คำแนะนำการเตรียมและหลักเกณฑ์การจัดทำและส่งต้นฉบับ
วารสารสาธารณสุขมูลฐานภาคใต้
SOUTHERN REGIONAL PRIMARY HEALTH CARE JOURNAL
วารสารสาธารณสุขมูลฐานภาคใต้ เป็นวารสารรองรับการเพื่อเผยแพร่บทความวิจัย และบทความวิชาการ
ด้านการแพทย์ การพยาบาล การสาธารณสุข การศึกษาในสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ และด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ของกรมต่าง ๆ ในกระทรวงสาธารณสุข, หน่วยงานราชการอื่นที่เกี่ยวข้องด้านสาธารณสุข, องค์เอกชน, ตลอดจนภาคี
เครือข่ายต่าง ๆ
การจัดทำต้นฉบับ
1. บทความวิจัย ความยาว 10-12 หน้ากระดาษขนาด A4 ใช้ตัวพิมพ์ TH SarabunPSK ขนาด 16 Point และต้อง
ไม่เคยตีพิมพ์ในวารสารหรือหนังสือใดมาก่อน
1.1 ชื่อเรื่อง เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ พิมพ์ด้วยตัวหนาไว้หน้าแรกตรงกลาง ขนาดอักษร 17
1.2 ชื่อผู้เขียน เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ พิมพ์ด้วยตัวอักษรปกติ ขนาด 14 อยู่ใต้ชื่อเรื่อง
ให้ ตัวเลขเป็นตัวยกท้าย และสถานที่ทำงาน ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ พิมพ์ด้วยตัวอักษรปกติ
ขนาด 12 ระบุตัวเลขเป็นเลขยกท้ายให้ตรงกับชื่อผู้นิพนธ์
1.3 มีบทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ไม่เกิน 250 คำ ต่อบทคัดย่อ
1.4 กำหนดคำสำคัญ (Keyword) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (จำนวน 3-5 คำ)
1.5 การเรียงหัวข้อ หัวข้อใหญ่สุดให้พิมพ์ชิดขอบด้านซ้าย ขนาดอักษร 16
1.6 การใช้ตัวเลข คำย่อและวงเล็บควรใช้เลขอารบิคทั้งหมดใช้คำย่อที่เป็นสากลเท่านั้น
ให้เรียงลำดับสาระดังนี้
บทคัดย่อ (ภาษาไทย) /บทคัดย่อ (Abstract)/ บทนำ /วัตถุประสงค์วิจัย /สมมติฐาน (ถ้ามี) /กรอบ
แนวคิดการวิจัย/ ระเบียบวิธีวิจัย (ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง/เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย/การตรวจสอบคุณภาพ
เครื่องมือ/การเก็บรวบรวมข้อมูล/การวิเคราะห์ข้อมูล)/จริยธรรมวิจัย/ผลการวิจัย/อภิปรายผล/การนำผลการวิจัยไป
ใช้/ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป/เอกสารอ้างอิง
2. บทความวิชาการ
1.1 ชื่อเรื่อง เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ พิมพ์ด้วยตัวหนาไว้หน้าแรกตรงกลาง ขนาดอักษร 17
1.2 ชื่อผู้เขียน เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ พิมพ์ด้วยตัวอักษรปกติ ขนาด 14 อยู่ใต้ชื่อเรื่อง
ให้ ตัวเลขเป็นตัวยกท้าย และสถานที่ทำงาน ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ พิมพ์ด้วยตัวอักษรปกติ
ขนาด 12 ระบุตัวเลขเป็นเลขยกท้ายให้ตรงกับชื่อผู้นิพนธ์
1.3 มีบทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ไม่เกิน 250 คำ ต่อบทคัดย่อ
1.4 กำหนดคำสำคัญ (Keyword) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (จำนวน 3-5 คำ)
ให้เรียงลำดับสาระดังนี้
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)/บทคัดย่อ (Abstract)/บทนำ/เนื้อเรื่อง/สรุป/ข้อเสนอแนะ/เอกสารอ้างอิง
3. การเขียนเอกสารอ้างอิงของบทความวิจัยและบทความทางวิชาการ ทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ให้จัดเรียง
ตามลำดั บ อั ก ษร ชื ่ อ ผู ้ แ ต่ ง โดยใช้ ร ู ป แบบการเขี ย นเอกสารอ้ า งอิ ง แบบ APA (American Psychological
Associaton) ไม่เกิน 10-15 เรื่อง
3.1 กรณีอ้างอิงจากหนังสือให้เขียนตามรูปแบบ
ชื่อ // นามสกุลผู้แต่ง//(ปีที่พิมพ์)//ชื่อหนังสือ//(ครั้งที่พิมพ์)//สถานที่พิมพ์:/สำนักพิมพ์.
ไพรัช ธัขยพงษ์ และกฤษณะ ช่างกล่อม. (2541). การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศแห่งชาติเพื่อ
การศึกษา. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี.

3.2 กรณีอ้างอิงจากวารให้เขียนตามรูปแบบ
ชื่อ // นามสกุลผู้แต่ง//(ปี,เดือนที่วารสารออก).//ชื่อบทความ//ชื่อวารสาร/ปีที่/(ฉบับที่),
/เลขหน้าของบทความ
จุมพล พูลภัทรชีวิน และรัตนา ตุงคสวัสดิ์. (2542). วิวัฒนาการและทางเลือกของนโยบายการศึกษา
ของรัฐบาลไทย. วารสารครุศาสตร์. 27 (2), 98-106.
3.3 กรณีพิมพ์อ้างอิงอินเทอร์เน็ต (Internet) ให้เขียนตามรูปแบบ
ชื่อ // นามสกุลผู้แต่ง//(ปีที่จัดทำ).//ชื่อเรื่องของเอกสาร.//ค้นเมื่อ/เดือน,/วัน,/ปี,/จาก/URL
ของเว็บไซต์ที่เข้าถึง
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ. (2545). จรรณยาบรรณนักวิจัย. ค้นเมื่อ พฤษภาคม 3, 2556,
จาก http://www/nrct.go.th-research.ehties.html
4.การส่งเรื่องต้นฉบับให้นำส่งไฟล์ Word ทาง Email : southern.phc@gmail.com ดังนี้
- สำหรับตีพิมพ์ผลงานไม่เกิน 12 หน้า (Summary Paprer)
- ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
5.การทำหนังสือนำส่ง
5.1 หน่วยงานสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
- โรงพยาบาลทั่วไป, โรงพยาบาลศูนย์ ลงนามโดยผู้อำนวยการโรงพยาบาลหรือเทียบเท่า
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล, สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ลงนามโดยนายแพทย์
สาธารณสุขจังหวัดหรือเทียบเท่า
5.2 หน่วยงานการศึกษา ลงนามโดยคณบดีขึ้นไป
5.3 หน่วยงานภาคเอกชน/ภาคีเครือข่าย ลงนามโดยผู้บริหารองค์กรที่สังกัด
เรียน ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานภาคใต้ จังหวัดนครศรีธรรมราช
13 ถนนพัฒนาการคูขวาง ตาบลในเมือง อาเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
โทร 075 – 446354, 446005 โทรสาร 075 – 446291 www.nakhonphc.go.th
Email : southern.phc@gmail.com โทรมือถือ 081-3705370

6.กำหนดเผยแพร่ (ปีละ 4 ฉบับ)
-ฉบับที่ 1 ประจำเดือน ตุลาคม – ธันวาคม
-ฉบับที่ 2 ประจำเดือน มกราคม – มีนาคม
-ฉบับที่ 3 ประจำเดือน เมษายน – มิถุนายน
-ฉบับที่ 4 ประจำเดือน กรกฎาคม - กันยายน
7. สิทธิของกองบรรณาธิการ
ในกรณีที่บรรณาธิการ หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งได้รับเชิญให้เป็นผู้ตรวจบทความวิจัยหรือบทความทางวิชาการมี
ความเห็นว่าควรแก้ไขต้นฉบับ ทางกองบรรณาธิการจะส่งต้นฉบับให้ผู้เขียนพิจารณา จัดการแก้ไขให้ ก่อนตีพิมพ์ ทั้งนี้
กองบรรณาธิการจะยึดถือความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิเป็นเกณฑ์
8. กองบรรณาธิการจะไม่ส่งต้นฉบับคืนให้ ไม่ว่าบทความวิจัยหรือบทความวิชาการนั้นจะได้รับการลงพิมพ์หรือไม่
9. ต้นฉบับจะต้องมีชื่อผู้เขียน ผู้เรียบเรียงหรือผู้แปล โดยแจ้งชื่อ นามสกุลจริง ตำแหน่งผู้เขียนบทความ สถานที่
ทำงานและหมายเลขโทรศัพท์หรืออีเมล์ ที่สามารถติดต่อได้สะดวก

แบบประเมินคุณภาพบทความวิจัย
บทความวิจัย / รายงานวิจัย เรื่อง
....................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
ชื่อนักวิจัย
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ก.การประเมินคุณภาพบทความวิจัย / รายงานวิจัย
1. หัวข้อวิจัย
( ) เป็นหัวข้อใหม่ไม่ถือว่าซ้ำซ้อนกับงานวิจัยที่เคยมีมาก่อน
( ) มีความซ้ำซ้อนแต่ใช้วิธีการที่แตกต่างออกไป
( ) มีความซ้ำซ้อนทั้งหัวข้อและวิธีการ
ความเห็นหรือข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง
...................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... ..........
2. วิธีวิจัย : มีวธิ ีการหรือขั้นตอนที่ถูกต้องรัดกุม มีการเก็บข้อมูลตามหลักวิธีการวิจัยได้ดี ฯลฯ
( ) ถูกต้องดีมาก
( ) ดี
( ) พอใช้
( ) ยังไม่ถูกต้อง
ความเห็นหรือข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง
...................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
3. ความครอบคลุมในทุกประเด็นของรายงานวิจัย เช่น วัตถุประสงค์ของการวิจัย ขอบเขตของการวิจัย เป็นต้น
( ) ครอบคลุมทุกประเด็น
( ) ไม่ครอบคลุม
ความเห็นหรือข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง
...................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... ......................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................. ....................................................

4. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
( ) เหมาะสม
( ) ไม่เหมาะสม
ความเห็นหรือข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง
...................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................. ...
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................... .................................
ข. ข้อวินิจฉัยสำหรับการตีพิมพ์
( ) มาตรฐานยังไม่ดีพอสำหรับตีพิมพ์
( ) ตีพิมพ์ได้โดย
( ) ไม่ต้องแก้ไข
( ) มีการแก้ไข ดังนี้
รายละเอียดที่เสนอแนะให้ปรับปรุงแก้ไข
หน้าที่
หัวข้อ

บรรทัดที่

ข้อความที่เสนอให้ปรับปรุงแก้ไข

พร้อมนี้ได้ส่งคืนต้นฉบับบทความแนบมาด้วยแล้ว
(ลงนาม)........................................................................
(......................................................................)
ผู้ประเมิน
วันที่......................................................................................

