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หองประชุมอวย เกตุสิงห

8.30 - 8.50
8.50 - 9.00
9.00 - 10.15

Registration
Opening remarks

Hot trends in infectious diseases

• Chikungunya and Zika infection
• Influenza infection
• Group B Streptococcal infection

10.15 - 10.30
10.30 - 11.30

พญ.ยุพ�น ศุพ�ทธมงคล
นพ.สุสัณห อาศนะเสน
พญ.วลัยพร วังจ�นดา
Break

11.30 - 12.15
12.15 - 13.00
13.00 - 13.45
13.45 - 14.45

นพ.อนุภพ จ�ตตเมือง
นพ.เมธี ชยะกุลคีร�

Industry-sponsored symposium 1
Lunch
Industry-sponsored symposium 2

Hepatobiliary tract infections

• Radiologic diagnosis and interventions พญ.พรพ�มพ กอแพรพงศ
• Diagnosis and management like an expert นพ.สุพจน พงศประสบชัย

14.45 - 15.15
Update in COVID-19

15.15 - 15.30
15.30 - 17.00
Case discussion with ID-experts

หองประชุมอวย เกตุสิงห

8.30 - 9.30
HIV 2020

• Update of diagnosis and management
for common opportunistic infections
(PCP, TB, and cryptococcal infections)
• Update of Thai guideline for antiretroviral
therapy

นพ.ฐิติวัฒน ชางประดับ

Break
ผูน ำเสนอ :
นพ.กิตติศกั ดิ์ ผลถาวรกุลชัย,
นพ.วันทิน ศร�เบญจลักษณ,
นพ.ธันดร งามประเสร�ฐชัย
Panelists :
นพ.อมร ลีลารัศมี,
นพ.ชุษณา สวนกระตาย,
นพ.ธนะพันธ พ�บลู ยบรรณกิจ,
นพ.ภิรญ
ุ มุตสิกพันธุ

นพ.รุจ�ภาส สิร�จตุภัทร
พญ. อรนิช นาวานุเคราะห
พญ. ภัทรจ�ต ภัทโรดม

9.30 - 9.55
Update of ID Clinical Practice Guidelines

• Community-acquired pneumonia

Microbiology, what internist should know

• Point of care tests in infectious diseases
• Interpretation of fungal culture
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9.55 - 10.10
10.15 - 11.30

นพ.ประสิทธิ์ อุพาพรรณ
Break

Update of ID Clinical Practice Guidelines

• Asymptomatic bacteriuria
• Vancomycin dosage adjustment
• Latent tuberculosis infections

11.30 - 12.15
12.15 - 13.00
13.00 - 13.45
13.45 - 14.45

พญ.ภิญโญ รัตนาอัมพวัลย
พญ.พรพรรณ กูมานะชัย
พญ.ณสิกาญจน อังคเศกว�นัย

Industry-sponsored symposium 3
Lunch

Industry-sponsored symposium 4

Update in Sepsis

• New sepsis bundles
• Management of neutropenic sepsis

14.45 - 15.00
15.00 - 16.30
ID Photo Quiz

นพ.สุรัตน ทองอยู
นพ. ภาคภูมิ พ�มพวง

Break
Moderator :
นพ.ประสิทธิ์ อุพาพรรณ
ผูน ำเสนอ :
พญ.รัฐกานต ขจ�กลุ ,
พญ.พรบุญญา หนูเกือ้ ,
พญ.ลัลธร�ตา เจร�ญพงษ,
นพ.ณัฐกิตติ์ ชวประดิษฐ,
นพ.ธีรวัฒน นาคสงวน

