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❖ การประเมินประสิทธิภาพการพ่นสารเคมีควบคุมยุงลายขององค์กรปกครองท้องถิ่น
❖ ชนิดและปริมาณเชื้อจุลินทรีย์ ในอากาศ แผนกผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
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จังหวัดอุบลราชธานี
พฤติกรรมเสี่ยงและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความเสี่ยงในการใช้สารเคมีก�ำจัดศัตรูพืชของ..
เกษตรกรในพื้นที่ต้นน�้ำเขื่อนล�ำปะทาว จังหวัดชัยภูมิ
บรรยากาศองค์การที่มีผลต่อการด�ำเนินงานพัฒนาระบบสุขภาพระดับอ�ำเภอ
ของผู้อ�ำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล จังหวัดอุดรธานี
ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดอุบัติเหตุและปัญหาสุขภาพในผู้สูงอายุ ต�ำบลปากน�้ำ
อ�ำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
ประสิทธิภาพของการค้นหามะเร็งท่อน�้ำดีของประชากรกลุ่มเสี่ยงสูงในพื้นที่
เขตอ�ำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ตามโครงการแก้ ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็ง		
ท่อน�้ำดี ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
คุณลักษณะส่วนบุคคลและบรรยากาศองค์การที่มีผลต่อการปฏิบัติงานการบริหารเวชภัณฑ์..
และงานบริการเภสัชกรรมของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล		
จังหวัดหนองคาย
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความล่าช้าในการช่วยเหลือผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉิน
ณ จุดเกิดเหตุในเขตอ�ำเภอเมืองบุรีรัมย์
ปัจจัยทางการบริหารที่มีผลต่อการใช้ โปรแกรมระบบฐานข้อมูลโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ..
ต�ำบล (HOSxP_PCU) ของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล 		
จังหวัดนครราชสีมา
การพัฒนาวิธีจัดส่งวัคซีนของโรงพยาบาลในจังหวัดนครนายก
การพัฒนารูปแบบการป้องกันความเสี่ยงจากการท�ำงานของผู้ประกอบอาชีพเก็บมูลฝอย
บริเวณสถานที่ฝังกลบมูลฝอยเทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
ความก้าวหน้าใหม่ ๆ ของเคมีบ�ำบัดโรคเรื้อน
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บ รรณาธิการแถลง
ส

วัสดีครับ ท่านผู้อ่านทุกท่าน

วารสารส�ำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น ฉบับนี้เป็นฉบับที่ 2 ของปี 2561
เราพยายามสรรหาสาระทางวิชาการที่หลากหลายให้ท่านผู้อ่านได้ประโยชน์จากงานวิชาการด้าน
สาธารณสุข และการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ คณะผู้จัดท�ำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้อ่านจะได้
รั บ ประโยชน์ อ ย่ า งเต็ ม ที่ ใ นเนื้ อ หาสาระของวารสารฉบั บ นี้ และที่ ส� ำ คั ญ ที่ สุ ด ส� ำ หรั บ คุ ณ ภาพ
ของวารสาร คือผู้ทรงคุณวุฒิในกองบรรณาธิการที่ช่วยในการพิจารณา และเสนอการแก้ไขปรับปรุง
ต้นฉบับทุกเรื่อง และกลั่นกรองให้บทความมีความสมบูรณ์ ซึ่งผมขอขอบคุณมา ณ ที่นี้ ส�ำหรับใน
เล่มนี้ยังคงมีผลงานวิชาการที่น่าสนใจหลายเรื่อง อยากเชิญชวนให้ผู้อ่านได้หาความรู้ และสามารถ
เลือกอ่านได้ตามความสนใจ เช่นพฤติกรรมเสี่ยงและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความเสี่ยงในการใช้
สารเคมีก�ำจัดศัตรูพืชของเกษตรกร ในพื้นที่ต้นน�้ำเขื่อนล�ำปะทาว จังหวัดชัยภูมิ โดยคุณดวงใจ วิชัย
ประสิทธิภาพของการค้นหามะเร็งท่อน�้ำดีของประชากรกลุ่มเสี่ยงสูงในพื้นที่เขตอ�ำเภอโพนทอง
จังหวัดร้อยเอ็ด ตามโครงการแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตบั และมะเร็งท่อน�ำ้ ดีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
โดยคุณนิสสา อาชวชาลี ชนิดและปริมาณเชื้อจุลินทรีย์ในอากาศ  แผนกผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาล
สรรพสิ ท ธิ ป ระสงค์ จั ง หวั ด อุ บ ลราชธานี โดยคุ ณ ก้ อ งนภา อุ ทั ง สั ง ข์ และอื่ น ๆอี ก หลายเรื่ อ ง
ขอเชิญชวนทุกท่านได้เปิดอ่านรายละเอียดในเล่มได้เลยครับ นอกจากนี้ท่านยังสามารถดาวน์โหลด
เอกสารได้จากเว็บไชต์ของเราที่ http://odpc7.ddc.moph.go.th/journal/
นพ.ธีรวัฒน์ วลัยเสถียร
บรรณาธิการ
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ส�ำหรับผู้เขียน...

ารสารส�ำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น ยินดีรับบทความวิชาการ
รายงานผลงานวิจัยที่เกี่ยวกับโรค หรือผลงานควบคุุมโรคต่างๆ โดยเรื่องที่ส่งมาจะต้องไม่เคย
ตี พิ ม พ์ ม าก่ อ น หรื อ ก� ำ ลั ง ตี พิ ม พ์ ใ นวารสารอื่ น ทั้ ง นี้ ก องบรรณาธิ ก ารขอสงวนสิ ท ธิ์ ใ นการ
ตรวจทานแก้ไขเรื่องต้นฉบับ และพิจารณาตีพิมพ์ตามล�ำดับก่อนหลัง
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เป็นวารสารทางวิชาการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงาน
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กิตติกรรมประกาศ เอกสารอ้างอิง ความยาว
ก�ำหนดขอบเขตเวลาของการรับเรื่องตีพิมพ์
ของเรื่องไม่เกิน 12 หน้า
ฉบับที่ 1 ภายในเดือน ม.ค. ฉบับที่ 2 ภายในเดือน พ.ค.
รายงานผลการ
ประกอบด้วย บทคัดย่อ บทน�ำ วิธีการ
ฉบับที่ 3 ภายในเดือน ก.ย.
ปฏิบัติงาน
ด�ำเนินงาน ผลการด�ำเนินงาน วิจารณ์ผล
สรุป กิตติกรรมประกาศ เอกสารอ้างอิง
ขั้นตอนการด�ำเนินงานจัดท�ำวารสาร
บทความพื้นวิชา ควรเป็นบทความทีใ่ ห้ความรูใ้ หม่ๆ รวบรวม
ส�ำนักงานป้องกันควบคุมโรค ดังนี้
สิ่ ง ตรวจพบใหม่ ห รื อ เรื่ อ งที่ น ่ า สนใจ
1. ผู้สมัครต้องศึกษาหลักเกณฑ์ค�ำแนะน�ำส�ำหรับส่งเรื่อง
ที่ผู้อ่านน�ำไปประยุกต์ได้ หรือเป็นบทความ
เพือ่ ตพี มิ พ์ กองบรรณาธิการจะไม่รบั นพิ นธ์ต น้ ฉบับท ไี่ ม่ถกู แบบ
วิเคราะห์สถานการณ์โรคต่างๆ ประกอบ
ฟอร์มและตามกติกา
ด้วยบทคัดย่อ บทน�ำ  ความรู้ หรือข้อมูล
2. ประกาศรบั ตน้ ฉบับ ผูส้ มัครตอ้ งกรอกแบบฟอร์มการสมัคร
เกี่ ย วกั บ เรื่ อ งที่ น� ำ มาเขี ย นวิ จ ารณ์ ห รื อ
พร้อมเอกสารพิมพ์ต้นฉบับ 2 ชุดและแผ่นบันทึกข้อมูล 1 แผ่น
วิเคราะห์ สรุปเอกสารอ้างอิงที่ค่อนข้างทันสมัย
3. กองบรรณาธิการวารสารฯ ตรวจสอบความสมบูรณ์และ ย่อเอกสาร
อาจย่ อ บทความภาษาต่ า งประเทศ หรื อ
ถูกต้องของต้นฉบับ
ภาษาไทย ที่ตีพิมพ์ไม่เกิน 2 ปี
4. กองบรรณาธิการวารสารฯ จัดสง่ ตน้ ฉบับให้ผทู้ รงคณ
ุ ว ฒ
ุ ิ 2. การเตรียมบทความเพื่อลงพิมพ์
(Peer Review) ในสาขาวิชานั้นๆ อ่านประเมินต้นฉบับ จ�ำนวน 2 ชื่อเรื่อง
ควรสั้นกระทัดรัดให้ได้ใจความที่ครอบคลุม
ท่านต่อเรื่อง
และตรงกับวัตถุประสงค์และเนื้อเรื่อง ชื่อ
5. ส่งให้ผู้เขียนแก้ไขตามผลการอ่านประเมินของผู้ทรงคุณ
เรื่อง ต้องมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
วุฒิ (Peer Review)
ชื่อผู้เขียน
ให้มีชื่อผู้เขียนพร้อมทั้งอภิไธยต่อต้องมีทั้ง
6. กองบรรณาธิการวารสารฯ ตรวจสอบความถูกต้อง และ
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
จัดพ มิ พ์ตน้ ฉบับวารสารสำ� นักงานปอ้ งกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น
7. จัดส่งต้นฉบับ ด�ำเนินการจัดท �ำรูปเล่ม

วารสารส�ำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7
ขอนแก่น

เนื้อเรื่อง

ควรใช้ภาษาไทยให้มากที่สุด และใช้ภาษา
ที่เข้าใจง่าย สั้น กระทัดรัด แต่ชัดเจนเพื่อ
ประหยัดเวลาของผู้อ่าน หากใช้ค�ำย่อต้อง
เขียนค�ำเต็มไว้ครั้งแรกก่อน
คื อ การย่ อ เนื้ อ หาส� ำ คั ญ เป็ น ประโยค
สมบู ร ณ์ แ ละเป็ น ร้ อ ยแก้ ว ไม่ แ บ่ ง เป็ น
ข้อ ๆ ความยาวไม่เกิน 15 บรรทัด และมีสว่ น
ประกอบคือ วัตถุประสงค์ วัสดุและวิธีการ
ผลและวิจารณ์หรือข้อเสนอแนะ (อย่างย่อ)
ไม่ต้องมีเชิงอรรถอ้างอิงถึงเอกสารอยู่ใน
บทคัดย่อ บทคัดย่อต้องเขียนทัง้ ภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ
อธิบายความเป็นมาและความส�ำคัญของ
ปัญหาที่ท�ำการวิจัย ศึกษาค้นคว้างานวิจัย
ของผู้อื่นที่เกี่ยวข้องวัตถุประสงค์ของการ
วิจัย สมมติฐาน และขอบเขตของการวิจัย
อธิบายวิธีการด�ำเนินการวิจัย โดยกล่าวถึง
แหล่งที่มาของข้อมูล วิธีการรวบรวมข้อมูล
วิธีการเลือกสุ่มตัวอย่างและการใช้เครื่องมือ
ช่ ว ยในการวิ จั ย ตลอดจนวิ ธี ก ารวิ เ คราะห์
ข้อมูล หรือใช้หลักสถิติมาประยุกต์
อธิบายสิ่งที่ได้พบจากการวิจัย
โดยเสนอหลั ก ฐานและข้ อ มู ล อย่ า งเป็ น
ระเบียบพร้อมทั้งแปลความหมายของผล
ที่ ค ้ น พบหรื อ วิ เ คราะห์ แ ล้ ว พยายามสรุ ป
เปรียบเทียบกับสมมติฐานที่วางไว้
ควรเขียนอภิปรายผลการวิจัยว่าเป็นไปตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว้หรือไม่เพียงใดและควร
อ้างอิงถ งึ ท ฤษฎีห รือผ ลการดำ� เนินง านของผู้
อื่นที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย
ควรเขียนสรุปเกี่ยวกับความเป็นมาและ
ความส� ำ คั ญ ของปั ญ หาวั ต ถุ ป ระสงค์  
ขอบเขตการวิจัย วิธีการวิจัยอย่างสั้นๆ รวม
ทั้งผลการวิจัย (สรุปให้ตรงประเด็น) และ
ข้อเสนอแนะที่อาจน�ำผลงานการวิจัยไปใช้
ให้ เ ป็ น ป ระโยชน์ หรื อ ใ ห้ ข ้ อ เ สนอแ นะ
ประเด็นปัญหาที่สามารถปฏิบัติได้ส�ำหรับ
การวิจัยต่อไป

ใช้หมายเลขเดิม ห้ามใช้ค�ำย่อในเอกสารอ้างอิงยกเว้นชื่อต้นและ
ชือ่ ว ารสาร บทความทบี่ รรณาธิการรบั ต พี มิ พ์แ ล้วแ ต่ย งั ไ ม่เ ผยแพร่
ให้ระบุ “ก�ำลังพ มิ พ์” บทความทไี่ ม่ไ ด้ตพี มิ พ์ใ ห้แจ้ง “ไม่ไ ด้ตพี มิ พ์”
หลีกเลี่ยง “ติดต่อส่วนตัว” มาใช้อ้างอิง เว้นแต่มีข้อมูลส�ำคัญมาก
บทคัดย่อ
ที่หาไม่ได้ทั่วๆ ไปให้ระบุชื่อ และวันที่ติดต่อในวงเล็บท้ายชื่อเรื่อง
ที่อ้างอิง
ชื่อวารสารในการอ้างอิง ให้ใช้ชื่อย่อตามรูปแบบของ U.S.
Nation Library of Medicine ทีต่ พี มิ พ์ใน Index Medicus ทุกปี หรือ
ในเว็บไซต์ http://www.nlm.nih.gov/tsd/serials/liji.html
การเขียนเอกสารอ้างอิงในวารสารวิชาการมีหลักเ กณฑ์ ดังนี้
3.1 วารสารวิชาการ
ล�ำดับที่. ชื่อผู้นิพนธ์. ชื่อเรื่อง. ชื่อวารสารปีที่พิมพ์:
บทน�ำ	
ปีที่: หน้าแรก-หน้าสุดท้าย.
วารสารภาษาไทย ชื่อผ นู้ ิพนธ์ใ ห้ใ ช้ช ื่อเ ต็มท ั้งช ื่อแ ละชื่อ
สกุล ชื่อวารสารเป็นชื่อเต็ม ปีที่พิมพ์เป็นปีพุทธศักราช วารสาร
ภาษาองั กฤษใช้ชอื่ สกุลก อ่ น ตามดว้ ยอกั ษรยอ่ ตวั ห น้าตวั เ ดียวของ
วิธีและวิธีการ
ชื่อตัวและชื่อรอง ถ้ามีผู้นิพนธ์มากกว่า 6 คน ให้ใส่ชื่อเพียง 6 คน
ด�ำเนินการ
แรก แล้วตามด้วย et al. (วารสารภาษาอังกฤษ) หรือและคณะ
(วารสารภาษาไทย) ชื่อวารสารใช้ชื่อย่อตามแบบของ Index
Medicus หรือตามแบบที่ใช้ในวารสารนั้นๆ เลขหน้าสุดท้ายใส่
เฉพาะเลขท้ายตามตัวอย่างดังนี้
ผล/ ผลการ
		3.1.1   เอกสารจากวารสารวิชาการ
ด�ำเนินงาน
1. วิทยา สวัสดิวุฒิพงศ์, พัชรี เงินตรา, ปราณี
มหาศักดิ์พันธ์, ฉวีวรรณ เชาวกีรติพงศ์, ยุวดี ตาทิพย์. การส�ำรวจ
ความครอบคลุมและการใช้บริการตรวจหามะเร็งปากมดลูกในสตรี
อ�ำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ปี 2540. วารสารวิชาการสาธารณสุข
วิจารณ์
2541; 7: 20-6.
2. Russell FD, Coppell AL, Davenport AP.
In Vitroeyzy-matic processing of Radiolabelled big ET-1
in human kidney as a food ingredient. Biochem Pharmacol
สรุป (ถ้ามี)
1998; 55: 697-701.
			
3.1.2  องค์กรเป็นผู้นิพนธ์
1. คณะผู้เชี่ยวชาญจากสมาคมอุรเวชแห่ง
ประเทศไทย. เกณฑ์การวินิจฉัยและแนวทางการประเมินการสูญ
เสียสมรรถภาพทางกายของโรคระบบการหายใจเนื่องจากการ
ประกอบอาชีพ. แพทย์สภาสาร 2538; 24: 190-204.
3.1.3  ไม่มีชื่อผู้นิพนธ์

1. Coffee drinking and cancer of the pancreas
(editorial). BMJ 1981; 283: 628.
3. การเขียนเอกสารอ้างอิง
		3.1.4  บทความในฉบับแ ทรก
การอ้างอิงเอกสารใช้ระบบแวนคูเวอร์ (Vancouver style)
1. วิชยั ตันไพจิตร. สิง่ แวดล้อม โภชนาการกบั 
โดยใส่ตัวเลขเป็นอักษรตัวยกในวงเล็บหลังข้อความหรือหลังชื่อ สุขภาพ ใน: สมชัย บวรกิตติ, จอห์น พี ลอฟทัส, บรรณาธิการ.
บุคคลเจ้าของข้อความทีอ่ ้างถึง โดยใช้หมายเลข 1 ส�ำหรับเอกสาร เวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม. สารศิริราช 2539; 48 (ฉบับผนวก):
อ้างอิงอ นั ดับแ รกและเรียงตอ่ ไ ปตามลำ� ดับ ถ้าต อ้ งการอา้ งอิงซ ำ�้ ให้ 153-61.

วิธีการเขียนฉบับแทรก
		1. Environ Health Perspect 1994; 102 Suppl 1: 275-82.
2. Semin Oncol 1996; 23 (1 Suppl 2): 89-97.
3. Ann clin Biochem 1995; 32 (pt 3): 303-6.
4. N Z Med J 1994; 107(986 pt): 377-8.
5. Clin Orthop 1995; (320): 110-4.
6. Curr opin Gen Surg 1993: 325-33.
3.1.5  ระบุประเภทของบทความ
1. บุญเ รือง  นิยมพร, ด�ำรง เพ็ช รพลาย, นันทวัน
พรหมผลิต, ทวี บุญโชติ, สมชัย บวรกิตติ, ประหยัด ทัศนาภรณ์.
แอลกอฮอล์กับอุบัติเหตุบนท้องถนน (บทบรรณาธิการ). สาร
ศิริราช 2539; 48: 616-20.
2. Enzenseberger W, Fischer PA. Metronome
in Parkinson’s disease (letter). Lancet 1996; 347: 1337.
3.2 หนังสือ ต�ำรา หรือรายงาน
			
3.2.1  หนังสือหรือต�ำราผู้นิพนธ์เขียนทั้งเล่ม
		
ล�ำดับที่. ชื่อนิพนธ์. ชื่อหนังสือ. ครั้งที่พิมพ์.
เมืองที่พิมพ์: ส�ำนักพิมพ์; ปีที่พิมพ์.
- หนังสือแ ต่งโดยผู้นิพนธ์
1. ธงชัย สันติว งษ์. องค์การและการบริหาร
ฉบับแก้ไขปรับปรุง. พิมพ์ครั้งที่ 7. กรุงเทพมหานคร: ไทยวัฒนา
พาณิช; 2535.
2. Ringsven MK, Bond D. Gerontology
and leadership skills for nurses. 2nd ed. Albany (NY): Delmar
Publishers; 1996.
- หนังสือม ีบรรณาธิการ
1. วิชาญ วิทยาศัย, ประคอง วิทยาศัย,
บรรณาธิการ. เวชปฏิบัติในผู้ป่วยติดเชื้อเอดส์. พิมพ์ครั้งที่ 1.
กรุงเทพมหานคร: มูลนิธเิ ด็ก; 2535.
2. Norman IJ, Redfern SJ, editors. Mental
health care for elderly people. New York: Churchill Livingstone;
1996.
3.2.2  บทหนึ่งในหนังสือหรือต�ำรา
ล� ำ ดั บ ที่ . ชื่ อ ผู ้ นิ พ นธ์ . ชื่ อ เ รื่ อ ง  ใน: ชื่ อ
บรรณาธิการ, บรรณาธิการ. ชื่อหนังสือ. ครั้งที่พิมพ์. เมืองที่พิมพ์:
ส�ำนักพิมพ์; ปีที่พิมพ์. หน้า (หน้าแรก-หน้าสุดท้าย).
			 1. เกรียงศักดิ์ จีระแพทย์. การให้ส ารนำ�้ และเกลือแ ร่.
ใน: มนตรี ตู้จินดา, วินัย  สุวัตถี, อรุณวงษ์   จิราษฎร์, ประอร ชวลิต
ธ�ำรง, พิภพ จิรภิญโญ, บรรณาธิการ. กุมารเวชศาสตร์. พิมพ์ครั้งที่
2. กรุงเทพมหานคร: เรือนแก้วการพิมพ์; 2540. หน้า 424-7.
2. Phillpps SJ. Whisnant JP. Hypertension
and stroke. In: Laragh JH, Brenner BM, editors. Hypertension:
pathophysiology, diagnosis, and management. 2nd ed. New York:
Raven Press; 1995. p. 465-78.

3.3 รายงานการประชุม สัมมนา
ล�ำดับที่. ชื่อบรรณาธิการ, บรรณาธิการ. ชื่อเรื่อง. ชื่อ
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ส�ำนักพิมพ์; ปีที่พิมพ์.
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ประชุมวชิ าการสถาบันวิจยั ระบบสาธารณสุข ครัง้ ที่ 2 เรือ่ ง ส่งเสริมสุข
ภาพ: บทบาทใหม่แห่งยุคของทุกคน; 6-8 พฤษภาคม 2541; ณ
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4. การส่งต้นฉบับ

4.1 ให้ใช้โปรแกรม Microsoft Word พิมพ์บทความด้วย
รูปแบบอักษร Eucrosia UPC ขนาด 16 ตัวอักษร
ต่อนิ้ว และ Print หน้าเดียวลงในกระดาษขนาด A4
(21.6 X 27.9 ซ.ม.) และส่งไฟล์ต้นฉบับเอกสารมา
พร้อมกับแผ่น CD
4.2 ภาพประกอบ ถ้าเป็นภาพลายเส้นตอ้ งเขียนดว้ ยหมึกดำ�
บนกระดาษหนามัน ถ้าเป็นภาพถ่ายควรเป็นภาพ
โปสการ์ดแทนกไ็ ด้หรือ save เป็นไฟล์ .JPEG หรือ .TIFF
ส�ำหรับการเขียนค�ำอธิบายให้เขียนแยกต่างหากอย่า
เขียนลงในภาพโปสการ์ด

5. การรับเรื่องต้นฉบับ

5.1 เรื่องที่รับไว้ กองบรรณาธิการจะแจ้งตอบรับให้ผู้เขียน
ทราบ
5.2 เรือ่ งทไี่ ม่ได้รบั พจิ ารณาลงพมิ พ์กองบรรณาธิการจะแจ้ง
ให้ทราบ  แต่จ ะไม่ส่งต ้นฉบับคืน
5.3 เรื่องที่ได้รับพิจารณาลงพิมพ์   กองบรรณาธิการจะส่ง
ส�ำเนาพิมพ์ให้ผู้เขียนเรื่องละ 1 ชุด

ความรับผิดชอบ

บทความทลี่ งพมิ พ์ใ นวารสารสำ� นักงานปอ้ งกันค วบคุมโ รค
ที่ 7 ขอนแก่น ถือเป็นผลงานทางวิชาการหรือวิจัย  และวิเคราะห์
ตลอดจนเป็นความเห็นส่วนตัวของผู้เขียน ไม่ใช่ความเห็นของ
ส�ำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น หรือของ
กองบรรณาธิการแต่ประการใด  ผเู้ ขียนตอ้ งรบั ผดิ ชอบตอ่ บทความ
ของตน

การเขียนรายงานการสอบสวนโรคเพื่อลงวารสารวิชาการ
(How to Write an Investigation Full Report)
การเขี ย นรายงานสอบสวนทางระบาดวิ ท ยา
สามารถเขียนผลงานเพื่อเผยแแพร่ ทางวารสารวิชาการ
โดยใช้รูปแบบรายงานการสอบสวนโรคฉบับเต็มรูปแบบ
(Full Report) ซึ่งมีองค์ประกอบ 14 หัวข้อ คล้ายๆ
การเขียน Manuscript ควรค�ำนึงถึงการละเมิดสิทธิ์ส่วน
บุคคล สถานที่ ไม่ระบุชื่อผู้ป่วย ที่อยู่ ชื่อสถานที่เกิดเหตุ
ด้ ว ย และควรปฏิ บั ติ ต ามค� ำ แนะน� ำ ส� ำ หรั บ ผู ้ นิ พ นธ์
ของวารสารนั้นอย่างเคร่งครัด  มีองค์ประกอบดังนี้
1. ชื่อเรื่อง (Title)
ควรระบุเพือ่ ให้รวู้ า่ เป็นการสอบสวนทางระบาด
วิทยาเรือ่ งอะไร เกิดขึน้ ทีไ่ หน และเมือ่ ไร เลือกใช้ขอ้ ความ
ที่สั้นกระชับ ตรงประเด็น ได้ความหมายครบถ้วน
2. ผู้รายงานและทีมสอบสวนโรค (Authors and
investigation team)
ระบุ ชื่ อ ต� ำ แหน่ ง และหน่ ว ยงานสั ง กั ด ของผู ้
รายงาน และเจ้าหน้าที่คนอื่นๆที่ร่วมในทีมสอบสวนโรค
3. บทคัดย่อ (Abstract)
สรุปสาระส�ำคัญทั้งหมดของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ความยาวประมาณ  250-350 ค�ำ ครอบคลุมเนือ้ หาตัง้ แต่
ความเป็นมา วัตถุประสงค์ วิธีการศึกษา ผลการศึกษา
มาตรการควบคุมโรค และสรุปผล
4. บทน�ำหรือความเป็นมา (Introduction or
Background)
บอกถึงที่มาของการออกไปสอบสวนโรค เช่น
การได้รบั แจ้งข่าวการเกิดโรคจากใคร หน่วยงานใด เมือ่ ไร
และด้วยวิธใี ด เริม่ สอบสวนโรคตัง้ แต่เมือ่ ไร และเสร็จสิน้
เมื่อไร
5. วัตถุประสงค์ (Objectives)
เป็นตัวก�ำหนดแนวทาง และขอบเขตของวิธีการ
ศึกษาที่จะใช้ค้นหาค�ำตอบในการสอบสวนครั้งนี้
6. วิธีการศึกษา (Methodology)
บอกถึงวิธีการ เครื่องมือที่ใช้ในการค้นหาความ
จริง ต้องสอดคล้องและตรงกับวัตถุประสงค์

การศึกษาเชิงพรรณนา (Descriptive study)
เป็นการบรรยายเหตุการณ์โดยรวมทั้งหมด      
การศึกษาเชิงวิเคราะห์ (Analytical study)
ใช้ส�ำหรับการสอบสวนการระบาด เพื่อพิสูจน์หาสาเหตุ
แหล่งโรคหรือที่มาของการระบาด   
การศึกษาทางสภาพแวดล้อม รวบรวมข้อมูล
เพิ่มเติมให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
7. ผลการสอบสวน (Results)
ข้อมูลผลการศึกษาตามตัวแปร ลักษณะอาการ
เจ็บป่วย บุคคล เวลา และสถานที่ การรักษา ต้องเขียนให้
สอดคล้ อ งกั บ วิ ธี ก ารศึ ก ษาและวั ต ถุ ป ระสงค์ ที่ ตั้ ง ไว้
รายละเอียดและแนวทางการเขียนผลการสอบสวน เช่น
ยืนยันการวินิจฉัยโรค แสดงข้อมูลให้ทราบว่า
มีการเกิดโรคจริง โดยการวินจิ ฉัยของแพทย์ ผลการตรวจ
ทางห้องปฏิบัติการ อาจใช้อาการและอาการแสดงของผู้
ป่วยเป็นหลัก ในโรคที่ยังไม่ได้รับการยืนยันการวินิจฉัย
		ยืนยันการระบาด ต้องแสดงข้อมูลให้ผอู้ า่ นเห็น
ว่ามีการระบาด (Outbreak) เกิดขึ้นจริง มีผู้ป่วยเพิ่ม
จ�ำนวนมากกว่าปกติเท่าไร โดยแสดงตัวเลขจ�ำนวนผูป้ ว่ ย
หรืออัตราป่วยที่ค�ำนวณได้
		ข้อมูลทัว่ ไป แสดงให้เห็นสภาพทัว่ ไปของพืน้ ที่
เกิ ด โรค ข้ อ มู ล ประชากร ภู มิ ศ าสตร์ ข องพื้ น ที่ การ
คมนาคม และพื้ น ที่ ติ ด ต่ อ ที่ มี ค วามเชื่ อ มโยงกั บ การ
เกิดโรค ความเป็นอยู่ และวัฒนธรรมของประชาชนที่มี
ผลต่อการเกิดโรค ข้อมูลทางสุขาภิบาล สาธารณูปโภค
และสิ่งแวดล้อม
		ผลการศึกษาทางระบาดวิทยา
ระบาดวิทยาเชิงพรรณนา  ลักษณะของการเกิด
โรค และการกระจายของโรค ตามลักษณะบุคคล ตามเวลา
ตามสถานที่   ควรแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างของการ
เกิดโรคในแต่ละพื้นที่ ในรูปของ Attack Rate  การแสดง
จุดที่เกิดผู้ป่วยรายแรก (index case) และผู้ป่วยราย
ต่อๆ มา

ระบาดวิทยาเชิงวิเคราะห์ โดยน�ำเสนอข้อมูลทีไ่ ด้
จากการวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล เพื่ อ ตอบสมมติ ฐ านที่ ตั้ ง ไว้
การทดสอบปัจจัยเสี่ยง หาค่าความเสี่ยงต่อการเกิดโรค
ในกลุ่มคนที่ป่วยและไม่ป่วยด้วยค่า Relative Risk หรือ
Odds Ratio และค่าความเชื่อมั่น 95%
		ผลการตรวจทางห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร   ได้ เ ก็ บ
ตัวอย่างอะไรส่งตรวจ เก็บจากใครบ้าง จ�ำนวนกี่ราย
และได้ผลการตรวจเป็นอย่างไร แสดงสัดส่วนของการ
ตรวจที่ได้ผลบวกเป็นร้อยละ
		ผลการศึกษาสภาพแวดล้อม เป็นส่วนทีอ่ ธิบาย
เหตุ ก ารณ์ แ วดล้ อ มที่ มี ค วามส� ำ คั ญ ต่ อ การระบาด
เช่น สภาพของโรงครัว ห้องส้วม ขัน้ ตอนและกรรมวิธกี าร
ปรุงอาหารมีขั้นตอนโดยละเอียดอย่างไร ใครเกี่ยวข้อง
		ผลการเฝ้าระวังโรค เพือ่ ให้ทราบว่าสถานการณ์
ระบาดได้ยุติลงจริง
8. มาตรการควบคุมและป้องกันโรค (Prevention
and control measures)
ทีมได้มีมาตรการควบคุมการระบาดขณะนั้น
และการป้องกันโรคที่ด�ำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว และ
มาตรการใดที่เตรียมจะด�ำเนินการต่อไปในภายหน้า
9. วิจารณ์ผล (Discussion)
ใช้ความรู้ที่ค้นคว้าเพิ่มเติม มาอธิบายเชื่อมโยง
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น  วิเคราะห์หาเหตุผล และสมมติฐาน
ในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น นอกจากนี้ยังอาจชี้ให้เห็นว่าการ
ระบาดในครั้งนี้แตกต่างหรือมีลักษณะคล้ายคลึงกับการ
ระบาดในอดีตอย่างไร
10. ปัญหาและข้อจ�ำกัดในการสอบสวน (Limitations)
อุปสรรคหรือข้อจ�ำกัดในการสอบสวนโรค ที่จะ
ส่งผลให้ไม่สามารถตอบวัตถุประสงค์ได้ตามต้องการ
เพราะจะมีประโยชน์อย่างมาก ส�ำหรับทีมที่จะท�ำการ
สอบสวนโรคลักษณะเดียวกัน ในครั้งต่อไป

11. สรุปผลการสอบสวน (Conclusion)
เป็นการสรุปผลรวบยอด ตอบวัตถุประสงค์ และ
สมมติฐานที่ตั้งไว้ ควรระบุ Agent Source of infection
Mode of transmission กลุ่มประชากรที่เสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง
12. ข้อเสนอแนะ (Recommendations)
เป็นการเสนอแนะต่อหน่วยงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
ในเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับการสอบสวนโรคในครั้งนี้ เช่นเสนอ
ในเรื่องมาตรการควบคุมป้องกันการเกิดโรคในเหตุการณ์
ครัง้ นี้ หรือแนวทางการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ในอนาคต
หรือเป็นเข้อเสนอแนะที่จะช่วยท�ำให้การสอบสวนโรคครั้ง
ต่อไปหลีกเลี่ยงอุปสรรคที่พบ หรือเพื่อให้มีประสิทธิภาพ
ได้ผลดีมากขึ้น
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