
สมาคมประสาทว�ทยาแห�งประเทศไทย
อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ป� ชั�น 7 เลขท่ี 2 ซอยศูนย�ว�จัย 
ถนนเพชรบุร�ตัดใหม� แขวงบางกะป� เขตห�วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

แบบฟอร�มการลงทะเบียน
การประชุมว�ชาการกลางป� 2562

สมาคมประสาทว�ทยาแห�งประเทศไทย
Theme: Clinical Practice Guidelines and Practical Points in Neurology

วันที่ 18-20 ตุลาคม 2562
ณ ห�องประชุมชฎาทอง  โรงแรม ฎ ร�สอร�ท บาย เดอะ ซี  จังหวัดชลบุร�

QR code
แบบสอบถาม

ข�าพเจ�า………………………………………………………………………………….
สังกัด…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………..
ที่อยู�……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..
โทรศัพท�………………………………….โทรสาร……………………………………..
E-mail……………………………………………………………..…………………….
ใบเสร็จรับเงินออกในนาม……………………………………………………………….

การลงทะเบียน / Registration
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 โรงแรม ฎ รีสอร�ท Ocean View Room (ห�องพักเดี่ยว/คู�) 3,900 บาท
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วันที่ 20 ตุลาคม 2562วันที่ 19 ตุลาคม 2562วันที่ 18 ตุลาคม 2562
08.00-08.30 Morning symposium:
 Role of Benfotiamine and Alpha-lipoic acid 
 in neuropathies
  ศ.นพ.ก�องเกียรติ  กูณฑ�กันทรากร  
  คณะแพทยศาสตร� มหาว�ทยาลัยธรรมศาสตร�
  Sponsored by บร�ษัท เวอร�วาก ฟาร�มา จ�เอ็มบีเอช แอนด� โค เคจ�

08.30-09.15 Practical points and evidence based in diagnosis 
 and treatment of mild cognitive impairment
  อ.พญ.พ�รดา  ว�ทูรพณิชย�  
  คณะแพทยศาสตร� โรงพยาบาลรามาธิบดี

09.15-10.00 Evidence based treatment and practical points in caring 
 for advanced dementia
  รศ.พญ.วรพรรณ  เสนาณรงค�   
  คณะแพทยศาสตร�ศิร�ราชพยาบาล

10.00-10.30 Break

10.30-11.15 Prasop Rattanakorn Honorary Lecture: 
 Eye as a window to the brain - from eye to neuro 
 degenerative diseases
  พลตร�หญิง ศ.คลินิก พญ.จ�ตถนอม  สุวรรณเตมีย� 
  วิทยาลัยแพทยศาสตร� พระมงกุฎเกล�า

11.15-11.45 งานมุทิตาจ�ต เน่ืองในโอกาสครบรอบ 72 ปี
  ศ.พญ.รว�พรรณ  ว�ทูรพณิชย�   
  คณะแพทยศาสตร� โรงพยาบาลรามาธิบดี
  พลตร�หญิง ศ.คลินิก พญ.จ�ตถนอม  สุวรรณเตมีย� 
  ว�ทยาลัยแพทยศาสตร� พระมงกุฎเกล�า

11.45-12.30 Lunch symposium 3
 How to Improve Effectiveness in Epilepsy Management?
  รศ.นพ.สมศักด์ิ  เทียมเก�า  
  คณะแพทยศาสตร� มหาว�ทยาลัยขอนแก�น
  Sponsored by บร�ษัท อัพจอห�น (ประเทศไทย) จำกัด

12.30-13.15 Lunch symposium 4 
 Why are New Migraine Treatments Needed?
  ผศ.นพ.สุรัตน�  ตันประเวช  
  คณะแพทยศาสตร� มหาว�ทยาลัยเชียงใหม�
  Sponsored by บร�ษัท โนวาร�ตีส (ประเทศไทย) จำกัด

13.15-14.00 Lunch

08.30-09.15 Practical points in management of difficult to treat 
 primary headache
  ผศ.นพ.ธนินทร�  อัศวว�เชียรจ�นดา  
  คณะแพทยศาสตร� จ�ฬาลงกรณ�มหาว�ทยาลัย

09.15-10.00 Practical points and pitfalls in treatment of acute 
 CNS infection
  ผศ.นพ.สุพจน�  ตุลยาเดชานนท�  
  คณะแพทยศาสตร� โรงพยาบาลรามาธิบดี

10.00-10.30 Break

10.30-11.15 Evidence based and practical points in treatment 
 of women with epilepsy
  อ.นพ.ชูศักด์ิ  ลิโมทัย   
  โรงพยาบาลจ�ฬาลงกรณ� สภากาชาดไทย

11.15 ป�ดการประชุม

08.30-09.15 Practical points in management of difficult to treat 
 primary headache
  ผศ.นพ.ธนินทร�  อัศวว�เชียรจ�นดา  
  คณะแพทยศาสตร� จ�ฬาลงกรณ�มหาว�ทยาลัย

09.15-10.00 Practical points and pitfalls in treatment of acute 
 CNS infection
  ผศ.นพ.สุพจน�  ตุลยาเดชานนท�  
  คณะแพทยศาสตร� โรงพยาบาลรามาธิบดี

10.00-10.30 Break

10.30-11.15 Evidence based and practical points in treatment 
 of women with epilepsy
  อ.นพ.ชูศักด์ิ  ลิโมทัย   
  โรงพยาบาลจ�ฬาลงกรณ� สภากาชาดไทย

11.15 ป�ดการประชุม

09.00-10.00 Registration

10.00-10.45 Presidential lecture: Practical and controversial points 
 in acute stroke treatment
  ศ.พญ.นิจศร�  ชาญณรงค� (สุวรรณเวลา)
  คณะแพทยศาสตร� จ�ฬาลงกรณ�มหาว�ทยาลัย

10.45-11.30 Evidence based and practical points in neurocritical care
  รศ.นพ.สมบัติ  มุ�งทว�พงษา
  คณะแพทยศาสตร� มหาว�ทยาลัยธรรมศาสตร�

11.30-12.15 Lunch symposium 1
 What’s new about Dual Antiplatelet Therapy in Stroke 
 Management?
  ศ.พญ.นิจศร�  ชาญณรงค� (สุวรรณเวลา)
  คณะแพทยศาสตร� จ�ฬาลงกรณ�มหาว�ทยาลัย
  Moderator: อ.พญ.ทัศนีย�  ตันติฤทธิศักด์ิ  
  สถาบันประสาทว�ทยา
  Sponsored by บร�ษัท ไทยโอซูก�า จำกัด

12.15-13.00 Lunch symposium 2
 Myths and Facts Behind Antiepileptic Drugs Substitution
  รศ.พญ.กนกวรรณ  บุญญพ�สิฏฐ�  
  คณะแพทยศาสตร�ศิร�ราชพยาบาล
  อ.นพ.ชูศักด์ิ  ลิโมทัย  
  โรงพยาบาลจ�ฬาลงกรณ� สภากาชาดไทย
  Sponsored by บร�ษัท แกล็กโซสมิทไคล�น (ประเทศไทย) จำกัด 

13.00-14.00 Lunch

14.00-14.45 Practical points and pitfalls in treatment of advanced 
 Parkinson’s disease
  พอ.นพ.ปานศิร�  ไชยรังสฤษด์ิ   
  โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล�า

14.45-15.30 Practical long-term management in MS and NMOSD: 
 What can we do in Thailand?
  อ.นพ.เมธา  อภิวัฒนากุล 
  สถาบันประสาทว�ทยา

15.30-16.00 Break

16.00-16.45 Evidence based and practical points in CIDP treatment
  ศ.นพ.ก�องเกียรติ  กูณฑ�กันทรากร
  คณะแพทยศาสตร� มหาว�ทยาลัยธรรมศาสตร�

16.45-17.30 Evidence based and practical points in caring 
 for ALS patients
  อ.นพ.นฤพัชร  สวนประเสร�ฐ
  สถาบันประสาทว�ทยา
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