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ณ ห้องประชุมแมนดาริน A ชั้น 1 โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพฯ

22-23 มิถุนายน 2560
Introductory course on HIV: Diagnosis, Treatment and Prevention

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง
การวินิจฉัย รักษาและป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีขั้นพื้นฐาน

จัดโดย

6th HIV-NAT Mini Symposium

หลักการและเหตุผล

ศูนย์ประสานความร่วมมือระหว่าง ไทย-ออสเตรเลีย-เนเธอร์แลนด์ เพื่อการศึกษา
วิจัยทางคลินิกด้านโรคเอดส์
The HIV Netherlands Australia Thailand Research Collaboration (HIV-NAT)
104 ถนนราชดำ�ริ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์: 02-652-3040 โทรสาร: 02-254-7574
อีเมล: praneet.m@hivnat.org, natthapa.p@hivnat.org
เว็บไซต์: www.hivnat.org/minisymposium

ร่วมออกบูธโดย

ฮีฟแนท (HIV-NAT) หน่วยงานวิจัยทางคลินิกด้านโรคเอดส์
ภายใต้ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย สนับสนุนให้แพทย์
พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์และผู้สนใจ มีความรู้ความเข้าใจ
เรื่องการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวีและรับรู้ข้อมูล สถานการณ์
หรือความก้าวหน้าใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโรคอยู่เสมอ ได้จัดการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ (HIV-NAT Mini Symposium) เพื่อเจาะลึกใน
เรื่องของการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวีให้กับ แพทย์ พยาบาล
เภสัชกรและบุคลากรทางการแพทย์ในประเทศไทย ซึ่งสำ�หรับการ
อบรมครั้งที่ 6 นี้ จะจัดการอบรมในหัวข้อเรื่อง “การวินิจฉัย รักษา
และป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีขั้นพื้นฐาน (Introductory course
on HIV: Diagnosis, Treatment and Prevention)” ในวันที่ 2223 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมแมนดาริน A โรงแรมแมนดาริน
ถนนพระราม 4 กรุงเทพฯ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจในเรื่องการวินิจฉัย
รักษาและป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีขั้นพื้นฐาน และสามารถนำ�ไป
ประยุกต์ใช้ในการดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวีได้อย่างถูกต้อง

กลุ่มเป้าหมาย
แพทย์ พยาบาล เภสัชกร นักวิทยาศาสตร์ ผู้สนใจ ผู้ดูแลผู้
ติดเชื้อเอชไอวี ผู้ที่มีประสบการณ์การดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวีมาบ้าง
เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ในเรื่องการป้องกันและการดูแลผู้ติดเชื้อ
เอชไอวีในประเทศไทย

ลงทะเบียน

PrEP & Treatment as Prevention เพื่อยุติปัญหา
เอดส์
ศ.นพ.สุวัฒน์ จริยาเลิศศักดิ์

ภาพรวมการเกิดภาวะแทรกซ้อนและความผิดปกติ
ของระบบเมตาบอลิซึม, ระบบหลอดเลือดหัวใจ, เบา
หวาน, ภาวะไขมันในเลือดสูงและความดันโลหิตสูง
ในผู้ติดเชื้อเอชไอวี
ผศ.นพ.สารัช สุนทรโยธิน

13.00 - 13.45

13.45 - 14.30

โรงพยาบาลชลบุรี

โรคมะเร็งในผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์
ผศ.พญ.จุรีรัตน์ บวรวัฒนุวงศ์

15.30 - 16.15

สาขาวิชาโรคติดเชื้อ อายุรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เอชไอวีและวัณโรค
ผศ.นพ.กำ�พล สุวรรณพิมลกุล

14.45 - 15.30

รับประทานอาหารว่าง

สาขาวิชาต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิซึม ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะ
แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้อำ�นวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รับประทานอาหารกลางวัน

12.00 - 13.00

หัวหน้าแผนกป้องกันและหัวหน้าหน่วยวิจัยเซิร์ช (SEARCH)
ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย

ทำ�อย่างไรประชาชนจึงจะเข้าถึงการตรวจเร็วและ
รักษาเร็ว?
พญ.นิตยา ภานุภาค

11.00 - 11.45

รองอธิการบดีกำ�กับดูแลด้านการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

แนวทางการรักษาการติดเชื้อเอชไอวี
ศ.นพ.เกียรติ รักษ์รุ่งธรรม

10.15 - 11.00

รับประทานอาหารว่าง

ศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐฯ ด้านสาธารณสุข

การวินิจฉัยการติดเชื้อเอชไอวีและกระบวนการ
ทดสอบตามขั้นตอนมาตรฐาน
คุณสมบูรณ์ หนูไข่

09.15 - 09.55

ผู้อำ�นวยการสำ�นักโรคเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

การระบาดของเอชไอวีในประเทศไทยและกลยุทธ์ใน
การยุติปัญหาเอดส์แห่งชาติ
นพ.สมาน ฟูตระกูล

08.35 - 09.15

ผู้อำ�นวยการศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย

08.30 - 08.35 พิธีเปิดการอบรม
ศ.กิตติคุณ นพ.ประพันธ์ ภานุภาค

08.15 - 08.30

วันพฤหัสบดี่ที่ 22 มิถุนายน 2560

15.30

14.45 - 15.30

13.45 - 14.30

13.00 - 13.45

12.00 - 13.00

11.00 - 12.00

10.15 - 11.00

09.15 - 10.00

08.30 - 09.15

โปรแกรมการอบรม

ประเมินผลและปิดการอบรม

หัวหน้าแพทย์วิจัย HIV-NAT

เอชไอวีในผู้สูงอายุ
พญ.อัญชลี อวิหิงสานนท์

รับประทานอาหารว่าง

หน่วยโรคไต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เอชไอวีและโรคไต
รศ.นพ.พิสุทธิ์ กตเวทิน

ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เอชไอวีและภาวะตับอักเสบ (ตับอักเสบที่ไม่ใช่เชื้อ
ไวรัส)
รศ.ดร.นพ.สมบัติ ตรีประเสริฐสุข

รับประทานอาหารกลางวัน

ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รศ.ดร.นพ.สมบัติ ตรีประเสริฐสุข

หัวหน้าแพทย์วิจัย HIV-NAT

ผู้อภิปราย
พญ.อัญชลี อวิหิงสานนท์

โรงพยาบาลชลบุรี

อภิปราย: การติดเชื้อเอชไอวีร่วมกับการติดเชื้อไวรัส
ตับอักเสบบีและซี
ผู้ดำ�เนินการอภิปราย
ผศ.พญ.จุรีรัตน์ บวรวัฒนุวงศ์

ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สถานการณ์การป้องกันการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีจาก
แม่สู่ลูกในประเทศไทย ปัญหาและแนวทางแก้ไข
รศ.พญ.ธันยวีร์ ภูธนกิจ

รับประทานอาหารว่าง

ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

การดูแลและส่งต่อวัยรุ่นติดเชื้อเอชไอวีสู่วัยผู้ใหญ่
ศ.พญ.กุลกัญญา โชคไพบูลย์กิจ

ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

แนวทางการรักษาเอชไอวีในเด็ก
รศ.พญ.ธันยวีร์ ภูธนกิจ

วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2560

