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“เวชสารแพทยทหารบก” (Royal Thai Army Medical Journal) 

เป็นวารสารทางวิชาการแพทยทหารบก มีจุดประสงคเพื่อเผยแพรงานวิจัย

และความรูเกี่ยวกับกิจการสายแพทย และการเสนารักษ แกผูที่สังกัด

กรมแพทยทหารบก และผูที่สนใจ โดยเปิดโอกาสใหมีการเสนอบทความ

ประเภทตางๆ ทั้ง ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยตีพิมพออกทุก 3 

เดือน ปละ 4 ฉบับ (มกราคม-มีนาคม, เมษายน-มิถุนายน, กรกฎาคม-

กันยายน, ตุลาคม-ธันวาคม)

เงื่อนไข

•	 ตนฉบับที่สงใหพิจารณาจะตองไมเคยตีพิมพในวารสารอื่นมา

กอน และไมอยูในระหวางกำาลังตีพิมพในวารสารฉบับอื่น

•	 เรื่องทั้งหมดที่ตีพิมพเผยแพรในเวชสารแพทยทหารบกจะตก 

เป็นสมบัติของกรมแพทยทหารบก และเป็นผูสงวนสิทธิ์ทุกประการ

•	 ขอความและขอคิดเห็นตางๆ เป็นของผูเขียนบทความนั้นๆ 

ไมใชความเห็นของกรมแพทยทหารบก และคณะบรรณาธิการเวช

สารแพทยทหารบก

•	 เมื่อเรื่องไดรับการตีพิมพเผยแพรแลว ผูเขียนนิพนธตนฉบับ 

บทความฟื้นวิชา รายงานผูป่วย และบทความตางๆ จะไดรับสำาเนาพิมพ 

จำานวน 2 ฉบับ 

จุดประสงค

•	 เพื่อเผยแพรผลงานวิจัย บทความฟื้นวิชา และรายงานผูป่วย

ที่นาสนใจทางการแพทย

•	 เพื่อเผยแพรความรูทางวิทยาศาสตรทั่วไป

•	 เพื่อเผยแพรกิจการเกี่ยวกับเสนารักษ

•	 เพื่อสรางสรรคงานเขียนของนักวิจัยตามมาตรฐานสากล

•	 เพื่อเป็นสื่อประสานงานและแลกเปลี่ยนความรูความคิดเห็น

ระหวางบุคลากรทางสายการแพทย

•	 เพื่อเผยแพรกิจกรรมและขาวสารทางวิชาการของกรมแพทย

ทหารบก

การสงตนฉบับ

ใหสงตนฉบับอิเล็กทรอนิกสและแบบฟอรมสงบทความลงตีพิมพฯ 

โดยใช word for windows มาที่ e-mail: rtamedj@pcm.ac.th หรือ

สงในรูปแบบ DVD มาที่บรรณาธิการ พ.อ. ศราวุธ จินดารัตน ภาค

วิชาเภสัชวิทยา วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา ถนนราชวิถี เขต

ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0-2354-7752

เรื่องที่ลงพิมพ

•	 นิพนธตนฉบับ (Original Article) ทุกเรื่องจะไดรับตรวจ

ทาน อานตนฉบับจากคณะบรรณาธิการ หรือผูทรงคุณวุฒิจากภายนอก

อยางนอย 2 ทาน นิพนธตนฉบับควรมีความยาวประมาณ 10-15 หนา

คำาแนะนำาสำาหรับผูเขียน

กระดาษ A4 พิมพเวนบรรทัด หางจากขอบทุกดานอยางนอย 2.5 ซม. 

การรายงานการวิจัยควรมีขอมูลเรียงตามลำาดับ ดังตอไปนี้

1. แผนนำาปิดหนาประกอบชื่อเรื่อง ผูนิพนธและสถาบัน

2. บทคัดยอ (abstract) ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และ

คำาสำาคัญ (keywords) 2-5 คำา

3. เนื้อเรื่อง (text) ประกอบดวย: บทนำา (introduction) 

ประกอบดวยเหตุผลและวัตถุประสงคในการวิจัย วัสดุ

และวิธีการ (materials and methods) รวมถึงการ

รับรองจริยธรรมการวิจัย ผลการวิจัย (results) วิจารณ 

(discussion) และ เอกสารอางอิง (references)

4. ตาราง (table)

5. รูปและคำาบรรยาย (figures and figures legend)

6. เอกสารรับรองจากสำานักงานพิจารณาจริยธรรมการวิจัย 

ถามี 

•	 บทความฟื้นวิชา (Subject Review) เป็นเรื่องที่สงมาเอง 

หรือ ทางคณะบรรณาธิการขอเชิญใหเขียน ทุกเรื่องจะไดรับการตรวจ

ทานตนฉบับจากคณะบรรณาธิการ หรือผูทรงคุณวุฒิจากภายนอก

อยางนอย 2 ทาน ไมควรยาวมากกวา 20 หนากระดาษ A4 พิมพเวน

บรรทัด โดยทั่วไปบทความฟื้นวิชาควรจะมีขอมูลเรียงตามลำาดับดังตอ

ไปนี้ : บทนำา (introduction) เนื้อเรื่อง (text) สรุป (summary) และ

เอกสารอางอิง (references)

•	 รายงานผูปวย (Case Report) เป็นผูป่วยที่นาสนใจ มีความ

ยาวไมเกิน 10 หนากระดาษ A4 พิมพเวนบรรทัด ประกอบดวย ขอมูล

เรียงตามลำาดับดังนี้ : บทคัดยอ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และคำา

สำาคัญ 2-5 คำา บทนำา รายงานผูป่วย มีประวัติการตรวจรางกาย ผล

การตรวจทางหองปฏิบัติการ วิจารณ และเอกสารอางอิง

•	 บทบรรณาธิการ (Editorial) คณะบรรณาธิการอาจเชิญผู

เชี่ยวชาญมีความรู ความสามารถเขียนในเรื่องที่เกี่ยวกับนิพนธตนฉบับ

ที่จะลงพิมพในเลมนั้น ประกอบดวยขอมูลเรียงตามลำาดับ ดังนี้ บทนำา 

เนื้อเรื่อง บทสรุป และเอกสารอางอิง (5-20 เรื่อง)

•	 จดหมายถึงบรรณาธิการ (Letters to the Editor) ผูอานสามารถ

ใหขอเสนอแนะหรือขอคิดเห็นตอบทความที่ตีพิมพลงไปในฉบับกอนๆ 

และควรจะมีคำาถามถึงคณะบรรณาธิการ จดหมายถึงบรรณาธิการ อาจ

เป็น รายงานทางคลินิกแบบสั้นๆ ที่ตองการสื่ออยางรวดเร็วแบบสั้นๆ 

ความยาวไมควรเกิน 4 หนากระดาษ A4 พิมพเวนบรรทัด เอกสาร

อางอิงไมควรเกิน 10 เรื่อง และมีชื่อและสถาบันของผูเขียน

•	 คลินิกแพทยประจำาบาน (Residents’ Clinic) จะเป็นตัวอยาง

ผูป่วยที่นาสนใจ เสนอรายงานโดยแพทยประจำาบาน รวมกับอาจารย



ที่ปรึกษา ลักษณะจะเป็นใหขอมูลและมีโจทย ถามคำาถามเป็นระยะ 

ประมาณ 5 คำาถาม และ ตามดวยบทวิจารณ เอกสารอางอิง และคำาตอบ

•	 คำาถามประจำาฉบับ (Quiz) เป็นภาพทางรังสี หรือรูปสวนตางๆ 

ของผูป่วย หรือรูปภาพจากเลือด หรือผลการตรวจเลือด หรือตรวจ

ทางหองปฏิบัติการ และมีคำาถาม คำาเฉลย คำาอธิบายเพิ่มเติม และ

เอกสารอางอิง

•	 บทความจากการประชุม (Conference High-light) เป็นการ

สรุปเรื่องที่นาสนใจ การที่ไดไปประชุมมาทั้งในหรือตางประเทศที่อยาก

จะเป็นสื่อใหผูอานที่ไมไดไปประชุมทราบ มีความยาวไมเกิน 5 หนา

กระดาษ A4 พิมพเวนบรรทัด

•	 ยอวารสาร (Abstract Review) จากบทความภาษาตางประเทศ 

หรือภาษาไทย ที่ตีพิมพแลวไมนานและควรมีบทวิจารณสั้นๆ ประกอบดวย

•	 บทความพิเศษ (Special Article)

•	 ปกิณกะ (Miscellaneous) เป็นบทความทั่วไปที่เกี่ยวกับกิจการ

ทางการแพทยหรือสายการแพทยตางๆ

การเตรียมตนฉบับ

•	 การพิมพตนแบบใหใชกระดาษขนาด A4 พิมพหนาเดียวเวน

บรรทัด พิมพใหหางจากขอบทุกดานอยางนอย 2.5 ซม. และใสตัวเลข

หนาที่มุม บนขวาของกระดาษทุกหนา

•	 หนาแรกประกอบดวย ชื่อเรื่อง ผูนิพนธ ทั้งชื่อตัวชื่อสกุล คุณวุฒิ 

และสถานที่ทำางานทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ชื่อเรื่องควรสั้นและให

ไดใจความตรงกับจุดประสงคและเนื้อเรื่อง 

•	 หนาที่ 2 ประกอบดวย บทคัดยอภาษาไทยและอังกฤษ ไม

เกิน 250 คำาทั้งสองภาษา และมีชื่อเรื่องอยางสั้น และชื่อผูเขียนทั้งภาษา

ไทยและภาษาอังกฤษ

•	 เนื้อเรื่องควรใชภาษาที่งายสั้น กะทัดรัด แตชัดเจน ถาตนฉบับ

เป็นภาษาไทยใหยึดตามหลักพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ไมใช

เครื่องหมายวรรคตอน ควรใชคำาภาษาไทยใหมากที่สุด ยกเวนคำาภาษา

อังกฤษที่แปลไมได หรือแปลแลวทำาใหไดใจความไมชัดเจน ถาใชคำา

ยอที่ไมสากลตองบอกคำาเต็มไวทุกครั้งที่ใชครั้งแรก สำาหรับยาควรใช

ชื่อสามัญเสมอ (generic name) หากจำาเป็นใหใสไวในวงเล็บ

•	 ตาราง ใหพิมพแยกตางหาก ตารางแตละแผนมีหัวเรื่องเรียง

ตามลำาดับของตารางตามเนื้อเรื่อง

•	 ภาพ ใชภาพขาว-ดำา หรือภาพเขียนดวยหมึก บนกระดาษสี

ขาว ใหชื่อกำากับภาพเรียงตามลำาดับในเนื้อเรื่อง 

•	 คำาอธิบายภาพ ใหพิมพแยกแตละภาพ ควรจะใชขอความที่

กระชับไดใจความสมบูรณ

•	 การอางอิงในเนื้อหาของบทความ (In-text Citations) เรียง

ตามลำาดับ โดยใชตัวเลขอารบิกยกขึ้น (superscript) ไมตองมีวงเล็บ

•	 เอกสารอางอิง ใชแวนคูเวอร (Vancouver Reference Style) 

โดย “International Committee of Medical Journal Editors: 

ICMJE” ใสหมายเลขเรียงตามลำาดับที่อางอิงในเนื้อเรื่อง การยอชื่อ

วารสารใหใชตาม Index Medicus 

•	 เขียนอางอิงเป็นภาษาอังกฤษทุกรายการอางอิง หากแหลงที่มา

ของรายการอางอิงมีเนื้อหาเป็นภาษาไทย หรือภาษาตางประเทศอื่นๆ 

จะตองมีการกำาหนดชื่อเรื่องของบทความ (Article Title) และชื่อ

ผูนิพนธ (Author) เป็นภาษาอังกฤษกำากับไวในบทความหรือแหลง

ที่มาของรายการอางอิงนั้น 

ตัวอยางการเขียนเอกสารอางอิง

บทความวารสาร (Articles in Journals)

•	 หากมีผูนิพนธไมเกิน 6 คน ใหใสชื่อทุกคน ถามากกวา 6 คน 

ใสชื่อ 6 คนแรก แลวตามดวย et al. โดยใชชื่อสกุล (Surname) 

ตามดวยอักษรตัวแรกของชื่อ 

Kaewput W, Thongprayoon C, Mungthin M, Jindarat 

S, Varothai N, Suwannahitatorn P, et al.  Temporal 

trends in optimal diabetic care and complications 

of elderly type 2 diabetes patients in Thailand: A 

nationwide study.  J Evid Based Med. 2019;12(1):22-8.

•	 หนวยงานหรือกลุมบุคคลเป็นผูนิพนธหลัก (Organization) 

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(1):5-10.

•	 มีทั้งผูนิพนธ และหนวยงานเป็นผูรับผิดชอบหลัก (Both 

personal authors and organization as author)

Chittawatanarat K, Sataworn D, Thongchai C; Thai 

Society of Critical Care Medicine Study Group.  

Effects of ICU characters, human resources and 

workload to outcome indicators in Thai ICUs: the 

results of ICU-RESOURCE I study.  J Med Assoc 

Thai. 2014;97(Suppl 1):S22-30.

หนังสือและสิ่งพิมพ (Books and other Monographs)

•	 ผูนิพนธเป็นผูรับผิดชอบหลัก (Personal author(s))

Murray PR, Rosenthal KS, Kobayashi GS, Pfaller MA. 

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

•	 มีทั้งผูนิพนธ และบรรณาธิการเป็นผูรับผิดชอบหลัก (Author(s) 

and editor(s))

Breedlove GK, Schorfheide AM. Adolescent pregnancy.  

2nd ed.  Wieczorek RR, editor.  White Plains (NY): 

March of Dimes Education Services; 2001.



•	 หนวยงานเป็นผูรับผิดชอบหลัก (Organization(s) as author)

American Occupational Therapy Association, Ad 

Hoc Committee on Occupational Therapy Manpower. 

Occupational therapy manpower: a plan for progress. 

Rockville (MD): The Association; 1985. 84 p.

•	 บทหนึ่งในหนังสือ (Chapter in a book)

Meltzer PS, Kallioniemi A, Trent JM.  Chromosome 

alterations in human solid tumors.  In: Vogelstein 

B, Kinzler KW, editors.  The genetic basis of human 

cancer.  New York: McGraw-Hill. 2002. p. 93-113.

การอางอิงเอกสารอิเล็กทรอนิกส (Electronic Material)

•	 บทความวารสารเฉพาะบนอินเทอรเน็ต (Journal article on 

the Internet)

Abood S.  Quality improvement initiative in nursing 

homes: the ANA acts in an advisory role.  Am J Nurs 

[Internet]. 2002 Jun [cited 2002 Aug 12];102(6):[about 

1 p.]. Available from: https://ovidsp.tx.ovid.com/ 

•	 บทความวารสารเฉพาะบนอินเทอรเน็ตที่มีรหัสประจำาบทความ

ดิจิทัล (Article with a Digital Object Identifier (DOI))

Zhang M, Holman CD, Price SD, Sanfilippo FM, Preen 

DB, Bulsara MK.  Comorbidity and repeat admission 

to hospital for adverse drug reactions in older adults: 

retrospective cohort study.  BMJ. 2009;338:a2752. 

doi:10.1136/bmj.a2752.

•	 เอกสาร หนังสือเฉพาะบนอินเทอรเน็ต (Monograph on the 

Internet)

Foley KM, Gelband H, editors.  Improving palliative 

care for cancer [Internet].  Washington: National 

Academy Press; 2001 [cited 2002 Jul 9].  Available 

from: https://www.nap.edu/catalog/10149/improving-

palliative-care-for-cancer.
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Conditions
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double space, no more than 10 references, and reader’s 
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l Special article
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with double space and margins at least 2.5 cm from all 

edges and page numbers on top right of every page.

l The first page consists of the title, the author’s 
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cate the full word when first used.  For drugs, use generic 

names (in bracket when necessary).

l Tables are printed separately.  Each table has a 
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concise messages.

l In-text citations is in numeric order with Arabic 

numbers (superscript) and without bracket.

l Use Vancouver reference style, by “International 
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of references is in Thai or other foreign languages, there 

must be an article title and the author’s name in English 
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than 6 others, otherwise, write the names of the 
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Kaewput W, Thongprayoon C, Mungthin M, Jinda-

rat S, Varothai N, Suwannahitatorn P, et al.  Tem-

poral trends in optimal diabetic care and com-

plications of elderly type 2 diabetes patients in 

Thailand: A nationwide study.  J Evid Based Med. 

2019;12(1):22-8.
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Optimal oral anticoagulant therapy in patients with 

nonrheumatic atrial fibrillation and recent cerebral 

ischemia.  N Engl J Med. 1995;333(1):5-10.
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Chittawatanarat K, Sataworn D, Thongchai C; Thai 



Society of Critical Care Medicine Study Group. 

Effects of ICU characters, human resources and 

workload to outcome indicators in Thai ICUs: the 

results of ICU-RESOURCE I study.  J Med Assoc 

Thai. 2014;97(Suppl 1):S22-30.

Books and other Monographs

l Personal author(s)

Murray PR, Rosenthal KS, Kobayashi GS, Pfaller 

MA.  Medical microbiology.  4th ed.  St. Louis: 

Mosby; 2002.

l Author(s) and editor(s)

Breedlove GK, Schorfheide AM.  Adolescent preg-

nancy.  2nd ed.  Wieczorek RR, editor.  White Plains 

(NY): March of Dimes Education Services; 2001.

l Organization(s) as author

American Occupational Therapy Association, Ad 

Hoc Committee on Occupational Therapy Man-

power.  Occupational therapy manpower: a plan for 

progress.  Rockville (MD): The Association; 1985. 

84p.

l Chapter in a book

Meltzer PS, Kallioniemi A, Trent JM.  Chromosome 

alterations in human solid tumors.  In: Vogelstein 

B, Kinzler KW, editors.  The genetic basis of human 

cancer.  New York: McGraw-Hill; 2002. p.93-113.
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ing homes: the ANA acts in an advisory role. 
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12];102(6):[about 1 p.].  Available from: https://ovid-
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l Article with a Digital Object Identifier (DOI)

Zhang M, Holman CD, Price SD, Sanfilippo FM, 
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admission to hospital for adverse drug reactions 
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Foley KM, Gelband H, editors.  Improving palliative 
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from: https://www.nap.edu/catalog/10149/improv-

ing-palliative-care-for-cancer.
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