
	 วารส่ารวัณูโรค	 โรคทรวงอกแล้ะเวช้บำาบัดิวิกฤต	 ยินดีิรับ

พิื่จารณูานิพื่นธ์ีต้นฉับับ	รายงานวิจัย	รายงานผูู้้ป่วย	ทบทวนวารส่าร

แล้ะงานเขียนวิช้าการในลั้กษณูะอ่�นๆ	 ทั�งภาษาไทยแล้ะภาษา

อังกฤษเพ่ื่�อตีพิื่มพ์ื่แล้ะเผู้ยแพื่ร่ความรู้	 ทั�งนี�ด้ิวยวัตถุัประส่งค์ที�จะ 

ส่่งเส่รมิความกา้วหนา้-ความรว่มม่อทางวชิ้าการของบรรดิาแพื่ทยแ์ล้ะ

บุคล้ากรทางส่าธีารณูสุ่ขที�มีความส่นใจในส่าขาวิช้านี�

	 เพ่ื่�อให้บรรลุ้วตัถุัประส่งค์ดิงักล่้าวแล้ะเพ่ื่�อความส่ะดิวกรวดิเร็ว

ในการตีพิื่มพ์ื่บทความของท่าน	 คณูะบรรณูาธีิการขอเรียนแนะนำา

การเตรียมต้นฉับับส่ำาหรับวารส่ารวัณูโรค	โรคทรวงอกแล้ะเวช้บำาบัดิ

วิกฤต	ดัิงนี�

 1. ร้ปีแบับัของต้้นิฉบัับั	โปรดิส่ล้ะเวล้าพื่ลิ้กดูิการจัดิรูปหน้า

กระดิาษจากบทความต่างๆ	 ที�ตีพิื่มพ์ื่อยู่ในวารส่ารฉับับนี�แล้ะกรุณูา

ถ่ัอเป็นตัวแบบในการพื่ิมพ์ื่ต้นฉับับของท่าน	 (โดิยเฉัพื่าะอย่างยิ�งใน

หน้าแรกของบทความทุกประเภท	ซ้ี�งวารส่ารวัณูโรค	โรคทรวงอกแล้ะ 

เวช้บำาบัดิวิกฤต	 ต้องการรักษาไว้ซ้ี�งลั้กษณูะเฉัพื่าะบางประการ

เกี�ยวกับรูปแบบการเรียงพิื่มพ์ื่ช่้�อเร่�อง	บทความ	ช่้�อผูู้้นิพื่นธ์ี	วุฒิของ 

ผูู้้นิพื่นธ์ี	ส่ถัาบันในสั่งกัดิของผูู้้นิพื่นธ์ีแล้ะบทคัดิย่อ)	ส่ำาหรับกระดิาษ

พิื่มพ์ื่ดีิดิอาจเป็นกระดิาษพิื่มพ์ื่สั่�นหร่อยาวก็ได้ิ	โดิยควรพิื่มพ์ื่หน้าเดีิยว

แล้ะควรมีความยาวไม่เกิน	10	หน้ากระดิาษพิื่มพ์ื่

 2. องค์ปีระกอบัของต้้นิฉบัับั	 ต้นฉับับทุกประเภทควร

ประกอบด้ิวยส่่วนต่างๆ	เรียงล้ำาดัิบดัิงนี�

  2.1 ช่�อเร่�อง ควรให้สั่�นแล้ะบ่งบอกถ้ังขอบเขตของ 

เน่�อเร่�องได้ิชั้ดิเจน	 ถ้ัาต้นฉับับเป็นผู้ล้งานที�ได้ิรับทุนส่นับส่นุนหร่อ

เคยบรรยายในที�ประชุ้มวิช้าการมาก่อน	 อาจใส่่เคร่�องหมายดิอกจัน

กำากับที�อักษรตัวสุ่ดิท้ายของช่้�อเร่�องนั�นๆ	แล้ะให้แจ้งความเป็นมา	ไว้

ที�เชิ้งอรรถัท้ายหน้ากระดิาษแผู่้นแรกของต้นฉับับ

  2.2 ช่�อผู้้้นิิพนิธ์์ วุฒิ สถุาบัันิในิสังกัด	 ใส่่ช่้�อแล้ะส่กุล้

ของผูู้้นิพื่นธ์ีตามปกติพื่ร้อมด้ิวยปริญญาหร่อคุณูวุฒิการศ้ักษาไม่เกิน	

3	 อภิไธีย	 ในบรรทัดิถััดิไปให้ระบุช่้�อหน่วยงานในสั่งกัดิของผูู้้นิพื่นธ์ี	

ถ้ัาต้นฉับับเป็นผู้ล้งานของคณูะบุคคล้ที�ไม่ได้ิอยู่ในสั่งกัดิหน่วยงาน

เดีิยวกัน	 ให้ใส่่เคร่�องหมายดิอกจันกำากับความแตกต่างไว้ที�อภิไธีย

ของผูู้้ร่วมนิพื่นธี์แต่ล้ะคน	 แล้้วจ้งระบุหน่วยงานในส่ังกัดิของบุคคล้

เหล่้านั�นในบรรทัดิถััดิไป

  2.3 บัทคัดย่อ	ต้นฉับับที�เป็นนิพื่นธ์ีต้นฉับับแล้ะรายงาน

ผูู้้ป่วยทุกประเภทจำาเป็นต้องมีบทคัดิย่อทั�งภาษาไทยแล้ะภาษา

อังกฤษ	โดิยให้พิื่มพ์ื่คัดิย่อภาษาไทยก่อน	แล้้วจ้งตามด้ิวย	Abstract

	 	 ในกรณูีที�นิพื่นธี์ต้นฉับับหร่อรายงานผูู้้ป่วยเป็นต้นฉับับ

ภาษาไทย	 ไม่ต้องระบุช่้�อผูู้้นิพื่นธ์ี	 ช่้�อเร่�อง	 แล้ะส่ถัาบันต้นสั่งกัดิไว้

ในบทคัดิย่อภาษาไทย	 แต่ให้ระบุช่้�อเหล่้านั�นเป็นภาษาอังกฤษไว้ใน	

Abstract

	 	 ในกรณูีที�นิพื่นธี์ต้นฉับับหร่อรายงานผูู้้ป่วยเป็นต้นฉับับ

ภาษาอังกฤษ	 ให้ระบุช่้�อผูู้้นิพื่นธ์ี	 ช่้�อเร่�อง	 แล้ะส่ถัาบันในสั่งกัดิไว้

ในบทคัดิย่อภาษาไทย	 แต่ไม่จำาเป็นต้องระบุช่้�อเหล่้านั�นเป็นภาษา

อังกฤษไว้ใน	Abstract

	 	 ส่ำาหรับต้นฉับับในล้ักษณูะอ่�นๆ	 เช่้น	 บทความพื่ิเศัษ	 

บททบทวนวารส่าร	บันท้กเวช้กรรม	ฯล้ฯ	ไม่จำาเป็นต้องมีบทคัดิย่อ

  2.4 เน่ิ�อเร่�อง	 ในกรณีูของนิพื่นธ์ีต้นฉับับควรมีขั�นตอน

ในการนำาเส่นอเน่�อเร่�องตามล้ำาดัิบค่อ	 บทนำา	 วัส่ดุิแล้ะวิธีีการ	 ผู้ล้	

วิจารณ์ู	ส่รุป	ส่ำาหรับต้นฉับับประเภทอ่�นๆ	 ผูู้้นิพื่นธ์ีอาจพิื่จารณูาจัดิ

ล้ำาดัิบหัวข้อในการนำาเส่นอเน่�อเร่�องได้ิเองตามความเหมาะส่ม

	 ส่ำาหรับต้นฉับับทุกประเภทที�เป็นภาษาอังกฤษ	ผูู้้นิพื่นธ์ีควรให้

วามรอบคอบเปน็พิื่เศัษกับการใช้้หลั้กไวยากรณ์ู	แล้ะควรพื่สูิ่จน์อักษร

ทุกๆ	ตัวในต้นฉับับ	ก่อนที�จะส่่งต้นฉับับนั�นไปให้คณูะบรรณูาธิีการ

	 	 ส่ำาหรับต้นฉับับที�เป็นภาษาไทย	 ควรหลี้กเลี้�ยงการใช้้

ภาษาไทยปนภาษาต่างประเทศัโดิยไม่จำาเป็น	 ศััพื่ท์แพื่ทย์ภาษา

ต่างประเทศัที�มีผูู้้บัญญัติเป็นภาษาไทยแล้ะใช้้กันแพื่ร่หล้ายแล้้ว	

ขอให้พื่ยายามใช้้ภาษาไทย	 โดิยอาจจะใส่่ภาษาต่างประเทศัไว้ 

ในวงเล็้บเม่�อใช้้ครั�งแรก	 แต่ไม่จำาเป็นต้องกล่้าวถ้ังภาษาต่างประเทศั

อีกในการใช้้ครั�งต่อๆ	ไป

	 	 หากมตีาราง	แผู้นภมิู	ส่ไล้ดิ	์แล้ะรปูภาพื่	คำาบรรยายตาราง	

แผู้นภูมิ	 แล้ะรูปภาพื่ให้พิื่มพ์ื่ไว้ด้ิานบนหร่อด้ิานล่้างของตาราง	หร่อ

แผู้นภูมิ	หร่อรูปภาพื่เหล่้านั�น

  2.5 กิต้ติ้กรรมปีระกาศั	 หากผูู้้นิพื่นธ์ีต้องการบันท้ก 

คำากล่้าวขอบคุณูบุคคล้หร่อส่ถัาบันใดิไว้ในต้นฉับับก็อาจกระทำาได้ิโดิย

ขอให้ใช้้ข้อความที�กะทัดิรัดิพื่อส่มควร

ข้้อแนะนำ�ในก�รเตรียมต้นฉบับ



  2.6 เอกสารอ้างอิง	 ต้นฉับับทุกประเภทจะต้องอ้างอิง 

เอกส่ารที� ใ ช้้ประกอบการเขียน	 (ยกเว้นบทความพิื่เศัษแล้ะ 

บทบรรณูาธิีการ)	 ถ้ัาข้อความในเน่�อเร่�องเอามาจากผูู้้แต่งคนใดิคน

หน้�งโดิยเฉัพื่าะ	 ให้กำากับการอ้างอิงไว้ดิ้วยหมายเล้ขเรียงตามล้ำาดัิบ	

โดิยให้หมายเล้ขที�กำากับในรายช่้�อเอกส่ารอ้างอิงตรงกันกับหมายเล้ข

ในเน่�อเร่�องด้ิวย

	 	 การอ้างอิงเอกส่ารให้ใช้้ระบบแวนคูเวอร์	 (Vancouver)	

แล้ะการย่อวารส่ารให้ใช้้ตามดิรรช้นีเมดิิคัส่	 (Index	 Medicus)	 

ตัวอย่างเช่้น	:-

  2.6.1	 การอ้้างอิ้งหนัังสืือ้ตำำารา

	 	 ถ้ัาเป็นตำาราของผูู้้นิพื่นธ์ีนเดีิยวหร่อหล้ายคน	 ให้ใส่่ช่้�อ 

ผูู้้นิพื่นธ์ีทุกๆ	คน	เช่้น		

Crofton	 JW,	 Douglas	 AC.	 Respiratory	 diseases.	 3rd	 ed.	 

Oxford:	Blackwell	Scientific	Publications;	1981.

	 	 ถ้ัาเป็นตำาราประเภทรวบรวมบทความของผูู้้นิพื่นธ์ี 

หล้ายคนให้ใส่่ช่้�อบรรณูาธิีการหร่อคณูะบรรณูาธิีการ	เช่้น		

Weatherall	 DJ,	 Ledingham	 JGG,	Warrell	 DA,	 editors.	Oxford	

textbook	of	medicine.	Oxford	:	Oxford	University	Press;	1983.

บัญญัติ	ปริช้ญานนท,์	ส่มบุญ	ผู่้องอักษร	(บรรณูาธีกิาร).	วณัูโรค.	พื่มิพ์ื่

ครั�งที�	2.	ส่มาคมปราบวณัูโรคแหง่ประเทศัไทย	ในพื่ระบรมราช้ปูถััมภ์.	

กรุงเทพื่ฯ	:	โรงพิื่มพ์ื่อักษรสั่มพัื่นธ์ี;	2524.

	 	 ในกรณีูที�อ้างอิงเฉัพื่าะบทความใดิบทความหน้�งจาก

หนังส่่อตำาราประเภทบทความ	เช่้น

Reynolds	HY.	Normal	and	defective	respiratory	host	defenses.	In	

:	Pennington	JE,	editor.	Respiratory	infections.	New	York:	New	

York	Press:	1983.	p.1-24.

ประพื่าฬ	ยงใจยุทธี.	โรคห่ดิ.	ใน:	บัญญัติ	ปริช้ญานนท์	(บรรณูาธิีการ).	

โรคระบบการหายใจแล้ะวัณูโรค.	 กรุงเทพื่ฯ:	 โครงการตำารา-ศิัริราช้	

คณูะแพื่ทยศัาส่ตร์ศิัริราช้พื่ยาบาล้;	2522.	p.	212-44.

  2.6.2	 การอ้้างอิ้งบทความในัวารสืาร

	 	 ถ้ัาเป็นบทความที�มีผูู้้นิพื่นธ์ีไม่เกิน	 6	 คน	 ให้ใส่่ช่้�อ 

ผูู้้นิพื่นธ์ีทุกๆ	คน	แต่ถ้ัาเกิน	6	คน	ให้ใส่่ช่้�อเพีื่ยง	3	คนแรก	เช่้น

Douglas	 NJ,	 Calverley	 PMA,	 Leggett	 RJE,	 et	 al.	 Transient 

hypoxaemia	 during	 sleep	 in	 chronic	 bronchit is	 and	 

emphysema.	Lancet	1979:	1;1-4.

ประกิต	วาทีส่าธีกกิจ,	ประไพื่	สุ่เทวี	บุรี,	พูื่นเกษม	เจริญพัื่นธ์ี,	สุ่มาลี้	

เกียรติบุญศัรี,	 ศัรีสุ่วรรณู	 บูรณูรัช้ดิา,	 การจัดิบริการรักษาผูู้้ป่วย- 

นอก.	วารส่ารวัณูโรคแล้ะโรคทรวงอก	2529:	7:	107-10.

	 	 ถ้ั า เ ป็นบทความห ร่อรายงานของห น่วยงาน ใดิ 

หน่วยงานหน้�ง	เช่้น

College	 of	 General	 Practitioner.	 Chronic	 bronchitis	 in	 Great	

Britain.	Br	Med	J	1961:	2:	973-99.

ศูันย์วัณูโรคเขต	 5	 อุบล้ราช้ธีานี.	 รายงานการให้ภูมิคุ้มกันโรค 

ขั�นพ่ื่�นฐานป่	2520.	วารส่ารโรตติดิต่อ	2521:	4:	20-35.

  2.6.3	 การอ้้างอิ้งเอ้กสืารในัลัักษณะอื้�นัๆ

	 	 	 	 ถ้ัาเป็นต้นฉับับที�ยังไม่ได้ิพิื่มพ์ื่เผู้ยแพื่ร่	แต่กำาลั้งอยู่

ในระหว่างตีพิื่มพ์ื่	เช่้น	

Boysen	PG,	Block	AJ.	Wynne	JW,	et	al.	Nocturnal	pulmonary	

hypertension	 in	 patients	 with	 chronic	 obstructive	 pulmonary	

disease.	Chest	(in	press).

ส่งคราม	ทรัพื่ย์เจริญ,	ชั้ยเวช้	นุช้ประยูร,	บัญญัติ	ปริช้ญานนท์.	การ

ศ้ักษาความสั่มพัื่นธ์ีระหว่างเช่้�อวัณูโรคต้านยาปฐมภูมิกับผู้ล้การ

รักษา.	วารส่ารวัณูโรค	โรคทรวงอกแล้ะเวช้บำาบัดิวิกฤต	(กำาลั้งตีพิื่มพ์ื่).

	 	 	 	 ถ้ัาเป็นรายงานประจำาป่	 หร่อเอกส่ารเผู้ยแพื่ร่

ความรู้ของหน่วยงานใดิหน่วยงานหน้�งซ้ี�งตีพิื่มพ์ื่เป็นครั�งคราว	 เช่้น	 

National	Center	for	Health	Statistics.	Acute	condition-incidence	

and	associated	disability.	United	States	July	1968—June	1969.	

Rockville,	Maryland:	National	Center	for	Health	Statistics,	1972.

ส่มาคมปราบวัณูโรคแห่งประเทศัไทยในพื่ระบรมราชู้ปถััมภ์แล้ะ

กระทรวงส่าธีารณูสุ่ข.	 รายงานการประชุ้มสั่มมนาวิช้าการวัณูโรค

ระดัิบช้าติครั�งที�	 2	 วันที�	 8-9	 กรกฎ์าคม	 พื่.ศั.	 2528	ณู	 โรงแรม 

ไฮแอทเซ็ีนทรัล้พื่ล้าซีา,	กรุงเทพื่ฯ:	โรงพิื่มพ์ื่ตีรณูส่าร:	2530.

	 	 	 	 ในกรณีูที�เป็นรายงานการอภิปราย	 หร่อสั่มมนา

วิช้าการ	ซ้ี�งตีพิื่มพ์ื่เผู้ยแพื่ร่ในวารส่าร	เช่้น	

CIBA	symposium.	Terminology,	definition,	and	classification	of	

chronic	pulmonary	emphysema	and	related	conditions.	Thorax	

1959;	14:286-99.

 3. การส่งต้้นิฉบัับั	 เม่�อต้นฉับับของท่านพิื่มพ์ื่เส่ร็จส่มบูรณ์ู

ตามหลั้กเกณูฑ์์ที�แนะนำาไว้ในข้อ	 1	 แล้ะข้อ	 2	 แล้้ว	 กรุณูาส่ล้ะเวล้า

ตรวจดูิรูปแบบแล้ะองค์ประกอบของต้นฉับับอีกครั�งพื่ร้อมกับพิื่สู่จน์

อักษรด้ิวยตนเองให้ล้ะเอียดิที�สุ่ดิ	แล้้วจ้งส่่งต้นฉับับพิื่มพ์ื่จำานวน	2	ชุ้ดิ	

พื่ร้อมกรอกแบบฟอร์มการส่่งต้นฉับับ	(ท้ายเล่้ม)	แล้ะแผู่้น	Diskette		

มาให้คณูะบรรณูาธิีการ	โดิยจ่าหน้าซีองดัิงนี�



	 บรรณูาธิีการวารส่ารวัณูโรค	โรคทรวงอกแล้ะเวช้บำาบัดิวิกฤต 

	 ส่าขาวิช้าโรคระบบการหายใจแล้ะวัณูโรค

	 ต้กอัษฎ์างค์	ชั้�น	2

	 โรงพื่ยาบาล้ศิัริราช้

	 ถันนพื่รานนก	แขวงบางกอกน้อย

	 กรุงเทพื่ฯ	10700

	 หร่อ	ส่่งไฟล์้ต้นฉับับมาที�	e-mail	:	tasneeya@gmail.com

 4. การพิส้จ้น์ิอักษรในิกระบัวนิการเร่ยงพิมพ์ เม่�อ

คณูะบรรณูาธีิการไดิ้ รับต้นฉับับของท่านแล้้วพื่ิจารณูาเห็นว่า

ไม่มีสิ่�งใดิขาดิตกบกพื่ร่อง	 ก็จะส่่งให้ ผูู้้มีคุณูวุฒิ	 2	 ท่าน	 เป็น 

ผูู้้ทบทวนบทความก่อนจะเร่งดิำาเนินการตีพิื่มพ์ื่ออกเผู้ยแพื่ร่แล้ะจะ 

“จั้ดเต้ร่ยมต้้นิฉบัับัให้เร่ยบัร้อยสมบ้ัรณ์ เพ่�อปีระโยชน์ิของวารสารและบัทความของท่านิเอง”

มีหนังส่่อแจ้งให้เจ้าของต้นฉับับได้ิรับทราบ	 การเรียงพิื่มพ์ื่แล้ะการ

พิื่สู่จน์อักษรโดิยเจ้าหน้าที�ของวารส่ารฯ	ในขั�นตอนนี�จะถ่ัอเอาต้นฉับับ

พิื่มพ์ื่ของทา่นเปน็เกณูฑ์์	ท่านจะแกไ้ขเพิื่�มเติมข้อความใดิๆ	เข้าไปอกี

ไม่ได้ิ	 เพื่ราะการทำาเช่้นนั�นจะก่อให้เกิดิความยุ่งยากในกระบวนการ

ผู้ลิ้ตหล้ายประการ	 อีกทั�งจะทำาให้สิ่�นเปล่้องเวล้า-วัส่ดุิ-ค่าจ้างในการ

พิื่มพ์ื่มากข้�น

	 ในกรณูีที�ท่านต้องการพิื่สู่จน์อักษรในขั�นตอนนี�ด้ิวยตนเอง	

โปรดิแจง้ความจำานงล้ว่งหนา้ไว้ในต้นฉับับพิื่มพ์ื่หร่อในจดิหมายที�แนบ

มากับต้นฉับับพิื่มพ์ื่ด้ิวย

 5. สำาเนิาพิมพ์	 	 ผูู้้นิพื่นธี์ส่ามารถัดิาวน์โหล้ดิส่ำาเนาพื่ิมพ์ื่	 

(reprint)	ได้ิที�เว็บไซีต์	https://thaichestjournal.org




