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The 11th Pediatric GI Days
Practical Points in the Management of Pediatric GI and Liver Problems
วนท 10-11 พฤศจก ยน พ.ศ. 2565
ณ รง รม นม กรง ทพม นคร
วนท 10 พฤศจก ยน พ.ศ. 2565
วล

Topic

Speaker

09.00 - 09.10

Opening

09.10 - 09.40

Wandee Varavithya Honorary Lecture
Update management of childhood intractable
constipation
Practical approach to chronic diarrhea

รศ.พ.อ.หญิง พญ.นภอร ภาวิจติ ร
นายกสมาคมกุมารเวชศาสตรทางเดินอาหารและตับ
ศ.เกียรติคุณ นพ.เสกสิต โอสถากุล

09.40 - 10.10
10.10 – 10.30

.นพ.ณัฐพงษ อัครผล
พก

10.30 - 11.30

Colic Is medical intervention necessary?

11.30 - 12.00

Vomiting and hypersecretion in babies: Is it always
GERD?

12.00 - 12.30

Special Lecture 1

TBA

12.30 - 13.00

Special Lecture 2

TBA

13.00 - 13.20

พก

13.20 - 14.20

H. pylori infection: Are noninvasive tests enough to
decide on treatment?

14.20 - 14.50

Bloating: When to worry

14.50 - 15.20

GI and liver manifestations in COVID-19 infection: An
update

15.20 - 16.00

Mod: ศ.เกียรติคณ
ุ นพ.เสกสิต โอสถากุล
ผ .พญ.บ จ ญ ฒน
.พญ.พ ตถย สินธุเสก
รศ.พญ.ศุกระวรรณ อินทรขาว

การประชุมใหญสามัญประจาป สมาคมกุมารเวชศาสตร
ทางเดินอาหารและตับ พ.ศ. 2565

Mod: ศ.พญ.บุษบา วิวัฒนเวคิน
รศ.พญ.ธิตมิ า เงินมาก
รศ.พญ.พรรณพัชร พิรยิ ะนนท
อ.นพ.สิทธิโชค ประจวบธัญชาติ
ผศ.(พิเศษ) พญ.นิยะดา วิทยาศัย
อ.นพ.สิวโรจน ขนอม

วนท 11 พฤศจก ยน พ.ศ. 2565
วล

Topic

Speaker

09.00 - 09.30

Dealing with chronic abdominal pain: Tips
and tricks
Neonatal cholestasis: Throwing light on
PNALD

ศ.พญ.สุพร ตรีพงษกรุณา

09.30 - 10.00
10.00 - 10.20

อ.พญ.ชมชนัท ทับเจริญ
พก

10.20 - 10.50

Fatty liver disease: What else it can be?

ผศ.พญ.ฉัตตมณี เลิศอุดมผลวณิช

10.50 - 11.40

Treatment of NAFLD/NASH: Is there any
effective drug?

Mod: อ.พญ.ณฐรักษ ชัยจิตรารัชต
ผศ.พญ.อลิสรา ดารงมณี
พ.ท.นพ.อนันดร วงศธีระสุต

11.40 - 12.10

Special Lecture 3

TBA

12.10 - 12.40

Special Lecture 4

TBA

12.40 - 12.50
12.50 - 13.20
13.20 - 13.50
13.50 - 14.40

พก
Ascites: Core concepts in diagnosis and
management
Acute recurrent pancreatitis: What
pediatricians should know?

อ.พญ.หรรษา ศรีพงษพันธุกุล

Pharmacological treatments for acute
diarrhea: Worth or waste?

Mod: รศ.พ.อ.หญิง พญ.นภอร ภาวิจิตร
.นพ.พ ทพ ตน ผ พง

ผศ.นพ.ทรงพล เกษสุวรรณ

ผ .พญ.
14.40 - 15.40

Quiz

ก ณ เจนุวัตร

อ.พญ.ลีลา สีมาขจร
อ.นพ.เติมพงศ ดาริหศิลป
อ.พญ.กิรณา วีณิน
อ.นพ.เศรษฐพงศ จิตตวองไว

15.40 - 15.50

Rewarding & Closing

รศ.พ.อ.หญิง พญ.นภอร ภาวิจิตร
นายกสมาคมกุมารเวชศาสตรทางเดินอาหารและตับ

