
 
 

 
กองบรรณาธิการวารสารการพยาบาล สุขภาพและสาธารณสุข ขอเชิญสมาชิกและผู้สนใจทุกท่านร่วมส่ง

บทความวิชาการ และบทความวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ การพยาบาล การสาธารณสุข การศึกษา และด้านอื่น ๆ ท่ี
เกี่ยวข้องในสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพเพื่อตีพิมพ์ เผยแพร่ ท้ังนี้ผลงานท่ีส่งมาให้พิจารณาเพื่อตีพิมพ์ ต้องไม่เคย
ตีพิมพ์หรืออยู่ในระหว่างพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารอื่น 

 
ชนิดของเร่ืองที่จะตีพิมพ์ 
 

1. บทความวิชาการด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้แก่ การพยาบาล การสาธารณสุข  การศึกษา และด้านอื่น 
ๆ ท่ีเกี่ยวข้องในสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

2. บทความวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้แก่ การพยาบาล การสาธารณสุข  การศึกษา และด้านอื่น ๆ 
ท่ีเกี่ยวข้องในสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  

 
รายการตรวจสอบก่อนส่งบทความ 
 

1. บทความวิชาการด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้แก่ การพยาบาล การสาธารณสุข  การศึกษา และด้านอื่น 
ๆ ท่ีเกี่ยวข้องในสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

2. บทความวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้แก่ การพยาบาล การสาธารณสุข  การศึกษา และด้านอื่น ๆ 
ท่ีเกี่ยวข้องในสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  

3.บทความนี้ยังไม่เคยตีพิมพ์หรืออยู่ในระหว่างการพิจารณาเพื่อตีพิมพ์ในวารสารอื่น 
4. หากเป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์หรือปริญญานิพนธ์ต้องผ่านการเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิจัย 
5. บทความจะต้องพิมพ์ภายใต้รูปแบบตามท่ีวารสารก าหนดอย่างเคร่งครัด 
 

การเตรียมต้นฉบับบทความ 
 

1. ต้นฉบับต้องพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์โปรแกรมส าเร็จรูป MS Word 97/03 for Windows ขนาด 15 
แบบอักษรใช้ TH SarabunPSK (ในตารางขนาด 14) พิมพ์หน้าเดียวในกระดาษ A4 ระยะขอบกระดาษ ด้านบน– 
ล่าง 2.54 cm. ด้านซ้าย 2.54 cm. ด้านขวา 2.54 cm. จ านวนไม่เกิน 15 หน้า รวมรายการอ้างอิง  

ค าแนะน าการเตรียมและส่งต้นฉบับ 

วารสารการพยาบาล สุขภาพและสาธารณสุข 



2. ช่ือเรื่อง เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ พิมพ์ด้วยตัวหนาไว้หน้าแรกตรงกลาง ขนาดอักษร 17 
3. ช่ือผู้เขียน เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ พิมพ์ด้วยตัวอักษรปกติ ขนาด 14 (หนา) อยู่ใต้ช่ือเรื่อง ให้

ระบุ ตัวเลขเป็นตัวยกท้าย และสถานท่ีท างาน ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ พิมพ์ด้วยตัวอักษรปกติ ขนาด 12 
(หนา) ให้ระบุตัวเลขเป็นเลขยกท้ายให้ตรง กับช่ือผู้นิพนธ์ ท้ังนี้เฉพาะผู้วิจัยหลักเพิ่มเบอร์โทรศัพท์ และ e-mail 
ในส่วนล่างสุด 

4. มีบทคัดย่อภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ไม่เกิน 300 ค า 
5. ก าหนดค าส าคัญ (Keyword) ท้ังภาษาไทย และภาษาอังกฤษ (จ านวน 3 – 5 ค า) 
6. การเรียงหัวข้อ หัวข้อใหญ่สุดให้พิมพ์ชิดขอบด้านซ้าย ขนาดอักษร 16 (หนา) 
7. การเรียงหัวข้อ หัวข้อย่อยให้ย่อหน้า 1.25 ซม. ขนาดอักษร 15 (หนา) 
8. การใช้ตัวเลขค าย่อ และวงเล็บควรใช้เลขอารบิกท้ังหมดใช้ค าย่อท่ีเป็นสากลเท่านั้น การวงเล็บ

ภาษาอังกฤษ ควรใช้ Capital Letters เช่น Student Centered Learning 
9. การก าหนดเลขหัวข้อ หัวข้อใหญ่ให้ย่อหน้า 1.25 ซม. หัวข้อย่อยใช้หัวข้อหมายเลขระบบทศนิยม 

หัวข้อย่อยถัดมาให้ย่อหน้า 2 ซม. หัวข้อย่อยถัดมาให้ย่อหน้า 2.5 ซม. หัวข้อย่อยถัดมาให้ย่อหน้า 3 ซม. หัวข้อ
ย่อยถัดมาให้ย่อหน้า 2 ซม. หลังจากนั้นถัดมาหัวข้อละ 0.5 เซนติเมตร และใช้ “-” แทนการก ากับแทนตัวเลข  
เช่น 

1. ........... 
1.1 .......... 

1.1.1 .......... 
1.1.1.1 ......... 

1) .......... 
   1.1) .......... 

- ............ 
10. ตารางและภาพประกอบ ให้ระบุช่ือตารางไว้เหนือตารางแต่ละตารางและระบุช่ือภาพแต่ละภาพไว้ใต้

ภาพนั้น ๆ  เว้นบรรทัดเหนือช่ือตาราง และเหนือรูปภาพ 1 บรรทัด และเว้นใต้ตาราง และใต้ช่ือภาพ 1 บรรทัด 
และจัดเรียงตามล าดับหรือหมายเลขท่ีอ้างถึงในบทความ ค าบรรยายประกอบ ตารางหรือภาพประกอบควรส้ันและ
ชัดเจน ภาพถ่ายใหใ้ช้ภาพขาวด าหรือสีก็ได้ ภาพต้องเป็นภาพท่ีมีความคมชัด ส่วนภาพเขียนลายเส้นต้องชัดเจน มี
ขนาดท่ีเหมาะสม กรณีคัดลอกตารางหรือภาพมาจากท่ีอื่น ให้ระบุแหล่งท่ีมาใต้ตารางและภาพประกอบนั้น ๆ ด้วย 

11. บทความวิจัย ให้เรียงล าดับสาระ ดังนี้ 
- บทคัดย่อ (ภาษาไทย) 
- บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ) 
- บทน า 
- วัตถุประสงค์วิจัย 
- สมมติฐานวิจัย (ถ้ามี) 
- กรอบแนวคิดการวิจัย 
 



- ระเบียบวิธีวิจัย 
- ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
- เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
- การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
- การเก็บรวบรวมข้อมูล 
- การวิเคราะห์ข้อมูล 

- จริยธรรมวิจัย 
- ผลการวิจัย 
- อภิปรายผล 
- การน าผลการวิจัยไปใช้ 
- ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
- References 
 

ตัวอย่างการเขียนเอกสารอ้างอิง 
 

การอ้างอิงในเนื้อหา  
ใช้ระบบนาม- ปี (Name – year system) กรณีผู้แต่งภาษาอังกฤษ ให้เขียนเฉพาะนามสกุล ถ้ามากกว่า 

6 คน ให้ใส่ช่ือ 3 คนแรก ตามด้วย et al.,  
ตัวอย่าง 

(Wanchai, 2017) 
(Heetaksorn, Wanchai, & Intana, 2018) 
(Wanchai, , Armer , Rodrick, et al., 2018) 
ดวงใจ พรหมพยัคฆ์, รณภพ อิ้มทับ, ภัทรพร จูจันทร์ และคณะ (2560) 

การคัดลอกข้อความ  
ใช้ระบบนาม-ปี และข้อความท่ีคัดลอกมาอยู่ในเครื่องหมาย “…………..”  

ตัวอย่าง 
“การจัดมุมให้ความรู้เกี่ยวกับการแพทย์เสริมและทางเลือกถือเป็นส่ิงท่ีท าให้ความรอบรู้ทางสุขภาพของ

ผู้ป่วยมะเร็งท่ีจะตัดสินใจใช้การแพทย์เสริมและทางเลือกเพิ่มขึ้นได้” (Salamonsen & Frenk, 2018) 
การอ้างอิงท้ายบทความ 
การเขียนชื่อผู้แต่ง 

ไม่ต้องลงค าน าหน้านาม ต าแหน่งทางวิชาการ ค าเรียกทางวิชาชีพและต าแหน่งยศต่าง ๆ (ยกเว้น มี
ฐานันดรศักด์ิ บรรดาศักดิ์ และสมณศักดิ์) 

ผู้เขียน 1 คน 
ผู้แต่ง1./(ปีพิมพ์).//ช่ือเรื่อง/(พิมพ์ครั้งท่ี).//สถานท่ีพิมพ์:/ส านักพิมพ์. 
ผู้เขียน 2 คน 
ผู้แต่ง1,/และผู้แต่ง2.//(ปีพิมพ์).//ช่ือเรื่อง/(พิมพ์ครั้งท่ี).//สถานท่ีพิมพ์://ส านักพิมพ์. 



ผู้เขียน 3 คน 
ผู้แต่ง1,/ผู้แต่ง2,/และผู้แต่ง3.//(ปีพิมพ์).//ช่ือเรื่อง//(พิมพ์ครั้งท่ี).//สถานท่ีพิมพ์://ส านักพิมพ์. 
ผู้เขียนมากกว่า 7 คน 
ผู้แต่ง1,/ผู้แต่ง2,/ผู้แต่ง3,/ผู้แต่ง4,/ผู้แต่ง5,/ผู้แต่ง6,…ผู้แต่งคนสุดท้าย./(ปีพิมพ์).//ช่ือเรื่อง//(พิมพ์ครั้งท่ี).

สถานท่ีพิมพ์://ส านักพิมพ์. 
1. การอ้างอิงจากหนังสือ 
ผู้แต่ง 1./(ปีพิมพ์).//ช่ือเรื่อง/(พิมพ์ครัง้ท่ี).//สถานท่ีพิมพ์:/ส านักพิมพ์. 
ตัวอย่าง 
ผกาพันธ์ วุฒิลักษณ์. (2563). การพยาบาลผู้ป่วยโรคจิตเภท: บทบาทและกระบวนการ. (พิมพ์ครั้งท่ี 3). กรุงเทพฯ:  
           ดีไซด์ปริ้นท์ มีเดีย. 
อาธัญญา รัตนอุบล. (2562). การส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ส าหรับผู้สูงอายุ. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่ง 
           จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
Williams, P. (2020). Basic Geriatric Nursing. (7th ed.). St. Louis: Elsevier.  

1.1 หนังสือไม่ปรากฏช่ือผู้แต่ง 
ช่ือเรื่อง./(พิมพ์ครั้งท่ี)./(ปีพิมพ์)./สถานท่ีพิมพ์:/ส านักพิมพ์. 
ตัวอย่าง 
คู่มือการดูแลสุขภาพส าหรับประชาชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19. (2563). กรุงเทพฯ:  
           บียอนด์ พับลิสซิ่ง. 

1.2 บทความหรือบทในหนังสือ ( ฺBook chapter) 
ช่ือผู้แต่งบทความหรือบท./(ปีพิมพ์)./ช่ือบทความหรือบท./(หน้า หรือ pp. เลขหน้า)./ใน หรือ In/ช่ือ 

บรรณาธิการ/(บ.ก.หรือ Ed. หรือ Eds.), ช่ือหนังสือ./สถานท่ีพิมพ์:/ส านักพิมพ์. 
ตัวอย่าง 
วัลลภัช สุขสวัสด์ิ. (2561). แนวความคิดเรื่องชนช้ันน าทางการเมืองของกีตาโน มอสกากับชนช้ันน าทางการ 
//////// เมืองไทยในยุคมาลาน าไทย. (หน้า 47-68) ใน วัชรพล ศุภจักรวัฒนา และวัชรพล พุทธรักษา (บ.ก.), ว่า 
          ด้วยทฤษฎีรัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ร่วมสมัย. (พิมพ์ครั้งท่ี 2). พิษณุโลก: ส านักพิมพ์ 
//////// มหาวิทยาลัยนเรศวร. 
Armer, J. M., Hulett, J. M., Cormier, J. N., Stewart, B. R., Wanchai, A., & Cromwell, K. D.  
   (2015). Lymphedema and Its Impact on Quality of Life, (pp.25-40), in Neligan, P. C., Masia,  
   J., & Piller, N. (Eds.). Lymphedema: Complete Medical and Surgical Management. New    
   York: CRC Press. 
*หมายเหตุ (พิมพ์ครั้งท่ี) ให้ระบุต้ังแต่ครั้งท่ี 2 เป็นต้นไป 
 
 
 
 



2. การอ้างอิงจากหนังสือแปล 
ช่ือผู้แต่งต้นฉบับ. (ปีพิมพ์). ช่ือเรื่องท่ีแปล [ช่ือต้นฉบับ] (ช่ือผู้แปล, แปล). สถานท่ีพิมพ์: ส านักพิมพ์. (ต้นฉบับ
พิมพ์ปี ค.ศ. หรือ พ.ศ.) 
ตัวอย่าง 
แบรี่ สมาร์. (2555). มิเชล ฟูโกต์ [Michel Foucault] (จามะรี เชียงทอง และสุนทร สราญจิต, แปล). กรุงเทพฯ: 
//////// ศูนย์มานุษยวิทยาสิริธร (องค์การมหาชน). (ต้นฉบับพิมพ์ปี ค.ศ. 1994). 
3. การอ้างอิงจาก E-book 
ผู้แต่ง 1. (ปีพิมพ์). ช่ือเรื่อง (พิมพ์ครั้งท่ี). สถานท่ีพิมพ์: ส านักพิมพ์. จาก หรือ from http://www.xxxxxxx 
ตัวอย่าง 
Howitt, D. (2011). Introduction to Research Methods in Psychology. Retrieved from: 
/ ////// https://www.dawsonera.com. 
จักรพันธ์ เพ็ชรภูมิ. (2562). พฤติกรรมสุขภาพ : แนวคิด ทฤษฎี และการประยุกต์ใช้. (พิมพ์ครั้งท่ี 3). พิษณุโลก:  

ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร. สืบค้นจาก https://www.ookbee.com 
4. การอ้างอิงจากรายงานการวิจัย 
ผู้แต่ง./(ปีพิมพ์).//ช่ือเรื่อง (รายงานผลการวิจัย).//สถานท่ีพิมพ์:/ส านักพิมพ์. 
ตัวอย่าง 
ไกรศร พงศ์วิไลรัตน์. (2564). การท างานของหัวใจในผู้ป่วยเด็กท่ีมีภาวะหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้น  

(รายงานการวิจัย).  พิษณุโลก: โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก. 
5. การอ้างอิงจากวิทยานิพนธ ์

5.1 วิทยานิพนธ์แบบรูปเล่ม 
ผู้แต่ง./(ปีพิมพ์)./ช่ือเรื่อง./(ปริญญานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต หรือ Doctoral dissertation หรือ วิทยานิพนธ ์
//////// ปริญญามหาบัณฑิต หรือ master’s thesis)./สถานท่ีพิมพ์./ช่ือสถาบัน. 
ตัวอย่าง 
สิรารักษ์ เจริญศรีเมือง. (2562). รูปแบบการป้องกันโรคเบาหวานในกลุ่มเส่ียงเขตอ าเภอเมือง พิษณุโลก.  
           (วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต). พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยนเรศวร 

5.2 วิทยานิพนธ์ฐานข้อมูลออนไลน ์
ผู้แต่ง./(ปีพิมพ์)./ช่ือเรื่อง. (ปริญญานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต หรือ Doctoral dissertation หรือ วิทยานิพนธ ์
//////// ปริญญามหาบัณฑิต หรือ master’s thesis)./สถานท่ีพิมพ์./ช่ือสถาบัน. สืบค้นจาก หรือ Retrieved   
           From: http://www.xxxxxxxxx 
ตัวอย่าง 
ชนะ  ศรีสุทธะ. (2561). การวิเคราะห์รูปแบบความต้องการของนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติ ต่อการท่องเท่ียวเชิง 
           นิเวศในจังหวัดเชียงใหม่. (วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต). เชียงใหม่.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สืบค้นจาก:  
           https://tdc.thailis.or.th/tdc/ 
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6. การอ้างอิงจากวารสาร 
6.1 วารสารแบบเล่ม 

ช่ือผู้แต่ง./(ปีพิมพ์).//ช่ือบทความ.//ช่ือวารสาร,/เลขของปีท่ี/(เลขของฉบับท่ี),/เลขหน้า. 
ตัวอย่าง 
กีรติ กิจธีระวุฒิวงษ,์ จุฑากานต์ กิ่งเนตร, และชนานันท์ แสงปาก. (2560). ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ 

จัดการโรคเบาหวานของผู้ป่วยเบาหวานชนิดท่ี 2. วารสารพยาบาลทหารบก, 18(3), 192-200. 
6.2 วารสารออนไลน ์

 ช่ือผู้แต่ง./(ปีพิมพ์)./ช่ือบทความ./ช่ือวารสาร,/เลขของปีท่ี(เลขของฉบับท่ี),/เลขหน้า. สืบค้นจาก หรือ 
//////// Retrieved from: http://www.xxxxxxxxx 
ตัวอย่าง 
Wanchai, A., & Armer, J. M. (2020). The Effects of yoga on breast cancer-related lymphedema: A  

systematic review. Journal of Health Research, 34(5), 409-418. Retrieved from: 
https://www.emerald.com/insight/publication/issn/2586-940X 

7. การอ้างอิงจาก Website 
ผู้แต่ง./(ปีพิมพ์)./ช่ือบทความ./สืบค้น วันเดือนปี,/จาก หรือ Retrieved from: http://www.xxxxxxxxxx 
ตัวอย่าง 
World Health Organization. (2010). Framework for action on interprofessional education &  

collaborative practice. Retrieved October 29th, 2020, from:  
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/70185/WHO_HRH_HPN_10.3_eng.pdf;jse
ssionid=6A28A816395BA060149F309FB855D5F9?sequence=1 

ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร. (2564). 16 โรคในเด็กกับการติดเช้ือระบบทางเดินหายใจ. สืบค้น 4 กันยายน     
           2564, จาก https://www.nupress.grad.nu.ac.th/โรคในเด็ก 
 
การส่งบทความ 
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