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หลักเกณฑ์และค าแนะน าส าหรับส่งเรื่องลงพิมพ์ 
ร้อยเอ็ดเวชสารยินดีรับเรื่องที่เป็นวิชาความรู้ทางการแพทย์และวิชาการที่มีความสัมพันธ์กับวิชาแพทย์ 

โดยสนับสนุนให้บทความเป็นภาษาไทย แต่บทคัดย่อเป็นภาษาอังกฤษและภาษาไทย  
 เรื่องท่ีส่งมาพิมพ์ ต้องไม่เคยตีพิมพ์ในวารสารฉบับอ่ืนมาก่อน 
 ข้อความและข้อคิดเห็นต่างๆเป็นของผู้เขียนบทความนั้นๆไม่ใช่ความเห็นของบรรณาธิการหรือของ
วารสาร ทางกองบรรณาธิการขอสงวนลิขสิทธิ์ในการตรวจทานแก้ไข เรื่องต้นฉบับและพิจารณาตีพิมพ์ตามล าดับ
ก่อนหลัง  

การเตรียมและส่งต้นฉบับส าหรับส่งเรื่องลงพิมพ์ 
1. ประเภทบทความ 

 นิพนธ์ต้นฉบับ(Original article) 
 เป็นรายงานผลการศึกษา ค้นคว้า วิจัย ควรประกอบด้วยล าดับเนื้อเรื่องดังต่อไปนี้ ชื่อเรื่อง ชื่อผู้นิพนธ์  
บทคัดย่อทั้ งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ค าส าคัญ บทน า วิธีการศึกษา ผลการศึกษา วิจารณ์ข้อยุติ  
กิตติกรรมประกาศ และเอกสารอ้างอิงความยาวของเรื่องไม่ควรเกิน 10 หน้าพิมพ์ 
 บทปฎิทัศน์ (Review article) 
 เป็นบทความที่รวบรวมความรู้เรื่องใดเรื่องหนึ่งจากวารสารหรือหนังสือต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ 
ประกอบด้วยบทน า วิธีการสืบค้นข้อมูล เนื้อหาที่ทบทวน บทวิจารณ์ และเอกสารอ้างอิง ความยาวของเรื่อง ไม่
ควรเกิน 10 หน้า 
 บทความพิเศษ (Special article) 
 เป็นบทความประเภทกึ่งบทปฏิทัศน์กับบทความฟ้ืนวิชาที่ไม่สมบูรณ์พอที่จะบรรจุเข้าเป็นบทความชนิด
ใดชนิดหนึ่ง หรือเป็นบทความแสดงข้อคิดเห็นเกี่ยวโยงกับเหตุการณ์ปัจจุบันที่อยู่ในความสนใจของมวลชนเป็น
พิเศษ 
 บทความฟื้นวิชา (Refresher course) 
 เสนอความรู้ในองค์ความรู้จ าเพาะเรื่องที่น ามารื้อฟ้ืนเพ่ิมเติมความรู้ใหม่ ๆ ท านองเดียวกับน าเสนอใน
การประชุมฟ้ืนวิชาการหรือการจัดอบรมแพทย์ (training course) เป็นคราว ๆ ไป  
 รายงานเบื้องต้น (Preliminary report) หรือรายงานสังเขป (Short communication) 
 เป็นการน าเสนอรายงานผลการศึกษาวิจัยที่ยังเสร็จสมบูรณ์ ต้องศึกษาต่อเพ่ือเก็บข้อมูลเพ่ิมเติมหรือ
ศึกษาเสร็จแล้วก าลังเตรียมต้นฉบับสมบูรณ์ 
 รายงานผู้ป่วย (Clinical note) 
 เป็นการรายงานผู้ป่วยที่ไม่ธรรมดาหรือที่เป็นโรคหรือกลุ่มอาการโรคใหม่ท่ีไม่เคยรายงานมาก่อนหรือพบ
ไม่บ่อย และต้องมีหลักฐานชัดเจนอย่างครบถ้วนบางครั้งรวมบันทึกเวชกรรม (clinical note) ซึ่งเป็นบทความ
รายงานผู้ป่วยที่มีลักษณะเวชกรรม (clinical feature) และ/หรือการด าเนินโรค(clinical course) ที่ไม่ตรงแบบ
ที่พบไม่บ่อย โครงสร้างบทรายงานผู้ป่วยประกอบด้วย บทน า พรรณนาผู้ป่วย(case description) วิจารณ์หรือ
ข้อสังเกตและเอกสารอ้างอิง 
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ปกิณกะ (Miscellany)  
 เป็นบทความขนาดเล็กที่เนื้อหาอาจเข้าข่าย หรือไม่เข้าข่ายบทความต่างๆที่กล่าวมาข้างต้น เช่น บันทึก
เวชกรรม เวชกรรมทันยุค บทปริทรรศน์ รายงานผลศึกษาวิจัยโดยสังเขป หรือรายงานเบื้องต้นก็ได้ 

2. การเตรียมต้นฉบับ 
2.1 ปกชื่อเรื่อง (Title page) ประกอบด้วย 

2.1.1 ชื่อเรื่อง ควรสั้น กะทัดรัด และสื่อเป้าหมายหลักของการศึกษา ไม่ใช้ค าย่อ ความยาวไม่ 
ควรเกิน 100 ตัวอักษร พร้อมช่องไฟ ถ้าชื่อยาวมากตัดเป็นเรื่องรอง (subtitle) ชื่อเรื่อง
ต้องมีภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  

2.1.2 ชื่อผู้นิพนธ์ ให้มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (ไม่ใช้ค าย่อ) พร้อมทั้งอภิไธยสูงสุดที่ได้รับ
ต่อท้ายชื่อ ไม่ใส่ต าแหน่งวิชาการ 

2.2 บทคัดย่อ (Abstract)  
เป็นเนื้อความย่อตามล าดับโครงสร้างของบทความ ได้แก่ บทน า วัสดุและวิธีการศึกษาผลการ 

ศึกษาและวิจารณ์ไม่เกิน 250 ค า หรือ 15 บรรทัด ใช้ภาษารัดกุมเป็นประโยคสมบูรณ์ มีความหมายในตัวเอง ไม่
ต้องหาความหมายต่อ ต้องเป็นประโยคอดีต (เฉพาะภาษาอังกฤษ) ไม่ควรมีค าย่อ ต้องเขียนทั้งภาษาไทย และ
ภาษาอังกฤษ 

   บทคัดย่อภาษาไทยของบทความภาษาอังกฤษให้ใส่ชื่อเรื่อง ชื่อผู้นิพนธ์เป็นภาษาไทย ไว้เหนือ 
เนื้อความย่อส าหรับบทคัดย่อภาษาอังกฤษของบทความภาษาไทยก็เช่นเดียวกัน ให้ใส่เรื่อง ชื่อเต็มผู้นิพนธ์ ไว้
เหนือเนื้อความย่อ 

2.3 ค าส าคัญ หรือ ค าหลัก (Key words)  
ใส่ไว้ท้ายบทคัดย่อเป็นหัวข้อเรื่องส าหรับท าดัชนีเรื่อง (subject index) ของปีวารสาร 

(volume) และดัชนีเรื่องส าหรับ lndex Medic us โดยใช้ Medical Subject Headings (MeSH) terms ของ 
U.S. National Library of Medicine เป็นแนวทางการให้ค าส าคัญหรือหลักค า 

2.4 บทน า (Introduction) 
เป็นส่วนของบทความที่บอกเหตุผลน าไปสู่การศึกษา แต่ไม่ต้องทบทวนวรรณกรรมมากมายที่ไม่

เกี่ยวกับจุดมุ่งหมายของการศึกษา เป็นส่วนที่อธิบายให้ผู้อ่านรู้ว่าจะตอบค าถามอะไรและให้รวมวัตถุประสงค์
การศึกษาเป็นร้อยแก้วในส่วนท้ายของบทน า ไม่นิยมใส่ผลการศึกษาและสรุป 

2.5 วิธีการศึกษา(Material & Methods)  
เขียนชี้แจงแยกเป็น 2 หัวขอ้ใหญ่ คือ วัสดุ และวิธีการศึกษา  ในหัวข้อวัสดุ ให้บอกรายละเอียด

ของสิ่งที่น ามาศึกษา อาทิ ผู้ป่วย คนปกติ สัตว์ พืช ฯลฯ รวมถึง จ านวนและลักษณะเฉพาะของตัวอย่างที่ศึกษา 
เช่น เพศ อายุ น้ าหนัก ฯลฯ ต้องบอกถึงการอนุญาตจากผู้ที่ เข้ารับการศึกษาและการยอมรับจากคณะกรรมการ
พิจารณาจริยธรรมในการศึกษาสิ่งที่มีชีวิตตลอดจน อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการศึกษา 
        หัวข้อวิธีการศึกษา เริ่มด้วยรูปแบบ แผนการศึกษา(study design,protocol) เช่น 
randomized, double blind, descriptive หรือ quasi-experiment การสุ่มตัวอย่าง เช่นการสุ่มตัวอย่าง
แบบง่ายแบบหลายขั้นตอน เป็นต้น วิธี หรือมาตรการที่ใช้ศึกษา ( interventions) เช่นรูปแบบการศึกษา การ
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รักษาชนิด และขนาดของยาที่ใช้ ถ้ามาตรการที่รู้จักทั่วไปให้ระบุในเอกสารอ้างอิง ถ้าเป็นวิธีใหม่อธิบายให้ผู้อ่าน 
เข้าใจแล้วน าไปใช้ต่อได้ วิธีการเก็บข้อมูล วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ 

2.6 ผลการศึกษา (results)  
แจ้งผลที่พบตามล าดับหัวข้อของแผนการศึกษาอย่างชัดเจน ดูได้ง่าย ถ้าผลไม่ซับซ้อนไม่มีตัวเลข

มากบรรยายเป็นร้อยแก้ว แต่ถ้าตัวเลขมาก ตัวแปรมาก ควรใช้ตารางหรือแผนภูมิโดยไม่ต้องอธิบายตัวเลขใน
ตารางซ้ าอีกในเนื้อเรื่อง แปลความหมายของผลที่ค้นพบหรือวิเคราะห์ และสรุปเปรียบเทียบกับสมมติฐานที่วาง
ไว้ โดยการท าตารางควรพิมพ์ในช่องตารางไม่ควรพิมพ์แบบความเรียงแล้วครอบด้วยเส้นหรือพิมพ์ต่อกัน 

2.7 วิจารณ์(discussion) 
เริ่มด้วยการวิจารณ์ผลการศึกษาตรงกับวัตถุประสงค์ สมมติฐานของการวิจัยหรือแตกต่างไป จาก

ผลงานที่มีผู้รายงานไว้ก่อนหรือไม่อย่างไร เพราะเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น วิจารณ์ผลที่ไม่ตรงตามที่คาดหวัง อย่างไม่
ปิดบัง  

2.8 ข้อยุติ (conclusion)  
ผลที่ได้ตรงกับวัตถุประสงค์การวิจัยหรือไม่ ให้ข้อเสนอแนะที่น าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ หรือ 

ให้ประเด็นค าถามการวิจัยต่อไป ข้อยุติอาจใส่ไว้ในหัวข้อเดียวกันกับวิจารณ์ก็ได้ 
2.9 กิตติกรรมประกาศ (Acknowledgments)  

         มีเพียงย่อหน้าเดียวแจ้งให้ทราบว่า มีการช่วยเหลือที่ส าคัญจากที่ใดบ้าง เช่น ผู้บริหาร ผู้ช่ วย
เหลือทางเทคนิคบางอย่างและผู้สนับสนุนทุนการวิจัย  

2.10 เอกสารอ้างอิง (Reference) 
ดูในหัวข้อการเขียนเอกสารอ้างอิง 

3. การเขียนเอกสารอ้างอิง 
 การอ้างอิงเอกสารใช้ระบบแวนคูเวอร์ (Vancouver style) โดยใส่ตัวเลขในวงเล็บหลังข้อความหรือหลัง
ชื่อบุคคลเจ้าขอข้อความที่อ้างถึง โดยใช้หมายเลข ๑ ส าหรับเอกสารอ้างอิงอันดับแรก และเรียงต่อไป ตามล าดับ 
ถ้าต้องการอ้างอิงซ้ าให้ใช้หมายเลขเดิม ตัวอย่างเช่น  

3.1 การอ้างอิงจากหนังสือ  
Linn WD, Wofford MR, O’Keefe ME, Posey LM. Pharmacotherapy in primary care. New 

York: McGraw Hill; 2009 
3.2 การอ้างอิงบทความในวารสารทางวิชาการ. 
จักรกฤษณ์ สุรการ, เยื้อน ตันนิรันดร. การศึกษาแบบสุ่มในการฉีดยาไดโคลฟีแนคเข้ากล้ามเพ่ือลดความ

เจ็บปวด หลังการผ่าตัดคลอด. วารสารจดหมายเหตุทางการแพทย์. 2552;92:733-8. 
3.3 การเขียนอ้างอิงบทความหรือข้อมูลที่เผยแพร่ผ่านอินเทอร์เน็ต 
Huckstep RL, Sherry E. World Ortho [Internet]. [place unknown: publisher unknown]; 

[updated 2007 Mar 23; cited 2007 Mar 23]. Available from: http://www.worldortho.com/. 

http://www.worldortho.com/
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3.4 การเขียนอ้างอิงจาก Homepage หรือ Website 
กองควบคมุยา [อินเทอร์เน็ต]. นนทบุรี: ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา; 2003 [วันที่อ้างถึง 20 

มิถุนายน 2552]. ที่มา: http://wwwapp1.fda.moph.go.th/drug/. 
4. การส่งต้นฉบับ 

4.1 พิมพ์หน้าเดียวไม่แบ่งคอลัมน์ บนกระดาษสั้นขนาด เอ 4  (216 X 279 มม.) เว้นระยะห่างจาก
ขอบกระดาษด้านบนและซ้ายมือ อย่างน้อย 40 มม. (1.5 นิ้ว) ด้านล่างและขวามือ อย่างน้อย 25 มม. (1 นิ้ว) ใส่
เลขที่หน้าตั้งแต่หน้าปกชื่อเรื่องเรียงไปตามล าดับที่มุมล่างของกระดาษ  

4.2 การเขียนต้นฉบับควรใช้ภาษาไทยให้มากที่สุดยกเว้นแต่ค าภาษาอังกฤษที่แปลไม่ได้หรือแปลแล้ว
ท าให้ใจความไม่ชัดเจน 

4.3 จัดส่งเอกสารต้นฉบับ จ านวน 2 ชุด พร้อมแนบชื่อ, ที่อยู่ ที่ท างาน, เบอร์โทรศัพท์, อีเมลผู้นิพนธ์ 
การส่งต้นฉบับจะสมบูรณ์เมื่อทางกองบรรณาธิการได้รับเอกสารต้นฉบับจริงและไฟล์งาน  แล้วเท่านั้น 

4.4 ผู้นิพนธ์ต้องแนบหลักฐานว่าเรื่องที่ศึกษาได้ผ่านคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์เป็นที่  
เรียบร้อยแล้ว 

5.  การรับต้นฉบับ 
5.1 เมื่อบรรณาธิการได้รับต้นฉบับไว้ จะแจ้งตอบกลับให้ให้ผู้นิพนธ์ทราบว่า ให้แก้ไขก่อนพิจารณา

ตีพิมพ์/ รับและตีพิมพ์โดยไม่แก้ไข /ไม่ได้รับพิจารณาตีพิมพ์ บทความที่ไม่ได้รับพิจารณาตีพิมพ์จะไม่ส่งต้นฉบับ
คืน เมื่อวารสาร จัดพิมพ์แล้วเสร็จ กองบรรณาธิการจะส่งวารสารให้ผู้นิพนธ์ 4 เล่ม  

5.2 การส่งไฟล์ต้นฉบับ ต้องเป็นต้นฉบับสุดท้ายที่แก้ไขเรียบร้อยแล้วเพียงชุดเดียวในแฟ้มข้อมูล 
ไม่ควรก าหนด ชื่อแฟ้มข้อมูลเป็นภาษาไทย พิมพ์ด้วยโปรแกรมไมโครซอฟท์เวิร์ด ด้วยรูปแบบอักษร 
TH SarabunPSK ขนาด 16 ตัวอักษร ต่อนิ้ว ทางอีเมล vichakarn_101@hotmail.com 

5.3 จัดส่งเอกสารต้นฉบับ จ านวน 2 ชุด มายัง 
นพ.ธนากร จิรชวาลา  
โรงพยาบาลร้อยเอ็ด  111 ถ.รณชัยชาญยุทธ อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000 
โทร. 043-518200 ต่อ 7146 โทรสาร. 043-511503 
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