ท้ายเล่ม

คำ�แนะนำ�สำ�หรับผู้เขียน

วารสารวิชาการสำ�นักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา ยินดีรับบทความวิชาการหรือ
รายงานผลวิจัยเกี่ยวกับโรคติดต่อ โรคติดเชื้อ หรือโรคไม่ติดต่อ ตลอดจนผลงานควบคุมโรคต่างๆ โดยเน้นเรื่อง
ที่ส่งมาจะต้องไม่เคยตีพิมพ์หรือกำ�ลังตีพิมพ์ในวารสารฉบับอื่นมาก่อน ทุกผลงานวิชาการที่ลงตีพิมพ์เผยแพร่  
จะต้องผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากผู้เชี่ยวชาญทางด้านเนื้อหาและรูปแบบการวิจัย  จำ�นวน 2 ท่าน ที่จะช่วย
พัฒนาต้นฉบับให้มีคุณภาพมากขึ้น ทั้งนี้ทางกองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจทานแก้ไขเรื่องต้นฉบับ
และพิจารณาตีพิมพ์ตามลำ�ดับก่อนหลัง

หลักเกณฑ์และคำ�แนะนำ�สำ�หรับส่งเรื่องเพื่อลงพิมพ์

1. บทความที่ส่งลงพิมพ์
นิ พ นธ์ ต้ นฉบั บ ควรเขี ย นเป็ น บทหรื อ ตอนตามลำ � ดั บ ดั ง นี้ บทคั ด ย่ อ บทนำ �  วั ส ดุ และวิ ธีก าร
ผลวิจารณ์ ผลสรุป กิตติกรรมประกาศ เอกสารอ้างอิง ความยาวของเรื่องไม่เกิน 12 หน้าพิมพ์
รายงานผลปฏิบัติงาน ประกอบด้วย บทคัดย่อ บทนำ�  วิธีการดำ�เนินงาน ผลการดำ�เนินงาน วิจารณ์
ผลสรุป กิตติกรรมประกาศ เอกสารอ้างอิง
บทความฟื้นวิชา ควรเป็นบทความที่ให้ความรู้ใหม่ รวบรวมสิ่งตรวจพบใหม่ หรือเรื่องที่น่าสนใจที่
ผู้อ่านนำ�ไปประยุกต์ได้ หรือเป็นบทความวิเคราะห์สถานการณ์โรคต่างๆ ประกอบด้วย บทความย่อ บทนำ�
ความรู้ หรือข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องที่นำ�มาเขียน วิจารณ์ หรือวิเคราะห์ ความรู้หรือข้อมูลที่นำ�มาเขียน สรุป เอกสาร
อ้างอิงที่ค่อนข้างทันสมัย
ย่อเอกสาร อาจย่อจากบทความภาษาต่างประเทศหรือภาษาไทยที่ตีพิมพ์ไม่เกิน 2 ปี
2. การเตรียมบทความเพื่อลงพิมพ์
ชื่อเรื่อง ควรสั้นกระทัดรัด ให้ได้ใจความที่ครอบคลุมและตรงกับวัตถุประสงค์และเนื้อเรื่อง ชื่อเรื่อง
ต้องมีภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ชื่อผู้เขียน ให้มีทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ (ไม่ใช้คำ�ย่อ) คำ�สำ�คัญ พร้อมทั้งอธิบายต่อท้ายชื่อ
และสถานที่ทำ�งาน
บทคัดย่อ คือ การย่อเนื้อหาสำ�คัญ ไม่อธิบายยาว ไม่วิจารณ์ละเอียด เอาแต่เนื้อหาที่จำ�เป็นเท่านั้น ระบุ
ตัวเลขทางสถิติที่สำ�คัญ ใช้ภาษารัดกุมเป็นประโยคสมบูรณ์ และเป็นร้อยแก้วไม่แบ่งเป็นข้อๆ ความยาวไม่เกิน
150 คำ�  ในการเขียนบทคัดย่อมีส่วนประกอบดังนี้ วัตถุประสงค์ ขอบเขต การวิจัย วิธีรวบรวมและวิเคราะห์
ข้อมูล และวิจารณ์ผลหรือข้อเสนอแนะ (อย่างย่อ) ไม่ต้องมีเชิงอรรถอ้างอิงเอกสารอยู่ในบทคัดย่อ ต้องเขียน
ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
บทนำ� อธิบายความเป็นมาและความสำ�คัญของปัญหาที่ทำ�วิจัยศึกษาค้นคว้าของผู้อื่นที่เกี่ยวข้อง
วัตถุประสงค์ของการวิจัย สมมุติฐาน ขอบเขตของการวิจัย
วิธแี ละวิธกี ารวิจยั อธิบายวิธกี ารดำ�เนินการวิจยั โดยกล่าวถึงแหล่งทีม่ าของข้อมูล วิธกี ารรวบรวมข้อมูล
วิธีการเลือกสุ่มตัวอย่างและการใช้เครื่องมือช่วยในการวิจัยตลอดจนวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล หรือใช้หลักสถิติ
มาประยุกต์
ผล/ผลการดำ�เนินงาน อธิบายสิ่งที่ได้พบจากการวิจัยโดยเสนอหลักฐานและข้อมูลอย่างเป็นระเบียบ
พร้อมทั้งแปลความหมายของผลที่ค้นพบหรือวิเคราะห์แล้วพยายามสรุปเปรียบเทียบกับสมมุติฐานที่วางไว้

112

วารสารวิชาการ สคร. 9 ปี 2561 : 24(2) DPC 9 J 2018

วิจารณ์ผล ควรเขียนอภิปรายผลการวิจัย ว่าเป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้หรือไม่เพียงใด และควร
อ้างอิงถึงทฤษฎีหรือผลการวิจัยหรือผลการดำ�เนินงานของผู้อื่นที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย
บทสรุป (ถ้ามี) ควรเขียนสรุปเกีย่ วกับความเป็นมาและความสำ�คัญของปัญหา วัตถุประสงค์ ขอบเขตการวิจยั
วิธีการวิจัยอย่างสั้นๆ รวมทั้งผลการวิจัย (สรุปให้ตรงประเด็น) และข้อเสนอแนะที่อาจนำ�ผลงานการวิจัยไปใช้
ให้เป็นประโยชน์หรือให้ข้อเสนอแนะ ประเด็นปัญหาที่สามารถปฏิบัติได้สำ�หรับการวิจัยต่อไป
เอกสารอ้างอิง ใช้การอ้างอิงแบบแวนคูเวอร์ โดยใส่ตัวเลขในวงเล็บยกไว้หลังข้อความ หรือหลังชื่อ
บุคคลเจ้าของข้อความที่อ้างถึง โดยใช้หมายเลข 1 สำ�หรับเอกสารอ้างอิงอันดับแรก และเรียงต่อไปตามลำ�ดับ  
ถ้าต้องการอ้างอิงซํ้าให้ใช้หมายเลขเดิม
3. รูปแบบการเขียนเอกสารอ้างอิง
3.1 การอ้างวารสาร
ก. ภาษาอังกฤษ ประกอบด้วย
ชื่อผู้แต่ง (สกุล อักษรย่อของชื่อ). ชื่อเรื่อง, ชื่อย่อวารสาร ปี ค.ศ. ; ปีที่พิมพ์ (Volume) : หน้า
ในกรณีที่ผู้แต่งไม่เกิน 6 คน ให้ใส่ชื่อผู้แต่งทุกคนคั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาพ (,) แต่ถ้าเกิน
ให้ใส่ชื่อ 3 คนแรก แล้วเติม et al.
ตัวอย่าง
Fisschl MA, Dickinson Gm, Scott GB. Evaluation of heterosexual partners, children household contacts
of adult with AIDS. JAMA 1987 ; 2557 640 - 644.
ข. ภาษาไทย ใช้เช่นเดียวกับภาษาอังกฤษ แต่ชื่อผู้แต่งให้เขียนชื่อเต็มตามด้วยนามสกุลและ
ใช้ชื่อวารสารเป็นตัวเต็ม
ตัวอย่าง
ธีระ รามสูตร, นิวัต มนตรีสุวัต, สุรศักดิ์ สัมปัตตะวนิช, และคณะ. อุบัติการณ์โรคเรื้อนระยะแรก โดยการ
ศึกษาจุลพยาธิวิทยา คลินิกจากวงด่างของผิวหนังผู้ป่วยโรคเรื้อนที่สงสัยเป็นโรคเรื้อน 589 ราย. วารสาร
โรคติดต่อ 2527 ; 10 : 101 - 102.
3.2 การอ้างอิงหนังสือหรือตำ�รา
ก. การอ้างอิงหนังสือหรือตำ�รา
ชื่อผู้แต่ง (สกุล อักษรย่อของชื่อ). ชื่อหนังสือ, ครั้งที่พิมพ์. เมืองที่พิมพ์ : สำ�นักพิมพ์, ปีที่พิมพ์.
ตัวอย่าง
Joman K. Tubersulosis case - fif inding and chemotherapy, Geneva : Work Health Organization, 1979.
ข. การอ้างบทหนึ่งในหนังสือหรือตำ�รา
ชื่อผู้เขียน. ชื่อเรื่อง. ใน : ชื่อบรรณาธิการ, บรรณาธิการ. ชื่อหนังสือ. ครั้งที่พิมพ์. เมืองที่พิมพ์ : สำ�นักพิมพ์ ;
ปีที่พิมพ์ : หน้า.
ตัวอย่าง
ศรีชยั หลูอารียส์ วุ รรณ. การดือ้ ยาของเชือ้ มาลาเรีย. ใน : ศรชัย หลูอารียส์ วุ รรณ, ดนัย บุนนาค, คุณหญิงตระหนักจิต
หะริณสุต, บรรณาธิการ. ตำ�ราอายุรศาสตร์เขตร้อน. พิมพ์ครัง้ ที่ 1. กรุงเทพฯ : รวมทรรศน์; 2553 : 115 - 120.
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3.3 การอ้างอิงวิทยานิพนธ์
ชื่อผู้นิพนธ์. ชื่อเรื่อง [ประเภท/ระดับปริญญา]. เมื่องที่พิมพ์:มหาวิทยาลัย; ปีที่ได้รับปริญญา.
ตัวอย่าง
อังคาร ศรีชัยรัตนกูล. การศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตของผู้เป็นโรคซึมเศร้าชนิดเฉียบพลันและชนิดเรื้อรัง
[วิทยานิพนธ์ปริญญาวทยาศาสตรมหาบัณฑิต]. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2543.
3.4 การอ้างอิงเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
ชื่อผู้แต่ง. ชื่อบทความ [ประเภทของเรื่อง/วัสดุ]. ปีพิมพ์
[เข้าถึงเมื่อ ปี เดือน วันที่]. เข้าถึงได้จาก/ http://...
4. การส่งต้นฉบับ
4.1 ให้พิมพ์ดีดหน้าเดียวลงบนกระดาษสั้น ขนาด A4 (21 x 29.7 ซม.) ใช้ Font Angsana new
ขนาดตัวอักษร 16 จำ�นวน 12 แผ่น ส่งบทความซึ่งพิมพ์ในแผ่นเก็บข้อมูล สำ�หรับเครื่องคอมพิวเตอร์มายัง
ที่บรรณาธิการ
4.2 การเขียนต้นฉบับควรใช้ภาษาไทยให้มากที่สุด ยกเว้นคำ�ภาษาไทยที่แปลงไม่ได้หรือแปลงแล้ว
ทำ�ให้ใจความไม่ชัดเจน
4.3 ภาพประกอบ ถ้าเป็นภาพลายเส้นต้องเขียนด้วยหมึกบนกระดาษหนามัน ถ้าเป็นภาพถ่าย
ควรเป็นภาพสไลด์หรืออาจใช้ภาพโปสการ์ดแทนก็ได้ การเขียนคำ�อธิบายให้เขียนแยกต่างหากอย่าเขียนลงในรูป
4.4 การส่งเรื่องตีพิมพ์ให้ส่งต้นฉบับ เป็นไฟล์อิเลคทรอนิกส์ มาที่ E-mail : Journaldpc9@
gmail.com
5. การรับเรื่องต้นฉบับ
5.1 เรื่องที่รับไว้ กองบรรณาธิการจะแจ้งตอบรับให้ผู้เขียนทราบ
5.2 เรื่องที่ไม่ได้รับพิจารณาลงพิมพ์ กองบรรณาธิการจะแจ้งให้ทราบแต่จะไม่ส่งต้นฉบับคืน
5.3 เรื่องที่ได้รับพิจารณาลงพิมพ์ กองบรรณาธิการจะแจ้งให้ผู้เขียนทราบ
ความรับผิดชอบ
บทความที่ลงพิมพ์ในวารสารวิชาการสำ�นักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา ถือว่าเป็น
ผลงานวิชาการหรือวิจัย และวิเคราะห์ ตลอดจนเป็นความเห็นส่วนตัวของผู้เขียน ไม่ใช่ความเห็นของสำ�นักงาน
ป้องกันควบคุมโรคที่ 9 หรือกองบรรณาธิการแต่ประการใด ผู้เขียนจำ�ต้องรับผิดชอบต่อบทความของตน
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