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คำ�แนะนำ�สำ�หรับผู้เขียน
วารสารวิ จั ย ระบบสาธารณสุ ข เป็ น เวที เ สนอผล
งานทางวิชาการและงานวิจัย เพื่อสนับสนุนและยกขีด
ความสามารถในการผลิตและสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้าน
การวิจัยระบบสุขภาพ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้กำ�หนด
นโยบาย นักวิจัย นักวิชาการและบุคลากรสาธารณสุข
ทุกระดับ กำ�หนดเผยแพร่ทุกรอบ 3 เดือน คือ มกราคมมีนาคม, เมษายน-มิถุนายน, กรกฎาคม-กันยายน และ
ตุลาคม-ธันวาคม งานที่ส่งมาให้พิจารณาเพื่อลงตีพิมพ์ใน
วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข จะต้องไม่เคยลงตีพิมพ์ใน
ที่ใดๆ มาก่อน
การติดต่อกับวารสารฯ ขอให้ติดต่อผ่านทางระบบ
e-journal โดยระบบฯ จะส่งข้อความไปยัง email address ที่ท่านใช้ในการสมัครสมาชิกกับทางวารสารฯ
และท่านสามารถเปิดดูข้อความในระบบฯ ได้โดยการ
คลิกที่ลิงค์ ในข้อความที่ระบบฯ ส่งไป
หากท่านมีข้อสงสัยหรือพบปัญหาในการใช้ระบบ
กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการวารสาร ในเวลาทำ�การ
จ-ศ เวลา 08.30-16.30 น. ที่โทร 0 2832 9200
ประเภทของบทความที่รับพิจารณา
เพื่อลงตีพิมพ์
1. บทความวิจัย (research article)
เป็นรายงานผลการศึกษา ค้นคว้า วิจัย ที่เกี่ยว
กับระบบสุขภาพ และ/หรือ การพัฒนาระบบสาธารณสุข
ควรประกอบด้วย
1.1 ชื่อเรื่อง ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
1.2 ชื่อผู้เขียนพร้อมชื่อสังกัด ทั้งภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ และขอให้ระบุผู้เขียนที่รับผิดชอบ
บทความ (corresponding author) พร้อมเลขหมาย

ของโทรศัพท์เคลื่อนที่และ email address
1.3 บทคัดย่อ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
1.4 คำ�สำ�คัญ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
1.5 ภูมิหลังและเหตุผล
1.6 ระเบียบวิธีศึกษา
1.7 ผลการศึกษา
1.8 วิจารณ์และข้อยุติ
1.9 กิตติกรรมประกาศ
1.10 การผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ
การวิจัยในมนุษย์ โปรดระบุว่าผ่านการพิจารณาจาก
คณะกรรมการฯ ชุดใดบ้างและเมื่อไร ถ้าหากไม่มี ได้
โปรดชี้แจงด้วย
1.11 เอกสารอ้างอิง ต้องเป็นภาษาอังกฤษ
ทั้งหมด (หากเอกสารอ้างอิงมีต้นฉบับเป็นภาษาไทย ผู้
เขียนต้องแปลเป็นอังกฤษ และเพิ่ม “(in Thai)” ท้าย
รายการอ้างอิงนั้นๆ
1.12 แนบแบบคำ � รั บ รองงานต้ น ฉบั บ เพื่ อ
ยื น ยั น การขอตี พิ ม พ์ ใ นวารสารวิ จั ย ระบบสาธารณสุ ข
เพียงที่เดียว โดยผู้เขียนทุกท่านต้องลงนามรับรองด้วย
ทั้งนี้ ความยาวของเรื่องไม่ควรเกิน 20 หน้า (รูป
แบบอักษร TH SarabunPSK ขนาด 16) และในกรณี
ที่ส่งงานเป็นภาษาอังกฤษ ขอให้มีภาษาไทยตรงชื่อเรื่อง
ชื่อผู้เขียนพร้อมสังกัด บทคัดย่อและคำ�สำ�คัญด้วย
ข้อเสนอแนะ – ในกรณีที่ส่งงานเป็นภาษาไทย ขอ
เชิญชวนให้จัดทำ�ภาพและตารางเป็นภาษาอังกฤษ ทั้งนี้
เพื่อให้ชาวต่างชาติเข้าใจและใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงได้
2. บทบรรณนิทัศน์ (review article)
เป็นบทความที่รวบรวมความรู้เรื่องใดเรื่องหนึ่ง
จากวารสารหรือหนังสือต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ
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มาวิเคราะห์ วิจารณ์เปรียบเทียบกันเพื่อให้เกิดความ
กระจ่างในเรื่องนั้นยิ่งขึ้น ควรประกอบด้วย
2.1 ชื่อเรื่อง ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
2.2 ชื่อผู้เขียนพร้อมชื่อสังกัด ทั้งภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ และขอให้ระบุผู้เขียนที่รับผิดชอบ
บทความ (corresponding author) พร้อมหมายเลข
โทรศัพท์เคลื่อนที่และ email address สำ�หรับการ
ติดต่อ
2.3 บทคัดย่อ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
2.4 คำ�สำ�คัญ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
2.5 บทนำ�
2.6 เนื้อหา
2.7 บทสรุปหรือวิจารณ์
2.8 เอกสารอ้ า งอิ ง ต้ อ งเป็ น ภาษาอั ง กฤษ
ทั้งหมด (หากเอกสารอ้างอิงมีต้นฉบับเป็นภาษาไทย ผู้
เขียนต้องแปลเป็นอังกฤษ และเพิ่ม “(in Thai)” ท้าย
รายการอ้างอิงนั้นๆ
2.9 แนบแบบคำ�รับรองงานต้นฉบับเพื่อยืนยัน
การขอตี พิ ม พ์ ใ นวารสารวิ จั ย ระบบสาธารณสุ ข เพี ย งที่
เดียว โดยผู้เขียนทุกท่านต้องลงนามรับรองด้วย
ทั้งนี้ ความยาวของเรื่องไม่ควรเกิน 15 หน้า (รูป
แบบอักษร TH SarabunPSK ขนาด 16)
กรณีที่ส่งงานเป็นภาษาอังกฤษ ขอให้มีภาษาไทย
ตรงชื่อเรื่อง ชื่อผู้เขียนพร้อมสังกัด บทคัดย่อและคำ�
สำ�คัญด้วย
ข้อเสนอแนะ – ในกรณีที่ส่งงานเป็นภาษาไทย ขอ
เชิญชวนให้จัดทำ�ภาพและตารางเป็นภาษาอังกฤษ ทั้งนี้
เพื่อให้ชาวต่างชาติเข้าใจและใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงได้
3. บทความพิเศษ (special article)
เป็ น บทความวิ ช าการที่ แ สดงข้ อ คิ ด เห็ น เกี่ ย ว
โยงกับเหตุการณ์ปัจจุบันที่อยู่ในความสนใจของมวลชน
เป็นพิเศษ หรือเป็นบทความที่รวบรวมเนื้อหาและการ
แสดงความคิดเห็นวิพากษ์วิจารณ์ในเรื่องดังกล่าว ควร
ประกอบด้วย

3.1 ชื่อเรื่อง ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
3.2 ชื่อผู้เขียนพร้อมชื่อสังกัด ทั้งภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ และขอให้ระบุผู้เขียนที่รับผิดชอบ
บทความ (corresponding author) พร้อมหมายเลข
โทรศัพท์เคลื่อนที่และ email address สำ�หรับการ
ติดต่อ
3.3 บทคัดย่อ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
3.4 คำ�สำ�คัญ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
3.5 บทนำ�
3.6 เนื้อหา
3.7 บทวิจารณ์
3.8 เอกสารอ้ า งอิ ง ต้ อ งเป็ น ภาษาอั ง กฤษ
ทั้งหมด (หากเอกสารอ้างอิงมีต้นฉบับเป็นภาษาไทย ผู้
เขียนต้องแปลเป็นอังกฤษ และเพิ่ม “(in Thai)” ท้าย
รายการอ้างอิงนั้นๆ
3.9 แนบแบบคำ�รับรองงานต้นฉบับเพื่อยืนยัน
การขอตี พิ ม พ์ ใ นวารสารวิ จั ย ระบบสาธารณสุ ข เพี ย งที่
เดียว โดยผู้เขียนทุกท่านต้องลงนามรับรองด้วย
ทั้งนี้ ความยาวของเรื่องไม่ควรเกิน 10 หน้า (รูป
แบบอักษร TH SarabunPSK ขนาด 16)
กรณีที่ส่งงานเป็นภาษาอังกฤษ ขอให้มีภาษาไทย
ตรงชื่อเรื่อง ชื่อผู้เขียนพร้อมสังกัด บทคัดย่อและคำ�
สำ�คัญด้วย
ข้อเสนอแนะ – ในกรณีที่ส่งงานเป็นภาษาไทย ขอ
เชิญชวนให้จัดทำ�ภาพและตารางเป็นภาษาอังกฤษ ทั้งนี้
เพื่อให้ชาวต่างชาติเข้าใจและใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงได้
4. จดหมายถึงบรรณาธิการ (letter to the editor)
หรือ จดหมายโต้ตอบ
เป็นการติดต่อหรือตอบโต้ระหว่างนักวิชาการหรือ
ผู้อ่านกับเจ้าของบทความที่ตีพิมพ์ในวารสาร โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในกรณีที่ผู้อ่านมีข้อคิดเห็นที่แตกต่าง ต้องการชี้
ให้เห็นความไม่สมบูรณ์หรือข้อผิดพลาดของรายงาน และ
บางครั้งบรรณาธิการอาจวิพากษ์สนับสนุนหรือโต้แย้งได้
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การเตรียมบทความต้นฉบับ
ระบบจะรับไฟล์ MS Words เท่านั้น และต้องไม่มี
file protection เนื่องจาก reviewer อาจจะให้ความ
เห็นโดยใช้ Track Changes หรือ insert comment
1. ชื่อเรื่อง (title) ให้มีทั้งภาษาไทยและภาษา
อั ง กฤษ ต้ อ งกะทั ด รั ด และสื่ อ เป้ า หมายหลั ก ของการ
ศึกษา ไม่ใช้คำ�ย่อ ความยาวไม่เกิน 100 ตัวอักษร รวม
ช่องไฟ ถ้าชื่อยาวมาก ให้ตัดเป็นชื่อรอง (subtitle) ชื่อ
เรื่องต้องไม่ใส่วลีที่ไม่จำ�เป็น เช่น “การศึกษา...” หรือ
“การสังเกต...”
2. ชื่อผู้เขียน (author and co-author) ให้มีทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ใช้ชื่อเต็ม ไม่ใช้คำ�ย่อ ไม่ต้อง
ระบุตำ�แหน่งและคำ�นำ�หน้าชื่อ
3. ชื่อสังกัด/สถานที่ปฏิบัติงาน (affiliation) ให้
มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ใช้ชื่อหน่วยงานที่ผู้เขียน
ปฏิบัติงานอยู่ในปัจจุบัน ทั้งนี้ ในกรณีมีมากกว่าหนึ่ง
สังกัด ขอให้ระบุมาเพียงสังกัดเดียว เมื่อมีผู้เขียนหลาย
คน และอยู่คนละสังกัด ให้ใช้สัญลักษณ์ต่อไปนี้ตามลำ�ดับ
เพื่อแยกสังกัด * † ‡
4. บทคัดย่อ (abstract) ให้มีทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ เป็นเนื้อความย่อตามลำ�ดับโครงสร้างของ
บทความ ได้แก่ ภูมิหลังและเหตุผล ระเบียบวิธีศึกษา ผล
การศึกษาและวิจารณ์ ไม่ควรเกิน 15 บรรทัด ใช้ภาษา
รัดกุม เป็นประโยคสมบูรณ์ มีความหมายในตัวเองโดย
ไม่ต้องหาความหมายต่อ ไม่ควรมีคำ�ย่อ ในภาษาอังกฤษ
ต้องเป็นประโยคอดีต
5. คำ�สำ�คัญ (keywords) ให้มีทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ วางไว้ท้ายบทคัดย่อ และ Abstract
6. ภูมิหลังและเหตุผล (background and rationale) เป็นส่วนของบทความที่บอกเหตุผลที่นำ�ไปสู่
การศึกษา ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวกับจุดมุ่งหมายของ
การศึกษา เป็นส่วนที่อธิบายให้ผู้อ่านรู้ปัญหา ลักษณะ
และขนาด ที่นำ�ไปสู่ความจำ�เป็นในการศึกษาวิจัยให้ได้
ผลเพื่อแก้ปัญหาหรือตอบคำ�ถามที่ตั้งไว้ หากมีทฤษฎีที่

จำ�เป็นที่ต้องใช้ในการศึกษา อาจวางพื้นฐานไว้ในส่วนนี้
และใส่วัตถุประสงค์ของการศึกษาไว้ในตอนท้าย
7. ระเบียบวิธีศึกษา (methodology) เขียน
ชี้แจงจำ�แนกเป็น 2 หัวข้อใหญ่คือ
วัสดุที่ใช้ในการศึกษา ให้บอกรายละเอียดของสิ่งที่
นำ�มาศึกษา เช่น ผู้ป่วย คนปรกติ สัตว์ พืช รวมถึงจำ�นวน
และลักษณะเฉพาะของตัวอย่างที่ศึกษา เช่น เพศ อายุ
น้ำ�หนัก ต้องบอกถึงการได้รับอนุญาตจากผู้ที่เข้ารับการ
ศึกษา การยอมรับจากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรม
ในการศึกษาสิ่งมีชีวิต ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการ
ศึกษา
วิ ธี ก ารศึ ก ษา เริ่ ม ด้ ว ยรู ป แบบแผนการศึ ก ษา
(study design) เช่น randomized double blind,
descriptive หรือ quasi-experiment การสุ่มตัวอย่าง
เช่น การสุ่มตัวอย่างแบบง่าย แบบหลายขั้นตอน วิธี
หรือมาตรการที่ใช้ศึกษา (interventions) ถ้าเป็น
มาตรการที่รู้จักทั่วไป ให้ระบุเป็นเอกสารอ้างอิง ถ้าเป็น
วิธีใหม่ อธิบายให้ผู้อ่านเข้าใจและสามารถนำ�ไปใช้ต่อ
ได้ โดยระบุเครื่องมือ/อุปกรณ์และหลักการที่ใช้ในการ
ศึกษาเชิงคุณภาพ/ปริมาณให้ชัดเจนและกระชับ เช่น
แบบสอบถาม การทดสอบความเชื่อถือ วิธีการเก็บข้อมูล
วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล สถิติที่ใช้
8. ผลการศึกษา (results) แจ้งผลที่พบตามลำ�ดับ
หัวข้อของแผนการศึกษาอย่างชัดเจน เข้าใจได้ง่าย ถ้าผล
ไม่ซับซ้อน ไม่มีตัวเลขมาก บรรยายเป็นร้อยแก้ว แต่ถ้า
ตัวเลขมาก ตัวแปรมาก ควรใช้ตารางหรือแผนภูมิ โดย
ไม่ต้องอธิบายตัวเลขซ้ำ�ในเนื้อเรื่อง ยกเว้นข้อมูลสำ�คัญๆ
ควรแยกพิมพ์ตาราง ภาพ และแผนภูมิต่างหาก ไม่ควร
สอดแทรกไว้ในเนื้อเรื่อง แต่ในเรื่องควรเว้นที่ว่างไว้พอ
เป็นที่เข้าใจพร้อมกับเขียนแจ้งไว้ในกรอบว่า
ตารางที่ 1

หรือ

ใส่รูปที่ 1

ตาราง (แนะนำ�ให้ทำ�เป็นภาษาอังกฤษ)
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เป็นการจัดระเบียบของคำ�พูด ตัวเลขและเครื่องหมาย
ต่ า งๆ บรรจุ ล งในคอลั ม น์ เ พื่ อ แสดงข้ อ มู ล และความ
สัมพันธ์ของข้อมูล แนวทางการจัดทำ�ตารางมีดังนี้
• ไม่ควรเสนอตารางเป็นภาพถ่าย
• ชื่ อ คอลั ม น์ เ ป็ น ตั ว แทนอธิ บ ายข้ อ มู ล ใน
คอลัมน์ ควรจะสั้นหรือย่อๆ และอธิบายให้ละเอียดใน
เชิงอรรถ (footnote) ใต้ตาราง
• เชิ ง อรรถ จะเป็ น คำ � อธิ บ ายรายละเอี ย ดที่
บรรจุในตารางได้ไม่หมด ไม่ควรใช้เลขกำ�กับเพราะอาจ
สับสนกับเลขของเอกสารอ้างอิง เสนอให้ใช้เครื่องหมาย
ตามลำ�ดับนี้ * † ‡ § # ¶
• บทความหนึ่งเรื่องควรมีตารางไม่เกิน 3-5
ตาราง ไม่ ค วรระบุ ทุ ก ข้ อ มู ล ที่ ป รากฏในตารางลงใน
เนื้อหาอีก
• ต้องขออนุญาต หรืออ้างอิงกรณีนำ�ข้อมูลใน
ตารางมาจากบทความของผู้อื่น
ภาพและแผนภูมิ (แนะนำ�ให้ทำ�เป็นภาษาอังกฤษ)
จะช่วยสื่อความหมายให้ชัดเจนขึ้น โดยเน้นจุด
สำ�คัญ มีแนวทางดังนี้
• ต้องคมชัด อาจเป็นภาพขาว-ดำ� หรือภาพสี
• ควรเป็น file ภาพต้นฉบับจากกล้องที่มีขนาด
ไม่ต่ำ�กว่า 600 x 800 pixels
• หากภาพหรือแผนภูมิมีห ลายกล่องข้อ ความ
หรือหลายสัญลักษณ์ต่างๆ จะต้องทำ� grouping ไว้ด้วย
9. วิจารณ์ (discussion) เริ่มด้วยการวิจารณ์
ผลการศึกษา แปลความหมายของผลที่ค้นพบ หรือ
วิเคราะห์และสรุปเปรียบเทียบกับสมมติฐานที่วางไว้ ว่า
ตรงหรือแตกต่างไปหรือไม่ อย่างไร เพราะเหตุใดจึงเป็น
เช่นนั้น วิจารณ์ผลที่ไม่ตรงตามที่คาดหวังอย่างไม่ปิดบัง
อาจแสดงความเห็นเบื้องต้นตามประสบการณ์หรือข้อมูล
ที่ตนมีเพื่ออธิบายส่วนที่โดดเด่นหรือแตกต่างเป็นพิเศษ
ก็ได้
10. ข้ อ ยุ ติ (conclusion) ผลที่ ไ ด้ ต รงกั บ
วั ต ถุ ป ระสงค์ ก ารวิ จั ย หรื อ ไม่ ควรให้ ข้ อ เสนอแนะใน

การนำ�ผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ หรือให้ประเด็นคำ�ถาม
การวิจัยที่ควรมีต่อไป
11. กิตติกรรมประกาศ (acknowledgements)
มีย่อหน้าเดียว แจ้งให้ทราบว่ามีการช่วยเหลือหรือมีผู้
สนับสนุนทุนการวิจัยที่สำ�คัญจากที่ใดบ้าง
12. การผ่ า นการพิ จ ารณาจากคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (ethical committee
approval) กรณีที่มีการทำ�วิจัยในมนุษย์ โปรดระบุ
ว่าผ่านได้การพิจารณาจากคณะกรรมการฯ ชุดใดบ้าง
เมื่อไร ถ้าหากไม่มีก็ได้โปรดชี้แจงด้วย
13. เอกสารอ้างอิง (references) การอ้างอิง
เอกสารใช้ระบบแวนคูเวอร์ (Vancouver style) โดยใส่
ตัวเลข
ในวงเล็บ ใช้ตัวยก วางไว้หลังข้อความหรือหลังชื่อ
บุคคลเจ้าของข้อความที่อ้างถึง โดยเริ่มจาก (1) และเรียง
เลขอื่นๆ ต่อไปตามลำ�ดับ ถ้าอ้างอิงซ้ำ�ให้ใช้หมายเลขเดิม
ไม่ใช้คำ�ย่อในรายการเอกสารอ้างอิง ยกเว้นชื่อต้นของผู้
เขียนและชื่อวารสาร บทความที่บรรณาธิการรับตีพิมพ์
แล้ว แต่ยังไม่เผยแพร่ให้ระบุ “กำ�ลังตีพิมพ์” บทความ
ที่ไม่ได้ตีพิมพ์ให้แจ้ง “ไม่ได้ตีพิมพ์” หลีกเลี่ยง “ติดต่อ
ส่วนตัว” มาใช้อ้างอิง เว้นแต่มีข้อมูลสำ�คัญมากที่หาไม่
ได้ทั่วไป ให้ระบุชื่อและวันที่ติดต่อในวงเล็บท้ายชื่อเรื่อง
ที่อ้างอิง
สำ�หรับการเรียงลำ�ดับรายการเอกสารอ้างอิงท้าย
เรื่อง ให้เรียงลำ�ดับตามการอ้างอิงก่อน-หลังในเนื้อหา
บทความ
การเขียนเอกสารอ้างอิงมีหลักเกณฑ์ดังนี้
13.1 วารสารวิชาการ
นามสกุลผู้เขียน อักษรย่อชื่อผู้เขียน. ชื่อเรื่อง. ชื่อ
ย่อวารสาร ปีที่พิมพ์;ปีที่(ฉบับที่):หน้าแรก-หน้าสุดท้าย
ของเรื่อง.
วารสารภาษาไทย ชื่อผู้เขียนให้ใช้ชื่อสกุลก่อน ตาม
ด้วยอักษรย่อตัวหน้าตัวเดียวของชื่อตัวและชื่อรอง (ถ้า
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มี) ถ้ามีผู้เขียนมากกว่า 6 คน ให้ใส่ชื่อเพียง 6 คนแรก
แล้วตามด้วย “et al.” ชื่อวารสารเป็นชื่อเต็ม และแปล
ทุกส่วนเป็นภาษาอังกฤษ แล้วใส่ “(in Thai)” ไว้ท้าย
เอกสารอ้างอิงนั้น
วารสารภาษาอังกฤษ ใช้ชื่อย่อตามรูปแบบของ
U.S. National Library of Medicine ที่ตีพิมพ์ใน Index
Medicus ทุกปี
ถ้าวารสารเรียงหน้าไม่ต่อเนื่องกันทั้งปี ต้องระบุ
ฉบับที่ไว้ด้วย ดังนี้ “10(3):” หมายความว่าพิมพ์เป็นปีที่
10 ในวงเล็บฉบับที่ 3 และต่อด้วย :
ชื่อเรื่อง จะใช้ตัวพิมพ์เล็กทั้งหมด ยกเว้นอักษรตัว
แรก และชื่อเฉพาะต่างๆ
ตัวเลขหน้า ใช้ตัวเต็มสำ�หรับหน้าแรก และตัด
ตัวเลขซ้ำ�ออกสำ�หรับหน้าสุดท้าย เช่น 123-9 แทนที่จะ
เป็น 123-129 และใช้ 248-58 แทนที่จะเป็น 248-258
สั ง เกตว่ า ไม่ มี ก ารเว้ น วรรคระหว่ า งเครื่ อ งหมาย;
และ : ในการระบุปที พ่ี มิ พ์ ปีท่ี [volume] ฉบับที่ เลขหน้า
ตัวอย่างดังนี้
1. Sirichakwal PP, Sranacharoenpong K,
Tontisirin K. Food based dietary guidelines (FBDGs) development and promotion in Thailand.
Asia Pac J Clin Nutr 2011;20(3):477-83.
2. Chaisuntitrakoon A. Evaluation of dental
services quality. Journal of Health Systems Research 2015;9(2):136-45. (in Thai)
3. Snowdon J. Severe depression in old
age. Medicine Today 2002;3(12):40-7.
4. Studer HP, Busato A. Comparison of Swiss
basic health insurance costs of complementary
and conventional medicine. Forschende Komplementarmedizin 2011;18(6):315-20.
5. Skalsky K, Yahav D, Bishara J, Pitlik S,
Leibovici L, Paul M. Treatment of human brucellosis: systematic review and meta-analysis

of randomized controlled trials. BMJ 2008 Mar
29;336(7646):701-4.
6. Huang CF, Lee HC, Yeung CY, Chan WT,
Jiang CB, Sheu JC, et al. Constipation is a major
complication after posterior sagittal anorectoplasty for anorectal malformation in children.
Peditar Neonatal 2012;53(4):252-6.
กรณีผู้เขียนเป็นองค์กร
7. Diabetes Prevention Program Research
Group. Hypertension, insulin, and proinsulin in
participants with impaired glucose tolerance.
Hypertension 2002;40(5):679-86.
		
กรณีไม่มีชื่อผู้เขียน
8. 21st century heart solution may have a
sting in the tail. BMJ 2002;325(73):184.
กรณีเป็นบทความในฉบับเสริม (supplement)
9. 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.
13.2 หนังสือ ตำ�รา หรือรายงาน
10. Ringsven MK, Bond D. Gerontology and
leadership skills for nurses. 2nd ed. Albany (NY):
Delmar Publishers; 1996.
11. National Statistical Office. The 2011 survey on conditions of society and culture. Bangkok: Ministry of Information and Communication
Technology; 2012.
12. Office of the National Economics and
Social Development Board. Philosophy of sufficiency economy. Bangkok: 21 Century; 2007. (in
Thai)
13. Association of Southeast Asian Nations.
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Association of Southeast Asian Nations: One Vision, One Identity, One Community [Internet].
ASEAN Annual Report 2007-2008. Jakarta:
ASEAN Secretariat; 2011 [cited 2008 July].
Available from: URL: http://www.aseansec.org/
index2008.html.
หนังสือหรือตำ�ราที่ผู้เขียนเขียนทั้งเล่ม และ ไม่มี
บรรณาธิการ
ชื่อผู้เขียน. ชื่อหนังสือ. ครั้งที่พิมพ์. เมืองที่พิมพ์:
สำ�นักพิมพ์; ปีที่พิมพ์. จำ�นวนหน้า.
จะใส่ครั้งที่พิมพ์เฉพาะกรณีที่ไม่ใช่ครั้งแรก
14. Khammanee T. Science of teaching:
body of knowledge for the management of effective learning process. Bangkok: Chulalongkorn
University printing house; 2007. 502 p. (in Thai).
15. Butler SW. Secrets from the Black Bag.
London: The Royal College of General Practitioners; 2005.
16. Cheers B, Darracott R, Lonne B. Social
care practice in rural communities. Sydney: The
Federation Press; 2007.
17. Murtagh J. John Murtagh’s General
practice. 4th ed. Sydney: McGraw-Hill Australia
Pty Ltd; 2007.
หนั ง สื อ ที่ มี บ รรณาธิ ก าร และอ้ า งบทหนึ่ ง ใน
หนังสือหรือตำ�รา
ชื่อผู้เขียน. ชื่อเรื่อง. ใน: ชื่อบรรณาธิการ,
บรรณาธิการ. ชื่อหนังสือ. ครั้งที่พิมพ์. เมืองที่พิมพ์:
สำ�นักพิมพ์; ปีที่พิมพ์. เลขหน้าแรก-หน้าสุดท้าย.
18. Mahathanan N, Rodpai S. Counselling
for renal replacement therapy. In: Eiam-Ong S,
Susantitaphong P, Srisawat N, Tiranathanagul K,
Praditpornsilpa K, Tungsanga K, editors. Textbook of hemodialysis. Nakhon Pathom: A I Press;

2007. P. 94-103.
19. Alexander RG. Considerations in creating a beautiful smile. In: Romano R, editor. The
art of the smile. London: Quintessence Publishing; 2005. p. 187-210.
20. Speroff L, Fritz MA. Clinical gynaecologic endocrinology and infertility. 7th ed. Philadelphia: Lippincott Williams and Wilkins; 2005.
Chapter 29, Endometriosis; p.1103-33.
กรณีเป็น e-book
21. Irfan A. Protocols for predictable aesthetic dental restorations [Internet]. Oxford:
Blackwell Munksgaard; 2006 [cited 2009 May
21]. Available from Netlibrary: http://cclsw2.
vcc.ca:2048/login?url=http://www.netLibrary.
com/urlapi.asp?action=summary&v=1&bookid=181691.
กรณีเป็นบทหนึ่งใน e-book
22. Darwin C. On the Origin of Species by
means of natural selection or the preservation
of favoured races in the struggle for life [internet]. London: John Murry; 1859. Chapter 5, Laws
of Variation. [cited 2010 Apr 22]. Available from:
http://www.talkorigins.org/faqs/origin/chapter5.
html.
13.3 รายงานการประชุม สัมมนา
ชื่ อ ผู้ เขี ย น. ชื่ อ เรื่ อ ง. ใน: ชื่ อ บรรณาธิ ก าร
(บรรณาธิการ). ชื่อการประชุม; วัน เดือน ปีประชุม;
สถานที่จัดประชุม. เมืองที่พิมพ์: สำ�นักพิมพ์; ปีที่พิมพ์.
จำ�นวนหน้า.
23. Bengtsson S, Solheim BG. Enforcement
of data protection, privacy and security in medical informatics. In: Lun KC. Degoulet P. Piemme
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TE, Reinhoff O, editors. MEDINFO 92. Proceedings of the 7th World Congress on Medical Informatics; 1992 Sep 6-10; Geneva, Switzerland.
Amsterdam: North Holland; 1992. p. 1561-5.
กรณีนำ�เสนอในการประชุม แต่ไม่มีการตีพิมพ์
24. Bowden FJ, Fairley CK. Endemic STDs in
the Northern Territory: estimations of effective
rates of partner exchange. Paper presented at:
The Scientific Meeting of the Royal Australian
College of Physicians; 1996 June 24-25; Darwin,
Australia.
กรณีตีพิมพ์เป็น proceeding
25. 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. Amsterdam: Elsevier; 1996.
13.4 รายงานการวิจัย พิมพ์โดยผู้ให้ทุน
ชื่อผู้เขียน. ชื่อเรื่อง. เมืองที่พิมพ์: หน่วยงานที่
พิมพ์/แหล่งทุน; ปีที่พิมพ์. เลขที่รายงาน.
26. 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.
13.5 วิทยานิพนธ์
ชื่อผู้เขียน. ชื่อเรื่อง (ประเภทปริญญา). ภาควิชา,
คณะ. เมือง: มหาวิทยาลัย; ปีที่ได้รับปริญญา.
27. Khwansuk N. The effect of a home environmental management program for children
with asthma on caregivers’ management behav-

ior (master’s thesis). Bangkok: Mahidol
University; 2011. (in Thai)
13.6 สิ่งพิมพ์อื่นๆ
13.6.1 บทความในหนังสือพิมพ์
ชื่อผู้เขียน. ชื่อเรื่อง. ชื่อหนังสือพิมพ์ วัน เดือน ปีที่
พิมพ์; ส่วนที่: เลขหน้า (เลขคอลัมน์).
28. Purdon F. Colder babies at risk of SIDS.
The Courier Mail 2010 Mar 8:9.
29. Robertson J. Not married to the art.
The Courier Mail (Weekend edition). 2010 Mar
6-7:Sect. ETC:15.
กรณีไม่มีชื่อผู้เขียน
30. Meeting the needs of counsellors. The
Courier Mail 2001 May 5:22.
13.6.2 กฎหมาย
31. Preventive Health Amendments of
1993. Pub L No. 103-188, 107 Stat. 2226. (Dec
14, 1993).
13.6.3 พจนานุกรม
32. Stedman’s medical dictionary. 26th
ed. Baltimore: Williams & Wilkins; 1995. Apraxia;
p.119-20.
กรณีเป็น online dictionary
33. Stedman’s medical dictionary. [Internet]. 26th ed. Baltimore: Williams & Wilkins;
1995. Apraxia; p.119-20. [cited 2009 Nov 11].
Available from: http://www.stedmans.com.
13.7 วีดิทัศน์
ชือ่ เรือ่ ง (วีดทิ ศั น์). เมืองทีผ่ ลิต: แหล่งผลิต; ปีทผ่ี ลิต.
34. Robinson J (producer). Examination of
the term neonate: a family centred approach
[DVD]. South Hurstville, NSW: Midwifery Educa-
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tional Services; 2005. 1 DVD: 37 min., sound, colour, 4 ¾ in.
13.8 สื่ออิเล็กทรอนิกส์
ชื่อผู้เขียน. ชื่อเรื่อง. ชื่อวารสาร หรือชนิดของสื่อ
[serial online] ปีที่พิมพ์ [วัน เดือน ปี ที่ค้นข้อมูล]; ปีที่
(เล่มที่ถ้ามี): [จำ�นวนหน้าหรือจำ�นวนภาพ]. แหล่งข้อมูล:
URL address.
ไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ที่มี DOI number
35. Degenhardt L, Bohnert KM, Anthony
C. Assessment of cocaine and other drug dependence in the general population: ‘gated’ vs.
‘ungated’ approaches. Drug Alcohol Depend [Internet]. 2008 Mar [cited 2010 Apr 15];93(3):227232. Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.
gov/pmc/articles/PMC2756072/ doi: 10.1016/j.
drugalcdep.2007.09.024.
ตัวอย่างไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่มี DOI number
36. Lemanek K. Adherence issues in
the medical management of asthma. J Pediatr Psychol [Internet]. 1990 [cited 2010 Apr
22];15(4):437-58. Available from: http://jpesy.
oxfordjournals.org/cgi/reprint/15/4/437.
Podcasts
37. Dirks, P. “Missing Link” fossil discovery
in South Africa [podcast on the internet]. Sydney:
ABC Radio National; 2010 [updated 2010 Apr 9;
cited 2010 Apr 14]. Available from: http://www.
abc.net.au/rn/breakfast/stories/2010/2868072.
htm.
Blog Posts
38. Flower R. How a simple formula for resolving problems and conflict can change your

reality. Pick the brain [blog on the Internet]; 2015
Jun 1 [cited 2015 Jun 9]. Available from http://
www.pickthebrain.com/blog/how-a-simple-formula-for-resolving-problems-and-conflict-canchange-your-reality/.
การปรับแก้ต้นฉบับ

โดยทั่วไป ผู้อ่านทบทวนจะตรวจสอบความถูกต้อง
และความครบถ้วนด้านวิชาการ แล้วส่งให้ผู้เขียน สิทธิใน
การปรับแก้ต้นฉบับเป็นของผู้เขียน แต่กองบรรณาธิการ
สงวนสิทธิ์ในการตีพิมพ์เฉพาะที่ผ่านความเห็นชอบตาม
รูปแบบและสาระของกองบรรณาธิการเท่านั้น
การตรวจทานต้นฉบับก่อนตีพิมพ์ (final proof)

ผู้เขียนต้องตรวจพิสูจน์อักษรในลำ�ดับสุดท้าย เพื่อ
ให้ความเห็นชอบในความถูกต้องครบถ้วนของเนื้อหา
คำ�แนะนำ�การส่งต้นฉบับ
การส่ ง ต้ น ฉบั บ บทความมายั ง วารสารวิ จั ย ระบบ
สาธารณสุขเพื่อพิจารณาตีพิมพ์จะต้องดำ�เนินการผ่าน
ทางระบบออนไลน์เท่านั้น โดยไปที่ http://ejournal.
hsri.or.th/ ซึ่งจะปรากฏหน้าจอดังภาพด้านล่างนี้ หาก
ท่านใดส่งบทความเป็นครั้งแรก ต้องสมัครสมาชิกก่อน
(คลิกที่ register) ระบบจะส่งลิงค์ไปให้ที่อีเมลที่ท่านใช้
สมัคร ท่านจะต้องใช้ลิงค์นั้นภายใน 24 ชั่วโมงเพื่อไปตั้ง
password และหลังจากตั้ง password เรียบร้อยแล้ว
จึงจะส่งบทความได้ และท่านจะไม่สามารถใช้ลิงค์เดิม
นั้นในการลงทะเบียนซ้ำ�ได้อีก ดังนั้น ท่านจำ�เป็นต้องตั้ง
password ใหม่ หากลืม password กรุณากรอก username หรือ email address ที่ใช้สมัครไว้ และ click
ที่ FORGET PASSWORD จะมีข้อความส่งไปยังอีเมลที่
ท่านสมัครเพื่อให้ท่านสามารถเข้าระบบเพื่อตั้ง password ใหม่ได้ สำ�หรับคำ�แนะนำ�การเตรียมนิพนธ์ต้นฉบับ
สามารถดาวน์โหลดได้โดยการคลิกที่ “For authors”
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ภายหลังการตั้ง password เมื่อคลิก save แล้ว จะปรากฏหน้าข้างล่างนี้บนหน้าจอ

กรุ ณ ากรอกข้ อ มู ล ต่ า งๆ โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ชื่ อ
และอีเมลของผู้เขียนทุกท่านตามที่ปรากฏในไฟล์นิพนธ์
ต้นฉบับ ซึ่งช่องสำ�หรับกรอกข้อมูลของผู้เขียนร่วมจะ
ปรากฏเมื่อท่านคลิกที่ปุ่ม Add co-author ซึ่งจะปรากฏ
ช่องให้กรอกข้อมูลผู้เขียนร่วมครั้งละ 1 ท่าน เมื่อท่าน

กรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว จึงคลิก Choose file เพื่อไป
เลือกไฟล์นิพนธ์ต้นฉบับที่ท่านต้องการเสนอตีพิมพ์ เมื่อ
ปรากฏชื่อไฟล์ที่ต้องการในกล่องเรียบร้อยแล้วจึงกดปุ่ม
UPLOAD เพื่อ upload ไฟล์เข้าระบบ หลังจากระบบ
upload ไฟล์เรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่ม SUBMIT
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หลังจากการส่งนิพนธ์ต้นฉบับเสร็จสิ้นแล้ว หน้าจอจะปรากฏดังนี้

การติดต่อกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการวารสารฯนั้น ท่านสามารถกระทำ�ได้ เมื่อท่าน log in เข้าระบบที่ http://ejournal.hsri.or.th/ แล้วไปที่ tab “Discussions” จากนั้น คลิกที่ “+ Start new discussion” ดังภาพด้านล่าง
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จากนั้นจะปรากฏหน้าจอดังนี้

ให้พิมพ์หัวข้อที่ช่อง Title ซึ่งมี * (สีแดง) กำ�กับไว้
แล้วพิมพ์ข้อความที่ต้องการสื่อสารในช่อง Details หาก
มีไฟล์ที่ต้องการ upload ก็คลิกที่ Choose File แล้ว
คลิก UPLOAD
จากนั้น คลิกที่ START NEW DISCUSSION ที่อยู่
ด้านล่าง ระบบจะส่งข้อความของท่านไปยังเจ้าหน้าที่
ฝ่ายจัดการวารสารฯ
หากการ upload ไฟล์สำ�เร็จ จะมีข้อความแสดง

ที่หน้าจอให้ทราบ หรือท่านสามารถตรวจสอบได้โดยไป
ที่ tab “Files” ซึ่งจะแสดงทุกไฟล์ที่ได้มีการ upload
พร้อมวันที่ที่ upload แต่ละไฟล์
หากท่านมีข้อสงสัยหรือพบปัญหาในการใช้ระบบ
กรุ ณ าติ ด ต่ อ เจ้ า หน้ า ที่ ฝ่ า ยจั ด การวารสารฯ ในเวลา
ทำ�การ (08.30-16.30 น.) ของวันจันทร์-ศุกร์ (เว้นวัน
หยุดราชการ) ที่โทร 02-832-9200

