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เรียน  ท่านสมาชิก NNA และผู้อ่านทุกท่าน
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บทความทีเ่ขยีนบรรยายถงึโรคทีต่นเองเปน็ในทศันคตขิองผูป้ว่ยโรคลมชกัคนหนึง่ ในนานาสาระ สว่น Journal 

Reading และ Interesting Case กน็า่สนใจเปน็อยา่งมาก และเชน่เคยสำาหรบั FAQ, Neuro IT Zone, Image 

Quiz ทีน่า่ตดิตาม ในวารสารฉบบันีเ้ราไดม้กีารเปลีย่นแปลงขัน้ตอนสำาหรบัการพจิารณางานวจิยั, Topic Review 

และ Journal Reading ทีต่อ้งม ีpeer review โดยผูเ้ชีย่วชาญดา้นตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบังานวจิยันัน้ๆ  เพือ่พฒันา

เพิม่มาตรฐานของวารสารของเราตามกฎเกณฑข์อง TCI (Thailand-Journal Citation Index Centre) ซึง่เปน็

ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทยที่วารสารของเราได้บรรจุอยู่  ในระบบฐานข้อมูลดังกล่าวจะมีการ update ค่า
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จดัประชมุวชิาการประจำาในเดอืนกนัยายนทีจ่ะถงึนีน้ะคะ่ แลว้ทางเราจะสง่ขอ้มลูขา่วสารถงึทกุทา่นในเรว็ๆ นีน้ะ
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