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คณะบรรณาธิการของสมาคมโลหิตวิทยาแหงประเทศไทย
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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	 กลุม	 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



คณะกรรมการบริหาร

สมาคมโลหิตวิทยาแหงประเทศไทย วาระที่ 20

พ.ศ. 2561-2563

1.	แพทยหญิงทิพย		ศรีไพศาล	 ที่ปรึกษา

2.	แพทยหญิงแสงสุรีย		จูฑา	 ที่ปรึกษา

3.	นายแพทยธานินทร		อินทรก�าธรชัย	 ที่ปรึกษา

4.	นายแพทยวันชัย		วนะชิวนาวิน	 ที่ปรึกษา

5.	นายแพทยวิชัย		ประยูรวิวัฒน	 นายกสมาคม/	ประธานฝ่ายวิชาการ

6.	นายแพทยปญญา		เสกสรรค	 อุปนายก

7.	นายแพทยพลภัทร		โรจนนครินทร	 เลขาธิการ

8.	แพทยหญิงวันดี		นิงสานนท	 เหรัญญิก

9.	แพทยหญิงจันทราภา		ศรีสวัสดิ์	 ประธานฝ่ายวารสาร

10.	แพทยหญิงลลิตา		นรเศรษฐธาดา	 ประธานฝ่ายเผยแพรความรูสูประชาชน

11.	นายแพทยธีระ		ฤชุตระกูล	 ประธานฝ่ายวิจัย

12.	นายแพทยรชต		ล�ากูล	 ประธานฝ่ายสารสนเทศ

13.	นายแพทยสุรเดช		หงสอิง	 ประธานฝ่ายวิเทศสัมพันธ

14.	แพทยหญิงกวิวัณณ		วีรกุล	 นายทะเบียน

15.	ดร.ออยทิพย		ณ	ถลาง	 ปฏิคม

16.	นายแพทยอาทิตย		อังกานนท	 กรรมการกลาง

17.	แพทยหญิงจิตติมา		ศิริจีระชัย	 กรรมการกลาง

18.	นายแพทยพงษเทพ		วิบูลยจันทร	 กรรมการกลาง

19.	แพทยหญิงอุบลวัณณ		จรูญเรืองฤทธิ์	 กรรมการกลาง



คณะอนุกรรมการฝายตางๆ

สมาคมโลหิตวิทยาแหงประเทศไทย

วาระที่ 20  พ.ศ. 2561-2563

คณะอนุกรรมการฝายวิชาการ

1.	นายแพทยวีระศักดิ์		นาวารวงศ	 ที่ปรึกษา

2.	นายแพทยปญญา		เสกสรรค	 ที่ปรึกษา

3.	นายแพทยวิชัย		ประยูรวิวัฒน	 ประธานอนุกรรมการ

4.	แพทยหญิงกวิวัณณ		วีรกุล	 อนุกรรมการ

5.	นายแพทยกิตติ		ตอจรัส	 อนุกรรมการ

6.	แพทยหญิงกลีบสไบ		สรรพกิจ	 อนุกรรมการ

7.	แพทยหญิงจิตติมา		ศิริจีระชัย	 อนุกรรมการ

8.	แพทยหญิงชลลดา		เหลาเรืองโรจน	 อนุกรรมการ

9.	นายแพทยชาญชัย		ไตรวารี	 อนุกรรมการ

10.	แพทยหญิงดารินทร		ซอโสตถิกุล	 อนุกรรมการ

11.	นายแพทยธีรชิต		โชติสัมพันธเจริญ	 อนุกรรมการ

12.	นายแพทยธีระ		ฤชุตระกูล	 อนุกรรมการ

13.	แพทยหญิงนงลักษณ		คณิตทรัพย	 อนุกรรมการ

14.	นายแพทยพงษเทพ		วิบูลยจันทร	 อนุกรรมการ

15.	นายแพทยพันธุเทพ		อังชัยสุขศิริ	 อนุกรรมการ

16.	แพทยหญิงพิมพลักษณ		เจริญขวัญ	 อนุกรรมการ

17.	แพทยหญิงพัชรี		ค�าวิลัยศักดิ์	 อนุกรรมการ

18.	แพทยหญิงลลิตา		นรเศรษฐธาดา	 อนุกรรมการ

19.	นายแพทยวิโรจน		จงกลวัฒนา	 อนุกรรมการ

20.	แพทยหญิงสมใจ		กาญจนาพงศกุล	 อนุกรรมการ

21.	นายแพทยสามารถ		ภคกษมา	 อนุกรรมการ

22.	นายแพทยสนั่น		วิสุทธิศักดิ์ชัย	 อนุกรรมการ

23.	นายแพทยสุรเดช		หงสอิง	 อนุกรรมการ

24.	นายแพทยอุดมศักดิ์		บุญวรเศรษฐ	 อนุกรรมการ

25.	นายแพทยอาทิตย		อังกานนท	 อนุกรรมการ

26.	นายแพทยพลภัทร		โรจนนครินทร	 อนุกรรมการและเลขานุการ

คณะอนุกรรมการฝายวิจัย

1.		นายแพทยนพดล		ศิริธนารัตนกุล	 ที่ปรึกษา

2.		นายแพทยสุภร		จันทจารุณี	 ที่ปรึกษา

3.		นายแพทยธีระ		ฤชุตระกูล	 ประธานอนุกรรมการ

4.		นายแพทยเจษฎา	บัวบุญน�า	 อนุกรรมการ

5.		นายแพทยชาตรี		ชัยอดิศักดิ์โสภา	 อนุกรรมการ

6.		นายแพทยชาญชัย	ไตรวารี	 อนุกรรมการ



7.		แพทยหญิงดารินทร	ซอโสตถิกุล	 อนุกรรมการ
8.		แพทยหญิงธีรยา		พัววิไล	 อนุกรรมการ
9.		นายแพทยสามารถ		ภคกษมา	 อนุกรรมการ
10.			นายแพทยอุดมศักดิ์		บุญวรเศรษฐ	 อนุกรรมการ
11.			นายแพทยตนตนัย		น�าเบญจพล	 อนุกรรมการและเลขานุการ

คณะอนุกรรมการฝายวารสาร

1.	นายแพทยวิชัย		ประยูรวิวัฒน	 ที่ปรึกษา
2.	นายแพทยปญญา		เสกสรรค	 ที่ปรึกษา
3.	นายแพทยพลภัทร		โรจนนครินทร	 ที่ปรึกษา
4.	แพทยหญิงจันทราภา		ศรีสวัสดิ์	 ประธานอนุกรรมการ
5.	แพทยหญิงกาญจนา		จันทรสูง	 อนุกรรมการ
6.	นายแพทยชาญชัย		ไตรวารี	 อนุกรรมการ
7.	นายแพทยตนตนัย		น�าเบญจพล	 อนุกรรมการ
8.	แพทยหญิงนงลักษณ		คณิตทรัพย	 อนุกรรมการ
9.	นายแพทยบุญชู		พงศธนากุล	 อนุกรรมการ
10.	นายแพทยปิติ		เตชะวิจิตร	 อนุกรรมการ
11.	นายแพทยยิ่งยง		ชินธรรมมิตร	 อนุกรรมการ
12.	แพทยหญิงสมใจ		กาญจนาพงศกุล	 อนุกรรมการ
13.	นายแพทยสามารถ		ภคกษมา	 อนุกรรมการ
14.	นายแพทยอดิศักดิ์		ตันติวรวิทย	 อนุกรรมการ
15.	ดร.ออยทิพย		ณ	ถลาง	 อนุกรรมการ
16.	นายแพทยอุดมศักดิ์		บุญวรเศรษฐ	 อนุกรรมการ
17.	แพทยหญิงพิมพใจ		นิภารักษ	 อนุกรรมการและเลขานุการ

คณะอนุกรรมการฝายวิเทศสัมพันธ

1.	นายแพทยสุรเดช		หงสอิง	 ประธานอนุกรรมการ
2.	แพทยหญิงกลีบสไบ		สรรพกิจ	 อนุกรรมการ
3.	นายแพทยตนตนัย		น�าเบญจพล	 อนุกรรมการ
4.	แพทยหญิงบุณฑริกา		สุวรรณวิบูลย	 อนุกรรมการ
5.	นายแพทยปิติ		เตชะวิจิตร	 อนุกรรมการ
6.	นายแพทยปิยะ		รุจกิจยานนท	 อนุกรรมการ
7.	นายแพทยอุดมศักดิ์		บุญวรเศรษฐ	 อนุกรรมการ
8.	นายแพทยอุษณรัสมิ์		อนุรัฐพันธ	 อนุกรรมการและเลขานุการ

คณะอนุกรรมการฝายสารสนเทศ

1.	นายแพทยอาทิตย		อังกานนท	 ที่ปรึกษา
2.	นายแพทยรชต		ล�ากูล	 ประธานอนุกรรมการ
3.	นายแพทยปิติ		เตชะวิจิตร	 อนุกรรมการ
4.	ดร.ออยทิพย		ณ	ถลาง	 อนุกรรมการ
5.	นายแพทยอุษณรัสมิ์		อนุรัฐพันธ	 อนุกรรมการ
6.	นายแพทยปิติพัฒก		ช�านาญเวช	 อนุกรรมการและเลขานุการ



คณะอนุกรรมการฝายเผยแพรความรูสูประชาชน

1.	นายแพทยไตรโรจน		ครุธเวโช	 ที่ปรึกษา

2.	แพทยหญิงอุบลวัณณ		จรูญเรืองฤทธิ์	 ที่ปรึกษา

3.	นายแพทยรชต		ล�ากูล	 ที่ปรึกษา

4.	แพทยหญิงลลิตา		นรเศรษฐธาดา	 ประธานอนุกรรมการ

5.	แพทยหญิงจันทนา		ผลประเสริฐ	 อนุกรรมการ

6.	นายแพทยชินดล		วานิชพงษพันธุ	 อนุกรรมการ

7.	แพทยหญิงดารินทร		ซอโสตถิกุล	 อนุกรรมการ

8.	นายแพทยบุญชู		พงศธนากุล	 อนุกรรมการ

9.	นางสาวปิยนันท		คุมครอง	 อนุกรรมการ

10.	นายแพทยพงษเทพ		วิบูลยจันทร	 อนุกรรมการ

11.	นายแพทยเอกพันธ		ครุพงศ	 อนุกรรมการ

12.	นายแพทยเอกรัฐ		รัฐฤทธิ์ธ�ารง	 อนุกรรมการและเลขานุการ

คณะอนุกรรมการฝายมะเร็งทางโลหิตวิทยาในผูใหญ

1.	นายแพทยอาทิตย		อังกานนท	 ประธานอนุกรรมการ

2.	แพทยหญิงจันทราภา		ศรีสวัสดิ์	 อนุกรรมการ

3.	นายแพทยตนตนัย		น�าเบญจพล	 อนุกรรมการ

4.	แพทยหญิงธีรยา		พัววิไล	 อนุกรรมการ

5.	นายแพทยนพดล		ศิริธนารัตนกุล	 อนุกรรมการ

6.	นายแพทยวีระศักดิ์		นาวารวงศ	 อนุกรรมการ

7.	นายแพทยสุภร		จันทจารุณี	 อนุกรรมการ

8.	แพทยหญิงแสงสุรีย		จูฑา	 อนุกรรมการ

9.	นายแพทยอดิศักดิ์		ตันติวรวิทย	 อนุกรรมการ

10.	นายแพทยอุดมศักดิ์		บุญวรเศรษฐ	 อนุกรรมการ

11.	แพทยหญิงลลิตา		นรเศรษฐธาดา	 อนุกรรมการและเลขานุการ

คณะอนุกรรมการฝายมะเร็งทางโลหิตวิทยาในเด็ก

1.	แพทยหญิงทิพย		ศรีไพศาล	 ที่ปรึกษา

2.	นายแพทยไตรโรจน		ครุธเวโช	 ที่ปรึกษา

3.	นายแพทยสุรพล		เวียงนนท	 ที่ปรึกษา

4.	นายแพทยปญญา		เสกสรรค	 ประธานอนุกรรมการ

5.	แพทยหญิงกวิวัณณ		วีรกุล	 รองประธานอนุกรรมการ

6.	นายแพทยสุรเดช		หงสอิง	 รองประธานอนุกรรมการ

7.	แพทยหญิงกลีบสไบ		สรรพกิจ	 อนุกรรมการ

8.	นายแพทยเจษฎา		บัวบุญน�า	 อนุกรรมการ

9.	แพทยหญิงชาลินี		มนตเสรีนุสรณ		 อนุกรรมการ

10.	นายแพทยธีรชิต		โชติสัมพันธเจริญ		 อนุกรรมการ

11.	นายแพทยปิยะ		รุจกิจยานนท		 อนุกรรมการ

12.	นายแพทยรชต		ล�ากูล		 อนุกรรมการ



13.	แพทยหญิงลลิตา		สาธิตสมิตพงษ		 อนุกรรมการ

14.	แพทยหญิงสมใจ		กาญจนาพงศกุล		 อนุกรรมการ

15.	นายแพทยสามารถ		ภคกษมา		 อนุกรรมการ

16.	นายแพทยอุษณรัสมิ์		อนุรัฐพันธ		 อนุกรรมการ

17.	นายแพทยกมล		เผือกเพ็ชร		 อนุกรรมการและเลขานุการ

18.	นายแพทยปิติ		เตชะวิจิตร		 อนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ

คณะอนุกรรมการฝาย Thrombosis และ Hemostasis

1.	แพทยหญิงสุคนธ		วิสุทธิพันธ	 ที่ปรึกษา

2.	นายแพทยวิชัย		อติชาตการ	 ที่ปรึกษา

3.	แพทยหญิงอ�าไพวรรณ		จวนสัมฤทธิ์	 ที่ปรึกษา

4.	นายแพทยวิชัย		ประยูรวิวัฒน	 ที่ปรึกษา

5.	นายแพทยธีระ		ฤชุตระกูล	 ประธานอนุกรรมการ

6.	นายแพทยชาญชัย		ไตรวารี	 อนุกรรมการ

7.	นายแพทยชาตรี		ชัยอดิศักดิ์โสภา	 อนุกรรมการ

8.	แพทยหญิงดารินทร		ซอโสตถิกุล	 อนุกรรมการ

9.	แพทยหญิงนงนุช		สิระชัยนันท	 อนุกรรมการ

10.	นายแพทยนภชาญ		เอื้อประเสริฐ	 อนุกรรมการ

11.	นายแพทยบุญชู		พงศธนากุล	 อนุกรรมการ

12.	แพทยหญิงบุณฑริกา	สุวรรณวิบูลย	 อนุกรรมการ

13.	แพทยหญิงพิจิกา	จันทราธรรมชาติ	 อนุกรรมการ

14.	แพทยหญิงพัชรี		ค�าวิลัยศักดิ์	 อนุกรรมการ

15.	นายแพทยพันธุเทพ		อังชัยสุขศิริ	 อนุกรรมการ

16.	นายแพทยรุงโรจณ		เนตรศิรินิลกุล	 อนุกรรมการ

17.	แพทยหญิงสมใจ		กาญจนาพงศกุล	 อนุกรรมการ

18.	นายแพทยพลภัทร		โรจนนครินทร	 อนุกรรมการและเลขานุการ

คณะอนุกรรมการฝายเซลลตนก�าเนิดเม็ดเลือด

1.	แพทยหญิงแสงสุรีย		จูฑา	 ที่ปรึกษา

2.	นายแพทยสุรพล		อิสรไกรศีล	 ที่ปรึกษา

3.	นายแพทยธานินทร		อินทรก�าธรชัย	 ที่ปรึกษา

4.	นายแพทยอุดมศักดิ์		บุญวรเศรษฐ	 ประธานอนุกรรมการ

5.	แพทยหญิงกลีบสไบ		สรรพกิจ	 อนุกรรมการ

6.	แพทยหญิงชลลดา		เหลาเรืองโรจน	 อนุกรรมการ

7.	นายแพทยชินดล		วาณิชพงศพันธุ	 อนุกรรมการ

8.	นายแพทยตนตนัย		น�าเบญจพล	 อนุกรรมการ	

9.	นายแพทยธีรชิต		โชติสัมพันธเจริญ	 อนุกรรมการ

10.	นายแพทยปิติ		เตชะวิจิตร	 อนุกรรมการ

11.	นายแพทยปิยะ		รุจกิจยานนท	 อนุกรรมการ

12.	นายแพทยพงษเทพ		วิบูลยจันทร	 อนุกรรมการ



13.	นายแพทยพีระพล		วอง	 อนุกรรมการ

14.	แพทยหญิงยุจินดา		เล็กตระกูล	 อนุกรรมการ

15.	นายแพทยสุรเดช	หงสอิง	 อนุกรรมการ

16.	นายแพทยสุรพล	เวียงนนท	 อนุกรรมการ

17.	นายแพทยอดิศักดิ์		ตันติวรวิทย	 อนุกรรมการ

18.	แพทยหญิงอุบลวัณณ		จรูญเรืองฤทธิ์	 อนุกรรมการ

19.	นายแพทยอุษณรัสมิ์		อนุรัฐพันธ	 อนุกรรมการ

20.	นายแพทยเอกพันธ		ครุพงศ	 อนุกรรมการ

21.	นายแพทยกฤษฏา		วุฒิการณ	 อนุกรรมการและอนุกรรมการ

คณะอนุกรรมการมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลันในผูใหญ

1.	นายแพทยวิชัย		ประยูรวิวัฒน	 ที่ปรึกษา

2.	นายแพทยอาทิตย		อังกานนท	 ที่ปรึกษา

3.	แพทยหญิงจันทราภา		ศรีสวัสดิ์	 ประธานอนุกรรมการ

4.	นายแพทยกานดิษฎ		ประยงครัตน	 อนุกรรมการ

5.	นายแพทยกฤษฎา		วุฒิการณ	 อนุกรรมการ

6.	แพทยหญิงจักราวดี		จุฬามณี	 อนุกรรมการ

7.	แพทยหญิงจันทนา		ผลประเสริฐ	 อนุกรรมการ

8.	แพทยหญิงจันทิญา		จันทรสวางภูวนะ	 อนุกรรมการ

9.	นายแพทยชินดล		วานิชพงษพันธุ	 อนุกรรมการ

10.	นายแพทยชัชวาล		นาคะเกศ	 อนุกรรมการ

11.	แพทยหญิงธีรยา		พัววิไล	 อนุกรรมการ

12.	นายแพทยธนาวัฒก		รัตนธรรมเมธี	 อนุกรรมการ

13.	แพทยหญิงนงลักษณ		คณิตทรัพย	 อนุกรรมการ

14.	แพทยหญิงพิมพใจ		นิภารักษ	 อนุกรรมการ

15.	นายแพทยพิรุฬห		แซลือ	 อนุกรรมการ

16.	นายแพทยวศิเทพ		ลิ้มวรพิทักษ	 อนุกรรมการ

17.	นายแพทยวีรภัทร		โอวัฒนาพานิช		 อนุกรรมการ

18.	แพทยหญิงสุภาวี		แสงบุญ	 อนุกรรมการ

19.	นายแพทยเอกพล		อัจฉริยะประสิทธิ์	 อนุกรรมการ

20.	นายแพทยเอกรัฐ		รัฐฤทธิ์ธ�ารง	 อนุกรรมการ

21.	นายแพทยอดิศักดิ์		ตันติวรวิทย	 อนุกรรมการและเลขานุการ

คณะอนุกรรมการ Medical Ethics and Palliative Care

1.	แพทยหญิงทิพย		ศรีไพศาล	 ที่ปรึกษา

2.	แพทยหญิงวันดี		นิงสานนท	 ที่ปรึกษา

3.	นายแสวง		บุญเฉลิมวิภาส	 ที่ปรึกษา

4.	นายแพทยวิชัย	ประยูรวิวัฒน	 ที่ปรึกษา

5.	แพทยหญิงกวิวัณณ		วีรกุล	 ประธานอนุกรรมการ

6.	นายแพทยอานุภาพ		เลขะกุล	 รองประธานอนุกรรมการ



7.	แพทยหญิงกาญจนา		จันทรสูง	 อนุกรรมการ

8.	แพทยหญิงจิตติมา		ศิริจีระชัย	 อนุกรรมการ

9.	แพทยหญิงชาลินี		มนตเสรีนุสรณ	 อนุกรรมการ

10.	แพทยหญิงชุษณา		ขายมาน	 อนุกรรมการ

11.	แพทยหญิงณัฐพรทิรา		ผลากรกุล	 อนุกรรมการ

12.	แพทยหญิงณัศวีร		วัฒนา	 อนุกรรมการ

13.	แพทยหญิงดารินทร		ซอโสตถิกุล	 อนุกรรมการ

14.	แพทยหญิงนวพร		ตันศิริ	 อนุกรรมการ

15.	แพทยหญิงบุณฑริกา		สุวรรณวิบูลย	 อนุกรรมการ

16.	แพทยหญิงพัชรี		ค�าวิลัยศักดิ์	 อนุกรรมการ

17.	แพทยหญิงพิมพลักษณ		เจริญขวัญ	 อนุกรรมการ

18.	แพทยหญิงลลิตา		สาธิตสมิตพงษ	 อนุกรรมการ

19.	นายแพทยอดิศักดิ์		ตันติวรวิทย	 อนุกรรมการ

20.	แพทยหญิงธีรยา		พัววิไล	 อนุกรรมการและเลขานุการ

คณะอนุกรรมการฝาย Red Cell Disorders

1.	นายแพทยวิชัย		ประยูรวิวัฒน	 ที่ปรึกษา

2.	นายแพทยนพดล		ศิริธนารัตนกุล	 ที่ปรึกษา

3.	นายแพทยกิตติ		ตอจรัส	 ประธานอนุกรรมการ

4.	นายแพทยสุภร		จันทจารุณี	 อนุกรรมการ

5.	แพทยหญิงปราณี		สุจริตจันทร	 อนุกรรมการ

6.	นายแพทยบุญชู		พงศธนากุล	 อนุกรรมการ

7.	แพทยหญิงพรพรรณ		ศรีพรสวรรค	 อนุกรรมการ

8.	แพทยหญิงณัฐติยา		เตียวตระกูล	 อนุกรรมการ

9.	แพทยหญิงเดือนธิดา		ทรงเดช	 อนุกรรมการ	

10.	แพทยหญิงสุภานัน		เลาหสุรโยธิน	 อนุกรรมการ

11.	นายแพทยอดิศักดิ์		ตันติวรวิทย	 อนุกรรมการ

12.	แพทยหญิงพิมพลักษณ		เจริญขวัญ	 อนุกรรมการและเลขานุการ



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)
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•	 รายงานผูปวย (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)
o เอกสารอางอิง	(references)

•	 บทวิจารณผูปวย (case discussion) จะเป็นตัวอยางผู

ป่วยที่นาสนใจ	น�าเสนอทั้งประวัติการตรวจรางกาย	การตรวจทาง

หองปฏิบัติการ	การวินิจฉัยแยกโรค	วิจารณสรุป	และเอกสารอางอิง

•	 ถาม-ตอบ (question & answer)	เป็นการตอบปญหาที่

มีผูสนใจถามมา

•	 บทความพิเศษ (special article)

•	 กรณีผูปวยที่นาสนใจ (interesting case) เป็นปญหา

ของผูป่วยที่นาสนใจประกอบดวยประวัติและการตรวจรางกายโดย

ยอ	และมีภาพประกอบที่นาสนใจตางๆ	มีค�าถามและค�าตอบสั้นๆ

อาจมีเอกสารอางอิง

•	 ยอวารสาร (journal club)	จากบทความภาษาตางประเทศ

หรือภาษาไทยที่ตีพิมพแลวไมนานและควรมีบทวิจารณสั้นๆ	ประกอบ

•	 ปกิณกะ (miscellaneous)	เป็นบทความทั่วไปที่เกี่ยวกับ

กิจการทางการแพทยหรือสายการแพทยตางๆ

การเตรียมตนฉบับ

1. การพิมพตนฉบับ	ใหใชกระดาษขนาด	A4	พิมพหนาเดียว	

เวนบรรทัด	พิมพใหหางจากขอบทุกดานอยางนอย	1	นิ้วและใส

ตัวเลขหนาที่มุมบนขวาของกระดาษทุกหนา

2. รูปแบบอักษร	ใชตัวอักษร	Angsana	UPC	ขนาด	16	pt.

3. หนาแรก	ประกอบดวยชื่อเรื่อง	ชื่อผูนิพนธ	ทั้งชื่อตัวและ

ชื่อสกุล	คุณวุฒิ	และสถานที่ท�างานทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

ชื่อเรื่องควรสั้นและใหไดใจความตรงกับวัตถุประสงคและเนื้อเรื่อง	

correspondence	และชื่อเรื่องอยางสั้น	(short	running	title)	

ไมเกิน	75	characters	with	space

4. หนาที่ 2	ประกอบดวยบทคัดยอภาษาไทยและภาษาอังกฤษ	

อยางละไมเกิน	250	ค�า	พรอมค�าส�าคัญ	(keywords)	2-5	ค�า

5. เนื้อเรื่อง	ควรเป็นภาษาที่งายสั้น	กะทัดรัดแตชัดเจน	ถา

ตนฉบับเป็นภาษาไทยใหยึดตามหลักพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน	

ไมใชเครื่องหมายวรรคตอนควรใชค�าภาษาไทยใหมากที่สุดยกเวน

ค�าภาษาอังกฤษที่แปลไมไดหรือแปลแลวท�าใหไดใจความไมชัดเจน	

ถาใชค�ายอที่ไมสากลตองบอกค�าเต็มไวทุกครั้งที่ใชครั้งแรก	ชื่อยา

ควรใชชื่อสามัญเสมอ	 (generic	 name)	 หากจ�าเป็นใหใสไวใน

วงเล็บ

6. ตาราง ชื่อขอความในตาราง	และเชิงอรรถของตารางเป็น

ภาษาอังกฤษเทานั้น ใหพิมพแยกตางหาก	 ตารางแตละแผนให

หมายเลยตารางที่ตามดวยหัวเรื่องอยูเหนือตาราง

7. ภาพ ใชความละเอียดอยางนอย	300	DPI	ชื่อตัวอักษร

ในภาพและค�าบรรยาย	เป็นภาษาอังกฤษเทานั้น	ใหพิมพแยกแตละ

ภาพควรจะใชขอความที่กระชับไดใจความสมบูรณใหหมายเลขรูป

ที่พรอมค�าอธิบายภาพสั้นๆ	อยูใตภาพ

8. ภาพ ตาราง และ แผนภูม	ิตองเป็นตนฉบับของผูนิพนธ

เทานั้น	และหลังตีพิมพถือเป็นลิขสิทธิ์ของวารสารฯ

9. จะตองลงลายมือชื่อของผูนิพนธทุกคน	ในแบบฟอรมสง

บทความตีพิมพ	เพื่อสงตนฉบับลงตีพิมพโดยอาจสงจดหมายที่ลง

ลายมือชื่อแลวมาทางไปรษณียหรือโทรสารหรือสแกนแลวสงทาง

จดหมายอิเล็กทรอนิกส	มายังบรรณาธิการ

10. เอกสารอางอิง	ใชตาม	The	International	Committee	

of	Medicine	Journal	Editor	(ค.ศ.	2010)	(the	Vancouver	

style)	ใสหมายเลขเรียงตามล�าดับที่อางอิงในเนื้อเรื่อง	การยอชื่อ

วารสารใหใชตาม	Index	Medicus

ส�าหรับเอกสารอางอิง ถาเป็นภาษาไทยใหแปลเป็นภาษาอังกฤษ

ทั้งหมด และใชรูปแบบเดียวกับเอกสารอางอิงภาษาอังกฤษ	ราย

ชื่อผูนิพนธภาษาอังกฤษใหเรียงตามล�าดับโดยเร่ิมจากนามสกุล

แลวตามดวยชื่อยอตัวแรกของชื่อตน	ถาผูนิพนธมีมากกวา	6	คน

ใหใสชื่อ	6	คนแรกตามดวยค�าวา	“et	al.”



•	 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.

•	 Article	with	a	Digital	Object	Identifier	(DOI):
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.

ศึกษารายละเอียดไดที่	https://www.nlm.nih.gov/bsd/uniform_	

requirements.html

ตัวอยางการเขียนเอกสารอางอิง

•	 Standard	journal	article
•	 Less	than	six	authors:	list	the	first	six	authors	

Halpern	 SD,	 Ubel	 PA,	 Caplan	 AL.	 	 Solid-organ	

transplantation	in	HIV-infected	patients.	N	Engl	J	Med.	

2002;347:284-7.
l	 More	than	six	authors:	list	the	first	six	authors	

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.
•	 Volume	with	supplement
Geraud	G,	Spierings	EL,	Keywood	C.		Tolerability	and	
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.
•	 Issue	with	supplement
Glauser	TA.		Integrating	clinical	trial	data	into	clinical	
practice.		Neurology.	2002;58(12	Suppl	7):S6-12.
•	 Journal	article	on	the	Internet	
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

https://www.nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirements.html
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แบบฟอรมสงบทความลงตีพิมพใน

วารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตรบริการโลหิต

วันที่...........เดือน.............................พ.ศ.	...................

เรื่อง	 สงบทความและลายมือชื่อยินยอมของผูนิพนธ

เรียน	 บรรณาธิการวารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตรบริการโลหิต

สิ่งที่สงมาดวย	(โปรดกาเครื่องหมาย	ü	ใน	q)

	 	 	 q		 บทความ		 จ�านวน	............หนา	 	 q	 รูปภาพ		 จ�านวน	..........ภาพ

	 	 	 q		 ตาราง	 	 จ�านวน	............ตาราง	 	 q	 ไฟลขอมูล	 จ�านวน	..........ไฟล

	 	 l	ประเภทบทความที่สง

	 	 	 q	 นิพนธตนฉบับ	(Original	article)	 q	 บทความฟื้นวิชา	(Literature	review)

	 	 	 q	 บทความพิเศษ	(Special	article)	 q	 รายงานผูป่วย	(Case	report)

	 	 	 q	 บทบรรณาธิการ	(Editorial)	 q	 บทวิจารณผูป่วย	(Case	discussion)

	 	 	 q	 กรณีผูป่วยที่นาสนใจ	(Interesting	case)

	 	 	 ชื่อบทความ	................................................................................................................................................................

	 	 	 	..................................................................................................................................................................................

l	รายชื่อผูนิพนธทุกคนพรอมลายมือชื่อยินยอมใหลงตีพิมพในวารสารนี้ รับรองวาบทความนี้ยังไมเคยตีพิมพมากอน และ 

ขณะนี้ไมไดยื่นใหวารสารอื่นพิจารณาอยู ยืนยันวาผูนิพนธทุกทานไมมีผลประโยชนทับซอนใดๆ ที่ไดจากการตีพิมพเผย

แพรบทความนี้ (ถามีใหระบุรายละเอียดและสงใหบรรณาธิการดวย) นอกจากนี้ผูนิพนธทุกทานไดอานและรับรองบทความ

นี้แลว

	 	 	 1.	..........................................................................ลงชื่อ	............................................................................................

	 	 	 2.	..........................................................................ลงชื่อ	............................................................................................

	 	 	 3.	..........................................................................ลงชื่อ	............................................................................................

	 	 	 4.	..........................................................................ลงชื่อ	............................................................................................

	 	 	 5.	..........................................................................ลงชื่อ	............................................................................................

	 	 	 6.	..........................................................................ลงชื่อ	............................................................................................

	 	 	 7.	..........................................................................ลงชื่อ	............................................................................................

	 	 	 8.	..........................................................................ลงชื่อ	............................................................................................

	 	 	 9.	..........................................................................ลงชื่อ	............................................................................................

	 	 	 บุคคลและสถานที่ติดต่อ	.............................................................................................................................................

	 	 	 E-mail	address	........................................................................................................................................................

โปรดสงแบบฟอรมนี้กลับที่

	 	 l	บรรณาธิการวารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตร์บริการโลหิต		ศูนยบริการโลหิตแหงชาติ	สภากาชาดไทย		ถนนอังรีดูนังต

	 	 	 เขตปทุมวัน	กรุงเทพมหานคร	10330		โทรสาร	:	0-2255-5558			e-mail:	nbcjournal@gmail.com

หรือที	่ l	บรรณาธิการวารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตร์บริการโลหิต	สมาคมโลหิตวิทยาแหงประเทศไทย	เลขที่	2	อาคารเฉลิม
	 	 	 พระบารมี	50	ป	ชั้น	10	ซอยศูนยวิจัย	ถนนเพชรบุรีตัดใหม	แขวงบางกะปิ	เขตหวยขวาง	กรุงเทพฯ	10310
	 	 	 e-mail:	sommaphun.t@tsh.or.th



ใบแสดงความจ�านงลงโฆษณาในวารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตรบริการโลหิต

ขาพเจาในนามบริษัท	.....................................................................................................................................................................

สถานที่ตั้งบริษัท	...........................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

โทรศัพท	...................................................แฟ็กซ	....................................................... อีเมล	.........................................................

ขอแสดงความจ�านงลงโฆษณาในวารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตรบริการโลหิต

จ�านวนพิมพ	1,000	เลมตอฉบับ	ปละ	4	ฉบับ	ออกราย	3	เดือน

1.	    		ดานในปกหนา	 ราคา	15,000	บาท/ฉบับ	ปละ	60,000	บาท	(ขนาด	A4)

2.	    		ใบแทรก	1	ใบ	 ราคา	10,000	บาท/ฉบับ	ปละ	40,000	บาท	(ขนาด	A4)

3.	    		พิมพในหนาที่วาง	 ราคา	7,500	บาท/ฉบับ	ปละ	30,000	บาท	(ขนาด	A4)
4.	    		ที่คั่นหนังสือ	 ราคา	5,000	บาท/ฉบับ	ปละ	20,000	บาท	(1	บริษัท/ฉบับ)

พรอมกันนี้ไดสงใบแทรกจ�านวน	................. ใบ

เพื่อลงในวารสารฯ	ประจ�าป	พ.ศ.	...............จ�านวน	.............ฉบับ	(ฉบับที	่......... )

เป็นจ�านวนเงิน	.....................................บาท	(	................................................. )

กรุณาสั่งจายเช็คในนาม	“สมาคมโลหิตวิทยาแหงประเทศไทย”

สงมาที่	 น.ส.	ปภาวินศ		เฮงรุงตระกูล

สมาคมโลหิตวิทยาแหงประเทศไทย	

อาคารเฉลิมพระบารมี	50	ป	ชั้น	10		เลขที่	2		ซอยศูนยวิจัย		ถนนเพชรบุรีตัดใหม		

แขวงบางกะปิ			เขตหวยขวาง		กรุงเทพฯ		10310

โทร	0-2716-5977-8				แฟ็กซ		0-2716-5978

(ลงชื่อ)	............................................................

							(	............................................................)

								ผูจัดการบริษัทหรือผูมีอ�านาจสั่งจายเงิน

											วันที่		.........................................
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นิพนธ ตนฉบับ
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