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UPDATE ON NEUROLOGY
& INTERNAL MEDICINE

VIRTUAL

วันที่ 2 - 4 มีนาคม พ.ศ.2565

DAY 1

วันพ�ธที่ 2 มีนาคม พ.ศ.2565

Chair: พล.ต.หญิง ศ.คล�นิก พญ.จ�ตถนอม สุวรรณเตมีย
Co-chair: ผศ.นพ.ชัชวาล รัตนบรรณกิจ
NEUROLOGY CONSULTATION IN ICU

08.30-09.00 Encephalopathy
ผศ.พญ.กฤติกา ศิร�ธานันท
คณะแพทยศาสตรวชิรพยาบาล มหาว�ทยาลัยนวมินทราธิราช
09.00-09.30 Abnormal movement
ผศ (พ�เศษ) ดร.พญ.อรอนงค โพธิ์แกววรางกูล
คณะแพทยศาสตร จ�ฬาลงกรณมหาว�ทยาลัย
09.30-10.00 Neuromuscular weakness
อ.นพ.นฤพัชร สวนประเสร�ฐ | สถาบันประสาทว�ทยา
10.00-10.30 BREAK
10.30-11.00 Seizure
พ.อ.พญ.พาส�ร� ส�ทธินามสุวรรณ | โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา
11.00-11.30 Neurophthalmology
ผศ.พญ.ปนิษฐา จ�นดาหรา
คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี
11.30-12.00 Lunch symposium 1: Fast action, and Sustain Efficacy of
Newly anti-CGRP Therapy in Migraine
ผศ.นพ.สุรัตน ตันประเวช | คณะแพทยศาสตร มหาว�ทยาลัยเชียงใหม
Moderator รศ.นพ.วัฒนชัย โชตินัยวัตรกุล
คณะแพทยศาสตรศิร�ราชพยาบาล
Sponsored by บร�ษัท ซิลล�ค ฟารมา จํากัด

12.00-12.30 Lunch symposium 2: Challenges to Treatment of
Parkinson’s Disease during COVID-19
รศ.นพ.ประว�ณ โลหเ ลขา | คณะแพทยศาสตร มหาว�ทยาลัยธรรมศาสตร
Moderator ผศ.ดร.นพ.จรุงไทย เดชเทวพร
คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี
Sponsored by บร�ษัท แกล็กโซสมิทไคลน (ประเทศไทย) จํากัด

12.30-13.00 Lunch symposium 3: Early intervention in Alzheimer’s
Disease, including Mild Cognitive Impairment (MCI):
The role of nutrition (basics and clinical evidences)
ศ.นพ.กัมมันต พันธุมจ�นดา | คณะแพทยศาสตร จ�ฬาลงกรณมหาว�ทยาลัย
รศ.ภก.ธนรัตน สรวลเสนห | คณะเภสัชศาสตร มหาว�ทยาลัยมหิดล
Sponsored by บร�ษัท ดานอน สเปเชี่ยลไลซนิวทร�ชั่น (ประเทศไทย) จํากัด

13.00-13.30 Lunch symposium 4: Long-term dual antiplatelet therapy
using cilostazol: When to initiate? and What’s preferred
regimen?
Prof. Kazunori Toyoda | Deputy Director General of the
Hospital, National Cerebral and Cardiovascular Center, Japan
Moderator อ.พญ.ทัศนีย ตันติฤทธิศักดิ์ | สถาบันประสาทว�ทยา
Sponsored by บร�ษัท ไทยโอซูกา จํากัด

Chair: นพ.สมชาย โตวณะบุตร
Co-chair: ผศ (พ�เศษ) ดร.พญ.อรอนงค โพธิ์แกววรางกูล
NEUROLOGY AND CANCER

13.30-14.00 Update primary brain tumor
รศ.นพ.ส�ทธิ์ สาธรสุเมธี | คณะแพทยศาสตรศิร�ราชพยาบาล
14.00-14.30 Neurological metastasis – what is the role of Neurologist?
อ.นพ.ไอยวุฒิ ไทยพ�สุทธิกุล | โรงพยาบาลปยะเวท
14.30-15.00 Non-metastasis Neurological complication of cancer
ผศ.นพ.อธิวัฒน สุนทรพันธ
คณะแพทยศาสตร มหาว�ทยาลัยเชียงใหม
15.00-15.30 BREAK
NEUROLOGY AND ENDOCRINOPATHY

15.30-16.00 Neurology and thyroid and parathyroid
รศ.พญ.วรพรรณ เสนาณรงค | คณะแพทยศาสตรศิร�ราชพยาบาล
16.00-16.30 Neurology of DM
พอ.ดร.นพ.เจษฎา อุดมมงคล | โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา
16.30-17.00 Neurology and pituitary disorder
ผศ.นพ.สุพจน ตุลยาเดชานนท
คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี
17.00-17.30 Dinner symposium: Challenges and Updated evidences in
Epilepsy across the age
พ.อ.พญ.พาส�ร� ส�ทธินามสุวรรณ | โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา
Moderator พล.ต.นพ.ชาคร�นทร ณ บางชาง
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา
Sponsored by บร�ษัท แกล็กโซสมิทไคลน (ประเทศไทย) จํากัด

SCAN QR CODE

เพ�่อลงทะเบียน

DAY 2 วันพฤหัสบดีที่ 3 มีนาคม พ.ศ.2565

DAY 3

Chair: ศ.พญ.รว�พรรณ ว�ทูรพณิชย
Co-chair: พญ.ธนนันท ธรรมมงคลชัย
08.00-08.30 Morning symposium1: From The Results of HER-MES
Study To Clinical Practice In Migraine Prevention
ศ.นพ.กัมมันต พันธุมจ�นดา
คณะแพทยศาสตร จ�ฬาลงกรณมหาว�ทยาลัย
ผศ.นพ.สุรัตน ตันประเวช
คณะแพทยศาสตร มหาว�ทยาลัยเชียงใหม

Chair: รศ.พญ.นาราพร ประยูรว�วัฒน
Co-chair: นพ.ศรัทธาวุธ วงศเว�ยงจันทร

Sponsored by บร�ษัท โนวารตีส (ประเทศไทย) จํากัด

NEUROLOGY AND ORGAN FAILURE

08.30-09.00 Neurology and liver
ผศ.พญ.กุลธิดา เมธาวศิน
คณะแพทยศาสตร มหาว�ทยาลัยศร�นคร�นทรว�โรฒองครักษ
09.00-09.30 Neurology and the gut
ผศ.นพ.นรงฤทธิ์ เกษมทรัพย
คณะแพทยศาสตร มหาว�ทยาลัยขอนแกน
09.30-10.00 Neurology and kidney
ผศ.พญ.สุวรรณา เศรษฐวัชราวนิช
คณะแพทยศาสตร มหาว�ทยาลัยสงขลานคร�นทร
10.00-10.30 BREAK
10.30-11.00 Neurology and the heart
รศ.พญ.อรอุมา ชุติเนตร
คณะแพทยศาสตร จ�ฬาลงกรณมหาว�ทยาลัย
11.00-11.30 Neurology and the lungs
อ.พญ.ธนนันท ธรรมมงคลชัย
คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี
11.30-12.00 Lunch symposium 5: Closing the gap between GI
problems and motor fluctuation in PD
รศ.นพ.ประว�ณ โลเลขา
คณะแพทยศาสตร มหาว�ทยาลัยธรรมศาสตร
Sponsored by บร�ษัท แอบบอต ลาบอแรตอร�ส จํากัด

12.00-12.30 Lunch symposium 6: A key to early diagnose Pompe
disease, a rare but treatable neuromuscular disorder
ผศ.นพ.นรงฤทธิ์ เกษมทรัพย
คณะแพทยศาสตร มหาว�ทยาลัยขอนแกน
Moderator ศ.นพ.กองเกียรติ กูณฑกันทรากร
คณะแพทยศาสตร มหาว�ทยาลัยธรรมศาสตร

Sponsored by บร�ษัท ซาโนฟ-อเวนตีส (ประเทศไทย) จํากัด (Genzyme)

12.30-13.00 Lunch symposium 7: Challenges in Optimizing MCI
Management: What's new in the latest THAI dementia CPG
อ.พญ.ทัศนีย ตันติฤทธิศักดิ์ | สถาบันประสาทว�ทยา
Sponsored by บร�ษัท เอ.เมนาร�นี (ประเทศไทย) จํากัด

13.00-13.30 Lunch symposium 8: Expert perspective: Real World
Evidence on emerging targeting CGRP for preventive
migraine treatment
ผศ.นพ.สุรัตน ตันประเวช
คณะแพทยศาสตร มหาว�ทยาลัยเชียงใหม
Sponsored by บร�ษัท เทวา ฟารมา ประเทศไทย จํากัด

Chair: ศ.นพ.กัมมันต พันธธุมจ�นดา
Co-chair: นพ.ทินนกร ยาดี

NEUROLOGY AND THE BLOOD

13.30-14.00 Neurological manifestation of blood cell disorder
อ.พญ.นิศา วรสูต
คณะแพทยศาสตร มหาว�ทยาลัยขอนแกน
14.00-14.30 Neurology of MGUS
รศ.พญ.กนกวรรณ บุญญพส�ฏฐ
คณะแพทยศาสตรศิร�ราชพยาบาล
14.30-15.30 Research presentation
15.30-16.00 BREAK
NEUROLOGY AND NUTRITIONAL AND
ELECTROLYTE DISORDER

16.00-16.30 Neurology of malnutrition and overnutrition
อ.พญ.ธัญลักษณ อมรพจนนิมมาน
คณะแพทยศาสตร มหาว�ทยาลัยสงขลานคร�นทร
16.30-17.00 Uni-Di- and trivalent disorders
น.อ.หญิง สัญสณีย พงษภักดี
โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช

วันศุกรที่ 4 มีนาคม พ.ศ.2565

NEUROLOGY AND INFECTIOUS DISEASE

08.00-08.30 Morning symposium 2: Seizure control in drug-resistant
epilepsy: The state of the art
อ.นพ.ศรัทธาวุธ วงศเว�ยงจันทร
คณะแพทยศาสตรศิร�ราชพยาบาล
Sponsored by บร�ษัท แอบบอต ลาบอแรตอร�ส จํากัด

08.30-09.00 Neurological complication of COVID-19 infection
อ.นพ.อรรถว�ทย เจร�ญศร� | สถาบันการแพทยจักร�นฤบดินทร
09.00-09.30 Neurology of non-corona viral infection
ผศ.พญ.อภิญญเพ็ญ สาระยา วสันติวงศ
คณะแพทยศาสตร จ�ฬาลงกรณมหาว�ทยาลัย
09.30-10.00 Neurological complication of vaccination
ศ.นพ.ธีระวัฒน เหมะจ�ฑา
คณะแพทยศาสตร จ�ฬาลงกรณมหาว�ทยาลัย
10.00-10.15 BREAK
10.15-11.00 19th Athasit Oration: Covid vaccine in Thailand
ศ.นพ.ยง ภูวรวรรณ
คณะแพทยศาสตร จ�ฬาลงกรณมหาว�ทยาลัย
11.00-11.30 Business meeting
11.30-12.00 Lunch symposium 9: Personalized therapeutic management
of Valproate in Epilepsy and Status epilepticus
พ.อ.พญ.พาส�ร� ส�ทธินามสุวรรณ | โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา
Moderator ผศ.ดร.นพ.จรุงไทย เดชเทวพร
คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี
Sponsored by บร�ษัท ซาโนฟ-อเวนตีส (ประเทศไทย) จํากัด

12.00-12.30 Lunch symposium 10: Choosing antiepileptic drug wisely
for seizure control
รศ.พญ.กนกวรรณ บุญญพ�ส�ฏฐ | คณะแพทยศาสตรศิร�ราชพยาบาล
Moderator ผศ.ดร.นพ.จรุงไทย เดชเทวพร
คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี
Sponsored by บร�ษัท อัพจอหน (ประเทศไทย)จํากัด (Viatris)

12.30-13.00 Lunch symposium 11: Epilepsy and Sleep disturbance:
challenge and management
พล.ต ดร.นพ.โยธิน ชินวลัญช | โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา
Sponsored by บร�ษัท เอไซ (ประเทศไทย) มารเก็ตติ�ง จํากัด

13.00-13.30 Lunch symposium 12: Improving Clinical Outcomes in
Patients with Depressive Disorders
รศ.พญ.โสฬพัทธ เหมรัญชโรจน
คณะแพทยศาสตร จ�ฬาลงกรณมหาว�ทยาลัย
Moderator ผศ.ดร.นพ.จรุงไทย เดชเทวพร
คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี
Sponsored by บร�ษัท บี เอ็ล ฮั้ว จํากัด

Chair: นพ.สมศักดิ์ ลัพธิกุลธรรม
Co-chair: ดร.พญ.อารดา โรจนอุดมศาสตร
IATROGENIC NEUROLOGY

13.30-14.00 Drug induced movement disorder
อ.นพ.พ�เชฐ เติมสารทรัพย
คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี
14.00-14.30 Drug induced neuropathy
ศ.นพ.กองเกียรติ กูณฑกันทรากร
คณะแพทยศาสตร มหาว�ทยาลัยธรรมศาสตร
14.30-15.00 Toxic induced myopathy
ดร.พญ.อารดา โรจนอุดมศาสตร | สถาบันประสาทว�ทยา
15.00-15.30 BREAK
NEUROLOGY AND AUTOIMMUNE AND
PARANEOPLASTIC SYNDROME

15.30-16.00 Neurology of vasculitis
ผศ.ดร.นพ.จรุงไทย เดชเทวพร
คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี
16.00-16.30 Autoimmune movement disorder
ผศ.พญ.พัทธมน ป�ญญาแกว
คณะแพทยศาสตร จ�ฬาลงกรณมหาว�ทยาลัย
16.30-17.00 Paraneoplastic neurological syndrome exclude
movement disorder
อ.นพ.เมธา อภิวัฒนากุล | สถาบันประสาทว�ทยา

คาลงทะเบียน 2,500 บาท
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