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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  กอง 

สูตินรีเวชกรรม อาคารพัชรกิตติยาภา ชั้น 9 โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา 

ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กทม. 10400 โทร 02-763-4061  โทรสาร 02 

354-7630 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 
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