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การประชุมวิชาการ 

เรื่อง Pharmacotherapy in Infectious Diseases ครั้งท่ี 11 
Keep pharmacist up-to-date with translating  

the clinical practice guidelines into pharmaceutical care 
 วันท่ี 13-15 พฤศจิกายน 2562 

                 ณ หองราชเทวี 2 โรงแรมเอเชีย กรุงเทพมหานคร 
----------------------------------------------------------------------------------------------- 

วันพุธท่ี 13 พฤศจิกายน 2562 

เวลา หัวขอ วิทยากร 

08.00 - 08.30 ลงทะเบียนประชุม 

08.30 - 08.40 พิธีเปดการประชุมวิชาการ โดย คณบดีคณะเภสัชศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
08.40 - 09.40 Evidence for procalcitonin-guided antibiotic 

therapy in Antimicrobial stewardship 
อ. นพ.รองพงศ โพลงละ 
คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั 

09.40 - 10.40 Antibiotic dose optimization in critically ill 
patients 

ผศ. ภก. ดร.วีรชัย ไชยจามร 
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยสยาม 

10.40 - 11.00 พักรับประทานอาหารวาง 
11.00 - 12.00 Review new antibiotics approved in the 

pipeline for resistant infections 
อ. ภก.แสง อุษยาพร   
คณะเภสัชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั 

12.00 - 13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน  
13.00 - 14.00 Role of pharmacist-led implementation of a 

clinical practice guideline for vancomycin 
dosing and monitoring 

รศ. ภก. ดร.วิชัย สันติมาลีวรกุล  
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 

14.00 - 15.00 Update on therapeutic options for treatment 
of ESBL and CRE infections 

ผศ. นพ.รุจิภาส สิริจตุภัทร 
คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 

15.00 - 15.30 พักรับประทานอาหารวาง 
15.30 - 16.30 Update on the diagnostic and treatment for 

invasive fungal infections 
ผศ. พญ.กมลวรรณ จุติวรกุล 
คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั 

วันพฤหัสบดีท่ี 14 พฤศจิกายน 2562 

เวลา หัวขอ  วิทยากร 

08.00 - 08.30 ลงทะเบียนประชุม 

08.30 - 09.30 Principles and key steps in developing an 
antimicrobial stewardship programs (ASP) 

อ. ภก.แสง อุษยาพร 
คณะเภสัชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั 

09.30 - 10.30 Application of the PK-PD of antimicrobial 
agents to optimizing ASP 

รศ. ภก. ดร.ปรีชา มนทกานติกุล  
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 

10.30 - 11.00 พักรับประทานอาหารวาง 
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วันพฤหัสบดีท่ี 14 พฤศจิกายน 2562 

เวลา หัวขอ  วิทยากร 

11.00 - 12.00 Duration of antibiotics for infections: is shorter 
better? 

อ. ภญ.โชติรัตน นครานุรักษ 
คณะเภสัชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั 

12.00 - 13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน  
13.00 - 14.00 Experience sharing: quality measures for 

assessing the impact of ASP in pediatric 
patients 

อ. พญ.สุวพร อนุกูลเรืองกิตติ์ 
คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั 

14.00 - 15.00 Role of multidisciplinary team care in 
optimizing ASP in pediatric patients: case-
based approach 

อ. พญ.สุวพร อนุกูลเรืองกิตติ์ 
คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั 
อ. ภญ.โชติรัตน นครานุรักษ  
คณะเภสัชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั 

15.00 - 15.30 พักรับประทานอาหารวาง 
15.30 - 16.30 Pharmacist’s role in optimizing ASP: case-

based approach 
อ. ภญ.โชติรัตน นครานุรักษ 
คณะเภสัชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั 
ภก.วัชระ สาคเรส 
ฝายเภสัชกรรม โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ 

วันศุกรท่ี 15 พฤศจิกายน 2562 

เวลา หัวขอ วิทยากร 

08.00 - 08.30 ลงทะเบียนประชุม 

08.30 - 09.30 Update treatment guidelines for drug-
susceptible and multidrug-resistant TB 

ผศ. นพ.กําพล สวุรรณพิมลกุล 
คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั 

09.30 - 10.30 Role of pharmacist in TB clinic: case-based 
discussion 

อ. ภก.อภิสิทธิ์ ประวัง   
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยรังสิต 
ภญ.ฐิตวดี  ประดับคํา 
เภสัชกรประจําบาน  สาขาโรคติดเชื้อ 
คณะเภสัชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั 

10.30 - 11.00 พักรับประทานอาหารวาง 

11.00 - 12.00 Role of pharmacist in caring for TB/HIV in 
organ transplants patients: case-based 
discussion 

ภญ.รัชนู เจริญพักตร และ ภญ.มโนรม ภูสุนทรศรี 
เภสัชกรประจําบาน สาขาโรคตดิเชื้อ และสาขาโรคไต 
คณะเภสัชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั 

12.00 - 13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 - 14.00 Update in management of common 

opportunistic infections in HIV-infected 
patients 

นพ.วีรวัฒน มโนสุทธ ิ
แผนกอายุรกรรม สถาบันบําราศนราดูร 

14.00 - 15.00 Current approaches to future ART for HIV 
treatment and prevention 

ผศ. ภก. ดร.ชาญกิจ พุฒิเลอพงศ   
คณะเภสัชศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั 

15.00 - 15.30 พักรับประทานอาหารวาง 
15.30 - 16.30 Case-based management of comorbidities 

and antiretroviral resistance in HIV-infected 
patients 

ผศ. นพ.โอภาส พุทธเจริญ 
คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั 
ภญ.ศุภรัตน ชั้นประเสริฐ 
ฝายเภสัชกรรม โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ 

 


