การเปดรับตนฉบับเพื่อรับการพิจารณาเผยแพร
วารสารสุขศึกษาและสื่อสารสุขภาพ ยินดีรับบทความวิชาการทางดานสุขศึกษา การพัฒนา
พฤติ ก รรมสุ ข ภาพ การสื่ อ สารสุ ข ภาพและสาธารณสุ ข ตลอดจนความรู ท างด า นสุ ข ภาพทั่ ว ไปที่
ครอบคลุมงานวิชาการทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษที่ยังไมเคยเผยแพรในวารสารอื่นใดมากอน โดย
กองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์ ในการตรวจแกไขตนฉบับ และพิจารณาตีพิมพตามลําดับกอนหลัง
บทความทางวิ ช าการที่ รั บ เผยแพร ประกอบด ว ย 1) บทความวิ จั ย 2) บทความวิ ช าการ
3) บทความปริทัศน 4) บทความพิเศษ และ 5) บทความทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังนี้
รูปแบบและขอกําหนด
1. บทความวิจัย ความยาวไมเกิน 15 หนาพิมพ โดยมีองคประกอบดังนี้
1) ชื่อเรื่องควรสั้นกะทัดรัดใหไดใจความที่ครอบคลุม ตรงกับวัตถุประสงค และเนื้อเรื่อง
ชื่อเรื่องตองมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
2) ชื่อผูเขียนใหมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (ไมใชคํายอ) พรอมตําแหนง สังกัด
หนวยงาน
3) บทคั ด ย อ คื อ การย อเนื้ อหาสํ าคั ญ เอาเฉพาะที่จํ า เป น เทา นั้ น ระบุตั ว เลขสถิ ติ
เฉพาะที่สําคัญใชภาษารัดกุมเปนประโยคสมบูรณ และเปนรอยแกว โดยใหครอบคลุมถึงวัตถุประสงค
เครื่องมือ วิธีการ ผล และอภิปรายหรือขอเสนอแนะ (อยางยอ) ไมตองมีเชิงอรรถอางอิงถึงเอกสารอยูใน
บทคัดยอ บทคัดยอตองเขียนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
4) บทนําอธิบายความเปนมา และความสําคัญของปญหาที่ทําการวิจัย ศึกษา คนควา
ของผูอื่นที่เกี่ยวของ วัตถุประสงคของการวิจัย สมมติฐาน และขอบเขตของการวิจัย
5) วิธีการศึกษา/วิจัย อธิบายวิธีการดําเนินการวิจัย โดยกลาวถึงแหลงที่มาของขอมูล
วิธีการรวบรวมขอมูล วิธีการเลือกสุมตัวอยาง และการใชเครื่องมือในการวิจัย ตลอดจนวิธีการวิเคราะห
ขอมูล หรือใชหลักสถิติมาประยุกต
6) ผลการศึกษา/วิจัย อธิบายสิ่งที่ไดพบจากการวิจัย โดยเสนอหลักฐานขอมูลอยางเปน
ระเบีย บ พร อมแปลความหมาย ของผลที่ค น พบหรือวิเ คราะห แลว พยายามสรุ ป เปรี ย บเที ย บ กั บ
สมมติฐานที่วางไว
7) อภิปราย/สรุปผล/ขอเสนอแนะ
2. บทความวิชาการ
รวบรวมองคความรูจากผลงานตนเองและผูอื่น ไมเกิน 10 หนาพิมพ
3. บทความปริทัศน (Review articles) เปนบทความที่เขียนจากการรวบรวมความรูเรื่องใด
เรื่องหนึ่งจากวารสารหรือหนังสือตาง ๆ ทั้งใน และตางประเทศ ประกอบดวย บทนําความรูเกี่ยวกับ
เรื่องที่นํามาเขียน วิธีการสืบคนขอมูล บทวิจารณ และเอกสารอางอิง ความยาวของเรื่องไมควรเกิน
10 หนาพิมพ
4. บทความพิเศษ (Honors articles) เปนบทความที่เขียนจากประสบการณดานตาง ๆ และ
ความคิ ด เห็ น ของผู มี ป ระสบการณ และผู เ ชี่ย วชาญในแต ล ะสาขา รวมทั้ ง ผู บ ริ ห าร ที่ เกี่ ย วโยงกั บ
เหตุการณปจจุบัน และอยูในความสนใจของมวลชนเปนพิเศษ ความยาวของเรื่องไมควรเกิน 5 หนาพิมพ
5. บทความทั่วไป (General articles) บทความตาง ๆ ที่นาอาน เนื้อหาครอบคลุมเรื่องราว
ตาง ๆ อาทิเชนเกร็ดความรูดานปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การสื่อสารสุขภาพ และอื่น ๆ

การอางอิงเอกสาร
1. ผูเขียนตองรับผิดชอบในความถูกตองของเอกสารอางอิง
2. การอางอิงเอกสาร สําหรับบทความตีพิมพในวารสาร กองบรรณาธิการกําหนดใหผูเขียน
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 า หรั บ บทความภาษาอั งกฤษ
หลักเกณฑการเขียนเอกสารอางอิงกําหนดใหผูเขียนใชแบบ APA Citation Style (American
Psychological Association Style) เครื่องหมาย/หมายถึงเวนระยะ 1 ตัวอักษร หากเปนผูแตง
ชาวตางประเทศ ใชชื่อสกุล ตามดวยอักษรยอชื่อตนและชื่อกลาง โดยใชเครื่องหมายตามตัวอยางสําหรับ
ชื่อหนังสือภาษาอังกฤษใหใชตัวใหญเฉพาะอักษรตัวแรกของชื่อเรื่องและ ชื่อเรื่องยอย ยกเวน กรณี
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/ขอมูลที่มีเนื้อหาเต็มบนอิเล็กทรอนิกส ผูแตง.//(วัน เดือน ปที่
เผยแพร)./ ชื่อบทความ.//ชื่อหนังสือ.//สืบคนจาก (ระบุ URL)
ตัวอยาง
ครม. อนุมัติให รฟม. กูเงินในประเทศสรางรถไฟฟา 3 สายแทนกูใจกา. (1 เมษายน 2557). ประชาชาติธุรกิจ.
สืบคนจา http://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. การเขียนควรใชภาษาไทยใหมากที่สุด และใชภาษาที่เขาใจงาย สั้น กะทัดรัด และชัดเจน เพื่อ
ประหยัดเวลาของผูอาน หากใชคํายอตองเขียนคําเต็มไวครั้งแรกกอน
2. รูปแบบตัวอักษร TH SarabunPSK ตัวเลขเปนตัวอารบิก ขนาด 16 ปอยท
3. พิมพลงบนกระดาษ A4 ดวยโปรแกรมไมโครซอฟทเวิรด
4. ระยะขอบ 1 นิ้ว (บน-ลาง/ ซาย-ขวา)
5. ภาพประกอบ (ความละเอียด 300 DPI) เปนไฟลภาพ (.JPEG) /แผนภาพ/แผนภูมิ (ถามี)
ตองชัดเจนมีเลขกํากับหมายเลขของภาพประกอบ เพื่อการจัดเรียงพิมพไดอยางถูกตอง

การสงและรับตนฉบับ
1. จะต องเป น บทความทางดานการพัฒ นาพฤติกรรมสุขภาพ สาธารณสุข และการสื่อสาร
สุขภาพ ตลอดจนความรูทางดานสุขภาพทั่วไปที่ยังไมเคยตีพิมพในวารสารอื่นใดมากอน
2. การสงเรื่องตีพิมพใหสงตนฉบับ 3 ชุด พรอมแผน CD ระบุสถานที่อยู หมายเลขโทรศัพท พรอม
หนังสือนําสงถึง บรรณาธิการวารสุขศึกษาและสื่อสารสุขภาพ กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
กระทรวงสาธารณสุ ข ถนนติ ว านนท อํ า เภอเมื อ ง จั ง หวั ด นนทบุ รี 11000 และส ง มาที่ e-mail:
journal.hed@hotmail.com หมายเลขโทรศัพท 02 193 7052
3. เรื่องที่รับไวกองบรรณาธิการจะแจงใหผูเขียนทราบเปนลายลักษณอักษร
4. เรื่องที่ไมไดรับพิจารณาลงพิมพ กองบรรณาธิการจะแจงใหทราบ แตจะไมสงตนฉบับคืนให
5. เรื่องที่ไดรับการพิจารณาหากมีการแกไข กองบรรณาธิการจะแจงใหดําเนินการแกไขและให
สงกลับภายในระยะเวลาตามที่กําหนดในหนังสือแจง
6. เรื่องที่ไดรับพิจารณาลงพิมพ กองบรรณาธิการจะสงวารสารใหผูเขียนเรื่องละ 3 เลม
ความรับผิดชอบ
1. บทความที่ลงเผยแพรในวารสารสุขศึกษาและสื่อสารสุขภาพ ถือเปนความเห็นสวนตัวของ
ผูเขียนคณะบรรณาธิการไมจําเปนตองเห็นดวย
2. ผูเขียนตองรับผิดชอบเนื้อหาบทความของตนเอง ทั้งในทางวิชาการและกฎหมาย
ระยะเวลาการสงตนฉบับ
ฉบับที่ 1
เดือน มกราคม – มิถุนายน
ฉบับที่ 2
เดือน กรกฎาคม – ธันวาคม

สงตนฉบับภายในเดือน ธันวาคม
สงตนฉบับภายในเดือน มิถุนายน

การเผยแพร
วารสารสุขศึกษาและสื่อสารสุขภาพออกเผยแพรปละ 2 ฉบับ คือเดือนมกราคม – เดือนมิถุนายน
และเดือนกรกฎาคม – เดือนธันวาคม

