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09.50 – 10.00 Opening Ceremony
10.00 – 10.50 My patient developed PPI-refractory GERD
 Chairman: นพ.บัญชา โอวาทฬารพร (โรงพยาบาลสงขลานครินทร)
10.00 – 10.20 Esophageal symptoms
 นพ.สุริยา กีรติชนานนท (โรงพยาบาลสงขลานครินทร)
10.20 – 10.40 Extraesophageal symptoms
 พญ.มณฑิรา มณีรัตนะพร (โรงพยาบาลศิริราช)
10.40 – 10.50 Q & A
10.50 – 11.40 My patient has subepithelial nodule at body of stomach
 Chairman: นพ.องอาจ ไพรสณฑรางกูร 
 (โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม)
10.50 – 11.10 How to approach?
 พญ.นิศา เนตินาถสุนทร (โรงพยาบาลสงขลานครินทร)
11.10 – 11.30 How to treat?
 นพ.ภัทรพงศ กมลาภรณ (โรงพยาบาลรามาธิบดี)
11.30 – 11.40 Q & A
11.40 – 13.00 Lunch symposium 
13.00 – 13.50 My patient has small bowel problems
 Chairman: นพ.พิศาล ไมเรียง (โรงพยาบาลศรีนครินทร)
13.00 – 13.20 Approach to small bowel diarrhea
 นพ.จุลจักร ล่ิมศรีวิไล (โรงพยาบาลศิริราช)
13.20 – 13.40 Diagnosis and treatment of SIBO
 พญ.ฐนิสา พัชรตระกูล (โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ)
13.40 – 13.50 Q & A
13.50 – 14.15 Keynote Lecture: How to approach ileocecal lesion?
 Chairman: นพ.สมชาย ลีลากุศลวงศ (โรงพยาบาลศิริราช)
 นพ.ภานุ เวชวิทยาขลัง (โรงพยาบาลสงขลานครินทร)
14.10 – 14.15 Q & A
14.15 – 15.25 Essential knowledge in CRC 2020
 Chairman: นพ.ธนพล ไหมแพง (โรงพยาบาลวัฒโนสถ)
14.15 – 14.35 Genetic testing in CRC
 นพ.มล.ทยา กิติยากร (โรงพยาบาลรามาธิบดี)
14.35 – 14.55 Optimal CRC surveillance
 นพ.ธนวัต ภัทรพันธกุล (โรงพยาบาลสงขลานครินทร)
14.55 – 15.15 Advanced in surgical treatment of CRC
 พญ.ธีรนุช บุญพิพัฒนาพงศ (โรงพยาบาลสงขลานครินทร)
15.15 – 15.25 Q & A
15.25 – 15.50  Coffee break
15.50 – 16.50  Afternoon symposium 
16.50 – 17.15 Tips and tricks in management of IBD
 Chairman: นพ.สถาพร มานัสสถิตย (โรงพยาบาลศิริราช)
 พญ.สติมัย อนิวรรณน (โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ)

07.30 – 09.00 Breakfast symposium
09.00 – 09.50 My patient has pancreatic lesion
 Chairman: นพ.องอาจ ไพรสณฑรางกูร 
 (โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม)
09.00 – 09.20 Practical approach
 นพ.พรเทพ อังศุวัชรากร (โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ)
09.20 – 09.40 Optimal management 
 นพ.วรายุ ปรัชญกุล (โรงพยาบาลศิริราช)
09.40 – 09.50 Q & A
09.50 – 10.20 Chotiwattanaphan’s Lecture  
 A paradigm shift in Thai endoscopy
 Chairman: นพ.บัญชา โอวาทฬารพร (โรงพยาบาลสงขลานครินทร)
 นพ.ทวี รัตนชูเอก (โรงพยาบาลราชวิถี)
10.20 – 10.50  Coffee break
10.50 – 11.40 My patient is not a surgical candidate : How to manage
 Chairman: นพ.อุดม คชินทร (โรงพยาบาลศิริราช)
10.50 – 11.10 Cholecystectomy
 นพ.รังสรรค ฤกษนิมิตร (โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ)
11.10 – 11.30 Colonic disease
 นพ.จักรสิน โสตถิสุพร (โรงพยาบาลสงขลานครินทร)
11.30 – 11.40 Q & A
11.40 – 13.00 Lunch symposium 
13.00 – 13.50  Debate : EUS guided biliary drainage as a primary 
 modality in distal malignant CBD obstruction pros and cons
 Chairman: นพ.อภิชาติ แสงจันทร (โรงพยาบาลกรุงเทพ ขอนแกน)
13.00 – 13.20  Pros: นพ.ประเดิมชัย คงคํา (โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ)
13.20 – 13.40  Cons: พญ.นนทลี เผาสวัสด์ิ (โรงพยาบาลศิริราช)
13.40 – 13.50 Rebuttal  
13.50 – 14.30 My obese patient failed weight reduction
 Chairman: พญ.ศรีลา สําเภา (โรงพยาบาลสงขลานครินทร)
13.50 – 14.10 Pharmacotherapy
 นพ.พูลชัย จรัสเจริญวิทยา (โรงพยาบาลศิริราช)
14.10 – 14.30 Bariatric surgery
 นพ.สิริพงศ ชีวธนากรณกุล (โรงพยาบาลสงขลานครินทร)
14.30 – 15.30  Afternoon Symposium 
15.30 – 16.00  Coffee break
16.00 – 17.10 Clinico-Radio-Pathology in GI and Liver diseases
 นพ.วิวัฒนา ถนอมเกียรติ (โรงพยาบาลสงขลานครินทร)
 พญ. เสาวณีย ศรีรัตนพงษ (โรงพยาบาลรามาธิบดี)
 พญ.นฤมล วิเศษโอภาส (โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ)
 นพ.สรชา รุกขพันธ (โรงพยาบาลสงขลานครินทร)
 นพ.จักรสิน โสตถิสุพร (โรงพยาบาลสงขลานครินทร)
 นพ.อรุณ ศิริปุณย (โรงพยาบาลกรุงเทพ)
 นพ.ธนวัต ภัทรพันธกุล (โรงพยาบาลสงขลานครินทร)
 นพ.คณิน คะนึงวานิชกุล (โรงพยาบาลสงขลานครินทร)
19.00 – 21.00  Faculty dinner 
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07.30 – 09.00 Breakfast symposium
09.00 – 09.50 My cirrhotic patient developed decompensation
 Chairman: น.อ.นพ.ชินวัตร สุทธิวนา (โรงพยาบาลภูมิพล)
09.00 – 09.20 Acute on chronic liver failure (ACLF)
 นพ.เฉลิมรัฐ บัญชรเทวกุล (โรงพยาบาลราชวิถี)
09.20 – 09.40 PPI and Beta blocker in decompensated cirrhosis
 พญ.อาภัสณี โสภณสฤษฎสุข (โรงพยาบาลรามาธิบดี)
09.40 – 09.50 Q & A
09.50 – 10.15 Keynote Lecture: Sarcopenia in cirrhotic patient: Its 
 impact and management
 Chairman: พล.ต.นพ.อนุชิต จูฑะพุทธิ (โรงพยาบาลวิชัยยุทธ)
 พญ.ณัยชญา จํารูญกุล (โรงพยาบาลสงขลานครินทร)
10.10 – 10.15 Q & A
10.15 – 10.45  Coffee break
10.45 – 11.15 State of the art lecture: How to manage difficult 
 case in hepatology?
 Chairman: นพ.ศตวรรษ ทองสวัสด์ิ    
 (โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม)
 นพ.ธีระ พิรัชวิสุทธ์ิ (โรงพยาบาลสงขลานครินทร)
11.15 – 12.15 My patient has hepatocellular carcinoma
 Chairman: พญ.วัฒนา สุขีไพศาลเจริญ (โรงพยาบาลศรีนครินทร)
11.15 – 11.35 New HCC staging
 นพ.อภิชาติ แกวเดช (โรงพยาบาลสงขลานครินทร)
11.35 – 11.55 Radio-Intervention in advanced HCC
 นพ.กิตติพิชญ บรรณางกูร (โรงพยาบาลสงขลานครินทร)
11.55 – 12.15 Systemic therapy in advanced HCC
 นพ.สุพจน น่ิมอนงค (โรงพยาบาลศิริราช)
12.15 – 13.45 Lunch symposium 
13:45 – 14:30 Keynote Lecture: Challenging situation in liver disease
 Chairman: พ.ต.นพ.ศักรินทร จิรพงศธร (โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา)
13.45 – 14:05  Management of steroid-refractory AIH
 พญ.อภิญญา ลีระพันธ (โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม)
14.05 – 14:25  Pharmacotherapy for modifying natural course of cirrhosis
 นพ.ศิษฏ ศิรมลพิวัฒน (โรงพยาบาลธรรมศาสตร)
14.25 – 14.30 Q & A
14.30 – 15.50 Key & Core
 Chairman: นพ.ทีปวิทย วิถีรุงโรจน (โรงพยาบาลกรุงเทพ หาดใหญ)
14.30 – 14.50  Key & Core in gastroenterology 
 นพ.พิเศษ พิเศษพงษา (โรงพยาบาลบํารุงราษฎร อินเตอรเนช่ันแนล)
14.50 – 15.10 Key & Core in hepatology
 นพ.ทวีศักด์ิ แทนวันดี (โรงพยาบาลศิริราช)
15.10 – 15.30 Key & Core in endoscopy
 นพ.อรุณ ศิริปุณย (โรงพยาบาลกรุงเทพ)
15.30– 15.50 Key & Core in pancreatology 
 นพ.สุพจน พงศประสบชัย (โรงพยาบาลศิริราช)
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