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Publication ethics

จริยธรรมในการตีพิมพผลงานวิจัยในวารสารวิชาการ (Publication ethics)

จากการที่วารสารเป็นสื่อกลางในการติดตอสื่อสารผลงานวิจัย	ตลอดจนขอคนพบใหมๆ	ระหวางนักวิจัยและสังคมภายนอก	

ดังนั้น	เพื่อใหการสื่อสารทางวิชาการเป็นไปอยางถูกตอง	มีคุณภาพ	โปรงใส	และสอดคลองกับมาตรฐานการตีพิมพนานาชาติ		หนวย

งานที่เกี่ยวของหลายหนวยงาน	เชน	Committee	on	Publication	Ethics	(COPE)	ตลอดจนส�านักพิมพที่มีชื่อเสียง	เชน	Elsevier	

จึงไดก�าหนดแนวทางวิธีปฏิบัติที่ดีและจริยธรรมของการตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัยไวส�าหรับการด�าเนินงานของวารสาร	ทั้งนี้	วารสาร

แตละชื่อเรื่องตองด�าเนินการตามหลักเกณฑที่ก�าหนดไว	รวมทั้งตองมีนโยบายที่เกี่ยวของกับ	publication	ethics	ปรากฎอยางชัดเจน

ในเว็บไซตของวารสาร	เพื่อแจงใหผูเกี่ยวของไดทราบทั่วกัน

นอกจากนี้	COPE	และส�านักพิมพหลายแหง	ยังไดก�าหนดบทบาทหนาที่ส�าหรับบุคคล	3	กลุม	ที่อยูในวงจรการตีพิมพ

เผยแพรผลงาน	ไดแก	ผูนิพนธ	(Author)		บรรณาธิการวารสาร	(Editor)	และผูประเมินบทความ	(Reviewer)	เพื่อใหผูเกี่ยวของทั้ง	

3	กลุ ม 	 ไดศึกษาและปฏิบัติตามขอก�าหนดอยางเครงครัด	 เพื่อประโยชนตอผูเกี่ยวของทุกภาคสวน	ตลอดจนผูอาน	แวดวงวิชาการ	

และสังคมโลกโดยรวม		

บทบาทและหนาที่ของผูนิพนธ (Duties of authors)

1.	 ผูนิพนธตองรับรองวาผลงานที่สงมานั้น	เป็นผลงานใหมและไมเคยตีพิมพที่ใดมากอน

2.	 ผูนิพนธตองรายงานขอเท็จจริงที่เกิดขึ้นจากการท�าวิจัย	ไมบิดเบือนขอมูล	หรือใหขอมูลที่เป็นเท็จ

3.	 ผูนิพนธตองอางอิงผลงานของผูอื่น	หากมีการน�าผลงานเหลานั้นมาใชในผลงานตัวเอง	รวมทั้งจัดท�ารายการอางอิงทาย

บทความ

4.	 ผูนิพนธตองเขียนบทความวิจัยใหถูกตองตามรูปแบบที่ก�าหนดไวใน	“ค�าแนะน�าส�าหรับผูสงบทความลงตีพิมพ”

5.	 ผูนิพนธที่มีชื่อปรากฏในบทความทุกคน	ตองเป็นผูที่มีสวนในการด�าเนินการวิจัยจริง

6.	 ผูนิพนธตองระบุแหลงทุนที่สนับสนุนในการท�าวิจัยนี้

7.	 ผูนิพนธตองระบุผลประโยชนทับซอน	(ถามี)

บทบาทและหนาที่ของบรรณาธิการวารสาร (Duities of editors)

1.	 บรรณาธิการวารสารมีหนาที่พิจารณาคุณภาพของบทความ	เพื่อตีพิมพเผยแพรในวารสารที่ตนรับผิดชอบ

2.	 บรรณาธิการตองไมเปิดเผยขอมูลของผูนิพนธ	และผูประเมินบทความแกบุคคลอื่นๆ	ที่ไมเกี่ยวของในชวงระยะเวลา

ของการประเมินบทความ

3.	 บรรณาธิการตองตัดสินใจคัดเลือกบทความมาตีพิมพหลังจากผานกระบวนการประเมินบทความแลว	โดยพิจารณาจาก

ความส�าคัญ	ความใหม	ความชัดเจน	และความสอดคลองของเนื้อหากับนโยบายของวารสารเป็นส�าคัญ

4.	 บรรณาธิการตองไมตีพิมพบทความที่เคยตีพิมพที่อื่นมาแลว

5.	 บรรณาธิการตองไมปฏิเสธการตีพิมพบทความเพราะความสงสัยหรือไมแนใจ	ตองหาหลักฐานมาพิสูจนขอสงสัยนั้นๆ	กอน

6.	 บรรณาธิการตองไมมีผลประโยชนทับซอนกับผูนิพนธ	ผูประเมิน	และทีมผูบริหาร

7.	 บรรณาธิการตองมีการตรวจสอบบทความในดานการคัดลอกผลงานผูอื่น	(plagiarism)	อยางจริงจัง	โดยใชโปรแกรม

ที่เชื่อถือได	เพื่อใหแนใจวาบทความที่ลงตีพิมพในวารสารไมมีการคัดลอกผลงานของผูอื่น

8.	 หากตรวจพบการคัดลอกผลงานของผูอื่นในกระบวนการประเมินบทความ	บรรณาธิการตองหยุดกระบวนการประเมิน

และติดตอผูนิพนธหลักทันที	เพื่อขอค�าชี้แจงประกอบการตอบรับหรือปฏิเสธ	การตีพิมพบทความนั้นๆ



บทบาทและหนาที่ของผูประเมินบทความ (Duties of reviewers)

1.	 ผูประเมินบทความตองรักษาความลับและไมเปิดเผยขอมูลบางสวนหรือทุกสวนของบทความท่ีสงมาเพื่อพิจารณาแก

บุคคลอื่นๆ	ที่ไมเกี่ยวของ	ในชวงระยะเวลาของการประเมินบทความ	(confidentiality)

2.	 หลังจากไดรับบทความจากบรรณาธิการวารสาร	และผูประเมินบทความตระหนักวา	ตัวเองอาจมีผลประโยชนทับซอนกับ

ผูนิพนธ	เชน	เป็นผูรวมโครงการ	หรือรูจักผูนิพนธเป็นการสวนตัว	หรือเหตุผลอื่นๆ	ที่ท�าใหไมสามารถใหขอคิดเห็นและ

ขอเสนอแนะอยางอิสระได	ผูประเมินบทความควรแจงใหบรรณาธิการวารสารทราบและปฏิเสธการประเมินบทความนั้นๆ

3.	 ผูประเมนิบทความควรประเมนิบทความในสาขาวชิาท่ีตนมคีวามเชีย่วชาญ	โดยพจิารณาความส�าคญัของเนือ้หาในบทความ

ที่จะมีตอสาขาวิชานั้นๆ	 คุณภาพของการวิเคราะห	 และความเขมขนของผลงาน	 ไมควรใชความคิดเห็นสวนตัวที่ไมมี

ขอมูลรองรับมาเป็นเกณฑในการตัดสินบทความวิจัย

4.	 ผูประเมินบทความตองระบุผลงานวิจัยที่ส�าคัญและสอดคลองกับบทความที่ก�าลังประเมินแตผูนิพนธไมไดอางถึง	เขาไป

ในการประเมินบทความดวย			นอกจากนี้	หากมีสวนใดของบทความที่มีความเหมือนหรือซ�้าซอนกับผลงานชิ้นอื่นๆ	

ผูประเมินบทความตองแจงใหบรรณาธิการทราบดวย



ค�าแนะน�าส�าหรับผูสงบทความลงพิมพ

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	การพิมพตนฉบับ

ใช	Word	for	Windows	ส�าหรับบทความทางเวชศาสตรบริการ

โลหิต	 สงไดที่	 บรรณาธิการวารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตร

บริการโลหิต ศูนยบริการโลหิตแหงชาติ	 สภากาชาดไทย	 ถนน

อังรีดูนังต	เขตปทุมวัน	กรุงเทพฯ	10330	โทรศัพท	0-2263-9600-

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

โดยระบุมุมซอง	“สงตนฉบับวารสารโลหิตวิทยาฯ”		ส�าหรับบทความ

ทางโลหิตวิทยา	 สงไดที่	 บรรณาธิการวารสารโลหิตวิทยาและ

เวชศาสตรบริการโลหิต สมาคมโลหิตวิทยาแหงประเทศไทย	เลข

ที่	 2	 อาคารเฉลิมพระบารมี	 50	ป	 ชั้น	 10	ซอยศูนยวิจัย	ถนน

เพชรบุรีตัดใหม	แขวงบางกะปิ	 เขตหวยขวาง	กรุงเทพฯ	10310		

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

กรณีมีขอสงสัยในการสงตนฉบับผานระบบ	ThaiJO	บทความ

ทางเวชศาสตรบริการโลหิต	 สามารถติดตอสอบถามไดท่ีคุณ	

ธีรวรรณ	 จารุภัทธพันธ	 โทรศัพท	 0-2263-9600-99	 ตอ	 1845	

e-mail:	nbcjournal@gmail.com	และบทความทางโลหิตวิทยา	

สามารถติดตอสอบถามไดที่คุณโสมพรรณ	 ทับเจริญ	 โทรศัพท	

0-2716-5977	e-mail:	sommaphun.t@tsh.or.th

เรื่องที่จะลงพิมพ

•	 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	

ประกอบดวยวัตถุประสงค	(objective)	วัสดุและวิธีการ	(materials	

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

ค�าส�าคัญ	(keywords)	2-5	ค�า

3.	 เนื้อเรื่อง	(text)	ประกอบดวย

o บทน�า	(introduction)	ประกอบดวยเหตุผลและ
วัตถุประสงคในการวิจัย

o วัสดุและวิธีการ	(materials	and	methods)
o ผลการวิจัย	(results)
o วิจารณ	(discussion)
o สรุป	(summary)
o กิตติกรรมประกาศ	(acknowledgment)
o เอกสารอางอิง	(references)
o ตาราง	(tables)
o รูปและค�าบรรยาย	(figures	and	figure	legends)

•	 บทความฟื้นวิชา (literature review) เป็นเรื่องที่สงมา

เอง	 หรือทางคณะบรรณาธิการขอเชิญใหเขียน	 ทุกเรื่องจะไดรับ

การตรวจทานตนฉบับจากคณะบรรณาธิการ	ไมควรยาวมากกวา	

15	หนากระดาษพิมพ	A4	เวนบรรทัด	ประกอบดวยขอมูลเรียง

ตามล�าดับ	ดังตอไปนี้

o บทน�า	(introduction)
o เนื้อเรื่อง	(text)
o สรุป	(summary)
o เอกสารอางอิง	(references)

mailto:nbcjournal@gmail.com
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•	 รายงานผูป่วย (case report)	เป็นผูป่วยที่นาสนใจตางๆ	

ทุกเรื่องจะไดการตรวจทานตนฉบับจากคณะบรรณาธิการหรือผูทรง

คุณวุฒิจากภายนอกอยางนอย	2	ทาน	(double-blinded	review	

system)	มีความยาวไมเกิน	10	หนากระดาษพิมพ	A4	เวนบรรทัด

ประกอบดวยขอมูลเรียงตามล�าดับ

o บทคัดยอภาษาไทยและอังกฤษ	 พรอม	 keywords	
2-5	ค�า

o บทน�า	(introduction)
o เนื้อเรื่อง	(text)
o สรุป	(summary)
o เอกสารอางอิง	(references)

•	 บทบรรณาธิการ (editorial) คณะบรรณาธิการอาจเชิญ

ผูเชี่ยวชาญมีความรูความสามารถเขียนในเร่ืองท่ีเกี่ยวกับนิพนธ

ตนฉบับที่จะลงพิมพในฉบับนั้น	ประกอบดวยขอมูลเรียงตามล�าดับ	

ดังนี้

o บทน�า	(introduction)
o เนื้อเรื่อง	(text)
o สรุป	(summary)
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