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ประชาสัมพันธ
คำแนะนำสำหรับผนู พิ นธ
กองบรรณาธิการวารสารสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร รับพิจารณาบทความทีส่ ง มาเพือ่ ขอรับ
การตีพมิ พ ดังนี้
1. ผลงานทางวิชาการที่ไมเคยสงตีพิมพในวารสารใดมากอน และไมมีการสงบทความตนฉบับซ้ำซอน
2. หากเปนบทความที่ผานการประชุมวิชาการ จะตองเปนการประชุมวิชาการที่มีการรวบรวมเพียง
บทคัดยอเทานั้น ไมรับบทความที่เคยนำเสนอผลงานทางวิชาการและมีการเผยแพรในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการ (Proceedings) เพื่อใหการเผยแพรองคความรู เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ลดการทำงาน
ทีซ่ ้ำซอนของกองบรรณาธิการทัง้ สองแหงในการพิจารณาผลงานทางวิชาการเรือ่ งเดียวกัน และลดความเขาใจผิด
ของผอู า นในการทบทวนวรรณกรรมและพบผลงานชิน้ เดียวกันสองแหง นำมาซึง่ ความนาเชือ่ ถือของการเผยแพร
ผลงานทางวิชาการ
3. หากตรวจพบการส ง บทความซ้ำ ซ อ นในขั้ น ตอนใดขั้ น ตอนหนึ่ ง ของกระบวนการดำเนิ น งาน
กองบรรณาธิการจะแจงผลการตรวจพบที่ไมตรงกับขอปฏิบัติไปยังผูนิพนธ และปฏิเสธการรับบทความนั้น
พรอมเหตุผลทางวิชาการ
โดยมีคำแนะนำสำหรับผูนิพนธ ประกอบดวย 1) ประเภทบทความ 2) การจัดเตรียมตนฉบับ และ
3) การสงตนฉบับ ดังนี้
1) ประเภทบทความ
บทความวิจยั (Research article) หมายถึง รายงานผลการศึกษา คนควา วิจยั ทางดานสาธารณสุขศาสตร
การสงเสริมสุขภาพและปองกันโรค อาชีวอนามัยและความปลอดภัย อนามัยสิ่งแวดลอม การบริการสุขภาพ
การแพทยแผนไทยประยุกต และสาขาที่เกี่ยวของ ตลอดจนแนวคิดนวัตกรรมที่เกี่ยวของทางดานสุขภาพ
ซึง่ ผานการศึกษาคนควาอยางเปนระบบดวยกระบวนการวิจยั ซึง่ ไมเคยตีพมิ พในวารสารอืน่ ประกอบดวย ชือ่ เรือ่ ง
ชื่อผูนิพนธ บทคัดยอเปนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ คำสำคัญ บทนำ วัตถุประสงคการวิจัย ระเบียบวิธีวิจัย
ผลการวิจยั สรุปและอภิปรายผล ขอเสนอแนะ และเอกสารอางอิง ความยาวประมาณ 10-15 หนากระดาษ A4
บทความวิชาการ (Review article) หมายถึง บทความที่เขียนจากการรวบรวมความรูในเรื่องใด
เรื่องหนึ่ง ทางดานสาธารณสุขศาสตร การสงเสริมสุขภาพและปองกันโรค อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
อนามัยสิ่งแวดลอม การบริการสุขภาพ การแพทยแผนไทยประยุกต และสาขาที่เกี่ยวของ ซึ่งไมเคยตีพิมพ
ในวารสารอื่นผูนิพนธรวบรวมโดยการอานและวิเคราะหจากวารสารหรือหนังสือตางๆ ทั้งในและตางประเทศ
ประกอบดวย ชือ่ เรือ่ ง ชือ่ ผนู พิ นธ บทคัดยอเปนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ คำสำคัญ บทนำ เนือ้ เรือ่ ง บทสรุป
และเอกสารอางอิง ความยาวประมาณ 10-15 หนากระดาษ A4
บทวิจารณหนังสือ (Book review) หมายถึง บทความที่เขียนขึ้นเพื่อวิเคราะหวิจารณหนังสือหรือ
ตำราทางวิชาการเลมใดเลมหนึ่งอยางเปนวิชาการ หนังสือหรือตำราดังกลาว ตองมีเนื้อหาในสาขาทางดาน
สาธารณสุขศาสตร การสงเสริมสุขภาพและปองกันโรค อาชีวอนามัยและความปลอดภัย อนามัยสิ่งแวดลอม
การบริการสุขภาพ การแพทยแผนไทยประยุกต และสาขาที่เกี่ยวของ บทวิจารณหนังสือควรประกอบดวย
องค ป ระกอบหรื อ โครงสร า งของหนั ง สื อ เนื้ อ หาของหนั ง สื อ ในภาพรวม และเนื้ อ หาของแต ล ะส ว นโดยย อ
(Synopsis) ขอดี ขอดอย และ/หรือประโยชนของหนังสือ ทัง้ นีบ้ ทวิจารณหนังสือควรมีความยาวประมาณ 3-5 หนา
กระดาษ A4
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ปกิณกะ (Miscellany) หมายถึง บทความเบ็ดเตล็ด ที่มีความหลากหลาย เชน บทความที่นารู
ขอคิดเห็น ขอเสนอแนะทัว่ ไป ความยาวไมเกิน 5 หนากระดาษ A4
จดหมายถึงบรรณาธิการ (Letter to editor) หมายถึง จดหมายโตตอบระหวางนักวิชาการ ผอู า น
กับผูนิพนธซึ่งเปนเจาของบทความที่ตีพิมพในวารสาร ในกรณีที่ผูอานมีขอคิดเห็นแตกตาง ตองการชี้ใหเห็น
ความไมสมบูรณหรือขอผิดพลาดของบทความ ซึ่งบางครั้งบรรณาธิการอาจวิพากษสนับสนุนหรือโตแยง ควรมี
ความยาว 3 หนากระดาษ A4
2) การจัดเตรียมตนฉบับ
ตนฉบับที่สงมาเพื่อลงตีพิมพในวารสารสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร จะตองไมเปนเรื่อง
ทีเ่ คยตีพมิ พ หรือกำลังอยใู นระหวางการพิจารณาเพือ่ ลงตีพมิ พในวารสารอืน่ หรือเคยนำเสนอผลงานทางวิชาการ
ทีม่ กี ารจัดทำรายงานสืบเนือ่ งจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ผนู พิ นธสามารถจัดเตรียมตนฉบับไดทงั้ ใน
รูปแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ดังนี้
2.1) รูปแบบการจัดเตรียมตนฉบับภาษาไทย
การใชภาษาไทยใหยึดตามหลักราชบัณฑิตยสถาน โดยพยายามหลีกเลี่ยงการใชภาษาอังกฤษ
ในตนฉบับทีจ่ ดั เตรียมเปนภาษาไทยยกเวนกรณีจำเปน โดยขอความภาษาอังกฤษใหขนึ้ ตนดวยอักษรตัวพิมพใหญ
เฉพาะคำแรก หลังจากนั้นใชอักษรตัวพิมพเล็ก ยกเวนกรณีชื่อเฉพาะใชอักษรตัวพิมพใหญ หากใชคำยอ
ตองเขียนคำเต็มไวครั้งแรกกอนและไมใชคำยอที่ยังไมเปนที่ยอมรับกันโดยทั่วไป การแปลศัพทอังกฤษเปนไทย
หรือการเขียนทับศัพทใหยดึ ตามหลักราชบัณฑิตยสถาน พิมพหนาเดียวบนกระดาษ ขนาด A4 (210 x 279 มม.)
เวนระยะหางจากขอบกระดาษ 2.54 ซม. (1 นิ้ว) ทุกดาน ยกเวนดานซาย 3.81 ซม. (1.5 นิ้ว) พิมพดวย
โปรแกรมไมโครซอฟทเวิรด (Microsoft Word) พิมพหนาเดียว 1 คอลัมน ระยะหางบรรทัด 1 เทา (Single space)
ดวยรูปแบบอักษร Browallia UPC ขนาด 14 ตัวอักษรตอนิว้ ทัง้ อักษรภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยกำหนด
ลำดับหนา ดังนี้
2.1.1) หนาที่ 1 จัดพิมพเปนภาษาไทย ประกอบดวย ชือ่ เรือ่ ง ชือ่ ผนู พิ นธ บทคัดยอและคำสำคัญ
2.1.2) หนาที่ 2 จัดพิมพเปนภาษาอังกฤษ ประกอบดวย ชื่อเรื่อง ชื่อผูนิพนธ บทคัดยอ
และคำสำคัญ มีรายละเอียดดังนี้
ชื่อเรื่อง ชื่อเรื่องควรสั้นกะทัดรัดและสื่อถึงเปาหมายหลักของการวิจัย ไมใชคำยอ ความยาว
ไมควรเกิน 100 ตัวอักษร ชื่อเรื่องสำหรับบทความที่จัดทำเปนภาษาไทย ตองมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
โดยชือ่ เรือ่ งภาษาอังกฤษใหใชอกั ษรตัวพิมพใหญในคำแรกของประโยค หลังจากนัน้ ใชอกั ษรตัวพิมพเล็ก ยกเวน
กรณีชื่อเฉพาะใชอักษรตัวพิมพใหญ
ชื่อผูนิพนธ ตองมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษพรอมทั้งวุฒิการศึกษาสูงสุด ไมใสตำแหนง
วิชาการ ในกรณีที่มีผูนิพนธหลายคนใหเรียงชื่อตามลำดับความสำคัญที่แตละคนมีสวนรวมในงานวิจัยนั้น
พรอมทัง้ แสดง e-mail ของผรู บั ผิดชอบบทความ (Corresponding author) ซึง่ หมายถึงผทู ที่ ำหนาทีป่ ระสานงาน
กับผรู ว มนิพนธอนื่ ๆ ในการเตรียมตนฉบับบทความ หรือสงบทความเพือ่ ตีพมิ พ และประสานงานในการตอบสนอง
ตอขอคำถาม ขอวิจารณ กับบรรณาธิการหรือบรรณาธิการประจำเรื่อง และผูทรงคุณวุฒิ โดยแทรกเชิงอรรถ
ตามลำดับเลข แสดงตำแหนงของผูนิพนธ หนวยงานหรือสถาบันที่ผูนิพนธอยูขณะทำการวิจัย
บทคัดยอ เปนเนื้อความยอตามลำดับโครงสรางของบทความ ไดแก วัตถุประสงค ระเบียบ
วิธวี จิ ยั ผลการวิจยั และบทสรุป โดยใชภาษาทีร่ ดั กุม เปนประโยคสมบูรณมคี วามหมายในตัวเอง ไมควรมีคำยอ
ตองเขียนบทคัดยอเปนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยแสดงบทคัดยอภาษาไทยกอนบทคัดยอภาษาอังกฤษ
ความยาวของบทคัดยอภาษาไทยไมควรเกิน 300 คำ และบทคัดยอภาษาอังกฤษไมควรเกิน 300 คำ
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คำสำคัญ ระบุคำสำคัญใสไวทายบทคัดยอของแตละภาษา โดยระบุคำที่เกี่ยวของกับเนื้อหา
ของงานวิจัย จำนวน 3-5 คำ ตามหลัก MeSH (Medical Subject Heading) ซึ่งสามารถตรวจสอบไดจาก
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh/ จัดเรียงลำดับตามตัวอักษร โดยใชภาษาไทยเปนหลัก เชน
คำสำคัญ: การดูแลตนเอง พฤติกรรมสุขภาพ โรคเบาหวานชนิดที่ 2
Keywords: Self-care, Health behavior, Type 2 Diabetes Mellitus
2.1.3 หนาที่ 3 เปนสวนของเนือ้ หา มีรายละเอียดดังนี้
บทนำ แสดงที่มาและความสำคัญของปญหาและชองวางขององคความรูที่นำไปสูการวิจัย
โดยใหขอมูลทางวิชาการที่เกี่ยวของอยางคราวๆ การทบทวนวรรณกรรมที่ระบุตัวแปรของการศึกษาในบทนำ
ตองเกี่ยวของกับวัตถุประสงคของการวิจัย
วัตถุประสงคการวิจัย ระบุวัตถุประสงคของงานวิจัยเปนรายขอ
ระเบียบวิธวี จิ ยั แสดงรูปแบบของการวิจยั โดยครอบคลุมถึง ประชากรและกลมุ ตัวอยาง เครือ่ งมือ
ที่ใชในงานวิจัย วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล และสำหรับการวิจัยที่เกี่ยวของกับมนุษยหรือ
สัตวทดลอง ผนู พิ นธตอ งระบุใหชดั เจนวาโครงการวิจยั ไดผา นความเห็นชอบโดยคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั
ในมนุษยหรือสัตวทดลอง พรอมทั้งระบุเลขอนุมัติโครงการ และแนบเอกสารรับรองโครงการสงมาพรอมตนฉบับ
ในระบบ ทั้งนี้ การจัดทำอาจแยกหัวขอยอยหรือแบงยอหนาตามหัวขอยอย ดังนี้
ประชากรและกลุมตัวอยาง แสดงขอบเขตประชากรในการศึกษา การคำนวณหรือ
วิธีการกำหนดขนาดตัวอยาง และวิธีการสุมตัวอยาง
เครื่องมือที่ใชในงานวิจัย แสดงเครื่องมือและอุปกรณตางๆ ที่ใชในการวิจัย รวมถึง
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล แสดงวิธีการที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
การวิเคราะหขอมูล แสดงวิธีการวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใช
ผลการวิจยั แสดงผลทีพ่ บตามลำดับหัวขอของแผนการวิจยั อยางชัดเจน ตัง้ แตขอ มูลทัว่ ไป และ
ขอมูลที่ตอบตามวัตถุประสงค ถาผลไมซับซอนหรือไมมีตัวเลขมากอาจบรรยายเปนรอยแกว แตถามีตัวเลขมาก
หรือตัวแปรมาก อาจใชตารางหรือแผนภูมิโดยนำเสนอแทรกในเนื้อหาของบทความ ไมตองแยกไวสวนทาย
ตารางและแผนภูมริ วมกัน ไมควรเกิน 5 ตารางหรือแผนภูมิ รูปแบบการนำเสนอคาสถิตคิ วรมีความเปนสากล และ
สามารถใชภาษาอังกฤษในการนำเสนอคาสถิติเชนการกำหนดตำแหนงทศนิยม ดังนี้
รอยละ กำหนด 1 ตำแหนง
คาสถิติ เชน Mean, S.D., OR, 95% CI, คา t, F, α เปนตน กำหนด 2 ตำแหนง
p-value กำหนด 3 ตำแหนง
สรุปและอภิปรายผล แสดงบทสรุปเพื่อตอบวัตถุประสงคการวิจัยและวิจารณวาผลการวิจัย
ตรงกับสมมติฐานการวิจัย เหมือนหรือแตกตางไปจากผลงานที่มีผูรายงานไวกอนหรือไม อยางไร เพราะเหตุใด
จึงเปนเชนนัน้ ไมควรคาดเดาอยางเลือ่ นลอยโดยไมมหี ลักฐานอางอิงทางวิชาการ โดยสามารถเขียนแยกยอหนา
ตามประเด็นที่อภิปรายผล
ขอเสนอแนะ ใหระบุขอเสนอที่ผูเกี่ยวของหรือหนวยงานที่เกี่ยวของสามารถนำไปใชใหเกิด
ประโยชนไดจริง โดยขอเสนอแนะตองสอดคลองกับผลการศึกษา ตลอดจนขอเสนอแนะในการวิจยั หรือพัฒนาองค
ความรูในรูปแบบตางๆ
กิตติกรรมประกาศ (ถามี) กรณีมแี หลงทุนสนับสนุนวิจยั หรือผมู สี ว นสนับสนุนการวิจยั ทีต่ อ ง
การแสดงความขอบคุณ
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เอกสารอางอิง ในการอางอิงเอกสารในบทความ ผนู พิ นธจะตองใชขอ มูลจากแหลงทีม่ คี วามนา
เชือ่ ถือ เชน บทความทีต่ พี มิ พในวารสารทีม่ กี ารตรวจสอบโดยผทู รงคุณวุฒิ (Peer Review) และมีความทันสมัย
โดยบทความวิจยั ทีน่ ำมาอางอิงไมควรเกิน 10 ป (ยกเวนตำราหรือหนังสือ) มีการระบุชอื่ ผแู ตงและปพมิ พปรากฏ
อยางชัดเจน ควรอางอิงจากแหลงหรือเอกสารที่เปนตนฉบับของขอมูล และบทความใดที่มีการตรวจสอบพบวา
มีการคัดลอกผลงาน (Plagiarism) จะถูกตัดสิทธิใ์ นการพิจารณาลงตีพมิ พทนั ที
ตารางและภาพ มีรายละเอียดการจัดเตรียม ดังนี้
- ชื่อตารางและภาพ (หรือแผนภูมิ) ใหเรียงเลขอารบิกตามลำดับเนื้อหาของบทความและ
แยกลำดับตามประเภท มีคำอธิบายสัน้ ๆ แตไดสาระครบถวน และตองมีการกลาวอางถึงในเนือ้ ความ กรณีทภี่ าพ
มีการยอยหลายๆ ภาพ ใหใสสญ
ั ลักษณภาพยอยเปนตัวอักษรใหญองั กฤษ A, B, C, D….กำกับไวเพือ่ ใชอา งถึง
ในเนือ้ ความ
- การใชสญ
ั ลักษณอธิบายตาราง ใหใชสญ
ั ลักษณตอ ไปนี้ เปนตัวยก ตามลำดับ
- ตารางและภาพควรมีความชัดเจนสามารถอานและเขาใจไดงา ย และควรมีคำอธิบายทีเ่ พียงพอ
ทีช่ ว ยในการอาน ควรมีการแสดงนัยสำคัญทางสถิตกิ ำกับดวยเครือ่ งหมาย * (เชน p-value < 0.05) ในตารางหรือภาพ
- ไมควรใชตารางและภาพทีม่ เี นือ้ หาซ้ำซอนกัน และไมควรแสดงตารางและภาพเกินความจำเปน
หากสามารถอธิบายไดดใี นเนือ้ เรือ่ งแลว (รวมกันไมควรเกิน 5)
- การจัดทำตารางและภาพ ใหนำเสนอในเนื้อหาของบทความ ไมตองแยกไวสวนทาย
- รูปภาพตองมีความคมชัด จัดเตรียมในแบบไฟลนามสกุล jpg หรือ tif โดยบันทึกไฟลทมี่ คี วาม
ละเอียดสูง (300 dpi ขึน้ ไป)
2.2) รูปแบบการจัดเตรียมตนฉบับภาษาอังกฤษ
การจัดเตรียมตนฉบับภาษาอังกฤษ ใหผนู พิ นธตรวจสอบการเขียนใหถกู ตองตามหลักไวยากรณ
และดำเนินการจัดเตรียมตนฉบับเชนเดียวกับการจัดเตรียมตนฉบับภาษาไทย โดยใชรปู แบบอักษร Browallia UPC
ขนาด 14 ตัวอักษรตอนิว้ เชนเดียวกับตนฉบับภาษาไทย
2.3) การจัดทำเอกสารอางอิง
ผูนิพนธตองรับผิดชอบในความถูกตองของเอกสารอางอิง การอางอิงเอกสารใชระบบ APA
ฉบับพิมพครั้งที่ 6 (The Publication Manual of the American Psychological Association, 6th edition,
published by the American Psychological Association, 2011)
2.3.1) การอางอิงในเนื้อหาใชระบบนามป (Name year system) โดยเขียนเปนภาษาอังกฤษ
ทั้งชื่อผูนิพนธภาษาไทยและชื่อผูนิพนธภาษาอังกฤษ เขียนเฉพาะชื่อสกุล คั่นดวยเครื่องหมายจุลภาค (,) และ
ตามดวยป ค.ศ. โดยเขียนชือ่ ผนู พิ นธทกุ คน (กรณีไมเกิน 6 คน) ถามากกวา 6 คน ใหเขียนชือ่ ผนู พิ นธ 6 คนแรก
แลวตามดวย et al. ดังตัวอยาง
กรณีผนู พิ นธ 1 คน
................ขอความ............................................................(Kitreerawutiwong, 2019)
กรณีผนู พิ นธ 2 คน
............... ขอความ.....................................(Kitreerawutiwong &Keeratisiroj, 2019)
กรณีผนู พิ นธ 3-6 คน
................กรณีอา งอิงครัง้ แรก......................... (Kitreerawutiwong, Keeratisiroj, Phetphum, &
Mekrungruangwong, 2019)
.................กรณีอา งอิงครัง้ ตอไป...........................................(Kitreerawutiwong et al., 2019)
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กรณีผนู พิ นธมากกวา 6 คน
.....ขอความ.........(Kitreerawutiwong, Keeratisiroj, Phetphum, Mekrungruangwong,
Rachthonglang, Samanam et al., 2019)
2.3.2) การอางอิงทายบทความ ในกรณีไมเกิน 6 คน ใหใสชอื่ สกุลผนู พิ นธทกุ คน ถามากกวา
6 คน ใหใสชื่อสกุลผูนิพนธ 6 คนแรกตามดวย et al. สำหรับบทความ หนังสือ หรือเอกสาร ที่เปนภาษาไทย
ใหแปลเปนภาษาอังกฤษทั้งหมด และใหวงเล็บ (in Thai) จัดเรียงลำดับตามตัวอักษร ดังตัวอยาง (พรอมทั้ง
แนบไฟลเอกสารอางอิงที่จัดทำตามตนฉบับของเจาของภาษาสงมาพรอมบทความ)
1) หนังสือ
ชือ่ ผนู พิ นธ. (ปทพี่ มิ พ). ชือ่ หนังสือ (ครัง้ ทีพ่ มิ พ ตัง้ แตพมิ พครัง้ ที่ 2 เปนตนไป). เมืองทีพ่ มิ พ:
สำนักพิมพ.
ตัวอยาง
Kitreerawutiwong, N. (2018). Public health research: From principle practice. (2nd ed.).
Phitsanulok: Naresuan University Publishing House. (in Thai)
Marion, N. E., & Hill, J. B. (2019). Marijuana 360: Differing perspectives on legalization:
Rowman & Littlefield.
2) วารสาร
ชือ่ ผนู พิ นธ. (ปทพี่ มิ พ). ชือ่ บทความ. ชือ่ วารสาร, ปท(ี่ ฉบับที)่ , หนา.
ตัวอยาง
Phetphum, J., Nimpitakpong, P., Noosorn, N., Keeratisiroj, O., & Wangwonsin, A. (2017).
Attitudes on the New Tobacco Products Control Act of Tobacco Retailers in
Regional Health 2. Research and Development Health System Journal, 10(3),
321-330. (in Thai)
Kitreerawutiwong, N., Mekrungrengwong, S., & Keeratisiroj, O. (2018). The development of
the community-based palliative care model in a district health system, Phitsanulok
Province, Thailand. Indian Journal of Palliative Care, 24(4),436-445.
3) หนังสือรวมเรือ่ ง (Book Review)
ชื่อผูนิพนธ. (ปที่พิมพ). ชื่อเรื่อง. ใน ชื่อบรรณาธิการ (บรรณาธิการ), ชื่อหนังสือ (ครั้งที่พิมพ
ตัง้ แตพมิ พครัง้ ที่ 2 เปนตนไป, หนา). เมืองทีพ่ มิ พ: สำนักพิมพ.
ตัวอยาง
Friese, C., Hofmann, W., & Wanke, M. (2003). The impulsive consumer: Predicting consumer
behavior with implicit reaction time measures. In M. Wanke (Ed.), Social psychology
of consumer behavior (pp. 335-364). New York, NY: Psychology Press.
4) สื่ออิเล็กทรอนิกส
ชือ่ ผนู พิ นธ. (วันที่ เดือน ปทปี่ รับปรุงลาสุด). ชือ่ เรือ่ ง. วันทีท่ ำการสืบคน, ชือ่ ฐานขอมูล.
ตัวอยาง
Department of Older Persons. (2019, March 10). Statistics of the number of elderly by
province and age, 2018. Retrieved March 20, 2019, from http://www.dop.go.th/th/
know/1/159. (in Thai)
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World Health Organization. (2018, February 5). Ageing and health. Retrieved March 20,
2019, from https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/ageing-and-health.
5) วิทยานิพนธ
ชื่อผูนิพนธ. (ปที่พิมพ). ชื่อวิทยานิพนธ. ระดับปริญญาของวิทยานิพนธ, สถาบันการศึกษา.
เมืองที่ตั้ง.
ตัวอยาง
Tinnarat, W. (2017). Factors associated with medication adherence among hypertensive
patients at Sai Thong Watthana Hospital, Kamphaengphet Province. Thesis of
Master of Public Health, Naresuan Univeristy, Phitsanulok. (in Thai)
2.4) การแกไขบทความเมื่อไดรับขอเสนอแนะจากผูทรงคุณวุฒิ
เมื่อผูนิพนธ ไดรับขอเสนอแนะในการปรับปรุงบทความจากบรรณาธิการหรือบรรณาธิการ
ประจำเรือ่ งใหดำเนินการ ดังนี้
2.4.1 แก ไ ขตามข อ เสนอแนะของผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ โ ดยรวมข อ เสนอแนะของผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ แ ละ
บรรณาธิการประจำเรื่องแกไขในไฟลเดียวกัน
2.4.2 กรณีผนู พิ นธมคี วามเห็นทัง้ ทีส่ อดคลองและไมสอดคลองกับผทู รงคุณวุฒิ ใหดำเนินการ ดังนี้
1) กรณีความเห็นสอดคลองกับผูทรงคุณวุฒิ ใหทำการแกไขโดยทำสัญลักษณแสดง
การแกไข ดวยตัวอักษรสีหรือแถบสีในบทความฉบับแกไข
2) กรณีความเห็นไมสอดคลองกับผูทรงคุณวุฒิ หากไมแกไขใหแสดงเหตุผลเชิงวิชาการ
แทรกมาในบทความฉบับแกไขนัน้ ดวยการใชคำสัง่ แทรก (Insert) ขอคิดเห็น (Comment) แสดงในสวนทีไ่ มแกไข
มาในบทความนั้นดวย
3) การสงตนฉบับ
1) สงตนฉบับบทความเปนอิเลคทรอนิกสไฟล (.docx) พรอมแนบไฟลภาพ (ถามี) ชนิด jpg หรือ tif
และเอกสารแนบเพิม่ เติม ดังนี้
- แบบรับรองการตีพมิ พบทความในวารสารสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมีการลงนาม
ของผูนิพนธทุกทาน
- เอกสารอางอิงที่จัดทำตามตนฉบับของเจาของภาษา (เรียงลำดับเอกสารอางอิงตามที่ปรากฏใน
บทความตนฉบับ)
- เอกสารรับรองโครงการวิจัยจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษยหรือสัตวทดลอง
- สำหรับบทความวิจยั ทีเ่ ปนสวนหนึง่ ของวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระ ทัง้ ในระดับปริญญา ตรี โท
หรือเอก ผูนิพนธตองสงหนังสือรับรองบทความวิจัยจากวิทยานิพนธ/การศึกษาอิสระ ที่ผานความเห็นชอบจาก
อาจารยที่ปรึกษา ตามแบบฟอรมของทางวารสารฯ
สงเอกสารไปยังเว็บไซตของวารสารฯ https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JPHNU โดยใหผนู พิ นธ
ดำเนินการสงบทความตนฉบับเขาสรู ะบบตามแนวปฏิบตั ขิ องระบบ ThaiJo ดังคำแนะนำทีป่ รากฏในเว็บไซตของ
วารสาร ทั้งนี้ผูนิพนธสามารถศึกษาขอมูลคำแนะนำเบื้องตนสำหรับผูนิพนธที่เมนูดานขวามือของหนาเว็บไซต
2) เมื่อบทความผานการประเมินจากผูทรงคุณวุฒิแลวจะมีหนังสือแจงจากกองบรรณาธิการวารสาร
สงไปยังผนู พิ นธซงึ่ เปนผรู บั ผิดชอบบทความโดยผนู พิ นธสามารถติดตามสถานะการแจงแกไขบทความจากระบบ
ThaiJo และใหผูนิพนธดำเนินการปรับแกไขตามขอเสนอแนะ
3) ผูนิพนธที่ประสงคจะขอขอมูลหรือรายละเอียดเพิ่มเติมโปรดติดตอกองบรรณาธิการ ดังนี้
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กองบรรณาธิการ วารสารสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร
คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร
เลขที่ 99 หมู 9 ตำบลทาโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท 0 55 96 7319
โทรสาร 0 5596 7333
e-mail: jphnu@nu.ac.th
*** กองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาบทความที่จัดเตรียมตนฉบับตามรูปแบบของทาง
วารสารฯ และโครงการวิจัยที่ไดรับการรับรองโดยคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษยหรือ
สัตวทดลองเมื่อผูนิพนธไดรับการตอบรับใหตีพิมพผลงานฉบับแรกแลว จึงสงผลงานอีกรูปแบบหนึ่งได
ติดตอสอบถามรายละเอียด
1.บรรณาธิการ วารสารสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร
รองศาสตราจารย ดร.นิทรา กิจธีระวุฒวิ งษ
โทรศัพท: 0 5596 7319 , 089 704 8920
2.ผชู ว ยบรรณาธิการ วารสารสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร
ผชู ว ยศาสตราจารย ดร.อรวรรณ กีรติสโิ รจน
โทรศัพท: 0 5596 7413
ผชู ว ยศาสตราจารย ดร.วุฒชิ ยั จริยา
โทรศัพท: 091 8434211
3.เลขานุการบรรณาธิการ วารสารสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร
ผชู ว ยศาสตราจารย ดร.ศันสนีย เมฆรงุ เรืองวงศ
โทรศัพท: 090 973 8225
ผชู ว ยศาสตราจารย ดร.พันธทุ พิ ย หินหมุ เพ็ชร
โทรศัพท: 085 052 0150
4.ผชู ว ยเลขานุการ วารสารสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร
นางสาวพิชญานันท สุขมาก
โทรศัพท: 0 5596 7327
นางสาวจิตติพร ราษฎรทองหลาง
โทรศัพท: 0 5596 7331

67

วารสารสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร

รายชือ่ ผทู รงคุณวุฒอิ า นบทความ
1. รองศาสตราจารย ดร.พรรณี บัญชรหัตถกิจ
2. รองศาสตราจารย ดร.ปุญญพัฒน ไชยเมล
3. รองศาสตราจารย ดร.สุธรรม นันทมงคลชัย
4. รองศาสตราจารย ดร.เฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ
5. ผชู ว ยศาสตราจารย ดร.รตีวรรณ สุวฒ
ั นมาลา
6. ผชู ว ยศาสตราจารย ดร.ภัทระ แสนไชยสุรยิ า
7. ผชู ว ยศาสตราจารย ดร.อาทิตยา วังวนสินธุ
8. ดร.ยศพล เหลืองโสมนภา
9. ดร.เชษฐา แกวพรม
10. ดร.ฤทธิรงค จังโกฏิ
11. ดร.จุฑารัตน รักประสิทธิ์
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