คําแนะนําการเตรียมต้นฉบับและการส่งบทความวิชาการ
หรือบทความงานวิจัยเพื่อเผยแพร่
1. ประเภทบทความ
1.1 วารสารสุขศึกษา รับบทความต้นฉบับทั้งที่เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยเป็นบทความที่ไม่เคย
ตีพิมพ์ที่ใดมาก่อน หรือไม่อยู่ระหว่างรอการตอบรับตีพิมพ์ในวารสารฉบับใดๆ
1.2 บทความต้นฉบับ ที่เตรียมการเผยแพร่ทั้งในรูปของบทความวิจัย (Research article) บทความ
ปริทัศน์ (Review article) บทความวิชาการหรือบทความพิเศษ (Academic article) ทางสุขศึกษา
ส่งเสริมสุขภาพและพฤติกรรมศาสตร์ และศาสตร์ที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับการสาธารณสุข ทั้งนี้เพื่อ
เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และคงไว้ซึ่งความเป็นวิชาชีพ
1.3 กรณีบทความวิจัยจากวิทยานิพนธ์ ต้องมีหนังสือรับรองและลงนามทั้งอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก และ
นักศึกษาผู้ทําวิทยานิพนธ์
2. รูปแบบการเตรียมบทความต้นฉบับ
2.1 บทความต้นฉบับทุกรูปแบบ กําหนดให้จัดพิมพ์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office
Word 2007 ขึ้นไป
2.2 กรณี บ ทความวิ จั ย กํ า หนดให้ มี ค วามยาวของเนื้ อ หา พร้ อ มตาราง (ถ้ า มี ) ไม่ เ กิ น 12 หน้ า
กระดาษพิมพ์ขนาดเอ 4 พิมพ์หน้าเดียว 1 คอลัมน์ ระยะห่างบรรทัด 1.5 lines ขนาดตัวอักษร
สําหรับภาษาไทยใช้ TH SarabunPSK 15 points และ ภาษาอังกฤษใช้ Time New Roman 12
points โดยพิมพ์ห่างจากขอบกระดาษด้านซ้าย 1.5 นิ้ว และ 1 นิ้วสําหรับด้านอื่นๆ พร้อมใส่
หมายเลขหน้าทุกหน้าที่มุมบนด้านขวา
ส่วนบทความปริทัศน์ บทความวิชาการ หรือบทความพิเศษ กําหนดให้มีความยาวของ
เนื้อหา รวมรูปหรือตาราง (ถ้ามี) ไม่เกิน 8 - 10 หน้า
กรณีการเขียนเชิงอรรถที่ด้านล่าง กําหนดให้ขนาดอักษรเท่ากับ 12 points สําหรับ
ภาษาไทย และ 10 points สําหรับภาษาอังกฤษ
3. การจัดเรียงเนื้อหาในบทความต้นฉบับ
3.1 กรณีบทความวิจัย ควรมีส่วนประกอบและการจัดเรียงเนื้อหาเป็นลําดับดังต่อไปนี้
 หน้าแรก ประกอบด้วย 1) ชื่อบทความวิจัยภาษาไทย 2) ชื่อ-สกุลผู้เขียนภาษาไทยทุกคน ทั้งนี้
ไม่เกิน 6 คน หากเกินกว่านี้ ให้ระบุคําว่า “และคณะ” สําหรับผู้เขียนในลําดับที่ 7 เป็นต้นไป
พร้อมระบุเชิงอรรถแบบตัวเลข เพื่อเขียนเชิงอรรถด้านล่างเกี่ยวกับตําแหน่งงานและหน่วยงานที่
สังกัด พร้อมระบุสัญลักษณ์เพิ่ม “*” ให้กับผู้เขียนที่มีสถานะเป็น Corresponding Author 1

ท่าน และระบุที่อยู่ และ e-mail เพื่อการติดต่อ 3) บทคัดย่อ โดยมีเนื้อหาครอบคลุมที่มา/
หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ ระเบียบวิธีวิจัย ผลการวิจัย และการสรุป/ ข้อเสนอแนะ และ
4) คําสําคัญ 3 – 5 คํา ทั้งนี้ ในส่วนประกอบที่ 3 และ 4 มีความยาวไม่เกิน 350 คํา หรือ 15 –
16 บรรทัด
 หน้าที่สอง มีเนื้อหาดังเช่นหน้าแรก แต่เขียนด้วยภาษาอังกฤษ
 หน้ า ถั ด ไป ประกอบด้ ว ยหั ว ข้ อ การนํ า เสนอดั ง นี้
1)
ความสําคัญของปัญหา/บทนํา
2) วัตถุประสงค์ และสมมติฐานงานวิจัย (ถ้ามี) 3) ระเบียบวิธีวิจัย ประกอบด้วยหัวข้อรูปแบบ
การวิจัย ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง การสุ่มตัวอย่าง เกณฑ์คัดเลือกตัวอย่าง เครื่องมือและการ
ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ ขั้นตอนการวิจัย วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลและ
สถิติที่ใช้ 4) ผลการวิจัย พร้อมตารางหรือรูป (ถ้ามี) 5) อภิปรายผล 6) ข้อเสนอแนะ มุ่งเน้น
เฉพาะข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 7) กิตติกรรมประกาศ (ถ้ามี) และ 8) เอกสารอ้างอิง
3.2 กรณีบทความวิชาการ บทความปริทัศน์ หรือบทความพิเศษ กําหนดให้มีส่วนประกอบและการ
จัดเรียงเนื้อหาเป็นลําดับทีค่ ล้ายกับบทความวิจัย ได้แก่ บทคัดย่อ (ทั้งภาษาไทย และอังกฤษ) บทนํา
เนื้อเรื่อง สรุป กิตติกรรมประกาศ (ถ้ามี) และเอกสารอ้างอิง
4. การเขียนเอกสารอ้างอิง ให้เขียนอ้างอิงในระบบ Vancouver ตามลําดับหมายเลขด้วยตัวเลขอารบิคที่
พิมพ์แบบตัวยก โดยเริ่มจากหมายเลข “1” และเมื่ออ้างอิงซ้ําในส่วนต่างๆ ของบทความวิจัยจะต้องใช้
หมายเลขเดิมตามที่เคยระบุไว้ก่อนแล้วตลอดทั้งบทความ ตัวอย่างการอ้างอิงดังต่อไปนี้
4.1 กรณีการอ้างอิงวารสาร
รูปแบบ ชื่อผู้แต่ง (Authors). ชื่อบทความ (Title of article). ชื่อวารสาร (Title of journal).
ปีพิมพ์ (Year of publication); เล่มที่ของวารสาร (Volume): หน้าแรก-หน้าสุดท้าย
(Pages).
ตัวอย่าง Drewnowski, A., and Darmon, N. The economics of obesity: Dietary energy
density and energy cost. American Journal of Clinical Nutrition. 2005; 82:
265s – 273s.
รัชฎา สุธาดารัตน์, สุญาณี พงษ์ธนานิกร, กุลวรา เมฆสวรรค์. ความสัมพันธ์ระหว่าง
แบบแผนการบริโภคอาหารและกลุ่มอาการเมแทบอลิกของประชากรวัยทํางานใน
อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา. วารสารสาธารณสุขศาสตร์. 2553; 40 (1): 17-27.

4.2 กรณีการอ้างอิงหนังสือ/ตําราต่างประเทศ
รูปแบบอ้างอิงทั้งเล่ม
รูปแบบ ชื่อผู้แต่ง (Authors). ชื่อหนังสือ (Title of book). ครั้งที่พิมพ์ (Edition of book).
เมืองที่พิมพ์หรือสถานที่พิมพ์ (Place of publication): สํานักพิมพ์ (Publisher
name); ปีพิมพ์ (Year of publication).
ตัวอย่าง Daniel, W.W. Biostatistics: A foundation for analysis in the health sciences.
(8th ed). The United state of America: John Wiley & Sons; 2005.
นิรัตน์ อิมามี. เทคนิคการวางแผนงานโครงการสุขศึกษาและสาธารณสุข.
กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์; 2543.
สุรศักดิ์ นิลกานุพงศ์ และสุรวุฒิ ปรีชานนท์. คู่มือโรคข้อ. (พิมพ์ครั้งที่ 2).
กรุงเทพมหานคร: เรือนแก้วการพิมพ์; 2548.
รูปแบบอ้างอิงเฉพาะบทใดๆ ของหนังสือที่มีผู้เขียนเฉพาะบทและมีบรรณาธิการ
รูปแบบ ชื่อผู้เขียน (Author). ชื่อบท (Title of chapter). ใน/In: ชื่อบรรณาธิการ
(editor (s)). ชื่อหนังสือ (Title of the Book). ครั้งที่พิมพ์ (Edition). เมืองที่พิมพ์
(Place of publication): สํานักพิมพ์ (Publisher); ปีพิมพ์ (Year). หน้า/p. หน้าแรกหน้าสุดท้าย.
ตัวอย่าง ลักขณา เติมศิริกุลชัย. การชี้แนะสาธารณะด้านสุขภาพ. ใน:
สุปรียา ตันสกุล,
บรรณาธิการ. กลยุทธ์ทางสุขศึกษา. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ยุทธรินทร์การ
พิมพ์; 2548. หน้า 115 – 135.
4.3 กรณีบทความบนอินเทอร์เน็ต
รูปแบบ ชื่อผู้แต่ง (Author). ชื่อบทความ (Title of article). ชื่อวารสาร (Title of the
journal) [ประเภทของสื่อ]. ปีพิมพ์ [เข้าถึงเมื่อ/cited ปี เดือน วันที่]; ปีที่: หน้า. เข้าถึง
ได้จาก/ Available from: http://..........
ตัวอย่าง Carpenter. C., and Cook, P.J. Cigarette tax and youth smoking: New
evidence from national, state, and local youth risk behavior survey.
Journal of Health Economic [internet]. 2008 [cited 2011 March 31]; 27:
287 – 299. Available from: http://www.nber.org/papers/w13046.
วิวัฒน์ โรจนพิทยากร. การเขียนเอกสารอ้างอิงในวารสารทางวิชาการโดยใช้ระบบแวน
คูเวอร์. วารสารโรคติดต่อ [อินเทอร์เน็ต]. 2541 [เข้าถึงเมื่อ 1 มีนาคม 2549]; 24: 465
– 72. เข้าถึงได้จาก: http://stang.li.mahidol.ac.th/image/style.pdf.

4.4 กรณีอ้างอิงวิทยานิพนธ์ หรือดุษฎีนิพนธ์
รูปแบบ ชื่อผู้แต่ง. ชื่อเรื่อง [ประเภท/ระดับปริญญา]. เมืองที่พิมพ์: มหาวิทยาลัย; ปีที่ได้
ปริญญา.
ตัวอย่าง เบญจวรรณ เอีย่ มบู่. ปัจจัยที่สมั พันธ์กับพฤติกรรมเสี่ยงที่นําไปสู่การมีเพศสัมพันธ์ของ
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนขยายโอกาส จังหวัดนครปฐม. [วิทยานิพนธ์
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาสุขศึกษาและ
พฤติกรรมศาสตร์]. กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล, 2554.
Sanjaithum, K. Factors influencing nutritional self-management among
older adults with diabetes mellitus. [M.S. Thesis in Public Health Nursing]
Faculty of Graduate Studies, Mahidol University, 2006.
Pattayakorn, P. Factors predicting Life Satisfaction among Thai Older
Women with Osteoarthritis of The Knee. [Ph.D. dissertation in nursing].
Bangkok: Faculty of Graduate Studies, Mahidol University, 2009.
หมายเหตุ เอกสารอ้างอิงควรพิจารณาให้ความสําคัญในการอ้างอิงบทความที่ตีพิมพ์วารสารที่อยู่ใน
ฐานข้อมูลTCI ฐานข้อมูลนานาชาติ
5. การจัดส่งบทความต้นฉบับ
5.1 จัดส่งบทความต้นฉบับในรูปแบบเอกสารจํานวน 3 ชุดพร้อมส่ง/แนบไฟล์บันทึกไว้ในแผ่นซีดีส่ง
มายัง chanuantong.tan@mahidol.ac.th และ/หรือจัดส่งทางไปรษณีย์มาที่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ (บรรณาธิการ)
ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
420/1 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400
5.2 กองบรรณาธิการ จะไม่ส่งคืนบทความต้นฉบับทั้งที่ส่งมาเป็นเอกสารแนบไฟล์ และบันทึกในแผ่นซีดี
ในรูปแบบใดๆ ในทุกกรณี ไม่วา่ จะได้รับการพิจารณาให้ตีพิมพ์หรือไม่
6. ผู้เขียนที่ได้รบั การตอบรับเพือ่ การตีพิมพ์เผยแพร่ จะต้องสมัครเป็นสมาชิกของวารสารสุขศึกษาด้วย
7. บทความต้นฉบับทุกเรื่อง จะผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer review) จํานวน 2 ท่านและ
ผู้เชี่ยวชาญในกองบรรณาธิการ จํานวน 1 คน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของบรรณาธิการจากทําเนียบ
ผู้เชี่ยวชาญ
8. ข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิจะส่งกลับให้ผู้เขียนดําเนินการแก้ไขภายใน 2 สัปดาห์
9. บรรณาธิการ ขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจทานและแก้ไขต้นฉบับสุดท้ายก่อนการตีพิมพ์เผยแพร่

ขั้นตอนการตรวจสอบ/ทบทวนบทความต้นฉบับโดยผูท้ รงคุณวุฒิ
ระยะเวลาดําเนินการ
ผู้เขียน
ส่งบทความ
ต้นฉบับ

บรรณาธิการ
ได้รับบทความ
ต้นฉบับ

บรรณาธิการ
พิจารณา

ปฎิเสธการ
ตีพิมพ และ
แจ้งกลับ

ไม่เกิน 1 สัปดาห์
หลังจากได้รับนิพนธ์

รับและส่งต่อเพื่อทบทวน (Review)
บรรณาธิการคัดเลือกรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ 2 คน และกองบรรณาธิการ 1 คน เพื่อทบทวนบทความต้นฉบับ
ดําเนินการทบทวนบทความต้นฉบับ
ได้รับคืนผลการทบทวนบทความต้นฉบับ

ปฎิเสธการตีพิมพ์

ผ่านอย่างมีเงื่อนไข

แจ้งผู้เขียนทราบ

ส่งคืนผู้เขียนเพื่อแก้ไข

ไม่เกิน 6
สัปดาห์
ผ่านโดยไม่แก้ไข

2-3 สัปดาห์
แก้ไขเพิ่มเติม/
ตรวจสอบความสมบูรณ์
อีกครั้ง

บรรณาธิการตรวจสอบความครบถ้วน
และถูกต้องของบทความต้นฉบับ

บรรณาธิการแจ้งยืนยันการรับบทความ
ต้นฉบับที่แก้ไข ลงตีพิมพ์ ให้ผู้เขียนทราบ

พิมพ์เผยแพร่

ไม่เกิน 3
สัปดาห์

