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คําแนะนําในการเตรียมตนฉบับ
กองบรรณาธิการวารสารพยาบาลสาธารณสุข มีความยินดีที่จะรับบทความและรายงานการวิจัยจาก
ทุกทานที่เปนสมาชิกวารสารพยาบาลสาธารณสุข รวมถึงนักวิชาการ นักวิจัย ที่สนใจเพื่อตีพิมพและเผยแพร
ผลงานวิ ชาการในวารสารพยาบาลสาธารณสุ ข สถานภาพคุ ณภาพของวารสารในป จจุบั นอยูใ นระดับ Q1
หมายถึงวารสารกลุมที่ 1 ที่ผานการรับรองคุณภาพของ TCI ( Thai Citation Index) และอยูในฐานขอมูล TCI
เปนฐานขอมูลเพื่อการสืบคนผลงานวิจัยและผลงานวิชาการตลอดจนขอมูลการอางอิงของบทความที่ตีพิมพใน
วารสารวิชาการระดับประเทศของไทย ใหเปนไปตามมาตรฐานสากลทั้งในดานการบริหารจัดการ ลักษณะ
รูปเลม และการนําไปใชอางอิงจนถึง ธันวาคม 2563 และไดเตรียมพัฒนา กระบวนการและผลผลิตของงาน ให
ไดรับการคัดเลือกเขาสูฐานขอมูล ACI (ASEAN Citation Index) ตอไป วารสารพยาบาลสาธารณสุขไดรับการ
ยอมรับจาก โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก) ใหสามารถตีพิมพตนฉบับดุษฎีนิพนธ สําหรับนักศึกษา
ปริ ญญาเอกส งมาตีพิ มพ ได เพื่ อใช เป นส วนหนึ่งในการขอจบการศึกษา หลั งจากตี พิมพ ผลงานในวารสาร
นานาชาติ แล ว 1 ฉบั บ นั่ นคื อเหตุ ผลว าเราต องปรั บปรุ งคุ ณภาพของวารสารอย างต อเนื่ อง ทั้ งนี้ กอง
บรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์ ในการตรวจทานและแกไขตนฉบับ และพิจารณาเรื่องที่จัดพิมพ เพื่อความสะดวกแก
การพิจารณาจึงขอแนะนําการเขียนและเตรียมตนฉบับ ดังนี้
ประเภทของเรื่องที่จะตีพิมพ
1. บทความทางวิชาการ/วิจัยเกี่ยวกับการพยาบาล การพยาบาลสาธารณสุข หรือพยาบาลอนามัย
ชุมชน การสาธารณสุข
2. รายงานการวิจัยทางการพยาบาลสาธารณสุข การสาธารณสุข และการพยาบาล ผลงานวิชาการดาน
การเรียนการสอน การเรียนรู การพัฒนานโยบายสาธารณะ กรณี ศึกษา ผลงานวิชาการรับใชสังคม
โดยมีรูปแบบของบทความตามที่ กําหนดในแตละประเภท ตามคุณภาพของผลงาน ในประกาศ
ก.พ.อ.
3. บทความปริทัศนรวบรวม หรือเรียบเรียงจากเอกสารหรือหนังสือตางๆ ตลอดจนการจัดประชุม
วิชาการระดับชาติ และนานาชาติ เพื่อเผยแพรและฟนฟู งานดานวิชาการ
4. บทความ ขอคิดเห็น หรือขอเสนอแนะที่เปนประโยชนในดานวิชาการ เรื่องแปล ขาววิชาการ
ยอความ จากงานวิจัยคนควา หรือสิ่งที่นาสนใจ
5. ขอคิดเห็น ความเคลื่อนไหวในวงการพยาบาลสาธารณสุข
เรื่องที่จะตีพิมพจะตองเปนเรื่องที่ ไมเคยตีพิมพที่ใดมากอน หรือ ไมอยูในระหวางสงไปตีพิมพ
ในวารสารฉบับอื่น บทวิจัยหรือบทความที่ไดรับตีพิมพ กองบรรณาธิการจะสงวารสารที่ตีพิมพบทวิจัยหรือ
บทความนั้น ใหสมาชิกวารสารที่เปนสถาบันและบุคคล สําหรับผูแตง สามารถ Download ไดที่ website :
สมาคมพยาบาลสาธารณสุขไทย http://www.thaiphn.org
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รูปแบบของการเขียนและการเตรียมตนฉบับบทความและงานวิจัย
ตนฉบับพิมพดวยอักษร TH Sarabun PSK ขนาด 16 พิมพหนาเดียว โดยใชกระดาษพิมพ ขนาด A4
จํานวน ไมเกิน 12 หนา (รวมชื่อเรื่อง, บทคัดยอไทย/ อังกฤษ, เอกสารอางอิง) สงตนฉบับ ทาง Online ใน
website ของสมาคมฯ หรือสงมายัง กองบรรณาธิการ เขียนชื่อเรื่อง และชื่อผูเขียน ตามแบบฟอรมสง
ผลงานวิจัย/บทความ และหนังสือรับรองผลงานวิจัย/บทความ ดังนี้
1. ชื่อเรื่องทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
2. ชื่อ และนามสกุล ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ของผูแตงอยูใตชื่อเรื่องโดยเยื้องไปทางขวามือ
สวนตําแหนงในปจจุบันและสถานที่ทํางานของผูเขียนตามลําดับ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
และระบุผูรับผิดชอบหลัก ใหพมิ พไวเปนเชิงอรรถ
3. บทคัดยอภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยเขียนลักษณะเรียงลําดับเปนความเรียงใหสอดคลองกัน
ภาษาไทยความยาวไมเกิน 1 หนา (ขนาด A4) รวมชื่อเรื่องทั้งภาษาไทยไมเกิน 250 คํา และ
ภาษาอังกฤษไมเกิน 200 คํา แลว ประกอบดวย 3 สวน ดังนี้
สวนที่ 1 ความสําคัญของปญหา วัตถุประสงคการวิจัย กรอบแนวคิด/ทฤษฎีที่นํามาใช ชนิดของ
การวิจัย สถานที่ศึกษาประชากรและลักษณะกลุมตัวอยาง จํานวนและวิธีการไดมาของกลุมตัวอยาง เครื่องมือ
วิจัย และการตรวจสอบคุณภาพ การผานการตรวจสอบทางจริยธรรมของโครงการ สรุปวิธีการเก็บรวบรวม
ขอมูล และการพิทักษสิทธิ์กลุม ตัวอยางในการดําเนินการวิจัย และการวิเคราะหขอมูล
สวนที่ 2 รายงานผลการวิจัยตามวัตถุประสงค กะทัดรัด ชัดเจนสอดคลองกับผล
และขอเสนอแนะที่สอดคลองกับผลการวิจัยสําคัญ และการนําผลการวิจัยไปใช
สวนที่ 3 ใหเขียน “คําสําคัญ” (key word) ของงานวิจัยครั้งนี้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 3-5 คํา
4. เนื้อหาของการวิจัย ประกอบดวยหัวขอตอไปนี้ คือ
4.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหาในการวิจัย
4.2 วัตถุประสงคการวิจัยและคําถาม/สมมุติฐานการวิจัย
4.3 กรอบแนวคิดที่ใชในการวิจัย
4.4 วิธีการดําเนินการวิจัย เขียนเปนความเรียง แบงเปน 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 รูปแบบของการวิจัย วัตถุประสงคการวิจัย ประชากรและลักษณะกลุมตัวอยาง
จํานวนและวิธีการไดมาของกลุมตัวอยาง
ตอนที่ 2 เครื่องมือวิจัยและการตรวจสอบคุณภาพ เครื่องมือที่ใชในการวิจัยมีกี่สวนอะไรบาง
สรุปลักษณะเครื่องมือแตละสวนและเกณฑการแปลผล และการตรวจสอบคุณภาพ
ทั้งความตรง (Validity) และความเชื่อมั่น (Reliability) คาดัชนีความตรงตาม
เนื้อหา (ถามี) และการหาคาความเชื่อมั่น ทํากับใคร จํานวนเทาใด ใชสูตรอะไรและ
ไดคาเทาใด ในกรณีงานวิจัยเชิงคุณภาพ
ตอนที่ 3 การเก็บขอมูลทําอยางไร จํานวนเทาใด ไดกลับมาเทาใด คิดเปนรอยละเทาใด การ
วิเคราะหขอมูลใชโปรแกรมและสถิติอะไร
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4.5 ผลการวิจัยตาราง (ตาราง หรือ แผนภูมิหรือกราฟ รายงานเปนภาษาอังกฤษ )และการอภิปราย
ผล สรุปจุดออน และจุดแข็งของงานวิจัยนี้
ตัวอยาง
งานวิจัยนี้มีจุดแข็ง ไดแก การออกแบบการทดลองที่รัดกุมและมีแผนการดําเนินการ
ทดลองที่กระชับสอดคลองกับภาระหนาที่ของวัยทํางานที่เขารวมโปรแกรม นอกจากนี้ การ
ออกแบบเนื้อหาของโปรแกรมยังมีความสอดคลองกับผลการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของและ
มีทฤษฎีรองรับที่ชัดเจน ชุมชนที่ทําการทดลองเห็นความสําคัญของการลดการสัมผัสสารเคมี
อุปกรณปองกันการสัมผัสสารเคมีในระหวางการทดลอง เชน หนากากปองกันสารเคมีที่ได
มาตรฐานไดรับการสนับสนุนเปนอยางดี อยางไรก็ตาม
งานวิจัยนี้มีจุดออนเนื่องจากระยะเวลาการศึกษาวิจัยมีจํากัด สงผลใหขาดการทดสอบ
ตัวชี้วัดทางชีวภาพ (biomarker test) เพือ่ บอกระดับของการสัมผัสสารเคมีไดจริง และการวิจัย
นี้ระดับวัดพฤติกรรมตามการรับรูของกลุมตัวอยางโดยใชแบบสอบถามเทานั้น ผูวิจัยไมไดวัด
หรือสังเกตพฤติกรรมจริง (Actual behaviors) ในการปองกันตนเองจากสารเคมีกําจัดศัตรูพืช
ของชาวนากลุมตัวอยางเพื่อมาใชในการวิเคราะหผล
สรุป โปรแกรมลดการสัมผัสสารเคมีกําจัดศัตรูพืช มีประสิทธิผลตอเกษตรกรชาวนากลุม
ทดลอง โดยภายหลังการเขารวมโปรแกรม และระยะติดตามผล 1 เดือน เกษตรกรชาวนามี
คะแนนความรู การรับรูความสามารถของตนเอง ความคาดหวังในผลดี และพฤติกรรมการ
ปองกั นตนเองจากสารเคมี กําจั ดศัตรูพืชเพิ่มขึ้นมากกวาก อนการทดลองและมากกว ากลุ ม
ควบคุมทั้งภายหลังการทดลองและระยะติดตามผล
4.6 ตารางนําเสนอการวิเคราะหขอมูล ไมเกิน 3 ตาราง เปนภาษาอังกฤษ ตัวอยาง

4.7 ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช ที่สอดคลองกับขอคนพบที่สําคัญ
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4.8 ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป เพื่อขยายหรือตรวจสอบองคความรู
4.9 ระบุการไดรับทุน ในกิตติกรรมประกาศ ถาไมไดรับระบุวาไมไดรับ
4.10 เอกสารอางอิง เปนระบบ Vancouver style ตรวจสอบความถูกตองครบถวนของการ
อางอิง ภายในเนื้อหาและทายบท ถาสามารถใช End Note ไดจะดี
การจัดเตรียมตนฉบับ: ตนฉบับควรจะมีขอบ 1 นิ้ว ที่ดานใดดานหนึ่งของกระดาษ A4 สําเนาปจจุบันของ
วารสารจะแสดงรูปแบบและสไตลที่ถูกตองที่ http://www.thaiphn.org
Fonts (แบบอักษร) : ภาษาไทย ใชแบบอักษร TH Sarabun PSK ระยะหางระหวางบรรทัด 2 (Double
line space) ชื่อเรื่องใชขนาดตัวอักษร 20 และตัวหนา ชื่อนามสกุลของผูเขียนหรือผูรวมงานวิจัย ความ
เกี่ยวพัน ความรับผิดชอบงานวิจัยนี้ และชื่อสถานที่ทํางานในปจจุบัน ใชขนาดตัวอักษร 18 และเปนตัวหนา
เนื้อหาที่ใชขนาดตัวอักษร 16 และปกติ ภาษาอังกฤษ Abstract ใชแบบอักษร Times New Roman ระยะหาง
ระหวางบรรทัด 2 (Double line space) ชื่อเรื่องใชขนาดตัวอักษร 16 และเปนตัวหนา ชื่อนามสกุลของผูเขียน
หรือผูรวมงานวิจัย ความเกี่ยวพัน ความรับผิดชอบงานวิจยั นี้ และชื่อสถานที่ทํางานในปจจุบัน ใชขนาด
ตัวอักษร 16 และเปนตัวหนา เนื้อหาที่ใชในตารางภาษาอังกฤษ ขนาดตัวอักษร 16 และปกติ (ควรติดเลขหนา
เสนบรรทัดทุกหนา)
ใหเสนอผูเชี่ยวชาญในการตรวจสอบเนื้อหาอยางนอย 2 ทาน พรอมระบุ e-mail เบอรโทรศัพทติดตอ
รวมถึงเหตุผลในการเลือก อยางไรก็ดีการตัดสินใจเลือกผูทรงคุณวุฒิขึ้นอยูกับกองบรรณาธิการและดุลยพินิจ
ของกองบรรณาธิการในการประเมินคุณภาพบทความ
การตีพิมพบทความวิชาการหรือวิจัยจะไดรับการประเมินคุณภาพอยางเปนระบบตามมาตรฐาน ถูกตอง
เชื่อถือได และมีคุณภาพ ตาม ประกาศ ก.พ.อ.
คณะทํางานกองบรรณาธิการขอแจงใหทราบถึงความคืบหนาในบทความของทานตลอดกระบวนการ
ผลิต การประมินผลงานของผูทรงคุณวุฒิ เปนระบบไมเปดเผยชื่อผูแตง หลังจากการประเมิน เอกสารหลักฐาน
จะถู กสงไปยั งผูเขียน ผูที่ รับผิ ดชอบหลั ก และจะตองแกไขใหถู กตอง ครบถ วน ตามขอเสนอแนะจากการ
ประเมินของผูทรงคุณวุฒิ แลวสงคืนใหทันที เพื่อใหกองบรรณาธิการตรวจทานกอนสงโรงพิมพ แลวสงใหผูแตง
ตรวจทานแกไขอีกครั้งหนึ่ง
คาใชจายในการยื่นขอตีพิมพเผยแพรบทความตามประกาศใหม มีรายละเอียดดังนี้
1. การยื่นขอตีพิมพเผยแพรบทความกรณีปกติ
1.1 สําหรับสมาชิกวารสารพยาบาลสาธารณสุข 2,600 บาท (เปนสมาชิกไมนอยกวา 3 เดือน)
1.2 สําหรับบุคคลทั่วไป
3,000 บาท
2. การยื่นขอตีพิมพเผยแพรบทความกรณีเรงดวน
2.1 สําหรับสมาชิกวารสารพยาบาลสาธารณสุข 7,500 บาท
2.2 สําหรับบุคคลทั่วไป
8,500 บาท
**เริ่มใชในการตีพิมพวารสารพยาบาลสาธารณสุข ตั้งแตปที่ 32 ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2561 เปนตนไป
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ตัวอยางการเขียนเอกสารอางอิง
ผูแตง 1 คน
1. Sakornpanich C. Factors Associated with Non-Smoking High School Male Students’
Intention to Smoke Khaosaming school, Trad Province. Journal of Prapokklao
Hospital Clinical Medical Education Center. 2011; 28:44-52. (in Thai)
ผูแตง 2 คน
2. . Wilaiwan W, Siriwong W. Assessment of health effects related to
organophosphate pesticides exposure using blood cholinesterase activity as a
biomarker in agricultural area at Nakhon Nayok Province, Thailand. J Health Res.
2014; 28(1):23-30.(In Thai)
ผูแตง 6 คน
3. Lin E H, Katon W, Von Korff M, Rutter C, Simon G. E, Oliver, et al. Relationship of
depression and diabetes self-care, medication adherence, and preventive care.
Journal of Diabetes Care. 2004; 27 (9): 2154-2160.
Book
ผูแตง 1 คน
1. Pichayapinyo. Nursing theory and application : individual, family, and community.
Bangkok: Danex inter co-operation; 2013.
ผูแตง 4 คน
2. Berman AH, Bergman H, Palmstierna T, Schlyter F. Drug Use Disorder Identification
Test. Karollinska Institutet, Stockholm; Sweden; 2002.
Organization
3. Thepthien B, Srivanichakorn S, Chucharoen P.The Behavioral Surveillance Survey
of 10 Target Groups in Bangkok. Nakhon Pathom: ASEAN Institute for Health Development
Mahidol University; 2013. (in Thai)
Chapter in the book
4. Areekul W, Hongsaguansri S, Tripathi S, Manaboriboon B, Areemit R, Prasertwit J et
al. Practical points in Adolescent Health Care. Bangkok: APLUS Printing; 2012. P.20.
(in Thai)
Agency publication
5. World Health Organization. Ecosystems and human well-being: Health synthesis. A
report of the millennium ecosystem assessment. Geneva, WHO. 2005.
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Conference proceedings
6. Puntang P. Factors Influencing Intention to Prevent Sexual Risk Behaviors of
Female Secondary School Students under the Department of General Education,
the Secondary Educational Service Area Office 2 in Chonburi Province. Proceedings
of Research Conference; 2014 May 14-16; Chonburi, Thailand. Bangkok: triple
Education; 2014.P.154-168 (in Thai)
Thesis
7. Panjai P. Food sanitation situation and influencing factors in Phitsanulok municipality.
[M.Sc. Thesis in Environmental Sanitation]. Bangkok: Faculty of Graduate studies,
Mahidol University, 2014.
Website
8. Centers for Disease Control and Prevention. Adolescent and School Health
[Internet]. 2015 [cited 2016 January 10]. Available from
http://www.cdc.gov/healthyyouth/data/yrbs/index.htm.
Patent
9. Cramm NT. A Device to simplify the conversion of bibliographic information into
citation format. U.S. Patent no. 7 005 423. September 13, 2005.
General Article and Reviews
1. The length of general article and reviews should be between 5-10 pages.
2. Follow the style and format of research article.
สามารถเขาดูตัวอยางการเขียนเอกสารอางอิงไดที่
http://www.ph.mahidol.ac.th/phjournal/Instructions%20to%20Authors.pdf
หรือ สงถึง
บรรณาธิการวารสารพยาบาลสาธารณสุข
สมาคมพยาบาลสาธารณสุขไทยฯ
ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข
คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
420/1 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โดยเขียนที่อยูพรอมรหัสไปรษณีย, เบอรโทรศัพท และ E-mail ที่สะดวกในการติดตอกลับ
หมายเหตุ อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อความเหมาะสมเพื่อการตีพิมพ
สามารถติดตามขอมูลขาวสารไดที่ http://www.thaiphn.org
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ใบสมัครเปนสมาชิก
วารสารพยาบาลสาธารณสุข
ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว/หนวยงาน).............................................................................................................
ที่อยูเพื่อสงวารสารเลขที.่ ......................ถนน.........................................ตําบล/แขวง..........................................
อําเภอ/เขต..........................................จังหวัด.....................................รหัสไปรษณีย........................................
โทรศัพท............................................โทรสาร..........................................
ออกใบเสร็จในนาม............................................................................................................................................
มีความประสงคจะสมัครเปนสมาชิกวารสารพยาบาลสาธารณสุข
ประเภท
รายป
อัตราคาสมาชิก
1,000.00 บาท
ราย 3 ป
อัตราคาสมาชิก
2,500.00 บาท
โดยเริ่มตั้งแตเดือน...........................พ.ศ........................ถึงเดือน.............................พ.ศ............รวม...........เลม
และไดสงเงิน จํานวน.....................................บาท (.......................................................................)
ตัวอักษร
โดยสงเงิน ผานบัญชีธนาคารไทยพาณิชย สาขายอยโรงพยาบาลเวชศาสตรเขตรอน
บัญชีออมทรัพย เลขที่ 254-2-04516-0 ชื่อบัญชี “สมาคมพยาบาลสาธารณสุขไทยฯ”
และใหสงใบสมัครพรอมสําเนาใบโอนเงินมาที่ :
บรรณาธิการวารสารพยาบาลสาธารณสุข
สมาคมพยาบาลสาธารณสุขไทยฯ
ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
เลขที่ 420/1 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท/โทรสาร 02 354 8542
.................................................................
(ลงนามผูสมัคร)
วันที่สมัคร............/..................../................
สําหรับเจาหนาที่วารสาร :
วารสาร/เลขที่ใบเสร็จ..........................
สงใบเสร็จวันที่..................................
...............................................................
(ผูลงทะเบียน)
วันที่...................................................................
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แบบฟอรมสงผลงานวิจัย/บทความ
รหัสเรื่อง…………………………………..
ขาพเจา
นาย นาง นางสาว อื่นๆ (โปรดระบุ)………………………………………………..
ชื่อ-สกุล…………………………………………………………….…………………………………………………………………………………
ตําแหนงวิชาการ (โปรดระบุ)
ศาสตราจารย รองศาสตราจารย ผูชวยศาสตราจารย อาจารย อื่นๆ ระบุ………………..
สถานที่ทํางาน…………………………………………………………………………………………………………………………………….
โทรศัพทมือถือ……………………………….โทรสาร……………………………E-mail…………………………………………….
กรณีที่เปนนักศึกษา หลักสูตร…………………………………………… สาขาวิชา…………………………………………...
คณะ………………………………………………….. มหาวิทยาลัย………………………………………
มีความประสงค สงบทวิจัย/บทความเรื่อง
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
เพื่อตีพิมพเผยแพรในวารสารพยาบาลสาธารณสุข
ประเภท บทความ
บทความวิจัย
บทความที่เปนสวนหนึ่งของการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
กองบรรณาธิการสามารถติดตอขาพเจาไดที่ สถานที่ทํางานที่ระบุขางตน ที่อยูดังนี้
…………………………………………………………………………………………………………..โทรศัพท……………………………..
โทรศัพทมือถือ………………………………………….โทรสาร……………………………E-mail…………………………………..
ขาพเจาขอรับรองวาบทความนี้ไมเคยตีพิมพหรือเผยแพรที่ใดมากอนและไมอยูในระหวางการพิจารณาของ
วารสารฉบับอื่น
ลงชื่อ……………………………………………….ผูที่เปนตัวแทนเจาของบทความ
(……………………………………….…………….)
วันที…่ ……….เดือน…………..พ.ศ…………
คํารับรองของอาจารยที่ปรึกษาในกรณีที่เปนนักศึกษา
ขาพเจา………………………………………………………………….อาจารยที่ปรึกษาของ………………………………………………
ไดตรวจผลงานของนักศึกษาในบทความเพื่อลงตีพิมพในวารสารสารธารณสุขแลว
ไดตรวจผลงานของ......................................................................เพื่อตีพิมพเผยแพรในวารสารพยาบาลสาธารณสุข
ลงชื่อ..............................................................อาจารยที่ปรึกษา
(............................................................)
วันที่.............เดือน..................พ.ศ.........
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หนังสือรับรองผลงานวิจัย/บทความ
วันที่……………….…………………

ขาพเจาผูมีรายนามตอไปนี้ ขอรับรองวาบทความ/ผลงานวิจัย
เรื่อง………….……….……………………………………………………………………………………………………………….………………
…...…………….……………………………………………………………………………………………………………………………………..…
ไมเคยตีพิมพหรือกําลังสงไปลงตีพิมพในวารสาร/ หนังสือ/ เอกสารวิชาการอื่นๆ เชน Proceedings
นอกจากวารสารพยาบาลสาธารณสุข และขาพเจาและทีมงานที่ปรากฎชื่อทุกคนยินยอมใหนําผลงานวิจัย/
บทความนี้ลงพิมพในวารสารพยาบาลสาธารณสุข
ลําดับ

ชื่อสกุล

ลายเซ็น

ผูที่เปนตัวแทนเจาของผลงานวิจัย/บทความ ที่ประสานงานติดตอกับกองบรรณาธิการวารสารพยาบาล
สาธารณสุข คือ……………………………………………………………………………………………..…...……….……………
ที่อยู ………………………………………………………………………………………………….……………………….……………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
E-mail address: …………………………………………………………………………………………………………..………..
โทรศัพท ……………………………………… โทรสาร …………………………………………
หมายเหตุ ผลงานวิจัย/บทความจะไดลงตีพิมพเมื่อขอมูลของบทความ ถูกตองครบสมบูรณ และโอนเงินคา
บริหารจัดการ พรอมสงหลักฐานการโอนเรียบรอยแลว (คําแนะนํา ยังอยูในกระบวนการแกไข ปรับปรุง โปรด
ติดตามความกาวหนาใน website ของสมาคมที่จะประกาศ เพิ่มเติมเร็วๆนี้ รวมถึงการสงตนฉบับทาง Online)
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