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ประเภทของบทความ 
 นิพนธตนฉบับ (Original Articles) ควรจะเขียนลําดับเปนขอ ๆ ไดแก บทคัดยอ (ท้ัง
ภาษาอังกฤษและภาษาไทย) บทนําส้ัน ๆ (เหตุผลท่ีทําการศึกษานี้ รวมทั้งวัตถุประสงค) วัสดุและ
วิธีการ ผลการศึกษา วจิารณ สรุป กิตติกรรมประกาศ และเอกสารอางอิง 
 รายงานผูปวย (Case Report) ควรประกอบดวยบทคัดยอ (ท้ังภาษาอังกฤษและภาษาไทย) 
บทนํา รายงานผูปวย บทวิจารณ ขอคิดเหน็ สรุป และเอกสารอางอิง 
 บทความทางวิชาการหรือบทฟนวิชาการ (Review Articles) ควรเปนบทความท่ีใหความรู
รวบรวมส่ิงตรวจพบใหม หรือเร่ืองท่ีนาสนใจท่ีผูอานนําไปประยุกตได ประกอบดวย บทนํา ความรู
เกี่ยวกับเร่ืองท่ีเขียน และเอกสารอางอิง 
 
การเตรียมตนฉบับ 

1. บทความท่ีสงมาเพื่อตีพิมพตองสงตนฉบับ 2 ชุด (พรอมไฟล) และตองไมเคยตีพิมพ
หรือกําลังสงตีพิมพท่ีใด 

2. บทความท่ีพิมพรับท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ถาเปนภาษาไทยควรหลีกเล่ียงคํา
ภาษาอังกฤษ ยกเวนในกรณจีําเปนเทานั้น พยายามไมใชคํายอ นอกจากคําท่ียอมรับกันโดยท่ัวไป 

3. บทคัดยอ ใหยอท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษไมวาเนื้อเร่ืองจะเปนภาษาไทยหรือ
ภาษาอังกฤษ และมีคําสําคัญ (Key words) ดวย 

4. ช่ือเร่ืองและช่ือผูเขียน ตองมีท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ พรอมดวยสถาบันท่ีทํางาน 
(ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) และระบุผูเขียนท่ีสามารถติดตอได (corresponding author) 



5. ตนฉบับตองพมิพอยางชัดเจนมีระยะหางระหวางบรรทัด 2 ชอง พิมพหนาเดียวใน
กระดาษ A4 โดยพิมพหางจากขอบทุกดาน 1 นิ้ว โดยตลอดและใสเลขหนาทางมุมขวาบน 

6. ภาพประกอบ ใชภาพขาวดํา ขนาดโปสการด ผิวหนาเรียบเปนมัน กํากับหมายเลขภาพ 
ช่ือผูเขียนไวดานหลังภาพทุกภาพ พมิพคําบรรยายภาพเปนลําดับแยกไวในกระดาษอีกแผน หรือ
เปนรูปดิจิตอล file.jpeg ความละเอียด 600 dpi กํากับหมายเลขภาพ และคําบรรยาย สงเปนไฟลแยก
ตางหากจากเนือ้เร่ือง 

7. ตาราง พิมพแยกตางหากโดยมีหวัขอ (title) และเชิงอรรถ (foot note) พรอมท้ังอธิบาย
ตัวยอในตารางตลอดจนบอกนัยสําคัญทางสถิติอยางครบถวน 

8. เอกสารอางอิง ใชระบบแวนคูเวอร ซ่ึงเปนระบบท่ีใชกนัอยูในวารสารทางการแพทย
ช้ันนําในขณะนี้ใหกํากับการอางดวยหมายเลขและเรียงลําดับการอาง หมายเลขท่ีกํากบัในรายช่ือ
เอกสารอางอิงจะตองตรงกับหมายเลขในเนื้อเร่ืองดวย 

การเขียนเอกสารอางอิง 
                     8.1 จากวารสาร 

วารสารภาษาอังกฤษ ประกอบดวยช่ือผูแตง (ถามีผูแตงไมเกิน 6 คน ใหใสช่ือทุก
คนแตถามี 7 คนข้ึนไปใหใสเพียง 6 ช่ือแรก แลวเติม et al.) ช่ือเต็มของบทความ ช่ือยอวารสาร (ใช
ตาม Index Medicus) ปท่ีพิมพ; ปท่ี:หนาแรก-หนาสุดทาย. 

วารสารภาษาไทย ใหเขียนแบบเดียวกับภาษาอังกฤษ เวนแตช่ือผูเขียนใชช่ือเต็ม
โดยใสช่ือตัวกอนแลวตามดวยนามสกุลและใชป พ.ศ. 

ตัวอยาง 
1. Chariyalertsak S, Sirikulchayanonta V, Mayer D, Kopp-Schneider A, 

Fuerstenberger G, Marks F, et al. Aberrant cyclooxygenase isozyme expression in human 
intrahepatic cholangiocarcinoma. Gut 2001;48:80-6. 

2. สุนันทา จริยาเลิศศักดิ์, พงษกิตติ ฐิศุภกร, สุวัฒน จริยาเลิศศักดิ์. Proliferating 
Cell Nuclear Antigen ในผูปวยมะเร็งเตานม: บทบาทในการพยากรณโรค.วารสารโรคมะเร็ง 
2542;25:1-6. 
                      8.2  จากหนังสือและโมโนกราฟอยางอ่ืน 

 8.2.1 ผูนิพนธเปนบุคคล ตัวอยางเชน 
Getzen TE. Health economics: fundamental of funds. New York: John 
Wiley & Sons; 1997. 
 8.2.2 บรรณาธิการ ผูรวบรวม ประธานท่ีเปนผูนิพนธ ตัวอยางเชน 
Millares M, editor. Applied drug information: strategies for information 
management. Vancouver, WA: Applied Therapeutics, Inc.; 1998. 



 8.2.3 บทหนึ่งในหนังสือหรือตํารา ตัวอยางเชน 
Porter RJ, Meldrum BS. Antiepileptic drugs. In: Katzung BG, editor. Basic 
and clinical pharmacology. 6th ed. Norwalk, CN:Appleton and Lange; 1995. 
p. 361-80. 
 8.2.4 หนังสือท่ีเปนชุด (series) ตัวอยางเชน 
Bennett GL, Horuk R. Iodination of chemokines for use in receptor binding 
analysis. In:Horuk R, editor. Chemokine receptors. New York: Academic 
Press; 1997. p. 134-48. (Methods in enzymology; vol 288). 
หมายเหตุ : Chemokine receptors = ช่ือหนังสือ 
                   Methods in enzymology = ช่ือหัวขอเร่ืองของ series 
 8.2.5 หนังสือ proceeding ของการประชุม ตัวอยางเชน 
Kimura J, Shibasaki H, editors. Recent advances in clinical neurophysiology. 
Proceedings of the 10th International Congress of EMG and Clinical 
Neurophysiology; 1995 Oct 15-19; Kyoto, Japan. Amsterdam: Elsevier; 
1996. 
 8.2.6 เอกสารหรือแหลงขอมูลอ่ืน 
เร่ืองจากหนังสือพิมพ ตัวอยางเชน 
Lee G. Hospitalizations tied to ozone pollution : study estimates 50,000 
admissions annually. The Washington Post 1996 Jun 21; Sect. A: 3 (col.5). 
เร่ืองจากวารสารใน internet ตัวอยางเชน 
Laporte RE, Marler E, Akazawa S, Sauer F. The death of biomedical 
journals. BMJ [serial online]. 1995;310:1387-90. Available from: 
http://www.bmj.com/bmj/archive/6991ed2.htm. Accessed September 26, 
1996. 
เร่ืองจาก web site ตัวอยางเชน 
Health on the net foundation. Health on the net foundation code of conduct 
(HONcode) for medical and health web sites. Available at : 
http://www.hon.ch/conduct.html. Accessed June 30, 1998. 


