
 

 
Time Topics Speakers

08:15-08:30 Opening session 
ประธานใน()      น.อ.นพ. ยอด.ก ประเส2ฐ     นายกสมาคม 
ก6าวรายงาน       ผศ.นพ. ;ลก  =นทอง?พ@    เลขาBการ

ประธาน               น.อ.นพ. ยอด.ก ประเส2ฐ     
ประธานCวม        อ.นพ. DนE  ดวงประเส2ฐ

08:30-09:30 Pd1A: Panel discussion 
เกณ$การประเ)นและ-บรอง1น2โรคหลอดเ7อดสมองมาตรฐานครบวงจร โดยสถาHน.บรองJณ
ภาพสถานภยาบาล (องEกรมหาชน) สมาคมหลอดเOอดสมองไทย สมาคมQลยแพท@หลอดเOอด
สมอง (ประเทศไทย) และราชSทยาTยประสาทQลยแพท@แUงประเทศไทย

• พ.อ.นพ. เจษฎา Aดมมงคล 
นายกสมาคมโรคหลอดเOอดสมองไทย 
• พญ. Cยวรรณ EมFญญาเGศ 
สถาHน.บรองJณภาพสถานพยาบาล (องVกรมหาชน) 
• พล.ท.นพ. JรKจL สMลณมรรคา 
สมาคมQลยแพท@หลอดเOอดสมอง (ประเทศไทย) 

09:30-10:00 HI1A : Highlight Lecture 
Endovascular management for Acute ischemic stroke

Prof. Shinichi Yoshimura, MD.PhD. 
Chairman, Department of Neurosurgery, Hyogo College 
of Medicine, Japan

10:00-10:30 HI2A : Highlight Lecture 
Current role of Carotid angioplasty with stenting

Prof. Shinichi Yoshimura, MD.PhD. 
Chairman, Department of Neurosurgery, Hyogo College 
of Medicine, Japan

10:30-10:45 Virtual Exhibition

ประธาน               พล.ท.นพ. WรXจZ ส[ลณมรรคา  
ประธานCวม        อ.นพ. DนE  ดวงประเส2ฐ

10:45-11:15 L1A : Advance Neuroimaging in acute ischemic stroke อ.พญ.อร]น^  ไตรตานน^ 

11:15-11:45 Pd2A : Panel discussion 
Cerebrovascular experience in COVID-19 patients

รศ.นพ. `งQกa  bวาcdฒZ 
รศ.น.ท.ดร.นพ. สรfทธ gนาญเวช  รน. 
รศ.นพ. hทรSท@ .กi[ล

11:45-12:15 Ps1A : Minor Prime-time symposium 
Post stroke seizure: Optimizing its management

รศ.นพ. `งQกa  bวาcdฒZ 
พล.ท.นพ. WรXจZ ส[ลณมรรคา

12:15-13:15 Ps2A : Major Prime-time symposium 
Management of Cognitive impairment in clinical setting 

น.ท.นพ.  jกk lญยนพพร 
พ.อ.นพ. ธนกร เmยนศk

ประธาน               อ.นพ. [ลnฒZ  oรสาร   
ประธานCวม        อ.นพ. pทBพล [ลน.ตZ

13:15-13:45 L2A : Surgical management of Intracerebral hemorrhage: 
Current evidence and device

อ.นพ. เรdตZ  qอย(rกi

13:45-14:15 Pd3A : Panel discussion 
Non-surgical management in Spontaneous intracerebral 
hemorrhage: Nonsurgeon’s perspective

นพ. ประ;ษt  ไชยuตร 
นพ. SWทv เสwยรdนทx@ 
นพ. yตz{ย  |กธง{ย

14:15-14:45 HI3A : Highlight lecture 
Surgical management of Brainstem cavernoma

Prof. Oliver Bozinov, MD. 
Chief Doctor, St. Gallen, Zurich, Switzerland

14:45-15:00 Virtual Exhibition

ประธาน               รศ.นพ. `งQกa bวาcdฒZ   
ประธานCวม        อ.พญ. ศ.ญญา fทธโกSท

15:00-15:30 HI4A : Highlight lecture 
Vascular augmentation for Moya Moya disease in adult 
patient

Prof. Jae Seung Bang 
Clinical professor, Seoul National University College of 
Medicine, Korea

15:30-16:00 L3A : Cerebral angiography for Increase intracranial 
pressure ( ICP )

ผศ.นพ. pทB{ย  QกaอXณ{ย
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Prime-time Question 1

Prime-time Question 2&3



 
 

Time Topics Speakers

08:00-08:30 ประNมใหPสาQญประRS 2564 
สมาคมQลยแพท@หลอดเOอดสมอง (ประเทศไทย)

ประธาน               รศ.นพ. Qกa{ย  แ}เ~ง    
ประธานCวม        ผศ.นพ. อzเทพ  มงคล.ตZ]น^

08:30-09:o0 L3B : Initial experience on Endovascular treatment with 
single plane angiography

นพ.กาญจZ  ยศธรสdสa

09:00-09:30 L5B : Guidelines for the management for intracranial 
aneurysms and aSAH(version2021) by Thai association fo 
Neurovascular Surgeons

พล.ท.นพ.WรXจZ  ส[ลณะมรรคา

09:30-10:00 L6B : Critical care current management for poor grade aSAH พ.ต.นพ. ภา�  uญÄอเzม

10:00-10:30 L7B : Nano-Carriers for controlled drug delivery in treatment 
of cerebral vasospasm 

รศ. นท. ดร. นพ. สรfทธ  gนาญเวช รน.

10:30-10:45 Virtual Exhibition

ประธาน               รศ.นพ. hทรSท@  .กi[ล  
ประธานCวม        อ.นพ. พงศกร  พงศาพาส

10:45-11:15 L8B : Various techniques for aneurysm coil embolization นพ.ÅÇนE  XÇเมธาภาส 

11:15-11:45 L9B : Microsurgical treatment for VA and proximal PICA 
aneurysm

รศ.นพ.yzพร  ศkอมร.ตน[ล 

11:45-12:45 Ps3B : Minor Prime-time symposium 
Blood pressure measurement in Acute ICH: What else can 
we do?

อ.นพ. เรdตZ  qอย(rกi 

12:45-13:15 Ps4B : Major Prime-time symposium 
Endovascular treatment techniques for the management of 
wide-neck aneurysm

ผศ.นพ. ;ลก  =นทอง?พ@ 

13:15-13:25 Virtual Exhibition

ประธาน               ผศ.นพ. ;ลก  =นทอง?พ@   
ประธานCวม        อ.นพ. DนE  ดวงประเส2ฐ

13:25-14:00 HI5B :  Highlight lecture 
Flow diverter/ Flow disrupter management and techniques 
for wide necked intracranial aneurysm 

Prof. Shin Yong Sam,MD.PhD. 
Director, Department of Neurosurgery, Seoul St. Mary’s 
Hospital, the Catholic University of Korea, Korea

14:00-14:30 L10B : Current management of Anti-coagulation and Anti-
platelets therapy in NS patients

อ.นพ. .ฐnนÉ. ละÑล

14:30-15:00 L11B : Surgical treatment for wide neck MCA aneurysm อ.นพ. pทBพล  [ลน.ตZ

15:00-15:15 Virtual Exhibition

ประธาน               รศ.นพ. ศ.ณ@  ]ทอาk  
ประธานCวม        อ.นพ.  ÅÇนE  XÇเมธาภาส

15:15-15:45 L12B : Extracranial traumatic dissection อ.นพ. อzนาท  ศk.ตZ

15:45-16:15 L13B : Management of intracranial dissecting aneurysm ผศ.นพ. ;ลก  =นทอง?พ@

Day 2 : Aneurysm SAH (aSAH) & Cerebral aneurysm11 Nov 2021

Prime-time Question 4&5

Prime-time Question 6



 

 
Time Topics Speakers

ประธาน               รศ.น.ท.ดร.นพ. สรfทธ gนาญเวช  รน.  
ประธานCวม        รศ.นพ. (ชเยนทÖ ดวงทองพล

08:30-09:o0 L14C : Endovascular management for cerebral venous sinus 
thrombosis

ผศ.นพ. จาÜรนE  =นzdตนะ

09:00-09:30 L15C : Endovascular management for cranial dural AVF ผศ.นพ. จาÜรนE  =นzdตนะ

09:30-10:00 L16C : Update on medical treatment of venous sinus 
thrombosis

ผศ.นพ. เจษฎา เàยนดวงjนทÖ

10:00-10:30 L17B : Spinal arteriovenous fistula and malformations: 
Current management strategies 

ศ.น.ท.หâง.พญ. b2นธรา Wงหรา ณ อfธยา

10:30-10:45 Virtual Exhibition

ประธาน               อ.นพ. äรพงã  เหOองอาภาพงã  
ประธานCวม        อ.นพ.ÅÇนE  XÇเมธาภาส

10:45-11:15 L18C : Cerebral AVM: Do’s VS Don’ts รศ.นพ. (ชเยนทÖ ดวงทองพล 

11:15-11:45 L19B : Vascular augmentation for Moyamoya disease in 
pediatric patients 

พญ. ศ.ญญา fทธโกSท 

11:45-12:15 Ps5C : Minor Prime-time symposium 
Efficiency and outcomes of AVM embolization using EVOH

ผศ.นพ. จาÜรนE  =นzdตนะ 

12:15-13:15 Ps6C : Major Prime-time symposium 
Dual Anti-platelet therapy Using Cilostazol for long term 
stroke treatment with less bleeding tendency

น.ท.นพ. jกk  lญยนพพร 
Moderator : พล.ท.นพ. WรXจZ ส[ลณมรรคา 

13:15-14:15 Ps7C : Major Prime-time symposium 
Anti-seizure medication for post stroke seizures and 
epilepsy: From evidence to real-world practice

ศ.นพ. สมQกa  เmยมเåา 
Moderator : พล.ท.นพ. WรXจZ ส[ลณมรรคา 

ประธาน               พ.ท.นพ.กรณ.กi  ç.สยะ]น^   
ประธานCวม        อ.พญ. วรTกษé  èêงเëน

14:15-14:45 L20C : Carotid endarterectomy (CEA) under local anesthesia: 
Challenges and Considerations

ศ.ดร.นพ.yตznนÉ ฤกiเกษม

14:45-15:15 HI6C : Highlight lecture 
Carotid endarterectomy (CEA) : Update on surgical 
techniques and outcomes

Prof. Luca Regli 
Chairman of Neurosurgery, University Hospital of 
Zurich, Switzerland

15:15-15:45 HI7C : Highlight lecture 
Classification systems and importances for management 
decisions of cranial dural AVF

Prof. Luca Regli 
Chairman of Neurosurgery, University Hospital of 
Zurich, Switzerland

15.45-16.15 L26C :Evolution of CEA technique (at the Siriraj hospital) นพ. ทศพล ประhสโร

16:15-16:45 L22C : Benefit and technique for pre-operative tumor 
embolization

น.ท.นพ. jกk  lญยนพพร

Day 3 : Arteriovenous malformation (AVM) & Fistula ( AVF)12 Nov 2021

Prime-time Question 7

Prime-time Question 8&9

Prime-time Question 10&11

Complimentary academic session

• VDO session 1   Bypass for cerebral aneurysm 
• VDO session 2   Indirect revascularization ( EDAS, EDAMS ) 
• VDO session 3   Tips & Trick for aneurysm clipping



 

Time 11 November 2021 12 November 2021

08:30-10:00 Pd4B : Panel discussion 
Comprehensive stroke care 
• พว. #ภา&น(ต*   +หอม 
• พว.  จรวยพร        วง3ข5ต 

L23C : 
Extracranial-Intracranial bypass indication : 
What nurses should know 
• อาจาร6 นพ. ชานน อ8ยประกาย 

Pd7C : Panel discussion 
Nursing management for cerebrovascular 
bypass surgery  
• พว. เ=ยนม>  เ?ยวโมรา 
• พว. ขAมาศ  CบารE 
• พว. นวพร  เFงเชาGชาญ.   IJเKนการอLปราย

10:00-10:30 Virtual Exhibition

10:30-12:00 L22B : Disease specific cerficiation of cerebral 
aneurysm 
• พว.Mนทนา  5นาวง3 

L24C : Interventional neuroradiology Nursing 
• พ.ต. หOง ปPยาQช  ทอง(กR

12:00-13:00 Prime-time symposium

13:00-14:30 Pd5B : Panel discussion 
Rehabilitation in stroke patients 
• พ.อ.นพ. ชนSกT  หUยอาP6(กR 
• พ.ต.หOง VWชญา*  เมฆ#นทร 
• พ.ต.หOง ดวงกมล  ศPเ[นยวง 
• ร.ท.หOง ดลธมณกร  เอมเจ8ญ

L25C : Neurovascular critical care nursing 
• พว. พรKภา  เ^อเบญจพล

14:30-15:00 Virtual Exhibition

15:00-16:30 Pd6B : Panel discussion 
Continuity of Care in stroke patients: Concepts & 
Practices 
• พ.ต. หOง ผศ.ดร. นภาเ`ญ   Mนทaมมา 
• อาจาร6 ดร. ศรา8นทb  cทธยะพงR

R1C : Neurovascular nursing research 
1. Factors relating to chronic insomnia in 

stroke patients 
อาจาร6 5ตรลดา สมประเส8ฐ 
2. Recurrent stroke prevention programs : A 

meta-analysis 
อาจาร6 อรcน fลgh 
3. Palliative care for stroke patients : A factor 

analysis study 
พว. วFรา โพiใส 
รศ.ดร. ชนกพร. 5ตkญญา.  IJเKนการอLปราย

2021 TCVS 
Thai Cerebrovascular surgery meeting

“Masterful Practice”

Nursing session 


