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วัตถุประสงค ์ 1. เพื่อเผยแพรค่วามรู้ ผลงานวิจัย ขอ้คิดเห็นที่เป็นประโยชนใ์นทางวิชาการ 
ด้านนโยบาย กฎหมายสุขภาพและสาธารณสุข 

2. เพื่อเป็นส่ือกลางแลกเปล่ียนข้อคิดเห็นทางวชิาการด้านนโยบาย กฎหมาย 
สุขภาพและสาธารณสุขเพื่อส่งเสริมให้ผู้ทรงคุณวุฒิ คณาจารย์ นักวิชาการ 
และนักศึกษาทัง้ภายในและภายนอกสถาบันได้เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 

3. เพื่อให้บรกิารทางวิชาการแก่สังคมในรูปแบบของวารสารวิชาการ 
4. เพื่อเป็นเอกสารประกอบการศึกษาในระดับอดุมศึกษา 

 
 
เจ้าของ  ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข  คณะสาธารณสุขศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหดิล 
 
กําหนดออก 
 ปีละ 3 ฉบับ   ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 
   ฉบับที่ 2 พฤษภาคม –สิงหาคม 
   ฉบับที่ 3 กันยายน- ธันวาคม 
 
 
ฝ่ายจัดการสารสนเทศ 
 นางสาวศิริมา ยมีิเด็น   

นางสาวสุนิสา คําบุญศรี 
 
ฝ่ายจัดการทั่วไป 
 นางพิศมัย มณแีจ่มใส 
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ทุกบทความได้รบัการพจิารณาจากผู้ทรงคุณวฒุิ (Peer Review) อย่างนอ้ย 2 ท่าน 
ก่อนตีพิมพ์ลงในวารสารกฎหมายสุขภาพและสาธารณสุข 

 
บทความที่ตพีิมพ์เผยแพรใ่นวารสารกฎหมายสุขภาพและสาธารณสุขฉบับนี้เปน็ข้อคิดเห็นส่วน

บุคคลของผู้เขียนบทความและเจ้าของผลงาน ไม่มีข้อผูกพันกับกองบรรณาธิการวารสารกฎหมายสุขภาพ
และสาธารณสุข 

 
กองบรรณาธิการไม่สงวนสิทธิ์ในการคัดลอกเน้ือหาบทความเพือ่การศึกษาหรือปฏิบัติงาน แต่ให้

อ้างองิแหล่งที่มาให้ครบถ้วนสมบูรณ ์
 
ท่านที่ประสงค์จะส่งบทความทางวิชาการหรอืผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อลงในวารสารกฎหมาย

สุขภาพและสาธารณสุข กรุณาส่งมาที่กองบรรณาธิการวารสาร 
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