
 

ค ำแนะน ำส ำหรบัผู้นิพนธ์ 
 

วารสารโรงพยาบาลก าแพงเพชร  จดัท าขึน้เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวชิาการ และเป็นเวที เสนอผลงานทาง
วชิาการ และงานวจิยั มคีวามยนิดรีบัผลงานเกีย่วกบัการแพทยแ์ละสาธารณสุข ผูป้ระสงคจ์ะส่งต้นฉบบัเพื่อตพีมิพใ์น
วารสารควรเตรยีมตน้ฉบบัตามค าแนะน าอย่างถูกตอ้ง ทัง้นี้เพื่อความสะดวก และรวดเรว็ในการลงพมิพ ์  

 

ประเภทผลงำนท่ีตีพิมพ ์
1. นิพนธต้์นฉบบั (original article) 

เป็นรายงานผลการวจิยัทีเ่กีย่วกบัการแพทยแ์ละสาธารณสขุ  
2. กรณีศึกษำ (case study) 

เป็นรายงานการศกึษา วเิคราะห ์ขอ้มลูของผูป้ว่ยเป็นรายบุคคลหรอืรายกลุ่ม  
3. บทควำมปริทรรศน์  (review article) 

เป็นบทความทีท่บทวนหรอืรวบรวมความรูเ้รื่องใดเรื่องหนี่งจากวารสารหรอืหนงัสอืต่างๆ ทัง้ในและต่างประเทศ 
 

กำรเตรียมต้นฉบบั 
รำยละเอียดของกำรพิมพ ์

1. เป็นบทความทีไ่ม่เคยตพีมิพท์ีใ่ดมาก่อน โดยผูเ้ขยีนเป็นผูร้บัผดิชอบต่อเนื้อหาทีเ่ขยีน   
2. บทความทีส่ง่มาจะไดร้บัการตรวจแกไ้ขเพื่อความเหมาะสมทัง้ในเรื่องของรปูแบบ (format) และความถูกต้อง

ของเน้ือหาโดยกองบรรณาธกิาร และสง่ขอ้เสนอแนะใหผู้เ้ขยีนทาง e-mail  
3. ขัน้ตอนการใหข้อ้เสนอแนะและแกไ้ขใหแ้ลว้เสรจ็ กองบรรณาธกิารจะก าหนดเวลา เพื่อใหท้นัเวลาในการออก

วารสาร ใชเ้วลาเฉลีย่ภายใน 2 เดอืนโดยประมาณ โดยกองบรรณาธกิารจะรบัลงวารสารตามทีเ่หน็ชอบแลว้เท่านัน้ 
4. เมื่อบทความไดร้บัการตพีมิพแ์ลว้ ผูเ้ขยีนจะไดร้บัวารสารจ านวน 2 เล่มต่อเรื่อง  
5. ต้นฉบบั พมิพด์ว้ยคอมพวิเตอร ์โปรแกรม Microsoft Words for Windows  2007  ใชต้วัอกัษร browallia new 

ขนาด 14 point Single Space และใชก้ระดาษพมิพ ์A4 เวน้ห่างจากขอบ 1 นิ้วโดยรอบ ความยาวไม่เกิน 10-12 หน้า 
โดยรวมบทคดัย่อ และเอกสารอ้างอิง  

6. ตาราง  ภาพ  และแผนภูม ิ  เป็น ขาว - ด า  สอดแทรกไวใ้นเนื้อเรื่อง  มชีื่อตาราง  ภาพ  และแผนภูมกิ ากบัทีช่ดัเจน 
 

กำรเรียงล ำดบัเน้ือหำของต้นฉบบั 
(กองบรรณำธิกำรจะไม่รบัพิจำรณำบทควำมท่ีไม่แก้ไขให้ตรงตำมรปูแบบท่ีก ำหนด) 

 

1. กำรเตรียมนิพนธต้์นฉบบั (Original article) 
1.1 ช่ือเรือ่ง (ภำษำไทย)  ควรกะทดัรดั สือ่เป้าหมายหลกัของการศกึษาวจิยั  ไม่ใชค้ าย่อ  ไม่ควรยาวเกนิ 

100 ตวัอกัษร จดัไวก้ึง่กลางหน้ากระดาษ 
1.2 ช่ือผูนิ้พนธ ์(ภำษำไทย)  ระบุชื่อของผูเ้ขยีนทุกคน พรอ้มระบุตวัย่อของวุฒกิารศกึษาสงูสุด จดัชดิขวา

ของหน้ากระดาษ  สว่นหน่วยงานหรอืสถาบนัใชก้ารอา้งองิแบบเชงิอรรถไวส้ว่นล่างสดุของหน้ากระดาษของเอกสาร   
1.3 บทคดัย่อ (ภำษำไทย) เขยีนแบบโครงสรา้งตามล าดบัดงันี้ 

- บทน า : …….. 
- วตัถุประสงค ์: …….. 
- วธิกีารศกึษา : …….. 
- ผลการศกึษา : …….. 
- สรุป : …….. 

1.4 ค ำส ำคญั (ภำษำไทย) ไม่เกนิ  5 ค า  ใสไ่วท้า้ยบทคดัย่อของภาษาไทย เพื่อประโยชน์ในการสบืคน้ในอนาคต 



 

1.5 เชิงอรรถ  (ภำษำไทย) อยู่ใต้เสน้คัน่ซึง่ยาว 2 นิ้ว หรอื 5 เซนตเิมตร  เป็นรายการเชงิอรรถทีร่ะบุ
ต าแหน่ง  และหน่วยงานตน้สงักดัของผูน้ิพนธ ์ 

หมายเหต ุ  ข้อ 1.1 – 1.5 ไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 

1.6 Title (ช่ือเรือ่งภำษำองักฤษ) จดักึง่กลางหน้ากระดาษ มคีวามหมายตรงกบัชื่อเรื่องภาษาไทย 
1.7 Authors (ช่ือผู้นิพนธ์ภำษำองักฤษ) จดัชดิขวาของหน้ากระดาษ พร้อมพร้อมระบุตัวย่อของวุฒิ

การศกึษาสงูสดุภาษาองักฤษ 
1.8 Abstract (บทคดัย่อภำษำองักฤษ) ต้องมเีนื้อหาตรงกบับทคดัย่อภาษาไทย และเป็นประโยคอดตี 

โดยเขยีนแบบโครงสรา้งตามล าดบัดงันี้ 
- Introduction: …….. 
- Objectives: …….. 
- Methods: …….. 
- Results: …….. 
- Conclusions: …….. 

1.9 Keyword (ค ำส ำคญัภำษำองักฤษ)  ต้องตรงกบับทคดัย่อภาษาไทย ไม่เกนิ  5 ค า ใส่ไวท้้าย
บทคดัย่อของภาษาองักฤษ 

1.10  Footnote (เชิงอรรถ)  ระบุต าแหน่ง  และหน่วยงานตน้สงักดัของผูน้ิพนธเ์ป็นภาษาองักฤษ 

หมายเหต ุ ข้อ 1.6 – 1.10 ไมเ่กิน 1 หน้ากระดาษ A4 และแยกไว้คนละหน้ากบัภาษาไทย 

1.11 เน้ือเรือ่ง (Text)  ใชห้วัขอ้ดงันี้ 
- บทน ำ (Introduction)  

เป็นสว่นของบทความทีบ่อกเหตุผล น าไปสูก่ารศกึษา แต่ไม่ตอ้งทบทวนวรรณกรรม ทีไ่ม่เกีย่วกบั
จุดมุ่งหมายของการศกึษา เป็นส่วนทีอ่ธบิายใหผู้อ่้านรูป้ญัหา ลกัษณะ และขนาด เป็นการน าไปสู่ความจ าเป็นในการ
ศกึษาวจิยัใหไ้ดผ้ลเพื่อแกป้ญัหาหรอืตอบค าถามทีต่ัง้ไว ้หากมทีฤษฎทีีจ่ าเป็นตอ้งใชใ้นการศกึษา อาจวางพืน้ฐานไวใ้น
สว่นนี้ได ้และใหร้วมวตัถุประสงคข์องการศกึษาเป็นรอ้ยแกว้ในสว่นทา้ยของบทน า ไม่ใสผ่ลการศกึษา และสรุป  

- วิธีกำรศึกษำ (Methods)   
ประกอบดว้ย  ประชากร  และกลุ่มตวัอย่าง  เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั  วธิกีารเกบ็รวบรวมขอ้มูล  

การวเิคราะหข์อ้มลู  และจรยิธรรมการวจิยั 
- ผลกำรศึกษำ (results) 

แจง้ผลทีพ่บตามล าดบัหวัขอ้ของแผนการศกึษาอย่างชดัเจน ดไูดง้่าย ถา้ผลไม่ซบัซอ้นไม่มตีวัเลข
มากบรรยายเป็นรอ้ยแกว้ แต่ถา้ตวัเลขมาก ตวัแปรมากควรใชต้าราง หรอืแผนภูมโิดยไม่ตอ้งอธบิายตวัเลขในตารางซ ้า
อกีในเนื้อเรื่อง ยกเวน้ขอ้มลูส าคญัๆ อย่างจ ากดั แปลความหมายของผลทีค่น้พบหรอืวเิคราะหแ์ละสรุปเปรยีบเทยีบกบั
สมมตฐิานทีว่างไว ้

- วิจำรณ์ (discussion) 
เริม่ดว้ยการวจิารณ์ผลการศกึษาตรงกบัวตัถุประสงค ์สมมตฐิานของการวจิยั หรอืแตกต่างไปจาก

ผลงานที่มผีู้รายงานไว้ก่อนหรอืไม่ อย่างไร เพราะเหตุใดจงึเป็นเช่นนัน้ วิจารณ์ผลที่ไม่ตรงตามที่คาดหวงัอย่างไม่
ปิดบงั อาจแสดงความคดิเหน็เบือ้งต้นตามประการณ์หรอืขอ้มูลทีต่นมเีพื่ออธบิายส่วนทีโ่ดดเด่นแตกต่างเป็นพเิศษได ้
แลว้จบบทความดว้ยขอ้ยุต ิ

- สรปุ (conclusion) 
ผลทีไ่ดต้รงกบัวตัถุประสงคก์ารวจิยัหรอืไม่ ใหข้อ้เสนอแนะทีน่ าผลการวจิยัไปใชป้ระโยชน์หรอืให้

ประเดน็ค าถามการวจิยัต่อ  ขอ้ยุตอิาจใสใ่วใ้นหวัขอ้เดยีวกนักบัวจิารณ์กไ็ด้ 



 

- กิตติกรรมประกำศ (acknowledgments) 
มเีพยีงย่อหน้าเดยีว แจง้ใหท้ราบว่ามกีารช่วยเหลอืทีส่ าคญัจากทีใ่ดบา้ง เช่น ผูบ้รหิาร ผูช้่วยเหลอื

ทางเทคนิคบางอย่าง และผูส้นบัสนุนทุนการวจิยัเท่าทีจ่ าเป็น แต่การใส่ชื่อคนช่วยมากๆ ท าใหบ้ทความดอ้ยความภูมิ
ฐานเพราะผูอ้่านจะอนุมานว่างานสว่นใหญ่มคีนช่วยทัง้หมด  

- เอกสำรอ้ำงอิง (references) ดใูนหวัขอ้การเขยีนเอกสารอา้งองิ 
 

2. กำรเตรียมต้นฉบบักรณีศึกษำ (Case Study) 
2.1 ช่ือเรื่อง ช่ือผู้นิพนธ ์ ค ำส ำคญั และเชิงอรรถ  ทัง้ภาษาไทย และภาษาองักฤษ มขีอ้ก าหนดในการเขยีน

และการจดัรปูแบบเหมอืนนิพนธต์น้ฉบบั (Original article) 
2.2 บทคดัย่อ (ภำษำไทย) ใชภ้าษารดักุมเป็นประโยคสมบรูณ์มคีวามหมายในตวัเองไม่ตอ้งหาความหมาย

เพิม่ต่อ  ไม่ควรมคี าย่อ  เขยีนแบบโครงสรา้งตามล าดบัดงันี้ 
- บทน า : เขยีนย่อถงึความส าคญัโรคทีศ่กึษาการดูแลรกัษาทีส่ าคญั และภาวะแทรกซอ้นที่

อาจเกดิขึน้ (ไม่ควรเกนิ 2 บรรทดั) 
- วตัถุประสงค์ : เขียนวตัถุประสงค์การศึกษาต่อผู้ป่วย เช่น เพื่อดูแลและเฝ้าระวัง

ภาวะแทรกซอ้นจนผูป้ว่ยพน้ภาวะวกิฤต เพื่อสง่เสรมิใหผู้ป้ว่ยดแูลตนเองไดอ้ย่างถูกตอ้ง เป็นตน้ 
- กรณีศกึษา : เขยีนย่อเพื่อใหเ้หน็ภาพรวมว่า ผูป้่วยกรณีศกึษาเป็นใคร จ านวนกีร่ายเขา้การ

รกัษาในโรงพยาบาลในช่วงใด อาการส าคญัทีม่าโรงพยาบาล แพทยใ์หก้ารรกัษาทีส่ าคญัอะไร ในช่วงเวลาทีศ่กึษาพบปญัหา
ทางการพยาบาลอะไรบา้ง และใหก้ารพยาบาลทีส่ าคญัอย่างไร ผลการประเมนิหลงัใหก้ารพยาบาลเป็นอย่างไร 

- สรุป : เขยีนสรุปกรณีศกึษา สรุปโรค และขอ้เสนอแนะสัน้ๆ อยู่ในย่อหน้าเดยีวกนั 
2.3 Abstract (บทคดัย่อภำษำองักฤษ) ต้องมเีนื้อหาตรงกบับทคดัย่อภาษาไทย และเป็นประโยคอดตี 

โดยเขยีนแบบโครงสรา้งตามล าดบัดงันี้ 
- Introduction: …….. 
- Objectives: …….. 
- Case Study: …….. 
- Conclusions: …….. 

2.4 เน้ือเรื่อง (Text)  ใช้หวัข้อดงัน้ี 
- บทน ำ  

เป็นสว่นของบทความทีบ่อกเหตุผลทีม่าของน าไปสูก่ารศกึษา  ไดแ้ก่  ความส าคญัของโรค
ทีศ่กึษา  ขอ้มลูสถติ ิ(อย่างน้อยในสถานทีท่ีศ่กึษา)  วธิกีารคดัเลอืกกรณีศกึษาหรอืสาเหตุทีเ่ลอืกผูป้่วยรายน้ีมาศกึษา 
แต่ไม่ตอ้งใสท่ฤษฎแีละทบทวนวรรณกรรมมาทัง้หมด ใชล้กัษณะการวเิคราะหม์าเขยีนแทน  และใหร้วมวตัถุประสงค์
การศกึษาเป็นรอ้ยแกว้ในสว่นทา้ยของบทน า 

- กรณีศึกษำ  
เป็นการสรุปขอ้มลูของผูป้ว่ยทีศ่กึษา เขยีนสรุปใจความส าคญัตามล าดบัหวัขอ้ดงันี้  ขอ้มลู

ทัว่ไป อาการส าคญัทีม่าโรงพยาบาล ประวตักิารเจบ็ป่วย  การประเมนิสภาพร่างกายตามระบบ  การประเมนิสภาพ
ดา้นจติใจและสงัคม  ผลการเอกซเรยแ์ละ/หรอืผลการตรวจทางหอ้งปฏบิตักิารทีส่ าคญั  (ตามโรคและแสดงใหเ้หน็ถงึ
แนวโน้ม)  การวางแผนการพยาบาล โดยสรุปปญัหาทีส่ าคญัเป็นรายขอ้ 

- ข้อวินิจฉัยทำงกำรพยำบำล 
เขยีนเรยีงล าดบัตามความส าคญัของปญัหา ขอ้วนิิจฉัยทางการพยาบาลต้องเป็นสิง่ทีถู่ก

วเิคราะหม์าจากปญัหาเฉพาะของผูป้ว่ยทีศ่กึษา โดยมขีอ้มลูสนบัสนุน วตัถุประสงคก์ารพยาบาล เกณฑก์ารประเมนิผล  
กจิกรรมการพยาบาลทีใ่หใ้นกรณีศกึษานี้  และประเมนิผลการพยาบาล 

 



 

- สรปุกรณีศึกษำ 
เป็นการสรุปกรณีศกึษาทีส่ าคญั 1 ย่อหน้า เพื่อใหเ้หน็ภาพรวมทัง้หมดตัง้แต่อาการส าคญั

ที่มาโรงพยาบาล   ระยะเวลาที่ท ากรณีศึกษา ปญัหาทางการพยาบาลที่ส าคัญ  ผู้ศึกษาให้การพยาบาลที่ส าคัญ
อะไรบา้ง   และการประเมนิผลการพยาบาล 

- วิจำรณ์และข้อเสนอแนะ 
อธบิายสาเหตุส าคญัของการเกดิปญัหา หรอืหลุมพราง (pitfall) ทีพ่บจากการศกึษาเฉพาะ

กรณีนี้ และขอ้แนะน าในการใหก้ารพยาบาลทีจ่ะน าไปใชใ้นผูป้ว่ยรายอื่น ๆ ต่อไป 
- สรปุ  

ใหส้รุปโรคทีศ่กึษาทีส่มัพนัธก์บัทฤษฎ ี
- เอกสำรอ้ำงอิง  

ดใูนหวัขอ้การเขยีนเอกสารอา้งองิ 
 

กำรเขียนเอกสำรอ้ำงอิง 
 การอา้งองิเอกสารใชร้ะบบแวนคูเวอร ์(Vancouver style) โดยใส่ตวัเลขในวงเลบ็หลงัขอ้ความหรอืหลงัชื่อ
บุคคลเจ้าของข้อความที่อ้างถึง โดยใช้หมายเลข 1 ส าหรบัเอกสารอ้างองิอนัดบัแรก และเรยีงต่อไปตามล าดบั ถ้า
ต้องการอ้างอิงซ ้าให้ใช้หมายเลขเดิม ห้ามใช้ค าย่อในเอกสารอ้างอิงยกเว้นชื่อต้นและชื่อวารสาร บทความที่
บรรณาธกิารรบัตีพมิพ์แล้วแต่ยงัไม่เผยแพร่ ให้ระบุ “ ก าลงัพมิพ์” บทความที่ไม่ได้ตีพมิพใ์ห้แจ้ง “ ไม่ได้ตีพมิพ์ ”   
หลกีเลีย่ง “ ตดิต่อส่วนตวั ”  มาใชอ้า้งองิ  เวน้แต่มขีอ้มูลส าคญัมากทีห่าไม่ไดท้ัว่ ๆ ไปใหร้ะบุชื่อ และวนัทีต่ดิต่อใน
วงเลบ็ทา้ยชื่อเรื่องทีอ่า้งองิ 

ชื่อวารสารในการอา้งองิ ใหใ้ชช้ื่อย่อตามรูปแบบของ U.S. Nation Library of Medicine ทีต่พีมิพใ์น Index Medicus 
ทุกปี หรอืในเวบ็ไซต ์ http://www.nlm.nih.gov/tsd/serials/liji.html  
       

กำรเขียนเอกสำรอ้ำงอิงในวำรสำรวิชำกำรมีหลกั เกณฑ ์ดงัน้ี 
1.  วำรสำรวิชำกำร 

ล ำดบัท่ี. ช่ือผูนิ้พนธ.์  ช่ือเรือ่ง.  ช่ือวำรสำรปีท่ีพิมพ ์; ปีท่ี : หน้ำแรก - หน้ำสุดท้ำย.   
     วารสารภาษาไทย ชื่อผู้นิพนธ์ให้ใช้ชื่อเต็มทัง้ชื่อและชื่อสกุล ชื่อวารสารเป็นชื่อเต็ม ปีที่พิมพ์เป็นปี
พุทธศกัราช  วารสารภาษาองักฤษใชช้ื่อสกุลก่อน ตามดว้ยอกัษรย่อตวัหน้าตวัเดยีวของชื่อตวัและชื่อรอง ถ้ามผีูน้ิพนธ์
มากกว่า 6 คน ใหใ้สช่ื่อเพยีง 6 คนแรก แลว้ตามดว้ย et al. (วารสารภาษาองักฤษ) หรอืและคณะ(วารสารภาษาไทย) 
ชื่อวารสารใชช้ื่อย่อตามแบบของ Index Medicus หรอืตามแบบทีใ่ชใ้นวารสารนัน้ๆ เลขหน้าสุดทา้ยใส่เฉพาะเลขทา้ย 
ตามตวัอย่างดงันี้    
1.1  เอกสำรจำกวำรสำรวิชำกำร 
1. วทิยา สวสัดวิุฒพิงศ,์ พชัร ีเงนิตรา, ปราณี มหาศกัดิพ์นัธ,์ ฉววีรรณ เชาวกรีตพิงศ์, ยุวด ีตาทพิย์.การส ารวจความ
ครอบคลุมและการใชบ้รกิารตรวจหามะเรง็ปากมดลูกในสตร ีอ าเภอแม่สอด จงัหวดัตาก ปี 2550. วารสารวชิาการ    
สาธารณสขุ 2551 ; 7 : 20-6. 
2. Russell FD, Coppell  AL, Davenport AP. In Vitro eyzy- matic processing of Radiolabelled big ET-1 in 
human kidney as a food ingredient.  Biochem Pharnacol 1998 ; 55 : 697-701. 
1.2  องคก์รเป็นผูนิ้พนธ ์
1. คณะผู้เชี่ยวชาญจากสมาคมอุรเวชแห่งประเทศไทย เกณฑ์การวนิิจฉัยและแนวทางการประเมินการสูญเสยี 
สมรรถภาพทางกายของโรคระบบการหายใจเน่ืองจากการประกอบอาชพี.  แพทยส์ภาสาร 2538 ; 24 : 190-204. 
1.3  ไม่มีช่ือผูนิ้พนธ ์ 
1. Coffee drinking and cancer of the pancreas (editorial).  BMJ 1981 ;  283 : 628. 
 

http://www.nlm.nih.gov/tsd/serials/liji.html


 

1.4  บทควำมในฉบบัแทรก 
1. วชิยั ตนัไพจติร. สิง่แวดลอ้ม โภชนาการกบัสขุภาพ ใน : สมชยั บวรกติต,ิ จอหน์ พ ีลอฟทสั บรรณาธกิาร.  
เวชศาสตร-์สิง่แวดลอ้ม.  สารศริริาช 2539 ; 48 (ฉบบัผนวก) : 153-61. 
วิธีกำรเขียนฉบบัแทรก 
1. Environ Health Perspect  1994 ; 102  Suppl 1 : 275-82. 
2. Semin Oncol  1996 : 23 (1 Suppl 2) : 89-97. 
3. Ann clin Biochem 1995 ; 32 (pt 3) : 303-6. 
4. N Z Med J 1994 ; 107(986 pt 1) : 377-8 
5. Clin Orthop 1995 ; (320) : 110-4. 
6. Curr opin Gen Surg 1993 : 325-33. 
1.5  ระบุประเภทของบทควำม 
1. บุญเรอืง นิยมพร, ด ารง  เพช็รพลาย, นนัทวนั  พรหมผลนิ, ทว ี บุญโชต,ิ สมชยั  บวรกติต,ิ ประหยดั  ทศันาภรณ์. 
แอลกอ- ฮอลก์บัอุบตัเิหตุบนทอ้งถนน (บทบรรณาธกิาร).  สารศริริาช 2539 ; 48 :616-20. 
2. Enzenseberger W, Fischer PA. Metronome in Parkinson‘s disease (letter).  Lancet 1996 ; 347 :1337. 
2  หนังสือ ต ำรำ หรอืรำยงำน 
2.1  หนังสือหรอืต ำรำผูนิ้พนธเ์ขียนทัง้เล่ม 
      ล ำดบัท่ี.  ช่ือนิพนธ.์  ช่ือหนังสือ.  ครัง้ท่ีพิมพ.์  เมืองท่ีพิมพ ์: ส ำนักพิมพ ์;  ปีท่ีพิมพ.์ 
      - หนังสือแต่งโดยผูนิ้พนธ ์
  1. ธงชยั สนัตวิงษ์. องคก์ารและการบรหิารฉบบัแกไ้ขปรบัปรุง.  พมิพค์รัง้ที ่7.  กรุงเทพมหานคร :            
     ไทยวฒันาพาณิช ; 2535.  
   2. Ringsven MK, Bond D.  Gerontology and leadership skills for nurses. 2nd ed.  Albany (NY) : Delmar  
       Publishers ; 1996. 
     - หนังสือมีบรรณำธิกำร 
  1. วชิาญ วทิยาศยั, ประคอง  วทิยาศยั, บรรณาธกิาร.  เวชปฏบิตัใินผูป้ว่ยตดิเชือ้เอดส.์  กรุงเทพมหานคร : มลูนิธิ
เดก็ ; 2535. 
  2. Norman IJ, Redfern SJ, editors. Mental health care for elderly people. New York : Churchill Livingstone ; 
1996. 
2.2  บทหน่ึงในหนังสือหรอืต ำรำ 
      ล ำดบัท่ี.  ช่ือผู้นิพนธ์.  ช่ือเรื่องใน. ใน : ช่ือบรรณำธิกำร, บรรณำธิกำร.  ช่ือหนังสือ.  ครัง้ท่ีพิมพ.์  เมืองท่ี
พิมพ ์: ส ำนักพิมพ ์;  ปีท่ีพิมพ.์  หน้ำ (หน้ำแรก-หน้ำสุดท้ำย). 
1.  เกรยีงศกัดิ ์จรีะแพทย ์การใหส้ารน ้าและเกลอืแร่. ใน : มนตร ีตูจ้นิดา, วนิยั สวุตัถ,ี อรุณ วงษ์จริาษฎร,์ ประอร 
ชวลติธ ารง, พภิพ จริภญิโญ, บรรณาธกิาร.  กุมารเวชศาสตร.์  พมิพค์รัง้ที ่2.  กรุงเทพมหานคร : เรอืนแกว้การพมิพ ์;  
2550.  หน้า 424-7. 
2. Phillpps SJ. Whisnant JP. Hypertension and stroke. In: Laragh JH, Brenner BM,editors. Hypertension: 
pathophysio- logy, diagnosis, and management.  2nded.  New York : Raven Press ;  1995.   p 465-78. 
3  รำยงำนกำรประชุม สมัมนำ 
      ล ำดบัท่ี. ช่ือบรรณำธิกำร, บรรณำธิกำร.  ช่ือเรื่อง.  ช่ือกำรประชุม ; วนั เดือน ปีประชุม ; สถำนท่ีจดั
ประชุม.  เมืองท่ีพิมพ ์: ส ำนักพิมพ ์; ปีท่ีพิมพ.์ 
1. อนุวฒัน์ ศุภชตุกิุล, งามจติต ์จนัทรสาธติ, บรรณาธกิาร. นโยบายสาธารณะเพื่อสขุภาพ.. เอกสารประกอบการ
ประชุมวชิาการสถาบนัวจิยัระบบสาธารณสขุ ครัง้ที ่2  เรื่อง สง่เสรมิสขุภาพ : บทบาทใหม่แห่งยุคของทุกคน ; 6-8 
พฤษภาคม  2541 ;  ณ โรงแรมโบ๊เบ๊ทาวเวอร.์  กรุงเทพมหานคร : ดไีซร ์; 2541. 



 

2. Kimura J, Shibasaki H, editors. Recent advances in clinical neurophysiology. Proceedings of the 10th  
Interna- tional congerss of EMG and clinical Neurophysiology ; 1995 Oct 15-19 ; Kyoto, Japan. Amsterdam : 
Elsevier ; 1996. 
3. Bengtsson S, Solheim BG, Enforcement of data protect- tion, privacy and security in medical informa 
tics.In:Lun KC, Degoulet P,Piemme TE. Rienhoff O, editors. MEDINFO 92. Proceedings of the 7th World 
Congress on Medical Informa- tics ; 1992 Sep 6-10 ; Geneva, Switzerland. Amsterdam: North-Holland ; 
1992.  p. 1561-5. 
4  รำยงำนกำรวิจยั พิมพโ์ดยผูใ้ห้ทุน 
      ล ำดบัท่ี.  ช่ือผูนิ้พนธ.์  ช่ือเรือ่ง.  เมืองท่ีพิมพ ์: หน่วยงำนท่ีพิมพ/์แหล่งทุน ;  ปีท่ีพิมพ.์  เลขท่ีรำยงำน. 
1. ศุภชยั  คุณารตันพฤกษ,์  ศภุสทิธิ ์ พรรณนารุโณทยั. การพฒันากลไกการจ่ายเงนิทีม่ปีระสทิธภิาพ ในระบบ
สาธารณสขุดว้ยกลุ่มวนิจิฉยัโรคร่วม. กรุงเทพมหานคร : กองโรงพยาบาลภมูภิาค/สถาบนัวจิยัระบบสาธารณสขุไทย/
องคก์าร อนามยัโลก ; 2540. 
2. Smith P, Golladay K. Payment for durable medical equipment billed during skilled nursing  facility stays. 
Final report. Dallas (TX) : Dept. of Health and Human Services (US). Office of Evaluation and Inspections ; 
1994. Report No. : HHSIGOEI69200860. 
5  วิทยำนิพนธ ์
      ล ำดบัท่ี.  ช่ือผูนิ้พนธ.์  ช่ือเรือ่ง (ประเภทปริญญำ).  ภำควิชำ คณะ.  เมือง : มหำวิทยำลยั ; ปีท่ีได้ปริญญำ. 
1. ชยมยั ชาล.ี  ตน้ทุนในการรกัษาพยาบาลของโรงพยาบาลรฐับาล : ศกึษาเฉพาะกรณีตวัอย่าง 4 โรงพยาบาลในเขต
กรุงเทพมหานคร (วทิยานิพนธป์รญิญาเศรษฐศาสตรม์หาบณัฑติ).  ภาควชิาเศรษฐศาสตร.์  บณัฑติวทิยาลยั.  
กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ; 2530.  
2. Kaplan SJ. Post-hospital hone health care : the elderly’s access and utillzation (dissertation). St. Louis 
(MO) : Washing - ton Univ. ; 1995. 
6  ส่ิงพิมพอ่ื์นๆ  
6.1  บทควำมในหนังสือพิมพ ์
      ล ำดบัท่ี.  ช่ือผูเ้ขียน.  ช่ือเรือ่ง.  ช่ือหนังสือพิมพ ์วนัเดือนปีท่ีพิมพ ์;  ส่วนท่ี : เลขหน้ำ (เลขคอลมัน์). 
1. เพลงิมรกต.  หมอ.  หนงัสอืพมิพไ์ทยรฐั วนัที ่30  สงิหาคม 2539 ;  ๒๓.  (คอลมัน์ ๕). 
2. Lee G. Hospitalizations tied to ozone pollution: study estimates 50,000 adminissions annually. The 
Washington Post 1996 Jun 21 ;  Sect. A : 3 (col.5). 
6.2   กฎหมำย 
1. พระราชบญัญตัเิครื่องส าอาง 2532.  ประกาศกระทรวงสาธารณสขุ ฉบบัที ่37 พ.ศ. 2532, ราชกจิจานุเบกษาเล่มที ่
106, ตอนที ่129. (ลงวนัที ่15  สงิหาคม 2532). 
2. Preventive Health Amendments of 1993.  Pub L No. 103-188, 107 Stat. 2226. (Dec 14, 1993). 
6.3  พจนำนุกรม 
1. พจนานุกรมราชบณัฑติสถาน พ.ศ. 2535.  พมิพค์รัง้ที ่5.  กรุงเทพมหานคร :  อกัษรเจรญิทศัน์ ; 2538 . หน้า 545. 
2. Stedman’s medical dictionary.  26thed. Baltimore: Williams & Wilkins ; 1995.  Apraxia ;  p. 199-20. 
6.4  วิดีทศัน์ 
      ล ำดบัท่ี.  ช่ือเรือ่ง (วีดีทศัน์).  เมืองท่ีผลิต :  แหล่งผลิต ;  ปีท่ีผลิต. 
1. HIV+/AIDS : the facts and the future (videocassette).  St. Louis (MO) : Mosby-year Book ; 1995. 
6.5  ส่ืออิเลก็ทรอนิกส ์
       1. ล ำดบัท่ี.  ช่ือผูนิ้พนธ.์  ช่ือเรือ่ง.  ช่ือวำรสำรหรอืชนิดของส่ือ [serial online] ปีท่ีพิมพ ์[วนั เดือน ปี 
ท่ีค้นข้อมูล ] ;  ปีท่ี(เล่มท่ีถ้ำมี) : [จ ำนวนหน้ำหรอืจ ำนวนภำพ].  แหล่งข้อมลู : URL address underlined. 
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2.  กรณีท่ีไม่ปรำกฏช่ือผูนิ้พนธใ์ห้เร่ิมต้นจำกอ้ำงอิง 
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3. Web based / online Databases 
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7.  Other Software 
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กำรส่งต้นฉบบั 
 ต้นฉบบัที่ส่งให้บรรณาธกิาร  ต้องเป็นไฟล์ขอ้มูลต้นฉบบั (Microsoft Word และ PDF) ควรแจ้งรายละเอยีด        
บางประการ  อาทเิช่น  สถานทีอ่ยู่  หมายเลขโทรศพัทข์องผูน้ิพนธ ์ ทีก่องบรรณาธกิารสามารถจะตดิต่อได ้  จ านวนส าเนา
ต้นฉบับที่ส่งไป  และอื่นๆ เมื่อผู้เขียนย้ายที่อยู่   หรือเดินทางไปจากสถานที่อยู่ เดิมเป็นเวลานาน ควรแจ้งให ้          
บรรณาธกิารทราบ 
 

กำรตรวจทำนต้นฉบบัก่อนตีพิมพ ์(final proof) 
 ผูเ้ขยีนตอ้งตรวจทานพสิจูน์อกัษรในล าดบัสดุทา้ย เพื่อใหค้วามเหน็ชอบในความถูกตอ้ง  ครบถว้นของเน้ือหา
ก่อนลงตพีมิพ ์
 

URL%20:%20http:/rcgp.crg.uk%20/informat/publicat/rcf


 

ก ำหนดกำรรบัต้นฉบบั และก ำหนดกำรออกของวำรสำร 

 ก าหนดออกของวารสารโรงพยาบาลก าแพงเพชร  ปีละ 2 ฉบบั  ราย  6  เดอืน 
-  ฉบบัที ่1 เดอืนมกราคม – มถุินายน  (สง่ตน้ฉบบัภายใน 30 มนีาคม ออกเล่มภายใน 30 มถุินายน) 
-  ฉบบัที ่2 เดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม (สง่ตน้ฉบบัภายใน 30 กนัยายน ออกเล่มภายใน 30 ธนัวาคม) 

 หมำยเหต ุ:  บทความไมย่าวเกนิ 10 -12  หน้าต่อเรือ่ง ( รวมบทคดัย่อ และเอกสารอ้างอิง )  ในกรณี
บทความเตม็ก่อนเวลาปิดรบั ขออนุญาตปิดรบัก่อนเวลา  และควรมทีีอ่ยู่  เบอรโ์ทรศพัทท์ีส่ามารถ
ตดิต่อไดง้่าย   เพือ่ตดิต่อผูน้ิพนธ ์
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