วารสารประสาทวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
คำ�แนะนำ�สำ�หรับผู้เขียน
วารสารประสาทวิทยาศาสตร์เป็นวารสารที่จัดทำ�ขึ้น เพื่อเผยแพร่ความรู้โรคทางระบบประสาท
และความรู้ทางประสาทวิทยาศาสตร์ในทุกสาขาที่เกี่ยวข้อง เช่น การเรียนรู้ พฤติกรรม สารสนเทศ
ความปวด จิตเวชศาสตร์ และอื่นๆ ต่อสมาชิกสมาคมฯ แพทย์สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง นักวิทยาศาสตร์
ผู้สนใจด้านประสาทวิทยาศาสตร์ เป็นสื่อกลางระหว่างสมาชิกสมาคมฯ และผู้สนใจ เผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการและผลงานวิจยั ของสมาชิกสมาคมฯ นักศึกษาสาขาประสาทวิทยาศาสตร์ และเพือ่ พัฒนาองค์ความรู้
ใหม่ ส่งเสริมการศึกษาต่อเนือ่ ง โดยกองบรรณาธิการสงวนสิทธิใ์ นการตรวจทางแก้ไขต้นฉบับและพิจารณา
ตีพิมพ์ตามความเหมาะสมบทความทุกประเภท จะได้รับการพิจารณาถึงความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ
ความน่าสนใจ ตลอดจนความเหมาะสมของเนื้อหาจากผู้ทรงคุณวุฒิจากในหรือนอกกองบรรณาธิการ
วารสารมีหลักเกณฑ์และคำ�แนะนำ�ทั่วไป ดังต่อไปนี้
1. ประเภทของบทความ บทความที่จะได้รับการตีพิมพ์ในวารสารอาจเป็นบทความประเภทใด
ประเภทหนึ่งดังต่อไปนี้
1.1. บทบรรณาธิการ (Editorial) เป็นบทความสั้น ๆ ที่บรรณาธิการและผู้ทรงคุณวุฒิที่
กองบรรณาธิการเห็นสมควร เขียนแสดงความคิดเห็นในแง่มุมต่าง ๆเกี่ยวกับบทความในวารสารหรือ
เรื่องที่บุคคลนั้นเชี่ยวชาญ
1.2 บทความทั่วไป (General article) เป็นบทความวิชาการด้านประสาทวิทยาศาสตร์ และ
สาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง ไม่เน้นวิชาการเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นการเฉพาะที่คนทั่วไปสามารถอ่านเข้าใจได้
1.3 บทความปริทศั น์ (Review article) เป็นบทความทีเ่ ขียนจากการรวบรวมความรูใ้ นเรือ่ ง
ใดเรื่องหนึ่งทางประสาทวิทยาศาสตร์ และสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง ที่ผู้เขียนได้จากการอ่านและวิเคราะห์
จากวารสารต่าง ๆ ควรเป็นบทความที่รวบรวมความรู้ใหม่ ๆ ที่น่าสนใจที่ผู้อ่านสามารถนำ�ไปประยุกต์ได้
โดยอาจมีบทสรุปหรือข้อคิดเห็นของผูเ้ ขียนด้วยก็ได้ บทความประเภทนีป้ ระกอบด้วยบทคัดย่อภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ พร้อมคำ�รหัส ”key word„ บทนำ� เนื้อเรื่อง และเอกสารอ้างอิง
1.4 นิพนธ์ต้นฉบับ (Original article) เป็นเรื่องรายงานผลการศึกษาวิจัยทางประสาท
วิทยาศาสตร์ และสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้องของผู้เขียนเองประกอบด้วยบทคัดย่อ บทนำ�  วัสดุและวิธีการ
ผลการศึกษา สรุปแบะวิจารณ์ผลการศึกษา และเอกสารอ้างอิง
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1.5 ย่อบทความ (Abstract) เป็นเรื่องย่อของบทความที่น่าสนใจทางประสาทวิทยาศาสตร์
และสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง
1.6 วิทยาการก้าวหน้า (Progress news) เป็นบทความสั้น ๆ ที่น่าสนใจแสดงถึงความรู้
ความก้าวหน้าทางวิชาการด้านประสาทวิทยาศาสตร์ และสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง
1.7 จดหมายถึงบรรณาธิการ (Letter to the editor) อาจเป็นข้อคิดเห็นเกี่ยวกับบทความ
ที่ตีพิมพ์ไปแล้วในวารสารและกองบรรณาธิการได้พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านท่านอื่น หรือ
อาจเป็นผลการศึกษาการค้นพบความรู้ใหม่ ๆ ที่สั้นและสมบูรณ์ในตัว
1.8 บทความอื่น ๆ ที่กองบรรณาธิการเห็นสมควรเผยแพร่
2. การเตรียมต้นฉบับ
2.1 ให้พมิ พ์ตน้ ฉบับในกระดาษขาวขนาด A 4 (8.5 x 11 นิว้ ) โดยพิมพ์หน้าเดียวเว้นระยะห่าง
ระหว่างบรรทัด 2 ช่วง (double space) เหลือขอบกระดาษแต่ละด้านไม่น้อยกว่า 1 นิ้ว และใส่เลขหน้า
กำ�กับไว้ทุกหน้า
2.2 หน้าแรกประกอบด้วย ชื่อเรื่อง ชื่อผู้เขียนและสถานที่ทำ�งานภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
และระบุชอื่ ผูเ้ ขียนทีร่ บั ผิดชอบในการติดต่อ (corresponding author) ไว้ให้ชดั เจน ชือ่ เรือ่ งควรสัน้ และ
ได้ใจความตรงตามเนื้อเรื่อง
2.3 เนื้อเรื่องและการใช้ภาษา เนื้อเรื่องอาจเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ถ้าเป็นภาษาไทย
ให้ยึดหลักพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานและควรใช้ภาษาไทยให้มากที่สุด ยกเว้นคำ�ภาษาอังกฤษ
ที่แปลแล้วได้ใจความไม่ชัดเจน
2.4 รูปภาพและตาราง ให้พิมพ์แยกต่างหาก หน้าละ 1 รายการ โดยมีคำ�อธิบายรูปภาพเขียน
แยกไว้ตา่ งหาก รูปภาพทีใ่ ช้ถา้ เป็นรูปจริงให้ใช้รปู ถ่ายขาว-ดำ� ขนาด 3„ x 5„ ถ้าเป็นภาพเขียนให้เขียนด้วย
หมึกดำ�บนกระดาษมันสีขาว
2.5 นิพนธ์ต้นฉบับให้เรียงลำ�ดับเนื้อหาดังนี้
บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษพร้อมคำ�รหัส (Keg word) ไม่เกิน 5 คำ�  บทนำ� 
(Introduction) วัสดุและวิธีการ (Material and Methods) ผลการศึกษา (Results) สรุปและวิจารณ์
ผลการศึกษา (Conclusion and Discussion) กิตติกรรมประกาศ (Acknowledgement) และเอกสาร
อ้างอิง (References)
2.6 เอกสารอ้างอิงใช้ตามระบบ Vancouver’s International Committee of Medical
Journal โดยใส่หมายเลขเรียงลำ�ดับที่อ้างอิงในเนื้อเรื่อง (Superscript)  โดยบทความที่มีผู้เขียนจำ�นวน
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6 คน หรือน้อยกว่าให้ใส่ชื่อผู้เขียนทุกคน ถ้ามากกว่า 6 คน ให้ใส่ชื่อเฉพาะ 6 คนแรก ตามด้วยอักษร
et al ดังตัวอย่าง
วารสารภาษาอังกฤษ
Leelayuwat C, Hollinsworth P, Pummer S, Lertmemongkolchai G, Graeme T, Mullberg
J, 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
ส่งต้นฉบับ 1 ชุด ของบทความทุกประเทศพร้อมไฟล์เอกสารไปที่ อีเมลล์ของผู้ช่วยศาสตราจารย์
แพทย์หญิงวรินทร พุทธรักษ์ ภาควิชารังสีวทิ ยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 40002 พร้อม
ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับโปรแกรมที่ใช้ และชื่อไฟล์เอกสารของบทความให้ละเอียดและชัดเจน
4. เงื่อนไขในการพิมพ์
4.1 เรือ่ งทีส่ ง่ มาลงพิมพ์ตอ้ งไม่เคยตีพมิ พ์หรือกำ�ลังรอตีพมิ พ์ในวารสารอืน่ หากเคยนำ�เสนอ
ในที่ประชุมวิชาการใดให้ระบุเป็นเชิงอรรถ (foot note) ไว้ในหน้าแรกของบทความ ลิขสิทธิ์ในการพิมพ์
เผยแพร่ของบทความที่ได้รับการตีพิมพ์เป็นของวารสาร
4.2 ข้อความหรือข้อคิดเห็นต่าง ๆ เป็นของผู้เขียนบทความนั้น ๆ ไม่ใช่ความเห็นของกอง
บรรณาธิการหรือของวารสาร และไม่ใช่ความเห็นของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
4.3 วารสารจะมอบวารสาร 1 เล่ม ให้กับผู้เขียนที่รับผิดชอบในการติดต่อเป็นอภินันทนาการ
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