
ค ำแนะน ำส ำหรับผู้ส่งบทควำมเพ่ือขอตีพิมพ์ 

 แนวทางนี้จัดท าขึ้นเพื่อให้ผู้ท่ีสนใจส่งบทความเพื่อขอตีพิมพ์ใช้เป็นแนวทางในการเขียนบทความเพื่อให้
ตรงตามรูปแบบท่ีทางกองบรรณาธิการได้ก าหนดไว้ โดยมีรายละเอียดดังนี้ (กองบรรณาธิการจะไม่รับพิจารณา
บทความท่ีไม่แก้ไข ให้ตรงตามรูปแบบท่ีก าหนด) 

1. ประเภทของบทควำม 
1.1 นิพนธ์ต้นฉบบั (Original article) 
 เป็นรายงานผลการศึกษา ค้นคว้า วิจัยท่ีเกี่ยวกับระบบบริการสุขภาพและ/หรือการพัฒนาระบบ
สาธารณสุข นิพนธ์ต้นฉบับควรมีข้อมูลเรียงล าดับดังนี้ 
 1. ส่วนแรกประกอบด้วย ช่ือเรื่อง ช่ือผู้นิพนธ์และสถาบันของผู้นิพนธ์ ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

แผลงูกัดในเด็ก: ปัจจัยเสี่ยงและผลของกำรรักษำด้วยกำรผ่ำตัด 
วิรชัย สนธิเมือง พ.บ.,ว.ว.กุมารศัลยศาสตร์ 

กลุ่มงานศัลยกรรม โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช  
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2. บทคัดย่อท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษไม่เกิน 250 ค ำในแต่ละภาษา โดยประกอบด้วยหัวข้อดังนี ้
  - บทน า (Background) 
  - วัตถุประสงค์ (Objective) 
  - วัสดุและวิธีการศึกษา (Materials and Methods)  
  - ผลการศึกษา (Results)  
  - สรุป (Conclusions) 
  - ค าส าคัญ (Keyword) 
3. เนื้อเรื่องเฉพาะภาษาไทย ไม่เกิน 10 หน้ำ โดยประกอบด้วยหัวข้อดังนี ้
  - บทน า 
  - วัตถุประสงค์ 
  - วัสดุและวิธีการศึกษา 
  - ผลการศึกษา 
  - วิจารณ์  
  - สรุป 
  - กิตติกรรมประกาศ (ถ้ามี) 
  - เอกสารอ้างอิง 
  
 
 
 



1.2 รำยงำนผู้ป่วย (Case report) 
 เป็นรายงานของผู้ป่วยท่ีน่าสนใจหรือภาวะท่ีไม่ธรรมดาหรือท่ีเป็นโรคหรือกลุ่มอาการใหม่ท่ีไม่เคยรายงาน
มาก่อนหรือพบไม่บ่อย ไม่ควรมีการกล่าวถึงผู้ป่วยในภาวะนั้นๆ เกิน 3 ราย โดยแสดงถึงความส าคัญของภาวะท่ี
ผิดปกติ การวินิจฉัยและการรักษา รายงานผู้ป่วยควรมีข้อมูลเรียงล าดับดังนี้ 
 1. ส่วนแรกประกอบด้วย ช่ือเรื่อง ช่ือผู้นิพนธ์และสถาบันของผู้นิพนธ์ ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

ควำมส ำเร็จของกำรรักษำแผลติดเชื้อรำด ำที่เท้ำโดยไม่ต้องผ่ำตัด 
พีระพัชร ไทยสยาม พ.บ.,ว.ว.อายุรศาสตร์โรคติดเช้ือ 

กลุ่มงานอายุรกรรม โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช  
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 2.บทคัดย่อท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ไม่เกิน 10 บรรทัด โดยเขียนในลักษณะบรรยายเกี่ยวกับ
ประวัติ การตรวจร่างกาย การวินิจฉัย การรักษาและผลการรักษา พร้อมค าส าคัญ 

 โรคติดเช้ือราด าท่ีบริเวณผิวหนังพบได้ในผู้ป่วยท่ีมีบาดแผลโดยเฉพาะท่ีเท้า ลักษณะของรอยโรคเป็นได้

ต้ังแต่ผ่ืนหรือตุ่มแดงจนอาจลุกลามเป็นก้อนหรือปื้นหนาได้ หากตรวจบริเวณบาดแผลด้วยกล้องจุลทรรศน์จะพบ

ลักษณะของเช้ือราเป็นเซลล์กลมสีน้ าตาลมีผนังกั้น บทความนี้ได้น าเสนอผู้ป่วยชายอายุ 60 ปี โรคประจ าตัวเป็น 

Nephrotic syndrome มาโรงพยาบาลด้วยแผลเรื้อรังท่ีหลังข้อเท้าขวามา 4 เดือน ภายหลังได้รับการรักษาด้วย 

Itraconazole 200 – 400 มิลลิกรัมต่อวันเป็นเวลา 6 เดือนอาการดีขึ้น โดยไม่ได้ผ่าตัด 

ค ำส ำคัญ:โรคติดเช้ือราด า 

 Chromoblastomycosis is the skin infection caused by melanized or brown-pigmented 

fungi. Feet are common site of infection. The initial lesion may begin as an erythematous macular 

or papular skin lesion and progresses to a nodular or plaque-like lesion. Microscopic examination 

revealed muriform(sclerotic) cells, an aggregation of 2 to 4 fungal cells, with transverse and 

longitudinal septation. We report a 60-year-old male with nephrotic syndrome. He came to 

hospital with chronic wound at dorsum of right ankle for 4 months. His clinical condition improved 

with itraconazole 200 – 400 mg per day for 6 months without excision.   
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3. เนื้อเรื่องเฉพาะภาษาไทย ไม่เกิน 5หน้ำ โดยประกอบด้วยหัวข้อดังนี้ 
  - บทน า  
  - รายงานผู้ป่วย 
  -วิจารณ์ 
  - สรุป 
  - กิตติกรรมประกาศ (ถ้ามี) 
  - เอกสารอ้างอิง  
  

1.3 บทควำมฟื้นฟูวิชำกำร (Review article) 
 เป็นบทความท่ีทบทวนหรือรวบรวมความรู้เรื่องใดเรื่องหนึ่งจากวารสารหรือหนังสือต่างๆ ท้ังในและ
ต่างประเทศ บทความฟื้นฟูวิชาการควรมีข้อมูลเรียงล าดับดังนี้ 
 1. ส่วนแรกประกอบด้วย ช่ือเรื่อง ช่ือผู้นิพนธ์และสถาบันของผู้นิพนธ์ ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

วัณโรคต่อมน้ ำเหลืองในทรวงอก 
(MediastinalTuberculous Lymphadenopathy) 

กิ่งเพชร พรหมทอง พ.บ.,ว.ว.อายุรศาสตร์ โรคระบบทางเดินหายใจและภาวะวิกฤตทางเดินหายใจ 
กลุ่มงานอายุรกรรม โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช  
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 2. เนื้อเรื่องเฉพาะภาษาไทย ไม่เกิน 10 หน้ำ โดยประกอบด้วยหัวข้อดังนี ้
  - บทน า 
  - วิธีการสืบค้นข้อมูล  
  - เนื้อหาท่ีทบทวน  
  - บทวิจารณ์ 
  - เอกสารอ้างอิง  

1.4 บทควำมพิเศษ (Special article) 

 เป็นบทความประเภทกึ่งปฏิทัศน์กับบทความฟื้นฟูวิชาการท่ีไม่สมบูรณ์พอท่ีจะบรรจุเข้าเป็นบทความชนิด

ใดชนิด หนึ่งหรือเป็นบทความแสดงข้อคิดเห็นเกี่ยวโยงกับเหตุการณ์ปัจจุบันท่ีอยู่ในความสนใจของมวลชนเป็น

พิเศษ ประกอบด้วยล าดับเนื้อเรื่องดังต่อไปนี้ บทน า บทสรุปและเอกสารอ้างอิง 

1.5บทปกิณกะ (Miscellany) เป็นบทความท่ีไม่สามารถจัดเข้าในประเภทใดๆ ข้างต้น 

1.6จดหมำยถึงบรรณำธิกำร (Letter to editor) เป็นจดหมายท่ีใช้ติดต่อกันระหว่างนักวิชาการผู้อ่านกับเจ้าของ

บทความท่ีตีพิมพ์ในวารสารในกรณีท่ีผู้อ่านมีข้อคิดเห็นแตกต่างต้องการช้ีให้ เห็นความไม่สมบูรณ์หรือข้อผิดพลาด

ของรายงานและบางครั้งบรรณาธิการอาจวิพากษ์ สนับสนุนหรือโต้แย้ง 

 



2. ส่วนประกอบของบทควำม 
 ชื่อเร่ือง  ส้ัน แต่ได้ใจความ ครอบคลุมเกี่ยวกับบทความท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
 ชื่อผู้เขียน เขียนตัวเต็มท้ังช่ือตัวและนามสกุลท้ังภาษาไทยและอังกฤษ พร้องท้ังวุฒิการศึกษาและ 
   สถานท่ีท างาน รวมทั้งบอกถึงหน้าท่ีของผู้ร่วมนิพนธ์ในบทความ 

เนื้อหำ  เขียนให้ตรงกับวัตถุประสงค์ เนื้อเรื่องส้ันกะทัดรัดแต่ชัดเจนใช้ภาษาง่าย ถ้าเป็น
ภาษาไทยควรใช้ภาษาไทยมากท่ีสุด ยกเว้น ศัพท์ภาษาอังกฤษท่ีแปลไม่ได้ใจความ หาก
จ าเป็นต้องใช้ค าย่อต้องเขียนค าเต็มเมื่อกล่าวถึงครั้งแรก และบทความควรประกอบด้วย
หัวข้อต่างๆ ตามค าแนะน า 

บทคัดย่อ ย่อเฉพาะเนื้อหาส าคัญเท่านั้น ให้มีบทคัดย่อท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อนุญาตให้ใช้
ค าย่อท่ีเป็นสากล สูตร สัญลักษณ์ทางวิทยาศาสตร์ สถิติ ใช้ภาษารัดกุม ความยาวไม่ควร
เกิน 250ค าหรือ 1 หน้ากระดาษ A4 และประกอบด้วยหัวข้อต่างๆ ตามค าแนะน า 

ค ำส ำคัญ ได้แก่ ศัพท์หรือวลีท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ประมาณ 3-5 ค า เพื่อน าไปใช้ในการ
บรรจุเรื่องส าหรับการค้นคว้า 

 

3. เอกสำรอ้ำงอิง (References) 
 การอ้างอิงเอกสารใช้ระบบแวนคูเวอร์ (Vancouver style) โดยใส่ตัวเลขหลังข้อความหรือหลังช่ือบุคคล
เจ้าของข้อความท่ีอ้างถึง โดยใช้หมายเลข (1) ส าหรับเอกสารอ้างอิงล าดับแรกและเรียงต่อไปตามล าดับ ถ้าต้องการ
อ้างอิงซ้ า ให้ใช้หมายเลขเดิม ห้ามใช้ค าย่อในเอกสารอ้างอิง บทความอ้างอิงท่ีบรรณาธิการรับตีพิมพ์แล้วแต่ยัง
ไม่ได้เผยแพร่ให้ระบุ “ก าลังพิมพ์” บทความท่ีไม่ได้ตีพิมพ์ให้แจ้ง “ไม่ได้ตีพิมพ์” หลีกเล่ียงการ “ติดต่อส่วนตัว” 
มาใช้อ้างอิงนอกจากมีข้อมูลส าคัญมากท่ีหาไม่ได้ท่ัวๆไปให้ระบุช่ือและวันท่ีติดต่อในวงเล็บท้ายช่ือเรื่องท่ีอ้างอิง
ตัวอย่างการเขียนเอกสารอ้างอิงรูปแบบต่างๆ 
 3.1 วำรสำรวิชำกำร - ล าดับท่ี. ช่ือผู้นิพนธ์. ช่ือเรื่อง. ช่ือวารสาร ปีท่ีพิมพ์; ปีท่ี: หน้าแรก - หน้าสุดท้าย. 
 วารสารภาษาไทยช่ือผู้นิพนธ์ให้ใช้ช่ือเต็มท้ังช่ือและนามสกุล ช่ือวารสารเป็นช่ือเต็ม ปีท่ีพิมพ์เป็นปี
พุทธศักราช วารสารภาษาอังกฤษใช้ช่ือสกุลก่อน ตามด้วยตัวอักษรย่อตัวหน้าตัวเดียวของช่ือตัวและช่ือรอง ถ้ามีผู้
นิพนธ์มากกว่า 6 คน ให้เขียนแค่ 6 คน และตามด้วย et al. ส าหรับวารสารภาษาอังกฤษ หรือและคณะส าหรับ
วารสารภาษาไทย ช่ือวารสารใช้ช่ือย่อตามแบบ Index Medicusหรือตามแบบท่ีใช้ในวารสารนั้นๆ เลขหน้าสุดท้าย
ใส่เฉพาะเลขท้าย ตามตัวอย่าง 
 1. พิชัย โชตินพรัตน์ภัทร, สมภพ ล้ิมพงศานุรักษ์, พงษ์ศักด์ิ จันทร์งาม. ความชุกของภาวะโลหิตจางใน
หญิงต้ัง ครรภ์ท่ีคลินิกฝากครรภ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์. จุฬาลงกรณ์เวชสาร 2546;47:223-30. 
 2.  Adam I, Khamis AH, Elbashir ML.  Prevalence and risk factors for anemia in pregnancy 
women of eastern sudan. Trans R Soc Trop Med Hygo 2005;99:739-43. 
 3.2 หนังสือหรือต ำรำ- ล าดับท่ี. ช่ือผู้นิพนธ์. ช่ือหนังสือ. ครั้งท่ีพิมพ์. เมืองท่ีพิมพ์ :ส านักพิมพ์ ; ปีท่ีพิมพ์. 
ตามตัวอย่าง 
 1. รังสรรค์ปัญญาธัญญะ.โรคติดเช้ือของระบบประสาทส่วนกลางในประเทศไทย. กรุงเทพฯ: เรือนแก้ว
การพิมพ์; 2556. 



 2.  Janeway CA, Travers P, Walport M, Shlomchik M.  Immunobiology.  5thed.  New York: 
Garland Publishing; 2001. 
 3.3 บทในหนังสือหรือต ำรำ- ล าดับท่ี. ช่ือผู้นิพนธ์. ช่ือบทในหนังสือหรือต ารา. ใน : ช่ือบรรณาธิการ. ช่ือ
หนังสือ. ครั้งท่ีพิมพ์. เมืองท่ีพิมพ์ : ส านักพิมพ์ ; ปีท่ีพิมพ์. หน้าแรก - หน้าสุดท้าย. ตามตัวอย่าง 
 1. เกรียงศักดิ์ จีระแพทย์. การให้สารน้ าและเกลือแร่. ใน: มนตรี ตู้จินดา, วินัย สุวัตถี, อรุณ วงษ์จิราษฎร์, 
ประอร ชวลิตธ ารง, พิภพ จิรภิญโญ, บรรณาธิการ. กุมารเวชศาสตร์. พิมพ์ครั้งท่ี 2. กรุงเทพฯ: เรือนแก้วการพิมพ์; 
2540. หน้า 424 – 78.  
 2. Esclamado R, Cummings CW. Management of the impaired airway in adults. In: Cumming 
CW, Fredrickson JM, Harker LA, Krause CJ, Schuller DE, editors.  Otolaryngology –  head and neck 
surgery. 2nd ed. St. Louis, MO: Mosby Year Book; 1993. p 2001-19. 
 3.4 สิ่งตีพิมพ์ของหน่วยงำน/สถำบันต่ำงๆ- ให้ใส่ช่ือหน่วยงาน/สถาบันนั้นๆ ในส่วนท่ีเป็นช่ือผู้เขียน 
ตามตัวอย่าง 
 1. สมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย. เกณฑ์การวินิจฉัยและแนวทางการประเมินการสูญเสียสมรรถภาพ
ทางกาย ของโรคระบบการหายใจเนื่องจากการประกอบอาชีพ. แพทยสภาสาร 2538;24:190-204. 
 2. World Health Organization. Surveillance of antibiotic resistance in Neisseria gonorrhoeae 
in the WHO Western Pacific Region. Commun Dis Intell 2002;26:541-5. 
 3.5 เอกสำรจำกเว็บไซด์และวัสดุอิเล็กทรอนิกส์ - ล าดับท่ี. ช่ือผู้นิพนธ์. ช่ือบทความ. ช่ือวารสาร 
[ประเภทของส่ือ/วัสดุ] ปีพิมพ์ [เข้าถึงเมื่อ/cited ปี เดือน วันท่ี]; เล่มท่ี: หน้าแรก - หน้าสุดท้าย [หน้า/screen]. 
Available from: http://………. 
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4. กำรพิมพ์และกำรส่งบทควำม 
 1. พิมพ์โดยใช้กระดาษ A4 หน้าเดียว ตัวอักษร TH SarabunPSKขนาด 16 ใส่เลขหน้าก ากับทุกหน้าโดย
ใช้ โปรแกรมและบันทึกไฟล์ใน Microsoft word 
 2. กรณีมีแผนภูมิ - กราฟ ให้ท าเป็นภาพสี และวางในต าแหน่งท่ีต้องการ 
 3. กรณีมีรูปภาพให้บันทึกรูปแยกออกมา โดยใช้ไฟล์นามสกุล JPEG ความละเอียด 350 PIXEL และให้
พิมพ์ค าอธิบายท่ีส้ันและชัดเจนใต้รูปภาพการจะได้ตีพิมพ์ภาพสีหรือไม่นั้น ขึ้นกับการพิจารณาของกอง
บรรณาธิการ 
 
 
 



5. กำรส่งต้นฉบับมีช่องทำงดังนี้ 
 1. ส่งต้นฉบับจ านวน 1 ชุด พร้อม CD file ข้อมูลมาท่ี กองบรรณาธิการวารสารกลุ่มพัฒนาทรัพยากร
บุคคล โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช 198 ถนนราชด าเนิน ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัด
นครศรีธรรมราช 80000 โทรศัพท์ 075-340-250 
 2. ส่งไฟล์ต้นฉบับมายัง E-mail: NSTMJ@hotmail.com 
 3. ส่งผ่าน website : www.mecnst.com/NSTMJ/index.php 
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