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คำแนะนำในการเตรียมบทความ
ตนฉบับพิมพคอลัมนเดียวดวยคอมพิวเตอรโปรแกรม
Microsoft word for windows บันทึกเปน word 97 หรือ word
2003 ไมตอ งจัดกัน้ หลัง อักษร Browalia New ขนาด 15 พอยต
กรอบของเนื้อหาหางจากขอบดานละ 1 นิ้ว ใสเลขกำกับ
ทุกหนาทีม่ มุ ขวาบน พิมพระยะหางบรรทัดคเู พือ่ ความสะดวก
ในการแกไข บทความ ตารางและ/หรือภาพประกอบรวมกัน
ไมเกิน 7 โดยเนือ้ หา ตารางและภาพประกอบรวมกันไมเกิน
15 หนาสำหรับการพิมพปกติ
ผนู พิ นธและคณะลงลายมือชือ่ เปนหลักฐานรับรอง
ผลงานและยินยอมใหตพี มิ พตามแบบฟอรมทีก่ ำหนดใน
ใบแทรกทายวารสาร พรอมระบุสดั สวนความรับผิดชอบ
ในผลงานของแตละคน
สงตนฉบับจริงและตนฉบับสำเนาพิมพหนาเดียวรวมทัง้
ตารางและรู ป ภาพอย า งละ 2 ชุ ด พร อ มแผ น ซี ดี ม าที่
กองบรรณาธิการพุทธชินราชเวชสาร สำนักงานพุทธชินราช
เวชสาร ห อ งสมุ ด โรงพยาบาลพุ ท ธชิ น ราช พิ ษ ณุ โ ลก
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทร 0-5527-0300
ตอ 21401 หรือสงเปนเอกสารแนบทาง “ wirotss@gmail.com,
rungarun100133@hotmail.com”
ตนฉบับที่สงมาทั้งหมดจะไมสงคืนแกผูนิพนธ ไมวาจะ
ไดรับพิจารณาตีพิมพหรือไม (ยกเวนรูปภาพซึ่งติดตอขอคืน
ไดทบี่ รรณาธิการโดยตรง) การตีพมิ พบทความในพุทธชินราช
เวชสาร มีคาบริการตอบทความเรื่องละ 5,000 บาท
การชำระคาบริการหลังจากบทความทีไ่ ดรบั การตีพมิ พแลว
กองบรรณาธิการจะสงวารสารใหผูนิพนธ 3 ฉบับและ
สำเนาบทความ 20 ชุด (เฉพาะผนู พิ นธชอื่ แรก) ชือ่ บัญชี
พุทธชินราชเวชสาร ธนาคารกรุงเทพ สาขาพิษณุโลก
เลขทีบ่ ญ
ั ชี 263-5-34099-1
การเตรียมบทความ
ใหใชแนวทางการเขียนบทความทางวิทยาศาสตรสขุ ภาพ
ของคณะบรรณาธิการวารสารนานาชาติ (International Committee
of Medical Journal Editors: ICMJE) ซึง่ ศึกษาไดจากเว็บไซต
http://www.icmje.org/manuscript_1prepare.html ดังสรุปใน
คำแนะนำในการเขี ย นบทความ อี ก ทั้ ง เพื่ อ ให ก ารเตรี ย ม
บทความมีเนื้อหาที่สำคัญครบถวนสมบูรณและชัดเจนตาม
มาตรฐาน Uniform Requirements for Manuscripts Submitted
to Biomedical Journals (URM) ควรศึกษารายละเอียดและ
ปฏิบตั ติ ามแนวทางมาตรฐานเฉพาะสำหรับการเขียนบทความ
ประเภทตาง ๆ จากเว็บไซต www.equator-network.org:
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Guidelines for Authors
Consort สำหรับงานวิจัยประเภท randomized controlled;
Strobe สำหรับงานวิจยั ประเภท observational; Coreq สำหรับ
การสัมภาษณและการทำ focus group; Stard สำหรับงานวิจยั
เกี่ยวกับ diagnostic accuracy; Prisma สำหรับงานวิจัย
ประเภท systematic review และ meta-analysis; Entreq
สำหรับงานวิจัยคุณภาพ, systematic review และ metaanalysis; Squire เกีย่ วกับการพัฒนาคุณภาพบริการสุขภาพ;
Care สำหรับรายงานผปู ว ย
โครงสรางของรายงานวิจยั abstract บทคัดยอ บทนำ
วัสดุและวิธกี าร ผลการศึกษา วิจารณ (สรุปเปนยอหนาสุดทาย)
กิตติกรรมประกาศ (ถามี) เอกสารอางอิง
โครงสรางของรายงานผปู ว ย abstract บทคัดยอ บทนำ
รายงานผปู ว ย วิจารณ สรุป เอกสารอางอิง
โครงสรางของบทความปริทัศน abstract บทคัดยอ
บทนำ เนือ้ หาความรเู รือ่ งทีน่ ำมาเขียน วิจารณ เอกสารอางอิง
ชือ่ บทความ (Title)
ทัง้ ภาษาไทยและอังกฤษความหมายตรงกัน สัน้ ไดใจความ
สื่อเปาหมายหลักของการศึกษา ไมใชคำยอ ไมตองใสชื่อ
สถานทีท่ ศี่ กึ ษา ชือ่ ไทยใหใชภาษาไทยทัง้ หมด ภาษาอังกฤษ
ในชือ่ ใหแปลเปนไทย ถาแปลไมไดใหเขียนทับศัพท ถาเขียน
ทับศัพทไมไดใหเขียนเปนภาษาอังกฤษดวยตัวพิมพเล็ก ยกเวน
ชือ่ เฉพาะใหใชตวั พิมพใหญเฉพาะอักษรตน ชือ่ อังกฤษใหใช
ตัวพิมพใหญในอักษรตนของทุกคำ ยกเวนคำบุพบท ใหระบุชอื่
เรือ่ งสัน้ (running title) ทัง้ ภาษาไทยและอังกฤษเพือ่ ไวเหนือ
บทความหนาซาย
หนาแรกเปนชื่อบทความ ชื่อเต็มและนามสกุลผูนิพนธ
ทัง้ ภาษาไทยและอังกฤษ (ไมตอ งใสยศและคำนำหนาตำแหนง)
ปริญญาหรือวุฒกิ ารศึกษาสูงสุดและตัวยอทีเ่ ปนสากลทัง้ ไทย
และอังกฤษ สถานทีท่ ำงานทัง้ ไทยและอังกฤษ สถานทีต่ ดิ ตอ
พรอมทัง้ หมายเลขโทรศัพท โทรสารและไปรษณียอ เิ ล็กทรอนิกส
(e-mail address) รวมทั้งแหลงสนับสนุนทุนวิจัย (ถามี)
สวนหนาทีส่ องเปนบทคัดยอภาษาอังกฤษความยาวไมเกิน 200 คำ
และ keywords 3-5 คำ บทคัดยอภาษาไทยความยาวไมเกิน
250 คำและคำสำคัญ 3-5 คำ ไมตองใสเลขเอกสารอางอิง
โดยเนือ้ หา abstract และบทคัดยอตองตรงกัน
บทคัดยอ (Abstract)
บทคั ด ย อ ของรายงานวิ จั ย เขี ย นเป น ความเรี ย ง
ยอหนาเดียว ประกอบดวยเหตุผลหรือปญหา/ทีม่ าของการวิจยั
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(2-3 ประโยค) วัตถุประสงค (1-2 ประโยค) การทำวิจยั คือ
รูปแบบการศึกษา (1 วลี) สถานทีศ่ กึ ษา (1 วลี) ตัวอยางและ
วิธกี ารศึกษา รวมทัง้ สถิตทิ ใี่ ช (3-5 ประโยค) ผลการศึกษาที่
สำคัญ (5-10 ประโยค) สรุปสาระสำคัญ อาจระบุปญ
 หาหรือ
ผลกระทบของการศึกษาทีพ่ บ รวมถึงขอเสนอแนะเกีย่ วกับการนำ
ผลวิจยั ไปใชประโยชนหรือระบุประเด็นปญหาสำหรับการวิจยั
ครัง้ ตอไป (3-4 ประโยค) โดย abstract ใหเขียนวิธที ำวิจยั และ
ผลวิจยั เปนอดีตกาล สวนสรุปและขอเสนอแนะเปนปจจุบนั กาล
บทคัดยอของรายงานผูปวย ใหเขียนเปนความเรียง
ยอหนาเดียว ประกอบดวยทีม่ า จำนวนผปู ว ยทีร่ ายงาน ระบุ
อาการทางคลินกิ ทีเ่ ปนลักษณะพิเศษ การวินจิ ฉัย การรักษา
พยาบาลทีเ่ ฉพาะเจาะจง ผลการรักษาและระบุประโยชนทไี่ ด
บทคัดยอของบทความปริทศั น เปนลักษณะพรรณนา
เกริ่นนำที่มาของเรื่องที่ศึกษาและระบุวาบทความนั้นมีสาระ
อะไรทีส่ ำคัญ ไมใชเรือ่ งยอ (summary) ทีบ่ อกเรือ่ งราวประเด็น
สำคัญ
บทคัดยอของนวัตกรรมทางการแพทย ประกอบดวย
ที่มา วัตถุประสงค วิธีพัฒนาและการทดสอบ ผลลัพธและ
ประโยชน/การนำไปใช
คำสำคัญ (Keywords) คือ ศัพทหรือวลีทงั้ ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ 3-5 คำเพื่อทำดัชนีสำหรับคนควา ศึกษาจาก
เว็บไซต http://www. ncbi.nlm.nih.gov/mesh (คำสำคัญ
แปลจาก keyword)
เนือ้ หา (Text)
ยอหนาขึน้ ตนดวยประโยค ไมขนึ้ ตนยอหนาดวยคำกริยา
ไมขนึ้ ตนประโยคดวยตัวเลข เขียนเปนความเรียง ไมเขียนเปน
หัวขอ ใชภาษาไทยใหมากที่สุด ยกเวนคำศัพททางเทคนิค
ที่จำเปน คำใดที่ราชบัณฑิตยสถานรับรองใหใชคำนั้น ถายัง
ไมรับรองหรือความหมายไมสื่อใหเขียนคำอธิบายภาษาไทย
เปนบริบทแลววงเล็บคำศัพทภาษาอังกฤษนั้นในครั้งแรก
ทีก่ ลาวถึง ตอจากนัน้ จึงใชคำศัพทนนั้ ในบทความ ศัพทองั กฤษ
ทีไ่ มไดขนึ้ ตนบรรทัดใหใชอกั ษรตัวพิมพเล็ก ยกเวนชือ่ เฉพาะ
ใหใชตวั พิมพใหญขนึ้ ตนคำ
แตละยอหนาควรยาวมากกวา 6 บรรทัด หนึง่ ยอหนามี
หนึง่ ใจความหลัก ใชภาษาทีอ่ า นเขาใจงาย กะทัดรัด ใชคำยอ
ทีเ่ หมาะสมเฉพาะกรณีทจี่ ำเปน หลีกเลีย่ งการใชคำยอทีช่ อื่ เรือ่ ง
และในบทคัดยอ ระบุคำเต็มในครั้งแรกกอนและวงเล็บคำยอ
ตอทาย ทั้งนี้คารอยละใชทศนิยม 1 ตำแหนง คาเฉลี่ยและ
คาเบี่ยงเบนมาตรฐานใชทศนิยม 2 ตำแหนง สวนคา p ใช
ทศนิยม 3 ตำแหนง
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ผลประโยชนทบั ซอน (Conflict of Interest)
ใหระบุวาผูนิพนธแตละคนมีผลประโยชนทับซอนใด ๆ
หรือไมในจดหมายทีข่ อตีพมิ พ
กิตติกรรมประกาศ (หากมี)
ระบุวา ไดรบั ความชวยเหลือทีส่ ำคัญจากใคร/ทีใ่ ด ดานใด
เขียนขอบคุณอยางสั้น เรียบงาย ระบุแหลงทุนที่สนับสนุน
การทำวิจยั ดวย (ถามี)
ตาราง
พิมพแยกตารางละ 1 หนา เรียงตอทายเอกสารอางอิง
ชื่ อ ตารางควรสั้ น ได ใ จความระบุ ไ ว ที่ ด า นบนของตาราง
เสนตารางมีเฉพาะเสนแนวขวาง 3 เสนทีด่ า นบนสุด ดานลางสุด
และเสนกั้นหัวขอตารางกับเนื้อหา ไมตองทำเสนแนวตั้งเลย
หัวคอลัมนอธิบายขอมูลในคอลัมนสนั้ ๆ คำอธิบายเพิม่ เติมใส
ใตตารางโดยใชเครื่องหมายเชิงอรรถ (footnote) ตามลำดับ
ไดแก
เปนตน ไมตองใสคำวา
“หมายเหตุ (remark)” ทีใ่ ตตาราง ขอมูลในแถวไมตอ งใสเลข
หรือ bullet ระบุหนวยไวทขี่ อ มูล (คอลัมนซา ยสุด) ไมระบุหนวย
หรือรอยละ (%) ทีต่ วั เลขขอมูล
ภาพประกอบ
เรียงตอจากตาราง โดยเตรียมเปนไฟลดิจิทัลนามสกุล
Jpeg หรือ tif ความละเอียด 300 dpi ขึน้ ไป พรอมคำบรรยาย
ใตภาพและลำดับทีข่ องภาพ สำหรับภาพมนุษยถา อาจบงบอก
ไดวาเปนบุคคลใดตองแสดงหลักฐานการไดรับอนุญาตให
เผยแพรจากเจาของภาพ ทัง้ นีร้ ปู ตาราง แผนภูมคิ วรเขียนเอง
ไมลอกจากบทความอืน่ หากจำเปนตองระบุทมี่ าและเอกสาร
สำเนาอนุญาตจากสำนักพิมพตน ฉบับ/ผนู พิ นธดว ย
เอกสารอางอิง
ใชระบบแวนคูเวอรโดยใสเลขอารบิกเปนตัวยก ไมตอ งใส
วงเล็บ เรียงลำดับตามเนือ้ หาทีอ่ า งถึง 6-40 เรือ่ ง ถาอางอิง
ซ้ำใชหมายเลขเดิม รายละเอียดเพิม่ เติมและการเขียนเอกสาร
อางอิงสืบคนไดจาก www.budhosp.go.th หนาตางพุทธชินราช
เวชสาร หรือ http://thailand.digitaljournals.org คลิ๊กที่เลม
พุทธชินราชเวชสาร
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