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หัวขอ Infectious disease 2018: Now and Next
สมาคมโรคติดเชื้อแหงประเทศไทย
ระหวางวันที่ 12-15 ตุลาคม 2561 ณ โรงแรมรอยัล คลิฟ โฮเต็ล กรุป พัทยา จังหวัดชลบุรี
วันศุกรที่ 12 ตุลาคม 2561
เวลา
08:15-09:00 น.
09:00-09:45 น.
09:45-10:30 น.

หองประชุม Royal Summit Chamber
Ⓑ Royal Cliff Beach
A year in clinical infectious diseases
พญ.พรรณศจี ดํารงคเลิศ
A year in HIV
นพ.รุจิภาส สิริจตุภัทร
A year in clinical microbiology
นพ.รองพงศ โพลงละ

10:30-10:45 น.

อาหารวาง

10:45-11:45 น.

พิธีเปดการประชุม
นายกสมาคมโรคติดเชื้อแหงประเทศไทย
ปาฐกถาสมพนธ บุณยคุปต “The association of PK
and therapeutic efficacy of antimicrobial
agents: a PK/PD approach”
นพ.สุเทพ จารุรัตนศิริกุล
MDR/XDR GNB infections: why devils wear
prada?
พญ.พรพรรณ กูมานะชัย
พญ.ศศิโสภิณ เกียรติบูรณกุล

11:45-12:30 น.

12:30-13:30 น.

อาหารกลางวัน (กลอง)

13:30-16:30 น.

Interhospital case conference in infectious
diseases (ICCID) ครั้งที่ 4/2561

หองประชุม Head of State Chamber
Ⓖ Royal Cliff Grand

วันเสารที่ 13 ตุลาคม 2561
เวลา
หองประชุม Jomtien Ⓖ Royal Cliff Grand
08:00-08:45 น. Meet the expert I: Antimicrobial susceptibility testing: perspectives for clinicians
นพ.ภัทรชัย กีรติสิน, นพ.อนุภพ จิตตเมือง
Meet the expert II: Best practice in management of HIV treatment failure
พญ.เพลินจันทร เชษฐโชติศักดิ์, พญ.จุรีรัตน บวรวัฒนุวงศ
Meet the expert III: Right drug, right dose, and right duration: how to optimize?
ภก.ปรีชา มนทกานติกุล, ภก.วิชัย สันติมาลีวรกุล, ภก.แสง อุษยาพร
Meet the expert IV: Tropical infections: practical management
พญ.ยุพิน ศุพุทธมงคล, พญ.วิลาวัณย ทิพยมนตรี
หองประชุม Royal Summit Chamber
หองประชุม Head of State Chamber
เวลา
Ⓑ Royal Cliff Beach
Ⓖ Royal Cliff Grand
09:00-09:45 น. Difficult to treat bacterial infections in
HIV prevention: now and then
surgical patients
นพ.โอภาส พุทธเจริญ
พ.ท.ฐิติวัฒน ชางประดับ
พญ.นิตยา ภานุภาค พึ่งพาพงศ
นพ.ภิเษก บุญธรรม
09:50-10:35 น. Emerging viral infections: Rabies and next
Molecular diagnosis in infectious disease:
นพ.ธีระวัฒน เหมะจุฑา
Pros and Cons
นพ.ชุษณา สวนกระตาย
นพ.วรพจน ตันติศิริวัฒน
10:35-11:00 น.

ประชุมสามัญสมาชิกสมาคมฯ

11:00-11:45 น.

Industry symposium I: The carbapenems era,
are we at the end yet?
พญ.พรรณพิศ สุวรรณกูล
ภก.ปรีชา มนทกานติกุล
บริษัท ไทยเมจิฟารมาซิวติคัล จํากัด

11:45-12:00 น.

อาหารกลางวัน (กลอง)

12:00-12:45 น.

Industry symposium III: Now & Then:
Management of drug-resistant gram-positive
bacteria.
พ.อ.สมบัติ ลีลาสุภาศรี
พญ.พรพรรณ กูมานะชัย
ภก.ปรีชา มนทกานติกุล
บริษัท ไฟเซอร (ประเทศไทย) จํากัด
Thai NLEM: now and needs
นพ.ภิรุญ มุตสิกพันธุ
พญ.อัญชลี อวิหิงสานนท

12:50-13:35 น.

13:40-14:25 น.

Antimicrobial stewardship; escalate and deescalate
พญ.ภิญโญ รัตนาอัมพวัลย
ภก.วิชัย สันติมาลีวรกุล

14:25-15:00 น.

อาหารวาง ณ หองจัดนิทรรศการเวชภัณฑ

15:00-17:00 น.
18:00 น.

Industry symposium II: Sulbactam : Jack the
Giant Slayer
พญ.ศศิโสภิณ เกียรติบูรณกุล
นพ.สุเทพ จารุรัตนศิริกุล
พญ.พรพรรณ กูมานะชัย
บริษัท สยามฟารมาซูติคอล จํากัด
Industry symposium IV: Update Adults
immunization
นพ.ธีระพงษ ตัณฑวิเชียร

บริษัท ซาโนฟ ปาสเตอร จํากัด
Photo Quiz in IC
พญ.เลลานี ไพฑูรยพงษ,
พญ.รมณีย ชัยวาฤทธิ์
นพ.พัชรสาร ลีนะสมิต
Immunization: gaps and pitfalls
นพ.ธีระพงษ ตัณฑวิเชียร
พญ.ธันยวีร ภูธนกิจ

Oral & poster presentation + award
Congress dinner

วันอาทิตยที่ 14 ตุลาคม 2561
เวลา
08:00-08:45 น.

เวลา
09:00-09:45 น.

หองประชุม Jomtien Ⓖ Royal Cliff Grand
Meet the expert V: Rapid diagnosis testing in infectious diseases: practical points and
pitfalls อ.ดร.พิริยาภรณ จงตระกูล, นพ.วันลา กุลวิชิต
Meet the expert VI: Management of TB: sound easy but may be not
นพ.วีรวัฒน มโนสุทธิ, นพ.กําพล สุวรรณพิมลกุล
Meet the expert VII: Antibiotic dosing in special populations
พญ.พรพรรณ กูมานะชัย, พ.อ.สมบัติ ลีลาสุภาศรี
Meet the expert VIII: Controversies in infection control
นพ.อนุชา อภิสารธนรักษ, นพ.ยงค รงครุงเรือง
หองประชุม Royal Summit Chamber
หองประชุม Head of State Chamber
Ⓑ Royal Cliff Beach
Nosocomial fever: playing a puzzle
นพ.พอพล โรจนพันธุ
นพ.ธวัชชัย จริยะเศรษฐพงศ

09:50-10:35 น.

The next game changer in HIV management
นพ.วินัย รัตนสุวรรณ
พญ.ศศิโสภิณ เกียรติบูรณกุล

10:35-11:00 น.
11:00-11:45 น.

อาหารวาง ณ หองจัดนิทรรศการเวชภัณฑ
Industry symposium V: Forces from fierce
bugs: How patients can survive?

11:45-12:00 น.
12:00-12:45 น.

12:50-13:35 น.

13:40-14:25 น.

14:25-15:00 น.
15:00-16:30 น.

บริษัท เอ็มเอสดี (ประเทศไทย) จํากัด
อาหารกลางวัน (กลอง)
Industry symposium VII: Role of sitafloxacin in
difficult pulmonary infection
พ.อ.สมบัติ ลีลาสุภาศรี ภก.ปรีชา มนทกานติกุล
บริษัท ไดอิจิ ซังเคียว (ประเทศไทย) จํากัด
Microbiology laboratory report: time to
discuss with lab technologists
พญ.นันตรา สุวันทารัตน
นพ.จักกพัฒน วนิชานันท
Sepsis 2018; where are we now and where
are we going?
น.อ.ธนาสนธิ์ ธรรมกุล
นพ.สุรัตน ทองอยู
อาหารวาง ณ หองจัดนิทรรศการเวชภัณฑ
Grand round: infectious disease
ผูอภิปราย
นพ.อมร ลีลารัศมี
นพ.สุรพล สุวรรณกูล
พญ.พรรณพิศ สุวรรณกูล
พญ.บุญมี สถาปตยวงศ
นพ.ขวัญชัย ศุภรัตนภิญโญ
เตรียมผูปวยอภิปราย
พญ.อังสนา ภูเผือกรัตน
นพ.ศรัญู ชูศรี
นพ.อธิบดี มีสิงห

Ⓖ Royal Cliff Grand
Neglected tropical infection: what should we
concern?
พญ.ณสิกาญจน อังคเศกวินัย
นพ.ธันดร งามประเสริฐชัย
Serious gram positive infections: the next
threats
นพ.พจน อินทลาภาพร
นพ.นนทกานต นันทจิต
Industry symposium VI:
Never Back Down on Non-Albica
บริษัท แอสเทลลัส ฟารมา (ไทยแลนด) จํากัด
IDAT symposium: Breaking news in infectious
diseases

Transplant infections: What’s Hot/ What’s
New
พญ.กมลวรรณ จุติวรกุล
นพ.จักรพงษ บรูมินเหนทร
Antimicrobial drug interactions: good and
bad in clinical practice
ภก.ดร.ปรีชา มนทกานติกุล
นพ.ธนา ขอเจริญพร
Interactive Discussion in Infection Control
ผูอภิปราย
นพ.สมหวัง ดานชัยวิจิตร
นพ.กําธร มาลาธรรม
นพ.ขจรศักดิ์ ศิลปโภชากุล
นพ.อนุชา อภิสารธนรักษ
เตรียมผูปวยอภิปราย
พญ.เลลานี ไพฑูรยพงษ
พญ.รมณีย ชัยวาฤทธิ์
นพ.พัชรสาร ลีนะสมิต

วันจันทรที่ 15 ตุลาคม 2561
เวลา
08:30-09:15 น.
09:15-10:00 น.

หองประชุม Head of State Chamber
Ⓖ Royal Cliff Grand
Update IDSA guideline 2018: what changes?
พญ.ดรุณี โชติประสิทธิ์สกุล, พญ.ศิริลักษณ อนันตณัฐศิริ
Systemic mycosis: treatment and prevention
นพ.เมธี ชยะกุลคีรี, พญ.มาเรีย นินา จิตะสมบัติ

10:00-10:15 น.

อาหารวาง ณ หองจัดนิทรรศการเวชภัณฑ

10:15-11:30 น.

Photo quiz in ID
พญ.พรพิมล ธํารงวงศเลิศ, พญ.ณัฐกานต ชื่นชม, นพ.พีระพัชร ไทยสยาม, นพ.ประสิทธิ์ อุพาพรรณ

11:30 น.
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