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นโยบายของกองบรรณาธกิาร
เรื�องที�จะส่งมาลงพิมพใ์นแพทยสารทหารอากาศ ตอ้งไม่เคยตีพิมพใ์นหนงัสืออื�นมาก่อนและเมื�อตีพิมพเ์สร็จแลว้

เรื�องจะเป็นลขิสทิธิ�ของแพทยสารทหารอากาศ จะคดัลอกหรอืตพีมิพเ์ผยแพร่ในหนงัสืออื�นไม่ได ้ เวน้แต่จะไดร้บัอนุญาตจาก
แพทยสารทหารอากาศก่อน เมื�อไดร้บัการตพีิมพเ์ผยแพร่แลว้ผูเ้ขยีนบทความจะไดร้บัสาํเนาพิมพจ์าํนวน �� ฉบบั หากเรื�อง
ใดตอ้งการเพิ�มกรุณาติดต่อผูจ้ดัการวารสาร อนึ�งกองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ� ในการตรวจทานแกไ้ขตน้ฉบบัและพิจารณา
ตพีมิพข์อ้ความและขอ้คดิเหน็ต่าง ๆ ในหนงัสอืนี� ถอืวา่เป็นความคดิเหน็และความรบัผดิชอบของเจา้ของบทความ

การเตรยีมตน้ฉบบั
ใหส้่งบทความเป็นภาษาองักฤษหรอืภาษาไทย โดยมชีื�อเรื�องและบทคดัยอ่เป็นภาษาองักฤษ ความยาวไม่เกนิ  ��� คาํ

พรอ้ม Key word กาํกบัใตบ้ทคดัยอ่ ชื�อเรื�องภาษาองักฤษตอ้งพมิพอ์กัษรตน้คาํเป็นตวัใหญ่ทกุคาํ ท ั�งนี�ยกเวน้ คาํบรุพบทและ
article นาํหนา้ และขอไฟลรู์ปภาพเจา้ของผูเ้ขียนบทความแนบมาดว้ย

การส่งตน้ฉบบัใหพ้มิพด์ว้ย Cordia New ขนาด ��  หนา้เดยีว คอลมันเ์ดยีว เวน้ขอบกระดาษ � นิ�ว บนกระดาษ
ขนาด A4 ความยาวไม่เกนิ �� หนา้กระดาษ A4 ใส่เลขหนา้กาํกบัทกุหนา้ที�มมุขวาบนของกระดาษ ภาพประกอบและตาราง
ใหแ้ยกออกจากตน้ฉบบั ส่งตน้ฉบบัไมพ่บัจาํนวน � ชดุ (รวมท ั�งภาพและตาราง) พรอ้มจดหมายเพื�อขอตพีมิพ ์โดยใสช่ื�อ ผูน้ิพนธ์
และชื�อสถาบนัเป็นภาษาองักฤษ ชื�อผูน้ิพนธ์ใหใ้ส่ชื�อตวัและชื�อสกุลเต็ม พรอ้มดว้ยปริญญาหรือคุณวุฒิสูงสุดไม่เกิน �
โดยใชต้วัยอ่ของปรญิญาหรอืคุณวุฒิที�เป็นสากล

กรณีที�ผูแ้ต่งหลายคน ใหเ้รียงตามลาํดบัความสาํคญัในงานนั�น ๆ และใหช้ื�อและสถานที�ตดิต่อ พรอ้มหมายเลข
โทรศัพท์, โทรสาร  และจะต ้องมี E-mail address ของผู ้ร ับผิดชอบบทความเพื� อการติดต่อได ้สะดวก ส่ งมาย ัง
บรรณาธิการแพทยสารทหารอากาศ กองวิทยาการ กรมแพทยท์หารอากาศ ถนนพหลโยธิน แขวงสายไหม เขตสายไหม
กรุงเทพมหานคร ����� หรือทาง E-mail : medicalgazette@gmail.com, nprommas@gmail.com

ประเภทของบทความ
ประกอบดว้ย นิพนธต์น้ฉบบั (Original Articles) รายงานผูป่้วย (Case Reports) วจิยัสิ�งประดษิฐ ์(Innovations)

บทความฟื� นฟูวชิาการ (Review Articles) อภปิรายคลนิกิร่วมพยาธิ (Clinico-pathological Conferences)

นิพนธต์น้ฉบบั ไดแ้ก่ บทความผลงานวจิยัที�ทาํขึ�นใหม่ ประกอบดว้ย บทนาํ บอกเหตุผลที�ทาํการศึกษานี�
(Original Articles) วตัถปุระสงค ์ วสัดุ (หรอืผูป่้วย) วธิีการ ผล วจิารณ์ผล สรุป กติตกิรรมประกาศ เอกสารอา้งองิ

คาํสาํคญั (Key words) 2-5 คาํ

รายงานผูป่้วย เขยีนได ้ � แบบ คือ รายงานอยา่งละเอยีดหรือส ั�น ๆ ประกอบดว้ย บทนาํ รายงานผูป่้วย
(Case Reports) วจิารณ์อาการทางคลนิิก ผลตรวจทางหอ้งปฏิบตัิการ เสนอขอ้คิดเหน็ สรุป เอกสารอา้งอิง

และบทคดัยอ่

วิจยัสิ�งประดษิฐ ์ กล่าวถงึสิ�งประดษิฐ ์ ซึ�งจะเนน้รายละเอียดของส่วนประกอบ และการทดลองใชส้ิ�งประดิษฐ์
(Innovations) ขอ้ดี ขอ้เสีย ที�เกิดขึ�น โดยมีการทดลองตามข ั�นตอน มีสถิติสนบัสนุนวิจารณ์เหมือนกบั

เขยีนนิพนธต์น้ฉบบั

คําแนะนาํสําหรบัผูส่้งบทความ
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บทความฟื� นฟูวิชาการ เป็นบทความที�เขยีนจากการรวบรวมความรูเ้รื�องใดเรื�องหนึ�ง โดยเฉพาะจากวารสารต่าง ๆ  ท ั�งใน
(Review Articles) และต่างประเทศ นาํมาวเิคราะห ์ วจิารณ์ เปรยีบเทยีบเพื�อใหเ้กดิความกระจ่างในเรื�องนั�นยิ�งขึ�น

ควรเป็นบทความที�ใหค้วามรูใ้หม่ รวบรวมสิ�งตรวจพบใหม่หรือเรื�องที�น่าสนใจที�ผูอ้่านนาํไป
ประยุกตไ์ด ้ประกอบดว้ย บทนาํ ความรูเ้กี�ยวกบัเรื�องที�นาํมาเขยีน วจิารณ ์สรุป และเอกสาร
อา้งองิ

อภปิรายคลนิิกร่วมพยาธิ เป็นการรายงานผูป่้วยที�น่าสนใจที�มกีารวนิิจฉยัแน่นอน แสดงผลการตรวจที�น่าสนใจ รงัสภีาพ
(Clinico-pathological ที�ช่วยในการวนิิจฉัย ผลการตรวจชิ�นเนื� อ ผลการตรวจทางหอ้งปฏบิตัิการ วจิารณ์และสรุป
Conferences) การวนิิจฉยัโรค

เอกสารอา้งองิ การเรียงลาํด ับเอกสารอา้งอิงใหใ้ชร้ะบบ Vancuver แลว้นาํมารวบรวมไวต้ามลาํด ับ
ในสว่นเอกสารอา้งองิทา้ยบทความ การแจง้เอกสารอา้งองิ ควรมลีกัษณะดงันี�

* วารสารภาษาองักฤษ ใหเ้ริ�มตน้ดว้ยนามสกลุของผูเ้ขยีนคนแรก ตามดว้ยอกัษรตวัแรกของชื�อตน้และชื�อกลาง
ใส่ชื�อผู เ้ขียนทุกคนคั �นดว้ยเครื�องหมายจุลภาค ตามดว้ยชื�อเรื�องของบทความ อา้งอิงชื�อวารสาร การย่อชื�อวารสาร
ใหใ้ช ้ตามแบบ Index Medicus และปีที�อา้งองิใหใ้ชปี้ครสิตศ์กัราช

* ถา้มผูีแ้ต่งไมเ่กนิ � คน ใหใ้ส่ชื�อผูแ้ต่งทกุคน แตถ้า้มตี ั�งแต่ � คนขึ�นไป ใหใ้ส ่� ชื�อแรกแลว้เตมิ et. al.
* กรณีเอกสารอา้งอิงเป็นวารสาร ใหจ้ดัลาํดบัและเครื�องหมายวรรคตอนดงันี�   ผูแ้ต่ง, ชื�อบทความ, ชื�อย่อวารสาร, ปี;
      ปีที� (vol.): หนา้   ตวัอยา่งเช่น  Nicot GS, Merle LJ, Charmes JP, et. al.  Transient glomerular proteinuria,

enzymuria, and nephrotoxic reaction induced by radiocontrast media. JAMA. 1984;252(17):2432-4.
* กรณีเอกสารอา้งอิงเป็นหนังสอืหรือตาํรา ใหจ้ดัลาํดบัและเครื�องหมายวรรคตอนดงันี�  ชื�อบรรณาธิการ ผูแ้ต่ง, ชื�อบท

(ถา้ม)ี, ชื�อหนงัสอื, เมอืงที�พมิพ ์ : สาํนกัพมิพ,์ ปี : หนา้  ตวัอยา่งเช่น  กติตกิร  มทีรพัย.์ จิตวทิยาการเลี�ยงดูเด็ก.
พมิพค์ร ั�งที� �. กรุงเทพฯ : ธุรกจิการพมิพ,์ ����.

* กรณีเอกสารอา้งอิงเป็นบทความในหนังสือหรือตาํรา และผู ้เขียนบทความมิไดเ้ป็นบรรณาธิการ ใหจ้ดัลาํดบัและ
เครื�องหมายวรรคตอนดงันี�   ผูเ้ขยีน, ชื�อเรื�อง, ใน [ใส่ชื�อบรรณาธิการ แลว้วงเลบ็วา่ บรรณาธกิาร], ชื�อหนงัสอื, เมอืงที�พมิพ์
: สาํนกัพมิพ,์ ปี : หนา้    ตวัอยา่งเช่น สมจติ  หนุเจรญิกลุ และ ประคอง  อนิทรสมบตั.ิ  “การประเมนิผลการพยาบาล”
ใน เอกสารการสอนชดุวชิามโนมติและกระบวนการพยาบาล หน่วยที� �-��.  หนา้ ���-���.  มยุรา  กาญจนางกูร,
บรรณาธิการ, กรุงเทพฯ : โรงพมิพม์หาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, ����.

* กรณีอา้งองิเอกสารในลกัษณะอื�น
 รายงานประจาํปีหรอืเอกสารเผยแพร่หน่วยงานหนึ�งซึ�งตพีมิพเ์ป็นคร ั�งคราว  ผูแ้ต่ง, ชื�อบทความ, ชื�อการประชมุ

คร ั�งที�จดั สถานที�จดั, วนั เดือน ปีที�จดัประชมุ : หนา้  ตวัอยา่งเช่น อษุณีย ์  รงิคะนานนท.์  Prevention of
Diabetes การประชมุวชิาการทางการแพทย ์รพ.ภูมพิลอดลุยเดช พอ., คร ั�งที� ��, โรงแรมโซฟิเทล เซน็ทารา แกรนด์
กรุงเทพฯ. �� ม.ีค.��:���.

 รายงานการอภปิรายหรอืสมัมนาวิชาการซึ�งตีพิมพใ์นวารสาร ตวัอย่างเช่น การอภิปรายหมู่เรื�อง Tuberculosis’
�� วารสารวณัโรคและโรคทรวงอก ����;�:��-��.

 การอา้งองิเอกสารจากอนิเทอรเ์น็ต
ชื�อผูใ้หบ้รกิาร, ชื�อผูแ้ต่ง, ชื�อเรื�อง, {Online}, ปี เดอืน วนัที�คน้ขอ้มูล <URL> ตวัอยา่ง เช่น McKenzie BC.
Medicine and the internet {Online}, 1995 Oct 13. <URL>: http://www.oup.co.uk/scimed/medit>.


