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Statement of Purpose

พุทธชินราชเวชสาร มีวตั ถุประสงคเพือ่ เผยแพร
บทความเกี่ยวกับการแพทย แพทยศาสตรศึกษาและ
สาธารณสุข ไดแก รายงานวิจยั รายงานผปู ว ย บทความ
ปริทัศน นวัตกรรมทางการแพทย ยอวารสาร บทความ
จากการประชุม จดหมายถึงบรรณาธิการ ถามตอบปญหา
และบทความประเภทอืน่ ทีเ่ หมาะสม
บทความที่สงมาลงพิมพตองไมเคยพิมพหรือ
กำลังไดรบั การพิจารณาตีพมิ พในวารสารอืน่ เนือ้ หา
ในบทความตองเปนผลงาน/การสังเคราะหความคิดของ
ผูนิพนธเองไมไดลอกเลียนหรือตัดทอนจากบทความอื่น
โดยไม ไ ด รั บ อนุ ญ าตหรื อ ไม ไ ด อ า งอิ ง อย า งเหมาะสม
การแกไขหรือใหขอ มูลเพิม่ เติมแกกองบรรณาธิการจะตอง
เสร็ จ สิ้ น เป น ที่ เ รี ย บร อ ยก อ นจะได รั บ พิ จ ารณาตี พิ ม พ
บทความทีต่ พี มิ พแลวเปนสมบัตขิ องพุทธชินราชเวชสาร
ขอความและขอคิดเห็นตาง ๆ เปนของผเู ขียน
บทความนัน้ ๆ ไมใชความเห็นของกองบรรณาธิการ
หรือของพุทธชินราชเวชสาร ผูเขียนตองรับผิดชอบ
ตอบทความของตนเอง
รายงานวิจยั รายงานผปู ว ย และบทความปริทศั น
จะถูกกลัน่ กรองโดยกองบรรณาธิการ/ผพู จิ ารณาบทความ
อยางนอย 2 คน ไมรวมที่ปรึกษาสถิติ (บทความของ
บุ ค คลภายในกลั่ น กรองโดยบุ ค คลภายนอก) โดยทั้ ง
ผู ส ง บทความและผู พิ จ ารณาบทความ/ที่ ป รึ ก ษาสถิ ติ
ตางไมทราบรายชื่อของกันและกัน กองบรรณาธิการ
มีสิทธิ์ที่จะแกไขขอความใหถูกตองตามหลักภาษาและ
ความเหมาะสม กองบรรณาธิ ก ารสงวนสิ ท ธิ์ ใ นการ
พิจารณาและตีพมิ พบทความทุกบทความ
พุทธชินราชเวชสารจะพิจารณาตีพิมพบทความที่
เกี่ยวของกับมนุษยเฉพาะการวิจัยที่ผานความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการจริยธรรมเกีย่ วกับการวิจยั ในมนุษยจาก
สถาบันของรัฐ โปรดแนบสำเนาหนังสือรับรองของ
คณะกรรมการจริยธรรมเกี่ยวกับการวิจัยในมนุษย
มาดวย
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