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Emerging and Re-emerging Infectious Diseases: A Continuous Challenge
โดย สมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย ณ โรงแรมแมนดาริ น สามย่าน กรุ งเทพฯ
วันเสาร์ ที่ 10 ตุลาคม 2563
เวลา

ห้ องประชุมแมนดาริน A, B, C

วิทยากร

07:00-08:15 น. ลงทะเบียน
08:15-08:30 น. Opening ceremony

นายกสมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย

08:30-09:10 น. COVID-19: up to date

พ.อ.ฐิติวฒั น์ ช่างประดับ
พญ.ภิญโญ รัตนาอัมพวัลย์

09:15-10:15 น. Management of difficult COVID-19 cases

พญ.รณิ ษฐา รัตนะรัต
นพ.พงศ์เทพ ธีระวิทย์
นพ.โอภาส พุทธเจริ ญ

10:15-10:30 น. Coffee break
10:30-11:30 น. Lessons learned from the COVID-19 pandemic
 Administrative control
 IC in state quarantine
 Research opportunity during the outbreak

นพ.ขจรศักดิ์ ศิลปโภชากุล
พญ.ภาศรี มหารมณ์
พญ.ดรุ ณี โชติประสิ ทธิ์สกุล

11:35-12:20 น. Industrial Symposium I
Influenza as a trigger of cardiovascular events: new พญ.อริ นทยา พรหมินธิกุล
evidence and role of the vaccination
พญ.ศศิโสภิณ เกียรติบูรณกุล
12:20-12:45 น. Lunch break (box set pick up)
12:45-13:30 น. Industrial Symposium II
New paradigm shift of dengue prevention “screen & นพ.ทวี โชติพิทยสุ นนท์
vax approach”
นพ.ธีระพงษ์ ตัณฑวิเชียร
13:35-14:20 น. Industrial Symposium III
Thinking beyond survival, with advanced IFI
management
14:25-15:25 น. Travel related disease: forgotten but not gone
Mosquito-borne virus

นพ.เมธี ชยะกุลคีรี
พญ.สิ ริอร วัชรานานันท์
พญ.ศิริลกั ษณ์ อนันต์ณัฐศิริ
นพ.ธันดร งามประเสริ ฐชัย
พญ.ณสิ กาญจน์ อังคเศกวินยั

15:25-15:40 น. Coffee break
15:40-16:00 น. Changing paradigm in HIV treatment: case-based
discussion

นพ.รุ จิภาส สิ ริจตุภทั ร

16:05-16:45 น. Emerging fungal infection: a serious threat

นพ.พอพล โรจนพันธุ์
พญ.ปาริ ชาติ สาลี

วันอาทิตย์ ที่ 11 ตุลาคม 2563
เวลา

ห้ องประชุมแมนดาริน A, B, C

วิทยากร

07:00-08:30 น. ลงทะเบียน
08:30-09:30 น. Microbiology: up to date

นพ.อนุภพ จิตต์เมือง
พญ.นันตรา สุ วนั ทารัตน์
นพ.รองพงศ์ โพล้งละ

09:35-10:15 น. A year review: top ten papers in infectious disease

นพ.ธนา ขอเจริ ญพร
นพ.ภิรุญ มุตสิ กพันธุ์

10:20-10:40 น. Antibiotics dose adjustment in patients with abnormal นพ.ธนะพันธ์ พิบูลย์บรรณกิจ
kidney function
10:40-10:55 น. Coffee break
10:55-11:35 น. PK/PD and TDM for dose optimization: case-based
scenario

ภก.ปรี ชา มนทกานติกุล
นพ.สุ เทพ จารุ รัตนศิริกุล

Industrial Symposium IV
Addressing challenges in the treatment of MDR
11:40-12:25 น.
gram-negative bacteria: what’s the next approach
strategy?

พญ.ศศิโสภิณ เกียรติบูรณกุล
นพ.วรพจน์ ตันติศิริวฒั น์

12:25-12:50 น. Lunch break (box set pick up)
12:50-13:35 น. Industrial Symposium V
Winning the battle against superbugs menace:
what we need to know?

พญ.กมลวรรณ จุติวรกุล

13:40-14:20 น. Tuberculosis: emergence of MDR

นพ.กําพล สุ วรรณพิมลกุล

Difficult to treat NTM infections
14:25-15:05 น. MDR GP bacteria: emerging or re-emerging?

พญ.เพลินจันทร์ เชษฐ์โชติศกั ดิ์
พ.อ.สมบัติ ลีลาสุ ภาศรี
น.อ.ธนาสนธิ์ ธรรมกุล

15:05-15:20 น. Coffee break
15:20-16:00 น. CNS infections

นพ.ชุษณา สวนกระต่าย
นพ.วรพจน์ ตันติศิริวฒั น์

16:05-16:45 น. How to deal with emerging and re-emerging
infections in transplantation

พญ.กมลวรรณ จุติวรกุล
นพ.จักรพงษ์ บรู มินเหนทร์

16:45 น.

ปิ ดการประชุม

