ค�ำแนะน�ำส�ำหรับผู้นิพนธ์
วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รับตีพิมพ์เผยแพร่บทความด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่
เกี่ยวกับ ชีววัตถุ เครื่องมือแพทย์ เครื่องส�ำอาง ยาที่เป็นเภสัชเคมีภัณฑ์ อาหารและเครื่องดื่ม สมุนไพร
ยาเสพติด วัตถุอันตราย รังสี โรคติดต่อ โรคไม่ติดต่อ พาหะน�ำโรค การประเมินความเสี่ยง การพัฒนา
เทคโนโลยีวิจัยทางคลินิก ระบบบริหารจัดการคุณภาพ และอื่นๆ โดยตีพิมพ์ทุกสามเดือน ปีละสี่ฉบับ
ได้แก่ 1) ฉบับเดือนมกราคม-มีนาคม 2) เดือนเมษายน-มิถุนายน 3) เดือนกรกฎาคม-กันยายน และ
4) เดือนตุลาคม-ธันวาคม

ประเภทของบทความ
ดังนี้

บทความสามารถเขียนได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษโดยแบ่งบทความออกเป็นประเภทต่าง ๆ

1. นิพนธ์ต้นฉบับ

เป็นรายงานผลการศึกษาวิจัย พัฒนาเทคโนโลยี หรือพัฒนาระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการที่มีการ
วางรูปแบบและด�ำเนินการศึกษาวิจัยพัฒนา ตลอดจนวิเคราะห์ข้อมูลอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

2. รายงานจากห้องปฏิบัติการ

เป็นรายงานผลการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการที่มีผู้น�ำตัวอย่างมาส่งตรวจ หรือรายงาน
ผลการด�ำเนินงานที่เป็นงานประจ�ำ 

3. กรณีศึกษา

เป็นรายงานผลการศึกษาโดยใช้กลุม่ ตัวอย่างไม่มากนัก ทัง้ นีอ้ าจอยูภ่ ายใต้ตวั แปรทีค่ วบคุมได้ หรือ
สภาพแวดล้อมที่ไม่สามารถควบคุมได้ เพื่อทดสอบทฤษฎีหรือท�ำความเข้าใจถึงปรากฏการณ์บางอย่าง

4. บทความปริทัศน์

เป็นบทความที่ได้จากการทบทวนหรือรวบรวมความรู้วิชาการเรื่องใดเรื่องหนึ่งจากต�ำรา วารสาร
วิชาการหรือหนังสือต่างๆ มาวิเคราะห์และเรียบเรียง และควรมีความเห็นของผู้รวบรวมเพิ่มเติมด้วย
เพื่อให้ได้บทความใหม่ที่มีความชัดเจนในประเด็นต่างๆ

5. บทความทั่วไป

เป็นบทความทางวิทยาศาสตร์ที่ไม่ลงลึกในรายละเอียดมากนัก หรือเป็นบทความเกี่ยวกับระบบที่
สนับสนุนการด�ำเนินงานเพื่อให้น่าเชื่อถือ หรือสามารถด�ำเนินการได้อย่างเป็นระบบ เช่นรายงานการพัฒนา

ระบบสนับสนุนการท�ำงาน การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนาระบบบริหารจัดการคุณภาพ
ตามมาตรฐานสากล หรืออาจเป็นการเขียนถึงเรื่องราวที่อยู่ในความสนใจของประชาชน เป็นต้น

6. จดหมายถึงบรรณาธิการ

เป็นบทความที่ผู้อ่านวารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เขียนถึงบรรณาธิการหรือเจ้าของบทความ
ที่ตีพิมพ์ในวารสารฯ แล้ว ทั้งนี้เพื่อเสนอแนะหรือแสดงข้อคิดเห็นเกี่ยวกับวารสารฯ หรือบทความนั้นๆ

7. สารติดต่อสั้น

เป็นรายงานวิจัยที่ด�ำเนินการแล้วเสร็จซึ่งมีประเด็นการศึกษาไม่มากนักแต่มีรายละเอียดครบถ้วน
ตามหลักเกณฑ์ของงานวิจัย หรือเป็นรายงานการศึกษาวิจัยอย่างย่อโดยอาจเป็นข้อมูลที่ศึกษาเพิ่มเติมจาก
รายงานการศึกษาวิจัยที่ได้เคยตีพิมพ์แล้ว หรืออาจเป็นการรายงานผลการศึกษาบางส่วนที่อยู่ในความสนใจ
ของสาธารณะหรือตอบปัญหาที่เกิดขึ้นในขณะนั้น
ทั้งนี้บทความที่ส่งตีพิมพ์จะต้องไม่เคยตีพิมพ์ หรือก�ำลังตีพิมพ์ในวารสารฉบับอื่นมาก่อน

การพิจารณาบทความ

บทความทุกเรื่องจะต้องผ่านการพิจารณาตรวจแก้จากผู้เชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 2
คน โดยบรรณาธิการจะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกผู้เชี่ยวชาญทบทวนบทความพิจารณาเบื้องต้น 2 คนแรก และ
หากจ�ำเป็นอาจคัดเลือกผูเ้ ชีย่ วชาญคนที่ 3 พิจารณาทบทวนบทความเพิม่ เติม บรรณาธิการจะเป็นผูพ้ จิ ารณา
ค�ำแนะน�ำของผูเ้ ชีย่ วชาญทัง้ หมดและแจ้งแก่ผนู้ พิ นธ์เพือ่ แก้ไข (ถ้ามี) การแก้ไขอาจส่งให้ผเู้ ชีย่ วชาญพิจารณา
ตรวจสอบ โดยบรรณาธิการเป็นผู้ตรวจสอบบทความขั้นสุดท้ายก่อนส่งตีพิมพ์ ซึ่งกองบรรณาธิการ
ขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจแก้ไขต้นฉบับและพิจารณาตีพิมพ์ตามล�ำดับก่อนหลัง

ความรับผิดชอบ

บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ถือเป็นผลงานทางวิชาการ และเป็นความ
เห็นส่วนตัวของผู้นิพนธ์ ไม่ใช่ความเห็นของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ หรือกองบรรณาธิการ ผู้นิพนธ์
ต้องรับผิดชอบต่อบทความของตน

จริยธรรมในการวิจัย

กรณีที่เป็นบทความรายงานผลการวิจัยที่ท�ำการศึกษาวิจัยในมนุษย์หรือใช้ตัวอย่างใดๆ จากมนุษย์
การวิจัยนั้นๆ ต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ และกรณีที่เป็น
บทความที่รายงานผลการศึกษาวิจัยที่ใช้สัตว์ทดลอง การวิจัยนั้นๆ ต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติจาก
คณะกรรมการจริยธรรมการใช้สัตว์ทดลอง

การเตรียมต้นฉบับ

ภาษาที่ใช้คือ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ต้นฉบับภาษาไทย ควรใช้ภาษาไทยให้มากที่สุดเท่าที่
จะท�ำได้ ค�ำศัพท์เฉพาะหรือค�ำศัพท์ภาษาอังกฤษที่บัญญัติเป็นภาษาไทยแล้ว แต่ยังไม่เป็นที่ทราบกัน
อย่างแพร่หลาย หรือแปลแล้วเข้าใจยาก ให้ใส่ภาษาอังกฤษก�ำกับไว้ในวงเล็บ หรืออนุโลมให้ใช้ภาษาอังกฤษได้
ต้นฉบับควรพิมพ์บนกระดาษขาวขนาด A4 ใช้ตัวอักษร (font) ชนิด Angsana New ขนาดตัว
อักษร 16 พิมพ์บรรทัดคู่ (หรือแต่ละบรรทัดให้ห่างอย่างน้อย 6 มม.) พิมพ์หน้าเดียวและใส่เลขก�ำกับ
ทุกหน้า โดยเว้นขอบด้านซ้ายและด้านบน 3.5 ซม. ด้านขวาและด้านล่าง 2.5 ซม.
หน้าแรกของต้นฉบับประกอบด้วยชื่อเรื่อง ชื่อผู้นิพนธ์และผู้ร่วมนิพนธ์ ชื่อผู้นิพนธ์ที่ท�ำหน้าที่
ประสานงานกับคณะบรรณาธิการ และสถานที่ท�ำงานที่สามารถติดต่อได้ทางไปรษณีย์ และชื่อเรื่องโดยย่อ
(running title) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
หน้าที่สองเป็นบทคัดย่อ ต้องเขียนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ความยาวไม่เกิน 250 ค�ำ  โดย
บทคัดย่อควรครอบคลุมที่มาของหัวข้อวิจัย วัตถุประสงค์ ขอบเขตการวิจัย วิธีท�ำหรือวิธีการรวบรวมข้อมูล
ทีส่ ำ� คัญโดยย่อ ผลใช้เฉพาะข้อมูลหลักทีส่ ำ� คัญและสถิตทิ ใี่ ช้ (ถ้าจ�ำเป็น) และหลักการหรือองค์ความรูส้ ำ� คัญ
ทีพ่ บใหม่ ท้ายบทคัดย่อภาษาอังกฤษให้มคี ำ� ส�ำคัญของบทความ (key word) ไม่เกิน 5 ค�ำ เป็นภาษาอังกฤษ
         ต้นฉบับหน้าที่สามเป็นต้นไปเป็นส่วนของเนื้อเรื่อง ควรใช้ภาษาที่ง่าย สั้น กะทัดรัด และชัดเจน
         หากเป็นบทความประเภทนิพนธ์ต้นฉบับ และรายงานจากห้องปฏิบัติการให้เรียงล�ำดับดังนี้ :
บทน�ำ ในบทน�ำนี้ควรกล่าวถึงสมมุติฐานหรือหลักการเหตุผลที่ศึกษา รวมทั้งวัตถุประสงค์ของ
การศึกษาเมื่ออ้างอิงควรเลือกใช้เฉพาะเอกสารอ้างอิงที่ส�ำคัญและเป็นปัจจุบัน

วัสดุและวิธีการ ในส่วนนี้ให้ข้อมูลทางวิชาการที่มากพอที่ผู้สนใจสามารถท�ำงานนี้ซ�้ำได้ เช่น
กลุ่มตัวอย่างหรือข้อมูลที่ศึกษาวิธีสุ่มเก็บตัวอย่างหรือข้อมูล วิธีวิเคราะห์ตัวอย่างหรือข้อมูล วิธีการค�ำนวณ
หรือวิเคราะห์ข้อมูล และสถิติที่ใช้ เป็นต้น ทั้งนี้หากมีการใช้น�้ำยา สารเคมี อุปกรณ์ เครื่องมือ หรือจุลชีพที่
เป็นปัจจัยส�ำคัญทีอ่ าจมีผลกระทบต่อผลของการศึกษาวิจยั ให้ระบุแหล่งทีม่ าของน�ำ้ ยา หรือเกรดของสารเคมี
หรือโมเดลของเครื่องมือ หรือสายพันธุ์ของจุลชีพในส่วนที่เกี่ยวข้องให้ละเอียด
กรณีเป็นบทความของการศึกษาในมนุษย์หรือใช้ตัวอย่างจากมนุษย์หรือการศึกษาที่ใช้สัตว์ทดลอง
ให้ใส่ชอื่ คณะกรรมการจริยธรรมหรือคณะกรรมการพิจารณาการวิจยั ประจ�ำสถาบัน และหมายเลขอ้างอิงทีไ่ ด้
รับอนุมัติ
ผล ให้นำ� เสนอผลงานตามล�ำดับ หลีกเลีย่ งการใช้กราฟหรือภาพทีไ่ ม่จำ� เป็น ถ้ามีตารางข้อมูลกราฟ
หรือภาพให้เสนอพร้อมกับค�ำอธิบายที่มีเนื้อหาชัดเจนครบถ้วน
วิจารณ์ วิจารณ์สงิ่ ทีค่ น้ พบและอาจเปรียบเทียบกับงานทีผ่ อู้ นื่ ท�ำและเผยแพร่ไว้กอ่ นหน้านีแ้ ล้ว ทัง้ นี้
ควรระวังไม่น�ำส่วนของผลมากล่าวซ�้ำในส่วนนี้ หากจ�ำเป็นต้องกล่าวถึงควรเขียนผลในภาพรวมที่ส�ำคัญ
และอาจเขียนถึงผลกระทบตามหลักวิชาการที่อาจเกิดขึ้นหรือการน�ำไปใช้ประโยชน์จากผลการศึกษาวิจัยนี้
สรุป เน้นสิ่งที่พบใหม่ที่ส�ำคัญจากการศึกษานี้ และเชื่อมโยงการสรุปกับวัตถุประสงค์

ตารางและภาพ ให้แยกออกจากเนื้อเรื่อง หน้าละ 1 รายการ ภาพถ่ายควรเป็นภาพขาวด�ำที่มีความ
ชัดเจน ขนาดไม่เล็กกว่าโปสการ์ด ส่วนภาพวาดควรวาดบนกระดาษขาวอย่างดีด้วยหมึกด�ำลายเส้นคมและ
ชัดเจน ในส่วนของเนื้อเรื่องที่ต้องการแสดงตารางหรือภาพ ให้เว้นที่ว่างพอสมควรและให้เขียนในกรอบว่า
                                       ใส่ตารางที่ 1     หรือ       ภาพที่ 1
กิตติกรรมประกาศ (ถ้ามี)
เอกสารอ้างอิง การอ้างเอกสารในเนื้อเรื่องให้ใช้ระบบของ the Uniform Requirements style
(the Vancouver Citation style) ส่วนเอกสารอ้างอิงท้ายเรื่องให้อ้างเฉพาะบทความที่ตีพิมพ์แล้วใน
สิ่งตีพิมพ์ปฐมภูมิเท่านั้น การเรียงล�ำดับเอกสารอ้างอิงให้เรียงตามล�ำดับการอ้างอิง ผู้นิพนธ์ต้องรับผิดชอบ
ในความถูกต้องของเอกสารอ้างอิง สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
URL: http//www2.dmsc.go.th/Web/DMSC.LIB/page5.html
URL: http//www2.dmsc.go.th/Web/DMSC.LIB/VANCOUV.PDF
ผู้นิพนธ์ตั้งแต่ 1 ถึง 6 คน ให้ใส่ชื่อทุกคน ถ้ามีมากกว่า 6 คนให้ใส่ชื่อ 6 คนแรกตามด้วย และคณะ
หรือ et al กรณีบทความไม่มีชื่อผู้นิพนธ์ให้ใช้ชื่อเอกสารแทนชื่อผู้นิพนธ์

การเขียนเอกสารอ้างอิงให้ใช้รูปแบบดังตัวอย่าง
1. การอ้างบทความวารสาร (Article in Journal)

ตัวอย่าง : สุภาวรรณ   จงธรรมวัฒน์, บ�ำรุง   คงดี, วิชัย   ประสาททอง, มณี   เขม้นเขตรการ, จิราภรณ์
อ�่ำพันธุ์, กมล  ฝอยหิรัญ และคณะ. การส�ำรวจคุณภาพถุงยางอนามัยทั่วประเทศ. ว กรมวิทย 2540;39(2):
67-74.

2. การอ้างหนังสือหรือต�ำรา (Text/Guideline)

ตัวอย่าง : ธีระพร  วุฒยวนิช. บรรณาธิการ. เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์. เชียงใหม่ : คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่; 2546.

3. การอ้างเฉพาะบทในต�ำรา (Chapter in the text)

ตัวอย่าง : ทวีศกั ดิ  ์ แทนวันดี. การวินจิ ฉัยโรคตับจากไวรัสทางคลินกิ . ใน : สิรฤิ กษ์  ทรงศิวไิ ล. บรรณาธิการ.
ตับอักเสบจากไวรัส. กรุงเทพฯ : บางกอกบล๊อก; 2543. เล่ม 1. หน้า 281-309.

4. การอ้างกฎหมาย (Legal material)

ตัวอย่าง : พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 61 (พ.ศ. 2524)
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 98 ตอนที่ 157 (วันที่ 7 กันยายน 2524)

5. การอ้างสิง่ พิมพ์ขององค์กรหรือหน่วยงาน (Organization as author and publisher)

ตัวอย่าง : กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข. แผนยุทธศาสตร์การด�ำเนินงานสุขภาพ
ภาคประชาชน. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพมหานคร : ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย; 2546.

6. การอ้างรายงานการสัมมนา/ประชุมวิชาการ (Conference paper)

ตัวอย่าง : วิยะดา  เจริญศิริวัฒน์. เอกสารการประชุมสัมมนาเฉลิมพระเกียรติเรื่อง การคัดกรองภาวะพร่อง
ไทรอยด์ฮอร์โมนในทารกแรกเกิดเพื่อป้องกันปัญญาอ่อน. วันที่ 25 พฤศจิกายน 2542. นนทบุรี : กรม
วิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข; 2542.

7. การอ้างวิทยานิพนธ์ (Dissertation)

ตัวอย่าง : มณี เขม้นเขตรการ. ผลของ N-acetylcysteine ต่อการป้องกันพิษของพาราควอทในหนูขาว
[วิทยานิพนธ์]. ภาควิชาพิษวิทยา, คณะวิทยาศาสตร์. เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่; 2547.

8. การอ้างสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Electronic material)

8.1 วารสารออนไลน์ (Journal on Internet)
ตัวอย่าง : ชวนพิศ ยิม้ สมบัต.ิ การประเมินคุณภาพการตรวจหาเชือ้ มาลาเรียบนฟิลม์ โลหิตบางด้วย
กล้องจุลทรรศน์. ว กรมวิทย พ [วารสารออนไลน์]. 2548; [สืบค้น 29 ก.ย. 2548]; 47(2):[8 หน้า].
เข้าถึงได้จาก : URL: http://www.dmsc.moph.go.th/net/jms/
8.2 เว็บไซต์ (WWW site)
ตัวอย่าง : กรมควบคุมโรค. การป้องกันควบคุมโรคไข้หวัดนก Avian Influenza (Bird Flu).
[ออนไลน์]. 2548; [สืบค้น 28 ก.ย. 2548];[1 หน้า]. เข้าถึงได้ที่ : URL: http://www-ddc.moph.go.
th/Bird_Flu_main.html.
นิพนธ์ตน้ ฉบับ รายงานจากห้องปฏิบตั กิ ารและบทความปริทศั น์ จะต้องมีเนือ้ หา รวมทัง้ ตาราง
กราฟ และรูปภาพ รวมทั้งหมดไม่เกิน 25 หน้า ส�ำหรับเนื้อหาของบทความประเภทอื่นๆ ต้องไม่เกิน
15 หน้า

การส่งต้นฉบับ

การส่งต้นฉบับอาจท�ำได้ 2 ช่องทางดังนี้
1. แนบจดหมายน�ำส่งทีผ่ นู้ พิ นธ์และผูร้ ว่ มนิพนธ์ลงชือ่ ไว้ทกุ คน พร้อมระบุไว้ดว้ ยว่าทุกคนอ่าน และ
ยอมรับในบทความนั้น ให้ส่งต้นฉบับจริง 1 ชุด ส�ำเนา 2 ชุด พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล ถึงบรรณาธิการวารสาร
กรมวิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์ ส� ำ นั ก วิ ช าการวิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์ ถนนติ ว านนท์ นนทบุ รี 11000  
โทร. 0-2589-0022 ต่อ 99662, บรรณาธิการ ต่อ 98306
2. ส่งบทความผ่านทางระบบออนไลน์ ได้ทาง http://www.presston.net/journals/index.
php หรือผ่านทางเว็บไซต์ของวารสาร http://thailand.digitaljournals.org/index.php/BDMS
โดยผูน้ พิ นธ์จะต้องสมัครเข้าเป็นสมาชิกในระบบก่อน และ scan จดหมายน�ำส่งตามข้อ 1 upload แนบมาด้วย

การรับบทความ

บทความที่กองบรรณาธิการได้รับ จะแจ้งให้ผู้นิพนธ์ทราบทุกเรื่องและจะไม่คืนต้นฉบับยกเว้น
บทความที่ ไ ม่ ไ ด้ รั บ การตี พิ ม พ์ จะแจ้ ง ให้ ท ราบพร้ อ มส่ ง ต้ น ฉบั บ ส่ ง คื น บทความที่ ไ ด้ รั บ การตี พิ ม พ์
กองบรรณาธิการจะมอบส�ำเนาพิมพ์ (reprint) 10 ชุด แก่ผู้นิพนธ์ชื่อแรก

