
	 วิารสารวัิณโรค	 โรคทรวิงอักและเวิชีบำาบัดวิิกฤต	 ยินิดีรับ

พิจุารณานิิพนิธ์ิต�นิฉบับ	รายงานิวิิจัุย	รายงานิผู้้�ป่่วิย	ทบทวินิวิารสาร

และงานิเขียนิวิิชีาการในิลักษณะอ้ั�นิๆ	 ทั�งภิาษาไทยและภิาษา

อัังกฤษเพ้�อัตีพิมพ์และเผู้ยแพร่ควิามร้�	 ทั�งนีิ�ด�วิยวัิตถุป่ระสงค์ที�จุะ 

ส่งเสรมิควิามก�าวิหนิ�า-ควิามรว่ิมม้อัทางวิิชีาการขอังบรรดาแพทยแ์ละ

บุคลากรทางสาธิารณสุขที�มีควิามสนิใจุในิสาขาวิิชีานีิ�

	 เพ้�อัให�บรรลุวิตัถุป่ระสงค์ดงักล่าวิและเพ้�อัควิามสะดวิกรวิดเร็วิ

ในิการตีพิมพ์บทควิามขอังท่านิ	 คณะบรรณาธิิการขอัเรียนิแนิะนิำา

การเตรียมต�นิฉบับสำาหรับวิารสารวัิณโรค	โรคทรวิงอักและเวิชีบำาบัด

วิิกฤต	ดังนีิ�

 1. ร้ปีแบับัของต้้นิฉบัับั	โป่รดสละเวิลาพลิกด้การจัุดร้ป่หนิ�า

กระดาษจุากบทควิามต่างๆ	 ที�ตีพิมพ์อัย่้ในิวิารสารฉบับนีิ�และกรุณา

ถ้อัเป็่นิตัวิแบบในิการพิมพ์ต�นิฉบับขอังท่านิ	 (โดยเฉพาะอัย่างยิ�งในิ

หนิ�าแรกขอังบทควิามทุกป่ระเภิท	ซึ�งวิารสารวัิณโรค	โรคทรวิงอักและ 

เวิชีบำาบัดวิิกฤต	 ต�อังการรักษาไวิ�ซึ�งลักษณะเฉพาะบางป่ระการ

เกี�ยวิกับร้ป่แบบการเรียงพิมพ์ช้ี�อัเร้�อัง	บทควิาม	ช้ี�อัผู้้�นิิพนิธ์ิ	วุิฒิขอัง 

ผู้้�นิิพนิธ์ิ	สถาบันิในิสังกัดขอังผู้้�นิิพนิธ์ิและบทคัดย่อั)	สำาหรับกระดาษ

พิมพ์ดีดอัาจุเป็่นิกระดาษพิมพ์สั�นิหร้อัยาวิก็ได�	โดยควิรพิมพ์หนิ�าเดียวิ

และควิรมีควิามยาวิไม่เกินิ	10	หนิ�ากระดาษพิมพ์

 2. องค์ปีระกอบัของต้้นิฉบัับั	 ต�นิฉบับทุกป่ระเภิทควิร

ป่ระกอับด�วิยส่วินิต่างๆ	เรียงลำาดับดังนีิ�

  2.1 ช้�อเร้�อง ควิรให�สั�นิและบ่งบอักถึงขอับเขตขอัง 

เน้ิ�อัเร้�อังได�ชัีดเจุนิ	 ถ�าต�นิฉบับเป็่นิผู้ลงานิที�ได�รับทุนิสนัิบสนุินิหร้อั

เคยบรรยายในิที�ป่ระชุีมวิิชีาการมาก่อันิ	 อัาจุใส่เคร้�อังหมายดอักจัุนิ

กำากับที�อัักษรตัวิสุดท�ายขอังช้ี�อัเร้�อังนัิ�นิๆ	และให�แจุ�งควิามเป็่นิมา	ไวิ�

ที�เชิีงอัรรถท�ายหนิ�ากระดาษแผู่้นิแรกขอังต�นิฉบับ

  2.2 ช้�อผู้้้นิิพนิธ์์ วุฒิ สถาบัันิในิสังกัด	 ใส่ช้ี�อัและสกุล

ขอังผู้้�นิิพนิธ์ิตามป่กติพร�อัมด�วิยป่ริญญาหร้อัคุณวุิฒิการศึึกษาไม่เกินิ	

3	 อัภิิไธิย	 ในิบรรทัดถัดไป่ให�ระบุช้ี�อัหน่ิวิยงานิในิสังกัดขอังผู้้�นิิพนิธ์ิ	

ถ�าต�นิฉบับเป็่นิผู้ลงานิขอังคณะบุคคลที�ไม่ได�อัย่้ในิสังกัดหน่ิวิยงานิ

เดียวิกันิ	 ให�ใส่เคร้�อังหมายดอักจัุนิกำากับควิามแตกต่างไวิ�ที�อัภิิไธิย

ขอังผู้้�ร่วิมนิิพนิธิ์แต่ละคนิ	 แล�วิจุึงระบุหน่ิวิยงานิในิสังกัดขอังบุคคล

เหล่านัิ�นิในิบรรทัดถัดไป่

  2.3 บัทคัดย่อ	ต�นิฉบับที�เป็่นินิิพนิธ์ิต�นิฉบับและรายงานิ

ผู้้�ป่่วิยทุกป่ระเภิทจุำาเป็่นิต�อังมีบทคัดย่อัทั�งภิาษาไทยและภิาษา

อัังกฤษ	โดยให�พิมพ์คัดย่อัภิาษาไทยก่อันิ	แล�วิจึุงตามด�วิย	Abstract

	 	 ในิกรณีที�นิิพนิธิ์ต�นิฉบับหร้อัรายงานิผู้้�ป่่วิยเป่็นิต�นิฉบับ

ภิาษาไทย	 ไม่ต�อังระบุช้ี�อัผู้้�นิิพนิธ์ิ	 ช้ี�อัเร้�อัง	 และสถาบันิต�นิสังกัดไวิ�

ในิบทคัดย่อัภิาษาไทย	 แต่ให�ระบุช้ี�อัเหล่านัิ�นิเป็่นิภิาษาอัังกฤษไวิ�ในิ	

Abstract

	 	 ในิกรณีที�นิิพนิธิ์ต�นิฉบับหร้อัรายงานิผู้้�ป่่วิยเป่็นิต�นิฉบับ

ภิาษาอัังกฤษ	 ให�ระบุช้ี�อัผู้้�นิิพนิธ์ิ	 ช้ี�อัเร้�อัง	 และสถาบันิในิสังกัดไวิ�

ในิบทคัดย่อัภิาษาไทย	 แต่ไม่จุำาเป่็นิต�อังระบุช้ี�อัเหล่านัิ�นิเป่็นิภิาษา

อัังกฤษไวิ�ในิ	Abstract

	 	 สำาหรับต�นิฉบับในิลักษณะอ้ั�นิๆ	 เช่ีนิ	 บทควิามพิเศึษ	 

บททบทวินิวิารสาร	บันิทึกเวิชีกรรม	ฯลฯ	ไม่จุำาเป็่นิต�อังมีบทคัดย่อั

  2.4 เน้ิ�อเร้�อง	 ในิกรณีขอังนิิพนิธ์ิต�นิฉบับควิรมีขั�นิตอันิ

ในิการนิำาเสนิอัเน้ิ�อัเร้�อังตามลำาดับค้อั	 บทนิำา	 วัิสดุและวิิธีิการ	 ผู้ล	

วิิจุารณ์	สรุป่	สำาหรับต�นิฉบับป่ระเภิทอ้ั�นิๆ	 ผู้้�นิิพนิธ์ิอัาจุพิจุารณาจัุด

ลำาดับหัวิข�อัในิการนิำาเสนิอัเน้ิ�อัเร้�อังได�เอังตามควิามเหมาะสม

	 สำาหรับต�นิฉบับทุกป่ระเภิทที�เป็่นิภิาษาอัังกฤษ	ผู้้�นิิพนิธ์ิควิรให�

วิามรอับคอับเป่น็ิพิเศึษกับการใชี�หลักไวิยากรณ์	และควิรพส้ิจุน์ิอัักษร

ทุกๆ	ตัวิในิต�นิฉบับ	ก่อันิที�จุะส่งต�นิฉบับนัิ�นิไป่ให�คณะบรรณาธิิการ

	 	 สำาหรับต�นิฉบับที�เป็่นิภิาษาไทย	 ควิรหลีกเลี�ยงการใชี�

ภิาษาไทยป่นิภิาษาต่างป่ระเทศึโดยไม่จุำาเป่็นิ	 ศึัพท์แพทย์ภิาษา

ต่างป่ระเทศึที�มีผู้้�บัญญัติเป็่นิภิาษาไทยและใชี�กันิแพร่หลายแล�วิ	

ขอัให�พยายามใชี�ภิาษาไทย	 โดยอัาจุจุะใส่ภิาษาต่างป่ระเทศึไวิ� 

ในิวิงเล็บเม้�อัใชี�ครั�งแรก	 แต่ไม่จุำาเป็่นิต�อังกล่าวิถึงภิาษาต่างป่ระเทศึ

อีักในิการใชี�ครั�งต่อัๆ	ไป่

	 	 หากมตีาราง	แผู้นิภ้ิม	ิสไลด	์และร้ป่ภิาพ	คำาบรรยายตาราง	

แผู้นิภ้ิมิ	 และร้ป่ภิาพให�พิมพ์ไวิ�ด�านิบนิหร้อัด�านิล่างขอังตาราง	หร้อั

แผู้นิภ้ิมิ	หร้อัร้ป่ภิาพเหล่านัิ�นิ

  2.5 กิต้ติ้กรรมปีระกาศึ	 หากผู้้�นิิพนิธ์ิต�อังการบันิทึก 

คำากล่าวิขอับคุณบุคคลหร้อัสถาบันิใดไวิ�ในิต�นิฉบับก็อัาจุกระทำาได�โดย

ขอัให�ใชี�ข�อัควิามที�กะทัดรัดพอัสมควิร

ข้้อแนะนำาในการเตรียมต้นฉบับ



  2.6 เอกสารอ้างอิง	 ต�นิฉบับทุกป่ระเภิทจุะต�อังอั�างอิัง 

เอักสารที� ใชี�ป่ระกอับการเขียนิ	 (ยกเวิ�นิบทควิามพิเศึษและ 

บทบรรณาธิิการ)	 ถ�าข�อัควิามในิเน้ิ�อัเร้�อังเอัามาจุากผู้้�แต่งคนิใดคนิ

หนึิ�งโดยเฉพาะ	 ให�กำากับการอั�างอิังไวิ�ด�วิยหมายเลขเรียงตามลำาดับ	

โดยให�หมายเลขที�กำากับในิรายช้ี�อัเอักสารอั�างอิังตรงกันิกับหมายเลข

ในิเน้ิ�อัเร้�อังด�วิย

	 	 การอั�างอิังเอักสารให�ใชี�ระบบแวินิค้เวิอัร์	 (Vancouver)	

และการย่อัวิารสารให�ใชี�ตามดรรชีนีิเมดิคัส	 (Index	 Medicus)	 

ตัวิอัย่างเช่ีนิ	:-

  2.6.1	 การอ้้างอิ้งหนัังสืือ้ตำำารา

	 	 ถ�าเป็่นิตำาราขอังผู้้�นิิพนิธ์ินิเดียวิหร้อัหลายคนิ	 ให�ใส่ช้ี�อั 

ผู้้�นิิพนิธ์ิทุกๆ	คนิ	เช่ีนิ		

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

Oxford:	Blackwell	Scientific	Publications;	1981.

	 	 ถ�าเป็่นิตำาราป่ระเภิทรวิบรวิมบทควิามขอังผู้้�นิิพนิธ์ิ 

หลายคนิให�ใส่ช้ี�อับรรณาธิิการหร้อัคณะบรรณาธิิการ	เช่ีนิ		

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

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

บัญญัติ	ป่ริชีญานินิท,์	สมบญุ	ผู่้อังอัักษร	(บรรณาธิิการ).	วิณัโรค.	พมิพ์

ครั�งที�	2.	สมาคมป่ราบวิณัโรคแหง่ป่ระเทศึไทย	ในิพระบรมราช้ีป่ถมัภ์ิ.	

กรุงเทพฯ	:	โรงพิมพ์อัักษรสัมพันิธ์ิ;	2524.

	 	 ในิกรณีที�อั�างอิังเฉพาะบทควิามใดบทควิามหนึิ�งจุาก

หนัิงส้อัตำาราป่ระเภิทบทควิาม	เช่ีนิ

Reynolds	HY.	Normal	and	defective	respiratory	host	defenses.	In	

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

York	Press:	1983.	p.1-24.

ป่ระพาฬ	ยงใจุยุทธิ.	โรคห้ด.	ในิ:	บัญญัติ	ป่ริชีญานินิท์	(บรรณาธิิการ).	

โรคระบบการหายใจุและวัิณโรค.	 กรุงเทพฯ:	 โครงการตำารา-ศิึริราชี	

คณะแพทยศึาสตร์ศิึริราชีพยาบาล;	2522.	p.	212-44.

  2.6.2	 การอ้้างอิ้งบทความในัวารสืาร

	 	 ถ�าเป็่นิบทควิามที�มีผู้้� นิิพนิธ์ิไม่เกินิ	 6	 คนิ	 ให�ใส่ช้ี�อั 

ผู้้�นิิพนิธ์ิทุกๆ	คนิ	แต่ถ�าเกินิ	6	คนิ	ให�ใส่ช้ี�อัเพียง	3	คนิแรก	เช่ีนิ

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

hypoxaemia	 during	 sleep	 in	 chronic	 bronchit is	 and	 

emphysema.	Lancet	1979:	1;1-4.

ป่ระกิต	วิาทีสาธิกกิจุ,	ป่ระไพ	สุเทวีิ	บุรี,	พ้นิเกษม	เจุริญพันิธ์ิ,	สุมาลี	

เกียรติบุญศึรี,	 ศึรีสุวิรรณ	 บ้รณรัชีดา,	 การจัุดบริการรักษาผู้้�ป่่วิย- 

นิอัก.	วิารสารวัิณโรคและโรคทรวิงอัก	2529:	7:	107-10.

	 	 ถ� า เ ป็่นิบทควิามห ร้อัรายงานิขอังห น่ิวิยงานิ ใด 

หน่ิวิยงานิหนึิ�ง	เช่ีนิ

College	 of	 General	 Practitioner.	 Chronic	 bronchitis	 in	 Great	

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

ศ้ึนิย์วัิณโรคเขต	 5	 อุับลราชีธิานีิ.	 รายงานิการให�ภ้ิมิคุ�มกันิโรค 

ขั�นิพ้�นิฐานิปี่	2520.	วิารสารโรตติดต่อั	2521:	4:	20-35.

  2.6.3	 การอ้้างอิ้งเอ้กสืารในัลัักษณะอื้�นัๆ

	 	 	 	 ถ�าเป็่นิต�นิฉบับที�ยังไม่ได�พิมพ์เผู้ยแพร่	แต่กำาลังอัย่้

ในิระหว่ิางตีพิมพ์	เช่ีนิ	

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

hypertension	 in	 patients	 with	 chronic	 obstructive	 pulmonary	

disease.	Chest	(in	press).

สงคราม	ทรัพย์เจุริญ,	ชัียเวิชี	นุิชีป่ระย้ร,	บัญญัติ	ป่ริชีญานินิท์.	การ

ศึึกษาควิามสัมพันิธ์ิระหว่ิางเช้ี�อัวัิณโรคต�านิยาป่ฐมภ้ิมิกับผู้ลการ

รักษา.	วิารสารวัิณโรค	โรคทรวิงอักและเวิชีบำาบัดวิิกฤต	(กำาลังตีพิมพ์).

	 	 	 	 ถ�าเป็่นิรายงานิป่ระจุำาปี่	 หร้อัเอักสารเผู้ยแพร่

ควิามร้�ขอังหน่ิวิยงานิใดหน่ิวิยงานิหนึิ�งซึ�งตีพิมพ์เป็่นิครั�งคราวิ	 เช่ีนิ	 

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.

สมาคมป่ราบวัิณโรคแห่งป่ระเทศึไทยในิพระบรมราช้ีป่ถัมภ์ิและ

กระทรวิงสาธิารณสุข.	 รายงานิการป่ระชีุมสัมมนิาวิิชีาการวัิณโรค

ระดับชีาติครั�งที�	 2	 วัินิที�	 8-9	 กรกฎาคม	 พ.ศึ.	 2528	ณ	 โรงแรม 

ไฮแอัทเซ็นิทรัลพลาซา,	กรุงเทพฯ:	โรงพิมพ์ตีรณสาร:	2530.
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