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บ ร ร ณ า ธิ ก า ร

เรียน ทานผูอานและสมาชิก NNA ทุกทาน

 วารสารฉบับนี้เปนฉบับที่ 3 ของป 2556 คะ บทความเรื่อง delirium in medical practice

ในสวน recent advances โดยทุกทานจะได update ในดานการวินิจฉัยและการใหการรักษาภาวะนี้ 

โดย original article จะเปนการศึกษาเสียงสะทอนจากการใหความรูเรื่องโรคหลอดเลือดสมองของ

ประชาขน ในตําบลนาง้ิว อําเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแกน ทําใหไดแงคิดหลายประการในการ

ปรับปรุงพัฒนาดานตางๆ ในการใหความรู ซึ่งทานสามารถนําไปประยุกตใชสําหรับการใหความรูดาน

อื่นๆ สําหรับประชาชนที่มีระดับการศึกษาท่ีแตกตางกัน เรายังไดทําการ review เรื่องภาวะความ

รูสึกตัวลดลงและโคมา กับ เรื่องการรักษาผูปวยที่มาดวยอาการเคลื่อนไหวมากกวาปกติ ในสวนของ 

topic review ซึ่งเปนภาวะท่ีนาสนใจ  สวน interesting case นั้นก็นาสนใจ โดยเปนผูปวยที่มาดวย 

bilateral hand weakness  และทานจะไดทราบถงึการใหบรกิารกลุมผูปวยโรคลมชกัในประเทศไทย

นั้นเปนอยางไร ไดจาก journal reading  คําถามท่ีนาสนใจในโรค neurocysticercosis ของ FAQ  

และการพัฒนาเครือขายการดูแลโรคลมชักอยางครบวงจร สามารถทําไดอยางไร ในนานาสาระ 

และตบทายฉบับดวย image quiz คะ

  ผศ.พญ.วรินทร พุทธรักษ

  บรรณาธิการ 

  pwarin@kku.ac.th



ส า ร จ า ก น า ย ก ส ม า ค ม

 สวัสดีสมาชิกสมาคมประสาทวิทยาศาสตร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและผูอาน ผูสนใจทุกทาน

ในชวง 3 เดือนที่ผานมา สมาคมฯ มีความกาวหนาเกี่ยวกับการประชุมวิชาการประจําปครั้งที่ 15 โดย

กําหนดจัดในวันที่ 5-7 กุมภาพันธ 2557 โดยมีหัวขอในการประชุมที่หลากหลายเชนเดิม และในปนี้

ทางสมาคมฯ มีนโยบายสนับสนุนการวิจัย โดยมีกิจกรรมประกวดผลงานวิจัยและนําเสนอผลงานวิจัย 

สมาคมฯ ไดจัดสรรทุนสําหรับผูนําเสนอผลงานและรางวัลสําหรับผลงานท่ีไดที่ 1, 2 และ 3 มูลคา 

20,000 บาท, 10,000 บาท และ 5,000 บาท ตามลําดับ

 ทางสมาคมฯ มีนโยบายเผยแพรความรูทางดานประสาทวิทยาศาสตรตอผูสนใจ จึงมีนโยบาย

รับสมัครสมาชิกผูสนใจเขาเปนสมาชิกสมาคมฯ โดยไมเสียคาใชจายใดๆ และทานจะไดรับสิทธ์ิ

ในการเขาประชุมวิชาการ โดยไมเสียคาใชจาย ไดรับวารสารสมาคมฯ ทุกฉบับฟรีในรูปแบบ 

electronic journal และสามารถเสนอแนะขอคิดเห็นตางๆ  ตอสมาคมฯ  เพื่อการพัฒนา 

ฝากบอกตอกันดวยครับสําหรับผูสนใจ

  รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเกา

  นายกสมาคมฯ

  somtia@kku.ac.th
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