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บทคัดย่อ

การนำาเสนอผลงานวิจัยแบบ Oral

การประชุมวิชาการประจำาปี 2555

I-SAN Neurological Diseases

วันที่ 3-5 กันยายน พ.ศ. 2555

  I : Infectious, Injury

  S : Stroke, Seizures

  A : Alteration of conscious

    Autoimmune disease

  N : Neuropathy, Neuromuscular
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หลักการและเหตุผล : สถานการณ์ของโรคหลอด

เลือดสมองมีแนวโน้มรุนแรง  และมีอัตราป่วย

ตายสูงขึ้นทุกปี  โรคหลอดเลือดสมองเป็นโรค

เรื้อรังที่ต้องใช้เวลานานในการรักษา เมื่อเป็นแล้ว

อาจเกิดภาวะแทรกซ้อนจนเป็นสาเหตุของความ

พิการ ทำาให้ผู้ป่วยสูญเสียความสามารถในการ

ปฏิบัติกิจกรรมประจำาวัน สูญเสียค่าใช้จ่าย  ทั้งใน

ด้านการรักษาในโรงพยาบาลและการดูแลระยะ

ยาวต่อเนื่องที่บ้าน นอกจากนี้ผู้ป่วยต้องมีผู้ดูแล

อย่างใกล้ชิด  ซึ่งการดูแลผู้ป่วยตลอดเวลาและ

เปน็ระยะเวลานาน จะมผีลกระทบตอ่ภาวะสขุภาพ

และแบบแผนการดำาเนินชีวิตของผู้ดูแล ดังนั้น

จึงได้ทำาการศึกษาคุณภาพชีวิตผู้ดูแลผู้ป่วยโรค

หลอดเลือดสมอง โรงพยาบาลศรีนครินทร์ เพื่อ

ใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานสำาหรับวางแผนช่วยเหลือใน

เรือ่งตา่งๆ  ทัง้ในระดบับคุคลและระดบัครอบครวั

วตัถปุระสงค ์: เพือ่ศกึษาคณุภาพชวีติของผูด้แูลผู้

ปว่ยโรคหลอดเลอืดสมอง โรงพยาบาลศรนีครนิทร์

วัสดุและวิธีการ   

กลุ่มเป้าหมาย : เป็นผู้ดูแลผู้ป่วยโรคหลอด

เลือดสมอง ที่มารับบริการรักษาที่โรงพยาบาล

ศรนีครนิทร ์ทัง้ประเภทผูป้ว่ยรายเกา่และรายใหม ่ 

ซึ่งผู้ป่วยเหล่านี้ได้รับการยืนยันโรค จากผลการ

ตรวจ MRI หรือ CT scan brain แล้ว  โดยเก็บ

ข้อมูลครั้งเดียวต่อราย ที่ผู้ป่วยมาทำาการรักษาที่

โรงพยาบาลในช่วงเวลาระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 

2554 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2554 ทุกราย หลังจาก

ได้รับผลการพิจารณาด้านจริยธรรมการวิจัยใน

มนุษย์แล้ว

คุณภาพชีวิตผู้ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง 

โรงพยาบาลศรีนครินทร์

เลิศชัย เจริญธัญรักษ์
1, 5

, กาญจนศรี สิงห์ภู่
2, 5

, รุ่งทิวา ชอบชื่น
3
, ชนัญญา กาสินพิลา

1
, 

สุกานดา อริยานุชิตกุล
2
,รัชฎา งามรูป

4
 , กลุ่มวิจัยโรคหลอดเลือดสมอง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

1
ภาควิชาระบาดวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 40002 

2
งานเวชกรรมสังคม, 

3
งานบริการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 40002

 

4
สำานักงานสาธารณสุขอำาเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120

5
กลุ่มวิจัยโรคหลอดเลือดสมอง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย : เป็นแบบสัมภาษณ์

ประกอบด้วย 2 ส่วน ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล 

ประกอบด้วยข้อมูลผู้ป่วยและผู้ดูแล ส่วนที่ 2 

แบบชี้วัดคุณภาพชีวิตขององค์การอนามัยโลก 

(WHOQOL-BREF-THAI) มีทั้งหมด 26 ข้อ 

คำาถามเชิงบวก 23 ข้อ คำาถามเชิงลบ 3 ข้อ

การวิเคราะห์ทางสถิติ : วิเคราะห์ข้อมูลด้วย

โปรแกรมคอมพวิเตอรส์ำาเรจ็รปู STATA version 

10.0  ในการวิเคราะห์ทางสถิติดังนี้  ข้อมูลทั่วไป 

และคุณภาพชีวิต วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิง

พรรณนา  ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่า

เฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการศึกษา  

  ผู้ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองรับรู้

ระดับคุณภาพชีวิตโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง 

โดยมี ค่าคะแนนเฉลี่ย 92.7 คะแนน เมื่อพิจารณา

คะแนนองค์ประกอบคุณภาพชีวิตรายด้าน พบ

ว่า ผู้ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองรับรู้ระดับ

คุณภาพชีวิตทุกด้านอยู่ในระดับปานกลาง โดย

คะแนนคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพกาย ด้านจิตใจ 

ดา้นสมัพนัธภาพทางสงัคม และดา้นสิง่แวดลอ้ม มี

คา่เฉลีย่เทา่กบั 24.1, 21.3, 10.7 และ 29.3 คะแนน 

ตามลำาดับ

ข้อเสนอแนะ  

ถึงแม้ว่าคุณภาพชีวิตของผู้ดูแลผู้ป่วยโรคหลอด

เลือดสมองอยู่ในระดับปานกลาง  ในบทบาทของ

บคุลากรทางการแพทย ์  ทีใ่หก้ารดแูลผูป้ว่ยควรให้

ความสนใจและช่วยเหลือผู้ดูแลในด้านต่างๆ เช่น 

การให้คำาแนะนำาแหล่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์ และ

ด้านการดูแลสุขภาพร่างกายและจิตใจ นอกจาก

นั้นควรศึกษาวิจัยเพิ่มเติมเรื่องปัญหาและความ

ต้องการของผู้ดูแลผู้ป่วยต่อไป 
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Rationale: Chronic stress could trigger 

maladaptive changes associated with 

stress-related memory disorders. It has 

been reported that stress enhances oxida-

tive stress and induce detrimental effect 

on cortex and finally gives rise to memory 

impairment. Therefore, the beneficial effect 

of Moringa oleifera, a miracle plant contain-

ing potent antioxidant effect, has gained 

much attention.

Objective: To evaluate the memory en-

hancing effect and underlying mechanism 

of M.oleifera leaves extract in repetitive 

stress-exposure rats.  

Materials and methods: Male Wistar rats, 

weighing 200-250 g, had been orally given 

hydro-alcoholic extract of M.oleifera leaves 

at doses of 10, 50 and 250 mg kg-1 once 

daily before the exposure to 12-hr immobi-

lization stress for 14 days. Then, they were 

determined spatial memory using Morris 

water maze test while non-spatial memory 

was assessed using object recognition test 

after single administration and every 7 days 

throughout 14-day experimental period. At 

the end of experimental period, they were 

determined the alteration of oxidative stress 

markers including malondialdehyde (MDA) 

level and the activities of superoxide dis-

mutase (SOD), catalase (CAT) and glutathi-

one peroxidase (GSH-Px) in cerebral cortex 

and hippocampus. All data were expressed 

as mean±SEM and analyzed via ANOVA 

followed by posthoc LSD test. P-value less 

than 0.05 were regarded as significance.

Moringa oleifera Leaves Mitigates Memory 

Impairment Induced by Stress

Thawatchai  Prabsattroo
1,3 

, Jintanaporn  Wattanathorn
2,3

, Supaporn Muchimapura
2,3
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Result and conclusion: Our data showed 

that low dose of M.oleifera enhanced non-

spatial memory whereas medium and 

high dose enhanced non spatial memory. 

In addition, low dose of M.oleifera extract 

could enhance SOD and CAT activities in 

cerebral cortex while medium dose of the 

extract could increase SOD activity but 

decreased cerebral cortex and high dose of 

extract only enhanced the activity of SOD 

enzyme. Therefore, our data showed that 

M.oleifera could improve memory impair-

ment induced by repetitive stress exposure. 

Although oxidative stress might also play a 

role on the memory enhancing effect, it was 

not the primary underlying mechanism. The 

main mechanism which was responsible for 

the memory enhancing effect still required 

further investigation.

Suggestion: M.oleifera is the potential 

vegetable to implement as functional food 

targeting at memory enhancer and protects 

against stress-related disorders. However, 

further researches are necessary.
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ported by the National Research Council 
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Complimentary Alternative Medicine Re-

search and Development Group (ICAM), 

Khon Kaen University, Khon Kaen, Thailand.

Key words: Moringa oleifera, memory im-

pairment, oxidative stress markers
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บทคัดย่อ
อาการปวดระบบประสาทเป็นความทุกข์ทรมาน

ที่ปัจจุบันยังไม่มีวิธีรักษาที่ได้ผลแน่นอน และยัง

ไม่ทราบพยาธิสรีรวิทยาของการปวดที่กระจ่างชัด   

หนึ่งในสมมุติฐานของการเกิดอาการปวดคือการ

เกดิการจดัเรยีงตวัใหมข่องโครงสรา้งประสาทสว่น

มอเตอร์ซึ่งมีผลต่อการทำางานของธาลามัส ทำาให้

ระบบการควบคุมความเจ็บปวดจากส่วนกลาง

สูญเสียหน้าที่และทำาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไป

ของค่าความถี่ที่วัดได้จากแถบพลังงานของคลื่น

ไฟฟ้าสมอง มีการศึกษานำาร่องถึงผลของการใช้

ไฟฟ้ากระแสตรงผ่านกะโหลกเพื่อลดอาการปวด

ระบบประสาทในผู้ป่วยบาดเจ็บไขสันหลังว่าได้

ผลโดยดูจากดัชนีความปวดซึ่งเป็นตัววัดในเชิง

นามธรรม ซึ่งอาจนำาไปสู่ความลำาเอียงในการ 

แปลผลได้ 

 การศึกษาในครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อ

ศกึษาผลของการลดอาการปวดระบบประสาทและ

การศึกษานำาร่องผลของการกระตุ้นด้วย

ไฟฟ้ากระแสตรงผ่านกะโหลกต่อการลดอาการปวด

ระบบประสาทในผู้ป่วยบาดเจ็บไขสันหลัง

นิรันดร์ เงินแย้ม,  ปรีดา อารยาวิชานนท์,  ณรงค์ เอื้อวิชญาแพทย์,  สมศักดิ์ เทียมเก่า,  จินตนา สัตยาศัย,  

วิยะดา ปัญจรัก,  ศุภฤกษ์ จันทร์จรัสจิต, อารยา ฉัตรธนะพานิช,  ภารดี เอื้อวิชญาแพทย์  

กลุ่มวิจัยกระตุ้นไฟฟ้าสมอง แบบไม่รุกราน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

การเปลี่ยนแปลงค่าความถี่ของแถบพลังงานคลื่น

ไฟฟ้าสมอง หลังการกระตุ้นไฟฟ้ากระแสตรงผ่าน

กะโหลกบริเวณเปลือกสมองส่วนมอเตอร์

 การศึกษานี้ทำาในผู้ป่วยบาดเจ็บไขสันหลัง

จำานวน 8 ราย โดยใช้การกระตุ้นไฟฟ้ากระแสตรง

ผ่านกะโหลกบริเวณเปลือกสมองส่วนมอเตอร์

ด้วยความแรง 2 มิลลิแอมป์ เป็นเวลา 20 นาที 

จำานวน 1 ครั้ง เปรียบเทียบดัชนีความปวดและค่า

ความถี่ของแถบพลังงานคลื่นไฟฟ้าสมองช่วงธีต้า

ถึงอัลฟา (4-12 เฮิรตซ์) ก่อนและหลังการกระตุ้น 

ทันที 24  48 และ 72 ชั่วโมง ตามลำาดับ ผลการ

ศึกษาพบว่าหลังกระตุ้นทันที ผู้ป่วยมีดัชนีความ

ปวดลดลงรอ้ยละ 10 (คา่เฉลีย่ 4.5+1.9) (p<.05) ที ่

24  48 และ 72 ชั่วโมง ลดลงร้อยละ 5 (5.0+2.0) , 

3.8 (5.1+2.1), และ 1.3 (5.3+1.9) ตามลำาดับ ใน

ขณะที่การวิเคราะห์แถบพลังงานคลื่นไฟฟ้าสมอง

ไม่พบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยความถี่สูง

สูดของแถบพลังงานคลื่นไฟฟ้าสมองในช่วงธีต้า
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ถึงอัลฟาก่อนและหลังการกระตุ้น แต่พบว่าค่า

เฉลี่ยของความถี่สูงสุดดังกล่าวเพิ่มขึ้นทันทีหลัง

การกระตุ้นร้อยละ 6 (9.2+2.2)  ที่  24 ชั่วโมงเพิ่ม

ขึ้นร้อยละ 6.5 (9.6+0.6) ที่ 48 ชั่วโมงลดลงร้อย

ละ 3.8 (8.9+2.6) และที่ 72 ชั่วโมงเพิ่มขึ้นร้อยละ 

4.1 (9.5+2.0) ตามลำาดับ  นอกจากนี้ยังพบว่าดัชนี

ความปวดที่ลดลงมีความสัมพันธ์ทางลบกับค่า

เฉลี่ยที่เพิ่มขึ้นของความถี่สูงสุดของแถบพลังงาน

คลืน่ไฟฟา้สมองในชว่งธตีา้ถงึอลัฟาบรเิวณเปลอืก

สมองส่วนมอเตอร์หลังการกระตุ้นทันทีและที่ 24 

ชั่วโมง (r= -1, p< 0.01)  

 ผลการศึกษานี้พบว่าการกระตุ้นไฟฟ้า 

กระแสตรงผ่านกะโหลกสามารถลดอาการปวด

หลังการกระตุ้นได้นานถึง 72 ชั่วโมง ค่าเฉลี่ยของ

ความถี่สูงสุดของแถบพลังงานคลื่นไฟฟ้าสมอง

ช่วงธีต้าถึงอัลฟาที่เปลี่ยนแปลงไปอาจเกิดจากผล

ของการกระตุน้ดว้ยไฟฟา้กระแสตรงผา่นกะโหลก

ไปทำาให้เกิดการหลั่งสารสื่อประสาทที่มีฤทธิ์ลด

อาการปวดบริเวณสมองส่วนธาลามัส อย่างไร

ก็ตามการศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษานำาร่อง ผล

การศกึษาทีไ่ดอ้าจไมส่ามารถเปน็ตวัแทนประชากร

ทั้งหมด ดังนั้น การเพิ่มจำานวนกลุ่มตัวอย่างและ

การศึกษาในกลไกระดับลึกจึงควรได้รับการวิจัย

ต่อไป

คำาสำาคัญ : การกระตุ้นไฟฟ้ากระแสตรงผ่าน

กะโหลก อาการปวดระบบประสาท ปวดเรือ้รงั การ

บาดเจ็บไขสันหลัง การตรวจคลื่นไฟฟ้าสมอง การ

วิเคราะห์แถบพลังงานคลื่นไฟฟ้าสมอง  

แหล่งทุน : ทุนสนับสนุนการทำาวิจัยในระดับ

อดุมศกึษา สำานกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา
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 หลักการและเหตุผล : ยา Levetiracetam 

เปน็ยากนัชกักลุม่ใหมม่กีลไกการออกฤทธิต์า้นชกั

ที่กว้าง ด้วยคุณสมบัติของยาที่มีโครงสร้างและ

กลไกการออกฤทธิ์แตกต่างจากยากันชักกลุ่ม

มาตรฐาน และคุณสมบัติทางเภสัชจลนศาสตร์ที่ดี

โดยมกีารขบัออกทางไต จบัโปรตนีในกระแสเลอืด

น้อยกว่าร้อยละ 10 และไม่ได้ผ่าน Cytochrome 

P450 หรือ glucuronidation ทำาให้ลดความเสี่ยง

ในการเกิดอันตรกริยาต่อยากันชักและยาอื่น ๆ 

รวมถึงสามารถให้ในผู้ป่วยที่มีการทำางานของตับ

บกพร่อง และปรับขนาดยาตามการทำางานของ

ไตในภาวะการทำางานของไตบกพร่องได้ มีการ

บริหารยาที่สะดวกทั้งรูปแบบยารับประทานและ

ทางหลอดเลือดดำา โรงพยาบาลศรีนครินทร์มียา 

Levetiracetam 2 รปูแบบคอื ยาเมด็ immediate 

release ขนาด 250 และ 500 มิลลิกรัม และ ยา

ฉีดในขนาด 100 มิลลกรัมต่อมิลลิลิตร ข้อมูลจาก

การหลายศกึษาพบวา่ผูป้ว่ยสามารถทนตอ่ยาไดด้ ี

ทำาใหม้อีตัราการใชย้า Levetiracetam ทางหลอด

เลือดดำาที่เพิ่มมากขึ้น

 วัตถุประสงค์ : ศึกษารูปแบบการใช้ยา 

Levetiracetam รูปแบบฉีดเข้าหลอดเลือดดำา 

ในด้านข้อบ่งใช้ ขนาดยา รวมถึงติดตามผลลัพธ์

จากการรักษา ในผู้ป่วยผู้ใหญ่ในโรงพยาบาล

ศรีนครินทร์ เพื่อเป็นแนวทางในการรักษาอาการ

ชักที่เกิดในโรงพยาบาลต่อไป

 วัสดุและวิธีการ : ทำาการศึกษาแบบพรรณา

โดยทบทวนการใช้ยา Levetiracetam ที่ให้ทาง

หลอดเลือดดำาในด้านข้อบ่งใช้ ขนาดยาที่ใช้ และ

ผลลัพธ์ทางด้านอาการทางคลินิก ในผู้ป่วยอายุ 

15 ปีขึ้นไปในโรงพยาบาลศรีนครินทร์ จังหวัด

ขอนแกน่ ตัง้แตเ่ดอืนสงิหาคม พ.ศ. 2553 ถงึ เดอืน

มิถุนายน พ.ศ. 2555  

 สรุปผลการศึกษา : จากการรวบรวมข้อมูล

ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2553 ถึง 30 มิถุนายน 

พ.ศ. 2555 มีผู้ป่วยที่ได้รับยา Levetiracetam 

ทางหลอดเลือดดำาทั้งหมด 49 ราย อายุระหว่าง 

15 ถึง 91 ปี ได้รับยา Levetiracetam ทางหลอด

Intravenous Levetiracetam of Hospitalized 

Patients in Srinagarind Hospital 

พญ.สุวพร ทองปลิว
1
, ภญ.ศรีวตรี ชาวสามทอง

2
, รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า

3,4
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แพทย์ประจำาบ้าน ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 

2 
เภสัชกรประจำาบ้าน ภาควิชาเภสัชกรรมคลินิก 

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 
3 
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4 
กลุ่มวิจัยโรคลมชัก แบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
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เลอืดดำาเปน็จำานวน 51 ครัง้ เปน็ผูป้ว่ยชาย 21 ราย 

(ร้อยละ 42.8) หญิง 28 ราย พบว่า 1 รายใช้เพื่อ

ป้องกันอาการชักหลังการผ่าตัดสมอง และ 2 ราย

ได้รับการเปลี่ยนจากรูปแบบรับประทานเป็นฉีด

ทางหลอดเลือดดำา ผู้ป่วยส่วนใหญ่มีการทำางาน

ของไตบกพร่อง เมื่อศึกษาในผู้ป่วยที่ได้รับการ

วินิจฉัยว่าเกิดการชักจริงทั้งหมด 48 ครั้งพบว่า

เป็นการให้ยาแบบ early treatment ตามหลังการ

ให้ยา Benzodiazepine  (first line หรือ second 

line) ร้อยละ 68.8 (33 ราย)และ late treatment 

(third line ขึ้นไป) ร้อยละ 31.2 (15 ราย) การให้

ยา Levetiracetam ทางหลอดเลือดดำาสามารถ

ระงับอาการชักได้ในผู้ป่วย ร้อยละ 72.9 (35 ราย) 

อัตราการตายร้อยละ 43.8 (21 ราย) โดยสัมพันธ์

กับการชัก 3 ราย, sepsis และ septic shock 13 

ราย, stroke 3 ราย และ brain herniation 1 ราย 

ผลลัพธ์ในผู้ป่วย status epilepticus 26 ครั้ง 

(รอ้ยละ 42.8) พบวา่สามารถระงบัอาการชกัได ้รอ้ย

ละ 50 (13/26 ราย) และมีอัตราการตาย ร้อยละ  

46.2 (12/26 ราย)

 วิ จ า รณ์ แ ล ะ ข้ อ เ ส น อแน ะ  ก าร ใช้

ยา Levetiracetam ทางหลอดเลือดดำาพบว่า 

มอีตัราการใชใ้นผูป้ว่ยเพิม่มากขึน้ ถกูใชเ้ปน็อนัดบั

ต้น ๆ โดยเฉพาะในผู้ป่วยที่มีการทำางานของไต

และตับบกพร่อง มีประสิทธิภาพระงับการชักได้

รวมถึงในผู้ป่วย status epilepticus โดยไม่พบ 

ภาวะแทรกซ้อนที่เกิดจากยา 

 สรุป Levetiracetam เป็นยากันชักที่มี

ประสิทธิภาพในการควบคุมการชักแบบ status 

epilepticus ได้ในผู้ป่วยที่มีภาวการณ์ทำางานของ

ตับและไตบกพร่อง และมีความปลอดภัยสูง
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Background: Stroke, the important cause 

of death and disability, produces great 

impacts on financial and social burden 

worldwide. Due to the therapeutic efficacy 

limitation, attention has turned towards 

antioxidant approaches which can be used 

to limit the neurological damage. Moreover, 

it has been believed that prophylactic neu-

roprotection might offer a useful approach 

and a better outcome. Based on the potent 

antioxidant activity, the neuroprotective 

effect against neurodegeneration induced 

by apoptosis of mulberry fruit in cerebral 

ischemia rats has been considered.  

Objective: To determine the effect of mul-

berry fruit on spatial memory and the altera-

tion of Bcl-2 and caspase-3 immunopositive 

neurons densities in hippocampus. 

Materials and method:  Male Wistar rats 

were orally given mulberry fruits powder 

at doses of 2,10 and 50 mg.kg-1 BW at a 

periods of 7 days before and 21 days after 

Mulberry Fruit Mitigates Neurodegeneration 

Induced by Apoptosis in Animal Model of 

Focal Cerebral Ischemia
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the occlusion of right middle cerebral artery 

(Rt.MCAO).  The animals were determined 

spatial memory using Morris water maze 

test. At the end of study, they were sacri-

ficed and determined Bcl-2 and caspase-3 

immunopositive neurons densities in hip-

pocampus using immunohistochemical 

technique. All data were expressed as 

mean±SEM and analyzed via ANOVA 

followed by posthoc LSD test. P-value less 

than 0.05 were regarded as significance.

Results and discussion: All doses of mul-

berry fruits powder treatment used in this 

study enhanced spatial memory at 7 days 

after Rt.MCAO whereas only mulberry 

fruits at doses of 10 and 50 mg.kg-1 BW 

significantly enhanced spatial memory at 

21days after Rt.MCAO. In addition, low dose 

of mulberry fruits powder also decreased 

caspase-3 immunopositive neurons density 

in CA3 whereas medium dose of mulberry 

fruits powder decreased caspase-3 immu-

nopositive neurons density in CA2. More-

over, the enhanced Bcl-2 immunopositive 

neurons in both CA1 and CA3 were also 

observed in rats treated with medium dose 

of mulberry fruits powder. These findings 

suggested that mulberry fruits powder 

could decrease apoptosis in hippocampus 

and the anti-apoptotic effect might be 

partly responsible for memory enhancing 

effect of mulberry fruits powder. However 

further researches are necessary to provide 

better understanding about possible active 

ingredient, precise underlying mechanism.

Suggestion: Mulberry fruits powder is the 

potential functional food to protect against 

neurodegeneration induced by apopto-

sis induced by cerebral ischemia. It may 

also provide beneficial effect as adjuvant 

therapy for stroke patient. However, further 

researches are essential to confirm these 

suggestions.

Acknowledgement: This study was sup-
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tary Alternative Medicine Research and 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบ

การจดัการตนเองของผูป้ว่ยโรคลิน้หวัใจทีไ่ดย้ารบั

วาร์ฟารินระหว่างกลุ่มที่มีค่าการแข็งตัวของเลือด

ในช่วงและนอกช่วงการรักษา และระหว่างกลุ่ม

ที่มีค่าการแข็งตัวของเลือดในช่วงและนอกช่วง

การรักษากับ เพศ การศึกษา และประสบการณ์มี

เลอืดออกผดิปกต ิกลุม่ตวัอยา่ง คอื ผูป้ว่ยโรคลิน้

หัวใจที่รับประทานยาวาร์ฟาริน 90 ราย เครื่องมือ 

คือ แบบสอบถามดัดแปลงจากแบบประเมินการ

จัดการตนเองในผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว ของ รี

เกล คาร์สันและเกสเซอร์ สถิติที่ใช้ คือ ร้อยละ ค่า

เฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test  และ Chi 

Square ผลการวิจัยพบว่า

 การจัดการตนเองของกลุ่มตัวอย่าง ด้าน

การประเมินอาการเปลี่ยนแปลงที่มีความสำาคัญ

กับภาวะเลือดออกผิดปกติมีความแตกต่างกัน

อยา่งมนียัสำาคญัทางสถติทิีร่ะดบั.007 สว่นการรบั

รู้เกี่ยวกับภาวะเลือดออกผิดปกติ ด้านการปฏิบัติ

ตวัทีเ่กีย่วขอ้งกบัภาวะเลอืดออกผดิปกต ิ ดา้นการ

ประเมินผลการปฏิบัติที่ช่วยลดอาการเลือดออก

ผิดปกติ แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำาคัญทางสถิติ 

ที่ระดับ .248, .962 และ.199 ตามลำาดับ ส่วน เพศ 

การศึกษา และประสบการณ์มีเลือดออกผิดปกติ 

แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำาคัญทางสถิติ ที่ระดับ 

.657 .264 และ 1.000 ตามลำาดับ

คำาสำาคัญ : โรคลิ้นหัวใจ  วาร์ฟาริน  INR การ

จัดการตนเอง

เปรียบเทียบการจัดการตนเองของผู้ป่วยโรคลิ้นหัวใจที่ได้รับยา

ต้านการแข็งตัวของเลือดชนิดรับประทานระหว่างกลุ่มที่มีค่าการ

แข็งตัวของเลือดในช่วงและนอกช่วงการรักษา
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Rationale: To date, the cognitive enhance-

ment has gained much attention because 

cognitive function is considered as a key 

factor for carrier success and academic 

achievement. Recent findings have shown 

that consumption of anthocyanin-rich 

food can enhance learning and memory. 

Therefore, the cognitive enhancing effect of 

purple corn cob which contained abundant 

phenolic compounds and anthocyanin has 

been considered.

Objective: To develop purple corn cob tea 

and to determine the memory enhancing 

effect and mechanism of actions of the 

developed purple corn cob tea.

Materials and methods: Purple corn cob tea 

which contains total phenolic compounds 

and anthocyanin contents at concentrations 

of 185.3 ± 1.2 mg GAE.g-1 plants and 319.78 

mg/L cyanidin-3-glucoside equivalents. 100 

.g-1 plants was orally given to male Wistar 

rats weighing 250-300 g at doses of 1,2 and 

3 ml.kg-1BW at a period of 28 days. Spatial 

memory was assessed after single dose 

administration and every 7 days throughout 

28-day experimental period. At the end of 

study, hippocampus was isolated and deter-

mined the activities of acetylcholinesterase 

(AChE) and monoamine oxidase (MAO). All 

data were expressed as mean±SEM and 

analyzed via ANOVA followed by posthoc 

Cognitive Enhancing Effect of Purple Corn Cob Tea
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LSD test. P-value less than 0.05 were re-

garded as significance.

Result and conclusion: All doses of purple 

corn cob tea could enhance spatial memory 

and suppress the activities of both AChE 

and MAO in hippocampus, an area play-

ing a crucial role on spatial memory. Thus, 

our data showed that purple corn cob tea 

is the potential memory enhancer. The 

possible underlying mechanisms occur 

via the suppression of AChE and MAO in 

hippocampus which in turn enhance the 

available ACh and monoamine transmitters 

in the mentioned area and finally give rise 

to the enhanced spatial memory. However, 

further researches to identify the active 

possible ingredient and the study in hu-

man volunteers are very much required to 

confirm this action.

Suggestion: Purple corn cob tea is the 

potential functional drink for enhancing 

memory in normal healthy condition. It is 

worth for studying further in clinical trial 

phase and in memory deficit condition in 

order to implement as memory booster bev-

erage and as adjuvant therapy for memory 

impairment patients
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Abstract
Objective: The objective of this study was 

to evaluate the outcome of Therapeutic 

Drug Monitoring (TDM) Service in Epilepsy 

Clinic at Srinagarind Hospital, Khon Kaen, 

relevant impact of frequency of acknowl-

edgement of the drug level results, reasons 

of the requested levels, frequency of inter-

pretation of the drug level by pharmacists 

and the consequence of acknowledgement 

about drug level.

Method: Study design was pre-post study, 

duration of study was between July 1, 2008 

to June 30, 2009 (baseline or pre-study) and 

January 1 to December 31, 2010 (interven-

tion or post-study). Reasons of TDM and 

drug level were screened and interpreted by 

pharmacists. The study was evaluated by 

the SPSS program (version 11.5), composed 

of descriptive analysis and Chi square test 

at 95% confidence interval.

Result: There were 80 and 254 samples in 

the pre-study and post-study, respectively. 

Percentages of frequency of acknowledge-

ment about drug level were 78.8 and 99.6, 

respectively (p<0.01). In the post-study, 

drug level was interpreted by pharmacists 

at 96.5%, while suggestions about moni-

toring, dosage adjustment and improving 

compliance of patients were 56.5, 38.9 and 

4.3%, respectively.
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Conclusion: The advantages of this study 

were an increased acknowledgement of 

antiepileptic drug level and pharmacists’ 

role in the interpretation and suggestion 

in TDM service to physician for epilepsy 

patients’ care.

Key words: Epilepsy, Antiepileptic drugs, 

Therapeutic drug monitoring
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Background: Mild cognitive impairment 

(MCI) and Alzheimers disease (AD), the 

memory disorders commonly found in the 

elderly, are recognized as the challenges 

in this decade due to the limitation of 

therapeutic efficacy. Accumulative lines of 

evidence have shown that oxidative stress 

plays a crucial role on neurodgeneration and 

memory impairment in both MCI and AD. 

Therefore, the protective effect of Anethum 

graveolens, a medicinal plant possessing 

antioxidant activity, has gained much at-

tention nowadays. However, no scientific 

evidence is available until now.

Objective: To determine the cognitive 

enhancing effect and possible underlying 

mechanism of A.graveolens in animal model 

of mild cognitive impairment (MCI) and 

early phase of Alzheimer’s disease (AD).

Materials and method: We had adminis-

tered the alcoholic extract of A.graveolens 

at doses of 50, 150 and 450 mg/kg to the 
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male Wistar rats, weighing 180-220 g, via 

oral route at a period of 14 days before and 

7 days after AF64A administration. At the 

end of experimental period, rats were de-

termined memory and cholinergic function 

in hippocampus by using the density of 

cholinergic neuron and the activity of AChE 

in hippocampus. Data were expressed as 

mean ±SEM and analyzed using ANOVA 

followed by posthoc LSD test. P-value less 

than 0.05 were regarded as statistical sig-

nificance.

Results and discussion: Our data showed 

that A.graveolens extract at dose of 150 

mg/kg could enhance both spatial and non-

spatial memory while the extract at dose of 

50 mg/kg showed the cognitive enhancing 

effect only in non-spatial type. In addition, 

this plant extract also attenuated the degen-

eration of cholinergic neurons and the en-

hanced AChE in hippocampus. Therefore, 

our findings suggested that A.graveolens 

extract could enhance cholinergic function 

and resulting in the enhanced memory per-

formance in animal model of MCI and AD.

Suggestion: A.graveolens extract is the 

potential natural resource for developing 

neuroprotectant and cognitive enhancer 

in order to implement as health product 

against MCI and AD. In addition, it may pro-

vide advantage as adjuvant therapy in both 

conditions. However, further researches to 

provide better understanding about active 

ingredient, safety evaluation and clinical 

trial are necessary.
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Objective: The purpose of this study was to 

examine the effects of a support group on 

the self-esteem of PWE.

Methods: A Quasi-experimental, Random-

ized Controlled Trial (RCT) study was per-

formed based on 120 PWE in the Epilepsy 

Clinic at Srinagarind Hospital.  The experi-

mental group (N=60) attended the support 

group before receiving regular health care 

services. The control group (N=60) received 

only regular healthcare services. Data was 

collected by using the Rosenberg self-es-

teem scale scoring before and after the ex-

periment. The score was analyzed by using 

a paired t-test and an independent t-test. 

Results: The study showed that before the 

experiment, the self–esteem score of the 

control group was significantly higher than 

the experimental group ( x = 35.01, 32.80, t 

= 2.38 P < .05). After the experiment, the 

scores of the control group and the experi-

mental group showed a significant statisti-

cal difference ( x = 30.65, 34.32, t = -6.61 P 

< .05). The score in the control group was 

significantly lower than the experimental 

group ( x = 35.01, 30.65, t = 9.97 P < .05), 

while the score in the experimental group 

was significantly higher than before the ex-

periment ( x = 32.80, 34.32, t =- 2.19 P < .05). 
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Conclusion: The support group improves 

the self-esteem of PWE. Medical personnel 

should set up a support group for PWE to 

enhance their self-esteem.

Key words: Epilepsy, Support group, Self-

esteem


