GI Motility Workshop
Workshop in GI motility studies 2019 ตึกภูมิสิร�มังคลานุสรณ ชั้น 12
โรงพยาบาลจ�ฬาลงกรณ วันที่ 3 ตุลาคม 2562

ผูเขารวมประชุม : อายุรแพทย ศัลยแพทย
พยาบาลเจาหนาที่โรงพยาบาลที่สนใจ

08.00-08.20
08.20-08.30
08.30-08.50
08.50-09.10
09.10-09.30
09.30-10.10
10.10-10.30

Registration ตึกภูมิสิร�มังคลานุสรณ ชั้น 12 โซน A หอง 1204
Welcome speech and opening remarks:
นายกสมาคม นพ.วานิช ปยนิรันดร
High resolution esophageal manometry:
Technique and interpretation (พญ.ศุภมาส เชิญอักษร)
pH monitoring: technique and interpretation:
(นพ.อนุพงศ ตั้งอรุณสันติ)

Coffee break
Case demonstration in high resolution esophageal
manometry: (นพ.สุเทพ กลชาญว�ทย)
Anorectal manometry: technique and interpretation
(นพ.กุลเทพ รัตนโกว�ท)

10.30-11.10

Case demonstration in anorectal manometry:

11.10-11.50

Case demonstration in endoanal ultrasonography:

12.00-13.00
13.00-15.00

Lunch
Hands-on: Case-by-case interpretation in motility tests

(พญ.ฐนิสา พัชรตระกูล)

(พญ.กษยา ตันติพลาชีวะ)

ติดตอลงทะเบียน : คุณว�ลาสิณี ไทยสนธ� (อุก)
Mobile : 085-4892958, 080-9246495
E-mail : thainms@gmail.com

ติดตอโรงแรมที่พัก : คุณ รัชสิร� ประเสร�ฐพร
Hyatt Regency Bangkok Sukhumvit
Mobile : 085-4892958, 080-9246495
E-mail : thainms@gmail.com

การประชุมว�ชาการประจำป

GI Motility Day
2019

(ตึกภูมิสิร�มังคลานุสรณ ชั้น 12โซน C หอง 1219)

Live demonstration commentators and hands-on trainers:
• นพ.สุร�ยะ จักกะพาก • นพ.สมชาย ล�ลากุศลวงศ • นพ.สุเทพ กลชาญว�ทย
• นพ.กุลเทพ รัตนโกว�ท • พญ.ฐนิสา พัชรตระกูล • พญ.บุษบา ว�วัฒนเวคิน
• พญ.ป�ญญว�ร ปติสุทธิธรรม • พญ.มณฑิรา มณีรัตนะพร • พญ.ศุภมาส เชิญอักษร
• พญ.สุร�ยพร แจงศิร�กุล • นพ.อนุพงศ ตั้งอรุณสันติ

Theme: From research to practical
management
***หมายเหตุ ผูลงทะเบียนเขารวมงาน Workshop
ตองนำคอมพิวเตอรโนตบุคมาดวย

3-5 ตุลาคม 2562

Venue: Hyatt Regency Bangkok Sukhumvit

4

ตุลาคม 2562

09.00-9.30
Registration
09.30-9.35
Opening remark: นายกสมาคม นพ.วานิช ปยนิรันดร
Esophagus and stomach session: นพ.สุร�ยะ จักกะพาก
09.35-10.00 Applying pH monitoring for GERD management
10.00-10.25
10.25-10.50

• นพ.พ�รนาถ โชติว�ทยธารากร

Esophageal dysmotility: What we know and
what is next?

• พญ.ฐนิสา พัชรตระกูล

Functional dyspepsia: evidence and practical
management

• พญ.รภัส พ�ทยานนท

10.50-11.50 Lunch symposium I by Takeda
11.50-12.05 Lunch
12:05-13.05 Lunch symposium II by Takeda
Pediatric session: พญ.บุษบา ว�วัฒนเวคิน
13.05-13.30 Chronic abdominal pain in children

• พญ.พล�ตถิยา ส�นธุเสก

13.30-13.55

Carbohydrate maldigestion: test and treat?

13.55-14.20

Gut microbiota, pre-, pro- and antibiotics for
FGID

14.20-14.35
14.35-15.35
Bowel session:
15.35-16.00
16.00-16.25
16.25-16.45

• พญ.นฤมล เดนทรัพยสุนทร
• พญ.พรรณพัชร พ�ร�ยะนนท

Break
Tea time symposium by Eisai
พญ.ดวงพร ว�ระวัฒกานนท

When surgery is needed in anorectal disorders?

• พญ.กษยา ตันติพลาชีวะ

IBS and IBD; Distinction or overlapping

• นพ.ภูร�พงศ กิจดำรงธรรม
ประชุมสามัญประจำป 62
คณะกรรมการและสมาชิกสมาคมฯ

5

ตุลาคม 2562

Systemic disease and GI dysmotility session: นพ.กิตติ จันทรเล�ศฤทธิ์
09.00-9.25
Common GI motility problems in diabetes
• พญ.ป�ญญว�ร ปติสุทธิธรรม
09.25-9:50
Common GI motility problems in critical illness
• นพ.สวางพงษ จันดี
09:50-10.20 Tea time symposium by Thai-Otsuka
10.20-10.35 Break
Challenging FGID cases: นพ.สยาม ศิร�นธรป�ญญา
10.35-11.00 Management of constipation in elderly
• นพ.กุลเทพ รัตนโกว�ท
11.00-11.25 Dealing with difficult FGID patients: Tips from
psychiatrist
• นพ.ชัยชนะ นิ�มนวล
11.25-12.25 Lunch symposium I by RB
12.25-12.40 Lunch
12.40-13.40 Lunch symposium II by Daiichi
Debate and controversy in GI motility: นพ.สมชาย ล�ลากุศลวงศ
13.40-14.05 Laryngopharyngeal reflux: Are they real?
• พญ.ศุภมาส เชิญอักษร
14.05-14.30 Achalasia; POEM or dilation?
• นพ.ชัยณรงค พลานุส�ตเทพา
14.30-14.55 Food for FGID: recommended and not
recommended choices
• พญ.มณฑิรา มณีรัตนะพร
14.55-15.00 Closing remark

แบบฟอรมการลงทะเบียน
ชื่อ
นามสกุล
โรงพยาบาล
Email
ว�ธ�การชำระเง�น
เช็คสั่งจายสมาคมประสาททางเดินอาหารและ
การเคลื่อนไหว (ไทย)
เง�นสดกรุณานำมาชำระดวยตนเอง
ติดตอลงทะเบียนไดที่
คุณวิลาสิณี ไทยสนธิ (อุก)
สมาคมประสาททางเดินอาหารและการเคลื่อนไหว (ไทย)
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา ชั้น 4
แผนกโรคทางเดินอาหารและตับ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา
315 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

อัตราคาลงทะเบียน workshop
Live demonstration +hands on 2,500 บาท
Live demonstration 1,200 บาท
Lecture 4-5 ตุลาคม 3,000 บาท

ติดตอโรงแรมที่พัก
คุณ รัชสิรี ประเสริฐพร
Hyatt Regency Bangkok Sukhumvit
259 SUKHUMVIT 19, SUKHUMVIT ROAD
BANGKOK 10110 THAILAND
E-mail : BHKKHR-RSVN@hyatt.com
Tel : 02 098 1291

