การประชุมวิชาการของกลุ่มเภสัชกรผู้ดูแลการบาบัดผู้ป่วยโรคติดเชื้อด้วยยาต้านจุลชีพ (COP SOPITT)
The 5 National Pharmacy Conference on Antimicrobial Agents and Resistant Organisms (NCARO)
Infectious Disease Pharmacists 2017: RDU From National Policy to Clinical Practice
วันที่ 8-10 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องบอลรูม โรงแรมนารายณ์ สีลม กรุงเทพฯ
รหัสกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ 2003-2-000-010-11-2560 จานวน 20.75 หน่วยกิต
th

วันพุธที่ 8 พฤศจิกายน 2560
08.30 - 09.00 น. ทิศทางและนโยบาย AMR ระดับชาติต่อบทบาทและ
ความรับผิดชอบของเภสัชกรด้านโรคติดเชื้อ
09.00 – 10.00 น. The real world practice for rational
antimicrobial use: outpatient perspective

ภก.อานวย พฤกษ์ภาคภูมิ
นายกสมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย)

ภก.มานัส สิทธิชัย
โรงพยาบาลสมุทรสาคร
ภก.ภานุวิทย์ ศรีเสนา
โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช
ภญ.วันดี สาเร็จ
โรงพยาบาลหัวหิน
10.00 - 11.00 น. A scoping review of the current literature on ภก.อภิโชติ โซ่เงิน
sexually transmitted disease
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
11.00 - 12.00 น. An update on antimicrobial chemotherapy for ภก.นิรันดร์ จ่างคง
urinary tract infection
โรงพยาบาลราชบุรี
12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 14.30 น. Rational antimicrobial use in the intensive
ภญ.พิชญา ดิลกพัฒนมงคล
care unit: pharmacy perspective
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ภญ.ปนัดดา ภาณุสิทธิกร
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ภญ.สุธินี แต้โสตถิกุล
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
14.30 - 15.30 น. Antimicrobial use for Surgical infection
อ.ดร.ภก.โอฬาริก อะสุพล
Prophylaxis: Review of the current literature คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
15.30 - 16.30 น. Recent antimicrobial chemotherapy for the
อ.ภญ.ศิริกานต์ ศรีโสภา
management of Intra-abdominal infection
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
หมายเหตุ เวลา 10.00 น. และ 14.30 น. เสริฟเบรคในห้องประชุม
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วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน 2560
08.30 - 09.30 น. นโยบายและยุทธศาสตร์ AMR ระดับชาติต่อการใช้ยา
ต้านจุลชีพอย่างมีความรับผิดชอบ (antimicrobial
stewardship program: ASP) ในโรงพยาบาล

ดร.ภญ.นิธิมา สุ่มประดิษฐ์
กองควบคุมยา สานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา

09.30 - 11.00 น. Defined Daily Dose (DDD), The story was
deemed too controversial.

ภก.นิรันดร์ จ่างคง
โรงพยาบาลราชบุรี
อ.ภก.แสง อุษยาพร
คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
11.00 - 12.00 น. The application of microbiology and laboratory รศ.ดร.ภก.วิชัย สันติมาลีวรกุล
data: The recent revolution
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 14.30 น. Hospital formulary of antimicrobial agents: The ภก.นิรันดร์ จ่างคง
differences are not different
โรงพยาบาลราชบุรี
ภก.สัจจา ศุภรพันธ์
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ภก.มานัส สิทธิชัย
โรงพยาบาลสมุทรสาคร
14.30 - 16.30 น. The Story of Telling: Therapeutic Drug
ภญ.พุทธรัตน์ ขันอาสา
Monitoring for antimicrobial agents
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ภญ.พิมลรัตน์ ชนาภิวัฒน์
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
หมายเหตุ เวลา 10.00 น. และ 14.30 น. เสริฟเบรคในห้องประชุม
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วันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2560
08.30 - 09.45 น. Antimicrobial renaissance for antimicrobial
resistant era
09.45 - 10.30 น. Ceftolozane/tazobactam: it’s all new or just a
minor change
10.30- 11.15 น. Current clinical issues and rationalization of
Biapenem for the “post antibiotic era”

ภก.นิรันดร์ จ่างคง
โรงพยาบาลราชบุรี
รศ.ดร.ภก.ปรีชา มนทกานติกุล
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ผศ.ดร.ภญ.ปวีณา สนธิสมบัติ
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

11.15 – 12.00 น. The novel of batalactam / batalactamase
inhibitor combination: ceftazidime/avibactam

ผศ.ดร.ภญ.สุทธิพร ภัทรชยากุล
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 15.00 น. Carbapenem Resistant Enterobacteriaceae
(CRE): the impact of global menace:
Case – based story

15.00 -16.30 น. Common Infectious Disease Pharmacotherapy

รศ.ดร.ภก.วิชัย สันติมาลีวรกุล
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
รศ.ดร.ภก.ปรีชา มนทกานติกุล
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
อ.ดร.ภก.วสันต์ กาติ๊บ
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ภญ.โชติรัตน์ นครานุรักษ์
เภสัชกรประจาบ้าน(Infection disease)
คณะเภสัชศาตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รศ.ดร.ภก.ปรีชา มนทกานติกุล
ผศ.ดร.ภญ.ปวีณา สนธิสมบัติ
ผศ.ดร.ภญ.สุทธิพร ภัทรชยากุล
รศ.ดร.ภก.วิชัย สันติมาลีวรกุล
และคณะกรรมการกลุ่มเภสัชกรผู้ดูแลการ
บาบัดผู้ป่วยโรคติดเชื้อด้วยยาต้านจุลชีพ
(SOPITT)

หมายเหตุ เวลา 10.30 น. และ 15.00 น. เสริฟเบรคในห้องประชุม
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