การประชุมใหญ่ วชิ าการประจาปี ครั้งที่ 45
“Bridging Science to Practice”
สมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย
ระหว่างวันที่ 11-14 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ณ โรงแรมรอยัล คลิฟ โฮเต็ล กรุ๊ ป พัทยา จังหวัดชลบุรี
วันศุกร์ ที่ 11 ตุลาคม 2562
เวลา
08:15-09:00 น.
09:00-09:45 น.
09:45-10:30 น.

ห้ องประชุม Royal Summit Chamber
Ⓑ Royal Cliff Beach
Antibiotic resistance: what lie beneath
พญ.นันตรา สุวนั ทารัตน์
HIV: infinity war or end game?
นพ.โอภาส พุทธเจริ ญ
PK/PD optimization: back to basics
ภก.วิชยั สันติมาลีวรกุล

10:30-10:45 น.

อาหารว่าง

10:45-11:45 น.

พิธีเปิ ดการประชุม
นายกสมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย
ปาฐกถาสมพนธ์ บุณยคุปต์
Vaccination: Protected Together
นพ.ธีระพงษ์ ตัณฑวิเชียร
Resurrection of leishmaniasis
นพ.ชุษณา สวนกระต่าย

11:45-12:30 น.
12:30-13:30 น.

อาหารกลางวัน (กล่อง)

13:30-16:30 น.

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

15:00-15:30 น.
17:30-18:30 น.
18:30-22:00 น.

เสนอหัวข้ องานวิจยั ของแพทย์ ประจาบ้ านต่ อยอด
อนุสาขาอายุรศาสตร์ โรคติดเชื้อ ชั้นปี ที่ 1
Reunion 2019

ห้ องประชุม Head of State Chamber
Ⓖ Royal Cliff Grand

วันเสาร์ ที่ 12 ตุลาคม 2562
เวลา
ห้ องประชุม Jomtien Ⓖ Royal Cliff Grand
08:00-08:45 น. Meet the expert I: common consultation from other departments
น.อ.ธนาสนธิ์ ธรรมกุล,พ.อ.ธนะพันธ์ พิบูลย์บรรณกิจ, นพ.ภิรุญ มุตสิ กพันธุ์
Meet the expert II: First encounter with the HIV-infected patient: tips and tricks
นพ.วีรวัฒน์ มโนสุทธิ , นพ.ธนา ขอเจริ ญพร, นพ.รุ จิภาส สิ ริจตุภทั ร
Meet the expert III: controversial issues in antimicrobial susceptibility
นพ.รองพงศ์ โพล้งละ, ดร.อริ ยา จินดามพร
Meet the expert IV: Pitfalls in management of community-acquired infections
นพ.วรพจน์ ตันติศิริวฒั น์, พญ.รมณี ย ์ ชัยวาฤทธิ์
ห้ องประชุม Royal Summit Chamber
ห้ องประชุม Head of State Chamber
เวลา
Ⓑ Royal Cliff Beach
Ⓖ Royal Cliff Grand
09:00-09:45 น. Influenza: update and best practice
Microbiota: when foe becomes friend
นพ.พจน์ อินทลาภาพร
นพ.ภัทรชัย กีรติสิน
นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร
09:50-10:35 น. Individualized antibiotic therapy
Pro and con in infection control
นพ.สุเทพ จารุ รัตนศิริกลุ
Should contact precaution be performed to contain
ภก.ปรี ชา มนทกานติกลุ
MDRO ?
Pro: นพ.กาธร มาลาธรรม
Con: นพ.ยงค์ รงค์รุ่งเรื อง
Should INH prophylaxis be given to HCW with TB ?
Pro: นพ.ขจรศักดิ์ ศิลปโภชากุล
Con: นพ.เจริ ญ ชูโชติถาวร
10:35-11:00 น. ประชุมสามัญสมาชิกสมาคมฯ
11:00-11:45 น. Industry symposium I: Combating the
Industry symposium II: Update on JE & Dengue Vaccine
challenges of resistant Gram-negative infections : Recommendation and Practice (Sanofi Pasteur)
(Pfizer)
Update on Dengue Recommendation
พญ.ศศิโสภิณ เกียรติบูรณกุล
นพ.ธีระพงษ์ ตัณฑวิเชียร
International speaker (TBC)
JE Vaccine in our practice / Question and Answer
นพ.ทวี โชติพิทยสุ นนท์
11:45-12:00 น. อาหารกลางวัน (กล่อง)
12:00-12:45 น. Industry symposium III: Role of Oral
Industry symposium IV: How well do you know the
Fosfomycin for Treatment of UTIs in The Era of
flu vaccine? (Sanofi Pasteur)
Antimicrobial Resistance (SM pharmaceuticals)
พญ.ศศิโสภิณ เกียรติบูรณกุล
พญ.ภิญโญ รัตนาอัมพวัลย์
พญ.วนัทปรี ยา พงษ์สามารถ
พญ.พรพรรณ กูม้ านะชัย
12:50-13:35 น. Viral hepatitis: the changing concept
STIs- revisited
นพ.ทวีศกั ดิ์ แทนวันดี
พญ.มัทนา หาญวนิชย์
พญ.อัญชลี อวิหิงสานนท์
นพ.รองพงศ์ โพล้งละ
นพ.นิพฒั น์ ธีรตกุลพิศาล
13:40-14:25 น. Non-systemic antibiotic therapy: myth or
พญ.รสพร กิตติเยาวมาลย์
evidence based
พญ.พรพรรณ กูม้ านะชัย
พญ.ภิญโญ รัตนาอัมพวัลย์
14:25-15:00 น. อาหารว่าง ณ ห้องจัดนิทรรศการเวชภัณฑ์
15:00-17:00 น.
Oral & poster presentation + award
18:00 น.

Congress dinner @ Pattaya Exhibition and Convention Hall A

วันอาทิตย์ ที่ 13 ตุลาคม 2562
เวลา
ห้ องประชุม Jomtien Ⓖ Royal Cliff Grand
08:00-08:45 น. Meet the expert V: May I help you with infection control?
นพ.พัชรสาร ลีนะสมิต, พญ.เลลานี ไพฑูรย์พงษ์
Meet the expert VI: The next step of care after antiretroviral therapy
นพ.พีระวงษ์ วีรารักษ์, พญ.จุรีรัตน์ บวรวัฒนุวงศ์, พญ.อังสนา ภู่เผือกรัตน์
Meet the expert VII: Pitfall on Handling of microbiological samples
ดร.พิริยาภรณ์ จงตระกูล, พญ.นันตรา สุ วนั ทารัตน์
Meet the expert VIII: How to optimize antimicrobial therapy in ICU
ภก.ปรี ชา มนทกานติกลุ , พญ.พรพรรณ กูม้ านะชัย, ภก.แสง อุษยาพร
ห้ องประชุม Royal Summit Chamber
ห้ องประชุม Head of State Chamber
เวลา
Ⓑ Royal Cliff Beach
Ⓖ Royal Cliff Grand
09:00-09:45 น. Vaccination in children and adult
HIV guidelines: what’s new in 2019?
พญ.กุลกัญญา โชคไพบูลย์กิจ
พญ.ศศิโสภิณ เกียรติบูรณกุล
นพ.ธันดร งามประเสริ ฐชัย
พญ.เพลินจันทร์ เชษฐ์โชติศกั ดิ์
09:50-10:35 น. Combating MDROs: can we win?
Emerging issues in infection control
Pro: พญ.ภิญโญ รัตนาอัมพวัลย์
นพ.อนุชา อภิสารธนรักษ์
Con: พ.อ.สมบัติ ลีลาสุ ภาศรี
นพ.ยงค์ รงค์รุ่งเรื อง
10:35-11:00 น. อาหารว่าง ณ ห้องจัดนิทรรศการเวชภัณฑ์
11:00-11:45 น. Industry symposium V: Patient-centric approach Industry symposium VI: The Race Against
Gram Negative Resistance : How Can We Win
for treatment of cSSTI (Pfizer)
This War? (MSD)
พญ.พรรณพิศ สุวรรณกูล
วิทยากร (TBC)
พญ.ภิญโญ รัตนาอัมพวัลย์
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.

อาหารกลางวัน (กล่อง)
Industry symposium VII: Management of
Industry symposium VIII: Be more ready to
Invasive Candidiasis: Current practice and What's strike the Flu (Roche)
new in NLEM (Astellas)
นพ.ธีระพงษ์ ตัณฑวิเชียร
พญ.ภิญโญ รัตนาอัมพวัลย์
พญ.ศศิโสภิณ เกียรติบูรณกุล
พญ.กมลวรรณ จุติวรกุล
Biomarkers in infectious disease: how we use wisely? Top ten news in ID we should know
นพ.วันล่า กุลวิชิต
พ.ท.ฐิติวฒั น์ ช่างประดับ
พญ.ดรุ ณี โชติประสิ ทธิ์สกุล
พญ.พรรณศจี ดารงค์เลิศ
Tuberculosis: back to the future
Treatment and prophylaxis of systemic fungal
นพ.กาพล สุ วรรณพิมลกุล
infections
พญ.ณสิ กาญจน์ อังคเศกวินยั
นพ.ภิรุญ มุตสิ กพันธุ์
นพ.พอพล โรจนพันธุ์
อาหารว่าง ณ ห้องจัดนิทรรศการเวชภัณฑ์
ID grand round
Interactive discussion in IC
Panel: นพ.ธวัชชัย จริ ยะเศรษฐพงศ์
Panel: นพ.สมหวัง ด่านชัยวิจิตร
พ.อ.ธนะพันธ์ พิบูลย์บรรณกิจ
นพ.ขจรศักดิ์ ศิลปโภชากุล
นพ.ชุษณา สวนกระต่าย
นพ.กาธร มาลาธรรม
Presenters: พญ.กัณฑริ ดา ศรี พานิชกุลชัย
นพ.อนุชา อภิสารธนรักษ์
พญ.ภัทราภรณ์ ปิ ยภัณฑ์
Presenters: นพ.พัชรสาร ลีนะสมิต

พญ.ลักขณา บุญญกาศ
นพ.ณรงค์เดช โฆษิตพันธวงศ์

พญ.รมณี ย ์ ชัยวาฤทธิ์
พญ.เลลานี ไพฑูรย์พงษ์

วันจันทร์ ที่ 14 ตุลาคม 2562
เวลา
08:30-09:15 น.

09:15-10:00 น.

10:00-11:30 น.

11:30 น.

ห้ องประชุม Head of State Chamber
Ⓖ Royal Cliff Grand
New diagnosis, treatment and prevention of difficult viral infections
พญ.กมลวรรณ จุติวรกุล
นพ.จักรพงษ์ บรู มินเหนทร์
Tropical infections: not gone but forgotten
พญ.ศิริลกั ษณ์ อนันต์ณฐั ศิริ
พญ.ปาริ ชาติ สาลี
Photo quiz in ID
นพ.อธิบดี มีสิงห์
นพ.ประสิ ทธิ์ อุพาพรรณ
พ.ต.วรวงศ์ ชื่นสุวรรณ
พญ.วลัยพร วังจินดา
ปิ ดการประชุมใหญ่วชิ าการประจาปี ครั้งที่ 45

