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วารสารวิชาการเขต

 จดหมายนาส่ง ระบุส่งถึง บรรณาธิการวารสารวิชาการเขต 12
 เป็นบทความที่ไม่เคยตีพิมพ์ที่ใดมาก่อน โดยผู้เขียนเป็นผู้รับผิดชอบต่อเนื้อหาที่เขียน ส่วนลิขสิทธิ์
ของเรื่องที่เผยแพร่ในวารสารวิชาการเขต 12 ทั้งหมดเป็นของสานักงานวารสารวิชาการเขต 12
 บทความที่ส่งมาจะได้รับการตรวจแก้ไขเพื่อความเหมาะสมทั้งในเรื่องของรูปแบบ (format) และ
ความถูกต้องของเนื้อหาในการวิเคราะห์ผลและนาเสนอ โดยกองบรรณาธิการ 2 คน ต่อ เรื่อง ใช้
เวลาประมาณ 10 วันทาการราชการ และการแก้ไขจะแจ้งให้ผู้เขียนรับทราบด้วยทางจดหมาย email โดยบรรณาธิการจะรับลงวารสารตามที่กองบรรณาธิการเห็นชอบแล้วเท่านั้น
 เมื่อวารสารได้รับการตีพิมพ์แล้ว ผู้นิพนธ์ต้นฉบับชนิดต่างๆ จะได้รับวารสารเป็นค่าตอบแทน
จานวน 3 เล่มต่อเรื่อง ถ้าต้องการมากกว่านี้กรุณาติดต่อซื้อเพิ่มได้จากสานักงานวารสารเขต12
 ต้นฉบับ (manuscript) พิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Words for Windows 2003
หรือ 2007
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วารสารวิชาการเขต 12 เป็นวารสารที่พิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการและนวัตกรรม ด้าน
วิทยาศาสตร์สุขภาพสาขาต่างๆ และแพทย์ศาสตร์ศึกษา ให้แก่ผู้สนใจในเขตภาคใต้ รวมถึงผู้สนใจทั่ว
ประเทศ
ประเภทผลงานที่ตีพิมพ์
1. นิพนธ์ต้นฉบับ (Original articles) เป็นผลงานที่เตรียมจากข้อมูลที่ผู้เขียนหรือกลุ่มผู้เขียนได้
ค้นคว้าวิจัยด้วยตัวเอง ทั้งทางคลินิก และแพทย์ศาสตร์ศึกษา
2. รายงานผู้ป่วย (Case reports) เป็นบทความรายงานผู้ป่วยที่น่าสนใจและพบได้ไม่บ่อย มีการทบทวน
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการเผยแพร่ให้ผู้อ่านได้มีประสบการณ์ได้โดยยังไม่เคยพบด้วยตัวเอง
3. บทความปริทรรศน์ (Review articles) เป็นบทความวิชาการที่เรียบเรียงโดยมีการวิเคราะห์ วิจารณ์
เปรียบเทียบ วรรณกรรมที่มีการดาเนินการมาแล้วจนถึงปัจจุบัน สังเคราะห์ให้เกิดความรู้ที่แสดง
สถานภาพของงานวิจัยในหัวข้อเรื่องที่ศึกษา ลักษณะของการเขียนบทความปริทัศน์จึงต้องใช้ศิลปะใน
การถ่ายทอดความรู้ที่ไม่ใช่ เพียงแต่ การลอกรายงานต่างๆมาต่อเรียงกัน ผู้เขียนต้องใช้วิธีการ
จัดระบบและจัดโครงสร้างในการเรียบเรียงประโยคที่จะถ่ายทอดความคิดให้เชื่อมโยงกันภายใต้หลักของ
เหตุผลในการสนับสนุนความคิดนั้น
4. จดหมายถึงบรรณาธิการ (Letter to editor) เป็นการแสดงข้อคิดเห็นเกี่ยวกับบทความที่ได้ลงตีพิมพ์
ในวารสารนี้แล้วโดยส่งถึงบรรณาธิการ
การเตรียมนิพนธ์ต้นฉบับ
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1. ชื่อเรื่อง (Title) ควรกะทัดรัด สื่อเป้าหมายหลักของการศึกษาวิจัย ไม่ใช้คาย่อ ไม่ควรยาว
เกิน 100 ตัวอักษร และต้องมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษในบทคัดย่อด้วย
2. ชื่อผู้เขียน (Authors) ระบุชื่อของผู้เขียนทุกคน และระบุหน่วยงานหรือสถาบันที่สังกัด

วารสารวิชาการเขต

 ผู้ที่อยู่ในหน่วยงานที่ต้นสังกัดอยู่ในเขตภาคใต้ และ เป็นผู้สนับสนุนทุนการจัดทาวารสารรายปี
สามารถส่งตีพิมพ์ได้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายสาหรับวารสารฉบับปกติ ไม่รวมฉบับเสริมพิเศษ (ดูรายชื่อ
หน่วยงานผู้สนับสนุนได้จากรายละเอียดของการจัดพิมพ์วารสาร) กรณีเป็นผู้ที่อยู่นอกรายชื่อเขต
ปกครองของหน่วยงานดังกล่าว จะคิดราคาจัดพิมพ์หน้าละ 200 บาท
 พิมพ์ต้นฉบับภาษาไทย ตัวอักษร browallia new ขนาด 14 point Single Space
 พิมพ์ต้นฉบับภาษาอังกฤษ ตัวอักษร browallia new ขนาด 14 point Single Space
 ตารางข้อมูลควรใช้ tab ในการจัดสดมภ์(column)
 ต้นฉบับที่มี ตาราง ภาพ ให้แยกไว้ส่วนท้าย (รวมไม่เกิน 6 ภาพหรือตาราง นับรวมกัน) หลัง
เอกสารอ้างอิง เพื่อให้บรรณาธิการจัดรูปแบบใหม่ก่อนตีพิมพ์ได้สะดวก กรณีที่ผู้เขียนต้องการให้
พิมพ์ภาพเป็นภาพสีตามจริง ผู้เขียนจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเอง (ราคาจะแจ้งให้ทราบ
ตามที่โรงพิมพ์ประเมินราคามาอีกครั้งหนึ่ง)
 กองบรรณาธิการจะพิจารณานิพนธ์ต้นฉบับและให้คาแนะนา ใช้เวลาเฉลี่ยภายใน 3 เดือน
โดยประมาณ และแจะแจ้งข้อเสนอแนะ และผลการรับตีพิมพ์ เป็นจดหมายทาง e-mail โดยฉบับที่
หนึ่งระบุการได้รับต้นฉบับ และฉบับที่สองเป็นการแจ้งผลตอบรับการตีพิมพ์ (ไม่รวมการติดต่อเรื่อง
แก้ไขบทความ) วารสารจะออกทุก 3 เดือน จานวนครั้งละ 500 เล่ม โดยประมาณ
 การเรียงตามลาดับเนื้อหาของนิพนธ์ต้นฉบับ (Manuscript) ให้ใช้ตามรูปแบบ ดังนี้
(กองบรรณาธิการจะไม่รับพิจารณาบทความที่ไม่แก้ไขให้ตรงตามรูปแบบที่กาหนด)
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 ผลงานที่รับลงตีพิมพ์จะเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้ โดยถ้าเป็นภาษาไทยต้องมีบทคัดย่อ
เป็นภาษาอังกฤษด้วย และถ้าบทความเป็นภาษาอังกฤษต้องมีบทคัดย่อเป็นภาษาไทยด้วยเช่นกัน
รวมชื่อเรื่องและเนื้อหาทั้งสองภาษาต้องแปลได้ความตรงกัน
 ต้นฉบับทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษควรมีความยาว ประมาณ 7 หน้ากระดาษ A4 *****ไม่
ควรเกิน 10 หน้ากระดาษ A4***** หรือประมาณ 3,000 คา โดยรวม ตารางและภาพทั้ง
หมดแล้ว กรณีที่ความยาวของเรื่องทั้งหมดรวมทั้งสองภาษาของบทคัดย่อแล้วเกิน 10 หน้า จะ
คิดเงินเฉพาะจานวนหน้าที่เกินตั้งแต่หน้าที่ 11 ราคาหน้าละ 200 บาท
 กรณีบทความที่มีจานวนมาก และเจ้าของบทความมีความประสงค์ให้ทา วารสารฉบับพิเศษเสริม
(supplement) เพิ่ม จะคิดราคาจัดพิมพ์หน้าละ 200 บาท
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และ กาหนดชื่อของผู้เขียนที่เป็นผู้รับผิดชอบ (corresponding author), e-mail address และที่
อยู่ที่ติดต่อได้มาด้วย
3. บทคัดย่อ (Abstract) จะปรากฏก่อนเนื้อเรื่อง มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ มีความ
ยาวแต่ละภาษาไม่ควรเกิน 350 คา โดยให้เรียงลาดับความสาคัญของเนื้อหา ดังนี้ คานา
(background) วัตถุประสงค์ (objectives) วิธีการศึกษา (methodology or materials and
methods) ผลการศึกษา (results) วิจารณ์ (discussion) และ สรุป (conclusions) ตามลาดับ
4. คาสาคัญ (Keyword) ไม่เกิน 5 คา ให้ระบุทั้งในภาษาไทย และในภาษาอังกฤษ ใส่ไว้ท้าย
บทคัดย่อของแต่ละภาษา เพื่อประโยชน์ในการสืบค้นในอนาคต
5. เนื้อเรื่อง (Text)
5.1 นิพนธ์ต้นฉบับ (Original articles) ใช้หัวข้อดังนี้

วารสารวิชาการเขต

6. วิจารณ์ (Discussion) เป็นการแสดงความคิดเห็นของผู้ศึกษา โดยเปรียบเทียบกับผล
ที่เคยศึกษามาก่อนเป็นภาพรวม ไม่ใช่การเขียนข้อสรุปจากแต่ละเอกสารอ้างอิงมาเรียงต่อกันเป็น
ชั้นๆ มีการชี้แจงจุดแข็งและข้อจากัดของการศึกษานี้ เป็นต้น
7. สรุป (Conclusions) สรุปผลการวิจัยให้ตรงกับวัตถุประสงค์ของการศึกษาและตอบ
คาถามวิจัยได้ตรงประเด็นที่สุด หรือเป็นการเสนอแนวทางในการศึกษาครั้งต่อไปและการปฏิบัติ
เป็นต้น
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(1) บทนา (Background) กล่าวถึงความเป็นมาและเหตุผลที่นาไปสู่การ
ศึกษาวิจัยให้ข้อมูลทางวิชา มีการสารวจเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (literature reviews) พร้อม
วัตถุประสงค์ (objectives) ของการวิจัยที่มีความเฉพาะเจาะจง โดยทั่วไปควรมีข้อเดียว หรือ 2 ข้อ
เท่านั้น
(2) วิธีการศึกษา (Methodology or materials and methods) อธิบาย
เครื่องมือและวิธีการศึกษาให้ชัดเจน เช่น กลุ่มประชากรที่ศึกษาและการคัดเลือก การแบ่งกลุ่ม
รูปแบบการศึกษาหรือ study design รายละเอียดของการดาเนินการเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล
โดยกาหนดตัวชี้วัด ที่เป็นผลลัพธ์ (primary outcomes) ปัจจัยที่เกี่ยวข้องต่าง (variables) คือ
อะไรบ้าง เป็นต้น
(3) ผลการศึกษา (Results) เสนอผลการวิจัยอย่างชัดเจน ตรงประเด็น ควรมี
รูปและ/หรือ ตารางประกอบ การอธิบายผลต้องไม่ซ้ากับรายละเอียดในรูปและตาราง กรณีที่
มีตารางต้องไม่เกิน 6 ตารางหรือภาพโดยนับรวมกันหมด ในบทความนั้นๆ
5.2 บทความชนิดอื่นๆ ไม่จาเป็นต้องมีส่วนในข้อ 5.1 กรณีที่ไม่มีรายละเอียดของหัวข้อ
นั้นๆ
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8. กิตติกรรมประกาศ (Acknowledgment) (ไม่บังคับ) กรณีที่มี ให้ระบุสั้น ๆ ว่าได้รับ
การสนับสนุนทุนวิจัย หรือความช่วยเหลือจากที่ใดบ้าง
9. เอกสารอ้างอิง (References)
ไม่ควรอ้างอิงเกิน 30 อ้างอิง ให้เรียงตามลาดับการอ้างก่อนหลังตามที่ปรากฏในบทความ
โดยใส่เป็นอักษรตัวยก ตามระบบแวนคูเวอร์ ดังนี้
9.1. วารสาร
 Shirado O, Ito T, Kaneda K, Strax TE, Electromyographic, analysis of four techniques
for isometric trunk muscle exercises. Arch Phys Med Rehabil 1995; 76: 225-9.
 กานดา ใจภักดี. การศึกษาการลงน้าหนักบนเท้าขณะยืนตามสบายและยืนตรง. วารสาร
กายภาพบาบัด 2533; 13: 14-23.
9.2. หนังสือและโมโนกราฟ
9.2.1. ผู้นิพนธ์ที่เป็นบุคคล
 Osler AG. Complement: mechanisms and functions. Englewood Cliffs: PrenticeHall, 1976.
9.2.2. ผู้นิพนธ์ที่เป็นคณะบุคคล
 American Medical Association Department of Drugs. AMA drug evaluations. 3rd ed.
Littleton: Publishing Sciences Group, 1977.
9.2.3. บรรณาธิการ ผู้รวบรวม ประธานที่เป็นผู้นิพนธ์

วารสารวิชาการเขต

 Weinstein L, Swartz MN. Pathogenesis of invading microorganisms. In: Sodeman WA,
Sodeman WA, eds. Pathologic physiology: mechanisms of disease. Philadelphia: WB
Saunders, 1974: 457-72.
*ในกรณีที่มีผู้แต่งเกิน 6 คน ให้เขียนชื่อ 3 คนแรก และต่อด้วย “et al” หรือคาว่า “และคณะ”
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 Rhodes AJ, Van Rooyen CE. Textbook of virology: for students and practitioners of
medicine and the other health sciences. 5th ed. Baltimore: Williams and Wilkins, 1968.
9.2.4. บทหนึ่งในหนังสือหรือตารา

วารสารวิชาการเขต

การส่งบทความให้บรรณาธิการ 2 วิธี ดังนี้
1. ทาง e-mail address ส่ง file ต้นฉบับตาม format ที่กาหนด มาทาง e-mail ของสานักงาน
วารสาร regionjournal12@gmail.com (REGIONJOURNAL12@GMAIL.COM)
2. ทางไปรษณีย์ ส่งสาเนาต้นฉบับ 3 ชุด ทางไปรษณีย์และ file ข้อมูลบันทึกลงในแผ่น CD
เท่านั้น (ไม่รับ diskette) มาพร้อมกัน ควรแจ้ง e mail address ของท่านมาด้วยเพื่อการ
ติดต่อกลับที่รวดเร็ว
ที่อยู่
บรรณาธิการ วารสารวิชาการเขต 12
สานักงานวารสารวิชาการเขต 12 ตึกอุบัติเหตุ ชั้น 6
182 โรงพยาบาลหาดใหญ่ ถนนรัถการ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
สามารถติดต่อ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ e-mail: regionjournal12@gmail.com
โทรศัพท์ 074-273262 ถึง 4 โทรสาร 074-273264 www.hatyaihospital.go.th
การสมัครสมาชิก
ชื่อสมาชิกหรือชื่อหน่วยงาน...........................................................................................
ที่อยู่จัดส่ง......................................................................................................................
......................................................................................................................................
โทรศัพท์.....................................โทรสาร....................................e-mail..........................
สมัครราย 1 ปี ราคา 500 บาท ท่านจะได้รับวารสารจานวน 1 เล่มทุก 3 เดือน รวม 4 ฉบับ
สมัครราย 2 ปี ราคา 1000 บาท ท่านจะได้รับวารสารจานวน 1 เล่มทุก 3 เดือน รวม 8 ฉบับ
กรุณาส่งค่าสมาชิก โดยโอนเงินเข้า บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขาโรงพยาบาลหาดใหญ่
ชื่อบัญชี วารสารวิชาการเขต 12 โรงพยาบาลหาดใหญ่ เลขบัญชี 936-0-14430-4
และส่งใบโอนเงินพร้อมใบสมัครนี้มาที่ สานักงานวิชาการวารสารเขต 12 ทางโทรสาร 074-273264 หรือ
ทางไปรษณีย์ ขอบคุณที่ให้การสนับสนุน
วิสัยทัศน์ .....มุ่งมั่นสู่การเป็นวารสารระดับเขตที่มีคุณภาพมาตรฐาน
ลงชื่อ นพ.ไพโรจน์ บุญลักษณ์ศิริ บรรณาธิการ
พฤษภาคม 2554
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สานักงานวารสารวิชาการเขต 12 โรงพยาบาลหาดใหญ่ ตึกอุบัติเหตุชั้น 6,
182 ถนนรัถการ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทรศัพท์ 074-273262 ถึง 4
e-mail: regionjournal12@gmail.com โทรสาร 074-273264

