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ก ำหนดกำร 

กำรประชุมวิชำกำร เรื่อง Pharmacotherapy in Infectious Diseases คร้ังที่ 10 
“The modern concept of antimicrobial management in real-life clinical practice” 

วันที่ 14 – 16 พฤศจิกำยน 2561 
ณ ห้องรำชเทวี โรงแรมเอเชีย กรุงเทพมหำนคร 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

วันพุธที่ 14 พฤศจิกำยน 2561 

เวลำ หัวข้อ วิทยำกร 
08.00 - 08.30 ลงทะเบียนประชุม 
08.30 - 08.40 พิธีเปิดการประชุมวิชาการ  

โดย คณบดีคณะเภสัชศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 
08.40 - 09.25 Diagnostic tools and biomarkers for 

antibiotic stewards  
อ. นพ.รองพงศ์ โพล้งละ 
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

09.25 - 10.10 Combating antimicrobial resistant Gram-
negative infections 

อ. ภก.แสง อุษยาพร 
คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

10.10 - 10.30 พักรับประทานอาหารวา่ง 
10.30 - 11.15 Role of pharmacist in the era of 

antimicrobial resistance 
รศ. ภก. ดร.วิชัย สันติมาลีวรกุล  
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

11.15 - 12.00 บรรยายพิเศษ 
12.00 - 13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน  
13.00 - 14.00 Antimicrobial Stewardship Programs in 

clinical practice: a case-based discussion 
ภญ.รัชนู เจริญพักตร์ 
ภก.อภิสิทธิ์ ประวัง 
เภสัชกรประจ าบ้าน คณะเภสัชศาสตร์  
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

14.00 - 15.00 Step-by-step approach to antimicrobial 
dosing in patient undergoing CRRT 

อ. ภก.จิรพันธ์ ฤทธิ์ส าแดง 
คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

15.00 - 15.30 พักรับประทานอาหารวา่ง 
15.30 - 16.30 Fungal infection in critically ill patient รศ. ดร. นพ.เมธี ชยะกุลคีรี 

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 
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วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกำยน 2561 

เวลำ หัวข้อ  วิทยำกร 
08.00 - 08.30 ลงทะเบียนประชุม 
08.30 - 10.30 Debating:  

1) Piperacillin/tazobactam or Cefepime, 
Which one should be the first 
carbapenem-sparing drug 

2) Extended infusion Beta-lactams or 
aerosolized antibiotics, What is the 
best strategy to decrease mortality in 
VAP patients? 

รศ. ภก. ดร.ปรีชา มนทกานติกลุ  
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
ผศ. ภญ. ดร.ปวีณา สนธิสมบตัิ   
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
Moderator:  
ผศ. ภญ. ดร.สุทธิพร ภัทรชยากลุ  
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

10.30 - 11.00 พักรับประทานอาหารวา่ง 
11.00 - 12.00 Update on rabies and dengue vaccines ศ. นพ.ธีระพงษ์  ตัณฑวิเชียร   

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
12.00 - 13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน + บรรยายพิเศษ 
13.00 - 14.00 Polymyxins: What have we known and 

unknown? 
ผศ. นพ.รุจิภาส สิริจตุภัทร 
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
มหาวิทยาลยัมหิดล 

14.00 - 15.00 Update management of malaria and 
drug resistant malaria in Thailand 

ศ. นพ.พลรัตน์ วิไลรัตน ์
คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวทิยาลัยมหิดล 

15.00 - 15.30 พักรับประทานอาหารวา่ง 
15.30 - 16.30 Update on vaccination in healthcare 

workers and infection control for 
pharmacist 

ผศ. พญ.เลลานี ไพฑูรย์พงษ ์
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
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วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกำยน 2561 

เวลำ หัวข้อ วิทยำกร 
08.00 - 08.30 ลงทะเบียนประชุม 
08.30 - 09.30 Update on TB guideline 2018 ผศ. นพ.ก าพล สวุรรณพิมลกุล 

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
09.30 - 10.30 Pharmacogenomics of antiretroviral 

drugs 
รศ. ภก. ดร.ชลภัทร สุขเกษม 
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี 

10.30 - 11.00 พักรับประทานอาหารวา่ง 
11.00 - 12.00 Update on HIV and HCV coinfection นพ.วีรวัฒน์ มโนสุทธ ิ

แผนกอายุรกรรม โรงพยาบาลบ าราศนราดูร 
12.00 - 13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน + บรรยายพิเศษ 
13.00 - 14.00 Case-based management for 

antiretroviral resistance and treatment-
experienced HIV-infected patients 

ผศ. นพ.โอภาส พุทธเจริญ 
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
ภญ.ศุภรัตน์ ชั้นประเสริฐ 
ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 

14.00 - 15.00 New advance in HIV prevention and 
treatment 

ผศ. ภก. ดร.ชาญกิจ พุฒิเลอพงศ์   
คณะเภสัชศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

15.00 - 15.30 พักรับประทานอาหารวา่ง 
15.30 - 16.30 Practical clinical approach in therapeutic 

drug monitoring of vancomycin 
อ. ภญ. ดร.ทัดตา ศรีบุญเรือง 
คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 

 
 
 

 


