
 

 
The 8th Pediatric GI Days 

“Current Trends in the Management of Pediatric GI & Liver Diseases” 
7-8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 

ณ. ห้องประชุมอโนมาแกรนด ์ชัน้ 3 โรงแรมอโนมาแกรนด ์กรงุเทพฯ 
 

วนัพฤุหสับดีท่ี 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 
 
เวลา Topic Speaker 
08.20 - 08.30 Opening สพุร  ตรพีงษ์กรุณา (รามาธบิด)ี 

08.30 - 09.00 Wandee Varavithya Honorary Lecture 
ORS: The miracle of century 

วนัด ีวราวทิย ์(รามาธบิด)ี 

09.00 - 09.30 Acute diarrhea: What’s new in the Thai guideline 2019 สพุร  ตรพีงษ์กรุณา (รามาธบิด)ี 

09.30 -10.00 Plenary Lecture 
Viral hepatitis elimination by the year 2030 

ยง ภู่วรวรรณ (จุฬาลงกรณ์) 

10.00 – 10.30 พกั 

10.30 – 11.20 Role of endoscopy to solve GI problems when you 
consult gastroenterologists (case discussion) 

นิยะดา วทิยาศยั (สถาบนัสขุภาพเดก็แห่งชาตมิหาราชนิี) 
เสกสติ โอสถากุล (สงขลานครนิทร)์   
สวิโรจน์ ขนอม (สถาบนัสขุภาพเดก็แห่งชาตมิหาราชนิี)
นิภาพร หาญพทิกัษพ์งศ ์(พุทธชนิราช) 

11.20 – 12.10 Lunch Symposium 1  
The importance of protein and probiotics in early life  
 

Moderator: เพญ็ศร ีโควสวุรรณ (ขอนแก่น)   
Speaker: นภอร ภาวจิติร (พระมงกุฎเกลา้)   

12.10 – 12.20 พกัและแจกอาหารกลางวนั 
12.20 – 13.10 Lunch Symposium 2  

A practical approach to the identification and 
management of cow’s milk protein allergy  

Moderator:  
นิยะดา วทิยาศยั (สถาบนัสขุภาพเดก็แห่งชาตมิหาราชนิี) 
Speaker: ณฐัพงษ ์อคัรผล (เชยีงใหม่) 

13.10 – 13.40 Common GI drugs use in ambulatory pediatrics  ภเิษก ยิม้แยม้ (ศนูยข์อนแก่น) 
13.40 – 14.00  พกั 
14.00 – 14.30 Special lecture 1  

Infant feeding modification in FGIDs  
ศุกระวรรณ อนิทรขาว (ธรรมศาสตร)์  
 

14.30 – 15.30 Excessive cry, vomiting, noisy breathing: Is it really 
GERD?  

อลสิรา ด ารงมณี  (เชยีงใหม่) 
พลติถยิา สนิธุเสก (จุฬาลงกรณ์) 
บนัดาล ซื่อตรง (ธรรมศาสตร)์  

15.30 – 16.00  การประชุมสมาชกิสามญัสมาคมกุมารเวชศาสตรท์างเดนิ
อาหารและตบั 

 

 
 
 
 
 
 



วนัศกุรท่ี์ 8  พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 
 

เวลา Topic Speaker 
08.30 - 09.00 Acute pancreatitis: Practical management พรรณพชัร พริยิะนนท ์(ธรรมศาสตร)์ 

09.00 - 09.30 Acute liver failure: Current diagnosis and management ณฐรกัษ์ ชยัจติรารชัต ์(จฬุาลงกรณ์) 
09.30 - 10.00 Special Lecture 2  

Antibiotics as disruptors of gut microbiota: Long-term 
consequences on human health      

วรนุช  จงศรสีวสัดิ ์ (จฬุาลงกรณ์) 

10.00 – 10.30 พกั 

10.30 – 11.20 Liver diseases in older children and adolescents 
- Wilson disease 
- Autoimmune hepatitis 
- Nonalcoholic fatty liver disease  

วรนุช  จงศรสีวสัดิ ์ (จฬุาลงกรณ์) 
ฉตัตม์ณี เลศิอุดมผลวณิช (รามาธบิด)ี 
 

11.20 – 12.10 Lunch Symposium 3  
Case-based approach in childhood diarrheal diseases  
and role of probiotics 

Moderator: สพุร ตรพีงษ์กรุณา (รามาธบิด)ี 
Speaker: พรเทพ ตัน่เผ่าพงษ์ (รามาธบิด)ี 
 

12.10 – 12.20 พกัและแจกอาหารกลางวนั 
12.20 – 13.10 Lunch Symposium 4  

Long-term health outcomes: The role of early childhood 
nutrition 

Moderator: บุษบา ววิฒัน์เวคนิ 
(จุฬาลงกรณ์) 
Speaker: Prof. Geoffrey Cleghorn 

13.10 – 13.30 พกั 
13.30 – 14.20 How pediatricians appropriately deal with recurrent 

abdominal pain? 
- Investigation and medical management 
- Cognitive behavioral therapy 

ประพนัธ ์อ่านเปรื่อง (ศริริาช) 
ณทัธร พทิยรตัน์เสถยีร (จฬุาลงกรณ์)  

14.20 – 15.20 Appropriate use of non-invasive tests in GI diseases 
(case discussion) 
- Small bowel bacterial overgrowth, carbohydrate 
malabsorption  
- Occult GI bleeding and inflammation  
- H. pylori  infection 

Moderator: ปัญจฉตัร รตันมงคล (ภูมพิล)  
ธติมิา เงนิมาก (นเรศวร) 
อมรพรรณ แก่นสาร (สมติเิวช) 
บุศรา  เจรญิวฒัน์ (ขอนแก่น) 

15.20 – 15.30 Rewarding & Closing  
 
 
 
 




