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คําแนะนําสําหรับผู้เขียน
วารสารควบคุมโรค ยินดีรับบทความวิชาการหรือรายงานผลการวิจัยที่เกี่ยวกับโรคติดต่อหรือโรค
ติดเชื้อและโรคไม่ติดต่อ ตลอดจนผลงานการควบคุมโรคต่าง ๆ โดยเรื่องที่ส่งมาจะต้องไม่เคยตีพิมพ์หรือกําลัง
รอพิมพ์ในวารสารอื่น ทั้งนี้ ทางกองบรรณาธิการตรวจทานแก้ไขเรื่องต้นฉบับและพิจารณาตีพิมพ์ตามลําดับ
ก่อนหลัง

หลักเกณฑ์และคํานําสําหรับส่งเรื่องลงพิมพ์
1. บทความที่ส่งลงพิมพ์
นิพนธ์ตน้ ฉบับ

การเขียนเป็นบทหรือตอนตามลําดับ ดังนี้ "บทคัดย่อ บทนํา วัสดุและวิธีการศึกษา
ผลการศึกษา วิจารณ์ สรุป กิตติกรรมประกาศ เอกสารอ้างอิง" ความยาวของเรื่อง
ไม่เกิน 10 หน้าพิมพ์

รายงานผลการ
ปฏิบัติงาน

ประกอบด้วย บทคัดย่อ บทนํา วิธีการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน วิจารณ์
กิตติกรรมประกาศ เอกสารอ้างอิง

บทความพื้นวิชา

ควรเป็นบทความที่ให้ความรูใ้ หม่ รวบรวมสิง่ ที่ตรวจพบใหม่ หรือเรื่องที่นา่ สนใจ
ที่ผู้อ่านนําไปประยุกต์ได้ หรือเป็นบทความวิเคราะห์สถานการณ์โรคต่าง ๆ
ประกอบด้วย บทคัดย่อ บทนํา ความรู้หรือข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องที่นํามาเขียน วิจารณ์
หรือวิเคราะห์ สรุป เอกสารอ้างอิงที่ค่อนข้างทันสมัย

ย่อเอกสาร

อาจย่อบทความภาษาต่างประเทศหรือภาษาไทย ที่ตีพิมพ์ไม่เกิน 2 ปี

2. การเตรียมบทความเพื่อลงพิมพ์
ชื่อเรื่อง

ควรสั้นกะทัดรัด ให้ได้ใจความที่ครอบคลุมและตรงกับวัตถุประสงค์และเนื้อเรื่อง
ชื่อเรื่องต้องมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

ชื่อผู้เขียน

ให้มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (ไม่ใช้คําย่อ) พร้อมทั้งอภิไธยต่อท้ายชื่อ
และสถาบันทีท่ ํางานอยู่ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

เนื้อเรื่อง

ควรใช้ภาษาไทยให้มากทีส่ ุด และภาษาที่เข้าใจง่าย สั้น กะทัดรัดและชัดเจน
เพื่อประหยัดเวลาของผู้อา่ น หากใช้คําย่อต้องเขียนคําเต็มไว้ครั้งแรกก่อน

บทคัดย่อ

คือการย่อเนื้อหาสําคัญ เอาเฉพาะที่จําเป็นเท่านั้น ระบุตัวเลขทางสถิติทสี่ ําคัญ
ใช้ภาษารัดกุมเป็นประโยคสมบูรณ์และเป็นร้อยแก้ว ความยาวไม่เกิน 15 บรรทัด
และมีส่วนประกอบคือ วัตถุประสงค์ วัสดุและวิธีการศึกษา ผลการศึกษา และ

วิจารณ์หรือข้อเสนอแนะ (อย่างย่อ) ไม่ต้องมีเชิงอรรถอ้างอิง บทคัดย่อต้องเขียน
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
บทนํา

อธิบายความเป็นมาและความสําคัญของปัญหาที่ทําการวิจัย ศึกษาค้นคว้าของ
ผู้ที่เกี่ยวข้อง และวัตถุประสงค์ของการวิจัย

วัสดุและวิธีการศึกษา

อธิบายวิธีการดําเนินการวิจัย โดยกล่าวถึงแหล่งที่มาของข้อมูล วิธีการรวบรวม
ข้อมูล วิธีการเลือกสุ่มตัวอย่าง และการใช้เครื่องมือช่วยในการวิจัย ตลอดจนวิธีการ
วิเคราะห์ข้อมูลหรือใช้หลักสถิติมาประยุกต์

ผลการศึกษา

อธิบายสิ่งที่ได้จากการวิจัย โดยเสนอหลักฐานและข้อมูลอย่างเป็นระเบียบ
พร้อมทั้งแปลความหมายของผลที่ค้นพบหรือวิเคราะห์

วิจารณ์

ควรเขียนอภิปรายผลการวิจัยว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้หรือไม่เพียงใด
และควรอ้างอิงถึงทฤษฎีหรือผลการศึกษาของผู้ที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย

สรุป (ถ้ามี)

ควรเขียนสรุปเกี่ยวกับการวิจัย (ให้ตรงประเด็น) และข้อเสนอแนะที่นําผลการไปใช้
ประโยชน์ หรือสําหรับการวิจัยครั้งต่อไป

เอกสารอ้างอิง

1) ผู้เขียนต้องรับผิดชอบในความถูกต้องของเอกสารอ้างอิง การอ้างอิงเอกสารใช้
ระบบ Vancouver
2) การอ้างอิงเอกสารใด ให้ใช้เครื่องหมายเชิงอรรถเป็นหมายเลข โดยใช้หมายเลข
1 สําหรับเอกสารอ้างอิงอันดับแรก และเรียงต่อตามลําดับ แต่ถ้าต้องการอ้างอิง
ซ้ํา ให้ใช้หมายเลขเดิม
3) เอกสารอ้างอิงหากเป็นวารสารภาษาอังกฤษให้ใช้ชื่อย่อวารสารตามหนังสือ
Index Medicus การใช้เอกสารอ้างอิงไม่ถูกแบบจะทําให้เรื่องที่ส่งมาเกิดความ
ล่าช้าในการพิมพ์ เพราะต้องมีการติดต่อผู้เขียนเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมครบตาม
หลักเกณฑ์

3. รูปแบบการอ้างอิง (โปรดสังเกตเครื่องหมายวรรคตอนในทุกตัวอย่าง)
3.1 การอ้างเอกสาร
ก. ภาษาอังกฤษ
ลําดับที่. ชื่อผู้แต่ง (สกุล อักษรย่อของชื่อ). ชื่อเรื่อง. ชื่อย่อวารสาร ปีที่พิมพ์;เล่มที่ของวารสาร
(volume):หน้าแรก-หน้าสุดท้าย
ในกรณีทผี่ ู้แต่งเกิน 6 คน ให้ใส่ชื่อผู้แต่ง 6 คนแรก แล้วตามด้วย et al.

ตัวอย่าง
1) Fischl MA, Dickinson GM, Scott GB. Evaluation of Heterosexual partners,
children and household contacts of adults with AIDS. JAMA 1987;257:640-4.
ข. ภาษาไทย
ใช้เช่นเดียวกับภาษาอังกฤษ แต่ชื่อผู้แต่งให้เขียนตัวเต็มตามด้วยนามสกุล และใช้ชื่อวารสารเป็น
ตัวเต็ม
ตัวอย่าง
2) ธีระ รามสูต, นิวัติ มนตรีวสุวัติ, สุรศักดิ์ สัมปัตตะวนิช. อุบัติการณ์โรคเรื้อนระยะแรก โดย
การศึกษาจุลพยาธิวิทยาคลินิกจากวงด่างขาวของผิวหนังผู้ป่วยที่สงสัยเป็นโรคเรื้อน 589 ราย.
วารสารโรคติดต่อ 2527;10:101-2.
3.2 การอ้างอิงหนังสือหรือตํารา แบ่งเป็น 2 ลักษณะ
ก. การอ้างอิงทั้งหมด
ลําดับที่. ชื่อผู้แต่ง (สกุล อักษรย่อของชื่อ). ชื่อหนังสือ. ครั้งที่พิมพ์ (edition). เมืองที่พิมพ์: สํานัก
ที่พิมพ์; ปีที่พิมพ์.
ตัวอย่าง
1) Toman K. Tuberculosis case-finding and chemo-therapy. Geneva: World Health
Organization; 1979.
ข. การอ้างอิงบทหนังสือที่มผี ู้เขียนเฉพาะบท และบรรณาธิการของหนังสือ
ลําดับที่. ชื่อผู้เขียน. ชื่อบท. ใน; (ชื่อบรรณาธิการ), บรรณาธิการ. ชื่อหนังสือ. ครั้งที่พิมพ์. เมืองที่
พิมพ์: สํานักพิมพ์; ปีที่พิมพ์. หน้าแรก-หน้าสุดท้าย.
ตัวอย่าง
2) ศรชัย หลูอารีย์สุวรรณ. การดื้อยาของเชื้อมาลาเรีย. ใน: ศรชัย หลูอารีย์สุวรรณ, ดนัย บุนนาค,
ตระหนักจิต หะริณสุต, บรรณาธิการ. ตําราอายุรศาสตร์เขตร้อน. พิมพ์ครั้งที่ 1.
กรุงเทพมหานคร: รวมทรรศน์; 2533. หน้า 115-20.
3.3 เอกสารอ้างอิงที่เป็นหนังสือประกอบการประชุม หรือรายงานการประชุม (Conference
proceeding)
ลําดับที่อ้างอิง. ชื่อบรรณาธิการ, บรรณาธิการ. ชื่อเรื่อง. ชื่อการประชุม; วัน เ ดือน ปี ที่ประชุม;
สถานที่จัดประชุม. เมืองที่พิมพ์: สํานักพิมพ์; ปีพิมพ์.

ตัวอย่าง
1) 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.
3.4 การอ้างอิงบทความที่นาํ เสนอในการประชุม หรือสรุปผลการประชุม (Conference paper)
ลําดับที่อ้างอิง. ชื่อผู้เขียน. ชื่อเรื่อง. ใน/In: ชื่อบรรณาธิการ, บรรณาธิการ/editor. ชื่อการประชุม;
วัน เดือนปี ที่ประชุม; สถานที่จัดประชุม, เมืองที่ประชุม. เมืองที่พิมพ์: ปีที่พิมพ์. หน้า/p. หน้าแรก-หน้า
สุดท้าย.
ตัวอย่าง
1) 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. Proceedings of the 7th World Congress on Medical Informatics; 1992
Sep 6-10; Geneva, Switzerland. Amsterdam: North-Holland; 1992. p. 1561-5.
3.5 เอกสารอ้างอิงที่เป็นวิทยานิพนธ์
ลําดับที่อ้างอิง. ชื่อผู้นิพนธ์. เรื่อง [ประเภท/ระดับปริญญา]. เมืองที่พิมพ์: มหาวิทยาลัย; ปีที่ได้รับ
ปริญญา. จํานวนหน้า.
ตัวอย่าง
1) เอื้อมเดือน ไชยหาญ. ลักษณะเครือข่ายชุมชนเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน
[วิทยานิพนธ์ปริญญาสังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต]. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์;
2542. 80 หน้า.
3.6 การอ้างอิงเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
ก. วารสารอิเล็กทรอนิกส์
ลําดับที่อ้างอิง. ชื่อผู้แต่ง. ชื่อบทความ. ชื่อวารสาร [ประเภทของสื่อ]. ปีที่พิมพ์ [สืบค้นเมื่อ/cited
ปี เดือน วันที่];เล่มที่ (volume):หน้าแรก-หน้าสุดท้าย. เข้าถึงได้จาก/Available from: http://..................
ตัวอย่าง
1) Alavi-Naini R, Moghtaderi A, Metanat M, Mohammadi M, Zabetian M. Factors
associated with mortality in Tubeculosis patients. J Res Med Sci [internet]. 2013
[cited 2013 Nov 5];18:52-5. Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/
articles/PMC3719227/

ข. หนังสือหรือบทความอิเล็กทรอนิกส์
ลําดับที่อ้างอิง. ชื่อผู้แต่ง. ชื่อเรื่อง [ประเภทของสื่อ]. เมืองที่พิมพ์. สํานักพิมพ์; ปีที่พิมพ์ [สืบค้น
เมื่อ/cited ปี เดือน วันที่]. จํานวนหน้า. แหล่งข้อมูล/Available from: http://..................
ตัวอย่าง
2) Merlis M, Gould D, Mahato B. Rising out-of-pocket spending for medical care: a
growing strain on family budgets [Internet]. New York: Commonwealth Fund;
2006 Feb [cited 2006 Oct 2]. 23 p. Available from: http://www.cmwf.org/usr_
doc/Merlis_risingoopspending_887.pdf
3) ขนิฏฐา กาญจนรังษีนนท์. การสร้างเครือข่ายเพื่อการพัฒนา [อินเทอร์เน็ต]. [สืบค้นเมื่อวันที่
13 ต.ค. 2555]. แหล่งข้อมูล: http://www.northphc.org
4. การส่งต้นฉบับ
4.1 การส่งเรื่องตีพิมพ์ให้ส่งต้นฉบับ 1 ชุด และแผ่น CD ถึงสํานักจัดการความรู้ กรมควบคุมโรค กระทรวง
สาธารณสุข ถนนติวานนท์ อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 หรือส่งเอกสารอิเล็กทรอนิกส์มาที่กอง
บรรณาธิการ ddcjournal@hotmail.com
4.2 ใช้กระดาษพิมพ์ดีดขนาด A4 พิมพ์หน้าเดียว และส่งเอกสารมาพร้อมกับแผ่น CD ซึ่งพิมพ์ต้นฉบับ
เอกสาร พร้อมระบุชื่อ File และระบบที่ใช้ MSWord
4.3 ภาพประกอบ ถ้าเป็นภาพลายเส้นต้องเขียนด้วยหมึกดําบนกระดาษหนามัน ถ้าเป็นภาพถ่ายควรเป็น
ภาพสไลด์ หรืออาจใช้ภาพขาวดําขนาดโปสการ์ดแทนได้ การเขียนคําอธิบายให้เขียนแยกต่างหาก
อย่าเขียนลงในรูป
5. การรับเรื่องต้นฉบับ
5.1 เรื่องที่รับไว้ กองบรรณาธิการจะแจ้งตอบรับให้ผู้เขียนทราบ และส่งให้ reviewer 2 ท่าน ร่วม
พิจารณา
5.2 เรื่องที่ไม่ได้รับพิจารณาลงพิมพ์ กองบรรณาธิการจะแจ้งให้ทราบแต่จะไม่ส่งต้นฉบับคืน
5.3 เรื่องที่ได้รบั พิจารณาลงพิมพ์ กองบรรณาธิการจะส่งเล่มวารสารให้ผเู้ ขียน จํานวน 3 เล่ม
ความรับผิดชอบ
บทความที่ลงพิมพ์ในวารสารควบคุมโรค ถือว่าเป็นผลงานทางวิชาการหรือการวิจัย และวิเคราะห์
ตลอดจนเป็นความเห็นส่วนตัวของผู้เขียน ไม่ใช่ความเห็นของกรมควบคุมโรคหรือกองบรรณาธิการแต่ประการ
ใด ผู้เขียนจําต้องรับผิดชอบต่อบทความของตน

