
ทายเลม

คําแนะนําสําหรับผูเขียน

 วารสารวิชาการสํานกังานปองกันควบคุมโรคท่ี 9 จงัหวัดนครราชสีมา ยนิดรีบับทความวิชาการหรือรายงาน

ผลวิจัยเก่ียวกับโรคติดตอ โรคติดเช้ือ หรือโรคไมติดตอ ตลอดจนผลงานควบคุมโรคตางๆ โดยเนนเรื่องที่สงมา

จะตองไมเคยตีพิมพหรือกําลังตีพิมพวารสารฉบับอื่นมากอน ทุกผลงานวิชาการที่ลงตีพิมพเผยแพรจะตองผาน

การพจิารณากล่ันกรองจากผูเช่ียวชาญทางดานเนือ้หาและรปูแบบการวจิยั จาํนวน 2 ทาน ทีจ่ะชวยพฒันาตนฉบบั

ใหมีคุณภาพมากขึ้น และบทความในวารสารไดผานระบบตรวจสอบ การลอกเลียนวรรณกรรมทางวิชาการของ

จุฬาลงกรณวิทยาลัย ทั้งนี้ทางกองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจทานแกไขเร่ืองตนฉบับและพิจารณาตี

พิมพตามลําดับกอนหลัง

หลักเกณฑลําคําแนะนําสําหรับสงเรื่องเพื่อลงพิมพ

 1. บทความที่สงลงพิมพ

 นพินธตนฉบับ ควรเขยีนเปนบทหรอืตอนตามลาํดบัดังนี ้บทคดัยอ บทนาํ วสัดุ และวธิกีาร ผลวจิารณ ผล

สรุป กิตติกรรมประกาศ เอกสารอางอิง ความยาวของเรื่องไมเกิน 12 หนาพิมพ

 รายงานผลปฏิบัติงาน ประกอบดวย บทคดัยอ บทนํา วิธีการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน วิจารณ ผล

สรุป กิตติกรรมประกาศ เอกสารอางอิง

 บทความฟนวิชาการ ควรเปนบทความท่ีใหความรูใหม รวบรวมสิ่งตรวจพบใหม หรือเรื่องที่นาสนใจท่ีผู

อานนําไปประยุกตได หรือเปนบทความวิเคราะหสถานการณโรคตางๆ ประกอบดวย บทความยอ บทนําความรู 

หรือขอมูลเก่ียวกับเรื่องที่นํามาเขียน วิจารณ หรือวิเคราะห ความรูหรือขอมูลที่นํามาเขียน สรุป เอกสารอางอิงที่

คอนขางทันสมัย

 ยอเอกสาร อาจยอจากบทความภาษาตางประเทศหรือภาษาไทยที่ตีพิมพไมเกิน 2 ป

 2. การเตรียมบทความเพ่ือลงพิมพ

 ชื่อเรื่อง  ควรส้ันกะทัดรัด ใหไดใจความท่ีครอบคลุมและตรงกับวัตถุประสงคและเนื้อเรื่อง ชื่อเรื่อง ตอง

มีภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

 ชื่อผูเขียน  ใหมีทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศ (ไมใชคํายอ) คําสําคัญ พรอมทั้งอธิบายตอทายช่ือ

และสถานที่ทํางาน

 บทคัดยอ  คือ การยอเนื้อหาสําคัญ ไมอธิบายยาว ไมวิจารณละเอียด เอาแตเนื้อหาที่จําเปนเทานั้น ระบุ

ตัวเลขทางสถิติที่สําคัญ ใชภาษารัดกุมเปนประโยคที่สมบูรณ และเปนรอยแกวไมแบงเปนขอๆ ในการเขียน

บทคัดยอมีสวนประกอบดังนี้ วัตถุประสงค ขอบเขต การวิจัย วิธีรวบรวมและวิเคราะห ขอมูลและวิจารณผลหรือ

ขอเสนอแนะ (อยางยอ) ไมตองมเีชงิอรรถอางองิเอกสารอยูในบทคดัยอ ตองเขยีนทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ

 บทนํา  อธิบายความเปนมาและความสําคัญของปญหาท่ีทําวิจัยศึกษาคนควาของผูอื่นที่เก่ียวของ 

วัตถุประสงคของการวิจัย สมมุติฐาน ขอบเขตการวิจัย

 วธิแีละวธิกีารวจิยั อธบิายวธิกีารดาํเนนิการวจิยั โดยกลาวถึงแหลงทีม่าของขอมลู วธิกีารรวบรวมขอมลู 

วิธีการเลือกสุมตัวอยางและการใชเคร่ืองมือในการวิจัยตลอดจนวิธีการวิเคราะหขอมูล หรอืใชหลักสถิติ

มาประยุกต  

 ผล/ผลการดําเนินงาน อธิบายส่ิงที่ไดพบจากการวิจัยโดยเสนอหลักฐานและขอมูลอยางเปนระเบียบ 

พรอมท้ังแปลความหมายของผลที่คนพบหรือวิเคราะหแลวพยายามสรุปเปรียบเทียบกีบสมมุติฐานที่วางไว

 วิจารณผล ควรเขียนอภิปรายผลการวิจัย วาเปนไปตามสมมุติฐานทีตั้งไวหรือไมเพียงใด และควรอางอิง

ถึงทฤษฎีหรือผลการวิจัยหรือผลการดําเนินงานของผูอื่นที่เก่ียวของประกอบดวย

 บทสรุ ป (ถามี) ควรเขียนเก่ียวกบัความเปนมาและความสําคญัของปญหา วตัถุประสงค ขอบเขตการวิจยั 
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วธิกีารวิจยัอยางสัน้ๆ รวมท้ังผลการวิจยั (สรปุใหตรงประเด็น) และขอเสนอแนะท่ีอาจนําผลงานการวิจยัไปใชให

เปนประโยชนหรือใหขอเสนอแนะ ประเด็นปญหาที่สามารถปฏิบัติไดสําหรับการวิจัยตอไป

 เอกสารอางองิ ใชการอางองิแบบแวนคูเวอร โดยใสตวัเลขในวงเล็บยกไวหลงัขอความ หรอืหลงัช่ือบคุคล

เจาของขอความที่อางถึง โดยใชหมายเลข 1 สําหรับเอกสารอางอิงอันดับแรก และเรียงตอไปตามลําดับ

ถาตองการอางอิงซํ้าใหใชหมายเลขเดิม

 3. รูปแบบการเขียนเอกสารอางอิง

      3.1 การอางวารสาร

              ก.  ภาษาอังกฤษ ประกอบดวย

ชื่อผูแตง (สกุล อักษรยอของช่ือ). ชื่อเรื่อง, ชื่อยอวารสาร ป ค.ศ. ; ปที่พิมพ (Volume) : หนา

           ในกรณีที่ผูแตงไมเกิน 6 คน ใหใสชื่อผูแตงทุกคนค่ันดวยเครื่องหมายจุลภาพ (,) แตถาเกิน ใหใส

ชื่อ 3 คนแรก แลวเติม et al.

ตัวอยาง

Fisschl MA, Dickinson Gm, Scott GB. Evaluation of heterosexual partners, Children household contacts of 

adultwith ALDS. JAMA 1987 ; 2557 640 - 644.

            ข.  ภาษาไทย ใชเชนเดียวกับภาษาอังกฤษ แตชื่อผูแตงใหเขียนชื่อเต็มตามดวยนามสกุลและใชชื่อ

วารสารเปนตัวเต็ม

ตัวอยาง

ธีระ รามสูตล นิวัต มนตรีสุวัต, สุรศักดิ์ สัมปตตะวนิช, และคณะ. อุบัติการณโรคเรื้อนระยะแรก โดยการศึกษา

จุลพยาธิวิทยา คลินิกจากวงดานของผิวหนังผูปวยโรคเรื้อนที่สงสัยเปนโรคเรื้อน 589 ราย. วารสารโรคติดตอ 

2527 ; 10 : 101 – 102. 

      3.2 การอิงอางหนังสือหรือตํารา

    ก.  การอางอิงหนังสือหรือตํารา

ชื่อผูแตง (สกุล อักษรยอของช่ือ). ชื่อหนังสือ, ครั้งที่พิมพ. เมืองที่พิมพ : สํานักพิมพ, ปที่พิมพ.

ตัวอยาง

Joman k.Tubersulosis case – finding and chemotherapy, Geneva : Work Health Organization, 1979. 

  ข.  การอางบทหนึ่งในหนังสือหรือตํารา

ชื่อผูเขียน. ชื่อเรื่อง. ใน : ชื่อบรรณาธิการ, บรรณาธิการ. ชื่อหนังสือ. ครั้งที่พิมพ. เมืองที่พิมพ : สํานักพิมพ ; ป

ที่พิมพ : หนา.

ตัวอยาง

ศรีชยั หลูอารยีสวุรรณ. การดือ้ยาของเชือ้มาลาเรยี. ใน : ศรชียั หลอูารยีสวุรรณ, ดนยั บนุนาค, คณุหญติระหนกัจิต 

หะริณสุต, บรรณาธิการ. ตาํราอายุรศาสตรเขตรอน. พมิพครัง้ที ่1 . กรงุเทพฯ : รวมทรรศน; 2553 : 115 – 120.

      3.3 การอางอิงวิทยานิพนธ

ชื่อผูนิพนธ. ชื่อเรื่อง [ประเภท/ระดับปริญญา]. เมืองที่พิมพ:มหาวิทยาลัย; ปที่ไดรับปริญญา.

ตัวอยาง

ชื่อผูนิพนธ. ชื่อเรื่อง [ประเภท/ระดับปริญญา]. เมืองที่พิมพ:มหาวิทยาลัย; ปที่ไดรับปริญญา.

ตัวอยาง

อังคาร ศรีชัยรัตนกูล. การศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตของผูเปนโรคซึมเศราชนิดเฉียบพลันและชนิดเร้ือรัง 

[วิทยานิพธปริญญาวิทยาศาตรมหาบัณฑิต]. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย; 2543.

      3.4 การอางอิงเอกสารอิเล็กทรอนิกส
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ชื่อผูแตง. ชื่อบทความ [ประเภทของเร่ือง/วัสดุ]. ปที่พิมพ[เขาถึงเมื่อ วันที่ เดือน ป]. เขาถึงไดจาก/ http://...

 4. การสงตนฉบับ

      4.1 ใหพิมพดีดหนาเดียวลงบนกระดาษส้ัน ขนาด A4 (21 x 29.7 ซม.) ใช Font Angsana new ขนาด

ตัวอักษร 16 จํานวน 12 แผน 

      4.2  การเขียนตนฉบับควรใชภาษาไทยใหมากที่สุด  ยกเวนคําภาษาไทยท่ีแปลงไมไดหรือแปลงแลว

ทําใหใจความไมชัดเจน

      4.3 ภาพประกอบถาเปนภาพลายเสนตองเขียนดวยหมกึบนกระดาษหนามัน ถาเปนภาพถายควรเปน

ภาสไลดหรืออาจใชภาพโปสการดแทนก็ได  การเขียนคําอธิบายใหเขียนแยกตางหากอยาเขียนลงในรูป

ขั้นตอนการสงบทความ

  1. เขา https : //www.tci- thaijo.org/index.php/ODPC9/index

  2. สมัครสมาชิก Register สราง Username / Password สราง Prole จากน้ัน เขาสูระบบ  log in  และไป

ยังขั้นตอนการ SUBMISSION

  3. SUBMIOSSION  

คลิก NEW SUBMISSION

STEP 1  เลือกทุกชองทางเพ่ือเปนการยืนยันวาบทความของทานเปนไปตามเงื่อนไขที่วารสารกําหนด

STEP 2  อัพโหลดบทความเปนไฟล Word หรือไฟลแนบอื่น ๆ

STEP 3 กรอกรายละเอียดขอมูลตาง ๆ สําหรับบทความของทาน เชน  ขอมูล  Author, Title, Abstract, 

  Keywords, References

STEP 4   ยืนยันการสงบทความ

STEP 5   เสร็จสิ้นการ SUBMISSION และเขาสูกระบวนการตรวจสอบโดยบรรณาธิการ (Editor)

 5. การรับเรื่องตนฉบับ

      5.1  เรื่องที่รับไว  กองบรรณาธิการจะแจงตอบรับใหผูเขียนทราบ

      5.2  เรื่องที่ไมไดรับการพิจารณาลงพิมพ  กองบรรณาธิการจะแจงใหทราบแตจะไมสงตนฉบับคืน

      5.3  เรื่องที่ไดรับพิจารณาลงพิมพ  กองบรรณาธิการจะแจงใหผูเขียนทราบ

บทบาทและหนาที่ของผูนิพนธ

 1. ผูนิพนธตองรับรองวาผลงานท่ีสงมานั้นเปนผลงานใหมและไมเคยตีพิมพที่ใดมากอน

 2. ผูนิพนธตองรายงานขอเท็จจริงที่เกิดขึ้นจากการทําวิจัย ไมบิดเบือนขอมูล

 3. ผูนิพนธตองอางอิงผลงานของผูอื่น หากมีการนําผลงานเหลานั้นมาใชในผลงานตัวเอง

 4. ผูนิพนธตองเขียนบทความวิจัยใหถูกตองตามรูปแบบที่กําหนดไวใน “คําแนะนําผูเขียน”

 5. ผูนิพนธที่มีชื่อปรากกฎในบทความทุกคน ตองเปนผูที่มีสวนในการดําเนินการวิจัยจริง

บทบาทหนาที่ของกองบรรณาธิการ

 1. บรรณาธิการวารสารมีหนาทีพ่จิารณาคุณภาพของบทความ เพ่ือตีพมิพเผยแพรในวารสารท่ีตนรับผดิชอบ

 2. บรรณาธิการตองไมเปดเผยขอมูลของผูนิพนธ และผูประเมินบทความ

 3. บรรณาธิการตองไมปฏิเสธการตีพิมพบทความเพราะความสงสัยหรือไมแนใจ

บทบาทและหนาที่ของผูประเมินบทความ

 1. ผูประเมินบทความตองรักษาความลับและไมเปดเผยขอมูล

 2. ผูประเมินบทความควรประเมินบทความในสาขาวิชาที่ตนมีความเชี่ยวชาญ

 3. ผูประเมินบทความตองระบุผลงานวิจัยที่สําคัญและสอดคลองกับบทความที่กําลังประเมินแตผูนิพนธ

  ไมไดอางอิงถึง
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