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¢éÍá¹Ð¹ÓÊÓËÃÑº¼ÙéÊè§º·¤ÇÒÁà¾×èÍÅ§µÕ¾ÔÁ¾ì
Ê§¢ÅÒ¹¤ÃÔ¹·ÃìàÇªÊÒÃ
ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤ì
Ê§¢ÅÒ¹¤ÃÔ ¹ ·Ãì à ÇªÊÒÃ à»ç ¹ ÇÒÃÊÒÃÇÔ ª Ò¡ÒÃ¢Í§
ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÊ§¢ÅÒ¹¤ÃÔ¹·Ãì ·Ò§´éÒ¹ÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃìÊØ¢ÀÒ¾
à¾×èÍà¼Âá¾ÃèáÅÐà»Ô´âÍ¡ÒÊãËéàÊ¹Í¼Å§Ò¹ÇÔ¨ÑÂ áÅÐÇÔªÒ¡ÒÃ
ÃÒÂ§Ò¹¼Ù é » è Ç Â º·¤ÇÒÁ·Õ è ¹ è Ò Ê¹ã¨ÍÑ¹à»ç¹ÇÔ·ÂÒ¡ÒÃãËÁè
¢é Í àÊ¹Íá¹ÐáÅÐá¹Ç¤ÇÒÁ¤Ô ´ãËÁè «Ö è § ¨Ðà»ç ¹ »ÃÐâÂª¹ì
µèÍÇ§¡ÒÃá¾·ÂìáÅÐÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢áÅÐ¼ÙéÊ¹ã¨·ÑèÇä»
ระบบ peer-review ของสงขลานครินทร์เวชสาร
นโยบาย (policy)
	สงขลานครินทร์เวชสาร เป็นวารสารที่ใช้ระบบ peerreview มาตั้งแต่ฉบับแรกที่ตีพิมพ์ เมื่อปี พ.ศ. 2526 เป็นแบบ
double-blined คือ ผู้นิพนธ์จะไม่ทราบว่าใครเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
(reviewers) พิจารณาบทความ และผู้ทรงคุณวุฒิก็จะไม่ทราบว่า
เป็นบทความของผู้ใด	
	เกณฑ์การปฏิบัติ
1.	สงขลานครินทร์เวชสารจะดำ�เนินการสรรหาและ
แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิจำ�นวนอย่างน้อย 3 ท่าน ต่อ 1 บทความ
บทความที่จะได้รับการพิจารณาลงตีพิมพ์จะต้องได้รับการยอมรับ
(accept) จากผู้ทรงคุณวุฒิอย่างน้อย 2 ใน 3
2.	สงขลานครินทร์เวชสารจะพิจารณาผู้ทรงคุณวุฒิที่มี
ความเชี่ยวชาญชำ�นาญในสาขาวิชาเดียวกับบทความ และ
ถึงแม้ว่าจะให้ผู้นิพนธ์เสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิมาได้ 5 ท่าน
แต่บรรณาธิการฯ จะเลือกเฉพาะบางท่านที่เห็นว่ามีความเชี่ยวชาญ
ในสาขานั้นจริงๆ และไม่ขัดกับหลักเกณฑ์อื่นๆ บรรณาธิการฯ
อาจจะไม่เลือกผู้ทรงคุณวุฒิตามที่ผู้นิพนธ์เสนอมาทั้ง 5 ท่านเลย
ก็ได้
3.	จะตั้งผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกสถาบันของผู้นิพนธ์
ทั้งหมด
4.	กองบรรณาธิการจะสรุปความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ
ทั้ง 3 ท่าน รวมกับการแก้ไขภาษาอังกฤษจากผู้เชี่ยวชาญ

ทางด้านภาษา (เป็นชาวต่างชาติ 2 ท่าน) และความเห็นของ
บรรณาธิการฯ ส่งให้ผู้นิพนธ์ปรับปรุงแก้ไข
º·¤ÇÒÁ·Õè¨ÐÅ§µÕ¾ÔÁ¾ìã¹ÇÒÃÊÒÃ
-	บทบรรณาธิการ (Editorial)
-	บทความพิเศษ (Special article)
- ¹Ô¾¹¸ìµé¹©ºÑº (Original article)
- ÃÒÂ§Ò¹¼Ùé»èÇÂ (Case report)
- º·¤ÇÒÁ»ÃÔ·ÑÈ¹ì (Review article)
¤ÇÒÁÃÑº¼Ô´ªÍº¢Í§ผู้นิพนธ์ËÃ×Í¤³Ðผู้นิพนธ์
-	ผู้นิพนธ์ËÃ×Í¤³Ðผู้นิพนธ์µéÍ§ÍÍ¡Ë¹Ñ§Ê×ÍÃÑºÃÍ§
ÇèÒ º·¤ÇÒÁ·Õ·è Òè ¹Êè§ÁÒà»ç¹¼Å§Ò¹¢Í§·èÒ¹àÍ§ áÅÐÂÑ§äÁèà¤Â
Êè§ËÃ×Í¡ÓÅÑ§Êè§ä»µÕ¾ÔÁ¾ìã¹ÇÒÃÊÒÃÍ×è¹ ¶éÒ¼Å§Ò¹¹Ñ¹é ä´éà¤Â
àÊ¹Íã¹·Õè»ÃÐªØÁÇÔªÒ¡ÒÃã´ÁÒ¡èÍ¹ ãËéÃÐºØã¹µÍ¹·éÒÂ¢Í§
º·¤ÇÒÁÇèÒ·èÒ¹ä´éàÊ¹Í¼Å§Ò¹¹Ñ¹é ã¹·Õè»ÃÐªØÁáËè§ã´ºéÒ§
-	ผู้นิพนธ์ËÃ×Í¤³Ðผู้นิพนธ์µéÍ§ÍÍ¡Ë¹Ñ§Ê×ÍÃÑ º ÃÍ§
ÇèÒ ¶éÒº·¤ÇÒÁ¢Í§·èÒ¹ä´éÃºÑ ¡ÒÃÂÍÁÃÑº¨Ò¡¡Í§ºÃÃ³Ò¸Ô¡ÒÃ
º·¤ÇÒÁ¹Ñé¹¨ÐµÕ¾ÔÁ¾ìâ´Â “Ê§¢ÅÒ¹¤ÃÔ¹·ÃìàÇªÊÒÃ” à¾ÕÂ§
áËè§à´ÕÂÇà·èÒ¹Ñé¹
- ã¹¡Ã³Õ·Õèä´éÃÑº·Ø¹ÇÔ¨ÑÂ ผู้นิพนธ์ËÃ×Í¤³Ðผู้นิพนธ์
µéÍ§ÃÐºØáËÅè§à§Ô¹·Ø¹ÇÔ¨ÂÑ ÍÂèÒ§ªÑ´à¨¹ â´ÂãËéÃÐºØäÇéã¹Ë¹éÒáÃ¡
¢Í§º·¤ÇÒÁ
- ÃÒÂª×Íè ¢Í§¤³Ð¼ู้นิพนธ์ µéÍ§à»ç¹ä»µÒÁ¤ÇÒÁà»ç¹¨ÃÔ§
¼Ù·é ÁèÕ ªÕ Íè× µéÍ§à»ç¹¼Ù·é äèÕ ´éÍ·Ø ÈÔ µÑÇàÍ§á¡èÃÒÂ§Ò¹ ËÃ×Íº·¤ÇÒÁ¹Ñ¹é
ÍÂèÒ§á·é¨ÃÔ§áÅÐ·ÃÒºÃÒÂÅÐàÍÕÂ´ã¹º·¤ÇÒÁ¹Ñ¹é ·Ø¡»ÃÐ¡ÒÃ
¼Ùäé Áèà¡ÕÂè Ç¢éÍ§ àªè¹ ¼Ùºé §Ñ ¤ÑººÑญªÒ ËéÒÁÃÐºØã¹ÃÒÂª×èÍ¢Í§¤³Ð
ผู้นิพนธ์
-	¶éÒÁÕ¤ÇÒÁäÁè¶¡Ù µéÍ§ã¹à¹×Íé ËÒ¢Í§º·¤ÇÒÁ ผู้นิพนธ์
ËÃ×Í¤³Ðผู้นิพนธ์¢Í§º·¤ÇÒÁ¹Ñé¹µéÍ§à»ç¹¼ÙéÃÑº¼Ô´ªÍº
- ãËéàÊ¹Í¼Ùàé ËÁÒÐÊÁ·Õ¨è ÐµÃÇ¨ÊÍºº·¤ÇÒÁ¢Í§·èÒ¹
¾ÃéÍÁ·ÕèÍÂÙè 5 ·èÒ¹
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- º·¤ÇÒÁ»ÃÐàÀ· ¹Ô¾¹¸ìµé¹©ºÑºáÅÐÃÒÂ§Ò¹¼Ù»é Çè Â
¼Ùนิพนธ์
é
µéÍ§á¹ºË¹Ñ§Ê×ÍÃÑºÃÍ§·Õäè ´éÃºÑ Í¹ØญÒµ¨Ò¡¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ
¾Ô¨ÒÃ³Ò¨ÃÔÂ¸ÃÃÁ¡ÒÃÇÔ¨ÑÂã¹¤¹ (Ethic committee)
¡ÒÃàµÃÕÂÁµé¹©ºÑº
- µé¹©ºÑºที่äÁèÊÁºÙÃ³ìËÃ×Íไม่¶Ù¡µéÍ§ ¨Ð¶Ù¡Êè§¤×¹
à¨éÒ¢Í§º·¤ÇÒÁà¾×èÍá¡éä¢¡èÍ¹Êè§เข้าสู่กระบวนการทบทวน
º·¤ÇÒÁ (review) µèÍä»
- ãËéÊè§µé¹©ºÑº·Õè¨ÐÅ§µÕ¾ÔÁ¾ì ÀÒ¾»ÃÐ¡Íº ÃÙ»ÀÒ¾
¡ÃÒ¿ áÅÐµÒÃÒ§ ในระบบ online ทางโปรแกรม ThaiJo ที่
http://smj.medicine.psu.ac.th/index.php/smj
- ãËé¾ÁÔ ¾ìÅ§ã¹¡ÃÐ´ÒÉË¹éÒà´ÕÂÇ ¢¹Ò´ 8 1/2 x 11 ¹ÔÇé
ËÃ×Í¢¹Ò´àÍ 4 áÅÐãËéàÇé¹ªèÍ§áµèÅÐºÃÃ·Ñ´à»ç¹ªèÍ§¾ÔÁ¾ì
(double space) ËèÒ§¨Ò¡¢Íº¡ÃÐ´ÒÉ 1 ¹ÔéÇ
- µÑÇàÅ¢·Õèãªé ãËéãªéà»ç¹µÑÇàÅ¢ÍÒÃºÔ¡·Ñé§ËÁ´ Ë¹èÇÂ
·Õèãªé ¤ÇÃãªéË¹èÇÂ System International (SI) ËÃ×Í¤Çº¤Ùè
¡ÑºË¹èÇÂ SI àªè¹ ÎÕâÁâ¡ÅºÔ¹ 12 ¡ÃÑÁµèÍ´Å. (120 ¡ÃÑÁµèÍÅÔµÃ)
áÅÐã¹¡Ã³Õ·ÕèÁÕ¤ÇÒÁ¨Óà»ç¹¡çÍ¹ØâÅÁãËéãªéË¹èÇÂÍ×è¹ä´é
- º·¤ÇÒÁ·Õ è ¨ Ð¹ÓÅ§µÕ ¾ Ô Á ¾ì µ é Í §ãªé À ÒÉÒ·Õ è § è Ò Â
¡Ð·Ñ´ÃÑ´ ªÑ´à¨¹ äÁèàÂÔè¹àÂéÍáÅÐÇ¡Ç¹ ¡ÒÃãªéÀÒÉÒä·Â
ÂÖ´ËÅÑ¡¡ÒÃà¢ÕÂ¹·ÑºÈÑ¾·ìáÅÐÈÑ¾·ìºัญญัµÔµÒÁ¾¨¹Ò¹Ø¡ÃÁ
©ºÑºÃÒªºÑ³±ÔµÂÊ¶Ò¹ Â¡àÇé¹¤Ó·Õèá»ÅäÁèä´é ËÃ×Íá»ÅáÅéÇ
·ÓãËéã¨¤ÇÒÁäÁèª´Ñ à¨¹ áÅÐãªé»Õ ¾.È. ¤ÇÃãªéÀÒÉÒä·ÂãËéÁÒ¡
·ÕèÊØ´
- ¤ÓÂèÍ ãªéà©¾ÒÐ·Õèà»ç¹ÊÒ¡Åà·èÒ¹Ñé¹ áÅÐµéÍ§ºÍ¡
¤ÓàµçÁäÇé¤ÃÑé§áÃ¡¡èÍ¹
- ª×èÍÂÒËÃ×ÍÊÒÃà¤ÁÕãªé generic name à·èÒ¹Ñé¹
Ë¹éÒáÃ¡ ËÃ×Í title page à¢ÕÂ¹à»ç¹ÀÒÉÒä·Â
áÅÐÍÑ§¡ÄÉ »ÃÐ¡Íº´éÇÂ
		 (1) ª×èÍàÃ×èÍ§
		 (2) ª×èÍ Ê¡ØÅ และคุณวุฒิ ¢Í§¼Ùéนิพนธ์
		 (3) Ê¶Ò¹·Õè·Ó§Ò¹
		 (4) ª×Íè àÃ×Íè §ÍÂèÒ§ÂèÍ ËÃ×Í running title (¤ÇÒÁÂÒÇ
äÁèà¡Ô¹ 40 µÑÇÍÑ¡ÉÃ)
 º·¤Ñ´ÂèÍ ËÃ×Í abstract µéÍ§ÁÕ·Ñé§ÀÒÉÒä·Â áÅÐ
ÀÒÉÒÍÑ§¡ÄÉ


		 ÊÓËÃÑº ¹Ô¾¹¸ìµé¹©ºÑº ¡ÒÃà¢ÕÂ¹º·¤Ñ´ÂèÍ ËÃ×Í
abstract µéÍ§à¢ÕÂ¹ÀÒÂãµéËÑÇ¢éÍµèÍä»¹Õé
		 (1) ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤ì (Objective)
		 (2) ÇÑÊ´ØáÅÐÇÔ¸Õ¡ÒÃ áººÇÔ¨ÑÂ (Material and
Method)
		 (3) ¼Å¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ (Results)
		 (4) ÊÃØ» (Conclusion)
 ¤ÓÊÓ¤Ñญ (Keywords) à¢ÕÂ¹ÀÒÉÒä·ÂáÅÐÀÒÉÒ
ÍÑ§¡ÄÉ ÊÓËÃÑº¨Ñ´·Ó´Ñª¹Õ ÃÐºØäÇéãµéº·¤Ñ´ÂèÍ ËÃ×Í abstract
¨Ó¹Ç¹ 3-6 ¤Ó
¡ÒÃà¢ÕÂ¹º·¤ÇÒÁ»ÃÐàÀ·
	บทบรรณาธิการ (โดยการเชิญของหัวหน้ากอง
บรรณาธิการ) ให้ลำ�ดับเนื้อหาดังต่อไปนี้
		 (1) บทนำ� (Introduction)
		 (2)	เนื้อเรื่อง
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