
                        
 

 

 

ค ำแนะน ำส ำหรับผู้เขียน 

หลักเกณฑ์กำรเสนอบทควำมวิชำกำรหรือบทควำมวิจัย 

เพื่อตีพิมพ์ลงในวำรสำรกำยภำพบ ำบัด 

ประเภทบทความท่ีลงตีพิมพ์ในวารสาร ประกอบด้วย บทความวิจยั หรือนิพนธ์ต้นฉบบั (Research 
report/Original article) บทความวิชาการ (Review article)รายงานกรณีศกึษา (Case study report) หรือ
จดหมายถงึบรรณาธิการ (Letter to the editor) 

กำรเตรียมเร่ือง 

 

1. ภาษาท่ีใช้คือภาษาไทยหรือภาษาองักฤษ ในกรณีท่ีเป็นบทความวิจยั ขอให้มีบทคัดย่อ (abstract) ทัง้
ภำษำ ไทยและภำษำอังกฤษ 

2. ในกรณี ท่ีเขียนเป็นภาษาอังกฤษ บทความวิจัยต้องไม่ เกิน  4,000 คํา และบทความวิชาการต้องไม่
เกิน 6,000 คํา          ซึ่งนบัรวมบทคดัย่อด้วย สว่นของภาพ/ตาราง รวมกนัไม่เกิน 5 ภาพ/ตาราง โดยแต่ละ
ภำพ/ตำรำงให้แยกไฟล์เป็นไฟล์ละหน่ึงภำพ/ตำรำง 

3. ในกรณีท่ีเขียนเป็นภาษาไทยต้องมีบทคดัย่อเป็นภาษาอังกฤษความยาวไม่เกิน 250 คําร่วมด้วย และแบ่ง
เนือ้หาของบทคดัย่อออกเป็นส่วยย่อยดงันี ้ท่ีมาและความสําคญั, วตัถุประสงค์, วิธีการวิจัย, ผลการวิจัย, 
ส รุ ป ผ ล (Background, Objective, Method, Result, Conclusion)  แ ล ะ มี  keyword ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ 
จํานวน 5 คํา ท้ายบทคดัย่อภาษาองักฤษเท่านัน้ (ดังแสดงในไฟล์ตัวอย่างบทคัดย่อ) 

4. ใส่ช่ือ ท่ีอยู่ และ email ของผู้ เขียนท่ีรับผิดชอบบทความ (corresponding authors) และกรอกรายละเอียด 
ช่ือ ท่ีอยู ่และ email ของผู้เขียนทุกคนลงในระบบ  

5. มีเอกสารแสดงความยินยอมให้ตีพิมพ์ในวารสารกายภาพบําบัดและคํารับรองว่าบทความท่ีส่งมานัน้เป็น
บทความต้นฉบบัท่ีไม่เคยสง่วารสารใดมาก่อน พร้อมทัง้การลงนามจากผู้ เขียนทกุคน (แบบฟอร์ม) 

6. ใช้  Font Cordia New ขนาด 14 ทัง้ภาษาไทยและอังกฤษ จัดเตรียมรูปแบบให้อยู่ในลักษณะเว้นบรรทัด 
(double spaced) โดยกําหนดระยะขอบทกุด้าน 1 นิว้ ใสห่มายเลขบรรทดั และหน้าให้ชดัเจน 

7. ช่ือผู้ เขียนให้มีทัง้ภาษาไทยและองักฤษ และระบสุถานท่ีทํางานทัง้ภาษาไทยและองักฤษ 

8. ในกรณีท่ีเป็นบทความวิจยั จดัลําดบัเร่ืองดงันี ้
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8.1 บทคดัย่อ (ทัง้ภาษาไทยและองักฤษ โดยมี keyword ภาษาองักฤษ จํานวน 5 คําท้ายภาษา 
องักฤษเท่านัน้) 

8.2 บทนํา 
8.3 วิธีการวิจยั  

*กรณีที่เป็นการวิจัยในมนุษย์ต้องระบุว่าผ่านการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยของสถาบัน พร้อมทั้งระบุเลขทีก่ารอนุมัตจิริยธรรมการวจัิย 

8.4 ผลการวิจยั 
8.5 บทวิจารณ์ 
8.6 สรุปผล 
8.7 กิตติกรรมประกาศ (ถ้ามี) 
8.8 เอกสารอ้างอิงเป็นภำษำอังกฤษเท่ำนัน้      

(ในกรณีท่ีเอกสารอ้างอิงเป็นภาษาไทยขอให้ปรับเอกสารท่ีอ้างอิงนัน้เป็นภาษาองักฤษ) 
9. เอกสารอ้างอิงในเนือ้เร่ืองใช้ระบบ Vancouver ควรเรียงตามลําดบัเลขท่ี โดยใสต่วัเลขเป็นตวัยก 

(superscript) ตอ่ท้ายข้อความนัน้ๆ 
10. รูปภาพประกอบสง่แยกจากบทความ โดยแยก 1 ไฟล์ตอ่ 1 รูป ใน format รูปภาพ (ในรูปแบบไฟล์ JPEG 

หรือ TIFF) และมีความละเอียดของรูปมากกวา่ 300 dpi โดยกําหนดช่ือไฟล์ตามลําดบัของรูปท่ีปรากฏใน
บทความ 

11. ตารางประกอบควรอยูใ่นรูปแบบไฟล์ Word ไม่ใช้รูปภาพ โดยให้เรียงลําดบัตารางทัง้หมดในไฟล์เดียวกนั  
12. เอกสารอ้างอิงท้ายบทความ ไม่ควรอ้างอิงเกิน 40 รายการ และใช้ระบบแวน Vancouver ดงันี ้

12.1  การอ้างอิงวารสาร 
 Shirado O, Ito T, Kaneda K, Strax TE. Electromyographic, analysis of four techniques 

for isometric trunk muscle exercises. Arch Phys Med Rehabil. 1995; 76(3): 225-9. 
 Chaipinyo K. Test-Retest Reliability and Construct Validity of the Thai Version of Knee 

Osteoarthritis Outcome Scores (KOOS). Thai J of Phys Ther. 2009; 31(2): 67-76   
*ตัวอย่างวารสารภาษาไทยทีป่รับเป็นอังกฤษ 
 

12.2  การอ้างอิงหนงัสือและโมโนกราฟ 

12.2.1 ผู้ นิพนธ์ท่ีเป็นบคุคล 

 Osler AG. Complement: mechanisms and functions. Englewood Cliffs: Prentice-Hall,  
1976. 

12.2.2 ผู้ นิพนธ์ท่ีเป็นคณะบคุคล 

 American Medical Association Department of Drugs. AMA drug evaluations. 3rd ed. 
Littleton: Publishing Sciences Group, 1977. 
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12.2.3 บรรณาธิการ ผู้รวบรวม ประธานท่ีเป็นผู้ นิพนธ์ 
 Rhodes AJ, Van Rooyen CE. Textbook of virology: for students and practitioners of 

medicine and the other health sciences. 5th ed. Baltimore: Williams and Wilkins, 1968. 
12.2.4 บทหนึง่ในหนงัสือหรือตํารา 
 Weinstein L, Swartz MN. Pathogenesis of invading microorganisms. In: Sodeman WA, 

eds. Pathologic physiology: mechanisms of disease. Philadelphia: WB Saunders, 
1974: 457-72. 
*ในกรณีทีมี่ผู้เขียนเกนิ 6 คน ให้เขียนช่ือ 3 คนแรก และต่อด้วย “et al” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Guidelines for authors 

Requirements for manuscripts submitted to 

Thai Journal of Physical Therapy 

1. Article types accepted are: Original Article (Full paper or Short Communication), Review Article, 
Case study report, letter to the editor. 

2. Word limits including the abstract 

2.1 Full research paper are no more than 4,000 words plus no more than 5 figures/tables in total 

2.2 Full review paper are 6,000 words plus no more than 5 figures/tables in total 

3. An abstract not exceeding one paragraph of 250 words should appear at the beginning of each 
article 

4.  Authors should state corresponding author and provide all authors contacting addresses. Consent 
documents to publish in TJPT and declaration statement of original article from all authors are 
required when submit the paper. (Declaration statement form) 

5.  Authors should supply up to 5 keywords that may be modified by the editors 

6. Content of the manuscript should be carefully checked for errors. Scripts should be typed 
double-spaced. Please do not underline anything, leave 1 inch space from margins and put the 
line number and page number. 
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7.  All illustrations (photographs, charts and diagrams should provide in the separated file and 
defined the number consecutively in order of appearance in the text.  The resolution for each 
illustration should not less than 300 dpi. Substantive captions for each figure explaining the 
major point or points should be labeled on the figure. Each illustration should be saved one 
figure/file in JPEG or TIFF format. 

8. Tables should be presented on separate MS word file and labeled consecutively and the 
caption should accompany the table. 

Summary of Overall Arrangement of Manuscripts  
The manuscript should be arrange in the following order: 

1. A cover page with complete details of the title, the source, and the authors full contact details. 

2. An abstract. (not exceed 250 words and include up to 5 keywords) (Abstract Sample)  

3. The text suitably divided under headings.  

3.1 Introduction 

3.2 Methods. An ethical approval or exemption from institutional review board must be 
clearly stated with an approval number. 

3.3 Results 

3.4 Discussion 

3.5 Conclusion 

4. Acknowledgements 

5. References must comply with the Vancouver system. 

6. Tables with captions (each on a separated sheet). 

7. Illustrations, each on a separate file containing no text. 

8. Captions to illustrations (grouped on a separated file in consecutively order). 

9. Supplementary Data 
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Indicate references to the literature in the text by an Arabic number that run consecutively 

through the paper in order of their appearance. Where you cite a reference more than once in the text, 
use the same number each time. References should take the following form: 

Article in Journal 
 Shirado O, Ito T, Kaneda K, Strax TE. Electromyographic, analysis of four techniques for 
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 Rhodes AJ, Van Rooyen CE. Textbook of virology: for students and practitioners of medicine 

and the other health sciences. 5th ed. Baltimore: Williams and Wilkins, 1968. 
 Weinstein L, Swartz MN. Pathogenesis of invading microorganisms. In: Sodeman WA, 

Sodeman WA, eds. Pathologic physiology: mechanisms of disease. Philadelphia: WB 
Saunders, 1974: 457-72. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


