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ประชาสัมพันธ์

 เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2558 ที่ผ่านมา มูลนิธิวิจัยประสาทในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับสมาคมโรคหลอดเลือด

สมองไทยและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ร่วมกันจัดกิจกรรมงาน “วันโรคหลอดเลือดสมองโลก” (World Stroke Day)  

ณ บริเวณลานอีเดน ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร ในคร้ังนี้ได้รับความสนใจจากประชาชน 

จ�านวนมากเข้าร่วมฟังความรู้เก่ียวกับโรคหลอดเลือดสมองจากคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และร่วมท�ากิจกรรมต่างๆ  

ขออนุญาตน�าภาพบรรยากาศในงานมาให้ทุกท่านได้ชมและฝากติดตามกิจกรรมงาน World Stroke Day ซึ่งจะจัดขึ้น

ในเดือนตุลาคมของทุกปีต่อๆไป
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ค�าแนะน�าส�าหรับผู้เขียนบทความ

 วารสารสมาคมโรคหลอดเลือดสมองไทยมีจดุมุ่งหมายท่ีจะตพีมิพ์บทความวจิยัและบทความวิชาการ ท่ีมีเนือ้หา

เก่ียวกับโรคหลอดเลือดสมอง ทั้งโรคหลอดเลือดสมองขาดเลือดและโรคหลอดเลือดสมองแตก ซึ่งจะครอบคลุมด้าน

ระบาดวิทยา การรักษา การป้องกันโรคหลอดเลือดสมองระดับปฐมภูมิและทุติยภูมิ กายภาพบ�าบัด โดยบทความที่ลง

ตีพิมพ์ในวารสารสมาคมโรคหลอดเลือดสมองไทยจะผ่านการคัดเลือก อ่านและให้ค�าแนะน�าจากประสาทแพทย์หรือ

บุคคลากรทางการแพทย์ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านโรคหลอดเลือดสมองอย่างน้อย 1 คนก่อนการตีพิมพ์ (peer-review 

process)

1. บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารสมาคมโรคหลอดเลือดสมองไทย ได้แก่

• บทความวิจัย (original article) เป็นรายงานผลการวิจัยของผู้เขียน ในกรณีที่ท�าวิจัยในคน ผลงานวิจัยจ�าเป็นต้อง

ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมกรรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 

• บทความทางวิชาการ (review article) เป็นบทความที่เขียนจากการรวบรวม สังเคราะห์ วิเคราะห์ ความรู้เรื่องใด

เร่ืองหนึ่งจากบทความวิจัยและ/หรือบทความวิชาการจากวารสารต่างๆทั้งในประเทศและต่างประเทศ และมี 

บทสรุปวิจารณ์ 

• รายงานผู้ป่วย (case report) เป็นรายงานผู้ป่วยที่น่าสนใจ อภิปรายประเด็นที่น่าสนใจโดยอ้างอิงจากหลักฐาน

ข้อมูลทางการแพทย์ที่มีการศึกษาหรือรายงานไว้ เสนอข้อคิดเห็นและมีบทสรุป

• บทความอ่ืนๆ เช่น บทความเกี่ยวกับกิจกรรมของสมาคมประสาทวิทยา คณะกรรมการ หรือสมาชิก ตาราง 

การประชุมวิชาการ เป็นต้น

2. การเตรียมต้นฉบับ

 การส่งต้นฉบับให้ส่ง online ไปที่ email: thaistroke@gmail.com สามารถส่งต้นฉบับได้ทั้งภาษาไทยหรือ

ภาษาอังกฤษ ในการส่งต้นฉบับจะประกอบด้วยจดหมายปะหน้า (cover letter) และต้นฉบับบทความ (manuscript)

จดหมายปะหน้า (Cover letter)

 เป็นจดหมายเพื่อน�าส่งต้นฉบับบทความเพื่อให้กองบรรณาธิการพิจารณาลงตีพิมพ์ในวารสารสมาคมโรค 

หลอดเลือดสมองไทย ต้องมีรายละเอียดเก่ียวกับหัวข้อบทความ ประเภทท่ีต้องการจะลงตีพิมพ์ เช่น บทความวิจัย 

หรือ รายงานผู้ป่วย เป็นต้น ชื่อ ต�าแหน่ง และที่อยู่ของผู้เขียนหลัก (Corresponding author)

ต้นฉบับบทความวิจัย (Original article)

 จะต้องประกอบด้วยหน้าหวัเร่ือง (title page), บทคัดย่อ (abstract) และบทความวจิยั ท่ีมีเนือ้หาในส่วนบทน�า 

(introduction), วิธีวิจัย (methods), ผลการวิจัย (results), อภิปราย (discussion), บทสรุป (conclusion) และเอกสาร

อ้างอิง การเตรียมบทความใช้โปรแกรม Microsoft Word ตัวอักษร Browallia New ขนาด 16

หน้าแรก (Title page) ประกอบด้วยชื่อบทความวิจัย ชื่อและนามสกุล ต�าแหน่ง ที่ท�างานหรือต้นสังกัดของ 

ผู้เขียนทุกคน แหล่งทุนวิจัย และชื่อนามสกุล ที่อยู่ ที่ติดต่อ เบอร์โทรศัพท์ email address ของผู้เขียนหลัก 

(corresponding author)

บทคัดย่อ (Abstract) เป็นบทสรุปเน้ือหาของบทความวิจัย จ�ากัดจ�านวนไม่เกิน 250 ค�า ประกอบด้วย

วัตถุประสงค์การวิจัย วิธีวิจัย ผลการวิจัย และสรุป ให้ใส่ค�าส�าคัญ (key words) 3-5 ค�า ใต้บทคัดย่อด้วย  

โดยขอบทคัดย่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
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บทความวิจัย มีเนื้อหาในส่วนบทน�า (introduction), วิธีวิจัย (methods), ผลการวิจัย (results), อภิปราย 

(discussion) และบทสรุป (conclusion)

เอกสารอ้างอิง ในกรณีที่อ้างอิงจากบทความวิจัยให้ใส่ชื่อผู้เขียน 3 คน (ในกรณีที่มีผู้เขียนมากกว่า 3 คนให้

ใส่ et al. หลังชื่อผู้แต่งคนที่ 3). ตามด้วยชื่อเรื่องวิจัย.วารสารที่ตีพิมพ์ ปีที่ตีพิมพ์;ฉบับ:หน้า.(ค�าย่อของวารสาร

ให้ใช้ค�าย่อวารสารท่ีใช้ตามหลักสากล (สามารถดูตัวอย่างได้จาก http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/)  

ดังตัวอย่าง

- Dharmasaroja PA, Muengtaweepongsa S, Kummark U. Implementation of telemedicine and stroke 

network in thrombolytic administration: comparison between walk-in and referred patients. Neurocrit 

Care 2010;13:62-66.

หากอ้างอิงจากบทในหนังสือหรือต�ารา ให้ใส่ชื่อผู้เขียน. ชื่อบทความ. ช่ือบรรณาธิการ. ชื่อหนังสือ. สถานท่ี

พิมพ์.ส�านักพิมพ์,ปีที่พิมพ์:หน้า. ดังตัวอย่าง

- Dharmasaroja PA. Telemedicine and stroke network. In Dharmasaroja PA, ed. Ischemic Stroke. 

Bangkok, Jarunsanitwongkanpim 2012: 259-278.

ตารางแผนภูมิ หรือภาพประกอบ ให้แยกต่างหากจากบทความ ให้มีความสมบูรณ์ในตัวอ่านแล้วเข้าใจง่าย 

ไม่ควรใช้ตาราง หรือแผนภูมิที่ไม่รัดกุม ซับซ้อน หรือมากเกินความจ�าเป็น

บทความวิชาการ

จะต้องประกอบด้วย

บทคัดย่อ (Abstract) เป็นบทสรุปเนือ้หาของบทความ จ�ากัดจ�านวนไม่เกิน 200 ค�า ให้ใส่ค�าส�าคัญ (key words) 

3-5 ค�า ใต้บทคัดย่อด้วย โดยขอบทคัดย่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

หน้าแรก (Title page) ประกอบด้วยชื่อบทความวิจัย ชื่อและนามสกุล ต�าแหน่ง ที่ท�างานหรือต้นสังกัดของ 

ผู้เขียนทุกคน และชื่อนามสกุล ที่อยู่ ที่ติดต่อ เบอร์โทรศัพท์ email address ของผู้เขียนหลัก (corresponding 

author)

บทความ ประกอบด้วย บทน�า เนื้อหาที่ต้องการน�าเสนอ บทสรุป และเอกสารอ้างอิง (วีธีเขียนเอกสารอ้างอิง

ดังตัวอย่างข้างต้น)

การเตรียมบทความใช้โปรแกรม Microsoft Word ตัวอักษร Browallia New ขนาด 16 

รายงานผู้ป่วย

จะต้องประกอบด้วย

บทคัดย่อ (Abstract) เป็นบทสรุปเนือ้หาของบทความ จ�ากัดจ�านวนไม่เกิน 200 ค�า ให้ใส่ค�าส�าคัญ (key words) 

3-5 ค�า ใต้บทคัดย่อด้วย โดยขอบทคัดย่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

หน้าแรก (Title page) ประกอบด้วยชื่อเรื่อง ชื่อและนามสกุล ต�าแหน่ง ที่ท�างานหรือต้นสังกัดของผู้เขียน 

ทุกคน และชื่อนามสกุล ที่อยู่ ที่ติดต่อ เบอร์โทรศัพท์ email address ของผู้เขียนหลัก (corresponding author)

บทความรายงานผู้ป่วย อาจรายงานผู้ป่วยที่น่าสนใจ 1 ราย หรือมากกว่า 1 ราย (case series) โดยน�าเสนอ

ประวตั ิตรวจร่างกาย ผลการตรวจเพิม่เตมิ การวนิจิฉยั และอภปิรายประเด็นทีน่่าสนใจโดยอ้างองิจากหลกัฐาน

ทางการแพทย์ที่เคยรายงานมาก่อน และเอกสารอ้างอิง 

การเตรียมบทความใช้โปรแกรม Microsoft Word ตัวอักษร Browallia New ขนาด 16

(หมายเหตุ ในกรณีที่กล่าวถึงยาในบทความประเภทต่างๆดังกล่าวข้างต้น ให้ใช้ generic names)
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 คณะบรรณาธิการสงวนสิทธิ์ในการพิจารณารับตีพิมพ์บทความในวารสารสมาคมโรคหลอดเลือดสมองไทย  

ในกรณีรับตีพิมพ์ผู้เขียนจะได้รับจดหมายตอบรับจากกองบรรณาธิการ และจะได้รับวารสารจ�านวน 3 ฉบับ โดยจะ 

จัดส่งให้ผู้เขียนบทความชื่อแรกหรือชื่อหลักตามที่อยู่ที่ระบุไว้

 บทความทัง้หมดจะมีการเผยแพร่ทาง website ของสมาคมโรคหลอดเลือดสมองไทย (http://thaistrokesociety.org)

ข้อพิจารณาด้านลิขสิทธิ์ (Copyright Notice)

 ข้อความที่ปรากฎภายในบทความของแต่ละบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการเล่มนี้ เป็นของผู้เขียนแต่ละ

ท่าน ไม่เก่ียวข้องกบักองบรรณาธกิารวารสารสมาคมโรคหลอดเลือดสมองไทยแต่อย่างใด ความรับผดิชอบด้านเนือ้หา

และการตรวจร่างบทความแต่ละบทความเป็นของผู้เขียนแต่ละท่าน หากมีความผิดพลาดใด ๆ ผู้เขียนแต่ละท่านจะ

ต้องรับผิดชอบบทความของตนเองแต่ผู้เดียว

 กองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์มิให้น�าเนื้อหา ทัศนะ หรือข้อคิดเห็นใด ๆ ของบทความในวารสารสมาคม 

โรคหลอดเลือดสมองไทย ไปเผยแพร่ก่อนได้รับอนุญาตจากกองบรรณาธิการ อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร ผลงานที ่

ได้รับการตีพิมพ์ถือเป็นลิขสิทธิ์ของวารสาร

 การละเมิดลิขสิทธิ์ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ส่งบทความโดยตรง
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In Acute Treatment
 PROVED EFFICACY IN STROKE
 BENEFIT FOR  TRAUMATIC BRAIN INJURY

In Chronic Treatment
 IMPROVE POST-STROKE VASCULAR 
 COGNITIVE IMPAIRMENT
 POSITIVE  EFFECT IN CHRONIC 
 CEREBRAL DISORDERS

Promising Neuroprotective Drug

proved efficacy in stroke

SOMAZINA : Increase the probability of complete recovery at 3 months

1

N=1,652

% Global Recovery 
at Week 12

p=0.0043 ( OR = 1.38, 95% CI = 1.10-1.72)

Placebo Citicoline
2000 mg/day

Rate of complete recovery according to all scales (NIHSS ≤ 1, MRS ≤ 1, BI ≥ 95)

30

25

20

15

10

5

0

21.9%

27.9%

Cognitive Impairment
Can improve Post-Stroke Vascular 

2

Six months after stroke, 44% to 74% of patients present some degree of cognitive disturbance.3

SOMAZINA : Improve Attention and Orientation significantly after 6 months
  treatment in post-stroke patient

2,000 mg/day for 6 weeks then
1,000 mg/day up to 12 months

N=347

Reference
1. Davalos A.et al. Oral Cticoline in acute ischemic stroke. An individual patient data pooling analysis of clinical trials. Stroke 2002;33:2850-2857
2. Álvarez-Sabín J. et al. Citicoline in Vascular Cognitive Impairment and Vascular Dementia After Stroke. Stroke 2011; 42 (suppl 1): S 40-S43
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