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 ขอเชิญชวนสง่บทความเพื่อลงพิมพใ์น 
วารสารการแพทย์ฯโดยมีการทบทวนก่อนการรับ 
ตพีิมพ์ (Peer reviewer) ประเภทของบทความที่รับ 
พิจารณาได้แก ่
1. นพินธ์ต้นฉบับ (Original article) 
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3. บทความทบทวนผูป้่วย (Case report) 
4. บทวิจารณห์นังสือ (Book review) 
5. จดหมายถงึบรรณาธิการ (Letter to editor) 
6.บทความทางวิชาการอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการแพทย์ 
และวิทยาศาสตรส์ุขภาพ 
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วารสารที่ผ่านการพิจารณาจาก TCI (ศูนยด์ัชน ี
การอ้างองิวารสารไทย) 
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ค าแนะน าส าหรับการส่งบทความเพือ่ตีพมิพ์ 

 วารสารการแพทยแ์ละวิทยาศาสตร์สุขภาพรับ
พจิารณาบทความเพื่อตีพิมพใ์นวารสาร ได้แก ่ 
- นพินธ์ต้นฉบับ (Original article)  
- บทความปริทัศน์ (Review article)  
- บทความทบทวนผู้ป่วย (Case report) 
- บทวจิารณ์หนังสอื (Book review)  
- จดหมายถึงบรรณาธกิาร (Letter to editor) และบทความ
ทางวิชาการอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการแพทยแ์ละวิทยาศาสตร์สุขภาพ  
 ท้ังนีเ้ร่ืองท่ีสง่มาตพีมิพใ์นวารสารต้องไมเ่คยตีพิมพ์
หรืออยู่ในระหว่างพจิารณาตีพิมพใ์นวารสารหรือหนังสืออื่น 
การเขียนบทความตน้ฉบับ (Manuscript)ตอ้งตรงตามรูปแบบท่ี
วารสารก าหนด  

 

 1.7 เอกสารอ้างองิ (References) ให้เขียนแบบ Van
 couver  styleแนะน าให้ใชโ้ปรแกรมEndNoteเพื่อป้อง
 กันการผิดพลาดโดยช่ือวารสารในการอ้างองิใหใ้ช้
 ชื่อย่อตามรูปแบบของ U.S.  NationalLibrary of Medi
 cine ท่ีตีพิมพใ์น Index Medicus หรือในเว็บไซด์ http://
 www.nlm.nih.gov/tsd/serials/liji.html ดูรายละเอยีด
 วธีิการเขียนได้ในเว็บไซด์ของวารสาร 

 
2. การพมิพบ์ทความต้นฉบับ ต้องพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์ โดยใช้
โปรแกรม Microsoft word ใช้อักษร Cordia UPC ขนาด 16 
บทความมีความยาวไม่เกิน 10 หน้ากระดาษพิมพ์ขนาด A4 หรือ
ประมาณ 4 ,000  ค า  และพิมพ์ โดย เว้ น ระยะห่ า งจาก
ขอบกระดาษ ด้านละ 2.5 เซนติเมตร โดยต้องปรับชิดขอบซ้าย 
(Left-hand margin justified)   
 
3. การส่งต้นฉบับ ให้ส่งต้นฉบับจ านวน 4 ชุด หนังสือรับรอง
บทความของวารสาร (http://www.med.swu.ac.th/research/) 
และแผ่นซีดีท่ีตีพิมพบ์ทความมาท่ีบรรณาธกิารวารสารตามท่ีอยู่
ด้านล่าง(ในกรณีไม่สง่แผ่นซีด ีสามารถส่งบทความทาง  
E-mail: journal.medswu@gmail.com  หรือ Submit online  
ได้ท่ี (http://ejournals.swu.ac.th/index.php/JMHS/about)  
 

 

วิธีการเตรียมบทความต้นฉบับ  

1.องคป์ระกอบบทความตน้ฉบับ ควรมสี่วนประกอบเรียงล าดับ ดังนี้ 

1.1 ชื่อเ ร่ือง (Title) มี ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดย
ภาษาอังกฤษให้พิมพ์อักษรตัวใหญ่เฉพาะอักษรแรกของชื่อ
เร่ืองเท่านัน้ ที่เหลอืให้พมิพอ์ักษรตัวเล็กทัง้หมด โดยชื่อเร่ืองท้ัง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษตอ้งตรงกัน 

1.2 ชื่อและนามสกุลของผู้นิพนธ์ทุกท่านท้ังภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ ไม่ต้องใส่คุณวุฒิทางการศึกษา ในบรรทัดถัดไป
ให้ระบุช่ือหนว่ยงานท่ีผู้นิพนธ์สังกัด ถ้าคณะผู้นิพนธ์ไม่ได้อยู่ใน
สังกัดเดียวกัน ให้ใส่หมายเลขก ากับไว้ท่ีชื่อผู้ร่วมนิพนธ์แต่ละ
ท่าน พร้อมระบุสถานท่ีติดต่อของผู้นิพนธ์หลัก กรณีผู้นิพนธ์
แรกเป็นนิสิต นักศึกษา หน่วยงานให้พิมพ์เป็นชื่อหลักสูตร 
คณะ และมหาวิทยาลัยท่ีศึกษา 

1.3 บทคัดย่อ (Abstract) ต้องมีท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
โดยให้พิมพ์บทคัดย่อภาษาไทยก่อนแล้วตามด้วยบทคัดย่อ
ภาษาอังกฤษ ความยาวในแต่ละบทคัดย่อไม่เกิน 400 ค าโดย
ให้เขียนติดกันเป็นย่อหนา้เดียวไม่แบ่งเป็นขอ้ๆ 

1.4 ค าส าคัญ (Key words) ให้ครอบคลุมเนื้อหาในบทความนั้น
ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อย่างละ 3-5 ค า 

1.5 เนื้อหาในบทความเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ในกรณี
เป็นนิพนธ์ต้นฉบับ มีขั้นตอนการน าเสนอเนื้อหาตามล าดับคือ 
บทน า (Introduction) วัตถุประสงค์ (Objectives) วิธีการศึกษา 
(Materials and Methods) ผลการศึกษา (Results) อภิปรายผล 
(Discussion) ส รุ ป ผ ล  ( Conclusion) กิ ต ติ ก ร ร ม ป ร ะ ก า ศ 
(Acknowledgements) (ถ้ามี) 

1.6 ตาราง แผนภูมิ รูปภาพ (Tables, Diagrams and Figures) 
(ถ้ามี) ให้ระบุต าแหน่งไว้ในเนื้อหาพร้อมค าบรรยาย โดย
รูปภาพแบบดิจิตอลให้ส่งในรูปแบบ JPEG อักษรย่อและหน่วย
วัดต่างๆ ใชร้ะบบ SI unit 
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