(ราง) การประชุมใหญวิชาการประจําป ครั้งที่ 45

“Bridging Science to Practice”
สมาคมโรคติดเชื้อแหงประเทศไทย
ระหวางวันที่ 11-14 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ณ โรงแรมรอยัล คลิฟ โฮเต็ล กรุป พัทยา จังหวัดชลบุรี
วันศุกรที่ 11 ตุลาคม 2562
เวลา

หองประชุม Royal Summit Chamber Ⓑ Royal Cliff Beach

08:15-09:00 น.

Antibiotic resistance: what lie beneath

09:00-09:45 น.

HIV: infinity war or end game?

09:45-10:30 น.

PK/PD optimization: back to basics

10:30-10:45 น.

อาหารวาง

10:45-11:45 น.

พิธีเปดการประชุม
ปาฐกถาสมพนธ บุณยคุปต

11:45-12:30 น.

Resurrection of leishmaniasis

12:30-13:30 น.

อาหารกลางวัน (กลอง)

13:30-16:30 น.

Interhospital case conference on infectious diseases (ICCID) ครั้งที่ 4/2562

วันเสารที่ 12 ตุลาคม 2562
เวลา
08:00-08:45 น.

เวลา

หองประชุม Jomtien Ⓖ Royal Cliff Grand

Meet the expert I: common consultation from other department
Meet the expert II: First encounter with the HIV-infected patient: tips and tricks
Meet the expert III: controversial issues in antimicrobial susceptibility
Meet the expert IV: Pitfalls in management of community-acquired infections

หองประชุม Royal Summit Chamber
Ⓑ Royal Cliff Beach

หองประชุม Head of State Chamber
Ⓖ Royal Cliff Grand

09:00-09:45 น.
09:50-10:35 น.
10:35-11:00 น.

Influenza: update and best practice
Microbiota: when foe becomes friend
Individualized antibiotic therapy
Pro and con in infectious disease control
ประชุมสามัญสมาชิกสมาคมโรคติดเชื้อแหงประเทศไทย

11:00-11:45 น.

Industry symposium I

11:45-12:00 น.

อาหารกลางวัน (กลอง)

12:00-12:45 น.

Industry symposium III

Industry symposium IV

12:50-13:35 น.
13:40-14:25 น.

Viral hepatitis: the changing concept
Non-systemic antibiotic therapy: myth or
evidence based
อาหารวาง ณ หองจัดนิทรรศการเวชภัณฑ

STIs- revisited

14:25-15:00 น.
15:00-17:00 น.
18:00 น.

Industry symposium II

Oral & poster presentation + award
Congress dinner @ Pattaya Exhibition and Convention Hall A
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“Bridging Science to Practice”
สมาคมโรคติดเชื้อแหงประเทศไทย
ระหวางวันที่ 11-14 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ณ โรงแรมรอยัล คลิฟ โฮเต็ล กรุป พัทยา จังหวัดชลบุรี
วันอาทิตยที่ 13 ตุลาคม 2562
เวลา
08:00-08:45 น.

เวลา

หองประชุม Jomtien Ⓖ Royal Cliff Grand

Meet the expert V: May I help you with infection control?
Meet the expert VI: The next step of care after antiretroviral therapy
Meet the expert VII: Pitfall on Handling of microbiological samples
Meet the expert VIII: How to optimize antimicrobial therapy in ICU

หองประชุม Royal Summit Chamber
Ⓑ Royal Cliff Beach

หองประชุม Head of State Chamber
Ⓖ Royal Cliff Grand

09:00-09:45 น.

Vaccination in children and adult

HIV guidelines: what’s new in 2019?

09:50-10:35 น.

Combating MDROs: can we win?

Emerging issues in infection control

10:35-11:00 น.
11:00-11:45 น.

อาหารวาง ณ หองจัดนิทรรศการเวชภัณฑ
Industry symposium V

Industry symposium VI

11:45-12:00 น.
12:00-12:45 น.

อาหารกลางวัน (กลอง)
Industry symposium VII

Industry symposium VIII

12:50-13:35 น.
13:40-14:25 น.

Biomarkers in infectious disease: how we
use wisely?
Tuberculosis: back to the future

14:25-15:00 น.
15:00-16:30 น.

อาหารวาง ณ หองจัดนิทรรศการเวชภัณฑ
ID grand round

วันจันทรที่ 14 ตุลาคม 2562
เวลา

Top ten news in ID we should know
Treatment and prophylaxis of systemic
fungal infections
Interactive discussion in IC

หองประชุม Head of State Chamber
Ⓖ Royal Cliff Grand

08:30-09:15 น.

New diagnosis, treatment and prevention of difficult viral infections

09:15-10:00 น.

Tropical infections: not gone but forgotten

10:00-11:30 น.

Photo quiz in ID

11:30 น.
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