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และยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น	 เช่นเดียวกับมาตรฐานของประเทศไทย	ก็มีการยกระดับให้สูงขึ้น	และมีแนวทางการ

ประเมินทีเ่ข้มข้นขึน้อย่างมาก	ท�าให้กองบรรณาธกิารวารสารต้องมกีารพฒันาและขอความร่วมมอืจากสมาชกิสมาคม

เพื่อให้คุณภาพของวารสารสมาคมนั้นมีการยกระดับให้ผ่านเกณฑ์การประเมิน	TCI	กลุ่มที่	2	ในอีก	3	ปีข้างหน้า	

	 วารสารฉบับนี้ยังคงด้วยคุณภาพของวารสาร	บทความผลงานวิจัยของสมาชิกที่น่าสนใจ	และบทคัดย่อ

งานวิจัยที่น�าเสนอในการประชุมวิชาการสมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย	ครั้งที่	60	ประจ�าปี	2563	ซึ่งล้วนแต่

เป็นงานวิจัยจาก	neurologist	รุ่นใหม่ทุกคน	ซึ่งเป็นความหวังของวงการอายุรแพทย์ระบบประสาทในอนาคต

	 ผมในฐานะบรรณาธกิารหลกัขอความร่วมมอืจากสมาชกิทกุท่าน	ส่งบทความทีน่่าสนใจ	ผลงานวิจยั	และ

ข้อเสนอแนะต่างๆ	เพื่อให้วารสารสมาคมนั้นมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องต่อไป

รศ.นพ.สมศักดิ์	เทียมเก่า

บรรณาธิการ



คำาแนะนำาสำาหรับผู้นิพนธ์ในการส่งบทความทางวิชาการ
เพื่อรับการพิจารณาลงในวารสารประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย

(Thai Journal of Neurology)

	 วารสารประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย	 หรือ	

Thai	 Journal	 of	 Neurology	 เป็นวารสารที่จัดท�าขึ้น	

เพื่อเผยแพร่ความรู้โรคทางระบบประสาทและความรู้

ทางประสาทวิทยาศาสตร์ในทุกสาขาที่เกี่ยวข้อง	 เช่น	 

การเรยีนรู	้พฤตกิรรม	สารสนเทศ	ความปวด	จติเวชศาสตร	์

และอื่นๆ	ต่อสมาชิกสมาคมฯ	แพทย์สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง	 

นักวิทยาศาสตร์	 ผู้สนใจด้านประสาทวิทยาศาสตร์	 

เปน็สือ่กลางระหวา่งสมาชกิสมาคมฯ	และผูส้นใจ	เผยแพร ่

ผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัยของสมาชิกสมาคมฯ	

แพทย์ประจ�าบ้านและแพทย์ต่อยอดด้านประสาทวิทยา	

นักศึกษาสาขาประสาทวิทยาศาสตร์	 และเพื่อพัฒนา 

องค์ความรู้ ใหม่ 	 ส่ง เสริมการศึกษาต่อเ น่ือง	 โดย 

กองบรรณาธิการสงวนสทิธิใ์นการตรวจทางแกไ้ขตน้ฉบบั

และพิจารณาตีพิมพ์ตามความเหมาะสม	 บทความ 

ทุกประเภท	 จะได้รับการพิจารณาถึงความถูกต้อง	 

ความนา่เชือ่ถอื	ความนา่สนใจ	ตลอดจนความเหมาะสมของ 

เนือ้หาจากผูท้รงคณุวุฒจิากในหรือนอกกองบรรณาธกิาร	

วารสารมีหลักเกณฑ์และค�าแนะน�าทั่วไป	ดังต่อไปนี้

 1.	ประเภทของบทความ	บทความที่จะได้รับการ 

ตีพิมพ์ในวารสารอาจเป็นบทความประเภทใดประเภทหนึ่ง

ดังต่อไปนี้

  1.1	 บทบรรณาธิการ	(Editorial)	เป็นบทความ

สั้น	ๆ	ที่บรรณาธิการและผู้ทรงคุณวุฒิที่กองบรรณาธิการ

เห็นสมควร	 เขียนแสดงความคิดเห็นในแง่มุมต่าง	 ๆ	 

เกีย่วกบับทความในวารสารหรอืเรือ่งทีบุ่คคลนัน้เชีย่วชาญ

  1.2	 บทความทั่วไป	 (General	 article)	 เป็น

บทความวิชาการด้านประสาทวิทยาและประสาท

วิทยาศาสตร์	และสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง

  1.3	 บทความปริทัศน์	 (Review	 article)	 เป็น

บทความที่เขียนจากการรวบรวมความรู้ในเรื่องใดเรื่อง

หน่ึงทางประสาทวิทยาและประสาทวิทยาศาสตร์	 และ

สาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง	 ที่ผู้เขียนได้จากการอ่านและ

วิเคราะห์จากวารสารต่าง	 ๆ	ควรเป็นบทความที่รวบรวม

ความรู้ใหม่	 ๆ	 ที่น่าสนใจที่ผู้อ่านสามารถน�าไปประยุกต์

ได้	โดยอาจมีบทสรุปหรือข้อคิดเห็นของผู้เขียนด้วยก็ได้

	 	 1.4	 นพินธต์น้ฉบบั	(Original	article)	เปน็เรือ่ง

รายงานผลการศกึษาวจิยัทางประสาทวทิยาและประสาท

วิทยาศาสตร์	และสาขาวิชาอ่ืนที่เกี่ยวข้องของผู้เขียนเอง	

ประกอบด้วยบทคัดย่อ	 บทน�า	 วัสดุและวิธีการ	 ผลการ

ศึกษา	สรุปแบะวิจารณ์ผลการศึกษา	และเอกสารอ้างอิง

  1.5	 ยอ่วารสาร	(Journal	reading)	เปน็เร่ืองยอ่

ของบทความที่น่าสนใจทางประสาทวิทยาและประสาท

วิทยาศาสตร์	และสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง

  1.6	 วิทยาการก้าวหน้า	 (Recent	 advance)	

เป็นบทความสั้น	 ๆ	 ที่น่าสนใจแสดงถึงความรู้	 ความ

ก้าวหน้าทางวิชาการด้านประสาทวิทยาและประสาท

วิทยาศาสตร์	และสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง

 	 1.7	 จดหมายถึงบรรณาธิการ	(Letter	 to	 the	

editor)	 อาจเป็นข้อคิดเห็นเกี่ยวกับบทความที่ตีพิมพ์ไป

แลว้ในวารสารและกองบรรณาธกิารได้พิจารณาเห็นว่าจะ

เปน็ประโยชนต์อ่ผูอ้า่นทา่นอืน่	หรอือาจเปน็ผลการศกึษา

การค้นพบความรู้ใหม่	ๆ	ที่สั้นและสมบูรณ์ในตัว

  1.8	 กรณีศึกษาน่าสนใจ	 (Interesting	 case)	

เป็นรายงานผู้ป่วยที่น่าสนใจหรือผู้ป่วยที่มีการวินิจฉัยที่

พบไม่่บ่อยผู้อ่านจะได้เรียนรู้จากตัวอย่างผู้ป่วย

  1.9	 บทความอื่น	 ๆ	 ที่กองบรรณาธิการเห็น

สมควรเผยแพร่

 2.	การเตรียมต้นฉบับ

	 	 2.1	 ให้พิมพ์ต้นฉบับในกระดาษขาวขนาด	A4	

(8.5	 x	 11	นิ้ว)	 โดยพิมพ์หน้าเดียวเว้นระยะห่างระหว่าง

บรรทัด	2	ช่วง	(double	space)	เหลือขอบกระดาษแต่ละ

ด้านไม่น้อยกว่า	1	นิ้ว	และใส่เลขหน้าก�ากับไว้ทุกหน้า

	 	 2.2	 หน้าแรกประกอบด้วย	 ชื่อเรื่อง	 ชื่อผู้เขียน

และสถานท่ีท�างานภาษาไทยและภาษาอังกฤษ	 และ

ระบุชื่อผู้เขียนที่รับผิดชอบในการติดต่อ	(corresponding	 



author)	 ไว้ให้ชัดเจน	ชื่อเรื่องควรสั้นและได้ใจความตรง

ตามเนื้อเรื่อง

	 	 2.3	 เนื้อเรื่องและการใช้ภาษา	เนื้อเรื่องอาจเป็น

ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ	ถ้าเป็นภาษาไทยให้ยึดหลัก

พจนานกุรมฉบบัราชบณัฑติยสถานและควรใชภ้าษาไทย

ใหม้ากทีส่ดุ	ยกเวน้ค�าภาษาองักฤษทีแ่ปลแลว้ไดใ้จความ

ไม่ชัดเจน

	 	 2.4	 รูปภาพและตาราง	 ให้พิมพ์แยกต่างหาก	

หนา้ละ	1	รายการ	โดยมคี�าอธบิายรปูภาพเขยีนแยกไวต้า่ง

หาก	รปูภาพทีใ่ชถ้า้เปน็รปูจรงิใหใ้ชร้ปูถา่ยขาว-ด�า	ขนาด	

3”	x	5”	ถ้าเป็นภาพเขียนให้เขียนด้วยหมึกด�าบนกระดาษ

มนัสขีาวหรอืเตรยีมในรปูแบบ	digital	file	ทีม่คีวามคมชดั

สูง

	 	 2.5	 นิพนธ์ต้นฉบับให้เรียงล�าดับเนื้อหาดังนี้

	 	 	 บทคัดยอ่ภาษาไทยและภาษาองักฤษพร้อม

ค�าส�าคัญ	(keyword)	ไม่เกิน	5	ค�า	บทน�า	(introduction)	

วัสดุและวิธีการ	(material	and	methods)	ผลการศึกษา	

(results)	สรปุและวจิารณผ์ลการศกึษา	(conclusion	and	

discussion)	 กิตติกรรมประกาศ	 (acknowledgement)	

และเอกสารอ้างอิง	(references)

	 	 2.6	 เอกสารอ้างอิงใช้ตามระบบ	Vancouver’s	 

International	Committee	 of	Medical	 Journal	 โดยใส่

หมายเลขเรียงล�าดับที่อ้างอิงในเนื้อเรื่อง	 (superscript)	

โดยบทความที่มีผู้เขียนจ�านวน	3	คน	หรือน้อยกว่าให้ใส่

ชื่อผู้เขียนทุกคน	ถ้ามากกว่า	3	คน	ให้ใส่ชื่อเฉพาะ	3	คน

แรก	ตามด้วยอักษร	et	al	ดังตัวอย่าง	

 วารสารภาษาอังกฤษ	

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

Antibody	 reactivity	 profiles	 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.	การส่งต้นฉบับ	

	 ส่งต้นฉบบั	1	ชดุ	ของบทความทกุประเภทในรปูแบบ

ไฟล์เอกสารไปที่	 อีเมลล์ของ	 รศ.นพ.สมศักดิ์	 เทียมเก่า	 

somtia@kku.ac.th	 พร้อมระบุรายละเอียดเกี่ยวกับ

โปรแกรมทีใ่ช้	และช่ือไฟล์เอกสารของบทความใหล้ะเอียด

และชัดเจน

 4.	 เงื่อนไขในการพิมพ์

	 	 4.1	 เร่ืองท่ีส่งมาลงพิมพ์ต้องไม่เคยตีพิมพ์หรือ

ก�าลงัรอตพีมิพใ์นวารสารอืน่	หากเคยน�าเสนอในทีป่ระชมุ

วิชาการใดให้ระบุเป็นเชิงอรรถ	(foot	note)	ไว้ในหน้าแรก

ของบทความ	ลิขสิทธิ์ในการพิมพ์เผยแพร่ของบทความที่

ได้รับการตีพิมพ์เป็นของวารสาร

	 	 	 บทความจะต้องผ่านการพิจารณาจาก

ผู้เชี่ยวชาญ	2	ท่าน	(reviewer)	ซึ่งผู้เชี่ยวชาญทั้ง	2	ท่าน

นั้นจะไม่ทราบผลการพิจารณาของท่านอื่น	ผู้รับผิดชอบ

บทความจะตอ้งตอบขอ้สงสยัและค�าแนะน�าของผูเ้ชีย่วชาญ

ทุกประเด็น	 ส่งกลับให้บรรณาธิการพิจารณาอีกคร้ังว่า

มีความเหมาะสมในการเผยแพร่ในวารสารหรือไม่

	 	 4.2	 ข้อความหรือข้อคดิเหน็ตา่ง	ๆ 	เปน็ของผูเ้ขยีน

บทความนั้น	 ๆ	 ไม่ใช่ความเห็นของกองบรรณาธิการหรือ

ของวารสาร	และไมใ่ชค่วามเหน็ของสมาคมประสาทวิทยา

แห่งประเทศไทย

	 	 4.3	 สมาคมฯจะมอบวารสาร	5	เลม่	ใหก้บัผูเ้ขยีน

ที่รับผิดชอบในการติดต่อเป็นอภินันทนาการ

	 	 4.4	 สมาคมฯ	 จะมอบค่าเผยแพร่ผลงานวิจัย

นพินธต์น้ฉบบักรณผีูร้บัผดิชอบบทความหรอืผูนิ้พนธห์ลัก

เป็นแพทย์ประจ�าบ้านหรือแพทย์ต่อยอดประสาทวิทยา
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