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พิจารณาจริยธรรมการวิจัย (ethic committee) ให้ด�ำเนินการวิจัยได้ พร้อมแนบส�ำเนาหนังสือรับรองที่ได้รับอนุญาต
นั้น (scan ได้)
7. บทความทุกประเภทรวมทัง้ นิพนธ์ตน้ ฉบับทีไ่ ด้รบั ทุนสนับสนุน ให้ระบุแหล่งเงินทุนไว้ดว้ ย และผูน้ พิ นธ์ตอ้ งเปิด
เผยว่ามีผลประโยชน์ทับซ้อนหรือไม่
8. เอกสารอ้างอิง ให้เขียนตามแบบ Vancouver และเรียงล�ำดับด้วยเลขตามที่อ้างอิงในเนื้อเรื่อง รูปภาพ ตาราง
ไดอะแกรม ที่ไม่ได้เขียนขึ้นเอง ให้อ้างอิงแหล่งที่มาด้วย

รูปแบบของบทความ
1. นิพนธ์ต้นฉบับ (original article): เป็นบทความผลงานวิจัย หรือ นวัตกรรม ที่ด�ำเนินการอย่างมีแบบแผน
และได้รับการรับรองจริยธรรมการวิจัยแล้ว ความยาวทั้งบทความประมาณ 12 หน้ากระดาษ A4 เนื้อเรื่องเขียนเป็น
ภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ ก็ได้ รูปแบบของบทความประกอบด้วย:		 - ชื่อเรื่อง: ชื่อเต็ม (ความยาวไม่เกิน 150 ตัวอักษร) พร้อมทั้งชื่อเรื่องอย่างย่อ (ความยาวไม่เกิน 40 ตัวอักษร)
		 - ชื่อผู้นิพนธ์: ใส่ชื่อและนามสกุล คุณวุฒิ (ปริญญาตรี และสูงกว่า) และสังกัด ของผู้นิพนธ์ทุกคน พร้อมทั้ง
ระบุชื่อผู้นิพนธ์หลัก (corresponding author)
		 - บทคัดย่อ: เขียนทั้งภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ ความยาวไม่เกิน 300 ค�ำ พร้อมค�ำส�ำคัญ (keywords)
ไม่เกิน 5 ค�ำ ในบทคัดย่อแสดงหัวข้อย่อย ได้แก่
			 o ความเป็นมา (Background)
			 o วัตถุประสงค์ (Objectives)
			 o วิธีวิจัย (Method)
			 o ผลการวิจัย (Results)
			 o สรุปผล (Conclusion)
		 - เนื้อเรื่อง: เขียนเป็นภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ ความยาวไม่เกิน 4,000 ค�ำ ประกอบด้วยหัวข้อย่อย ได้แก่
			 o บทน�ำ (Introduction)
			 o วัตถุประสงค์ (Objectives)
			 o วัสดุและวิธีการศึกษา/วิจัย (Materials and Methods) พร้อมทั้งระบุว่าได้ผ่านการพิจารณาจาก
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย (ethic committee) แล้ว และแนบส�ำเนาหนังสือรับรองที่ได้รับอนุญาตนั้น (scan ได้)
			 o ผลการศึกษา/วิจัย (Results)
			 o วิจารณ์ผล/อภิปรายผล (Discussion)
			 o สรุปผลการวิจัย (Conclusion)
			 o ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี) (Suggestion)
			 o กิตติกรรมประกาศ และ การเปิดเผยชื่อผู้ให้ทุนวิจัย (ถ้ามี) ตลอดจนการเปิดเผยว่าผู้นิพนธ์มีผลประโยชน์
ทับซ้อนหรือไม่
			 o เอกสารอ้างอิง (References) ใช้แบบ Vancouver
2. บทความรายงานผู้ป่วย (case report): เป็นบทความที่รายงานผู้ป่วยที่เภสัชกรได้พบการเกิดปัญหาที่
เกี่ยวกับยา เช่น แพ้ยา (drug allergy) อาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา (adverse drug reaction) ยาตีกัน (adverse
drug interaction) เป็นต้น ความยาวทั้งบทความประมาณ 4 หน้ากระดาษ A4 เขียนเป็นภาษาไทย (ยกเว้นชื่อยา
และศัพท์เทคนิค ใช้ภาษาอังกฤษได้)
		 รูปแบบของบทความประกอบด้วย:		 - ชื่อเรื่อง: ชื่อเต็ม (ความยาวไม่เกิน 150 ตัวอักษร) พร้อมทั้งชื่อเรื่องอย่างย่อ (ความยาวไม่เกิน 40 ตัวอักษร)
		 - ชื่อผู้นิพนธ์: ใส่ชื่อและนามสกุล คุณวุฒิ (ปริญญาตรี และสูงกว่า) และสังกัด ของผู้นิพนธ์ทุกคน พร้อมทั้ง
ระบุชื่อผู้นิพนธ์หลัก (corresponding author)

		 - บทคัดย่อ: ความยาวไม่เกิน 300 ค�ำ พร้อมค�ำส�ำคัญ (keywords) ไม่เกิน 5 ค�ำ
		 - บทน�ำ: ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 แสดงเนื้อหาอย่างย่อของยา ประกอบด้วย เภสัชวิทยาของยา
กลไกการออกฤทธิ์ การใช้ยา และอาการข้างเคียง
		 - เนื้อเรื่อง: ประกอบด้วย
			 o ประวัติทั่วไปของผู้ป่วย
			 o อาการส�ำคัญ
			 o ผลการตรวจร่างกาย
			 o ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ
			 o ยาที่ได้รับก่อนเข้าโรงพยาบาล
			 o การรักษาที่ได้รับในโรงพยาบาล
		 - อภิปราย: แสดงการวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดกับผู้ป่วย การคัดเลือกการรักษา และสรุปผลที่ผ่านกระบวน
การวิเคราะห์และสังเคราะห์โดยผู้เขียน พร้อมเหตุผลประกอบ
		 - บทสรุป: ผู้เขียนสรุปและให้ข้อเสนอแนะเพื่อผู้อ่านน�ำไปใช้ประโยชน์
		 - เอกสารอ้างอิง: ใช้แบบ Vancouver
3. บทความ medication safety: เป็นบทความเกี่ยวกับเหตุการณ์ความไม่ปลอดภัยที่เกิดจากการใช้ยา
โดยมีการทบทวนความรู้ทางเภสัชวิทยา กลไกการออกฤทธิ์ การใช้ยา อาการข้างเคียง และการแก้ไข/ป้องกันเหตุการณ์
ที่ เ กิ ด ความไม่ ป ลอดภั ย นั้ น เพื่ อ ให้ ค วามรู ้ แ ละประสบการณ์ ก ารดู แ ลผู ้ ป ่ ว ย อั น จะน� ำ ไปสู ่ ค วามปลอดภั ย ทางยา
(medication safety) ความยาวทั้งบทความประมาณ 8 หน้ากระดาษ A4 เขียนเป็นภาษาไทย (ยกเว้นชื่อยาและ
ศัพท์เทคนิค ใช้ภาษาอังกฤษได้)
		 รูปแบบของบทความประกอบด้วย:		 - ชื่อเรื่อง: ชื่อเต็ม (ความยาวไม่เกิน 150 ตัวอักษร) พร้อมทั้งชื่อเรื่องอย่างย่อ (ความยาวไม่เกิน 40 ตัวอักษร)
		 - ชื่อผู้นิพนธ์: ใส่ชื่อและนามสกุล คุณวุฒิ (ปริญญาตรี และสูงกว่า) และสังกัด ของผู้นิพนธ์ทุกคน พร้อมทั้ง
ระบุชื่อผู้นิพนธ์หลัก (corresponding author)
		 - บทคัดย่อ: ความยาวไม่เกิน 300 ค�ำ พร้อมค�ำส�ำคัญ (keywords) ไม่เกิน 5 ค�ำ
		 - บทน�ำ: ความยาวไม่เกิน 3 หน้ากระดาษ A4 แสดงเนื้อหาอย่างย่อของยา ประกอบด้วย เภสัชวิทยาของยา
กลไกการออกฤทธิ์ การใช้ยา อาการข้างเคียง และอาการที่แสดงถึงความไม่ปลอดภัยที่เกิดจากการใช้ยา และกลไกการ
เกิดอาการนั้น
		 - เนื้อเรื่อง: ประกอบด้วย
			 o ประวัติทั่วไปของผู้ป่วย ประวัติความเจ็บป่วย และประวัติการใช้ยา
			 o อาการ/เหตุการณ์ที่แสดงถึงความไม่ปลอดภัยที่เกิดจากการใช้ยานั้น
			 o ผลการตรวจร่างกาย
			 o ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ
			 o การรักษา/การจัดการแก้ไข ที่ได้รับในโรงพยาบาล
		 - อภิปราย: แสดงการวิเคราะห์เหตุการณ์ที่เกิดกับผู้ป่วยนั้น การคัดเลือกการรักษา/การจัดการแก้ไข และ

สรุปผลที่ผ่านกระบวนการวิเคราะห์และสังเคราะห์โดยผู้เขียน พร้อมเหตุผลประกอบ
		 - บทสรุป: ผู้เขียนสรุปและให้ข้อเสนอแนะเพื่อผู้อ่านน�ำไปใช้ประโยชน์
		 - เอกสารอ้างอิง: ใช้แบบ Vancouver
4. บทความพิษวิทยา: เป็นบทความเกี่ยวกับอาการ/เหตุการณ์ที่เกิดจากการได้รับพิษจากยา สารพิษ พืชพิษ
หรือสัตว์พิษ โดยมีการทบทวนความรู้ด้านพิษวิทยา กลไกการออกฤทธิ์ และอาการพิษ ของยา สารพิษ พืชพิษ หรือ
สัตว์พิษ เหล่านั้น ตลอดจนการแก้ไขเหตุการณ์ที่เกิดความเป็นพิษนั้น เพื่อให้ความรู้และประสบการณ์การดูแลผู้
ป่วย เพื่อแก้ไขภาวะพิษ (toxicity) ที่เกิดขึ้นกับผู้ป่วย ความยาวทั้งบทความประมาณ 8 หน้ากระดาษ A4 เขียนเป็น
ภาษาไทย (ยกเว้นชื่อยา สารพิษ พืชพิษ สัตว์พิษ และศัพท์เทคนิค ใช้ภาษาอังกฤษได้)
รูปแบบของบทความประกอบด้วย:		 - ชื่อเรื่อง: ชื่อเต็ม (ความยาวไม่เกิน 150 ตัวอักษร) พร้อมทั้งชื่อเรื่องอย่างย่อ (ความยาวไม่เกิน 40 ตัวอักษร)
		 - ชื่อผู้นิพนธ์: ใส่ชื่อและนามสกุล คุณวุฒิ (ปริญญาตรี และสูงกว่า) และสังกัด ของผู้นิพนธ์ทุกคน พร้อมทั้ง
ระบุชื่อผู้นิพนธ์หลัก (corresponding author)
		 - บทคัดย่อ: ความยาวไม่เกิน 300 ค�ำ พร้อมค�ำส�ำคัญ (keywords) ไม่เกิน 5 ค�ำ
		 - บทน�ำ: ความยาวไม่เกิน 3 หน้ากระดาษ A4 แสดงเนื้อหาอย่างย่อทางพิษวิทยาของ ยา สารพิษ สัตว์พิษ หรือ
พืชพิษ อาการพิษ และกลไกการเกิดพิษ
		 - เนื้อเรื่อง: ประกอบด้วย
			 o ประวัติทั่วไปของผู้ป่วย ประวัติความเจ็บป่วย และประวัติการได้รับยา สารพิษ พืชพิษ หรือสัตว์พิษ
			 o อาการที่แสดงถึงความเป็นพิษ
			 o ผลการตรวจร่างกาย
			 o ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ
			 o การรักษา และการแก้พิษ/การจัดการแก้ไข ที่ได้รับในโรงพยาบาล
		 - อภิปราย: แสดงการวิเคราะห์เหตุการณ์ทเี่ กิดกับผูป้ ว่ ยนัน้ การคัดเลือกการรักษา และการแก้พษิ /การจัดการ
แก้ไข และสรุปผลที่ผ่านกระบวนการวิเคราะห์และสังเคราะห์โดยผู้เขียน พร้อมเหตุผลประกอบ
		 - บทสรุป: ผู้เขียนสรุปและให้ข้อเสนอแนะเพื่อผู้อ่านน�ำไปใช้ประโยชน์
		 - เอกสารอ้างอิง: ใช้แบบ Vancouver
5. บทความโรคและยา เป็นบทความปริทัศน์ (review article): ที่เรียบเรียงจากการรวบรวมความรู้ทาง
วิชาการหรืองานวิจัย ของยาที่มีการจ�ำหน่ายในประเทศไทย แล้วน�ำมาอธิบาย หรือเปรียบเทียบคุณสมบัติของยา โดย
ผ่านการวิเคราะห์ และ สังเคราะห์ ของผู้เขียน ความยาวทั้งบทความประมาณ 8 หน้ากระดาษ A4 เขียนเป็นภาษาไทย
(ยกเว้นชื่อโรค ชื่อยา และศัพท์เทคนิค ใช้ภาษาอังกฤษได้)
		 รูปแบบของบทความประกอบด้วย:		 - ชื่อเรื่อง: ชื่อเต็ม (ความยาวไม่เกิน 150 ตัวอักษร) พร้อมทั้งชื่อเรื่องอย่างย่อ (ความยาวไม่เกิน 40 ตัวอักษร)
		 - ชื่อผู้นิพนธ์: ใส่ชื่อและนามสกุล คุณวุฒิ (ปริญญาตรี และสูงกว่า) และสังกัด ของผู้นิพนธ์ทุกคน พร้อมทั้ง
ระบุชื่อผู้นิพนธ์หลัก (corresponding author)
		 - บทคัดย่อ: ความยาวไม่เกิน 300 ค�ำ พร้อมค�ำส�ำคัญ (keywords) ไม่เกิน 5 ค�ำ

		 - บทน�ำ: แสดงข้อมูลอย่างย่อของโรค สาเหตุของโรค อาการของโรค การรักษา กลุ่มยาที่ใช้ ข้อจ�ำกัดของยาที่
มีอยู่ แนวคิดในการพัฒนายาที่ต้องการเขียน
		 - เนื้อเรื่อง: แสดงข้อมูลยา ประกอบด้วย
			 o ข้อมูลทั่วไป (ชื่อสามัญ ชื่อทางเคมี สูตรโมเลกุล รูปแบบยา)
			 o เภสัชพลศาสตร์ (กลไกการออกฤทธิ์ และ ผลต่อระบบของร่างกาย)
			 o เภสัชจลนศาสตร์ (การดูดซึมยา การกระจายยา การเปลี่ยนสภาพยา การก�ำจัดยา)
			 o ปฏิกิริยาระหว่างยา
			 o การศึกษาทางคลินิก
			 o ข้อบ่งใช้
			 o ค�ำแนะน�ำการใช้ยาตามแนวทางการรักษา
			 o ขนาดยาและวิธีการให้ยา (ขนาดยาในเด็ก ผู้ใหญ่ ผู้ที่มีภาวะตับ/ไตบกพร่อง)
			 o อาการไม่พึงประสงค์และความเป็นพิษ
			 o ข้อห้ามใช้ (ข้อห้ามใช้ในเด็ก สตรีตั้งครรภ์และมารดาที่ให้นมบุตร)
			 o อื่นๆ เช่น การเก็บรักษายา การละลายยา ความคงตัวหลังการเปิดใช้หรือหลังการละลายยา
		 - บทเปรียบเทียบ: แสดงการวิเคราะห์เปรียบเทียบยาทีผ่ เู้ ขียนต้องการเขียนกับยาอืน่ ๆในกลุม่ เดียวกัน/ต่างกลุม่
ในประเด็นที่ผู้อ่านน�ำไปใช้ประโยชน์ได้ โดยผ่านกระบวนการวิเคราะห์และสังเคราะห์โดยผู้เขียน
		 - บทสรุป: ผู้เขียนสรุปและให้ข้อเสนอแนะเพื่อผู้อ่านน�ำไปใช้ประโยชน์
		 - เอกสารอ้างอิง: ใช้แบบ Vancouver
6. บทความปริทัศน์ (review article): เป็นบทความที่เรียบเรียงขึ้นใหม่จากการรวบรวมความรู้ทางวิชาการ
หรืองานวิจัยของตนเองหรือของผู้อื่น แล้วน�ำมาอธิบาย โดยผ่านการวิเคราะห์ และ สังเคราะห์ ขึ้น ความยาวทั้งบทความ
ประมาณ 8 หน้ากระดาษ A4 เขียนเป็นภาษาไทย
		 รูปแบบของบทความประกอบด้วย:		 - ชื่อเรื่อง: ชื่อเต็ม (ความยาวไม่เกิน 150 ตัวอักษร) พร้อมทั้งชื่อเรื่องอย่างย่อ (ความยาวไม่เกิน 40 ตัวอักษร)
		 - ชื่อผู้นิพนธ์: ใส่ชื่อและนามสกุล คุณวุฒิ (ปริญญาตรี และสูงกว่า) และสังกัด ของผู้นิพนธ์ทุกคน พร้อมทั้ง
ระบุชื่อผู้นิพนธ์หลัก (corresponding author)
		 - บทคัดย่อ: ความยาวไม่เกิน 300 ค�ำ พร้อมค�ำส�ำคัญไม่เกิน 5 ค�ำ
		 - เนือ้ เรือ่ ง: ประกอบด้วย บทน�ำ เนือ้ หา อภิปรายและข้อเสนอแนะทีผ่ า่ นกระบวนการวิเคราะห์และสังเคราะห์
โดยผู้เขียน
		 - บทสรุป: ผู้เขียนสรุปและให้ข้อเสนอแนะเพื่อผู้อ่านน�ำไปใช้ประโยชน์
		 - เอกสารอ้างอิง: ใช้แบบ Vancouver
7. บทความการศึกษาต่อเนื่อง (continuing pharmaceutical education; CPE): เป็นบทความที่ให้
ความรู้เรื่องยาแก่เภสัชกร เพื่อให้เภสัชกรได้ทบทวนความรู้และ/หรือได้ความรู้ใหม่
		 รูปแบบของบทความประกอบด้วย:		 - ชื่อเรื่อง

		 - ชื่อผู้นิพนธ์: ใส่ชื่อและนามสกุล คุณวุฒิ (ปริญญาตรี และสูงกว่า) และสังกัด ของทุกคน พร้อมทั้งระบุชื่อ
ผู้นิพนธ์หลัก
		 - บทคัดย่อ พร้อม ค�ำส�ำคัญ
		 - วัตถุประสงค์
		 - เนื้อเรื่อง ประกอบด้วย บทน�ำ เนื้อหา บทสรุป
		 - เอกสารอ้างอิง ใช้แบบ Vancouver
		 - แบบทดสอบ 4 ตัวเลือก จ�ำนวน 15 ข้อเพื่อเก็บคะแนนหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง
การเขียนเอกสารอ้างอิง (References)
ในเนื้อเรื่องให้อ้างอิงด้วยตัวเลข (ใช้เลขอารบิค) ที่เป็นตัวยกขึ้น เรียงเป็นล� ำดับเลขที่จากบทน�ำเรื่อยไปจนจบ
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