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เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
สุขภาพ โดยเฉพาะขอ้มูลทางดา้นอาการไมพึ่งประสงค์
จากการใชผ้ลิตภณัฑส์ขุภาพและขอ้มลูใหม ่ๆ เกีย่วกบั
ผลิตภัณฑ์สุขภาพให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ และ
สาธารณสุขรวมทั้งผู้เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปใช้ประโยชน์
ต่อไป
จำนวนพิมพ์ 4,000 เล่ม กำหนดออกทุก 3 เดือน
พิมพ์ท่ี  โรงพิมพ์องคก์ารสงเคราะหท์หารผา่นศกึ
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Case report คือรายงานผู้ป่วยท่ีน่าสนใจทัง้
ด้านสาเหต ุและ/หรือการวินิจฉัย และ/หรือ การดูแล
ผู้ปว่ยทีเ่กีย่วเนือ่งกบั ADR
วัตถุประสงค์

การนำเสนอ case report เพื่อเป็นการสื่อ
สารข้อมูลทางวิชาการที่มีความน่าเชื่อถือ และเป็น
สัญญาณเตือน (signal) เก่ียวกับอันตรายจากการใช้ยา
รูปแบบ ประกอบดว้ย

1. ช่ือบทความภาษาไทย
2. ช่ือผู้นพินธภ์าษาไทย พร้อมวฒุกิารศกึ-

ษาและสถาบัน/ที่ทำงาน
3. บทคัดย่อภาษาไทย ความยาวไม่เกิน

300 คำ ประกอบดว้ย
3.1 วัตถปุระสงค์
3.2 กรณศีกึษา
3.3 อภิปราย
3.4 สรปุ

4. เนือ้หา ไดแ้ก่
4.1 บทนำ เป็นข้อมูลจากการทบทวนวรรณ-

กรรมเกีย่วกับยาและเหตกุารณ์ไม่พึงประสงคต่์าง ๆ
4.2 ขอ้มลูผู้ปว่ย ประกอบดว้ย ขอ้มลูทัว่

ไป(เพศ อาย ุนำ้หนกั สว่นสงู ภูมลิำเนา) อาการสำ-
คัญ ประวัติการเจ็บป่วยในปัจจุบัน ประวัติการเจ็บ
ป่วยในอดีต ประวัติการใช้ยา ประวัติการแพ้ยา ประ-
วัติครอบครัว ประวัติสังคม การตรวจร่างกาย การ
ตรวจทางห้องปฏิบัติการ สรุปปัญหาความเจ็บป่วย
ในปัจจุบันหรือการวินิจฉัยข้ันต้น (provisional diag-
nosis) การดำเนนิโรคหรอืการเปลีย่นแปลงระหวา่ง
อยู่ในโรงพยาบาล (hospital course) เรยีงตามลำดบั
เหตุการณ์

4.3 อภิปรายปญัหาผูป้ว่ยเกีย่วกบัสาเหตุ
การวินิจฉัย (หรือการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ ความ
เกีย่วขอ้งกบัยาทีส่งสยั) การรกัษา ADR สำหรบัผู-้
ป่วยที่ได้นำเสนอเปรียบเทียบกับข้อมูลทางทฤษฎี
หรือข้อมูลจากการทบทวนวรรณกรรม

4.4 สรปุ

5. เอกสารอา้งองิ (References)
5.1 ลักษณะการอา้งองิ
ในบทความอ้างอิงเป็นตัวเลขแบบใช้การยกข้ึน (superscript) เช่น “การวินิจฉัยอาการไม่

พึงประสงคโ์ดยการใช ้ Naranjo’s algorithm1 เปน็ คำถามมาตรฐาน 10 ข้อ.............”
5.2 การอา้งองิทา้ยบทความ

5.2.1 หากเปน็วารสาร อ้างอิงดังนี้
ช่ือผู้นพินธ ์ ช่ือบทความ ช่ือวารสาร (ใชช่ื้อย่อ ถ้าไมม่ใีชช่ื้อเตม็ได)้ ปทีีพิ่มพ ์(year) ปทีี ่(volume)
และหนา้ ถ้ามผู้ีนพินธม์ากกวา่ 3 ช่ือ ใส ่3 ช่ือแรกและเตมิ et al. หรือ และคณะ ดงัตวัอย่าง

1. Suh DC, Woodal BS, Shin SK, et al.Clinical and economic impact of adverse drug reactions in
hospitalized patients. Ann Pharmacother 2000 ; 34: 1373-9

ช่ือสกุล ช่ือตัว ช่ือกลาง(ย่อ) ช่ือบทความ

ช่ือวารสาร
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2. ปรชีา   มนทกานตกิลุ, อัศวิน  ศรีวิไลเจรญิ, ศุภวรรณ  สุรเมธกีลุ, และคณะ. การศกึษาเบือ้งตน้;
ปัจจัยเสี่ยงต่อภาวะไตวายจากยาต้านจุลชีพในกลุ่มอะมิโนไกลโคไซด์. วารสารสมาคมเภสัชกรรม
โรงพยาบาล(ประเทศไทย)2543; 10: 188-99.

5.2.2 หากเปน็หนงัสอืตำรา อ้างดงันี้
ผู้นพินธเ์ขยีนแบบวารสาร ถ้าเปน็บรรณาธกิารใหใ้สค่ำวา่ ed. หรือ eds. หรือบรรณาธกิารไวท้า้ยชือ่
ช่ือหนังสอื คร้ังทีพิ่มพ์ (edition) เมอืง/จังหวัดทีพิ่มพ์ สำนกัพิมพ์ และหนา้ ดังตวัอย่าง

1. Dayan A. Toxicology and adverse drug reactions. In: Stephens MDB, Talbot JCC, Routledge
PA, eds. Detection of new adverse drug reactions. 4th ed. London:Macmilland Referenced Ltd,
1999: 87-96.

2. ปราโมทย ์ ตระกลูเพียรกิจ. อาการไมพึ่งประสงคจ์ากการใชย้า.ใน : เฉลมิศร ี ภุมมางกรู, กฤตกิา
ตัญญะแสนสขุ (บรรณาธกิาร). โอสถกรรมศาสตร.์ กรงุเทพมหานคร : บรษัิท นวิไทยมติร จำกดั,
2543 : 179-202.

6. การพมิพ์และสง่บทความ
พิมพ์ลงบนกระดาษขนาด A4 พิมพ์หน้าเดียว พร้อมเลขหน้ากำกับ พิมพ์ 3 ชุด ส่งบทความ

พร้อม diskette ท่ีระบุช่ือ file ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึง ภก.อ.ปราโมทย์  ตระกูลเพียรกิจ คณะเภสัช-
ศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหดิล เลขที ่ 447 ถนนศรอียุธยา เขตราชเทว ีกรงุเทพฯ 10400 โทร.02-644-
8677-91 ตอ่ 1301, 1302

email: pyptg@mahidol.ac.th
หรือส่งถึง   ศูนยติ์ดตามอาการไมพึ่งประสงคจ์ากการใชผ้ลิตภณัฑสุ์ขภาพ กองแผนงาน

และวชิาการ สำนกังานคณะกรรมการอาหารและยา  ถ.ติวานนท ์ จ.นนทบรีุ  11000
email : adr@fda.moph.go.th

ช่ือตัว ช่ือสกุล

ช่ือสกุล ช่ือตัว(ย่อ)ของผู้นิพนธ์ ช่ือบทความ บรรณาธิการ

ช่ือหนังสือ เมือง

ช่ือเร่ือง

สำนักพิมพ์

ช่ือหนังสือ
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