
เจา้ของ	 ศูนยบ์รกิารโลหติแห่งชาต	ิสภากาชาดไทย	และสมาคมโลหติวทิยาแห่งประเทศไทย

ที่ปรกึษา	 ชยัเวช		นุชประยูร	 วชิยั		ประยูรววิฒัน์

	 ภทัรพร		อศิรางกูร	ณ	อยุธยา	 ปญัญา		เสกสรรค์

	 ศรวีไิล		ตนัประเสรฐิ	 พลภทัร		โรจนน์ครนิทร์

	 ทศันย์านี		จนัทนยิง่ยง

	 สรอ้ยสอางค	์	พกิลุสด

	 พมิล		เชี่ยวศิลป์

	 อบุลวณัณ	์	จรูญเรอืงฤทธิ์

	 ดุจใจ		ชยัวานิชศิริ

บรรณาธกิาร	 ศศิธร		เพชรจนัทร	 จนัทราภา		ศรสีวสัดิ์

บรรณาธกิารผูช่้วย	 ออ้ยทพิย	์	ณ	ถลาง	 พมิพใ์จ		นิภารกัษ์

คณะบรรณาธกิาร	 จนัทพงษ	์	วะส	ี กาญจนา		จนัทรสู์ง

	 จรยิา		สายพณิ	 ชาญชยั		ไตรวารี

	 ชาญวทิย	์	ลลีายุวฒัน	์ ตน้ตนยั		น�าเบญจพล

	 ดวงตะวนั		ธรรมาณิชานนท	์ นงลกัษณ	์	คณิตทรพัย์

	 นวพรรณ		จารุรกัษ	์ บญุชู		พงศธ์นากลุ

	 นิภาพรรณ		ลี้ตระกูล	 ปิต	ิ	เตชะวจิติร์

	 ประมวญ		เทพชยัศร	ี ยิง่ยง		ชนิธรรมมติร์

	 ปารชิาต	ิ	เพิม่พกิลุ	 สมใจ		กาญจนาพงศก์ลุ

	 พรรณด	ี	วฒันบญุยงเจรญิ	 สามารถ		ภคกษมา

	 พณิทริา		ตนัเถยีร	 อดศิกัดิ์		ตนัตวิรวทิย์

	 ยุพา		เอื้อวจิติรอรุณ	 ออ้ยทพิย	์	ณ	ถลาง

	 ลดัดา		ฟองสถติยก์ลุ	 อดุมศกัดิ์		บญุวรเศรษฐ์

	 อมรรตัน	์	ร่มพฤกษ	์ Yukio	Ozaki

	 Katsushi		Tokunaga	 Doyeun	Oh

	 Martin	L.	Olsson	 Peter	Hokland

	 Rhonda		Holdsworth

ก�าหนดออก	 รายสามเดอืน	ปีละ	4	ฉบบั

	 (มกราคม-มนีาคม			เมษายน-มถินุายน			กรกฎาคม-กนัยายน			ตลุาคม-ธนัวาคม)

อตัราค่าบ�ารุง	 ปีละ	300	บาท	(ปลกีเลม่ละ	100	บาท)	ตลอดชพีสมาชกิ	3,000.-	บาท

รูปเลม่	 ธานนท	์	นนทการ

ปก	 ธญัญพงษ	์	ณ	นคร				นฤพนธ	์	สุข	พราหมณ์

พมิพท์ี่	 น�าอกัษรการพมิพ	์		800/35-37			ซอยตระกูลสุข			ถนนอโศก-ดนิแดง			กรุงเทพมหานคร			10400

โลหิตวิทยาและเวชศาสตร์บริการโลหิต
วารสาร

Journal of Hematology and Transfusion Medicine



Editorial Consultants	 Chaivej	Nuchprayoon	 Wichai	Prayoonwiwat

	 Parttraporn	Isarangkura	Na	Ayuthaya	 Panya	Seksarn

	 Sriwilai	Tanprasert	 Ponlapat	Rojnuckarin

	 Dasnayanee	Chandanayingyong

	 Soisaang	Phikulsod

	 Pimol	Chiewsilp

	 Ubonwon	Charoonruangrit

	 Dootchai	Chaiwanichsiri

Editor	 Sasitorn	Bejrachandra	 Chantrapa	Sriswasdi

Associate Editors	 Oytip	Nathalang	 Pimjai	Niparuck

Editorial Board Chantaphong	Wasee	 Kanchana	Chansung

	 Jariya	Saipin	 Chanchai	Traivaree

	 Chanvit	Leelayuwat	 Tontanai	Numbenjapon

	 Duangtawan	Thammanichanond	 Nonglak	Kanitsap

	 Navapun	Charuruks	 Bunchoo	Pongtanakul

	 Nipapan	Leetrakul	 Piti	Techavichit

	 Pramuan	Tapchaisri	 Yingyong	Chinthammitr

	 Parichart	Permpikul	 Somjai	Kanjanapongkul

	 Phandee	Watanaboonyongcharoen	 Samart	Pakakasama

	 Pintira	Tanthien	 Adisak	Tantiworawit

	 Yupa	Urwijitaroon	 Oytip	Nathalang

	 Ladda	Fongsatitkul	 Udomsak	Bunworasate

	 Amornrat	Romphruk	 Yukio	Ozaki

	 Katsushi	Tokunaga	 Doyeun	Oh

	 Martin	L.	Olsson	 Peter	Hokland

	 Rhonda		Holdsworth

Publication Quarterly,	4	issues	a	year

	 (January-March,	April-June,	July-September	and	October-December)

Membership fee	 300	baht	/	year	or	life	membership	fee	3,000	baht	

Journal of Hematology and Transfusion Medicine
The National Blood Centre, Thai Red Cross Society and the Thai Society of Hematology



คณะบรรณาธิการของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย

บรรณาธกิาร

รองศาสตราจารย	์แพทยห์ญงิศศิธร		เพชรจนัทร	 ศูนยบ์รกิารโลหติแห่งชาต	ิสภากาชาดไทย

บรรณาธกิารผูช่้วย

พลตรหีญงิ	ศาสตราจารยพ์เิศษ	ดร.	ออ้ยทพิย	์	ณ	ถลาง	 บณัฑติศึกษา	คณะสหเวชศาสตร์

	 มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร	์ศูนยร์งัสติ

คณะบรรณาธกิาร

รองศาสตราจารย	์แพทยห์ญงิจนัทพงษ	์	วะส	ี ภาควชิาจลุชวีวทิยา	คณะแพทยศาสตรศิ์รริาชพยาบาล

	 มหาวทิยาลยัมหดิล

จรยิา		สายพณิ	 ภาควชิาเวชศาสตรก์ารธนาคารเลอืด

	 คณะแพทยศาสตรศิ์รริาชพยาบาล	มหาวทิยาลยัมหดิล

รองศาสตราจารย	์ดร.	ชาญวทิย	์	ลลีายุวฒัน	์ คณะเทคนิคการแพทย	์	มหาวทิยาลยัขอนแก่น

รองศาสตราจารย	์ดร.	แพทยห์ญงิดวงตะวนั		ธรรมาณิชานนท	์ ภาควชิาพยาธวิทิยา	คณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธบิด	ี

	 มหาวทิยาลยัมหดิล

ศาสตราจารย	์แพทยห์ญงินวพรรณ		จารุรกัษ	์ ศูนยบ์รกิารโลหติแห่งชาต	ิสภากาชาดไทย

นิภาพรรณ		ลี้ตระกูล	 งานธนาคารเลอืด	โรงพยาบาลมหาราชนครเชยีงใหม่

ศาสตราจารย	์ดร.	ประมวญ		เทพชยัศร	ี คณะสหเวชศาสตร	์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร	์ศูนยร์งัสติ

รองศาสตราจารย	์แพทยห์ญงิปารชิาต	ิ	เพิม่พกิลุ	 ภาควชิาเวชศาสตรก์ารธนาคารเลอืด

	 คณะแพทยศาสตรศิ์รริาชพยาบาล	มหาวทิยาลยัมหดิล

ผูช่้วยศาสตราจารย	์แพทยห์ญงิพรรณด	ีวฒันบญุยงเจรญิ	 ภาควชิาเวชศาสตรช์นัสูตร	คณะแพทยศาสตร์

	 จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั

เภสชักรหญงิพณิทริา		ตนัเถยีร	 ศูนยบ์รกิารโลหติแห่งชาต	ิสภากาชาดไทย

รองศาสตราจารย	์ยุพา		เอื้อวจิติรอรุณ	 คณะเทคนิคการแพทย	์	มหาวทิยาลยัขอนแก่น

ลดัดา		ฟองสถติยก์ลุ	 งานธนาคารเลอืด	โรงพยาบาลมหาราชนครเชยีงใหม่

รองศาสตราจารย	์ดร.	อมรรตัน	์	ร่มพฤกษ	์ คลงัเลอืดกลาง	คณะแพทยศาสตร	์มหาวทิยาลยัขอนแก่น

Professor	Katsushi	Tokunaga	 The	University	of	Tokyo,	Japan

Professor	Martin	L.	Olsson,	M.D.,	Ph.D.	 Lund	University,	Sweden

Rhonda		Holdsworth	 Australian	Red	Cross	Blood	Service,	Australia



The Editorial Board of National Blood Centre, Thai Red Cross Society

Editor

Sasitorn	Bejrachandra,	M.D.	 National	Blood	Centre,	Thai	Red	Cross	Society

Associate Editors

Oytip	Nathalang,	Ph.D.	 Faculty	of	Allied	Health	Sciences,	Thammasat	University

Editorial Board

Chantaphong	Wasee,	M.D.	 Faculty	of	Medicine	Siriraj	Hospital,	Mahidol	University

Jariya	Saipin,	M.Sc.	 Faculty	of	Medicine	Siriraj	Hospital,	Mahidol	University

Chanvit	Leelayuwat,	Ph.D.	 Faculty	of	Associated	Medical	Sciences,	Khon	Kaen	University

Duangtawan	Thammanichanond,	M.D.,	Ph.D.	 Faculty	of	Medicine,	Ramathibodi	Hospital,	Mahidol	University

Navapun	Charuruks,	M.D.	 National	Blood	Centre,	Thai	Red	Cross	Society

Nipapan	Leetrakul,	M.Sc.	 Faculty	of	Medicine,	Chiang	Mai	University

Pramuan	Tapchaisri,	Ph.D. Faculty	of	Allied	Health	Sciences,	Thammasat	University

Parichart	Permpikul,	M.D.	 Faculty	of	Medicine	Siriraj	Hospital,	Mahidol	University

Phandee	Watanaboonyongcharoen,	M.D.	 Faculty	of	Medicine,	Chulalongkorn	University

Pintira	Tanthien,	B.Sc.Pharm.	 National	Blood	Centre,	Thai	Red	Cross	Society

Yupa	Urwijitaroon,	M.Sc.	 Faculty	of	Associated	Medical	Sciences,	Khon	Kaen	University

Ladda	Fongsatitkul,	M.Sc.	 Faculty	of	Medicine,	Chiang	Mai	University

Amornrat	Romphruk,	Ph.D.	 Faculty	of	Medicine,	Khon	Kaen	University

Professor	Katsushi		Tokunaga,	Ph.D.	 The	University	of	Tokyo,	Japan

Professor	Martin	L.	Olsson,	M.D.,	Ph.D.	 Lund	University,	Sweden

Rhonda		Holdsworth,	M.Sc.	 Australian	Red	Cross	Blood	Service,	Australia



คณะบรรณาธิการของสมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย

บรรณาธิการ

ผูช่้วยศาสตราจารย	์แพทยห์ญงิจนัทราภา		ศรสีวสัดิ์	 กองการศึกษา	วทิยาลยัแพทยศาสตรพ์ระมงกฎุเกลา้

บรรณาธิการผู้ช่วย

รองศาสตราจารย	์แพทยห์ญงิพมิพใ์จ		นิภารกัษ	์ ภาควชิาอายุรศาสตร	์คณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธบิดี

	 มหาวทิยาลยัมหดิล

คณะบรรณาธิการ

ผูช่้วยศาสตราจารย	์แพทยห์ญงิกาญจนา		จนัทรสู์ง	 ภาควชิาอายุรศาสตร	์คณะแพทยศาสตร	์มหาวทิยาลยัขอนแก่น

รองศาสตราจารย	์นายแพทยช์าญชยั		ไตรวาร	ี กองกมุารเวชกรรม	โรงพยาบาลพระมงกฎุเกลา้

รองศาสตราจารย	์นายแพทยต์น้ตนยั		น�าเบญจพล	 กองอายุรกรรม	โรงพยาบาลพระมงกฎุเกลา้

รองศาสตราจารย	์แพทยห์ญงินงลกัษณ	์	คณิตทรพัย	์ ภาควชิาอายุรศาสตร	์โรงพยาบาลธรรมศาสตรเ์ฉลมิพระเกยีรติ

รองศาสตราจารย	์นายแพทยบ์ญุชู		พงศธ์นากลุ	 ภาควชิากมุารเวชศาสตร	์คณะแพทยศาสตรศิ์รริาชพยาบาล

	 มหาวทิยาลยัมหดิล

ผูช่้วยศาสตราจารย	์นายแพทยปิ์ต	ิ	เตชะวจิติร	์ ภาควชิากมุารเวชศาสตร	์คณะแพทยศาสตร	์

	 จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั

ผูช่้วยศาสตราจารย	์นายแพทยย์ิง่ยง		ชนิธรรมมติร	์ ภาควชิาอายุรศาสตร	์คณะแพทยศาสตรศิ์รริาชพยาบาล

	 มหาวทิยาลยัมหดิล

ผูช่้วยศาสตราจารย	์แพทยห์ญงิสมใจ		กาญจนาพงศก์ลุ	 กลุม่งานกมุารเวชศาสตร	์สถาบนัสุขภาพเดก็แห่งชาตมิหาราชนิี

รองศาสตราจารย	์นายแพทยส์ามารถ		ภคกษมา	 ภาควชิากมุารเวชศาสตร	์คณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธบิดี

	 มหาวทิยาลยัมหดิล

รองศาสตราจารย	์นายแพทยอ์ดศิกัดิ์		ตนัตวิรวทิย	์ ภาควชิาอายุรศาสตร	์คณะแพทยศาสตรม์หาวทิยาลยัเชยีงใหม่

พลตรหีญงิ	ศาสตราจารยพ์เิศษ	ดร.ออ้ยทพิย	์	ณ	ถลาง	 บณัฑติศึกษา	คณะสหเวชศาสตร	์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์

	 ศูนยร์งัสติ

ผูช่้วยศาสตราจารย	์นายแพทยอ์ดุมศกัดิ์		บญุวรเศรษฐ	์ ภาควชิาอายุรศาสตร	์คณะแพทยศาสตร	์จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั

Yukio	Ozaki,	MD	 Fuefuki	Chuo	Hospital,	Japan

Doyeun	Oh,	MD,	PhD	 CHA	University	School	of	Medicine,	Korea

Peter	Hokland,	MD	 Aarhus	University	Hospital,	Denmark



The Editorial Board of the Thai Society of Hematology

Editor

Chantrapa	Sriswasdi,	M.D.	 Academic	Affairs	Division,	Phramongkutklao	College	of	Medicine,	Thailand

Assistant Editor

Pimjai	Niparuck,	M.D.	 Department	of	Medicine,	Ramathibodi	Hospital,	Thailand

Editorial Board

Kanchana	Chansung,	M.D.	 Department	of	Medicine,	Khon	Kaen	University,	Thailand

Chanchai	Traivaree,	M.D.	 Department	of	Pediatrics,	Phramongkutklao	Hospital,	Thailand

Tontanai	Numbenjapon,	M.D.	 Department	of	Medicine,	Phramongkutklao	Hospital,	Thailand

Nonglak	Kanitsap,	M.D.	 Department	of	Medicine,	Thammasat	University,	Thailand

Bunchoo	Pongtanakul,	M.D.	 Department	of	Pediatrics,	Faculty	of	Medicine	Siriraj	Hospital,	Thailand

Piti	Techavichit,	M.D.	 Department	of	Pediatrics,	Chulalongkorn	University,	Thailand

Yingyong	Chinthammitr,	M.D.	 Department	of	Medicine,	Faculty	of	Medicine	Siriraj	Hospital,	Thailand

Somjai	Kanjanapongkul,	M.D.	 Department	of	Pediatrics	Queen	Sirikit	National	Institute	of

	 Child	Health,	Thailand

Samart	Pakakasama,	M.D.	 Department	of	Pediatrics,	Ramathibodi	Hospital,	Thailand

Adisak	Tantiworawit,	M.D.	 Department	of	Medicine,	Chiang	Mai	University,	Thailand

Oytip	Nathalang,	Ph.D.	 Graduate	Program.	Faculty	of	Allied	Health	Sciences.

	 Thammasat	University,	Thailand

Udomsak	Bunworasate,	M.D.	 Department	of	Medicine,	Chulalongkorn	University,	Thailand

Yukio	Ozaki,	M.D.	 Fuefuki	Chuo	Hospital,	Japan

Doyeun	Oh,	M.D.	 CHA	University	School	of	Medicine,	Korea

Peter	Hokland,	M.D.	 Aarhus	University	Hospital,	Denmark



คณะกรรมการบรหิาร

สมาคมโลหติวทิยาแหง่ประเทศไทย วาระที่ 20

พ.ศ. 2561-2563

1.	แพทยห์ญงิทพิย	์	ศรไีพศาล	 ทีป่รกึษา

2.	แพทยห์ญงิแสงสุรยี	์	จูฑา	 ทีป่รกึษา

3.	นายแพทยธ์านินทร	์	อนิทรก�าธรชยั	 ทีป่รกึษา

4.	นายแพทยว์นัชยั		วนะชวินาวนิ	 ทีป่รกึษา

5.	นายแพทยว์ชิยั		ประยูรววิฒัน	์ นายกสมาคม/	ประธานฝ่ายวชิาการ

6.	นายแพทยป์ญัญา		เสกสรรค	์ อปุนายก

7.	นายแพทยพ์ลภทัร		โรจนน์ครนิทร	์ เลขาธกิาร

8.	แพทยห์ญงิวนัด	ี	นิงสานนท	์ เหรญัญกิ

9.	แพทยห์ญงิจนัทราภา		ศรสีวสัดิ์	 ประธานฝ่ายวารสาร

10.	แพทยห์ญงิลลติา		นรเศรษฐธ์าดา	 ประธานฝ่ายเผยแพร่ความรูสู่้ประชาชน

11.	นายแพทยธ์รีะ		ฤชตุระกูล	 ประธานฝ่ายวจิยั

12.	นายแพทยร์ชต		ล �ากูล	 ประธานฝ่ายสารสนเทศ

13.	นายแพทยสุ์รเดช		หงสอ์งิ	 ประธานฝ่ายวเิทศสมัพนัธ์

14.	แพทยห์ญงิกววิณัณ	์	วรีกลุ	 นายทะเบยีน

15.	ดร.ออ้ยทพิย	์	ณ	ถลาง	 ปฏคิม

16.	นายแพทยอ์าทติย	์	องักานนท	์ กรรมการกลาง

17.	แพทยห์ญงิจติตมิา		ศิรจิรีะชยั	 กรรมการกลาง

18.	นายแพทยพ์งษเ์ทพ		วบูิลยจ์นัทร	์ กรรมการกลาง

19.	แพทยห์ญงิอบุลวณัณ	์	จรูญเรอืงฤทธิ์	 กรรมการกลาง



Executive Committee
The Thai Society of Hematology 

2018-2020

1.	Thip	Sriphaisal	 Senior	Advisor

2.	Saengsuree	Jootar	 Senior	Advisor

3.	Tanin	Intragumtornchai	 Senior	Advisor

4.	Wanchai	Wanachiwanawin	 Senior	Advisor

5.	Wichai	Prayoonwiwat	 President/Scientific

6.	Panya	Seksarn	 Vice-President

7.	Ponlapat	Rojnuckarin	 Secretary-General

8.	Vandee	Ningsanond	 Treasurer

9.	Chantrapa	Sriswasdi	 Publication

10.	Lalita	Norasetthada	 Public	Education

11.	Theera	Ruchutrakool	 Research

12.	Rachata	Lumkul	 Information	Technology

13.	Suradej	Hongeng	 International	Relations

14.	Gavivann	Veerakul	 Registration

15.	Oytip	Nathalang	 Reception-Secretary

16.	Artit	Ungkanont	 Committee	Member

17.	Chittima	Sirijerachai	 Committee	Member

18.	Pongtep	Viboonjuntra	 Committee	Member

19.	Ubonwan	Charoonruangrit,	 Committee	Member



ค�าแนะน�าส�าหรับผู้ส่งบทความลงตีพิมพ์

วารสารโลหติวทิยาและเวชศาสตรบ์รกิารโลหติเป็นวารสารทาง

ดา้นโลหติวทิยาและเวชศาสตรบ์รกิารโลหติทีม่กีระบวนการของ

วารสารทางวชิาการทีผ่่านการทบทวนโดยผูรู้เ้สมอกนั	และจดัตพีมิพ์

บทความในวารสารทกุ	3	เดอืน	โดยมวีตัถปุระสงคเ์พือ่สนบัสนุน

การเผยแพร่ผลงานวจิยัระดบันานาชาตแิละแลกเปลีย่นวรรณกรรม

ทางวทิยาศาสตรอ์ย่างต่อเน่ืองในกลุม่ผูท้ �างานดา้นวทิยาศาสตร์

ผ่านการตพีมิพใ์นรูปแบบงานวจิยั	 (research)	 บทความฟ้ืนวชิา	

(literature	 review)	 รายงานผูป่้วย	 (case	 report)	 บทความ

พเิศษ	(special	article)	และ	บทบรรณาธกิาร	(editorial)	โดย

บทความทีม่เีนื้อหาทีแ่สดงถงึความกา้วหนา้และความทนัสมยัทาง

ดา้นวทิยาศาสตรจ์ะเป็นประโยชนอ์ย่างมากส�าหรบันกัวจิยัและนกั

วชิาการ	บทความท ัง้หมดทีไ่ดร้บัการพจิารณาตพีมิพใ์นวารสารนี้

จะถกูเผยแพร่ทางออนไลนใ์นรูปแบบของ	portable	document	

format	(pdf)	โดยไมเ่สยีค่าใชจ่้าย

วตัถปุระสงค์

1.	 เพือ่เผยแพร่ผลงานวจิยั	บทความฟ้ืนวชิา	และรายงานผูป่้วย

ทีน่่าสนใจทางโลหติวทิยาและเวชศาสตรบ์รกิารโลหติ

2.	 เพือ่สรา้งสรรคง์านเขยีนของนกัวจิยัตามมาตรฐานสากล

3.	 เพือ่เป็นสือ่ประสานงานและแลกเปลีย่นความรูค้วามคดิเหน็

ระหวา่งบคุลากรทางการแพทยผู์เ้กี่ยวขอ้งในการใชโ้ลหติกบั

ผูท้ีเ่ขา้มาบรหิารงานบรกิารโลหติ

4.	 เพือ่เผยแพร่กจิกรรมและขา่วสารทางวชิาการของศูนยบ์รกิาร

โลหติแห่งชาต	ิ สภากาชาดไทย	 และสมาคมโลหติวทิยาแห่ง

ประเทศไทย

5.	 เพือ่เป็นสือ่กลางแลกเปลีย่นความรูด้า้นโลหติวทิยาและเวชศาสตร์

บรกิารโลหติระดบันานาชาต	ิโดยเฉพาะภมูภิาคอาเซยีน

การสง่ตน้ฉบบั

ส่งตน้ฉบบัพรอ้มแบบฟอรม์ส่งบทความลงตพีมิพใ์นวารสาร

โลหติวทิยาและเวชศาสตรบ์รกิารโลหติผ่านระบบ	Thai	Journals	

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

JHematolTransfusMed/index	 หรอื	 สามารถส่งเป็นตน้ฉบบั

จรงิและส�าเนาอกีจ�านวน	2	ชดุ	พรอ้มท ัง้	CD	การพมิพต์น้ฉบบัใช	้

Word	for	Windows	ส�าหรบับทความทางเวชศาสตรบ์รกิารโลหติ 

ส่งไดท้ี	่บรรณาธกิารวารสารโลหติวทิยาและเวชศาสตรบ์รกิารโลหติ 

ศูนยบ์รกิารโลหติแห่งชาต	ิ สภากาชาดไทย	 ถนนองัรดูีนงัต	์ เขต

ปทมุวนั	กรุงเทพฯ	10330	โทรศพัท	์0-2263-9600-99	หรอืโทรสาร	

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

“ส่งตน้ฉบบัวารสารโลหติวทิยาฯ”	ส�าหรบับทความทางโลหติวทิยา 

ส่งไดท้ี	่บรรณาธกิารวารสารโลหติวทิยาและเวชศาสตรบ์รกิารโลหติ 

สมาคมโลหติวทิยาแห่งประเทศไทย	เลขที	่2	อาคารเฉลมิพระบารม	ี

50	ปี	ช ัน้	10	ซอยศูนยว์จิยั	ถนนเพชรบรุตีดัใหม	่แขวงบางกะปิ	เขต

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

กรณีมขีอ้สงสยัในการส่งตน้ฉบบัผ่านระบบ	ThaiJO	บทความ

ทางเวชศาสตรบ์รกิารโลหติ	สามารถตดิต่อสอบถามไดท้ีคุ่ณธรีวรรณ	 

จารุภทัธพ์นัธ	์ โทรศพัท	์ 0-2263-9600-99	 ต่อ	 1845	 e-mail: 

nbcjournal@gmail.com	และบทความทางโลหติวทิยา	สามารถ

ตดิต่อสอบถามไดท้ีคุ่ณโสมพรรณ	ทบัเจรญิ	 โทรศพัท	์0-2716-

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

งานวจิยัและจรยิธรรมในการตพีมิพผ์ลงานวจิยัในวารสารวชิาการ 

(Research and publication ethics)

การศึกษาวจิยัดา้นมนุษยแ์ละสตัวท์ดลองท ัง้หมดจะตอ้งไดร้บั

การตรวจสอบและรบัรองโดยคณะกรรมการพจิารณาการวจิยัของ

สถาบนั	(Institutional	Review	Board;	IRB)	การทดลองทาง

คลนิิกจะตอ้งลงทะเบยีนในการลงทะเบยีนสาธารณะก่อนทีจ่ะเริ่ม

ท�าการวจิยั	โดยวารสารยอมรบัการลงทะเบยีนสาธารณะตามนโยบาย

การลงทะเบยีนทดลองทางคลนิิก	 (clinical	 trial	 registration	

policy)	ตามคณะกรรมการระหวา่งประเทศของบรรณาธกิารวารสาร

การแพทย	์(International	Committee	of	Medical	Journal	

Editors;	 ICMJE)	 และการวจิยัทางคลนิิกทีเ่กี่ยวขอ้งกบัมนุษย์

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

0activities/10ethics/10helsinki/

ผูเ้ขยีนควรตรวจสอบตน้ฉบบัก่อนส่งตพีมิพใ์นวารสารเพือ่ยนืยนั

วา่ไมม่ส่ีวนใดของตน้ฉบบัทีค่ดัลอกมาจากแหลง่อืน่ๆ	 และผูร้บั 

ผดิชอบบทความ	 (corresponding	author)	 จะตอ้งกรอกแบบ

ฟอรม์วารสารเพือ่เปิดเผยความขดัแยง้ทีอ่าจเกดิขึ้นและส่งแบบ

ฟอรม์ในนามของผูเ้ขยีนร่วมท ัง้หมด

เพือ่ใหว้ารสารเป็นสือ่กลางในการเผยแพร่งานวจิยัทีถู่กตอ้ง	

มคีุณภาพ	 โปร่งใส	 ตลอดจนสอดคลอ้งกบัมาตรฐานการตพีมิพ์

นานาชาต	ิวารสารจงึก�าหนดแนวทางวธิปีฏบิตัทิีด่แีละจรยิธรรมของ

การตพีมิพเ์ผยแพร่ผลงานวจิยัและก�าหนดบทบาทและหนา้ทีข่อง

ผูน้ิพนธ	์(Author)	บรรณาธกิาร	(Editor)	และผูป้ระเมนิบทความ	

(Reviewer)	ตาม	Committee	on	Publication	Ethics	(COPE)	

ดงัน้ี



บทบาทและหนา้ที่ของผูนิ้พนธ ์(Duties of authors)

1.	 ผูน้ิพนธต์อ้งส่งผลงานทีเ่ป็นผลงานใหม	่ ใหข้อ้มลูทีเ่ป็นจรงิ	

ไมบ่ดิเบอืนขอ้มลู

2.	 หากมกีารอา้งองิผลงานผูอ้ืน่	ผูน้ิพนธจ์ะตอ้งรวบรวมและใหก้าร

อา้งองิทา้ยบทความ

3.	 ผูน้ิพนธต์อ้งเขยีนบทความวจิยัใหถ้กูตอ้งตามรูปแบบทีก่ �าหนด

ไวใ้น	“ค�าแนะน�าส �าหรบัผูส่้งบทความลงตพีมิพ”์

4.	 ชื่อผูน้ิพนธใ์นบทความทกุคน	 ตอ้งมส่ีวนร่วมในการด�าเนิน

การวจิยัจรงิ

5.	 หากมแีหลง่ทนุทีส่นบัสนุนงานวจิยั	หรอืผลประโยชนท์บัซอ้น

ใดๆ	ผูน้ิพนธต์อ้งระบไุวอ้ย่างชดัเจน

บทบาทและหนา้ที่ของบรรณาธกิาร (Duties of editors)

1.	 บรรณาธิการวารสารมหีนา้ที่พจิารณาคุณภาพของบทความ	

และการตดัสนิใจคดัเลอืกบทความเพือ่ตพีมิพ	์ หลงัจากผ่าน

กระบวนการประเมนิบทความแลว้	 โดยพจิารณาจากความ

ส�าคญั	 ความใหม	่ ความชดัเจน	 และความสอดคลอ้งของ

เนื้อหากบันโยบายของวารสารเป็นส�าคญั	

2.	 บรรณาธกิารวารสารตอ้งไมม่ผีลประโยชนท์บัซอ้นกบัผูน้ิพนธ์

และผูป้ระเมนิบทความ

3.	 บรรณาธกิารวารสารตอ้งไมเ่ปิดเผยขอ้มลูของผูน้ิพนธ	์และผู ้

ประเมนิบทความแก่บคุคลทีไ่มเ่กี่ยวขอ้งในช่วงเวลาทีท่ �าการ

ประเมนิบทความ

4.	 บรรณาธิการวารสารตอ้งตรวจสอบการคดัลอกผลงานผูอ้ื่น	

(plagiarism)	 โดยใชโ้ปรแกรมทีเ่ชื่อถอืได	้ หากพบการคดั

ลอกผลงาน	 ตอ้งหยุดกระบวนการประเมนิบทความ	 และ

ตดิต่อผูน้ิพนธห์ลกัทนัท	ี เพือ่พจิารณาค�าชี้แจงประกอบการ

ตอบรบัหรอืปฏเิสธการตพีมิพ์

บทบาทและหนา้ที่ของผูป้ระเมินบทความ (Duties of reviewers)

1.	 ผูป้ระเมนิบทความตอ้งไมม่ผีลประโยชนท์บัซอ้นกบัผูน้ิพนธ์

2.	 ผูป้ระเมนิบทความตอ้งไมเ่ปิดเผยขอ้มลูทกุส่วนของบทความ

แก่บคุคลทีไ่มเ่กี่ยวขอ้ง	ในช่วงเวลาทีท่ �าการประเมนิบทความ

3.	 ผูป้ระเมนิบทความควรประเมนิบทความในเรื่องทีต่นมคีวาม

เชี่ยวชาญ	พจิารณาความส�าคญัของเนื้อหาในบทความ	คุณภาพ	

และความเขม้ขน้ของผลงาน	โดยไมใ่ชค้วามคดิเหน็ส่วนตวั	หรอื

ขอ้มลูทีไ่มไ่ดร้บัการรองรบัมาตดัสนิบทความวจิยั

4.	 หากมขีอ้มลูส�าคญัทีผู่น้ิพนธไ์มไ่ดก้ลา่วถงึในผลงานวจิยั	 ผู ้

ประเมนิตอ้งแจง้ใหผู้นิ้พนธท์ราบในการประเมนิบทความ	

ในขณะเดยีวกนัหากพบวา่บทความมกีารคดัลอกผลงานจาก

บทความอืน่	ตอ้งแจง้ใหบ้รรณาธกิารทราบทนัที

เรื่องที่จะลงตพีมิพ ์

l นิพนธต์น้ฉบบั (original article)	ทกุเรื่องจะไดร้บัการ

ตรวจทานอ่านตน้ฉบบัจากคณะบรรณาธกิารหรอืผูท้รงคุณวุฒจิาก

ภายนอกอย่างนอ้ย	2	ท่าน	(double-blinded	review	system)	

นิพนธต์น้ฉบบัไมค่วรมคีวามยาวเกนิกวา่	15	หนา้กระดาษพมิพ	์

A4	 เวน้บรรทดั	พมิพห่์างจากขอบทกุดา้นอย่างนอ้ย	1	นิ้ว	การ

รายงานการวจิยัควรมขีอ้มลูเรยีงตามล �าดบัดงัต่อไปนี้

1.	 หนา้แรกประกอบดว้ยชื่อเรื่อง	ชื่อผูน้ิพนธแ์ละสถาบนั

ของผูน้ิพนธท์ ัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ	Correspondence	และ

ชื่อเรื่องอย่างส ัน้	(short	running	title)	ไมเ่กนิ	75	characters	

with	space

2.	 บทคดัย่อ	 (abstract)	 ภาษาไทยและภาษาองักฤษ	

ประกอบดว้ยวตัถปุระสงค	์(objective)	วสัดุและวธิกีาร	(materials	

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

ค�าส �าคญั	(keywords)	2-5	ค�า

3.	 เนื้อเรื่อง	(text)	ประกอบดว้ย

¡	บทน�า	(introduction)	ประกอบดว้ยเหตผุลและ
วตัถปุระสงคใ์นการวจิยั

¡	วสัดุและวธิกีาร	(materials	and	methods)
¡	ผลการศึกษา	(results)
¡	วจิารณ	์(discussion)
¡	สรุป	(conclusion)
¡	กติตกิรรมประกาศ	(acknowledgment)
¡	เอกสารอา้งองิ	(references)
¡	ตาราง	(tables)
¡	รูปและค�าบรรยาย	(figures	and	figure	legends)

l บทความฟ้ืนวชิา (literature review)	เป็นเรื่องทีส่่งมา

เอง	หรอืทางคณะบรรณาธกิารขอเชญิใหเ้ขยีน	ทกุเรื่องจะไดร้บัการ

ตรวจทานตน้ฉบบัจากคณะบรรณาธกิาร	ไมค่วรยาวมากกวา่	15	

หนา้กระดาษพมิพ	์A4	เวน้บรรทดั	ประกอบดว้ยขอ้มลูเรยีงตาม

ล �าดบั	ดงัต่อไปนี้

¡	บทน�า	(introduction)
¡	เนื้อเรื่อง	(text)
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