คำแนะนำในกำรเตรียมต้นฉบับ
กองบรรณาธิการวารสารพยาบาลสาธารณสุข มีความยินดีที่จะรับบทความและรายงานการวิจัย
จาก ทุกท่ำนที่เป็นสมำชิกวำรสำรพยำบำลสำธำรณสุข รวมถึงนักวิชาการ นักวิจัย ที่สนใจเพื่อตีพิมพ์และ
เผยแพร่ผลงานวิชาการในวารสารพยาบาลสาธารณสุข สถานภาพคุณภาพของวารสารในปัจจุบันอยู่ในระดับ
Q1 หมายถึงวารสารกลุ่มที่ 1 ที่ผ่านการรับรองคุณภาพของ TCI ( Thai Citation Index) และอยู่ใน
ฐานข้อมูล TCI เป็นฐานข้อมูลเพื่อการสืบค้นผลงานวิจัยและผลงานวิชาการตลอดจนข้อมูลการอ้างอิงของ
บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับประเทศของไทย ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลทั้งในด้านการ
บริ หารจั ดการ ลั กษณะรูป เล่ ม และการนาไปใช้ อ้า งอิ ง จนถึ ง ธัน วาคม 2563 และได้เ ตรี ยมพัฒ นา
กระบวนการและผลผลิตของงาน ให้ได้รับการคัดเลือกเข้าสู่ฐานข้อมูล ACI (ASEAN Citation Index) ต่อไป
วารสารพยาบาลสาธารณสุขได้รับการยอมรับจาก โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิ เษก (คปก) ให้สามารถ
ตีพิมพ์ต้นฉบับดุษฎีนิพนธ์ สาหรับนักศึกษาปริญญาเอกส่งมาตีพิมพ์ได้ เพื่อใช้เป็นส่วนหนึ่งในการขอจบ
การศึกษา หลังจากตีพิมพ์ผลงานในวารสารนานาชาติแล้ว 1 ฉบับ นั่นคือเหตุผลว่าเราต้องปรับปรุงคุณภาพ
ของวารสารอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ กองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์ ในการตรวจทานและแก้ไขต้นฉบับ และ
พิจารณาเรื่องที่จัดพิมพ์ เพื่อความสะดวกแก่การพิจารณาจึงขอแนะนาการเขียนและเตรียมต้นฉบับ ดังนี้
ประเภทของเรื่องที่จะตีพิมพ์
1. บทความทางวิชาการ/วิจัยเกี่ยวกับการพยาบาล การพยาบาลสาธารณสุข หรือพยาบาลอนามัย
ชุมชน การสาธารณสุข
2. รายงานการวิจัยทางการพยาบาลสาธารณสุข การสาธารณสุข และการพยาบาล ผลงานวิชาการ
ด้านการเรียนการสอน การเรียนรู้ การพัฒนานโยบายสาธารณะ กรณี ศึกษา ผลงานวิชาการรับ
ใช้สังคม โดยมีรูปแบบของบทความตามที่กาหนดในแต่ละประเภท ตามคุณภาพของผลงาน ใน
ประกาศ ก.พ.อ.
3. บทความปริทัศน์รวบรวม หรือเรียบเรียงจากเอกสารหรือหนังสือต่างๆ ตลอดจนการจัดประชุม
วิชาการระดับชาติ และนานาชาติ เพื่อเผยแพร่และฟื้นฟู งานด้านวิชาการ
4. บทความ ข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในด้านวิชาการ เรื่องแปล ข่าววิชาการ
ย่อความ จากงานวิจัยค้นคว้า หรือสิ่งที่น่าสนใจ
5. ข้อคิดเห็น ความเคลื่อนไหวในวงการพยาบาลสาธารณสุข
เรื่องที่จะตีพิมพ์จะต้องเป็นเรื่องที่ ไม่เคยตีพิมพ์ที่ใดมำก่อน หรือ ไม่อยู่ในระหว่ำงส่งไปตีพิมพ์
ในวำรสำรฉบับอื่น บทวิจัยหรือบทความที่ได้รับตีพิมพ์ กองบรรณาธิการจะส่งวารสารที่ตีพิมพ์บทวิจัยหรือ
บทความนั้น ให้สมาชิกวารสารที่เป็นสถาบันและบุคคล สาหรับผู้แต่ง สามารถ Download ได้ที่ website :
สมาคมพยาบาลสาธารณสุขไทย http://www.thaiphn.org

รูปแบบของกำรเขียนและกำรเตรียมต้นฉบับบทควำมและงำนวิจยั
ต้นฉบับพิมพ์ด้วยอักษร TH Sarabun PSK ขนาด 16 พิมพ์หน้าเดียว โดยใช้กระดาษพิมพ์ ขนาด
A4 จำนวนไม่เกิน 13 หน้ำ (รวมชื่อเรื่อง, บทคัดย่อไทย/ อังกฤษ, เอกสารอ้างอิง) ส่งต้นฉบับ ทาง Online
ใน website ของสมาคมฯ หรือส่งมายัง กองบรรณำธิกำร เขียนชื่อเรื่อง และชื่อผู้เขียน ตามแบบฟอร์มส่ง
ผลงำนวิจัย/บทควำม และหนังสือรับรองผลงำนวิจัย/บทควำม ดังนี้
1. ชื่อเรื่อง ทั้งภำษำไทยและภำษำอังกฤษ
2. ชื่อ และนามสกุล ทั้งภำษำไทยและภำษำอังกฤษ ของผู้แต่งอยู่ใต้ชื่อเรื่องโดยเยื้องไปทางขวามือ
ส่วนตาแหน่งในปัจจุบันและสถานที่ทางานของผู้เขียนตามลาดับ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และระบุ
ผู้รับผิดชอบหลัก ให้พิมพ์ไว้เป็นเชิงอรรถ
3. บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยเขียนลักษณะเรียงลาดับเป็นความเรียงให้สอดคล้อง
กัน ภาษาไทยความยาวไม่เกิน 1 หน้า (ขนาด A4) รวมชื่อเรื่องทั้งภาษาไทยไม่เกิน 250 คา และ
ภาษาอังกฤษไม่เกิน 200 คา แล้ว ประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ความสาคัญของปัญหา วัตถุประสงค์การวิจัย กรอบแนวคิด/ทฤษฎีที่นามาใช้ ชนิด
ของการวิจัย สถานที่ศึกษาประชากรและลักษณะกลุ่มตัวอย่าง จานวนและวิธีการ
ได้มาของกลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือวิจัย และการตรวจสอบคุณภาพ การผ่านการ
ตรวจสอบทางจริยธรรมของโครงการ สรุปวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และการพิทักษ์
สิทธิ์กลุ่ม ตัวอย่างในการดาเนินการวิจัย และการวิเคราะห์ข้อมูล
ส่วนที่ 2 รายงานผลการวิ จัย ตามวั ตถุ ป ระสงค์ กะทั ดรั ด ชั ด เจนสอดคล้ อ งกั บ ผลและ
ข้อเสนอแนะที่สอดคล้องกับผลการวิจัยสาคัญ และการนาผลการวิจัยไปใช้
ส่วนที่ 3 ให้เขียน “คาสาคัญ” (key word) ของงานวิจัยครั้งนี้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
3-5 คา
4. เนื้อหาของการวิจัย ประกอบด้วยหัวข้อต่อไปนี้ คือ
4.1 ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหาในการวิจัย
4.2 วัตถุประสงค์การวิจัยและคาถาม/สมมุติฐานการวิจยั
4.3 กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย
4.4 วิธีการดาเนินการวิจัย เขียนเป็นความเรียง แบ่งเป็น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 รูปแบบของการวิจัย วัตถุประสงค์การวิจัย ประชากรและลักษณะกลุ่มตัวอย่าง
จานวนและวิธีการได้มาของกลุ่มตัวอย่าง
ตอนที่ 2 เครื่องมือวิจัยและการตรวจสอบคุณภาพ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมีกี่ส่วน
อะไรบ้าง สรุปลักษณะเครื่องมือแต่ละส่วนและเกณฑ์การแปลผล และการ
ตรวจสอบคุณภาพทั้งความตรง (Validity) และความเชื่อมั่น (Reliability) ค่า
ดัชนีความตรงตามเนื้อหา (ถ้ามี) และการหาค่าความเชื่อมั่น ทากับใคร
จานวนเท่าใด ใช้สูตรอะไรและได้ค่าเท่าใด ในกรณีงานวิจัยเชิงคุณภาพ
ตอนที่ 3 การเก็บข้อมูลทาอย่างไร จานวนเท่าใด ได้กลับมาเท่าใด คิดเป็นร้อยละเท่าใด
การวิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรมและสถิติอะไร

4.5 ผลการวิ จั ย (ตำรำง หรื อ แผนภู มิ หรื อ กรำฟ รำยงำนเป็ น ภำษำอั ง กฤษ) และการ
อภิปรายผล สรุปจุดอ่อนและจุดแข็งของงานวิจัยนี้
ตัวอย่ำง
งำนวิจัยนี้มีจุดแข็ง ได้แก่ การออกแบบการทดลองที่รัด กุมและมีแผนการดาเนินการ
ทดลองที่กระชับสอดคล้องกับภาระหน้าที่ของวัยทางานที่เข้าร่วมโปรแกรม นอกจากนี้ การ
ออกแบบเนื้อหาของโปรแกรมยังมีความสอดคล้องกับผลการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องและ
มีทฤษฎีรองรับที่ชัดเจน ชุมชนที่ทาการทดลองเห็นความสาคัญของการลดการสัมผัสสารเคมี
อุปกรณ์ป้องกันการสัมผัสสารเคมีในระหว่างการทดลอง เช่น หน้ากากป้องกันสารเคมีที่ไ ด้
มาตรฐานได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดี อย่างไรก็ตาม
งำนวิจัยนี้มีจุดอ่อนเนื่องจากระยะเวลาการศึกษาวิจัยมีจากัด ส่งผลให้ขาดการทดสอบ
ตัวชี้วัดทางชีวภาพ (biomarker test) เพื่อบอกระดับของการสัมผัสสารเคมีได้จริง และการวิจัย
นี้ระดับวัดพฤติกรรมตามการรับรู้ของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้แบบสอบถามเท่านั้น ผู้วิจัยไม่ได้วัดหรือ
สังเกตพฤติกรรมจริง (Actual behaviors) ในการป้องกันตนเองจากสารเคมีกาจัดศัตรูพืชของ
ชาวนากลุ่มตัวอย่างเพื่อมาใช้ในการวิเคราะห์ผล
สรุป โปรแกรมลดการสัมผัสสารเคมีกาจัดศัตรูพืช มีประสิทธิผลต่อเกษตรกรชาวนากลุ่ม
ทดลอง โดยภายหลังการเข้าร่วมโปรแกรม และระยะติดตามผล 1 เดือน เกษตรกรชาวนามี
คะแนนความรู้ การรับรู้ความสามารถของตนเอง ความคาดหวังในผลดี และพฤติกรรมการ
ป้องกันตนเองจากสารเคมีกาจัดศัตรูพืชเพิ่มขึ้นมากกว่าก่อนการทดลองและมากกว่ากลุม่ ควบคุม
ทั้งภายหลังการทดลองและระยะติดตามผล
4.6 ตารางนาเสนอการวิเคราะห์ข้อมูล ไม่เกิน 3 ตำรำง เป็นภำษำอังกฤษ ตัวอย่าง

4.7 ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้ ที่สอดคล้องกับข้อค้นพบที่สาคัญ
4.8 ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป เพื่อขยายหรือตรวจสอบองค์ความรู้

4.9 ระบุการได้รับทุน ในกิตติกรรมประกาศ ถ้าไม่ได้รับระบุว่าไม่ได้รับ
4.10 เอกสารอ้างอิง เป็น ภำษำอังกฤษ ใน ระบบ Vancouver style ตรวจสอบความถูกต้อง
ครบถ้วนของการอ้างอิง ภายในเนื้อหาและท้ายบท ถ้าสามารถใช้ End Note ได้จะดี
กำรจัดเตรียมต้นฉบับ: ต้นฉบับควรจะมีขอบ 1 นิ้ว ที่ด้านใดด้านหนึ่งของกระดาษ A4 สาเนาปัจจุบันของ
วารสารจะแสดงรูปแบบและสไตล์ที่ถูกต้องที่ http://www.thaiphn.org
อักษรภาษาไทย ใช้แบบอักษร (Fonts) TH Sarabun PSK ระยะห่างระหว่างบรรทัด 2 (Double
line space) ชื่อเรื่องใช้ขนาดตัวอักษร 20 และตัวหนา ชื่อนามสกุลของผู้เขียนหรือผู้ร่วมงานวิจัย ความ
เกี่ยวพัน ความรับผิดชอบงานวิจัยนี้ และชื่อสถานที่ทางานในปัจจุบัน ใช้ขนาดตัวอักษร 18 และเป็นตัวหนา
เนื้อหาที่ใช้ขนาดตัวอักษร 16 และปกติ
อักษรภาษาอังกฤษ Abstract, Table และ Reference ใช้แบบอักษร (Fonts) Times New
Roman ระยะห่างระหว่างบรรทัด 2 (Double line space) ชื่อเรื่องใช้ขนาดตัวอักษร 16 และเป็นตัวหนา
ชื่อนามสกุลของผู้เขียนหรือผูร้ ่วมงานวิจัย ความเกี่ยวพัน ความรับผิดชอบงานวิจัยนี้ และชื่อสถานทีท่ างาน
ในปัจจุบัน ใช้ขนาดตัวอักษร 14 และเป็นตัวหนา เนื้อหาที่ใช้ ขนาดตัวอักษร 12 และปกติ (ควรติดเลขหน้า
เส้นบรรทัดทุกหน้า)
ให้เสนอผู้เชี่ยวชำญในกำรตรวจสอบเนื้อหำอย่ำงน้อย 2 ท่ำน พร้อมระบุ e-mail เบอร์โทรศัพท์
ติดต่อ รวมถึงเหตุผลในกำรเลือก อย่างไรก็ดีการตัดสินใจเลือกผูท้ รงคุณวุฒิขึ้นอยู่กับกองบรรณาธิการและ
ดุลยพินิจของกองบรรณาธิการในการประเมินคุณภาพบทความ
การตีพิมพ์บทความวิชาการหรือวิจัยจะได้รับการประเมินคุณภาพอย่างเป็นระบบตามมาตรฐาน
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