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ค�าแนะน�าส�าหรับผูสงบทความลงตีพิมพ

วารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตรบริการโลหิตเป็นวารสารทาง

ดานโลหิตวิทยาและเวชศาสตรบริการโลหิตท่ีมีกระบวนการของ

วารสารทางวิชาการที่ผานการทบทวนโดยผูรูเสมอกัน	และจัดตีพิมพ

บทความในวารสารทุก	3	เดือน	โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสนับสนุน

การเผยแพรผลงานวิจัยระดับนานาชาติและแลกเปลี่ยนวรรณกรรม

ทางวิทยาศาสตรอยางตอเนื่องในกลุมผูท�างานดานวิทยาศาสตร

ผานการตีพิมพในรูปแบบงานวิจัย	 (research)	 บทความฟื้นวิชา	

(literature	 review)	 รายงานผูป่วย	 (case	 report)	 บทความ

พิเศษ	(special	article)	และ	บทบรรณาธิการ	(editorial)	โดย

บทความที่มีเนื้อหาที่แสดงถึงความกาวหนาและความทันสมัยทาง

ดานวิทยาศาสตรจะเป็นประโยชนอยางมากส�าหรับนักวิจัยและนัก

วิชาการ	บทความทั้งหมดที่ไดรับการพิจารณาตีพิมพในวารสารนี้

จะถูกเผยแพรทางออนไลนในรูปแบบของ	portable	document	

format	(pdf)	โดยไมเสียคาใชจาย

วัตถุประสงค

1.	 เพื่อเผยแพรผลงานวิจัย	บทความฟื้นวิชา	และรายงานผูป่วย

ที่นาสนใจทางโลหิตวิทยาและเวชศาสตรบริการโลหิต

2.	 เพื่อสรางสรรคงานเขียนของนักวิจัยตามมาตรฐานสากล

3.	 เพื่อเป็นสื่อประสานงานและแลกเปลี่ยนความรูความคิดเห็น

ระหวางบุคลากรทางการแพทยผูเกี่ยวของในการใชโลหิตกับ

ผูที่เขามาบริหารงานบริการโลหิต

4.	 เพื่อเผยแพรกิจกรรมและขาวสารทางวิชาการของศูนยบริการ

โลหิตแหงชาติ	 สภากาชาดไทย	 และสมาคมโลหิตวิทยาแหง

ประเทศไทย

5.	 เพื่อเป็นสื่อกลางแลกเปลี่ยนความรูดานโลหิตวิทยาและเวชศาสตร

บริการโลหิตระดับนานาชาติ	โดยเฉพาะภูมิภาคอาเซียน

การสงตนฉบับ

สงตนฉบับพรอมแบบฟอรมสงบทความลงตีพิมพในวารสาร

โลหิตวิทยาและเวชศาสตรบริการโลหิตผานระบบ	Thai	Journals	

Online	(ThaiJO)	ที่เว็บไซต	www.tci-thaijo.org/index.php/

JHematolTransfusMed/index	 หรือ	 สามารถสงเป็นตนฉบับ

จริงและส�าเนาอีกจ�านวน	2	ชุด	พรอมทั้ง	CD	การพิมพตนฉบับใช	

Word	for	Windows	ส�าหรับบทความทางเวชศาสตรบริการโลหิต	

สงไดที่	บรรณาธิการวารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตรบริการโลหิต	

ศูนยบริการโลหิตแหงชาติ	 สภากาชาดไทย	 ถนนอังรีดูนังต	 เขต

ปทุมวัน	กรุงเทพฯ	10330	โทรศัพท	0-2263-9600-99	หรือโทรสาร	

0-2255-5558	e-mail:	nbcjournal@gmail.com	โดยระบุมุมซอง	

“สงตนฉบับวารสารโลหิตวิทยาฯ”	ส�าหรับบทความทางโลหิตวิทยา	

สงไดที่	บรรณาธิการวารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตรบริการโลหิต	

สมาคมโลหิตวิทยาแหงประเทศไทย	เลขที่	2	อาคารเฉลิมพระบารมี	

50	ป	ชั้น	10	ซอยศูนยวิจัย	ถนนเพชรบุรีตัดใหม	แขวงบางกะปิ	เขต

หวยขวาง	กรุงเทพฯ	10310	e-mail:	sommaphun.t@tsh.or.th

กรณมีขีอสงสยัในการสงตนฉบบัผานระบบ	ThaiJO	บทความ

ทางเวชศาสตรบริการโลหิต	สามารถติดตอสอบถามไดที่คุณธีรวรรณ		

จารุภัทธพันธ	 โทรศัพท	 0-2263-9600-99	 ตอ	 1845	 e-mail:	

nbcjournal@gmail.com	และบทความทางโลหิตวิทยา	สามารถ

ติดตอสอบถามไดที่คุณโสมพรรณ	ทับเจริญ	โทรศัพท	0-2716-

5977	e-mail:	sommaphun.t@tsh.or.th

งานวิจัยและจริยธรรมในการตีพิมพผลงานวิจัยในวารสารวิชาการ 

(Research and publication ethics)

การศึกษาวิจัยดานมนุษยและสัตวทดลองทั้งหมดจะตองไดรับ

การตรวจสอบและรับรองโดยคณะกรรมการพิจารณาการวิจัยของ

สถาบัน	(Institutional	Review	Board;	IRB)	การทดลองทาง

คลินิกจะตองลงทะเบียนในการลงทะเบียนสาธารณะกอนที่จะเริ่ม

ท�าการวิจัย	โดยวารสารยอมรับการลงทะเบียนสาธารณะตามนโยบาย

การลงทะเบียนทดลองทางคลินิก	 (clinical	 trial	 registration	

policy)	ตามคณะกรรมการระหวางประเทศของบรรณาธิการวารสาร

การแพทย	(International	Committee	of	Medical	Journal	

Editors;	 ICMJE)	 และการวิจัยทางคลินิกที่เกี่ยวของกับมนุษย

ตองปฏิบัติตามปฏิญญาเฮลซิงกิ	 http://www.wma.net/en/2

0activities/10ethics/10helsinki/

ผูเขียนควรตรวจสอบตนฉบับกอนสงตีพิมพในวารสารเพื่อยืนยัน

วาไมมีสวนใดของตนฉบับที่คัดลอกมาจากแหลงอื่นๆ	 และผูรับ	

ผิดชอบบทความ	 (corresponding	author)	 จะตองกรอกแบบ

ฟอรมวารสารเพื่อเปิดเผยความขัดแยงที่อาจเกิดข้ึนและสงแบบ

ฟอรมในนามของผูเขียนรวมทั้งหมด

เพื่อใหวารสารเป็นสื่อกลางในการเผยแพรงานวิจัยที่ถูกตอง	

มีคุณภาพ	 โปรงใส	 ตลอดจนสอดคลองกับมาตรฐานการตีพิมพ

นานาชาติ	วารสารจึงก�าหนดแนวทางวิธีปฏิบัติที่ดีและจริยธรรมของ

การตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัยและก�าหนดบทบาทและหนาที่ของ

ผูนิพนธ	(Author)	บรรณาธิการ	(Editor)	และผูประเมินบทความ	

(Reviewer)	ตาม	Committee	on	Publication	Ethics	(COPE)	

ดังนี้



บทบาทและหนาที่ของผูนิพนธ (Duties of authors)

1.	 ผูนิพนธตองสงผลงานที่เป็นผลงานใหม	 ใหขอมูลที่เป็นจริง	

ไมบิดเบือนขอมูล

2.	 หากมีการอางอิงผลงานผูอื่น	ผูนิพนธจะตองรวบรวมและใหการ

อางอิงทายบทความ

3.	 ผูนิพนธตองเขียนบทความวิจัยใหถูกตองตามรูปแบบที่ก�าหนด

ไวใน	“ค�าแนะน�าส�าหรับผูสงบทความลงตีพิมพ”

4.	 ชื่อผูนิพนธในบทความทุกคน	 ตองมีสวนรวมในการด�าเนิน

การวิจัยจริง

5.	 หากมีแหลงทุนที่สนับสนุนงานวิจัย	หรือผลประโยชนทับซอน

ใดๆ	ผูนิพนธตองระบุไวอยางชัดเจน

บทบาทและหนาที่ของบรรณาธิการ (Duties of editors)

1.	 บรรณาธิการวารสารมีหนาที่พิจารณาคุณภาพของบทความ	

และการตัดสินใจคัดเลือกบทความเพื่อตีพิมพ	 หลังจากผาน

กระบวนการประเมินบทความแลว	 โดยพิจารณาจากความ

ส�าคัญ	 ความใหม	 ความชัดเจน	 และความสอดคลองของ

เนื้อหากับนโยบายของวารสารเป็นส�าคัญ	

2.	 บรรณาธิการวารสารตองไมมีผลประโยชนทับซอนกับผูนิพนธ

และผูประเมินบทความ

3.	 บรรณาธิการวารสารตองไมเปิดเผยขอมูลของผูนิพนธ	และผู

ประเมินบทความแกบุคคลที่ไมเกี่ยวของในชวงเวลาที่ท�าการ

ประเมินบทความ

4.	 บรรณาธิการวารสารตองตรวจสอบการคัดลอกผลงานผูอื่น	

(plagiarism)	 โดยใชโปรแกรมที่เชื่อถือได	 หากพบการคัด

ลอกผลงาน	 ตองหยุดกระบวนการประเมินบทความ	 และ

ติดตอผูนิพนธหลักทันที	 เพื่อพิจารณาค�าชี้แจงประกอบการ

ตอบรับหรือปฏิเสธการตีพิมพ

บทบาทและหนาที่ของผูประเมินบทความ (Duties of reviewers)

1.	 ผูประเมินบทความตองไมมีผลประโยชนทับซอนกับผูนิพนธ

2.	 ผูประเมินบทความตองไมเปิดเผยขอมูลทุกสวนของบทความ

แกบุคคลที่ไมเกี่ยวของ	ในชวงเวลาที่ท�าการประเมินบทความ

3.	 ผูประเมินบทความควรประเมินบทความในเร่ืองที่ตนมีความ

เชี่ยวชาญ	พิจารณาความส�าคัญของเนื้อหาในบทความ	คุณภาพ	

และความเขมขนของผลงาน	โดยไมใชความคิดเห็นสวนตัว	หรือ

ขอมูลที่ไมไดรับการรองรับมาตัดสินบทความวิจัย

4.	 หากมีขอมูลส�าคัญที่ผูนิพนธไมไดกลาวถึงในผลงานวิจัย	 ผู

ประเมินตองแจงใหผูนิพนธทราบในการประเมินบทความ	

ในขณะเดียวกันหากพบวาบทความมีการคัดลอกผลงานจาก

บทความอื่น	ตองแจงใหบรรณาธิการทราบทันที

เรื่องที่จะลงตีพิมพ

l นิพนธตนฉบับ (original article)	ทุกเรื่องจะไดรับการ

ตรวจทานอานตนฉบับจากคณะบรรณาธิการหรือผูทรงคุณวุฒิจาก

ภายนอกอยางนอย	2	ทาน	(double-blinded	review	system)	

นิพนธตนฉบับไมควรมีความยาวเกินกวา	15	หนากระดาษพิมพ	

A4	 เวนบรรทัด	พิมพหางจากขอบทุกดานอยางนอย	1	นิ้ว	การ

รายงานการวิจัยควรมีขอมูลเรียงตามล�าดับดังตอไปนี้

1.	 หนาแรกประกอบดวยชื่อเรื่อง	ชื่อผูนิพนธและสถาบัน

ของผูนิพนธทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ	Correspondence	และ

ชื่อเรื่องอยางสั้น	(short	running	title)	ไมเกิน	75	characters	

with	space

2.	 บทคัดยอ	 (abstract)	 ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ	

ประกอบดวยวัตถปุระสงค	(objective)	วัสดแุละวิธีการ	(materials	

and	methods)	ผลการศึกษา	(results)	สรุป	(conclusion)	และ	

ค�าส�าคัญ	(keywords)	2-5	ค�า

3.	 เนื้อเรื่อง	(text)	ประกอบดวย

¡	บทน�า	(introduction)	ประกอบดวยเหตุผลและ
วัตถุประสงคในการวิจัย

¡	วัสดุและวิธีการ	(materials	and	methods)
¡	ผลการศึกษา	(results)
¡	วิจารณ	(discussion)
¡	สรุป	(conclusion)
¡	กิตติกรรมประกาศ	(acknowledgment)
¡	เอกสารอางอิง	(references)
¡	ตาราง	(tables)
¡	รูปและค�าบรรยาย	(figures	and	figure	legends)

l บทความฟื้นวิชา (literature review)	เป็นเรื่องที่สงมา

เอง	หรือทางคณะบรรณาธิการขอเชิญใหเขียน	ทุกเรื่องจะไดรับการ

ตรวจทานตนฉบับจากคณะบรรณาธิการ	ไมควรยาวมากกวา	15	

หนากระดาษพิมพ	A4	เวนบรรทัด	ประกอบดวยขอมูลเรียงตาม

ล�าดับ	ดังตอไปนี้

¡	บทน�า	(introduction)
¡	เนื้อเรื่อง	(text)
¡	สรุป	(conclusion)
¡	เอกสารอางอิง	(references)

l รายงานผูป่วย (case report)	 เป็นผูป่วยทีน่าสนใจตางๆ	

ทุกเร่ืองจะไดการตรวจทานตนฉบับจากคณะบรรณาธิการหรือ

ผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกอยางนอย	 2	ทาน	 (double-blinded	

review	system)	มีความยาวไมเกิน	10	หนากระดาษพิมพ	A4	

เวนบรรทัด	ประกอบดวยขอมูลเรียงตามล�าดับ



¡	บทคัดยอภาษาไทยและอังกฤษ	 พรอม	 keywords	
2-5	ค�า

¡	บทน�า	(introduction)
¡	เนื้อเรื่อง	(text)
¡	สรุป	(conclusion)
¡	เอกสารอางอิง	(references)

l บทบรรณาธิการ (editorial)	คณะบรรณาธิการอาจเชิญ

ผูเชี่ยวชาญมีความรูความสามารถเขียนในเร่ืองท่ีเกี่ยวกับนิพนธ	

ตนฉบับท่ีจะลงพิมพในฉบับนัน้	ประกอบดวยขอมลูเรียงตามล�าดบั	

ดังนี้

¡	บทน�า	(introduction)
¡	เนื้อเรื่อง	(text)
¡	สรุป	(conclusion)
¡	เอกสารอางอิง	(references)

l บทวิจารณผูป่วย (case discussion)	จะเป็นตัวอยางผู

ป่วยที่นาสนใจ	น�าเสนอทั้งประวัติการตรวจรางกาย	การตรวจทาง

หองปฏิบัติการ	 การวินิจฉัยแยกโรค	 วิจารณ	 สรุป	 และเอกสาร

อางอิง

l ถาม-ตอบ (question & answer)	เป็นการตอบปญหาที่
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