สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย
ในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
Suggestion for Authors
นโยบายการรับพิจารณาบทความ
วารสารเทคนิคการแพทย์ เป็นวารสารทาง
วิชาการของสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย
ในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี
พระวรราชาทินัดดามาตุ
มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ส่งเสริมการเผยแพร่ความ
รู้ทางวิชาการ และผลงานวิจัยโดยมีหลักเกณฑ์การ
พิจารณาบทความดังนี้
1. เป็ น บทความด้ า นเทคนิ ค การแพทย์
(สาขาเคมี ค ลิ นิ ก สาขาจุ ล ชี ว วิ ท ยาคลิ นิ ก สาขา
ภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก สาขาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก
สาขาปรสิตวิทยาทางการแพทย์ สาขาโลหิตวิทยา สาขา
เวชศาสตร์การธนาคารเลือด) วิทยาศาสตร์การแพทย์
และสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้องกับงานทางห้องปฏิบัติการ
ทางคลินิก
2. บทความต้ อ งไม่ เ คยนำ �ไปเผยแพร่ ใ น
วารสารฉบับอืน่ มาก่อน และไม่อยูร่ ะหว่างการพิจารณา
ลงในวารสารใดๆ
3. บทความจะต้ อ งมี ก ารอ่ า นตรวจทาน
ต้ น ฉบั บ จากคณะบรรณาธิ ก ารหรื อ ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ
เฉพาะสาขาจากภายนอกอย่างน้อย 2 ท่าน ทั้งนี้เพื่อ
ให้วารสารมีคุณภาพในระดับมาตรฐานสากลและนำ�ไป
อ้างอิงได้
4. บทความที่ตีพิมพ์ลงในวารสารเทคนิค
การแพทย์แล้วถือว่าเป็นลิขสิทธิ์ของวารสารเทคนิค
การแพทย์ สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย
ในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี
พระวรราชาทินัดดามาตุ
5. ข้อเขียนและข้อคิดเห็นใดๆ ในวารสารนี้
เป็นความคิดเห็นส่วนตัว และเป็นความรับผิดชอบของ
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ผู้เขียนทั้งสิ้น ไม่ใช่ความเห็นของคณะบรรณาธิการ
วารสารเทคนิคการแพทย์ และสมาคมเทคนิคการแพทย์
แห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ
พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
6. การถอนบทความระหว่างขั้นตอนการ
พิจารณาโดยไม่มีเหตุผลสมควร กองบรรณาธิการขอ
สงวนสิทธิง์ ดรับพิจารณาตีพมิ พ์บทความครัง้ ต่อไปเป็น
ระยะเวลา 2 ปี
7. บทความประเภทนิพนธ์ตน้ ฉบับ รายงาน
กรณีศึกษา และบทความวิจัยอย่างสั้น ผู้นิพนธ์ต้อง
แนบหนังสือรับรองที่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการ
พิจารณาจริยธรรมการวิจยั ในคน (Ethic committee)
8. บทความที่ตีพิมพ์ในวารสาร ผู้เขียนตั้ง
คำ�ถามให้ผู้อ่านตอบแบบทดสอบ ลักษณะคำ�ถามเป็น
ปรนัย มี 4 ตัวเลือก จำ�นวน 5 ข้อ หรือ 10 ข้อ
ต่อบทความแล้วแต่กรณี โดยผู้เขียนและผู้อ่านที่ตอบ
แบบสอบถามถูกต้องทุกข้อจะได้หน่วยคะแนน ใน
กิจกรรมประเภทที่ 4 กิจกรรมชนิดที่ 16 การศึกษา
ด้วยตนเองผ่านสื่อสำ�เร็จรูป และผู้เขียนจะได้หน่วย
คะแนน จากกิจกรรมประเภทที่ 5 กิจกรรมชนิด
ที่ 25 การตีพิมพ์ผลงานวิชาการทางเทคนิคการแพทย์
ในวารสารวิชาการ จากศูนย์การศึกษาต่อเนื่องเทคนิค
การแพทย์ สภาเทคนิ ค การแพทย์ ดู ร ายละเอี ย ด
เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.mtcouncil.org หรือ
www.cmtethai.net
ประเภทของบทความ แบ่งออกเป็น 9 ประเภท คือ
1. บทบรรณาธิการ (Editorials) เป็น
บทความซึ่งวิเคราะห์ผลงานทางวิทยาศาสตร์การแพทย์
ที่ มี ค วามสำ � คั ญในวิ ช าชี พ เทคนิ ค การแพทย์ หรื อ
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วิทยาศาสตร์ทเี่ กีย่ วข้อง หรืออาจจะเป็นข้อคิดเห็นเพือ่
ประโยชน์ในด้านการยกระดับวิชาชีพเทคนิคการแพทย์
ให้สูงขึ้น
2. บทความปริทัศน์ (Review Article)
เป็ น บทความเพื่ อ ฟื้ น ฟู วิ ช าการซึ่ ง รวบรวมผลงาน
เกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ ที่เคยลงตีพิมพ์
ในวารสารอื่นมาแล้วโดยนำ�เรื่องมาวิเคราะห์ วิจารณ์
และเปรี ย บเที ย บเพื่ อให้ เ กิ ด ความกระจ่ า งแก่ ผู้ อ่ า น
เกี่ยวกับเรื่องนั้น
3. นิพนธ์ต้นฉบับ (Original Article)
เป็นรายงานเกี่ยวกับผลการวิจัยทางด้านเทคนิคการ
แพทย์และวิทยาศาสตร์การแพทย์ทเี่ กีย่ วข้องโดยไม่เคย
ตีพิมพ์ที่ใดมาก่อน
4. บทความพิเศษ (Special Article)
เป็นบทความเกีย่ วกับเรือ่ งทัว่ ๆ ไปทีม่ เี นือ้ หาและสาระ
ทีเ่ ป็นประโยชน์และสร้างสรรค์ เพือ่ พัฒนาผูอ้ า่ นวารสาร
ทุกระดับให้ได้รับรู้ความสามารถ เพื่อนำ�องค์ความรู้
ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำ�วัน เช่น เรื่องเกี่ยวกับ
หลักธรรมะ ศิลปะการพูด ฯลฯ
5. รายงานการประชุมวิชาการ (Seminar
Report) เป็นรายงานจากการประชุมสัมมนาวิชาการ
ที่เป็นประโยชน์แก่ผู้อ่านวารสารเทคนิคการแพทย์
6. รายงานกรณีศึกษา (Case Report)
เป็ น รายงานเกี่ ย วกั บ การวิ นิ จ ฉั ยโรคในผู้ ป่ ว ยรายที่
น่าสนใจทั้งทางด้านประวัติผลการตรวจร่างกาย และ
การตรวจทางห้องปฏิบัติการคลินิกร่วมกัน
7. บทความวิ จั ย อย่ า งสั้ น (Short
Communication) เป็นบทความวิจัยฉบับย่อ เป็น
รูปแบบการรายงานการศึกษาแบบกระชับ อันเนื่อง
มาจากข้อจำ�กัดของการศึกษา แต่มีความสมบูรณ์ใน
เนื้อหาที่นำ�เสนอ รูปแบบที่เขียนเป็นลักษณะคล้าย
นิพนธ์ต้นฉบับ แต่จะสั้นและกระชับกว่า
8. จดหมายถึงบรรณาธิการ (Letter to
the Editor) เป็นบทความซึ่งเสนอข้อคิดเห็นและ
ประสบการณ์ทางด้านวิชาการที่เกี่ยวข้องกับงานใน
สาขาวิชาชีพเทคนิคการแพทย์อย่างสั้นๆ ในรูปของ
จดหมายถึงบรรณาธิการ
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9. ย่อวารสาร (Abstract Review) เป็น
การย่ อ บทความทางวิ ช าการด้ า นเทคนิ ค การแพทย์
และวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องและน่าสนใจ ซึ่งได้รับการ
ตีพิมพ์แล้วในวารสารนานานชาติ เป็นภาษาไทย
การเตรียมต้นฉบับ
เพื่ อ ให้ ก ารตี พิ ม พ์ บ ทความเป็ น ไปอย่ า ง
ถู ก ต้ อ งและรวดเร็ ว ผู้ นิ พ นธ์ จ ะต้ อ งปฏิ บั ติ ต าม
รายละเอียด ดังนี้
1. ภาษา ให้ใช้ได้ 2 ภาษาคือภาษาไทย
และ/หรือภาษาอังกฤษ ถ้าต้นฉบับเป็นภาษาไทยควร
พยายามใช้ถ้อยคำ�และศัพท์ภาษาไทยมากที่สุด โดย
ใช้ ต ามพจนานุ ก รมศั พ ท์ แ พทย์ อั ง กฤษ-ไทย และ
พจนานุกรมศัพท์วิทยาศาสตร์ฉบับราชบัณฑิตยสถาน
สำ�หรับคำ�ศัพท์ภาษาอังกฤษที่บัญญัติเป็นภาษาไทย
แล้วแต่ยังไม่เป็นที่ทราบกันอย่างแพร่หลาย หรือแปล
แล้วเข้าใจยาก ให้ก�ำ กับภาษาเดิม (อังกฤษ) ในวงเล็บ
หรืออนุโลมให้ใช้ภาษาอังกฤษได้
2. ต้นฉบับ พิมพ์ด้วยโปรแกรม Word for
Windows ด้วยอักษร Cordia New ขนาด 14 และ
พิมพ์เลขหน้าที่ตรงกลางขอบล่างของทุกหน้า โดยไม่
ต้องพิมพ์ชื่อสกุลผู้นิพนธ์ในต้นฉบับ
ส่งต้นฉบับของบทรายงานหรือบทความต่างๆ
ทางเว็บไซต์ของวารสารฯ http://www.jmt-amtt.
com
3. ชื่อเรื่อง ชื่อผู้นิพนธ์ ชื่อหน่วยงานและ
สถาบันให้แยกไฟล์ต่างหาก
3.1 ชื่อเรื่อง มีทั้งภาษาไทย และภาษา
อังกฤษ ซึ่งควรให้สั้นแต่ได้ใจความ ไม่ควรใช้คำ�ย่อใน
เรื่อง ยกเว้นคำ�ที่เป็นที่ยอมรับกันทั่วไป เช่น NADH
ความยาวของชื่อเรื่องควรมีความชัดเจน สามารถ
บ่งบอกผู้อ่านให้ทราบถึงสาระสำ�คัญของเนื้อหาและ
รายละเอียดในตัวบทความ
3.2 ชื่ อ ผู้ นิ พ นธ์ ให้ เ ขี ย นชื่ อ ต้ น และ
นามสกุลตัวเต็มทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ไม่ต้อง
ระบุปริญญา ตำ�แหน่งทางวิชาการ หรือ ตำ�แหน่งทาง
ราชการ ในกรณีทมี่ ผี แู้ ต่งหลายคน ระบุชอื่ ผูร้ บั ผิดชอบ
บทความและ E-mail address ที่สามารถติดต่อได้
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3.3 ชื่ อ หน่ ว ยงานและสถาบั น ระบุ
สถานที่ และ E-mail address ของผู้นิพนธ์ทุกคนที่
สามารถติดต่อได้
4. รายละเอี ย ดของนิ พ นธ์ ต้ น ฉบั บ และ
บทความวิจัยอย่างสั้นให้เรียงหัวข้อ ตามลำ�ดับต่อไปนี้
1) บทคัดย่อ (Abstract) มีทงั้ ภาษาไทย
และภาษาอั ง กฤษ ความยาวไม่ เ กิ น 300 คำ �
2) คำ�รหัส (keywords) มีทั้งภาษาไทย และภาษา
อังกฤษ จำ�นวน 3-5 คำ�) บทนำ�  (introduction)
ประกอบด้วยเหตุผลและวัตถุประสงค์ ในการวิจัย
4) วัสดุและวิธีการ (materials and methods)
รายละเอียดของเครื่องมือและน้ำ�ยา รวมทั้งขั้นตอนที่
สำ�คัญควรระบุให้ชัดเจน 5) ผลการวิจัย (results)
เขียนใจความสั้นและชัดเจน อาจใช้ตารางหรือภาพ
ประกอบคำ�อธิบาย คำ�อธิบายภาพและตาราง ให้เป็น
ภาษาอังกฤษ 6) วิจารณ์ (discussion) 7) สรุป
(conclusion) 8) กิตติกรรมประกาศ (acknowledgements) 9) เอกสารอ้างอิง (references)
ให้เรียงลำ�ดับเลขตามที่ปรากฏก่อนหลังในเนื้อเรื่อง
5. ตาราง  แผนภูมิ ภาพประกอบ ให้แยกไว้
ท้ายบทความโดยใช้หนึ่งหน้าต่อหนึ่งตาราง  หรือหนึ่ง
แผนภูม  
ิ สำ�หรับภาพเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ให้บนั ทึก
ภาพโดยใช้นามสกุล .jpg หรือ .tif สำ�หรับข้อความ
และคำ�อธิบายในตารางและภาพใช้เป็นภาษาอังกฤษ
6.  การเขียนเอกสารอ้างอิง  ให้ใช้ตามระบบ
Vancouver  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
1. ถ้ามาจากเอกสารภาษาอังกฤษ  ให้
ใช้ชื่อผู้นิพนธ์เป็นภาษาอังกฤษ เขียนชื่อสกุลตัวเต็ม
นำ�หน้าตามด้วยอักษรย่อของชื่อต้น
2. ถ้ามาจากเอกสารภาษาไทย ให้แปล
เป็นภาษาอังกฤษและต่อท้ายด้วย (in Thai)
3. ถ้ามาจากภาษาอื่นให้แปลเป็นภาษา
อังกฤษ  และให้วงเล็บภาษาเดิมไว้ตอนท้าย
4. ปีที่อ้างอิงเป็นแบบ ค.ศ.
5. การอ้างอิงเอกสารให้ใช้ชื่อย่อของ
วารสารที่นำ�มาอ้างอิงตามแบบของ Index Medicus
ปีทตี่ พี มิ พ์ ฉบับที่ (volume) หน้าต้นและหน้าสุดท้าย
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6.1 ตัวอย่างการอ้างอิงเอกสาร
6.1.1 ผู้นิพนธ์ตั้งแต่ 1 คนถึง 6
คน ใส่ชื่อผู้แต่งทุกคน ถ้ามีผู้นิพนธ์มากกว่า 6 คน
ให้ใส่ชื่อผู้แต่งเพียง 3 คนแรกตามด้วยคำ�ว่า et al.
- Solter NA, Wasserman
Sl, Austern KF, et al. Cold urticaria: release
into the circulation of histamine and eosinophilic chemotactic factor of anaphylaxis during
cold challenge. N Engl J Med 1976; 294:
687-90.
- Manakul S, Inthachang
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