
 

 
  
 

  
เร่ือง     ขอเชิญเขารวมประชุมวิชาการ ประจําป 2565  The 11th Pediatric GI Days  

 
เรียน    คณบดีคณะแพทยศาสตร / ผูอํานวยการโรงพยาบาล  

สิ่งที่สงมาดวย ตารางการประชุมวชิาการ ประจําป 2565  The 11th Pediatric GI Days 

 

ดวย สมาคมกุมารเวชศาสตรทางเดินอาหารและตบัแหงประเทศไทย ไดจดัการประชุมวิชาการ

ประจําป 2565 The 11th Pediatric GI Days ในหัวขอ “Practical Points in the Management of Pediatric GI 

and Liver Problems” ระหวางวันที่ 10-11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ณ  โรงแรมอโนมา แกรนด กรุงเทพมหานคร  

โดยมีวัตถุประสงคเพื่อนําความรูในการดูแลรักษาผูปวยเด็กที่มีอาการทางโรคระบบทางเดินอาหารและตับที่พบบอยไป

ประยุกตใชในการดูแลผูปวยไดเปนอยางดี และสงตอผูปวยเด็กที่มีอาการทางระบบทางเดนิอาหารและตับที่ตองการการ

ดูแลโดยแพทยเฉพาะทางไดอยางเหมาะสม 

  สมาคมกุมารเวชศาสตรทางเดินอาหารและตับแหงประเทศไทย พิจารณาแลวเห็นวาการประชมุฯ 

ดังกลาวจะเปนประโยชนตอบุคลากรในหนวยงานของทานเปนอยางยิ่ง จึงขอเชิญแพทยทัว่ไป แพทยใชทุน แพทย

ประจําบานกุมารแพทย และบุคลากรผูสนใจทั่วไป เขารวมประชุมวิชาการในครั้งนี้ และพิจารณาอนุมัติใหขาราชการ 

พนักงานองคการรัฐวิสาหกิจและเอกชน เขารวมการประชุมฯ คร้ังนี้ไดโดยไมถือเปนวนัลา และมีสิทธิ์เบิกคาลงทะเบียน 

ไดตามระเบยีบราชการ เมื่อไดรับอนุญาตจากผูบังคับบัญชาแลว  

  ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดการประชุมและสงใบสมัครไดที่  สาขาวิชาโรคทางเดินอาหาร 

ภาควิชากุมารเวชศาสตร  คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี อาคาร 1 ชัน้ 8   โทรศัพท 0 2201 1446  

โทรสาร 0 2201 1850 

 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและโปรดประชาสัมพนัธการประชมุใหกับบุคลากรในสังกัดทราบดวย 

จะขอบคุณยิ่ง 
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                                        นายกสมาคมกุมารเวชศาสตรทางเดินอาหารและตับแหงประเทศไทย 

 

โทรศัพท 0 2201 1446 โทรสาร 0 2201 1850   

ลงทะเบียนสมัครไดที่ www.pthaigastro.org 

สมาคมกมุารเวชศาสตรทางเดินอาหารและตับแหงประเทศไทย  
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The 11th Pediatric GI Days 
“Practical Points in the Management of Pediatric GI and Liver Problems” 

วันที่ 10-11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 
ณ  โรงแรมอโนมา กรุงเทพมหานคร 

 
วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 
 

เวลา Topic Speaker 

09.00 - 09.10 Opening รศ.พ.อ.หญิง พญ.นภอร ภาวิจติร  
นายกสมาคมกุมารเวชศาสตรทางเดินอาหารและตับ 

09.10 - 09.40 Wandee Varavithya Honorary Lecture 

Update management of childhood intractable 

constipation 

ศ.เกียรติคุณ นพ.เสกสติ โอสถากุล  

09.40 - 10.10 Practical approach to chronic diarrhea รศ.นพ.ณัฐพงษ อัครผล 

10.10 – 10.30 พัก 

10.30 - 11.30 Colic – Is medical intervention necessary? Mod: ศ.เกยีรติคณุ นพ.เสกสติ โอสถากุล 

ผศ.พญ.บุศรา เจริญวัฒน 
รศ.พญ.พลติถิยา สินธเุสก 

11.30 - 12.00 Vomiting and hypersecretion in babies: Is it always 
GERD? 

รศ.พญ.ศุกระวรรณ อินทรขาว 

12.00 - 12.30 Special Lecture 1  TBA 

12.30 - 13.00 Special Lecture 2  TBA 

13.00 - 13.20 พัก 

13.20 - 14.20 H. pylori infection: Are noninvasive tests enough to 
decide on treatment? 

Mod: ศ.พญ.บุษบา วิวัฒนเวคิน 
รศ.พญ.ธิตมิา เงินมาก 
รศ.พญ.พรรณพัชร พิรยิะนนท 

14.20 - 14.50 Bloating: When to worry อ.นพ.สิทธิโชค ประจวบธัญชาต ิ

14.50 - 15.20 GI and liver manifestations in COVID-19 infection: An 
update 

ผศ.(พิเศษ) พญ.นิยะดา วิทยาศัย   

อ.นพ.สิวโรจน ขนอม  

15.20 - 16.00 การประชุมใหญสามัญประจําป สมาคมกุมารเวชศาสตร
ทางเดินอาหารและตับ พ.ศ. 2565 

 

 
 



 
 
วันที ่11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 
 
เวลา Topic Speaker 

09.00 - 09.30 Dealing with chronic abdominal pain: Tips 
and tricks 

ศ.พญ.สุพร ตรีพงษกรณุา 

09.30 - 10.00 Neonatal cholestasis: Throwing light on 
PNALD 

อ.พญ.ชมชนัท ทับเจริญ   
 

10.00 - 10.20 พัก 

10.20 - 10.50 Fatty liver disease: What else it can be? ผศ.พญ.ฉตัตมณี เลิศอุดมผลวณิช  
 

10.50 - 11.40 Treatment of NAFLD/NASH: Is there any 
effective drug? 

Mod: อ.พญ.ณฐรักษ ชัยจิตรารัชต 

ผศ.พญ.อลิสรา ดํารงมณ ี

พ.ท.นพ.อนันดร วงศธีระสตุ 

11.40 - 12.10 Special Lecture 3  TBA 

12.10 - 12.40 Special Lecture 4  TBA 

12.40 - 12.50 พัก 

12.50 - 13.20 Ascites: Core concepts in diagnosis and 
management 

อ.พญ.หรรษา  ศรีพงษพันธุกุล 

13.20 - 13.50 Acute recurrent pancreatitis: What 
pediatricians should know? 

ผศ.นพ.ทรงพล เกษสุวรรณ 

13.50 - 14.40 Pharmacological treatments for acute 
diarrhea: Worth or waste? 

Mod: รศ.พ.อ.หญิง พญ.นภอร ภาวิจิตร 

รศ.นพ.พรเทพ ตั่นเผาพงษ 

ผศ.พญ.ศริิลักษณ เจนุวัตร 

14.40 - 15.40 Quiz อ.พญ.ลีลา สีมาขจร 

อ.นพ.เติมพงศ ดํารหิศิลป  
อ.พญ.กิรณา วีณิน   

อ.นพ.เศรษฐพงศ จิตตวองไว 

15.40 - 15.50 Rewarding & Closing รศ.พ.อ.หญิง พญ.นภอร  ภาวิจิตร 
นายกสมาคมกุมารเวชศาสตรทางเดินอาหารและตับ 

 
  
 
 
 


