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คําแนะนําสําหรับผูส่้ งบทความ
นโยบายของกองบรรณาธิการ

เรืองทีจะส่งมาลงพิมพ์ในแพทยสารทหารอากาศ ต้องไม่เคยตีพิมพ์ในหนังสืออืนมาก่อนและเมือตีพิมพ์เสร็จแลว้
เรืองจะเป็ นลิขสิทธิของแพทยสารทหารอากาศ จะคัดลอกหรือตีพมิ พ์เผยแพร่ในหนังสืออืนไม่ได้ เว้นแต่จะได้รบั อนุ ญาตจาก
แพทยสารทหารอากาศก่อน อนึงกองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิในการตรวจทานแก้ไขต้นฉบับและพิจารณาตีพมิ พ์ข ้อความและ
ข้อคิดเห็นต่าง ๆ ในหนังสือนี ถือว่าเป็นความคิดเห็นและความรับผิดชอบของเจ้าของบทความ

การเตรียมต้นฉบับ

ให้ส่งบทความเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาไทย โดยมีชอเรื
ื องและบทคัดย่อเป็นภาษาอังกฤษ ความยาวไม่เกิน คํา
พร้อม Key word กํากับใต้บทคัดย่อ ชือเรืองภาษาอังกฤษต้องพิมพ์อกั ษรต้นคําเป็นตัวใหญ่ทกุ คํา ทังนียกเว ้น คําบุรพบทและ
article นําหน้า และขอไฟล์รูปภาพเจ้าของผูเ้ ขียนบทความแนบมาด้วย
การส่งต้นฉบับให้พิมพ์ดว้ ย Cordia New ขนาด หน้าเดียว คอลัมน์เดียว เว้นขอบกระดาษ นิว บนกระดาษ
ขนาด A4 ความยาวไม่เกิน หน้ากระดาษ A4 ใส่เลขหน้ากํากับทุกหน้าทีมุมขวาบนของกระดาษ ภาพประกอบและตาราง
ให้แยกออกจากต้นฉบับ ส่งต้นฉบับไม่พบั จํานวน ชุด (รวมทังภาพและตาราง) พร้อมจดหมายเพือขอตีพมิ พ์ โดยใส่ชอื ผูน้ ิพนธ์
และชื อสถาบันเป็ นภาษาอังกฤษ ชื อผู น้ ิ พนธ์ให้ใส่ ชื อตัวและชื อสกุลเต็ม พร้อมด้วยปริญญาหรือคุ ณวุ ฒิ สู งสุ ดไม่ เกิน
โดยใช้ตวั ย่อของปริญญาหรือคุณวุฒิทเป็
ี นสากล
กรณี ทผูี แ้ ต่งหลายคน ให้เรียงตามลําดับความสําคัญในงานนัน ๆ และให้ชือและสถานทีติดต่อ พร้อมหมายเลข
โทรศั พ ท์, โทรสาร และจะต้องมี E-mail address ของผู ้ ร ับผิ ดชอบบทความเพื อการติ ดต่ อได้สะดวก ส่ งมายัง
บรรณาธิ การแพทยสารทหารอากาศ กองวิทยาการ กรมแพทย์ทหารอากาศ ถนนพหลโยธิ น แขวงสายไหม เขตสายไหม
กรุงเทพมหานคร
หรือทาง E-mail : medicalgazette@gmail.com, www.medicalgazette.rtaf.mi.th

ประเภทของบทความ

ประกอบด้วย นิพนธ์ตน้ ฉบับ (Original Articles) รายงานผูป้ ่ วย (Case Reports) วิจยั สิงประดิษฐ์ (Innovations)
บทความฟื นฟูวชิ าการ (Review Articles) อภิปรายคลินกิ ร่วมพยาธิ (Clinico-pathological Conferences)
นิ พนธ์ตน้ ฉบับ
(Original Articles)

ได้แก่ บทความผลงานวิจยั ทีทําขึนใหม่ ประกอบด้วย บทนํา บอกเหตุผลทีทําการศึกษานี
วัตถุประสงค์ วัสดุ (หรือผู ้ป่ วย) วิธีการ ผล วิจารณ์ผล สรุป กิตติกรรมประกาศ เอกสารอ้างอิง
คําสําคัญ (Key words) 2-5 คํา

รายงานผูป้ ่ วย
(Case Reports)

เขียนได้ แบบ คือ รายงานอย่างละเอียดหรือสัน ๆ ประกอบด้วย บทนํา รายงานผู ป้ ่ วย
วิจารณ์อาการทางคลินิก ผลตรวจทางห้องปฏิบตั ิการ เสนอข้อคิดเห็น สรุป เอกสารอ้างอิง
และบทคัดย่อ

วิจยั สิงประดิษฐ์
(Innovations)

กล่าวถึงสิงประดิษฐ์ ซึงจะเน้นรายละเอียดของส่วนประกอบ และการทดลองใช้สิงประดิษฐ์
ข้อดี ข้อเสีย ทีเกิดขึน โดยมีการทดลองตามขันตอน มีสถิติสนับสนุ นวิจารณ์เหมือนกับ
เขียนนิพนธ์ตน้ ฉบับ
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บทความฟื นฟูวิชาการ
(Review Articles)

เป็นบทความทีเขียนจากการรวบรวมความรูเ้ รืองใดเรืองหนึง โดยเฉพาะจากวารสารต่าง ๆ ทังใน
และต่างประเทศ นํามาวิเคราะห์ วิจารณ์ เปรียบเทียบเพือให้เกิดความกระจ่างในเรืองนันยิงขึน
ควรเป็ นบทความทีให้ความรู ใ้ หม่ รวบรวมสิงตรวจพบใหม่หรือเรืองทีน่ าสนใจทีผู อ้ ่านนําไป
ประยุกต์ได้ ประกอบด้วย บทนํา ความรูเ้ กียวกับเรืองทีนํามาเขียน วิจารณ์ สรุป และเอกสาร
อ้างอิง

อภิปรายคลินิกร่วมพยาธิ
(Clinico-pathological
Conferences)

เป็นการรายงานผู ้ป่ วยทีน่าสนใจทีมีการวินิจฉัยแน่นอน แสดงผลการตรวจทีน่าสนใจ รังสีภาพ
ทีช่วยในการวินิจฉัย ผลการตรวจชินเนื อ ผลการตรวจทางห้องปฏิบตั ิการ วิจารณ์และสรุป
การวินิจฉัยโรค

เอกสารอ้างอิง
*
*
*
*
*

*

การเรี ยงลํา ดับเอกสารอ้างอิ ง ให้ใ ช้ร ะบบ Vancuver แล ว้ นํา มารวบรวมไว ต้ ามลํา ดับ
ในส่วนเอกสารอ้างอิงท้ายบทความ การแจ้งเอกสารอ้างอิง ควรมีลกั ษณะดังนี
วารสารภาษาอังกฤษ ให้เริมต้นด้วยนามสกุลของผูเ้ ขียนคนแรก ตามด้วยอักษรตัวแรกของชือต้นและชือกลาง
ใส่ ชื อผู เ้ ขียนทุกคนคันด้วยเครื องหมายจุ ลภาค ตามด้วยชื อเรืองของบทความ อ้างอิงชื อวารสาร การย่อชือวารสาร
ให้ใช้ตามแบบ Index Medicus และปีทอ้างอิ
ี งให้ใช้ปี คริสต์ศกั ราช
ถ้ามีผูแ้ ต่งไม่เกิน คน ให้ใส่ชอผู
ื แ้ ต่งทุกคน แต้ถ้ามีตงแต่
ั
คนขึนไป ให้ใส่ ชือแรกแล ้วเติม et. al.
กรณี เอกสารอ้างอิงเป็ นวารสาร ให้จดั ลําดับและเครืองหมายวรรคตอนดังนี ผู แ้ ต่ง, ชือบทความ, ชือย่อวารสาร, ปี ;
ปี ที (vol.): หน้า ตัวอย่างเช่น 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.
กรณี เอกสารอ้างอิงเป็ นหนังสือหรือตํารา ให้จดั ลําดับและเครืองหมายวรรคตอนดังนี ชือบรรณาธิการ ผู แ้ ต่ง, ชือบท
(ถ้ามี), ชือหนังสือ, เมืองทีพิมพ์ : สํานักพิมพ์, ปี : หน้า ตัวอย่างเช่น กิตติกร มีทรัพย์. จิตวิทยาการเลียงดูเด็ก.
พิมพ์ครังที . กรุงเทพฯ : ธุรกิจการพิมพ์, .
กรณี เอกสารอ้างอิงเป็ นบทความในหนั งสือหรือตํา รา และผู ้เขี ยนบทความมิได้เป็ นบรรณาธิการ ให้จ ดั ลํา ดับและ
เครืองหมายวรรคตอนดังนี ผู ้เขียน, ชือเรือง, ใน [ใส่ชอบรรณาธิ
ื
การ แล ้ววงเล็บว่า บรรณาธิการ], ชือหนังสือ, เมืองทีพิมพ์
: สํานักพิมพ์, ปี : หน้า ตัวอย่างเช่น สมจิต หนุ เจริญกุล และ ประคอง อินทรสมบัต.ิ “การประเมินผลการพยาบาล”
ใน เอกสารการสอนชุดวิชามโนมติและกระบวนการพยาบาล หน่วยที - . หน้า - . มยุรา กาญจนางกูร,
บรรณาธิการ, กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,
.
กรณี อา้ งอิงเอกสารในลักษณะอืน
 รายงานประจําปี หรือเอกสารเผยแพร่หน่ วยงานหนึ งซึงตีพมิ พ์เป็ นครังคราว ผู ้แต่ง, ชือบทความ, ชือการประชุม
ครังทีจัด สถานทีจัด, วัน เดือน ปี ทจัี ดประชุม : หน้า ตัวอย่างเช่น อุษณี ย ์ ริงคะนานนท์. Prevention of
Diabetes การประชุมวิชาการทางการแพทย์ รพ.ภูมพิ ลอดุลยเดช พอ., ครังที , โรงแรมโซฟิ เทล เซ็นทารา แกรนด์
กรุงเทพฯ. มี.ค. : .
 รายงานการอภิปรายหรือสัมมนาวิชาการซึงตีพิมพ์ในวารสาร ตัวอย่างเช่น การอภิปรายหมู่เรือง Tuberculosis’
วารสารวัณโรคและโรคทรวงอก
;: - .
 การอ้างอิงเอกสารจากอินเทอร์เน็ ต
ชือผูใ้ ห้บริการ, ชือผูแ้ ต่ง, ชือเรือง, {Online}, ปี เดือน วันทีค้นข ้อมูล <URL> ตัวอย่าง เช่น McKenzie BC.
Medicine and the internet {Online}, 1995 Oct 13. <URL>: http://www.oup.co.uk/scimed/medit>.

