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งานประชุมวิชาการ The 2nd Chiang Mai Conference on Pediatric Infectious Diseases (CMC-PID)
หัวขอประชุม “Update in Pediatric Infectious Diseases: Combating Common Diseases and Pathogens”

หนวยงานที่รับผิดชอบ: สาขาวิชาโรคติดเชื้อ ภาควิชากุมารเวชศาสตร คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
ประธานจัดการประชุม: อาจารย ดร. แพทยหญิงทวิติยา สุจริตรักษ
หลักการและเหตุผล:
ในปจจุบันโรคติดเชื้อหลายชนิดยังคงเปนปญหาสําคัญทางสาธารณสุขของประเทศไทย เชน โรคติดเชื้อเอชไอวี/
เอดส โรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ วัณโรค ไขเลือดออก ไขหวัดใหญ การติดเชื้อในกระแสเลือด รวมไปถึงโรคติดเชื้อที่
สามารถปองกันไดดวยวัคซีนที่มีการระบาดซ้ําในชวงที่ผานมา เชน โรคหัด หัดเยอรมัน คางทูม คอตีบ ไอกรน เปนตน
เด็กที่ปวยดวยโรคเหลานี้อาจเกิดอาการรุนแรงจนเกิดภาวะทุพพลภาพและเสียชีวิตได การใหวัคซีน การใชยาตานจุลชีพ
อยางเหมาะสม และการปองกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล ถือเปนหัวใจสําคัญในการดูแลเด็กที่มีปญหาทางดานโรคติดเชื้อ
อยางไรก็ตาม องคความรูและขอมูลที่เกี่ยวของกับโรคติดเชื้อตางๆ ทั้งทางดานระบาดวิทยา การวินิจฉัย การรักษา และ
การปองกัน รวมถึงขอมูลเกี่ยวกับการใหวัคซีนและยาตานจุลชีพอยางเหมาะสมนั้น มีการเปลี่ยนแปลงอยางตอเนื่อง
ตลอดเวลา ดังนั้นแพทยและบุคลากรทางการแพทยตางๆ ไดแก พยาบาลวิชาชีพ เภสัชกร นักเทคนิคการแพทย ควร
ไดรับขอมูลทางวิชาการอยางตอเนื่องเปนประจํา เพื่อใหสามารถนําไปประยุกตใชในการดูแลรักษาผูปวยในเวชปฏิบัติ
อยางเหมาะสมตอไป
การประชุมทางวิชาการครั้งนี้ ทางสาขาวิชาโรคติดเชื้อ ภาควิชากุมารเวชศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ได
เล็งเห็นถึงความสําคัญของโรคติดเชื้อที่พบไดบอยในเด็กเหลานี้ จึงมีความประสงคจะเพิ่มพูนองคความรูใหกับแพทยและ
บุคลากรทางการแพทย ใหไดรับขอมูลทางวิชาการที่ทันสมัย และสามารถนําไปใชในการดูแลรักษาผูปวยในความดูแลได
อยางถูกตองและเหมาะสม ทั้งนี้ผูจัดงานประชุมวิชาการครั้งนี้ มุงเนนใหความรูแกแพทยและบุคลากรทางการแพทยตางๆ
ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล รวมถึงสถานพยาบาล ในเขตภาคเหนือตอนบน ไดแก จ. เชียงใหม จ. ลําพูน จ. ลําปาง จ.
เชียงราย จ. แมฮองสอน จ. พะเยา จ. แพร จ. นาน และ จ. อุตรดิตถ เปนหลัก
วัตถุประสงค:
1. เพื่อเพิ่มพูนความรูเกี่ยวกับโรคติดเชื้อที่พบบอยและมีความสําคัญทางสาธารณสุขในเด็ก
2. เพื่อใหขอมูลที่ทันสมัยเกี่ยวกับแนวทางการดูแลรักษาโรคติดเชื้อที่พบบอยในเด็ก
3. เพื่อใหความเขาใจเกี่ยวกับหลักการ และแนวทางการใหยาตานจุลชีพอยางเหมาะสมในผูปวยเด็กที่มีปญหา
ทางดานโรคติดเชื้อ
4. เพื่อใหความเขาใจเกี่ยวกับหลักการ แนวปฏิบัติ และแนวทางปองกันการติดเชื้อที่มีความสําคัญในเด็ก

2
กลุมเปาหมาย:
กุมารแพทย แพทย ทั่วไป แพทยป ระจําบาน รวมถึงพยาบาล เภสัช กร นักเทคนิคการแพทย และบุคลากร
ทางการแพทยอื่นๆ ของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม โรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาลเอกชนในเขตภาคเหนือ
ตอนบน จํานวนประมาณ 180-200 ราย
วิธีการอบรม:
การบรรยาย การอภิปรายแบบกลุม และการวิพากษกรณีศึกษา
ผลที่คาดวาจะไดรับ :
1. ผูเขารวมประชุมไดรับความรูและความเขาใจเกี่ยวกับโรคติดเชื้อที่พบบอยและมีความสําคัญทางสาธารณสุขในเด็ก
2. ผูเขารวมประชุมไดทราบขอมูลที่ทันสมัยเกี่ยวกับแนวทางการดูแลรักษาโรคติดเชื้อที่พบบอยในเด็ก และสามารถ
นําไปประยุกตใชในเวชปฏิบัติไดอยางเหมาะสม
3. ผูเขารวมประชุมไดพัฒนาแนวคิด หลักการ และแนวทางการใหยาตานจุลชีพอยางเหมาะสมในผูปวยเด็กที่มีปญหา
ทางดานโรคติดเชื้อ
4. ผูเขารวมประชุมไดพัฒนาแนวคิด หลักการ แนวปฏิบัติ และแนวทางการปองกันการติดเชื้อในเด็กทั่วไป
กําหนดการ:
วันที่ 28 และ 29 พฤศจิกายน 2562
สถานที่:
หองแกรนดวิว 1 โรงแรมเชียงใหมแกรนดวิว อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม
วิทยากร:
1. อาจารย ดร. แพทย ห ญิ ง ทวิ ติ ย า สุ จ ริต รัก ษ สาขาวิ ช าโรคติ ด เชื้ อ ภาควิ ช ากุ มารเวชศาสตร คณะ
แพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
2. รองศาสตราจารย (พิเศษ) นายแพทยทวี โชติพิทยสุนนท สถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินี
3. นางสาวเสาวลักษณ ฟูปนวงศ และทีมงาน หนวยควบคุมและปองกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล คณะ
แพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
4. อาจารยเภสัชกรภัทรพันธ สุขวุฒิชัย ภาควิชาบริบาลเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
5. อาจารยแพทยหญิ งวรรษมน จันทรเบญจกุล ภาควิชากุมารเวชศาสตร คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย
6. อาจารยแพทยหญิงสุภารัชต กาญจนะวณิชย กลุมงานกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลนครพิงค
7. อาจารยนายแพทยทรงเกียรติ อุดมพรวัฒนะ กลุมงานกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลพุทธชินราช
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8. อาจารยแพทยหญิงปรารถนา อุนจะนํา กลุมงานกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห
9. อาจารยแพทยหญิงแสงระวี จูหอง กลุมงานกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลลําพูน
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กําหนดการประชุมวิชาการ
The 2 Chiang Mai Conference on Pediatric Infectious Diseases (CMC-PID)
หัวขอประชุม “Update in Pediatric Infectious Diseases: Combating Common Diseases and Pathogens”
ณ หองแกรนดวิว 1 โรงแรมเชียงใหมแกรนดวิว อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม
วันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2562 เวลา 8.00-16.00 น.
nd

วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน 2562
08.00 – 08.30 น.
ลงทะเบียน
08.30 – 08.45 น.
พิธีเปด
คณบดี คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม (หรือผูแทน)
08.45 – 09.30 น.
Update on Thailand National Guidelines on HIV/AIDS Diagnosis and Treatment
2019
อ.ดร.พญ. ทวิติยา สุจริตรักษ
ภาควิชากุมารเวชศาสตร คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
09.30 – 10.15 น.
Update on Diagnosis and Management of Dengue Viral Infections in Children
อ.นพ. ทรงเกียรติ อุดมพรวัฒนะ
กลุมงานกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลพุทธชินราช
10.15 – 10.30 น.
Break
10.30 – 11.30 น.
Industrial symposium I by GlaxoSmithKline
Optimizing PCV Vaccination and Treatment for Pediatric RTI: Case based
approach
อ.ดร.พญ. ทวิติยา สุจริตรักษ
11.30 – 12.00 น.
Update on Management of Sexually Transmitted Diseases in Adolescents
อ.พญ.สุภารัชต กาญจนะวณิชย
กลุมงานกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลนครพิงค
12.00 – 13.00 น.
Lunch
13.00 – 13.45 น.
Infectious Disease Photo Quiz
อ.นพ. ทรงเกียรติ อุดมพรวัฒนะ
กลุมงานกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลพุทธชินราช
13.45 – 14.00 น.
Break
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14.00 – 15.45 น.

Infectious Disease Case Consultation
Case I: โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม
Case II: โรงพยาบาลนครพิงค
Case III: โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห
Panelist:
อ.ดร.พญ. ทวิติยา สุจริตรักษ คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
อ.พญ. สุภารัชต กาญจนะวณิชย กลุมงานกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลนครพิงค
อ.พญ. ปรารถนา อุนจะนํา กลุมงานกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห
วันศุกรที่ 29 พฤศจิกายน 2562
08.00 – 08.45 น.
ลงทะเบียน
08.45 – 09.30 น.
Update on New National Guidelines on Management of TB in Children 2019
อ.พญ. วรรษมน จันทรเบญจกุล
ภาควิชากุมารเวชศาสตร คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
09.30 – 10.15 น.
Update on Common Respiratory Viral Infections in Children
รศ.(พิเศษ) นพ.ทวี โชติพิทยสุนนท
ผูทรงคุณวุฒิระดับ 11 สถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินี
นายกสมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแหงประเทศไทย
10.15 – 10.30 น.
Break
10.30 – 11.30 น.
Industrial symposium II by GlaxoSmithKline
Real World Experience of GSK Hexavalent and Rotavirus Vaccines
รศ.(พิเศษ) นพ.ทวี โชติพิทยสุนนท
11.30 – 12.00 น.
Update on Re-emerging Vaccine Preventable Diseases in Thailand
อ.ดร.พญ. ทวิติยา สุจริตรักษ
ภาควิชากุมารเวชศาสตร คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
12.00 – 13.00 น.
Lunch
13.00 – 13.30 น.
Update on Management of Sepsis in Children
อ.พญ. แสงระวี จูหอง
กลุมงานกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลลําพูน
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13.30 – 14.30 น.

14.30 – 14.45 น.
14.45 – 15.45 น.

15.45 – 16.00 น.

Case-based Discussion: Judicious Use of Antibiotics in Ambulatory Settings
for Children
อ.ภก. ภัทรพันธ สุขวุฒิชัย
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
อ.ดร.พญ. ทวิติยา สุจริตรักษ คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
Break
Infection Disease Tips: Infection Control in Pediatrics
คุณเสาวลักษณ ฟูปนวงศ และทีมงาน
หนวยควบคุมและปองกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
ปดการประชุม
_______________________________________

