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ค�ำแนะน�ำส�ำหรับการเตรียมบทความเพื่อเผยแพร่ในวารสารการแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย
1. ข้อก�ำหนดการเผยแพร่บทความในวารสาร
วารสารการแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย เปิ ดรับต้ นฉบับผลงานวิจัยและผลงานวิชาการทั้งภาษาไทยและภาษา
อังกฤษ ด้ านการแพทย์ฉุกเฉิน สาธารณภัย การแพทย์และสาธารณสุขที่เกี่ยวข้ องกับระบบการแพทย์ฉุกเฉิน โดย
บทความที่ส่งมาเพื่อพิจารณาเผยแพร่ ต้ องเป็ นไปตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
1.1 เป็ นผลงานทางวิชาการทั้งภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ไฟล์ต้นฉบับตามรูปแบบของวารสาร (รูปแบบ doc,
docx เท่านั้น) หรือ electronic file ในรูปแบบ Word for Windows
1.2 เป็ นบทความที่ไม่เคยลงตีพิมพ์ในหนังสือและวารสารใดมาก่อน ยกเว้ นเป็ นผลงานวิชาการที่ได้ นำ� เสนอใน
การประชุมทางวิชาการที่ไม่มี Proceedings และผู้นพิ นธ์จะต้ องไม่สง่ บทความเพื่อไปตีพิมพ์ในวารสารฉบับอื่นในเวลา
เดียวกัน โดยให้ แนบค�ำรับรองงานต้ นฉบับเพื่อยืนยันการขอตีพมิ พ์ในวารสารการแพทย์ฉกุ เฉินแห่งประเทศไทยเพียง
ที่เดียว และให้ ผ้ ูนิพนธ์ทุกคนลงนามรับรองด้ วย
1.3 ต้ องเขียนชื่อเรื่อง บทคัดย่อ ชื่อผู้นิพนธ์พร้ อมสังกัด เป็ นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และขอให้ ระบุช่ือ
ผู้นิพนธ์ท่รี ับผิดชอบบทความ พร้ อมหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่และ e-mail address ด้ วย
1.4 กองบรรณาธิการจะแจ้ งผลการพิจารณาการลงตีพิมพ์ในวารสารหลังจากผ่ านการประเมินคุณภาพโดย
ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ (peer reviews) และกองบรรณาธิการเป็ นที่เรียบร้ อยแล้ ว
1.5 หากผลงานวิชาการใดได้ รับการพิจารณาให้ พิมพ์เผยแพร่ และมีการส่งให้ แก้ ไข ผู้นิพนธ์ต้องแก้ ไขต้ นฉบับ
ให้ เสร็จและส่งคืนกองบรรณาธิการภายในเวลาที่กำ� หนด มิฉะนั้น จะถือว่าสละสิทธิ์การตีพิมพ์
ทั้งนี้ หากบทความที่ขอพิมพ์เผยแพร่ไม่เป็ นไปตามเงื่อนไขดังกล่าวข้ างต้ น กองบรรณาธิการขอใช้ สทิ ธิท่จี ะปฏิเสธ
บทความนั้นทันที
2. ประเภทของบทความทีน่ บั พิจารณาเพือ่ เผยแพร่
บทความทีจ่ ะพิมพ์เผยแพร่ในวารสารการแพทย์ฉกุ เฉิน มีทง้ั บทความวิจยั หรือนิพนธ์ต้นฉบับ และบทความวิชาการ
อื่นๆ เช่น บทความฟื้ นวิชา บทความพิเศษ ดังนี้
2.1 นิพนธ์ตน้ ฉบับ (original article)
เป็ นรายงานผลการศึกษา ค้ นคว้ าวิจัย ประกอบด้ วยเนื้อหาต่อไปนี้ ชื่อเรื่อง ชื่อผู้นิพนธ์พร้ อมชื่อสังกัด ทั้งภาษา

ไทยและภาษาอังกฤษ บทคัดย่อและค�ำส�ำคัญทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ บทน�ำ วิธกี ารศึกษา ผลการศึกษา วิจารณ์
กิตติกรรมประกาศ (ถ้ ามี) และเอกสารอ้ างอิง โดยมีความยาวเรื่องละไม่เกิน 15 หน้ าพิมพ์
2.2 บทความฟื้ นวิชาหรือบทบรรณนิทศั น์ (review article)
เป็ นบทความที่ทบทวนหรือรวบรวมความรู้เรื่องใดเรื่องหนึ่งจากวารสารหรือหนังสือต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ
มาวิเคราะห์ วิจารณ์ เปรียบเทียบเพื่อให้ เกิดความกระจ่างในเรื่องนั้นยิ่งขึ้น โดยบทความควรประกอบด้ วย ชื่อเรื่อง
ชื่อผู้นิพนธ์พร้ อมชื่อสังกัด สถานที่ทำ� งาน บทคัดย่อและค�ำส�ำคัญทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ บทน�ำ วิธกี ารสืบค้ น
ข้ อมูล เนื้อหาที่ทบทวน บทวิจารณ์ และเอกสารอ้ างอิง อาจมีความเห็นของผู้รวบรวมเพิ่มเติมด้ วย โดยมีความยาว
เรื่องละไม่เกิน 10 หน้ าพิมพ์
2.3 บทความพิเศษ (special article)
เป็ นบทความแสดงข้ อคิดเห็นหรือประสบการณ์ด้านการแพทย์และสาธารณสุข เกี่ยวโยงกับเหตุการณ์ปัจจุบันที่
อยู่ในความสนใจของนักวิชาการ บุคลากรในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน และประชาชนทัว่ ไป หรือเป็ นบทความที่รวบรวม
เนื้อหาและการแสดงความคิดเห็นวิพากษ์วจิ ารณ์ในเรื่องดังกล่าว ลักษณะของบทความควรประกอบด้ วย ชื่อเรื่อง ชื่อ
ผู้นิพนธ์ สถานที่ทำ� งาน บทคัดย่อและค�ำส�ำคัญ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ บทน�ำ เนื้อหา ข้ อคิดเห็นที่นำ� เสนอ
เอกสารอ้ างอิง ความยาวของเรื่องไม่ควรเกิน 15 หน้ าพิมพ์
2.4 รายงานผูป้ ่ วย (case report)
เป็ นการรายงานผู้ป่วยที่ไม่ธรรมดา หรือที่เป็ นโรคหรือกลุ่มอาการโรคใหม่ท่ไี ม่เคยรายงานมาก่อนหรือพบไม่บ่อย
และต้ องมีหลักฐานชัดเจนอย่างครบถ้ วน บางครั้งรวมบันทึกเวชกรรม (clinical note) ซึ่งเป็ นบทความรายงานผู้ป่วย
ที่มลี ักษณะเวชกรรม (case description) หรือการด�ำเนินโรค (clinical course) ที่ไม่ตรงแบบที่พบไม่บ่อย โครงสร้ าง
บทรายงานผู้ป่วยประกอบด้ วย ชื่อเรื่อง ชื่อผู้นิพนธ์ สถานที่ทำ� งาน บทคัดย่อและค�ำส�ำคัญ ทั้งภาษาไทยและภาษา
อังกฤษ บทน�ำ รายละเอียดที่พรรณนาผู้ป่วย วิจารณ์ หรือข้ อสังเกต และเอกสารอ้างอิง ความยาวของเรื่องไม่ควรเกิน
10 หน้ าพิมพ์
2.5 ปกิณกะ (miscellany)
เป็ นบทความสั้นทีเ่ นื้อหาอาจเข้ าข่ายหรือไม่เข้ าข่ายบทความต่างๆ ทีก่ ล่าวมาข้ างต้ น เช่น บันทึกเวชกรรม เวชกรรม
ทันยุค บทปริทศั น์ รายงานผลศึกษาวิจัยโดยสังเขป หรือรายงานเบื้องต้ น
2.6 จดหมายถึงบรรณาธิการ (letter to the editor) หรือจดหมายโต้ตอบ (correspondence)
เป็ นการติดต่อหรือตอบโต้ ระหว่างผู้อ่านกับผู้นิพนธ์บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารในกรณีผ้ ูอ่านมีข้อคิดเห็นแตก
ต่าง ต้ องการชี้ให้ เห็นความไม่สมบูรณ์หรือข้ อผิดพลาดของรายงาน และบางครั้งบรรณาธิการอาจวิพากษ์สนับสนุน
หรือโต้ แย้ งได้
3. การเตรียมต้นฉบับบทความ
ต้ องพิมพ์เป็ นไฟล์ MS Words เท่านั้น โดยตั้งค่าหน้ ากระดาษ A4 จัดหน้ าให้ มชี ่องว่างด้ านบน ด้ านล่าง ด้ านซ้ าย
ด้ านขวา ด้ านละ 1 นิ้ว ใช้ รปู แบบอักษร TH SarabunPSK ขนาด 16 พอยท์ และ single space และมีเนื้อหารวม
บทคัดย่อและเอกสารอ้ างอิง รวมเรื่องละไม่เกิน 15 หน้ า
การใช้ ภาษาไทย ยึดหลักของราชบัณฑิตยสถาน พยายามหลีกเลี่ยงการใช้ ภาษาอังกฤษในข้ อความภาษาไทย ยกเว้ น

กรณีท่จี ำ� เป็ น และไม่ใช้ คำ� ย่อนอกจากเป็ นค�ำที่ยอมรับกันโดยทั่วไป การแปลศัพท์องั กฤษเป็ นไทย หรือการเขียนทับ
ศัพท์ภาษาอังกฤษให้ ยึดหลักของราชบัณฑิตยสถาน การใช้ ศพั ท์ภาษาอังกฤษในเนื้อเรื่องภาษาไทย หากต้ องการใส่
ภาษาอังกฤษในวงเล็บ ให้ ใช้ อกั ษรตัวเล็ก เช่น ปัจจัยน�ำเข้ า (input) กระบวนการ (process) บทคัดย่อ (abstract)
ยกเว้ นชื่อหัวข้ อและชื่อเฉพาะให้ ข้ นึ ต้ นด้ วยอักษรตัวใหญ่
4. การเตรียมต้นฉบับบทความวิจยั หรือนิพนธ์ตน้ ฉบับ
4.1 ชื่อเรื่อง (title) ต้ องมีภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยชื่อเรื่องควรสั้น กะทัดรัด และสื่อเป้ าหมายหลักของ
การศึกษาวิจัย ไม่ใช้ คำ� ย่อ ความยาวไม่เกิน 100 ตัวอักษร รวมช่องไฟ ถ้ าชื่อยาวมาก ให้ ตดั เป็ นชื่อรอง (subtitle)
ชื่อเรื่อง ไม่ต้องใส่วลีท่ไี ม่จำ� เป็ น เช่น “การศึกษา...” หรือ “การสังเกต...”
4.2 ชื่อ-สกุลของผู้นิพนธ์ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ใช้ ช่ ือเต็ม ไม่ ใช้ คำ� ย่ อ ไม่ ต้องระบุตำ� แหน่ งและ
ค�ำน�ำหน้ าชื่อ พร้ อมระบุช่อื สังกัดหรือสถานที่ปฏิบตั งิ านของผู้นพิ นธ์ กรณีมมี ากกว่าหนึ่งสังกัดให้ ระบุเพียงสังกัดเดียว
กรณีมผี ้ ูนิพนธ์หลายคน และอยู่คนละสังกัด ให้ ใช้ สญ
ั ลักษณ์ต่อไปนี้ตามล�ำดับเพื่อแยกสังกัด *, **, *** รวมทั้งระบุ
หมายเลขโทรศัพท์ โทรศัพท์มอื ถือ และ E-mail ของผู้นิพนธ์ท่ใี ช้ ตดิ ต่อ
4.3 บทคัดย่อ (abstract) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ความยาวประมาณ 250-300 ค�ำ เป็ นเนื้อความย่อตาม
ล�ำดับโครงสร้ างของบทความ ได้ แก่ บทน�ำ วิธกี ารศึกษา ผลการศึกษา และวิจารณ์ ใช้ ภาษารัดกุมเป็ นประโยคสมบูรณ์
มีความหมายในตัวเอง ไม่ต้องหาความหมายต่อ ไม่ควรมีคำ� ย่อ ในภาษาอังกฤษต้ องเป็ นประโยคอดีต
4.4 ค�ำส�ำคัญ (keywords) ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ จ�ำนวน 3-5 ค�ำ ใส่ไว้ ท้ายบทคัดย่อ ส�ำหรับช่วยในการค้ นหา
บทความ
4.5 บทน�ำ (introduction) เป็ นส่วนของบทความที่บอกเหตุผลซึ่งน�ำไปสู่การศึกษา อธิบายให้ ผ้ ูอ่านรู้ปัญหา
ลักษณะ และขนาดของปัญหา ที่นำ� ไปสู่ความจ�ำเป็ นในการศึกษาวิจัย หากมีทฤษฎีท่จี ำ� เป็ นต้ องใช้ ในการศึกษา อาจ
วางพื้นฐานไว้ ในส่วนนี้ แต่ไม่ต้องทบทวนวรรณกรรมที่ไม่เกี่ยวกับจุดมุ่งหมายของการศึกษา และให้ รวมวัตถุประสงค์
ของการศึกษาไว้ ในตอนท้ ายของบทน�ำ
4.6 วิธกี ารศึกษา (methods หรือ material and methods) เป็ นการเขียนอธิบายกระบวนการท�ำวิจัยตามหลัก
ระเบียบวิธวี ิจัย โดยมีรายละเอียดพอสังเขปที่แสดงให้ เห็นถึงรายละเอียดของกระบวนการ ได้ แก่ รูปแบบการวิจัย
(study design, protocol) เช่น randomized double blind, descriptive หรือ quasi-experiment กลุ่มตัวอย่าง วิธกี าร
สุ่มตัวอย่าง วิธกี ารศึกษา หลักการที่ใช้ ในการศึกษาเชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพ รวมถึงเครื่องมือที่ใช้ ในการเก็บข้ อมูล
เช่น แบบสอบถาม การทดสอบคุณภาพของเครื่องมือ วิธกี ารเก็บข้ อมูล วิธกี ารวิเคราะห์ข้อมูล และสถิตทิ ่ใี ช้ รวมทั้ง
การได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย (ethical committee approval) กรณีมกี ารท�ำ
วิจัยในมนุษย์ ให้ ระบุว่าได้ ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการชุดใดบ้ าง เมื่อไร หากไม่มใี ห้ ช้ ีแจงด้ วย
4.7 ผลการศึกษา (results) เป็ นการแสดงผลที่พบหรือข้ อค้ นพบจากการวิจยั ตามล�ำดับหัวข้ อของแผนการศึกษา
อย่างชัดเจน เข้ าใจง่าย ถ้ าผลไม่ซับซ้ อน ไม่มตี วั เลขมาก สามารถบรรยายเป็ นร้ อยแก้ ว หากมีตวั เลขหรือตัวแปรมาก
ควรใช้ ตารางหรือแผนภูมิ และไม่ต้องอธิบายตัวเลขซ�ำ้ ในเนื้อเรื่อง โดยการน�ำเสนอตาราง ควรออกแบบตารางให้
เหมาะสม และน�ำเสนอข้ อมูลในตารางตามที่จำ� เป็ น
บทความเรื่องหนึ่งๆ ไม่ควรมีตารางหรือภาพมากเกินไป จ�ำนวนที่เหมาะสมคือ 1 – 5 ตารางหรือภาพ โดยมี

ล�ำดับที่และชื่อของตารางหรือภาพอยู่ด้านบน ภาพที่ใช้ ควรเป็ นที่มีความชัดเจนสูง อาจเป็ นไดอะแกรม ภาพวาด
ภาพถ่าย หรือกราฟที่ทำ� จากโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ทั้งนี้ ควรแยกพิมพ์ตาราง ภาพ และแผนภูมติ ่างหาก ไม่ควร
แทรกไว้ ในเนื้อเรื่อง
4.8 วิจารณ์ (discussion) เป็ นการแปลความหมายของผลการวิจัย และอธิบายเหตุผลว่าข้ อค้ นพบหรือผลการ
ศึกษาสามารถอธิบายด้ วยหลักการหรือทฤษฎีใดบ้ าง ตรงกับวัตถุประสงค์ สมมติฐานการวิจยั หรือไม่ อย่างไร มีความ
สอดคล้ องหรือขัดแย้ งกับผลการวิจัยอื่นหรือไม่ อย่างไร ในการอภิปรายควรสนับสนุนด้ วยข้ อมูลที่เป็ นเหตุเป็ นผล
และอธิบายโดยใช้ หลักฐานเชิงประจักษ์ อาจแสดงความเห็นตามประสบการณ์หรือข้ อมูลที่มีเพื่ออธิบายส่วนที่โดด
เด่นแตกต่างเป็ นพิเศษได้ และให้ ข้อเสนอแนะในการน�ำผลการวิจยั ไปใช้ ประโยชน์ หรือให้ ประเด็นค�ำถามที่ควรมีการ
วิจัยต่อไป
4.9 กิ ต ติ ก รรมประกาศ (acknowledgement) มี ย่ อ หน้ าเดี ย ว แจ้ ง ให้ ทราบว่ า มี ก ารช่ ว ยเหลื อ หรื อ
มีผ้ ูสนับสนุนทุนวิจัยที่สำ� คัญจากที่ใดบ้ าง
4.10 เอกสารอ้ างอิง (references) เป็ นการรวบรวมรายชื่อเอกสารที่ใช้ อ้างอิงข้ อความในเนื้อเรื่อง ซึ่งการอ้ างอิง
ใช้ ระบบแวนคูเวอร์ (Vancouver style) โดยใส่ตวั เลขในวงเล็บเป็ นตัวยก วางไว้ หลังข้ อความหรือหลังชื่อบุคคลเจ้ าของ
ข้ อความที่อ้างถึง บทความที่ไม่ได้ ตพี ิมพ์ให้ แจ้ ง “ไม่ได้ ตพี ิมพ์” หลีกเลี่ยง “ติดต่อส่วนตัว” มาใช้ อ้างอิง ส�ำหรับการ
เรียงล�ำดับเอกสารอ้ างอิงท้ ายเรื่อง ให้ เรียงตามล�ำดับการอ้ างอิงก่อน-หลังในเนื้อหาบทความ โดยตัวเลขที่กำ� กับใน
เนื้อเรื่องจะต้ องสอดคล้ องกับล�ำดับที่ในรายการอ้ างอิงท้ ายบทความ ทั้งนี้ การน�ำผลงานของผู้อ่นื มาใช้ ในบทความ
ควรใช้ ข้อมูลจากแหล่งที่มคี วามน่าเชื่อถือและทันสมัยไม่เกิน 10 ปี มีการระบุช่ ือผู้แต่งและปี พิมพ์อย่างชัดเจน และ
บทความที่มกี ารตรวจสอบพบว่าเข้ าข่ายการคัดลอกข้ อความ (plagiarism) จะถูกตัดสิทธิ์ในการพิจารณาลงตีพิมพ์
5. การเตรียมต้นฉบับบทความวิชาการประเภทอื่นๆ
5.1 ชื่อเรื่อง ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
5.2 ชื่อผู้นิพนธ์ทุกคน ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ใช้ ช่ ือเต็ม ไม่ใช้ คำ� ย่อ ไม่ต้องระบุตำ� แหน่งและค�ำน�ำหน้ า
พร้ อมระบุช่ ือสังกัดหรือสถานที่ปฏิบตั งิ าน กรณีมมี ากกว่าหนึ่งสังกัด ให้ ระบุเพียงสังกัดเดียว
5.3 บทคัดย่อ (abstract) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เขียนเป็ นความเรียงย่อหน้ าเดียว ประกอบด้ วยสาระ
สังเขปที่สำ� คัญและครบถ้ วน ใช้ ภาษารัดกุม เป็ นประโยคสมบูรณ์ มีความหมายในตัวเอง และไม่ควรมีคำ� ย่อ
5.4 ค�ำส�ำคัญ (key words) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จ�ำนวน 3-5 ค�ำ
5.5 บทน�ำ เป็ นการเขี ย นความส�ำ คั ญ ควรเขี ย นสาระหรื อ ข้ อ มู ล ส�ำ คั ญ ที่ เ ป็ นประเด็น หลั ก ของเรื่ อ ง
ที่นำ� เสนอ มีความกระชับ ตรงประเด็นและแสดงถึงความส�ำคัญว่าท�ำไมจึงน�ำเสนอบทความนี้
5.6 สาระปริ ทัศ น์ ใ นประเด็น ต่ า งๆ ที่ต รงกับ ชื่ อ เรื่ อ ง โดยประเด็น ที่น�ำ เสนอต้ อ งกระชั บ ตรงประเด็น
ไม่ซำ�้ ซ้ อน
5.7 วิ จ ารณ์ เป็ นการสรุ ป สาระ และแสดงความคิ ด เห็ น ของผู้ นิ พ นธ์ โ ดยจะอ้ า งอิ ง วรรณกรรมต่ า งๆ
มาเพิ่มเติมหรือไม่กไ็ ด้
5.8 กิตติกรรมประกาศ (หากมี)
5.9 เอกสารอ้ างอิง รูปแบบการอ้ างอิงใช้ ระบบแวนคูเวอร์

6. รูปแบบการเขียนเอกสารอ้างอิง
การอ้ างอิงใช้ ระบบแวนคูเวอร์ (Vancouver style) โดยใส่ตวั เลขในวงเล็บเป็ นตัวยก วางไว้ หลังข้ อความหรือหลัง
ชื่อบุคคลเจ้ าของข้ อความที่อ้างถึง โดยเริ่มจาก (1) และเรียงเลขต่อไปตามล�ำดับ ถ้ าอ้ างอิงซ�ำ้ ให้ ใช้ หมายเลขเดิม ไม่
ใช้ คำ� ย่อในรายการเอกสารอ้ างอิง ยกเว้ น ชื่อต้ นของผู้นิพนธ์และชื่อวารสาร โดยการเรียงล�ำดับเอกสารอ้ างอิงท้ าย
เรื่อง ให้ เรียงล�ำดับตามการอ้ างอิงก่อน-หลังในเนื้อหาบทความ
6.1 การอ้างอิงบทความจากวารสาร
รูปแบบการเขียน
ล�ำดับที่อ้างอิง. ชื่อผู้เขียนหรือผู้แต่ง. ชื่อบทความ. ชื่อย่อวารสาร ปี พิมพ์; ปี ที่ (volume): หน้ าแรก-หน้ า
สุดท้ าย.
ตัวอย่าง
1. Sultan A. Models of international emergency medical service (EMS) systems. Oman Med J 2010; 25:
320-3.
2. ขวัญประชา เชียงไชยสกุลไทย, ภาสกร สวนเรือง, อุทุมพร วงษ์ศลิ ป์ , พัชนี ธรรมวันนา, ถาวร สกุลพาณิชย์. การ
ทบทวนอัตราค่าบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ภายใต้ โครงการพัฒนาข้ อเสนอ UCEP ด้ านการเงินการคลัง. วารสาร
กรมการแพทย์ 2563; 45: 82-90.
3. พิมพ์ณดา อภิบาลศรี, บุญสม เกษะประดิษฐ์ . วิเคราะห์ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินและปัจจัยที่สมั พันธ์ต่อ
พฤติกรรมการใช้ บริการการแพทย์ฉุกเฉินของประชากรในโรงเรียนนายร้ อยพระจุลจอมเกล้ า. วารสารพยาบาล
ทหารบก 2561; 19 ฉบับพิเศษ พฤษภาคม-สิงหาคม : 291-9.
วารสารเล่มทีม่ ีเล่มผนวกหรือเล่มพิเศษ (Volume with supplement) เช่น เล่มพิเศษเล่มที่ 1 ของปี เขียนเป็ น
Suppl 1 ต่อจากปี ที่ โดยไม่ต้องอยู่ในวงเล็บ โดยสังเกตได้ จากเลขหน้ าจะมีตวั อักษร S อยู่ด้วย เช่น
1. Anamnart C, Poungvarin N. Patent foramen ovale and recurrent transient neurological symptoms: a case
report and review of literature. J Med Assoc Thai 2011;94 Suppl 1: S264-8.
วารสารเล่มผนวกทีม่ ีฉบับพิเศษ (Issue with supplement) ให้ เขียนฉบับพิเศษและตอนย่อยไว้ ในวงเล็บ เช่น
1. Akyol M, Dogan S, Kaptanoglu E, Ozcelik S. Systemic isotretinoin in the treatment of a Behcet’s patient
with arthritic symptoms and acne lesions. Clin Exp Rheumatol 2002; 20(4 Suppl 26): S1-55.
โปรดสังเกตเครือ่ งหมายวรรคตอน เนือ่ งจากเอกสารอ้างอิงทุกรายการจะใช้เครือ่ งหมายวรรคตอนเป็ นมาตรฐาน
เดียวกัน

ค�ำอธิบาย
1) ชื่อผู้เขียน อาจหมายถึง ผู้เขียน ผู้แปล ผู้รวบรวม บรรณาธิการ หรือหน่วยงาน
• ผู้ เ ขี ย นที่เ ป็ นชาวต่ า งประเทศ ให้ เ ขี ย นนามสกุ ล ขึ้ นก่ อ น ตามด้ ว ยอัก ษรย่ อ ของชื่ อ ต้ น และชื่ อ กลาง
โดยไม่ต้องมีเครื่องหมายใดๆ คั่น
• ผู้เขียนที่เป็ นคนไทย ให้ เขียนแบบภาษาไทย โดยการเขียนชื่อและนามสกุลเป็ นค�ำเต็ม แต่ถ้าเป็ นบทความ
ภาษาอังกฤษ ก็ใช้ แบบเดียวกับเอกสารที่ผ้ ูเขียนเป็ นชาวต่างประเทศ
• ถ้ าผู้เขียนมีหลายคนแต่ ไม่ เกิน 6 คน ให้ ใส่ช่ือทุกคน โดยใช้ เครื่ องหมายจุ ลภาค (comma – “,”)
คั่นระหว่าง แต่ละคนและหลังชื่อสุดท้ ายใช้ เครื่องหมายมหัพภาค (full stop หรือ dot – “.”) กรณีผ้ ูเขียน
เกิน 6 คน ให้ ใส่ ชื่อผู้เขียน 6 คนแรก คั่นด้ วยเครื่องหมายจุลภาค (comma- “,”) และตามด้ วย et al. ภาษา
ไทยใช้ คำ� ว่า “และคณะ”
2) ชื่อบทความ
• บทความเป็ นภาษาอังกฤษ ใช้ ตวั พิมพ์เล็กทั้งหมด ยกเว้ น อักษรตัวแรก และค�ำเฉพาะ ใช้ ตวั พิมพ์ใหญ่ เช่น
ชื่อคน ชื่อหน่วยงาน หรือชื่อสถานที่ เมื่อจบชื่อบทความให้ ใช้ เครื่องหมายมหัพภาค (full stop - .)
• บทความภาษาไทย ให้ เขียนแบบค�ำไทย
3) ชื่อวารสาร
• วารสารภาษาอังกฤษ ใช้ ช่ือย่อตามรูปแบบของ U.S. National Library of Medicine ที่ตีพิมพ์ใน Index
Medicus ทุกปี
• วารสารภาษาไทยยังไม่ มีช่ ือย่ ออย่ างเป็ นทางการ ให้ ใช้ ช่ ือเต็มที่ปรากฏที่หน้ าปก เช่ น วารสารวิชาการ
สาธารณสุข จดหมายเหตุทางการแพทย์ จุฬาลงกรณ์เวชสาร สารศิริราช ฯลฯ
4) ใช้ ปี พ.ศ. ส�ำหรับวารสารภาษาไทย หรือ ค.ศ. ส�ำหรับวารสารภาษาอังกฤษ และปี ที่พิมพ์ หรือ volume ไม่
ต้ องใส่เดือนหรือวันที่พิมพ์
5) เลขหน้ า (Page) ให้ ใส่เลขหน้ าแรก-หน้ าสุดท้ าย โดยใช้ ตวั เลขเต็มส�ำหรับหน้ าแรก และตัวเลขซ�ำ้ ออกส�ำหรับ
เลขหน้ าสุดท้ าย เช่น หน้ า 10-18 ใช้ 10-8. หน้ า S104-S111 ใช้ S104-11.
6.2 การอ้างอิงหนังสือหรือต�ำรา
6.2.1 การอ้างอิงทั้งหมด
รูปแบบการเขียน
ล�ำดับที่อ้างอิง. ชื่อผู้เขียน. ชื่อหนังสือ. ครั้งที่พิมพ์ (edition). เมืองที่พิมพ์: ส�ำนักพิมพ์; ปี ที่พิมพ์.
ตัวอย่าง
1. Kijsanayotin B, Sinthuvanich D. LONIC data standards and Thai health information systems. Nonthaburi: Health System Research Institute; 2012.
2. ไพบูลย์ สุริยะวงศ์ไพศาล, สัมฤทธิ์ ศรีธำ� รงสวัสดิ์, พินทุสร เหมพิสทุ ธิ์, บุณยวีร์ เอื้อศิริวรรณ, อังสุมาลี ผลภาค,

อาณัติ วรรณศรี, และคณะ รายงานผลการศึกษาโครงการรวบรวมองค์ความรู้และถอดบทเรียนรูปแบบการบริหาร
จัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินระดับพื้นที่. นนทบุรี: ส�ำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย และ
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; 2556.
3. ลักษณ์ ชุตธิ รรมานันท์, นิกร จันภิลม, ธนาวรรณ แสนปัญญา, สุวิชา จันทร์สรุ ิยกุล. การพัฒนารูปแบบการให้
บริการการแพทย์ฉุกเฉินในผู้สงู อายุกระดูกสะโพกหัก จังหวัดแพร่. นนทบุรี: สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ;
2561.
ค�ำอธิบาย
• ชื่อผู้เขียน อาจเป็ นบุคคล หน่วยงาน บรรณาธิการ (editor) หรือคณะบรรณาธิการ (editors) ให้ ใช้ ข้อก�ำหนด
เดียวกันกับชื่อผู้เขียนในการอ้ างอิงบทความจากวารสาร
• ชื่อหนังสือ ให้ ใช้ ตวั อักษรตัวใหญ่เฉพาะอักษรตัวแรกของชื่อหนังสือ
• ครั้งที่พิมพ์ (edition) ถ้ าเป็ นการพิมพ์ครั้งที่ 1 ไม่ต้องใส่ส่วนนี้
• เมืองที่พิมพ์หรือสถานที่พิมพ์ (place of publication) ให้ ใส่ช่ ือเมืองที่สำ� นักพิมพ์ต้งั อยู่ ถ้ ามีหลายเมืองให้
ใช้ เมืองแรก ถ้ าเมืองไม่เป็ นที่ร้ ูจักให้ ใส่ช่ือย่อของรัฐหรือประเทศ ถ้ าหากไม่ปรากฏเมืองที่พิมพ์ให้ ใช้ คำ� ว่า
n.p. ซึ่งย่อมาจาก no place of publication ภาษาไทยใช้ ค�ำว่า ม.ป.ท. ย่อมาจากค�ำว่า ไม่ปรากฏสถานที่พิมพ์
• ปี พมิ พ์ (year) ให้ ใส่เฉพาะตัวเลข ปี พ.ศ. ถ้ าเป็ นหนังสือภาษาไทย หรือ ค.ศ. ถ้ าเป็ นหนังสือภาษาต่างประเทศ
แล้ วจบด้ วยเครื่องหมายมหัพภาพ หรือ full stop (.)
6.2.2 การอ้างอิงบทหนังสือทีม่ ีผูเ้ ขียนเฉพาะบท และบรรณาธิการของหนังสือ
รูปแบบการเขียน
ล�ำ ดั บ ที่ อ้ า งอิ ง . ชื่ อ ผู้ เ ขี ย น. ชื่ อ บท. ใน หรื อ In: ชื่ อ บรรณาธิ ก าร, บรรณาธิ ก าร/editor(s).
ชื่อหนังสือ. ครั้งที่พิมพ์. เมืองที่พิมพ์: ส�ำนักพิมพ์; ปี พิมพ์. หน้ า/P. หน้ าแรก-หน้ าสุดท้ าย.
ตัวอย่าง
1. Alexander RG. Considerations in creating a beautiful smile. In: Romano R, editor. The art of the smile.
London: Quintessence Publishing; 2005. p. 187-210.
2. เกรียงศักดิ์ จีระแพทย์. การให้ สารน�ำ้ และเกลือแร่. ใน: มนตรี ตู้จินดา, วินัย สุวัตถี, อรุณ วงษ์จิราษฎร์, ประอร
ชวลิ ต ธ�ำ รง, พิ ภ พ จิ ร ภิ ญ โญ, บรรณาธิ ก าร. กุ ม ารเวชศาสตร์ . พิ ม พ์ ค รั้ ง ที่ 2. กรุ ง เทพมหานคร:
เรือนแก้ วการพิมพ์; 2540. หน้ า 424-78.
โปรดสังเกตเครื่องหมายวรรคตอน เนื่องจากเอกสารอ้ างอิงทุกรายการจะใช้ เครื่องหมายวรรคตอนเป็ นมาตรฐาน
เดียวกัน

6.3 การอ้างอิงเอกสารทีเ่ ป็ นหนังสือประกอบการประชุม หรือรายงานการประชุม (conference proceeding)
รูปแบบการเขียน
ล�ำดับที่อ้างอิง. ชื่อบรรณาธิการ, บรรณาธิการ. ชื่อเรื่อง. ชื่อการประชุม; วัน เดือน ปี ที่ประชุม; สถานที่จัด
ประชุม. เมืองที่พิมพ์: ส�ำนักพิมพ์; ปี พิมพ์.
ตัวอย่าง
1. Kimura J, Shibasaki H, editors. Recent advances in clinical neurophysiology. Proceedings of the 10
International Congress of EMG and Clinical Neurophysiology; 1995 Oct 15-19; Kyoto, Japan. Amsterdam: Elsevier; 1996.
th

6.4 การอ้างอิงบทความทีน่ ำ� เสนอในการประชุม หรือสรุปผลการประชุม (Conference paper)
รูปแบบการเขียน
ล�ำดับที่อ้างอิง. ชื่อผู้เขียน. ชื่อเรื่อง. ใน/In: ชื่อบรรณาธิการ, บรรณาธิการ/editor. ชื่อการประชุ ม;
วัน เดือน ปี ที่ประชุม; สถานที่จัดประชุม, เมืองที่ประชุม. เมืองที่พิมพ์: ส�ำนักพิมพ์; ปี ที่พิมพ์. หน้ า/p. หน้ า
แรก-หน้ าสุดท้ าย.
ตัวอย่าง
1. Christensen S, Oppacher F. An analysis of Koza’s computational effort statistic for genetic programming.
In: Foster Ja, Lutton E, Miller J, Ryan C, Tettaamanzi AG, editors. Genetic programming. EuroGp2002;
Proceedings of the 5th European Conference on Genetic Programming; 2002 Apr 3-5; Kinsdale, Ireland.
Berlin: Springer; 2002. p. 182-91.
2. อรรณพ สุขไพบูลย์, ชุภาศิริ อภินันท์เดชา, ชาตรี เจริญชีวกุล. ความพึงพอใจของผู้รับบริการในระบบการแพทย์
ฉุกเฉิน เทศบาลนครรังสิต จังหวัดปทุมธานี. การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3 “ก้ าว
สู่ทศวรรษที่ 2: บูรณาการงานวิจัย ใช้ องค์ความรู้ สู่ความยั่งยืน”; 17 มิถุนายน 2559; วิทยาลัยนครราชสีมา,
นครราชสีมา. นนทบุรี: สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ; 2559. หน้ า 417-25.
6.5 การอ้างอิงวิทยานิพนธ์
รูปแบบการเขียน
ล�ำดับที่อ้างอิง. ชื่อผู้เขียน. ชื่อเรื่อง [ประเภท/ระดับปริญญา]. เมืองที่พิมพ์: มหาวิทยาลัย; ปี ที่ได้ รับปริญญา.
จ�ำนวนหน้ า.

ตัวอย่าง
1. Kaplan SJ. Post-hospital home health care: the elderly’s access and utilization [dissertation]. St. Louis,
MO: Washington University; 1995. 111 p.
2. เมธาวินี ขุมทอง. การศึกษาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินตามการรับรู้ของอาสาสมัครกู้ชีพฉุกเฉินเบื้องต้ น ใน
เขตอ�ำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร [วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต]. ชลบุรี: มหาวิทยาลัยบูรพา;
2556. 90 หน้ า.
6.6 การอ้างอิงเอกสารทีเ่ ป็ นกฎหมาย
• กรณีท่เี ป็ นพระราชบัญญัติ ให้ ระบุช่ือของพระราชบัญญัติน้ัน. ระบุรายละเอียดของแหล่งเผยแพร่ ซึ่งก็คือ
ราชกิจจานุเบกษา
• กรณีท่เี ป็ นกฎกระทรวง ให้ ใส่ช่ือกระทรวงที่ออกกฎนั้น และระบุช่ ือของกฎหมายที่ออก. ระบุรายละเอียดของ
แหล่งเผยแพร่ ซึ่งก็คือ ราชกิจจานุเบกษา
ตัวอย่าง
1. พระราชบัญญัตกิ ารแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2551. ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 125, ตอนที่ 44 ก (ลงวันที่ 6 มีนาคม
2551).
2. กระทรวงศึกษาธิการ. กฎกระทรวง ก�ำหนด ประเภทของสถานศึกษาและการด�ำเนินการของสถานศึกษาในการ
ป้ องกันและแก้ ไขปั ญหาการตั้งครรภ์ในวัย รุ่น พ.ศ. 2561. ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 135, ตอนที่ 81 ก
(ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2561).
6.7 สิทธิบตั ร (Patent)
ตัวอย่าง
1. Pagedas AC, inventor; Ancel Surgical R@D Inc., assignee. Flexible endoscopic grasping and cutting
device and positioning tool assembly. United States patent US 20020103498. 2002 Aug 1.
6.8 การอ้างอิงบทความในหนังสือพิมพ์
รูปแบบการเขียน
ล�ำดับที่อ้างอิง. ชื่อผู้เขียน. ชื่อเรื่อง. ชื่อหนังสือพิมพ์. ปี เดือน วันที่; เลขหน้ า (เลขคอลัมน์).
ตัวอย่าง
1. Robertson J. Not married to the art. The Courier Mail (Weekend edition). 2010 Mar 6-7: Sect. ETC:
15.
2. ซี 12. ตุลาการศาล ปค, เข้ ารอบ. ไทยรัฐ. 2543 พ.ย. 20; ข่าวการศึกษา ศาสนา-สาธารณสุ ข: 12 (คอลัมน์
2).

6.9 การอ้างอิงสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ (electronic material)
6.9.1 วารสารอิเล็กทรอนิกส์
รูปแบบการเขียน
ล�ำดับที่อ้างอิง. ชื่อผู้เขียน. ชื่อบทความ. ชื่อวารสาร [ประเภทของสื่อ]. ปี ที่พิมพ์ [สืบค้ นเมื่อ/cited ปี เดือน
วันที่]; ปี ที่ (volume): [หน้ า]. แหล่งข้ อมูล :Available from: http://...........................
ตัวอย่าง
1. Annas GJ. Resurrection of a stem-cell funding barrier—Dickey-Wicker in court. N Engl J Med [Internet].
2010 [cited 2011 Jun 15];363: 1687-9. Available from: http://www.nejm.org/doi/pdf/ 10.1056/
NEJMp1010466
2. วันดี สันติวุฒิเมธี, การแพทย์พาณิชย์ อาชญากรที่มองไม่เห็น. สารคดี [อินเทอร์เน็ต]. 2553 [สืบค้ นเมื่อ 20
ก.พ. 2556];8: 188. แหล่งข้ อมูล: http://www.sarakadee.com/feature/2000/10/doctor.htm
6.9.2 หนังสือหรือบทความอิเล็กทรอนิกส์
รูปแบบการเขียน
ล�ำดับที่อ้างอิง. ชื่อผู้แต่ง. ชื่อเรื่อง [ประเภทของสื่อ]. เมืองที่พิมพ์: ส�ำนักพิมพ์; ปี ที่พิมพ์ [สืบค้ นเมื่อ/
cited ปี เดือน วันที่]. แหล่งข้ อมูล : Available from: http://...........................
ตัวอย่าง
1. Foley KM, Gelband H, editors. Improving palliative care for cancer [Internet]. Washington:
National Academy Press; 2001 [cited 2002 Jul 9]. Available from: http://www.nap.edu/
books/ 0309074029/html/
2. จิ ร าภรณ์ จั น ทร์ จ ร. การเขี ย นรายการอ้ า งอิ ง ในเอกสารวิ ช าการทางการแพทย์ [อิ น เทอร์ เ น็ ต ].
กรุงเทพมหานคร: คณะแพทยศาสตร์ จุ ฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2551 [สืบค้ นเมื่อ 18 ต.ค. 2554].
แหล่งข้ อมูล: http://liblog.dpu.ac.th/analyresource/wp-content/uploads/2010/06/reference08.pdf
6.9.3 สือ่ อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ
รูปแบบการเขียน
ล�ำดับที่อ้างอิง. ชื่อผู้เขียน. ชื่อเรื่อง. ชนิดของสื่อ [Serial online]. ปี ที่พิมพ์ [วัน เดือน ปี ที่สบื ค้ นข้ อมูล /
cited ปี เดือน วันที่]; ปี ที่ (volume): [จ�ำนวนหน้ าหรือจ�ำนวนภาพ]. แหล่งข้ อมูล: Available from: http:
//...........................

6.10 การอ้างอิงเอกสารทีย่ งั ไม่ได้ตีพมิ พ์หรือก�ำลังรอตีพมิ พ์
ใช้ รปู แบบการอ้ างอิงตามประเภทเอกสารข้ างต้ น (เช่น บทความในวารสาร หนังสือ) และระบุว่า In press หรือ
รอตีพิมพ์ เช่น
1. Leshner AL. Molecular mechanisms of Cocaine addiction. N Eng J Med. In press 2021.
อาจใช้ คำ� ว่า “forthcoming’ ถ้ าไม่แน่ว่าเอกสารนั้นๆ จะได้ รับการตีพิมพ์หรือไม่
7. การส่งต้นฉบับ
ขอให้ ส่งบทความ online โดยส่งที่ https://www.niems.go.th/ ทั้งนี้ไฟล์ของบทความให้ ใช้ โปรแกรม Word
เท่านั้น และกรณีท่มี ภี าพประกอบ ขอให้ ส่งเป็ นไฟล์ภาพแยกต่างหาก โดยใช้ โปรแกรมไฟล์ภาพ เช่น ประเภท jpg
ขอข้อมูลเพิม่ เติมได้ที่
ส�ำนักวิจัยและพัฒนาวิชาการ
สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
88/40 อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้ าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุข ซอย 6 ต�ำบลตลาดขวัญ อ�ำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร 0 2872 1600			
โทรสาร 0 2872 1604		
Emil: jemst@niems.go.th
เมื่อบรรณาธิการได้ รับต้ นฉบับไว้ หากบทความมีรูปแบบถูกต้ อง จะส่งให้ ผ้ ูเชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพ และ
จะแจ้ งให้ ผ้ ูนิพนธ์ทราบว่า ให้ แก้ ไขก่อนตีพิมพ์ รับตีพิมพ์โดยไม่แก้ ไข หรือไม่รับพิจารณาตีพิมพ์
บทความที่ไม่ได้ รับพิจารณาตีพิมพ์ ทางสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติจะไม่ส่งคืนให้ ผ้ ูนิพนธ์
บทความที่ได้ รับการตีพิมพ์ ผู้นิพนธ์สามารถ download ได้ จาก website ของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
8. ข้อพิจารณาอื่นๆ
• เนื้อหาและข้ อมูลในบทความที่พิมพ์เผยแพร่ในวารสารการแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย ถือเป็ นข้ อคิดเห็น
และความรั บผิดชอบของผู้นิพนธ์โดยตรง ซึ่งกองบรรณาธิการวารสารไม่ จำ� เป็ นต้ องเห็นด้ วยหรื อร่ วม
รับผิดชอบใดๆ
• บทความ ข้ อมูล เนื้อหา รูปภาพ ฯลฯ ที่ได้ รับการพิมพ์เผยแพร่ในวารสารการแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย
ถือเป็ นลิขสิทธิ์ของวารสารการแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ หากบุคคล
หรือหน่วยงานใดต้ องการน�ำข้ อมูลทั้งหมดหรือบางส่วนไปเผยแพร่ต่อหรือเพื่อกระท�ำการใดๆ ต้ องได้ รับ
อนุญาตเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติก่อนเท่านั้น

