
North-Eastern

Thai Journal

of Neuroscience

วารสารประสาทวิทยาศาสตร์
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

บรรณาธิการ
	 ผศ.พญ.วรินทร		พุทธรักษ์
บรรณาธิการที่ปรึกษา
	 ศ.นพ.สุทธิพันธ์		จิตพิมลมาศ
	 รศ.ดร.กิตติศักดิ์		ศรีพานิชกุลชัย
	 รศ.ดร.จินตนา		สัตยาศัย
	 รศ.ดร.กมลทิพย์		บราวน์
	 รศ.ดร.สมชาย		รัตนทองคำา
	 ผศ.นพ.ไชยวิทย์		ธนไพศาล
บรรณาธิการก่อตั้ง
	 ศ.นพ.สุทธิพันธ์		จิตพิมลมาศ
กองบรรณาธิการ
	 รศ.นพ.สมศักดิ์		เทียมเก่า
	 รศ.ทพญ.มุขดา		ศิริเทพทวี
	 ผศ.ดร.จินตนาภรณ์		วัฒนธร
	 รศ.นพ.ณรงค์		เอื้อวิชญาแพทย์
	 รศ.ดร.สุภาพร		มัชฌิมะปุระ
ผู้จัดการวารสาร
	 รศ.ทพญ.มุขดา		ศิริเทพทวี
เลขานุการ
	 คุณรัตนา		เหล่าบัวดี

วารสารของสมาคมประสาทวิทยาศาสตร์
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
The Publications of the North-Eastern  
Neuroscience  Association

สำานักงานวารสารสมาคมประสาทวิทยาศาสตร์
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สาขาวิชาประสาทวิทยา		ภาควิชาอายุรศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทรศัพท์	 043-347-542,	043-363-225
โทรสาร	 043-347-542
http://neurosci.kku.ac.th

พิมพ์ที่	:		 หจก.โรงพิมพ์คลังนานาวิทยา
	 โทรศัพท์	043-328-589-91
	 โทรสาร	043-328-592

วัตถุประสงค์
	 •	 เผยแพร่ความรู้โรคทางระบบประสาทและความรู้ทางประสาทวิทยาศาสตร์ต่อสมาชิกสมาคมฯ
	 	 แพทย์สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง	นักวิทยาศาสตร์	ผู้สนใจด้านประสาทวิทยาศาสตร์
	 •	 เป็นสื่อกลางระหว่างสมาชิกสมาคมฯ	และผู้สนใจ
	 •	 เผยแพรผ่ลงานทางวชิาการและงานวจิยัของสมาชกิสมาคมฯ	นกัศกึษาสาขาประสาทวทิยาศาสตร์

แพทย์ประจำาบ้าน	สาขาประสาทวิทยา	และสาขาที่เกี่ยวข้อง
	 •	พัฒนาองค์ความรู้ใหม่	และส่งเสริมการศึกษาต่อเนื่อง



บ ร ร ณ า ธิ ก า ร

เรียน  ท่านสมาชิก NNA ทุกท่าน

 กอ่นอืน่ตอ้งกลา่วสวสัดปีกีระตา่ยทอง 2011 สำาหรบัทา่นสมาชกิทกุทา่น อาจจะลา่ชา้ไปซกัหนอ่ยนะคะ แต่

เนื่องจากเป็นวารสารฉบับแรกของปีนี้  ในวารสารฉบับนี้เราได้นำาเสนอ mechanism of pharmacoresistant 

in refractory status epilepticus  สำาหรับ recent advance และ original article เป็นการศึกษาระยะยาว

ต่อข้อต่อขากรรไกรอันเนื่องมาจากการบาดเจ็บเรื้อรัง ในกลุ่มนักมวยไทยอาชีพในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประเทศไทย ซึ่งน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งค่ะ  สำาหรับ topic review นั้นเป็นเรื่องเกี่ยวกับโรคธาลัสซีเมีย และโรค

เกี่ยวกับไทรอยด์กับการทำาฟัน  ซึ่งท่านสมาชิกที่เป็นทันตแพทย์อาจจะสนใจเป็นพิเศษ ส่วน  journal reading 

นั้น เป็น clopidogrel with or without omeprazole in coronary artery disease  และเช่นเคย สำาหรับ 

interesting case, FAQ, Neuroscience IT Zone, นานาสาระ และ image quiz ก็ยังคงความน่าติดตามค่ะ 

ถ้าท่านใดมีข้อติชมก็ส่งมาได้นะคะ ดิฉันยินดีน้อมรับและจะนำามาใช้ปรับปรุงวารสารในฉบับต่อๆ ไปค่ะ

  ผศ.พญ.วรินทร  พุทธรักษ์

  บรรณาธิการ

   e-mail : pwarin@kku.ac.th



ส า ร จ า ก น า ย ก ส ม า ค ม

 สวัสดีครับท่านสมาชิกสมาคมฯ  และผู้อ่านทุกท่าน วารสารฉบับนี้เป็นวารสารฉบับส่งท้ายของกรรมการ

บริหารสมาคมฯ ชุดปัจจุบัน 3 ปี ที่ผ่านมากรรมการสมาคมฯ ทุกท่านได้ทุ่มเทแรงกาย แรงใจในการทำางาน 

ในทุก ๆ ด้าน รวมทั้งการพัฒนาวารสารสมาคมฯ ให้มีความสมำ่าเสมอ ต่อเนื่องและมีมาตรฐานระดับชาติ  

เนื่องด้วยการเผยแพร่ความรู้ทางด้านประสาทวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นศาสตร์ที่มีความก้าวหน้าอย่างมาก  

และมวีารสารดา้นประสาทวทิยาศาสตรน์อ้ยมากในประเทศไทย เวลาทีผ่า่นมาทางสมาคมฯ ตอ้งขอขอบคณุทา่น

สมาชิกและผู้อ่านทุกท่านที่ให้ความสนใจต่อวารสารสมาคมฯ อย่างมาก ที่สำาคัญคือ ผลงานวิจัยและบทความ 

ด ีๆ  จากสมาชกิสมาคมฯ และผูส้นใจ ประกอบกบัความทุม่เทของทา่นบรรณาธกิารวารสารทีต่ัง้ใจในการทำางาน

เปน็อยา่งดสีง่ผลใหว้ารสารสมาคมฯ เปน็ทีส่นใจและยอมรบัในแวดวงวชิาการ  ซึง่ผมในนามของคณะกรรมการ

สมาคมฯ ต้องขอขอบคุณผู้เกี่ยวข้องทุกท่านที่ให้การสนับสนุนสมาคมฯ และวารสารสมาคมฯ อย่างดีมาตลอด

 รองศาสตราจารย์นายแพทย์สมศักดิ์  เทียมเก่า

 นายกสมาคมประสาทวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ



 ศ.นพ.อรรถสิทธิ์   เวชชาชีวะ กรรมการที่ปรึกษา

 รศ.ดร.นัยพินิจ   คชภักดี กรรมการที่ปรึกษา

 รศ.ดร.สุมนต์   สกลไชย กรรมการที่ปรึกษา

 ศ.นพ.สุทธิพันธ์   จิตพิมลมาศ กรรมการที่ปรึกษา

 รศ.นพ.สมศักดิ์   เทียมเก่า นายกสมาคม

 รศ.ดร.กมลทิพย์   บราวน์ อุปนายก

 รศ.ดร.สมชาย   รัตนทองคำา เลขาธิการ

 ผศ.ดร.จิตนตาภรณ์   วัฒนธร วิชาการ

 ผศ.ดร.สุภาพร   มัชฌิมะปุระ รองวิชาการ

 นพ.วราวุธ   กิตติวัฒนากูล รองวิชาการ

 ผศ.พญ.วรินทร   พุทธรักษ์ บรรณาธิการ

 รศ.นพ.ณรงค์   เอื้อวิชญาแพทย์ ทะเบียน

 รศ.เจียมจิต   แสงสุวรรณ ปฏิคม/เหรัญญิก

 รศ.ดร.อรุณศรี   ปรีเปรม ประชาสัมพันธ์

 รศ.ทพญ.มุขดา   ศิริเทพทวี กรรมการ

 ผศ.วีระศักดิ์   ชายผา กรรมการ

 อ.ดร.ทพ.ฑีฆายุ   พลางกูร จอร์นส กรรมการ

 รศ.ดร.ทัศนีย์   บุญเติม กรรมการ

 ผศ.ดร.บุญยิ่ง    เจริญ กรรมการ

คณะกรรมการสมาคม ปี 2551-2553



สารบัญ

Mechanism of Pharmacoresistant in Refractory  1

Status Epilepticus

รศ.นพ. สมศักดิ์  เทียมเก่า

การศึกษาผลระยะยาวต่อข้อต่อขากรรไกรอันเนื่องมาจากการ 14

บาดเจ็บเรื้อรัง ในกลุ่มนักมวยไทยอาชีพในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประเทศไทย

รศ.ทพญ.มุขดา  ศิริเทพทวี,  รศ.ทพญ.สุภาภรณ์  ฉัตรชัยวิวัฒนา,  ทพญ.ขนิษฐา  ห้องสวัสดิ์

Cognitive outcome in Thai Alzheimer’s disease patients 29

receiving choline-esterase inhibitor for up to five years: 

A comparison with predicted untreated patients 

Pawut Mekawichai MD

โรคธาลัสซีเมีย และโรคเกี่ยวกับไทรอยด์ กับการทำาฟัน 37

ศ.นพ.วิโรจน์ ไววานิชกิจ

Alteration of Consciousness in Elderly 39

พญ.จิตรลดา สมาจาร, อ.นพ.สมชาย วงศ์ขันตี, พญ.สุภัทรศร กลับเจริญ, 

พญ.สุมนพันธ์ พัธโนทัย

Clopidogrel with or without Omeprazole in Coronary  45

Artery Disease

ภญ. จิตประภา คนมั่น



สารบัญ (ต่อ)

Dix-Hallpike Manoeuvre 48

นพ.วิวัฒน์ สารพัฒน์, ศ.นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ

ความสำาเร็จของ Stroke Fast Track 50

รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า

Neuroscience IT Zone 54

ผศ.ดร.สุภาพร มัชฌิมะปุระ

Image Quiz 57

ผศ.พญ.วรินทร พุทธรักษ์


