วารสารเทคนิคการแพทยและกายภาพบําบัด
คําแนะนําสําหรับผูเขียน

วารสารเทคนิคการแพทยและกายภาพบําบัดเปนวารสารที่จัดทําขึ้น เพื่อ
เผยแพรผลงานวิจัย ความรูและความกาวหนาทางวิชาการทางดานเทคนิคการ
แพทยและกายภาพบําบัด และสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวของโดยกองบรรณาธิการ
สงวนสิทธิใ์ นการตรวจทาน แกไขตนฉบับและพิจารณาตีพมิ พตามความเหมาะสม
บทความทุกประเภทจะไดรบั การพิจารณาถึงความถูกตอง ความนาเชือ่ ถือ ความ
นาสนใจ ตลอดจนความเหมาะสมของเนื้อหาจากผูทรงคุณวุฒิจากในหรือนอก
กองบรรณาธิการ วารสารมีหลักเกณฑและคําแนะนํา ทั่วไป ดังตอไปนี้
1. ประเภทของบทความ บทความที่จะไดรับการตีพิมพในวารสาร
อาจเปนบทความประเภทใดประเภทหนึ่งดังตอไปนี้
1.1 บทบรรณาธิการ (Editorial) เปนบทความสั้นๆ ที่บรรณาธิการ
หรือผูทรงคุณวุฒิที่กองบรรณาธิการเห็นสมควร เขียนแสดงความคิดเห็นในแง
มุมตางๆ เกี่ยวกับบทความในวารสารหรือเรื่องที่บุคคลนั้นเชี่ยวชาญ
1.2 บทความทั่วไป (General article) เปนบทความวิชาการดาน
เทคนิคการแพทย กายภาพบําบัด และสาขาวิชาอืน่ ทีเ่ กีย่ วของ ทีไ่ มเนนวิชาการ
เรื่องใดเรื่องหนึ่งเปนการเฉพาะที่คนทั่วไปสามารถอานเขาใจได
1.3 บทความปริทัศน (Review article) เปนบทความที่เขียนจาก
การรวบรวมความรูใ นเรือ่ งใดเรือ่ งหนึง่ ทางเทคนิคการแพทย กายภาพบําบัด และ
สาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวของ ที่ผูเขียนไดจากการอานและวิเคราะหจากวารสารตางๆ
ควรเปนบทความที่รวบรวมความรูใหมๆ ที่นาสนใจที่ผูอานสามารถนําไป
ประยุกตได โดยอาจมีบทสรุปหรือขอคิดเห็นของผูเขียนดวยก็ได บทความ
ประเภทนี้ประกอบดวยบทคัดยอภาษาไทยและภาษาอังกฤษ พรอมคํารหัส
(Key word) บทนํา เนื้อเรื่อง และเอกสารอางอิง
1.4 นิพนธตน ฉบับ (Original article) เปนรายงานผลการศึกษา วิจยั
ทางเทคนิคการแพทย กายภาพบําบัดและสาขาวิชาอืน่ ทีเ่ กีย่ วของของผูเ ขียนเอง
ประกอบดวยบทคัดยอ บทนํา วัสดุและวิธีการ ผลการศึกษา สรุปและวิจารณ
ผลการศึกษา และเอกสารอางอิง
1.5 จดหมายถึงบรรณาธิการ (Letter to the editor) อาจเปน
ขอคิดเห็นเกี่ยวกับบทความที่ตีพิมพไปแลวในวารสารและกองบรรณาธิการได
พิจารณาเห็นวาจะเปนประโยชนตอผูอานทานอื่น หรืออาจเปนผลการศึกษา
การคนพบความรูใหมๆ ที่สั้นและสมบูรณในตัว
1.6 บทความอื่นๆ ที่กองบรรณาธิการเห็นสมควรเผยแพร
2. การเตรียมตนฉบับ
2.1 ใหพิมพตนฉบับในกระดาษขาวขนาดเอ 4 (8.5x11 นิ้ว) โดย
พิมพหนาเดียวเวนระยะหางระหวางบรรทัด 2 ชวง (double space) เหลือ
ขอบกระดาษแตละดานไมนอยกวา 1 นิ้ว และใสเลขหนากํากับไวทุกหนา
2.2 หนาแรกประกอบดวย ชื่อเรื่อง ชื่อผูเขียนและสถานที่ทํางานทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอั ง กฤษ และระบุ ชื่ อ ผู เ ขี ย นที่ รั บ ผิ ด ชอบในการติ ด ต อ
(corresponding author) ไวใหชัดเจน ชื่อเรื่องควรสั้นและไดใจความตรงตาม
เนื้อเรื่อง
2.3 เนื้อเรื่องและการใชภาษา เนื้อเรื่องอาจเปนภาษาไทยหรือภาษา
อังกฤษ ถาเปนภาษาไทยใหยึดหลักพจนานุกรมฉบับราชบัณทิตยสถานและ
ควรใชภาษาไทยใหมากที่สุด ยกเวนคําภาษาอังกฤษที่แปลแลวไดใจความ
ไมชัดเจน

2.4 รูปภาพและตาราง ใหพิมพแยกตางหาก หนาละ 1 รายการ โดย
มีคําอธิบายรูปภาพเขียนแยกไวตางหาก รูปภาพที่ใชถาเปนรูปจริงใหใชรูปถาย
ขาว-ดํา ขนาด 3"x5" หรือภาพสีหากจําเปนตองแสดง ถาเปนภาพเขียนใหเขียน
ดวยหมึกดําบนกระดาษมันสีขาว
2.5 นิพนธตนฉบับ ใหเรียงลําดับเนื้อหาดังนี้
บทคัดยอภาษาไทยและภาษาอังกฤษพรอมคํารหัส (Key word)
ไมเกิน 5 คํา บทนํา (Introduction) วัสดุและวิธีการ (Materials and Methods)
ผลการศึกษา (Results) สรุปและวิจารณผลการศึกษา (Conclusion and
Discussion) กิตติกรรมประกาศ (Acknowledgement) และเอกสารอางอิง
(References)
2.6 เอกสารอางอิงใชตามระบบ Vancouver's International Committee
of Medical Journal โดยใส ห มายเลขเรี ย งตามลํ า ดั บ ที่ อ า งอิ ง ในเนื้ อ เรื่ อ ง
(superscirpt) โดยบทความที่มีผูเขียนจํานวน 6 คน หรือนอยกวาใหใสชื่อ
ผูเขียนทุกคน ถามากกวา 6 คน ใหใสชื่อเฉพาะ 6 คนแรก ตามดวยอักษร et al.
ดังตัวอยาง
วารสารภาษาอังกฤษ
Leelayuwat C, Hollinsworth P, Pummer S, Lertmemongkolchai G,
Graeme T, Mullberg J, et al. Antibody reactivity profiles following
immunisation with diverse peptides of the PERB11 (MIC) family.
Clin Exp Immunol 1996;106:568-76.
หนังสือที่มีบรรณาธิการ
Solberg HE. Establishment and use of reference values with an
introduction to statistical technique. In: Tietz NW, ed. Fundamentals
of Clinical Chemistry. 3rd. ed. Philadelphia: WB Saunders,
1987:202-12.
3. การสงตนฉบับ
สงตนฉบับ 1 ชุด และสําเนา 2 ชุด ของบทความทุกประเภทพรอม
แผ น ไฟล เ อกสารไปที่ รองศาสตราจารย ดร.จุ รี รั ต น ดาดวง
คณะเทคนิ ค การแพทย มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก น พร อ มระบุ
รายละเอียดเกี่ยวกับโปรแกรมที่ใช และชื่อไฟลเอกสารของบทความให
ละเอียดและชัดเจน
4. เงื่อนไขในการพิมพ
4.1 เรื่ อ งที่ ส ง มาลงพิ ม พ ต อ งไม เ คยตี พิ ม พ ห รื อ กํ า ลั ง รอตี พิ ม พ ใ น
วารสารอืน่ หากเคยนําเสนอในทีป่ ระชุมวิชาการใด ใหระบุเปนเชิงอรรถ (foot note)
ไวในหนาแรกของบทความ ลิขสิทธิ์ในการพิมพเผยแพรของบทความที่ไดรับ
การตีพมิ พเปนของวารสาร
4.2 ขอความหรือขอคิดเห็นตางๆ เปนของผูเ ขียนบทความนัน้ ๆ ไมใช
ความเห็ น ของกองบรรณาธิ ก ารหรื อ ของวารสาร และไม ใ ช ค วามเห็ น ของ
คณะเทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัยขอนแกน
4.3 วารสารจะมอบ pdf ของบทความที่ไดรับการตีพิมพ ใหกับผูเขียน
ที่รับผิดชอบบทความเปนอภินันทนาการ

