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“เวชสารแพทยทหารบก” (Royal Thai Army Medical Journal)   

เปนวารสารทางวิชาการแพทยทหารบก มีจุดประสงคเพื่อเผยแพรงานวิจัย

และความรูเกี่ยวกับกิจการสายแพทย และการเสนารักษ แกผูที่สังกัดกรม

แพทยทหารบก โดยเปดโอกาสใหมีการเสนอบทความประเภทตางๆ ทั้ง 

ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยตีพิมพออกทุก 3 เดือน ปละ 4 ฉบับ 

(มกราคม-มีนาคม, เมษายน-มิถุนายน, กรกฎาคม-กันยายน, ตุลาคม-

ธันวาคม)

เงื่อนไข

l ตนฉบับท่ีสงใหพิจารณาจะตองไมเคยตีพิมพในวารสารอื่น 

มากอน และไมอยูในระหวางกำาลังตีพิมพในวารสารฉบับอื่น

l เร่ืองทั้งหมดท่ีตีพิมพเผยแพรในเวชสารแพทยทหารบกจะตก 

เปนสมบัติของกรมแพทยทหารบก และเปนผูสงวนสิทธิ์ทุกประการ

l ขอความและขอคิดเห็นตางๆ เปนของผูเขียนบทความนั้นๆ ไม 

ใชความเห็นของกรมแพทยทหารบก และคณะบรรณาธิการเวชสารแพทย 

ทหารบก

l เมื่อเรื่องไดรับการตีพิมพเผยแพรแลว ผูเขียนนิพนธตนฉบับ 

บทความฟนวิชา รายงานผูปวย และบทความตางๆ จะไดรับสำาเนาพิมพ 

จำานวน 20 ฉบับ หากเรื่องใดตองการจำานวนมากกวาที่ให กรุณาติดตอ 

ผูจัดการเวชสารแพทยทหารบก

จุดประสงค

l เพื่อเผยแพรผลงานวิจัย บทความฟนวิชา และรายงานผูปวยที่

นาสนใจทางการแพทย

l เพื่อเผยแพรความรูทางวิทยาศาสตรทั่วไป

l เพื่อเผยแพรกิจการเกี่ยวกับเสนารักษ

l เพื่อสรางสรรคงานเขียนของนักวิจัยตามมาตรฐานสากล

l เพ่ือเปนส่ือประสานงานและแลกเปลี่ยนความรูความคิดเห็น 

ระหวางบุคลากรทางสายการแพทย

l เพื่อเผยแพรกิจกรรมและขาวสารทางวิชาการของกรมแพทย 

ทหารบก

การสงตนฉบับ

ใหสงตนฉบับจริงและสำาเนาอีกจำานวน 2 ชุด พรอมทั้ง CD ตนฉบับ 

ใช word for windows มาที่สำานักงานเวชสารแพทยทหารบก กองวิทยา-

การ กรมแพทยทหารบก หรือที่บรรณาธิการ พ.อ.สุธี  พานิชกุล ผูอำานวย

การกองแผนและงบประมาณ ศูนยอำานวยการแพทยพระมงกุฎเกลา
ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กทม. 10400 โทร 02-763-3696 หรือ e-mail : 

suthee.pcm@gmail.com

เรื่องที่ลงพิมพ

l นิพนธตนฉบับ (Original Article) ทุกเรื่องจะไดรับตรวจทาน 

อานตนฉบับจากคณะบรรณาธิการ หรือผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกอยาง 

นอย 2 ทาน นิพนธตนฉบับควรมีความยาวประมาณ 10-15 หนากระดาษ  

A4 พิมพเวนบรรทัด หางจากขอบทุกดานอยางนอย 2.5 ซม. การรายงาน
การวิจัยควรมีขอมูลเรียงตามลำาดับ ดังตอไปนี้

1. แผนนำาปดหนาประกอบชื่อเรื่อง ผูนิพนธและสถาบัน
2. บทคัดยอ (abstract) ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และ  

keywords 2-5 คำา
3. เนื้อเรื่อง (text) ประกอบดวย : บทนำา (introduction) 

ประกอบ ดวยเหตุผลและวัตถุประสงคในการวิจัย  วัสดุและ

วิธีการ (materials and methods)  ผลการวิจัย (results)  
วิจารณ (discussion) และ เอกสารอางอิง (references)

4. ตาราง (table)
5. รูปและคำาบรรยาย (figures and figures legend)

l บทความฟนวิชา (Subject Review) เปนเรื่องที่สงมาเอง หรือ 
ทางคณะบรรณาธิการขอเชิญใหเขียน ทุกเรื่องจะไดรับการตรวจทาน 
ตนฉบับจากคณะบรรณาธิการ หรือผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกอยางนอย 
2 ทาน ไมควรยาวมากกวา 20 หนากระดาษ A4 พิมพเวนบรรทัด โดย
ทั่วไปบทความฟนวิชาควรจะมีขอมูลเรียงตามลำาดับดังตอไปนี้ : บทนำา 

(introduction)  เนื้อเรื่อง (text)  สรุป (summary) และเอกสาร 

อางอิง (references)
l รายงานผูปวย (Case Report) เปนผูปวยที่นาสนใจตางๆ มี 

ความยาวไมเกิน 10 หนากระดาษ A4 พิมพเวนบรรทัด ประกอบดวย 
ขอมูลเรียงตามลำาดับดังนี้ : บทคัดยอ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และ 
keyword (รหัสคำา) 2-6 คำา  บทนำารายงานผูปวย มีประวัติการตรวจ 
รางกาย ผลการตรวจทางหองปฏิบัติการตางๆ  วิจารณ และเอกสารอางอิง

l บทบรรณาธิการ (Editorial) คณะบรรณาธิการอาจเชิญผู 
เชี่ยวชาญมีความรู ความสามารถเขียนในเรื่องที่เกี่ยวกับนิพนธตนฉบับ
ที่จะลงพิมพในเลมนั้น ประกอบดวยขอมูลเรียงตามลำาดับ ดังนี้  บทนำา  

เนื้อเรื่อง  บทสรุป และเอกสารอางอิง (5-20 เรื่อง)
l จดหมายถึงบรรณาธิการ (Letters to the Editor) ผูอาน 

สามารถใหขอเสนอแนะหรือขอคิดเห็นตอบทความที่ตีพิมพลงไปในฉบับ
กอนๆ และควรจะมีคำาถามถึงคณะบรรณาธิการ จดหมายถึงบรรณาธิการ 
อาจเปน รายงานทางคลินิกแบบสั้นๆ ที่ตองการสื่ออยางรวดเร็วแบบสั้นๆ  
ความยาวไมควรเกิน 4 หนากระดาษ A4 พิมพเวนบรรทัด เอกสาร 
อางอิงไมควรเกิน 10 เรื่อง และมีชื่อและสถาบันของผูเขียน
l คลินิกแพทยประจำาบาน (Residents’ Clinic) จะเปนตัวอยาง 

ผูปวยที่นาสนใจ เสนอรายงานโดยแพทยประจำาบาน รวมกับอาจารยที่ 
ปรึกษา ลักษณะจะเปนใหขอมูลและมีโจทย ถามคำาถามเปนระยะๆ 
ประมาณ 5 คำาถาม และ ตามดวยบทวิจารณเอกสารอางอิงและคำาตอบ
l คำาถามประจำาฉบับ (Quiz) เปนภาพทางรังสี หรือรูปสวนตางๆ 

ของผูปวย หรือรูปภาพจากเลือด หรือผลการตรวจเลือด หรือตรวจ 
ทางหองปฏิบัติการตางๆ และมีคำาถามคำาเฉลย คำาอธิบายเพิ่มเติมและ
เอกสารอางอิง

คำาแนะนำาสำาหรับผูเขียน



l บทความจากการประชุม (Conference High-light) เปนการ 

สรุปเรื่องที่นาสนใจ การที่ไดไปประชุมมาทั้งในหรือตางประเทศที่อยาก

จะเปนสื่อใหผูอานที่ไมไดไปประชุมทราบ มีความยาวไมเกิน 5 หนา 

กระดาษ A4 พิมพเวนบรรทัด

l ยอวารสาร (Abstract Review) จากบทความภาษาตางประเทศ 

หรือภาษาไทย ที่ตีพิมพแลวไมนานและควรมีบทวิจารณสั้นๆ ประกอบดวย

l บทความพิเศษ (Special Article)

l ปกิณกะ (Miscellaneous) เปนบทความทั่วไปที่เกี่ยวกับกิจการ

ทางการแพทยหรือสายการแพทยตางๆ

การเตรียมตนฉบับ

l การพิมพตนแบบใหใชกระดาษขนาด A4 พิมพหนาเดียวเวน 

บรรทัด พิมพใหหางจากขอบทุกดานอยางนอย 2.5 ซม. และใสตัวเลข

หนาที่มุม บนขวาของกระดาษทุกหนา

l หนาแรกประกอบดวย ชื่อเรื่อง  ผูนิพนธ  ทั้งชื่อตัวชื่อสกุล 

คุณวุฒิ และสถานที่ทำางานทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  ชื่อเรื่องควร

สั้นและใหไดใจความตรงกับจุดประสงคและเนื้อเรื่อง
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*The European Atrial Fibrillation Trial Study Group.  Optimal 

oral anticoagulant therapy in patients with nonrheumatic atrial 

fibrillation and recent cerebral ischemia.  N Engl J Med 1995; 

333:5-10

l เอกสารที่เปนหนังสือสำาหรับหนังสือที่มีผูนิพนธคนเดียว

*Isbister J.  Clinical Haematology : A Problem Oriented Approach. 

Sydney : Williams & Wilkins, Asis Pty Limited, 1986.

l หนังสือที่มีบรรณาธิการและผูนิพนธหลายคนรวมกันเขียน

*Malpas JS, Bergsagel DE, Kyle RA.  Myeloma : Biology and 

Management.  Oxford : Oxford University Press, 1995.
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*American Medical Association, Department of Drugs.  AMA 

durg evaluations 3rd. Littletion : Publishing Sciences Group, 1997.
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*Weatherall DJ.  The thalassemisa.  In : Beutler E, Lichtman 

MA, Coller BS, Kipps TJ, eds.  Williams Hematology.  5th ed.  

New York: McGraw-Hill, Inc., 1995:481-615.
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