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จัดพิมพและเผยแพรโดยสำนักงานปองกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี กรมควบคุมโรค 
กระทรวงสาธารณสุข

วัตถุประสงค
1.  เพื่อพัฒนางานวิชาการระดับเขต
2.  เพื่อเผยแพรผลงานทางวิชาการ ผลงานวิจัย นวัตกรรม และงานสรางสรรคของบุคลากรในหนวยงาน 
สังกัดกระทรวงสาธารณสุขและหนวยงานทางวิชาการอื่น ๆ
3.  เพ่ือเปนส่ือกลางในการแลกเปล่ียนทางวิชาการ การติดตอ และประสานงานระหวางผูท่ีสนใจหรือปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับการสงเสริมสุขภาพ เฝาระวังปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ การรักษาพยาบาล และการฟนฟู
สมรรถภาพ
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คำแนะนำสำหรับผูเขียน
  วารสารการแพทยและสาธารณสุขเขต 4  ยินดีรับบทความวิชาการ ผลงานวิจัย นวัตกรรมหรืองาน
สรางสรรคที่เกี่ยวกับการสงเสริมสุขภาพ เฝาระวังปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ การรักษาพยาบาลและ
การฟนฟูสมรรถภาพ ตลอดจนผลงานการควบคุมโรคตาง ๆ โดยเรื่องที่สงมาจะตองไมเคยตีพิมพ หรือกำลัง
รอพิมพในวารสารอื่น ทั้งนี้กองบรรณาธิการตรวจทานแกไขเรื่องตนฉบับและพิจารณาตีพิมพ
หลักเกณฑและคำนำสำหรับสงเรื่องลงพิมพ
1.  บทความที่สงลงพิมพ  แบงเปน 2 กลุม คือ กลุมที่ 1  ผลงานวิจัยและ/หรือบทความวิชาการ กลุมที่ 2
นวัตกรรมและ/หรือผลงานสรางสรรค โดยจำแนกเปนลักษณะตาง ๆ ดังนี้
 1.1  นิพนธตนฉบับ (Original article) การเขียนเปนบทหรือตอนตามลำดับ ดังนี้   บทคัดยอ บทนำ วัสดุ
และวิธีการศึกษา ผลการศึกษา วิจารณ กิตติกรรมประกาศ เอกสารอางอิง
 1.2  รายงานปริทัศน (Review article) เปนบทความเพื่อฟนฟูวิชาการซึ่งรวบรวมผลงานเกี่ยวกับเรื่องใด
เร่ืองหน่ึง โดยเฉพาะท่ีเคยลงตีพิมพในวารสารอ่ืนมาแลว โดยนำเร่ืองมาวิเคราะห วิจารณ และเปรียบเทียบเพ่ือ
ใหเกิดความกระจางแกผูอานเกี่ยวกับเรื่องนั้น
 1.3  รายงานผูปวย  (Case report)  เปนรายงานเกี่ยวกับการวินิจฉัยโรคในผูปวยรายที่นาสนใจทั้งดาน
ประวัติ ผลการตรวจรางกาย และการตรวจทางหองปฏิบัติการคลินิกรวมกัน
 1.4  ยอวารสาร (Abstract review)  เปนการยอบทความทางวิชาการดานการเฝาระวังปองกันควบคุมโรค
และภัยสุขภาพ และวิทยาการท่ีเก่ียวของท่ีนาสนใจ ซ่ึงไดรับการตีพิมพแลวในวารสารนานาชาติเปนภาษาไทย
 1.5  นวัตกรรม/ผลงานสรางสรรค เปนกิจกรรมท่ีริเร่ิมดำเนินการ มีการทดลองนำไปใชในพ้ืนท่ีมีการติดตาม
ประเมินผล และเขียนรายงานในรูปแบบของบทความวิชาการ
2.  การเตรียมบทความเพื่อลงพิมพ
 2.1  ชื่อเรื่อง
  ควรสั้น  กะทัดรัด  ใหไดใจความที่ครอบคลุม  ตรงกับวัตถุประสงคและเนื้อเรื่อง  ชื่อเรื่องตองมีทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 2.2  ชื่อผูเขียน
  ใหมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  (ไมใชคำยอ)  พรอมทั้งอภิไธยตอทายชื่อและสถาบันที่ทำงาน
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 2.3 เนื้อเรื่อง
  ควรใชภาษาไทยใหมากที่สุด และใชภาษาที่เขาใจงาย สั้น กะทัดรัด และชัดเจน เพื่อประหยัดเวลา
ของผูอาน หากใชคำยอตองเขียนคำเต็มไวครั้งแรกกอน โดยอักษร ใชตัวพิมพ Cordia New ขนาด 14
 2.4  บทคัดยอ
  คือ  การยอเนื้อหาสำคัญเฉพาะที่จำเปนเทานั้น  ระบุตัวเลขทางสถิติที่สำคัญ  ใชภาษารัดกุมเปน
ประโยคสมบูรณและเปนรอยแกวความยาวไมเกิน 15 บรรทัด และมีสวนประกอบ คือ วัตถุประสงค วัสดุและ
วิธีการศึกษา ผลการศึกษา และวิจารณหรือขอเสนอแนะ (อยางยอ) ไมตองมีเชิงอรรถอางอิง บทคัดยอตอง
เขียนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 2.5  บทนำ
  อธิบายความเปนมาและความสำคัญของปญหาที่ทำการวิจัยศึกษาคนควาของผูอื่นที่เกี่ยวของและ
วัตถุประสงคของการวิจัย
 2.6  วัสดุและวิธีการศึกษา
  แหลงที่มาของขอมูล วิธีการรวบรวมขอมูล วิธีการเลือกสุมตัวอยาง และการใชเครื่องมือชวยในการ
วิจัย ตลอดจนวิธีการวิเคราะหขอมูลหรือใชหลักสถิติมาประยุกต



 2.7  ผลการศึกษา
  อธิบายสิ่งที่ไดพบจากการวิจัย โดยเสนอหลักฐาน และขอมูลอยางเปนระเบียบพรอมทั้งแปลความ
หมายของผลที่คนพบหรือวิเคราะห
 2.8  วิจารณ
  ควรเขียนอภิปรายผลการวิจัยวาเปนไปตามวัตถุประสงคที่ตั้งไวหรือไมเพียงใด  และควรอางอิงถึง
ทฤษฎีหรือผลการดำเนินงานของผูที่เกี่ยวของประกอบดวย
 2.9  เอกสารอางอิง
  1. ผูเขียนตองรับผิดชอบในความถูกตองของเอกสารอางอิง การอางอิงเอกสารใชระบบ Vancouver
1997
  2. การอางอิงเอกสารใด ๆ ใหใชเคร่ืองหมายเชิงอรรถเปนหมายเลข โดยใชหมายเลข 1 สำหรับเอกสาร
อางอิงอันดับแรก และเรียงตอตามลำดับ แตถาตองการอางอิงซ้ำใหใชหมายเลขเดิม
  3. เอกสารอางอิงหากเปนวารสารภาษาอังกฤษใหใชชื่อยอวารสารตามหนังสือ Index Medicus การ
ใชเอกสารอางอิงไมถูกแบบจะทำใหเรื่องที่สงมาเกิดความลาชาในการพิมพเพราะตองมีการติดตอผูเขียนเพื่อ
ขอขอมูลเพิ่มเติมใหครบตามหลักเกณฑ
3.  รูปแบบการเขียนเอกสารอางอิง (โปรดสังเกตเครื่องหมายวรรคตอนในทุกตัวอยาง)
 3.1  การอางอิงบทความจากวารสาร
  ก.  ภาษาอังกฤษ
   ลำดับที่. ชื่อผูเขียน (สกุล อักษรยอของชื่อ). ชื่อเรื่อง. ชื่อวารสาร ปที่พิมพ ; เลมที่ของวารสาร 
: หนาแรก - หนาสุดทาย. ในกรณีที่ผูแตงเกิน 6 คน ใหใสชื่อผูแตง 6 คนแรกแลวตามดวย et al.
ตัวอยาง
  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
   ใชเชนเดียวกับภาษาอังกฤษ แตชื่อผูแตงใหเขียนชื่อเต็ม ตามดวยนามสกุล และใชชื่อวารสาร  
เปนตน
  2.  ธีระ รามสูต, นิวัติ มนตรีวสุวัติ, สุรศักดิ์ สัมปตตะวณิช. อุบัติการณโรคเรื้อนระยะแรกโดยการ
ศึกษาจุลพยาธิวิทยาคลินิกจากวงดางขาวของผิวหนังผูปวยที่สงสัยเปนโรคเรื้อน 589 ราย. วารสารโรคติดตอ 
2527;10:101 - 2.
 3.2  การอางอิงหนังสือหรือตำรา
  ก.  การอางอิงหนังสือหรือตำรา
   ลำดับที่. ชื่อผูแตง (สกุล อักษรยอของชื่อ). ชื่อหนังสือ. ครั้งที่พิมพ. เมืองที่พิมพ: สำนักพิมพ; 
ปที่พิมพ.
ตัวอยาง
  1.  Toman K. Tuberculosis case-finding and chemo-therapy. Geneva: World Health Organization;
1979.
  ข.  การอางอิงบทหนึ่งในหนังสือหรือตำรา
   ลำดับที่. ชื่อผูเขียน. ชื่อเรื่อง. ใน; ชื่อบรรณาธิการ, บรรณาธิการ. ชื่อหนังสือ. ครั้งที่พิมพ. เมือง
ที่พิมพ: สำนักพิมพ; ปที่พิมพ. หนาแรก - หนาสุดทาย. 



ตัวอยาง
  1.  ศรชัย หลูอารียสุวรรณ. การดื้อยาของเชื้อมาลาเรีย. ใน; ศรชัย หลูอารียสุวรรณ, ดนัย บุนนาค, 
ตระหนักจิต หะริณสุต, บรรณาธิการ. ตำราอายุรศาสตรเขตรอน. พิมพครั้งที่1. กรุงเทพมหานคร: รวมทรรศน; 
2533. น. 115-20.
4.  การสงตนฉบับ
 การสงเรื่องลงตีพิมพใหสงตนฉบับโดยใชเอกสารขนาด A4  พิมพหนาเดียว  จำนวนไมเกิน 8 หนา 1 ชุด 
หรือแผน CD. พรอมระบุชื่อ File ถึงสำนักงานปองกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี ถนนพหลโยธิน อำเภอ
พระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี 18120 หรือที่ E-mail address : drt.dpc2@gmail.com
5.  การรับเรื่องตนฉบับ
 5.1  เรื่องที่รับไวกองบรรณาธิการจะแจงตอบรับใหผูเขียนทราบ
 5.2  เรื่องที่ไมไดรับพิจารณาลงพิมพ กองบรรณาธิการจะแจงใหทราบ แตจะไมสงตนฉบับคืน
 5.3  เรื่องที่ไดรับพิจารณาลงพิมพ กองบรรณาธิการจะสงวารสารใหผูเขียนเรื่องละ 2 เลม
ความรับผิดชอบ
  บทความที่ลงพิมพในวารสารการแพทยและสาธารณสุขเขต 4  ถือเปนผลงานทางวิชาการ การวิจัย
นวัตกรรมและงานสรางสรรควิเคราะห ตลอดจนความเห็นสวนตัวของผูเขียน ไมใชความเห็นของกองบรรณาธิการ
แตประการใด ผูเขียนจำตองรับผิดชอบตอบทความของตน
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                                              บรรณาธิการแถลง
 
 วารสารการแพทยและสาธารณสุขเขต 4 เปนวารสารท่ีจัดทำข้ึนเปนปท่ี 6 เพ่ือเปนส่ือกลางถายทอด
องคความรู ระหวางเครือขายสาธารณสุขเก่ียวกับการสงเสริมสุขภาพ เฝาระวังปองกันควบคุมโรคภัยสุขภาพ
การรักษาพยาบาล และการฟนฟูสมรรถภาพ ซึ่งตอบสนองพันธกิจของสำนักงานปองกันควบคุมโรค และ
เปนประโยชนตอการดำเนินงานปองกันควบคุมโรคสำหรับเครือขายทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่  วารสารฉบับนี้
มีงานวิจัย  จำนวน  8  เรื่อง  ไดแก  การศึกษาอัตราความชุกของภาวะสมองเสื่อมในผูสูงอายุโรงพยาบาล
บางกรวย  จังหวัดนนทบุรี  พ.ศ.2557   การศึกษาระบบขอมูลการบาดเจ็บจากการจราจรระดับจังหวัดเพื่อ
หาโอกาสพัฒนาโครงการเฝาระวังและพัฒนาระบบขอมูลการบาดเจ็บจากการจราจร ปจจัยท่ีมีความสัมพันธ
กับผลสัมฤทธิ์การดูแลผูปวยสูงอายุติดเตียง  อำเภอทาเรือ  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ศึกษาความรู  และ
พฤติกรรมสงเสริมสุขภาพของผูปวยดวยโรคเบาหวานท่ีมีอายุต้ังแต 15 ปข้ึนไป อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี  
การประเมินและพัฒนานักบริบาลชุมชนในการดูแลผูพิการ  กรณีศึกษาอำเภอลำสนธิจังหวัดลพบุรี  การ
ประเมินผลแผนงานพัฒนาระบบบริการการแพทยฉุกเฉิน จังหวัดลพบุรี  ป 2557 การศึกษาคุณภาพ ขอมูล
ตามโครงสรางมาตรฐานขอมูลดานสุขภาพ  (43 แฟม)  ของโรงพยาบาลในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข  ในจังหวัดอางทอง  โครงการการพัฒนาวิถีชีวิตสรางเสริมสุขภาพสำหรับนักเรียนประถมเพื่อ
ปองกันและแกไขปญหาโรคอวนในพื้นที่ความรับผิดชอบของศูนยอนามัยที่ 2  ซึ่งบทความวิชาการทุกเรื่อง
ที่เผยแพรสะทอนใหเห็นวิธีการพัฒนากระบวนทำงานใหดีขึ้น เปดองคความรูใหมและเกิดการแลกเปลี่ยน
เรียนรูที่เปนประโยชนตอผูเกี่ยวของและประชาชน

 คณะผูจัดทำขอขอบพระคุณเปนอยางยิ่งแกผูที่มีสวนทำใหวารสารฉบับนี้สำเร็จลุลวงดวยดี  หาก
มีขอเสนอแนะประการใด ผูจัดทำขอรับไวดวยความขอบพระคุณยิ่ง

             บรรณาธิการ








































































































































































