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คำ�แนะนำ�สำ�หรับผู้ส่งบทความลงตีพิมพ์
วารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตร์บริการโลหิตเป็ นวารสารทาง
ด้านโลหิตวิทยาและเวชศาสตร์บริการโลหิตทีม่ กี ระบวนการของ
วารสารทางวิชาการทีผ่ ่านการทบทวนโดยผูร้ ูเ้ สมอกัน และจัดตีพมิ พ์
บทความในวารสารทุก 3 เดือน โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ สนับสนุน
การเผยแพร่ผลงานวิจยั ระดับนานาชาติและแลกเปลีย่ นวรรณกรรม
ทางวิทยาศาสตร์อย่างต่อเนื่องในกลุม่ ผูท้ ำ� งานด้านวิทยาศาสตร์
ผ่านการตีพมิ พ์ในรูปแบบงานวิจยั (research) บทความฟื้ นวิชา
(literature review) รายงานผูป้ ่ วย (case report) บทความ
พิเศษ (special article) และ บทบรรณาธิการ (editorial) โดย
บทความทีม่ เี นื้อหาทีแ่ สดงถึงความก้าวหน้าและความทันสมัยทาง
ด้านวิทยาศาสตร์จะเป็ นประโยชน์อย่างมากส�ำหรับนักวิจยั และนัก
วิชาการ บทความทัง้ หมดทีไ่ ด้รบั การพิจารณาตีพมิ พ์ในวารสารนี้
จะถูกเผยแพร่ทางออนไลน์ในรูปแบบของ portable document
format (pdf) โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
วัตถุประสงค์
1. เพือ่ เผยแพร่ผลงานวิจยั บทความฟื้ นวิชา และรายงานผูป้ ่ วย
ทีน่ ่าสนใจทางโลหิตวิทยาและเวชศาสตร์บริการโลหิต
2. เพือ่ สร้างสรรค์งานเขียนของนักวิจยั ตามมาตรฐานสากล
3. เพือ่ เป็ นสือ่ ประสานงานและแลกเปลีย่ นความรูค้ วามคิดเห็น
ระหว่างบุคลากรทางการแพทย์ผูเ้ กี่ยวข้องในการใช้โลหิตกับ
ผูท้ เ่ี ข้ามาบริหารงานบริการโลหิต
4. เพือ่ เผยแพร่กจิ กรรมและข่าวสารทางวิชาการของศูนย์บริการ
โลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย และสมาคมโลหิตวิทยาแห่ง
ประเทศไทย
5. เพือ่ เป็ นสือ่ กลางแลกเปลีย่ นความรูด้ า้ นโลหิตวิทยาและเวชศาสตร์
บริการโลหิตระดับนานาชาติ โดยเฉพาะภูมภิ าคอาเซียน
การส่งต้นฉบับ
ส่งต้นฉบับพร้อมแบบฟอร์มส่งบทความลงตีพมิ พ์ในวารสาร
โลหิตวิทยาและเวชศาสตร์บริการโลหิตผ่านระบบ Thai Journals
Online (ThaiJO) ทีเ่ ว็บไซต์ www.tci-thaijo.org/index.php/
JHematolTransfusMed/index หรือ สามารถส่งเป็ นต้นฉบับ
จริงและส�ำเนาอีกจ�ำนวน 2 ชุด พร้อมทัง้ CD การพิมพ์ตน้ ฉบับใช้
Word for Windows ส�ำหรับบทความทางเวชศาสตร์บริการโลหิต
ส่งได้ท่ี บรรณาธิการวารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตร์บริการโลหิต
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ถนนอังรีดูนงั ต์ เขต
ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ 0-2263-9600-99 หรือโทรสาร
0-2255-5558 e-mail: nbcjournal@gmail.com โดยระบุมมุ ซอง

“ส่งต้นฉบับวารสารโลหิตวิทยาฯ” ส�ำหรับบทความทางโลหิตวิทยา
ส่งได้ท่ี บรรณาธิการวารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตร์บริการโลหิต
สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย เลขที่ 2 อาคารเฉลิมพระบารมี
50 ปี ชัน้ 10 ซอยศูนย์วจิ ยั ถนนเพชรบุรตี ดั ใหม่ แขวงบางกะปิ เขต
ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 e-mail: sommaphun.t@tsh.or.th
กรณีมขี ้อสงสัยในการส่งต้นฉบับผ่านระบบ ThaiJO บทความ
ทางเวชศาสตร์บริการโลหิต สามารถติดต่อสอบถามได้ทค่ี ุณธีรวรรณ
จารุภทั ธ์พนั ธ์ โทรศัพท์ 0-2263-9600-99 ต่อ 1845 e-mail:
nbcjournal@gmail.com และบทความทางโลหิตวิทยา สามารถ
ติดต่อสอบถามได้ทค่ี ุณโสมพรรณ ทับเจริญ โทรศัพท์ 0-27165977 e-mail: sommaphun.t@tsh.or.th
งานวิจยั และจริยธรรมในการตีพมิ พ์ผลงานวิจยั ในวารสารวิชาการ
(Research and publication ethics)
การศึกษาวิจยั ด้านมนุษย์และสัตว์ทดลองทัง้ หมดจะต้องได้รบั
การตรวจสอบและรับรองโดยคณะกรรมการพิจารณาการวิจยั ของ
สถาบัน (Institutional Review Board; IRB) การทดลองทาง
คลินิกจะต้องลงทะเบียนในการลงทะเบียนสาธารณะก่อนทีจ่ ะเริ่ม
ท�ำการวิจยั โดยวารสารยอมรับการลงทะเบียนสาธารณะตามนโยบาย
การลงทะเบียนทดลองทางคลินิก (clinical trial registration
policy) ตามคณะกรรมการระหว่างประเทศของบรรณาธิการวารสาร
การแพทย์ (International Committee of Medical Journal
Editors; ICMJE) และการวิจยั ทางคลินิกทีเ่ กี่ยวข้องกับมนุษย์
ต้องปฏิบตั ติ ามปฏิญญาเฮลซิงกิ http://www.wma.net/en/2
0activities/10ethics/10helsinki/
ผูเ้ ขียนควรตรวจสอบต้นฉบับก่อนส่งตีพมิ พ์ในวารสารเพือ่ ยืนยัน
ว่าไม่มสี ่วนใดของต้นฉบับทีค่ ดั ลอกมาจากแหล่งอืน่ ๆ และผูร้ บั
ผิดชอบบทความ (corresponding author) จะต้องกรอกแบบ
ฟอร์มวารสารเพือ่ เปิ ดเผยความขัดแย้งทีอ่ าจเกิดขึ้นและส่งแบบ
ฟอร์มในนามของผูเ้ ขียนร่วมทัง้ หมด
เพือ่ ให้วารสารเป็ นสือ่ กลางในการเผยแพร่งานวิจยั ทีถ่ ูกต้อง
มีคุณภาพ โปร่งใส ตลอดจนสอดคล ้องกับมาตรฐานการตีพมิ พ์
นานาชาติ วารสารจึงก�ำหนดแนวทางวิธปี ฏิบตั ทิ ด่ี แี ละจริยธรรมของ
การตีพมิ พ์เผยแพร่ผลงานวิจยั และก�ำหนดบทบาทและหน้าทีข่ อง
ผูน้ ิพนธ์ (Author) บรรณาธิการ (Editor) และผูป้ ระเมินบทความ
(Reviewer) ตาม Committee on Publication Ethics (COPE)
ดังนี้

บทบาทและหน้าที่ของผูน้ ิ พนธ์ (Duties of authors)
1. ผูน้ ิพนธ์ตอ้ งส่งผลงานทีเ่ ป็ นผลงานใหม่ ให้ขอ้ มูลทีเ่ ป็ นจริง
ไม่บดิ เบือนข้อมูล
2. หากมีการอ้างอิงผลงานผูอ้ น่ื ผูน้ ิพนธ์จะต้องรวบรวมและให้การ
อ้างอิงท้ายบทความ
3. ผูน้ ิพนธ์ตอ้ งเขียนบทความวิจยั ให้ถกู ต้องตามรูปแบบทีก่ ำ� หนด
ไว้ใน “ค�ำแนะน�ำส�ำหรับผูส้ ่งบทความลงตีพมิ พ์”
4. ชื่อผูน้ ิพนธ์ในบทความทุกคน ต้องมีส่วนร่วมในการด�ำเนิน
การวิจยั จริง
5. หากมีแหล่งทุนทีส่ นับสนุนงานวิจยั หรือผลประโยชน์ทบั ซ้อน
ใดๆ ผูน้ ิพนธ์ตอ้ งระบุไว้อย่างชัดเจน
บทบาทและหน้าที่ของบรรณาธิการ (Duties of editors)
1. บรรณาธิการวารสารมีหน้าที่พจิ ารณาคุณภาพของบทความ
และการตัดสินใจคัดเลือกบทความเพือ่ ตีพมิ พ์ หลังจากผ่าน
กระบวนการประเมินบทความแล ้ว โดยพิจารณาจากความ
ส�ำคัญ ความใหม่ ความชัดเจน และความสอดคล ้องของ
เนื้อหากับนโยบายของวารสารเป็ นส�ำคัญ
2. บรรณาธิการวารสารต้องไม่มผี ลประโยชน์ทบั ซ้อนกับผูน้ ิพนธ์
และผูป้ ระเมินบทความ
3. บรรณาธิการวารสารต้องไม่เปิ ดเผยข้อมูลของผูน้ ิพนธ์ และผู ้
ประเมินบทความแก่บคุ คลทีไ่ ม่เกี่ยวข้องในช่วงเวลาทีท่ ำ� การ
ประเมินบทความ
4. บรรณาธิการวารสารต้องตรวจสอบการคัดลอกผลงานผูอ้ ่นื
(plagiarism) โดยใช้โปรแกรมทีเ่ ชื่อถือได้ หากพบการคัด
ลอกผลงาน ต้องหยุดกระบวนการประเมินบทความ และ
ติดต่อผูน้ ิพนธ์หลักทันที เพือ่ พิจารณาค�ำชี้แจงประกอบการ
ตอบรับหรือปฏิเสธการตีพมิ พ์
บทบาทและหน้าที่ของผูป้ ระเมินบทความ (Duties of reviewers)
1. ผูป้ ระเมินบทความต้องไม่มผี ลประโยชน์ทบั ซ้อนกับผูน้ ิพนธ์
2. ผูป้ ระเมินบทความต้องไม่เปิ ดเผยข้อมูลทุกส่วนของบทความ
แก่บคุ คลทีไ่ ม่เกี่ยวข้อง ในช่วงเวลาทีท่ ำ� การประเมินบทความ
3. ผูป้ ระเมินบทความควรประเมินบทความในเรื่องทีต่ นมีความ
เชี่ยวชาญ พิจารณาความส�ำคัญของเนื้อหาในบทความ คุณภาพ
และความเข้มข้นของผลงาน โดยไม่ใช้ความคิดเห็นส่วนตัว หรือ
ข้อมูลทีไ่ ม่ได้รบั การรองรับมาตัดสินบทความวิจยั
4. หากมีขอ้ มูลส�ำคัญทีผ่ ูน้ ิพนธ์ไม่ได้กล่าวถึงในผลงานวิจยั ผู ้
ประเมินต้องแจ้งให้ผูน้ ิพนธ์ทราบในการประเมินบทความ
ในขณะเดียวกันหากพบว่าบทความมีการคัดลอกผลงานจาก
บทความอืน่ ต้องแจ้งให้บรรณาธิการทราบทันที

เรื่องที่จะลงตีพมิ พ์
l นิ พนธ์ตน
้ ฉบับ (original article) ทุกเรื่องจะได้รบั การ
ตรวจทานอ่านต้นฉบับจากคณะบรรณาธิการหรือผูท้ รงคุณวุฒจิ าก
ภายนอกอย่างน้อย 2 ท่าน (double-blinded review system)
นิพนธ์ตน้ ฉบับไม่ควรมีความยาวเกินกว่า 15 หน้ากระดาษพิมพ์
A4 เว้นบรรทัด พิมพ์ห่างจากขอบทุกด้านอย่างน้อย 1 นิ้ว การ
รายงานการวิจยั ควรมีขอ้ มูลเรียงตามล�ำดับดังต่อไปนี้
1. หน้าแรกประกอบด้วยชื่อเรื่อง ชื่อผูน้ ิพนธ์และสถาบัน
ของผูน้ ิพนธ์ทงั้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ Correspondence และ
ชื่อเรื่องอย่างสัน้ (short running title) ไม่เกิน 75 characters
with space
2. บทคัดย่อ (abstract) ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ประกอบด้วยวัตถุประสงค์ (objective) วัสดุและวิธกี าร (materials
and methods) ผลการศึกษา (results) สรุป (conclusion) และ
ค�ำส�ำคัญ (keywords) 2-5 ค�ำ
3. เนื้อเรื่อง (text) ประกอบด้วย
¡ บทน�ำ (introduction) ประกอบด้วยเหตุผลและ
วัตถุประสงค์ในการวิจยั
¡ วัสดุและวิธก
ี าร (materials and methods)
¡ ผลการศึกษา (results)
¡ วิจารณ์ (discussion)
¡ สรุป (conclusion)
¡ กิตติกรรมประกาศ (acknowledgment)
¡ เอกสารอ้างอิง (references)
¡ ตาราง (tables)
¡ รูปและค�ำบรรยาย (figures and figure legends)
l บทความฟื้ นวิชา (literature review) เป็ นเรื่องทีส
่ ่งมา
เอง หรือทางคณะบรรณาธิการขอเชิญให้เขียน ทุกเรื่องจะได้รบั การ
ตรวจทานต้นฉบับจากคณะบรรณาธิการ ไม่ควรยาวมากกว่า 15
หน้ากระดาษพิมพ์ A4 เว้นบรรทัด ประกอบด้วยข้อมูลเรียงตาม
ล�ำดับ ดังต่อไปนี้
¡ บทน�ำ (introduction)
¡ เนื้อเรื่อง (text)
¡ สรุป (conclusion)
¡ เอกสารอ้างอิง (references)
l รายงานผูป้ ่ วย (case report) เป็ นผู ้ป่ วยทีน
่ ่าสนใจต่างๆ
ทุกเรื่องจะได้การตรวจทานต้นฉบับจากคณะบรรณาธิการหรือ
ผูท้ รงคุณวุฒจิ ากภายนอกอย่างน้อย 2 ท่าน (double-blinded
review system) มีความยาวไม่เกิน 10 หน้ากระดาษพิมพ์ A4
เว้นบรรทัด ประกอบด้วยข้อมูลเรียงตามล�ำดับ

บทคัดย่อภาษาไทยและอังกฤษ พร้อม keywords
2-5 ค�ำ
¡ บทน�ำ (introduction)
¡ เนื้อเรื่อง (text)
¡ สรุป (conclusion)
¡ เอกสารอ้างอิง (references)
l บทบรรณาธิการ (editorial) คณะบรรณาธิการอาจเชิญ
ผูเ้ ชี่ยวชาญมีความรูค้ วามสามารถเขียนในเรื่องทีเ่ กี่ยวกับนิพนธ์
ต้นฉบับทีจ่ ะลงพิมพ์ในฉบับนัน้ ประกอบด้วยข้อมูลเรียงตามล�ำดับ
ดังนี้
¡ บทน�ำ (introduction)
¡ เนื้อเรื่อง (text)
¡ สรุป (conclusion)
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followed by et al.

Rose ME, Huerbin MB, Melick J, Marion DW, Palmer
AM, Schiding JK, et al.  Regulation of interstitial excitatory
amino acid concentrations after cortical contusion injury.
Brain Res. 2002;935:40-6.
• Organization as author
Diabetes Prevention Program Research Group.  Hypertension,
insulin, and proinsulin in participants with impaired
glucose tolerance.  Hypertension. 2002;40:679-86.
• Chapter in a book
Meltzer PS, Kallioniemi A, Trent JM.   Chromosome
alterations in human solid tumors.  In: Vogelstein B,
Kinzler KW, editors.  The genetic basis of human cancer.
New York: McGraw-Hill; 2002. p. 93-113.
l A book with one author
Isbister J.  Clinical haematology : problem a oriented
approach.  Sydney: Williams & Wilkins; 1986.
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safety of frovatriptan with short- and long-term use for
treatment of migraine and in comparison with sumatriptan.
Headache. 2002;42 Suppl 2:S93-9.
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Glauser TA.  Integrating clinical trial data into clinical
practice.  Neurology. 2002;58(12 Suppl 7):S6-12.
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Abood S.  Quality improvement initiative in nursing
homes: the ANA acts in an advisory role.  Am J Nurs
[Internet].  2002 Jun [cited 2002 Aug 12];102(6):[about
1 p.].   Available from: http://www.nursingworld.org/
AJN/2002/june/Wawatch.htmArticle

• Article published electronically ahead of the print
version
Yu WM, Hawley TS, Hawley RG, Qu CK.  Immortalization
of yolk sac-derived precursor cells.  Blood. 2002 Nov
15;100(10):3828-31.  Epub 2002 Jul 5.
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Zhang M, Holman CD, Price SD, Sanfilippo FM, Preen
DB, Bulsara MK.  Comorbidity and repeat admission to
hospital for adverse drug reactions in older adults:
retrospective cohort study.  BMJ. 2009;338:a2752. doi:
10.1136/bmj.a2752.  PubMed PMID: 19129307; PubMed
Central PMCID: PMC2615549.
• Conference proceedings
Harnden P, Joffe JK, Jones WG, editors.  Germ cell
tumours V.  Proceedings of the 5th Germ Cell Tumour
Conference; 2001 Sep 13-15; Leeds, UK.  New York:
Springer; 2002.
• Conference paper
Christensen S, Oppacher F.   An analysis of Koza’s
computational effort statistic for genetic programming.
In: Foster JA, Lutton E, Miller J, Ryan C, Tettamanzi
AG, editors.   Genetic programming.   EuroGP 2002:
Proceedings of the 5th European Conference on Genetic
Programming; 2002 Apr 3-5; Kinsdale, Ireland.  Berlin:
Springer; 2002. p. 182-91.
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