
North-Eastern
Thai Journal

of Neuroscience

วารสารประสาทวิทยาศาสตร
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

บรรณาธิการ
 ผศ.พญ.วรินทร  พุทธรักษ
บรรณาธิการที่ปรึกษา
 ศ.นพ.สุทธิพันธ  จิตพิมลมาศ
 รศ.ดร.กิตติศักดิ์  ศรีพานิชกุลชัย
 รศ.ดร.จินตนา  สัตยาศัย
 รศ.ดร.กมลทิพย  บราวน
 รศ.ดร.สมชาย  รัตนทองคํา
 ผศ.นพ.ไชยวิทย  ธนไพศาล
บรรณาธิการกอตั้ง
 ศ.นพ.สุทธิพันธ  จิตพิมลมาศ
กองบรรณาธิการ
 รศ.นพ.สมศักดิ์  เทียมเกา
 รศ.ทพญ.มุขดา  ศิริเทพทวี
 รศ.ดร.จินตนาภรณ  วัฒนธร
 รศ.นพ.ณรงค  เอื้อวิชญาแพทย
 ผศ.ดร.สุภาพร  มัชฌิมะปุระ
ผูจัดการวารสาร
 รศ.ทพญ.มุขดา  ศิริเทพทวี
เลขานุการ
 คุณรัตนา  ปญจะพันดอน

วารสารของสมาคมประสาทวิทยาศาสตร
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
The Publications of the North-Eastern 
Neuroscience  Association

สํานักงานวารสารสมาคมประสาทวิทยาศาสตร
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สาขาประสาทวิทยา  ภาควิชาอายุรศาสตร
คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
โทรศัพท 043-363-654, 043-363-225
โทรสาร 043-347-542
http://neurosci.kku.ac.th

พิมพที่ :  หจก.โรงพิมพคลังนานาวิทยา
 โทรศัพท 043-328-589-91
 โทรสาร 043-328-592

วัตถุประสงค
 • เผยแพรความรูโรคทางระบบประสาทและความรูทางประสาทวิทยาศาสตรตอสมาชิกสมาคมฯ
  แพทยสาขาวิชาที่เกี่ยวของ นักวิทยาศาสตร ผูสนใจดานประสาทวิทยาศาสตร
 • เปนส่ือกลางระหวางสมาชิกสมาคมฯ และผูสนใจ
 • เผยแพรผลงานทางวิชาการและงานวิจยัของสมาชิกสมาคมฯ นกัศกึษาสาขาประสาทวิทยาศาสตร

แพทยประจําบาน สาขาประสาทวิทยา และสาขาที่เกี่ยวของ
 • พัฒนาองคความรูใหม และสงเสริมการศึกษาตอเนื่อง



บ ร ร ณ า ธิ ก า ร

เรียน ทานสมาชิก NNA และผูอานทุกทาน 

  วารสารฉบับน้ีมี original articles ถึง 5 เร่ือง ซึ่งลวนแลวแตนาสนใจ สวน topic reviews 

นั้นเปนเร่ือง diabetic neuropathies  โดย recent advances ได update เกี่ยวกับการรักษา status 

epilepticus  และสาํหรบั journal reading จะเปนเรือ่ง intramuscular midazolam versus intravenous 

lorazepam therapy for prehospital status epilepticus สวน FAQ จะถามตอบเกี่ยวกับ 

common drug used in clinical practice  และ interesting case ก็เปนผูปวยที่นาสนใจอยางมาก  

สวน Neurosci IT Zone ก็จะพาทกุทานไปรูจัก  website ที่นาคนควาเกี่ยวกับภาวะ dementia  และ 

image quiz ที่ตองติดตามในเลมนะคะ ในเดือนกันยายนที่จะถึงนี้ ทางสมาคมประสาทวิทยาศาสตร 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของเรา จะมีการจัดประชุมวิชาการที่มีหัวขอตางๆ ที่นาสนใจ ทางทีมงาน

จะสงขอมูลขาวสารรายละเอียดการประชุมใหทานสมาชิกทุกทานนะคะ

  ผศ.พญ.วรินทร พุทธรักษ

  บรรณาธิการ 



ส า ร จ า ก น า ย ก ส ม า ค ม

 สวสัดสีมาชิกสมาคมฯ และทานผูอานทกุทานตลอด 3 เดอืนทีผ่านมา กรรมการสมาคมฯ ไดมคีวาม

พยายามในการปรบัปรงุวารสารใหมคีณุภาพดขีึน้เขาสูมาตรฐานระดับชาต ิดงัจะเห็นจากทีว่ารสารมจีาํนวน 

original articles ถึง 5 เรื่อง ลวนเปนเรื่องที่นาสนใจและมีความหลากหลาย จากสหสาขาวิชาชีพ เชน การ

พฒันาการดแูลผูปวยอายรุกรรมดวยเทคโนโลยอีอนไลน ซึง่เปนสาขาหนึง่ของ neuroscience นอกจากนี ้

กรรมการสมาคมฯ ไดเตรียมงานประชุมวิชาการประจําปของสมาคมฯ ในวาระพิเศษครบรอบ 40 ป คณะ

แพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน และเปนโอกาสครบรอบ 20 ปของการกอต้ังชมรมประสาทวิทยาศาสตร 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและพัฒนาตอมาเปนสมาคมประสาทวิทยาศาสตร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือใน

ปจจุบัน

 ผมและกรรมการสมาคมฯ ขอเรียนเชิญสมาชิกสมาคมฯและผูสนใจเขารวมประชุมวิชาการคร้ังสาํคัญ 

โดยทานสามารถดูรายละเอียดเพ่ิมเติมไดใน website http://neurosci.kku.ac.th

  รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเกา

  นายกสมาคมฯ



กําหนดการประชุมวิชาการประจําป
สมาคมประสาทวิทยาศาสตร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ครั้งท่ี 14 ประจําป 2555 ระหวางวันที่ 3-5 กันยายน พ.ศ. 2555
เนื่องในวาระครบรอบ 20 ป สมาคมประสาทวิทยาศาสตร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

และครบรอบ 40 ป คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
เรื่อง I-SAN Neurological Diseases

วันท่ีจันทรที่ 3 กันยายน 2555
08.00 - 08.45 น. ลงทะเบียน

08.45 - 09.15 น.  พิธีเปดและมอบรางวัลการประกวดผลงานวิจัย 

  โดย ศ.นพ.สุทธิพันธ จิตพิมลมาศ 

  รองอธิการบดีฝายวิจัยและการถายทอดเทคโนโลยี

09.15 - 10.15 น.  ปาฐกถาเกียรติยศ: Neuroscience and Society

  ศ.นพ.จรัส สุวรรณเวลา

10.15 - 10.45 น.  Refreshment and Poster Viewing

10.45 - 12.00 น.  Sponsor Symposium I

  สนับสนุนโดย บริษัท Sanofi -Aventis ประเทศไทย

  Current Management of Stroke and Thai Guidelines

  ศ.พญ.ดิษยา รัตนากร

12.00 - 13.15 น.  Luncheon Symposium I

  สนับสนุนโดย บริษัท Boehringer Ingelheim ประเทศไทย

  Oral Direct Thrombin Inhibitor in Cardiovascular Diseases

  รศ.นพ. ทรงศักดิ์ เกียรติชูสกุล

  รศ.ดร.พัชรีวัลย ปนเหนงเพชร

  รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเกา ผูดําเนินการอภิปราย

*หมายเหตุ วันอาทิตยที่ 2 กันยายน 2555 ประกวดผลงานวิจัยทั้งชนิด poster และ oral presentation



13.15 - 14.30 น.   Sponsor Symposium II

  สนับสนุนโดย บริษัท Thai Otsuka Pharmaceutical ประเทศไทย

  Secondary Prevention of Ischemic Stroke : 

  Evidence Based of Antiplatelet in Ischemic Stroke 

  รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเกา

  How to Prevent GI Complication in Patients Whom on  Antiplatelet

  รศ.นพ. พิศาล ไมเรียง

14.30 - 14.50 น.  Refreshment and Poster Viewing

14.50 - 16.00 น.  Sponsor Symposium III

  สนับสนุนโดย บริษัท เอไซ มาเก็ตติ้ง (ประเทศไทย) จํากัด

  Vascular  Dementia: Big Effect of Small Lesions!

   ศ.พญ. นิจศรี ชาญณรงค

   ผศ.พญ.ปณิตา ลิมปะวัฒนะ

วันอังคารที่ 4 กันยายน 2555
08.45 - 09.30 น.  Symposium I

  Multidisciplinary Care in Cerebral Metastasis

  อ.นพ.พิชเยนทร ดวงทองพล

  อ.นพ.คมสันต ธํารงคอนันตสกุล

  อ.พญ.จาริญญ จินดาประเสริฐ

  ผศ.นพ.อํานาจ กิจควรดี ผูดําเนินการอภิปราย

09.30 - 10.00 น.  Symposium II

  Multidisciplinary Care in Traumatic Brain Injury

  นพ.เจด็จ ตันติปญญาเทพ 

  พญ.ริสา กิตติสังวรา 

  นพ.วราวุธ กิตติวัฒนากูล ผูดําเนินการอภิปราย

10.00-10.30 น. Lecture I  

  Hemostasis Agent in Neurosurgery

  รศ.นพ.เอก หังสสูตร



10.30 - 11.00 น.  Refreshment and Poster Viewing

11.00 - 12.15 น.  Sponsor Symposium IV 

   สนับสนุนโดย บริษัท GlaxoSmithKline (Thailand) Limited

   Management of Epilepsy in Special Conditions

   รศ.นพ.ณรงค เอื้อวิชญาแพทย

   รศ.พญ.ภารดี เอื้อวิชญาแพทย

  รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเกา

12.15 - 13.30 น. Luncheon Symposium II

   สนับสนุนโดยบริษัท Sanofi -Aventis ประเทศไทย

  Can Improve Quality of Epilepsy Care by CPG

  อ.นพ. สมชาย โตวณะบุตร

   รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเกา ผูดําเนินการอภิปราย

13.30 - 14.45 น.  Sponsor Symposium V 

   สนับสนุนโดย บริษัท GlaxoSmithKline (Thailand) Limited

   Current Concept of Dopamine Agonist in Parkinson ’s Disease

  Pharmacology of Dopamine Agonist in PD

  รศ.ดร.จินตนา สัตยาศัย

  Day and Night Symptom Control by Dopamine Agonist in PD

  รศ.นพ.กองเกียรติ  กูณฑกันทรากร

  รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเกา  ผูดําเนินการอภิปราย

14.45 - 15.05 น.  Refreshment and Poster Viewing

15.05 - 16.20 น.  Sponsor Symposium VI

   สนับสนุนโดย บริษัท Novartis ประเทศไทยจํากัด

   Current Management of Autoimmune Neurological Diseases 

   อ.นพ.เมธา อภิวัฒนากุล

  รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเกา   ผูดําเนินการอภิปราย



วันพุธที่ 5 กันยายน 2555
08.45 – 09.15 น. Interesting Case

   อ.พญ.กรรณิการ คงบุญเกียรติ

09.15-10.30 น. Sponsor Symposium VII

  สนับสนุนโดย บริษัท โนวารตีส (ประเทศไทย) จํากัด

  Understanding and Managing in Parkinson’s Disease ; 

  Diagnosis and Pharmacological Treatment

  รศ.ดร. จินตนา สัตยาศัย

  อ.นพ.อัครวุฒิ วิริยเวชกุล

  รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเกา  ผูดําเนินการอภิปราย

10.30 – 10.50 น.  Refreshment and Poster Viewing

10.50 – 12.05 น.  Sponsor Symposium VIII

   สนับสนุนโดย บริษัท อินวิดา (ประเทศไทย) จํากดั

   Botulinum Toxin in Clinical Practice

   รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเกา

   รศ.นพ.เจริญ ชุณหกาญจน

   ผศ.พญ. รัตนา วิเชียรศิริ

12.05 – 13.20 น.  Luncheon Symposium III

   สนับสนุนโดยบริษัท Janssen-Cilag ประเทศไทย จํากัด

  Antiepileptic Drugs in Migraine: From Clinical Aspects to Cellular  

  Mechanisms: Antiglutamategic Strategies: The Utility New AEDs for  

  Epilepsy and Migraine Prevention

  รศ.ดร.จินตนา สัตยาศัย

  The Challengest of Migraine Management

  รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเกา

13.20 – 14.20 น. Keynote Lecture 

   Current Management of CNS Infection

   ศ.นพ.วีรจิตต โชติมงคล

14.20-14.30 น. พิธีปด



หลักการและเหตุผล
 ในปจจบุนัโรคทางประสาท เปนปญหาขององคกร ชมุชน สงัคมและประเทศชาติตองอาศัยความ

รูจากหลายสาขาวิชาชีพ ซึ่งเปนการรวมแนวคิดและวิธีการของศาสตรและศิลป แตละสาขาวิชาที่เปน

สมรรถนะเฉพาะดาน เปนการบูรณาการองคความรู ซึ่งจะนําไปสูความสําเร็จอยางครบถวนและสมบูรณ

มากยิง่ขึน้ในการแกไขปญหา นอกจากนีย้งัเปนการเพิม่โอกาสแลกเปลีย่นการเรยีนรูซึง่กนัและกนั สงเสรมิ

การทํางานเปนทีม และการสรางเครือขายวิจัยดานสุขภาพ สิ่งเหลานี้ลวนเปนการเสริมสรางงานวิจัยใหมี

ความเขมแข็งมากย่ิงขึน้ อนัจะสงผลใหงานวิจยัมีคณุคาและสามารถนําไปใชประโยชนไดมากย่ิงขึน้ในการ

รักษาผูปวย

 เนือ่งดวยในปนี ้คณะแพทยศาสตร มหาวทิยาลยัขอนแกน ครบรอบ 40 ป  อกีทัง้สมาคมประสาท

วทิยาศาสตร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครบวาระ 20 ป สมาคมฯ ไดเลง็เห็นความสําคัญดานโรคทางระบบ

ประสาท และความรูทางดานประสาทวิทยาศาสตร เพือ่นาํไปสูการเพิม่คณุคางานวิจยั จงึไดดาํเนนิการจดั

ประชุมวิชาการครั้งนี้ขึ้น ซึ่งเปนการจดัประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 14 ในชื่อ I-SAN Neurological 

Diseases กลาวคือ I : Infectious, Injury  S : Stroke, Seizures  A : Alteration of conscious, 

Autoimmune disease  N : Neuropathy, Neuromuscular  การประชุมประกอบดวย การบรรยาย 

และการนําเสนอผลงานวิจัยของนักวิจัย โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหบุคลากรทางสุขภาพไดตระหนักถึง

ความสําคัญของการดําเนินงานแบบสหสาขา และตระหนักถึงความเขาใจตอโรคทางระบบประสาท และ

มีโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณการวิจัย เพื่อจะนําไปพัฒนางาน ตลอดจนนําไปเผยแพร

สูประชาชนตอไป 

     

วัตถุประสงค
 1. ตระหนักถึงความสําคัญของการเสริมสรางความเขมแข็งของการวิจัยดานประสาท

วิทยาศาสตร

 2. ใหบริการเชิงรุกแกนักวิชาการ ประชาชนผูสนใจในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 3.  แลกเปลีย่นเรยีนรู และประสบการณดานการวจิยัระหวางนกัวจิยัประสาทวทิยาศาสตร และ

ดานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ



 รศ.ดร.นัยพินิจ   คชภักดี กรรมการท่ีปรึกษา

 ศ.นพ.ภิเศก  ลุมพิกานนท กรรมการท่ีปรึกษา

 ศ.นพ.สุทธิพันธ   จิตพิมลมาศ กรรมการท่ีปรึกษา

 รศ.นพ.สมศักดิ์   เทียมเกา นายกสมาคม

 รศ.ดร.กมลทิพย   บราวน อุปนายก

 รศ.ดร.สมชาย   รัตนทองคํา เลขาธิการ

 รศ.ดร.จิตนาภรณ   วัฒนธร วิชาการ

 ผศ.ดร.สุภาพร   มัชฌิมะปุระ รองวิชาการ

 นพ.วราวุธ   กิตติวัฒนากูล รองวิชาการ
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