
การประชุมว�ชาการกลางป� 2564
สมาคมประสาทว�ทยาแหงประเทศไทย

ติดตอสอบถามรายละเอียดเพ�่มเติมไดที่ สมาคมประสาทว�ทยาแหงประเทศไทย  
อาคารเฉล�มพระบารมี ๕๐ ป ชั้น 7 เลขที่ 2  ซอยศูนยว�จัย ถนนเพชรบุร�ตัดใหม แขวงบางกะป เขตหวยขวาง  กรุงเทพฯ 10310 
โทรศัพท  0-2 716-5901, 02-716-5994 โทรสาร 0-2716-6004 E –mail: nstt2004@gmail.com

Chairman:  ศ.นพ.กัมมันต� พันธุมจ�นดา       Co-chair: รศ.พญ.นาราพร ประยูว�วัฒน�
08.00-08.30    Presidential lecture: Acute limb weakness 
      พญ.ทัศนีย ตันติฤทธิศักดิ ์| สถาบันประสาทว�ทยา
08.30-09.00    Morning symposium: New concept of neuropathy management
      รศ.ดร.ภญ.จ�ฑามณี สุทธิส�สังข | คณะเภสัชศาสตร มหาว�ทยาลัยมหิดล
      ศ.นพ.กองเกียรติ กูณฑกันทรากร | คณะแพทยศาสตร มหาว�ทยาลัยธรรมศาสตร
      Sponsored by บร�ษัทเวอรวาก ฟารมา จีเอ็มบีเอช แอนด โค เคจี

09.00-09.30    Thunderclap headache 
      อ.นพ.ชญาศักดิ์ วันทนียวงศ | คณะแพทยศาสตร มหาว�ทยาลัยเชียงใหม
09.30-10.30    Prasop Rattanakorn Honorary lecture:  
      What you need to know about GBS in 2021
      ศ.นพ.กองเกียรติ กูณฑกันทรากร | คณะแพทยศาสตร มหาว�ทยาลัยธรรมศาสตร
10.30-11.00    Coffee & Tea Break
11.00-11.30    Acute limb numbness 
      อ.นพ.จักรกฤษ อมรว�ทย | คณะแพทยศาสตร จ�ฬาลงกรณมหาว�ทยาลัย
11.30-12.00    Lunch symposium: 
      Dual antiplatelet therapy in long-term secondary stroke prevention
      ผศ.ดร.นพ.จรุงไทย เดชเทวพร | คณะแพทยศาสตร โรงพยาบาลรามาธิบดี
      Moderator: พญ.ทัศนีย ตันติฤทธิศักดิ ์| สถาบันประสาทว�ทยา
      Sponsored by บร�ษัทไทยโอซูกา จํากัด

12.00-12.30    Lunch symposium: 
      Maximizing anti-seizure medications in epilepsy patients
      ศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเกา | คณะแพทยศาสตร มหาว�ทยาลัยขอนแกน
      Sponsored by บร�ษัท แกล็กโซสมิทไคลน (ประเทศไทย) จํากัด

12.30-13.00    Lunch symposium: Emerging therapies for difficult to treat migraine 
      with medication overuse headache
      เร�ออากาศโท นพ.กีรติกร วองไววาณิชย | โรงพยาบาลกรุงเทพ
      Sponsored by บร�ษัท เทวา ฟารมา ประเทศไทย จํากัด

13.00-14.00    Lunch 

Chairman:  พลตร�หญิง พญ.จ�ตถนอม สุวรรณเตมีย�             Co-chair: นพ.สมชาย โตวณะบุตร
14.00-14.30    Acute abnormal movement 
      อ.นพ.ธนทัศน บุญมงคล | คณะแพทยศาสตรวชิรพยาบาล ม.นวมินทราธิราช 
14.30-15.00    First seizure 
      อ.นพ.ทินนกร  ยาด ี| สถาบันประสาทว�ทยา
15.00-15.15    Coffee & Tea Break
15.15-15.45    Transient loss of consciousness 
      อ.พญ.นิศา วรสูต | คณะแพทยศาสตร มหาว�ทยาลัยขอนแกน
15.45-16.15    Afternoon symposium: 
      The strategy for DMT in newly diagnosed RRMS patient
      นพ.เมธา อภิวัฒนากุล | สถาบันประสาทว�ทยา
      Moderator: รศ.พญ.นาราพร  ประยูรว�วัฒน | คณะแพทยศาสตรศิร�ราชพยาบาล
      Sponsored by บร�ษัท เอไซ (ประเทศไทย) มารเก็ตติ�ง จํากัด

16.15-16.45    Confusion / Agitation
      ผศ.นพ.ชัชวาล รัตนบรรณกิจ | คณะแพทยศาสตรศิร�ราชพยาบาล
16.45-17.15    Dinner symposium: The evolving approach to management of MCI
      How dose EGb 761® fit in?
      ผศ.ดร.นพ.จรุงไทย เดชเทวพร | คณะแพทยศาสตร โรงพยาบาลรามาธิบดี
      Sponsored by บร�ษัท เอ. เมนาร�นี (ประเทศไทย) จํากัด

17.15-17.45    Acute Vertigo
      พ.ท.หญิง ศันสนีย แสงวณิช | โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา

Chairman:  ศ.นพ.ประเสร�ฐ บุญเกิด       Co-chair: ศ.พญ.รว�พรรณ ว�ทูรพณิชย�   
08.00-08.30    Acute bulbar failure 
      ผศ.นพ.พัฒน   กอรัตนคุณ | คณะแพทยศาสตร มหาว�ทยาลัยสงขลานคร�นทร
08.30-09.00    Morning symposium: The first head-to-head study of erenumab against 
      topiramate in patients with episodic and chronic migraine (HER-MES)
      เร�ออากาศโท นพ.กีรติกร วองไววาณิชย | โรงพยาบาลกรุงเทพ
      ผศ.นพ.สุรัตน  ตันประเวช | คณะแพทยศาสตร มหาว�ทยาลัยเชียงใหม
      Sponsored by บร�ษัท โนวารตีส (ประเทศไทย) จํากัด

09.00-09.30    Acute double vision 
      ผศ.พญ.ปนิษฐา จินดาหรา | คณะแพทยศาสตร  โรงพยาบาลรามาธิบดี
09.30-09.45    Coffee & Tea Break
09.45-10.15    Acute visual failure 
      อ.นพ.ณัฐพล  รัตนธรรมสกุล | คณะแพทยศาสตรศิร�ราชพยาบาล
10.15-10.45    Lunch symposium: Recognizing pompe disease: 
      a treatable metabolic myopathy 
      ดร.พญ.อารดา  โรจนอุดมศาสตร | สถาบันประสาทว�ทยา
      Moderator: ผศ.ดร.นพ.จรุงไทย  เดชเทวพร | คณะแพทยศาสตร รพ.รามาธิบดี
      Sponsored by บร�ษัท ซาโนฟ-อเวนตีส (ประเทศไทย) จํากัด 
10.45-11.15    Lunch symposium: SANAD Highlights: The interesting facts about 
      standard vs new antiepileptic drugs for the treatment of epilepsy 
                          พล.ต.ดร.นพ.โยธิน  ชินวลัญช | โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา
                          Moderator: ผศ.ดร.นพ.จรุงไทย  เดชเทวพร | คณะแพทยศาสตร รพ.รามาธิบดี
      Sponsored by บร�ษัท ซาโนฟ-อเวนตีส (ประเทศไทย) จํากัด

11.15-11.45    Lunch symposium: Improving clinical outcome of neurological 
      patients with depressive symptom
      รศ.พญ.ภาพันธ ไทยพ�สุทธิกุล | คณะแพทยศาสตร รพ.รามาธิบดี
      Moderator: ผศ.ดร.นพ.จรุงไทย  เดชเทวพร | คณะแพทยศาสตร รพ.รามาธิบดี
      Sponsored by บร�ษัท บี เอ็ล ฮั้ว จํากัด

11.45-12.15    Acute neurological respiratory failure 
      อ.นพ.ภูชิต  สุขพัลลภรัตน | คณะแพทยศาสตร มหาว�ทยาลัยธรรมศาสตร

วันจันทร�ที่ 18 ตุลาคม 2564DAY 1 วันอังคารที่ 19 ตุลาคม 2564DAY 2

EUROLOGY
ON ACUTE TAKE

วันที่ 18-19 ตุลาคม 2564 

 สนับสนุนการจัดพ�มพ�โดย

อัตราคาลงทะเบียนเขารวมประชุมว�ชาการ
• Online  3,000 บาท
  (ประชุมว�ชาการกลางป + ASNA)

สแกน QR CODE
เพ�่อลงทะเบียนออนไลน� หร�อ https://register-oct.nstt-virtual-meeting.com/home.php
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