คำแนะนำสำหรับผู้นิพนธ์
วารสารโรงพยาบาลก าแพงเพชร จัด ทาขึ้น เพื่อ เผยแพร่ผ ลงานทางวิชาการ และเป็ น เวที
เสนอผลงานทางวิชาการ และงานวิจยั มีความยินดีรบั ผลงานเกี่ยวกับการแพทย์และสาธารณสุข ผู้
ประสงค์จะส่งต้นฉบับเพื่อตีพมิ พ์ในวารสารควรเตรียมต้นฉบับตามคาแนะนาอย่างถูกต้อง ทัง้ นี้เพื่อ
ความสะดวก และรวดเร็วในการลงพิมพ์
ประเภทผลงำนที่ตีพิมพ์
1. นิ พนธ์ต้นฉบับ (original article)
เป็นรายงานผลการวิจยั ทีเ่ กีย่ วกับการแพทย์และสาธารณสุข
2. กรณี ศึกษำ (case study)
เป็ นรายงานการศึกษา วิเคราะห์ ข้อมูลของผูป้ ว่ ยเป็ นรายบุคคลหรือรายกลุ่ม
3. บทควำมปริ ทรรศน์ (review article)
เป็นบทความทีท่ บทวนหรือรวบรวมความรูเ้ รื่องใดเรื่องหนี่งจากวารสารหรือหนังสือต่างๆ ทัง้ ใน
และต่างประเทศ
กำรเตรียมต้นฉบับ
รำยละเอียดของกำรพิ มพ์
1. เป็นบทความทีไ่ ม่เคยตีพมิ พ์ทใ่ี ดมาก่อน โดยผูเ้ ขียนเป็นผูร้ บั ผิดชอบต่อเนื้อหาทีเ่ ขียน
2. บทความทีส่ ่งมาจะได้รบั การตรวจแก้ไขเพื่อความเหมาะสมทัง้ ในเรื่องของรูปแบบ (format) และ
ความถูกต้องของเนื้อหาโดยกองบรรณาธิการ และส่งข้อเสนอแนะให้ผเู้ ขียนทาง e-mail
3. ขัน้ ตอนการให้ข้อ เสนอแนะและแก้ไขให้แล้วเสร็จ กองบรรณาธิการจะกาหนดเวลา เพื่ อ ให้
ทันเวลาในการออกวารสาร ใช้เวลาเฉลี่ยภายใน 2 เดือนโดยประมาณ โดยกองบรรณาธิการจะรับลง
วารสารตามทีเ่ ห็นชอบแล้วเท่านัน้
4. เมือ่ บทความได้รบั การตีพมิ พ์แล้ว ผูเ้ ขียนจะได้รบั วารสารจานวน 2 เล่มต่อเรือ่ ง
5. ต้นฉบับ พิมพ์ดว้ ยคอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Words for Windows 2007 ใช้ตวั อักษร
browallia new ขนาด 14 point Single Space และใช้กระดาษพิมพ์ A4 เว้นห่างจากขอบ 1 นิ้วโดยรอบ
ความยาวไม่เกิ น 10-12 หน้ า โดยรวมบทคัดย่อ และเอกสารอ้างอิ ง
6. ตาราง ภาพ และแผนภูม ิ เป็ น ขาว - ดา สอดแทรกไว้ในเนื้อเรื่อง มีช่อื ตาราง ภาพ และ
แผนภูมกิ ากับทีช่ ดั เจน

กำรเรียงลำดับเนื้ อหำของต้นฉบับ
(กองบรรณำธิ กำรจะไม่รบั พิ จำรณำบทควำมที่ไม่แก้ไขให้ ตรงตำมรูปแบบที่ กำหนด)
1. กำรเตรียมนิ พนธ์ต้นฉบับ (Original article)
1.1 ชื่อเรื่อง (ภำษำไทย) ควรกะทัดรัด สื่อเป้าหมายหลักของการศึกษาวิจยั ไม่ใช้คาย่อ ไม่
ควรยาวเกิน 100 ตัวอักษร จัดไว้กง่ึ กลางหน้ากระดาษ
1.2 ชื่ อผู้นิพนธ์ (ภำษำไทย) ระบุช่อื ของผู้เขียนทุกคน พร้อมระบุตวั ย่อของวุฒกิ ารศึกษา
สูงสุด จัดชิดขวาของหน้ากระดาษ ส่วนหน่ วยงานหรือสถาบันใช้การอ้างอิงแบบเชิงอรรถไว้ส่วนล่างสุด
ของหน้ากระดาษของเอกสาร
1.3 บทคัดย่อ (ภำษำไทย) เขียนแบบโครงสร้างตามลาดับดังนี้
- บทนา : ……..
- วัตถุประสงค์ : ……..
- วิธกี ารศึกษา : ……..
- ผลการศึกษา : ……..
- สรุป : ……..
1.4 คำสำคัญ (ภำษำไทย) ไม่เกิน 5 คา ใส่ไว้ทา้ ยบทคัดย่อของภาษาไทย เพื่อประโยชน์ใน
การสืบค้นในอนาคต
1.5 เชิ งอรรถ (ภำษำไทย) อยู่ใต้เส้นคันซึ
่ ่งยาว 2 นิ้ว หรือ 5 เซนติเมตร เป็ นรายการ
เชิงอรรถทีร่ ะบุตาแหน่ง และหน่วยงานต้นสังกัดของผูน้ ิพนธ์
***** ข้อ 1.1 – 1.5 ไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 *****
1.6 Title (ชื่ อเรื่องภำษำอังกฤษ) จัดกึ่งกลางหน้ ากระดาษ มีความหมายตรงกับชื่อเรื่อง
ภาษาไทย
1.7 Authors (ชื่ อผู้นิพนธ์ภำษำอังกฤษ) จัดชิดขวาของหน้ากระดาษ พร้อมพร้อมระบุตวั ย่อ
ของวุฒกิ ารศึกษาสูงสุดภาษาอังกฤษ
1.8 Abstract (บทคัดย่อภำษำอังกฤษ) ต้องมีเนื้อหาตรงกับบทคัดย่อภาษาไทย และเป็ น
ประโยคอดีต โดยเขียนแบบโครงสร้างตามลาดับดังนี้
- Introduction: ……..
- Objectives: ……..
- Methods: ……..
- Results: ……..
- Conclusions: ……..
1.9 Keyword (คำสำคัญภำษำอังกฤษ) ต้องตรงกับบทคัดย่อภาษาไทย ไม่เกิน 5 คา ใส่
ไว้ทา้ ยบทคัดย่อของภาษาอังกฤษ

1.10 Footnote
ภาษาอังกฤษ

(เชิ ง อรรถ) ระบุ ต าแหน่ ง และหน่ ว ยงานต้น สัง กัด ของผู้นิ พ นธ์ เ ป็ น

***** ข้อ 1.6 – 1.10 ไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 และแยกไว้คนละหน้ากับภาษาไทย*****
1.11 เนื้ อเรื่อง (Text) ใช้หวั ข้อดังนี้
- บทนำ (Introduction)
เป็ นส่วนของบทความทีบ่ อกเหตุผล นาไปสู่การศึกษา แต่ไม่ต้องทบทวนวรรณกรรม
ทีไ่ ม่เกีย่ วกับจุดมุ่งหมายของการศึกษา เป็ นส่วนทีอ่ ธิบายให้ผอู้ ่านรูป้ ญั หา ลักษณะ และขนาด เป็ นการ
นาไปสู่ค วามจาเป็ นในการศึก ษาวิจยั ให้ไ ด้ผ ลเพื่อแก้ปญั หาหรือ ตอบค าถามที่ต งั ้ ไว้ หากมีทฤษฎีท่ี
จาเป็นต้องใช้ในการศึกษา อาจวางพืน้ ฐานไว้ในส่วนนี้ได้ และให้รวมวัตถุประสงค์ของการศึกษาเป็ นร้อย
แก้วในส่วนท้ายของบทนา ไม่ใส่ผลการศึกษาและสรุป
- วิ ธีกำรศึกษำ (Methods)
ประกอบด้วย ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั วิธกี ารเก็บ
รวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ขอ้ มูล และจริยธรรมการวิจยั
- ผลกำรศึกษำ (results)
แจ้ง ผลที่พ บตามล าดับ หัว ข้อ ของแผนการศึก ษาอย่ า งชัด เจน ดูไ ด้ง่า ย ถ้า ผลไม่
ซับซ้อนไม่มตี วั เลขมากบรรยายเป็ นร้อยแก้ว แต่ถ้าตัวเลขมาก ตัวแปรมากควรใช้ตาราง หรือแผนภูม ิ
โดยไม่ต้องอธิบายตัวเลขในตารางซ้าอีกในเนื้อเรื่อง ยกเว้นข้อมูลสาคัญๆ อย่างจากัด แปลความหมาย
ของผลทีค่ น้ พบหรือวิเคราะห์และสรุปเปรียบเทียบกับสมมติฐานทีว่ างไว้
- วิ จำรณ์ (discussion)
เริม่ ด้วยการวิจารณ์ผ ลการศึก ษาตรงกับวัตถุประสงค์ สมมติฐานของการวิจยั หรือ
แตกต่างไปจากผลงานทีม่ ผี ู้รายงานไว้ก่อนหรือไม่ อย่างไร เพราะเหตุใดจึงเป็ นเช่นนัน้ วิจารณ์ผลทีไ่ ม่
ตรงตามที่คาดหวังอย่างไม่ปิดบัง อาจแสดงความคิดเห็นเบื้องต้นตามประการณ์หรือข้อมูลที่ตนมีเพื่อ
อธิบายส่วนทีโ่ ดดเด่นแตกต่างเป็นพิเศษได้ แล้วจบบทความด้วยข้อยุติ
- สรุป (conclusion)
ผลที่ไ ด้ต รงกับวัต ถุ ประสงค์การวิจยั หรือ ไม่ ให้ข้อ เสนอแนะที่นาผลการวิจยั ไปใช้
ประโยชน์หรือให้ประเด็นคาถามการวิจยั ต่อ ข้อยุตอิ าจใส่ใว้ในหัวข้อเดียวกันกับวิจารณ์กไ็ ด้
- กิ ตติ กรรมประกำศ (acknowledgments)
มีเพียงย่อหน้าเดียว แจ้งให้ทราบว่ามีการช่วยเหลือทีส่ าคัญจากทีใ่ ดบ้าง เช่น ผูบ้ ริหาร
ผูช้ ่วยเหลือทางเทคนิคบางอย่าง และผูส้ นับสนุ นทุนการวิจยั เท่าทีจ่ าเป็ น แต่การใส่ช่อื คนช่วยมากๆ ทา
ให้บทความด้อยความภูมฐิ านเพราะผูอ้ ่านจะอนุมานว่างานส่วนใหญ่มคี นช่วยทัง้ หมด
- เอกสำรอ้ำงอิ ง (references) ดูในหัวข้อการเขียนเอกสารอ้างอิง

2. กำรเตรียมต้นฉบับกรณี ศึกษำ (Case Study)
2.1 ชื่ อเรื่อง ชื่ อผู้นิพนธ์ คำสำคัญ และเชิ งอรรถ ทัง้ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ มี
ข้อกาหนดในการเขียนและการจัดรูปแบบเหมือนนิพนธ์ตน้ ฉบับ (Original article)
2.2 บทคัดย่อ (ภำษำไทย) ใช้ภาษารัดกุมเป็ นประโยคสมบูรณ์มคี วามหมายในตัวเองไม่ต้อง
หาความหมายเพิม่ ต่อ ไม่ควรมีคาย่อ เขียนแบบโครงสร้างตามลาดับดังนี้
- บทนา : เขียนย่อถึงความสาคัญโรคที่ศึกษาการดูแลรักษาที่สาคัญ และ
ภาวะแทรกซ้อนทีอ่ าจเกิดขึน้ (ไม่ควรเกิน 2 บรรทัด)
- วัตถุประสงค์ : เขียนวัตถุประสงค์การศึกษาต่อผู้ป่วย เช่น เพื่อดูแลและเฝ้า
ระวังภาวะแทรกซ้อนจนผูป้ ว่ ยพ้นภาวะวิกฤต เพื่อส่งเสริมให้ผปู้ ว่ ยดูแลตนเองได้อย่างถูกต้อง เป็ นต้น
- กรณีศกึ ษา : เขียนย่อเพื่อให้เห็นภาพรวมว่า ผูป้ ่วยกรณีศกึ ษาเป็ นใคร จานวน
กีร่ าย เข้าการรักษาในโรงพยาบาลในช่วงใด อาการสาคัญทีม่ าโรงพยาบาล แพทย์ให้การรักษาทีส่ าคัญ
อะไร ในช่วงเวลาทีศ่ กึ ษาพบปญั หาทางการพยาบาลอะไรบ้าง และให้การพยาบาลทีส่ าคัญอย่างไร ผล
การประเมินหลังให้การพยาบาลเป็นอย่างไร
- สรุป : เขียนสรุปกรณีศกึ ษา สรุปโรค และข้อเสนอแนะสัน้ ๆ อยู่ในย่อหน้ า
เดียวกัน
2.3 Abstract (บทคัดย่อภำษำอังกฤษ) ต้องมีเนื้อหาตรงกับบทคัดย่อภาษาไทย และเป็ น
ประโยคอดีต โดยเขียนแบบโครงสร้างตามลาดับดังนี้
- Introduction: ……..
- Objectives: ……..
- Case Study: ……..
- Conclusions: ……..
2.4 เนื้อเรือ่ ง (Text) ใช้หวั ข้อดังนี้
- บทนำ
เป็ น ส่ ว นของบทความที่บ อกเหตุ ผ ลที่ม าของน าไปสู่ ก ารศึ ก ษา ได้ แ ก่
ความสาคัญของโรคทีศ่ กึ ษา ข้อมูลสถิติ (อย่างน้อยในสถานทีท่ ศ่ี กึ ษา) วิธกี ารคัดเลือกกรณีศกึ ษาหรือ
สาเหตุท่เี ลือกผู้ป่วยรายนี้มาศึกษา แต่ไม่ต้องใส่ทฤษฎีและทบทวนวรรณกรรมมาทัง้ หมด ใช้ลกั ษณะ
การวิเคราะห์มาเขียนแทน และให้รวมวัตถุประสงค์การศึกษาเป็นร้อยแก้วในส่วนท้ายของบทนา
- กรณี ศึกษำ
เป็ นการสรุปข้อมูลของผูป้ ว่ ยทีศ่ กึ ษา เขียนสรุปใจความสาคัญตามลาดับหัวข้อ
ดังนี้ ข้อมูลทัวไป
่ อาการสาคัญทีม่ าโรงพยาบาล ประวัตกิ ารเจ็บปว่ ย การประเมินสภาพร่างกายตาม
ระบบ การประเมินสภาพด้านจิตใจและสังคม ผลการเอกซเรย์และ/หรือผลการตรวจทางห้องปฏิบตั กิ าร
ทีส่ าคัญ (ตามโรคและแสดงให้เห็นถึงแนวโน้ม) การวางแผนการพยาบาล โดยสรุปปญั หาทีส่ าคัญเป็ น
รายข้อ

- ข้อวิ นิจฉัยทำงกำรพยำบำล
เขียนเรียงลาดับตามความสาคัญของปญั หา ข้อวินิจฉัยทางการพยาบาลต้อง
เป็ นสิง่ ที่ถูกวิเคราะห์มาจากปญั หาเฉพาะของผู้ป่วยที่ศกึ ษา โดยมีข้อมูลสนับสนุ น วัตถุประสงค์การ
พยาบาล เกณฑ์ก ารประเมินผล กิจ กรรมการพยาบาลที่ใ ห้ใ นกรณีศึกษานี้ และประเมิน ผลการ
พยาบาล
- สรุปกรณี ศึกษำ
เป็ นการสรุปกรณีศกึ ษาที่สาคัญ 1 ย่อหน้า เพื่อให้เห็นภาพรวมทัง้ หมดตัง้ แต่
อาการสาคัญทีม่ าโรงพยาบาล ระยะเวลาทีท่ ากรณีศกึ ษา ปญั หาทางการพยาบาลทีส่ าคัญ ผูศ้ กึ ษาให้
การพยาบาลทีส่ าคัญอะไรบ้าง และการประเมินผลการพยาบาล
- วิ จำรณ์ และข้อเสนอแนะ
อธิบ ายสาเหตุ ส าคัญ ของการเกิด ปญั หา หรือ หลุ ม พราง (pitfall) ที่พ บจาก
การศึกษาเฉพาะกรณีน้ี และข้อแนะนาในการให้การพยาบาลทีจ่ ะนาไปใช้ในผูป้ ว่ ยรายอื่น ๆ ต่อไป
- สรุป
ให้สรุปโรคทีศ่ กึ ษาทีส่ มั พันธ์กบั ทฤษฎี
- เอกสำรอ้ำงอิ ง
ดูในหัวข้อการเขียนเอกสารอ้างอิง

กำรเขียนเอกสำรอ้ำงอิ ง
การอ้างอิงเอกสารใช้ระบบแวนคูเวอร์ (Vancouver style) โดยใส่ตวั เลขในวงเล็บหลังข้อความ
หรือหลังชื่อบุคคลเจ้าของข้อความทีอ่ ้างถึง โดยใช้หมายเลข 1 สาหรับเอกสารอ้างอิงอันดับแรก และ
เรียงต่อไปตามลาดับ ถ้าต้องการอ้างอิงซ้าให้ใช้หมายเลขเดิม ห้ามใช้คาย่อในเอกสารอ้างอิงยกเว้นชื่อ
ต้น และชื่อ วารสาร บทความที่บ รรณาธิก ารรับ ตีพิม พ์แ ล้ว แต่ ย ัง ไม่เ ผยแพร่ ให้ร ะบุ “ ก าลัง พิม พ์ ”
บทความทีไ่ ม่ได้ตพี มิ พ์ให้แจ้ง “ ไม่ได้ตพี มิ พ์ ” หลีกเลีย่ ง “ ติดต่อส่วนตัว ” มาใช้อ้างอิง เว้นแต่ม ี
ข้อมูลสาคัญมากทีห่ าไม่ได้ทวั ่ ๆ ไปให้ระบุช่อื และวันทีต่ ดิ ต่อในวงเล็บท้ายชื่อเรือ่ งทีอ่ า้ งอิง
ชื่อวารสารในการอ้างอิง ให้ใช้ช่อื ย่อตามรูป แบบของ U.S. Nation Library of Medicine ทีต่ พี มิ พ์ใน
Index Medicus ทุกปี หรือในเว็บไซต์ http://www.nlm.nih.gov/tsd/serials/liji.html
กำรเขียนเอกสำรอ้ำงอิ งในวำรสำรวิ ชำกำรมีหลัก เกณฑ์ ดังนี้
1. วำรสำรวิ ชำกำร
ลำดับที่. ชื่อผูน้ ิ พนธ์. ชื่อเรื่อง. ชื่อวำรสำรปี ที่พิมพ์ ; ปี ที่ : หน้ ำแรก - หน้ ำสุดท้ำย.
วารสารภาษาไทย ชื่อผู้นิพนธ์ให้ใช้ช่อื เต็มทัง้ ชื่อและชื่อสกุล ชื่อวารสารเป็ นชื่อเต็ม ปี ท่พี มิ พ์
เป็นปีพุทธศักราช วารสารภาษาอังกฤษใช้ช่อื สกุลก่อน ตามด้วยอักษรย่อตัวหน้าตัวเดียวของชื่อตัวและ
ชื่อรอง ถ้ามีผนู้ ิพนธ์มากกว่า 6 คน ให้ใส่ช่อื เพียง 6 คนแรก แล้วตามด้วย et al. (วารสารภาษาอังกฤษ)

หรือและคณะ(วารสารภาษาไทย) ชื่อวารสารใช้ช่อื ย่อตามแบบของ Index Medicus หรือตามแบบทีใ่ ช้
ในวารสารนัน้ ๆ เลขหน้าสุดท้ายใส่เฉพาะเลขท้าย ตามตัวอย่างดังนี้
1.1 เอกสำรจำกวำรสำรวิ ชำกำร
1. วิทยา สวัสดิวุฒพิ งศ์, พัชรี เงินตรา, ปราณี มหาศักดิ ์พันธ์, ฉวีวรรณ เชาวกีรติพงศ์, ยุวดี ตาทิพย์.
การสารวจความครอบคลุมและการใช้บริการตรวจหามะเร็งปากมดลูกในสตรี อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก
ปี 2550. วารสารวิชาการ สาธารณสุข 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 องค์กรเป็ นผูน้ ิ พนธ์
1. คณะผูเ้ ชีย่ วชาญจากสมาคมอุรเวชแห่งประเทศไทย เกณฑ์การวินิจฉัยและแนวทางการประเมินการ
สูญเสีย สมรรถภาพทางกายของโรคระบบการหายใจเนื่องจากการประกอบอาชีพ . แพทย์สภาสาร
2538 ; 24 : 190-204.
1.3 ไม่มีชื่อผูน้ ิ พนธ์
1. Coffee drinking and cancer of the pancreas (editorial). BMJ 1981 ; 283 : 628.
1.4 บทควำมในฉบับแทรก
1. วิชยั ตันไพจิตร. สิง่ แวดล้อม โภชนาการกับสุขภาพ ใน : สมชัย บวรกิตติ, จอห์น พี ลอฟทัส
บรรณาธิการ. เวชศาสตร์-สิง่ แวดล้อม. สารศิรริ าช 2539 ; 48 (ฉบับผนวก) : 153-61.
วิธกี ารเขียนฉบับแทรก
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. บุญเรือง นิยมพร, ดารง เพ็ชรพลาย, นันทวัน พรหมผลิน, ทวี บุญโชติ, สมชัย บวรกิตติ,
ประหยัด ทัศนาภรณ์ . แอลกอ- ฮอล์กบั อุบตั เิ หตุบนท้องถนน (บทบรรณาธิการ). สารศิรริ าช 2539 ;
48 :616-20.
2. Enzenseberger W, Fischer PA. Metronome in Parkinson‘s disease (letter). Lancet 1996 ;
347 :1337.
2 หนังสือ ตำรำ หรือรำยงำน
2.1 หนังสือหรือตำรำผูน้ ิ พนธ์เขียนทัง้ เล่ม
ลำดับที่. ชื่อนิ พนธ์. ชื่อหนังสือ. ครัง้ ที่พิมพ์. เมืองที่พิมพ์ : สำนักพิ มพ์ ; ปี ที่พิมพ์.

- หนังสือแต่งโดยผูน้ ิ พนธ์
1. ธงชัย สันติวงษ์. องค์การและการบริหารฉบับแก้ไขปรับปรุง. พิมพ์ครัง้ ที่ 7. กรุงเทพมหานคร :
ไทยวัฒนาพาณิช ; 2535.
2. Ringsven MK, Bond D. Gerontology and leadership skills for nurses. 2nd ed. Albany (NY)
: Delmar
Publishers ; 1996.
- หนังสือมีบรรณำธิ กำร
1. วิชาญ วิทยาศัย, ประคอง วิทยาศัย, บรรณาธิการ. เวชปฏิบตั ใิ นผู้ป่วยติดเชื้อเอดส์.
กรุงเทพมหานคร : มูลนิธเิ ด็ก ; 2535.
2. Norman IJ, Redfern SJ, editors. Mental health care for elderly people. New York : Churchill
Livingstone ; 1996.
2.2 บทหนึ่ งในหนังสือหรือตำรำ
ลำดับที่ . ชื่ อผู้นิพนธ์. ชื่อเรื่องใน. ใน : ชื่ อบรรณำธิ กำร, บรรณำธิ กำร. ชื่อหนังสือ. ครัง้ ที่
พิ มพ์. เมืองที่พิมพ์ : สำนักพิ มพ์ ; ปี ที่พิมพ์. หน้ ำ (หน้ ำแรก-หน้ ำสุดท้ำย).
1. เกรียงศักดิ ์ จีระแพทย์ การให้สารน้ าและเกลือแร่. ใน : มนตรี ตู้จนิ ดา, วินัย สุวตั ถี, อรุณ วงษ์จ ิ
ราษฎร์, ประอร ชวลิตธารง, พิภพ จิรภิญโญ, บรรณาธิการ. กุมารเวชศาสตร์. พิมพ์ครัง้ ที่ 2.
กรุงเทพมหานคร : เรือนแก้วการพิมพ์ ; 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 สัมมนำ
ลำดับที่ . ชื่ อบรรณำธิ กำร, บรรณำธิ กำร. ชื่อเรื่อง. ชื่อกำรประชุม ; วัน เดือน ปี ประชุม ;
สถำนที่จดั ประชุม. เมืองที่พิมพ์ : สำนักพิ มพ์ ; ปี ที่พิมพ์.
1. อนุ วฒ
ั น์ ศุภชุตกิ ุล, งามจิตต์ จันทรสาธิต, บรรณาธิการ. นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ.. เอกสาร
ประกอบการประชุมวิชาการสถาบันวิจยั ระบบสาธารณสุข ครัง้ ที่ 2 เรื่อง ส่งเสริมสุขภาพ : บทบาทใหม่
แห่งยุคของทุกคน ; 6-8 พฤษภาคม 2541 ; ณ โรงแรมโบ๊เบ๊ทาวเวอร์. กรุงเทพมหานคร : ดีไซร์ ;
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 รำยงำนกำรวิ จยั พิ มพ์โดยผูใ้ ห้ทุน
ลำดับที่. ชื่อผูน้ ิ พนธ์. ชื่อเรื่อง. เมืองที่ พิมพ์ : หน่ วยงำนที่ พิมพ์/แหล่งทุน ; ปี ที่ พิมพ์. เลขที่
รำยงำน.
1. ศุภชัย คุณารัตนพฤกษ์, ศุภสิทธิ ์ พรรณนารุโณทัย. การพัฒนากลไกการจ่ายเงินทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
ในระบบสาธารณสุขด้วยกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม. กรุงเทพมหานคร : กองโรงพยาบาลภูมภิ าค/สถาบันวิจยั
ระบบสาธารณสุขไทย/องค์การ อนามัยโลก ; 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 วิ ทยำนิ พนธ์
ลำดับที่ . ชื่ อผู้นิพนธ์. ชื่อเรื่อง (ประเภทปริ ญญำ). ภำควิ ชำ คณะ. เมือง : มหำวิ ทยำลัย ; ปี
ที่ได้ปริ ญญำ.
1. ชยมัย ชาลี. ต้นทุนในการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลรัฐบาล : ศึกษาเฉพาะกรณีตวั อย่าง 4
โรงพยาบาลในเขตกรุงเทพมหานคร (วิทยานิพนธ์ปริญญาเศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต ).
ภาควิชา
เศรษฐศาสตร์. บัณฑิตวิทยาลัย. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ; 2530.
2. Kaplan SJ. Post-hospital hone health care : the elderly’s access and utillzation (dissertation).
St. Louis (MO) : Washing - ton Univ. ; 1995.
6 สิ่ งพิ มพ์อื่นๆ
6.1 บทควำมในหนังสือพิ มพ์
ลำดับที่ . ชื่อผู้เขียน. ชื่อเรื่อง. ชื่ อหนังสือพิ มพ์ วันเดือนปี ที่ พิมพ์ ; ส่วนที่ : เลขหน้ ำ (เลข
คอลัมน์ ).
1. เพลิงมรกต. หมอ. หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ วันที่ 30 สิงหาคม 2539 ; ๒๓. (คอลัมน์ 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. พระราชบัญญัตเิ ครือ่ งสาอาง 2532. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 37 พ.ศ. 2532, ราชกิจจา
นุเบกษาเล่มที่ 106, ตอนที่ 129. (ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2532).
2. Preventive Health Amendments of 1993. Pub L No. 103-188, 107 Stat. 2226. (Dec 14,
1993).
6.3 พจนำนุกรม
1. พจนานุ กรมราชบัณฑิตสถาน พ.ศ. 2535. พิมพ์ครัง้ ที่ 5. กรุงเทพมหานคร : อักษรเจริญทัศน์ ;
2538 . หน้า 545.
2. Stedman’s medical dictionary. 26thed. Baltimore: Williams & Wilkins ; 1995. Apraxia ; p.
199-20.

6.4 วิ ดีทศั น์
ลำดับที่. ชื่อเรื่อง (วีดีทศั น์ ). เมืองที่ผลิ ต : แหล่งผลิ ต ; ปี ที่ผลิ ต.
1. HIV+/AIDS : the facts and the future (videocassette). St. Louis (MO) : Mosby-year Book ;
1995.
6.5 สื่ออิ เล็กทรอนิ กส์
1. ลำดับที่ . ชื่ อผู้นิพนธ์. ชื่อเรื่อง. ชื่ อวำรสำรหรือชนิ ดของสื่อ [serial online] ปี ที่ พิมพ์
[วัน เดือน ปี ที่ค้นข้อมูล ] ; ปี ที่ (เล่มที่ ถ้ำมี) : [จำนวนหน้ ำหรือจำนวนภำพ]. แหล่งข้อมูล : URL
address underlined.
1. Morse SS. Factors in the emergence of infectious disease. Emerg Infect Dis [serial online]
1995 Jan-Mar[cited 1999 Dec 25] ; 1 (1) : [24 Screens]. Available from: URL : http: //
www/cdc/gov/ncidoc/EID/eid.htm
2. Garfinkel PE, Lin E, Goering p. Should amenor-rhoea be necessary for the diagnosis of
anorexia nervosa? Br J Psych [serial online] 1996 [cited 1999 Aug 17] ; 168(4) : 500-6.
Available from : URL : http:// biomed. niss.ac.uk
2. กรณี ที่ไม่ปรำกฏชื่อผูน้ ิ พนธ์ให้เริ่ มต้นจำกอ้ำงอิ ง
1. National Organization for Rore Disease [online]. 1999 Aug 16 [cited 1999 Aug 21] ; Available
from: URL: http://rarediseases.org/
2. Royal College of General Practitioners. The primary health care team. [online]. 1998 [cited
1999 Aug 22] ; [10 screen]. Available from : URL : http://rcgp.crg.uk /informat/publicat/rcf
0021.htm
3. Zand J. The natural pharmacy: herbal medicine for depression [online]. [1999?] [cited 2001
Aug 23] ; [15 screens].
Available from : URL : http://www.healthy.net/
asp/templates/Article.asp? Page Type=Article & Id= 920
3. Web based / online Databases
ลำดับที่ . ชื่ อผู้นิพนธ์. ชื่ อเรื่อง. ชื่ อวำรสำรหรือชนิ ดของสื่ อ [online]. โรงพิ มพ์ถ้ำมี.
แหล่งข้อมูล : ชื่อเรื่องและฐำนข้อมูลถ้ำมี. [ วัน เดือน ปี ที่ค้นข้อมูล].
Kirkpatrick GL. Viral infections of the respiratory tract. In: Family Medicine. 5thed.[online],
1998. Available from: Stat! Ref. Jackson (WY): Teton Data System; 2001. [cited 2001 Aug 31].
4. CD-ROM
Clinical pharmacology 2000 [CD-ROM]. Version 2.01. [cited 2001 Aug 7]; Gainsville (FL):
Gold standard Multime- dia; 2001.
5. Book on CD-ROM
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