ประชุมว�ชาการ ครั้งที่ 16 ประจำป 2565

สถาบันโรคระบบทางเดินอาหารและตับ
นันทนา – เกร�ยงไกร โชติวัฒนะพันธุ

Refresh and renew in GI and Hepatology
9 – 11 มิถุนายน 2565
ณ โรงแรม ภูเก็ตเกรซแลนด ร�สอรท แอนด สปา จ.ภูเก็ต

วันที่ 9 มิถุนายน 2565

วันที่ 10 มิถุนายน 2565

วันที่ 11 มิถุนายน 2565

09.20-09.30 Opening Ceremony
09.30-10.20 Recent advanced in esophageal disorder
Chairman: นพ.องอาจ ไพรสณฑรางกูร (โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม)
09.30-09.50 Swallowing problems in elderly
พญ.ฐนิสา พัชรตระกูล (โรงพยาบาลจ�ฬาลงกรณ)
09.50-10.10 Non- obstructive dysphagia: Facing a common challenge
นพ.สุร�ยา กีรติชนานนท (โรงพยาบาลสงขลานคร�นทร)
10.10-10.20 Q&A
10.20-10.45 Keynote lecture: The role of gastroenterologist in contribution to
“Globus”, “Belching” and “Hiccup”
Chairman: นพ.สถาพร มานัสสถิตย (โรงพยาบาลศิร�ราช)
นพ.บัญชา โอวาทฬารพร (โรงพยาบาลสงขลานคร�นทร)
10.45-11.35 Tips and Tricks for IBS management
Chairman: พญ.ศุภมาส เชิญอักษร (โรงพยาบาลรามาธิบดี)
10.45-11.05 How to deal with IBS-D
นพ.สวางพงษ จันดี (โรงพยาบาลสงขลานคร�นทร)
11.05-11.25 How to deal with IBS-C
พญ.มณฑิรา มณีรัตนะพร (โรงพยาบาลศิร�ราช)
11.25-11.35 Q&A
11.35-12.00 Keynote lecture: Novel method for HCC surveillance
Chairman: น.อ.นพ.ชินวัตร สุทธิวนา (โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช)
นพ.พ�สิฐ ตั้งกิจวานิชย (โรงพยาบาลจ�ฬาลงกรณ)
12.00-13.10 Lunch Symposium by Viatris: Treat now to cure hepatitis C |
Screening, Treating and Curing
นพ.พ�สิฐ ตั้งกิจวานิชย (โรงพยาบาลจ�ฬาลงกรณ)
นพ.ธีระ พ�รัชว�สุทธิ์ (โรงพยาบาลสงขลานคร�นทร)
13.10-14.00 Essential in GI neoplasm
Chairman: นพ.ธนพล ไหมแพง (โรงพยาบาลวัฒโนสถ)
13.10-13.30 Pre-malignant GI lesions
พญ.รภัส พ�ทยานนท (โรงพยาบาลจ�ฬาลงกรณ)
13.30-13.50 Essential knowledge in small bowel tumor
นพ.จ�ลจักร ลิ�มศร�ว�ไล (โรงพยาบาลศิร�ราช)
13.50-14.00 Q&A
14.00-14.30 Coffee break
14.30-15.30 Afternoon Symposium by Takeda: Comprehensive review in
Acid-related disease management: Refresh and renew
Chairman: นพ.สมชาย ลีลากุศลวงศ (โรงพยาบาลศิร�ราช)
พญ.ศุภมาส เชิญอักษร (โรงพยาบาลรามาธิบดี)
พญ.รภัส พ�ทยานนท (โรงพยาบาลจ�ฬาลงกรณ)
15.30-16.00 Spotlight by DCH Auriga: Hepatitis B treatment : What We Know Now
นพ.ธีระ พ�รัชว�สุทธิ์ (โรงพยาบาลสงขลานคร�นทร)
16.00-17.10 New innovation in endoscopy / MIS
Chairman: พญ.ศร�ลา สำเภา (โรงพยาบาลสงขลานคร�นทร)
16.00-16.20 Al versus endoscopist: How they work together?
นพ.ธนวัต ภัทรพันธกุล (โรงพยาบาลสงขลานคร�นทร)
16.20-16.40 Pitfalls in esophageal stenting
นพ.สมเกียรติ สรรพว�รวงศ (โรงพยาบาลสงขลานคร�นทร)
16.40-17.00 Novel technology / technique in surgical bariatric (robotic)
นพ.สิร�พงศ ชีวธนากรณกุล (โรงพยาบาลสงขลานคร�นทร)
17.00-17.10 Q&A

07.30-09.00 Breakfast symposium by Takeda: Paving the way towards better
patient outcomes in Inflammatory Bowel Disease
นพ.จ�ลจักร ลิ�มศร�ว�ไล (โรงพยาบาลศิร�ราช)
นพ.พ�เศษ พ�เศษพงษา (โรงพยาบาลบำรุงราษฎร อินเตอรเนชั่นแนล)
09.00-09.50 Safety workplace: Roles of gastroenterologist
Chairman: นพ.ภัทรพงศ กมลาภรณ (โรงพยาบาลรามาธิบดี)
09.00-09.20 Tools for endoscopic training
นพ.มล.ทยา กิติยากร (โรงพยาบาลรามาธิบดี)
09.20-09.40 Updated endoscopy in infectious control post Covid-19 pandemic
นพ.รังสรรค ฤกษนิมิตร (โรงพยาบาลจ�ฬาลงกรณ)
09.40-09.50 Q&A
09.50-10.20 Chotiwattanaphan’s lecture: HBV treatment cure: Is it fict or fact?
Chairman: นพ.ธีระ พ�รัชว�สุทธิ์ (โรงพยาบาลสงขลานคร�นทร) และ
นพ.อุดม คชินทร (โรงพยาบาลศิร�ราช)
Prof. Seng Gee Lim (National University Hospital, Singapore)
10.20-10.50 Coffee break
10.50-11.20 Spotlight by Janssen-Cilag: Evolving Treatment Strategies for
Inflammatory Bowel Disease
Chairman: พญ.ณัยชญา จำรูญกุล (โรงพยาบาลสงขลานคร�นทร)
นพ.พ�เศษ พ�เศษพงษา (โรงพยาบาลบำรุงราษฎร อินเตอรเนชั่นแนล)
11.20-12.10 HBP: Best practice
Chairman: นพ.สิร�พงศ ชีวธนากรณกุล (โรงพยาบาลสงขลานคร�นทร)
11.20-11.40 Best practice of indeterminate biliary stricture
พญ.นิศา เนตินาถสุนทร (โรงพยาบาลสงขลานคร�นทร)
11.40-12.00 Gall bladder problem other than stone
นพ.วรายุ ปรัชญกุล (โรงพยาบาลศิร�ราช)
12.00-12.10 Q&A
12.10-13.30 Lunch Symposium by Sysmex
Chairman: นพ.ธีระ พ�รัชว�สุทธิ์ (โรงพยาบาลสงขลานคร�นทร)
Prof. Seng Gee Lim (National University Hospital, Singapore)
13.30-14.20 Debate: EUS VS ERCP for biliary drainage in distal malignant obstruction
Chairman: นพ.อภิชาติ แสงจันทร (โรงพยาบาลศร�นคร�นทร)
13.30-13.50 EUS for biliary drainage in distal malignant obstruction
นพ.ประเดิมชัย คงคำ (โรงพยาบาลจ�ฬาลงกรณ)
13.50-14.10 ERCP for biliary drainage in distal malignant obstruction
พญ.นนทลี เผาสวัสดิ์ (โรงพยาบาลศิร�ราช)
14.10-14.20 Rebuttal
14.20-14.45 Keynote lecture: Recent update in sarcopenia and chronic liver disease
Chairman: นพ.สุนทร ชลประเสร�ฐสุข (โรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ)
พญ.ณัยชญา จำรูญกุล (โรงพยาบาลสงขลานคร�นทร)
14.45-15.15 Coffee break
15.15-16.15 Afternoon Symposium by Eisai : The Potential role of IBAT Inhibitor
in chronic constipation management
Chairman: นพ.ศตวรรษ ทองสวัสดิ์ (โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม)
พญ.มณฑิรา มณีรัตนะพร (โรงพยาบาลศิร�ราช)
นพ.สวางพงษ จันดี (โรงพยาบาลสงขลานคร�นทร)
16.15-17.35 Radiopathological conference by Bayer
นพ.ธนวัต ภัทรพันธกุล (โรงพยาบาลสงขลานคร�นทร)
นพ.ธนพล เยาวมณีรัตน (โรงพยาบาลสงขลานคร�นทร)
นพ.ว�วัฒนา ถนอมเกียรติ (โรงพยาบาลสงขลานคร�นทร)
นพ.ธีระวุฒ ทับทว� (โรงพยาบาลสงขลานคร�นทร)
นพ.คณิน คะนึงวานิชกุล (โรงพยาบาลสงขลานคร�นทร)
พญ.เสาวณีย ศร�รัตนพงษ (โรงพยาบาลรามาธิบดี)
พญ.นฤมล คลายแกว (โรงพยาบาลจ�ฬาลงกรณ)
นพ.อรุณ ศิร�ปุณย (โรงพยาบาลกรุงเทพ)

07.30-09.00 Breakfast symposium by DKSH: BCAA: Beyond its Nutrition Aspect
in Cirrhotic patient
นพ.ธีระ พ�รัชว�สุทธิ์ (โรงพยาบาลสงขลานคร�นทร)
พญ.อภิญญา ลีรพันธ (โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม)
09.00-10.10 Hot topics in cirrhotic / HCC management
Chairman: พญ.วัฒนา สุข�ไพศาลเจร�ญ (โรงพยาบาลศร�นคร�นทร)
09.00-09.20 How to prepare cirrhotic patient to operation
นพ.อภิชาติ แกวเดช (โรงพยาบาลสงขลานคร�นทร)
09.20-09.40 Dealing with post TACE complication
นพ.สุพจน นิ�มอนงค (โรงพยาบาลศิร�ราช)
09.40-09.50 Baveno VII: what’s new?
พญ.ศิวะพร ไชยนุวัติ (โรงพยาบาลศิร�ราช)
10.00-10.10 Q&A
10.10-10.35 Keynote lecture: Gut microbiota in the liver disease
Chairman: พล.ต.นพ.อนุชิต จ�ฑะพ�ทธิ (โรงพยาบาลว�ชัยยุทธ)
พญ.อาภัสณี โสภณสฤษฎสุข (โรงพยาบาลรามาธิบดี)
10.35-11.05 Spotlight by Eisai: Spotlight on HCC: Optimizing Roles of TKIs in
Intermediate and Advanced HCC
Chairman: นพ.ทว�ศักดิ์ แทนวันดี (โรงพยาบาลศิร�ราช)
นพ.ธีระ พ�รัชว�สุทธิ์ (โรงพยาบาลสงขลานคร�นทร)
11.05-11.55 M and M: mushroom and medication induced liver injury
Chairman: พล.ต.นพ.อนุชิต จ�ฑะพ�ทธิ (โรงพยาบาลว�ชัยยุทธ)
11.05-11.25 Mushroom and liver injury
พญ.อภิญญา ลีระพันธ (โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม)
11.25-11.45 Herbal DILI
นพ.เฉลิมรัฐ บัญชรเทวกุล (โรงพยาบาลราชว�ถี)
11.45-11.55 Q&A
11.55-13.00 Lunch symposium by Valor: Fibroscan 630 Expert : Upgraded
Fibroscan for Better Prediction
Chairman: นพ.ธีระ พ�รัชว�สุทธิ์ (โรงพยาบาลสงขลานคร�นทร)
พญ.ณัยชญา จำรูญกุล (โรงพยาบาลสงขลานคร�นทร)
นพ.พ�ลชัย จรัสเจร�ญว�ทยา (โรงพยาบาลศิร�ราช)
13.00-13.25 Keynote lecture: Debatable among HBV guideline (APASL, AASLD
and EASL): How we manage our patients
Chairman: นพ.ทว�ศักดิ์ แทนวันดี (โรงพยาบาลศิร�ราช)
นพ.ธีระ พ�รัชว�สุทธิ์ (โรงพยาบาลสงขลานคร�นทร)
13.25-14.15 NAFLD: what else to know
Chairman: นพ.ศตวรรษ ทองสวัสดิ์ (โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม)
13.25-13.45 NAFLD and HCC
นพ.พ�ลชัย จรัสเจร�ญว�ทยา (โรงพยาบาลศิร�ราช)
13.45-14.05 Non-conventional lifestyle intervention in NAFLD
พญ.พ�มพศิร� ศร�พงศพันธุ (โรงพยาบาลสงขลานคร�นทร)
13.45-14.05 Q&A
14.15-15.15 Afternoon symposiums by Roche: How to improve HCC Patients
Outcomes starting from Diagnosis to Treatment
Chairman: นพ.ธีระ พ�รัชว�สุทธิ์ (โรงพยาบาลสงขลานคร�นทร)
Improving early detection of HCC: The Quest for Biomarkers and
New Algorithm
นพ.สุพจน นิ�มอนงค (โรงพยาบาลศิร�ราช)
The Changing Face of HCC in Real World with the Combination of
Immunotherapy
พญ.วัฒนา สุข�ไพศาลเจร�ญ (โรงพยาบาลศร�นคร�นทร)
Panel Discussion
15.15-15.50 Key and Core
Chairman: พญ.นิศา เนตินาถสุนทร (โรงพยาบาลสงขลานคร�นทร)
15.15-15.35 Key and core in gastroenterology
นพ.พ�เศษ พ�เศษพงษา (โรงพยาบาลบำรุงราษฎร อินเตอรเนชั่นแนล)
15.35-15.55 Key and core in endoscopy
นพ.จักรสิน โสตถิสุพร (โรงพยาบาลสงขลานคร�นทร)
15.55-16.15 Key and core in liver
นพ.สมบัติ ตร�ประเสร�ฐสุข (โรงพยาบาลจ�ฬาลงกรณ)
16.15-16.25 Closing ceremony

คาลงทะเบียน 5,000 บาท / คน I หมดเขตการลงทะเบียน 31 พฤษภาคม 2565
ติดตอสอบถาม

Website

การลงทะเบียน แจงการชำระเง�น
และสำรองหองพัก

สถาบันโรคระบบทางเดินอาหารและตับ นันทนา-เกร�ยงไกร โชติวัฒนะพันธุ
ชั้น 8 อาคารเฉลิมพระบารมี โรงพยาบาลสงขลานคร�นทร
อ.หาดใหญ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท 074 451965-9 ตอ 113
E-mail : bulhan.r@g.psu.ac.th

