
วารสารการแพทยฉุ์กเฉินแห่งประเทศไทย

สถาบนัการแพทยฉุ์กเฉินแห่งชาติ

Journal of Emergency Medical Services of Thailand

National Institute for Emergency Medicine

ค�าแนะน�าส�าหรบัผูน้พินธ์

ค�ำแนะน�ำส�ำหรับกำรเตรียมบทควำมเพ่ือเผยแพร่ในวำรสำรกำรแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย

 1. ขอ้ก�าหนดการเผยแพร่บทความในวารสาร

วำรสำรกำรแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย เปิดรับต้นฉบบัผลงำนวิจัยและผลงำนวิชำกำรทั้งภำษำไทยและภำษำ

องักฤษ ด้ำนกำรแพทย์ฉุกเฉิน สำธำรณภัย กำรแพทย์และสำธำรณสขุที่เกี่ยวข้องกบัระบบกำรแพทย์ฉุกเฉิน โดย

บทควำมที่ส่งมำเพ่ือพิจำรณำเผยแพร่ ต้องเป็นไปตำมเงื่อนไข ดงัต่อไปน้ี

1.1 เป็นผลงำนทำงวิชำกำรทั้งภำษำไทยหรือภำษำองักฤษ ไฟล์ต้นฉบบัตำมรปูแบบของวำรสำร (รปูแบบ doc, 

docx เทำ่น้ัน) หรือ electronic file ในรปูแบบ Word for Windows 

1.2 เป็นบทควำมที่ไม่เคยลงตีพิมพ์ในหนังสอืและวำรสำรใดมำก่อน ยกเว้นเป็นผลงำนวิชำกำรที่ได้น�ำเสนอใน

กำรประชุมทำงวิชำกำรที่ไม่ม ีProceedings และผู้นิพนธจ์ะต้องไม่ส่งบทควำมเพ่ือไปตพิีมพ์ในวำรสำรฉบบัอื่นในเวลำ

เดยีวกนั โดยให้แนบค�ำรับรองงำนต้นฉบบัเพ่ือยืนยันกำรขอตพิีมพ์ในวำรสำรกำรแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทยเพียง

ที่เดยีว และให้ผู้นิพนธทุ์กคนลงนำมรับรองด้วย

1.3 ต้องเขียนช่ือเร่ือง บทคัดย่อ ช่ือผู้นิพนธพ์ร้อมสงักดั เป็นภำษำไทยและภำษำองักฤษ และขอให้ระบุช่ือ         

ผู้นิพนธท์ี่รับผดิชอบบทควำม พร้อมหมำยเลขโทรศพัทเ์คล่ือนที่และ e-mail address ด้วย

1.4 กองบรรณำธิกำรจะแจ้งผลกำรพิจำรณำกำรลงตีพิมพ์ในวำรสำรหลังจำกผ่ำนกำรประเมินคุณภำพโดย 

ผู้ทรงคุณวุฒิพิจำรณำบทควำม (peer reviews) และกองบรรณำธกิำรเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

1.5 หำกผลงำนวิชำกำรใดได้รับกำรพิจำรณำให้พิมพ์เผยแพร่ และมกีำรส่งให้แก้ไข ผู้นิพนธต้์องแก้ไขต้นฉบบั

ให้เสรจ็และส่งคืนกองบรรณำธกิำรภำยในเวลำที่ก�ำหนด มฉิะน้ัน จะถอืว่ำสละสทิธิ์กำรตพิีมพ์

ทั้งน้ี หำกบทควำมที่ขอพิมพ์เผยแพร่ไม่เป็นไปตำมเงื่อนไขดงักล่ำวข้ำงต้น กองบรรณำธกิำรขอใช้สทิธทิี่จะปฏเิสธ

บทควำมน้ันทนัท ี

 2. ประเภทของบทความทีน่บัพจิารณาเพือ่เผยแพร่

บทควำมทีจ่ะพิมพ์เผยแพร่ในวำรสำรกำรแพทย์ฉุกเฉิน มทีัง้บทควำมวิจัยหรือนิพนธต้์นฉบบั และบทควำมวิชำกำร 

อื่นๆ เช่น บทควำมฟ้ืนวิชำ บทควำมพิเศษ ดงัน้ี 

2.1 นพินธต์น้ฉบบั (original article) 

เป็นรำยงำนผลกำรศกึษำ ค้นคว้ำวิจัย ประกอบด้วยเน้ือหำต่อไปน้ี ช่ือเร่ือง ช่ือผู้นิพนธพ์ร้อมช่ือสงักดั ทั้งภำษำ



ไทยและภำษำองักฤษ บทคัดย่อและค�ำส�ำคัญทั้งภำษำไทยและภำษำองักฤษ บทน�ำ วิธกีำรศกึษำ ผลกำรศกึษำ วิจำรณ ์

กติตกิรรมประกำศ (ถ้ำม)ี และเอกสำรอ้ำงองิ โดยมคีวำมยำวเร่ืองละไม่เกนิ 15 หน้ำพิมพ์

2.2 บทความฟ้ืนวิชาหรือบทบรรณนทิศัน ์(review article) 

เป็นบทควำมที่ทบทวนหรือรวบรวมควำมรู้ เร่ืองใดเร่ืองหน่ึงจำกวำรสำรหรือหนังสอืต่ำงๆ ทั้งในและต่ำงประเทศ 

มำวิเครำะห์ วิจำรณ ์เปรียบเทยีบเพ่ือให้เกดิควำมกระจ่ำงในเร่ืองน้ันย่ิงขึ้น โดยบทควำมควรประกอบด้วย ช่ือเร่ือง 

ช่ือผู้นิพนธพ์ร้อมช่ือสงักดั สถำนที่ท�ำงำน บทคัดย่อและค�ำส�ำคัญทั้งภำษำไทยและภำษำองักฤษ บทน�ำ วิธกีำรสบืค้น

ข้อมูล เน้ือหำที่ทบทวน บทวิจำรณ ์และเอกสำรอ้ำงองิ อำจมคีวำมเหน็ของผู้รวบรวมเพ่ิมเตมิด้วย โดยมคีวำมยำว

เร่ืองละไม่เกนิ 10 หน้ำพิมพ์

2.3 บทความพเิศษ (special article) 

เป็นบทควำมแสดงข้อคิดเหน็หรือประสบกำรณด้์ำนกำรแพทย์และสำธำรณสขุ เกี่ยวโยงกบัเหตุกำรณปั์จจุบันที่

อยู่ในควำมสนใจของนักวิชำกำร บุคลำกรในระบบกำรแพทย์ฉุกเฉิน และประชำชนทัว่ไป หรือเป็นบทควำมที่รวบรวม

เน้ือหำและกำรแสดงควำมคิดเหน็วิพำกษ์วิจำรณใ์นเร่ืองดงักล่ำว ลักษณะของบทควำมควรประกอบด้วย ช่ือเร่ือง ช่ือ

ผู้นิพนธ ์สถำนที่ท�ำงำน บทคัดย่อและค�ำส�ำคัญ ทั้งภำษำไทยและภำษำองักฤษ บทน�ำ เน้ือหำ ข้อคิดเหน็ที่น�ำเสนอ 

เอกสำรอ้ำงองิ ควำมยำวของเร่ืองไม่ควรเกนิ 15 หน้ำพิมพ์

2.4 รายงานผูป่้วย (case report) 

เป็นกำรรำยงำนผู้ป่วยที่ไม่ธรรมดำ หรือที่เป็นโรคหรือกลุ่มอำกำรโรคใหม่ที่ไม่เคยรำยงำนมำก่อนหรือพบไม่บ่อย 

และต้องมหีลักฐำนชัดเจนอย่ำงครบถ้วน บำงคร้ังรวมบนัทกึเวชกรรม (clinical note) ซ่ึงเป็นบทควำมรำยงำนผู้ป่วย

ที่มลัีกษณะเวชกรรม (case description) หรือกำรด�ำเนินโรค (clinical course) ที่ไม่ตรงแบบที่พบไม่บ่อย โครงสร้ำง

บทรำยงำนผู้ป่วยประกอบด้วย ช่ือเร่ือง ช่ือผู้นิพนธ ์ สถำนที่ท�ำงำน บทคัดย่อและค�ำส�ำคัญ ทั้งภำษำไทยและภำษำ

องักฤษ บทน�ำ รำยละเอยีดที่พรรณนำผู้ป่วย วิจำรณ ์หรือข้อสงัเกต และเอกสำรอ้ำงองิ ควำมยำวของเร่ืองไม่ควรเกนิ 

10 หน้ำพิมพ์

2.5 ปกิณกะ (miscellany) 

เป็นบทควำมสั้นทีเ่น้ือหำอำจเข้ำข่ำยหรือไม่เข้ำข่ำยบทควำมต่ำงๆ ทีก่ล่ำวมำข้ำงต้น เช่น บนัทกึเวชกรรม เวชกรรม

ทนัยุค บทปริทศัน์ รำยงำนผลศกึษำวิจัยโดยสงัเขป หรือรำยงำนเบื้องต้น

2.6 จดหมายถงึบรรณาธิการ (letter to the editor) หรือจดหมายโตต้อบ (correspondence) 

เป็นกำรติดต่อหรือตอบโต้ระหว่ำงผู้อ่ำนกบัผู้นิพนธบ์ทควำมที่ตีพิมพ์ในวำรสำรในกรณผู้ีอ่ำนมีข้อคิดเหน็แตก

ต่ำง ต้องกำรช้ีให้เหน็ควำมไม่สมบูรณห์รือข้อผดิพลำดของรำยงำน และบำงคร้ังบรรณำธกิำรอำจวิพำกษ์สนับสนุน

หรือโต้แย้งได้

 3. การเตรียมตน้ฉบบับทความ

ต้องพิมพ์เป็นไฟล์ MS Words เทำ่น้ัน โดยตั้งค่ำหน้ำกระดำษ A4 จัดหน้ำให้มช่ีองว่ำงด้ำนบน ด้ำนล่ำง ด้ำนซ้ำย 

ด้ำนขวำ ด้ำนละ 1 น้ิว ใช้รปูแบบอกัษร TH SarabunPSK ขนำด 16 พอยท ์และ single space และมเีน้ือหำรวม

บทคัดย่อและเอกสำรอ้ำงองิ รวมเร่ืองละไม่เกนิ 15 หน้ำ

กำรใช้ภำษำไทย ยึดหลักของรำชบณัฑติยสถำน พยำยำมหลีกเล่ียงกำรใช้ภำษำองักฤษในข้อควำมภำษำไทย ยกเว้น



กรณทีี่จ�ำเป็น และไม่ใช้ค�ำย่อนอกจำกเป็นค�ำที่ยอมรับกนัโดยทั่วไป กำรแปลศพัทอ์งักฤษเป็นไทย หรือกำรเขยีนทบั

ศพัทภ์ำษำองักฤษให้ยึดหลักของรำชบณัฑติยสถำน กำรใช้ศพัทภ์ำษำองักฤษในเน้ือเร่ืองภำษำไทย หำกต้องกำรใส่

ภำษำองักฤษในวงเลบ็ ให้ใช้อกัษรตวัเลก็ เช่น ปัจจัยน�ำเข้ำ (input) กระบวนกำร (process) บทคัดย่อ (abstract) 

ยกเว้นช่ือหัวข้อและช่ือเฉพำะให้ขึ้นต้นด้วยอกัษรตวัใหญ่

 4. การเตรียมตน้ฉบบับทความวิจยั หรือนพินธต์น้ฉบบั

4.1 ช่ือเร่ือง (title) ต้องมภีำษำไทยและภำษำองักฤษ โดยช่ือเร่ืองควรสั้น กะทดัรัด และสื่อเป้ำหมำยหลักของ

กำรศกึษำวิจัย ไม่ใช้ค�ำย่อ ควำมยำวไม่เกนิ 100 ตวัอกัษร รวมช่องไฟ ถ้ำช่ือยำวมำก ให้ตดัเป็นช่ือรอง (subtitle) 

ช่ือเร่ือง ไม่ต้องใส่วลีที่ไม่จ�ำเป็น เช่น “กำรศกึษำ...” หรือ “กำรสงัเกต...”

4.2 ช่ือ-สกุลของผู้นิพนธ์ ทั้งภำษำไทยและภำษำอังกฤษ ใช้ช่ือเตม็ ไม่ใช้ค�ำย่อ ไม่ต้องระบุต�ำแหน่งและ 

ค�ำน�ำหน้ำช่ือ พร้อมระบุช่ือสงักดัหรือสถำนที่ปฏบิตังิำนของผู้นิพนธ ์กรณมีมีำกกว่ำหน่ึงสงักดัให้ระบุเพียงสงักดัเดยีว 

กรณมีผู้ีนิพนธห์ลำยคน และอยู่คนละสงักดั ให้ใช้สญัลักษณต่์อไปน้ีตำมล�ำดบัเพ่ือแยกสงักดั *, **, *** รวมทั้งระบุ

หมำยเลขโทรศพัท ์โทรศพัทม์อืถอื และ E-mail ของผู้นิพนธท์ี่ใช้ตดิต่อ

4.3 บทคัดย่อ (abstract) ทั้งภำษำไทยและภำษำองักฤษ ควำมยำวประมำณ 250-300 ค�ำ เป็นเน้ือควำมย่อตำม

ล�ำดบัโครงสร้ำงของบทควำม ได้แก่ บทน�ำ วิธกีำรศกึษำ ผลกำรศกึษำ และวิจำรณ ์ใช้ภำษำรัดกุมเป็นประโยคสมบูรณ ์

มคีวำมหมำยในตวัเอง ไม่ต้องหำควำมหมำยต่อ ไม่ควรมคี�ำย่อ ในภำษำองักฤษต้องเป็นประโยคอดตี

4.4 ค�ำส�ำคัญ (keywords) ทั้งภำษำไทยและองักฤษ จ�ำนวน 3-5 ค�ำ ใส่ไว้ท้ำยบทคัดย่อ ส�ำหรับช่วยในกำรค้นหำ

บทควำม 

4.5 บทน�ำ (introduction) เป็นส่วนของบทควำมที่บอกเหตุผลซ่ึงน�ำไปสู่กำรศึกษำ อธบิำยให้ผู้อ่ำนรู้ ปัญหำ 

ลักษณะ และขนำดของปัญหำ ที่น�ำไปสู่ควำมจ�ำเป็นในกำรศกึษำวิจัย หำกมทีฤษฎทีี่จ�ำเป็นต้องใช้ในกำรศกึษำ อำจ

วำงพ้ืนฐำนไว้ในส่วนน้ี แต่ไม่ต้องทบทวนวรรณกรรมที่ไม่เกี่ยวกบัจุดมุ่งหมำยของกำรศกึษำ และให้รวมวัตถุประสงค์

ของกำรศกึษำไว้ในตอนท้ำยของบทน�ำ 

4.6 วิธกีำรศกึษำ (methods หรือ material and methods) เป็นกำรเขยีนอธบิำยกระบวนกำรท�ำวิจัยตำมหลัก

ระเบียบวิธวิีจัย โดยมีรำยละเอยีดพอสงัเขปที่แสดงให้เหน็ถงึรำยละเอยีดของกระบวนกำร ได้แก่ รูปแบบกำรวิจัย 

(study design, protocol) เช่น randomized double blind, descriptive หรือ quasi-experiment กลุ่มตวัอย่ำง วิธกีำร

สุ่มตวัอย่ำง วิธกีำรศกึษำ หลักกำรที่ใช้ในกำรศกึษำเชิงปริมำณหรือเชิงคุณภำพ รวมถงึเคร่ืองมอืที่ใช้ในกำรเกบ็ข้อมูล 

เช่น แบบสอบถำม กำรทดสอบคุณภำพของเคร่ืองมอื วิธกีำรเกบ็ข้อมูล วิธกีำรวิเครำะห์ข้อมูล และสถติทิี่ใช้ รวมทั้ง

กำรได้รับควำมเหน็ชอบจำกคณะกรรมกำรพิจำรณำจริยธรรมกำรวิจัย (ethical committee approval) กรณมีกีำรท�ำ

วิจัยในมนุษย์ ให้ระบุว่ำได้ผ่ำนกำรพิจำรณำจำกคณะกรรมกำรชุดใดบ้ำง เมื่อไร หำกไม่มใีห้ช้ีแจงด้วย

4.7 ผลกำรศกึษำ (results) เป็นกำรแสดงผลที่พบหรือข้อค้นพบจำกกำรวิจัยตำมล�ำดบัหัวข้อของแผนกำรศกึษำ

อย่ำงชัดเจน เข้ำใจง่ำย ถ้ำผลไม่ซับซ้อน ไม่มตีวัเลขมำก สำมำรถบรรยำยเป็นร้อยแก้ว หำกมตีวัเลขหรือตวัแปรมำก 

ควรใช้ตำรำงหรือแผนภมูิ และไม่ต้องอธบิำยตัวเลขซ�ำ้ในเน้ือเร่ือง โดยกำรน�ำเสนอตำรำง ควรออกแบบตำรำงให้

เหมำะสม และน�ำเสนอข้อมูลในตำรำงตำมที่จ�ำเป็น

บทควำมเร่ืองหน่ึงๆ ไม่ควรมตีำรำงหรือภำพมำกเกนิไป จ�ำนวนที่เหมำะสมคือ 1 – 5 ตำรำงหรือภำพ โดยมี



ล�ำดับที่และช่ือของตำรำงหรือภำพอยู่ด้ำนบน ภำพที่ใช้ควรเป็นที่มีควำมชัดเจนสงู อำจเป็นไดอะแกรม ภำพวำด 

ภำพถ่ำย หรือกรำฟที่ท�ำจำกโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ทั้งน้ี ควรแยกพิมพ์ตำรำง ภำพ และแผนภมูต่ิำงหำก ไม่ควร

แทรกไว้ในเน้ือเร่ือง 

4.8 วิจำรณ ์ (discussion) เป็นกำรแปลควำมหมำยของผลกำรวิจัย และอธบิำยเหตผุลว่ำข้อค้นพบหรือผลกำร

ศกึษำสำมำรถอธบิำยด้วยหลักกำรหรือทฤษฎใีดบ้ำง ตรงกบัวัตถุประสงค์ สมมตฐิำนกำรวิจัยหรือไม่ อย่ำงไร มคีวำม

สอดคล้องหรือขัดแย้งกบัผลกำรวิจัยอื่นหรือไม่ อย่ำงไร ในกำรอภิปรำยควรสนับสนุนด้วยข้อมูลที่เป็นเหตุเป็นผล

และอธบิำยโดยใช้หลักฐำนเชิงประจักษ์ อำจแสดงควำมเหน็ตำมประสบกำรณ์หรือข้อมูลที่มีเพ่ืออธบิำยส่วนที่โดด

เด่นแตกต่ำงเป็นพิเศษได้ และให้ข้อเสนอแนะในกำรน�ำผลกำรวิจัยไปใช้ประโยชน์ หรือให้ประเดน็ค�ำถำมที่ควรมกีำร

วิจัยต่อไป

4.9 กิตติกรรมประกำศ (acknowledgement) มีย่อหน้ำเดียว แจ้งให้ทรำบว่ำมีกำรช่วยเหลือหรือ 

มผู้ีสนับสนุนทุนวิจัยที่ส�ำคัญจำกที่ใดบ้ำง 

4.10 เอกสำรอ้ำงองิ (references) เป็นกำรรวบรวมรำยช่ือเอกสำรที่ใช้อ้ำงองิข้อควำมในเน้ือเร่ือง ซ่ึงกำรอ้ำงองิ

ใช้ระบบแวนคูเวอร์ (Vancouver style) โดยใส่ตวัเลขในวงเลบ็เป็นตวัยก วำงไว้หลังข้อควำมหรือหลังช่ือบุคคลเจ้ำของ

ข้อควำมที่อ้ำงถงึ บทควำมที่ไม่ได้ตพิีมพ์ให้แจ้ง “ไม่ได้ตพิีมพ์” หลีกเล่ียง “ตดิต่อส่วนตวั” มำใช้อ้ำงองิ ส�ำหรับกำร

เรียงล�ำดบัเอกสำรอ้ำงองิท้ำยเร่ือง ให้เรียงตำมล�ำดบักำรอ้ำงองิก่อน-หลังในเน้ือหำบทควำม โดยตวัเลขที่ก�ำกบัใน

เน้ือเร่ืองจะต้องสอดคล้องกบัล�ำดับที่ในรำยกำรอ้ำงองิท้ำยบทควำม ทั้งน้ี กำรน�ำผลงำนของผู้อื่นมำใช้ในบทควำม 

ควรใช้ข้อมูลจำกแหล่งที่มคีวำมน่ำเช่ือถอืและทนัสมัยไม่เกนิ 10 ปี มกีำรระบุช่ือผู้แต่งและปีพิมพ์อย่ำงชัดเจน และ

บทควำมที่มกีำรตรวจสอบพบว่ำเข้ำข่ำยกำรคัดลอกข้อควำม (plagiarism) จะถูกตดัสทิธิ์ในกำรพิจำรณำลงตพิีมพ์ 

 5. การเตรียมตน้ฉบบับทความวิชาการประเภทอ่ืนๆ

5.1  ช่ือเร่ือง ทั้งภำษำไทยและภำษำองักฤษ 

5.2  ช่ือผู้นิพนธทุ์กคน ทั้งภำษำไทยและภำษำองักฤษ ใช้ช่ือเตม็ ไม่ใช้ค�ำย่อ ไม่ต้องระบุต�ำแหน่งและค�ำน�ำหน้ำ 

พร้อมระบุช่ือสงักดัหรือสถำนที่ปฏบิตังิำน กรณมีมีำกกว่ำหน่ึงสงักดั ให้ระบุเพียงสงักดัเดยีว

5.3  บทคัดย่อ (abstract) ทั้งภำษำไทยและภำษำองักฤษ เขยีนเป็นควำมเรียงย่อหน้ำเดยีว ประกอบด้วยสำระ

สงัเขปที่ส�ำคัญและครบถ้วน ใช้ภำษำรัดกุม เป็นประโยคสมบูรณ ์มีควำมหมำยในตวัเอง และไม่ควรมคี�ำย่อ

5.4  ค�ำส�ำคัญ (key words) ทั้งภำษำไทยและภำษำองักฤษ จ�ำนวน 3-5 ค�ำ

5.5 บทน�ำ เป็นกำรเขียนควำมส�ำคัญ ควรเขียนสำระหรือข้อมูลส�ำคัญที่ เป็นประเด็นหลักของเร่ือง 

ที่น�ำเสนอ มคีวำมกระชับ ตรงประเดน็และแสดงถงึควำมส�ำคัญว่ำท�ำไมจึงน�ำเสนอบทควำมน้ี

5.6 สำระปริทัศน์ในประเด็นต่ำงๆ ที่ตรงกับช่ือเร่ือง โดยประเด็นที่น�ำเสนอต้องกระชับ ตรงประเด็น  

ไม่ซ�ำ้ซ้อน 

5.7 วิจำรณ์ เป็นกำรสรุปสำระ และแสดงควำมคิดเห็นของผู้นิพนธ์โดยจะอ้ำงอิงวรรณกรรมต่ำงๆ  

มำเพ่ิมเตมิหรือไม่กไ็ด้

5.8 กติตกิรรมประกำศ (หำกม)ี

5.9 เอกสำรอ้ำงองิ รปูแบบกำรอ้ำงองิใช้ระบบแวนคูเวอร์ 



 6. รูปแบบการเขียนเอกสารอา้งอิง

กำรอ้ำงองิใช้ระบบแวนคูเวอร์ (Vancouver style) โดยใส่ตวัเลขในวงเลบ็เป็นตวัยก วำงไว้หลังข้อควำมหรือหลัง

ช่ือบุคคลเจ้ำของข้อควำมที่อ้ำงถงึ โดยเร่ิมจำก (1) และเรียงเลขต่อไปตำมล�ำดบั ถ้ำอ้ำงองิซ�ำ้ให้ใช้หมำยเลขเดมิ ไม่

ใช้ค�ำย่อในรำยกำรเอกสำรอ้ำงองิ ยกเว้น ช่ือต้นของผู้นิพนธแ์ละช่ือวำรสำร โดยกำรเรียงล�ำดับเอกสำรอ้ำงองิท้ำย

เร่ือง ให้เรียงล�ำดบัตำมกำรอ้ำงองิก่อน-หลังในเน้ือหำบทควำม 

6.1 การอา้งอิงบทความจากวารสาร 

รปูแบบกำรเขยีน

ล�ำดบัที่อ้ำงองิ. ช่ือผู้เขยีนหรือผู้แต่ง. ช่ือบทควำม. ช่ือย่อวำรสำร ปีพิมพ์; ปีที่ (volume): หน้ำแรก-หน้ำ

สดุท้ำย. 

ตวัอย่ำง 

1. Sultan A. Models of international emergency medical service (EMS) systems. Oman Med J 2010; 25: 

320-3.

2.  ขวัญประชำ เชียงไชยสกุลไทย, ภำสกร สวนเรือง, อทุุมพร วงษ์ศลิป์, พัชนี ธรรมวันนำ, ถำวร สกุลพำณชิย์. กำร

ทบทวนอตัรำค่ำบริกำรกำรแพทย์ฉุกเฉิน ภำยใต้โครงกำรพัฒนำข้อเสนอ UCEP ด้ำนกำรเงนิกำรคลัง. วำรสำร

กรมกำรแพทย์ 2563; 45: 82-90.

3. พิมพ์ณดำ อภิบำลศรี, บุญสม เกษะประดิษฐ์. วิเครำะห์ระบบบริกำรกำรแพทย์ฉุกเฉินและปัจจัยที่สมัพันธต่์อ

พฤติกรรมกำรใช้บริกำรกำรแพทย์ฉุกเฉินของประชำกรในโรงเรียนนำยร้อยพระจุลจอมเกล้ำ. วำรสำรพยำบำล

ทหำรบก 2561; 19 ฉบบัพิเศษ พฤษภำคม-สงิหำคม : 291-9.

วารสารเล่มทีมี่เล่มผนวกหรือเล่มพเิศษ (Volume with supplement) เช่น เล่มพิเศษเล่มที่ 1 ของปี เขยีนเป็น 

Suppl 1 ต่อจำกปีที่ โดยไม่ต้องอยู่ในวงเลบ็ โดยสงัเกตได้จำกเลขหน้ำจะมตีวัอกัษร 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.

วารสารเล่มผนวกทีมี่ฉบบัพเิศษ (Issue with supplement) ให้เขยีนฉบบัพิเศษและตอนย่อยไว้ในวงเลบ็ 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.

โปรดสงัเกตเครือ่งหมายวรรคตอน เนือ่งจากเอกสารอา้งอิงทกุรายการจะใชเ้ครือ่งหมายวรรคตอนเป็นมาตรฐาน

เดียวกนั



ค�าอธิบาย 

1) ช่ือผู้เขยีน อำจหมำยถงึ ผู้เขยีน ผู้แปล ผู้รวบรวม บรรณำธกิำร หรือหน่วยงำน 

• ผู้เขียนที่เป็นชำวต่ำงประเทศ ให้เขียนนำมสกุลขึ้ นก่อน ตำมด้วยอักษรย่อของช่ือต้นและช่ือกลำง 

โดยไม่ต้องมเีคร่ืองหมำยใดๆ คั่น 

• ผู้เขยีนที่เป็นคนไทย ให้เขยีนแบบภำษำไทย โดยกำรเขยีนช่ือและนำมสกุลเป็นค�ำเตม็ แต่ถ้ำเป็นบทควำม

ภำษำองักฤษ กใ็ช้แบบเดยีวกบัเอกสำรที่ผู้เขยีนเป็นชำวต่ำงประเทศ 

• ถ้ำผู้เขียนมีหลำยคนแต่ไม่เกิน 6 คน ให้ใส่ช่ือทุกคน โดยใช้เคร่ืองหมำยจุลภำค (comma – “,”)  

คั่นระหว่ำง แต่ละคนและหลังช่ือสดุท้ำยใช้เคร่ืองหมำยมหัพภำค (full stop หรือ dot – “.”) กรณผู้ีเขยีน

เกนิ 6 คน ให้ใส่ ช่ือผู้เขยีน 6 คนแรก คั่นด้วยเคร่ืองหมำยจุลภำค (comma- “,”) และตำมด้วย et al. ภำษำ

ไทยใช้ค�ำว่ำ “และคณะ”

2) ช่ือบทควำม 

• บทควำมเป็นภำษำองักฤษ ใช้ตวัพิมพ์เลก็ทั้งหมด ยกเว้น อกัษรตวัแรก และค�ำเฉพำะ ใช้ตวัพิมพ์ใหญ่ เช่น 

ช่ือคน ช่ือหน่วยงำน หรือช่ือสถำนที่ เมื่อจบช่ือบทควำมให้ใช้เคร่ืองหมำยมหัพภำค (full stop - .) 

• บทควำมภำษำไทย ให้เขยีนแบบค�ำไทย 

3) ช่ือวำรสำร 

• วำรสำรภำษำองักฤษ ใช้ช่ือย่อตำมรูปแบบของ U.S. National Library of Medicine ที่ตีพิมพ์ใน Index 

Medicus ทุกปี 

• วำรสำรภำษำไทยยังไม่มีช่ือย่ออย่ำงเป็นทำงกำร ให้ใช้ช่ือเตม็ที่ปรำกฏที่หน้ำปก เช่น วำรสำรวิชำกำร

สำธำรณสขุ จดหมำยเหตทุำงกำรแพทย์ จุฬำลงกรณเ์วชสำร สำรศริิรำช ฯลฯ 

4) ใช้ปี พ.ศ. ส�ำหรับวำรสำรภำษำไทย หรือ ค.ศ. ส�ำหรับวำรสำรภำษำองักฤษ และปีที่พิมพ์ หรือ volume ไม่

ต้องใส่เดอืนหรือวันที่พิมพ์ 

5) เลขหน้ำ (Page) ให้ใส่เลขหน้ำแรก-หน้ำสดุท้ำย โดยใช้ตวัเลขเตม็ส�ำหรับหน้ำแรก และตวัเลขซ�ำ้ออกส�ำหรับ

เลขหน้ำสดุท้ำย เช่น หน้ำ 10-18 ใช้ 10-8. หน้ำ S104-S111 ใช้ S104-11. 

6.2 การอา้งอิงหนงัสือหรือต�ารา 

6.2.1 การอา้งอิงทั้งหมด 

รปูแบบกำรเขยีน

ล�ำดบัที่อ้ำงองิ. ช่ือผู้เขยีน. ช่ือหนังสอื. คร้ังที่พิมพ์ (edition). เมอืงที่พิมพ์: ส�ำนักพิมพ์; ปีที่พิมพ์.

ตวัอย่ำง 

1. Kijsanayotin B, Sinthuvanich D. LONIC data standards and Thai health information systems. Nonthabu-

ri: Health System Research Institute; 2012.

2. ไพบูลย์ สริุยะวงศไ์พศำล, สมัฤทธิ์ ศรีธ�ำรงสวัสดิ์, พินทุสร เหมพิสทุธิ์, บุณยวีร์ เอื้อศริิวรรณ, องัสมุำลี ผลภำค, 



อำณตั ิวรรณศรี, และคณะ รำยงำนผลกำรศกึษำโครงกำรรวบรวมองค์ควำมรู้และถอดบทเรียนรปูแบบกำรบริหำร

จัดกำรระบบกำรแพทย์ฉุกเฉินระดบัพ้ืนที่. นนทบุรี: ส�ำนักงำนวิจัยเพ่ือกำรพัฒนำหลักประกนัสขุภำพไทย และ

สถำบนัวิจัยระบบสำธำรณสขุ; 2556. 

3. ลักษณ ์ชุตธิรรมำนันท,์ นิกร จันภิลม, ธนำวรรณ แสนปัญญำ, สวิุชำ จันทร์สริุยกุล. กำรพัฒนำรปูแบบกำรให้

บริกำรกำรแพทย์ฉุกเฉินในผู้สงูอำยุกระดูกสะโพกหัก จังหวัดแพร่. นนทบุรี: สถำบนักำรแพทย์ฉุกเฉินแห่งชำต;ิ 

2561. 

ค�าอธิบาย 

• ช่ือผู้เขยีน อำจเป็นบุคคล หน่วยงำน บรรณำธกิำร (editor) หรือคณะบรรณำธกิำร (editors) ให้ใช้ข้อก�ำหนด

เดยีวกนักบัช่ือผู้เขยีนในกำรอ้ำงองิบทควำมจำกวำรสำร

• ช่ือหนังสอื ให้ใช้ตวัอกัษรตวัใหญ่เฉพำะอกัษรตวัแรกของช่ือหนังสอื 

• คร้ังที่พิมพ์ (edition) ถ้ำเป็นกำรพิมพ์คร้ังที่ 1 ไม่ต้องใส่ส่วนน้ี

• เมอืงที่พิมพ์หรือสถำนที่พิมพ์ (place of publication) ให้ใส่ช่ือเมอืงที่ส�ำนักพิมพ์ตั้งอยู่ ถ้ำมหีลำยเมอืงให้

ใช้เมืองแรก ถ้ำเมืองไม่เป็นที่รู้ จักให้ใส่ช่ือย่อของรัฐหรือประเทศ ถ้ำหำกไม่ปรำกฏเมืองที่พิมพ์ให้ใช้ค�ำว่ำ 

n.p. ซ่ึงย่อมำจำก no place of publication ภำษำไทยใช้ ค�ำว่ำ ม.ป.ท. ย่อมำจำกค�ำว่ำ ไม่ปรำกฏสถำนที่พิมพ์ 

• ปีพิมพ์ (year) ให้ใส่เฉพำะตวัเลข ปีพ.ศ. ถ้ำเป็นหนังสอืภำษำไทย หรือ ค.ศ. ถ้ำเป็นหนังสอืภำษำต่ำงประเทศ 

แล้วจบด้วยเคร่ืองหมำยมหัพภำพ หรือ full stop (.)

6.2.2 การอา้งอิงบทหนงัสือทีมี่ผูเ้ขียนเฉพาะบท และบรรณาธิการของหนงัสือ 

รปูแบบกำรเขยีน

ล�ำดับที่ อ้ำงอิง. ช่ือผู้เขียน. ช่ือบท. ใน หรือ In: ช่ือบรรณำธิกำร, บรรณำธิกำร/editor(s).  

ช่ือหนังสอื. คร้ังที่พิมพ์. เมอืงที่พิมพ์: ส�ำนักพิมพ์; ปีพิมพ์. หน้ำ/P. หน้ำแรก-หน้ำสดุท้ำย.

ตวัอย่ำง 

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. เกรียงศกัดิ์ จีระแพทย์. กำรให้สำรน�ำ้และเกลือแร่. ใน: มนตรี ตู้ จินดำ, วินัย สวัุตถ,ี อรณุ วงษ์จิรำษฎร์, ประอร 

ชวลิตธ�ำรง, พิภพ จิรภิญโญ, บรรณำธิกำร. กุมำรเวชศำสตร์. พิมพ์คร้ังที่  2. กรุงเทพมหำนคร:  

เรือนแก้วกำรพิมพ์; 2540. หน้ำ 424-78. 

โปรดสงัเกตเคร่ืองหมำยวรรคตอน เน่ืองจำกเอกสำรอ้ำงองิทุกรำยกำรจะใช้เคร่ืองหมำยวรรคตอนเป็นมำตรฐำน

เดยีวกนั



6.3 การอา้งอิงเอกสารทีเ่ป็นหนงัสือประกอบการประชมุ หรือรายงานการประชมุ (conference proceeding) 

รปูแบบกำรเขยีน

ล�ำดบัที่อ้ำงองิ. ช่ือบรรณำธกิำร, บรรณำธกิำร. ช่ือเร่ือง. ช่ือกำรประชุม; วัน เดอืน ปีที่ประชุม; สถำนที่จัด

ประชุม. เมอืงที่พิมพ์: ส�ำนักพิมพ์; ปีพิมพ์.

ตวัอย่ำง 

1. Kimura J, Shibasaki H, editors. Recent advances in clinical neurophysiology. Proceedings of the 10th 

International Congress of EMG and Clinical Neurophysiology; 1995 Oct 15-19; Kyoto, Japan. Amster-

dam: Elsevier; 1996.

6.4 การอา้งอิงบทความทีน่�าเสนอในการประชมุ หรือสรุปผลการประชมุ (Conference paper) 

รปูแบบกำรเขยีน

ล�ำดับที่อ้ำงอิง. ช่ือผู้เขียน. ช่ือเร่ือง. ใน/In: ช่ือบรรณำธิกำร, บรรณำธิกำร/editor. ช่ือกำรประชุม;  

วัน เดอืน ปีที่ประชุม; สถำนที่จัดประชุม, เมอืงที่ประชุม. เมืองที่พิมพ์: ส�ำนักพิมพ์; ปีที่พิมพ์. หน้ำ/p. หน้ำ

แรก-หน้ำสดุท้ำย. 

ตวัอย่ำง 

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 สขุไพบูลย์, ชุภำศริิ อภินันทเ์ดชำ, ชำตรี เจริญชีวกุล. ควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรในระบบกำรแพทย์

ฉุกเฉิน เทศบำลนครรังสติ จังหวัดปทุมธำนี. กำรประชุมวิชำกำรและเสนอผลงำนวิจัยระดบัชำต ิคร้ังที่ 3 “ก้ำว

สู่ทศวรรษที่ 2: บูรณำกำรงำนวิจัย ใช้องค์ควำมรู้  สู่ควำมย่ังยืน”; 17 มถุินำยน 2559; วิทยำลัยนครรำชสมีำ, 

นครรำชสมีำ. นนทบุรี: สถำบนักำรแพทย์ฉุกเฉินแห่งชำต;ิ 2559. หน้ำ 417-25.

6.5 การอา้งอิงวิทยานพินธ ์

รปูแบบกำรเขยีน

ล�ำดบัที่อ้ำงองิ. ช่ือผู้เขยีน. ช่ือเร่ือง [ประเภท/ระดบัปริญญำ]. เมอืงที่พิมพ์: มหำวิทยำลัย; ปีที่ได้รับปริญญำ. 

จ�ำนวนหน้ำ.



ตวัอย่ำง 

1. Kaplan SJ. Post-hospital home health care: the elderly’s access and utilization [dissertation]. St. Louis, 

MO: Washington University; 1995. 111 p. 

2. เมธำวินี ขมุทอง. กำรศกึษำระบบบริกำรกำรแพทย์ฉุกเฉินตำมกำรรับรู้ของอำสำสมคัรกู้ชีพฉุกเฉินเบื้องต้น ใน

เขตอ�ำเภอเมอืง จังหวัดสกลนคร [วิทยำนิพนธป์ริญญำพยำบำลศำสตรมหำบณัฑติ]. ชลบุรี: มหำวิทยำลัยบูรพำ; 

2556. 90 หน้ำ.

6.6 การอา้งอิงเอกสารทีเ่ป็นกฎหมาย 

• กรณทีี่เป็นพระรำชบัญญัติ ให้ระบุช่ือของพระรำชบัญญัติน้ัน. ระบุรำยละเอยีดของแหล่งเผยแพร่ ซ่ึงกคื็อ 

รำชกจิจำนุเบกษำ 

• กรณทีี่เป็นกฎกระทรวง ให้ใส่ช่ือกระทรวงที่ออกกฎน้ัน และระบุช่ือของกฎหมำยที่ออก. ระบุรำยละเอยีดของ

แหล่งเผยแพร่ ซ่ึงกค็ือ รำชกจิจำนุเบกษำ

ตวัอย่ำง 

1. พระรำชบญัญัตกิำรแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2551. รำชกจิจำนุเบกษำ เล่มที่ 125, ตอนที่ 44 ก (ลงวันที่ 6 มนีำคม 

2551). 

2. กระทรวงศกึษำธกิำร. กฎกระทรวง ก�ำหนด ประเภทของสถำนศกึษำและกำรด�ำเนินกำรของสถำนศกึษำในกำร

ป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรตั้งครรภ์ในวัย รุ่น พ.ศ. 2561. รำชกิจจำนุเบกษำ เล่มที่ 135, ตอนที่ 81 ก  

 (ลงวันที่ 12 ตลุำคม 2561). 

6.7 สิทธิบตัร (Patent) 

ตวัอย่ำง 

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 การอา้งอิงบทความในหนงัสือพมิพ ์

รปูแบบกำรเขยีน

ล�ำดบัที่อ้ำงองิ. ช่ือผู้เขยีน. ช่ือเร่ือง. ช่ือหนังสอืพิมพ์. ปี เดอืน วันที่; เลขหน้ำ (เลขคอลัมน์). 

ตวัอย่ำง 

1. Robertson J. Not married to the art. The Courier Mail (Weekend edition). 2010 Mar 6-7: Sect. ETC: 

15.

2. ซี 12. ตลุำกำรศำล ปค, เข้ำรอบ. ไทยรัฐ. 2543 พ.ย. 20; ข่ำวกำรศกึษำ ศำสนำ-สำธำรณส ุข: 12 (คอลัมน์ 

2). 



6.9 การอา้งอิงสือ่อิเล็กทรอนกิส ์(electronic material) 

6.9.1 วารสารอิเล็กทรอนกิส ์

รปูแบบกำรเขยีน

ล�ำดบัที่อ้ำงองิ. ช่ือผู้เขยีน. ช่ือบทควำม. ช่ือวำรสำร [ประเภทของสื่อ]. ปีที่พิมพ์ [สบืค้นเมื่อ/cited ปี เดอืน 

วันที่]; ปีที่ (volume): [หน้ำ]. แหล่งข้อมูล :Available from: http://........................... 

ตวัอย่ำง 

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. วันด ีสนัตวุิฒิเมธ,ี กำรแพทย์พำณชิย์ อำชญำกรที่มองไม่เหน็. สำรคด ี[อนิเทอร์เนต็]. 2553 [สบืค้นเมื่อ 20 

ก.พ. 2556];8: 188. แหล่งข้อมูล: http://www.sarakadee.com/feature/2000/10/doctor.htm

6.9.2 หนงัสือหรือบทความอิเล็กทรอนกิส ์

รปูแบบกำรเขยีน

ล�ำดบัที่อ้ำงองิ. ช่ือผู้แต่ง. ช่ือเร่ือง [ประเภทของสื่อ]. เมอืงที่พิมพ์: ส�ำนักพิมพ์; ปีที่พิมพ์ [สบืค้นเมื่อ/

cited ปี เดอืน วันที่]. แหล่งข้อมูล : Available from: http://........................... 

ตวัอย่ำง 

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. จิรำภรณ์ จันทร์จร. กำรเขียนรำยกำรอ้ำงอิงในเอกสำรวิชำกำรทำงกำรแพทย์ [อินเทอร์เน็ต].  

 กรุงเทพมหำนคร: คณะแพทยศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย; 2551 [สืบค้นเมื่อ 18 ต.ค. 2554].  

 แหล่งข้อมูล: http://liblog.dpu.ac.th/analyresource/wp-content/uploads/2010/06/reference08.pdf

6.9.3 สือ่อิเล็กทรอนกิสอ่ื์นๆ

รปูแบบกำรเขยีน

ล�ำดบัที่อ้ำงองิ. ช่ือผู้เขยีน. ช่ือเร่ือง. ชนิดของสื่อ [Serial online]. ปีที่พิมพ์ [วัน เดอืน ปีที่สบืค้นข้อมูล /

cited ปี เดอืน วันที่]; ปีที่ (volume): [จ�ำนวนหน้ำหรือจ�ำนวนภำพ]. แหล่งข้อมูล: Available from: http: 

//........................... 



6.10 การอา้งอิงเอกสารทีย่งัไม่ไดตี้พมิพห์รือก�าลงัรอตีพมิพ ์

ใช้รปูแบบกำรอ้ำงองิตำมประเภทเอกสำรข้ำงต้น (เช่น บทควำมในวำรสำร หนังสอื) และระบุว่ำ In press หรือ

รอตพิีมพ์ เช่น 

1. Leshner AL. Molecular mechanisms of Cocaine addiction. N Eng J Med. In press 2021.

อำจใช้ค�ำว่ำ “forthcoming’ ถ้ำไม่แน่ว่ำเอกสำรน้ันๆ จะได้รับกำรตพิีมพ์หรือไม่ 

 7. การส่งตน้ฉบบั

ขอให้ส่งบทควำม online โดยส่งที่ https://www.niems.go.th/ ทั้งน้ีไฟล์ของบทควำมให้ใช้โปรแกรม Word 

เท่ำน้ัน และกรณทีี่มภีำพประกอบ ขอให้ส่งเป็นไฟล์ภำพแยกต่ำงหำก โดยใช้โปรแกรมไฟล์ภำพ เช่น ประเภท jpg 

ขอขอ้มูลเพิม่เติมไดที้่

ส�ำนักวิจัยและพัฒนำวิชำกำร

สถำบนักำรแพทย์ฉุกเฉินแห่งชำติ

88/40 อำคำรเฉลิมพระเกยีรตสิมเดจ็พระเจ้ำอยู่หัว 84 พรรษำ

สำธำรณสขุ ซอย 6  ต�ำบลตลำดขวัญ อ�ำเภอเมอืง จังหวัดนนทบุรี 11000

โทร 0 2872 1600   โทรสำร 0 2872 1604   Emil: jemst@niems.go.th

เมื่อบรรณำธกิำรได้รับต้นฉบับไว้ หำกบทควำมมีรูปแบบถูกต้อง จะส่งให้ผู้เช่ียวชำญตรวจสอบคุณภำพ และ

จะแจ้งให้ผู้นิพนธท์รำบว่ำ ให้แก้ไขก่อนตพิีมพ์ รับตพิีมพ์โดยไม่แก้ไข หรือไม่รับพิจำรณำตพิีมพ์

บทควำมที่ไม่ได้รับพิจำรณำตพิีมพ์ ทำงสถำบนักำรแพทย์ฉุกเฉินแห่งชำตจิะไม่ส่งคืนให้ผู้นิพนธ์

บทควำมที่ได้รับกำรตพิีมพ์ ผู้นิพนธส์ำมำรถ download ได้จำก website ของสถำบนักำรแพทย์ฉุกเฉินแห่งชำติ

 8. ขอ้พจิารณาอ่ืนๆ

• เน้ือหำและข้อมูลในบทควำมที่พิมพ์เผยแพร่ในวำรสำรกำรแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย ถอืเป็นข้อคิดเหน็

และควำมรับผิดชอบของผู้นิพนธ์โดยตรง ซ่ึงกองบรรณำธิกำรวำรสำรไม่จ�ำเป็นต้องเห็นด้วยหรือร่วม               

รับผดิชอบใดๆ  

• บทควำม ข้อมูล เน้ือหำ รปูภำพ ฯลฯ ที่ได้รับกำรพิมพ์เผยแพร่ในวำรสำรกำรแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย 

ถอืเป็นลิขสทิธิ์ของวำรสำรกำรแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย สถำบนักำรแพทย์ฉุกเฉินแห่งชำต ิหำกบุคคล

หรือหน่วยงำนใดต้องกำรน�ำข้อมูลทั้งหมดหรือบำงส่วนไปเผยแพร่ต่อหรือเพ่ือกระท�ำกำรใดๆ ต้องได้รับ

อนุญำตเป็นลำยลักษณอ์กัษรจำกสถำบนักำรแพทย์ฉุกเฉินแห่งชำตก่ิอนเทำ่น้ัน 


