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นโยบายและจรรยาบรรณของวารสาร
วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทาง
เลื อ ก จั ด ทำ � โดยกรมการแพทย์ แ ผนไทยและการ
แพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข มีวตั ถุประสงค์
2 ข้อ คือ 1) เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการและงานวิจัย
ด้านการแพทย์แผนไทย สมุนไพร การแพทย์พื้นบ้าน
และการแพทย์ทางเลือก 2) เพื่อเป็นเวทีสื่อกลางแลก
เปลีย่ น และพัฒนาทางวิชาการและนวัตกรรมด้านการ
แพทย์แผนไทย สมุนไพร การแพทย์พนื้ บ้าน และการ
แพทย์ทางเลือก
วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทาง
เลือก (พ.ศ. 2546-ปัจจุบัน) เป็นวารสารที่ปรากฏอยู่
ในฐานข้อมูลศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI:
Thai-Journal Citation Index) กลุม่ ที่ 1 (พ.ศ. 25582562) และอยูใ่ นฐานข้อมูล ASEAN Citation Index:
ACI (พ.ศ. 2560) มีการจัดทำ�วารสารปีละ 3 ฉบับ มี
การเผยแพร่ 2 รูปแบบ คือ วารสารสิ่งพิมพ์ (ISSN:
1685-991X) และวารสารอิเล็กทรอนิกส์ (ESSN:
2730-2652) (https://www.tci-thaijo.org/index.
php/JTTAM) กำ�หนดการเผยแพร่ปีละ 3 ฉบับ คือ
ฉบับที่ 1 ประจำ�เดือนมกราคม-เมษายน
ฉบับที่ 2 ประจำ�เดือนพฤษภาคม–สิงหาคม
ฉบับที่ 3 ประจำ�เดือนกันยายน–ธันวาคม

1. นโยบายภาพรวมของวารสารการแพทย์
แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
วารสารการแพทย์ แ ผนไทยและการแพทย์
ทางเลือก มีนโยบายการพิจารณาบทความวิจัย และ
บทความวิชาการด้านการแพทย์แผนไทยและการ
แพทย์ทางเลือก และเผยแพร่ผลงานอย่างเป็นระบบ
เป็นธรรมและมีคุณภาพมาตรฐานระดับชาติ
สำ�หรับกระบวนการพิจารณา “นิพนธ์ตน้ ฉบับ’’
และ “บทปริทัศน์’’ ทุกเรื่อง มีกระบวนการโดยการ
เปิดรับและพิจารณาคุณภาพเบื้องต้นของผลงานโดย
กองบรรณาธิการ จากนั้น กองบรรณาธิการจะจัดส่ง
ผลงานให้ผทู้ รงคุณวุฒิ จำ�นวน อย่างน้อย 2 ท่าน เพือ่
ประเมินและให้ความคิดเห็นทางวิชาการโดยอิสระและ
เพือ่ พัฒนา/ปรับปรุงผลงานให้มคี ณ
ุ ภาพถูกต้อง และ
สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ในลักษณะ “การทบทวนแบบปกปิด
สองทาง (Double-Blinded Review)’’ กล่าวคือ ทัง้ ผู้
นิพนธ์และผูท้ รงคุณวุฒจิ ะไม่ทราบชือ่ ของกันและกัน
ภายหลังที่ผู้ทรงคุณวุฒิมีการทบทวนและให้ข้อเสนอ
แนะทางวิชาการตามแบบฟอร์มต่อกองบรรณาธิการ
แล้ ว กองบรรณาธิ ก ารจะประสานงานให้ ผู้ นิ พ นธ์
พิจารณาปรับปรุงแก้ไขผลงานตามข้อแนะนำ�  เมื่อผู้
นิพนธ์ปรับปรุงแก้ไขผลงานแล้ว กองบรรณาธิการจะ
จัดส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิให้ความเห็นอีกครั้งหนึ่ง และ
กองบรรณาธิการจะพิจารณาการรับหรือไม่รับการ
ตีพิมพ์ผลงานในขั้นสุดท้าย โดยจะมีการพิจารณา
ปรับปรุงแก้ไขเท่าที่จำ�เป็นและสมควรก่อน
อย่ า งไรก็ ต าม ความคิ ด เห็ น และบทสรุ ป ใน

วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ท างเลือก
นิพนธ์ต้นฉบับและบทปริทัศน์ที่ตีพิมพ์ในวารสาร
การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ถือเป็น
ความคิดเห็น และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้นิพนธ์
มิ ใ ช่ ความคิ ด เห็ น หรื อ ความรั บ ผิ ด ชอบของกอง
บรรณาธิการวารสารฯ

2. นโยบายด้านจริยธรรม/จรรยาบรรณของ
วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทาง
เลือก
2.1 บรรณาธิการและกองบรรณาธิการต้องกำ�กับ
ให้การดำ�เนินการของวารสารฯ เป็นไปตามนโยบาย
และวัตถุประสงค์ให้ถูกต้องตามจริยธรรม/จรรยา
บรรณ และจะดำ�เนินการอย่างเหมาะสมต่อผู้นิพนธ์
หรื อ บทความวิ ช าการ/บทวิ จั ย ที่ ต รวจพบว่ า มี ก าร
กระทำ�ผิดจริยธรรม/จรรยาบรรณ
2.2 ผลงานวิชาการ/งานวิจยั ทีต่ พี มิ พ์ในวารสาร
การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ต้องผ่าน
การตรวจสอบเพื่อหลีกเลี่ยงการพิมพ์ซ้ำ�/การซ้ำ�ซ้อน
และการลอกเลียนโดยมิชอบ/การแอบอ้างความคิด
เห็นผู้อื่นมาเป็นของตนเอง (duplications/plagiarism) และมีการจัดการผลประโยชน์ทบั ซ้อน (conflict
of interest) ในกระบวนการประเมิน และเผยแพร่
ผลงานวิชาการ/งานวิจัย

3. ความรับผิดชอบของบรรณาธิการ
3.1 บรรณาธิการรับผิดชอบดำ�เนินการทุกสิง่ ใน
งานวารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
ให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของวารสารฯ ปรับและพัฒนา
ความถูกต้องและคุณภาพวารสารให้มมี าตรฐานและมี
ความต่อเนื่อง
3.2 บรรณาธิการกำ�หนดกระบวนการพิจารณา
คั ด เลื อ ก และตรวจสอบความถู ก ต้ อ งของผลงาน
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วิ ช าการ/งานวิ จั ย เพื่ อ เข้ า สู่ ก ระบวนการประเมิ น
คุณภาพโดยพิจารณาอย่างสอดคล้องกับนโยบาย และ
วัตถุประสงค์ของวารสาร
3.3 บรรณาธิการไม่เปิดเผยข้อมูลของผลงาน
วิชาการ/งานวิจยั ผูน้ พิ นธ์และผูท้ รงคุณวุฒิ แก่บคุ คล
อืน่ ในกระบวนการประเมินคุณภาพผลงาน ยกเว้น ถูก
ร้องขอด้วยเหตุผลอันสมควร และไม่เกิดผลกระทบ
เชิงลบต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง
3.4 บรรณาธิ ก ารตรวจสอบและปกป้ อ ง
มาตรฐานของทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญาของผลงาน
วิชาการ/งานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารฯ และตรวจสอบ
เพื่อหลีกเลี่ยงการพิมพ์ซ้ำ�/ซ้ำ�ซ้อน และการลอกเลียน
โดยมิชอบ/การแอบอ้างความคิดเห็นของผู้อื่นมาเป็น
ของตน (duplications/plagiarism)
3.5 บรรณาธิการมีการสร้างระบบการจัดการ
ผลประโยชน์ทับซ้อน (conflict of interest) ระหว่าง
บรรณาธิ ก าร ผู้ นิ พ นธ์ ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ และกอง
บรรณาธิ ก ารในการประเมิ น และเผยแพร่ ผ ลงาน
วิชาการ/งานวิจัยอย่างเหมาะสม
3.6 บรรณาธิการ และกองบรรณาธิการ คัดเลือก
ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิทยาการ
และองค์กรที่หลากหลายทั้งภายในและภายนอกกรม
การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ตลอด
จนจัดทำ�และปรับปรุง “คำ�แนะนำ�สำ�หรับผู้นิพนธ์’’
ให้ร่วมสมัยอย่างต่อเนื่อง
3.7 บรรณาธิการ มีกระบวนการยกเลิกบทความ
วิชาการที่ตรวจพบภายหลังว่าบทความวิชาการ/งาน
วิจัยมีความผิดพลาดสำ�คัญ หรือไม่ปฏิบัติตามความ
รับผิดชอบของผู้นิพนธ์

4. ความรับผิดชอบของผู้นิพนธ์
4.1 ผู้นิพนธ์ต้องมีความซื่อสัตย์ มีคุณธรรม
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จริยธรรม และมีอิสระทางวิชาการโดยปราศจากอคติ
ในทุกขั้นตอนของการวิจัย (ตามคู่มือ “จรรยาวิชาชีพ
ของนักวิจัย และแนวทางปฏิบัติ’’ สำ�นักงานคณะ
กรรมการการวิจัยแห่งชาติ พ.ศ. 2554)
4.2 ผู้นิพนธ์ต้องรายงานผลงานวิชาการ/งาน
วิจยั จากข้อเท็จจริงจากการศึกษา ยึดถือความถูกต้อง
ของข้อมูล ปราศจากข้อมูลที่เป็นเท็จและบิดเบือน
ข้อมูลให้คลาดเคลือ่ นจากความจริง และจัดทำ�ผลงาน
ตาม “คำ�แนะนำ�สำ�หรับผู้นิพนธ์ฉบับปรับปรุง 2563’’
4.3 ผูน้ พิ นธ์ตอ้ งอ้างอิงผลงานของผูอ้ นื่ ทีป่ รากฏ
อยูใ่ นผลงานวิชาการ/งานวิจยั ของตนเอง ต้องมีความ
สุจริตทางวิชาการ ไม่มกี ารกระทำ�ทีเ่ ป็นการลอกเลียน/
แอบอ้างงานเขียน หรืองานสร้างสรรค์ของผูอ้ นื่ ทัง้ หมด
หรือบางส่วนนำ�มาใส่ในงานของตนเองโดยไม่มีการ
อ้างอิงแหล่งที่มา (plagiarism)
4.4 ผูน้ พิ นธ์ควรพยายามหลีกเลีย่ งผลประโยชน์
ทับซ้อน (conflict of interest) มิให้เกิดขึ้น ทั้งใน
กระบวนการวิจัย และ/หรือ กระบวนการเผยแพร่
ผลงานวิจยั ความสัมพันธ์นอี้ าจเป็นความสัมพันธ์ดา้ น
บวกหรือด้านลบก็ได้ หรือความสัมพันธ์ส่วนบุคคล
ความสัมพันธ์เชิงธุรกิจ ความสัมพันธ์ทางการเงิน ฯลฯ
อันก่อให้เกิดอคติต่องานวิจัยได้ หากผู้นิพนธ์คาดว่า
จะมีผลประโยชน์ทับซ้อนในงานวิจัย ให้เปิดเผยต่อ
บรรณาธิการวารสารฯ ทราบล่วงหน้า และแหล่งทุน
วิจัยจะต้องถูกกล่าวถึงในกิตติกรรมประกาศ
4.5 ผู้นิพนธ์ต้องมีความรับผิดชอบต่อผลงาน
ตนเองและรับรองว่า ผลงานไม่เคยถูกตีพิมพ์ หรือ
กำ�ลังอยูร่ ะหว่างขัน้ ตอนการพิจารณาตีพมิ พ์ในวารสาร
อื่นใด
4.6 ผู้ นิ พ นธ์ ต้ อ งระบุ ผู้ เ ป็ น เจ้ า ของผลงาน
วิชาการ/งานวิจัยร่วมทุกคน ระบุบทบาทและสัดส่วน
ของความรับผิดชอบอย่างชัดเจน ในกรณีที่มิได้มีผู้
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นิพนธ์คนเดียว
4.7 ในกรณีทผ่ี นู้ พิ นธ์ท�ำ ผิดต่อความรับผิดชอบ
ของผูน้ พิ นธ์ โดยเฉพาะข้อ 4.2-4.5 กองบรรณาธิการ
จะตัดสิทธิ์ การตีพิมพ์ในวารสารการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก เป็นเวลาอย่างน้อย 3 ปี และ
กองบรรณาธิการวารสารฯ จะแจ้งหน่วยงานทีผ่ นู้ พิ นธ์
สังกัดตามแต่กรณี

5. ความรับผิดชอบของผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้ทบทวน
(reviewer)
5.1 ผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้ทบทวน มีบทบาทประเมิน
และให้ขอ้ เสนอแนะทางวิชาการต่อผลงานวิชาการ/งาน
วิจยั ด้วยความเป็นธรรมและปราศจากอคติ ช่วยเหลือ
บรรณาธิการพิจารณาถึงความเหมาะสมในการตีพมิ พ์
ผลงานวิชาการ/งานวิจัย ในวารสารฯ และช่วยเหลือ
ผู้นิพนธ์เพื่อพัฒนาความถูกต้องและคุณภาพของ
ผลงานให้ดีขึ้น
5.2 ผูท้ รงคุณวุฒ/ิ ผูท้ บทวนควรประเมินผลงาน
วิชาการ/งานวิจัย ในสาขาวิทยาการที่ตนเองมีความ
เชี่ยวชาญ และควรถอนตัวจากการพิจารณาผลงาน
วิชาการ/งานวิจยั หากพบว่า ตนเองไม่อาจประเมินผล
งานวิชาการ/งานวิจยั ได้ดว้ ยเหตุผลใดก็ตาม โดยแจ้ง
ให้บรรณาธิการรับทราบ
5.3 ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ / ผู้ ท บทวน ต้ อ งไม่ มี ผ ล
ประโยชน์ทับซ้อน (conflict of interest) และผล
ประโยชน์เชิงแข่งขัน (competing interest) กับผู้
นิพนธ์หรือผลงานวิชาการ/งานวิจัยที่ตนเองประเมิน
5.4 ผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้ทบทวน ต้องรักษาความ
ลับเกี่ยวกับผลงานวิชาการ/งานวิจัยที่อยู่ในระหว่าง
กระบวนการประเมินและทบทวนของตนเอง ไม่ควร
แสดงความคิดเห็น หรืออภิปรายแลกเปลี่ยนเกี่ยว
กับผลงานที่ยังไม่ได้รับการตีพิมพ์ ในกรณีที่ผู้ทรง
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คุณวุฒติ อ้ งการให้มผี รู้ ว่ มทบทวนผลงานด้วย จะต้อง
ได้รบั ความเห็นชอบจากบรรณาธิการก่อน และจะต้อง
ปรากฏชื่อของผู้ทบทวนร่วมในแบบประเมินผลงาน
ด้วย
5.5 หากผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้ทบทวน พบว่า ผลงาน
วิชาการ/งานวิจยั ทีท่ บทวนประเมินมีสว่ นหนึง่ ส่วนใด
ทีม่ คี วามเหมือนหรือความซ�้ำ ซ้อนกับผลงานอืน่ ผูท้ รง

ปีที่ 20 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2565
คุณวุฒิต้องแจ้งให้บรรณาธิการทราบเพื่อจัดการให้
เหมาะสมต่อไป
5.6 ผูท้ รงคุณวุฒ/ิ ผูท้ บทวน ควรแนะนำ�ผลงาน
วิชาการ/งานวิจยั อืน่ ทีส่ �ำ คัญ และเป็นประโยชน์ตอ่ ผล
งานซึ่งผู้นิพนธ์ยังมิได้อ้างอิง แต่ไม่แนะนำ�ผู้นิพนธ์
อ้างอิงผลงานของตนเอง
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Policy and Ethics
The Journal of Thai Traditional and
Alternative Medicine is published by the
Department of Thai Traditional and Alternative Medicine, Ministry of Public Health. The
Journal’s objectives are (1) to disseminate
technical and research articles on Thai traditional medicine, indigenous medicine and
alternative medicine and (2) to serve as central
forum for the exchange and development of
technical and innovative aspects of Thai traditional medicine, indigenous medicine and
alternative medicine.
The Journal of Thai Traditional and Alternative Medicine (2003–present) appears in the
databases of the Thai-Journal Citation Index
Centre (TCI) – Group 1 for 2015 through 2019,
and of the ASEAN Citation Index (ACI) for
2017. Three issues of the Journal are published
annually in both print (ISSN: 1685-991X) and
electronic versions (ESSN: 2730-2652) (https://
www.tci-thaijo.org/index.php/JTTAM).
The three issues are:
Issue No. 1: January–April
Issue No. 2: May–August
Issue No. 3: September–December

1. Overall policy of the Journal of Thai
Traditional and Alternative Medicine
The Journal has got a policy to review
or consider technical and research articles
on Thai traditional medicine, indigenous
medicine and alternative medicine and to
disseminate such papers systematically and
fairly, based on the national standards.
As for the peer-review process of “original
articles’’ and “review articles’’, the acceptance and preliminary review process for each
article is undertaken by the editorial board;
then it will be forwarded to at least two experts
or reviewers for independent peer review and
comments for quality improvements, using
a double-blind review process whereby the
author and the reviewers do not know each
other’s names. After receiving the reviewers’
technical comments in the established format,
the editorial board will coordinate with the author in improving the article in response to the
technical comments. And then the revised version will be forwarded to the reviewers again
for comments. The editorial board will have a
final say as to whether or not the article will be
accepted for publication, after final revision as
necessary and appropriate.
However, the opinions and conclusions
in the original and review articles published
in the Journal are regarded as those of the
author, not the opinions or responsibilities of
the Journal’s editorial board.
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2. Ethical policy and ethics of the Journal of Thai Traditional and Alternative
Medicine

2.1 The editor and the editorial board
have to ensure that the operations of Journal
are carried out according to its policy, objectives and ethics, and take a suitable action
against the author or technical/research article that has been found to violate the code of
ethics.
2.2 The technical/research article to be
published in the Journal must have been examined to avoid publishing duplications and
plagiarism as well as a conflict of interest in
the review and publication process of such an
article.

3. Responsibilities of the editor
3.1 The editor is responsible for all the
operations of the Journal of Thai Traditional
and Alternative Medicine as per the Journal’s
objectives, and shall improve its accuracy and
quality standards on a continual basis.
3.2 The editor creates a process for
selecting and examining technical/research
articles to be submitted for quality assessment
or review according to the Journal’s policy and
objectives.
3.3 The editor shall not disclose the information about technical/research articles,
authors and reviewers to other people in the
peer-review process, except that he/she is requested for good reason and the disclosure will
not have any negative impact on any relevant
persons.
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3.4 The editor shall examine and protect
the intellectual property standards of the
technical/research articles published in the
Journal, and examine to avoid publishing
duplications and plagiarism.
3.5 The editor has got a system for
managing conflicts of interest among the
editor, the author, the reviewers and the editorial board to ensure appropriate review and
publication of technical and research articles.
3.6 The editor and the editorial board
shall select experts or reviewers in relevant
technical fields and from various organizations
within and outside the Department of Thai
Traditional and Alternative Medicine, and
create as well as update the Author’s Instructions on a continual basis.
3.7 The editor has got a process for
cancelling the technical article that has been
found later that it contains a substantial error
or does not follow the author’s responsibility.

4. Author’s responsibilities
4.1 The author must have honesty,
morality, ethics and technical independence
without bias in all research steps [as per the
Researcher’s Professional Ethics and Practical
Guidelines of the National Research Council
of Thailand, B.E. 2554 (2011)].
4.2 The author must report technical/research results, based on the study’s facts and
correct data without any false and distorted
data, and prepare an article or manuscript according to the “Author’s Instructions, revised
2019’’.
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4.3 The author must make reference to
other people’s findings that appear in his/her
own article, and must have technical honesty
without any plagiarism in whole or in part.
4.4 The author should try to avoid a
conflict of interest in the process of research
and/or the publication of research findings.
This kind of relationship might be positive,
negative, personal, business or financial in
nature, and might cause bias in the research
undertaking. If the author anticipates a conflict
of interest in his/her research process, he/she
needs to disclose it to the editor in advance;
and the funding source has to be mentioned
in the acknowledgements section.
4.5 The author must be responsible for
his/her own findings and certify that the work
has neither been published, nor in the process
of being reviewed for publication, in another
journal.
4.6 The author must state the names of
all other co-authors or co-researchers as well
as each one’s clear role and proportion of contribution, in case he/she is not the sole author.
4.7 In case the author commits a wrongdoing concerning author’s responsibilities,
particularly clauses 4.2–4.5, the editorial board
shall disqualify his/her publication in the
Journal of Thai Traditional and Alternative
Medicine for at least three years, and shall also
notify the author’s organization as the case
may be.

5. Reviewer’s responsibilities
5.1 The reviewer plays a role in reviewing
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a technical/research article and giving technical comments or recommendations on such an
article in a fair and unbiased manner, assisting
the editor in considering the appropriateness
of the article’s publication in the Journal, and
assisting the author in improving the article’s
accuracy and quality.
5.2 The reviewer should review a technical/research article in the field of his/her
expertise and should withdraw from the review
if he/she is not in a position to carry out such
a review for any reason by notifying the editor.
5.3 The reviewer must not have a conflict
of interest or a competing interest with the
author or the article that he/she is reviewing.
5.4 The reviewer must maintain confidentiality of the technical/research article under
his/her review, and should not express any
opinions or discuss/exchange anything related
to the unpublished article. In case the reviewer
wishes to have a co-reviewer, consent must be
obtained from the editor in advance; and the
co-reviewer’s name must also appear in the
review form.
5.5 If the reviewer has found that any part
of the technical/research article under review
is similar to, or a duplicate work of, another
article, he/she must notify the editor for further
action as appropriate.
5.6 The reviewer should recommend
other important and useful technical/research
articles to which the author has not made any
reference, but not the reviewer’s works.

