คําแนะนําการเสนอบทความเพื่อตีพิมพในวารสารไทยไภษัชยนิพนธ
วัตถุประสงค
วารสารไทยไภษัชยนิพนธ มีวัต ถุประสงคเพื่อเผยแพรบทความวิช าการที่เปนบทความ
นิพนธตน ฉบับ บทความนิพนธปริทัศน และบทความฟนฟูวิช าการ ครอบคลุมศาสตรทางดานเภสัช
ศาสตร (pharmacy, pharmaceutical sciences) และวิทยาศาสตรการแพทยรวมถึงวิทยาศาสตรสุขภาพ
(medical and health science) เชน เวชกรรม/แพทยศาสตร (medicine) ทันตกรรม (dentistry) การ
พยาบาล (nursing) การสาธารณสุ ข (public health) การแพทยเ สริ มและการแพทย ท างเลื อ ก
(complementary and alternative medicine) สหเวชศาสตร (allied health science) กายภาพบําบัด
(physical therapy) การตรวจวินิจฉัยทางหองปฏิบัติการ (diagnostic laboratory science) สรีรวิทยา
ทางการแพทย (medical physiology) กายวิภาคศาสตร (anatomy) จุลชีววิทยาทางการแพทย (medical
microbiology) โภชนคลินิก (clinical nutrition) อาหารและโภชนาการ (food and nutrition)
เครื่องสําอาง (cosmetics) เทคโนโลยีชีวภาพ (biotechnology) รวมถึง สหสาขาวิชาชีพดานสุขภาพ
(multidisciplinary healthcare science) ได แก สัง คมศาสตร ท างการแพทย มานุ ษ ยวิ ท ยาทาง
การแพทย
นโยบายการพิมพ
- บทความที่นําเสนอในวารสารไทยไภษัชยนิพนธ ตองผานการพิจารณาจากผูทรงคุณวุฒิในสาขาที่
เกี่ยวของในลักษณะ Peer review และตองเปนบทความที่ไมเคยตีพิมพเผยแพรในวารสารใดมากอน
และไมอยูในระหวางการพิจารณาของวารสารอื่น
- กําหนดการจัดพิมพเผยแพร ปละ 2 ครั้ง (มกราคม-มิถุนายน และ กรกฎาคม-ธันวาคม)
- บทความวิจัยที่เกี่ยวของกับการวิจัยในสัตวทดลองหรือในมนุษยตองมีหลักฐานการรับรองจริยธรรม
การวิจัยในสัตวทดลองหรือในมนุษยแนบมาพรอมกับบทความ
ขอกําหนดการจัดพิมพตนฉบับบทความ
1. สรางเอกสารตนฉบับ เปนภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ขนาด เอ 4 จํานวน 15 หนา (รวม
เอกสารอางอิง) โปรแกรม Microsoft Word 2007 ละเวนการจัดรูปแบบอัตโนมัติ
2. ตัวอักษร บราววัลเลีย นิว (Browallia New) ขนาด 16 พอยต เหมือนกันทั้งบทความ
3. รายละเอียดของสวนประกอบของบทความ
3.1 ชื่อเรื่อง (Title)
ชื่อเรื่องภาษาไทย
ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ (ตัวอักษรพิมพใหญ)
3.2 ชื่อผูนิพนธ (Author)
ชื่อผูนิพนธทุกลําดับ ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ
ชื่อหนวยงานของผูนิพนธทุกลําดับ ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ

3.3 บทคัดยอ (Abstract)
- บทความภาษาไทยตองมีบทคัดยอภาษาอังกฤษ
- เนื้อความของบทคัดยอภาษาไทยตามความจําเปนและบทคัดยอภาษาอังกฤษ (Abstract) ไม
เกิน 300 คํา
3.4 คําสําคัญ (Keywords) ระบุทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยใสไวทายบทคัดยอของแตละ
ภาษา เลือกใชคําที่เกี่ยวของกับบทความอยางนอย 3 คํา
3.5 การจัดแบงหัวขอในบทความ
บทความวิจัย ( Original research article) ประกอบดวยหัวขอหลัก ดังนี้
- บทนํา (Introduction)
- วิธีการศึกษา (Method)
- ผลการศึกษา (Results)
- อภิปรายผลการศึกษา (Discussion)
- สรุปผลการศึกษา (Conclusion)
- กิตติกรรมประกาศ (Acknowledgements)
- เอกสารอางอิง (References)
บทความนิพนธปริทรรศน (Review article) ประกอบดวยหัวขอหลัก ดังนี้
- บทนํา
- เนื้อเรื่อง
- บทสรุป
- เอกสารอางอิง
๏ คําศัพท ใชศัพทบัญญัติของราชบัณฑิตยสถาน
๏ ภาพและตารางประกอบ กรณีมีภาพหรือตารางประกอบ กําหนดการจัดพิมพดังนี้
- ภาพประกอบเปนสีขาว-ดํา หากเปนภาพสี ตนฉบับจะตีพิมพเปนภาพขาว-ดํา
- ภาพประกอบและตารางประกอบทั้งหมดที่นํามาอางตองไมละเมิดลิขสิทธิ์ผลงานของผูอื่น
- ภาพประกอบจัดกึ่งกลางของหนากระดาษ และไมตองตีกรอบภาพ
- ชื่อภาพประกอบจัดอยูใตภาพ ใชคําวา ภาพที่ ตอดวยหมายเลขภาพและขอความบรรยายภาพ
- ตารางประกอบจัดชิดซายหนากระดาษ โดยเสนคั่นบนสุดและเสนคั่นลางสุดของตารางเปนเสนคู
- ชื่อตารางประกอบจัดอยูเหนือเสนคั่นบนสุดของตาราง ใชคําวาตารางที่ตอดวยหมายเลขตาราง
และขอความ บรรยายตาราง โดยที่ไมมีเสนขอบตารางดานขางและไมมีเสนแบงระหวางคอลัมน
ดังตัวอยาง
ตารางที่ 1 .........................................................................................................................
-

ประเภทของตัวทําละลาย
ขั้วต่ํา

ตัวทําละลายที่ใช
ชนิดของสารสําคัญ
ไซโคลเฮกเซน, เฮกเซน, โทลูอีน, เบนซีน, แอลคาลอยด,เทอปนอยด, คูมาริน,
อีเทอร, คลอโรฟอรม, เอธิลอะซีเตท
ฟลาโวนอยด,

4. การพิมพเอกสารอางอิงทายบทความ
- การอางอิงเอกสารใหใชระบบ Vancouver โดยใสตัวเลขยกหลัง ขอความหรือหลัง ชื่อบุคคล
เจาของบทความที่อางอิง เรียงตามลําดับการอางอิงที่ปรากฏในบทความ และนํามารวบรวมไว
ในรายการเอกสารอ า งอิ ง ที่ อ ยู ท า ยเรื่ อ ง รู ป แบบของการอ า งอิ ง ดั ง รายละเอี ย ดใน
http://:openjournals.net /files/Ref/VANCOUVER Reference guide.pdf
- การเขียนเอกสารอางอิงใหเขียนเปนภาษาอังกฤษทุกรายการ ไมวาตนฉบับบทความนั้นจะเปน
ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ
Research articles
- Wharton N. Health and safety in outdoor activity centres. J Adventure Ed Outdoor Lead.
1996;12(4):8-9.
Sopensky E. Ice rink becomes hot business. Austin Business Journal [serial on the
Internet]. 2002[cited 2002 Oct 16]; 10(4). Available from: http://www.bizjournals.com/
austin/stories/2002/10/14/smallb1.htm
-

Book chapters & Books
- Iyer V, Farquhar C, Jepson R. The effectiveness of oral contraceptive pills versus
placebo or any other medical treatment for menorrhagia. [Cochrane review] In: The
Cochrane Library, Issue 4, 1998. Oxford: Update Software
- Rodgers P, Smith K, Williams D, Madden R, Hogan T, Chasman J, et al. The way
forward for Australian libraries. Perth: Wombat Press; 2002.
- Blaxter M. Social class and health inequalities. In: Carter C, Peel J, editors. Equalities
and inequalities in health. London: Academic Press, 1976; p.369-80.
Abstracts & Proceedings
- Harnden P, Joffe JK, Jones WG, editors. Germ cell tumours V. Proceedings of the 5th
Germ Cell Tumour Conference; 2001 Sep 13-15; Leeds, UK. New York:Springer; 2002.
- Chasman J, Kaplan RF. The effects of occupation on preserved cognitive functioning in
dementia. Poster session presented at: Excellence in clinical practice, 4th Annual
Conference of the Amercian Academy of Clinical Neuropsychology; 2006 Jun 15-17;
Philadelpia, PA.
Patents
- Pagedas AC, inventor; Ancel Surgical R&D Inc., assignee. Flexible endoscopic
grasping and cutting device and positioning tool assembly. United States patent
20020103498. 2002 Aug 1.

World Wide Web
- Department of Health. Creutzfeldt Jakob disease: Guidance for healthcare workers
[homepage on the Internet]. c2003 [updated 2003 Mar 23; cited 2003 Nov 9]. Available
from http://www.doh.gov.uk/pdfs/cjdguidance.pdf
5. คําถามทายบท
กรณีบทความที่เปนบทความฟนฟูวิชาการทางเภสัชศาสตรใหจัดแบงเนื้อหาบทความเหมือน
บทความนิพนธปริทรรศน และเพิ่มคําถามทายบทจํานวน 10 ขอ พรอมตัวเลือก 5 ตัวเลือก ตัวเลือกระบุ
เปน 1), 2), 3), 4), 5)
6. ลิขสิทธิ์
ต น ฉบั บ ที่ ไ ด รั บ การตี พิ ม พ ใ นวารสารนี้ ถื อ เป น สิ ท ธิ์ ข อง วารสารไทยไภษั ช ยนิ พ นธ
การนําขอความใด ๆ ซึ่งเปนสวนหนึ่งหรือทั้งหมดของตนฉบับไปตีพิมพใหมจะตองไดรับอนุญาตจาก
เจาของตนฉบับและวารสารนี้กอน
การจัดสงบทความ
สงบทความทางระบบ ThaiJo ทาง www.tci-thaijo.org/index.php/TBPS (โปรดศึกษาคําแนะนํากอนสง
บทความ)
หรือเปนไฟล Microsoft Word 2007 ไดที่ อีเมล : boonchu_j@su.ac.th
นางสาวจิราพร บุญชู
งานการศึกษาตอเนื่องทางเภสัชศาสตร
หนวยเครือขายเภสัชสนเทศ “ประชานาถ”คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
โทรศัพท/โทรสาร 0-3424-4463 และ 0-8234-9606-7
สามารถดาวนโหลดใบนําสงบทความไดที่
www.pharm.su.ac.th
www.prachanath.su.ac.th/pharmsu/Th/TBPS/tbpsvol.php
www.tci-thaijo.org/index.php/TBPS

