ตารางการประชุมวิชาการ Short course in Tropical and Travel Medicine 2019

Saturday
25 May 2019
8.30 - 9.30
9.30 - 10.00
10.00 - 11.00
11.00 - 12.00
12.00 - 12.30
12.30 - 13.30

13.30 - 14.30

n=100
n=30
หองรัตนโกสินทร
หองสุโขทัย
Hall
Travel ABC
Plenary 1: Clinical Practice in Malaria
(นพ.พลรัตน วิไลรัตน/นพ.สัณฑ มวงนอยเจริญ/พญ.ประกายแกว จรูญวรรธนะ/ดร.เกศินี โชติวานิช)
Boot & Exhibition and Break
Crossroads in TB Management นพ.นิธิพัฒน เจียรกุล
(พญ.วิรงครอง เจียรกุล:moderator)
Common fungal infections
(นพ.ประวิตร อัศวานนท/ พญ.ฉัตรพร กิตติตระกูล,
พญ.จิตติมา ฐิตวัฒน,พญ.สุพิชชา กมลรัตนกุล : moderator)
Symposium

Quick review concept of Travel Medicine
(นพ.วัชรพงศ ปยะภาณี)

High altitude medicine 2019
(นพ.วศิน แมตสี่ ,นพ.อรรควิชญ หาญนวโชค)

Management of Adults with Dengue
(พญ.ศิริเพ็ญ กัลยาณรุจ ,พญ.วิภา ธนาชาติเวทย,
นพ.สุพัฒน ชํานาญชานันท)

Lunch
ABC workshop1 - Basic approach in Travel
Medicine. Risk assessment (นพ.วัชรพงศ
ปยะภาณี,พญ.ลภากร ฉัตรพัฒน,นพ.ธันดร
งามประเสริฐชัย,พญ.นุจรีนารถ คูหาเกษมสิน,
พญ.จิตรฟา หรูรุงโรจน)
Boot & Exhibition and Break

Laboratory diagnosis in Tropical diseases
(ดร.เกศินี โชติวานิช, ดร. พารณ ดีคํายอย,
ดร.พรสวรรค เหลืองวุฒิวงษ, ดร. แสงเดือน มูลสม,
ดร.อภิชาต นนทประเสริฐ, ดร.จันทรจิรา ไทยผดุงพานิช,
ดร.นพดล ตั้งภักดี, ดร.ณัฐธิดา ศรีบุญวรกุล)

ABC workshop2 -How to choose a vaccine
(นพ.วศิน แมตสี่ , นพ.ธันดร งามประเสริฐชัย,
นพ.อรรควิชญ หาญนวโชค,พญ.นุจรีนารถ
คูหาเกษมสิน)

14.30 - 15.00

15.00 - 16.30

Introduction to Travel Medicine
(นพ.วศิน แมตสี่)

n=30
หองเชียงแสน
Travel - Intermediate

Intermediate WS1 - High altitude illness
(Common destination i.e. Peru, Leh, Kilimanjaro)
(นพ.วศิน แมตสี่ ,นพ.อรรควิชญ หาญนวโชค, นพ.ชลทรัพย แชมาร)

Intermediate WS2 - How to deal with Farang asking for
vaccine?
(นพ.วัชรพงศ ปยะภาณี, พญ.ลภากร ฉัตรพัฒน,
พญ.จิตรฟา หรูรุงโรจน , นพ.ชลทรัพย แชมาร)

ตารางการประชุมวิชาการ Short course in Tropical and Travel Medicine 2019
Sunday
26 May 2019
8.30-9.30
9.30 - 10.00
10.00 - 11.00

11.00 - 12.00

n=100
n=30
หองรัตนโกสินทร
หองสุโขทัย
Hall
Travel ABC
Plenary 1: Update in Adult Immunization 2019 (นพ.วัชรพงศ ปยะภาณี Moderator/Update
in Rabies vaccine นพ.ธีระพงษ ตัณฑวิเชียร/ Dengue vaccine พญ.พรรณี ปติสุทธิธรรม)
Boot & Exhibition and Break
Liver involvement in tropical
Lesson learnt from outbreak - Implication for
infection
Travel Medicine doctor
(พญ.ฉัตรพร กิตติตระกูล,
(นพ.วัชรพงศ ปยะภาณี, นพ.วศิน แมตสี่)
นพ.กิตติยศ ภูวรวรรณ:moderator)
Melioidosis
(พญ.วิรงครอง เจียรกุล)

12.00 - 12.30

14.30 - 15.00
15.00 - 16.30

n=30
หองเชียงแสน
C

Post-travel
(นพ.วัชรพงศ ปยะภาณี, นพ.ธันดร งามประเสริฐชัย)

Symposium

12.30 - 13.30

13.30-14.30

Malaria prevention
(นพ.วศิน แมตสี่, พญ.จิตรฟา หรูรงุ โรจน )

n=30
หองลักษมี
Travel - Intermediate

Lunch
Challenges management in
tropical infections (พญ.ชญาสินธุ
แมนสงวน/พญ.ประกายแกว จรูญ
วรรธนะ/นพ.สัณฑ มวงนอยเจิรญ)

ABC workshop3 - malaria prevention and
prophylaxis (นพ.วศิน แมตสี,่ พญ.ลภากร ฉัตรพัฒน,
พญ.จิตรฟา หรูรุงโรจน, นพ.ชลทรัพย แชมาร)

Intermediate WS3 - Common pitfall in travel
clinic
(นพ.วัชรพงศ ปยะภาณี,นพ.ธันดร งามประเสริฐชัย,พญ.นุ
จรีนารถ คูหาเกษมสิน,นพ.อรรควิชญ หาญนวโชค)

Boot & Exhibition and Break
Plenary 1: Tropical and Travel-related infection in highly connected world
(นพ.วัชรพงศ ปยะภาณี/พญ.วิรงครอง เจียรกุล/นพ.ธันดร งามประเสริฐชัย)

Nurse Workshop
(คุณจุฑามาศ โอฬาร
วิจิตรวงศ, คุณจรัสศรี
อัธยาศัย, คุณกัลยสุดา
สารแสน)

