
แนวทางการสง่ผลงานวชิาการเพ่ือตีพิมพใ์น  

วารสารระบบบริการปฐมภูมิและเวชศาสตร์ครอบครัว (PCFM) 

 

รูปแบบบทความท่ีจะลงตีพิมพใ์นวารสาร 

1. นิพนธต์น้ฉบับ (Original article) 
2. รายงานผูป่้วย (Case report)  
3. บทความปริทัศน์ (Review article) 
4. บทความพิเศษ (Special article) 
5. เร่ืองเลา่(Story telling) 

 
 

ความรับผิดชอบของผูร้ายงานหรือคณะผูร้ายงาน 
ผูร้ายงานหรือคณะผูร้ายงานตอ้งออกหนังสอืนําสง่ (cover letter) พร้อมช้ีแจงรับรองใน   
ประเดน็ดังตอ่ไปน้ี  

1. บทความท่ีทา่นสง่มาเป็นผลงานของทา่นเองและยังไมเ่คยสง่ไปตีพิมพใ์นวารสารใดมา 
กอ่น ถา้ผลงานนัน้ไดเ้คยเสนอในท่ีประชุมวชิาการใดมากอ่นให้ระบุในตอนทา้ยของ 
บทความวา่ทา่นไดเ้สนอผลงานนัน้ในท่ีประชุมแหง่ใดบา้ง 

2. รายช่ือของคณะผูร้ายงาน ตอ้งเป็นไปตามความเป็นจริง ผูท่ี้มีช่ือตอ้งเป็นผูท่ี้ไดอุ้ทศิตัวเอง  
แกร่ายงาน หรือบทความนัน้อยา่งแทจ้ริง และทราบรายละเอียดในบทความนัน้ทุกประการ ผูไ้ม่   
เก่ียวขอ้ง เชน่ ผูบั้งคับบัญชาหรือเจา้ของผูป่้วย ห้ามระบุในรายช่ือของคณะผูร้ายงาน 

3. ในหนังสอืรับรองผูร้ายงานหรือคณะผูร้ายงานตอ้งระบุวา่ ถา้บทความของทา่นไดรั้บการ 
ยอมรับ จากกองบรรณาธิการบทความนัน้จะตีพิมพโ์ดย "วารสารระบบบริการปฐมภูมิและ  
เวชศาสตร์ครอบครัว" เพียงแหง่เดียวเทา่นัน้ 

4. ถา้มีความไมถู่กตอ้งในเน้ือหาของบทความ ผูร้ายงานหรือคณะผูร้ายงานของบทความนัน้ 
ตอ้งเป็นผูรั้บผิดชอบ 

5. ผูร้ายงานนิพนธ์ ตน้ฉบับ ตอ้งย่ืนเอกสารรับรองให้ดาํเนินการโครงการวจัิยโดยคณะ  
กรรมการพิจารณาจริยธรรมการวจัิยในมนุษย ์(Institutional Review Board: IRB) 

6. ในกรณีท่ีไดรั้บทุนวจัิย ผูร้ายงานหรือคณะผูร้ายงานตอ้งระบุแหลง่เงนิทุนวจัิยอยา่ง 
ชัดเจนโดยให้ระบุไวใ้นหน้าแรกของบทความ 
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การเตรียมตน้ฉบับ 

● ตน้ฉบับตอ้งมีเน้ือเร่ืองสมบูรณ์ในฉบับ ตน้ฉบับไมส่มบูรณ์หรือถูกตอ้ง จะถูกสง่คืน
เจา้ของบทความเพ่ือแกไ้ขกอ่นสง่ตรวจสอบบทความ (review) ตอ่ไป 

● ให้สง่ตน้ฉบับท่ีจะลงตีพิมพ ์มาในรูปแบบไฟล ์.doc หรือ .docx โดย 
○ โปรแกรมท่ีใชพิ้มพต์อ้งเป็น Microsoft Word   พร้อมทัง้หนังสอืนําสง่ 

(cover letter) รับรองความรับผิดชอบของผูร้ายงานและคณะผูร้ายงาน ตาม
หัวขอ้ 1-6 ขา้งตน้  มาทาง  PCFM online journal system “Thaijo”    

● Link โดยตรง  https://www.tci-thaijo.org/index.php/PCFM/index) 
● หรือ เขา้ทาง  www.pcfmjournal.com   
● หรือ   www.tci-thaijo.org/ คน้หาวารสาร PCFM 

● ภาพประกอบ ตารางและแผนภูมิ ให้แยกออกจากบทความหลัก (main text) เรียงลาํดับ
ตามเน้ือหาท่ีอา้งอิง โดยแบง่เป็น เอกสารตารางและแผนภูมิ และเอกสารภาพประกอบ(ถา้
มี)  

● พิมพต์น้ฉบับดว้ยหน้ากระดาษขนาด  เอ 4  ตัง้คา่หน้ากระดาษหา่งจากขอบกระดาษทุก
ดา้น 1 น้ิว และให้เวน้ชอ่งแตล่ะบรรทัด เป็นชอ่งพิมพ ์(double space) ใชตั้วอักษร 
TH SarabunPSK ขนาด 14 ตัวธรรมดา 

● ตัวเลขท่ีใชใ้ห้ใชเ้ป็นตัวเลขอารบกิทัง้หมด หน่วยท่ีใชค้วรใชห้น่วย System 
International (SI) หรือควบคูกั่บหน่วย SI เชน่ ฮีโมโกลบนิ 12 กรัม ตอ่ดล. (120 
กรัมตอ่ลิตร) และในกรณีท่ีมีความจาํเป็นกอ็นุโลมให้ใชห้น่วยอ่ืนได ้

● บทความท่ีจะนําลงตีพิมพต์อ้งใชภ้าษาท่ีงา่ย ชัดเจน การใชภ้าษาไทย ยึดหลักการเขียนทับ
ศัพทแ์ละศัพทบั์ญญัติตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ยกเวน้คาํท่ีแปลไมไ่ดห้รือ
แปลแลว้ทาํให้ใจความไมชั่ดเจน และใชปี้พ.ศ. ควรใชภ้าษาไทยให้มากท่ีสุด 

● คาํยอ่ ใชเ้ฉพาะท่ีเป็นสากลเทา่นัน้ และตอ้งบอกคาํเตม็ไวค้รัง้แรกกอ่น 
● ช่ือยา หรือสารเคมีใช ้generic name เทา่นัน้ 
● หน้าแรก หรือ title page  เขียนเป็นภาษาไทย และอังกฤษ ประกอบดว้ย 

1. ช่ือเร่ือง: กระชับแตค่รอบคลุมสาระสาํคัญ สื่อความหมายชัดเจน กรณีนิพนธ์   
ตน้ฉบับช่ือเร่ืองควรระบุวธีิการดาํเนินการศกึษา 

2. ช่ือ สกุลของคณะผูร้ายงานหรือผูเ้ขียน พร้อมดว้ย 
3. คุณวุฒ ิ
4. ตาํแหน่งวชิาการ 
5. สถานท่ีทาํงาน 
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6. ระบุช่ือผูร้ายงานหรือผูเ้ขียนหลัก (corresponding author) โดยระบุช่ือผู้   
รายงานหรือผูเ้ขียน พร้อมดว้ยสถานท่ีทาํงาน ท่ีอยูท่ี่สามารถติดตอ่ไดท้าง  
ไปรษณีย ์ เบอร์โทรศัพท ์และ อีเมล  (email) 

7. ช่ือเร่ืองอยา่งยอ่ หรือ running title (ความยาวไมเ่กิน 40 ตัวอักษร) 
ทัง้น้ี ให้แยกหน้า title page น้ีออกจากเน้ือหาหลัก (main text) ดว้ย  

● บทคัดยอ่ หรือ abstract  ตอ้งมีทัง้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ความยาวไมเ่กิน 250 คาํ 
สาํหรับ นิพนธต์น้ฉบับ (original article) การเขียนบทคัดยอ่ หรือ abstract ตอ้งเขียนภาย       
ใตหั้วขอ้ตอ่ไปน้ี 

(1) วัตถุประสงค ์(Objective)  

(2) แบบวจัิย (Design) 

(3) วัสดุและวธีิการ (Materials and Methods)  

(4) ผลการศกึษา (Results) 

(5) สรุป (Conclusions) 

● คาํสาํคัญ (Key words) เขียนภาษาไทย และภาษาอังกฤษ สาํหรับจัดทาํดัชนี ระบุไวใ้ต้      
บทคัดยอ่ หรือ abstract 

การเขียนบทความประเภทตา่ง ๆ ให้ลาํดับเน้ือหาดังน้ี 
 

1. นิพนธต์น้ฉบับ (Original Article) ให้ลาํดับเน้ือหาดังตอ่ไปน้ี 
(1) บทนํา (Introduction) อธิบายความสาํคัญท่ีนําไปสูก่ารวจัิย สรุปความเป็นมา และ     
ความสาํคัญของปัญหา วัตถุประสงคข์องการวจัิย  
(2) วัสดุและวธีิการ (Materials and Methods) อธิบายเคร่ืองมือและวธีิการดาํเนินการ     
วจัิยให้กระชับและชัดเจน ตัง้แตรู่ปแบการวจัิย ประชากรตัวอยา่งและการคัดเลือก จาํนวนและ   
ลักษณะเฉพาะของตัวอยา่งท่ีศกึษา รายละเอียดการดาํเนินการ เคร่ืองมือและอุปกรณ์ ท่ีใช้   
ในการดาํเนินการศกึษา วธีิการเกบ็ขอ้มูล วธีิการวเิคราะหข์อ้มูล และสถิติท่ีใช ้ 
(3) ผลการศกึษา (Results) บรรยายผลการวจัิยอยา่งกระชับ หลีกเล่ียงการใชค้าํซํา้ซอ้นซ่ึง    
มีความหมายตรงกับคาํอธิบายท่ีมีอยูแ่ลว้ในตารางหรือรูปภาพประกอบ ในกรณีตารางควรมี 
คาํอธิบายตารางอยูด่า้นบน เพ่ือให้ทราบวา่ตารางนัน้สื่อเร่ืองใด สว่นภาพและแผนภูมิ ควรมี   
คาํอธิบายอยูด่า้นลา่ง การเรียงลาํดับภาพ ตารางหรือแผนภูมิ ควรเรียงตามลาํดับเน้ือหาของ   
งานวจัิย  
(4) วจิารณ์ (Discussions) แสดงความคดิเหน็วจิารณ์เปรียบเทียบผลการศกึษากับผลการ   
วจัิยท่ีมีมากอ่นหน้าอยา่งมีหลักการ ขอ้เสนอแนะเพ่ือการวจัิยในอนาคต และแนวทางการนํา  
ไปใชป้ระโยชน์  
(5) สรุป (Conclusions) สรุปสาระสาํคัญวา่ผลการศกึษาตรงกับวัตถุประสงคข์อง 
การวจัิย เพราะเหตุใดจึงเป็นเชน่นัน้ ไมค่วรคาดเดาอยา่งเล่ือนลอยโดยปราศจากพ้ืนฐาน  
อา้งอิง จบบทความดว้ยขอ้ยุติสรุปวา่ผลตรงกับวัตถุประสงคก์ารวจัิยหรือไม ่ 
(6) กิตติกรรมประกาศ (Acknowledgement) ควรจะมีเพ่ือแสดงคาํขอบคุณ สาํหรับผูช้ว่ย    
เหลืองานวจัิย(ท่ีไมมี่ช่ือในคณะผูว้จัิย) และแหลง่ทุนสนับสนุนการวจัิย  
(7) เอกสารอา้งอิง (References) 
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2. รายงานผูป่้วย (Case report)  ให้ลาํดับเน้ือหาดังตอ่ไปน้ี 
(1) บทนํา (Introduction) (2) รายงานผูป่้วย (Case report) 

(3) วจิารณ์ (Discussions) (4) สรุป (Conclusions) 

(5) เอกสารอา้งอิง (References) 
 

3. บทความปริทัศน์ (Review article) และ บทความพิเศษ(Special article)อนุโลม     
ตามผูเ้ขียน แตใ่ห้มีขอบขา่ยรูปแบบการเขียนคลา้ยกับบทความนิพนธต์น้ฉบับ โดยประกอบ  
ดว้ยบทคัดยอ่ บทนํา เน้ือเร่ือง และสรุป 
 

4. เร่ืองเลา่ (Story telling) เร่ืองราวของผูเ้ขียนท่ีเลา่ถา่ยทอดประสบการณ์ของผูเ้ขียน ทัง้น้ี    
การเขียนเร่ืองเลา่จะประกอบดว้ย 3 สว่นคือ  

(1)เน้ือหาเร่ืองเลา่ 
(2) ถอดบทเรียน 
(3) เอกสารอา้งอิง  

เน้ือหาเร่ืองเลา่ ไมจ่าํเป็นตอ้งมีคาํศัพทท์างวชิการหรือเอกสารอา้งอิง สามารถเขียนแบบ  
บรรยายเพ่ือเลา่ เร่ืองราว การใชศั้พทท์างวชิาการและอา้งอิงเอกสารวชิาการควรจะอยูใ่น  
สว่นท่ี 2 คือการถอดบทเรียน ผูถ้อดบทเรียนเป็นผูเ้ขียนอีกทา่นหรือเป็นผูเ้ขียนเร่ืองเลา่  

● ตารางและแผนภูมิ ให้แยกออกจากบทความหลัก (main text) บันทึกเป็นเอกสารตาราง
และแผนภูมิ เรียงลาํดับตามเน้ือหาท่ีอา้งอิง  

● ภาพประกอบหรือรูปภาพแยกออกจากบทความหลัก (main text) บันทึกเป็นเอกสาร   
ภาพประกอบ เป็นภาพถา่ยขาว-ดาํ ขนาด 5 x 7 น้ิว และเขียนหมายเลขของภาพกาํกับไว้       
ดา้นหลัง  

● หรือถา้เป็นภาพสแกนให้จัดแทรกไวใ้นบทความ สว่นคาํบรรยายภาพ ให้พิมพไ์วใ้ตภ้าพ 
● การใชต้ารางหรือภาพประกอบท่ีไมไ่ด้ พัฒนาข้ึนเอง ตอ้งระบุท่ีมาและขออนุญาตเจา้ของ  

ผลงานซ่ึงเป็นตน้กาํเนิดของตารางหรือภาพประกอบท่ีนํามาใชป้ระกอบบทความ  
 

การเขียนบทความใด ๆ ควรมีเน้ือหากระชับแตค่งเน้ือหาความสาํคัญท่ีผูร้ายงานตอ้งการถา่ยทอด  
กาํหนดจาํนวนคาํไมใ่ห้เกิน 5000 คาํ ทัง้น้ี 

● นิพนธต์น้ฉบับ (Original article) จาํนวนคาํอยูร่ะหวา่ง 2500-3500 คาํ  
○ กรณีท่ีเป็นการศกึษาแบบทดลอง (Randomized Controlled trial) ไม่    

เกิน 4,500 คาํ 
○ กรณีรายงานผูป่้วย (case report)  ไมเ่กิน 3,000  คาํ 

● บทความพิเศษ (special article) จาํนวนคาํไมค่วรเกิน 3000 คาํ  
● บทความปริทัศน์ (review article) ไมค่วรเกิน 4500 คาํ  
● เร่ืองเลา่(Story telling) เน้ือหาสว่นเร่ืองเลา่และถอดบทเรียนรวมกันจาํนวนคาํอยู่  

ระหวา่ง 1500 -3000 คาํ 
 
 

การเขียนเอกสารอา้งอิง 
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● การอา้งอิงเอกสาร ใชร้ะบบแวนคูเวอร์ (Vancouver's International Committee     
of Medical Journal 

Editors) ใสห่มายเลขเรียงลาํดับท่ีอา้งถึงในบทความ โดยพิมพย์กระดับเหนือขอ้ความท่ีอา้งถึง  
● การเขียนเอกสารอา้งอิงทา้ยบทความ  การยอ่ช่ือวารสารใชต้าม Index Medicus 

สาํหรับเอกสารอา้งอิงภาษาไทย เขียนแบบเดียวกัน ช่ือผูเ้ขียนใชช่ื้อเตม็ใสช่ื่อตัวกอ่นช่ือสกุล ช่ือ   
วารสารใชช่ื้อเตม็ 

และใชปี้ พ.ศ. 
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● Colson JH, Armour WJ. Sport injuries and their treatment. 2nd rev           
ed. London: S Paul; 1986. 

4. การอา้งอิงเฉพาะบทในหนังสอื 
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