
The 7th Pediatric GI Days 

“Dealing with Pediatric GI & Liver Problems: DIY or Consult” 
วนัพฤหัสบดี  2 พฤศจิกายน 2560 
08.20-08.30 Opening 
08.30-09.00 Keynote Lecture 

GidiApp: a smart tool for management of infant GI problems  
เสกสิต โอสถากลุ (สงขลานครินทร์) 

09.00-09.30 Plenary Lecture I  
Acute diarrhea: What’s new in Thai guideline 2017 
นิพทัธ์ สีมาขจร (มหาราชนครราชสีมา) 

09.30-10.00 Constipation: Treatment beyond fiber and water    
                               อลิสรา  ด ารงมณี (เชียงใหม่) 
10.30-11.00 พกัรับประทานอาหารวา่ง 
10.30-11.00 The failing liver in dengue patients    

ณฐรักษ ์ชยัจิตรารัชต ์(จุฬาลงกรณ์) 
11.00-11.40 Special lecture I 

Rotavirus vaccine: The real world experience 
 ยง ภู่วรวรรณ(จุฬาลงกรณ์) 

11.40-12.40 Lunch Symposium I  
FGIDs in infants :  Evidences- based management   
เสกสิต โอสถากลุ (สงขลานครินทร์) 
สุพร ตรีพงษก์รุณา (รามาธิบดี) 

12.40-13.10  IBS: An overlooked problem among pediatricians  
  อนนัดร วงศธี์ระสุต (พระมงกฎุเกลา้) 
13.10-13.25 พกั 
13.25-14.25  Interactive GI radiology quiz 

อจัฉรา มหายศนนัท ์(จุฬาลงกรณ์) 
  อมรพรรณ แก่นสาร (สมิติเวช สุขมุวทิ) 
  นิภาพร หาญพิทกัษพ์งศ  (พทุธชินราช) 
14.25-15.05  Special lecture II 

Roles of probiotics in Pediatric Health    
นภอร  ภาวจิิตร  (พระมงกฎุเกลา้) 

15.05-15.35  Black box warning of GI drugs 
ปัญจฉตัร รัตนมงคล (ภูมิพล) 
 



The 7th Pediatric GI Days 

“Dealing with Pediatric GI & Liver Problems: DIY or Consult 

วนัศุกร์ 3 พฤศจิกายน 2560 
08.30-09.00 Approach to acute pancreatitis 
  ธิติมา เงินมาก (นเรศวร) 
09.00-09.30 Plenary Lecture II 

Infant cholestasis: Practice for improving the outcome 
เพญ็ศรี โควสุวรรณ  (ขอนแก่น) 

09.30-10.00           Preventing mother-to-child transmission of  hepatitis B virus: How to minimize vaccine failure 
  พลิตถิยา สินธุเสก (จุฬาลงกรณ์) 
10.00-10.30 พกัรับประทานอาหารวา่ง 
10.30-11.00 GI manifestations of  non GI diseases 
  ภิเษก ยิม้แยม้ (ขอนแก่น) 
11.00-11.40 Special lecture III 

Clinical evidence of new probiotics for fixing dysbiosis  
สุพร ตรีพงษก์รุณา (รามาธิบดี) 

11.40-12.40 Lunch Symposium II  
Treatment choices impact long term health outcomes in children with CMPA   
Geoff Cleghorn (Australia) 
Moderator: ณฐัพงษ ์อคัรผล (เชียงใหม่) 

12.40-13.10 GERD: Is it really common? 
  ศุกระวรรณ อินทรขาว (ธรรมศาสตร์) 
13.10-13.25 พกั 
13.25-13.55  GI bleeding: Does it always need endoscopy? 
  พรรณพชัร พิริยะนนท ์(ธรรมศาสตร์) 
13.55-14.35  Special lecture IV  
  How to deal with fussy infants  
  วรนุช จงศรีสวสัด์ิ (จุฬาลงกรณ์)  

(อาหารวา่งในหอ้ง 14.00) 
14.35-15.35  Symposium: Practical approach to feeding difficulty in children 
  พรเทพ ตัน่ผา่พงษ ์(รามาธิบดี) 

เรืองวทิย ์ตนัติแพทยางกรู (พระมงกฎุเกลา้) 
พร ไตรรัตน์วรกลุ  (จุฬาลงกรณ์)    

15.35-15.50  Rewarding & Closing 



 

 

 

 


