
วันพุธที่ 26 พฤษภาคม 2564 

08.45-09.00 น. ประธานราชวิทยาลัยประสาทศัลยแพทย์แห่งประเทศไทยกล่าวเปิดงาน 

09.00-10.00 น. Opening Ceremony ปาฐกถาเกียรติยศ ศาสตราจารย์นายแพทย์อุดม โปษะกฤษณะ พล.อ.นพ.วทัญญู ปรัชญานนท์ 

10.00-10.30 น. Break & Exhibition 

SPINE  
(Moderators นพ.อัคคพงษ ์นิตสิิงห,์ นพ.พีรพงษ ์มนตรีวิวัฒน์ชัย) 

10.30-11.00 น. How to evaluate and treat cervical deformity patients  นพ.ประทีป พลเทียร (รพ.พระมงกุฎเกล้า) 

11.00-11.30 น. Craniovertebral junction surgery for general neurosurgeons  นพ.อเนชา พูลสวัสดิ์ (รพ.พุทธชินราช) 

11.30-12.00 น. PreLunch Seminar (Sanofi) 
Preferential second-line IV AEDs for Status Epilepticus: What ís the latest evidence? 

นพ.โยธิน ชินวลัญช์ (รพ.พระมงกฏุเกล้า) 

12.00-13.00 น. Luncheon Seminar (Medtronic)  

Robotic assisted StereoEEG: Early experience with Stealth Autoguide นพ.อัตถพร บุญเกิด (รพ.รามาธิบดี) 

How do O-Arm and Navigator assist my spine surgery? นพ.อัคคพงษ์ นิติสิงห์ (รพ.ศิริราช) 

ชมรมประสาทศัลยแพทย์ภาคกลางและตะวันออกและตะวันออกเฉียงเหนือ  
(Moderators นพ.ยอดรัก ประเสริฐ, นพ.ภัทรวิทย ์รักษ์กุล) 

13.00-13.30 น. Roles of 3D-Printing in Neurosurgery  นพ.สันติ อังคณาโสภติ (รพ.พระนัง่เกล้า) 



13.30-14.00 น. ICU and outcome in patient with TBI and ICH  นพ.สุริยะ ปิยะผดุงกิจ (รพ.พระนัง่เกล้า) 

14.00-14.30 น. Novel findings in the treatment of massive pontine hemorrhage  นพ.สมครติ ศรีพลแท่น (รพ.มหาสารคาม) 

14.30-15.00 น. Break & Exhibition 

VASCULAR SURGERY  
(Moderators นพ.กลุพัฒน์ วีรสาร, นพ.เอกวุฒิ จันแก้ว) 

15.00-15.30 น. Roles of external carotid artery ligation in clinical practice  นพ.ประดิษฐ์ ไชยบตุร (รพ.ราชบุร)ี 

15.30-16.00 น. Packing of cavernous sinus: an alternative treatment of traumatic CCF  นพ.ประดิษฐ์ ไชยบตุร (รพ.ราชบุร)ี 

 
  



 

วันพฤหัสบดีท่ี 27 พฤษภาคม 2564 

MISCELLANEOUS  
(Moderators นพ.พีระ นาคลออ, นพ.อานุภาพ พันธุ์คงทรัพย์) 

08.00-08.30 น. Dr. Anusak LiengUdom, A legendary neurosurgeon  พญ.ศรัญญา ยุทธโกวิทย์ (สถาบันประสาทวิทยา) 

08.30-09.00 น. COVID-19 and stroke mortality outcome  นพ.กุลพัฒน์ วีรสาร (สถาบันประสาทวิทยา) 

09.00-09.30 น. Break & Exhibition 

PITUITARY   
(Moderators นพ.ธนกร เทียนศรี, นพ.ธีรพล วิทธิเวช) 

09.30-10.00 น. Surgery of non-functioning pituitary adenoma  นพ.พร นริศชาติ (สถาบันประสาทวิทยา) 

10.00-10.30 น. Surgical outcome of functional pituitary adenoma  น.พ.ธนัฐ วานิยะพงศ์ (รพ.มหาราชนครเชียงใหม่) 

 VASCULAR  (Moderators นพ.รุ่งศักดิ์ ศิวานุวัฒน์, นพ.ศรัณย์ นันทอารี) 

10.30-11.00 น. How to develop model training in microvascular anastomoses  นพ.พิชเยนทร์ ดวงทองพล (รพ.ศรีนครินทร์) 

11.00-11.30 น. Multimodality treatment of Brain AVM  นพ.ดิลก ตันทองทิพย์ (รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ) 

11.30-12.00 น. PreLunch Seminar (Baxter) 
The 2 in 1 surgical tools to prevent complications and bleeding control in Neurosurgery 

นพ.สิรรุจน์ สกุลณะมรรคา (รพ.พระมงกุฏเกล้า) 



12.00-13.00 น. Luncheon Seminar (Great Eastern Drug)  

 Antihypertensive Drugs for Intracerebral Hemorrhage นพ.เรวัฒน์ น้อยพิทักษ์ (รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ) 

13.00-13.30 น. PostLunch Seminar (Intermedical)  

 Surgical fusion of neoplasms in cervical vertebrae (Posterior cervical) นพ.ณัฐวุฒิ นิลเจียรสกุล 

 Surgical fusion of neoplasms in cervical vertebrae (Anterior cervical) นพ.ชุมพล คคนานต์ 

VASCULAR  
(Moderators นพ.ประจักษ์ ศรีรพีพัฒน์, นพ.อำนาจ กิจควรดี) 

13.30-14.00 น. Surgical treatment for paraclinoid carotid aneurysms  นพ.กิติพร ศรีอมรรัตนกุล (รพ.วชิรพยาบาล) 

14.00-14.30 น. Cavernous malformation of eloquent areas: Resection and Watchful waiting  พญ.ญาณิศา อิงคภาสกร (รพ.ศิริราช) 

14.30-15.00 น. Break & Exhibition 

PEDIATRIC  
(Moderators นพ.ศิรชัย ปิยะชน, พญ.นันทาศิริ วิทยนคร) 

15.00-15.30 น. Update in spinal dysraphism  พญ.อินธิรา ขัมภลิขิต (รพ.ศิริราช) 

15.30-16.00 น. Surgical management for spasticity in Bhumibol Adulyadej Hospital  นพ.ณัฐพล เลิศการค้าสุข (รพ.ภูมิพลอดุลยเดช) 

 
  



 

วันศุกร์ท่ี 28 พฤษภาคม 2564 

TRAUMA 

(MODERATORS นพ.ศุภโชค จติรวาณิช, นพ.ศิริวุฒิ โภคนันท์) 

08.00-08.30 น. GUIDELINES OF MILD HEAD INJURY  นพ.จิระพงศ์ วงศ์ฟัก (รพ.มหาราชนครเชียงใหม่) 

SUBDURAL HEMATOMA 

(MODERATORS นพ.เกรียงศักด์ิ ลิ้มพัสถาน นพ.ไชยวิทย์ ธนไพศาล) 

08.30-09.00 น. IS IT JUST CHRONIC SUBDURAL HEMORRHAGE, WHAT ELSE DO WE NEED TO TALK ABOUT IT?  นพ.ศิริวุฒิ โภคนันท์ (รพ.รามาธิบดี) 

09.00-09.30 น. CAN ATORVASTATIN REDUCE RECURRENT CHRONIC SUBDURAL HEMATOMA?  พญ.ดวงกมล บำเพ็ชร (รพ.ศิรริาช) 

09.30-10.00 น. BREAK & EXHIBITION 

ENDOVASCULAR TREATMENT และสมาคมหลอดเลือดสมอง 

(MODERATORS นพ.ทวีศักดิ ์เอ้ือบุญญาวัฒน์, นพ.ดิลก ตันทองทิพย)์ 

10.00-10.30 น. TREATMENT OF UNRUPTURED INTRACRANIAL ANEURYSMS  นพ.ปกฤษณ์ จิตตภิรมย์ศักดิ์ (รพ.จุฬาลงกรณ์) 

10.30-11.00 น. ENDOVASCULAR TREATMENT OF VASOSPASM  นพ.อติเทพ มงคลรตัน์นันต์ (รพ.วชิรพยาบาล) 

11.00-11.30 น. FILUM TERMINALE ARTERIOVENOUS FISTULA  นพ.ประเสริฐ เอี่ยมปรีชากุล (สถาบันประสาทวิทยา) 

11.30-12.30 น. LUNCHEON SEMINAR (GLAXOSMITHKLINE) นพ.ดิลก ตันทองทิพย์ (รพ.ธรรมศาสตร์) 



TREATMENT OF EPILEPSY IN DIFFERENT CLINICAL NEUROSURGICAL SETTINGS 

12.30-17.00 น. นำเสนองานวิจัยแพทย์ประจำบ้าน 

 

 

 

 


