กําหนดการประชุมใหญ่ วชิ าการประจําปี ครั้งที่ 40
“Update on management of infectious diseases”
ระหว่ างวันที่ 23 - 26 ตุลาคม 2557
ณ โรงแรมดุสิตธานี พัทยา จ.ชลบุรี
วันพฤหัสบดีที่ 23 ตุลาคม 2557
เวลา
09.00 - 10.30 น.

หัวข้ อ

ห้ องประชุม
Napalai A

ID Board Review I (General IDs)
โดย ผศ.นพ.ธนา ขอเจริ ญพร, อ.พญ.ศศินุช รุ จนเวช, อ.พญ.วีรวรรณ ลุวีระ

10.30 - 11.00 น.

รับประทานอาหารว่าง

11.00 - 12.30 น.

ID Board Review II (Infection in immunocompromised hosts)

Napalai A

โดย อ.พญ.กมลวรรณ จุติวรกุล, อ.นพ.พอพล โรจนพันธุ์, อ.พญ.สโรบล เจาฑะเกษตริ น
12.30 - 13.30 น.

รับประทานอาหารกลางวัน

13.30 - 17.00 น.

Interhospital Case Conference on Infectious Diseases (ICCID) ครั้งที่ 4/2557

Napalai A

17.00 - 17.45 น.

Evening Symposium (Takada)
“The Use of Carbapenem in The Era of MDROs: Epidemiology, Treatment, and Prevention”
Moderator ศ.นพ.ธี ระพงษ์ ตัณฑวิเชี ยร
โดย ศ.ดร.นพ.ภัทรชัย กีรติสิน, รศ.นพ.อนุชา อภิสารธนรั กษ์ , ผศ.ดร.ภก.ปรี ชา มนทกานติกุล

Napalai A

วันศุกร์ ที่ 24 ตุลาคม 2557
เวลา

หัวข้ อ

ห้ องประชุม

08.00 - 08.10 น.
08.10 - 09.00 น.

พิธีเปิ ดการประชุมใหญ่ วชิ าการประจําปี ครั้งที่ 40
ปาฐกถาเกียรติยศ "สมพนธ์ บุณยคุปต์ "
"การป้ องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล"
โดย ศ.นพ.สมหวัง ด่ านชัยวิจิตร

Napalai A
Napalai A

09.00 - 09.45 น.

Lecture 1: Diagnostic tests for the important viral infections

Napalai A

โดย ศ.ดร.วสั นต์ จันทราทิ ตย์ , รศ.นพ.วันล่ า กุลวิชิต

09.45 - 10.15 น.

Lecture 2: Diagnostic tests for the difficult to diagnose bacterial infections

Napalai D-E

โดย รศ.ดร.นพ.ชาญวิทย์ ตรี พทุ ธรั ตน์ , ผศ.พญ.ภิญโญ รั ตนาอัมพวัลย์
รับประทานอาหารว่าง

Napalai B-C

เวลา
10.15 - 11.00 น.

หัวข้ อ
Lecture 3: Diagnostic tools and susceptibility testing for invasive fungal infections

ห้ องประชุม
Napalai A

โดย อ.ดร.พิริยาภรณ์ จงตระกูล, รศ.ดร.นพ.เมธี ชยะกุลคีรี
Lecture 4: Coping with antibiotic resistant bacterial: Have we got any chance?
11.00 - 11.45 น.

11.45 - 12.15 น.

โดย ดร.วันทนา ปวีณกิตติพร, อ.สุรางค์ เดชศิริเลิศ, อ.สุรภี เทียนกริ ม
Industrial Symposium (Astellas)
“Optimal therapy in a shifting of infection to Non-albicans in Thailand”
โดย ศ.พญ.เพลินจันทร์ เชษฐ์ โชติศักดิ์, ผศ.ดร.ภก.ปรี ชา มนทกานติกลุ
Industrial Symposium (Thaimeiji)
“ New Carbapenem in Clinical Practice”
โดย ศ.นพ.ธี ระพงษ์ ตัณฑวิเชี ยร

Napalai D-E
Napalai A

Napalai D-E

Napalai D-E

13.00 - 15.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน
Industrial Symposium (GSK)
“Drug Combination’s Effectiveness Has Not Changed Overtime”
โดย พ.อ.สมบัติ ลีลาสุ ภาศรี ,รศ.พญ.พรรณพิศ สุวรรณกูล
Industrial Symposium (Biovalys)
“Progress toward Rabies Prevention: Update on TRCS SPEEDA”
Moderator ศ.พญ.อุษา ทิสยากร
โดย ศ.นพ.ธี ระพงษ์ ตัณฑวิเชี ยร
Free paper presentation / ประกวดผลงานวิจัย

15.00 - 15.30 น.

Progress in Ebola

Napalai D-E

12.15 - 13.00 น.

Napalai A

Napalai A

โดย อ.พญ.เลลานี ไพฑูรย์ พงษ์ , พญ.อนงนาฎ ชิ นะผา, รศ.พญ.รมณี ย์ ชัยวาฤทธิ์
15.30 - 17.00 น.

ID grand round: general ID

Napalai A

Napalai D-E

17.00 - 17.30 น.

ผู้ดาํ เนินการอภิปราย ศ.ดร.นพ.ชุษณา สวนกระต่ าย, รศ.นพ.ภิรุญ มุตสิ กพันธุ์
ผู้อภิปราย รศ.พญ.พรรณพิศ สุวรรณกุล, ศ.นพ.อมร ลีลารั ศมี, ศ.พญ.บุญมี สถาปั ตยวงศ์ ,
พ.อ.สมบัติ ลีลาสุภาศรี
S1: Exercise Pro v.s. Con in controversy topics in IC
โดย รศ.นพ.อนุชา อภิสารธนรั กษ์ , ผศ.นพ.กําธร มาลาธรรม,
ผศ.นพ.ยงค์ รงค์ ร่ ุ งเรื อง, Dr.Leonard Mermel: English presentation
ประชุมใหญ่ สามัญประจําปี ของ สมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย

18.30 - 22.00 น.

GALA DINNER

Napalai A,D-E

Dusit 3

วันเสาร์ ที่ 25 ตุลาคม 2557
เวลา
08.00 - 08.50 น.

หัวข้ อ
Meet the expert I : Therapeutic options in management of difficult to treat Gram negative rods
nosocomial infections

ห้ องประชุม
Dusit 4

โดย ศ.นพ.สุเทพ จารุ รัตนศิริกลุ , ผศ.พญ.พรพรรณ กู้มานะชัย, ผศ.ดร.ภก.ปรี ชา มนทกานติกุล
Meet the expert II : Therapeutic options in management of difficult to treat Gram positive cocci
nosocomial infections

Dusit 5

โดย ผศ.นพ.ธวัชชัย จริ ยะเศรษฐพงศ์ , รศ.พญ.ศิริลกั ษณ์ อนันต์ ณัฐศิริ
Meet the expert III : Meet the expert in IC

Dusit 6

โดย อ.นพ.สุสัณห์ อาศนะเสน, อ.พญ.เลลานี ไพฑูรย์ พงษ์ , รศ.พญ.รมณี ย์ ชัยวาฤทธิ์
Meet the expert IV : How to choose an appropriate antifungal drug for invasive candidiasis?

Dusit 7

โดย รศ.ดร.นพ.เมธี ชยะกุลคีรี, ผศ.นพ.ศรั ญญู ชูศรี
09.00 - 09.45 น.

Lecture 5 : How to deal with malaria in the special conditions?

Napalai A

โดย ศ.พญ.ศรี วิชา ครุ ฑสู ตร
Lecture 6 : Practical points in management of severe dengue infections

Napalai D-E

โดย ศ.นพ.ธี ระพงษ์ ตัณฑวิเชี ยร, ศ.พญ.อุษา ทิสยากร
09.45 - 10.15 น.

รับประทานอาหารว่าง

10.15 - 11.00 น.

Lecture 7: Infections in hereditary immunodeficiency syndrome : From children to adolescence

Napalai B-C
Napalai A

โดย ศ.พญ.ศศิธร ลิขิตนุกูล, อ.พญ.มาเรี ย นิน่า จิ ตะสมบัติ
Lecture 8: HIV cure: dream or reality

11.00 - 11.45 น.

ผู้ดาํ เนินการอภิปราย ศ.นพ.สมนึก สั งฆานุภาพ
Pro: ศ.นพ.ขวัญชัย ศุภรั ตน์ ภิญโญ, อ.นพ.โอภาส พุทธเจริ ญ
Con: รศ.พญ.ศศิโสภิณ เกียรติบูรณกุล, ศ.พญ.เพลินจันทร์ เชษฐ์ โชติศักดิ์
Industrial Symposium (Pfizer)
“Step Forward to Prevent Pneumococcal Pneumonia: strategy for success”

Napalai D-E

Napalai A

โดย ศ.นพ.ธี ระพงษ์ ตัณฑวิเชี ยร
Industrial Symposium (MSD)
“Carbapenem Stewardship: Positive Impact on Hospital Ecology”
Moderator ผศ.นพ.ธนา ขอเจริ ญพร
โดย รศ.พญ.ศศิโสภิณ เกียรติบูรณกุล

Napalai D-E

เวลา
11.45 - 12.15 น.

หัวข้ อ
Industrial Symposium (Pfizer)
“Practical Issues on Management of Patients with Invasive Aspergillosis: A Case Approach”

ห้ องประชุม
Napalai A

โดย รศ.นพ.ภิรุญ มุตสิ กพันธุ์, รศ.ดร.นพ.เมธี ชยะกุลคีรี
Industrial Symposium (MSD)
“The Zoster vaccine : The Way to Prevent Herpes Zoster”

Napalai D-E

โดย ศ.นพ.ธี ระพงษ์ ตัณฑวิเชี ยร
12.15 - 13.00 น.

13.00 - 14.30 น.

Industrial Symposium (Daiichi-Sankyo)
“Sitafloxacin: Alternative drug for resistant pathogens”
Moderator ศ.นพ.วิษณุ ธรรมลิขิตกุล
โดย Prof Dr. Kazuhiro Tateda (Tentative), รศ.พญ.ศศิโสภิณ เกียรติบูรณกุล
Industrial Symposium (MSD)
“State-of-the-art IFI management”
Moderator ผศ.นพ.วิชัย เตชะสาธิ ต
โดย รศ.พอ.นพ.วิเชี ยร มงคลศรี ตระกูล, พญ.กมลวรรณ จุติวรกุล
S2: It’s time to keep our eyes on the preventable diseases : From children to adult

Napalai A

Napalai D-E

Napalai A

โดย ศ.นพ.สมศักดิ์ โล่ ห์เลขา, ศ.พญ.กุลกัญญา โชคไพบูลย์ กิจ
IC grand round

Napalai D-E

ผู้ดาํ เนินการอภิปราย: รศ.นพ.อนุชา อภิสารธนรั กษ์ , พญ.ชาลิณี เทียนศิริ
ผู้อภิปราย: ศ.นพ.สมหวัง ด่ านชัยวิจิตร, ศ.นพ.ขจรศักดิ์ ศิลปโภชากุล,
ผศ.นพ.กําธร มาลาธรรม, Dr. Leonard Mermel
14.30 - 15.00 น.

รับประทานอาหารว่าง

Napalai B-C

15.00 - 16.30 น.

ID grand round: HIV

Napalai A

ผู้ดาํ เนินการอภิปราย: อ.นพ.ณรงค์ เดช โฆษิตพันธวงศ์ , อ.นพ.พีระวงษ์ วีรารั กษ์
ผู้อภิปราย: ศ.นพ.สุรพล สุวรรณกูล, ผศ.พญ.มัทนา หาญวนิชย์ ,
ศ.นพ.ขวัญชัย ศุภรั ตน์ ภิญโญ, รศ.นพ.วรพจน์ ตันติศิริวัฒน์
S3: Antibiotic therapy in critically- ill patients: from research to practice

Napalai D-E

โดย ศ.นพ.วิษณุ ธรรมลิขิตกุล, ผศ.พญ.ภิญโญ รั ตนาอัมพวัลย์ , ภก.ผศ.ดร.วิชัย สั นติมาลีวรกุล
16.30 - 17.15 น.

Evening Symposium 2: (Sanofi Pasteur)
“Introducing Quadrivalent influenza vaccine and over 25 years of clinical experience with
VERORAB”
Moderator ศ.นพ.อมร ลีลารั ศมี
โดย Mark Simmerman PhD., ศ.นพ.ธี ระพงษ์ ตัณฑวิเชี ยร

Napalai A

วันอาทิตย์ ที่ 26 ตุลาคม 2557
เวลา
08.00 - 08.50 น.

หัวข้ อ
Meet the expert V: Radiology for diagnosis of infectious diseases

ห้ องประชุม
Dusit 4

โดย ผศ.พญ.นิทรา ปิ ยะวิเศษพัฒน์ , รศ.พญ.สุกัลยา เลิศลํา้ , ศ.ดร.นพ.ชุษณา สวนกระต่ าย
Meet the expert VI: Approach to patients with acute febrile illness

Dusit 5

โดย ศ.พญ.ยุพิน ศุพทุ ธมงคล, ผศ.พญ.ณสิ กาญจน์ อังคเศกวินัย
Meet the expert VII: Literature reviews in IC

Dusit 6

โดย อ.นพ.สุสัณห์ อาศนะเสน, อ.พญ.เลลานี ไพฑูรย์ พงษ์ , รศ.พญ.รมณี ย์ ชัยวาฤทธิ์
Meet the expert VIII: Emerging-Re-emerging infectious diseases

Dusit 7

โดย ศ.นพ.ขจรศักดิ์ ศิลปโภชากุล, รศ.นพ.วันล่ า กุลวิชิต
08.50 - 09.35 น.

Lecture 9: Non-HIV immunodeficiency syndrome: When and how to deal with?

Napalai A

โดย ศ.พญ.เพลินจันทร์ เชษฐ์ โชติศักดิ์
09.35 - 10.00 น.

รับประทานอาหารว่าง

10.00 - 11.30 น.

ID spot diagnosis
โดย อ.นพ.โอภาส พุทธเจริ ญ, อ.นพ.กําพล สุ วรรณพิมลกุล, อ.พญ.ปาริ ชาติ สาลี,
อ.นพ.ณรงค์ เดช โฆษิตพันธวงศ์
ปิ ดการประชุมใหญ่ วชิ าการประจําปี ครั้งที่ 40

Napalai B-C
Napalai A

