คําแนะนําสําหรับผูเขียนบทความ
วารสารศูนยอนามัยที่ 5 กรมอนามัย เปนวารสารสาธารณสุข เพื่อการสงเสริมสุขภาพและอนามัย
สิ่งแวดลอม พิมพออกเผยแพรทุก 4 เดือน (3 ฉบับตอป) ไปยังหนวยงานสาธารณสุข, โรงพยาบาล,
สถานศึกษาดานสาธารณสุขทั่วประเทศ โดยเฉพาะในพื้นที่เขตนครชัยบุรินทร และหนวยงานในกรม
อนามัย ยินดีรับบทความวิชาการดานการสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอม ทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ จากภายในและภายนอกศูนยอนามัยที่ 5 ที่ยังไมเคยลงพิมพในวารสารอื่นมากอน เพื่อ
พิจารณาลงพิมพ โดยกองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจแกตนฉบับ และลงพิมพตามลําดับ
กอนหลัง สําหรับบทความที่มีการศึกษาในมนุษย ตองไดรับการพิจารณาแลวจากกรรมการจริยธรรม
การวิจัยในคน
ประเภทของเรื่องที่ลงพิมพเผยแพร
นิพนธตนฉบับ (Original articles) ไดแก ผลงานวิจัย หรือประสบการณการดําเนินงานที่
เกี่ยวของกับวิชาการสาธารณสุข โดยเฉพาะการสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอม ควร
ประกอบดวย ชื่อเรื่อง ชื่อเจาของผลงาน บทคัดยอทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ บทนํา
วัตถุประสงค วิธีการศึกษา ผลการศึกษา สรุปและอภิปราย ขอเสนอแนะ และเอกสารอางอิง อาจมี
กิตติกรรมประกาศได ความยาวของเรื่องไมควรเกิน 12 หนา
บทความปริทัศน (Review articles) เปนบทความจากการทบทวนองคความรูกามร
สาธารณสุข ในประเด็นที่มีความสําคัญ เปนปญหา หรือมีนวตกรรมที่นาสนใจ ความยาวของเรื่องไม
ควรเกิน 8 หนา
บทความพิเศษ (Special articles) เปนบทความรับเชิญที่คณะผูจัดทําไดรองขอทาน
ผูทรงคุณวุฒิใหแสดงวิสัยทัศน อภิปราย หรือแสดงแนวคิด ตอประเด็นที่นาสนใจ เปนประโยชนตอ
บุคลากรสาธารณสุข
บทความทั่วไป (General articles) เปนบทความประเภทความรูเฉพาะเรื่องที่หยิบยกมา
นําเสนอโดยเพิ่มเติมความรูใหมๆ หรือนําเสนอรายงานผลการศึกษาวิจัยที่ยังไมเสร็จสมบูรณ ที่ตอง
ศึกษาตอ หรือศึกษาเสร็จแลวกําลังเตรียมตนฉบับสมบูรณ รายงานความกาวหนาของโครงการ
รายงานผลการศึกษาวิจัยโดยสังเขป หรือเปนบทความที่มีประเด็นที่ไดรับความสนใจอยูในปจจุบัน
ความยาวของเรื่องไมควรเกิน 8 หนา
ปกิณกะ (Miscellany) เปนบทความเบ็ดเตล็ดที่มีความหลากหลาย อาทิเชน บทความนารู
ขอคิดเห็น ขอเสนอแนะทั่วไป รวมทั้งเรื่องแปลจากบทความวิชาการที่นาสนใจในภาษาตางประเทศ
โดยตองมีการขอลิขสิทธิ์กอน ความยาวของเรื่องไมควรเกิน 5 หนา
บทความยอ (Abstract articles) ยอบทความจากผลการวิจัยใหมๆ แนะนําสิ่งที่นาสนใจ
ตางๆ ความยาวของเรื่องไมควรเกิน 5 หนา
จดหมายจากผูอาน และจดหมายจากบรรณาธิการ (Letters to/from editor) เพื่อให
เปนการสื่อสารสองทางระหวางผูอานและคณะผูจัดทํา และระหวางผูอานเอง เพื่อการเรียนรูรวมกัน
การเตรียมตนฉบับ (โดยเฉพาะนิพนธตนฉบับ)

ชื่อเรื่อง ควรสั้นกะทัดรัดใหไดใจความที่ครอบคลุม ตรงกับวัตถุประสงคและเนื้อเรื่อง ชื่อ
เรื่องมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ชื่อผูเขียน ชื่อและนามสกุล ตองมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษโดยไมมีคํานําหนาชื่อ มี
อภิไธยตอทายชื่อ และระบุสถาบัน/หนวยงานที่สังกัดอยู กรณีมีเจาของผลงานจากตางสถาบัน/
หนวยงาน ใหใสเครื่องหมาย (*) และแสดงรายละเอียดดานลาง
บทคัดยอ เปนการยอเนื้อหาสําคัญ เฉพาะที่จําเปนเทานั้น ระบุตัวเลขสถิติที่สําคัญ เขียนดวย
ภาษาที่รัดกุม ประโยคที่สมบูรณ เปนรอยแกว ไมแบงเปนขอๆ ความยาวไมควรเกิน 15 บรรทัด โดย
ใหครอบคลุมถึงวัตถุประสงค วิธีการ ผล สรุป และวิจารณหรือขอเสนอแนะ โดยไมตองมีเชิงอรรถ
อางอิง บทคัดยอตองมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
บทนํา อธิบายความเปนมาและความสําคัญของปญหาการวิจัยศึกษา การใชคํายอจะตอง
เขียนคําเต็มไวครั้งแรกกอน
วัตถุประสงค กรณีมีมากกวา 1 วัตถุประสงค ควรแสดงเปนรายขอในรูปแบบ Bullet
points
รูปแบบการวิจัย ระบุทั้งสองภาษา โดยภาษาอังกฤษอยูใน (วงเล็บ)
ประชากรและกลุมตัวอยาง รวมถึงวิธีการเลือกหรือคํานวณขนาดกลุมตัวอยาง
วิธีดําเนินการวิจัย อธิบายวิธีการดําเนินงาน โดยกลาวถึงแหลงที่มาของขอมูล วิธีการ
รวบรวมขอมูล เครื่องมือที่ใชในการวิจัย การวิเคราะหขอมูลหรือหลักสถิติที่ประยุกต อาจรวมถึงนิยาม
ศัพทเฉพาะ
ผลการดําเนินงาน อธิบายสิ่งที่ไดพบจากการวิจัย โดยเสนอหลักฐานขอมูลอยางเปนระเบียบ
ตามลําดับ พรอมแปลความหมายของผลที่พบหรือวิเคราะห
วิจารณ/อภิปราย พยายามสรุปเปรียบเทียบวาผลเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไวหรือไมเพียงใด
จากเหตุหรือปจจัยใด อาจอางอิงทฤษฎีหรือผลการศึกษาของผูที่เกี่ยวของประกอบดวย
สรุป(ถามี) ควรเขียนสรุปเกี่ยวกับความเปนมาและความสําคัญของปญหา วัตถุประสงค
ขอบเขตการวิจัย วิธีการและผลการวิจัยอยางสั้นๆ ตรงประเด็น และขอเสนอการนําผลวิจัยไปใช
ประโยชน หรือเสนอแนะประเด็นที่สามารถปฏิบัติหรือวิจัยไดตอไป
เอกสารอางอิง ผูเขียนตองรับผิดชอบตรวจทานความถูกตองของการอางอิงเอกสาร การระบุ
ใหใชระบบ Vancouver ใชเชิงอรรถเปนหมายเลขตัวยกในวงเล็บ โดยเรียงตามลําดับที่ปรากฏใน
บทความ ถาตองการอางอิงซ้ําใหใชหมายเลขเดิม สามารถดูคําแนะนําเพิ่มเติมไดจาก Uniform
Requirement for Manuscripts Submitted to Biomedical Journal (JAMA 1997;277:92734) มีตัวอยางดังนี้
- อางถึงบทความในวารสาร
ลําดับที่. ชื่อผูแตง. ชื่อวารสาร. ปที่พิมพ ; ปที่ : หนาแรก – หนาสุดทาย.
วารสารภาษาอังกฤษ ใชชื่อสกุลขึ้นกอน ตามดวยอักษรยอของชื่อตัว ชื่อวารสารเปนชื่อยอ
ตามระบบ Index Medicus
วารสารภาษาไทย ใชชื่อเต็มผูแตง ตามดวยนามสกุล และใชชื่อวารสารเปนตัวเต็ม
กรณีผูแตงไมเกิน 6 คน ใชชื่อผูแตงทุกคน คั่นดวยเครื่องหมายจุลภาค (,) กรณีผูแตงตั้งแต 7
คนขึ้นไป ใหใสชื่อ 3 คนแรก แลวเติม et al. สําหรับวารสารภาษาอังกฤษ หรือ และคณะ สําหรับ
วารสารภาษาไทย
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การรับเรื่องตนฉบับ
เรื่องที่รับไวพิจารณา กองบรรณาธิการจะแจงตอบรับใหผูเขียนทราบ ไมมีคาใชจาย
เรื่องที่ไมไดลงพิมพ กองบรรณาธิการจะแจงใหทราบ
เรื่องที่พิจารณาใหแกไขกอนลงพิมพ กองบรรณาธิการจะแจงขอเสนอแนะจากผูตรวจสอบ
(Peer reviewers) เพื่อใหผูนิพนธไดพิจารณาแกไขหรือใหขอมูลเพิ่ม กอนสงกลับใหพิจารณาอีกครั้ง
ในเวลาอันควร
เรื่องที่ไดลงพิมพ กองบรรณาธิการจะแจงตอบกลับใหผูเขียนทราบ และเมื่อพิมพแลวจะสง
วารสารใหผูเขียนเรื่องละ 2 เลม
ความรับผิดชอบ
บทความที่ลงพิมพในวารสารวิชาการศูนยอนามัยที่ 5 ถือเปนความเห็นสวนตัวของผูเขียน
คณะบรรณาธิการไมจําเปนตองเห็นดวย ผูเขียนตองรับผิดชอบตอบทความของตนเอง คณะ
บรรณาธิการมีสิทธิ์จะแกไขขอความใหถูกตองตามหลักภาษาและความเหมาะสมได

