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คาแนะนาในการเตรียมต้นฉบับ
นโยบาย
วารสารหู คอ จมูกและใบหน้า เป็ นวารสารราย 4 เดือน ยินดีตอ้ นรับพิจารณาบทความทัง้ จากสาขาวิชาโสต ศอ
นาสิกวิทยา และสาขาวิชาอื่นทีม่ คี วามสัมพันธ์กนั ทางวิชาการ บทความต้นฉบับเป็ นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้ ทุก
บทความต้องมีบทคัดย่อ (abstract) บทความภาษาอังกฤษต้องมีบทคัดย่อทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษพิมพ์แยกหน้า
โดยภาษาไทยให้ใช้ช่อื นามสกุลผูเ้ ขียนเป็ นภาษาไทยด้วย
ต้นฉบับให้พมิ พ์ในกระดาษขนาด เอ 4 (A 4) เว้น 2 ระยะบรรทัด และจัดให้มเี นื้อทีว่ ่างแต่ละข้าง 2.5 ซม. ทีม่ ุมบน
ซ้ายของแต่ละหน้าพิมพ์ ใส่ช่อื ผูเ้ ขียนหลัก (ยกเว้นหน้าแรก) ทีม่ มุ บนขวา ใส่ช่อื เรื่องย่อและใส่เลขหน้ากากับไว้ตรงกลาง
โดยให้อยู่เหนือสุดของหน้าพิมพ์
การเขียนต้นฉบับภาษาไทย ควรใช้ภาษาไทยให้มากทีส่ ดุ ให้ทบั ศัพท์เฉพาะคาทีไ่ ม่มคี าแปลหรือคาเฉพาะ หรือ
คาทีแ่ ปลแล้วความหมายอาจคลาดเคลื่อน ในกรณีหลังอาจแปลแล้วมีคาภาษาอังกฤษกากับไว้ในวงเล็บ
การวิจยั ทีเ่ ป็ นการทดลองในคนหรือสัตว์ควรผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการจริยธรรมวิจยั ของสถาบันนัน้ ๆ
(หากมี) โดยระบุไว้ในเนื้อเรื่องด้วย
ลิ ขสิ ทธิ์
ต้นฉบับทีส่ ง่ มาพิจารณายังวารสารหู คอ จมูก และใบหน้า จะต้องไม่อยูใ่ นการพิจารณาของวารสารอื่น ใน
ขณะเดียวกันต้นฉบับทีจ่ ะส่งมาจะผ่านการอ่านโดยผูท้ รงคุณวุฒิ หากมีการวิจารณ์หรือแก้ไขจะส่งกลับไปให้ผเู้ ขียน
ตรวจสอบแก้ไขอีกครัง้ ต้นฉบับทีผ่ ่านการพิจารณาให้ลงตีพมิ พ์ถอื เป็ นสมบัตขิ องวารสารหู คอ จมูกและใบหน้า ไม่อาจ
นาไปลงตีพมิ พ์ทอ่ี ่นื โดยไม่ได้รบั อนุญาต
ตารางแผนภูมิ รูปภาพ หรือข้อความเกิน 100 คาทีค่ ดั ลอกมาจากบทความของผูอ้ ่นื จะต้องมีใบยินยอมจาก
ผูเ้ ขียนหรือผูท้ รงลิขสิทธินั์ น้ ๆ และให้ระบุกากับไว้ในเนื้อเรื่องด้วย
ชนิ ดของบทความ
นิ พนธ์ต้นฉบับ ควรจะเรียงลาดับเป็ นข้อๆ ได้แก่ บทนา เหตุผลทีท่ าการศึกษา รวมทัง้ วัตถุประสงค์ วัสดุ (หรือ
ผูป้ ว่ ย) วิธกี าร ผล บทวิจารณ์ และสรุป
รายงานผูป้ ่ วย ควรประกอบด้วย บทนา รายงานผูป้ ว่ ย บทวิจารณ์ ข้อคิดเห็น และสรุป
บทความปริทศั น์ ควรเป็ นบทความทีใ่ ห้ความรูใ้ หม่ รวบรวมสิง่ ตรวจพบใหม่ หรือเรื่องทีน่ ่าสนใจทีผ่ อู้ ่านนาไป
ประยุกต์ได้ ประกอบด้วย บทนา ความรูเ้ กีย่ วกับเรื่องทีน่ ามาเขียน บทวิจารณ์และเอกสารอ้างอิงทีค่ ่อนข้างทันสมัย
ย่อวารสาร อาจย่อจากบทความภาษาต่างประเทศ หรือภาษาไทยทีต่ พี มิ พ์ไม่นานนัก และอาจเติมบทวิจารณ์ของ
ผูย้ ่อหรือผูท้ รงคุณวุฒดิ ว้ ย
การเตรียมต้นฉบับ (Manuscript)
ให้เรียงลาดับดังนี้
หน้ าแรก-หัวเรือ่ ง (Title page) ประกอบด้วย ชื่อเรื่องเต็ม ชื่อเรื่องย่อ ชื่อ นามสกุล ตาแหน่ง สถาบันของผูเ้ ขียน
ทุกท่าน ทีอ่ ยู่ หมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร และอิเล็กทรอนิกส์เมล์ (ถ้ามี) ของผูเ้ ขียนทีจ่ ะใช้สาหรับติดต่อกับบรรณาธิการ
หากเรื่องทีเ่ ขียนเคยนาเสนอในทีป่ ระชุมมาก่อน ให้ระบุช่อื ของการประชุม สถานที่ และวันทีท่ น่ี าเสนอ หากงานวิจยั ได้รบั
ทุนสนับสนุน โปรดระบุแหล่งทุน
บทคัดย่อ (Abstract) ทัง้ ภาษาไทยและอังกฤษ เนื้อหาไม่ควรเกิน 200 คา ประกอบด้วยวัตถุประสงค์ของ
การศึกษา วัสดุและวิธกี ารศึกษา ผลการศึกษาและบทสรุปอย่างสัน้ แต่ได้ใจความ

คาสาคัญ (Key words) ใต้บทคัดย่อภาษาอังกฤษ ให้ระบุคาสาคัญได้ไม่เกิน 10 คา คาหรือวลีทใ่ี ช้ควรเป็ น
มาตรฐานเดียวกับ Index Medicus สาหรับบทคัดย่อภาษาไทย ไม่จาเป็ นต้องมีคาสาคัญ
เนื้ อเรือ่ ง (Text) ไม่ควรมีความยาวเกิน 2 หน้าพิมพ์ เขียนตามลาดับหัวข้อ ดังนี้






บทนาบอกเหตุผลหรือวัตถุประสงค์
วัสดุหรือผูป้ ว่ ย วิธกี ารศึกษา
ผลการศึกษา
บทวิจารณ์ ควรเน้นการวิเคราะห์ในการศึกษาของผูเ้ ขียน
สรุป

การใช้อกั ษรย่อ ถ้าเป็ นภาษาอังกฤษ ให้ใช้ตวั ใหญ่และต้องมีคาเต็มมาก่อนในครัง้ แรกทีใ่ ช้ ยกเว้นมาตรวัดทีเ่ ป็ น
สากล
มาตรวัด ใช้ระบบ metric เท่านัน้
ชือ่ ยา ควรใช้ช่อื ทางเคมี ไม่ควรใช้ช่อื ทางการค้า
กิ ตติ กรรมประกาศ (Acknowledgement) กล่าวถึงผูท้ ม่ี สี ว่ นช่วยสนับสนุนงาน แต่ไม่มชี ่อื เป็ นผูร้ ่วมเขียน หาก
เป็ นนักสถิตใิ ห้ระบุปริญญาด้วย
เอกสารอ้างอิ ง (Reference) ใช้รปู แบบ Vancouver ทุกรายการต้องมีการใช้อา้ งอิงในเนื้อเรื่องโดยเรียงลาดับ
หมายเลขตามการใช้ ต้องได้รบั การตีพมิ พ์มาแล้ว หรือรอลงตีพมิ พ์ในกรณีหลัง ตอนท้ายให้ระบุช่อื ในวารสาร และคาใน
วงเล็บ (รอลงตีพมิ พ์) หรือ (in press)
การอ้างอิงงานทีม่ ไิ ด้ลงตีพมิ พ์ อาจทาได้โดยใส่ช่อื เจ้าของงานไว้ในเนื้อเรื่องและกากับในวงเล็บว่า (ไม่ได้ตพี มิ พ์)
ห้ามมิให้ไปรวมอยูใ่ นลาดับของเอกสารอ้างอิง
สาหรับเอกสารอ้างอิงทีใ่ ช้ช่อื ภาษาไทย ให้ระบุช่อื ของผูเ้ ขียน ตามด้วยนามสกุล ส่วนชื่อภาษาอังกฤษ ใช้นามสกุล
ของผูเ้ ขียน ตามด้วยอักษรย่อของชื่อต้น และชื่อกลาง ถ้ามีผแู้ ต่งไม่เกิน 6 คน ให้ใส่ช่อื ทุกคน ถ้าเกิน 6 คน ให้ใส่ช่อื 3 คน
แรก แล้วตามด้วยคาว่า et al (สาหรับภาษาไทย ใช้คาว่า “และคณะ”)
ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ ใช้ช่อื ย่อวารสารตามทีก่ าหนดอยู่ใน Index Medicus ฉบับ List of journals indexed in
index Medicus วารสารภาษาไทยให้ใช้ช่อื เต็ม
สาหรับวารสาร THAI JOURNAL OF OTOLARYNGOLOGY HEAD AND NECK SURGERY ให้ใช้ช่อื ย่อว่า
THAI J OTOLARYNGOL HEAD NECK SURG
ตารางหรือแผนภูมิ (Table) ให้จดั ส่งเป็ นไฟล์แยกจากตัวเนื้อเรื่อง รายละเอียดในตารางไม่ควรปรากฏซ้าซ้อนอยู่
ในเนื้อเรื่อง ให้ถอื ว่าเป็ นส่วนหนึ่งของเนื้อเรื่อง
รูป (Figure) ควรเป็ นรูปถ่ายคุณภาพสูง ให้สง่ รูปในรูปแบบไฟล์รปู ภาพ (jpeg/tift/ai) หากต้องการให้ตพี มิ พ์เป็ น
รูปสี ผูเ้ ขียนต้องออกค่าใช้จ่ายเองในอัตราทีท่ างสานักพิมพ์กาหนด ไม่รบั รูปในไฟล์ word/power point
รูปใบหน้าผูป้ ว่ ยทีเ่ ห็นชัดเจนต้องปิ ดตา หรือมีหนังสือยินยอมจากผูป้ ว่ ยแนบมาด้วย
คาอธิ บายรูป (Figure Legends) รูปทุกรูปต้องมีคาอธิบายรูปโดยพิมพ์แยกเป็ นไฟล์ต่างหาก ข้ออธิบายรูปไม่
ควรปรากฏซ้าซ้อนอยู่ในเนื้อเรื่อง รูปทีถ่ ่ายจากกล้องจุลทรรศน์ ต้องระบุกาลังขยายและสีทใ่ี ช้ยอ้ ม

ตัวอย่าง
1. ผูแ้ ต่งไม่เกิน 6 คน
Parrish RW, Banks J Fennerty AG. Tracheal obstruction presenting as asthma. Postgrad Med J 1983;
59: 775-8
2. ผูแ้ ต่งเกิน 6 คน
Monsomn JP, Koioos G, Toms GC, et al. Relationship between retinopathy and glycemic control in
insulin-dependent and non-insulin dependent diabetes. J R Soc Med 1986; 76: 274-6
3. หนังสือ
Marzulli FN, Maibach HI. Dermatoxicology. 4th ed New York: Hemisphere 1991: 803-14
4. บทในหนังสือ
Andrews JE, Silvers DN, Latters R. Markell cell carcinoma. In: Friedman RJ, Rigal DS, Kopf AW, et al.
eds. Cancer of the Skin. 1st ed. Philadelphia: WB Saunders, 1991: 288
วารสารนี้เป็ นของราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์แห่งประเทศไทย เนื้อหาของบทความหรือข้อคิดเห็นใดๆ ใน
วารสารหู คอ จมูกและใบหน้า ถือเป็ นความคิดเห็นของผูเ้ ขียนโดยเฉพาะเท่านัน้
เพื่อความถูกต้อง อันจะนาไปสูก่ ารตีพมิ พ์ทร่ี วดเร็วขึน้ ขอให้ผเู้ ขียนตรวจสอบความสมบูรณ์ของเอกสารก่อนส่งไป
พิจารณา ตามรายการ ดังนี้
1. จดหมายถึงบรรณาธิการ
2. เนื้อเรื่อง
 หน้าแรก-หัวเรื่อง
 บทคัดย่อ
 เนื้อเรื่อง
 กิตติกรรมประกาศ
 เอกสารอ้างอิง
3. หนังสือยินยอมจากผูป้ ว่ ย (ถ้ามี)
4. ตาราง
5. รูป
6. คาอธิบายรูป
การส่งต้นฉบับ
ให้สง่ ต้นฉบับมายังบรรณาธิการทาง E-mail: editorthaientjournal@gmail.com เท่านัน้ พร้อมจดหมายจาก
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