ประชุมวิชาการครั้งที่ 15 ประจาปี 2564

สถาบันโรคระบบทางเดินอาหารและตับ
นันทนา – เกรียงไกร โชติวัฒนะพันธุ์

New Normal in GI
And Hepatology
(Virtual Conference)

18-20 พฤศจิกายน 2564
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2564

09.20-09.30 Opening Ceremony
09.30-10.40 Recent advanced in esophageal disorder
Chairman: นพ.องอาจ ไพรสณฑรางกูร
(รพ.มหาราชนครเชียงใหม่)
09.30-09.50 PPI misused
นพ.บัญชา โอวาทฬารพร (รพ.สงขลานครินทร์)
09.50-10.10 Globus and GERD: Relevant disease or unique entity
นพ.สว่างพงษ์ จันดี (รพ.สงขลานครินทร์)
10.10-10.30 Esophageal motor dysfunctions in GERD and therapeutic
perspective
พญ.มณฑิรา มณีรัตนะพร (รพ.ศิริราช)
10.30-10.40 Q&A
10.40-11.30 Advance care for constipation patients
Chairman: นพ.ศตวรรษ ทองสวัสดิ์
(รพ.มหาราชนครเชียงใหม่)
10.40-11.00 How to deal with difficult constipation case
พญ.ฐนิสา พัชรตระกูล (รพ.จุฬาลงกรณ์)
11.00-11.20 Dyssynergic defecation and role of anorectal biofeedback
นพ.สุริยา กีรติชนานนท์ (รพ.สงขลานครินทร์)
11.20-11.30 Q&A
11.30-11.50 clinical approach for cryptogenic chronic hepatitis
Chairman: น.อ.นพ.ชินวัตร สุทธิวนา (รพ.ภูมิพลอดุลยเดช)
นพ.พิสิฐ ตั้งกิจวานิชย์ (รพ.จุฬาลงกรณ์)
11.50-13.00 Lunch Symposium by Takeda: Leave the normal and
move on for better outcome in IBD and ARDs
Chairman: พญ.นนทลี เผ่าสวัสดิ์ (รพ.ศิริราช)
Move on for better outcomes in IBD with Gut Selective
Biologics approach
นพ.จุลจักร ลิ่มศรีวิไล (รพ.ศิริราช)
Move on for better outcomes in Acid Related Disease
with P-CABs approach
นพ.ธนวัต ภัทรพันธกุล (รพ.สงขลานครินทร์)
13.00-13.50 Essential in pancreatic neoplasm
Chairman: นพ.ธนพล ไหมแพง (รพ.วัฒโนสถ)
13.00-13.20 Review in pancreatic cancer
นพ.สุพจน์ พงศ์ประสบชัย (รพ.ศิริราช)
13.20-13.40 Surgical Mx in PNET 2021
พญ.ศรีลา สาเภา (รพ.สงขลานครินทร์)
13.40-13.50 Q&A
13.50-14.20 Coffee break
14.20-15.20 Afternoon Symposium by Novo Nordisk: Tackling newnormal obesity: Role of daily pharmacotherapy in weight
management
Chairman&Speaker: นพ.พูลชัย จรัสเจริญวิทยา (รพ.ศิริราช)
พญ. ประพิมพ์พร ฉัตรานุกูลชัย (รพ.รามาธิบดี)
15.20-16.30 New normal in small bowel management
Chairman: นพ.สถาพร มานัสสถิตย์ (รพ.ศิริราช)
15.20-15.40 Role of FMT in GI disorder
นพ.พิเศษ พิเศษพงษา (รพ.บารุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล)
15.40-16.00 Role of gastroenterologist in IDA patients
นพ.ธนวัต ภัทรพันธกุล (รพ.สงขลานครินทร์)
16.00-16.20 GI involvement in SLE patients
นพ.จุลจักร ลิ่มศรีวิไล (รพ.ศิริราช)
16.20-16.30 Q&A

08.00-09.00 Breakfast Symposium by Ferring: Practical points on
variceal bleeding and hepatorenal syndrome
Chairman: นพ.ทวีศักดิ์ แทนวันดี (รพ.ศิริราช)
Variceal bleeding
นพ.ธีระ พิรัชวิสุทธิ์ (รพ.สงขลานครินทร์)
Hepatorenal syndrome
นพ.ศิษฏ์ ศิรมลพิวัฒน์ (รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ)
09.00-09.50 Meet the expert: ERCP
Chairman: นพ.ภัทรพงศ์ กมลาภรณ์ (รพ.รามาธิบดี)
09.00-09.20 Endoscopic treatment in malignant hilar stricture
นพ.จักรสิน โสตถิสุพร (รพ.สงขลานครินทร์)
09.20-09.40 Management of difficult bile duct stone
นพ.รังสรรค์ ฤกษ์นิมิตร (รพ.จุฬาลงกรณ์)
09.40-09.50 Q&A
09.50-10.20 Chotiwattanaphan’s Lecture: Hepatitis B elimination from the
bench to public health perspectives
Chairman: นพ.ธีระ พิรัชวิสุทธิ์ (รพ.สงขลานครินทร์)
นพ.ทวีศักดิ์ แทนวันดี (รพ.ศิริราช)
10.20-10.50 Coffee break
10.50-11.40 As a surgeon buddy
Chairman: นพ.สิริพงศ์ ชีวธนากรณ์กุล (รพ.สงขลานครินทร์)
10.50-11.10 Endoscopic management in esophageal stricture fistula and perforation
พญ.นิศา เนตินาถสุนทร (รพ.สงขลานครินทร์)
11.10-11.30 Endoscopic role in colorectal cancer
นพ.วรายุ ปรัชญกุล (รพ.ศิริราช)
11.30-11.40 Q&A
11.40-12.40 Lunch Symposium by Roche: Optimal care for unresectable
HCC-patients treated with the first line combination therapy
Chairman&Speaker: พญ.วัฒนา สุขีไพศาลเจริญ (รพ.ศรีนครินทร์)
นพ.ธีระ พิรัชวิสุทธิ์ (รพ.สงขลานครินทร์)
12.40-13.50 Debate: EUS guided cholecystostomy vs percutaneous
cholecystostomy in patients with acute cholecystitis
who unfit for surgery
Chairman: นพ.อภิชาติ แสงจันทร์ (รพ.ศรีนครินทร์)
12.40-13.00 EUS: พญ.นนทลี เผ่าสวัสดิ์ (รพ.ศิริราช)
13.00-13.20 PTBD: นพ.ประเดิมชัย คงคา (รพ.จุฬาลงกรณ์)
13.20-13.30 Rebuttal
13.30-13.55 Keynote lecture: Extrahepatic manifestation of MAFLD
Chairman: นพ.สุนทร ชลประเสริฐสุข (รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ)
พญ.ณัยชญา จารูญกุล (รพ.สงขลานครินทร์)
13.55-14.55 Afternoon Symposium by BMS: Breakthrough Clinical Trial
Results in New Standard of Care for metastatic
Esophageal Squamous Cell Carcinoma (ESCC)
14.55-15.20 Coffee break
15.20-16.40 Radiopathological conference
นพ.ธนวัต ภัทรพันธกุล (รพ.สงขลานครินทร์)
นพ.ธนพล เยาว์มณีรัตน์ (รพ.สงขลานครินทร์)
นพ.วิวัฒนา ถนอมเกียรติ (รพ.สงขลานครินทร์)
นพ.ธีระวุฒ ทับทวี (รพ.สงขลานครินทร์)
พญ.เสาวณีย์ ศรีรัตนพงษ์ (รพ.รามาธิบดี)
พญ.นฤมล คล้ายแก้ว (รพ.จุฬาลงกรณ์)
นพ.อรุณ ศิริปุณย์ (รพ.กรุงเทพ)

08.00-09.00 Breakfast symposium by Eisai: IBAT Inhibitor: The next
chapter for chronic constipation treatment
Chairman: นพ.สมชาย ลีลากุศลวงศ์ (รพ.ศิริราช)
พญ.ฐนิสา พัชรตระกูล (รพ.จุฬาลงกรณ์)
พญ.มณฑิรา มณีรัตนะพร (รพ.ศิริราช)
09.00-09.50 Hot topics in HCC management
Chairman: พญ.วัฒนา สุขีไพศาลเจริญ (รพ.ศรีนครินทร์)
09.00-09.20 New strategies for HCC surveillance
นพ.อภิชาติ แก้วเดช (รพ.สงขลานครินทร์)
09.20-09.40 How to deal with immune AE cause by immunotherapy
นพ.สุพจน์ นิ่มอนงค์ (รพ.ศิริราช)
09.40-09.50 Q&A
9.50-10.15 Keynote lecture: OLT status in Thailand
Chairman: พล.ต.นพ.อนุชิต จูฑะพุทธิ (รพ.วิชัยยุทธ)
พญ.อาภัสณี โสภณสฤษฎ์สุข (รพ.รามาธิบดี)
10.15-10.40 Coffee break
10.40-11.50 New paradigms in liver disease
Chairman: พล.ต.นพ.อนุชิต จูฑะพุทธิ (รพ.วิชัยยุทธ)
10.40-11.00 Update care in autoimmune liver disease
พญ.อภิญญา ลีรพันธ์ (รพ.มหาราชนครเชียงใหม่)
11.00-11.20 Novel treatment of hepatic encephalopathy
นพ.เฉลิมรัฐ บัญชรเทวกุล (รพ.ราชวิถี)
11.20-11.40 DOAC used in liver patients
พญ.ศิวะพร ไชยนุวัติ (รพ.ศิริราช)
11.40-11.50 Q&A
11.50-13.00 Lunch symposium by Eisai: Reflect a State-of-the-Art
Treatment Strategy in Intermediate and Advanced HCC
Chairman&Speaker: นพ.ธีระ พิรัชวิสุทธิ์ (รพ.สงขลานครินทร์)
พญ.อาภัสณี โสภณสฤษฎ์สุข (รพ.รามาธิบดี)
13.00-13.50 New normal in hepatology
Chairman: นพ.มล.ทยา กิติยากร (รพ.รามาธิบดี)
13.00-13.20 HCV elimination under national policy
นพ.สมบัติ ตรีประเสริฐสุข (รพ.จุฬาลงกรณ์)
13.20-13.40 Pragmatic non-invasive tests in clinical hepatology
พญ.พิมพ์ศิริ ศรีพงศ์พันธุ์ (รพ.สงขลานครินทร์)
13.40-13.50 Q&A
13.50-14.50 Afternoon symposium by Takeda: Spotlights on Albumin
for Cirrhotic Patients
Chairman: นพ.ธีระ พิรัชวิสุทธิ์ (รพ.สงขลานครินทร์)
นพ.เฉลิมรัฐ บัญชรเทวกุล (รพ.ราชวิถี)
พญ.อภิญญา ลีรพันธ์ (รพ.มหาราชนครเชียงใหม่)
14.50-15.50 Key and Core
Chairman: พญ.นิศา เนตินาถสุนทร (รพ.สงขลานครินทร์)
14.50-15.10 Key and core in gastroenterology
นพ.มล.ทยา กิติยากร (รพ.รามาธิบดี)
15.10-15.30 Key and core in endoscopy
นพ.ทวี รัตนชูเอก (รพ.ราชวิถี)
15.30-15.50 Key and core in liver
นพ.พูลชัย จรัสเจริญวิทยา (รพ.ศิริราช)
15.50-16.00 Closing ceremony

หมดเขตการลงทะเบียน 31 ตุลาคม 2564 / Rerun 90 วัน เฉพาะผู้ลงทะเบียน
อัตราค่าลงทะเบียน 5,000 บาท/คน
ชาระเงินเข้าบัญชีหรือเช็คสั่งจ่าย
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (การประชุม)
บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 565-2-64561-2
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ติดต่อสอบถาม/ลงทะเบียน
สถาบันโรคระบบทางเดินอาหารและตับ นันทนา-เกรียงไกร โชติวัฒนะพันธุ์
ชั้น 8 อาคารเฉลิมพระบารมี โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ .สงขลา 90110
โทรศัพท์ 074 451965-9 ต่อ 113
E-mail: bulhan.nkc@gmail.com

