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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. 097-138-0938

เรื่องที่ลงพิมพ

•	 นิพนธตนฉบับ (Original Article) ทุกเรื่องจะไดรับตรวจ

ทาน อานตนฉบับจากคณะบรรณาธิการ หรือผูทรงคุณวุฒิจากภายนอก

อยางนอย 2 ทาน นิพนธตนฉบับควรมีความยาวประมาณ 10-15 หนา

คำาแนะนำาสำาหรับผูเขียน

กระดาษ A4 ตัวอักษร TH SarabunNew ขนาด 16 พิมพไมเวน

บรรทัด หางจากขอบทุกดานอยางนอย 2.5 ซม. การรายงานการวิจัย

ควรมีขอมูลเรียงตามลำาดับ 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 หรือผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกอยาง

นอย 2 ทาน ไมควรยาวมากกวา 20 หนากระดาษ A4 พิมพไมเวน

บรรทัด โดยทั่วไปบทความฟื้นวิชาควรจะมีขอมูลเรียงตามลำาดับดังตอ

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

เอกสารอางอิง (references)

•	 รายงานผูปวย (Case Report) เป็นผูป่วยที่นาสนใจ มีความ

ยาวไมเกิน 10 หนากระดาษ A4 พิมพไมเวนบรรทัด ประกอบดวย 

ขอมูลเรียงตามลำาดับดังนี้ : บทคัดยอ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และ

คำาสำาคัญ 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) ผูอาน

สามารถใหขอเสนอแนะหรือขอคิดเห็นตอบทความที่ตีพิมพลงไปในฉบับ

กอนๆ และควรจะมีคำาถามถึงคณะบรรณาธิการ จดหมายถึงบรรณาธิการ 

อาจเป็น รายงานทางคลินิกแบบสั้นๆ ที่ตองการสื่ออยางรวดเร็วแบบ

สั้นๆ ความยาวไมควรเกิน 4 หนากระดาษ A4 พิมพไมเวนบรรทัด 

เอกสารอางอิงไมควรเกิน 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 พิมพไมเวนบรรทัด

•	 ยอวารสาร (Abstract Review) จากบทความภาษาตางประเทศ 

หรือภาษาไทย ที่ตีพิมพแลวไมนานและควรมีบทวิจารณสั้นๆ ประกอบดวย

•	 บทความพิเศษ (Special Article)

•	 ปกิณกะ (Miscellaneous) เป็นบทความทั่วไปที่เกี่ยวกับกิจการ

ทางการแพทยหรือสายการแพทยตางๆ

การเตรียมตนฉบับ

•	 การพิมพตนแบบใหใชกระดาษขนาด A4 พิมพหนาเดียวไม

เวนบรรทัด พิมพใหหางจากขอบทุกดานอยางนอย 2.5 ซม. และใส

ตัวเลขหนาที่มุม 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)

•	 ใสชื่อผูนิพนธทุกคน หากมีผูนิพนธไมเกิน 6 คน ใหใสชื่อทุก

คน 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 [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.



“เวชสารแพทยทหารบก” (Royal Thai Army Medical Jour-

nal) is an academic journal of the Royal Thai Army Medi-

cines for dissemination of researches and knowledge on 

medical and army medical affairs to those under the Royal 

Thai Army Medical Department and the public.  A call 

for articles is for both Thai and English literature, and 

the journal is published quarterly i.e. 4 journals per year 

(January-March, April-June, July-September, October- 

December).

Conditions

l The submitted manuscript must not be either pre-

viously published or in the process of publication in any 

other journal.

l All materials published in the Royal Thai Army 

Medical Journal are properties of the Royal Thai Army 

Medical Department (all rights reserverved).

l Any messages or opinions presented in the article 

are solely those of the author and do not represent those of 

the Royal Thai Army Medical Department or the editorial 

board of the Royal Thai Army Medical Department.

l When an article is published, the author of the 

manuscript, subject reviews, case reports, and articles will 

receive 2 printed copies.

Objectives

l To disseminate medical research findings, subject 

reviews, and case reports

l To disseminate general scientific knowledge

l To disseminate army medical affairs 

l To create research articles with international stan-

dards

l To be a platform for coordination and knowledge 

exchange between medical staffs

l To disseminate activities and news of the Royal 

Thai Army Medical Department

Manuscript Submission

Submit an electronic manuscript and the submission 

form as a Word for Windows file to rtamedj@pcm.ac.th, or 

as a  DVD to the Editor Col. Sarawut Jindarat, Department 

of Pharmacology, Phramongkutklao College of Medicine, 

Rajvithi Rd., Rajthevi, Bangkok, 10400 Tel. 097-138-0938.

Published Article

l All original articles will be reviewed by the Edito-

rial Board and at least 2 external experts.  Original articles 

should be about 10-15 pages of A4 paper, size 16 of TH 

SarabunNew font, single space, with margins of at least 

2.5 cm from all sides.  Details of the research report should 

be in the following order:

1. Cover sheet with research title, author’s name 

and institution

2. Abstract (both in Thai and in English) and 2-5 

keywords

3. Text consisting of introduction, research objec-

tives, materials and methods, research ethics 

approval, results, discussion, and references

4. Table

5. Figure and figures legend

6. Certificate from an office of research ethics 

committee or institutional review board (if any)

l A subject review is an article submitted by the au-

thor or by invitation from the Editorial Board.  All subject 

reviews will be reviewed by the Editor Board and at least 

2 external experts.  Subject reviews should not be longer 

than 20 pages of A4 paper with single space.  In general, 

details of the subject review should be in the following 

order: introduction, text, summary, and references

l A case report is from interesting cases and should 

not be longer than 10 pages of A4 paper with single space.  

Details of the case report should be in the following order: 

abstract (both in Thai and in English) and 2-5 keywords, 

introduction, patient reports, physical examinations, labo-

ratory results, discussion, and references.

l Editorial.  The Editorial Board may invite an expert 

to write an aricle related to the original article that will be 

published in the journal.  The Details of the editorial are in 

the following order: introduction, text, summary, and 5-20 

references.

Advices for the Author



l Letters to the Editor.  Readers can provide sugges-

tions or comments on articles published in previous jour-

nals, and readers should have questions to the Editorial 

Board.  Letters to the Editor may be short clinical reports 

consisting of no longer than 4 pages of A4 paper with 

single space, no more than 10 references, and reader’s 

name and institution.

l Residents’ Clinic is an interesting case, reported 

by Residency and advisors, containing details and about 

5 questions, followed by discussion, references, and the 

corresponding answers.

l Quiz contains radiographic images or pictures of 

various parts of patient body, pictures from blood or blood 

test results, or laboratory results, and questions, answers, 

additional explanation, and references.

l Conference highlight is a summary of interesting 

topics from both domestic and international conferences 

to inform those who could not participate in.  The confe-

rence highlight is not longer than 5 pages of A4 paper 

with single space.

l Abstract review from foreign language or Thai 

articles which were recently published, with short discus-

sion.

l Special article

l Miscellaneous is a general article about medical 

affairs 

Manuscript Preparation

l Print the manuscript on A4 paper, single sided 

with single 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 

name and surname, qualifications, and workplace (both in 

Thai and English).  The title should be short and relevant 

to the objective and the main text.

l The second page contains no more than 250 words 

of abstract in Thai and in English, the title, and the au-

thor’s name (both in Thai and in English)

l The text should be simple and concise.  If the 

manuscript is in Thai, follow the rules according to the 

Royal Institute Dictionary.  Do not use punctuation marks. 

Use only Thai words except English words that cannot be 

translated clearly. If an abbreviation is not universal, indi-

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 

title in the order of appearance in the text.

l Use black-and-white figures or ink-based images 

with a title in the order of appearance in the text.

l Explanation of figures is printed separately with 

concise messages.

l In-text citations is in numeric order with Arabic 

numbers (superscript) and without bracket.

l Use Vancouver reference style, by “International 

Committee of Medical Journal Editors: ICMJE” in the order 

of appearance in the text.  Abbreviation of journal names 

is written according to the Index Medicus.

l All references are written in English.  If the source 

of references is in Thai or other foreign languages, there 

must be an article title and the author’s name in English 

in the text or the source of those references.

Examples of References

Articles in Journals

l Write the names of all authors if there are no more 

than 6 others, otherwise, write the names of the 

first six authors followed by et al.  The format is the 

surname and the initial of the first name.

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.

l Organization(s) as author

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.

l 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.

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.

Electronic Material Reference

l 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 [cited 2002 Aug 12];102(6):[about 1 

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

l 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.

l 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/improv-

ing-palliative-care-for-cancer.

https://www.nap.edu/catalog/10149/improving-palliative-care-for-cancer
https://www.nap.edu/catalog/10149/improving-palliative-care-for-cancer


แบบฟอรมสงบทความลงตีพิมพในเวชสารแพทยทหารบก

วันที่...........เดือน.............................พ.ศ. ...................

เรื่อง สงบทความและลายมือชื่อยินยอมของผูนิพนธ
เรียน บรรณาธิการเวชสารแพทยทหารบก
สิ่งที่สงมาดวย (โปรดกาเครื่องหมาย ü ใน q)

q บทความ จำานวน ................ หนา q รูปภาพ จำานวน .................ภาพ
q CD จำานวน ................ แผน q สไลด จำานวน .................ภาพ

l ประเภทบทความที่สง (โปรดใสชื่อเรื่อง)

q นิพนธตนฉบับ (Original article) ............................................................................................................................
  ...............................................................................................................................................................................
q บทความฟื้นวิชา (Subject review)..........................................................................................................................
  ...............................................................................................................................................................................
q รายงานผูป่วย (Case report) ...................................................................................................................................
  ...............................................................................................................................................................................
q บทบรรณาธิการ (Editorial) .....................................................................................................................................
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