
(ทานสามารถดาวโหลดแบบฟอรมการจองไดที่
www.thaiaidssociety.org)

ผูที่จะจองหองพักโรงแรมแมนดาร�น สามยาน
กรุณาดูรายละเอียดในแบบฟอรมการจองและติดตอ
จองหองพักดวยตัวเองไดที่

th

HIV/AIDS

www.thaiaidssociety.org

อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ป ชั้น 7
เลขที่ 2 ซอยศูนยว�จัย ถนนเพชรบุรต� ดั ใหม แขวงบางกะป
เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ 10310

สมาคมโรคเอดสแหงประเทศไทย

กรุณาสง

th

18

เอชไอว�/เอดส ครั้งที่ 18

การดูแลรักษาผูติดเชื้อ
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th
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Download แบบฟอรมลงทะเบียนไดที่

www.thaiaidssociety.org

สงเอกสารลงทะเบียนไดที่

thai_aids@hotmail.com

เก็บหนวยกิต CME, CCNE, CPE ได
สามารถเขาอบรมโดยไมเปนวันลาและเบิกไดตามสิทธิ

18
th
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สมาคมโรคเอดสแหงประเทศไทย
Thai AIDS Society

สนับสนุนโดย

ขอเชิญเขารวมอบรมเชิงปฏิบัติการ

การดูแลรักษาผูติดเชื้อ

เอชไอว�/เอดส
ครั้งที่ 18
I 28 - 30 สิงหาคม 2562 I

ณ หองแมนดาร�น แกรนด บอลรูม โรงแรมแมนดาร�น
สามยาน ถนนพระราม 4 เขตบางรัก กรุงเทพฯ

สมาคมโรคเอดสแหงประเทศไทย / Thai AIDS Society

18

th
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วันพ�ธที่ 28 สิงหาคม 2562
[Moderator: ศ. นพ.ประพันธ ภานุภาค]
08.30-09.00
09.00-09.30
09.30-10.30

10.30-11.00
11.00-11.50
11.50-12.10
12.10-13.00
13.00-13.30
13.30-14.30

14.30-15.00
15.00-16.00

Highlight of Thai HIV Treatment Guideline 2019
• รศ. นพ.ว�นัย รัตนสุวรรณ
HIV Pre-and Post-exposure Prophylaxis
• ศ. พญ.ศศิโสภิณ เกียรติบูรณกุล
Debate topic: U = U?
Pros: • ศ. นพ.นร�นทร หิรัญสุทธิกุล
• รศ. นพ.ธนา ขอเจร�ญพร
Cons: • พญ.พัชร� ขันติพงษ
• ศ. พญ.ศศิโสภิณ เกียรติบูรณกุล
ผศ. พญ.จ�ร�รัตน บวรวัฒนุวงศ (ผูดำเนินการบรรยาย)
Coffee Break
Industrial sponsored symposium (MSD)
Lunch Box Pick-up
Industrial sponsored symposium (Mylan)
สมาชิกสมาคมโรคเอดสแหงประเทศไทย
ประชุมใหญสามัญประจำป 2562
Non-communicable Diseases (NCDs):
The Challenges for People Living with HIV
• รศ. นพ.ว�นัย รัตนสุวรรณ
• รศ. นพ.ภิรุญ มุตสิกพันธุ
• นพ.ว�ศิษฎ ประสิทธิศิร�กุล
ผศ. นพ.โอภาส พ�ทธเจร�ญ (ผูดำเนินการอภิปราย)
Coffee Break
Round Table: Can We Eliminate HCV Infection
in People Living with HIV?
• ศ. นพ.สมบัติ ตร�ประเสร�ฐสุข
• พญ.อัญชลี อว�หิงสานนท
• นพ.รัฐพล เตร�ยมว�ชานนท
รศ. นพ.ธนา ขอเจร�ญพร (ผูดำเนินการบรรยาย)

ติดตอสงใบสมัครไดที่ : คุณวรรณภา พัฒนาว�ศิษฏ

18

th

กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการ

การดูแลรักษาผูติดเชื้อ

เอชไอว�/เอดส ครั้งที่ 18

วันพฤหัสที่ 29 สิงหาคม 2562

วันศุกรที่ 30 สิงหาคม 2562

[Moderator: ผศ. พญ.จ�ร�รัตน บวรวัฒนุวงศ]

[Moderator: ศ. นพ.สุรพล สุวรรณกูล]

08.30-09.00
09.00-10.00

10.00-10.30
10.30-11.00
11.00-11.50
11.50-12.10
12.10-13.00
13.00-13.30
13.30-14.30

14.30-15.00
15.00-15.30
15.30-16.00

Managing Treatment-experienced Patients
with Drug Resistance
• นพ.ว�รวัฒน มโนสุทธิ
Switching Antiretroviral Therapy in Virologically
Suppressed Patients and Treatment Failure:
Challenging cases
• ศ. พญ.เพลินจันทร เชษฐโชติศักดิ์
• รศ. นพ.วรพจน ตันติศิร�วัฒน
• นพ.ว�รวัฒน มโนสุทธิ
อ.พญ.กัณฑร�ดา ศร�พานิชกุลชัย (ผูดำเนินการบรรยาย)
Update on OI Treatment and Prevention
ศ. พญ.เพลินจันทร เชษฐโชติศักดิ์
Coffee Break
Industrial sponsored symposium (BMS)
Lunch Box Pick-up
Industrial sponsored symposium (ViiV)
Choosing and Using First-line Antiretroviral
Therapy in Older Patients
• อ.นพ.พ�ระวงษ ว�รารักษ
Update National HIV Guidelines 2019:
PMTCT, Pediatrics and Opportunistic Infection
• พญ.รังสิมา โลหเลขา
• รศ. พญ.ธันยว�ร ภูธนกิจ
พญ.วรรษมน จันทรเบญจกุล (ผูดำเนินการบรรยาย)
Coffee break
What’s New in Treatment and Prevention
of Adolescent HIV
• ศ. พญ.กุลกัญญา โชคไพบูลยกิจ
Questions in Practice: HIV in Children and
Adolescents
• รศ. พญ.วนัทปร�ยา พงษสามารถ
• ผศ. นพ.ชนเมธ เตชะแสนศิร�

08.30-09.00
09.00-09.30
09.30-10.30

10.30-11.00
11.00-11.50
11.50-12.10
12.10-13.00
13.00-13.30
13.30-14.15

14.15-15.00

• แบบฟอรมลงทะเบียน •

Workshop 2019

การอบรมเชิงปฏิบัติการเร�่อง

การดูแลรักษาผูติดเชื้อ

เอชไอว�/เอดส ครั้งที่ 18

HIV/AIDS

Understanding our HIV Policy to Reach
90-90-90
• นพ.ทว�ทรัพย ศิรประภาศิร�
HIV Diagnostic Algorithms
• ผศ. นพ.โอภาส พ�ทธเจร�ญ
Real-life Challenges in Clinical Management
of Opportunistic Infections: Challenging Cases
• นพ.มนูญ ลีเชวงวงศ
• ศ. นพ.ขวัญชัย ศุภรัตนภิญโญ
• ผศ. นพ.ถนอมศักดิ์ อเนกธนานนท
• ผศ. พญ.อังสนา ภูเผือกรัตน
อ.พญ.พรรณศจี ดำรงคเลิศ (ผูดำเนินการบรรยาย)
Coffee Break
Industrial Sponsored Symposium (DCH Origa)
Lunch Box Pick-up
Industrial Sponsored Symposium (Janssen)
HIV and Immunization
• ผศ. นพ.ธวัชชัย จร�ยะเศรษฐพงศ
Co-sponsors by Thai Government
Pharmaceutical Organization
and Thai AIDS Society: Clinical Impact of New
HIV Data From 2018-2019
• ผศ. นพ.รุจิภาส สิร�จตุภัทร
• พญ.ศิวะพร เกตุจ�มพล
Treatment Paradigms: Simplifications
• พท. นพ.ฐิติวัฒน ชางประดับ

รับสมัครลงทะเบียน

ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2562

สมาคมโรคเอดสแหงประเทศไทย อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ป ชั้น ๗ เลขที่ ๒ ซอยศูนยว�จัย ถ.เพชรบุร�ตัดใหม แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ ๑๐๓๑๐
• โทรศัพท 0-2716-6922 • โทรสาร 0-2716-6923 • มือถือ 08-5359-6092

วันที่ 28-30 สิงหาคม 2562 I ณ หองแมนดาร�น แกรนด บอลรูม
โรงแรมแมนดาร�น สามยาน ถนนพระราม 4 เขตบางรัก กรุงเทพฯ
ขาพเจา

นพ.

พญ.

นาย

นาง

นางสาว

ภก.

ภญ.

ชื่อ-สกุล …………………………………………………………………………..
ออกใบเสร็จรับเง�นในนาม ……………………………………………………………
ที่อยูสำหรับออกใบเสร็จรับเง�น ……………………………………………………….
เลขที่ …………. ซอย ……………………………ถนน …………………………..
แขวง/ตําบล ………………………………… เขต/อําเภอ ………………………….
จังหวัด ………………………………………….. รหัสไปรษณีย …………………..
โทรศัพท …………………………. ตอ …………. โทรสาร ……………………….
โทรศัพทมือถือ …………………………… E-mail ……………………………….
เลขที่ใบประกอบโรคศิลป
แพทย …………………………

พยาบาล ……………………………

เภสัชกร ………………………..

อืน่ ๆ ………………………………..

คาลงทะเบียน
บุคคลทั่วไป

(รวมอาหารกลางวันและอาหารวาง)
ภายใน 31 กรกฎาคม 2562
หลัง 31 กรกฎาคม 2562

= 3,000 บาท
= 3,500 บาท

นักเร�ยนแพทย Resident หร�อ Fellow เทานั้น (มีเอกสารรับรองจากหนวยงาน)
= 2,000 บาท
ภายใน 31 กรกฎาคม 2562
= 2,500 บาท
หลัง 31 กรกฎาคม 2562

ชำระเง�นคาลงทะเบียนโดย
โอนเง�นผาน ธนาคารกสิกรไทย
บัญชีออมทรัพย สาขาเพชรบุร�ตัดใหม
ชื่อบัญชี สมาคมโรคเอดสแหงประเทศไทย
เลขที่บัญชี 028-2-89005-4
(กรุณาสงหลักฐานการชําระเง�นและแบบฟอรมลงทะเบียน ไปยังโทรสาร 0-2716-6923
หร�อสแกนสง email: thai_aids@hotmail.com)
* ผูที่จะจองหองพักโรงแรมแมนดาร�น สามยาน กรุณาดูรายละเอียดในแบบฟอรมการจอง
และติดตอจองหองพักดวยตัวเองไดที่ แผนกจองหองพัก: โทร. 02-233-3132 หร�อ 02-238-0230
ตอ 4161, 4162, 4163, 4164 โทรสาร. 02-233-3185 หร�ออีเมล rsvn@mandarin-bkk.com
หร�อ kannika.s@mandarin-bkk.com ทานสามารถดาวโหลดแบบฟอรมการจองไดที่
www.thaiaidssociety.org (หมดเขตการจองภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2562)
* รับลงทะเบียน ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2562 (รับจำนวนจำกัด)
**ทานสามารถเดินทางไปโรงแรมแมนดาร�น สามยาน โดยรถไฟใตดิน ลงสถานีสามยาน
ทางออกที่ 1 วัดหัวลำโพง เนื่องจากสถานที่จอดรถมีจำนวนจำกัด

