
Autoimmune Neurology
ระหวางวันที่ 6-8 มีนาคม พ.ศ. 2562

ณ หองประชุม ชั้น 12 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ 

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ สภากาชาดไทย

ขาพเจา .......................................................................................... 

นามสกุล ........................................................................................

มือถือ ............................................................................................ 
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คาลงทะเบียน   

 แพทยสมาชิก            3,000 บาท

            แพทยผูสนใจ            3,500 บาท

ยกเวนคาลงทะเบียน สำหรับแพทยสมาชิกสมาคมประสาทวิทยาฯ 
อายุ 60 ปขึ้นไป

กรุณาระบุ วัน/เดือน/ป เกิด วันที่ ......... เดือน........................ พ.ศ. .............

วิธีการชำระเงิน

 เช็ค สั่งจาย “สมาคมประสาทวิทยาแหงประเทศไทย”

  ธนาณัติสั่งจายในนาม “สมาคมประสาทวิทยาแหงประเทศไทย”
  ปณ.เพชรบุรีตัดใหม 10311

  โอนเงินผานบัญชีสมาคมประสาทวิทยาแหงประเทศไทย

รายละเอียดการโอนเงิน ธนาคารไทยพาณิชย จำกัด (มหาชน) 

ชื่อบัญชี “สมาคมประสาทวิทยาแหงประเทศไทย” 

เลขที่บัญชี 026-294980-4  สาขารามาธิบดี 

กรุณาสงสำเนาการโอนเงิน พรอมที่อยูในการจัดสงใบเสร็จรับเงิน

โปรดสงแบบฟอรมคืนที่ สมาคมประสาทวิทยาแหงประเทศไทย
อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ป ชั้น 7 เลขที่ 2 ซ.ศูนยวิจัย ถ.เพชรบุรีตัดใหม 
หวยขวาง บางกะป กรุงเทพฯ 10320
โทรศัพท  0-2716-5901, 0-2716-5994  โทรสาร 0-2716-6004 
E-mail nstt2004@gmail.com    
ขอมูลเพิ่มเติมสามารถดูไดจาก www.neurothai.org

การประชุมวิชาการประจำป 

ครั้งที่ 59 พ.ศ. 2562

สมาคมประสาทวิทยาแหงประเทศไทย
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ณ หองประชุม ชั้น 12 

อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ 

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ สภากาชาดไทย

วันพุธที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2562 วันพุธที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2562 

ประธาน ศ.พญ.รวิพรรณ วิฑูรพณิชย

ประธานรวม นพ.สมศักดิ์ ลัพธิกุลธรรม 

Introduction to autoimmune neurology
08:00-08:30 Registration and opening remark by
 president of NST
08:30-09:00 When to suspect autoimmune
 neurological disorder
 ศ.นพ.กัมมันต พันธุมจินดา
 คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

09:00-09:30 Novel biomarker discovery in
 autoimmune neurology
 นพ.เมธา อภิวัฒนากุล      สถาบันประสาทวิทยา 

09:30-10:00 Coffee & Tea Break

10:00-11:00     Autoimmune blindness, deafness and
  unsteadiness
 พญ.ปนิษฐา จินดาหรา 
 คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี  
 รศ.นพ.จันทรชัย เจรียงประเสริฐ
 คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี 

11:00-11:30 Lunch Symposium 1: 
 Topic: Effect of Cilostazol on Cognition  
 after Stroke
 Speaker: Prof.Seoung Hye Choi, MD, PhD
 Moderator and Speaker Prof.Nijasri C. Suwanwela 
 Faculty of Medicine, Chulalongkorn University

 Sponsored by บริษัท ไทยโอซูกา จำกัด

11:30-12:00 Lunch Symposium 2:
 Topic: Optimizing Treatment Outcomes  
 for Multiple Sclerosis
 Speaker: นพ.เมธา อภิวัฒนากุล
 สถาบันประสาทวิทยา 

 Sponsored by บริษัท ซาโนฟ-อเวนตีส (ประเทศไทย) จำกัด

12:00-13:00 Lunch

ประธาน  พล.ต.พญ.จิตถนอม สุวรรณเตมีย   

ประธานรวม นพ.สมชาย โตวณะบุตร

Precision Medicine
13:00-13:30 Novel immunotherapy in Alzheimer’s disease
 รศ.พญ.วรพรรณ เสนาณรงค 
 คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล

13:30-14:00 Immunotherapy in headache medicine
 พ.อ.นพ.เจษฎา อุดมมงคล   โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา 

14:00-14:30 Novel and emerging use of
  immunotherapy in neuro-oncology
 รศ.นพ.สิทธิ์ สาธรสุเมธี   คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล

14:30-15:00 Coffee & Tea Break

The almost forgotten syndrome
15:00-15:30 Painful ophthalmoplegia
 ผศ.นพ.สุรัตน ตันประเวช   
 คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม

15:30-16:00 Vogt-Koyanagi-Harada syndrome
 พญ.สัญสณีย พงษภักดี  โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช 

วันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2562

วันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2562

ประธาน รศ.พญ.นาราพร ประยูรวิวัฒน   

ประธานรวม รศ.นพ.พรชัย สถิรปญญา  

Neuromuscular disease
08:30-09:00 Novel therapy in Myasthenia gravis          
 รศ.พญ.กนกวรรณ บุญญพิสิฏฐ
 คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล   

09:00-09:30 Novel therapy in chronic immune
 mediated neuropathy
 นพ.นฤพัชร สวนประเสริฐ  สถาบันประสาทวิทยา 

09:30-10:00 Coffee & Tea Break

10:00-11:00 Uncommon but treatable neuromuscular 
 disorder
 พญ.ธนนันท ธรรมมงคลชัย
 คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี 
 ดร.นพ.จรุงไทย เดชเทวพร
 คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี 

11:00-11:30 Lunch Symposium 3:
 Topic: Challenges in Recognising Late  
 Onset Pompe Disease
 Speaker: ผศ.นพ.ณัฐ พสุธารชาติ  
 คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

 Sponsored by บริษัท ซาโนฟ-อเวนตีส (ประเทศไทย) จำกัด

11:30-12:00 Lunch Symposium 4:
 Topic: Reaching the update 
 recommendation of epilepsy treatment
 Speaker: อ.นพ.ชูศักดิ์ ลิโมทัย
            โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ สภากาชาดไทย
 Sponsored by บริษัท แกล็กโซสมิทไคลน (ประเทศไทย) จำกัด
12:00-13:00 Lunch 
ประธาน นพ.อาคม อารยาวิชานนท  
ประธานรวม นพ.พัฒน กอรัตนคุณ  
Research and free paper session
13:00-14:30 Research in Neuroscience; Free paper
 Presentation  
 Moderator: ศ.นพ.รุงโรจน พิทยศิริ  
 คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
14:30-15:00 Coffee & Tea Break
Meet the Professor: Update in Clinical Neurology in 2018-2019
15:00-15:45 Cannabinoid and Neurology
 ศ.นพ.ธีระวัฒน เหมะจุฑา  
 คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย   
15:45-16:15 Neuromuscular disorder
 ศ.นพ.กองเกียรติ กูณฑกันทรากร   
 คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร   
16:15-16:45 Epilepsy
 ศ.นพ.คณิตพงษ ปราบพาล  
 คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร   

วันศุกรที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2562

ประธาน ศ.นพ.กองเกียรติ กูณฑกันทรากร  

ประธานรวม นพ.ไพโรจน บุญคงชื่น

Multiple sclerosis and related disorder
08:30-09:00 CNS vasculitis
 พญ.กรรณิการ คงบุญเกียรติ   
 คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 

09:00-09:30 Update on treatment of primary and
  secondary progressive multiple sclerosis 
 พญ.จันจิรา สาธุกิจชัย  โรงพยาบาลกรุงเทพ  

09:30-10:00 Update on Autoimmune Aquaporin
  channelopathy and MOGopathies
 พญ.สสิธร ศิริโท  โรงพยาบาลบำรุงราษฎร  

10:00-10:30 Coffee & Tea Break

วันศุกรที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2562
10:30-11:15 The 16th Athasit Oration “The Burden of 
 Neurological Disease including Multiple 
 Sclerosis with reference to South East Asia”
 Prof.William Carroll
 Neuroimmunology Clinic Perron Institute for
  Neurological and Translational Science, Australia

11:15-11:45 การประชุมสามัญประจำป 
 สมาคมประสาทวิทยาแหงประเทศไทย

11:45-12:15 Lunch Symposium 5:
 Theme: Update Management of AIS
  in Thailand
 Update Stroke Guidelines in Thailand
 Speaker: พญ.ทัศนีย ตันติฤทธิศักดิ์  สถาบันประสาทวิทยา
 Common Pitfalls in Thrombolysis 
 Speaker: ศ.พญ.นิจศรี ชาญณรงค (สุวรรณเวลา) 
 คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
 Sponsored by บริษัท เบอริงเกอร อินเกลไฮม (ไทย) จำกัด

12:15-12:45 Lunch Symposium 6: 
 Topic: Practical use of dopamine agonist as 
 adjunctive therapy in Parkinson’s Disease
 Speaker: รศ.นพ.ประวีณ โลหเลขา             

 คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
 Sponsored by บริษัท แกล็กโซสมิทไคลน (ประเทศไทย) จำกัด

12:45-13:15 Lunch Symposium 7:  
 Topic: Pharmacology and Role of EGb761 
 in cognitive impairment
          Speakers: รศ.ดร.ภญ.จุฑามณี สุทธิสีสังข
 คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
 พ.อ.นพ.เจษฎา อุดมมงคล  โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา
 Sponsored by บริษัท เอ. เมนารินี (ประเทศไทย) จำกัด

13:15-14:00 Lunch
ประธาน รศ.นพ.สมบัติ มุงทวีพงษา   

ประธานรวม รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเกา  
Autoimmune neurological syndrome
14:00-14:30 Immune reconstitution syndrome 
 ผศ.นพ.สุพจน ตุลยาเดชานนท
    คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี 

14:30-15:00 Pachymeningitis
 นพ.ไอยวุฒิ ไทยพิสุทธิกุล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ สภากาชาดไทย

15:00-15:30 Autoantibodies mediated epilepsy
 พ.ท.พญ.พาสิริ สิทธินามสุวรรณ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา

15:30-16:00     Immune mediated movement disorder
 นพ.พิเชฐ เติมสารทรัพย 
 คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี

ใบแสดงความจำนงรวมนิทรรศการและสนับสนุน

การประชุมวิชาการประจำป ครั้งที่ 59 พ.ศ. 2562  
สมาคมประสาทวิทยาแหงประเทศไทย
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ประธาน รศ.พญ.นาราพร ประยูรวิวัฒน   

ประธานรวม รศ.นพ.พรชัย สถิรปญญา  

Neuromuscular disease
08:30-09:00 Novel therapy in Myasthenia gravis          
 รศ.พญ.กนกวรรณ บุญญพิสิฏฐ
 คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล   

09:00-09:30 Novel therapy in chronic immune
 mediated neuropathy
 นพ.นฤพัชร สวนประเสริฐ  สถาบันประสาทวิทยา 

09:30-10:00 Coffee & Tea Break

10:00-11:00 Uncommon but treatable neuromuscular 
 disorder
 พญ.ธนนันท ธรรมมงคลชัย
 คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี 
 ดร.นพ.จรุงไทย เดชเทวพร
 คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี 

11:00-11:30 Lunch Symposium 3:
 Topic: Challenges in Recognising Late  
 Onset Pompe Disease
 Speaker: ผศ.นพ.ณัฐ พสุธารชาติ  
 คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

 Sponsored by บริษัท ซาโนฟ-อเวนตีส (ประเทศไทย) จำกัด

11:30-12:00 Lunch Symposium 4:
 Topic: Reaching the update 
 recommendation of epilepsy treatment
 Speaker: อ.นพ.ชูศักดิ์ ลิโมทัย
            โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ สภากาชาดไทย
 Sponsored by บริษัท แกล็กโซสมิทไคลน (ประเทศไทย) จำกัด
12:00-13:00 Lunch 
ประธาน นพ.อาคม อารยาวิชานนท  
ประธานรวม นพ.พัฒน กอรัตนคุณ  
Research and free paper session
13:00-14:30 Research in Neuroscience; Free paper
 Presentation  
 Moderator: ศ.นพ.รุงโรจน พิทยศิริ  
 คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
14:30-15:00 Coffee & Tea Break
Meet the Professor: Update in Clinical Neurology in 2018-2019
15:00-15:45 Cannabinoid and Neurology
 ศ.นพ.ธีระวัฒน เหมะจุฑา  
 คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย   
15:45-16:15 Neuromuscular disorder
 ศ.นพ.กองเกียรติ กูณฑกันทรากร   
 คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร   
16:15-16:45 Epilepsy
 ศ.นพ.คณิตพงษ ปราบพาล  
 คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร   
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ประธาน ศ.นพ.กองเกียรติ กูณฑกันทรากร  

ประธานรวม นพ.ไพโรจน บุญคงชื่น

Multiple sclerosis and related disorder
08:30-09:00 CNS vasculitis
 พญ.กรรณิการ คงบุญเกียรติ   
 คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 

09:00-09:30 Update on treatment of primary and
  secondary progressive multiple sclerosis 
 พญ.จันจิรา สาธุกิจชัย  โรงพยาบาลกรุงเทพ  

09:30-10:00 Update on Autoimmune Aquaporin
  channelopathy and MOGopathies
 พญ.สสิธร ศิริโท  โรงพยาบาลบำรุงราษฎร  

10:00-10:30 Coffee & Tea Break
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10:30-11:15 The 16th Athasit Oration “The Burden of 
 Neurological Disease including Multiple 
 Sclerosis with reference to South East Asia”
 Prof.William Carroll
 Neuroimmunology Clinic Perron Institute for
  Neurological and Translational Science, Australia

11:15-11:45 การประชุมสามัญประจำป 
 สมาคมประสาทวิทยาแหงประเทศไทย

11:45-12:15 Lunch Symposium 5:
 Theme: Update Management of AIS
  in Thailand
 Update Stroke Guidelines in Thailand
 Speaker: พญ.ทัศนีย ตันติฤทธิศักดิ์  สถาบันประสาทวิทยา
 Common Pitfalls in Thrombolysis 
 Speaker: ศ.พญ.นิจศรี ชาญณรงค (สุวรรณเวลา) 
 คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
 Sponsored by บริษัท เบอริงเกอร อินเกลไฮม (ไทย) จำกัด

12:15-12:45 Lunch Symposium 6: 
 Topic: Practical use of dopamine agonist as 
 adjunctive therapy in Parkinson’s Disease
 Speaker: รศ.นพ.ประวีณ โลหเลขา             

 คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
 Sponsored by บริษัท แกล็กโซสมิทไคลน (ประเทศไทย) จำกัด

12:45-13:15 Lunch Symposium 7:  
 Topic: Pharmacology and Role of EGb761 
 in cognitive impairment
          Speakers: รศ.ดร.ภญ.จุฑามณี สุทธิสีสังข
 คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
 พ.อ.นพ.เจษฎา อุดมมงคล  โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา
 Sponsored by บริษัท เอ. เมนารินี (ประเทศไทย) จำกัด

13:15-14:00 Lunch
ประธาน รศ.นพ.สมบัติ มุงทวีพงษา   

ประธานรวม รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเกา  
Autoimmune neurological syndrome
14:00-14:30 Immune reconstitution syndrome 
 ผศ.นพ.สุพจน ตุลยาเดชานนท
    คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี 

14:30-15:00 Pachymeningitis
 นพ.ไอยวุฒิ ไทยพิสุทธิกุล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ สภากาชาดไทย

15:00-15:30 Autoantibodies mediated epilepsy
 พ.ท.พญ.พาสิริ สิทธินามสุวรรณ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา

15:30-16:00     Immune mediated movement disorder
 นพ.พิเชฐ เติมสารทรัพย 
 คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี

ใบแสดงความจำนงรวมนิทรรศการและสนับสนุน

การประชุมวิชาการประจำป ครั้งที่ 59 พ.ศ. 2562  
สมาคมประสาทวิทยาแหงประเทศไทย


