คำแนะนำผู้แต่ง (Author Guidelines)
วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล
วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล เป็นวารสารระบบเปิด (open access) ที่รวบรวมและเผยแพร่ตีพิมพ์บทความที่
ได้รับการกลั่นกรองและประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ (peer review) ที่มีความรู้ ความชำนาญ และ
มีประสบการณ์ และไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้เขียนบทความ จำนวน 3 ท่าน โดยในกระบวนการประเมินจะปกปิด
ข้อมูลของผู้เขียนบทความและผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ (double blinded peer review) ผลการประเมินมี
4 แบบ คือ ตีพิมพ์ได้โดยไม่ต้องแก้ไข (accept submission) ตีพิมพ์ได้แต่ต้องแก้ไขตามคำแนะนำ (revision
required) ต้องแก้ไขตามคำแนะนำและผ่านการพิจารณาใหม่จากผู้ทรงคุณวุฒิ พิจารณาบทความ (resubmit for
review) และไม่ตีพิมพ์บทความ (decline submission)
หากผลการประเมิน คือ “ตีพิมพ์ได้แต่ต้องแก้ไขตามคำแนะนำ” ผู้แต่งจะต้องแก้ไขบทความให้เสร็จสิ้นภายใ น 2
สัปดาห์ และส่งกลับมายังวารสารฯ หลังจากนั้นกองบรรณาธิการจะตรวจสอบบทความฉบับแก้ไข พร้อมทั้งจัดหน้า
ให้อยู่ในรูปแบบที่พร้อมที่จะเผยแพร่
ขอบเขตสาขาวิชา (Scope)
บทความที่รับตีพิมพ์ ได้แก่ บทความที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรม เภสัชกรรมปฏิบัติ เภสัช
ศาสตร์สังคมและการบริหาร เภสัชเศรษฐศาสตร์ ระบบการจัดการด้านยา เภสัชสาธารณสุข เภสัชกรรมสมุนไพร
พิษวิทยา การคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพ นโยบายด้านยาและสุขภาพ การประยุกต์ใช้ศาสตร์ ต่าง ๆ ใน
การปฏิบัติงานเภสัชกรรม และสาขาที่เกี่ยวข้อง
ประเภทบทความที่รับตีพิมพ์ (Type of Article)
นิพนธ์ต้นฉบับ (Original Article) : เป็นบทความผลงานวิจัย หรือ นวัตกรรม ที่ผู้เขียนได้ดำเนินการอย่างมีแบบ
แผน และได้รับการรับรองจริยธรรมการวิจัยแล้ว ความยาวทั้งบทความประมาณ 12 หน้ากระดาษ A4 หรือไม่เกิน
4,000 คำ เนื้อเรื่องเขียนเป็นภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ
บทความรายงานผู้ป่วย (Case Report) : เป็นบทความที่เขียนในรูปแบบรายงานผู้ป่วยที่เขียนพบการเกิดปัญหา
ที่เกี่ยวกับยา เช่น แพ้ยา (drug allergy) อาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา (adverse drug reaction) อาการไม่
พึงประสงค์จากปฏิกิริยาระหว่างยา (adverse drug interaction) เป็นต้น ความยาวทั้งบทความประมาณ 4
หน้ากระดาษ A4 เขียนเป็นภาษาไทย (ยกเว้นชื่อยาและศัพท์เทคนิค ใช้ภาษาอังกฤษได้)
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บทความความปลอดภั ย ทางยา (Medication Safety) : เป็ น บทความปริ ท ั ศ น์ (review article) ร่ ว มกั บ
รายงานผู้ป่วย (case report) โดยมีการทบทวนความรู้ทางเภสัชวิทยา กลไกการออกฤทธิ์ การใช้ยา อาการ
ข้างเคียงของยา และการแก้ไขรวมทั้งป้องกันอาการ/เหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ที่ทำให้ เกิดความไม่ปลอดภัย
ร่วมกับมีรายงานผู้ป่วยที่เกิดเหตุการณ์ความไม่ปลอดภัย เพื่อให้ผู้อ่านได้รับความรู้และประสบการณ์การดูแลผู้ป่วย
อันจะนำไปสู่ความปลอดภัยทางยา (medication safety) ความยาวทั้งบทความประมาณ 8 หน้ากระดาษ A4
เขียนเป็นภาษาไทย (ยกเว้นชื่อยาและศัพท์เทคนิค สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้)
บทความพิษวิทยา (Toxicology) : เป็นบทความปริทัศน์ (review article) ร่วมกับรายงานผู้ป่วย (case report)
โดยมีการทบทวนความรู้ด้านพิษวิทยา กลไกการออกฤทธิ์ และอาการพิษของยา สารพิษ พืชพิษ หรือสัตว์พิษ
ตลอดจนการแก้ไขเหตุการณ์ที่เกิดความเป็นพิษนั้น ร่วมกับมีรายงานผู้ป่วยที่เกิดอาการพิษ เพื่อให้ผู้อ่านได้รับ
ความรู้และประสบการณ์การดูแลผู้ป่วย ความยาวทั้งบทความประมาณ 8 หน้ากระดาษ A4 เขียนเป็นภาษาไทย
(ยกเว้นชื่อยา สารพิษ พืชพิษ สัตว์พิษ และศัพท์เทคนิค สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้)
บทความข้อมูลยา (Drug Monograph) : เป็นบทความปริทัศน์ (review article) ที่ผู้เขียนเรียบเรียงจากการ
รวบรวมความรู้ทางวิชาการหรืองานวิจัย ของยาที่จำหน่ายในประเทศไทย แล้วนำมาอธิบาย หรือเปรียบเทียบ
คุ ณ สมบั ต ิ ข องยา โดยผ่ า นการวิ เ คราะห์ และ สั ง เคราะห์ ของผู ้ เ ขี ย น ความยาวทั ้ ง บทความประมาณ 8
หน้ากระดาษ A4 เขียนเป็นภาษาไทย (ยกเว้นชื่อโรค ชื่อยา ชื่อรายงานการศึกษาทางคลินิก (clinical trial) และ
ศัพท์เทคนิค สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้)
บทความปริทัศน์ (Review Article) เป็นบทความที่ผู้เขียนเรียบเรียงขึ้นใหม่จากการรวบรวมความรู้ทางวิชาการ
หรืองานวิจัยของตนเองหรือของผู้อื่น แล้วนำมาอธิบาย โดยผ่านการวิเคราะห์ และ สังเคราะห์ ความยาวทั้ง
บทความประมาณ 8 หน้ากระดาษ A4 เขียนเป็นภาษาไทย (ยกเว้นชื่อยาและศัพท์เทคนิค สามารถใช้ภาษาอังกฤษ
ได้)
บทความการศึ ก ษาต่ อ เนื ่ อ ง (Continuing Pharmaceutical Education; CPE) : เป็ น บทความปริ ท ั ศ น์
(review article) พร้อมแบบทดสอบ ที่ผู้เขียนเรียบเรียงจากการรวบรวมความรู้ทางวิชาการหรืองานวิจัย แล้ว
นำมาอธิบาย โดยผ่านการวิเคราะห์ และ สังเคราะห์ ของผู้เขียน เพื่อให้เภสัชกรได้ทบทวนความรู้ทางยาและ/หรือ
ได้ความรู้ใหม่ๆ ทางยา และสามารถเก็บหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องได้ตามระบบของสภาเภสัชกรรม
ขั้นตอนการส่งบทความ
ก่อนส่งบทความ ขอให้ผู้เขียนอ่านหัวข้อ “เกี่ยวกับวารสาร (about the journal)” แล้วดำเนินการตามขั้นตอน
ต่อไปนี้
1. พิจารณาและระบุประเภทของบทความที่ต้องการส่ง ทั้งนี้วารสารฯ รับตีพิมพ์บทความ 7 ประเภท ได้แก่
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บทความนิพนธ์ต้นฉบับ (Original Article)
บทความรายงานผู้ป่วย (Case Report)
บทความความปลอดภัยทางยา (Medication Safety)
บทความพิษวิทยา (Toxicology)
บทความข้อมูลยา (Drug Monograph)
บทความปริทัศน์ (Review Article)
บทความการศึกษาต่อเนื่อง (Continuing Pharmaceutical Education; CPE)
2. จัดเตรียมต้นฉบับบทความตามรูปแบบที่วารสารฯ กำหนด โดยจำนวนเอกสารอ้างอิงไม่ควรเกิน 30 รายการ
หากมีรูป ไดอะแกรม หรือ ตาราง ผู้เขียนจะต้องทำขึ้นเองหรือ ขออนุญาตเจ้าของรูป ไดอะแกรม หรือ ตาราง
เหล่านั้น และส่งหลักฐานการอนุญาตพร้อมบทความ
3. ส่งบทความมายังวารสารฯ ทางระบบออนไลน์
4. เมื่อบทความได้รับการกลั่นกรองและประเมินจากคณะกรรมการพิจารณาบทความแล้ว หากผลการประเมินคือ
การรับตีพิมพ์แต่ต้องแก้ไขตามคำแนะนำ ผู้เขียนต้องดำเนินการแก้และส่งกลับมายังบรรณาธิการวารสารฯ
ภายในเวลาที่วารสารได้แจ้งไป
การเตรียมต้นฉบับ
1. พิ ม พ์ ด ้ ว ย Microsoft Word ใช้ font “TH Sarabun New” ขนาด 16 และพิ ม พ์ เ ป็ น คอลั ม น์ เ ดี ย ว
(download font “TH Sarabun New” ได้จาก https://www.f0nt.com/release/th-sarabun-new/)
2. ต้นฉบับต้องไม่เคยตีพิมพ์หรือเผยแพร่ที่ใดมาก่อนและไม่อยู่ระหว่างการพิจารณาของวารสารอื่น จัดพิมพ์ใน
รูปแบบตามที่กำหนด หากไม่ถูกต้องต้นฉบับจะถูกส่งคืนผู้นิพนธ์หลักเพื่อแก้ไข หลังจากแก้ไขแล้วบทความ
นั้นจึงจะเข้าสู่กระบวนการกลั่นกรองและประเมินคุณภาพ (peer review) โดยผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ
3. ชื่อผู้นิพนธ์ ให้ใส่ชื่อและนามสกุล คุณวุฒิ (ปริญญาตรี และสูงกว่า) สังกัด และ e-mail ของผู้นิพนธ์ทุกคน
เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ พร้อมทั้งระบุชื่อผู้นิพนธ์หลัก (corresponding author) หมายเลขโทรศัพท์
และเลขสมาชิกสมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย) ของผู้นิพนธ์หลัก
(สมัครสมาชิกได้ที่ https://thaihp.org/extend.php?option=seminar_memberform&seminar=126)
4. ชื่อเรื่อง ต้องมีชื่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ มีความยาวไม่เกิน 150 ตัวอักษร และไม่ใส่ชื่อสถานที่ทำการ
วิจัย เช่น ชื่อโรงพยาบาล/จังหวัด ไว้ในชื่อเรื่อง
5. ทุกประเภทบทความ ต้องมีบทคัดย่อ และ abstract ไม่เกิน 300 คำ พร้อมคำสำคัญ และ keywords ไม่เกิน
5 คำ
6. ภาษาที่ใช้ในบทความ เป็นได้ทั้งภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ
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7. กรณีนิพนธ์ต้นฉบับ ต้องระบุในต้นฉบับด้วยว่าได้ผ่านการพิจารณาและได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการ
พิจารณาจริยธรรมการวิจัย (Ethic Committee) ในคนหรือในสัตว์ทดลอง ให้ดำเนินการวิจัยได้ พร้อมแนบ
สำเนาหนังสือรับรองที่ได้รับอนุญาตนั้น (scan ได้)
8. บทความทุกประเภทรวมทั้งนิพนธ์ต้นฉบับที่ได้รับทุนสนับสนุน ให้ระบุแหล่งเงินทุนไว้ด้วย และผู้นิพนธ์ต้อง
เปิดเผยว่ามีผลประโยชน์ทับซ้อนหรือไม่
9. คำย่อและคำศัพท์ทางวิทยาศาสตร์ที่ใช้ในบทความ ให้ใช้คำย่อที่เป็นสากล และต้องใส่คำเต็มไว้ครั้งแรกก่อน
ส่ว นคำศัพท์ทางวิ ทยาศาสตร์ ให้ใช้ต ามที่บั ญญัต ิโ ดยสำนั กงานราชบั ณฑิตยสภา ชื่อวิทยาศาสตร์ ข อง
เชื้อจุลินทรีย์และพืช ให้ใช้ตัวเอน
10. รูปภาพ ตาราง ไดอะแกรม ให้เขียนขึ้นเอง หากไม่ได้เขียนขึ้นเอง ให้อ้างอิงแหล่งที่มาและทำหนังสือขอ
อนุญาตเจ้าของรูปภาพ ตาราง ไดอะแกรมนั้น และแนบสำเนาหนังสื ออนุญาตนั้นมาพร้อมบทความ (scan
ได้)
11. เอกสารอ้างอิงไม่ควรมีจำนวนเกิน 30 รายการ เขียนตามแบบ Vancouver Style โดยในเนื้อเรื่องให้อ้างอิง
ด้วยตัวเลขอารบิกที่เป็นตัวยกขึ้น (superscript) เรียงเป็นลำดับเลขที่จากบทนำเรื่อยไปจนจบบทความ กรณี
อ้างอิงเอกสารหลายรายการในเนื้อหาเดียวกันและรายการอ้างอิงต่อเนื่องกันให้ใช้ hyphen (-) ระหว่าง
ตัวเลข เช่น 1-3 แต่หากรายการอ้างอิงไม่ต่อเนื่องให้ใช้ comma (,) ระหว่างตัวเลข เช่น 1-3,5 รายละเอียด
การเขียนเอกสารอ้างอิงแบบ Vancouver Style สามารถดูรายละเอียดได้ท:ี่ การเขียนเอกสารอ้างอิง
รูปแบบการเขียนเนื้อหาแต่ละประเภทบทความมีรายละเอียดแนวทางการปฏิบัติดังนี้
นิพนธ์ต้นฉบับ (Original Article)
เป็นบทความผลงานวิจัย หรือ นวัตกรรม ที่ดำเนินการอย่างมีแบบแผน และได้รับการรับรองจริยธรรมการวิจัยแล้ว
ความยาวทั้งบทความประมาณ 12 หน้ากระดาษ A4 หรือไม่เกิน 4,000 คำ
รูปแบบของบทความประกอบด้วย:ชื่อเรื่อง: ความยาวไม่เกิน 150 ตัวอักษร เขียนเป็นภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ
ชื่อผู้นิพนธ์: ใส่ชื่อและนามสกุล คุณวุฒิ (ปริญญาตรี และสูงกว่า) สังกัด และ e-mail ของผู้นิพนธ์ทุกคน พร้อมทั้ง
ระบุชื่อผู้นิพนธ์หลัก (corresponding author) เขียนเป็นภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ
บทคั ด ย่ อ : ความยาวไม่เ กิน 300 คำ พร้อมคำสำคัญ (keywords) ไม่เกิน 5 คำ เขียนเป็น ภาษาไทย และ
ภาษาอังกฤษ ในบทคัดย่อแสดงหัวข้อย่อย ได้แก่
 ความเป็นมา (Background)
 วัตถุประสงค์ (Objectives)
 วิธีวิจัย (Method)
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 ผลการวิจัย (Results)
 สรุปผล (Conclusion)
เนื้อเรื่อง: เขียนเป็นภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ ประกอบด้วยหัวข้อย่อย ได้แก่
บทนำ (Introduction)
วัตถุประสงค์ (Objectives)
วัสดุแ ละวิธ ีการศึก ษา/วิจ ัย (Materials and Methods) พร้อมทั้งระบุว ่ าได้ผ ่านการพิจ ารณาจาก
คณะกรรมการจริ ย ธรรมการวิ จ ั ย (Ethic Committee) ในคนหรื อ สั ต ว์ ท ดลองแล้ ว ระบุ เ ลขที่
ใบอนุญาต และแนบสำเนาหนังสือที่ได้รับอนุญาตนั้นมาพร้อมกับต้นฉบับ (scan ได้)
ผลการศึกษา/วิจัย (Results)
วิจารณ์ผล/อภิปรายผล (Discussion)
สรุปผลการวิจัย (Conclusion)
ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี) (Suggestion)
กิตติกรรมประกาศ (Acknowledgement): เขียนเป็นภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ หากได้รับทุนสนับสนุนให้
เปิดเผยชื่อทุน พร้อมทั้งเปิดเผยว่าผู้นิพนธ์มีผลประโยชน์ทับซ้อนหรือไม่
เอกสารอ้างอิง (References): เขียนตามแบบ Vancouver โดยในเนื้อเรื่องให้อ้างอิงด้วยตัวเลขอารบิกที่เป็นตัว
ยกขึ้น (superscript) เรียงเป็นลำดับเลขที่จากบทนำเรื่อยไปจนจบบทความ
บทความรายงานผู้ป่วย (Case Report)
เป็นบทความที่เขียนในรูปแบบรายงานผู้ป่วยที่เภสัชกรพบการเกิดปัญหาที่เกี่ยวกับยา เช่น แพ้ยา (drug allergy)
อาการไม่พึงประสงค์จ ากการใช้ยา (adverse drug reaction) อาการไม่พึงประสงค์จากปฏิกิริยาระหว่างยา
(adverse drug interaction) เป็นต้น ความยาวทั้งบทความประมาณ 4 หน้ากระดาษ A4
รูปแบบของบทความประกอบด้วย:ชื่อเรื่อง: ความยาวไม่เกิน 150 ตัวอักษร เขียนเป็นภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ
ชื่อผู้นิพนธ์: ใส่ชื่อและนามสกุล คุณวุฒิ (ปริญญาตรี และสูงกว่า) สังกัด และ e-mail ของผู้นิพนธ์ทุกคน พร้อมทั้ง
ระบุชื่อผู้นิพนธ์หลัก (corresponding author) เขียนเป็นภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ
บทคั ด ย่ อ : ความยาวไม่เ กิน 300 คำ พร้อมคำสำคัญ (keywords) ไม่เกิน 5 คำ เขียนเป็น ภาษาไทย และ
ภาษาอังกฤษ
วัตถุประสงค์: แสดงวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมที่ผู้อ่านจะได้รับหลังจากการอ่านบทความ เขียนเป็นภาษาไทย
บทนำ: ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 แสดงเนื้อหาอย่างย่อของยา ประกอบด้วย เภสัชวิทยาของยา กลไก
การออกฤทธิ์ การใช้ยา และอาการข้างเคียง เขียนเป็นภาษาไทย
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เนื้อเรื่อง: เขียนเป็นภาษาไทย แสดงข้อมูลที่เป็นสาเหตุนำผู้ป่วยมาโรงพยาบาล ประกอบด้วย
ประวัติทั่วไปของผู้ป่วย ประวัติความเจ็บป่วย และประวัติการใช้ยา
อาการสำคัญ
ผลการตรวจร่างกาย
ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ
ยาที่ได้รับก่อนเข้าโรงพยาบาล
การรักษาที่ได้รับในโรงพยาบาล
อภิปราย: เขียนเป็นภาษาไทย แสดงการวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดกับผู้ป่วยและนำผู้ป่วยมาโรงพยาบาล สาเหตุหรือ
กลไกการเกิดปัญหานั้น การคัดเลือกการรักษา และสรุปผลที่ผ่านกระบวนการวิเคราะห์และสังเคราะห์โดย
ผู้เขียน พร้อมเหตุผลประกอบ
บทสรุป: เขียนเป็นภาษาไทย โดยเขียนสรุปและให้ข้อเสนอแนะเพื่อผู้อ่านนำไปใช้ประโยชน์
เอกสารอ้างอิง (References): เขียนตามแบบ Vancouver โดยในเนื้อเรื่องให้อ้างอิงด้วยตัวเลขอารบิกที่เป็นตัว
ยกขึ้น (superscript) เรียงเป็นลำดับเลขที่จากบทนำเรื่อยไปจนจบบทความ
บทความความปลอดภัยทางยา (Medication Safety)
เป็นบทความปริทัศน์ (review article) ร่วมกับรายงานผู้ป่วย (case report) เกี่ยวกับเหตุการณ์ความไม่ปลอดภัย
ที่เกิดจากการใช้ยา โดยมีการทบทวนความรู้ทางเภสัชวิทยา กลไกการออกฤทธิ์ การใช้ยา อาการข้างเคียง และการ
แก้ไข/ป้องกันเหตุการณ์ที่เกิดความไม่ปลอดภัย โดยมีรายงานผู้ป่วยที่เกิดเหตุการณ์ความไม่ปลอดภัยนั้น เพื่อให้
ความรู้และประสบการณ์การดูแลผู้ป่วย อันจะนำไปสู่ความปลอดภัยทางยา (medication safety) ความยาวทั้ง
บทความประมาณ 8 หน้ากระดาษ A4 เขียนเป็นภาษาไทย (ยกเว้นชื่อยาและศัพท์เทคนิค ใช้ภาษาอังกฤษได้)
รูปแบบของบทความประกอบด้วย:ชื่อเรื่อง: ความยาวไม่เกิน 150 ตัวอักษร เขียนเป็นภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ
ชื่อผู้นิพนธ์: ใส่ชื่อและนามสกุล คุณวุฒิ (ปริญญาตรี และสูงกว่า) สังกัด และ e-mail ของผู้นิพนธ์ทุกคน พร้อมทั้ง
ระบุชื่อผู้นิพนธ์หลัก (corresponding author) เขียนเป็นภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ
บทคั ด ย่ อ : ความยาวไม่เ กิน 300 คำ พร้อมคำสำคัญ (keywords) ไม่เกิน 5 คำ เขียนเป็น ภาษาไทย และ
ภาษาอังกฤษ
วัตถุประสงค์: แสดงวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมที่ผู้อ่านจะได้รับหลังจากการอ่านบทความ เขียนเป็นภาษาไทย
บทนำ: เขียนเป็นภาษาไทย ความยาวไม่เกิน 3 หน้ากระดาษ A4 แสดงเนื้อหาอย่างย่อของยา ประกอบด้วย เภสัช
วิทยาของยา กลไกการออกฤทธิ์ การใช้ยา และอาการข้างเคียง
เนื้อเรื่อง: เขียนเป็นภาษาไทย ประกอบด้วย
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ประวัติทั่วไปของผู้ป่วย ประวัติความเจ็บป่วย และประวัติการใช้ยา
อาการ/เหตุการณ์ที่แสดงถึงความไม่ปลอดภัยที่เกิดจากการใช้ยานั้น
ผลการตรวจร่างกาย
ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ
ยาที่ได้รับก่อนเข้าโรงพยาบาล
การรักษา/การจัดการแก้ไข ที่ได้รับในโรงพยาบาล
อภิปราย: เขียนเป็นภาษาไทย แสดงการวิเคราะห์เหตุการณ์ที่เกิดกับผู้ป่วย สาเหตุหรือกลไกการเกิดเหตุการณ์นั้ น
การคัดเลือกการรักษา/การจัดการแก้ไข และสรุปผลที่ผ่านกระบวนการวิเคราะห์และสังเคราะห์โดยผู้เขียน พร้อม
เหตุผลประกอบ
บทสรุป: เขียนเป็นภาษาไทย โดยเขียนสรุปและให้ข้อเสนอแนะเพื่อผู้อ่านนำไปใช้ประโยชน์
เอกสารอ้างอิง (References): เขียนตามแบบ Vancouver โดยในเนื้อเรื่องให้อ้างอิงด้วยตัวเลขอารบิกที่เป็นตัว
ยกขึ้น (superscript) เรียงเป็นลำดับเลขที่จากบทนำเรื่อยไปจนจบบทความ
บทความพิษวิทยา (Toxicology)
เป็น บทความปริทัศน์ (review article) ร่ว มกับรายงานผู้ป่ว ย (case report) โดยมีการทบทวนความรู้ด้า น
พิษวิทยา กลไกการออกฤทธิ์ และอาการพิษ ของยา สารพิษ พืชพิษ หรือสัตว์พิษ ตลอดจนการแก้ไขเหตุการณ์ที่
เกิดความเป็นพิษนั้น ร่วมกับมีรายงานผู้ป่วยที่เกิดอาการพิษนั้นและการแก้ไข เพื่อให้ความรู้และประสบการณ์การ
ดูแลผู้ป่วย ความยาวทั้งบทความประมาณ 8 หน้ากระดาษ A4 เขียนเป็นภาษาไทย (ยกเว้นชื่อยา สารพิษ พืชพิษ
สัตว์พิษ และศัพท์เทคนิค ใช้ภาษาอังกฤษได้)
รูปแบบของบทความประกอบด้วย:ชื่อเรื่อง: ความยาวไม่เกิน 150 ตัวอักษร เขียนเป็นภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ
ชื่อผู้นิพนธ์: ใส่ชื่อและนามสกุล คุณวุฒิ (ปริญญาตรี และสูงกว่า) สังกัด และ e-mail ของผู้นิพนธ์ทุกคน พร้อมทั้ง
ระบุชื่อผู้นิพนธ์หลัก (corresponding author) เขียนเป็นภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ
บทคั ด ย่ อ : ความยาวไม่เ กิน 300 คำ พร้อมคำสำคัญ (keywords) ไม่เกิน 5 คำ เขียนเป็น ภาษาไทย และ
ภาษาอังกฤษ
วัตถุประสงค์: แสดงวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมที่ผู้อ่านจะได้รับหลังจากการอ่านบทความ เขียนเป็นภาษาไทย
บทนำ: เขียนเป็น ภาษาไทย ความยาวไม่เกิน 3 หน้ากระดาษ A4 แสดงเนื้อหาอย่างย่อทางพิษวิทยาของ ยา
สารพิษ สัตว์พิษ หรือพืชพิษ อาการพิษ และกลไกการเกิดพิษ
เนื้อเรื่อง: เขียนเป็นภาษาไทย ประกอบด้วย
ประวัติทั่วไปของผู้ป่วย ประวัติความเจ็บป่วย และประวัติการได้รับยา สารพิษ พืชพิษ หรือสัตว์พิษ
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อาการที่แสดงถึงความเป็นพิษ
ผลการตรวจร่างกาย
ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ
การรักษา และการแก้พิษ/การจัดการแก้ไข ที่ได้รับในโรงพยาบาล
อภิปราย: เขียนเป็นภาษาไทย แสดงการวิเคราะห์เหตุการณ์ที่เกิดกับผู้ป่วยนั้น การคัดเลือกการรักษา และการแก้
พิษ/การจัดการแก้ไข และสรุปผลที่ผ่านกระบวนการวิเคราะห์และสังเคราะห์โดยผู้เขียน พร้อมเหตุผลประกอบ
บทสรุป: เขียนเป็นภาษาไทย โดยเขียนสรุปและให้ข้อเสนอแนะเพื่อผู้อ่านนำไปใช้ประโยชน์
เอกสารอ้างอิง (References): เขียนตามแบบ Vancouver โดยในเนื้อเรื่องให้อ้างอิงด้วยตัวเลขอารบิกที่เป็นตัว
ยกขึ้น (superscript) เรียงเป็นลำดับเลขที่จากบทนำเรื่อยไปจนจบบทความ
บทความข้อมูลยา (Drug Monograph)
เป็นบทความปริทัศน์ (review article) ที่เรียบเรียงจากการรวบรวมความรู้ทางวิชาการหรืองานวิจัย ของยาที่มี
การจำหน่ายในประเทศไทย แล้วนำมาอธิบาย หรือเปรียบเทียบคุณสมบัติของยา โดยผ่านการวิเคราะห์ และ
สังเคราะห์ ของผู้เขียน ความยาวทั้งบทความประมาณ 8 หน้ากระดาษ A4 เขียนเป็นภาษาไทย (ยกเว้นชื่อโรค ชื่อ
ยา ชื่อรายงานการศึกษาทางคลินิก (clinical trial) และศัพท์เทคนิค ใช้ภาษาอังกฤษได้)
รูปแบบของบทความประกอบด้วย:ชื่อเรื่อง: ความยาวไม่เกิน 150 ตัวอักษร เขียนเป็นภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ
ชื่อผู้นิพนธ์: ใส่ชื่อและนามสกุล คุณวุฒิ (ปริญญาตรี และสูงกว่า) สังกัด และ e-mail ของผู้นิพนธ์ทุกคน พร้อมทั้ง
ระบุชื่อผู้นิพนธ์หลัก (corresponding author) เขียนเป็นภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ
บทคั ด ย่ อ : ความยาวไม่เ กิน 300 คำ พร้อมคำสำคัญ (keywords) ไม่เกิน 5 คำ เขียนเป็น ภาษาไทย และ
ภาษาอังกฤษ
วัตถุประสงค์: แสดงวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมที่ผู้อ่านจะได้รับหลังจากการอ่านบทความ เขียนเป็นภาษาไทย
บทนำ: เขียนเป็นภาษาไทยความยาวไม่เกิน 3 หน้ากระดาษ A4 แสดงข้อมูลอย่างย่อเกี่ยวกับโรคที่มีการรักษาด้วย
ยาที่ต้องการเขียน สาเหตุของโรค อาการของโรค การรักษา กลุ่มยาที่ใช้ ข้อจำกัดของยาที่มีอยู่ แนวคิดในการ
พัฒนายาที่ต้องการเขียน
เนื้อเรื่อง: เขียนเป็นภาษาไทย ความยาว 3-5 หน้ากระดาษ A4 แสดงข้อมูลยาในเชิงเปรียบเทียบกับยาที่มีอยู่เดิม
(อาจเป็นยาอื่น ๆ ในกลุ่มเดียวกัน/ต่างกลุ่ม) ประกอบด้วย
ข้อมูลทั่วไป (ชื่อสามัญ ชื่อทางเคมี สูตรโมเลกุล รูปแบบยา)
เภสัชพลศาสตร์ (กลไกการออกฤทธิ์ และ ผลต่อระบบของร่างกาย)
เภสัชจลนศาสตร์ (การดูดซึมยา การกระจายยา การเปลี่ยนสภาพยา การกำจัดยา)
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ปฏิกิริยาระหว่างยา
การศึกษาทางคลินิก
ข้อบ่งใช้
คำแนะนำการใช้ยาตามแนวทางการรักษา
ขนาดยาและวิธีการให้ยา (ขนาดยาในเด็ก ผู้ใหญ่ ผู้ที่มีภาวะตับ/ไตบกพร่อง)
อาการไม่พึงประสงค์และความเป็นพิษ
ข้อห้ามใช้ (ข้อห้ามใช้ในเด็ก สตรีตั้งครรภ์และมารดาที่ให้นมบุตร)
อื่น ๆ เช่น การเก็บรักษายา การละลายยา ความคงตัวหลังการเปิดใช้หรือหลังการละลายยา
อภิปราย: เขียนเป็นภาษาไทย แสดงการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างยา และสรุปผลพร้อมเหตุผลประกอบที่
ผ่านกระบวนการวิเคราะห์และสังเคราะห์โดยผู้เขียน
บทสรุป: เขียนเป็นภาษาไทย โดยเขียนสรุปและให้ข้อเสนอแนะเพื่อผู้อ่านนำไปใช้ประโยชน์
เอกสารอ้างอิง (References): เขียนตามแบบ Vancouver โดยในเนื้อเรื่องให้อ้างอิงด้วยตัวเลขอารบิกที่เป็นตัว
ยกขึ้น (superscript) เรียงเป็นลำดับเลขที่จากบทนำเรื่อยไปจนจบบทความ
บทความปริทัศน์ (Review Article)
เป็นบทความที่เรียบเรียงขึ้นใหม่จากการรวบรวมความรู้ทางวิชาการหรืองานวิจัยของตนเองหรือของผู้อื่น แล้ว
นำมาอธิบาย โดยผ่านการวิเคราะห์ และ สังเคราะห์ ความยาวทั้งบทความประมาณ 8 หน้ากระดาษ A4 เขียนเป็น
ภาษาไทย
รูปแบบของบทความประกอบด้วย:ชื่อเรื่อง: ความยาวไม่เกิน 150 ตัวอักษร เขียนเป็นภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ
ชื่อผู้นิพนธ์: ใส่ชื่อและนามสกุล คุณวุฒิ (ปริญญาตรี และสูงกว่า) สังกัด และ e-mail ของผู้นิพนธ์ทุกคน พร้อมทั้ง
ระบุชื่อผู้นิพนธ์หลัก (corresponding author) เขียนเป็นภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ
บทคั ด ย่ อ : ความยาวไม่เ กิน 300 คำ พร้อมคำสำคัญ (keywords) ไม่เกิน 5 คำ เขียนเป็น ภาษาไทย และ
ภาษาอังกฤษ
วัตถุประสงค์: แสดงวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมที่ผู้อ่านจะได้รับหลังจากการอ่านบทความ เขียนเป็นภาษาไทย
เนื้อเรื่อง: เขียนเป็นภาษาไทย ประกอบด้วย บทนำ เนื้อหา อภิปรายและข้อเสนอแนะที่ผ่านกระบวนการวิเคราะห์
และสังเคราะห์โดยผู้เขียน
บทสรุป: เขียนเป็นภาษาไทย โดยเขียนสรุปและให้ข้อเสนอแนะเพื่อผู้อ่านนำไปใช้ประโยชน์
เอกสารอ้างอิง (References): เขียนตามแบบ Vancouver โดยในเนื้อเรื่องให้อ้างอิงด้วยตัวเลขอารบิกที่เป็นตัว
ยกขึ้น (superscript) เรียงเป็นลำดับเลขที่จากบทนำเรื่อยไปจนจบบทความ
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บทความการศึกษาต่อเนื่อง (Continuing Pharmaceutical Education; CPE)
เป็นบทความที่ให้ความรู้เรื่องยาแก่เภสัชกร เพื่อให้เภสัชกรได้ทบทวนความรู้และ/หรือได้ความรู้ใหม่
รูปแบบของบทความประกอบด้วย:ชื่อเรื่อง: ความยาวไม่เกิน 150 ตัวอักษร เขียนเป็นภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ
ชื่อผู้นิพนธ์: ใส่ชื่อและนามสกุล คุณวุฒิ (ปริญญาตรี และสูงกว่า) สังกัด และ e-mail ของผู้นิพนธ์ทุกคน พร้อมทั้ง
ระบุชื่อผู้นิพนธ์หลัก (corresponding author) เขียนเป็นภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ
บทคั ด ย่ อ : ความยาวไม่เ กิน 300 คำ พร้อมคำสำคัญ (keywords) ไม่เกิน 5 คำ เขียนเป็น ภาษาไทย และ
ภาษาอังกฤษ
วัตถุประสงค์: แสดงวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมที่ผู้อ่านจะได้รับหลังจากการอ่านบทความ เขียนเป็นภาษาไทย
เนื้อเรื่อง: เขียนเป็นภาษาไทย ประกอบด้วย
บทนำ
เนื้อหา
บทสรุป
เอกสารอ้างอิง (References): เขียนตามแบบ Vancouver โดยในเนื้อเรื่องให้อ้างอิงด้วยตัวเลขอารบิกที่เป็นตัว
ยกขึ้น (superscript) เรียงเป็นลำดับเลขที่จากบทนำเรื่อยไปจนจบบทความ
แบบทดสอบ: เขียนเป็นภาษาไทย เป็นแบบทดสอบแบบ 4 ตัวเลือก จำนวน 15 ข้อ ให้ผู้อ่านทำเพื่อเก็บคะแนน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง
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