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ค�าแนะน�าส�าหรับผู้ส่งบทความลงตีพิมพ์

วารสารโลหติวทิยาและเวชศาสตรบ์รกิารโลหติเป็นวารสารทาง

ดา้นโล หติวทิยาและเวชศาสตรบ์รกิารโลหติทีม่กีระบวนการของ

วารสารทางวชิาการทีผ่่านการทบทวนโดยผูรู้เ้สมอกนั	และจดัตพีมิพ์

บทความในวารสารทกุ	3	เดอืน	โดยมวีตัถปุระสงคเ์พือ่สนบัสนุน

การเผยแพร่ผลงานวจิยัระดบันานาชาตแิละแลกเปลีย่นวรรณกรรม

ทางวทิ ย าศาสตรอ์ย่างต่อเนื่องในกลุม่ผูท้ �างานดา้นวทิยาศาสตร์

ผ่านการตพีมิพใ์นรูปแบบงานวจิยั	(research)	บทความฟ้ืนวชิา	

(liter a ture	 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
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•	 Journal	article	on	the	Internet	
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