
การตืพิมพบ์ทความวิชาการในวารสารโภชนาการ  

วารสารโภชนาการ (Journal of Nutrition of Thailand; JNAT) มวีตัถุประสงคเ์พื่อเผยแพร่ผลงานทางวชิาการ

และเป็นแหล่งขอ้มลูดา้นอาหาร โภชนาการและศาสตรท์ีเ่กีย่วขอ้ง โดยตพิมิพผ์ลงานในรปูแบบของบทวจิยัตน้ฉบบั 

(original articles) บทความทบทวนทางวชิาการ ( review articles) บทความพเิศษ ( special issues) หรอื short 

communications ทัง้น้ีผลงานทีจ่ะตพีมิพต์อ้งผ่านการกลัน่กรองพจิารณาของ peer review ก่อนทุกฉบบั 
 

คาํแนะนําสาํหรบัผูเ้ขียน 

1. ตน้ฉบบัเป็นงานทีไ่ม่เคยตพีมิพท์ีใ่ดมาก่อน   พมิพด์ว้ยโปรแกรม  Microsoft Word เป็นภาษาไทยหรอื

ภาษาองักฤษ เน้ือหาจาํนวนไม่เกนิ 10 หน้ากระดาษพมิพข์นาด A4 พมิพห์น้าเดยีว ตวัอกัษรสดีาํ ขนาด

ตวัหนงัสอื Browallia New 15 points พมิพเ์วน้จากขอบกระดาษ 1 น้ิว ทัง้ 4 ดา้น ระยะห่างบรรทดัคู่ และมี

หมายเลขกาํกบับรรทดัทุกหน้า (line number) สว่นรปูหรอืแผนภูมเิกบ็แยกไฟลจ์ากเน้ือหา 

2. ตน้ฉบบัประกอบดว้ย 

3.1 ใบปะหน้า มชีื่อเรื่องบทวจิยัทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ ชื่อ-นามสกุล และชื่อสถานทีท่าํงานของผูเ้ขยีน

ทุกคนทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ ระบุทีอ่ยู่ผูท้ ีจ่ะใหต้ดิต่อ (corresponding author) พรอ้มทัง้สถานที ่

ทีอ่ยู่ โทรศพัท ์โทรสาร และอเีมลท์ีส่ามารถตดิต่อไดส้ะดวก เพื่อการแจง้ผลการพจิารณาตน้ฉบบั 

3.2 เน้ือหา โดยลาํดบัหวัขอ้และรายละเอยีดของบทวจิยั ดงัน้ี 

• ชื่อเรื่อง: ควรกระชบั ชดัเจน และสือ่เน้ือหาของการวจิยั ใชอ้กัษรพมิพใ์หญ่เฉพาะอกัษรตวัแรกและ

ชื่อเฉพาะ 

• บทคดัย่อภาษาไทยและภาษาองักฤษ: ระบุทีม่าและความสาํคญั วตัถุประสงค ์รปูแบบการวจิยั กลุ่ม

ตวัอย่าง วธิกีารวจิยัและการตรวจวเิคราะห ์การวเิคราะหผ์ลทางสถติ ิผลการวจิยัหลกัทีส่อดคลอ้งกบั

สมมุตฐิานแแสดงเป็นค่าตวัเลข  บทสรุปจากงานวจิยัน้ีและการประยุกตใ์ช ้เน้ือหากระชบั ไม่ยาว

เกนิไป และระบุคาํสาํคญั 3 คาํ 

• บทนํา: กล่าวถงึภูมหิลงัของงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งเท่านัน้เและระบุวตัถุประสงคข์องงานวจิยั 

• วธิกีารวจิยั : ประกอบดว้ยรปูแบบการวจิยั กลุ่มตวัอย่าง วสัดุอุปกรณ์ กระบวนการวจิยั การตรวจ

วเิคราะห ์และการวเิคราะหท์างสถติทิีช่ดัเจน  หากเป็นการทดลองในคนหรอืสตัวท์ดลอง ใหร้ะบุว่า

งานวจิยัผ่านการอนุมตัขิองคณะกรรมการพจิารณาการวจิยัในคนหรอืสตัวท์ดลองหรอืไม่ 

• ผลการวจิยั : ควรบรรยายอย่างกระชบัและแสดงค่าความแตกต่างโดยใชผ้ลการวเิคราะหท์างสถติิ

อา้งองิ แสดงผลเป็นค่าตวัเลขทีช่ดัเจน การแสดงผลในรปูกราฟตอ้งแสดงขอ้มลูเชงิปรมิาณ

ประกอบดว้ย อาจเขยีนแยกหรอืรวมกบัการวจิารณ์ผลตามความเหมาะสม 

• วจิารณ์ผล: ไม่เขยีนเน้ือหาซํ้ากบัผลวจิยั ควรอภปิรายผลการวจิยัทีส่าํคญัทีค่น้พบและความเกีย่วพนั

กบัผลงานวจิยัทีเ่คยมผีูร้ายงาน นําเสนอสิง่ทีค่น้พบใหม่หรอืคาํอธบิายทีพ่บในการศกึษาน้ี  

• สรุปผลการวจิยั: ควรสรุปผลตามทีต่ัง้สมมุตฐิานและตอบโจทยว์จิยัของการศกึษาน้ี และบอกทศิทาง

ทีอ่าจศกึษาในการวจิยัต่อไป 

• เอกสารอา้งองิ : แทรกในเน้ือเรื่องใหเ้รยีงลาํดบัก่อนหลงั โดยใสเ่ลขบนขอ้ความทีถู่กอา้งทางขวามอื  

เช่น  รายงานการวจิยัในหนูทดลอง1,3,5-6 พบว่า………….. 

• ตารางและรปูภาพ มขีนาดเหมาะสมกบัหน้ากระดาษตพีมิพ ์ขอ้มลูชดัเจน  มกีารระบุค่าเปรยีบเทยีบ

ทางสถติชิดัเจน และระบุรายละเอยีดขอ้มลูประกอบดา้นล่างของตาราง/รปูภาพ  หากอา้งองิรปูภาพ/
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ตารางโดยตรงจากเอกสารอา้งองิอื่น ๆ รวมทัง้  website ตอ้งสง่ใบไดรบัอนุญาตจากเจา้ของลขิสทิธิ ์

มาดว้ย 

3. การเขยีนเอกสารอา้งองิใชร้ะบบแวนคเูวอร ์ดงัตวัอย่างต่อไปน้ี 

4.1 วารสาร 

วารสารทัว่ไป   

 กรณีทีผู่นิ้พนธไ์ม่เกนิ 6 คน ระบุชือ่ผูนิ้พนธท์ุกคน  หากผูนิ้พนธม์ากกว่า 6 คน ใสช่ือ่ 6 คนแรก แลว้ตาม

ดว้ย et al (ตวัเอยีง) 

1. Boontaveeyuwat N, Sittisingh U.  Body iron in women of reproductive age. J Med Assoc 

Thailand. 2003:343-7. 

2. นยันา บญัทวยีุวฒัน์, บุญทว ีเบทส,์ นลนีิ บรบิรูณ์ธนาลกัษณ์.  ปรมิาณวติามนิซแีละกรดแทนนิกใน

ผลไมแ้ละน้ําผลไมไ้ทย. วารสารโภชนาการ. 2546;38(1):37-41. 

ผูแ้ต่งเป็นคณะหรอืกลุ่มบุคคล 

3. Committee on Nutrition of the American Academy of Pediatrics. Encouraging Breastfeeding: 

Nutrition immunology, economic and psychological advantage. Pediatrics. 1980; 65:657-8.  

หนงัสอื 

ก. ผูแ้ต่งเขยีนเองทัง้เล่ม 

4.  นยันา บุญทวยีุวฒัน์. ชวีเคมทีางโภชนาการ.  กรุงเทพมหานคร: บรษิทัซกิมา ดไีซน์ กราฟฟิก; 2546. 

ข. บรรณาธกิารผูร้วบรวม 

5. Akoh CC, Hin DB, editors. Food Lipid; Chemistry, Nutrition and Biotechnology. 2nd ed. New 

York: Marcel Dekker; 1998. 

6. สมชาย ดุรงคเ์ดช, รุจริา มงัคละศริ,ิ ภารด ีเตม็เจรญิ และคณะ. การเลีย้งลกูดว้ยนมแม่ : คู่มอืการ

ฝึกอบรมบุคลากรทางการแพทยแ์ละสาธารณสขุ. พมิพค์รัง้ที ่7. กรุงเทพมหานคร: โรงพมิพช์ยัเจรญิ; 

2533. 

ค. บทในหนงัสอื 

7. Winikoff B, Durongdej S, Cerf B. Infants feeding in Bangkok, Thailand. In: Winikoff B, Castle 

AM, Loukaren HV, editors. Feeding infants in four societies: causes and consequences of 

mother’s choice. New York: Greenwood Press; 1998. p.15-41. 

ง. สิง่ตพีมิพข์ององคก์ร 

8. World Health Organization. Contemporary pattern of breastfeeding. Report on WHO 

Collaborating Study on Breastfeeding. Geneva: World Health Organization;1993. 

หนงัสอืพมิพ ์

9.  ไบโอดเีซลแกป้ญัหาพลงังาน ลดการนําเขา้เทคโนโลยต่ีางชาต.ิ ผูจ้ดัการ.  วนัพฤหสับดทีี ่ 8 เมษายน 

พ.ศ. 2547.  
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10.สมนึก มุสกิาชยั. เตอืนภยัการใชน้ํ้ามนัทอดซํ้าตน้เหตุมะเรง็และร่วมบาํบดัน้ําเสยีในองคก์ร ครอบครวั 

ชุมชน . Thai News. วนัจนัทรท์ี ่ 4 กุมภาพนัธ ์ พ.ศ. 2551.  เขา้ถงึจาก 

http://news.prd.go.th/pvn_detail.php?reportid=148409. 

11. บรษิทั บางจากปิโตรเลยีม จาํกดั (มหาชน). ไบโอดเีซล : วตัถุดบิทีใ่ชผ้ลติไบโอดเีซล  (เอกสารจาก

อนิเตอรเ์น็ต) .  หน่วยงานเอกชน ; 2550 (ขอ้มลูวนัที ่ 20 กุมภาพนัธ์  2551). เขา้ถงึจาก 

http://www.bangchak.co.th/th/energyDetail.asp?id=14. 

E-book 

12. van Belle G, Fisher LD, Heagerty PJ, Lumley TS. Biostatistics: a methodology for the health 

sciences [e-book]. 2nd ed. Somerset (NJ): Wiley InterScience; 2003 [cited 2005 Jun 30]. 

Available from: Wiley InterScience electronic collection.  

บทความใน electronic reference book 

13. Widdicombe J. Respiration. In: Blakemore C, Jennett S, editors. The Oxford companion to 

the body [e-book]. Oxford: Oxford University Press; 2001 [cited 2005 Jun 30]. Available from: 

Oxford Reference Online. http://www.oxfordreference.com. 

E-Journals (Journal article from online full-text database) 

14. Allen C, Crake D, Wilson H, Buchholz A. Polycystic ovary syndrome and a low glycemic 

index diet. Can J Diet Pract Res [serial online]. 2005 [cited 2005 Jun 30];Summer:3. 

Available from: ProQuest. http://il.proquest.com. 

Professional Internet site  

15. Australian Insitute of Health and Welfare. Chronic diseases and associated risk factors 

[document on the Internet]. Canberra: The Institute; 2004 [updated 2005 June 23; cited 2005 

Jun 30]. Available from: http://www.aihw.gov.au/cdarf/index.cfm. 

Thesis or dissertation  

16. Pinkaew, S. Trans fatty acids content in selected foods available in Thailand. MS [thesis]. 

Bangkok: Faculty of Graduate Studies, Mahidol University; 2002. 

 

ท่านทีป่ระสงคจ์ะสง่บทความทางวชิาการเพื่อตพีมิพใ์นวารสารโภชนาการ กรุณาสง่ตน้ฉบบั พรอ้มแผ่นซดีี

มายงับรรณาธกิารตามทีอ่ยู่ดา้นล่าง หรอื อเีมล:์ jnatthailand2017@gmail.com 
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