โครงการจัดอบรมระยะสั้น ประจําป 2562
สมาคมโรคติดเชื้อแหงประเทศไทย
1.
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5.

ชื่อการประชุม
ประเภทกิจกรรม
ระยะเวลา
สถานที่จัดอบรม
หลักการและเหตุผล

การอบรมระยะสั้น ประจําป 2562 สมาคมโรคติดเชื้อแหงประเทศไทย
การอบรมระยะสั้น
ระหวางวันที่ 11-14 มีนาคม 2562 รวม 4 วัน
โรงแรมแมนดาริน สามยาน กรุงเทพฯ

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 “Short course of Infectious Diseases 2019” โดยคณะอนุกรรมการฝายวิชาการของ
สมาคมโรคติดเชื้อแหงประเทศไทย ดังนี้
1. Pitfalls in antibiotic use: treat and threat
2. Antimicrobial; the new giant slayers
3. Diagnostic stewardships
4. Microbiology myths
5. Best practice in sepsis
6. Febrile neutropenia: a current strategies
7. Imaging in infectious diseases: a clinical correlate
8. Acute febrile illness: refine your approach
9. Infection and leisure: the life’s dilemma
10. Tropical infections: What’s going on?
11. The worms within: the neglected diseases
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12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Candidemia: treatment strategies
Challenging management of common mold infections
Pitfalls in management of NTM/TB
Febrile ICU patients: the perplexed issues
MDR gram positive cocci: treatment and prevention
Escape the ESCAPE: GNB devils
Infection prevention and control: the must for all
Problem solving in treatment of common opportunistic infections in HIV disease
Antiretroviral treatment: do and don’t
HIV prevention: PEP/PrEP/HIV vaccine
Immunization 2019: a new message
Prosthetic device infections: a smart approach
What you see is what you get: Photo quiz in ID

8. ลักษณะการอบรม และวิทยากร
- การบรรยาย
- Case Discussion
- วิทยากรรับเชิญ จากสมาคมโรคติดเชื้อแหงประเทศไทย
- วิทยากรรับเชิญ จากสมาคมโรคเอดสแหงประเทศไทย
- วิทยากรรับเชิญ จากชมรมควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลแหงประเทศไทย
9. ระยะเวลาที่ใชในการอบรม
รวม 4 วัน (หนวยกิต CME 16.50 หนวยกิต)
10. คุณสมบัติของผูเขาอบรม
แพทย เภสัชกร และบุคลากรที่เกี่ยวของในการใหการดูแลรักษาผูปวยโรคติดเชื้อ
11. คาลงทะเบียน
เปนจํานวนเงิน 3,600 บาท
12. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
ผูเขาอบรมมีการพัฒนาความรู และความเขาใจในการใหการวินิจฉัยโรคติดเชื้อ และการใหการดูแลรักษาผูปวยโรค
ติดเชื้อ
13. งบประมาณในการจัดอบรม
- คาลงทะเบียนจากผูเขาอบรม
- คาจัดนิทรรศการแสดงผลิตภัณฑทางการแพทย
2

การอบรมระยะสั้น
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11.00-12.00 น.  Best practice in sepsis
นพ.คร�ส ฟ�จิตนิรันดร / น.อ.ธนาสนธิ์ ธรรมกุล
12.00-13.00 น.  Lunch
13.00-13.40 น.  Candidemia: treatment strategies
นพ.จักกพัฒน วนิชานันท
13.40-14.20 น.  Challenging management of common
mold infections
นพ.มั่นจิตต ณ สงขลา / นพ.เมธี ชยะกุลคีร�
14.20-14.50 น.  Break
14.50-15.30 น.  Pitfalls in management of NTM/TB
นพ.กำพล สุวรรณพ�มลกุล

วันพ�ธที่ 13 มีนาคม 2562
วันจันทรที่ 11 มีนาคม 2562
08.00-08.30 น.  Opening, registration
08.30-09.15 น.  Pitfalls in antibiotic use: treat and threat
พญ.วลัยพร วังจินดา / พญ.พรพรรณ กูมานะชัย
09.15-10.00 น.  Antimicrobial; the new giant slayers
ภก.ปร�ชา มนทกานติกุล / นพ.ภิรุญ มุตสิกพันธุ
10.00-10.20 น.  Break
10.20-11.00 น.  Diagnostic stewardships
พญ.นันตรา สุวันทารัตน
11.00-12.00 น.  Microbiology myths
นพ.อนุภพ จิตตเมือง
12.00-13.00 น.  Lunch
13.00-13.40 น.  The worms within: the neglected diseases
พญ.ศิร�ลักษณ อนันตณัฐศิร�
13.40-14.20 น.  Febrile neutropenia: a current strategies
นพ.จักรพงษ บรูมินเหนทร
14.20-14.50 น.  Break
14.50-15.30 น.  Imaging in infectious diseases: a clinical correlate
น.ต.หญิงฐิติพร สุวัฒนะพงศเชฏ

วันอังคารที่ 12 มีนาคม 2562
08.30-09.15 น.  Acute febrile illness: refine your approach
นพ.วรวงศ ชื่นสุวรรณ / พ.ท.ฐิติวัฒน ชางประดับ
09.15-10.00 น.  Infection and leisure: the life’s dilemma
นพ.ธันดร งามประเสร�ฐชัย
10.00-10.20 น.  Break
10.20-11.00 น.  Tropical infections: What’s going on?
พญ.ณสิกาญจน อังคเศกว�นัย

08.30-09.15 น.  Febrile ICU patients: the perplexed issues
พญ.ดรุณี โชติประสิทธิ์สกุล
09.15-10.00 น.  MDR gram positive cocci: treatment and prevention
นพ.ธนานันต ตัณฑ ไพบูลย
10.00-10.20 น.  Break
10.20-11.00 น.  Escape the ESCAPE: GNB devils
นพ.ประสิทธิ์ อุพาพรรณ / นพ.วรพจน ตันติศิร�วัฒน
11.00-12.00 น.  Infection prevention and control: the must for all
นพ.พัชรสาร ลีนะสมิต
12.00-13.00 น.  Lunch
13.00-13.40 น.  Problem solving in treatment of common
opportunistic infections in HIV disease
พญ.กัณฑร�ดา ศร�พานิชกุลชัย
13.40-14.20 น.  Antiretroviral treatment: do and don’t
นพ.โอภาส พ�ทธเจร�ญ
14.20-14.50 น.  Break
14.50-15.30 น.  HIV prevention: PEP/PrEP/HIV vaccine
นพ.รุจิภาส สิร�จตุภัทร

วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2562
08.30-09.15 น.  Immunization 2019: a new message
พญ.สุดา พันธุร�นทร / พญ.ภิญโญ รัตนาอัมพวัลย
09.15-10.00 น.  Prosthetic device infections: a smart approach
นพ.อธิบดี มีสิงห
10.00-10.20 น.  Break
10.20-12.00 น.  What you see is what you get: Photo quiz in ID
นพ.ชุษณา สวนกระตาย / พญ.ปาร�ชาติ สาลี
นพ.ภัทรนิตย เนินทราย / นพ.ณรงคเดช โฆษิตพันธวงศ
12.00-13.00 น.  Lunch
13.00-15.30 น.  Interhospital case conference on infectious
diseases (ICCID) ครั้งที่ 1/2562

สมาคมโรคติดเชื้อแหงประเทศไทย

การอบรมระยะสั้น
ประจำป 2562
แบบฟอรมการลงทะเบียน

11 - 14 มีนาคม 2562

ณ โรงแรมแมนดาร�น สามยาน กรุงเทพฯ

นพ.
พญ. นาย
นาง
น.ส.
ภก.
ภญ.
ชื่อ - สกุล.................................................................................................................
เลขที่ใบประกอบโรคศิลป CME ................................ CPE ..................................
ที่อยู (ที่ติดตอได) ...................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................

แขวง/ตำบล.............................................เขต/อำเภอ .............................................
จังหวัด .....................................................รหัสไปรษณีย .........................................
โทรศัพท ..................................................ตอ ...........................................................
โทรสาร ....................................................ตอ ...........................................................
โทรศัพทมือถือ ........................................................................................................
ที่อยู (สำหรับออกใบเสร็จรับเง�น)
ตามที่อยูดานบน
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................

คาลงทะเบียน (รวมอาหารกลางวัน, อาหารวาง และเอกสารประกอบการประชุม)
สมาชิกสมาคม ต. …………………………….
• กอน 28 กุมภาพันธ 2562
= 3,200 บาท
• หลัง 28 กุมภาพันธ 2562
= 3,500 บาท
บุคคลทั่วไป
• กอน 28 กุมภาพันธ 2562
= 3,600 บาท
• หลัง 28 กุมภาพันธ 2562
= 4,000 บาท

ชำระคาลงทะเบียนโดย

โอนเง�นผาน ธนาคารไทยพาณิชย บัญชีออมทรัพย
สาขา สภากาชาดไทย ชื่อบัญชี “สมาคมโรคติดเชื้อแหงประเทศไทย”
เลขที่ 045-596211-6
(กรุณาสงหลักฐานการชำระเง�นและเอกสารการลงทะเบียน มายัง
โทรสาร. 02-716-6807 e-mail: annytk.idat@gmail.com พรอมกันนี้
กรุณาติดตอเจาหนาทีข่ องสมาคมฯ เพ�่อยืนยันการชำระเง�น ดังกลาวดวย)

