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เรียน ทานผูอานและสมาชิก NNA ทุกทาน

 วารสารนี้เปนฉบับแรกของป 2556 คะ ในสวนของ recent advances นั้นจะรวบรวมความรู

ใหมลาสุดของยาละลายลิ่มเลือดที่ใชในการรักษาและ endovascular intervention ในกลุมผูปวย

โรคหลอดเลือดสมองชนิดขาดเลือด สําหรับ original articles ก็จะเปนงานวิจัยเก่ียวกับผูปวยกลุมนี้

เชนกันคะ นอกจากนั้นเรายังมีการ review เกี่ยวกับความรูเบื้องตนของภาวะการเคลื่อนไหวผิดปกติ

ในผูปวย และความรู ทัศนคติเก่ียวกับโรคลมชักของครูในประเทศไทย ใน topic review ดวยคะ 

interesting case  และหมวด FAQ กเ็ปนผูปวยและเรือ่งทีน่าสนใจทเีดยีว ตองตดิตามในเลมนะคะ รวม

ไปถึงนานาสาระ ทีเ่ขยีนโดยทานนายกสมาคมฯเราเองคะ ในเร่ือง stroke fast track ไมยากอยางท่ีคดิ 

ที่เขียนเลาถึงประสบการณตรงจากทานเอง ในฐานะเปนผูริเริ่มกอตั้งระบบ stroke fast track 

ของโรงพยาบาลศรนีครนิทร คณะแพทยศาสตร มหาวทิยาลยัขอนแกน  กลุมวจิยัโรคหลอดเลอืดสมอง 

ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื และกลุมบริการหลอดเลอืดสมองครบวงจร เขตบรกิารสาํนกังานหลกัประกนั

สุขภาพแหงชาติ เขต 7 ที่ประกอบดวยโรงพยาบาลในเครือขายอีกหลายโรงพยาบาล ตองขอบคุณทุก

ทานทีก่รณุาใหความสนใจและติดตามอานวารสารของเราดวยดเีสมอมานะคะ  และสาํหรับเดอืนเมษายน

ที่จะถึงน้ีก็มีวันหยุดยาวท้ังในชวงวันจักรี และสงกรานต ก็ขอใหทุกทานมีความสุขกับครอบครัว 

ในวันหยุดดังกลาว รวมท้ังถือโอกาสสวัสดีวันปใหมไทยตอทุกๆทาน ดวยคะ 

  ผศ.พญ.วรินทร พุทธรักษ
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และมีการจัดประกวดผลงานวิจัย

 2. กจิกรรมวิชาการความรูดานระบบประสาทตอประชาชน ในโรคหลอดเลือดสมอง โรคสมองเส่ือม 

โรคลมชัก

 3. วารสารสมาคมฯ ปจจุบันไดรับการประเมิน และปรากฏในฐานขอมูลของ Thailand Citation 

Index (TCI) หมายถึง ไดรับการยอมรับวาอยูในมาตรฐานระดับชาติ

 4. ประชุมวิชาการ Conference on Neuroscience ซึ่งปจจุบันไดจัดมาถึงคร้ังที่ 443 ในวันที่ 

21 มีนาคม 2556 นี้

 5. สนับสนุนใหสมาชิกฯ เขารวมประชุมวิชาการในตางประเทศ

 6. จัดกิจกรรมเผยแพรความรูตอแพทยในประเทศลาวเพ่ือเปนการรองรับการขยายศักยภาพของ

ศนูยการแพทยเฉพาะทางของโรงพยาบาลศรนีครนิทร คณะแพทยศาสตร มหาวทิยาลยัขอนแกน สมาคมฯ 

จะรวมกับกลุมวจิยัและศูนยวจิยัทีเ่กีย่วของ ภาควิชาท่ีเก่ียวของ และโรงพยาบาลศรีนครินทร เพ่ือดาํเนินการ

จัดต้ังศูนยวิจัยประสาทวิทยาศาสตร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 เราตองการขอเสนอแนะจากทานสมาชิก โดยติดตอมาไดที่ E-mail: somtia@kku.ac.th 

 ขอขอบคุณทุกทานที่สนับสนุนกิจกรรมสมาคมฯ มาอยางดี

  รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเกา

  นายกสมาคมฯ



 ศ.นพ.จรัส  สุวรรณเวลา กรรมการท่ีปรึกษา

 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

 ผศ.พญ.วรินทร   พุทธรักษ บรรณาธิการ

 รศ.นพ.ณรงค   เอื้อวิชญาแพทย ทะเบียน

 รศ.ดร.เจียมจิต   แสงสุวรรณ ปฏิคม/เหรัญญิก

 รศ.ทพญ.มุขดา   ศิริเทพทวี กรรมการ

 อ.ดร.ทพ.ฑีฆายุ   พลางกูร จอรนส กรรมการ

 รศ.ดร.ทัศนีย   บุญเติม กรรมการ

 ผศ.ดร.บุญยิ่ง    เจริญ กรรมการ

คณะกรรมการสมาคม ป 2554-2556



ÊÒÃºÑÞ

• Recent Advances• Recent Advances
 Update Thrombolytic Therapy and Endovascular Intervention  1
 for Treatment of Acute Ischemic Stroke 
  กรรณิการ คงบุญเกียรติ, สมศักด์ิ เทียมเกา

• Original Article• Original Article
 ความรูเรื่ องโรคหลอดเลือดสมองของผูปวยนอก แผนกอายุรกรรม 16
 โรงพยาบาลศรีนครินทร
  ภูมิธรรม ลิมวัฒนานนท, วิลาสินี ศิริชาติวาป, ธรรมรัช เรืองปรัชญากุล, เพื่ อนพร หลักเขต, 

  ปุณณรัตน ศิรธรานนท, ศศิธร ดวงพรม, ศิวัชญา สิงหวิจารณ, วริสรา ลุวีระ, สมพงษ ศรีแสนปาง, 

  สมศักด์ิ เทียมเกา

 การศึกษาความชุกผูปวยใน โรคหลอดเลือดสมอง 31
  สินีนาฏ พรานบุญ, แกวใจ เทพสุธรรมรัตน, รศ.นพ. สมศักด์ิ  เทียมเกา

  กลุมวิจัยโรคหลอดเลือดสมอง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 การศึกษาเปรียบเทียบขอมูลผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง  44
 กอนและหลังการมีบริการทางดวนโรคหลอดเลือดสมอง :
 โรงพยาบาลศรีนครินทร คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
  รําพรรณ ภัทรนิตย, วาสนา จันทะชุม, อรทัย  เล็กบุญญาสิน, ชัยณรงค ทรงสังข

• Topic Review• Topic Review
 ความรูเบื้องตนเก่ียวกับการเคลื่ อนไหวผิดปกติ  55
  กุลธิดา เมธาวศิน

• Interesting Case• Interesting Case
 Recurrent Quadriparesis 82
  กรรณิการ คงบุญเกียรติ, สมศักด์ิ เทียมเกา



ÊÒÃºÑÞ (μ‹Í)

• Journal Reading• Journal Reading
 The Efficacy of Topiramate in Status Epilepticus, Experience  88
 from Thailand
  สมศักด์ิ เทียมเกา

• FAQ • FAQ 
 Bell’s Palsy 91
  กรรณิการ คงบุญเกียรติ 

• นานาสาระ• นานาสาระ 
 Stroke Fast Track ไมยากอยางที่คิด 94
  สมศักด์ิ เทียมเกา

 สุขภาพดี เริ่มท่ีโรงเรียน 99
  สินีนาฏ  พรานบุญ, สมศักด์ิ  เทียมเกา

• Neuroscience IT Zone • Neuroscience IT Zone 
 Mental-health: Brain Foods that Help You Concentrate 105
  สุภาพร  มัชฌิมะปุระ 

• Image Quiz• Image Quiz
 Wilson’s Disease 109
  วรินทร พุทธรักษ


