ค�ำแนะน�ำส�ำหรับผู้นิพนธ์ในการส่งบทความเพื่อลงตีพิมพ์
วารสารแพทย์เขต 4-5

วารสารแพทย์เขต 4-5 เป็นวารสารของชมรมแพทย์เขต 4-5 มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสื่อกลางในการ
แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น ประสบการณ์ทางวิชาการด้านการแพทย์ และสาธารณสุข และเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการให้แก่ แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร และพยาบาล ของโรงพยาบาลในเครือข่ายเขตบริการ
สุขภาพที่ 5 ได้แก่ โรงพยาบาลในจังหวัดนครปฐม ราชบุรี สุพรรณบุรี กาญจนบุรี เพชรบุรี สมุทรสงคราม
สมุทรสาคร ประจวบคีรีขันธ์ และเขตสุขภาพอื่นๆ

ประเภทและรูปแบบของบทความ

วารสารแพทย์เขต 4-5 ตีพิมพ์บทความประเภทต่างๆ ดังนี้
1.1 นิพนธ์ต้นฉบับ (Original Article)
1.2 รายงานผู้ป่วย (Case Report)
1.3 บทความฟื้นวิชา (Review Article)
1.4 ย่อเอกสาร (Selected Abstracts)
นิพนธ์ตน้ ฉบับ (Original Article) เป็นรายงานผลการศึกษาค้นคว้า วิจยั การเขียนเป็นบทหรือตอน
ตามล�ำดับดังนี้ ชื่อเรื่อง ชื่อผู้นิพนธ์ บทคัดย่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ค�ำส�ำคัญ บทน�ำ วิธีการศึกษา
ผลการศึกษา วิจารณ์ สรุป กิตติกรรมประกาศ และเอกสารอ้างอิง
รายงานผู้ป่วย (Case Report) เป็นรายงานผู้ป่วยที่ไม่ธรรมดา หรือเป็นโรค หรือกลุ่มอาการใหม่
ที่ไม่เคยรายงานมาก่อนหรือพบไม่บ่อย และต้องมีหลักฐานชัดเจนอย่างครบถ้วน บางครั้งรวมบันทึกเวชกรรม
(clinical note) ซึ่งเป็นบทความรายงานผู้ป่วยที่มีลักษณะเวชกรรม (clinical feature) และ/หรือการด�ำเนิน
โรค (clinical course) ที่ไม่ตรงแบบ ที่พบไม่บ่อย รายงานผู้ป่วยประกอบด้วย บทคัดย่อ บทน�ำ รายงานผู้ป่วย
วิจารณ์หรือข้อสังเกต สรุป และเอกสารอ้างอิง
บทความฟื้นวิชา (Review Article) เป็นบทความที่รวบรวมความรู้เรื่องใดเรื่องหนึ่ง จากวารสาร
หรือหนังสือต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ ควรเป็นบทความที่ให้ความรู้ใหม่ รวบรวมสิ่งตรวจพบใหม่หรือ
เรื่องที่น่าสนใจที่ผู้อ่านน�ำไปประยุกต์ได้ หรือเป็นบทวิเคราะห์สถานการณ์โรคต่างๆ ประกอบด้วย บทน�ำ
วิธีการสืบค้นข้อมูล เนื้อหาที่ทบทวน บทวิจารณ์ และเอกสารอ้างอิง
ย่อเอกสาร (Selected Abstracts) อาจย่อบทความภาษาต่างประเทศหรือภาษาไทย ที่ตีพิมพ์
ไม่เกิน 2 ปี
รูปแบบของบทความ
1. ชือ่ เรือ่ ง (Title) ต้องมีทงั้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ควรสัน้ กะทัดรัด และสือ่ เป้าหมายหลักของการศึกษา
ไม่ใช้คำ� ย่อ ชือ่ ไทยให้ใช้ภาษาไทยทัง้ หมด ภาษาอังกฤษในชือ่ ให้แปลเป็นไทย ถ้าแปลไม่ได้ให้เขียนทับศัพท์
ถ้าเขียนทับศัพท์ไม่ได้ให้เขียนเป็นภาษาอังกฤษด้วยตัวพิมพ์เล็ก ยกเว้น ชื่อเฉพาะให้ใช้ตัวพิมพ์ใหญ่เฉพาะ
อักษรต้น ชื่ออังกฤษให้ใช้ตัวพิมพ์ใหญ่ในอักษรต้นทุกค�ำ ยกเว้นค�ำบุพบท
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2. ชื่อผู้นิพนธ์และสังกัด (Author) เขียน ชื่อ นามสกุล ปริญญาหรือคุณวุฒิสูงสุด และตัวย่อที่เป็นสากล
ทัง้ ภาษาไทยและอังกฤษ ในกรณีทมี่ ผี นู้ พิ นธ์หลายคนให้เรียงชือ่ ตามล�ำดับความส�ำคัญทีแ่ ต่ละคนมีสว่ นร่วม
ในงานวิจัยนั้น ระบุชื่อสถานที่ท�ำงานหรือหน่วยงานของผู้เขียนที่เป็นปัจจุบันภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
3. บทคัดย่อ (Abstract) มีทงั้ ฉบับภาษาไทย และภาษาอังกฤษ โดยมีโครงสร้างอย่างย่อ ประกอบด้วย ความเป็นมา
วัตถุประสงค์ (Objective) วิธีการศึกษา (การเก็บข้อมูล/กลุ่มตัวอย่าง/เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย/
การวิเคราะห์ผล) (Methods) ผล (Results) สรุป (Conclusion) จ�ำนวนไม่เกิน 300 ค�ำ
4. ค�ำส�ำคัญ (Keywords) ใส่ไว้ทา้ ยบทคัดย่อ เขียนเป็นค�ำ หรือวลี ทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จ�ำนวน 3 - 5 ค�ำ
เพื่อท�ำดัชนีส�ำหรับค้นคว้า ศึกษาจากเว็บไซต์ http://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh (ค�ำส�ำคัญ
แปลจาก key word)
5. บทน�ำ (Introduction) ให้ข้อมูลข้อสนเทศ และประเด็นส�ำคัญทางวิชาการ เป็นส่วนของบทความที่บอก
เหตุผลน�ำไปสูก่ ารศึกษา อธิบายให้ผอู้ า่ นรูว้ า่ จะตอบค�ำถามอะไร และให้ระบุถงึ วัตถุประสงค์ของการศึกษา
เป็นในส่วนท้ายของบทน�ำ
6. วิธีการศึกษา (Methods หรือ Material and Methods) กล่าวถึงการออกแบบกลุ่มตัวอย่าง
เครือ่ งมือทีใ่ ช้เก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ทางสถิตโิ ดยเรียบเรียงตามขัน้ ตอน รวมทัง้ สถานทีท่ ำ� การ
ศึกษาและระยะเวลาที่ท�ำการศึกษา
7. ผลการศึกษา (Result) รายงานและอธิบายผลที่ส�ำคัญที่เป็นจริง ตามล�ำดับหัวข้อของแผนการศึกษา
อย่างชัดเจน ดูได้งา่ ย ถ้าผลไม่ซบั ซ้อนไม่มตี วั เลขมากให้บรรยายเป็นร้อยแก้ว แต่ถา้ ตัวเลขมาก ตัวแปรมาก
ควรใช้ตารางและภาพประกอบ (ไม่ควรเกิน 7 ตารางหรือภาพ) ไม่ซำ�้ ซ้อนกับค�ำบรรยาย ในเนือ้ เรือ่ งให้แปล
ความหมายของผลที่ค้นพบหรือวิเคราะห์ และสรุปเปรียบเทียบกับสมมติฐานที่วางไว้
• ตาราง ชือ่ ตารางควรสัน้ ได้ใจความ ระบุไว้ทดี่ า้ นบนของตาราง เส้นตารางมีเฉพาะเส้นแนวขวาง 3 เส้น
ที่ด้านบนสุด ด้านล่างสุด และเส้นกั้นหัวข้อตารางกับเนื้อหา ไม่ต้องท�ำเส้นแนวตั้งเลย หัวคอลัมน์
อธิบายข้อมูลในคอลัมน์สนั้ ๆ ค�ำอธิบายเพิม่ เติมใส่ใต้ตาราง โดยใช้เครือ่ งหมายเชิงอรรถ (footnote)
ตามล�ำดับ ได้แก่ *, †, ‡, §, II, ¶, **, ††, §§, IIII, ¶¶ เป็นต้น ไม่ต้องใส่ค�ำว่า “หมายเหตุ” (remark)
ที่ใต้ตาราง ข้อมูลในแถวไม่ต้องใส่เลข หรือ bullet ระบุหน่วยไว้ที่ข้อมูล (คอลัมน์ซ้ายสุด) ไม่ระบุ
หน่วยหรือร้อยละ (%) ที่ตัวเลขข้อมูล
• ภาพประกอบ เตรียมเป็นไฟล์ดิจิทัล นามสกุล Jpeg หรือ tif ความละเอียด 300 dpi ขึ้นไป
พร้อมค�ำบรรยายใต้ภาพ และล�ำดับที่ของภาพ ส�ำหรับภาพบุคคล อาจบ่งบอกได้ว่าเป็นบุคคลใด
ต้องแสดงหลักฐานการได้รบั อนุญาตให้เผยแพร่จากเจ้าของภาพ ทัง้ นี้ รูป ตาราง แผนภูมคิ วรเขียนเอง
ไม่ลอกจากบทความอืน่ หากจ�ำเป็นต้องระบุทมี่ าและเอกสารส�ำเนาอนุญาตจากส�ำนักพิมพ์ตน้ ฉบับ/
ผู้นิพนธ์ด้วย
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8. วิจารณ์ (Discussion) น�ำประเด็นที่ส�ำคัญเป็นจริงของผลการวิจัย มาศึกษาอธิบายเรียงตามล�ำดับ
ที่เสนอ เริ่มด้วยการวิจารณ์ผลการศึกษาตรงกับวัตถุประสงค์ สมมติฐานของการวิจัย หรือแตกต่างไปจาก
ผลการศึกษาของผู้อื่นหรือไม่ อย่างไร เพราะเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น โดยมีหลักฐานอ้างอิงที่น่าเชื่อถือ
วิจารณ์ผลที่ไม่ตรงตามคาดหวังอย่างไม่ปิดบัง บอกข้อเด่น ข้อด้อยของการศึกษา
9. การจัดเอกสารอ้างอิงโดยใช้ระบบแวนคูเวอร์ (Vancouver style) อ้างอิงไม่ควรเกิน 20 เล่ม โดยใส่
ตัวเลขอารบิกเป็นตัวยก ไม่ต้องใส่วงเล็บ หลังข้อความหรือหลังชื่อบุคคลเจ้าของข้อความที่อ้างถึง โดยใช้
หมายเลข 1 ส�ำหรับเอกสารอ้างอิงอันดับแรก และเรียงต่อไปตามล�ำดับ ถ้าต้องการอ้างอิงซ�ำ้ ใช้หมายเลขเดิม

การเตรียมต้นฉบับ (สรุปไม่เกิน 12 หน้า)

ต้นฉบับพิมพ์คอลัมน์เดียว กระดาษพิมพ์ขนาด A4 โดยใช้โปรแกรม Microsoft Word บันทึกไฟล์
เป็น Word 97-2003 ไม่ต้องจัดกั้นหลัง ใช้อักษร TH SarabunPSK ขนาด 16 พอยต์ กรอบของเนื้อหา
ห่างจากขอบด้านละ 1 นิ้ว ใส่หมายเลขหน้าก�ำกับทุกหน้าที่มุมขวาบน ตั้งระยะห่างบรรทัดเป็นสองเท่า
เพื่อความสะดวกในการแก้ไขบทความ

การส่งต้นฉบับ

ส่งต้นฉบับบทความที่สรุปรวมเนื้อหาแล้ว ไม่เกิน 12 หน้า จ�ำนวน 3 ชุด ผู้นิพนธ์และคณะ
ลงลายมือชื่อเป็นหลักฐานรับรองผลงาน และหนังสือรับรองความเป็นเจ้าของตามแบบฟอร์มที่ก�ำหนด
พร้อมระบุสดั ส่วนความรับผิดชอบในผลงานของแต่ละคน รวมทัง้ ข้อมูลวิธกี ารติดต่อ ได้แก่ หมายเลขโทรศัพท์
ที่ท�ำงาน หมายเลขโทรศัพท์มือถือ และ E-mail เพื่อการติดต่อกลับ
ทางส�ำนักงานวารสารฯ จะส่งบทความให้ผทู้ รงคุณวุฒปิ ระเมินบทความ 3 ท่าน และจะติดต่อผูน้ พิ นธ์
ในกรณีแก้ไขจากผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ (ประมาณ 1 – 2 เดือน หลังจากได้รับบทความ) เพื่อให้ทาง
ผู้นิพนธ์น�ำไปด�ำเนินการแก้ไข
ต้นฉบับที่ส่งมาทั้งหมดจะไม่ส่งคืนแก่ผู้นิพนธ์ ไม่ว่าจะได้รับพิจารณาตีพิมพ์หรือไม่ (ยกเว้นรูปภาพ
ซึ่งติดต่อขอคืนได้ที่ผู้จัดการวารสารโดยตรง) การตีพิมพ์บทความในวารสารแพทย์เขต 4-5 มีค่าบริการ
ต่อบทความเรื่องละ 3,000 - 5,000 บาท การช�ำระค่าบริการหลังจากบทความที่ได้รับการพิจารณาลงตีพิมพ์
กองบรรณาธิการจะส่งวารสารให้ผู้นิพนธ์ 3 ฉบับ และส�ำเนาบทความ 10 ชุด (เฉพาะผู้นิพนธ์ชื่อแรก)
ชื่อบัญชี ชมรมแพทย์เขต 6-7 สนับสนุนการจัดท�ำวารสาร
ธนาคารกรุงไทย สาขานครปฐม เลขที่บัญชี 701-0-23446-9
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ส่งต้นฉบับมาที่ ผู้จัดการวารสารแพทย์เขต 4-5
ส�ำนักงานวารสารแพทย์เขต 4-5 ห้องสมุดโรงพยาบาลนครปฐม
196 ถนนเทศา ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
โทรศัพท์ : 034-212885, 034-254150-4 ต่อ 1137 โทรสาร : 034-212885
E-mail : nkphosp@hotmail.com, nkphosp@gmail.com

ก�ำหนดการพิมพ์บทความ
วารสารแพทย์เขต 4-5 จะด�ำเนินการตีพิมพ์บทความตามล�ำดับที่ได้รับบทความ โดยมีการใช้เวลา
ในการทบทวนจาก reviewers แต่ทั้งนี้ หากบทความจ�ำเป็นต้องได้รับการแก้ไข ก�ำหนดการตีพิมพ์อาจจะเร็ว
หรือช้า ขึ้นกับระยะเวลาที่เจ้าของบทความใช้ในการปรับปรุงแก้ไขเนื้อหาในบทความ
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วารสารแพทย์เขต 4-5

หนังสือรับรองความเป็นเจ้าของบทความและยินยอมให้ตีพิมพ์
ชื่อบทความ

ชื่อผู้นิพนธ์

เงื่อนไขในการตีพิมพ์บทความ
1. บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ถือเป็นสมบัติของวารสารแพทย์เขต 4-5 จะน�ำไปตีพิมพ์อีกไม่ได้
2. ผูน้ พิ นธ์ให้คำ� รับรองว่าเป็นผูน้ พิ นธ์บทความนี้ โดยไม่เคยน�ำบทความดังกล่าว หรือเนือ้ หาทีส่ ว่ นใหญ่เหมือนกัน
กับบทความนี้ไปลงตีพิมพ์มาก่อน ยกเว้นในรูปของบทคัดย่อ
3. ผูร้ ว่ มนิพนธ์ได้มสี ว่ นร่วมในผลงานของบทความนี้ มีสว่ นร่วมในการจัดท�ำบทความ ตลอดจนได้ตรวจบทความนี้
อย่างถี่ถ้วน และยินยอมที่จะให้ตีพิมพ์บทความนี้
4. ผู้นิพนธ์ยินดีให้กองบรรณาธิการและคณะกลั่นกรองและแก้ไขข้อความให้ถูกต้องตามหลักภาษาไทยและ
ความเหมาะสม
5. ผู้นิพนธ์มีความพร้อมที่จะแสดงข้อมูลในบทความให้แก่บรรณาธิการและคณะในกรณีที่ต้องการ
ข้าพเจ้าได้อ่านและท�ำความเข้าใจเงื่อนไขข้างต้นเป็นอย่างดี และยืนยันที่จะขอส่งบทความนี้ลงตีพิมพ์ พร้อมทั้ง
ได้ลงลายมือชื่อเป็นหลักฐานดังนี้
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