
คําแนะนําสําหรับผูเขียนบทความ

วารสารศูนยอนามัยท่ี 5 กรมอนามัย เปนวารสารสาธารณสุข เพ่ือการสงเสริมสุขภาพและอนามัย
สิ่งแวดลอม พิมพออกเผยแพรทุก 4 เดือน (3 ฉบับตอป) ไปยังหนวยงานสาธารณสุข, โรงพยาบาล,
สถานศึกษาดานสาธารณสุขท่ัวประเทศ โดยเฉพาะในพ้ืนท่ีเขตนครชัยบุรินทร และหนวยงานในกรม
อนามัย ยินดีรับบทความวิชาการดานการสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอม ท้ังภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ จากภายในและภายนอกศูนยอนามัยท่ี 5 ท่ียังไมเคยลงพิมพในวารสารอ่ืนมากอน เพ่ือ
พิจารณาลงพิมพ โดยกองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจแกตนฉบับ และลงพิมพตามลําดับ
กอนหลัง สําหรับบทความท่ีมีการศึกษาในมนุษย ตองไดรับการพิจารณาแลวจากกรรมการจริยธรรม
การวิจัยในคน

ประเภทของเรื่องท่ีลงพิมพเผยแพร
นิพนธตนฉบับ (Original articles) ไดแก ผลงานวิจัย หรือประสบการณการดําเนินงานท่ี

เก่ียวของกับวิชาการสาธารณสุข โดยเฉพาะการสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอม ควร
ประกอบดวย ชื่อเรื่อง ชื่อเจาของผลงาน บทคัดยอท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ บทนํา
วัตถุประสงค วิธีการศึกษา ผลการศึกษา สรุปและอภิปราย ขอเสนอแนะ และเอกสารอางอิง อาจมี
กิตติกรรมประกาศได ความยาวของเรื่องไมควรเกิน 12 หนา

บทความปริทัศน (Review articles) เปนบทความจากการทบทวนองคความรูกามร
สาธารณสุข ในประเด็นท่ีมีความสําคัญ เปนปญหา หรือมีนวตกรรมท่ีนาสนใจ ความยาวของเรื่องไม
ควรเกิน 8 หนา

บทความพิเศษ (Special articles) เปนบทความรับเชิญท่ีคณะผูจัดทําไดรองขอทาน
ผูทรงคุณวุฒิใหแสดงวิสัยทัศน อภิปราย หรือแสดงแนวคิด ตอประเด็นท่ีนาสนใจ เปนประโยชนตอ
บุคลากรสาธารณสุข

บทความท่ัวไป (General articles) เปนบทความประเภทความรูเฉพาะเรื่องท่ีหยิบยกมา
นําเสนอโดยเพ่ิมเติมความรูใหมๆ หรือนําเสนอรายงานผลการศึกษาวิจัยท่ียังไมเสร็จสมบูรณ ท่ีตอง
ศึกษาตอ หรือศึกษาเสร็จแลวกําลังเตรียมตนฉบับสมบูรณ รายงานความกาวหนาของโครงการ
รายงานผลการศึกษาวิจัยโดยสังเขป หรือเปนบทความท่ีมีประเด็นท่ีไดรับความสนใจอยูในปจจุบัน
ความยาวของเรื่องไมควรเกิน 8 หนา

ปกิณกะ (Miscellany) เปนบทความเบ็ดเตล็ดท่ีมีความหลากหลาย อาทิเชน บทความนารู
ขอคิดเห็น ขอเสนอแนะท่ัวไป รวมท้ังเรื่องแปลจากบทความวิชาการท่ีนาสนใจในภาษาตางประเทศ
โดยตองมีการขอลิขสิทธิ์กอน ความยาวของเรื่องไมควรเกิน 5 หนา

บทความยอ (Abstract articles) ยอบทความจากผลการวิจัยใหมๆ แนะนําสิ่งท่ีนาสนใจ
ตางๆ ความยาวของเรื่องไมควรเกิน 5 หนา

จดหมายจากผูอาน และจดหมายจากบรรณาธิการ (Letters to/from editor) เพ่ือให
เปนการสื่อสารสองทางระหวางผูอานและคณะผูจัดทํา และระหวางผูอานเอง เพ่ือการเรียนรูรวมกัน

การเตรียมตนฉบับ (โดยเฉพาะนิพนธตนฉบับ)



ช่ือเรื่อง ควรสั้นกะทัดรัดใหไดใจความท่ีครอบคลุม ตรงกับวัตถุประสงคและเนื้อเรื่อง ชื่อ
เรื่องมีท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

ช่ือผูเขียน ชื่อและนามสกุล ตองมีท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษโดยไมมีคํานําหนาชื่อ มี
อภิไธยตอทายชื่อ และระบุสถาบัน/หนวยงานท่ีสังกัดอยู กรณีมีเจาของผลงานจากตางสถาบัน/
หนวยงาน ใหใสเครื่องหมาย (*) และแสดงรายละเอียดดานลาง

บทคัดยอ เปนการยอเนื้อหาสําคัญ เฉพาะท่ีจําเปนเทานั้น ระบุตัวเลขสถิติท่ีสําคัญ เขียนดวย
ภาษาท่ีรัดกุม ประโยคท่ีสมบูรณ เปนรอยแกว ไมแบงเปนขอๆ ความยาวไมควรเกิน 15 บรรทัด โดย
ใหครอบคลุมถึงวัตถุประสงค วิธีการ ผล สรุป และวิจารณหรือขอเสนอแนะ โดยไมตองมีเชิงอรรถ
อางอิง บทคัดยอตองมีท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

บทนํา อธิบายความเปนมาและความสําคัญของปญหาการวิจัยศึกษา การใชคํายอจะตอง
เขียนคําเต็มไวครั้งแรกกอน

วัตถุประสงค กรณีมีมากกวา 1 วัตถุประสงค ควรแสดงเปนรายขอในรูปแบบ Bullet
points

รูปแบบการวิจัย ระบุท้ังสองภาษา โดยภาษาอังกฤษอยูใน (วงเล็บ)
ประชากรและกลุมตัวอยาง รวมถึงวิธีการเลือกหรือคํานวณขนาดกลุมตัวอยาง
วิธีดําเนินการวิจัย อธิบายวิธีการดําเนินงาน โดยกลาวถึงแหลงท่ีมาของขอมูล วิธีการ

รวบรวมขอมูล เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย การวิเคราะหขอมูลหรือหลักสถิติท่ีประยุกต อาจรวมถึงนิยาม
ศัพทเฉพาะ

ผลการดําเนินงาน อธิบายสิ่งท่ีไดพบจากการวิจัย โดยเสนอหลักฐานขอมูลอยางเปนระเบียบ
ตามลําดับ พรอมแปลความหมายของผลท่ีพบหรือวิเคราะห

วิจารณ/อภิปราย พยายามสรุปเปรียบเทียบวาผลเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไวหรือไมเพียงใด
จากเหตุหรือปจจัยใด อาจอางอิงทฤษฎีหรือผลการศึกษาของผูท่ีเก่ียวของประกอบดวย

สรุป(ถามี) ควรเขียนสรุปเก่ียวกับความเปนมาและความสําคัญของปญหา วัตถุประสงค
ขอบเขตการวิจัย วิธีการและผลการวิจัยอยางสั้นๆ ตรงประเด็น และขอเสนอการนําผลวิจัยไปใช
ประโยชน หรือเสนอแนะประเด็นท่ีสามารถปฏิบัติหรือวิจัยไดตอไป

เอกสารอางอิง ผูเขียนตองรับผิดชอบตรวจทานความถูกตองของการอางอิงเอกสาร การระบุ
ใหใชระบบ Vancouver ใชเชิงอรรถเปนหมายเลขตัวยกในวงเล็บ โดยเรียงตามลําดับท่ีปรากฏใน
บทความ ถาตองการอางอิงซ้ําใหใชหมายเลขเดิม สามารถดูคําแนะนําเพ่ิมเติมไดจาก Uniform
Requirement for Manuscripts Submitted to Biomedical Journal (JAMA 1997;277:927-
34) มีตัวอยางดังนี้

- อางถึงบทความในวารสาร
ลําดับท่ี. ชื่อผูแตง. ชื่อวารสาร. ปท่ีพิมพ ; ปท่ี : หนาแรก – หนาสุดทาย.
วารสารภาษาอังกฤษ ใชชื่อสกุลข้ึนกอน ตามดวยอักษรยอของชื่อตัว ชื่อวารสารเปนชื่อยอ

ตามระบบ Index Medicus
วารสารภาษาไทย ใชชื่อเต็มผูแตง ตามดวยนามสกุล และใชชื่อวารสารเปนตัวเต็ม
กรณีผูแตงไมเกิน 6 คน ใชชื่อผูแตงทุกคน ค่ันดวยเครื่องหมายจุลภาค (,) กรณีผูแตงตั้งแต 7

คนข้ึนไป ใหใสชื่อ 3 คนแรก แลวเติม et al. สําหรับวารสารภาษาอังกฤษ หรือ และคณะ สําหรับ
วารสารภาษาไทย



ตัวอยาง
1. Muangsapaya W, Winichagoon P, Fucharoen S, Pootrakul P. Improved

technique for detecting intraerythrocytic trait inclusion bodies in
thallassemia. J Med Assoc Thai. 1985; 68: 43-45.

2. กติกา ภวภูตานนท ณ มหาสารคาม, วิษิษยศักดิ์ สุขสะอาด, กนกวรรณ แสนไชยสุริยา
และคณะ. การตรวจกรองฮีโมโกลบินอี โดยวิธีการตกตะกอน. วารสารเทคนิคการแพทย
และกายภาพบําบัด. 2536; 51: 39-43.

- อางถึงหนังสือหรือตํารา
ลําดับท่ี. ชื่อผูแตง. ชื่อหนังสือ. ครั้งท่ีพิมพ. เมืองท่ีพิมพ: สํานักพิมพ; ปท่ีพิมพ.
ตัวอยาง
1. Lance JW. Management of air pollution. 5th ed. Oxford: Butterworts; 2008.
2. สุวดี ดีวงษ, เพ็ญศรี จิตรนําทรัพย. สถานการณผูปวยเอดสและผูติดเชื้อเอดสท่ีมีอาการ

ในประเทศไทย ณ วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2546. นนทบุรี: สํานักระบาดวิทยา กรม
ควบคุมโรค; 2547.

- อางถึงบทหนึ่งในหนังสือหรือตํารา
ลําดับท่ี. ชื่อผูแตง. ชื่อเรื่อง. ใน: ชื่อบรรณาธิการ. ชื่อหนังสือ. ครั้งท่ีพิมพ. เมืองท่ีพิมพ:
สํานักพิมพ; ปท่ีพิมพ: หนาแรก – หนาสุดทาย.
ตัวอยาง
1. Phillips SJ, Whisnant JP. Hypertension and stroke. In: Laragh JH, Brenner

BM, editors. Hypertension: Pathophysiology, diagnosis and management.
2nd ed. New York: Raven Press; 2007: 465-78.

2. วิรัติ ศิริสันธนะ. ไขไมทราบสาเหตุในเด็ก. ใน: อุษา ทิสยากร, ทวี โชติพิทยาสุนันท,
บรรณาธิการ. Update on pediatric infectious disease. กรุงเทพมหานคร: ชัย
เจริญ; 2540: 236-42.

- อางถึงบทความจากสื่ออิเลคทรอนิกส ข้ึนอยูกับชนิดของสื่อท่ีอางถึง ซึ่งระบุในวงเล็บ [ ]
ตัวอยาง
1. Morse SS. Public emergency preparedness plans. Emerg Dis [Serial online]

2003 Jan-Mar [cited 2010 Jun 6]; 1(1): [24screens] Available from: URL:
http://www.cdc.gov/ncidod/EID/eid.htm

2. Aerodynamics II [Computer program] Version 2.2 Orlando(FL):
Computerized Educational System; 1999.

3. วิฑูรย ประเสริฐเจริญสุข. เบาหวานขณะตั้งครรภ: Gestational Diabetes Mellitus
[Internet]. ขอนแกน: ภาควิชาสูติศาสตรและนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยขอนแกน; 2554 [cited 2554 มีนาคม 10]. Available from:
http://obgyn1.md.kku.ac.th/mdbtemplate/component=19.

การสงตนฉบับ

http://www.cdc.gov/ncidod/EID/eid.htm
http://obgyn1.md.kku.ac.th/mdbtemplate/component


ตนฉบับพิมพดวยคอมพิวเตอรโปรแกรม Microsoft Word ตัวอักษร Angsana New หรือ
ThaiSarabun ขนาด 16 เวนขอบดานซายและขวาไมนอยกวา 2.5 ซม.หรือมาตรฐานโปรแกรม สง
ตนฉบับเปนไฟล .doc แนบมาพรอมอีเมลท่ี journal_hpc5@hotmail.com โดยตั้งชื่อเรื่องอีเมล
เปนชื่อตนฉบับ พรอมระบุชื่อผูนิพนธ/ผูประสานงาน สถานท่ีทํางาน หมายเลขโทรศัพทและอีเมลท่ีใช
ติดตอประสานงานในเนื้อจดหมาย

ตัวอยางอีเมลสงตนฉบับเพ่ือพิจารณา
To: journal_hpc5@hotmail.com
Subject: ภาวะสุขภาพของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาจังหวัดนครราชสีมา
Attachment: [วิจัยสงศอ5.doc]
------------------------ เนื้อหาอีเมล-----------------------
ผูประสานงาน ภญ.ปุญชรัสม์ิ แสงทอง
ศูนยอนามัยท่ี 7 อุบลราชธานี
081-2345678
Poonc@gmail.com

การรับเรื่องตนฉบับ
เรื่องท่ีรับไวพิจารณา กองบรรณาธิการจะแจงตอบรับใหผูเขียนทราบ ไมมีคาใชจาย
เรื่องท่ีไมไดลงพิมพ กองบรรณาธิการจะแจงใหทราบ
เรื่องท่ีพิจารณาใหแกไขกอนลงพิมพ กองบรรณาธิการจะแจงขอเสนอแนะจากผูตรวจสอบ

(Peer reviewers) เพ่ือใหผูนิพนธไดพิจารณาแกไขหรือใหขอมูลเพ่ิม กอนสงกลับใหพิจารณาอีกครั้ง
ในเวลาอันควร

เรื่องท่ีไดลงพิมพ กองบรรณาธิการจะแจงตอบกลับใหผูเขียนทราบ และเม่ือพิมพแลวจะสง
วารสารใหผูเขียนเรื่องละ 2 เลม

ความรับผิดชอบ
บทความท่ีลงพิมพในวารสารวิชาการศูนยอนามัยท่ี 5 ถือเปนความเห็นสวนตัวของผูเขียน

คณะบรรณาธิการไมจําเปนตองเห็นดวย ผูเขียนตองรับผิดชอบตอบทความของตนเอง คณะ
บรรณาธิการมีสิทธิ์จะแกไขขอความใหถูกตองตามหลักภาษาและความเหมาะสมได
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