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ประเภทของบทความทีล่งตีพมิพ์ในวารสาร 
 วำรสำรทนัตแพทยศำสตร์ มหำวทิยำลยัสงขลำนครินทร์ ตีพิมพบ์ทควำมประเภทต่ำง ๆ ดงัน้ี 

1. บทวิทยาการ (Original article) ได้แก่รำยงำนผลงำนวิจยัใหม่ท่ีเป็นประโยชน์ รำยงำนกำรส ำรวจ
ทำงระบำทวิทยำ รำยงำนผูป่้วยท่ีน่ำสนใจ และรำยงำนส่ิงประดิษฐ์ท่ีมีประโยชน์ต่อวิชำชีพทนัต
แพทย ์ซ่ึงไม่เคยตีพิมพใ์นวำรสำรใด ๆ มำก่อน 



2. บทความปริทัศน์ (Review article) เป็นบทควำมท่ีรวบรวมควำมรู้จำกต ำรำ หนังสือ และวำรสำร
ใหม่ หรือจำกผลงำนและประสบกำรณ์ของผู ้แต่งมำเรียบเรียงข้ึน โดยมีกำรวิเครำะห์วิจำรณ์
เปรียบเทียบกนั 

3. ปกิณกะ (Miscellany) ได้แก่บทควำมทบทวนควำมรู้ เร่ืองแปล ย่อควำมจำกวำรสำรต่ำงประเทศ 
กำรแสดงควำมคิดเห็น วิจำรณ์ แนะน ำเคร่ืองมือใหม่ ต ำรำหรือหนงัสือใหม่ท่ีน่ำสนใจ หรือข่ำวกำร
ประชุมทั้งระดบัชำติและระดบันำนำชำติ 

 
การส่งบทความ 
 ทุกบทควำมให้ส่งจดหมำยน ำส่งบทควำม พร้อมตน้ฉบบัแบบพิมพ ์3 ชุด ในกรณีบทควำมวทิยำกำร
ท่ีเป็นกำรศึกษำท่ีต้องผ่ำนกำรอนุมติัจำกคณะกรรมกำรพิจำรณำจริยธรรมกำรวิจยัในมนุษย์และกำรใช้
สัตวท์ดลองในกำรวิจยั ผูแ้ต่งตอ้งส่งเอกสำรผำ่นกำรอนุมติัจำกคณะกรรมกำรพิจำรณำจริยธรรมกำรวจิยัใน
มนุษยแ์ละกำรใชส้ัตวท์ดลองในกำรวจิยัจำกสถำบนัของรัฐดว้ย 
 กรณีท่ีบทควำมได้รับกำรพิจำรณำให้ตีพิมพ์ บรรณำธิกำรจะแจง้ให้ผูแ้ต่งส่งบทควำมตน้ฉบบัท่ี
แกไ้ขคร้ังสุดทำ้ย พร้อมซีดีรอม (CD ROM) ท่ีบรรจุเน้ือหำและขอ้มูลท่ีมีอยู่ในบทควำมทั้งหมดท่ีไดแ้กไ้ข
แล้ว ทั้ งน้ีผูแ้ต่งต้องมีส ำเนำเก็บไวด้้วยเพื่อกำรอ้ำงอิง และใบมอบลิขสิทธ์ิบทควำมให้แก่วำรสำรทนัต
แพทยศำสตร์ มหำวทิยำลยัสงขลำนครินทร์ 
 
การตรวจสอบบทความและพสูิจน์อกัษร 
 ผูแ้ต่งควรตระหนักถึงควำมส ำคญัในกำรเตรียมบทควำมให้ถูกตอ้งตำมรูปแบบของบทควำมท่ี
วำรสำรก ำหนด ตลอดจนตรวจสอบควำมถูกต้องแน่นอน พร้อมทั้งพิสูจน์อกัษรก่อนท่ีจะส่งบทควำมน้ี
ให้กบับรรณำธิกำร กำรเตรียมบทควำมให้ถูกตอ้งตำมขอ้ก ำหนดของวำรสำรจะท ำให้กำรพิจำรณำตีพิมพมี์
ควำมรวดเร็วมำกยิง่ข้ึน และทำงกองบรรณำธิกำรขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่พิจำรณำบทควำมจนกวำ่จะไดแ้กไ้ข
ใหถู้กตอ้งตำมขอ้ก ำหนดของวำรสำรเสียก่อน 
 
การเตรียมบทความ 
 บทควำมตอ้งเป็นตวัพิมพดี์ด โดยใชชุ้ดแบบอกัษร (font) ชนิดคอเดียนิว (Cordia New) ขนำดอกัษร 
16 ไม่ตอ้งจดักั้นหลงัตรง และมีระยะห่ำงระหวำ่งบรรทดัสองช่อง (double spacing) ตลอดเอกสำรพิมพห์นำ้
เดียวลงบนกระดำษพิมพส์ั้นขนำดเอส่ี (A4) พิมพใ์ห้ห่ำงจำกขอบกระดำษ 1 น้ิว ทุกดำ้น พร้อมใส่หมำยเลข
หนำ้ก ำกบัทำงมุมขวำบนทุกหนำ้ เร่ิมตั้งแต่ส่วนบทคดัยอ่ บทควำมไม่ควรยำวเกิน 24 หนำ้กระดำษพิมพส์ั้น 
โดยนบัรวมภำพประกอบและตำรำง 
 บทควำมอำจพิมพเ์ป็นภำษำไทยหรือภำษำองักฤษก็ได ้ในกรณีท่ีบทควำมเป็นภำษำไทย กำรใชศ้พัท์
ภำษำองักฤษควรใช้เฉพำะค ำท่ีแปลไม่ได้ หรือแปลแลว้ท ำให้ได้ใจควำมไม่ชัดเจน ถำ้เขียนทบัศพัท์ตอ้ง



เป็นไปตำมหลกัเกณฑ์ของรำชบณัฑิตยสถำนแลว้วงเล็บภำษำเดิมไวใ้นคร้ังแรก ศพัทท์ำงวิชำกำรท่ีรับรอง
โดยรำชบณัฑิตยสถำนสำมำรถใชไ้ดเ้ลย ส่วนกำรระบุซ่ีฟันในบทควำมให้เป็นไปตำมระบบ FDI แบบ two 
digit system และมีช่ือในวงเล็บต่อทำ้ยเฉพำะคร้ังแรกท่ีกล่ำวถึง เช่น ฟัน #11 (ฟันตดัซ่ีกลำงบนขวำ) เป็นตน้ 
 
รูปแบบของการเตรียมบทความ 

1. ส่วนช่ือเร่ือง (Title page) และช่ือผู้แต่ง 
ช่ือเร่ือง (title of the article) ควรมีลกัษณะเป็นขอ้ควำมสั้ น ส่ือควำมหมำยของเร่ืองอย่ำง

ชดัเจนและไม่ควรใชต้วัอกัษรยอ่ 
หนำ้แรก พิมพด์ว้ยภำษำไทย ประกอบดว้ย 
  ประเภทของบทควำม 
  ช่ือเร่ือง 

 ช่ือผูแ้ต่ง วฒิุกำรศึกษำ ถำ้มีผูแ้ต่งหลำยท่ำนใหเ้ขียนตำมล ำดบัควำมส ำคญัของกำรร่วม  
    ท ำงำนวจิยั 

  ต ำแหน่ง สถำนท่ีท ำงำน ของผูแ้ต่งทุกท่ำน 
  ช่ือผูแ้ต่งท่ีใหติ้ดต่อเก่ียวกบับทควำม สถำนท่ีติดต่อ หมำยเลขโทรศพัท ์โทรศพัทมื์อถือ  
                และโทรสำร รวมทั้งอีเมล (E-mail) ท่ีสำมำรถติดต่อไดส้ะดวกและรวดเร็ว 
หนำ้ท่ีสอง  พิมพด์ว้ยภำษำองักฤษ โดยพิมพข์อ้ควำมท่ีตรงกบัหนำ้แรกทุกประกำร 
หนำ้ท่ีสำม 
  ประเภทของบทควำม 
  ช่ือเร่ืองภำษำไทย 

 ช่ือเร่ืองภำษำองักฤษ 
 
2. ส่วนบทคัดย่อ (Abstract) 

บทคดัยอ่ควรมีควำมยำวไม่เกิน 250 ค ำ โดยแยกต่ำงหำกจำกเน้ือเร่ือง บทวทิยำกำรและบทควำม
ปริทศัน์ตอ้งมีบทคดัยอ่ทั้งภำษำไทยและภำษำองักฤษ บทคดัยอ่ควรเขียนให้ไดใ้จควำมทั้งหมดของเร่ือง 
โดยไม่ต้องอ้ำงอิงเอกสำร รูปภำพ หรือตำรำง ส ำหรับฟันท่ีระบุเป็นซ่ีให้เขียนเป็นช่ือแทนกำรใช้
สัญลกัษณ์ ในบทคดัยอ่ภำษำไทยไม่ใช่ศพัทภ์ำษำองักฤษ ใหแ้ปลหรือเขียนทบัศพัทเ์ป็นภำษำไทยและไม่
ตอ้งวงเล็บค ำเดิม 

      บทคดัย่อท่ีเป็นภำษำเดียวกนักบัภำษำท่ีใช้ในบทควำมให้อยูต่ำมหลงัช่ือเร่ือง ส่วนบทคดัย่อท่ี
ไม่ใช่ภำษำท่ีใชใ้นบทควำมใหอ้ยูต่่อจำกเอกสำรอำ้งอิง 



ลกัษณะของบทคดัย่อควรประกอบด้วย วตัถุประสงค์ (Objective) วสัดุและวิธีกำร (Materials 
and methods) ผลกำรศึกษำ (Results) สรุป (Conclusion) และส ำคัญ  (Key words) ซ่ึงควรเรียบเรียง
ตำมล ำดบัและแยกหวัขอ้ใหช้ดัเจน ดงัน้ี 
วตัถุประสงค์  ควรกล่ำวถึงจุดมุ่งหมำยของกำรศึกษำ 
วัสดุและวิธีการ  ควรกล่ำวถึงวสัดุหรือผูป่้วยท่ีน ำมำศึกษำ จ ำนวน ชนิด ประเภท วิธีกำรศึกษำ หรือ
วธีิกำรทดลอง และสถิติท่ีน ำมำใช ้ 
ผลการศึกษา ควรประกอบดว้ยผลท่ีไดจ้ำกกำรศึกษำทดลอง และค่ำสถิติ (ถำ้มีกำรวเิครำะห์) 
สรุป  ควรกล่ำวถึงผลกำรศึกษำท่ีส ำคญั 
ค าส าคัญ:  ควรมีค ำส ำคญั 3-6 ค ำ ซ่ึงตอ้งมีปรำกฏอยูใ่นบทคดัยอ่ ให้เรียงค ำส ำคญัตำมตวัอกัษร และคัน่
ดว้ยเคร่ืองหมำยอฒัภำค (;) 

3. ส่วนเน้ือเร่ือง ควรประกอบด้วย 
3.1 บทน า (Introduction) เป็นส่วนกล่ำวน ำโดยอำศยักำรปริทศัน์ (review) ขอ้มูลจำกรำยงำนวิจยัควำมรู้ 
และหลักฐำนต่ำง ๆ จำกหนังสือหรือวำรสำรท่ีเก่ียวข้องกับเร่ืองท่ีศึกษำ และกล่ำวถึงเหตุผลหรือ
ควำมส ำคญัของปัญหำในกำรศึกษำคร้ังน้ี สมมติฐำนของกำรศึกษำ ตลอดจนวตัถุประสงคข์องกำรศึกษำ
ใหช้ดัเจน 
3.2 วัสดุและวิธีการ (Materials and methods) กล่ำวถึงรำยละเอียดของวสัดุอุปกรณ์ หรือผูป่้วยท่ีใช้
เป็นกลุ่มตวัอยำ่งในกำรศึกษำทดลอง และวธีิกำรทดลองท่ีใชใ้นกำรวจิยัใหล้ะเอียดพอท่ีผูอ่้ำนสำมำรถท ำ
กำรทดลองซ ้ ำได ้รวมทั้งสถิติท่ีน ำมำใชว้เิครำะห์ขอ้มูล 

กำรวิจยัซ่ึงทดลองในมนุษยร์วมถึงกำรใชช้ิ้นส่วนมนุษย ์และแบบสอบถำม หรือสัตวท์ดลอง ผูแ้ต่ง
ตอ้งระบุไวใ้นส่วนของวสัดุและวธีิกำรวำ่กำรศึกษำน้ีผำ่นกำรอนุมติัจำกคณะกรรมกำรพิจำรณำจริยธรรม
ก ำร วิ จั ย ใน ม นุ ษ ย์แ ล ะ ก ำร ใช้ สั ต ว์ท ด ล อ ง ใน ก ำรวิ จั ย  ข อ งค ณ ะทั น ต แพ ท ยศ ำส ต ร์ 
มหำวทิยำลยัสงขลำนครินทร์ หรือจำกสถำบนัของรัฐอ่ืน ๆ โดยใหร้ะบุเลขท่ีเอกสำรกำรอนุมติัดว้ย 
3.3 ผลการศึกษา (Results) เป็นกำรแสดงผลท่ีได้จำกกำรศึกษำทดลองและวิเครำะห์ในข้อ 3.2 ควร
จ ำแนกผลออกเป็นหมวดหมู่และสัมพนัธ์กบัวตัถุประสงคข์องกำรศึกษำ โดยกำรบรรยำยในเน้ือเร่ืองและ
แสดงรำยละเอียดเพิ่มเติมดว้ยภำพประกอบ ตำรำง กรำฟ หรือแผนภูมิ ตำมควำมเหมำะสม 
3.4 วิจารณ์ (Discussion) เป็นกำรอภิปรำยผลจำกข้อมูลท่ีได้มำจำกกำรวิเครำะห์ของผูแ้ต่ง น ำมำ
เปรียบเทียบกบัผลกำรทดลองของผูอ่ื้น เพื่อให้มีควำมเขำ้ใจหรือเกิดควำมรู้ใหม่ท่ีเก่ียวขอ้งกบังำนวิจยั
นั้น รวมทั้งข้อดี ขอ้เสียของวสัดุอุปกรณ์ วิธีกำร เสนอแนะควำมคิดเห็นใหม่ ๆ ปัญหำและอุปสรรค    
ต่ำง ๆ ท่ีไดจ้ำกกำรศึกษำทดลองคร้ังน้ี เพื่อเป็นแนวทำงท่ีจะน ำไปประยกุตใ์หเ้กิดประโยชน์ดว้ย 
3.5 สรุป (Conclusion) เป็นผลโดยยอ่ของผลกำรศึกษำ 



3.6 กติติกรรมประกาศ (Acknowledgement) เป็นส่วนท่ีกล่ำวขอบคุณต่อองคก์ร หน่วยงำน หรือบุคคล
ท่ีใหค้วำมช่วยเหลือร่วมมือในกำรวจิยั รวมทั้งแหล่งท่ีมำของเงินทุนวจิยั และหมำยเลขของทุนวจิยั 
3.7 เอกสารอ้างอิง (References) เป็นรำยช่ือเอกสำรต่ำง ๆ ท่ีใช้อ้ำงอิงในบทควำมทั้งหมดเป็นตวัยก 
(superscript) ซ่ึงเรียงหมำยเลข 1,3,6 หรือหมำยเลข 1-5 ตำมล ำดบัก่อนหลงัท่ีกล่ำวถึงในบทควำมรำยช่ือของ
เอกสำรอำ้งอิงให้พิมพแ์ยกต่ำงหำกจำกเน้ือเร่ืองส่วนอ่ืน โดยเรียงล ำดบัตรงตำมหมำยเลขท่ีอำ้งอิงในเน้ือ
เร่ือง และเป็นภำษำองักฤษทั้งหมด 

รูปแบบกำรเขียนเอกสำรอ้ำงอิง ได้รับกำรดัดแปลงจำกระบบ Vancouver โดยกำรอ้ำงอิงจำก
ว ำ ร ส ำ ร  ใ ห้ เ ป็ น ไ ป ต ำ ม รู ป แ บ บ ก ำ ร เ ขี ย น อ้ ำ ง อิ ง ว ำ ร ส ำ ร ใ น  PubMed 
(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi) ในกรณีท่ีช่ือยอ่วำรสำรไม่ปรำกฏใน PubMed ให้ใชช่ื้อ
ยอ่วำรสำรตำม Index Medicus 
ตัวอย่างการเขียนเอกสารอ้างองิ 

3.7.1 กำรอำ้งอิงจำกวำรสำร 
 ผูแ้ต่งไม่เกิน 6 คน ให้ใส่นำมสกุล และอักษรตัวแรกของช่ือผู ้แต่งทุกคน โดยเขียน

เรียงล ำดบั   ดงัน้ี 
นำมสกุล อกัษรตวัแรกของช่ือตน้และช่ือกลำง. ช่ือเร่ือง. ช่ือยอ่วำรสำร. คริสตศ์กัรำช;ปีท่ี
จดัพิมพ:์หนำ้ตน้-หนำ้สุดทำ้ย. 
Thongprasom K, Chaimusig M, Korkij W, Sererat T, Luangjarmekorn L,  
Rojwattanasirivej S. A randomized-controlled trial to compare topical cyclosporin  with 
triamcinolone acetonide for the treatment of oral lichen planus. J Oral Pathol  Med. 
2007;36:142-6. 

              ผูแ้ต่งมำกกวำ่ 6 คน ใหใ้ส่นำมสกุล และอกัษรตวัแรกของช่ือผูแ้ต่ง 6 คนแรก ตำมดว้ย “et      
al” 
Torrungruang K, Nisapakultorn K, Sutdhibhisal S, Tamsailom S, Rojanasomsith K, 
Vanichjakvong O, et al. The effect of cigarette smoking on the severity of periodontal 
disease among older Thai adults. J Periodontol. 2005;76:566-72. 
 ผูแ้ต่งท่ีเป็นองคก์ร 

Diabetes Prevention Program Research Group. Hypertension, insulin, and proinsulin 
in participants with impaired glucose tolerance. Hypertension. 2002;40:679-86. 

3.7.2 กำรอำ้งอิงจำกหนงัสือ 
 ผูแ้ต่งท่ีเป็นผูเ้ขียน 

นำมสกุล อกัษรตวัแรกของช่ือต้นและช่ือกลำง. ช่ือหนังสือ. ช่ือเมือง : ช่ือโรงพิมพ์, 
คริสตศ์กัรำช:หนำ้ตน้-หนำ้สุดทำ้ย. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi


Server DM. Esthetic orthodontics and orthognathic surgery. St. Louis: Mosby,  
1998:140-2.  

 ผูแ้ต่งท่ีเป็นทั้งผูเ้ขียนและบรรณำธิกำร 
Gage TW, Picket FA, editors. Dental drug reference. 4th ed. St. Louis: Mosby,      
1999:21-9. 

 ผูแ้ต่งท่ีเป็นองคก์ร 
 Virginia Law Foundation. The medical and legal implication of AIDS. Charlottevill: 
The Foundation; 1987. 

 ผูแ้ต่งหลำยคนโดยแยกเขียนเฉพำะบทและมีบรรณำธิกำรของหนงัสือ 
 Greenberg MS. Ulcerative, vesicular and bullous lesions. In: Lynch MA, Brightman     
VJ, Greenberg MS, editors. Burket’s oral medicine. 9th ed. Philadelphia: J.B. 
Lippincott Company, 1994:11-50. 

3.7.3 กำรอำ้งอิงจำกวทิยำนิพนธ์ 
Thunyakitpisal P. Cloning and functional analysis of a novel family of nuclear matrix 
transcription factors (NP/NMP4) that regulate type l coilagen expression [dissertation]. 
Indianapolis (IN): Indiana University; 2000. 

3.7.4 กำรอำ้งอิงจำกบทคดัยอ่  
Mutirangura A, Supiyaphun P, Trirekapan S, Sriuranpong V, Sakuntabhai A, Yenrudi S, et al. 
Telomerase activity in oral leukoplakia and head and neck squamous cell carcinoma 
[abstract]. Cancer Res. 1996;56:3530.  

หมำยเหตุ  กำรอำ้งอิงนอกเหนือจำกท่ียกตวัอย่ำงมำ ให้เป็นไปตำม “International Committee of 
Medical Journal Editors Uniform Requirements for Manscripts Submitted to Biomedical 
Journals: Sample References Updated June 15, 2005 
 (http://www.nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirements.html)” 

 
4. ส่วนภาพประกอบ (Figure) 

ภำพประกอบให้อยู่ต่อจำกส่วนบทคดัย่อท่ีไม่ใช่ภำษำท่ีใช้ในบทควำม โดยพิมพ์หน้ำละ    1 
ภำพ ภำพประกอบควรมีเท่ำท่ีจ  ำเป็นและตอ้งมีกำรอำ้งถึงในเน้ือเร่ือง ในกรณีท่ีผูแ้ต่งตอ้งกำรลงพิมพเ์ป็น
ภำพสีสำมำรถท ำได้โดยต้องเสียค่ำใช้จ่ำยเองตำมอตัรำท่ีโรงพิมพ์ก ำหนด ค ำบรรยำยภำพพิมพ์เป็น
ภำษำไทยคู่กบัภำษำองักฤษ ส ำหรับบทควำมภำษำองักฤษให้มีเฉพำะค ำบรรยำยภำพภำษำองักฤษเท่ำนั้น 
ช่ือสี วิธียอ้ม และค่ำก ำลงัขยำย ให้แจง้ไวใ้นตอนทำ้ยของค ำบรรยำยภำพ หรืออำจแสดงเป็นเส้นแสดง
ขนำด (bar) ไวใ้นภำพ 

http://www.nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirements.html


 ภำพรังสี ให้ถ่ำยรูปจำกภำพรังสีตน้ฉบบัเสียก่อน แลว้น ำไปอดัเป็นภำพขำวด ำ ไม่ควรจะอดัภำพ  จำก
ภำพรังสีโดยตรงเพรำะจะไดภ้ำพท่ีผดิไปจำกควำมเป็นจริง 

 กรณีภำพลำยเส้น กรำฟ หรือแผนภูมิ ตอ้งมีค ำบรรยำยแกนตั้ง และแกนนอน 
 กรณีภำพท่ีเป็นรูปแบบดิจิทลัควรมีแฟ้มขอ้มูลแยกต่ำงหำก โดยใช้รูปแบบใดก็ได ้เช่น tiff, eps  หรือ 

jpg เป็นตน้ ท่ีสำมำรถเปิดไดด้ว้ยโปรแกรมจดัภำพรวม (Adobe Photoshop) โดยมีควำมละเอียดของ
ภำพไม่นอ้ยกวำ่ 300 จุดต่อตำรำงน้ิว (dpi) 

 
5. ส่วนตาราง (Table) 

ตำรำงให้อยูต่่อจำกส่วนภำพประกอบ ตำรำงควรมีเท่ำท่ีจ  ำเป็นและตอ้งมีกำรอำ้งอิงในเน้ือเร่ือง ให้
พิมพ์หน้ำละ 1 ตำรำง โดยมีระยะห่ำงระหว่ำงบรรทดัสองช่อง ในตำรำงไม่ตอ้งมีเส้นด่ิงและไม่ตอ้งมี
กรอบตำรำง หวัขอ้ในตำรำงให้ใชภ้ำษำองักฤษ ค ำบรรยำยตำรำงให้พิมพเ์หนือตำรำงเป็นภำษำไทยคู่กบั
ภำษำองักฤษและควรมีเฉพำะท่ีส ำคญัและจ ำเป็น ส ำหรับบทควำมภำษำองักฤษให้มีเฉพำะค ำบรรยำย
ตำรำงภำษำองักฤษเท่ำนั้น ส่วนค ำอธิบำยเพิ่มเติมให้ใส่ใตต้ำรำง และตอ้งมีเชิงอรรถเป็นภำษำองักฤษ 
(foot note) บรรยำยค ำย่อ สัญลกัษณ์ หรือเคร่ืองหมำยท่ีปรำกฏในตำรำง ตลอดจนค่ำทดสอบทำงสถิติ 
(ถำ้มี) อยำ่งครบถว้น 

 
ลขิสิทธ์ิ 
 เพื่อให้เป็นไปตำมกฎหมำย ผูแ้ต่งทุกท่ำนตอ้งลงลำยมือช่ือในแบบฟอร์มใบมอบลิขสิทธ์ิบทควำม
ให้แก่วำรสำรทนัตแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลยัสงขลำนครินทร์ พร้อมกบับทควำมตน้ฉบบัท่ีไดแ้กไ้ขคร้ัง
สุดทำ้ย นอกจำกน้ี ผูแ้ต่งทุกท่ำนตอ้งยืนยนัวำ่บทควำมตน้ฉบบัท่ีส่งมำตีพิมพน์ั้น ไดส่้งมำตีพิมพเ์ฉพำะใน
วำรสำรทนัตแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลยัสงขลำนครินทร์ เพียงแห่งเดียวเท่ำนั้น หำกมีกำรใชภ้ำพหรือตำรำง
ของผูแ้ต่งอ่ืนท่ีปรำกฏในส่ิงตีพิมพ์อ่ืนมำแล้ว ผูแ้ต่งตอ้งขออนุญำตเจำ้ของลิขสิทธ์ิก่อน พร้อมทั้งแสดง
หนงัสือท่ีไดรั้บกำรยนิยอมต่อบรรณำธิกำร ก่อนท่ีบทควำมจะไดรั้บกำรตีพิมพ ์
 
ส าเนาพมิพ์ 
 ผูแ้ต่งบทควำมจะไดรั้บส ำเนำพิมพ ์(Reprint) เร่ืองละ 25 ชุด หำกผูแ้ต่งตอ้งกำรส ำเนำพิมพม์ำกกวำ่
น้ี จะต้องแจ้งให้บรรณำธิกำรวำรสำรทรำบเป็นลำยลักษณ์อกัษรพร้อมกำรส่งบทควำมฉบบัแก้ไขคร้ัง
สุดทำ้ย และตอ้งยนิยอมเสียค่ำใชจ่้ำยส่วนท่ีเกิน 25 ชุด ตำมขอ้ก ำหนดของโรงพิมพ ์



จดหมายน าส่งบทความ 
เรียน บรรณำธิกำรวำรสำรทนัตแพทยศำสตร์ มหำวทิยำลยัสงขลำนครินทร์ 
ขำ้พเจำ้มีควำมประสงคจ์ะส่งบทควำมเร่ือง (ภำษำไทย) 
“......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.........................................................................................................................................................................” 
เพื่อลงตีพิมพใ์นวำรสำรทนัตแพทยศำสตร์ มหำวทิยำลยัสงขลำนครินทร์ โดยเป็นบทควำมประเภท 
   บทวทิยำกำร     ภำพขำวด ำ  จ  ำนวน .............  ภำพ 
   บทควำมปริทศัน์     ภำพสี  จ  ำนวน ..............  ภำพ 
   ปกิณกะ      ไม่มีภำพ 
  กำรศึกษำน้ีผำ่นกำรพิจำรณำจำกคณะกรรมกำรจริยธรรมของ .................................................................. 
       ....................................................................................................... เลขท่ี  ................................................. 
  กำรศึกษำน้ีไม่ตอ้งผำ่นกำรพิจำรณำจำกคณะกรรมกำรจริยธรรม 
ทั้งนีข้้าพเจ้ารับทราบ และพร้อมจะปฏิบัติตามข้อตกลงต่อไปนี้ 
1. ผูแ้ต่งท่ีประสงค์จะส่งบทควำมจะตอ้งส่งตน้ฉบบั 3 ชุด ไม่ตอ้งเย็บกระดำษ ใช้คลิปหนีบมำเป็นชุด ๆ 

ตน้ฉบบัตอ้งไม่พบั พร้อมเอกสำรแสดงกำรผ่ำนกำรพิจำรณำจำกคณะกรรมกำรจริยธรรม โดยส่งดว้ย
ตวัเอง หรือส่งไปรษณียต์ำมท่ีอยูข่ำ้งล่ำงแลว้แต่สะดวก 

   ส ำนกังำนวำรสำรทนัตแพทยศำสตร์ มหำวทิยำลยัสงขลำนครินทร์ 
   ฝ่ำยวจิยั  คณะทนัตแพทยศำสตร์ มหำวทิยำลยัสงขลำนครินทร์ 
   ตูไ้ปรษณียเ์ลขท่ี 17 ท่ีท ำกำรไปรษณียค์อหงส์ 
  อ ำเภอหำดใหญ่  จงัหวดัสงขลำ  90112 
2. ตน้ฉบบั พิมพโ์ดยใช้โปรแกรม WORD แบบอกัษรคอเดียนิว (Cordia New) ขนำด 16 ไม่ตอ้งจดักั้นหลงั

ตรง และมีระยะห่ำงระหว่ำงบรรทัดสองช่อง (double spacing) ตลอดเอกสำร พิมพ์หน้ำเดียวลงบน
กระดำษพิมพ์สั้ นขนำดเอส่ี (A4) พิมพ์ให้ห่ำงจำกขอบกระดำษ 1 น้ิว ทุกด้ำน พร้อมใส่หมำยเลขหน้ำ
ก ำกบัทำงมุมขวำบนทุกหนำ้ บทควำมไม่ควรยำวเกิน 24 หนำ้กระดำษพิมพส์ั้น โดยนบัรวมภำพประกอบ
และตำรำง 

3. ผูแ้ต่งควรตระหนักถึงควำมส ำคญัในกำรเตรียมบทควำมให้ถูกตอ้งตำมรูปแบบของบทควำมท่ีวำรสำร
ก ำหนด (ศึกษำจำกค ำแนะน ำส ำหรับผูแ้ต่งบทควำม) ตลอดจนตรวจสอบควำมถูกตอ้งพร้อมทั้งพิสูจน์
อกัษรก่อนท่ีจะส่งบทควำมน้ีให้กบัวำรสำร และทำงวำรสำรขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่พิจำรณำบทควำม
จนกวำ่จะไดแ้กไ้ขใหถู้กตอ้งตำมขอ้ก ำหนดกำรเตรียมบทควำมของวำรสำรเสียก่อน 

4. กำรพิจำรณำ จะไดรั้บกำรพิจำรณำกลัน่กรองโดยผูท้รงคุณวุฒิในสำขำวชิำนั้น ๆ อยำ่งนอ้ย 2 ท่ำนโดยใช้
เวลำประมำณ 4 ถึง 8 สัปดำห์ จำกนั้นจะแจง้ผลกำรพิจำรณำใหผู้เ้ขียนทรำบ 



5. วำรสำรจะจดัส่งบทควำมให้ผูแ้ต่งแกไ้ขงำน ในกรณีท่ีผูท้รงคุณวุฒิหรือกองบรรณำธิกำรเสนอแนะให้
แก้ไขหรือช้ีแจงเพิ่มเติมจนเป็นท่ีเรียบร้อยก่อนจึงจะตอบรับเพื่อตีพิมพ์ ผูแ้ต่งตอ้งส่งเอกสำรทั้งหมด
กลบัคืนมำตำมเวลำท่ีก ำหนด มิฉะน้ันจะถือว่าท่านสละสิทธ์ิการตีพมิพ์ 

6. กรณีท่ีบทควำมไดรั้บกำรพิจำรณำให้ตีพิมพ ์บรรณำธิกำรจะแจง้ให้ผูแ้ต่งส่งบทควำมตน้ฉบบัท่ีแกไ้ขคร้ัง
สุดทำ้ย พร้อมซีดีรอม (CD ROM) ท่ีบรรจุเน้ือหำและขอ้มูลท่ีมีอยู่ในบทควำมทั้งหมดท่ีได้แก้ไขแล้ว
ทั้งน้ีผูแ้ต่งตอ้งมีส ำเนำเก็บไวด้ว้ยเพื่อกำรอำ้งอิง 

7. กรณีท่ีอยู่ในขั้นตอนกำรจดัพิมพ ์ทำงวำรสำรจะส่งตน้ฉบบัให้ผูแ้ต่งท่ีรับผิดชอบบทควำมเพียงคนเดียว
ตรวจพิสูจน์อกัษรและควำมถูกตอ้งทำงวิชำกำร 1-2 คร้ัง (หากผู้รับผิดชอบไม่ส่งคืนตามเวลาที่ก าหนด 
จะถือว่าท่านสละสิทธ์ิการตีพิมพ์) หลงัจำกนั้นทำงบรรณำธิกำรจะตรวจให้ 1-2 คร้ัง โดยไม่ผ่ำนผูแ้ต่ง
เพื่อควำมรวดเร็วในกำรตีพิมพ ์

8. ส ำหรับบทควำมท่ีไม่ไดรั้บกำรตีพิมพจ์ะมีกำรแจง้ผลแก่ผูแ้ต่ง 
9. ผูแ้ต่งทุกท่ำนต้องลงลำยมือช่ือยืนยนัว่ำบทควำมต้นฉบบัท่ีส่งมำตีพิมพ์นั้นได้ส่งมำตีพิมพ์เฉพำะใน

วำรสำรทันตแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ เพียงแห่งเดียวเท่ำนั้ น โดยวำรสำรจะไม่
พิจำรณำบทควำมท่ีไดรั้บตีพิมพใ์นวำรสำรอ่ืนมำก่อน หรือบทควำมท่ีก ำลงัเสนอเพื่อตีพิมพใ์นวำรสำร
อ่ืน ๆ ไม่ว่ำจะเป็นกำรรอตีพิมพ์ หรืออยู่ระหว่ำงขบวนกำรเสนอลงตีพิมพ์ แมว้่ำบทควำมนั้นอำจจะ
เตรียมเป็นภำษำเดียวกนัหรือต่ำงภำษำก็ตำม ยกเวน้บทควำมดงักล่ำวอยูใ่นหลกัเกณฑ์วำ่ดว้ยกำรตีพิมพ์
ซ ้ ำ (multiple publication) 

10. ผูแ้ต่งทุกท่ำนต้องลงลำยมือช่ือในกำรมอบลิขสิทธ์ิ และหำกมีกำรใช้ภำพหรือตำรำงของผูแ้ต่งอ่ืนท่ี
ปรำกฏในส่ิงตีพิมพอ่ื์นมำแลว้ ผูแ้ต่งตอ้งขออนุญำตเจำ้ของลิขสิทธ์ิก่อน พร้อมทั้งแสดงหนงัสือท่ีไดรั้บ
กำรยนิยอมต่อบรรณำธิกำร 

11. บทควำมท่ีลงตีพิมพใ์นวำรสำรทนัตแพทยศำสตร์ มหำวทิยำลยัสงขลำนครินทร์ ถือเป็นลิขสิทธ์ิของคณะ
ทนัตแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลยัสงขลำนครินทร์ ห้ำมผูใ้ดน ำไปดดัแปลง คดัลอกหรือเผยแพร่เพื่อกำร  
ใด ๆ โดยไม่ไดรั้บอนุญำตจำกบรรณำธิกำรวำรสำรทนัตแพทยศำสตร์ มหำวทิยำลยัสงขลำนครินทร์ 

12. เน้ือหำบทควำมหรือขอ้คิดเห็นใด ๆ ในวำรสำรทนัตแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลยัสงขลำนครินทร์ ถือเป็น
ควำมคิดเห็นของผูเ้ขียนโดยเฉพำะเท่ำนั้น กองบรรณำธิกำรไม่จ  ำเป็นตอ้งเห็นพอ้งดว้ยเสมอไป 

13. วำรสำรทนัตแพทยศำสตร์ มหำวทิยำลยัสงขลำนครินทร์ จะพิจำรณำลงตีพิมพบ์ทควำมเฉพำะกำรวิจยัท่ี
ผำ่นกำรอนุมติัจำกคณะกรรมกำรพิจำรณำจริยธรรมกำรวิจยัในมนุษยแ์ละกำรใชส้ัตวท์ดลองในกำรวิจยั 
ของคณะทนัตแพทยศำสตร์ มหำวทิยำลยัสงขลำนครินทร์ หรือจำกสถำบนัของรัฐอ่ืน ๆ  

ทั้งน้ีขำ้พเจำ้ผูมี้ลำยมือช่ือขำ้งทำ้ย ไดรั้บทรำบและพร้อมจะปฏิบติัตำมขอ้ตกลง อีกทั้งขำ้พเจำ้
ได้มีส่วนร่วมในกำรศึกษำและรู้เห็นข้อมูลในบทควำมครบถ้วน รวมทั้งได้ตรวจสอบควำมถูกตอ้งของ
เน้ือหำและกำรพิมพ์เป็นอยำ่งเดียว และขอรับรองว่ำบทควำมตน้ฉบบั มิไดล้อกเลียนของผูใ้ดหรือมิไดส่้ง
ตีพิมพใ์นวำรสำรฉบบัอ่ืนเวน้เสียแต่ไดรั้บกำรปฏิเสธมำก่อน 
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