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คำ�แนะนำ�การส่งบทความเพื่อลงพิมพ์
วารสารเภสัชกรรมคลินิกยินดีรับลงพิมพ์บทความวิชาการด้านเภสัชกรรมคลินิก ตลอดจนบทความด้านอื่น ๆ
ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานด้านเภสัชกรรมคลินิก ได้แก่ นิพนธ์ต้นฉบับ รายงานผู้ป่วย บทความฟื้นฟูวิชาการ
บทความพิเศษ ก้าวทันวิชาการ เภสัชสนเทศ บทความที่ส่งมาตีพิมพ์ต้องไม่เคยตีพิมพ์ในวารสารฉบับอื่น ๆ มาก่อน
ยกเว้นทางกองบรรณาธิการเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่าน และสนับสนุนให้บทความเป็นภาษาไทย กำ�หนดออก
วารสารปีละ 3 ฉบับ ส่งต้นฉบับเพื่อลงตีพิมพ์ได้ที่ ภญ.วรนัดดาศรีสุพรรณ กองบริหารการสาธารณสุขสำ�นักงานปลัด
กระทรวงสาธารณสุขe-mailaddress: naddavo@gmail.com

การเตรียมต้นฉบับ

1. พิมพ์ขนาดกระดาษ A4 ด้วย Microsoft Word ใช้ font “TH Sarabun New” ขนาด 16 pt และพิมพ์เป็นคอลัมน์
เดียว (download font “TH Sarabun New” ได้จาก https://www.f0nt.com/release/th-sarabun-new/)
2. ต้นฉบับต้องไม่เคยตีพิมพ์หรือเผยแพร่ที่ใดมาก่อนและไม่อยู่ระหว่างการพิจารณาของวารสารอื่น จัดพิมพ์ในรูป
แบบตามที่ก�ำหนด หากไม่ถูกต้องต้นฉบับจะถูกส่งคืนผู้แต่งหลักเพื่อแก้ไข หลังจากแก้ไขแล้วบทความนั้นจึงจะเข้า
สู่กระบวนการทบทวนและประเมินคุณภาพ (peer review) โดยผู้ทรงคุณวุฒิ
3. ชื่อผู้แต่ง ให้ใส่ชื่อและนามสกุล คุณวุฒิ (ปริญญาตรี และสูงกว่า) สังกัด และ e-mail ของผู้นิพนธ์ทุกคน พร้อมทั้ง
ระบุชื่อผู้เขียนหลัก (corresponding author)
4. ภาษาที่ใช้ในบทความ เป็นได้ทั้งภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ โดยชื่อเรื่องมีความยาวไม่เกิน 150 ตัวอักษร
5. ค�ำย่อและค�ำศัพท์ทางวิทยาศาสตร์ที่ใช้ในบทความ ให้ใช้ค�ำย่อที่เป็นสากล และต้องใส่ค�ำเต็มไว้ครั้งแรกก่อน ส่วน
ค�ำศัพท์ทางวิทยาศาสตร์ให้ใช้ตามที่บัญญัติโดยส�ำนักงานราชบัณฑิตยสภา ชื่อวิทยาศาสตร์ของเชื้อจุลินทรีย์และ
พืช ให้ใช้ตัวเอน
6. ให้มีบทคัดย่อทุกประเภทบทความ ไม่เกิน 300 ค�ำ และค�ำส�ำคัญ (keywords) ไม่เกิน 5 ค�ำ บทความที่เป็นนิพนธ์
ต้นฉบับต้องมีบทคัดย่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ พร้อมทั้งชื่อ นามสกุล คุณวุฒิ และสังกัด ของผู้แต่งทุกคน
เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
7. กรณีนิพนธ์ต้นฉบับ ต้องระบุในต้นฉบับด้วยว่าได้ผ่านการพิจารณาและได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการพิจารณา
จริยธรรมการวิจัย (Ethic Committee) ให้ด�ำเนินการวิจัยได้ พร้อมระบุเลขที่ของหนังสือรับรองที่ได้รับอนุญาตนั้น
8. บทความทุกประเภทรวมทั้งนิพนธ์ต้นฉบับที่ได้รับทุนสนับสนุน ให้ระบุแหล่งเงินทุนไว้ด้วย และผู้นิพนธ์ต้องเปิด
เผยว่ามีผลประโยชน์ทับซ้อนหรือไม่
9. รูปภาพ ตาราง ไดอะแกรม ให้เขียนขึ้นเอง หากไม่ได้เขียนขึ้นเอง ให้อ้างอิงแหล่งที่มา และส่งไฟล์รูปภาพ รูปตาราง
ไดอะแกรม หรืออื่น ๆ (ถ้ามีใช้ในบทความ) มาพร้อมไฟล์ต้นฉบับบทความด้วย
10. เอกสารอ้างอิง ให้เขียนเรียงล�ำดับด้วยเลขอารบิกตามที่อ้างอิงในเนื้อเรื่อง และการอ้างอิงในเนื้อเรื่องให้ใช้เลข
อารบิกรูปแบบอักษรตัวยก (superscript) อ่านรายละเอียด “การเขียนเอกสารอ้างอิง” ในหัวข้อถัดไป
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ประเภทของบทความ
นิพนธ์ต้นฉบับ

เป็นบทความผลงานวิจัย หรือ นวัตกรรม ที่ดำ�เนินการอย่างมีแบบแผน และได้รับการรับรองจริยธรรมการวิจัย
แล้วโดยระบุเลขที่ของหนังสือรับรองที่ได้รับอนุญาตนั้น ความยาวทั้งบทความประมาณ 12 หน้ากระดาษ A4 หรือไม่
เกิน 4,000 คำ�
รูปแบบของบทความประกอบด้วย:- ชื่อเรื่อง: ชื่อเต็ม (ความยาวไม่เกิน 150 ตัวอักษร) พร้อมทั้งชื่อเรื่องอย่างย่อ (ความยาวไม่เกิน 40 ตัวอักษร)
- ชื่อผู้เขียน: ใส่ชื่อและนามสกุล คุณวุฒิ (ปริญญาตรี และสูงกว่า) สังกัด และ e-mail ของผู้นิพนธ์ทุกคน พร้อม
ทั้งระบุชื่อผู้เขียนหลัก (corresponding author)
- บทคัดย่อ: เขียนทั้งภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ ความยาวไม่เกิน 300 ค�ำ พร้อมค�ำส�ำคัญ (keywords) ไม่
เกิน 5 ค�ำ ในบทคัดย่อแสดงหัวข้อย่อย ได้แก่
º ความเป็นมา (Background)
º วัตถุประสงค์ (Objectives)
º วิธีวิจัย (Method)
º ผลการวิจัย (Results)
º สรุปผล (Conclusion)
- เนื้อเรื่อง: ประกอบด้วยหัวข้อย่อย ได้แก่
º บทน�ำ (Introduction) เหตุผลที่ท�ำการศึกษา
º วัตถุประสงค์ (Objectives)
º วัสดุ (หรือผู้ป่วย) และวิธีการศึกษา/วิจัย (Materials and Methods) พร้อมทั้งระบุว่าได้ผ่านการ
พิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย (Ethic Committee)
º ผลการศึกษา/วิจัย (Results)
º วิจารณ์ผล/อภิปรายผล (Discussion)
º สรุปผลการวิจัย (Conclusion)
º ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี) (Suggestion)
- กิตติกรรมประกาศ (Acknowledgement): หากได้รับทุนสนับสนุนให้เปิดเผยชื่อทุน พร้อมทั้งเปิดเผยว่าผู้
นิพนธ์มีผลประโยชน์ทับซ้อนหรือไม่
- เอกสารอ้างอิง (References):

รายงานผู้ป่วย

เป็นบทความที่เขียนในรูปแบบรายงานผู้ป่วยที่เภสัชกรพบการเกิดปัญหาที่เกี่ยวกับยา
เขียนเป็นภาษาไทย
ยกเว้นชื่อยาและศัพท์เทคนิค ใช้ภาษาอังกฤษได้
รูปแบบของบทความประกอบด้วย:- ชื่อเรื่อง: ชื่อเต็ม (ความยาวไม่เกิน 150 ตัวอักษร) พร้อมทั้งชื่อเรื่องอย่างย่อ (ความยาวไม่เกิน 40 ตัวอักษร)
- ชื่อผู้เขียน: ใส่ชื่อและนามสกุล คุณวุฒิ (ปริญญาตรี และสูงกว่า) สังกัด และ e-mail ของผู้นิพนธ์ทุกคน พร้อม
ทั้งระบุชื่อผู้เขียนหลัก (corresponding author)
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- บทคัดย่อ: ความยาวไม่เกิน 300 ค�ำ พร้อมค�ำส�ำคัญ (keywords) ไม่เกิน 5 ค�ำ
- บทน�ำ: ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 แสดงเนื้อหาอย่างย่อของยา ประกอบด้วย เภสัชวิทยาของยา
กลไกการออกฤทธิ์ การใช้ยา และอาการข้างเคียง
- เนื้อเรื่อง: ประกอบด้วย
º ประวัติทั่วไปของผู้ป่วย ประวัติความเจ็บป่วย และประวัติการใช้ยา
º อาการส�ำคัญ
º ผลการตรวจร่างกาย
º ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ
º ยาที่ได้รับก่อนเข้าโรงพยาบาล
º การรักษาที่ได้รับในโรงพยาบาล
- อภิปราย: แสดงการวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดกับผู้ป่วย สาเหตุหรือกลไกการเกิดปัญหานั้น การคัดเลือกการรักษา
-- ข้อคิดเห็น: การวิเคราะห์และสังเคราะห์โดยผู้เขียน พร้อมเหตุผลประกอบ
- บทสรุป: ผู้เขียนสรุปและให้ข้อเสนอแนะเพื่อผู้อ่านน�ำไปใช้ประโยชน์
- เอกสารอ้างอิง:

บทความฟื้นฟูวิชาการ

ควรเป็นบทความที่ให้ความรู้ใหม่หรือเรื่องที่น่าสนใจ ที่ผู้อ่านนำ�ไปประยุกต์ได้ประกอบด้วย
- ชื่อเรื่อง: ชื่อเต็ม (ความยาวไม่เกิน 150 ตัวอักษร) พร้อมทั้งชื่อเรื่องอย่างย่อ (ความยาวไม่เกิน 40 ตัวอักษร)
- ชื่อผู้เขียน: ใส่ชื่อและนามสกุล คุณวุฒิ (ปริญญาตรี และสูงกว่า) สังกัด และ e-mail ของผู้นิพนธ์ทุกคน พร้อม
ทั้งระบุชื่อผู้เขียนหลัก (corresponding author)
- บทคัดย่อ: ความยาวไม่เกิน 300 ค�ำ พร้อมค�ำส�ำคัญ (keywords) ไม่เกิน 5 ค�ำ
- บทน�ำ: ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4
- เนื้อเรื่อง: ความรู้เกี่ยวเรื่องที่น�ำมาเขียน
- อภิปราย:
- เอกสารอ้างอิง:

บทความพิเศษ

เป็นบทความนำ�หรือบทวิจารณ์ ประกอบด้วย
- ชื่อเรื่อง: ชื่อเต็ม (ความยาวไม่เกิน 150 ตัวอักษร) พร้อมทั้งชื่อเรื่องอย่างย่อ (ความยาวไม่เกิน 40 ตัวอักษร)
- ชื่อผู้เขียน: ใส่ชื่อและนามสกุล คุณวุฒิ (ปริญญาตรี และสูงกว่า) สังกัด และ e-mail ของผู้นิพนธ์ทุกคน พร้อม
ทั้งระบุชื่อผู้เขียนหลัก (corresponding author)
- บทคัดย่อ: ความยาวไม่เกิน 300 ค�ำ พร้อมค�ำส�ำคัญ (keywords) ไม่เกิน 5 ค�ำ
- บทน�ำ: ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4
- เนื้อเรื่อง: ความรู้เกี่ยวเรื่องที่น�ำมาเขียน
- บทสรุป:
- เอกสารอ้างอิง:
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ก้าวทันวิชาการ

เป็นการย่อยบทความหรือข่าวที่น่าสนใจจากวารสารวิชาการฉบับล่าสุด ความยาวประมาณ 2 หน้าพิมพ์ ประ
กอบด้วย:- ชื่อเรื่อง: ชื่อเต็ม (ความยาวไม่เกิน 150 ตัวอักษร) พร้อมทั้งชื่อเรื่องอย่างย่อ (ความยาวไม่เกิน 40 ตัวอักษร)
- ชื่อผู้เขียน: ใส่ชื่อและนามสกุล คุณวุฒิ (ปริญญาตรี และสูงกว่า) สังกัด และ e-mail ของผู้นิพนธ์ทุกคน พร้อม
ทั้งระบุชื่อผู้เขียนหลัก (corresponding author)
- บทน�ำ:
- เนื้อเรื่อง:
- บทสรุป:
- เอกสารอ้างอิง:

เภสัชสนเทศ

ประกอบด้วย
- ชื่อผู้เขียน: ใส่ชื่อและนามสกุล คุณวุฒิ (ปริญญาตรี และสูงกว่า) สังกัด และ e-mail ของผู้นิพนธ์ทุกคน พร้อม
ทั้งระบุชื่อผู้เขียนหลัก (corresponding author)
- ค�ำถาม:
- ค�ำตอบ:
- บทสรุป:
- เอกสารอ้างอิง:

การเขียนเอกสารอ้างอิง

แนวทางการเขียนเอกสารอ้างอิงใช้ระบบ Vancouver Style โดยเรียงลำ�ดับเอกสารตามลำ�ดับเลขที่มีการอ้าง
ถึงตามเนื้อหาในบทความ ซึ่งหมายเลขที่อ้างถึงในเนื้อหาเรื่องนั้นต้องตรงกับหมายเลขที่มีการกำ�กับไว้ในส่วนเอกสาร
อ้างอิงด้วย โดยเรียงลำ�ดับจากหมายเลข 1 ไปถึงเลขสุดท้ายโดยพิมพ์เป็นเลขอารบิกรูปแบบตัวยก (superscript) กรณี
อ้างอิงเอกสารหลายรายการในเนื้อหาเดียวกันและรายการอ้างอิงต่อเนื่องกันให้ใช้ hyphen (-) ระหว่างตัวเลข เช่น 1-3
แต่หากรายการอ้างอิงไม่ต่อเนื่องให้ใช้ comma (,) ระหว่างตัวเลข เช่น 1-3,5 รายละเอียดการเขียนเอกสารอ้างอิงแบบ
Vancouver Style มีดังนี้
การอ้างวารสาร เรียงตามลำ�ดับดังนี้
ชื่อผู้แต่ง. ชื่อบทความ. ชื่อย่อวารสาร ปีที่พิมพ์; ปีที่: หน้าแรก-หน้าสุดท้าย.
ถ้ามีผู้แต่งไม่เกิน 6 คน ให้ใส่ชื่อผู้แต่งทุกคน แต่ถ้ามี 7 คน หรือเกินกว่านี้ ให้ใส่เพียง 3 ชื่อแรก แล้วเติม et. al.
ตัวอย่าง
1. Baskett TF, Allen AC, Gray JH, Young DC, Young LM. Fetal brophysical profile and perinatal
death. Obstet Gynecol 1987; 70:357-60
2. Pollack MM, Getson PR, Ruttiman UE. et.al.Efficacy of intensive care. JAMA 1987 ; 258 : 1481-6.
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การอ้างเว็บไซต์ เรียงตามลำ�ดับดังนี้
หน่วยงาน (ชื่อผู้เขียน) ชื่อบทความ ชื่อเว็บไซต์ที่สืบค้น และวันที่เข้าไปสืบค้น ดังตัวอย่าง
1. Joint Commission on Accreditation of Health Organization. Revision to joint commission
standards in support to patient safety and medical/health care error reduction. July 2001.
Available at : www.JCAHO.org Accessed August 17, 2001.
2. ปฏิกิริยาต่อกันของยา micronazole oral gel และ warfarin. สืบค้นจาก : http://www.fda.moph.
go.th /fda-nethtml/product/apr/about/Drug Bulletin 6-3 pdf. วันที่เข้าไปสืบค้น June 8, 2004.
การอ้างหนังสือหรือตำ�รา ให้จัดลำ�ดับดังนี้
ผู้แต่ง. ชื่อหนังสือ. ครั้งที่พิมพ์. เมืองที่พิมพ์ : สำ�นักพิมพ์, ปีที่พิมพ์ : หน้า.
ตัวอย่างการอ้างหนังสือหรือตำ�รา
Pritchard JA, Madonald PC, Gant NF. Williams obstetrics. 17 ed. Norwalk, Connecticut : Appleton-Century-Crofts, 1985:976.
การอ้างบทหนึ่งในหนังสือหรือตำ�รา
ผู้เขียน. ชื่อเรื่อง. ใน: ชื่อบรรณาธิการ. บรรณาธิการ. ชื่อหนังสือ. ครั้งที่พิมพ์. เมืองที่พิมพ์ : สำ�นักพิมพ์, ปีที่
พิมพ์ : หน้า.
Merril JA, Creasman WT. Lesions of corpus uteri. In : Danfort DN, Scott JR, eds. Obstetrics and
gynecology. 5 ed. Philadelphia : JB Lippincott, 1986:1068-83.

6
ค�ำแนะน�ำการพิมพ์ที่พบผิดบ่อยเสมอ

ÐÐ แยกแต่ละวลี ภาษาไทย ใช้การเว้นวรรค (เคาะแป้น space bar 1 ครั้ง) / ภาษาอังกฤษ ใช้ comma (,)
ผิด:
ได้แก่ยา Simvastatin, Atorvastatin,Clopidogrel,Celecoxibและยาพ่น
ถูก:
ได้แก่ยา Simvastatin, Atorvastatin, Clopidogrel, Celecoxib และยาพ่น
ผิด:
ถูก:

ได้แก่ยา ยาเม็ด, ยาน�้ำ,ยาฉีด และยาพ่น
ได้แก่ยา ยาเม็ด ยาน�้ำ ยาฉีด และยาพ่น

ÐÐ ไม่พิมพ์ข้อความต่อเนื่องกันติดกัน แต่ต้องเว้นวรรค ในข้อความต่อไปนี้
ÐÐ ภาษาไทย + ภาษาอังกฤษ
ผิด:
มีตัวยาAmoxicillin 250mg ใน 1เม็ด
ถูก:
มีตัวยา Amoxicillin 250 mg ใน 1 เม็ด
ÐÐ ตัวอักษร-ตัวเลข
ผิด:
ร้อยละ 75.25และ ร้อยละ61.60ตามลำ�ดับ
ถูก:
ร้อยละ 75.25 และร้อยละ 61.60 ตามลำ�ดับ
ÐÐ วัน-เดือน-ปี และข้อความก่อน/หลัง วันที่
ผิด:
ตั้งแต่1 ตุลาคม พ.ศ.2563ถึง 30กันยายน พ.ศ.2564 / ปีงบประมาณ2563-2564
ถูก:
ตั้งแต่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2564 / ปีงบประมาณ 2563-2564
ÐÐ ข้อความปกติ-ค�ำในวงเล็บ ค�ำย่อ
ผิด:
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (สรพ.)และเกณฑ์คุณภาพเครือข่ายปฐมภูมิ(Primary Care
Award ,PCA)3ช่วงปีงบประมาณ2560 และสปสช.สนับสนุน
ถูก:
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (สรพ.) และเกณฑ์คุณภาพเครือข่ายปฐมภูมิ (Primary Care
Award, PCA)3 ช่วงปีงบประมาณ 2560 และ สปสช. สนับสนุน
ÐÐ การพิมพ์ไม้ยมก ให้เว้นช่องไฟทั้งก่อนและหลังไม้ยมก
ผิด:
พบการพิมพ์ผิดบ่อยๆ หลายๆครั้ง
ถูก:
พบการพิมพ์ผิดบ่อย ๆ หลาย ๆ ครั้ง

