
มาตรฐานการเขยีน Case Report ภาษาไทยลง TTJO 

 

-เนื่องจากวารสาร TTJO จะมีการจัดตีพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ คือ 

ฉบับที่ 1 คือ มกราคม-มถิุนายน และ 

ฉบับที่ 2 คือ กรกฎาคม - ธันวาคม  
ดังนั้นจึงขอให้ผู้ที่ประสงค์จะน าบทความลงใน TTJO ส่งบทความที่จะลงใน TTJO  ตามก าหนดเวลา
ดังนี้คือ 

ฉบับที่ 1 ภายในวันที่ 30 เมษายน และ 

ฉบับที่ 2 ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 

-หากมีรายงานเป็นภาษาไทยจะต้องมี Abstract เป็นภาษาอังกฤษด้วย 
 

# Pattern การตีพิมพ์ case report ภาษาไทย#  
ใช้ Font AngsanaUPC โดย 
 

1.ช่ือเร่ืองใช้ AngsanaUPC size 18 ตัวหนา (Bold) โดยจัดช่ือเร่ืองให้อยู่ตรงกลาง (Center Text) 

โดย หัวข้อและค าขึน้ต้นยอ่หน้าให้ขึน้ต้นดว้ยตัวพมิพ์ใหญ่ยกเวน้ preposition ใช้ตัวเล็กหมด (ถ้ามีค าภาษาอังกฤษ
ร่วมดว้ย) โดยพมิพ์ค าว่า  
รายงานผู้ป่วย ต่อดว้ย colon (: )  แล้วเคาะ 1 space bar ตามด้วยหัวข้อภาษาไทย 

เช่น 
 

รายงานผู้ป่วย: การรักษาผู้ป่วยถุงนํา้ทีม่่านตาด้วยการผ่าตัดแผลเลก็ 

 

บรรทัดถัดมาเป็น 
 

2.ช่ือผู้เขียนโดยใช้ AngsanaUPC size 16 ตัวหนา (Bold) โดยจัดช่ือให้อยู่ชิดขวา (Align Text Right) โดยช่ือ
ภาษาไทยให้ใส่ยศด้วยและใส่ยศติดกับช่ือไปเลย และเคาะ 1 space bar ระหว่างช่ือและนามสกุล เช่น 

นายแพทย์นวชน สิริกาญจนพล 

                                                                             รองศาสตราจารย์นายแพทย์ศักดิ์ชัย วงศกิตติรักษ์  
 

บรรทัดถัดมาคือ 
 

3.บรรทัดรองจากช่ือผู้วิจัยให้พิมพ์ค าว่า  



ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 

โดยใช้ AngsanaUPC size 16 ตัวปกติ (Regular) โดยจัดช่ือให้อยู่ชิดขวา (Align Text Right) และเคาะ space 
bar 1 ครั้ง ระหว่างค าว่า 

ภาควิชาจักษุวิทยา และ คณะแพทยศาสตร์ 

คณะแพทยศาสตร์ และ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 

บรรทัดถัดมา 
 

4. พิมพ์ค าว่า    
บทนํา    
โดยใช้ AngsanaUPC size 16 ตัวหนา (Bold) โดยจัดช่ือให้อยู่ชิดซ้าย (Align Text Left) 
 

บรรทัดถัดมาเป็น 
 

5.เนื้อหาในบทน า โดย 

-ใช้ AngsanaUPC size 16 ตัวปกติ (Regular) 

-เมื่อขึ้นต้น paragraph ให้เคาะ 1 tab  
-ส่วนที่เว้นวรรคใช้ 1 เคาะ space bar 

-กด enter เฉพาะขึ้นต้น paragraph ใหม่เท่านั้น 

-มี citation โดยให้ใช้ตัวยกโดยไม่ต้องเคาะ space bar เช่น อ้างอิง1-4 

-หลีกเลี่ยงการ copy เนื้อหาตรงๆ (ห้ามเปิด computer แล้วพิมพ์ตาม) 
-หลีกเลี่ยงการใช้รูป/diagram ที่ copy มาจากในหนังสือ (รวมถึงที่เอามาจาก google)  
- เนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษใช้ตัวพิมพ์เล็กหมดยกเว้นค าที่เป็นช่ือเฉพาะให้ขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ 
-กรณีใช้วงเล็บหรือเคร่ืองหมายค าพูด ให้ใช้ 1 เคาะ space bar ก่อนวงเล็บหรือเครื่องหมายค าพูดแล้วต่อด้วย
อักษรเลย จากนั้นต่อด้วยเครื่องหมายวงเล็บปิดแล้วเว้น 1 เคาะ space bar เช่น  ultraviolet (UV) radiation 

-ขัดเกลาเนื้อหาให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ + แทรกรูปเพิ่มได้หากไม่ผิดลิขสิทธ์ิ 

-ตัวหนังสือชิดด้านซ้ายของกระดาษเสมอ ยกเว้นหัวเร่ืองจะอยู่ตรงกลาง และขึ้นต้น paragraph จะเว้น 1 tab 

-หากมีรูป ใต้รูปให้พิมพ์ว่า 

ภาพที…่…..แสดง……………….. 
โดยใช้ AngsanaUPC size 16 ตัวปกติ (Regular) โดยจัดช่ือให้อยู่ชิดซ้าย (Align Text Left) และเคาะ 1 space 
bar หลังตัวเลขบอกล าดับภาพ เช่น 



ภาพที1่ แสดงการวัดความดันตา 

-หากมีตาราง ใต้ตารางให้พิมพ์ว่า 

ตารางที่……..แสดง……………….. 
โดยใช้ AngsanaUPC size 16 ตัวปกติ (Regular) โดยจัดช่ือให้อยู่ชิดซ้าย (Align Text Left) และเคาะ 1 space 
bar หลังตัวเลขบอกล าดับตาราง เช่น 

ตารางที่1 แสดงค่าความดันตา 

-พิมพ์ภาษาไทยแล้ววงเล็บภาษาอังกฤษในวงเล็บถ้าเป็นค าที่ไม่ well known เช่น เครื่องตรวจวิเคราะห์
ภาพตัดขวางขั้วประสาทตาด้วยเลเซอร์ (optical coherence tomography) 

-หากเปลี่ยนภาษาให้เว้น 1 เคาะ space bar เช่น  หลับตาไม่สนิทเรียก Bell palsy เป็นต้น 

-หากใช้ comma ให้เคาะ1  space bar หลัง comma ตามด้วยเนื้อหา แล้วเว้น 1 space bar ก่อนจบ comma เช่น  
Abc, 1 ,def 

-หากใช้เครื่องหมาย –  ให้ใช้ติดกับตัวอักษรเลย ไม้ต้องเคาะ space bar 
 

บรรทัดถัดมาหลังจากจบเนื้อหาในบทน าให้ 
 

5.พิมพค์ าว่า 

รายงานผู้ป่วย 

โดยใช้ AngsanaUPC size 16 ตัวหนา (Bold) โดยจัดช่ือให้อยู่ชิดซ้าย (Align Text Left) 

บรรทัดถัดมาเป็นเนื้อหารายงานผู้ป่วย  
โดยใช้ AngsanaUPC size16 คัวปกติ (regular) 

โดยใช้หลักการเขียนเหมือนในบทน า 
 

บรรทัดถัดมาหลังจากจบเนื้อหาในรายงานผู้ป่วย 
 

6.พิมพ์ค าว่า 

วิจารณ์ 

โดยใช้ AngsanaUPC size 16 ตัวหนา (Bold) โดยจัดช่ือให้อยู่ชิดซ้าย (Align Text Left) 

บรรทัดถัดมาเป็นเนื้อหาในวิจารณ์ 
โดยใช้ AngsanaUPC size16 คัวปกติ (regular) 

โดยใช้หลักการเขียนเหมือนในบทน า 
 

บรรทัดถัดมาหลังจากจบเนื้อหาในส่วนวิจารณ์ 



 

7.พิมพ์ค าว่า 

สรุป 

โดยใช้ AngsanaUPC size 16 ตัวหนา (Bold) โดยจัดช่ือให้อยู่ชิดซ้าย (Align Text Left) 

บรรทัดถัดมาเป็นเนื้อหาในสรุป 

โดยใช้ AngsanaUPC size16 คัวปกติ (regular) 

โดยใช้หลักการเขียนเหมือนในบทน า 
 

บรรทัดถัดมา 
 

8.พิมพ์ค าว่า 

เอกสารอ้างอิง 

-โดยใช้ AngsanaUPC size 16 ตัวหนา (Bold) โดยจัดช่ือให้อยู่ชิดซ้าย (Align Text Left) 

บรรทัดถัดมาเป็นเนื้อหาเอกสารอ้างอิง 

-เอกสารอ้างอิง ให้ใช้หลักการของ Vancouver reference (ได้แนบ file การเขียนเอกสารอ้างอิง Vancouver 
style มาให้ด้วย) โดยใช้ AngsanaUPC size16 ตัวธรรมดา (regular) 
 

# Pattern การตีพิมพ์ Abstract ของ case report ภาษาอังกฤษ#  
 

1.ช่ือเร่ืองใช้ AngsanaUPC size 18 ตัวหนา (Bold) โดยจัดช่ือเร่ืองให้อยู่ตรงกลาง (Center Text) 

โดย หัวข้อและค าขึน้ต้นยอ่หน้าให้ขึน้ต้นดว้ยตัวพมิพ์ใหญ่ยกเวน้ preposition ใช้ตัวเล็กหมด โดยพมิพค์ าว่า A 
Case Report ตามด้วย colon ( : ) จากนั้นเคาะ 1 space bar ตามด้วยช่ือเรื่องเปน็ภาษาอังกฤษ 

เช่น 

A Case Report: Cornea Verticillata in Patient with Chronic Amiodarone Use 

 

บรรทัดถัดมาเป็น 
 

2.ช่ือผู้วิจัยใช้ AngsanaUPC size 16 ตัวหนา (Bold) โดยจัดช่ือให้อยู่ชิดขวา (Align Text Right) โดยช่ือ
ภาษาอังกฤษให้ใส่ช่ือ นามสกุล โดยเคาะ 1 space bar ระหว่างช่ือและนามสกุล ตามด้วย comma หลัง
นามสกุล จากนัน้เคาะ 1 space bar ตามด้วย M.D. เช่น 

Sarinthip Phanchaicharoen, M.D. 
Nattapon Wongcumchang, M.D. 



บรรทัดถัดมาคือ 
 

3.บรรทัดรองจากช่ือผู้วิจัยให้พิมพ์ค าว่า  
Department of Ophthalmology, Faculty of Medicine, Thammasat University 

 

โดยใช้ AngsanaUPC size 16 ตัวปกติ (Regular) โดยจัดช่ือให้อยู่ชิดขวา (Align Text Right)  
โดยเคาะ 1 space bar หลัง comma ดังตัวอย่าง 
 

บรรทัดถัดมา 
 

4.พิมพ์ค าว่า 

Introduction 

โดยใช้ AngsanaUPC size 16 ตัวหนา (Bold) โดยจัดช่ือให้อยู่ชิดซ้าย (Align Text Left) 
 

บรรทัดถัดมา 

เป็นเนื้อหาภาษาอังกฤษของ  introduction 

โดยใช้ AngsanaUPC size 16 ตัวปกติ (Regular) 
 

บรรทัดถัดมาหลังจบเนื้อหาใน introduction 
 

5.พิมพ์ค าว่า 

Case Report 

โดยใช้ AngsanaUPC size 16 ตัวหนา (Bold) โดยจัดช่ือให้อยู่ชิดซ้าย (Align Text Left) 
 

บรรทัดถัดมา 

เป็นเนื้อหาภาษาอังกฤษของ  case report 
โดยใช้ AngsanaUPC size 16 ตัวปกติ (Regular) 
 

บรรทัดถัดมาหลังจบเนื้อหาใน case report 
 

6.พิมพ์ค าว่า 

Keywords: 



โดยใช้ AngsanaUPC size 16 ตัวหนา (Bold) โดยจัดช่ือให้อยู่ชิดซ้าย (Align Text Left) โดยให้มี colon 
(:)  ตามหลังค าว่า Keywords จากนั้นเคาะ 1 space bar ตามด้วยเนื้อหา โดยเนื้อหาใช้ AngsanaUPC size 16 
ตัวปกติ (Regular) และแต่ละค าของ keyword ให้ขึ้นต้นด้วยอักษรตัวใหญ่ 
เช่น 

Keywords: Tropicamide, Pupil Dilatation, Diabetes Mellitus. 
 

 

 
 



มาตรฐานการเขยีน Case Report ภาษาองักฤษลง TTJO 

 

-เนื่องจากวารสาร TTJO จะมีการจัดตีพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ คือ 

ฉบับที่ 1 คือ มกราคม-มถิุนายน และ 

ฉบับที่ 2 คือ กรกฎาคม - ธันวาคม  
ดังนั้นจึงขอให้ผู้ที่ประสงค์จะน าบทความลงใน TTJO ส่งบทความที่จะลงใน TTJO  ตามก าหนดเวลา
ดังนี้คือ 

ฉบับที่ 1 ภายในวันที่ 30 เมษายน และ 

ฉบับที่ 2 ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 

-หากมีรายงานเป็นภาษาอังกฤษจะต้องมีบทคัดย่อเป็นภาษาไทยด้วย 
 

# Pattern การตีพิมพ์ case report ภาษาอังกฤษ#  
ใช้ Font AngsanaUPC โดย 
 

1.ช่ือเร่ืองใช้ AngsanaUPC size 18 ตัวหนา (Bold) โดยจัดช่ือเร่ืองให้อยู่ตรงกลาง (Center Text) 

โดย หัวข้อและค าขึน้ต้นยอ่หน้าให้ขึน้ต้นดว้ยตัวพมิพ์ใหญ่ยกเวน้ preposition ใช้ตัวเล็กหมด โดยพมิพค์ าว่า A 
Case Report ตามด้วย colon ( : ) จากนั้นเคาะ 1 space bar ตามด้วยช่ือเรื่องเปน็ภาษาอังกฤษ 

เช่น 

A Case Report: Cornea Verticillata in Patient with Chronic Amiodarone Use 

 

บรรทัดถัดมาเป็น 
 

2.ช่ือผู้วิจัยใช้ AngsanaUPC size 16 ตัวหนา (Bold) โดยจัดช่ือให้อยู่ชิดขวา (Align Text Right) โดยช่ือ
ภาษาอังกฤษให้ใส่ช่ือ นามสกุล โดยเคาะ 1 space bar ระหว่างช่ือและนามสกุล ตามด้วย comma หลัง
นามสกุล จากนัน้เคาะ 1 space bar ตามด้วย M.D. เช่น 

Sarinthip Phanchaicharoen, M.D. 
Nattapon Wongcumchang, M.D. 

บรรทัดถัดมาคือ 
 

3.บรรทัดรองจากช่ือผู้วิจัยให้พิมพ์ค าว่า  
Department of Ophthalmology, Faculty of Medicine, Thammasat University 

 



โดยใช้ AngsanaUPC size 16 ตัวปกติ (Regular) โดยจัดช่ือให้อยู่ชิดขวา (Align Text Right)  
โดยเคาะ 1 space bar หลัง comma ดังตัวอย่าง 
 

บรรทัดถัดมา 
 

4.พิมพ์ค าว่า 

Introduction 

โดยใช้ AngsanaUPC size 16 ตัวหนา (Bold) โดยจัดช่ือให้อยู่ชิดซ้าย (Align Text Left) 
 

บรรทัดถัดมา 
 

เป็นเนื้อหาภาษาอังกฤษของ  introduction 

โดยใช้  
-ใช้ AngsanaUPC size 16 ตัวปกติ (Regular) 

-เมื่อขึ้นต้น paragraph ให้เคาะ 1 tab  
-ส่วนที่เว้นวรรคใช้ 1 เคาะ space bar 

-กด enter เฉพาะขึ้นต้น paragraph ใหม่เท่านั้น 

-มี citation โดยให้ใช้ตัวยกโดยไม่ต้องเคาะ space bar เช่น อ้างอิง1-4 

-หลีกเลี่ยงการ copy เนื้อหาตรงๆ (ห้ามเปิด computer แล้วพิมพ์ตาม) 
-หลีกเลี่ยงการใช้รูป/diagram ที่ copy มาจากในหนังสือ (รวมถึงที่เอามาจาก google)  
- เนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษใช้ตัวพิมพ์เล็กหมดยกเว้นค าที่เป็นช่ือเฉพาะให้ขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ 
-กรณีใช้วงเล็บหรือเคร่ืองหมายค าพูด ให้ใช้ 1 เคาะ space bar ก่อนวงเล็บหรือเครื่องหมายค าพูดแล้วต่อด้วย
อักษรเลย จากนั้นต่อด้วยเครื่องหมายวงเล็บปิดแล้วเว้น 1 เคาะ space bar เช่น  ultraviolet (UV) radiation 

-ขัดเกลาเนื้อหาให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ + แทรกรูปเพิ่มได้หากไม่ผิดลิขสิทธ์ิ 

-ตัวหนังสือชิดด้านซ้ายของกระดาษเสมอ ยกเว้นหัวเร่ืองจะอยู่ตรงกลาง และขึ้นต้น paragraph จะเว้น 1 tab 

-หากมีรูป ใต้รูปให้พิมพ์ว่า 

Figure……........ 
โดยใช้ AngsanaUPC size 16 ตัวปกติ (Regular) โดยจัดช่ือให้อยู่ชิดซ้าย (Align Text Left) และเคาะ space 
bar 1 ครั้งหลังตัวเลข และตามด้วยตัวหนังสือ เช่น 

Figure1 Mean IOP of 250 WDT and 1000 WDT  
-หากมีตาราง ใต้ตารางให้พิมพ์ว่า 

Table................. 



โดยใช้ AngsanaUPC size 16 ตัวปกติ (Regular) โดยจัดช่ือให้อยู่ชิดซ้าย (Align Text Left)  และเคาะ space 
bar 1 ครั้งหลังตัวเลข และตามด้วยตัวหนังสือ เช่น 

Table1 Comparison of mean IOP 

-พิมพ์ภาษาไทยแล้ววงเล็บภาษาอังกฤษในวงเล็บถ้าเป็นค าที่ไม่ well known เช่น เครือ่งตรวจวิเคราะห์
ภาพตัดขวางขั้วประสาทตาด้วยเลเซอร์ (optical coherence tomography) 

-หากเปลี่ยนภาษาให้เว้น 1 เคาะ space bar เช่น  หลับตาไม่สนิทเรียก Bell palsy เป็นต้น 

-หากใช้ comma ให้เคาะ1  space bar หลัง comma ตามด้วยเนื้อหา แล้วเว้น 1 space bar ก่อนจบ comma เช่น  
Abc, 1 ,def 

-หากใช้เครื่องหมาย –  ให้ใช้ติดกับตัวอักษรเลย ไม้ต้องเคาะ space bar 
 

บรรทัดถัดมาหลังจบเนื้อหาใน introduction 
 

5.พิมพ์ค าว่า 

Case Report 

โดยใช้ AngsanaUPC size 16 ตัวหนา (Bold) โดยจัดช่ือให้อยู่ชิดซ้าย (Align Text Left) ตามด้วยเนื้อหา  
โดยเนื้อหาใช้ AngsanaUPC size 16 ตัวปกติ (Regular) โดยใช้หลักการเขียนเหมือนใน introduction 
 

บรรทัดถัดมาหลังจบเนื้อหาใน case report 
 

6.พิมพ์ค าว่า 

Discussion 

โดยใช้ AngsanaUPC size 16 ตัวหนา (Bold) โดยจัดช่ือให้อยู่ชิดซ้าย (Align Text Left) ตามด้วยเนื้อหา  
โดยเนื้อหาใช้ AngsanaUPC size 16 ตัวปกติ (Regular) โดยใช้หลักการเขียนเหมือนใน introduction 
 

บรรทัดถัดมา 
 

7.พิมพ์ค าว่า 

References: 

-โดยใช้ AngsanaUPC size 16 ตัวหนา (Bold) โดยจัดช่ือให้อยู่ชิดซ้าย (Align Text Left)  
บรรทัดถัดมา 

-ตามด้วย referenced ภาษาอังกฤษ โดยใช้ตามหลักการ Vancouver style (ได้แนบ file การเขียน
เอกสารอ้างอิง Vancouver style มาให้ด้วย) 



โดยใช้ AngsanaUPC size 16 ตัวธรรมดา (regular) 
 

# Pattern การตีพิมพ์ Abstract case report ภาษาไทย# 

 

ใช้ Font AngsanaUPC โดย 

1.ช่ือเร่ืองใช้ AngsanaUPC size 18 ตัวหนา (Bold) โดยจัดช่ือเร่ืองให้อยู่ตรงกลาง (Center Text) 

โดย หัวข้อและค าขึน้ต้นยอ่หน้าให้ขึน้ต้นดว้ยตัวพมิพ์ใหญ่ยกเวน้ preposition ใช้ตัวเล็กหมด (ถ้ามีค าภาษาอังกฤษ
ร่วมดว้ย) โดยพมิพ์ค าว่า  
รายงานผู้ป่วย ต่อดว้ย colon (: )  แล้วเคาะ 1 space bar ตามด้วยหัวข้อภาษาไทย 

เช่น 
 

รายงานผู้ป่วย: การรักษาผู้ป่วยถุงนํา้ทีม่่านตาด้วยการผ่าตัดแผลเลก็ 

 

บรรทัดถัดมาเป็น 
 

2.ช่ือผู้เขียนโดยใช้ AngsanaUPC size 16 ตัวหนา (Bold) โดยจัดช่ือให้อยู่ชิดขวา (Align Text Right) โดยช่ือ
ภาษาไทยให้ใส่ยศด้วยและใส่ยศติดกับช่ือไปเลย และเคาะ 1 space bar ระหว่างช่ือและนามสกุล เช่น 

นายแพทย์นวชน สิริกาญจนพล 

                                                                             รองศาสตราจารย์นายแพทย์ศักดิ์ชัย วงศกิตติรักษ์  
 

บรรทัดถัดมาคือ 
 

3.บรรทัดรองจากช่ือผู้วิจัยให้พิมพ์ค าว่า  
ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 

โดยใช้ AngsanaUPC size 16 ตัวปกติ (Regular) โดยจัดช่ือให้อยู่ชิดขวา (Align Text Right) และเคาะ space 
bar 1 ครั้ง ระหว่างค าว่า 

ภาควิชาจักษุวิทยา และ คณะแพทยศาสตร์ 

คณะแพทยศาสตร์ และ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 

บรรทัดถัดมา 



 

4. พิมพ์ค าว่า    
บทนํา    
โดยใช้ AngsanaUPC size 16 ตัวหนา (Bold) โดยจัดช่ือให้อยู่ชิดซ้าย (Align Text Left) 
 

บรรทัดถัดมาเป็น 
 

เนื้อหาในบทน า โดย 

-ใช้ AngsanaUPC size 16 ตัวปกติ (Regular) โดยใช้หลักการเขียนเหมือนใน introduction 

บรรทัดถัดมาหลังจากจบเนื้อหาในบทน าให้ 
 

5.พิมพ์ค าว่า 

รายงานผู้ป่วย 

โดยใช้ AngsanaUPC size 16 ตัวหนา (Bold) โดยจัดช่ือให้อยู่ชิดซ้าย (Align Text Left) 

บรรทัดถัดมาเป็นเนื้อหารายงานผู้ป่วย  
โดยใช้ AngsanaUPC size16 คัวปกติ (regular) 

โดยใช้หลักการเขียนเหมือนในบทน า 
 

บรรทัดถัดมาหลังจากจบเนื้อหาในรายงานผู้ป่วย 
 

8.พิมพ์ค าว่า 

คาํสําคญั: 
โดยใช้ AngsanaUPC size 16 ตัวหนา (Bold) โดยจัดช่ือให้อยู่ชิดซ้าย (Align Text Left) โดยให้มี colon 
(:)  ตามหลังค าว่า ค าส าคัญ จากนั้นเคาะ 1 space bar ตามด้วยเนื้อหา โดยเนื้อหาใช้ AngsanaUPC size 16 ตัว
ปกติ (Regular) และแต่ละค าของ keyword ให้ขึ้นต้นด้วยอักษรตัวใหญ่ 
เช่น 

คาํสําคญั: Tropicamide, Pupil Dilatation, Diabetes Mellitus. 
 

 
 



มาตรฐานการเขยีน Photo Quiz ลง TTJO 

 

-เนื่องจากวารสาร TTJO จะมีการจัดตีพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ คือ 

ฉบับที่ 1 คือ มกราคม-มถิุนายน และ 

ฉบับที่ 2 คือ กรกฎาคม - ธันวาคม  
ดังนั้นจึงขอให้ผู้ที่ประสงค์จะน าบทความลงใน TTJO ส่งบทความที่จะลงใน TTJO  ตามก าหนดเวลา
ดังนี้คือ 

ฉบับที่ 1 ภายในวันที่ 30 เมษายน และ 

ฉบับที่ 2 ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 
 

#มาตรฐานการเขียน Photo Quiz ส่วนค าถาม# 

 

1.พิมพ์ค าว่า 
 

ปริศนาคลนิิก (Photo Quiz) ปีที ่7 ฉบับที ่1 มกราคม-กรกฏาคม 2555 

 

-โดยใช้ AngsanaUPC size 18 ตัวหนา (Bold) และจัดให้อยู่ตรงกลาง (center text) 

-เว้น 1 space bar ระหว่างตัวเลขและตัวอักษร 

-กรณีใช้วงเล็บหรือเคร่ืองหมายค าพูด ให้ใช้ 1 เคาะ space bar ก่อนวงเล็บหรือเครื่องหมายค าพูดแล้วต่อด้วย
อักษรเลย จากนั้นต่อด้วยเครื่องหมายวงเล็บปิดแล้วเว้น 1 เคาะ space bar เช่น  ultraviolet (UV) radiation 

-ปรับปีที่ ฉบับที่ และเดือน ตามเล่มของ TTJO ที่จะน าลงตีพิมพ ์
 

บรรทัดถัดมา 
 

2.พิมพ์ประวัติผู้ป่วย 

-โดยใช้ AngsanaUPC size 16 ตัวธรรมดา (Regular) และจัดให้อยู่ชิดขอบซ้าย (align text left) 

-เว้น 1 space bar ระหว่างตัวเลขและตัวอักษร 

-เว้น 1 space bar ระหว่างตัวอักษรภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

-กรณีใช้วงเล็บหรือเคร่ืองหมายค าพูด ให้ใช้ 1 เคาะ space bar ก่อนวงเล็บหรือเครื่องหมายค าพูดแล้วต่อด้วย
อักษรเลย จากนั้นต่อด้วยเครื่องหมายวงเล็บปิดแล้วเว้น 1 เคาะ space bar เช่น  ultraviolet (UV) radiation 

-ส่วนที่เว้นวรรคใช้ 1 เคาะ space bar 

- เนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษใช้ตัวพิมพ์เล็กหมดยกเว้นค าที่เป็นช่ือเฉพาะให้ขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ 



-พิมพ์ภาษาไทยแล้ววงเล็บภาษาอังกฤษในวงเล็บถ้าเป็นค าที่ไม่ well known เช่น เครื่องตรวจวิเคราะห์
ภาพตัดขวางขั้วประสาทตาด้วยเลเซอร์ (optical coherence tomography) 

-หากใช้ comma ให้เคาะ1  space bar หลัง comma ตามด้วยเนื้อหา แล้วเว้น 1 space bar ก่อนจบ comma เช่น  
Abc, 1 ,def 

-หากใช้เครื่องหมาย –  ให้ใช้ติดกับตัวอักษรเลย ไม้ต้องเคาะ space bar 
 

บรรทัดถัดมา 
 

3.พิมพ์ค าว่า 

Questions: 

-โดยใช้ AngsanaUPC size 16 ตัวหนา (Bold) และจัดให้อยู่ชิดขอบซ้าย (align text left) 

บรรทัดถัดมาเป็นค าถาม  
โดยใช้ AngsanaUPC size 16 ตัวธรรมดา (Regular) และจัดให้อยู่ชิดขอบซ้าย (align text left) เช่น 
 

1.What are positive findings? 

2.What is the most likely diagnosis? 
 

เป็นต้น 
 

บรรทัดถัดมา 
 

4.เป็นรูปภาพของผู้ป่วย (ช่วยส่ง file รูป ที่เป็น jpeg แยกมาให้ด้วย) 
 

#มาตรฐานการเขียน Photo Quiz ส่วนค าตอบ# 

 

1.พิมพ์ค าว่า 
 

เฉลยปริศนาคลนิิก (Photo Quiz) ปีที ่7 ฉบับที ่1 มกราคม-กรกฏาคม 2555 

 

-โดยใช้ AngsanaUPC size 18 ตัวหนา (Bold) และจัดให้อยู่ตรงกลาง (center text) 

-เว้น 1 space bar ระหว่างตัวเลขและตัวอักษร 



-กรณีใช้วงเล็บหรือเคร่ืองหมายค าพูด ให้ใช้ 1 เคาะ space bar ก่อนวงเล็บหรือเครื่องหมายค าพูดแล้วต่อด้วย
อักษรเลย จากนั้นต่อด้วยเครื่องหมายวงเล็บปิดแล้วเว้น 1 เคาะ space bar เช่น  ultraviolet (UV) radiation 

-ปรับปีที่ ฉบับที่ และเดือน ตามเล่มของ TTJO ที่จะน าลงตีพิมพ ์
 

บรรทัดถัดมา 
 

2.พิมพ์ค าถามและค าตอบโดย 
 

-พิมพ์ค าถามด้วย AngsanaUPC size 16 ตัวธรรมดา (Regular) และจัดให้อยู่ชิดขอบซ้าย (align text left) เช่น 
 

1.What are positive findings? 
 

บรรทัดถัดมาพิมพ์ว่า 
 

ค าตอบ 
 

โดยพิมพ์ค าว่าค าตอบด้วย AngsanaUPC size 16 ตัวหนา (Bold) และจัดให้อยู่ชิดขอบซ้าย (align text left)  
 

บรรทัดถัดมาพิมพ์ค าตอบโดยใช้ AngsanaUPC size 16 ตัวธรรมดา (Regular) และจัดให้อยู่ชิดขอบซ้าย 
(align text left) 
 

ตัวอย่างเช่น 

1.What is most likely diagnosis? 

ค าตอบ 

Retinitis pigmentosa 
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การเขียนเอกสารอ้างอิง รูปแบบแวนคเูวอร์  (Vancouver Style) 
                     

ส ำนักระบำดวิทยำ กรมควบคุมโรค 
         

รูปแบบการเขียนเอกสารอ้างอิง ท่ีใช้ในวารสารวิชาการแพทย์และสาธารณสุขท่ัวไป มักนิยมใช้การ
อ้างอิงรูปแบบแวนคูเวอร ์(Vancouver Style) ในปัจจุบัน International Committee of Medical Journal 

Editor ยังคงแนะน าให้ใช้รูปแบบแวนคูเวอร์ แต่เพิ่มเติมรายละเอียดให้เหมาะสมกับสถานการณ์ 

ในการอ้างถึงเอกสารวิชาการรูปแบบแวนคูเวอร์ ให้เรียงล าดับของเอกสาร ตามล าดับเลขทีม่ีการอา้ง
ถึงในเนื้อหารายงานหรือบทความ และหมายเลขที่อ้างถึงในเนื้อเร่ืองนั้น จะต้องตรงกับหมายเลขที่มีการ
ก ากับไว้ในส่วนเอกสารอ้างอิงด้วย โดยเรียงล าดับจากหมายเลข 1 ไปจนถึงเลขที่สุดท้าย (1, 2, 3,…) ให้เขียน
หมายเลขอยู่ในวงเล็บ ( ) ต่อท้ายข้อความที่น ามาอ้างอิงในรายงาน 
 

ประเภทของเอกสารวิชาการที่น ามาอ้างอิง 

ประเภทและท่ีมาของเอกสารวิชาการท่ีจะน ามาอ้างอิง จะเป็นตัวก าหนดรายละเอียดในการเขียน
เอกสารอ้างอิง  

1. บทควำมจำกวำรสำรวิชำกำรมำตรฐำน (Standard journal article) 

    ส่วนส าคัญท่ีต้องลงในรายการเอกสารอ้างอิง คือ 

 ชื่อผู้นิพนธ์ (Authors) 
 ชื่อบทความ (Title) 
 ชื่อวารสาร (Title of journal) 
 ปีท่ีตีพิมพ์ (Year) 
 ปีท่ีของวารสาร (Volume) 
 เล่มท่ี (Issue number) 
 หน้า (Pages) 

1. ผู้นิพนธ์คนเดียวหรือหลำยคน 

 

1. Halpern SD, Ubel PA, Caplan AL. Solid-organ transplantation in HIV-infected 

patients. N Engl J Med. 2002; 347(4):284-7. 

2. อภิชาต โอฬารรัตนชัย, ธีระพร วุฒยวนิช. การสร้างช่องคลอดเทียมโดยอาศัยเย่ือถุง
น้ าคร่ า.   เชียงใหม่เวชสาร 2532;  29:129-136. 

 

http://www.icmje.org/
http://www.icmje.org/


รายชื่อผู้นิพนธ์ภาษาอังกฤษ ให้เรียงตามล าดับ โดยเริ่มจาก นามสกุล แล้วตามด้วยชื่อ ไม่ต้องใส่
เครื่องหมายวรรคตอนต่อท้ายนามสกุล ใช้เครื่องหมาย  ,  หลังชื่อทุกคน ถ้าผู้นิพนธ์มีมากกว่า 6 คน ให้ใส่ชื่อ 
6 คนแรก ตามด้วยค าว่า “et al.”   

2. ผู้นิพนธ์เป็นคณะบุคคล 

 

1. Diabetes Prevention Program Research Group. Hypertension, insulin, and proinsulin in 

participants with impaired glucose tolerance. Hypertension. 2002; 40(5):679-86. 

     

1.3  ไม่ปรำกฏชื่อผู้นิพนธ์ 
 

1. 21st century heart solution may have a sting in the tail. BMJ. 2002; 325(73):184. 

 

2.  หนังสือ 

    2.1  ผู้นิพนธ์คนเดียว 
 

1. Murray PR. Medical microbiology. 4th ed. St. Louis: Mosby; 2002. 

2. เกษม วัฒนชัย. การดูแลรักษาโรคความดันโลหิตสูง (Clinical management of essential 
hypertension). กรุงเทพ: พัฒนาศึกษา; 2532. 

 

    2.2  หนังสือที่มีบรรณำธิกำร ผู้รวบรวม หรือประธำนเป็นผู้แต่ง 
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มาตรฐานการเขยีนงานวจิัยลง TTJO  
(กรณ ีProporasl ภาษาไทย, Abstract ภาษาองักฤษ) 

 

-เนื่องจากวารสาร TTJO จะมีการจัดตีพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ คือ 

ฉบับที่ 1 คือ มกราคม-มถิุนายน และ 

ฉบับที่ 2 คือ กรกฎาคม - ธันวาคม  
ดังนั้นจึงขอให้ผู้ที่ประสงค์จะน าบทความลงใน TTJO ส่งบทความที่จะลงใน TTJO  ตามก าหนดเวลา
ดังนี้คือ 

ฉบับที่ 1 ภายในวันที่ 30 เมษายน และ 

ฉบับที่ 2 ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 

-กรณี proporsal เป็นภาษาไทย ต้องมี abstract ภาษาอังกฤษร่วมด้วย 

-ส าหรับงานวิจัยจะต้องมี external reviewer ด้วย 1-2 คน หากเป็นไปไดค้วรเป็นผู้ที่ตรงกับหน่วย ของเนื้อหา
วิจัย  และส่งแบบฟอร์ม check list ของ reviwer มาพร้อมกับงานวิจัยด้วย ซ่ึงจะเป็นการเพิ่ม impact factor 
ให้กับวารสาร 
 

# Pattern การตีพิมพ์ proporsal ภาษาไทย#  
ใช้ Font AngsanaUPC โดย 
 

1.ช่ือเร่ืองใช้ AngsanaUPC size 18 ตัวหนา (Bold) โดยจัดช่ือเร่ืองให้อยู่ตรงกลาง (Center Text) 

โดย หัวข้อและค าขึน้ต้นยอ่หน้าให้ขึน้ต้นดว้ยตัวพมิพ์ใหญ่ยกเวน้ preposition ใช้ตัวเล็กหมด 

เช่น 

การศึกษาประสิทธิภาพการตรวจความผดิปกติในการมองเห็นสีโดยการใช้ Application 
program Ishihara color Test  จาก  iPad 3เปรียบเทยีบกบั Standard Ishihara Test แบบเดมิ 

 

บรรทัดถัดมาเป็น 
 

2.ช่ือผู้วิจัยใช้ AngsanaUPC size 16 ตัวหนา (Bold) โดยจัดช่ือให้อยู่ชิดขวา (Align Text Right) หากเป็นชื่อ
ภาษาไทยให้ใส่ยศด้วยและใส่ยศติดกับช่ือไปเลย และเคาะ 1 space bar ระหว่างช่ือและนามสกุล เช่น 

นายแพทย์นวชน สิริกาญจนพล 

                                                                             รองศาสตราจารย์นายแพทย์ศักดิ์ชัย วงศกิตติรักษ์  
 



บรรทัดถัดมาคือ 
 

3.บรรทัดรองจากช่ือผู้วิจัยให้พิมพ์ค าว่า  
ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 

โดยใช้ AngsanaUPC size 16 ตัวปกติ (Regular) โดยจัดช่ือให้อยู่ชิดขวา (Align Text Right) และเคาะ space 
bar 1 ครั้ง ระหว่างค าว่า 

ภาควิชาจักษุวิทยา และ คณะแพทยศาสตร์ 

คณะแพทยศาสตร์ และ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 

บรรทัดถัดมา 
 

4. พิมพ์ค าว่า    
บทน า    
โดยใช้ AngsanaUPC size 16 ตัวหนา (Bold) โดยจัดช่ือให้อยู่ชิดซ้าย (Align Text Left) 
 

บรรทัดถัดมาเป็น 
 

5.เนื้อหาในบทน า โดย 

-ใช้ AngsanaUPC size 16 ตัวปกติ (Regular) 

-เมื่อขึ้นต้น paragraph ให้เคาะ 1 tab  
-ส่วนที่เว้นวรรคใช้ 1 เคาะ space bar 

-กด enter เฉพาะขึ้นต้น paragraph ใหม่เท่านั้น 

-มี citation โดยให้ใช้ตัวยกโดยไม่ต้องเคาะ space bar เช่น อ้างอิง1-4 

-หลีกเลี่ยงการ copy เนื้อหาตรงๆ (ห้ามเปิด computer แล้วพิมพ์ตาม) 
-หลีกเลี่ยงการใช้รูป/diagram ที่ copy มาจากในหนังสือ (รวมถึงที่เอามาจาก google)  
- เนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษใช้ตัวพิมพ์เล็กหมดยกเว้นค าที่เป็นช่ือเฉพาะให้ขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ 
-กรณีใช้วงเล็บหรือเคร่ืองหมายค าพูด ให้ใช้ 1 เคาะ space bar ก่อนวงเล็บหรือเครื่องหมายค าพูดแล้วต่อด้วย
อักษรเลย จากนั้นต่อด้วยเครื่องหมายวงเล็บปิดแล้วเว้น 1 เคาะ space bar เช่น  ultraviolet (UV) radiation 

-ขัดเกลาเนื้อหาให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ + แทรกรูปเพิ่มได้หากไม่ผิดลิขสิทธ์ิ 

-ตัวหนังสือชิดด้านซ้ายของกระดาษเสมอ ยกเว้นหัวเร่ืองจะอยู่ตรงกลาง และขึ้นต้น paragraph จะเว้น 1 tab 

-หากมีรูป ใต้รูปให้พิมพ์ว่า 



ภาพที…่…..แสดง……………….. 
โดยใช้ AngsanaUPC size 16 ตัวปกติ (Regular) โดยจัดช่ือให้อยู่ชิดซ้าย (Align Text Left) และเคาะ 1 space 
bar หลังตัวเลขบอกล าดับภาพ เช่น 

ภาพที1่ แสดงการวัดความดันตา 

-หากมีตาราง ใต้ตารางให้พิมพ์ว่า 

ตารางที่……..แสดง……………….. 
โดยใช้ AngsanaUPC size 16 ตัวปกติ (Regular) โดยจัดช่ือให้อยู่ชิดซ้าย (Align Text Left) และเคาะ 1 space 
bar หลังตัวเลขบอกล าดับตาราง เช่น 

ตารางที่1 แสดงค่าความดันตา 

-พิมพ์ภาษาไทยแล้ววงเล็บภาษาอังกฤษในวงเล็บถ้าเป็นค าที่ไม่ well known เช่น เครื่องตรวจวิเคราะห์
ภาพตัดขวางขั้วประสาทตาด้วยเลเซอร์ (optical coherence tomography) 

-หากเปลี่ยนภาษาให้เว้น 1 เคาะ space bar เช่น  หลับตาไม่สนิทเรียก Bell palsy เป็นต้น 

-หากใช้ comma ให้เคาะ1  space bar หลัง comma ตามด้วยเนื้อหา แล้วเว้น 1 space bar ก่อนจบ comma เช่น  
Abc, 1 ,def 

-หากใช้เครื่องหมาย –  ให้ใช้ติดกับตัวอักษรเลย ไม้ต้องเคาะ space bar 
 

บรรทัดถัดมา 
 

5.พิมพ์ค าว่า 

วิธีการศึกษา 

โดยใช้ AngsanaUPC size 16 ตัวหนา (Bold) โดยจัดช่ือให้อยู่ชิดซ้าย (Align Text Left) 

บรรทัดถัดมาเป็นเนื้อหา 

โดยใช้หลักการเขียนเหมือนในบทน า 
 

บรรทัดถัดมา 
 

6.พิมพ์ค าว่า 

ผลการศึกษา 

โดยใช้ AngsanaUPC size 16 ตัวหนา (Bold) โดยจัดช่ือให้อยู่ชิดซ้าย (Align Text Left) 

บรรทัดถัดมาเป็นเนื้อหา 

โดยใช้หลักการเขียนเหมือนในบทน า 
 



บรรทัดถัดมา 
 

7.พิมพ์ค าว่า 

วิจารณ์ 

โดยใช้ AngsanaUPC size 16 ตัวหนา (Bold) โดยจัดช่ือให้อยู่ชิดซ้าย (Align Text Left) 

บรรทัดถัดมาเป็นเนื้อหา 

โดยใช้หลักการเขียนเหมือนในบทน า 
 

บรรทัดถัดมา 
 

8.พิมพ์ค าว่า 

เอกสารอ้างอิง 

-โดยใช้ AngsanaUPC size 16 ตัวหนา (Bold) โดยจัดช่ือให้อยู่ชิดซ้าย (Align Text Left) 

บรรทัดถัดมาเป็นเนื้อหาเอกสารอ้างอิง 

-เอกสารอ้างอิง ให้ใช้หลักการของ Vancouver reference (ได้แนบ file การเขียนเอกสารอ้างอิง Vancouver 
style มาให้ด้วย) 
 

# Pattern การตีพิมพ์ Abstract ภาษาอังกฤษ#  
 

1.ช่ือเร่ืองใช้ AngsanaUPC size 18 ตัวหนา (Bold) โดยจัดช่ือเร่ืองให้อยู่ตรงกลาง (Center Text) 

โดย หัวข้อและค าขึน้ต้นยอ่หน้าให้ขึน้ต้นดว้ยตัวพมิพ์ใหญ่ยกเวน้ preposition ใช้ตัวเล็กหมด 

เช่น 

Correlation of Macular Thickness with Retinal Sensitivity and Metamorphopsia in 
Patients with Idiopathic Epimacular Membrane 

 

บรรทัดถัดมาเป็น 
 

2.ช่ือผู้วิจัยใช้ AngsanaUPC size 16 ตัวหนา (Bold) โดยจัดช่ือให้อยู่ชิดขวา (Align Text Right) โดยช่ือ
ภาษาอังกฤษให้ใส่ช่ือ นามสกุล โดยเคาะ 1 space bar ระหว่างช่ือและนามสกุล ตามด้วย comma หลัง
นามสกุล จากนัน้เคาะ 1 space bar ตามด้วย M.D. เช่น 

Sarinthip Phanchaicharoen, M.D. 
Nattapon Wongcumchang, M.D. 



บรรทัดถัดมาคือ 
 

3.บรรทัดรองจากช่ือผู้วิจัยให้พิมพ์ค าว่า  
Department of Ophthalmology, Faculty of Medicine, Thammasat University 

 

โดยใช้ AngsanaUPC size 16 ตัวปกติ (Regular) โดยจัดช่ือให้อยู่ชิดขวา (Align Text Right)  
โดยเคาะ 1 space bar หลัง comma ดังตัวอย่าง 
 

บรรทัดถัดมา 
 

4.พิมพ์ค าว่า 

Abstract 

โดยใช้ AngsanaUPC size 16 ตัวหนา (Bold) โดยจัดช่ือให้อยู่ชิดซ้าย (Align Text Left) 
 

บรรทัดถัดมา 
 

5.พิมพ์ค าว่า 

Objective: 

โดยใช้ AngsanaUPC size 16 ตัวหนา (Bold) โดยจัดช่ือให้อยู่ชิดซ้าย (Align Text Left) โดยให้มี colon 
(:)  ตามหลังค าว่า objective จากนั้นเคาะ 1 space bar ตามด้วยเนื้อหา โดยเนื้อหาใช้ AngsanaUPC size 16 ตัว
ปกติ (Regular) 

เช่น 

Objective: To compare the efficacy of... เป็นต้น 
 

บรรทัดถัดมา 
 

5.พิมพ์ค าว่า 

Methods: 

โดยใช้ AngsanaUPC size 16 ตัวหนา (Bold) โดยจัดช่ือให้อยู่ชิดซ้าย (Align Text Left) โดยให้มี colon 
(:)  ตามหลังค าว่า Methods จากนั้นเคาะ 1 space bar ตามด้วยเนื้อหา โดยเนื้อหาใช้ AngsanaUPC size 16 ตัว
ปกติ (Regular) 

เช่น 

Methods: In a rondomized controlled study........... เป็นต้น 



-ส่วนที่เว้นวรรคใช้ 1 เคาะ space bar 

-กด enter เฉพาะขึ้นต้น paragraph ใหม่เท่านั้น 

-กรณีใช้วงเล็บหรือเคร่ืองหมายค าพูด ให้ใช้ 1 เคาะ space bar ก่อนวงเล็บหรือเครื่องหมายค าพูดแล้วต่อด้วย
อักษรเลย จากนั้นต่อด้วยเครื่องหมายวงเล็บปิดแล้วเว้น 1 เคาะ space bar เช่น  ultraviolet (UV) radiation 

-หากใช้ comma ให้เคาะ1  space bar หลัง comma ตามด้วยเนื้อหา แล้วเว้น 1 space bar ก่อนจบ comma เช่น  
Abc, 1 ,def 

-หากใช้เครื่องหมาย –  ให้ใช้ติดกับตัวอักษรเลย ไม้ต้องเคาะ space bar 
 

บรรทัดถัดมา 
 

6.พิมพ์ค าว่า 

Results: 

โดยใช้ AngsanaUPC size 16 ตัวหนา (Bold) โดยจัดช่ือให้อยู่ชิดซ้าย (Align Text Left) โดยให้มี colon 
(:)  ตามหลังค าว่า Results จากนั้นเคาะ 1 space bar ตามด้วยเนื้อหา โดยเนื้อหาใช้ AngsanaUPC size 16 ตัว
ปกติ (Regular) 

เช่น 

Results: A cohort of 40 patients........... เป็นต้น 

โดยใช้หลักการเขียนเหมือน Methods 
 

บรรทัดถัดมา 
 

7.พิมพ์ค าว่า 

Conclusion: 

โดยใช้ AngsanaUPC size 16 ตัวหนา (Bold) โดยจัดช่ือให้อยู่ชิดซ้าย (Align Text Left) โดยให้มี colon 
(:)  ตามหลังค าว่า Conclusion จากนั้นเคาะ 1 space bar ตามด้วยเนื้อหา โดยเนื้อหาใช้ AngsanaUPC size 16 
ตัวปกติ (Regular) 

เช่น 

Conclusion: Both techniques had an equal effect........... เป็นต้น 

โดยใช้หลักการเขียนเหมือน Methods 
 

บรรทัดถัดมา 
 



8.พิมพ์ค าว่า 

Keywords: 

โดยใช้ AngsanaUPC size 16 ตัวหนา (Bold) โดยจัดช่ือให้อยู่ชิดซ้าย (Align Text Left) โดยให้มี colon 
(:)  ตามหลังค าว่า Keywords จากนั้นเคาะ 1 space bar ตามด้วยเนื้อหา โดยเนื้อหาใช้ AngsanaUPC size 16 
ตัวปกติ (Regular) และแต่ละค าของ keyword ให้ขึ้นต้นด้วยอักษรตัวใหญ่ 
เช่น 

Keywords: Tropicamide, Pupil Dilatation, Diabetes Mellitus. 
 



มาตรฐานการเขยีน Review Article ลง TTJO 

-เนื่องจากวารสาร TTJO จะมีการจัดตีพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ คือ 

ฉบับที่ 1 คือ มกราคม-มถิุนายน และ 

ฉบับที่ 2 คือ กรกฎาคม - ธันวาคม  

ดังนั้นจึงขอให้ผู้ที่ประสงค์จะน าบทความลงใน TTJO ส่งบทความที่จะลงใน TTJO  ตามก าหนดเวลา
ดังนี้คือ 

ฉบับที่ 1 ภายในวันที่ 30 เมษายน และ 

ฉบับที่ 2 ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 

# Pattern การตีพิมพ์ proporsal ภาษาไทย#  

ใช้ Font AngsanaUPC โดย 

 

1.ช่ือเร่ืองใช้ AngsanaUPC size 18 ตัวหนา (Bold) โดยจัดช่ือเร่ืองให้อยู่ตรงกลาง (Center Text) 

โดย หัวข้อและค าขึน้ต้นยอ่หน้าให้ขึน้ต้นดว้ยตัวพมิพ์ใหญ่ยกเวน้ preposition ใช้ตัวเล็กหมด 

เช่น 

Update on Treatment for Dry Age Related Macular Degeneration 

 

บรรทัดถัดมาเป็น 

 

2.ช่ือเขียนใช้ AngsanaUPC size 16 ตัวหนา (Bold) โดยจัดช่ือให้อยู่ชิดขวา (Align Text Right) หากเป็นชื่อ
ภาษาไทยให้ใส่ยศด้วยและใส่ยศติดกับช่ือไปเลย และเคาะ 1 space bar ระหว่างช่ือและนามสกุล เช่น 

นายแพทย์นวชน สิริกาญจนพล 

                                                                             รองศาสตราจารย์นายแพทย์ศักดิ์ชัย วงศกิตติรักษ์  

บรรทัดถัดมาคือ 



3.บรรทัดรองจากช่ือผู้วิจัยให้พิมพ์ค าว่า  

ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

โดยใช้ AngsanaUPC size 16 ตัวปกติ (Regular) โดยจัดช่ือให้อยู่ชิดขวา (Align Text Right) และเคาะ space 
bar 1 ครั้ง ระหว่างค าว่า 

ภาควิชาจักษุวิทยา และ คณะแพทยศาสตร์ 

คณะแพทยศาสตร์ และ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 

บรรทัดถัดมา 

4. เป็นเนื้อหา โดยมีหลักการดังนี้คือ   

-หัวข้อใช้ AngsanaUPC size16 ตัวหนา (Bold) 

-เนื้อหาใช้ AngsanaUPC size 16 ตัวปกติ (Regular) 

-เมื่อขึ้นต้น paragraph ให้เคาะ 1 tab  

-ส่วนที่เว้นวรรคใช้ 1 เคาะ space bar 

-กด enter เฉพาะขึ้นต้น paragraph ใหม่เท่านั้น 

-มี citation โดยให้ใช้ตัวยกโดยไม่ต้องเคาะ space bar เช่น อ้างอิง1-4 

-หลีกเลี่ยงการ copy เนื้อหาตรงๆ (ห้ามเปิด computer แล้วพิมพ์ตาม) 

-หลีกเลี่ยงการใช้รูป/diagram ที่ copy มาจากในหนังสือ (รวมถึงที่เอามาจาก google)  

- เนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษใช้ตัวพิมพ์เล็กหมดยกเว้นค าที่เป็นช่ือเฉพาะให้ขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ 

-กรณีใช้วงเล็บหรือเคร่ืองหมายค าพูด ให้ใช้ 1 เคาะ space bar ก่อนวงเล็บหรือเครื่องหมายค าพูดแล้วต่อด้วย
อักษรเลย จากนั้นต่อด้วยเครื่องหมายวงเล็บปิดแล้วเว้น 1 เคาะ space bar เช่น  ultraviolet (UV) radiation 

-ขัดเกลาเนื้อหาให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ + แทรกรูปเพิ่มได้หากไม่ผิดลิขสิทธ์ิ 

-ตัวหนังสือชิดด้านซ้ายของกระดาษเสมอ ยกเว้นหัวเร่ืองจะอยู่ตรงกลาง และขึ้นต้น paragraph จะเว้น 1 tab 

-หากมีรูป ใต้รูปให้พิมพ์ว่า 



ภาพที…่…..แสดง……………….. 

โดยใช้ AngsanaUPC size 16 ตัวปกติ (Regular) โดยจัดช่ือให้อยู่ชิดซ้าย (Align Text Left) และเคาะ space 
bar 1 ครั้งหลังตัวเลขบอกล าดับภาพ เช่น 

ภาพที1่ แสดง Entry site ของ Needling 

-หากมีตาราง ใต้ตารางให้พิมพ์ว่า 

ตารางที่……..แสดง……………….. 

โดยใช้ AngsanaUPC size 16 ตัวปกติ (Regular) โดยจัดช่ือให้อยู่ชิดซ้าย (Align Text Left) และเคาะ space 
bar 1 ครั้งหลังตัวเลขบอกล าดับตาราง เช่น 

ตารางที่1 แสดงค่าความดันลูกตา 

-พิมพ์ภาษาไทยแล้ววงเล็บภาษาอังกฤษในวงเล็บถ้าเป็นค าที่ไม่ well known เช่น เครื่องตรวจวิเคราะห์
ภาพตัดขวางขั้วประสาทตาด้วยเลเซอร์ (optical coherence tomography) 

-หากเปลี่ยนภาษาให้เว้น 1 เคาะ space bar เช่น  หลับตาไม่สนิทเรียก Bell palsy เป็นต้น 

-หากใช้ comma ให้เคาะ1  space bar หลัง comma ตามด้วยเนื้อหา แล้วเว้น 1 space bar ก่อนจบ comma เช่น  

Abc, 1 ,def 

-หากใช้เครื่องหมาย –  ให้ใช้ติดกับตัวอักษรเลย ไม้ต้องเคาะ space bar 

 

บรรทัดถัดมาหลังจากจบเนื้อหา 

 

5.พิมพ์ค าว่า 

เอกสารอ้างอิง 

-โดยใช้ AngsanaUPC size 16 ตัวหนา (Bold) โดยจัดช่ือให้อยู่ชิดซ้าย (Align Text Left) 

บรรทัดถัดมาเป็นเนื้อหาเอกสารอ้างอิง 

-เอกสารอ้างอิง ให้ใช้หลักการของ Vancouver reference (ได้แนบ file การเขียนเอกสารอ้างอิง Vancouver 
style มาให้ด้วย) โดยใช้ AngsanaUPC size16 ตัวปกติ (regular) 
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