คำแนะนำสำหรับผู้นิพนธ์
วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์รับตีพิมพ์เผยแพร่บทความ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการสร้าง
องค์ความรู้ใหม่ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่เกี่ยวกับชีววัตถุ เครื่องมือแพทย์ เครื่องสาอาง ยาที่เป็นเภสัช
เคมีภัณฑ์ อาหารและเครื่องดื่ม สมุนไพร ยาเสพติด วัตถุอันตราย รังสี โรคติดต่อ โรคไม่ติดต่อ พาหะนาโรค
การประเมินความเสี่ยง การวิจัยทางคลินิก ระบบบริหารจัดการคุณภาพ และอื่น ๆ โดยกาหนดตีพิมพ์วารสาร
ปีละ 4 ฉบับ เป็นรายไตรมาส ได้แก่ 1) ฉบับเดือนมกราคม-มีนาคม 2) ฉบับเดือนเมษายน-มิถุนายน 3) ฉบับ
เดือนกรกฎาคม-กันยายน และ 4) ฉบับเดือนตุลาคม-ธันวาคม
วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เริ่มเผยแพร่ทางระบบออนไลน์เท่านั้น ตั้งแต่ฉบับเดือนตุลาคมธันวาคม 2562 เป็นต้นไป

ประเภทของบทควำม
บทความสามารถเขียนได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยแบ่งบทความออกเป็นประเภทต่างๆ ดังนี้
1. นิพนธ์ต้นฉบับ
เป็นรายงานผลการศึกษาวิจัย พัฒนาเทคโนโลยี หรือพัฒนาระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการที่มีการวาง
รูปแบบ และดาเนินการศึกษาวิจัยพัฒนาตลอดจนวิเคราะห์ข้อมูลอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ประกอบด้วย
ชื่อเรื่อง ชื่อเรื่องโดยย่อ ชื่อผู้นิพนธ์พร้อมสังกัด บทคัดย่อ คาสาคัญ บทนา วัสดุและวิธีการ ผล วิจารณ์ สรุป
กิตติกรรมประกาศ และเอกสารอ้างอิง ความยาวทั้งหมดไม่เกิน 25 หน้าขนาดกระดาษ A4
2. รำยงำนจำกห้องปฏิบัติกำร
เป็นรายงานผลการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการที่มีผู้นาตัวอย่างมาส่งตรวจ หรือรายงานผลการ
ดาเนินงานที่เป็นงานประจา ประกอบด้วย ชื่อเรื่อง ชื่อเรื่องโดยย่อ ชื่อผู้นิพนธ์พร้อมสังกัด บทคัดย่อ คาสาคัญ
บทนา วัสดุและวิธีการ ผล วิจารณ์ สรุป กิตติกรรมประกาศ และเอกสารอ้างอิง ความยาวทั้งหมดไม่เกิน 25
หน้าขนาดกระดาษ A4
3. บทควำมปริทัศน์
เป็นบทความที่ได้จากการทบทวนหรือรวบรวมความรู้วิชาการเรื่องใดเรื่องหนึ่ง จากตารา
วารสารวิชาการ หรือหนังสือต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ นามาวิเคราะห์ วิจารณ์ หรือเปรียบเทียบ เพื่อให้ได้
บทความใหม่ที่มีความเห็นของผู้นิพนธ์และทาให้เกิดความชัดเจนในเรื่องนั้น ประกอบด้วย ชื่อเรื่อง ชื่อเรื่อง
โดยย่อ ชื่อผู้นิพนธ์พร้อมสังกัด บทคัดย่อ คาสาคัญ บทนา วิธีการสืบค้นข้อมูล เนื้อหา วิจารณ์ สรุป
กิตติกรรมประกาศ และเอกสารอ้างอิง ความยาวทั้งหมดไม่เกิน 20 หน้าขนาดกระดาษ A4
4. บทควำมทั่วไป
เป็นบทความทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวกับการพัฒนาระบบงานด้านการแพทย์และสาธารณสุข เช่น
รายงานการพัฒนาระบบสนับสนุนการปฏิบัติงาน การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือการพัฒนาระบบ
บริหารจัดการคุณภาพตามมาตรฐานสากล เป็นต้น ประกอบด้วย ชื่อเรื่อง ชื่อเรื่องโดยย่อ ชื่อผู้นิพนธ์พร้อม
สังกัด บทคัดย่อ คาสาคัญ บทนา วัสดุและวิธีการ ผล วิจารณ์ สรุป กิตติกรรมประกาศ และเอกสารอ้างอิง
ความยาวทั้งหมดไม่เกิน 15 หน้าขนาดกระดาษ A4
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5. บทควำมพิเศษ
เป็นบทความที่เป็นความรู้หรือข้อคิดเห็นทั่วไป เกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันที่น่าสนใจทางการแพทย์
และสาธารณสุขในระดับประเทศหรือระดับนานาชาติ เพื่อนาไปประยุกต์ใช้ในภารกิจที่เกี่ยวข้อง
ประกอบด้วย ชื่อเรื่อง ชื่อเรื่องโดยย่อ ชื่อผู้นิพนธ์พร้อมสังกัด บทคัดย่อ คาสาคัญ บทนา เนื้อหา วิจารณ์ สรุป
กิตติกรรมประกาศ และเอกสารอ้างอิง ความยาวทั้งหมดไม่เกิน 15 หน้าขนาดกระดาษ A4
6. กรณีศึกษำ
เป็นรายงานเกี่ยวกับการสอบสวนโรคในกลุ่มตัวอย่างขนาดเล็ก หรือการวินิจฉัยผู้ป่วยรายที่น่าสนใจที่
มีการตรวจทางห้องปฏิบัติการร่วมด้วย ที่อาจอยู่ภายใต้ตัวแปรที่ควบคุมได้ หรือสภาพแวดล้อมที่ไม่สามารถ
ควบคุมได้ ประกอบด้วย ชื่อเรื่อง ชื่อเรื่องโดยย่อ ชื่อผู้นิพนธ์พร้อมสังกัด บทคัดย่อ คาสาคัญ บทนา วัสดุและ
วิธีการ ผล วิจารณ์ สรุป กิตติกรรมประกาศ และเอกสารอ้างอิง ความยาวทั้งหมดไม่เกิน 10 หน้าขนาด
กระดาษ A4
7. จดหมำยถึงบรรณำธิกำร
เป็นบทความที่ผู้อ่านวารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เขียนถึงบรรณาธิการหรือเจ้าของบทความที่
ตีพิมพ์ในวารสารฯ แล้ว ทั้งนี้เพื่อเสนอแนะหรือแสดงข้อคิดเห็นเกี่ยวกับวารสารฯ หรือบทความนั้น ๆ
8. บทควำมวิจัยอย่ำงสั้น
เป็นรายงานวิจัยที่ดาเนินการแล้วเสร็จซึ่งมีประเด็นการศึกษาไม่มาก แต่มีรายละเอียดครบถ้วนตาม
หลักเกณฑ์ของงานวิจัย หรือเป็นรายงานการศึกษาวิจัยอย่างย่อ โดยอาจเป็นข้อมูลที่ศึกษาเพิ่มเติมจากรายงาน
การศึกษาวิจัยที่ได้เคยตีพิมพ์แล้ว หรืออาจเป็นการรายงานผลการศึกษาบางส่วนที่อยู่ในความสนใจของ
สาธารณะ หรือตอบปัญหาที่เกิดขึ้นในขณะนั้น ประกอบด้วย ชื่อเรื่อง ชื่อเรื่องโดยย่อ ชื่อผู้นิพนธ์พร้อมสังกัด
บทคัดย่อ (ไม่เกิน 100 คา) คาสาคัญ บทนา (อย่างย่อ) วัสดุและวิธีการ (โดยย่อ) ผล วิจารณ์ สรุป
กิตติกรรมประกาศ และเอกสารอ้างอิง ความยาวทั้งหมดไม่เกิน 10 หน้าขนาดกระดาษ A4 ทั้งนี้ตารางและ/
หรือภาพรวมกันมีจานวนทั้งหมดไม่เกิน 2 ตาราง/ภาพ
กำรพิจำรณำบทควำม
บทความทุกเรื่องที่ผู้นิพนธ์เสนอขอรับตีพิมพ์ต้องไม่เคยตีพิมพ์ หรือกาลังตีพิมพ์ในวารสารอื่น คณะ
บรรณาธิการที่ได้รับมอบหมายจะตรวจสอบความสมบูรณ์ของบทความในเบื้องต้นก่อนส่งพิจารณาตรวจแก้
แบบไม่เปิดเผยตัวตน (double-blinded peer review) จากผู้เชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 2 คน
โดยบรรณาธิการเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกผู้เชี่ยวชาญ และหากจาเป็นอาจคัดเลือกผู้เชี่ยวชาญคนที่ 3 พิจารณา
ทบทวนบทความเพิ่มเติม บรรณาธิการหรือรองบรรณาธิการเป็นผู้พิจารณาคาแนะนาของผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด
และแจ้งผลการพิจารณาแก่ผู้นิพนธ์ หลังจากผู้นิพนธ์แก้ไขอาจส่งให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาตรวจสอบอีกครั้ง โดย
บรรณาธิการเป็นผู้ตรวจสอบบทความขั้นสุดท้ายก่อนส่งตีพิมพ์ ซึ่งกองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจ
แก้ไขต้นฉบับและพิจารณาตีพิมพ์ตามลาดับก่อนหลัง
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ควำมรับผิดชอบ
บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ถือเป็นผลงานทางวิชาการ และเป็นความเห็น
ส่วนตัวของผู้นิพนธ์ ไม่ใช่ความเห็นของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ หรือกองบรรณาธิการ ผู้นิพนธ์ต้อง
รับผิดชอบต่อบทความของตน
จริยธรรมกำรวิจัย
กรณีบทความเป็นผลการศึกษาวิจัยในมนุษย์หรือใช้ตัวอย่างใด ๆ จากมนุษย์ การวิจัยนั้น ๆ ต้องผ่าน
การพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ของหน่วยงาน และกรณีที่เป็นผลการ
ศึกษาวิจัยที่ใช้สัตว์ทดลอง การวิจัยนั้น ๆ ต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการการเลี้ยงและใช้สัตว์
เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ของหน่วยงานเช่นกัน ถ้าหากไม่มี ต้องชี้แจงด้วย
กำรเตรียมต้นฉบับ
ภาษาที่ใช้คือ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ต้นฉบับภาษาไทย ควรใช้ภาษาไทยให้มากที่สุด คาศัพท์
เฉพาะหรือคาศัพท์ภาษาอังกฤษที่บัญญัติเป็นภาษาไทยแล้ว แต่ยังไม่เป็นที่ทราบกันอย่างแพร่หลาย หรือแปล
แล้วเข้าใจยาก ให้ใส่ภาษาอังกฤษกากับไว้ในวงเล็บ หรืออนุโลมให้ใช้ภาษาอังกฤษได้
ต้นฉบับพิมพ์ด้วยโปรแกรม Microsoft Word for Windows เท่านั้น และต้องไม่มี file protection
ตั้งค่ากระดาษขนาด A4 ใช้ตัวอักษร TH Sarabun PSK ขนาด 16 ใส่เลขกากับทุกหน้าและทุกบรรทัด โดย
หน้าที่ 1 ประกอบด้วย ชื่อเรื่อง ชื่อและนามสกุลของผู้นิพนธ์ทั้งหมด หน่วยงานสังกัดของคณะผู้นิพนธ์ ชื่อเรื่อง
โดยย่อ (running title) และชื่อพร้อมอีเมล์ผู้ประสานงาน (Corresponding author) กับคณะบรรณาธิการ
หน้าที่ 2 และ 3 เป็นบทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ตามลาดับ ความยาวไม่เกิน 250 คา และระบุคา
สาคัญท้ายบทคัดย่อ
1. ชื่อเรื่องและชื่อเรื่องโดยย่อ มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่ชัดเจนและตรงกับประเด็นการศึกษา ไม่ใช้
คาย่อ
2. ชื่อผู้นิพนธ์และผู้ร่วมนิพนธ์ ระบุชื่อและนามสกุลเต็มทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ไม่ต้องระบุตาแหน่ง
และคานาหน้าชื่อ
3. ชือ่ สังกัด/สถำนที่ปฏิบัติงำน มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษของหน่วยงานที่ผู้นิพนธ์สังกัด/ปฏิบัติงาน
หากมีผู้นิพนธ์หลายรายและอยู่คนละสังกัด ให้กากับด้วยตัวเลขเป็นตัวยก
4. บทคัดย่อ ต้องเขียนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ความยาวไม่เกิน 250 คา เนื้อหาครอบคลุมที่มาของ
การศึกษา วัตถุประสงค์ ขอบเขตการศึกษา วิธีทาหรือวิธีการรวบรวมข้อมูลที่สาคัญโดยย่อ แสดงผล
การศึกษาเฉพาะข้อมูลหลักที่สาคัญและสถิติที่ใช้ (ถ้าจาเป็น) รวมถึงหลักการหรือองค์ความรู้สาคัญที่พบ
ใหม่
5. คำสำคัญ ระบุคาสาคัญทั้งภาษาไทย (เริ่มตั้งแต่ฉบับเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2562 เป็นต้นไป) และ
ภาษาอังกฤษ อย่างละไม่เกิน 5 คา
6. บทนำ ควรกล่าวถึงหลักการเหตุผล ปัญหาหรือสมมุติฐาน ที่นาไปสู่ความจาเป็นที่ต้องศึกษา รวมทั้ง
วัตถุประสงค์ของการศึกษา การอ้างอิงควรเลือกใช้เฉพาะเอกสารอ้างอิงที่สาคัญและเป็นปัจจุบัน
7. วัสดุและวิธีกำร แสดงรายละเอียดทางวิชาการเป็นเชิงพรรณนาที่มากพอ เพื่อผู้อ่านที่สนใจสามารถ
ทางานนี้ซ้าได้ เช่น กลุ่มตัวอย่างหรือข้อมูลที่ศึกษาวิธีสุ่มเก็บตัวอย่างหรือข้อมูล วิธีวิเคราะห์ตัวอย่างหรือ
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8.

9.

10.
11.
12.

ข้อมูล วิธีการคานวณหรือวิเคราะห์ข้อมูล และสถิติที่ใช้ เป็นต้น ให้ระบุบริษัทและประเทศผู้ผลิตของ
น้ายา สารเคมี เครื่องมือรวมถึงรุ่นของเครื่องมือ หรือสายพันธุ์ของจุลชีพในส่วนที่เกี่ยวข้องโดยละเอียด
ทั้งนี้ บทความการศึกษาในมนุษย์หรือใช้ตัวอย่างจากมนุษย์ หรือการศึกษาที่ใช้สัตว์ทดลองให้ระบุชื่อ
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ หรือคณะกรรมการการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทาง
วิทยาศาสตร์ที่อนุมัติให้ทาการศึกษา และหมายเลขอ้างอิงที่ได้รับอนุมัติ
ผล นาเสนอผลงานตามลาดับ หลีกเลี่ยงการใช้กราฟหรือภาพที่ไม่จาเป็น ถ้ามีตารางข้อมูล กราฟ หรือ
ภาพให้เสนอพร้อมกับคาอธิบายที่มีเนื้อหาชัดเจนครบถ้วน และให้แยกออกจากเนื้อเรื่อง หน้าละ 1
รายการ โดยไม่ต้องใส่กรอบที่ตารางหรือภาพที่ต้องการแสดง ภาพถ่าย (สีหรือขาวดา) ที่มีความชัดเจน
ให้บันทึกภาพโดยใช้นามสกุล .jpg หากเป็นภาพวาดควรวาดบนกระดาษขาวอย่างดีด้วยหมึกดาลายเส้น
คมและชัดเจน ระบุตาแหน่งที่ต้องการแสดงตารางหรือภาพไว้ในส่วนของเนื้อเรื่อง
วิจำรณ์ วิจารณ์สิ่งที่ค้นพบและควรเปรียบเทียบกับงานที่ผู้อื่นทาและเผยแพร่ไว้ก่อนหน้านี้แล้ว หรือ
วิเคราะห์และสรุปเปรียบเทียบกับสมมติฐานที่วางไว้ ว่าตรงหรือแตกต่างไปหรือไม่ อย่างไร เพราะเหตุใด
ทั้งนี้ควรระวังไม่นาส่วนของผลมากล่าวซ้าในส่วนนี้ หากจาเป็นต้องกล่าวถึงควรเขียนผลในภาพรวมที่
สาคัญ และอาจเขียนถึงผลกระทบตามหลักวิชาการที่อาจเกิดขึ้นหรือการนาไปใช้ประโยชน์จากผลการ
ศึกษาวิจัยนี้
สรุป เน้นสิ่งที่พบใหม่ที่สาคัญจากการศึกษานี้ และเชื่อมโยงการสรุปกับวัตถุประสงค์ ควรอภิปราย
ข้อจากัด/ข้อบกพร่อง ข้อดี ซึ่งนาไปสู่ข้อเสนอแนะในเชิงนโยบาย ในทางการปฏิบัติ และในการวิจัย
ต่อไป
กิตติกรรมประกำศ ระบุผู้สนับสนุน และ/หรือแหล่งทุนสนับสนุนการวิจัย
เอกสำรอ้ำงอิง การอ้างเอกสารในเนื้อเรื่องให้ใช้รูปแบบการอ้างอิงในแวนคูเวอร์ (Vancouver Citation
Style) โดยใส่ตัวเลขตัวยก ในวงเล็บ วางไว้หลังข้อความหรือหลังชื่อบุคคล การเรียงลาดับเอกสารอ้างอิง
เริ่มจาก “(1)” และเรียงเลขอื่นๆ ต่อไปตามลาดับการอ้างอิงของเนื้อหา ส่วนเอกสารอ้างอิงท้ายเรื่องให้
อ้างเฉพาะบทความที่ตีพิมพ์แล้วในสิ่งตีพิมพ์ปฐมภูมิเท่านั้น ผู้นิพนธ์ต้องรับผิดชอบในความถูกต้องของ
เอกสารอ้างอิง

กำรเขียนเอกสำรอ้ำงอิง
การเขียนเอกสารอ้างอิงให้ใช้รูปแบบดังตัวอย่าง ผู้นิพนธ์ตั้งแต่ 1 ถึง 6 คน ให้ใส่ชื่อทุกคน ถ้ามี
มากกว่า 6 คนให้ใส่ชื่อ 6 คนแรกตามด้วย และคณะ หรือ et al กรณีบทความไม่มีชื่อผู้นิพนธ์ให้ใช้ชื่อเอกสาร
แทนชื่อผู้นิพนธ์
1. กำรอ้ำงบทควำมวำรสำร (Article in Journal)
วำรสำรภำษำไทย
ตัวอย่าง
สุภาวรรณ จงธรรมวัฒน์, บารุง คงดี, วิชัย ประสาททอง, มณี เขม้นเขตรการ, จิราภรณ์ อ่าพันธุ์, กมล
ฝอยหิรัญ และคณะ. การสารวจคุณภาพถุงยางอนามัยทั่วประเทศ. ว กรมวิทย พ 2540; 39(2): 67-74.
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วำรสำรภำษำอังกฤษ
ตัวอย่าง
Belshe RB, Coelingh K, Ambrose CS, Woo JC, Wu X. Efficacy of live attenuated
influenza vaccine in children against influenza B viruses by lineage and antigenic similarity.
Vaccine 2010; 28(9): 2149-56.
2. กำรอ้ำงหนังสือหรือตำรำ (Text/Guideline)
ตัวอย่าง
ธีระพร วุฒยวนิช, บรรณาธิการ. เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์. เชียงใหม่: คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่; 2546.
Greenberg AE, Clescri LS, Eaton AD, editors. Standard methods for the examination
off water and wastewater. 18th ed. Washington DC: American Public Health Association; 1992.
p. 9-94.
3. กำรอ้ำงเฉพำะบทในตำรำ (Chapter in the text)
ตัวอย่าง
ทวีศักดิ์ แทนวันดี. การวินิจฉัยโรคตับจากไวรัสทางคลินิก. ใน: สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล, บรรณาธิการ. ตับ
อักเสบจากไวรัส เล่ม 1. กรุงเทพฯ: บางกอกบล๊อก; 2543. หน้า 281-309.
Phillips SJ, Whisnant JP. Hypertension and stroke. In: Laragh JH, Brenner BM, editors.
Hypertension: pathophysiology, diagnosis and management. 2nd ed. New York: Raven Press;
1995. p. 465-78.
4. กำรอ้ำงกฎหมำย (Legal material)
ตัวอย่าง
พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 61 (พ.ศ. 2524) ราชกิจจา
นุเบกษา เล่ม 98 ตอนที่ 157 (วันที่ 7 กันยายน 2524).
Preventive Health Amendments of 1993, Pub L No. 103-183, 107 Stat. 2226 (1993 Dec
14)
5. กำรอ้ำงสิ่งพิมพ์ขององค์กรหรือหน่วยงำน (Organization as author and publisher)
ตัวอย่าง
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข. แผนยุทธศาสตร์การดาเนินงานสุขภาพ ภาค
ประชาชน. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย; 2546.
Department of Medical Sciences. Guideline of method validation used in
pharmaceutical analysis. Nonthaburi: Department of Medical Sciences; 1995.
Lamasil [package insert]. East Hanover (NJ): Sandoz Pharmaceuticals Corp; 1993.
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6. กำรอ้ำงรำยงำนกำรสัมมนำ/ประชุมวิชำกำร (Conference paper/Conference Proceeding)
ตัวอย่าง
วิยะดา เจริญศิริวัฒน์. เอกสารการประชุมสัมมนาเฉลิมพระเกียรติเรื่อง การคัดกรองภาวะพร่อง
ไทรอยด์ฮอร์โมนในทารกแรกเกิดเพื่อป้องกันปัญญาอ่อน. วันที่ 25 พฤศจิกายน 2542. นนทบุรี:
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข; 2542.
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.
7. กำรอ้ำงวิทยำนิพนธ์ (Dissertation)
ตัวอย่าง
มณี เขม้นเขตรการ. ผลของ N-acetylcysteine ต่อการป้องกันพิษของพาราควอทในหนูขาว
[วิทยานิพนธ์]. ภาควิชาพิษวิทยา, คณะวิทยาศาสตร์. เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่; 2547.
Kaplan SJ. Post-hospital home health care: the elderly’s access and utilization
[dissertation]. St. Louis (MO): Washington University; 1995.
8. กำรอ้ำงสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Electronic material)
วำรสำรออนไลน์ (Journal on Internet)
ตัวอย่าง
ชวนพิศ ยิ้มสมบัติ. การประเมินคุณภาพการตรวจหาเชื้อมาลาเรียบนฟิล์มโลหิตบางด้วยกล้อง
จุลทรรศน์. ว กรมวิทย พ [วารสารออนไลน์]. 2548; [สืบค้น 29 ก.ย. 2548]; 47(2): [8 หน้า]. เข้าถึงได้จาก:
URL: http://www.dmsc.moph.go.th/net/jms/
Morse SS. Factors in the emergence of infectious diseases. Emerg Infect Dis [serial
online] 1995. Jan-Mar [cited 1996 Jun 5]; 1(1): [24 screens]. Available from: URL:
http://www.cdc.gov/ncidod/EID/eid.htm
เว็บไซต์ (Website)
ตัวอย่าง
กรมควบคุมโรค. การป้องกันควบคุมโรคไข้หวัดนก Avian Influenza (Bird Flu). [ออนไลน์]. 2548;
[สืบค้น 28 ก.ย. 2548]; [1 หน้า]. เข้าถึงได้ท:ี่ URL: http://www-ddc.moph.go.th/Bird_Flu_main.html
Hoffiman DL. St John’s Wort. [online]. [cited 1998 Jul 16]; [4 screens]. Available from:
URL: http://www.healthy.net/library/books/hoffiman/materiamedica/stjohns.htm
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กำรส่งต้นฉบับและกำรตอบรับบทควำมทำงออนไลน์
ส่งต้นฉบับไฟล์บทความ ตาราง ภาพ และ/หรือหนังสือนาส่ง ผ่านทางระบบออนไลน์ได้ทาง
http://webapp1.dmsc.moph.go.th/journals ทั้งนีผ้ ู้นพิ นธ์จะต้องสมัครเข้าเป็นสมาชิกในระบบก่อน
ดาเนินการส่งต้นฉบับ และจะได้รับการตอบรับอัตโนมัติเมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการ
คณะบรรณาธิการจะแจ้งผู้ประสานงาน (Corresponding author) ทราบทางอีเมล์ถึงการตอบรับหรือ
ปฏิเสธการตีพิมพ์บทความ
กำรตรวจทำนต้นฉบับก่อนเผยแพร่
ผู้นิพนธ์ต้องตรวจพิสูจน์อักษรในลาดับสุดท้าย เพื่อให้ความเห็นชอบในความถูกต้องครบถ้วนของ
เนื้อหา

ปรับปรุง วันที่ 16 สิงหาคม 2562
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