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Sau khi trở về Singapore năm 1998, ông tập trung phát triển chuyên môn trong lĩnh vực ung thư dạ dày, đại 
tràng, gan và tuyến tuỵ. Ngoài các kỹ năng chăm sóc lâm sàng, ông là đồng tác giả của nhiều nghiên cứu 
quan trọng, có tầm ảnh hưởng cao cho điều trị lâm sàng về ung thư đại tràng và tuyến tụy. Là Trưởng khoa 
Huyết học (2005-2011) tại Viện Ung thư Đại học Quốc gia (National University Cancer Institude), Singapore. 
Đặc biệt, ông tập trung phát triển các liệu pháp điều trị mới và nâng cao hiểu biết và nhận thức về những đặc 
trưng bệnh ung bướu của người châu Á, qua đó giúp đỡ nhiều bệnh nhân và gia đình của họ. 

Ông là thành viên của Ủy ban đào tạo chuyên sâu ung bướu (Specialist Training Committee in Medical 
Oncology), thực hiện nhiều hướng dẫn, tư vấn giá trị cho quá trình đào tạo các bác sỹ hàng đầu về nội khoa 
và ung bướu. Ngoài các chức vụ trên, ông cũng từng là Phó giám đốc của NCIS và hiện là ủy viên hội đồng 
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