
...คำ�แนะนำ�
 วารสารสำานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 ขอนแก่น ยินดีรับบทความวิชาการ 

รายงานผลงานวิจัยที่เกี่ยวกับโรค หรือผลงานควบคุุุมโรคต่างๆ โดยเร่ืองที่ส่งมาจะต้องไม่เคย 

ตีพิมพ์มาก่อน หรือกำาลังตีพิมพ์ในวารสารอื่น ทั้งนี้กองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์ในการ 

ตรวจทานแก้ไขเรื่องต้นฉบับ และพิจารณาตีพิมพ์ตามลำาดับก่อนหลัง

สำ�หรับผู้เขียน...

วารสารส�านักงานป้องกันควบคุมโรคที่6
ขอนแก่น
 เป็น วารสาร ทาง วิชา การ ที่ มี วัตถุประสงค์ เพื่อ เผย แพร่ ผล งาน 
วิจัย ใน ลักษณะ นิพนธ์ ต้นฉบับ (Original Article) จัด พิมพ์ ออก 
เผย แพร่ ปี ละ  2  ฉบับ 
 ฉบบั ที ่1 ประจ�า เดอืน ต.ค.-ม.ีค. ตี พิมพ์ สมบูรณ์ สัปดาห์ แรก 
ของ เดือน เม.ย.
 ฉบับ ที่ 2 ประจ�า เดือน เม.ย.-ก.ย.  ตี พิมพ์ สมบูรณ์ สัปดาห์ 
แรก ของ เดือน ต.ค.
 กำาหนด ขอบเขต เวลา ของ การ รับ เรื่อง ตี พิมพ์
 ฉบับ ที่ 1 ภายใน เดือน ต.ค. ฉบับ ที่ 2 ภายใน เดือน เม.ย.

ขั้นตอนการด�าเนินงานจัดท�าวารสาร
ส�านักงานป้องกันควบคุมโรคดังนี้
 1. ผู้ สมัคร ต้อง ศึกษา หลัก เกณฑ์ ค�า แนะน�า ส�าหรับ ส่ง เรื่อง 
เพือ่ ต ีพมิพ์ กอง บรรณาธกิาร จะ ไม่ รบั นพินธ์ ต้นฉบบั ที ่ไม่ ถกู แบบ 

ฟอร์ม และ ตาม กติกา

 2. ประกาศ รบั ต้นฉบบั ผู้ สมคัร ต้อง กรอก แบบ ฟอร์ม การ สมคัร 
พร้อม เอกสาร พิมพ์ ต้นฉบับ 3 ชุด และ แผ่น บันทึก ข้อมูล 1 แผ่น
 3. กอง บรรณาธิการ วา รสารฯ ตรวจ สอบ ความ สมบูรณ์ และ 
ถูก ต้อง ของ ต้นฉบับ
 4. กอง บรรณาธิการ วา รสารฯ จดั ส่ง ต้นฉบบั ให้ ผูท้รง คณุ วฒิุ 
(Peer Review) ใน สาขา วิ ชา นั้น ๆ  อ่าน ประเมิน ต้นฉบับ จ�านวน 3 
ท่าน ต่อ เรื่อง
 5. ส่ง ให้ ผู้ เขียน แก้ไข ตาม ผล การ อ่าน ประเมิน ของ ผู้ทรง คุณ 
วุฒิ (Peer Review)
 6. กอง บรรณาธิการ วา รสารฯ ตรวจ สอบ ความ ถูก ต้อง และ 
จดั พมิพ์ ต้นฉบบั วารสาร ส�านกังาน ป้องกนั ควบคมุ โรค ที ่6 ขอนแก่น
 7. จัด ส่ง ต้นฉบับ ด�าเนิน การ จัด ท�า รูป เล่ม
 8. กอง บรรณาธิการ วา รสารฯ ด�าเนิน การ เผย แพร่ วารสาร

 9. การ ขอ ใบรบั รอง การ ต ีพมิพ์  จะ ต้อง ผ่าน ขัน้ ตอน ครบ ถ้วน 
ของ การ ตี พิมพ์ จึง จะ สามารถ ออก ใบรับ รอง การ ตี พิมพ์ ได้ (ระยะ 
เวลา ด�าเนิน การ ขั้น ต�่า 1 เดือน)

หลักเกณฑ์และค�าแนะน�าส�าหรับส่งเรื่อง
เพื่อลงพิมพ์
1. บทความที่ส่งลงพิมพ์
นิพนธ์ต้นฉบับ การเขียนเป็นบทหรือตอนตามล�าดับ ดังนี้ 

บทคัดย่อ บทน�า วัสดุ (หรือผู้ป่วย) และวิธี
ก า ร  ผ ล ก า ร ศึ ก ษ า  วิ จ า ร ณ ์  ส รุ ป 
กติตกิรรมประกาศ เอกสารอ้างองิ ความยาว
ของเรื่องไม่เกิน 12 หน้า

รายงานผลการ ประกอบด้วย บทคัดย่อ บทน�า วิธีการ
ปฏิบัติงาน ด�าเนินงาน ผลการด�าเนินงาน วิจารณ์ผล  

สรุป กิตติกรรมประกาศ เอกสารอ้างอิง
บทความพื้นวิชา ควรเป็นบทความทีใ่ห้ความรูใ้หม่ๆ รวบรวม

สิ่ งตรวจพบใหม ่หรือ เรื่ อง ท่ีน ่ าสนใจ 
ที่ผู้อ่านน�าไปประยุกต์ได้ หรือเป็นบทความ 
วิเคราะห์สถานการณ์โรคต่างๆ ประกอบ 
ด้วยบทคัดย่อ บทน�า ความรู้ หรือข้อมูล 
เกี่ยวกับเรื่องท่ีน�ามาเขียนวิจารณ์หรือ 
วิเคราะห์ สรุปเอกสารอ้างอิงที่ค่อนข้างทันสมัย

ย่อเอกสาร อาจย่อบทความภาษาต่างประเทศ หรือ 
ภาษาไทย ที่ตีพิมพ์ไม่เกิน 2 ปี

2. การเตรียมบทความเพื่อลงพิมพ์
ชื่อเรื่อง ควรสั้นกระทัดรัดให้ได้ใจความที่ครอบคลุม
 และตรงกับวัตถุประสงค์และเนื้อเรื่อง ชื่อ 

เรื่อง ต้องมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ชื่อผู้เขียน ให้มีชื่อผู้เขียนพร้อมทั้งอภิไธยต่อต้องมีทั้ง

ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ



เนื้อเรื่อง ควรใช้ภาษา ไทย ให้ มาก ที่สุด และ ใช้ ภาษา 

ที่ เข้าใจ ง่าย สั้น กระ ทัด รัด แต่ ชัดเจน เพื่อ 

ประหยัด เวลา ของ ผู้ อ่าน หาก ใช้ค�าย่อต้อง

เขียนค�าเต็มไว้ครั้งแรกก่อน

บทคัดย่อ คือการย ่อ เนื้ อหาส� าคัญเป ็นประโยค 

สมบูรณ์และเป ็นร ้อยแก้วไม ่แบ ่งเป ็น 

ข้อ ๆ  ความยาวไม่เกนิ 15 บรรทดั และมส่ีวน  

ประกอบคือ วัตถุประสงค์ วัสดุและวิธีการ 

ผลและวิจารณ์หรือข้อเสนอแนะ (อย่างย่อ) 

ไม่ต้องมีเชิงอรรถอ้างอิงถึงเอกสารอยู่ใน 

บทคดัย่อ บทคดัย่อต้องเขียนท้ังภาษาไทย

และภาษาอังกฤษ

บทนำา อธิ บาย ความ เป็น มา และ ความ ส�าคัญ ของ 

ปัญหา ที่ท�าการ วิจัย ศึกษา ค้นคว้า งานวิจัย

ของผู้อ่ืนที่เก่ียวข้องวัตถุประสงค์ของการ 

วิจัย สมมติฐาน และ ขอบเขต ของ การ วิจัย

วิธีและวิธีการ อธิบายวิธีการด�าเนินการวิจัย โดยกล่าวถึง

ดำาเนินการ แหล่งที่มาของข้อมูล วิธีการรวบรวมข้อมูล 

วิธีการเลือกสุ่มตัวอย่างและการใช้เครื่องมือ

ช่วยในการวิจัยตลอดจนวิธีการวิเคราะห์

ข้อมูล หรือใช้หลักสถิติมาประยุกต์

ผล/ ผลการ อธิบายสิ่งที่ได้พบจากการวิจัย

ดำาเนินงาน โดยเสนอหลักฐานและข้อมูลอย่างเป็น 

ระเบียบพร้อมทั้งแปลความหมายของผล 

ที่ค้นพบหรือวิเคราะห์แล้วพยายามสรุป 

เปรียบเทียบกับสมมติฐานที่วางไว้

วิจารณ์ ควร เขียน อภิปราย ผล การ วิจัย ว่า เป็น ไป ตาม 

สมมติฐาน ที่ ตั้ง ไว้ หรือ ไม่ เพียง ใด และ ควร 

อ้างอิง ถึง ทฤษฎ ีหรอื ผล การ ด�าเนนิ งาน ของ ผู้ 

อื่น ที่ เกี่ยวข้อง ประกอบ ด้วย

สรุป (ถ้ามี) ควร เขียน สรุป เก่ียว กับ ความ เป็น มา และ 

ความ ส�าคัญ ของ ป ัญหา วัตถุประสงค ์  

ขอบเขตการ วิจัย วิธี การ วิจัย อย่าง สั้นๆ รวม 

ทั้งผล การ วิจัย (สรุป ให้ ตรง ประเด็น) และ 

ข้อ เสนอ แนะ ที่ อาจ น�า ผล งานการ วิจัย ไป ใช้  

ให้เป็น ประโยชน์ หรือ ให้ ข้อ เสนอ แนะ 

ประเด็น ปัญหา ที่ สามารถ ปฏิบัติ ได้ ส�าหรับ 

การ วิจัย ต่อ ไป

3. การเขียนเอกสารอ้างอิง

 การ อ้างอิง เอกสาร ใช้ ระบบ แวนคูเวอร์ (Vancouver style) 

โดยใส่ ตัวเลข ใน วงเล็บ หลัง ข้อความ หรือ หลัง ชื่อ บุคคล เจ้าของ 

ข้อความที่ อ้าง ถึง โดย ใช้ หมายเลข 1 ส�าหรับ เอกสาร อ้างอิง อันดับ 

แรก และ เรียง ต่อ ไป ตาม ล�าดับ ถ้า ต้องการ อ้างอิง ซ�้า ให้ ใช้ หมายเลข 

เดิม ห้าม ใช้ ค�า ย่อ ใน เอกสาร อ้างอิง ยกเว้น ชื่อ ต้น และ ชื่อ วารสาร 

บทความ ที่ บรรณาธิการ รับ ตี พิมพ์ แล้ว แต่ ยัง ไม่ เผย แพร่ ให้ ระบุ 

“ก�าลัง พิมพ์” บทความ ที่ ไม่ ได้ ตี พิมพ์ ให้ แจ้ง “ไม่ ได้ ตี พิมพ์” หลีก 

เลีย่ง “ตดิต่อ ส่วน ตวั” มา ใช้ อ้างองิ เว้น แต่ มี ข้อมูล ส�าคญั มาก ท่ี หาไม่ 

ได้ ทัว่ ๆ   ไป ให้ ระบ ุชือ่ และ วนั ที ่ตดิต่อ ใน วงเลบ็ ท้าย ชือ่ เรือ่ง ที ่อ้างองิ

 ชื่อ วารสาร ใน การ อ้างอิง ให้ ใช้ ชื่อ ย่อ ตาม รูป แบบ ของ U.S. 

Nation Library of Medicine ท่ี ตี พมิพ์ ใน Index Medicus ทุก ปี หรอื 

ในเว็บ ไซต์ http://www.nlm.nih.gov/tsd/serials/liji.html

 การ เขียน เอกสาร อ้างอิง ใน วารสาร วิชา การ มี หลัก เกณฑ์ ดังนี้

 3.1	 วารสาร	วิชา	การ

   ล�าดับ ท่ี. ชื่อ ผู้ นิพนธ์. ชื่อ เรื่อง. ชื่อ วารสาร ปี ท่ี พิมพ์:  

ปี ที่: หน้า แรก-หน้า สุดท้าย.

   วารสาร ภาษา ไทย ชือ่ ผู้ นิพนธ์ ให้ ใช้ ชื่อ เต็ม ทั้ง ชื่อ และ ชื่อ 

สกุล ชื่อ วารสาร เป็น ชื่อ เต็ม ปี ที่ พิมพ์ เป็น ปี พุทธ ศักราช วารสาร 

ภาษา องักฤษ ใช้ ชือ่ สกลุ ก่อน ตาม ด้วย อกัษร ย่อ ตัว หน้า ตัว เดียว ของ 

ชื่อ ตัว และ ชื่อ รอง ถ้า มี ผู้ นิพนธ์ มาก กว่า 6 คน ให้ ใส่ ชื่อ เพียง 6 คน 

แรก แล้ว ตาม ด้วย et al. (วารสาร ภาษา อังกฤษ) หรือ และ คณะ 

(วารสาร ภาษา ไทย) ชื่อ วารสาร ใช้ ชื่อ ย่อ ตาม แบบ ของ Index 

Medicus หรือ ตาม แบบ ที่ ใช้ ใน วาร สา รนั้นๆ เลข หน้า สุดท้าย ใส่ 

เฉพาะ เลข ท้ายตาม ตัวอย่าง ดังนี้

  	 3.1.1			เอกสาร	จาก	วารสาร	วิชา	การ

 1. วิทยา ส วัส ดิ วุฒิ พงศ์, พัช รี เงิน ตรา, ปราณี 

มหา ศักดิ์ พันธ์, ฉวีวรรณ เชา วกี รติ พงศ์, ยุวดี ตา ทิพย์. การ ส�ารวจ 

ความ ครอบคลมุ และ การ ใช้ บรกิาร ตรวจ หา มะเรง็ ปาก มดลกู ใน สตรี 

อ�าเภอ แม่สอด จังหวัด ตาก ปี 2540. วารสาร วิชา การ สาธารณสุข 

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 

1998; 55: 697-701.

   3.1.2		องค์กร	เป็น	ผู้	นิพนธ์

 1. คณะ ผู้ เชี่ยวชาญ จาก สมาคม อุร เวช แห่ง 

ประเทศ ไทย. เกณฑ์ การ วินิจฉัย และ แนวทาง การ ประเมิน การ สูญ 

เสีย สมรรถภาพทาง กาย ของ โรค ระบบ การ หายใจ เนื่องจาก การ 

ประกอบ อาชีพ. แพทย์ สภา สาร 2538; 24: 190-204.

 	 	 3.1.3		ไม่มี	ชื่อ	ผู้	นิพนธ์

  1. Coffee drinking and cancer of the pancreas 

(editorial). BMJ 1981; 283: 628.

  	 3.1.4		บทความ	ใน	ฉบับ	แทรก 

 1. วชิยั ตนั ไพจติร. สิง่ แวดล้อม โภชนาการ กบั 

สุขภาพ ใน: สม ชัย บวร กิตติ, จอห์น พี ลอฟทัส, บรรณาธิการ. 

เวช ศาสตร์ สิ่ง แวดล้อม. สาร ศิริราช 2539; 48 (ฉบับ ผนวก): 

153-61.



  วิธี การ เขียน ฉบับ แทรก

  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		ระบุ	ประเภท	ของ	บทความ

 1. บุญ เรือง  นิยม พร, ด�ารง เพ็ ชร พลาย, นันท วัน 

พรหม ผลิต, ทวี บุญ โชติ, สม ชัย บวร กิตติ, ประหยัด ทัศ นา ภรณ์. 

แอลกอฮอล์ กับ อุบัติเหตุ บน ท้อง ถนน (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 ตำารา หรือ รายงาน

   3.2.1		หนังสือ	หรือ	ต�ารา	ผู้	นิพนธ์	เขียน	ทั้ง	เล่ม

   ล�าดับ ที่. ชื่อ นิพนธ์. ชื่อ หนังสือ. ครั้ง ที่ พิมพ์. 

เมือง ที่ พิมพ์: ส�านัก พิมพ์; ปี ที่ พิมพ์.

    -  หนังสือ แต่ง โดย ผู้ นิพนธ์

     1. ธงชยั สนัต ิวงษ์. องค์การ และ การ บรหิาร 

ฉบับ แก้ไข ปรับปรุง. พิมพ์ ครั้ง ที่ 7. กรุงเทพมหานคร: ไทย วัฒนา 

พาณิช; 2535.

     2. Ringsven MK, Bond D. Gerontology 

and leadership skills for nurses. 2nd ed. Albany (NY): Delmar 

Publishers; 1996.

    -  หนังสือ มี บรรณาธิการ

     1. วิ ชาญ วิ ทยา ศัย, ประคอง วิ ทยา ศัย, 

บรรณาธิการ. เวช ปฏิบัติ ใน ผู้ ป่วย ติด เชื้อ เอดส์. พิมพ์ ครั้ง ที่ 1. 

กรุงเทพมหานคร: มูลนิธิ เด็ก; 2535.

     2. Norman IJ, Redfern SJ, editors. Mental 

health care for elderly people. New York: Churchill Livingstone; 

1996.

 	 	 3.2.2		บท	หนึ่ง	ใน	หนังสือ	หรือ	ต�ารา

   ล�าดับ ที่ .  ชื่อ ผู ้  นิพนธ์. ชื่อ เรื่อง  ใน: ชื่อ 

บรรณาธิการ, บรรณาธิการ. ชื่อ หนังสือ. ครั้ง ที่ พิมพ์. เมือง ที่ พิมพ์: 

ส�านัก พิมพ์; ปี ที่ พิมพ์. หน้า (หน้า แรก-หน้า สุดท้าย).

   1. เกรยีงศกัดิ ์จ ีระ แพทย์. การ ให้ สาร น�า้ และ เกลอื แร.่ 

ใน: มนตรี ตู้ จินดา, วินัย   สุ วัต ถี, อรุณ วงษ์    จิ ราษฎร์, ประอร ชวลิต 

ธ�ารง, พิภพ จิร ภิญโญ, บรรณาธิการ. กุมาร เวช ศาสตร์. พิมพ์ ครั้ง ที่ 

2. กรุงเทพมหานคร: เรือนแก้ว การ พิมพ์; 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  รายงาน การ ประชุม สัมมนา

   ล�าดับ ที่. ชื่อ บรรณาธิการ, บรรณาธิการ. ชื่อ เรื่อง. ชื่อ 

การ ประชุม; วัน เดือน ปี ประชุม; สถาน ที่ จัด ประชุม. เมือง ที่ พิมพ์: 

ส�านัก พิมพ์; ปี ที่ พิมพ์.

   1. อนุ  วัฒน ์  ศุภ ชุติ  กุล, งาม จิตต ์  จันทร สาธิต, 

บรรณาธิการ. นโยบาย สาธารณะ เพื่อ สุขภาพ. เอกสาร ประกอบ การ 

ประชมุ วชิา การ สถาบันวจิยั ระบบ สาธารณสุข ครัง้ ที ่2 เรือ่ง ส่ง เสรมิสุข 

ภาพ: บทบาท ใหม่ แห่ง ยุค ของ ทุก คน; 6-8 พฤษภาคม 2541; ณ 

โรงแรม โบ๊เบ๊ ทาวเวอร์. กรุงเทพมหานคร: ดี ไซร์; 2541.

   2. Kimura J, Shibasaki H, editors. Recent advances 

in clinical neurophysiology. Proceedings of the 10th International 

congress of EMG and clinical Neurophysiology; 1995 Oct 15-

19; Kyoto, Japan. Amsterdam: Elsevier; 1996.

   3. Bengtsson S, Solheim BG, Enforcement of data 

protection, privacy and security in medical informatics. In:  Lun KC, 

Degoulet P, Piemme TE. Rienhoff O, editors. MEDINFO 92.

4. การ ส่ง ต้นฉบับ
 4.1 ให้ ใช้ โปรแกรม Microsoft Word พิมพ์ บทความ ด้วย 

รูป แบบ อักษร Eucrosia UPC ขนาด 16 ตัว อักษร  
ต่อ นิ้ว และ Print หน้า เดียว ลง ใน กระดาษ ขนาด A4 
(21.6 X 27.9 ซ.ม.) และ ส่ง ไฟล์ ต้นฉบับ เอกสาร มา 
พร้อม กับ แผ่น CD

 4.2 ภาพ ประกอบ ถ้า เป็น ภาพ ลาย เส้น ต้อง เขียน ด้วย หมึก ด�า 
บน กระดาษ หนา มัน ถ้า เป็น ภาพถ่าย ควร เป็น ภาพ 
โปสการ์ด แทน กไ็ด้ หรอื save เป็น ไฟล์ .JPEG หรอื .TIFF 
ส�าหรับ การ เขียน ค�า อธิบาย ให้ เขียน แยก ต่าง หาก อย่า 
เขียน ลง ใน ภาพ โปสการ์ด

5. การ รับ เรื่อง ต้นฉบับ
 5.1 เรื่อง ที่ รับ ไว้ กอง บรรณาธิการ จะแจ้ง ตอบ รับ ให้ ผู้ เขียน 

ทราบ
 5.2  เรือ่ง ที ่ไม่ ได้ รบั พจิารณา ลง พมิพ์ กอง บรรณาธกิาร จะแจ้ง 

ให้ ทราบ  แต่ จะ ไม่ ส่ง ต้นฉบับ คืน
 5.3  เรื่อง ที่ ได้ รับ พิจารณา ลง พิมพ์  กอง บรรณาธิการจะ ส่ง  

ส�าเนา พิมพ์ ให้ ผู้ เขียน เรื่อง ละ 1 ชุด

ความรับผิดชอบ
 บทความ ที ่ลง พมิพ์ ใน วารสาร ส�านกังาน ป้องกนั ควบคมุ โรค  
ที่ 6 ขอนแก่น ถือ เป็น ผล งาน ทาง วิชา การ หรือ วิจัย  และ วิเคราะห์ 
ตลอด จน เป็น ความ เห็น ส่วน ตัว ของ ผู้ เขียน ไม่ใช่ ความ เห็น ของ 
ส�านักงาน ป้องกัน ควบคุม โรค ที่ 6 จังหวัดขอนแก่น หรือ ของ 
กอง บรรณาธิการ แต่ ประการ ใด  ผู ้เขียน ต้อง รบั ผดิ ชอบ ต่อ บทความ 
ของ ตน
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