
08.45 - 09.45 น.  Intervention in  Stroke
                          ผศ.พญ.จุรีรัตน  ธรรมโรจน
                             ผศ.นพ.พิชเยนทร ดวงทองพล
   อ.นพ.วรานนท  มั่นคง
09.45 - 10.45 น.  Traumatic Brain Injury
                             พญ. ลิสา  กิตติสังวรา
                             นพ.สมคริต  ศรีพลแทน
                             นพ.ณรงคเดช  เวชกามา
                            ผศ.นพ. อํานาจ  กิจควรดี 
10.45 - 11.00 น.  Refreshment and Poster Viewing
11.00 - 12.00 น. Symposium VIII: Clinical Practice Guideline 
   for Dementia
    สมาคมโรคสมองเสื่อมประเทศไทย
12.00 - 13.15 น.  Luncheon Symposium II I :  Foundations, 
   Innovations, and The Future: The Shift toward 
   Personalized Medicine in Multiple Sclerosis
                             รศ.พญ.นาราพร ประยูรวิวัฒน
13. 15 น. พิธีปด

  สนับสนุนโดย บริษัทเอไซ (ประเทศไทย), โนวารติส (ประเทศไทย)

วันที่ 7 กุมภาพันธ พ.ศ. 2557

สงใบสมัครและบทคัดยอมาที ่รศ.นพ.สมศักดิ์  เทียมเกา
สาขาประสาทวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร คณะแพทยศาสตร 

มหาวิทยาลัยขอนแกน อ.เมือง จ.ขอนแกน 40002
E-mail : somtia@kku.ac.th

ติดตอสอบถามขอมูลเพิ่มเติม
คุณรัตนา  ปญจะพันดอน

โทร. 043-363198, 080-4106669 
Fax : 043-347542  E-mail : lratta@kku.ac.th

ชื่อ (นาย,นาง,นางสาว) .....................................................

นามสกุล...........................................................................

 ❑  แพทย    ❑ พยาบาล    ❑ นักกายภาพบําบััด 

   ❑ เภสัชกร      ❑ ทันตแพทย    ❑ อื่น ๆ........................

เลขที่ใบประกอบโรคศิลป..................................................

ที่ทํางาน...........................................................................

ถนน................................ตําบล/แขวง...............................

อําเภอ/เขต........................................................................

รหัสไปรษณีย.....................โทรศัพท..................................

โทรสาร......................................E-mail………….………..

ใบสมัคร

หมดเขตรบัสมัครลงทะเบียน
วันที่ 24 มกราคม 2557

แบบฟอรมนําเสนอผลงานวิจัย

การประชุมวิชาการสมาคมประสาทวิทยาศาสตร  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ครั้งที่ 15

 เรื่อง Integrated Neurosciences Moving Toward 
ASEAN Community 

วันที่ 5 - 7 กุมภาพันธ 2557 ณ หองประชุมมิตรภาพ

1. ชื่อ–สกุลผูนําเสนอ ………………….........……….…….……

2. สังกัด.................................................................................

 E-mail ……………………………...........………….…...…..

 3. หมายเลขโทรศัพทที่ทํางาน..................................................

 หมายเลขโทรศัพทมือถือ.....................................................

4. ชื่อเรื่องที่นําเสนอ................................................................
5. ตองการนําเสนอผลงาน โดยแบงเปน 4 กลุม 
 5.1 ❑ Oral presentation  กลุม R2R (Routine to Research)
 5.2 ❑ Oral presentation กลุมงานวิจัยทั่วไป
 5.3 ❑ Poster presentation กลุม R2R (Routine to Research)
    5.4 ❑ Poster presentation  กลุมงานวิจัยทั่วไป
6.  รางวัล Boehringer Ingelheim – North Eastern Neuroscience
 Awards ทั้ง 4 กลุม 
 6.1 รางวัลที่ 1 จํานวน 15,000 บาท 
 6.2 รางวัลที่ 2 จํานวน 5,000 บาท 
 6.3 รางวัลชมเชย 2 รางวัล รางวัลละ 2,500 บาท 

กําหนดสงบทคัดยอภายในวันที่ 24 มกราคม 2557
 

ฟรี  คาลงทะเบียน



07.45 - 08.45 น. ลงทะเบียน

08.45 - 09.15 น.  Lecture I : โรคหลอดเลือดสมองในประเทศไทย: 

   อดีต ปจจุบันและอนาคต

                             อ.พญ. กรรณิการ คงบุญเกียรติ

09.15 - 10.15 น.  Symposium I: Dual Antiplatelet in Ischemic Stroke: 

   What’s News

   รศ.นพ. สมศักดิ์ เทียมเกา

10.15 - 10.45 น.  Refreshment and Poster Viewing

10.45 - 11.00 น.  พิธีเปด โดย คณบดีคณะแพทยศาสตร 

   มหาวิทยาลัยขอนแกน

11.00 - 12.00 น.  Symposium II: Management of Hypertension in 

   Stroke Patients

                            รศ.นพ. สมศักดิ์ เทียมเกา

                            อ.พญ. กรรณิการ คงบุญเกียรติ

12.00 - 13.15 น.  Luncheon Symposium I: Secondary Prevention 

   of Stroke

                             อ.พญ. ปยะวรรณ เชี่ยวธนะสกุล

                             อ.นพ. เกษมสิน ภาวะกุล

13.15 - 14.15 น.  Symposium III:  Stroke Network Improve Accessibility 

   and Quality Care

   เครือขายการใหบริการโรคหลอดเลือดสมอง 

   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

          กลุมวจิยัโรคหลอดเลอืดสมอง ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื

14.15 – 14.45 น.  Refreshment and Poster Viewing

14.45 - 16.15 น.  Oral and Poster Presentation Awards

  สนับสนุนการประชุมโดย บริษัท ซาโนฟ เอเวนตีส (ประเทศไทย) , 

เซอรเวีย, เบอรลิน, สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เขต 7 ขอนแกน, 

เครือขายการใหบริการโรคหลอดเลือดสมอง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, 

กลุมวิจัยโรคหลอดเลือดสมอง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

08.45 – 09.45 น.  Symposium IV: Future Aspect for Neuropathic Pain 
   Management
                           ทพญ.ดร. สุพรรณิการ เรืองศรี 
                           ทพ.ดร. ฑีฆายุ พลางกูร จอรนส
09.45 - 10.45 น.  Symposium V:  Tips for Difficult Management 
   Issue in Migraine: Ergot and Analgesics Over – Use
                            รศ.ดร. จินตนา สัตยาศัย
                            รศ.นพ. สมศักดิ์ เทียมเกา
10.45 – 11.15 น.  Refreshment and Poster Viewing
11.15 - 12.15 น.  Symposium VI: Role of 2nd Generation AEDs in 
   Neurocritical Care 
   รศ.นพ. สมศักดิ์ เทียมเกา
12.15 - 13.30 น. Luncheon Symposium II: True and Art on 
   Antiepileptic Drugs Prescription in Epilepsy & 
   Others than Epilepsy 
                            อ.ดร.นพ.จรุงไทย เดชเทวพร
                            รศ.นพ. สมศักดิ์ เทียมเกา

13.30 – 13.40 น.   มอบรางวลั Boehringer Ingelheim – North Eastern 

   Neuroscience Awards
13.40 – 15.00 น.  Symposium VII: The Integrative Complementary 
   Alternative Medicine in Neurosciences
                            รศ.ดร.จินตนาภรณ วัฒนธร
                            ผศ.ดร.สุภาพร มัชฌิมะปุระ
                             ผศ.พญ.ปณคพร วรรณานนท
                             อ.ดร.วิภาวี ทูคํามี ผูดําเนินการอภิปราย
15.00 – 15.20 น.  Refreshment and Poster Viewing
15.20 - 16.20 น.  Neurological Quiz for iPad Mini
   รศ.นพ. ณรงค เอื้อวิชญาแพทย

   อ.พญ. กรรณิการ คงบุญเกียรติ
  สนับสนุนโดย กลุมวิจัยประสาทวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน, 
บรษิทัแจนเซน ซแีลค (ประเทศไทย), สาํนักงานหลกัประกนัสขุภาพแหงชาต ิเขต 7 
ขอนแกน, เครือขายการใหบริการโรคลมชัก เขต 7, กลุมวิจัยโรคลมชัก
แบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยขอนแกน, แกล็กโซสมิทไคลน (ประเทศไทย), 
ซาโนฟ เอเวนตีส (ประเทศไทย), ศูนยวิจัยและพัฒนาการแพทยทางเลือกแบบ
บูรณาการ  มหาวิทยาลัยขอนแกน

วันที่ 5 กุมภาพันธ พ.ศ. 2557

กําหนดการประชุมวิชาการสมาคมประสาทวิทยาศาสตร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 15 ประจําป 2557

พิมพที่ : โรงพิมพคลังนานาวิทยา โทร. 043-328589-91

 การเปล่ียนแปลงเขาสูโลกยุคโลกาภิวัตน ทําใหประเทศในกลุม
อาเซยีนตองปรับตวัเพ่ือรักษาสถานภาพ ความสาํคญั และความเกีย่วของ
ขององคกรในภูมิภาค เพื่อสรางความเขมแข็งและอํานาจตอรองกับกลุม
ประเทศอืน่ ๆ  จงึเปนทีม่าของการจดัตัง้ประชาคมอาเซยีน  โดยกาํหนดให
แลวเสร็จภายในป พ.ศ. 2558 โดยประชาคมอาเซียนประกอบดวยความ
รวมมือ 3 ดาน คือ ประชาคมความม่ันคงอาเซียน ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน และประชาคมสังคมและวัฒนธรรม ซ่ึงมีจุดมุงหมายท่ีจะทําให
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตอยูรวมกันในสังคมท่ีเอ้ืออาทร โดยเนน
ความรวมมือในดานตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งการสงเสริมความรวมมือ
ดานสาธารณสุข 
 ปจจุบันโรคทางระบบประสาท เปนปญหาของทุกประเทศ
การแกปญหาสาธารณสุขดานโรคระบบประสาทตองอาศัยความรู ความ
ชํานาญ และติดตามความกาวหนาของวิทยาการในดานตาง ๆ จากสห
สาขาวชิาชพี ซึง่เปนการรวมแนวคดิและวธิกีารของศาสตรและศลิป แตละ
สาขาวิชาท่ีเปนสมรรถนะเฉพาะดาน เปนการบูรณาการองคความรู ซึ่ง
จะนําไปสูความสําเร็จอยางครบถวนและสมบูรณมากย่ิงขึ้นในการแกไข
ปญหา นอกจากนี้ยังเปนการเพ่ิมโอกาสแลกเปล่ียนการเรียนรูซ่ึงกันและ
กัน สงเสริมการทํางานเปนทีม สิ่งเหลานี้ลวนเปนการเสริมสรางงานวิจัย
ใหมคีวามเขมแขง็มากยิง่ขึน้ อนัจะสงผลใหงานวิจยัมคีณุคาและสามารถ
นําไปใชประโยชนไดมากยิ่งขึ้นในการรักษาผูปวย 
 ดังนั้น การเตรียมความพรอมโดยการติดตามความกาวหนา
ของวิทยาการดานประสาทวิทยาศาสตร และการเปลี่ยนแปลงตางๆ 
ที่เกี่ยวของจึงมีความสําคัญ ในการเตรียมตัวเขาสูประชาคมอาเซียน 
เพื่อใหสามารถแกไขปญหาดานสาธารณสุข  ความทาทายใหม ๆ  
ไดอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อใหประเทศไทยกาวไกลสูประชาคมอาเซียน 
สมาคมประสาทวิทยาศาสตร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ไดเล็งเห็น
ประเด็นสําคัญของการใหขอมูลขาวสารดานประสาทวิทยาศาสตร 
สมาคมประสาทวิทยาศาสตร  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จึงไดจัด
ประชุมวิชาการประจําป คร้ังที่ 15 เรื่อง  “Integrated Neurosciences 
Moving Toward ASEAN Community” โดยมี 

วัตถุประสงค

หลักการและเหตุผล

 1. เพือ่ใหผูเขารวมประชมุ ไดรบัขอมูลดานประสาทวิทยาศาสตร
ที่ทันสมัยถูกตอง นําไปสูการเตรียมตัวเขาสูประชาคมอาเซียน 
 2. เพื่อเปนเวทีระดมความคิด แลกเปลี่ยนประสบการณและหา
แนวทางในการเตรียมตัวเขาสูประชาคมอาเซียน 
 3. เพือ่สรางเครอืขายความรวมมอืระหวางนกัวจิยั และบคุลากร
เกี่ยวของ ดานประสาทวิทยาศาสตรในการเตรียมตัวเขาสูประชาคม
อาเซียน 

วันที่ 6 กุมภาพันธ พ.ศ. 2557

กําหนดการประชุมวิชาการสมาคมประสาทวิทยาศาสตร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 15 ประจําป 2557กําหนดการประชุมวิชาการสมาคมประสาทวิทยาศาสตร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 15 ประจําป 2557

Integrated Neurosciences Moving Toward ASEAN Community

5-7 กุมภาพันธ พ.ศ. 2557

ณ หองประชุมมิตรภาพ  ชั้น 3 อาคารเรียนรวม

คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 

ผูเขารวมประชุมไดรับคาคะแนนการศึกษาตอเนื่อง 
CME, CPE และ CNEU


