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วารสารการแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย
วารสารการแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย (Journal
of Emergency Medical Services of Thailand) จัดท�ำ
โดยสถาบันการแพทย์ฉกุ เฉินแห่งชาติ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ
เผยแพร่ ผ ลงานวิ ช าการ ประเภทบทความวิ จั ย และ
บทความวิชาการอื่นๆ เพื่อเป็ นการแลกเปลี่ยนความรู้
ความคิดเห็นด้ านการแพทย์ฉุกเฉิ น ทั้งนี้ การจัดท�ำ
วารสารการแพทย์ฉกุ เฉินแห่งประเทศไทยด�ำเนินการตาม
เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพของศูนย์ดชั นีการอ้ างอิงวารสาร
ไทย (Thai Journal Citation Index Centre หรือ TCI)
โดยกองบรรณาธิ ก ารประกอบด้ ว ยผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ท่ี มี
ต�ำแหน่งทางวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก จาก
หน่วยงานต่างๆ ผู้มผี ลงานวิจยั ต่อเนื่อง รวมทั้งยังได้ เชิญ
ผู้ทรงคุณวุฒิสาขาต่างๆ จากหลายสถาบันเป็ นผู้ประเมิน
ต้ นฉบับ หรือ reviewers เพื่อให้ บทความที่เผยแพร่ มี
คุณภาพสูง
วิสยั ทัศน์
วารสารการแพทย์ ฉุ ก เฉิ น แห่ ง ประเทศไทยเป็ น
วารสารชั้นน�ำเกี่ยวกับการแพทย์ฉุกเฉินของประเทศไทย
พันธกิจหลัก
เพื่อส่งเสริมให้ เกิดการผลิตและเผยแพร่ผลงานวิจัย
และผลงานวิชาการด้ านการแพทย์ฉุกเฉินอย่างต่อเนื่อง
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเผยแพร่ บทความที่เป็ นผลงานวิจัย ผลงาน
วิชาการ องค์ความรู้ของผู้ปฏิบตั งิ านในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน สาธารณภัย และการสาธารณสุขที่เกี่ยวข้ อง ทั้งใน
ส่วนกลาง ส่วนภูมภิ าค และในระดับนานาชาติ ซึ่งจะเป็ น
ประโยชน์ต่อบุคลากร นักวิจัย นักวิชาการจากหน่วยงาน
ภาคีเครือข่าย ตลอดจนผู้เกี่ยวข้ องกับระบบการแพทย์

ฉุ ก เฉิ น เพื่ อ เป็ นการเอื้ อประโยชน์ ต่ อ ผู้ ป ฏิ บั ติ ก าร
ประชาชน ชุมชน และสังคม
2. เพื่อเป็ นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้
และความคิดเห็นทางวิชาการที่เป็ นประโยชน์ด้านการ
แพทย์ฉุกเฉินและการสาธารณสุข
3. เพื่อเผยแพร่ บทความที่นำ� ไปสู่การแก้ ไขปั ญหา
หรื อ พั ฒ นาระบบการแพทย์ ฉุ ก เฉิ น และก่ อ ให้ เกิ ด
ประโยชน์อย่างชัดเจน หรือน�ำไปสู่การเปลี่ยนแปลงใน
ความตระหนั กและการรั บ รู้ปัญ หาและแนวทางแก้ ไข
ปัญหาด้ านการแพทย์ฉุกเฉิน
ขอบเขตของวารสาร
เป็ นเครื่องมือการเผยแพร่ผลงานวิจยั ผลงานวิชาการ
องค์ความรู้ และยกระดับความสามารถในการผลิตองค์
ความรู้ใหม่จากการวิจยั ด้ านการแพทย์ฉกุ เฉิน สาธารณภัย
และการสาธารณสุขที่เกี่ยวข้ องกับระบบการแพทย์ฉกุ เฉิน
เพื่อให้ เกิดประโยชน์ต่อผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติการ นักวิจัย
นั ก วิ ช าการ และบุ ค ลากรในระบบการแพทย์ ฉุ ก เฉิ น
รวมทั้งผู้เกี่ยวข้ อง
รูปแบบของวารสาร
1. รูปลักษณะวารสารวิชาการทัว่ ไป โดยทุกบทความ
มีเนื้อหาเกี่ยวข้ องกับการพัฒนาวิชาการและพัฒนาระบบ
การแพทย์ฉุกเฉิน
2. จัดท�ำปี ละ 2 ฉบับเป็ นราย 6 เดือน โดยมีกำ� หนด
ออกคือ ฉบับแรกของปี ในเดือนมิถุนายน และฉบับที่ 2
ในเดือนธันวาคม
3. มีขนาดเล่ ม 21.0 x 28.7 ชม. ความหนา
ประมาณ 120 หน้ า โดยเผยแพร่ ในรูปแบบวารสาร
อิเล็กทรอนิกส์ (E-journal)

แนวทางการบริหารการจัดท�ำวารสาร
เพื่ อ ให้ ก ารจั ด ท�ำ วารสารการแพทย์ ฉุ ก เฉิ น แห่ ง ประเทศไทยมีคณ
ุ ภาพและได้มาตรฐาน สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติได้ กำ� หนดแนวทางการด�ำเนินการไว้ ดงั นี้
1. เปิ ดรับบทความทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
จากนักวิชาการต่ างๆ ในด้ านที่เกี่ยวข้ องกับการแพทย์
ฉุกเฉิน ทั้งนี้ บทความที่ต้องการพิมพ์เผยแพร่จะต้ องไม่
เคยได้ รบั การตีพมิ พ์มาก่อน โดยมีการเตรียมรูปแบบตาม
แนวทางที่วารสารก�ำหนด และเป็ นไปตามข้ อก�ำหนดด้ าน
จริยธรรมการตีพิมพ์ผลงานในวารสารวิชาการ (publication ethics) ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับข้ อแนะน�ำในการ
เตรียมต้ นฉบับและข้ อก�ำหนดด้ านจริยธรรมจะอ่านได้ จาก
website ของวารสาร https://www.niems.go.th/1/
Ebook/Detail/12236?group=208
2. ต้ นฉบับที่ได้ รับจะผ่านกระบวนการ ดังต่อไปนี้
2.1 การตรวจสอบคุ ณ สมบั ติ เ บื้ องต้ น โดยคณะบรรณาธิก ารและคณะกรรมการจั ด การวารสาร หาก
เอกสารไม่ครบถ้ วน จะแจ้ งผู้นิพนธ์เพื่อท�ำการแก้ ไขและ
ส่งต้ นฉบับมาใหม่
2.2 ต้ น ฉบั บ ที่ผ่ า นการคั ด กรองจะถู ก ส่ ง ต่ อ ไปยั ง
บรรณาธิการเพื่อประเมินคุณภาพ และพิจารณาหาผู้เหมาะสมในการประเมินหรือทบทวนบทความ (reviewers)
2.3 ต้ นฉบับแต่ละเรื่องจะถูกส่งไปให้ reviewers 2
คน เพื่อประเมินและให้ คำ� แนะน�ำต่อบรรณาธิการ ทั้งนี้
reviewers จะเป็ นนักวิชาการที่มคี วามเชี่ยวชาญในเนื้อหา
ทางวิชาการที่เกี่ยวข้ องกับต้ นฉบับนั้นๆ โดย reviewers
จะต้ องมาจากหน่วยงานที่ไม่เกี่ยวข้ องกับหน่วยงานของ
เจ้ าของต้ นฉบับ และการส่งต้ นฉบับให้ แก่ reviewers นั้น
จะมีการปิ ดบังชื่อและหน่วยงานของผู้นิพนธ์ไว้

2.4 Reviewers จะได้ รบั ค�ำแนะน�ำจากคณะกรรมการจัดการวารสารให้ พิจารณาบทความตามเกณฑ์ท่วี ารสาร
ก�ำหนด โดยสรุปความเห็นต่อบรรณาธิการเพื่อด�ำเนินการ
ต่อต้ นฉบับอย่างใดอย่างหนึ่งใน 3 ประการคือ
(1) พิจารณาว่าบทความมีคณ
ุ ภาพดี และสมควรพิมพ์
เผยแพร่ได้ โดยไม่จำ� เป็ นต้ องมีการปรับแก้
(2) บทความมีคุณภาพพอประมาณ และสามารถ
ปรับปรุงให้ ดขี ้ นึ ได้ และสมควรพิมพ์เผยแพร่ภาย
หลังได้ รับการปรับแก้ แล้ ว รวมทั้งให้ ข้อชี้แนะใน
ส่วนที่จำ� เป็ นต้ องได้ รับการแก้ ไข รวมทั้งเพื่อแจ้ ง
ให้ ผ้ ูนิพนธ์ได้ ดำ� เนินการปรับปรุงต่อไป หรือ
(3) บทความไม่มีคุณภาพ ไม่เสริมสร้ างความรู้ใหม่
และไม่ควรตีพิมพ์
3. เมื่อ reviewers พิจารณาต้ นฉบับแล้ ว จะส่งผลการ
พิจารณาคืนมายังกองบรรณาธิการ
4. บรรณาธิการจะรวบรวมข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
จาก reviewers ทั้ง 2 คน และจะประสานงานกับผู้นิพนธ์
เพื่อแจ้ งผลการพิจารณา และให้ ดำ� เนินการปรับแก้ ในกรณี
ที่ต้องมีการปรับปรุงต้ นฉบับ ทั้งนี้ ผู้นพิ นธ์จะไม่ทราบชื่อ
ของ reviewers
5. ต้ นฉบับที่สมบูรณ์จะได้ รับการตีพิมพ์โดยเร็ว
6. บทความที่พร้ อมตีพิมพ์ จะได้ รับการจัดท�ำตาม
รูปแบบของวารสารฯ และจะส่งให้ ผ้ ูนิพนธ์ตรวจสอบ
ความถู ก ต้ อ งและความครบถ้ ว นของเนื้ อหาเป็ นครั้ ง
สุดท้าย และเมื่อได้ รับการตอบรับการตรวจสอบแล้ ว ก็จะ
น�ำไปจัดเลขหน้ าเพื่อพิมพ์เผยแพร่ต่อไป
ผู้สนใจสามารถศึกษารูปแบบบทความและแนวทาง
การส่งบทความได้ ท่ี https://www.niems.go.th/1/ Ebook/Detail/12236?group=208

ความคิดเห็น ข้อมูล และบทสรุปต่างๆ ทีล่ งตีพมิ พ์ในวารสารการแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทยเป็ นของ
ผู้นิพนธ์ และมิได้แสดงว่าทางสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติและคณะผูจ้ ดั ท�ำเห็นพ้องด้วย
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