การเปดรับตนฉบับเพื่อการรับพิจารณาเผยแพร
วารสารสุ ข ศึกษาและสื่ อสารสุ ข ภาพ ยิน ดีรับ บทความวิช าการทางด านสุ ขศึ กษา การพัฒนา
พฤติกรรมสุขภาพ การสื่อสารสุขภาพ และสาธารณสุข ตลอดจนความรูทางดานสุขภาพทั่วไปที่ครอบคลุม
งานวิ ช าการทั้ ง ภาษาไทย และภาษาอั ง กฤษ ที่ ยั ง ไม เ คยเผยแพร ในวารสารอื่น ใดมาก อน โดยกอง
บรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์ ในการตรวจแกไขตนฉบับ และพิจารณาตีพิมพตามลําดับกอนหลัง
บทความทางวิ ช าการที่ รั บ เผยแพร ประกอบด ว ย 1) บทความวิ จัย 2) บทความวิ ช าการ
3) บทความปริทัศน 4) บทความพิเศษ และ5) บทความทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังนี้
รูปแบบและขอกําหนด
1. บทความวิจัย ความยาวไมเกิน 15 หนาพิมพ โดยมีองคประกอบดังนี้
1)ชื่อเรื่องควรสั้นกะทัดรัดใหไดใจความที่ครอบคลุม ตรงกั บวัตถุประสงค และเนื้อเรื่อง
ชื่อเรื่องตองมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
2) ชื่อผูเขีย นใหมี ทั้งภาษาไทยและภาษาอั งกฤษ (ไมใชคําย อ) พร อมตํา แหนง สังกั ด
หนวยงาน
3)บทคัดยอคือ การยอเนื้อหาสําคัญ เอาเฉพาะที่จําเปนเทานั้น ระบุตัวเลขสถิติเฉพาะที่
สําคัญ ใชภาษารัดกุมเปนประโยคสมบูรณ และเปนรอยแกว โดยใหครอบคลุมถึงวัตถุป ระสงค เครื่องมือ
วิธีการ ผล และอภิปรายหรือขอเสนอแนะ (อยางยอ) ไมตองมีเชิงอรรถอางอิงถึงเอกสารอยูในบทคัดยอ
บทคัดยอตองเขียนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
4) บทนําอธิบายความเปนมา และความสําคัญของปญหาที่ทําการวิจัย ศึกษา คนควา
ของผูอื่นที่เกี่ยวของ วัตถุประสงคของการวิจัย สมมติฐาน และขอบเขตของการวิจัย
5)วิธีก ารศึกษา/วิจัย อธิบ ายวิธีก ารดํา เนินการวิจัย โดยกลาวถึงแหลง ที่มาของขอมู ล
วิธีการรวบรวมขอมูล วิธีการเลือกสุมตัวอยาง และการใชเ ครื่องมือในการวิจัย ตลอดจนวิธีการวิเคราะห
ขอมูล หรือใชหลักสถิติมาประยุกต
6)ผลการศึกษา/วิจัย อธิบายสิ่งที่ไดพบจากการวิจัย โดยเสนอหลักฐานขอมูลอยางเปน
ระเบี ย บ พร อมแปลความหมาย ของผลที่ คน พบหรื อวิ เ คราะห แล วพยายามสรุ ป เปรี ย บเที ย บ กั บ
สมมติฐานที่วางไว
7)อภิปราย/สรุปผล/ขอเสนอแนะ
2. บทความวิชาการ
รวบรวมองคความรูจากผลงานตนเองและผูอื่น ไมเกิน 10 หนาพิมพ
3. บทความปริทัศน (Review articles) เปนบทความที่เขียนจากการรวบรวมความรูเรื่องใดเรื่อง
หนึ่งจากวารสารหรือหนังสือต างๆ ทั้งใน และตางประเทศ ประกอบดวย บทนําความรู เกี่ย วกับเรื่องที่
นํ ามาเขีย น วิ ธี การสื บ ค นข อมู ล บทวิ จารณ และเอกสารอ า งอิ ง ความยาวของเรื่ องไม ค วรเกิ น 10
หนาพิมพ

4. บทความพิเศษ (Honors articles) เปนบทความที่เขียนจากประสบการณดานตาง ๆ และ
ความคิดเห็นของผูมีประสบการณ และผูเชี่ยวชาญในแตละสาขา รวมทั้งผูบริหาร ที่เกี่ยวโยงกับเหตุการณ
ปจจุบัน และอยูในความสนใจของมวลชนเปนพิเศษ ความยาวของเรื่องไมควรเกิน 5 หนาพิมพ
5. บทความทั่วไป (General articles) บทความตางๆที่นาอาน เนื้อหาครอบคลุมเรื่องราวตาง ๆ
อาทิ เชนเกร็ดความรูดานปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การสื่อสารสุขภาพ และอื่น ๆ
การอางอิงเอกสาร
1. ผูเขียนตองรับผิดชอบในความถูกตองของเอกสารอางอิง
2. การอ างอิง เอกสาร สํ าหรับ บทความตี พิมพ ในวารสาร กองบรรณาธิก ารกํ าหนดใหผู เขี ย น
รวบรวมเอกสารอ า งอิ ง เฉพาะรายเอกสารที่ ถู ก อ า งอิ ง ไว ใ นส ว นเนื้ อ เรื่ อ งเท า นั้ น ภายใต หั ว ข อ
“เอกสารอ า งอิ ง ” สํ า หรั บ บทความภาษาไทย และ “References” สํ าหรั บ บทความภาษาอั งกฤษ
หลั กเกณฑ ก ารเขี ย นเอกสารอ า งอิ ง กํ าหนดให ผู เ ขี ย นใชแ บบ APA Citation Style (American
Psychological Association Style) เครื่ องหมาย/หมายถึ ง เว นระยะ 1 ตั วอั กษร หากเป นผู แ ต ง
ชาวตางประเทศ ใชชื่อสกุล ตามดวยอักษรยอชื่อตนและชื่อกลาง โดยใชเครื่องหมายตามตัวอยางสําหรับ
ชื่อหนังสื อภาษาอังกฤษให ใชตั วใหญ เ ฉพาะอัก ษรตัวแรกของชื่อ เรื่ องและ ชื่ อเรื่ องย อ ย ยกเวนกรณี
ชื่อเฉพาะ
ชื่อผูแตง.//(ปที่พิมพ)/(ฉบับพิมพ).//สถานที่พิมพ:/ผูจัดพิมพ.
ตัวอยาง
กาญจนา แกวเทพ. (2556). สื่อสาร อาหาร สุขภาพ. กรุงเทพมหานคร: หางหุนสวนจํากัดภาพพิมพ.
Bovy, J.E. (1993). Computer for libraries (3rded.). London: Library Association Publishing.
Owen, W.F. (1984). Interpretive Theme in Relation Communication. Quarterly Journal
of Speech 70.
3. การอางอิงสื่ออิเล็กทรอนิกส/ขอมูล ที่มีเนื้อหาเต็มบนอิเล็ กทรอนิกส ผูแ ตง .//(วัน เดือน ปที่
เผยแพร)./ ชื่อบทความ.//ชื่อหนังสือ.//สืบคนจาก (ระบุ URL)
ตัวอยาง
ครม. อนุมัติให รฟม. กูเงินในประเทศสรางรถไฟฟา 3 สายแทนกูใจกา. (1 เมษายน 2557). ประชาชาติ
ธุรกิจ. สืบคนจากhttp://www.prachachat.net/news.detail.php?newsid=_1396341620.
Heinlein, G. (2007, July 24). Michigan smoking ban takes big step. Detroit
News.Retrieved from http://www.detnews.com.

รูปแบบตนฉบับ
1. การเขี ย นควรใช ภาษาไทยให มากที่ สุ ด และใช ภาษาที่ เข าใจง าย สั้ น กะทั ดรั ด และชั ดเจน
เพื่อประหยัดเวลาของผูอาน หากใชคํายอตองเขียนคําเต็มไวครั้งแรกกอน
การสงและรับตนฉบับ
1. จะตองเปนบทความทางดานการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ สาธารณสุข และการสื่อสารสุขภาพ
ตลอดจนความรูทางดานสุขภาพทั่วไปที่ยังไมเคยตีพิมพในวารสารอื่นใดมากอน
2. การส งเรื่องตี พิมพใหส งต นฉบับ 3 ชุ ด พรอมแผน CD ระบุ สถานที่อยู หมายเลขโทรศัพท
พรอมหนังสือนําสงถึ ง บรรณาธิการวารสุขศึกษาและสื่ อสารสุข ภาพ กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
และสงมาที่ E-mail: journal.hed@hotmail.com,supawinee_nui@hotmail.com
หมายเลขโทรศัพท 02 193 7000 ตอ 18732 หรือ 02 193 7052
3. เรื่องที่รับไวกองบรรณาธิการจะแจงใหผูเขียนทราบเปนลายลักษณอักษร
4. เรื่องที่ไมไดรับพิจารณาลงพิมพ กองบรรณาธิการจะแจงใหทราบ แตจะไมสงตนฉบับคืนให
5. เรื่ อ งที่ ได รับ การพิ จารณาหากมี การแก ไ ข กองบรรณาธิ ก ารจะแจ ง ให ดํ า เนิ นการแก ไ ข
และใหสงกลับภายในระยะเวลาตามที่กําหนดในหนังสือแจง
6. เรื่องที่ไดรับพิจารณาลงพิมพ กองบรรณาธิการจะสงวารสารใหผูเขียนเรื่องละ 3 เลม
ความรับผิดชอบ
1. บทความที่ ล งเผยแพร ในวารสารสุ ขศึ ก ษาและสื่ อ สารสุ ขภาพ ถื อ เป นความเห็ นสวนตัว
ของผูเขียนคณะบรรณาธิการไมจําเปนตองเห็นดวย
2. ผูเขียนตองรับผิดชอบเนื้อหาบทความของตนเอง ทั้งในทางวิชาการและกฎหมาย
ระยะเวลาการสงตนฉบับ
ฉบับที่ 1
เดือน มกราคม – มิถุนายน
ฉบับที่ 2
เดือน กรกฎาคม – ธันวาคม

สงตนฉบับภายในเดือน ธันวาคม
สงตนฉบับภายในเดือน มิถุนายน

