สถานที่จัดประชุม
ใบลงทะเบียนเขารวมประชุม
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ที่อยู / ที่ทำงาน ........................................................................
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E-mail ......................................................................................

อัตราคาลงทะเบียน
• สมาชิกสมาคมโรคลมชัก ฯ
3,000 บาท
• ผูที่ ไมไดเปนสมาชิกสมาคมโรคลมชัก ฯ 3,500 บาท

การชำระเงิน
โอนเงินเขาบัญชี “สมาคมโรคลมชักแหงประเทศไทย”
ธนาคารไทยพาณิชย สาขารามาธิบดี เลขทีบ่ ญ
ั ชี 026-2-86057-1
กรุณา FAX หลักฐานการโอนเงินและใบลงทะเบียนมาที่
เลขานุการสมาคมโรคลมชัก ฯ FAX 0-2716-6004,
0-2716-5114 E-mail: Epilepsy09@gmail.com
การประชุมนี้ผูเขารวมประชุมจะไดรับ CME
จาก สมาคมโรคลมชักแหงประเทศไทย
สอบถามเพิ่มเติมที่เลขานุการสมาคมโรคลมชัก ฯ
โทร 0-2716-5114, 08-7903-8067
E-mail: Epilepsy09@gmail.com

โรงแรมเดอะสุโกศล ถนนศรีอยุธยา กรุงเทพ ฯ
โทรศัพท: 0-2247–0123 โทรสาร: 0-2247–0165
Email: thesukosol@sukosolhotels.com
Website: http://www.thesukosol.com/
จองหองพัก โรงแรมเดอะสุโกศล ดวยตนเองโดยระบุ
การประชุมวิชาการประจำปของสมาคมโรคลมชัก ฯ
อัตราคาที่พักรวมอาหารเชา
หอง Deluxe Single Room 3,500 บาท
หอง Deluxe Twin Room
3,500 บาท

สมาคมโรคลมชักแหงประเทศไทย
ขอเชิญแพทยและผูสนใจเขารวม

การประชุมวิชาการประจำป
ครั้งที่ 18

สนับสนุนการประชุมโดย
บริษัท แกล็กโซสมิทไคล (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท แจนเซน ซีแลก (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ซาโนฟ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ไฟเซอร (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท เอไซ (ประเทศไทย) มารเก็ตติ้ง จำกัด
บริษัท แอบบอต ลาบอแรตอรีส (ประเทศไทย) จำกัด

23-25 กรกฎาคม 2557
โรงแรมเดอะสุโกศล ถนนศรีอยุธยา
กรุงเทพ ฯ

วันที่ 23 กรกฎาคม 2557
08.15-08.30 Opening
นพ.สมชาย โตวณะบุตร
08.30-09.15 Update in clinical guideline in
epilepsy
นพ.ชาครินทร ณ บางชาง
09.15-10.15 Treatment of pharmacoresistant
epilepsy: Evidence-based and
practical lessons
Professor Vicente Villanueva
10.15-10.45 Break
10.45-11.30 Newest generation of antiepileptic
medications: Evidence-based and
practical use
นพ.สุรชัย ลิขสิทธิ์วัฒนกุล
นพ.สมศักดิ์ เทียมเกา
11.30-13.00 Lunch symposium (Abbott):
Move forward for freedom of
difficult-to-treat epilepsy
Professor Vicente Villanueva
13.00-13.45 Role of new antiepileptic medications
in status epilepticus
พญ.พาสิริ สิทธินามสุวรรณ
13.45-14.00 Break
14.00-15.00 Optimal use of old and new
antiepileptic drugs (INTERACTIVE)
นพ.รังสรรค ชัยเสวิกุล
พญ.กมรวรรณ กตัญูวงศ
15.00-16.00 Video discussion: Seizure VS
nonepileptic events (INTERACTIVE)
พญ.กาญจนา อั๋นวงศ
พญ.ลัลลิยา ธรรมประทานกุล
พญ.มณฑิดา วีรวิกรม

วันที่ 24 กรกฎาคม 2557
08.15-08.30 Key messages from 1st day symposium
พญ.กนกวรรณ บุญญพิสิฏฐ
08.30-09.15 Newest generation of antiepileptic
medications: Mechanism
ภญ.จุฑามณี สุทธิสีสังข
09.15-10.15 An update of juvenile myoclonic
epilepsy
Professor Pierre Genton
10.15-10.45 Break
10.45-11.30 Evidence-based of the common and
uncommon adverse effects of AEDs
พญ.กนกวรรณ บุญญพิสิฏฐ
นพ.สรวิศ วีรวรรณ
11.30-13.00 Lunch symposium (Sanofi):
The Future of Valproate intravenous
in status epilepticus
Professor Pierre Genton
13.00-13.45 Genetic and epilepsy
นพ.อนันตนิตย วิสุทธิพันธ
13.45-14.00 Break
14.00-15.00 New trends in localization
for epilepsy surgery
นพ.ชูศักดิ์ ลิโมทัย
นพ.โยธิน ชินวลัญช
15.00-16.00 Video discussion:
Abnormal movement in ICU
(INTERACTIVE)
นพ.ชูศักดิ์ ลิโมทัย
นพ.ชัยยศ คงคติธรรม

วันที่ 25 กรกฎาคม 2557
08.15-08.30 Key messages from 2nd day
symposium
พญ.กมรวรรณ กตัญูวงศ
08.30-09.00 Epilepsy highlights
นพ.คณิตพงษ ปราบพาล
09.00-09.30 Research presentation
นพ.สมศักดิ์ เทียมเกา
นพ.คณิตพงษ ปราบพาล (Moderator)
09.30-10.00 Break
10.00-11.00 Epilepsy more than seizures
Dr.Tim Wehner
11.00-11.30 ประชุมธุรการ
11.30-13.00 Lunch symposium (GSK):
Levetiracetam and Lamotrigine their
roles in clinical management
Dr.Tim Wehner
13.00-13.45 New trends in electroencephalography
นพ.กฤษณชัย ชมโท
นพ.ทายาท ดีสุดจิต
13.45-14.00 Break
14.00-14.45 Autoimmune encephalopathies:
New cause of status epilepticus and
epilepsy
นพ.เมธา อภิวัฒนากุล
14.45-15.30 Alternative treatment for intractable
epilepsy: Neurostimulation
นพ.อัตถพร บุญเกิด

