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 ชื่อผู้เขียนและสถานที่ท�ำ 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 โดยมีค�ำ 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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Pentoxifylline 400 mg

Indications
●

●
●
●

Peripheral arterial occlusive disease (PAOD) of arteriosclerotic
or diabetic origin (e.g. with intermittent claudication and rest pain).
Trophic lesions (e.g. leg ulcers and gangrene).
Cerebral vascular disorders resulted from circulatory disturbance.
Circulatory disturbances of the eye or internal ear in conjunction
with degenerative vascular disorders.

PHARMACODYNAMIC PROPERTIES:
Pentoxifylline increases impaired erythrocyte deformability, reduces
erythrocyte aggregation, reduces platelet aggregation, lowers
fibrinogen levels, reduces the adhesiveness of leucocytes to the
endothelium, reduces leucocyte activation and resulting endothelial
damage, and lowers blood viscosity.
Hence, pentoxifylline promotes microcirculatory perfusion by
improving the fluidity of the blood and by exerting antithrombotic
effects.
Peripheral resistance may be reduced slightly if pentoxifylline is
administered in high doses or by rapid infusion. Pentoxifylline exerts a
mild positive inotropic effect on the heart.

Dosage: 400 mg pentoxifylline 2 to 3 times daily
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TRENTAL® Abbreviated Prescribing Information: TRADE NAME OF THE MEDICINAL PRODUCT AND PRESENTATION: Trental
(Pentoxifylline) 400 mg film-coated tablet. THERAPEUTIC INDICATIONS: Peripheral arterial occlusive disease (PAOD) of
arteriosclerotic or diabetic origin (e.g. with intermittent claudication and rest pain). Trophic lesions (e.g.leg ulcers and gangrene).
Cerebral vascular disorders resulted from circulatory disturbance. Circulartory disturbances of the eye or internal ear in
conjunction with degenerative vascular disorders. POSOLOGY AND METHOD OF ADMINISTRATION: Usual dosage is 400 mg
pentoxifylline 2 to 3 times daily.Tablets are to be swallowed whole during or shortly after a meal with sufficient amounts of liquid
(approx 1/2 glass). (See Full SmPC for details) CONTRA-INDICATIONS: Trental must not be used in patients with hypersensitivity to
pentoxifylline, other methylxanthines or any of the excipients of Trental. In patients with massive bleeding (risk of increased
bleeding). In patients with extensive retinal bleeding (risk of increased bleeding). SPECIAL WARNINGS AND SPECIAL
PRECAUTIONS FOR USE: No experience is available concerning the use of Trental in children. At the first signs of an anaphylactic/
anaphylactoid reaction, Trental must be discontinued or the infusion be halted immediately, and a physician must be informed.
Particularly careful monitoring is required in patients with severe cardiac arrhythmias. In patients with myocardial infarction. In
hypotensive patients. In patients with impaired renal function (creatinine clearance below 30 ml/min). In patients with severely
impaired liver function. In patients with increased bleeding tendency due to e.g. anticoagulant medication or coagulation disorders. Concerning bleeding. In patients treated concomitantly with pentoxifylline and anti-vitamin K or antidiabetic agents or
ciprofloxacin. INTERACTIONS: The blood-sugar-lowering effect of insulin or oral antidiabetics may be potentiated. Therefore it is
recommended that patients under medication for diabetes mellitus be carefully monitored. Monitoring of anti-coagulant activity
in these patients is recommended when pentoxifylline is introduced or the dose is changed. Concomitant administration of
pentoxifylline and theophylline may increase theophylline levels in some patients. The blood-pressure-lowering effect of
antihypertensive agents and other drugs with blood-pressure lowering potential may be increase by Trental. Concomitant
administration with ciprofloxacin may increase the serum concentration of pentoxifylline in some patients. PREGNANCY AND
LACTATION: Pregnancy: Insufficient experience has been gained concerning use in pregnancy. Therefore, it is recommended that
Trental is not used during pregnancy. Lactation: Pentoxifylline passes into breast milk in minute quantities. Because insufficient
experience has been gained, the physician must carefully weigh the possible risks and benefits before administering Trental in
breast-feeding women. UNDESIRABLE EFFECTS: These adverse reactions have been reported in clinical trials or post-marketing.
Frequencies are unknown: Transaminases increased, Blood pressure decreased, Arrhythmia, Tachycardia, Angina pectoris,
Thrombocytopenia, Dizziness, headache, meningitis aseptic, Gastrointestinal disorder, Epigastric discomfort, Abdominal
distension, Nausea, Vomiting, Diarrhoea, Pruritus, Erythema, Urticaria, Hot flush, Haemorrhage, Anaphylactic reaction,
Anaphylactoid reaction, Angioedema, Bronchospasm, Anaphylactic shock, Cholestasis, Agitation, Sleep disorder. OVERDOSE:
Initial symptoms of acute overdose with pentoxifylline may be nausea, dizziness, tachycardia or a fall in blood pressure.
Furthermore, sign such as fever, agitation, flush, loss of consciousness, areflexia, tonics-clonic convulsions and –as a sign of
gastrointestinal bleeding – coffee-ground vomiting may occur.
No specific antidote is known. If ingestion has only just taken place,
attempts may be made to prevent further systemic
absorption of the active ingredient by primary elimination of the toxin
(e.g. gastric lavage) or by delaying its absorption (e.g. activated
charcoal).PHARMACODYNAMIC PROPERTIES: Pentoxifylline increases
impaired erythrocyte deformability, reduces erythrocyte aggregation,
reduces platelet aggregation, lowers fibrinogen levels, reduces the
adhesiveness of leucocytes to the endothelium, reduces leucocyte
activation and resulting endothelial damage, and lowers blood
viscosity.

