คำแนะนำทั่วไปสำหรับผู้เขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ในวิสัญญีสาร
วิสัญญีสาร (Thai Journal of Anesthesiology) 

เป็นวารสารของราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย
กำหนดออกทุก 3 เดือน โดยมีบทความ 6 ประเภทคือ
1. นวัตกรรมทางการแพทย์ (medical innovation)
เป็นรายงานผลงานสิ่งประดิษฐ์ หรืออุปกรณ์ คิดค้นใหม่
หรือเทคนิคการทำหัตถการใหม่ (ความยาวไม่เกิน 10 หน้า
A4)
2. ผลงานวิจัยหรือนิพนธ์ต้นฉบับ (original article)
เป็ น รายงานผลการค้ น คว้ า วิ จั ย ของผู้ เ ขี ย นเกี่ ย วข้ อ งกั บ
วิ สั ญ ญี วิ ท ยา การระงั บ ปวดหรื อ เวชบำบั ด วิ ก ฤต (ใช้ ค ำ
ประมาณ 2,000 - 4,000 คำ หรือความยาวไม่เกิน 16 หน้า
A4)
3. รายงานผู้ ป่ ว ย หรื อ รายงานทางคลิ นิ ก (case
report) เป็นรายงานผลการรักษาผู้ป่วย มีบ ทสรุ ป เสนอ
ข้อคิดเห็นเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ได้ (ไม่เกิน 7 หน้า A4)
4. บทความฟื้ น วิ ช า (review article) เป็ น การ
รวบรวม ค้นคว้าเกี่ยวกับความคิดเห็นเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดย
มี ก ารอ้ า งอิ ง หลั ก ฐานเดิ ม ประกอบ (ความยาวไม่ เ กิ น 20
หน้า A4)
*บทความประเภท 1 - 4 ต้องมี บทคัดย่อภาษาไทยและ
อังกฤษ ไม่เกินอย่างละ 250 คำ*

ผศ.พญ.วรินี เล็กประเสริฐ
บรรณาธิการวิสัญญีสาร
ภาควิชาวิสัญญีวิทยา
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
270 ถ.พระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ 10400
หรือส่งทาง electronic mail มาที่ anesthai@hotmail.
com บทความที่ขอตีพิมพ์ให้ใช้โปรแกรม Microsoft Word
2007 และไฟล์รูปภาพของ .jpg หรือ .tif เมื่อได้รับเรียบร้อย
แล้วทางกองบรรณาธิการจะติดต่อกลับภายใน 2 สัปดาห์
หากท่ า นไม่ ไ ด้ รั บ การตอบรั บ ยื น ยั น กรุ ณ าติ ด ต่ อ ซ้ ำ หรื อ
สอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 081-906-3066
คณะบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณา และ
เมื่อลงตีพิมพ์แล้วถือว่าบทความเป็นสมบัติของราชวิทยาลัย
วิ สั ญ ญี แ พทย์ แ ห่ ง ประเทศไทย จะนำไปลงตี พิ ม พ์ ที่ อื่ น
อีกมิได้ นอกจากได้รับอนุญาต เป็นลายลักษณ์อักษรจาก
ราชวิทยาลัยฯ
ข้ อ ความแสดงความคิ ด เห็ น ในเรื่ อ งที่ ตี พิ ม พ์ เ ป็ น
ของผู้เขียน ซึ่งคณะบรรณาธิการไม่จำเป็นต้องเห็นพ้องด้วย
ผู้รับผิดชอบบทความจะเป็นผู้ได้รับการติดต่อเมื่อมีเรื่องแจ้ง
หรือสอบถามในกรณีที่มีการแก้ไข

5. บทสัมมนา ประชุมวิชาการ ความยาว 1 - 2 หน้า
A4 เป็นบทย่อของการประชุมซึง่ รวบรวมข่าวสารทีน่ า่ สนใจ
ของการประชุม
6. จดหมายถึงบรรณาธิการ (letter to the editor)
ได้แก่ จดหมายวิจารณ์ เกี่ยวกับบทความที่ได้ลงตีพิมพ์แล้ว
ความยาวไม่เกิน 2 หน้า A4

การเตรียมต้นฉบับ 
ให้ทำตาม Instruction for authors (http://www.
rcat.in.th) ต้นฉบับให้พิมพ์ในกระดาษ ขนาด 8 1/2 นิ้ว
x 11 นิว้ (A4) พิมพ์หน้าเดียว เว้นขอบทุกด้านประมาณ 1 นิว้
Fonts: Angsana New 16, พิมพ์ห่างบรรทัด 1.5 (1.5 line
spacing). ชื่อเรื่องและบทคัดย่อจะต้องประกอบด้วยภาษา
ไทยและภาษาอั ง กฤษ ที่ มี ค วามหมายสอดคล้ อ งกั น ชื่ อ
ผู้เขียนเป็นภาษาไทยและอังกฤษเช่นกัน สำหรับต้นฉบับจะ
เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้ ตัวสะกดภาษาไทยให้อิง
ตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2547

วิธีการส่งต้นฉบับ
ต้ อ งมี จ ดหมายนำส่ ง โดยมี ล ายเซ็ น ของผู้ เ ขี ย น
คนแรก แจ้งความจำนงที่จะตีพิมพ์ถึงบรรณาธิการ และต้อง
ระบุว่าต้นฉบับไม่เคยตีพิมพ์ หรือกำลังรอตีพิมพ์ในวารสาร
อื่น โดยส่งเรื่องมาทางไปรษณีย์ลงทะเบียนพร้อม CD ของ
ไฟล์ข้อมูลมาที่
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เนื้อหาเรียงตามลำดับดังนี้
1. ชื่อเรื่อง (Title)
ตัวอย่าง ผลการให้ความรู้ทางวิดีทัศน์ร่วมกับการอธิบาย
			 ต่ อ ภาวะวิ ต กกั ง วลของหญิ ง ที่ ร อผ่ า ตั ด คลอด
			 บุตร, การทดลองโดยวิธีสุ่ม
			 The Effect of Preoperative Audiovisual
			 Combined with Verbal Information on
			 Preoperative Anxiety in Parturients awaiting
			 Cesarean Section: a Randomized Controlled
			 Trial
			 ชื่ อ เรื่ อ งควรสื่ อ ความหมายมากที่ สุ ด โดยใช้ ค ำ
		
น้อยทีส่ ดุ และต้องตรงกันระหว่างไทยกับอังกฤษ
			 ชื่ อ เรื่ อ งภาษาอั ง กฤษให้ อ ยู่ ใ นส่ ว นบนของ
			 Abstract ภาษาอังกฤษ
2. ชื่อผู้แต่ง (Authors)
			 ให้มีทั้งภาษาไทยและอังกฤษ ชื่อและสถาบันที่
			 ผู้เขียนสังกัดขณะทำวิจัย ไม่ต้องใส่ยศ คำนำหน้า
			 ตำแหน่ง หรือปริญญา ชื่อผู้เขียนมีไม่เกิน 8 ชื่อ
			 หากเกินจากนี้ให้ใช้ และคณะตามหลังชื่อที่ 7
ตัวอย่าง คงศั ก ดิ์ เตชะวิ บู ล ย์ ผ ล พ.บ.*, จิ ต ราภรณ์
			 ความคนึง พ.บ.*,
			 อติคุณ ธนกิจ พ.บ.*, เกศชาดา เอื้อไพโรจน์กิจ
			 พ.บ.*
			 *ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬา			 ลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ 10300
			 Kongsak Techawibunphon M.D.*, Jittraporn
			 Kwarmkaneng M.D.*,
			 Atikun Thonnagith M.D.*, Kadechada
			 Uerpairojkit M.D.*
			 *Department of Anesthesiology, Faculty of
			 Medicine Chulalongkorn University, Bangkok
			 10300, Thailand
			 ชื่อผู้แต่งภาษาอังกฤษให้อยู่ในส่วนของ Abstract
			 ภาษาอังกฤษใต้ชื่อเรื่อง
3. บทคัดย่อ (Abstract)
		 บทคัดย่อมีทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ (Abstract)
ยกเว้นบทสัมมนาและจดหมายถึงบรรณาธิการ โดยมีจำนวน
ไม่เกิน 250 คำ โดยให้เขียนในลักษณะ structured abstract
ประกอบด้วยแต่ละส่วนดังนี้
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1. บทนำ (Background)
2. วัตถุประสงค์ (Objectives)
3. วิธีการศึกษา (Methods)
4. ผลการศึกษา (Results)
5. สรุป (Conclusions)
4. เนื้อหา (Main text) ประกอบด้วย
		 1. บทนำ เกี่ ย วกั บ เหตุ ผ ล และที่ ม าของปั ญ หา
			 วั ต ถุ ป ระสงค์ หรื อ สมมติ ฐ านของการวิ จั ย ให้
			 เขียนรวมอยู่ในบทนำเป็นย่อหน้าเดียว
2. วิธีการศึกษา ระบุถึง รูปแบบการวิจัย ประชากร
			 ศึกษา วิธกี ารเลือกตัวอย่าง วิธกี ารวัดผล ครอบคลุม
			 ถึ ง รายละเอี ย ดของการวั ด เช่ น แบบสอบถาม
			 และวิธีการวิเคราะห์ทางสถิติ
3. ผลการศึกษา โดยตารางและรูปภาพควรมีรวมกัน
			 ไม่เกิน 7 ชิ้น ควรมีนัยสำคัญทางสถิติกำกับ ใน
			 ตารางหรือภาพควรมีคำอธิบายกำกับ และต้อง
			 กล่าวอ้างถึงตารางหรือภาพในเนื้อความ ผลการ
			 ศึกษาที่เป็นตารางและคำบรรยายประกอบให้ใช้
			 ภาษาอังกฤษเท่านั้น
4. วิจารณ์ อภิปรายการทดลองของตัวเองในบริบท
			 ของความรู้ที่มีในสาขาวิชานั้น ไม่นำเสนอผลการ
		
ทดลองซ้ำอีก นำเสนอการวิเคราะห์ตงั้ สมมุตฐิ าน
			 มีการอ้างอิงครบถ้วนถูกต้องเหมาะสม
5. สรุป
6. กิตติกรรมประกาศ มีเนื้อหาไม่เกิน 3 บรรทัด
		 หน้า A4
ตัวอย่าง ขอขอบคุ ณ คุ ณ พนิ ด า กาวิ น ำ, คุ ณ ศรี สุ ด า
			 อัศวพลางกูล ที่สนับสนุนและให้คำแนะนำ และ
			 ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่กลุ่มงานวิสัญญีโรงพยาบาล
			 แม่สอดทุกท่านในการเก็บข้อมูล
		 7. เอกสารอ้างอิง
ตัวอย่าง วารสาร: Rose ME, Huerbin MB, Melick J,
			 Marion DW, Palmer AM, Schiding JK, et al.
			 Regulation of interstitial excitatory amino acid
			 concentrations after cortical contusion injury.
			 Brain Res. 2002;935(1):40-6.
			 ตำรา/หนั ง สื อ : Murray PR, Rosenthal KS,
			 Kobayashi GS, Pfaller MA. Medical microbiology.
			 4th ed. St. Louis: Mosby; 2002.
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8.
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บทในหนั ง สื อ : Meltzer PS, Kallioniemi A,
Trent JM. Chromosome alterations in human
solid tumors. In: Vogelstein B, Kinzler KW,
editors. The genetic basis of human cancer.
New York: McGraw-Hill; 2002. p. 93-113.
วารสารจากอิ น เตอร์ เ น็ ต : Abood S. Quality
improvement initiative in nursing homes: the
ANA acts in an advisory role. Am J Nurs
[Internet]. 2002 Jun [cited 2002 Aug 12];
102(6):[about 3 p.]. Available from: http://
www.nursingworld.org/AJN/2002/june/
Wawatch.htm.
หนังสือจากอินเตอร์เน็ต: 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/.
ความถู ก ต้ อ งของเอกสารอ้ า งอิ ง อยู่ ใ นความ
รับผิดชอบของเจ้าของบทความ
ตาราง* ต้องให้เลขลำดับ มีคำอธิบายเหนือตาราง
ตารางเป็นภาษาอังกฤษ

		 9.
			
			
			
			
			
			
			
			

ภาพ ให้จัดเตรียมแยกต่างหากจากเนื้อหา แยก
ไฟล์แต่ละรูป ภาพถ่ายเป็น jpg ที่มีความละเอียด
สูง ภาพลายเส้นเป็น eps ต้องมีคำอธิบายคู่กับ
ภาพหรือจะรวมไว้ในหน้าสุดท้ายของเนื้อเรื่อง
ก็ ไ ด้ เลขลำดั บ รู ป ภาพและคำอธิ บ ายภาพเป็ น
ภาษาอังกฤษ ระบุอยู่ด้านบนของรูปเพื่อการวาง
รูปที่ถูกต้อง กรณีรูปสีผู้เขียนต้องจ่ายค่าใช้จ่าย
ของการพิมพ์ที่เพิ่มขึ้น
*
ตารางและรูปภาพรวมกันแล้วไม่เกิน 7 ชิ้น

5. ข้อพิจารณาทางด้านจริยธรรม
		 หลีกเลี่ยงการใส่ชื่อผู้ป่วยและ HN รูปถ่ายผู้ป่วยไม่
ควรให้จำหน้าได้ นอกจากผู้ป่วยจะอนุญาตเป็นลายลักษณ์
อักษร ตารางและรูปภาพซึ่งเคยพิมพ์มาแล้วต้องแสดงว่าได้
รับอนุญาตให้พิมพ์จากผู้เขียนหรือสำนักพิมพ์แล้ว ผู้นิพนธ์
ต้องหลีกเลี่ยง plagiarism สำหรับการวิจัยที่เกี่ยวข้องมนุษย์
หรือในสัตว์ทดลองต้องระบุให้ชดั เจนในส่วนวิธกี าร (Methods)
ว่ า โครงการวิ จั ย ได้ ผ่ า นความเห็ น ชอบโดยคณะกรรมการ
ประจำสถาบันทีท่ ำวิจยั นัน้ ๆ กองบรรณาธิการอาจขอหลักฐาน
พิจารณาในกรณีที่จำเป็น
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