แบบฟอรมลงทะเบียน
การประชุมวิชาการระดับชาติ

การสรางเสริมภูมิคุมกันโรคและการปองกันโรค
ในเวชศาสตรการเดินทาง ครั้งที่ 7
7th Adult and Travel Immunization:
“Progress and Novel Strategies in Adult and Travel Immunization”

วันที่ 19-21 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมนารายณ กรุงเทพฯ

ชื่อ – นามสกุล...........................................................................................
อาชีพ: แพทย
พยาบาล
เภสัชกร
อื่นๆ:......................................................................................
เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ : .........................................................................
สถานที่ทํางาน : ........................................................................................
ที่อยูที่ติดตอได...........................................................................................
...................................................................................................................
………………………………………………………………….............................…………
โทรศัพท :......................................... มือถือ :............................................
E-mail :………………………………………………………….......................………….

คาลงทะเบียน

ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ทานละ 3,000.00 บาท
สมัครหลังวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ทานละ 3,500.00 บาท
(รวมอาหารกลางวัน อาหารวาง และกระเปางานประชุม)

- งานประชุมไดจัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุมในรูปแบบ
อีเล็กทรอนิกส
- งานประชุมนี้ไดขอรับรองหนวยกิต CME และ CPE เทานั้น
- ทานตองการเอกสารประกอบการบรรยาย (Hand out)
ตองการ
ไมตองการ
ลงชื่อ...................................................................................
(..................................................................................)
วันที่.....................................................
(ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินคาลงทะเบียน ไมวากรณีใดๆ)

ค่าหองพักโรงแรมนารายณ ถนนสีลม
หองเดี่ยว
หองคู

1,500 บาท
1,800 บาท

ติดตอจองหองพักไดที่ คุณอุษาพร บุญเกิด
โทร. 02-237-0100 ตอ 7909, 093-8580830
E-mail: usaporn.sa@naraihotel.co.th
(สามารถดาวนโหลดแบบฟอรมสํารองหองพัก
ไดที่ www.saovabha.com)

การประชุมวิชาการระดับชาติ

การสรางเสริมภูมิคุมกันโรคและการปองกันโรค
ในเวชศาสตรการเดินทาง ครั้งที่ 7
7th Adult and Travel Immunization:

“Progress and Novel Strategies in
Adult and Travel Immunization”

วิธีการลงทะเบียน

1. กรอกแบบฟอรมลงทะเบียน
2. ลงทะเบียน online ผาน QR code

วิธีการชําระเงิน โอนเขาบัญชี:

สถานเสาวภา สภาชาดไทย
ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด
สาขาสภากาชาดไทย
เลขที่บัญชี 045-2-69795-8
(พรอม scan หรือถายภาพ ใบสมัครและใบโอนเงิน
สง E-mail: qsmimeeting@gmail.com)

CAR

D

ติดตอสงใบสมัครลงทะเบียนไดที่

หนวยลงทะเบียนงานประชุม
ฝายบริการและวิจัยคลินิก สถานเสาวภา สภากาชาดไทย
1871 ถนนพระราม 4 ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท 02-2520161-4 ตอ 125
โทรสาร 02-2540212
E-mail: qsmimeeting@gmail.com

จัดโดย สถานเสาวภา สภากาชาดไทย
รวมกับ
คณะเวชศาสตรเขตรอน มหาวิทยาลัยมหิดล และ
ชมรมเวชศาสตรการเดินทางและทองเที่ยวแหงประเทศไทย

วันที่ 19-21 สิงหาคม 2562
ณ โรงแรมนารายณ กรุงเทพฯ

19 สิงหาคม 2562
7:30-8:30
8:15-8:30
8:30-9:30

9:30-10:00
10:00-10:30
10:30-11:15
11:15-12:00
12:00-13:15
13:15-14:00
14:00-14:45
14:45-15:00
15:00-15:45
15:45-16:30

Registration
Opening
Revolution and progress of
adult immunization in Thailand
ศ.นพ. ประเสริฐ ทองเจริญ (M)
ศ.นพ. ธีระพงษ ตัณฑวิเชียร
พญ. สุชาดา เจียมศิริ
Adult and elderly immunization:
Barriers and resolutions
ศ.นพ. ธีระพงษ ตัณฑวิเชียร
Coffee break
Progress on dengue vaccination:
Opportunities in Asia
ศ.พญ. อุษา ทิสยากร
Quadrivalent inﬂuenza vaccine:
Here, there and everywhere (Symposium)
ศ.นพ. ธีระพงษ ตัณฑวิเชียร
Lunch
Inﬂuenza and pertussis prevention in
pregnant woman: Challenges and
opportunities (Symposium)
ศ.นพ. ธีระพงษ ตัณฑวิเชียร
MMR vaccination: Need for continue and
response to outbreaks
ศ.นพ. ธีระพงษ ตัณฑวิเชียร
ศ.พญ. กุลกัญญา โชคไพบูลยกิจ
Coffee break
Beneﬁts and potential issues of
HPV vaccines
รศ.นพ. วิชัย เติมรุงเรืองเลิศ
Essential messages of the day
(Interactive session) & Q&A
ศ.นพ. ธีระพงษ ตัณฑวิเชียร
พญ. สุดา พันธุรินทร
พญ. นุจรีนารถ คูหาเกษมสิน

20 สิงหาคม 2562
8:30-9:15 Elderly immunization: Key strategies for
success
ศ.นพ. ธีระพงษ ตัณฑวิเชียร
ศ.นพ. ประเสริฐ อัสสันตชัย
9:15-10:00 Vaccines for elderly: Is the newer better?
(zoster, pneumococcal and inﬂuenza
vaccines)
ศ.นพ. ธีระพงษ ตัณฑวิเชียร
ศ.นพ. ประเสริฐ อัสสันตชัย
10:00-10:30 Coffee break
10:30-12:00 People with co-morbidities/immunosuppressive conditions: How to vaccinate
effectively (Diabetes, heart disease, HIV,
immunosuppressive treatment,
transplantation)
ผศ.นพ. สุรพันธ สิทธิสุข (M)
ศ.คลินิก นพ. ชัยชาญ ดีโรจนวงศ
ผศ.(พิเศษ)พญ. กมลวรรณ จุติวรกุล
อ.นพ. จักกพัฒน วนิชานันท
12:00-13:15 Lunch
13:15-14:00 Novel technologies for vaccines: when the
dream comes true
พญ. สุดา พันธุรินทร
14:00-14:45 Dos and don’ts in immunization practice
พญ. สุดา พันธุรินทร
14:45-15:00 Coffee break
15:00-15:45 Approach for effective programs of
healthcare personnel immunization
ผศ.พญ. เลลานี ไพฑูรยพงษ
อ.พญ. นิรดา ศิริยากร
15:45-16:30 Essential messages of the day
(Interactive session) & Q&A
ศ.นพ. ธีระพงษ ตัณฑวิเชียร
พญ. สุดา พันธุรินทร
พญ. นุจรีนารถ คูหาเกษมสิน

21 สิงหาคม 2562
8:30-9:15
9:15-10:00
10:00-10:30
10:30-11:15
11:15-12:00
12:00-13:15
13:15-14:00
14:00-14:45

14:45-15:00
15:00-16:00

Travel medicine: From basic to beyond
ผศ.นพ. วัชรพงษ ปยะภาณี
พญ. นุจรีนารถ คูหาเกษมสิน
Challenges and dilemmas about vaccines
against food-borne diseases
ผศ.นพ. กิตติยศ ภูวรวรรณ
Coffee break
Controversial issues in rabies
immunization (Symposium)
ศ.นพ. ธีระพงษ ตัณฑวิเชียร
Japanese encephalitis vaccine:
Now & next frontier (Symposium)
พญ. สุดา พันธุรินทร (M)
ผศ.นพ. วัชรพงศ ปยะภาณี
Lunch
Update outbreak situations across the
globe; How to prepare for travelers
พญ. นุจรีนารถ คูหาเกษมสิน
Travel immunization in Thailand:
Way forward (Panel discussion)
รศ.นพ. พรเทพ จันทวานิช
ผศ.นพ. วัชรพงศ ปยะภาณี
ศ.นพ. ธีระพงษ ตัณฑวิเชียร
นพ. สุทัศน โชตนะพันธ
Coffee break
Essential messages of the day
(Interactive session) & Q&A
ศ.นพ.. ธีระพงษ ตัณฑวิเชียร
ผศ.นพ. วัชรพงศ ปยะภาณี
พญ. สุดา พันธุรินทร
พญ. นุจรีนารถ คูหาเกษมสิน

แบบฟอร์มการสํารองห้องพัก
แบบฟอร์มการสํารองห้องพัก
โครงการจัดประชุมวิ ชาการระดับชาติ
เรือง การสร้างเสริมภูมิค้มุ กันโรคและการป้ องกันโรคในเวชศาสตร์การเดิ นทาง ครังที 7
th
7 Adult and Travel Immunization: “Progress and Novel Strategies in Adult and Travel Immunization”
วันที 19-21 สิ งหาคม พ.ศ. 2562
ณ โรงแรมนารายณ์ ถนนสีลม กรุงเทพฯ
1. ชือผู้เข้าพัก (ท่านที 1) : ทางโรงแรมฯ ขอสงวนสิ ทธิ ในการเปลียนแปลง แก้ไขใบเสร็จทุกกรณี ภายใน 7 วัน นับจากวันทีระบุในใบเสร็จ


นาย



นาง



นางสาว

________________________

นามสกุล

_____________________________

รายละเอียดในการออกใบเสร็จ : สถานทีทํางาน (กรุณาระบุให้ชดั เจน)
______________________________________________________________________________________________________________
เลขที _______ หมู่ท ี _____ ถนน _____________________ ตําบล ________________________ อําเภอ ________________________
จังหวัด _________________________ รหัสไปรษณีย์ _____________ หมายเลขผูเ้ สียภาษี (หน่ วยงาน) ___________________________
โทรศัพท์มอื ถือ ___________________ โทรศัพท์หน่ วยงาน ___________________ E-mail _____________________________________
1.1 ชือผูเ้ ข้าพัก (ท่านที 2) : ทางโรงแรมฯ ขอสงวนสิ ทธิ ในการเปลียนแปลง แก้ไขใบเสร็จทุกกรณี ภายใน 7 วัน นับจากวันที ระบุในใบเสร็จ


นาย



นาง



นางสาว

________________________

นามสกุล

_____________________________

รายละเอียดในการออกใบเสร็จ : สถานทีทํางาน (กรุณาระบุให้ชดั เจน)
______________________________________________________________________________________________________________
เลขที _______ หมู่ท ี _____ ถนน _____________________ ตําบล ________________________ อําเภอ ________________________
จังหวัด _________________________ รหัสไปรษณีย์ _____________ หมายเลขผูเ้ สียภาษี (หน่ วยงาน) ___________________________
โทรศัพท์มอื ถือ ___________________ โทรศัพท์หน่ วยงาน ___________________ E-mail _____________________________________
2. วันเข้าพัก (Check in time 2:00 p.m. And Check out time 12:00 p.m.)
เข้าพักวันที (Arrival Date)

_________________________

ออกวันที (Departure Date)

__________________________

3. การจองห้องพัก (กรุณาส่งแบบฟอร์มภายในวันที 19 กรกฎาคม 2562 เท่านัน)
3.1 กรุณาส่งแบบสํารองห้องพัก ถึง คุณอุษาพร บุญเกิ ด ที E-mail :usaporn.sa@naraihotel.co.th / cateringsales@naraihotel.co.th
3.2 กรุณาตรวจผลการส่งเอกสารทีเบอร์ 0-2237-0100 ต่อ 7909 หรือ 8305 (หลังจากส่งเอกสารผ่านเรียบร้อยแล้ว)
3.3 กรุณารอการยืนยันเอกสารทาง E-mail และเอกสารทีถูกยืนยันจะต้องมีลายเซ็นพนักงาน และประทับตรา
3.4 กรณี ต้องการยกเลิ กการสํารองห้องพัก ผูเ้ ข้าพักต้องส่งเอกสารทาง E-mail เพือแจ้งยกเลิ กห้องพักล่วงหน้ า 7 วันด้วยตนเอง
3.5 กรุณาส่งแบบฟอร์มการสํารองห้องพัก โดยด่วนทีสุด
4. ราคาห้องพัก (ห้องพัก Suprerior room)
 ห้องเดียว (อาหารเช้า 1 ที) ราคา 1,500 บาท
 ห้องคู่ (อาหารเช้า 2 ที) ราคา 1,800 บาท

_____ ห้อง _____ คืน
_____ ห้อง _____ คืน

 ห้องคู่ + เสริมเตียง (อาหารเช้า 3 ที) ราคา 2,800 บาท

_____ ห้อง _____ คืน

5. การชําระเงิ นค่าห้องพัก
 ชําระค่าใช้จา่ ย 100% ด้วยเงินสด หรือโอนเงิน (ก่อนวันเข้าพัก ภายใน 15 วันทําการ โดยแนบหลักฐานการโอนเงิ นพร้อมที อยู่ และรายละเอียดใน
การออกใบกํากับภาษี เพือยืนยันการจองห้องพัก) ธ.กรุงเทพ ชือบัญชี บจ. นารายณ์โฮเต็ล ธนาคารกรุงเทพ สาขา สีลม เลขที บัญชี 118-4-52554-9
(กรุณาตรวจสอบยอดเงิ นก่อนดําเนิ นการชําระ เนื องจากทางโรงแรมขอสงวนสิ ทธิ ในการคืนเงิ นทุกกรณี )
** กรณีลูกค้ายกเลิกห้องพัก น้อยกว่า 7 วันของวันทีเข้าพัก ลูกค้ายินดีทจะชํ
ี าระค่าใช้จา่ ยเต็มจํานวนให้กบั ทางโรงแรมฯ โดยไม่มเี งือนไข **

222 Silom Road, Khwaeng Suriyawongse, Bangrak District, Bangkok 10500 Thailand

