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ในฉบับ-บทบรรณาธิ การ

Editorial Note
In this second issue of volume 17, the Journal has been
proudly presenting 12 studies. The disciplines and issues of
these research papers were somewhat diverse from
education, applied clinical practice to policy both for pharmacy
and nursing.
The study entitled “Learning Motivation of Thai Pharmacy
Students” reflects the present learning difficulties among
undergraduate pharmacy students. Challenges are presented
for improvement. The challenges in practicing pharmacists in
public hospitals are also presented in the study “Needs and
Attitudes of Thai Hospital Pharmacists on Continuing Specialty
Education and Training.” This struggle of hospital pharmacy
practice in the healthcare system is evident. This trend of
specialty education is influenced by the United States hospital
pharmacy practice. Whether it is worth of pursuing will be
determined in the near future.

The use of mobile phone applications has been more
popular among the elderly patients. The study “Descriptive
Model of a Self-care Mobile Application for Elderly Patients
with Hypertension” demonstrates how to develop a practical
application with inputs from all stakeholders. In the Covid-19
pandemic, the study “Factors Affecting COVID-19 Prevention
Behavior in Community Pharmacies in Chonburi Province,
Thailand” reflects the crucial roles and responsibilities of
community pharmacy in providing care in everchanging
circumstances. Experiences from this pandemic could be
useful in handling future catastrophe.
In this challenging endeavor of the Thai Pharmaceutical
and Health Science Journal, we are hopeful to better the
quality of the articles published. We urge more submissions
from international research community, regional and global.
We would like to thank in advance for any prospective
submissions.

Editor-in-Chief
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1) บทความวิจยั (original research article)
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คาแนะนาสาหรับผู้นิพนธ์
(Instructions for authors)
คาแนะนาทัวไปเกี
่
่ยวกับการเขียนต้นฉบับ (Manuscript preparation)
1. การเขีย นต้นฉบับ (Manuscript) สามารถเขีย นเป็ นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้ แต่บทคัดย่ อ (Abstract) ต้อ งมีทงั ้ ภาษาไทยและ
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2. การสร้างไฟล์ตน้ ฉบับ ควรสร้างด้วยโปรแกรม Microsoft Word
3. การพิมพ์ตน้ ฉบับ (Manuscript) ควรใช้ตวั อักษรแบบ Browalia New ขนาด 13 พอยท์ จัดหน้าขนาด A4 ห่างจากขอบด้านละ 2 เซนติเมตร
จัดระยะห่างระหว่างบรรทัดเท่ากับ 1.5 บรรทัด
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4. ในการพิมพ์ หากจะเว้นวรรคระหว่างคาหรือประโยคต้องทาโดยการเคาะ space bar ไม่เกินหนึ่งครัง้ และจัดรูปแบบการพิมพ์ให้กระจาย
แบบเต็มแนว (distributed)
5. ละเว้นการจัดรูปแบบเอกสารอัตโนมัติ (autoformat) เช่น heading และรายการย่อยอัตโนมัตติ ่าง ๆ และห้ามจัดรูปแบบให้เหมือนบทความที่
เสร็จสมบูรณ์พร้อมตีพมิ พ์
6. การเขียนหน่วยต่างๆ ควรใช้ระบบ International System Units (SI) และเป็ นสากล หากต้องการย่อหน่วย ควรใช้ตวั ย่อเป็ นภาษาอังกฤษที่
ถูกต้องและเป็ นสากล
7. การเขียนคาทับศัพท์ภาษาอังกฤษให้ยดึ ตามศัพท์บญ
ั ญัตขิ องราชบัณฑิตยสถาน
8. บทความวิชาการควรประกอบด้วย ชื่อเรื่อง ชื่อผู้นิพนธ์ ที่อยู่ อีเมลล์ของผู้นิพนธ์ บทคัดย่อ (Abstract) และคาสาคัญ (Keywords) ทัง้
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ตามด้วยเนื้อหา ซึง่ ลักษณะองค์ประกอบของเนื้อหาอาจแตกต่างกัน
9. บทคัดย่อมีความยาวตามจาเป็ น โดยไม่ควรเกิน 350 คาสาหรับบทความวิจยั (สาหรับบทความอื่น ๆ ไม่ควรเกิน 200 คา) โดยต้องมี
บทคัดย่อทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ สาหรับบทความทุกรูปแบบที่ส่งตีพมิ พ์ ทัง้ นี้ สาหรับบทความทุกรูปแบบยกเว้นนิพนธ์ปริทศั น์ให้
จัดบทคัดย่อตามหัวข้อดังนี้ วัตถุประสงค์ (objective) วิธีการศึกษา (method) ผลการศึกษา (results) สรุป (conclusion) และคาสาคัญ
(keywords) ส่วนบทคัดย่อของนิพนธ์ปริทศั น์ไม่ตอ้ งมีหวั ข้อดังกล่าว
10. การจัดแบ่งหัวข้อในบทความ
a. บทความวิจัย (original research article) และบทความอื่น ๆ ยกเว้น นิพ นธ์ปริทัศ น์ ให้แบ่งเนื้อ หาเป็ น หัว ข้อ หลัก ดังนี้ บทน า
(introduction) วิธีก ารศึก ษา (method) ผลการศึก ษา (results) อภิป รายผลการศึก ษา (discussion) และสรุ ป ผลการศึก ษา
(conclusion) กิตติกรรมประกาศ และเอกสารอ้างอิง
b. เนื้อหาบทความนิพนธ์ปริทรรศน์ (review article) ให้แบ่งเนื้อหาเป็ นหัวข้อหลัก ดังนี้ บทนา เนื้อเรื่อง บทสรุป และเอกสารอ้างอิง
11. การอ้างอิงเอกสาร
a. ในเนื้อหาให้ใช้ระบบตัวเลขยก (superscript) ระบุทท่ี า้ ยเนื้อหาทีน่ ามาอ้างอิง เรียงตัวเลขตามลาดับการอ้างอิงที่ปรากฏในบทความ
และนามารวบรวมไว้ในรายการเอกสารอ้างอิงที่ท้ายเรื่อง ตามตัวอย่างที่วารสารกาหนดอย่างเคร่งครัด ทัง้ นี้เอกสารทุกชิ้นใน
รายการเอกสารอ้างอิงต้องปรากฏอย่างชัดเจนว่าอ้างไว้ในส่วนใดของเนื้อหา
b. การอ้างอิงท้ายบทความให้ใช้การเรียงลาดับ หมายเลขอ้างอิง โดยเขียนเป็ นภาษาอังกฤษทุกรายการเรียงลาดับตามการอ้างอิงใน
บทความ (ไม่ว่าต้นฉบับบทความจะเป็ นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ)
12. ควรแสดงผลการพิจารณาจริยธรรมสาหรับการศึกษาในสัตว์ทดลองหรือในมนุษย์ตามความเหมาะสม ทัง้ หน่วยงานทีพ่ จิ ารณา พร้อมเลขที่
และวันทีท่ อ่ี นุมตั ิ

รายละเอียดของส่วนประกอบในบทความ (Manuscript components)
ก) บทความวิ จยั (Original research article)
ชื่อเรื่อง (Title)
ควรสัน้ กะทัดรัด และสื่อเป้ าหมายหลักของการศึกษาวิจยั ไม่ใช้คาย่อ ความยาวไม่ควรเกิน 100 ตัวอักษร ใช้อกั ษรใหญ่ capital
letter ในตัวหน้าทุกคา เน้นประโยคด้วยตัวหนา (Bold) ชื่อเรื่องต้องมีทงั ้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยให้นาชื่อเรื่องภาษาไทยขึน้
ก่อน
ชื่อผู้นิพนธ์และที่อยู่
ให้มที งั ้ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ และระบุตาแหน่งทางวิชาการ หน่วยงานหรือสถาบันทีส่ งั กัด ทีอ่ ยู่ และอีเมล์ของผูน้ ิพนธ์
(correspondent author) เพื่อใช้ตดิ ต่อเกีย่ วกับต้นฉบับและบทความทีต่ พี มิ พ์แล้ว
บทคัดย่อ (Abstract)
ให้มที งั ้ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ เป็ นเนื้อความย่อทีอ่ ่านแล้วเข้าใจง่าย ไม่ควรมีคาย่อ หากไม่จาเป็ น โดยจัดแบ่งตามหัวข้อ
ดังนี้ วัตถุประสงค์ (Objective) วิธกี ารศึกษา (Method) ผลการศึกษา (Results) และสรุป (Conclusion) เนื้อความไม่ควรเกิน 350 คา
ให้เรียงบทคัดย่อภาษาไทยขึน้ ก่อนภาษาอังกฤษ
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คาสาคัญ (Keywords)
ให้ระบุทงั ้ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ใส่ไว้ทา้ ยบทคัดย่อของแต่ละภาษา จานวนไม่เกิน 5 คา
บทนา (Introduction)
ให้ระบุความเป็ นมาและเหตุผลนาไปสู่การศึกษาวิจยั ให้ขอ้ มูลทางวิชาการพร้อมทัง้ จุดมุ่งหมายทีเ่ กี่ยวข้องอย่างกระชับ แสดง
วัตถุประสงค์โดยรวมของการศึกษา และวัตถุประสงค์จาเพาะให้ชดั เจน ผูน้ ิพนธ์อาจนาเสนอสมมติฐานของการศึกษา
วิ ธีการศึกษา (Method)
ให้ระบุรายละเอียด โดยแสดงเป็ นหัวข้อย่อยต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับการศึกษาในสาขาวิชานัน้ ๆ เช่น วัสดุ/อุปกรณ์ สิง่ ทีน่ ามา
ศึกษา จานวนลักษณะเฉพาะของตัวอย่างทีศ่ กึ ษา ตลอดจนเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ทีใ่ ช้ในการศึกษา อธิบายวิธกี ารศึกษา หรือ
แผนการทดลองทางสถิติ การสุ่มตัวอย่าง วิธกี ารเก็บข้อมูล และวิธกี ารวิเคราะห์ขอ้ มูล เป็ นต้น
ผลการศึกษา (Results)
ให้ระบุผลทีพ่ บตามลาดับหัวข้อของการศึกษาวิจยั ให้ได้ใจความชัดเจน ถ้าผลการศึกษาไม่ซบั ซ้อนและมีตวั เลขไม่มาก ควรใช้
คาบรรยาย แต่ถ้ามีตวั เลขมาก หรือตัวแปรมาก ควรแสดงผลการศึกษาในรูปตาราง หรือแผนภูม ิ ควรแปลความหมายและวิเคราะห์
ผลทีค่ น้ พบ และสรุปเปรียบเทียบกับสมมติฐานทีต่ งั ้ ไว้ การนาเสนอสามารถแบ่งเป็ นหัวข้อย่อยตามความจาเป็ น
อภิ ปรายและสรุปผลการศึกษา (Discussions and Conclusion)
ให้ระบุว่าผลการศึกษาตรงกับวัตถุประสงค์ของการวิจยั หรือแตกต่างไปจากผลงานทีม่ ผี รู้ ายงานไว้ก่อนหรือไม่ อย่างไร เหตุผล
ใดจึงเป็ นเช่นนัน้ และมีพ้นื ฐานอ้างอิงที่เชื่อถือได้ และให้จบด้วยข้อเสนอแนะทีจ่ ะนาผลการวิจยั ไปใช้ประโยชน์ หรือเสนอประเด็น
คาถามการวิจยั ซึง่ เป็ นแนวทางสาหรับการวิจยั ต่อไป
ตาราง และรูปภาพ (Tables and figures) (ถ้ามี)
ควรคัดเลือกตารางและรูปภาพเฉพาะทีจ่ าเป็ น โดยจัดตารางและรูปภาพแยกออกจากเนื้อหาเรียงไว้ดา้ นท้ายของเอกสารอ้างอิง
โดยเรียงลาดับให้สอดคล้องกับคาอธิบายในเนื้อหา ทุกตารางและรูปภาพ ต้องมีหมายเลขและเขียนเรียงตามลาดับ มีคาอธิบายสัน้ ๆ
สื่อความหมาย ได้สาระครบถ้วน และมีรปู แบบดังนี้
• สาหรับตาราง ต้องสร้างโดยใช้คาสั ่งหรือเครื่องมือสร้างตารางของโปรแกรม Microsoft Word ไม่ใช้เครื่องมือในการวาดเส้น
หรือวาดรูป เพื่อวาดเส้นต่างๆ ประกอบกันเป็ นตาราง เมื่อจะขึน้ บรรทัด (line) ใหม่ต้องใช้ row ใหม่เสมอไม่ควรใช้การเคาะ
เอนเตอร์ (enter)
• ตารางต้องมีหมายเลขตาราง (พิมพ์ตวั หนา) และคาอธิบายอยู่ดา้ นบนตาราง (พิมพ์ตวั ธรรมดา)
• กรณีทเ่ี ป็ นรูปภาพ มีหมายเลขรูปภาพ (พิมพ์ตวั หนา) และคาอธิบายอยู่ดา้ นล่างรูปภาพ (พิมพ์ตวั ธรรมดา) รูปภาพควรเป็ น
ภาพทีช่ ดั เจน
กิ ตติ กรรมประกาศ (Acknowledgements) (ถ้ามี)
เพื่อกล่าวขอบคุณบุ คคล หน่ วยงาน สถาบัน ที่สนับสนุ นการวิจยั ควรอยู่ในหน้ าสุดท้ายของเนื้อ ความ ควรระบุแหล่งทุ นที่
สนับสนุนงานวิจยั ด้วย
เอกสารอ้างอิ ง (References)
เอกสารอ้างอิงกาหนดไม่เกิน 50 เรื่อง เอกสารอ้างอิงต้องเป็ นเอกสารทีถ่ ูกตีพมิ พ์และได้รบั การยอมรับทางวิชาการ ถ้ายังไม่ได้
ถูกตีพมิ พ์ตอ้ งระบุว่า รอการตีพมิ พ์ (in press)

ข) บทความวิ จยั สื่อสารอย่างสัน้ (Short communication)
มีข้อพิจารณาเหมือ นกับบทความวิจยั (original research article) โดยควรเป็ นองค์ความรู้ใหม่ ต้นฉบับความยาวไม่เกิน 4
หน้ากระดาษ A4 อาจมีรปู ภาพและตารางรวมกันไม่เกิน 2 รูป บทคัดย่อไม่ควรเกิน 200 คา จานวนเอกสารอ้างอิงไม่เกิน 25 รายการ
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ค) บทความนิ พนธ์ปริทศั น์ (Review article)
บทความต้องรวบรวมความก้าวหน้าของประเด็นทางวิชาการมานาเสนออย่างกระชับ และต้องมีเนื้อหาการวิเคราะห์และวิจารณ์
ด้วยเสมอ ความยาวต้นฉบับไม่เกิน 8 หน้ากระดาษ A4 อาจมีรูปภาพและตารางรวมกันไม่เกิน 10 รูป บทคัดย่อไม่ควรเกิน 200 คา
แบ่งเนื้อหาเป็ นหัวข้อหลัก ดังนี้ บทนา เนื้อเรื่อง บทสรุป และเอกสารอ้างอิง โดยจานวนเอกสารอ้างอิงไม่เกิน 100 รายการ บทความ
นิพนธ์ปริทศั น์จะผ่านการพิจารณาโดยผูท้ รงคุณวุฒเิ ช่นเดียวกันบทความประเภทอื่น

การเขียนเอกสารอ้างอิ ง (reference style)
สาหรับต้นฉบับไม่ว่าเป็ นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ให้แสดงรายการเอกสารอ้างอิงเป็ นภาษาอังกฤษทุกรายการ วารสาร
กาหนดรูปแบบการเขียนเอกสารอ้างอิงโดยใช้ American Medical Association (AMA) style โดยมีหลักดังนี้
1. แสดงชื่อผูน้ ิพนธ์ทุกคน แต่หากมีช่อื ผูน้ ิพนธ์มากกว่า 6 คน ให้แสดงเพียง 3 ชื่อแรก แล้วตามด้วย “et al”
2. เขียนชื่อเรื่องโดยใช้อกั ษรตัวเล็กปกติ
3. ชื่อย่อของวารสารทีอ่ า้ งอิง ให้เป็ นไปตามวิธขี อง AMA style
4. ควรใส่ issue number เสมอ แม้วารสารนัน้ เรียงเลขหน้าต่อเนื่องในแต่ละ volume เพื่อง่ายต่อการสืบค้นเอกสารอ้างอิง
ดังกล่าว
5. สาหรับเว็บไซต์ ให้ระบุวนั ทีส่ บื ค้นด้วยเสมอ

ตัวอย่างการเขียนรายการเอกสารอ้างอิ ง
บทความวิ จยั (Original research articles)
Bodmeier R, Paeratakul O. Plasticizer uptake by aqueous colloidal polymer dispersions used for the coating of solid dosage
forms. Int J Pharm 1997;152(4):17-26.
บทความในหนังสือ และหนังสือ (Book chapters & Books)
Bodmeier R, Paeratakul O. Suspensions and dispersible dosage forms of multiparticulates. In: Ghebre- Sellassie I
(ed.). Multiparticulate oral drug delivery (drugs and the pharmaceutical sciences series, Vol. 65). New York . Marcel
Dekker, 1994: pp.143-157.
Patton TC. Paint flow and pigment dispersion – a rheological approach in coating and ink technology. New York.
Wiley, 1979: pp.126-204.
วิ ทยานิ พนธ์ (Thesis)
Anuwong W. Adverse drug reaction monitoring in children’ s hospital. M. Sc. ( Pharmacy) thesis. Bangkok. Mahidol
University, 1993.
บทคัดย่อ และรายงานการประชุม (Abstracts & Proceedings)
Paeratakul O, Bodmeier R. Microporous coatings prepared from aqueous latexes. 4th National Meeting of the American
Association of Pharmaceutical Scientists, Atlanta. Pharm Res 1989;6(9):S102.
Bodmeier R, Paeratakul O. Process and formulation variables affecting the drug release from beads coated with aqueous
ethyl cellulose latexes. Proceedings of the 10th International Pharmaceutical Technology Conference, Bologna, Italy. Apr.
1991.
สิ ทธิ บตั ร (Patents)
Higuchi T, U.S. Patent 4, 439, 196 (1984).
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เว็บไซต์ (website)
Pratt TA, Kuckelman JF. The learned intermediary doctrine and direct-to-consumer advertising of prescription drugs. 2001.
(Accessed on Jun. 27, 2003, at http://www.thefederation.org/ documents/pratt.htm)

การส่งต้นฉบับและการพิ จารณาต้นฉบับ (Manuscript submission and review)
1. ผู้นิ พนธ์สมัครเข้าระบบ online submission ที่ http://ejournals.swu.ac.th/index.php/pharm ในฐานะ author (อย่าเลือ กฐานะเป็ น
reader หรือ reviewer เด็ดขาด)
2. เมื่อสมัครสาเร็จ ผูน้ ิพนธ์ login อีกครัง้ เพื่อ upload ไฟล์ต้นฉบับ และไฟล์อ่นื ๆ ได้แก่ ไฟล์ขอ้ มูลผูน้ ิพนธ์ ไฟล์ขอ้ มูลหรือตารางหรือ
ภาพ (หากแยกจากไฟล์ต้นฉบับบทความ) หากมีปัญหาข้อขัดข้อง สามารถติดต่อบรรณาธิการที่ charoen@g.swu.ac.th และเมื่อเสร็จ
ขัน้ ตอนนี้แล้วต้องอีเมล์แจ้งทีบ่ รรณาธิการด้วย
3. ในการส่งบทความ ผู้นิพนธ์ต้องแจ้งนามจริงและที่อยู่ / สังกัดของผู้นิพนธ์อย่างชัดเจน ในกรณีท่มี ผี ู้นิพนธ์เป็ นหมู่คณะให้ระบุช่อื ผู้
ประสานงานซึ่งบรรณาธิการสามารถติดต่อได้โดยสะดวก ในกรณีทน่ี ิสติ -นักศึกษาเป็ นผูส้ ่งบทความต้องได้รบั อนุ ญาตจากอาจารย์ท่ี
ปรึกษา (ให้สาเนาแจ้งการส่งบทความไปยัง email ของอาจารย์ทป่ี รึกษาด้วย)
4. ผูน้ ิพนธ์โอนเงินค่าธรรมเนียมการพิจารณาบทความเข้าบัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี “คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ"
เลขที่ 283-200568-4 ธนาคารไทยพานิชย์ สาขามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ-องครักษ์ จานวนเงิน 1,500 บาท สาหรับบทความ
วิจยั (original research article) (และ 3,000 บาท สาหรับ fast track submission โดยให้ติดต่อบรรณาธิการสาหรับข้อมูลเพิม่ เติม)
และ 1,000 บาท สาหรับบทความในรูปแบบอื่น จากนัน้ ถ่ายภาพหรือสแกนเอกสารหลักฐานการโอนเงินส่งอีเมล์มายังบรรณาธิการ
charoen@g.swu.ac.th หรือส่งไปรษณีย์เอกสารดังกล่าวมายัง บรรณาธิ การไทยเภสัชศาสตร์และวิ ทยาการสุขภาพ คณะเภสัช

ศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 63 หมู่ 7 ถ. รังสิ ต – นครนายก อ. องครักษ์ จ. นครนายก 26120
5. บทความทุกฉบับจากผูน้ ิพนธ์จะได้รบั การประเมินโดยผูท้ รงคุณวุฒ ิ (Peer-review journal) ตรงตามสาขาวิชาและเป็ นผูท้ ไ่ี ม่มสี ่วนได้
ส่วนเสียกับผูน้ ิพนธ์ จานวน 3 ท่านต่อบทความ (สาหรับต้นฉบับบทความวิจยั ที่ submit ตัง้ แต่ 20 มกราคม 2565 เป็ นต้นไป) เพื่อ
ประเมินคุณภาพความเหมาะสมก่อนการตีพมิ พ์ ซึ่งใช้ระยะเวลาประมาณ 1 เดือน ในกรณีทผ่ี ลการประเมินจากผูท้ รงคุณวุฒิระบุให้
ต้องปรับปรุงหรือแก้ไข ผูน้ ิพนธ์จะต้องดาเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับจากวันทีผ่ นู้ ิพนธ์ได้รบั ผลการประเมินบทความ
6. กองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิใ์ นการพิจารณาและตีพมิ พ์ต้นฉบับ / บทความทุกเรื่อง ต้นฉบับที่ส่งมาเพื่อการพิจารณาต้องไม่ ใช่
ต้นฉบับทีก่ าลังได้รบั การพิจารณาอยู่โดยวารสารอื่น

จริยธรรมและข้อปฏิ บตั ิ เบือ้ งต้น ในการตีพิมพ์ในวารสารฯ
1. ต้นฉบับบทความทีข่ อรับการพิจารณาต้องเป็ นผลงานใหม่ทไ่ี ม่เคยตีพมิ พ์หรือเผยแพร่ทใ่ี ดมาก่อน (non-redundant publication) โดยผู้
นิพนธ์ตอ้ งยืนยันในแบบฟอร์มทีว่ ารสารฯ กาหนดให้ (แต่ดูขอ้ ยกเว้นในข้อ 2)
2. หากเคยตีพิมบางส่วนของผลการศึกษามาก่อ น ต้องระบุให้ชดั เจนว่าเคยตีพิ ม พ์ในวารสารใด เนื้อหาใดที่ตีพมิ พ์แล้ว และต้นฉบับ
บทความทีข่ อรับการพิจารณานัน้ มีผลการศึกษาเพิม่ จากการตีพมิ พ์ก่อนหน้าอย่างไร โดยวารสารฯ จะตัดสินว่าส่วนทีเ่ พิม่ มานัน้ มากพอ
หรือไม่
3. หากพบว่ามีการส่งต้นฉบับบทความไปรับการพิจารณานอกเหนือ จากที่วารสารนี้ (simultaneous submission) ต้นฉบับจะถูก ถอน
(retraction)
4. เมื่อบทความได้รบั การตีพมิ พ์กบั วารสารฯแล้ว ผูน้ ิพนธ์ตอ้ งไม่นาไปเผยแพร่หรือตีพมิ พ์ในวารสารหรือแหล่งอื่นอีก หากฝ่ าฝืนบทความ
นัน้ จะถูกถอน (retraction)
5. หากพบว่ามีการลอกเลียนผลงาน (plagiarism) รวมถึงการลอกเลียนผลงานตนเอง (self-plagiarism) ทัง้ ในต้นฉบับบทความและ
บทความทีต่ พี มิ พ์แล้ว บทความนัน้ จะถูกถอน ดังนัน้ ผูน้ ิพนธ์ตอ้ งอ้างอิงอย่างเหมาะสม
6. หากเกิดการฟ้ องร้องเกีย่ วกับการละเมิดลิขสิทธิ ์ของเนื้อหาทีป่ รากฎในวารสารฯ ให้ผนู้ ิพนธ์รวมถึงผูน้ ิพนธ์ร่วมเป็ นผูร้ บั ผิดชอบแต่เพี ยง
ฝ่ ายเดียว และบทความนัน้ อาจถูกถอน
7. ผูน้ ิพนธ์และผูน้ ิพนธ์ร่วมทุกรายต้องระบุหน้าทีแ่ ละสัดส่วนทีต่ นมีส่วนร่วมในบทความนัน้ ในแบบฟอร์มทีว่ ารสารฯ กาหนด
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8. หากมีผลประโยชน์ทบั ซ้อน (conflict of interest) ให้ระบุให้ชดั เจนในต้นฉบับบทความ หากพบว่ามีความบกพร่องรุนแรง บทความนัน้
อาจถูกถอน
9. ควรเตรียมต้นฉบับบทความให้เป็ นไปตามรูปแบบทีว่ ารสารฯ กาหนด โดยเฉพาะรูปแบบเอกสารอ้างอิงท้ายบทความ เพื่อลดภาระของ
กองบรรณาธิการ
10. ผูน้ ิพนธ์และผูน้ ิพนธ์ร่วมของบทความทีถ่ ูกถอน จะไม่สามารถส่งต้นฉบับบทความเรื่องใหม่เพื่อรับการพิจารณาภายในเวลา 2 ปี
11. วารสารฯ จะแจ้งให้สาธารณะทราบเกีย่ วกับบทความทีถ่ ูกถอน (retraction) บนเว็บไซต์ของวารสารฯ

นโยบายและมาตรการเกี่ยวกับการลอกเลียนวรรณกรรม (Plagiarism)
เนื้อหาในต้นฉบับควรเกิดจากการสังเคราะห์ความคิดขึน้ โดยผูน้ ิพนธ์เอง ไม่ได้ลอกเลียนหรือตัดทอนมาจากบทความอื่นโดย
ไม่ได้รบั อนุญาตหรือปราศจากการอ้างอิงทีเ่ หมาะสม ต้นฉบับบทความทีพ่ สิ จู น์ได้ว่ามีการลอกเลียนวรรณกรรมจะถูกยกเลิกการพิจารณา
สาหรับบทความที่ได้รบั การตีพิม พ์แล้วและภายหลัง พบว่ ามีการลอกเลียนวรรณกรรม วารสารจะไม่รบั พิจารณาต้น ฉบับ
บทความของผูน้ ิพนธ์นนั ้ ในอนาคตเป็ นเวลา 2 ปี

ลิ ขสิ ทธิ์ (Copyright)
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