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ค�าแนะน�าในการเตรียมและส่งต้นฉบับบทความ

 กองบรรณาธิการวารสารสุขภาพกับการจัดการสุขภาพขอเชิญผู้สนใจส่งบทความทางวิชาการ บทความ 

ปริทัศน์ และบทความวิจัยทางด้านสุขภาพและการจัดการสุขภาพ ท่ีครอบคลุมท้ังด้านการบริหาร การศึกษา  

การบริการ และการวิจัย เพ่ือลงตีพิมพ์ในวารสาร โดยบทความท่ีพิจารณาลงตีพิมพ์ในวารสารจะต้องเป็นบทความ 

ท่ีมีคุณภาพ ไม่เคยตีพิมพ์หรือเผยแพร่ หรือรอการพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารหรือเอกสาร/หนังสือประมวลบทความ 

จากการประชุมทางวิชาการ (proceedings) อื่น ท้ังในรูปของสิ่งพิมพ์หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์มาก่อน และมีการ 

จัดเตรียมต้นฉบับตามรูปแบบที่วารสารก�าหนดไว้ 

การเตรียมต้นฉบับบทความ มีรายละเอียด ดังนี้

 1. ขนาดของบทความ บทความมคีวามยาวประมาณ 7-12 หน้ากระดาษ A4 ท่ีรวมภาพ ตาราง และเอกสาร

อ้างอิงแล้ว

 2. องค์ประกอบของบทความ ประกอบด้วย 

  2.1 ส่วนน�า ได้แก่ ชื่อเรื่อง (title) ชื่อผู้เขียน (authors)/ ผู้วิจัย (researchers) และวุฒิการศึกษา

สูงสุด ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ พร้อมท้ังต�าแหน่ง สถานท่ีท�างาน/สถานที่ติดต่อของผู้เขียน/ ผู้วิจัย (กรณี

วิทยานิพนธ์ให้ใส่ชื่อ ต�าแหน่งทางวิชาการและสถานที่ท�างานของอาจารย์ที่ปรึกษาด้วย) บทคัดย่อ (abstract) ภาษาไทย 

และภาษาอังกฤษ ความยาวประมาณ 250 ค�า พร้อมมีค�าส�าคัญ (key word) ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อย่างละ 

ไม่เกิน 6 ค�า และแต่ละค�าคั่นด้วยเครื่องหมาย comma “ , ” ระหว่างค�าในภาษาอังกฤษ ส่วนภาษาไทยใช้การเว้นวรรค

แทนระหว่างค�า

  2.2 ส่วนเนื้อหา มีดังนี้ 

   2.2.1 บทความวิชาการและบทความปริทัศน์ ประกอบด้วย ค�าน�า เนื้อเรื่อง และสรุป 

   2.2.2 บทความวิจัย ประกอบด้วย 

    1) บทน�า (introduction) บอกถงึความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหาการวจิยั และเอกสาร

และงานวิจัยเฉพาะท่ีเกี่ยวข้องกับปัญหาการวิจัย ซ่ึงควรเขียนในรูปของความเรียงให้เป็นเนื้อเดียวกัน วัตถุประสงค ์

ของการวิจัย และสมมติฐานการวิจัย (ถ้ามี) 

    2) วิธีด�าเนินการวิจัย (research methodology) ประกอบด้วย รูปแบบการวิจัย ประชากรและ

ตัวอย่างการวิจัย/ ผู้ให้ข้อมูล (กรณีการวิจัยเชิงคุณภาพ) เครื่องมือการวิจัย การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ การ

ทดลอง (กรณีการวิจัยเชิงทดลอง) การเก็บรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล กรณีที่เป็นการวิจัยในมนุษย์ให้ 

ใส่สาระเกี่ยวกับการให้ค�ายินยอมส�าหรับงานวิจัยและการพิทักษ์สิทธิ์ของผู้ถูกวิจัย และหรือการผ่านความเห็นชอบจาก 

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

    3) ผลการวิจัย (results) ให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์การวิจัย

    4) อภิปรายผลการวิจัย (discussion)

    5) สรุปและข้อเสนอแนะการวิจัย (conclusion and recommendations)
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  2.3 ส่วนท้าย ได้แก่ กิตติกรรมประกาศ (acknowledgements) (ถ้ามี) เอกสารอ้างอิง (references)  

ตามระบบ APA (American Psychological Association) 6th Edition

 3. รูปแบบการพิมพ์ มีรายละเอียดการพิมพ์ ดังนี้

  3.1 ภาษา ยึดตามหลกัการใช้ภาษาไทยและภาษาองักฤษท่ีถกูต้อง กรณคี�าศพัท์ภาษาองักฤษและภาษาไทย

ให้ยึดตามหลักของราชบัณฑิตยสถานและภาษาทางการที่ใช้

  3.2 ตัวอักษร ภาษาไทยและภาษาอังกฤษใช้ตัวอักษรแบบ “Angsana New” ขนาด 16 

  3.3 การตั้งค่าหน้ากระดาษ ก�าหนดขอบบนและขอบด้านซ้าย 3 เซนติเมตร ขอบล่างและขอบด้านขวา 

2.5 เซนติเมตร ส่วนการพิมพ์ย่อหน้าให้ห่างจากเส้นกั้นขอบกระดาษด้านซ้าย 1.5 เซนติเมตร

  3.4 การก�าหนดเลขหวัข้อ ควรเรยีงล�าดบัหวัข้อให้ชดัเจนตามล�าดบัเนือ้หา โดยหวัข้อใหญ่ให้ชดิซ้ายติด

เส้นกัน้ขอบกระดาษ หวัข้อย่อยใช้หวัข้อหมายเลข เลขข้อระบบทศนยิม เลขตามด้วยวงเลบ็ ตัวอกัษร และเคร่ืองหมาย “ - ”  

ก�ากับหัวข้อ ตามระดับหัวข้อ ดังตัวอย่างเช่น 1. … 1.1 … 1.1.1 … 1) … ก. … (กรณีภาษาไทย) หรือ a. … 

(กรณีภาษาอังกฤษ) และ - … เป็นต้น

  3.5 ตารางและภาพประกอบ (tables and illustrations) ให้จัดเรียงล�าดับตารางและภาพประกอบให้

สอดคล้องกับเนื้อหาตามหมายเลขท่ีอ้างถึงในบทความ ทั้งนี้ให้ระบุชื่อตารางและภาพประกอบให้ชัดเจน โดยให้ระบ ุ

ชื่อตารางไว้เหนือตารางแต่ละตาราง ส่วนชื่อภาพให้ระบุไว้ใต้ภาพ กรณีภาพถ่ายให้ใช้ภาพท่ีมีความคมชัด  

มีขนาดอย่างน้อยโปสการ์ด และถ้าเป็นไฟล์ภาพควรใช้นามสกุล JPEGs กรณีภาพวาดให้เขียนลายเส้นให้ชัดเจนด้วย

หมึกด�าและมีขนาดที่เหมาะสม กรณีน�าตาราง หรือภาพของผู้อื่นมาใช้ประกอบเนื้อหา ต้องขออนุญาตจากเจ้าของงาน

ก่อน และให้อ้างอิงแหล่งท่ีมาใต้ตาราง และภาพประกอบนั้นๆ ให้ถูกต้องตามหลักการอ้างอิงตามระบบ APA 6th 

Edition  

  3.6 การอ้างอิงในเนื้อหา ให้อ้างอิงแทรกในเนื้อหาตามระบบ APA 6th Edition  

การส่งต้นฉบับ
 กรณีส่งต้นฉบับทางไปรษณีย์หรือส่งด้วยตนเอง ให้ส่งต้นฉบับบทความ จ�านวน 3 ชุด พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล

ท่ีเป็น CD โดยให้เป็นไฟล์ pdf และไฟล์ doc โดยชื่อไฟล์เป็นภาษาอังกฤษ และหนังสือน�าส่งบทความเพ่ือขอ 

ลงตีพิมพ์ในวารสารตามแบบฟอร์มท่ีก�าหนด กรณีที่มีผู้เขียนหลายคน จะต้องให้ผู้เขียนทุกคนให้ค�ายินยอมในการ 

ลงตีพิมพ์บทความในหนังสือน�าส่งบทความด้วย แล้วส่งต้นฉบับบทความมาท่ี กองบรรณาธิการวารสารสุขภาพ 

และการจัดการสุขภาพ วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ เลขที่ 19 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม.10120 

 กรณีส่งทางอิเมล jhhm@slc.ac.th หรือทางเว็บไซต์วารสาร http://jhhm.slc.ac.th ให้ส่งไฟล์ pdf หนังสือ 

น�าส่งบทความเพื่อขอลงตีพิมพ์ในวารสารตามแบบฟอร์มที่ก�าหนดและไฟล์ต้นฉบับบทความ ทั้งไฟล์ pdf และไฟล์ doc 

โดยให้ชื่อไฟล์เป็นภาษาอังกฤษ

เกณฑ์การพิจารณาคุณภาพบทความ
 บทความท่ีได้รับการพิมพ์เผยแพร่จะต้องได้รับการประเมินคุณภาพจากผู ้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้นๆ  
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อย่างน้อย 2 คน โดยกองบรรณาธิการจะเป็นผู้พิจารณาเลือกผู้ทรงคุณวุฒิในการประเมิน และภายหลังการประเมิน  

กองบรรณาธิการจะเป็นผู้พิจารณาผลการประเมิน และอาจให้ผู้เขียนปรับปรุงให้เหมาะสมยิ่งขึ้น และทรงไว้ซึ่งสิทธิ ์

ในการตัดสินการพิมพ์เผยแพร่บทความในวารสารหรือไม่ก็ได้ โดยทั้งนี้กองบรรณาธิการจะไม่ส่งต้นฉบับคืน 

การอภินันทนาการส�าหรับผู้เขียน
 กองบรรณาธิการจะอภินันทนาการวารสารฉบับที่ผลงานของผู้เขียนได้รับการตีพิมพ์ให้ผู้เขียน จ�านวน 3 เล่ม  

กรณีมีผู้ร่วมเขียนหลายคน จะมอบให้แก่ผู้เขียนชื่อแรกเท่านั้น กรณีที่ผู้เขียนต้องการวารสารมากกว่า 3 เล่ม สามารถ

สั่งซื้อได้ราคาเล่มละ 120 บาท (รวมค่าจัดส่ง) 
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