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บทบรรณาธการ

 สวัสดีทานสมาชิกสมาคมประสาทวิทยาแหงประเทศไทย และผูสนใจทุกทาน เวลาผานไปอยางรวดเร็ว 

วารสารฉบับน้ีเปนฉบับที่ 4 ป 2562 ซึ่งมีบทความวิชาการท่ีนาสนใจอยางยิ่ง ประกอบดวย original article ถึง 5 เร่ือง 
recent advance เรื่อง precision medicine ซึ่งเปนเรื่องที่นาสนใจ รวมกับ interesting case ซ่ึงพบไดไมบอย
 วารสารสมาคมประสาทวิทยาแหงประเทศไทยท่ีทานกําลงัอานอยูนี ้ไดจดัทําและเผยแพรตามมาตรฐาน
ของหนวยงานที่กํากับคุณภาพ มาตรฐานของวารสารในประเทศไทย (Thai Citation Index : TCI) ซึ่งในปจจุบันนั้น
วารสารของสมาคมอยูในมาตรฐานกลุมที ่2 และในปนี ้กจ็ะตองไดรบัการประเมนิมาตรฐานอีกครัง้ เพือ่เปนการกาํกบั
ติดตามมาตรฐานอยางตอเน่ือง เพ่ือเปนการสรางมาตรฐานของวารสารในประเทศไทย ผมและกองบรรณาธิการมี
ความม่ันใจวาวารสารของสมาคมนั้นจะไดรับตรวจประเมินดานคุณภาพและผานเกณฑดานคุณภาพอยางแนนอน
 เรามีความมุงม่ันในการสรางสรรคผลงานดานวิชาการเพ่ือเผยแพรความรู ความกาวหนาดานวิชาการ
อยางตอเนื่อง กองบรรณาธิการมีความประสงคที่จะรับฟงความคิดเห็น ขอเสนอแนะเพ่ือนํามาพัฒนาวารสารให
ตรงกับความตองการของสมาชิกสมาคม และผูสนใจ หากทานใดมีขอเสนอแนะ สามารถสงมาท่ีผมไดโดยตรง 
ที่ email:somtia@kku.ac.th

(รศ.นพ. สมศักดิ์ เทียมเกา)

บรรณาธิการ



คําแนะนําสําหรับผูนิพนธในการสงบทความทางวชาการ
เพ่ือรับการพิจารณาลงในวารสารประสาทวทยาแหงประเทศไทย

(Thai Journal of Neurology)

 วารสารประสาทวิทยาแหงประเทศไทย  หรือ 

Thai Journal of Neurology เปนวารสารที่จัดทําข้ึน 

เพื่อเผยแพรความรูโรคทางระบบประสาทและความรู
ทางประสาทวิทยาศาสตรในทุกสาขาที่เกี่ยวของ เชน 

การเรยีนร ูพฤตกิรรม สารสนเทศ ความปวด จติเวชศาสตร 
และอ่ืนๆ ตอสมาชิกสมาคมฯ แพทยสาขาวิชาที่เกี่ยวของ 
นักวิทยาศาสตร ผูสนใจดานประสาทวิทยาศาสตร 

เปนสือ่กลางระหวางสมาชกิสมาคมฯ และผสูนใจ เผยแพร
ผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัยของสมาชิกสมาคมฯ 

แพทยประจําบานและแพทยตอยอดดานประสาทวิทยา 

นักศึกษาสาขาประสาทวิทยาศาสตร และเพ่ือพัฒนา
องคความรูใหม  สงเสริมการศึกษาตอเ น่ือง  โดย
กองบรรณาธิการสงวนสทิธิใ์นการตรวจทางแกไขตนฉบบั
และพิจารณาตีพิมพตามความเหมาะสม บทความ
ทุกประเภท จะไดรับการพิจารณาถึงความถูกตอง 
ความนาเช่ือถอื ความนาสนใจ ตลอดจนความเหมาะสมของ
เนือ้หาจากผทูรงคณุวฒิุจากในหรอืนอกกองบรรณาธกิาร 
วารสารมีหลักเกณฑและคําแนะนําทั่วไป ดังตอไปนี้
 1. ประเภทของบทความ บทความที่จะไดรับการ
ตีพิมพในวารสารอาจเปนบทความประเภทใดประเภทหน่ึง
ดังตอไปนี้
  1.1 บทบรรณาธิการ (Editorial) เปนบทความ
สั้น ๆ ที่บรรณาธิการและผูทรงคุณวุฒิที่กองบรรณาธิการ
เห็นสมควร เขียนแสดงความคิดเห็นในแงมุมตาง ๆ 

เกีย่วกับบทความในวารสารหรอืเร่ืองทีบุ่คคลนัน้เช่ียวชาญ
  1.2 บทความทั่วไป (General article) เปน
บทความวิชาการดานประสาทวิทยาและประสาท
วิทยาศาสตร และสาขาวิชาอ่ืนที่เกี่ยวของ
  1.3 บทความปริทัศน (Review article) เปน
บทความที่เขียนจากการรวบรวมความรูในเรื่องใดเรื่อง
หนึ่งทางประสาทวิทยาและประสาทวิทยาศาสตร และ
สาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวของ ที่ผูเขียนไดจากการอานและ
วิเคราะหจากวารสารตาง ๆ ควรเปนบทความท่ีรวบรวม

ความรูใหม ๆ ที่นาสนใจท่ีผูอานสามารถนําไปประยุกต
ได โดยอาจมีบทสรุปหรือขอคิดเห็นของผูเขียนดวยก็ได
  1.4 นพินธตนฉบับ (Original article) เปนเรือ่ง
รายงานผลการศกึษาวจิยัทางประสาทวทิยาและประสาท
วิทยาศาสตร และสาขาวิชาอ่ืนที่เกี่ยวของของผูเขียนเอง 
ประกอบดวยบทคัดยอ บทนํา วัสดุและวิธีการ ผลการ
ศึกษา สรุปแบะวิจารณผลการศึกษา และเอกสารอางอิง
  1.5 ยอวารสาร (Journal reading) เปนเรือ่งยอ
ของบทความท่ีนาสนใจทางประสาทวิทยาและประสาท
วิทยาศาสตร และสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวของ
  1.6 วิทยาการกาวหนา (Recent advance) 

เปนบทความส้ัน ๆ ที่นาสนใจแสดงถึงความรู ความ
กาวหนาทางวิชาการดานประสาทวิทยาและประสาท
วิทยาศาสตร และสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวของ
  1.7 จดหมายถึงบรรณาธิการ (Letter to the 

editor) อาจเปนขอคิดเห็นเกี่ยวกับบทความท่ีตีพิมพไป
แลวในวารสารและกองบรรณาธกิารไดพจิารณาเหน็วาจะ
เปนประโยชนตอผอูานทานอ่ืน หรอือาจเปนผลการศกึษา
การคนพบความรูใหม ๆ ที่ส้ันและสมบูรณในตัว
  1.8 กรณีศึกษานาสนใจ (Interesting case) 

เปนรายงานผูปวยท่ีนาสนใจหรือผูปวยที่มีการวินิจฉัยที่
พบไมบอยผูอานจะไดเรียนรูจากตัวอยางผูปวย
  1.9 บทความอ่ืน ๆ ที่กองบรรณาธิการเห็น
สมควรเผยแพร

 2. การเตรียมตนฉบับ
  2.1 ใหพิมพตนฉบับในกระดาษขาวขนาด A4 

(8.5 x 11 นิ้ว) โดยพิมพหนาเดียวเวนระยะหางระหวาง
บรรทัด 2 ชวง (double space) เหลือขอบกระดาษแตละ
ดานไมนอยกวา 1 นิ้ว และใสเลขหนากํากับไวทุกหนา
  2.2 หนาแรกประกอบดวย ชื่อเรื่อง ชื่อผูเขียน
และสถานที่ทํางานภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และ
ระบุชื่อผูเขียนที่รับผิดชอบในการติดตอ (corresponding 



author) ไวใหชัดเจน ชื่อเร่ืองควรส้ันและไดใจความตรง
ตามเนื้อเรื่อง
  2.3 เนื้อเรื่องและการใชภาษา เนื้อเรื่องอาจเปน
ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ถาเปนภาษาไทยใหยึดหลัก
พจนานกุรมฉบบัราชบัณฑติยสถานและควรใชภาษาไทย
ใหมากท่ีสดุ ยกเวนคาํภาษาอังกฤษท่ีแปลแลวไดใจความ
ไมชัดเจน
  2.4 รูปภาพและตาราง ใหพิมพแยกตางหาก 

หนาละ 1 รายการ โดยมคํีาอธบิายรปูภาพเขยีนแยกไวตาง
หาก รปูภาพท่ีใชถาเปนรปูจริงใหใชรปูถายขาว-ดํา ขนาด 

3” x 5” ถาเปนภาพเขียนใหเขียนดวยหมึกดําบนกระดาษ
มนัสขีาวหรอืเตรยีมในรปูแบบ digital fi le ทีม่คีวามคมชดั
สูง
  2.5 นิพนธตนฉบับใหเรียงลําดับเนื้อหาดังน้ี
   บทคดัยอภาษาไทยและภาษาองักฤษพรอม
คําสําคัญ (keyword) ไมเกิน 5 คํา บทนํา (introduction) 

วัสดุและวิธีการ (material and methods) ผลการศึกษา 

(results) สรปุและวิจารณผลการศึกษา (conclusion and 

discussion) กิตติกรรมประกาศ (acknowledgement) 

และเอกสารอางอิง (references)

  2.6 เอกสารอางอิงใชตามระบบ Vancouver’s 

International Committee of Medical Journal โดยใส
หมายเลขเรียงลําดับที่อางอิงในเน้ือเรื่อง (superscript) 

โดยบทความที่มีผูเขียนจํานวน 3 คน หรือนอยกวาใหใส
ช่ือผูเขียนทุกคน ถามากกวา 3 คน ใหใสชื่อเฉพาะ 3 คน
แรก ตามดวยอักษร et al ดังตัวอยาง 

 วารสารภาษาอังกฤษ 

 Leelayuwat C, Hollinsworth P, Pummer S, et al. 

Antibody reactivity profi les following immunisation 

with diverse peptides of the PERB11 (MIC) family. 

Clin Exp Immunol 1996;106:568-76.

 วารสารที่มีบรรณาธิการ
 Solberg He. Establishment and use of reference 

values with an introduction to statistical technique. 

In: Tietz NW, ed. Fundamentals of Clinical Chemistry. 

3rd. ed. Philadelphia: WB Saunders, 1987:202-12.

 3. การสงตนฉบับ 

 สงตนฉบบั 1 ชุด ของบทความทุกประเภทในรูปแบบ
ไฟลเอกสารไปที่ อีเมลลของ รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเกา 

somtia@kku.ac.th พรอมระบุรายละเอียดเกี่ยวกับ
โปรแกรมท่ีใช และชือ่ไฟลเอกสารของบทความใหละเอยีด
และชัดเจน

 4. เงื่อนไขในการพิมพ
  4.1 เร่ืองที่สงมาลงพิมพตองไมเคยตีพิมพหรือ
กาํลังรอตพีมิพในวารสารอืน่ หากเคยนําเสนอในทีป่ระชมุ
วิชาการใดใหระบุเปนเชิงอรรถ (foot note) ไวในหนาแรก
ของบทความ ลิขสิทธิ์ในการพิมพเผยแพรของบทความที่
ไดรับการตีพิมพเปนของวารสาร
  4.2 ขอความหรอืขอคดิเหน็ตาง ๆ  เปนของผเูขยีน
บทความนั้น ๆ ไมใชความเห็นของกองบรรณาธิการหรือ
ของวารสาร และไมใชความเห็นของสมาคมประสาทวิทยา
แหงประเทศไทย
  4.3 สมาคมฯจะมอบวารสาร 5 เลม ใหกบัผเูขยีน
ที่รับผิดชอบในการติดตอเปนอภินันทนาการ
  4.4 สมาคมฯ จะมอบคาเผยแพรผลงานวิจัย
นพินธตนฉบบักรณผีรัูบผดิชอบบทความหรือผูนพินธหลัก
เปนแพทยประจําบานหรือแพทยตอยอดประสาทวิทยา
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