
คําช้ีแจงและเงื่อนไขการจัดทําต้นฉบับ 
 

นิยาม 
 

1. นิพนธ์ต้นฉบับ (Original article)  
หมายถึง รายงานผลการศึกษา ค้นคว้า หรือการวิจัยที่เก่ียวข้องกับงานทางด้านสาธารณสุข ครอบคลุม

ประเด็นวิทยาศาสตร์อนามัย สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย สุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพ ระบาด
วิทยาและชีวสถิติ โภชนาการ และการบริหารงานสาธารณสุข หรืออ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
ความยาวไม่เกิน 8 หน้ากระดาษ A4 มีเน้ือหาประกอบด้วย 

1.1 บทนํา เป็นส่วนที่นําเสนอความสําคัญของปัญหาที่ทําวิจัย เขียนให้กระชับและเข้าใจง่าย 
1.2 วัตถุประสงค์การวิจัย เขียนเป็นความเรียงต่อเน่ืองในย่อหน้าเดียว โดยแยกประเด็นการศึกษาให้
ชัดเจนด้วยภาษาที่สั้นและกระชับ กรณีที่มีวัตถุประสงค์ทั่วไปและวัตถุประสงค์เฉพาะให้รวมกัน 
1.3 วิธีดําเนินการวิจัย ประกอบด้วย รูปแบบการวิจัย ประชากรและตัวอย่าง (ระบุสูตรคํานวณขนาด
ตัวอย่างหรืออํานาจการทดสอบ และการแทนค่าลงในสูตร) วิธีการสุ่มตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้และวิธีการ
ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือการเก็บรวบรมข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล โดยเขียนแยกย่อหน้าตามหัว
เรื่องย่อย 
1.4 ผลการวิจัย นําเสนอผลเป็นลําดับจากข้อมูลทั่วไป จนถึงข้อมูลเฉพาะเร่ืองที่มุ่งเน้นการตอคําถาม
ตามวัตถุประสงค์การวิจัยเป็นหลัก กรณีมีตารางและ/หรือรูปภาพประกอบ ให้นําไปไว้ต่อท้าย
เอกสารอ้างอิง 
1.5 บทสรุปและอภิปรายผล เป็นการสรุปผลเพ่ือตอบวัตถุประสงค์หรือคําถามการวิจัย จากน้ันจึงนํา
บางประเด็นที่เป็นข้อค้นพบมาแสดงความคิดเห็นในลักษณะการอภิปรายว่าทําไมข้อค้นพบที่ได้จึงเป็น
เช่นน้ัน ซึ่งต่างหรือสอดคล้องกับงานของคนอ่ืนอย่างไร เขียนแยกย่อหน้าตามประเด็นที่อภิปรายผล 
1.6 ข้อเสนอแนะหรือการนําไปใช้ประโยชน์ (ถ้ามี) เป็นการเสนอผลที่สามารถนําไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ได้จริงในภาพรวมหรือเฉพาะกลุ่ม หรือเป็นข้อเสนอแนะในการทําวิจัยในครั้งต่อไป 
1.7 กิตติกรรมประกาศ (ถ้ามี) 
 

2. บทความปริทศัน ์(Review article)  
หมายถึง บทความที่รวบรวมความรู้เก่ียวกับเรื่องใดเรื่องหน่ึงเฉพาะ จากวารสารหรือหนังสือต่างๆ ทั้ง

ภายในและต่างประเทศ ครอบคลุมประเด็นวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย สุข
ศึกษาและส่งเสริมสุขภาพ ระบาดวิทยาและชีวสถิติ โภชนาการและการบริหารงานสาธารณสุข หรืออ่ืนๆที ่
เก่ียวข้องกับวิทยาศาสตร์สุขภาพ โดยนําเสนอเป็นองค์ความรู้ใหม่เชิงสังเคราะห์ พร้อมมีการแสดงความคิดเห็น
หรือข้อเสนอแนะของผู้เขียนเพ่ิมเติมด้วย ความยาวไม่เกิน 5 หน้ากระดาษ A4 
 



 
3. บทความพิเศษ (Special article)  

หมายถึง บทความที่แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงเฉพาะ ครอบคลุมประเด็นวิทยาศาสตร์
อนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย สุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพ ระบาดวิทยาและชีวสถิติ 
โภชนาการและการบริหารงานสาธารณสุข หรืออ่ืนๆที่เก่ียวข้องกับวิทยาศาสตร์สุขภาพโดยเป็นทัศนะของผู้เขียน
และเช่ือมโยงกับเหตุการณ์หรือปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นและอยู่ในความสนใจของสาธารณชนทั่วไปเป็นพิเศษ ความ
ยาวไม่เกิน 5 หน้ากระดาษ A4 

 
เงื่อนไขการรับตีพิมพ ์
 

เพ่ือให้การดําเนินงานวารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นไปด้วยดีและมี
ประสิทธิภาพ กองบรรณาธิการจึงกําหนดเง่ือนไขการรับต้นฉบับตีพิมพ์ ดังน้ี 

 
1. นิพนธ์ต้นฉบับ บทความปริทัศน์ และบทความพิเศษ ที่ส่งมาให้กองบรรณาธิการพิจารณา  

 
จะต้องไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารใดมาก่อน และไม่อยู่ในช่วงเวลาของการรอพิจารณาการ
ตีพิมพ์จากวารสารอ่ืน 
 

2. การออกหนังสือรับรองการรับตีพิมพ์ในวารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น      กอง
บรรณาธิการจะพิจารณาออกให้ ภายหลังผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer review) แล้ว
เท่าน้ัน 

3. นิพนธ์ต้นฉบับ บทความปริทัศน์ และบทความพิเศษ ทุกฉบับที่ลงตีพิมพ์ออนไลน์ในวารสารวิจัย
สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer review) เฉพาะ
สาขาทั้งภายในและภายนอก มหาวิทยาลัยขอนแก่น จํานวนไม่น้อยกว่า 3 คน 

4. เมื่อต้นฉบับผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer review) เฉพาะสาขาแล้ว กองบรรณาธิการจะ
ติดต่อกลับ พร้อมส่งเอกสารการแก้ไขไปให้ผู้เขียน ผ่านทาง e-mail ส่วนการแก้ไขเป็นสิทธิของผู้เขียน 
แต่กองบรรณาธิการขอสงวนสิทธ์ิในการตีพิมพ์เฉพาะต้นฉบับที่ผ่านความเห็นชอบตามรูปแบบและสาระ
ของกองบรรณาธิการเท่าน้ัน 

5. เมื่อมีการปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามเง่ือนไข หรือข้อตกลงข้างต้น กองบรรณาธิการขอสงวนสิทธ์ิในการ
พิจารณาทบทวนการตีพิมพ์ต้นฉบับดังกล่าว 

 
 



การจัดเตรียมต้นฉบับ 
 
1. เคา้โครงหน้ากระดาษ A4 ระยะขอบบนและซ้าย เท่ากับ 1 น้ิว ระยะขอบล่างและขวา เท่ากับ 0.5 น้ิว ย่อ
หน้า เท่ากับ 0.5 น้ิว จัดเน้ือหา 1 คอลัมน์ และจัดระยะห่างระหว่างบรรทัด 2 เท่า 
 
2. การจัดรูปแบบบทความ ใช้ตัวอักษร TH SarabunPSK 
ประกอบด้วย 

2.1 ส่วนนํา ประกอบด้วย ภาษาไทยและภาษาอังกฤษโดยแยกภาษาไทยและภาษาอังกฤษ คนละหน้า 
มีรายละเอียด ดังน้ี 

1) ช่ือเรื่อง ขนาด 20 พอยต์ แบบหนา และกึ่งกลางหน้ากระดาษ 
2) ช่ือผู้นิพนธ์และผู้ร่วม ขนาด 12 พอยต์ แบบเอียงและกึ่งกลางหน้ากระดาษ 
3) ช่ือหน่วยงานหรือสถาบันการศึกษา ขนาด 12 พอยต์ แบบเอียง และชิดซ้ายหน้ากระดาษ 
4) บทคัดย่อ ขนาด 14 พอยต์ 

2.2 ส่วนเนื้อหา ใช้ขนาด 16 พอยต์ โดยหัวข้อใหญ่และหัวข้อย่อย แบบหนา ซึ่งหัวข้อใหญ่ ได้แก่   บท
นํา วัตถุประสงค์การวิจัย วิธีดําเนินการวิจัย ผลการวิจัย สรุปและอภิปรายผล ข้อเสนอแนะหรือการนํา ไปใช้
ประโยชน์ (ถ้ามี) และกิตติกรรมประกาศ (ถ้ามี) ให้ใส่หมายเลขบรรทัดในส่วนของเน้ือหาด้วย 

2.3 ส่วนทา้ย ได้แก่ 
1) เอกสารอ้างอิง ใช้ขนาด 14 พอยต์ แบบหนา โดยคําว่า เอกสารอ้างอิง 
2) ตารางและ/หรือรูปภาพ ใช้ขนาด 14 พอยต์ โดย ชื่อตารางหรือรูปภาพ เป็นแบบหนา 
 

3. การอ้างอิงเอกสาร มีรูปแบบดังน้ี 
หลักการเขียนเอกสารอ้างอิง โดยประยุกต์จากรูปแบบ APA Style, 5th ed. 2001 บางส่วน ดังน้ี 

1) เครื่องหมาย / หมายถึง การเว้นระยะ 1 ตัวอักษร 
2) บรรทัดแรกของแต่ละรายการจะพิมพ์ชิดขอบโดยไม่ เว้นระยะ แต่ถ้ารายการน้ันพิมพ์ไม่จบ

ในบรรทัดเดียวให้พิมพ์ต่อไปในบรรทัดที ่2 โดยเว้นเข้าไป 0.5 น้ิว 
3) การอ้างอิงในเนื้อหา (Cite in Text) ให้ใช้ นาม-ป ีโดยกําหนดดังน้ี 

(1) กรณีผู้แต่ง 1-3 คน ใหกํ้าหนด (ช่ือคนที่ 1, ช่ือคนที่ 2, & ช่ือคนที่ 3, ปีพิมพ์) 
เช่น  ............. (อรุณ จิรวัฒน์กุล, 2551) หรือ 

............. (Ward & Drotman, 1998) หรือ 

........... (ธนกร จันทาคึมบง, สุกัญญา ลีทองดี, &ชาญชัยณรงค์ ทรง
คาศรี, 2555) หรือ 

............. (Cohet, Cheng, & MacDonald, 2004) 
(2) กรณีผู้แต่ง >3 คน ใหกํ้าหนดดังน้ี 

(ช่ือคนที่ 1 และคณะ, ปีพิมพ์) เช่น 
................................... (Cohet et al., 2004) 
 
 
 



(3) การอ้างอิงท้ายบท (Reference) 
1) หัวข้อให้ใช้ คําว่า เอกสารอ้างอิง (Reference) 
2) การจัดเรยีง เรียงรายการอ้างอิงเรียง ภาษาไทยก่อนภาษาอังกฤษ และแต่

ละรายการเรียงตามลําดับ อักษร ก-ฮ และ A-Z 
(4) คําว่า และ ให้ใช้เครื่องหมาย & แทน 
(5) คําว่า “และคณะ” “et al.” ใช้กรณีทีม่ีช่ือผู้แต่ง มากกว่า 6 คน ให้ลงดังน้ี 
- ผู้แต่ง 1-6 คน ให้ใส ่ผู้แต่งคนที ่1, ผู้แต่งคนที ่2, ผูแ้ต่งคนที ่3, ผู้แต่งคนที ่4, ผู้แต่ง

คนที ่5, และ ผู้แต่งคนที ่6. (ปีพิมพ์). 
- ผู้แต่ง>6 คน ให้ใส ่ผู้แต่งคนท่ี 1, ผู้แต่งคนท่ี 2, ผู้แต่งคนท่ี 3, ผู้แต่งคนท่ี 4, ผู้แต่ง

คนที ่5, ผู้แต่งคนที ่6 และคณะ. (ปีพิมพ์). 
4) รูปแบบการอ้างอิงทา้ยบท 
    4.1) หนังสือ 

ช่ือผู้แต่ง. /(ปีพิมพ์)./ชื่อหนงัสือ/(ครั้งที่พิมพ์)./สถานทีพิ่มพ์:/สํานักพิมพ์. 
 
อรุณ จิรวัฒน์กุล. (2551). ชีวสถิติสําหรับงานวิจัยทางวิทยาศาสตรส์ุขภาพ (พิมพ์ครั้งที่ 3). 
ขอนแก่น:ภาควิชาชีวสถิติและประชากรศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 
 
Green, J. & Tones, K. (2008). Health promotion: planning and strategies (2nd 
ed.).Los Angeles: SAGE. 
 

   4.2) บทความในหนังสือ (หนังสือรวมบทความหลายเรื่อง ผู้แต่งหลายคน) 
ช่ือผู้เขียนประจําบท./(ปีพิมพ์)./ช่ือบทความ./ใน/ช่ือผู้แต่ง/(บรรณาธิการ)./ชื่อหนงัสือ./(ครั้งที่

พิมพ์,หน้า - )./ สถานที่พิมพ์:/สํานักพิมพ์. 
 

ทองต่อ กล้วยไม้ ณ อยุธยา. (2544). เราที่สองรองภูมินทร์นามป่ินเกล้า. ใน ปัญญา นิตย
สุวรรณ (บรรณาธิการ). สดุดีบุคคลสําคัญ เล่ม 17. (หน้า 20-25). กรุงเทพฯ: สํานักงาน
เสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี. 

 
Ward, J. W. & Drotman, D. P. (1998). Epidemiology of HIV and AIDS. In G. P. 
Wormse (Ed.). AIDS and other manifestations of HIV infection. (3rd ed.,p. 1-
16). Philadelphia: Lippincott-Raven Pub. 
 

   4.3) บทความในวารสาร 
ช่ือผู้เขียนบทความ. /(ปีพิมพ์). //ช่ือบทความ./ชื่อวารสาร,/ปีที(่ฉบับที)่,/เลขหน้า.ประเวศ วะ

สี. (2551). หมออนามัยกับระบบสุขภาพแห่งชาติ.หมออนามัย, 17(8), 8-22. 
 
 



Cohet, C., Cheng, S., MacDonald, C., Baker, M., Foliaki, S., Huntington, N., et al. 
(2004). Infections, medication use, and the prevalence of symptoms of asthma, 
rhinitis, and eczema in childhood. Journal of Epidemiology & Community 
Health, 58(10), 852-857. 

4.4) บทความในวารสารออนไลน์ และมีตัวเล่ม 
ช่ือผู้เขียนบทความ. /(ปีพิมพ์). /ช่ือบทความ [ฉบับออนไลน์]. / ชื่อวารสาร,/ปีที่(ฉบับที่),/เลข
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4.6) เอกสารที่ไม่ตีพิมพ์เผยแพร่ 
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