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บ ร ร ณ า ธิ ก า ร

 สวัสดีครับทานสมาชิกสมาคมประสาทวิทยาศาสตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือและ ทานผูอาน
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ภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวมกับสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติเขต 7 ไดมีการรณรงคความรู

โรคหลอดเลือดสมอง ไดจัดทําคลิปแชรเพื่อชวยชีวิตและ application STROKE KKU ซึ่งไดรับ

ความนิยมเปนจํานวนมาก

 วารสารฉบบันีไ้ดรบัความสนใจจากทานสมาชกิและผูสนใจสงบทความเขามาตพีมิพ เปนจาํนวนมาก 

กองบรรณาธิการ ขอขอบคุณทุกทานที่ใหความสนใจและหวังเปนอยางยิ่ง วาจะไดรับบทความ 

คําชี้แนะตางๆ เพ่ือใหวารสารไดปรับปรุงพัฒนาตอไป
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ส า ร จ า ก น า ย ก ส ม า ค ม

 สวสัดีทานสมาชิกสมาคมประสาทวิทยาศาสตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทานผูสนใจและติดตามอาน

วารสารทุกทาน ผมมขีาวดเีกีย่วกับวารสารสมาคมฯ ทีไ่ดผานเกณฑการประเมินวารสารระดับชาตอิยูในฐาน

ของวารสารระดับชาติ (Thai Citation Index : TCI)  บงบอกวาวารสารของสมาคมฯ นั้นมีมาตรฐานท่ีได

ยอมรับระดับชาติ ผมตองขอขอบคุณทีมกองบรรณาธิการทุกทาน ผูนําเสนอบทความที่มีประโยชน ผูอาน

ทุกทาน เราทุกคนในนามของสมาคมฯ จะมุงมั่นพัฒนาวารสารสมาคมใหมีมาตรฐานและคุณคามากย่ิงข้ึน
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