
 

 “วารสารวิจัยและวิชาการสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร” มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ บทความและผลงาน
วิชาการด้านการแพทย์ การสาธารณสุข  และเป็นสื ่อกลางในการแลกเปลี ่ยนเรียนรู ้ และเสริมสร้างแนวคิดและ
ประสบการณ์ด้านวิชาการ ตลอดจนพัฒนาบุคลากรสาธารณสุขทุกระดับให้มีทักษะการเขียนผลงานวิชาการ โดยมี
กำหนดการจัดพิมพ์ ปีละ 2 ครั้ง หรือ ราย 6 เดือน    

ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - มิถุนายน  2563   และ ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม  2563  
รับบทความ/เรื่องเพื่อตีพิมพ์  ฉบับที่ 1 ภายในเดือนเมษายน  ฉบับที่ 2 ภายในเดือนตุลาคม  

ขั้นตอนการดำเนินงานจัดทำวารสาร ดังนี้ 
1. ผู้ส่งบทความตีพิมพ์ต้องศึกษาหลักเกณฑ์ คำแนะนำเพื่อตีพิมพ์ โดยกองบรรณาธิการจะไม่รับนิพนธ์ต้นฉบับ  

     ทีไ่ม่ถูกต้องตามแบบฟอร์มและกติกาที่วารสารกำหนด   

2. ผู้สนใจส่งบทความจะต้องกรอกข้อมูลในแบบส่งบทความเพ่ือตีพิมพ์ฯ พร้อมแนบบทความต้นฉบับ  

จำนวน 1 ชุดและส่งไฟล์ Microsoft Word และ pdf. ไปยังกองบรรณาธิการวารสารทาง  

e-mail: pphj.2020@gmail.com  

3. กองบรรณาธิการจะตรวจประเมินความครบถ้วน ถูกต้องของบทความเบื้องต้น ก่อนส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิ   

4. กองบรรณาธิการจัดส่งนิพนธ์ต้นฉบับ/บทความให้ผู้ทรงคณุวุฒิในสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง ตรวจประเมิน 

   คุณภาพ และให้เสนอแนะ จำนวน 1-2 ท่านต่อเรื่อง  

5. ผู้นิพนธ์ปรับ/แก้ไขตามข้อพิจารณาและเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ   

6. กองบรรณาธิการตรวจสอบความถูกต้อง และเตรียมข้อมูล/บทความต้นฉบับ 

7. ส่งข้อมูล/บทความต้นฉบับให้โรงพมิพ์ดำเนินการจัดพิมพ์รูปเล่ม 

8. กองบรรณาธิการดำเนินการจัดส่งและเผยแพร่วารสารแก่กลุ่มเป้าหมาย    

9. กองบรรณาธิการจะจัดส่งหนังสือ/ใบรับรองตีพิมพ์แจ้งผู้เขียนนิพนธ์ต้นฉบับ หลังจากผู้นิพนธ์ปรับ/แก้ไข 

   ตามทีผู่้ทรงคุณวุฒิไดป้ระเมินและเสนอแนะไว้เรียบร้อยแล้ว  

หลักเกณฑ์และคำแนะนำสำหรับส่งเรื่องเพื่อตีพิมพ์  
1. บทความที่ส่งตีพิมพ์  

นิพนธ์ต้นฉบับ (Original articles) ได้แก่ บทความที่เสนอ ผลงานใหม่ที่ได้จากการศึกษาวิจัยที่ยังไม่เคย
ตีพิมพ์ในวารสารหรือหนังสืออ่ืนๆ ควรเขียนตามลำดับ ได้แก่ ชื่อเรื่อง  บทดัดย่อ บทนำสั้นๆ (เหตุผลที่ทำการศึกษานี้ รวมทั้ง
วัตถุประสงค์) วัสดุ หรือวิธีการ ผลการศึกษา วิจารณ์ สรุป กิตติกรรมประกาศ และ เอกสารอ้างอิง ความยาวของเรื่องไม่
เกิน 12 หน้าพิมพ์   

 

คำแนะนำสำหรับส่งบทความตีพิมพ์ 
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รายงานผู้ป่วย  (Case report) เป็นรายงานผู้ป่วยที่น่าสนใจ เช่น การบาดเจ็บ, ความผิดปกติหรือโรค     

ที่พบได้ยาก และที่น่าศึกษาหรือใช้วิธีการนวัตกรรม หรือเครื่องมือใหม่ในการรักษาผู้ป่วย ควรเขียนตามลำดับ ได้แก่ ชื่อ
เรื่อง บทดัดย่อ บทนำ รายงานผู้ป่วย (รวมถึงวัสดุและวิธีการ) วิจารณ์ สรุป และเอกสารอ้างอิง 
  บทความพิเศษ  (Special article) เป็นบทความทาง วิชาการท่ีเกี่ยวข้องทางด้านการแพทย์ ทันตแพทย์ 
เภสัชกรรม พยาบาล การสาธารณสุข และวิทยาศาสตร์การแพทย์ อาจมีลักษณะเป็นบทวิเคราะห์วิจารณ์ หรือบทความ
ทางด้านการบริหารที่เกี่ยวข้องและเห็นว่าเป็นประโยชน์ 

บทความฟื้นฟูวิชาการ (Review articles) ได้แก่ บทความที่ได้จากการรวบรวมนำเอาความรู้ เรื่องใด  
เรื ่องหนึ่ง ซึ่งตีพิมพ์ในวารสารหรือหนังสือต่างๆ หรือจากผลงานและประสบการณ์ของผู้นิพนธ์นำมาเรียบเรียงและ
วิเคราะห์วิจารณ์หรือเปรียบเทียบกัน เพ่ือให้เกิดความลึกซึ้งหรือเกิดความกระจ่างในเรื่องนั้นมากยิ่งขึ้น 
  ปกิณกะ (Miscellany) ได้แก่ บทความอื่น ๆ นอกเหนือจากชนิดของบทความดังกล่าวข้างต้น ซึ่งมี
ประโยชน์ต่อการดำเนินงาน 
2. การเตรียมบทความเพื่อตีพิมพ์  
  ชื่อเรื่อง     ควรสั้นกะทัดรัด ให้ได้ใจความที่ครอบคลุมและตรงวัตถุประสงค์ และเนื้อเรื่อง 
     ชื่อเรื่องต้องมีท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ    
  ชื่อผู้เขียน   มีชื่อผู้เขียนและ/หรือหน่วยงาน พร้อมวุฒิการศึกษาสูงสุด และสถานที่ 
     ปฏิบัติงานภาษาไทย 
  เนื้อเรื่อง    ควรใช้ภาษาไทยให้มากที่สุด และใช้ภาษาท่ีเข้าใจง่าย สั้นกะทัดรัด แต่ชัดเจน 
     เพ่ือประหยัดเวลาของผู้อ่าน หากใช้คำย่อต้องเขียนคำเต็มไว้ครั้งแรกก่อน   
  บทคัดย่อ    คือการย่อเนื้อหาสำคัญเป็นประโยคสมบูรณ์ และเป็นร้อยแก้ว ไม่แบ่งเป็นข้อๆ 
     ความยาวไม่เกิน 20 บรรทัด และมีส่วนประกอบ คือวัตถุประสงค์ วัสดุและ 
     วิธีการ ผลการดำเนินงานและวิจารณ์ หรือข้อเสนอแนะ (อย่างย่อ) ไม่ต้องมี 
     เชิงอรรถอ้างอิงถึงเอกสารอยู่ในบทคัดย่อ บทคัดย่อเขียนทั้งภาษาไทยและ 
     ภาษาอังกฤษ  
  บทนำ     อธิบายความเป็นมาและความสำคัญของปัญหาที่ทำการวิจัย ศึกษาค้นคว้า 
     งานวิจัยของผู้อ่ืนที่เกี่ยวข้อง วัตถุประสงค์ของการวิจัย สมมติฐานและ 
     ขอบเขตการวิจัย   
  วิธีการดำเนินการ  อธิบายวิธีดำเนินการวิจัย โดยกล่าวถึงแหล่งที่มาของข้อมูล วิธีการรวบรวมข้อมลู 
     วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่าง และการใช้เครื่องมือช่วยในการวิจัย ตลอดจน  
     วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล หรือใช้หลักสถิติมาประยุกต์   
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  ผลการดำเนินงาน     อธิบายสิ่งที่ได้พบจากการวิจัย/ศึกษา โดยเสนอหลักฐานและข้อมูลอย่างเป็น  

    ระเบียบ พร้อมทั้ง แปลความหมายของผลที่ค้นพบ หรือวิเคราะห์แล้วพยายาม 
    สรุปเปรียบเทียบกับสมมติฐานที่ตั้งไว้      

  วิจารณ์     ควรเขียนอภิปรายผลการวิจัยว่าเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้หรือไม่  เพียงใด 
     และควรอ้างอิงทฤษฎี หรือผลการดำเนินงานของผู้อื่นที่เก่ียวข้องประกอบด้วย 
  สรุป    ควรเขียนสรุปเกี่ยวกับความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา วัตถุประสงค์ 
     ขอบเขต การวิจัย วิธีการวิจัยอย่างสั้นๆ รวมทั้ง ผลการวิจัย (สรุปให้ตรงประเด็น)  
     และข้อเสนอแนะที่อาจนำผลงานการวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์หรือ 
     ให้ข้อเสนอแนะประเด็นปัญหาที่สามารถปฏิบัติได้สำหรับการวิจัยต่อไป     
3. การเขียนเอกสารอ้างอิง    
  การอ้างอิงใช้ระบบแวนคูเวอร์ (Vancouver style) โดยใส่ตวัเลขในวงเล็บหลังข้อความ หรือหลังชื่อ
บุคคลเจ้าของข้อความที่อ้างถึง โดยใช้หมายเลข 1 สำหรับเอกสารอ้างอิงลำดับแรก และเรียงต่อไปตามลำดับ ถ้าต้องการ
อ้างอิงซ้ำ 

ให้ใช้หมายเลขเดิม ห้ามใช้คำย่อในเอกสารอ้างอิง ยกเว้นชื่อต้นและชื่อวารสารบทความที่บรรณาธิการรับตีพิมพ์แล้วแต่ยัง  
ไม่เผยแพร่ ให้ระบุ “กำลังพิมพ์”บทความที่ไม่ได้ตีพิมพ์ให้แจ้ง“ไม่ได้ตีพิมพ์” หลีกเลี่ยง “ติดต่อส่วนตัว” มาใช้อ้างอิง เว้น
แต่มีข้อมูลสำคัญมากที่หาไม่ได้ทั่วไป ให้ระบุชื่อและวันที่ติดต่อในวงเล็บท้ายชื่อเรื่องทีอ้างอิง ชื่อวารสารในการอ้างอิง ให้
ใช ้ช ื ่อย่อตามรูปแบบของ U.S. Nation Library of Medicine ที ่ต ีพิมพ์ใน Index Medicus ทุกปี หรือในเว ็บไซต์ 
http://www.nlm.nih.gov./tsd/serials/liji.html การเขียนเอกสารอ้าอิงในวารสารมีหลักเกณฑ ์ดังนี้  
 3.1 วารสารวิชาการ     
  ลำดับที่. ชื่อผู้นิพนธ์. ชื่อเรื่อง. ชื่อวารสารปีที่พิมพ์:ปีที่: หน้าแรก-หน้าสุดท้าย.    
  วารสารภาษาไทย ชื ่อผ ู ้น ิพนธ์ ให้ใช ้ช ื ่อเต็ม ทั ้งช ื ่อและชื ่อสกุล ช ื ่อวารสารเป็นชื ่อเต็ม ปีที ่พ ิมพ์                     
เป็น ปีพุทธศักราช วารสารภาษาอังกฤษ ใช้ชื่อสกุลก่อน ตามด้วยอักษรย่อตัวหน้าตัวเดียวของชื่อ ตัวและชื่อรอง ถ้ามีผู้
นิพนธ์มากกว่า 6 คน ให้ใส่ชื่อเพียง 6 คนแรก แล้วตามด้วย et al. (ภาษาอังกฤษ) หรือและคณะ (วารสารภาษาไทย) ชื่อ
วารสาร ใช้ชื่อย่อตามแบบ Index Medicus หรือตามที่ใช้ในวารสาร นั้นๆ เลขหน้าสุดท้ายใส่เฉพาะเลขท้ายตามตัวอย่าง 
ดังนี้    
  3.1.1 เอกสารจากวารสารวิชาการ     
  1. วิทยา สวัสดิวุฒิพงศ์, พัชรี เงินตรา, ปราณี มหาศักดิ์พันธ์, ฉวีวรรณ เชาว กรีติพงศ์, ยุวดี ตาทิพย์.      
การสำรวจความครอบคลุมและการใช้บริการตรวจมะเร็งปากมดลูกในสตรีอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ปี 2540. 
วารสารวิชาการสาธารณสุข 2541; 7:20-6.     
   2. Russell FD, Coppell AL, Davenport AP.In Vitroeyzy-matic processing of Radiolabelled 
big ET-1 in human kidney as a food ingredient. Biochem Pharmacol 1998; 55:697-701.    
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  3.1.2 องค์กรเป็นผู้นิพนธ์     
   1. คณะผู้เชี่ยวชาญจากสมาคมอายุรเวชแห่งประเทศไทย. เกณฑ์การวินิจฉัย และแนวทางการประเมิน
การสูญเสียสมรรถภาพทางกายของโรคระบบการหายใจเนื่องจากการประกอบอาชีพ. แพทย์สภาสาร 2538;  24:190-
204.    
  3.1.3 ไม่มีชื่อผู้นิพนธ์     
   1. Coffee drinking and cancer of the pancrease (editorial). BMJ 1981; 283: 628. 
  3.1.4 บทความในฉบับแทรก     
   1. วิชัย ตันไพจิตร. สิ ่งแวดล้อมโภชนาการกับสุขภาพใน: สมชัย บวรกิตติ , จอห์น พี ลอฟทัส , 
บรรณาธิการ. เวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม. สารศิริราช 2539; 48 (ฉบับผนวก) : 153-61.    
  3.1.5 ระบุประเภทของบทความ     
   1. บุญเรือง นิยมพร, ดำรง เพชรลาย, นันทวัน พรหมผลิต, ทวี บุญโชติ, สมชัย บวรกิตติ, ประหยัด 
ทัศนาภรณ์. แอลกอฮอล์กับอุบัติเหตุบนท้องถนน (บทบรรณาธิการ). สารศิริราช 2539; 48: 616-20.     
   2. Enzenseberger W, Fischer PA. Metronome in Parkinson’s disease (letter). Lancet 1996; 347:1337.    
 3.2 หนังสือ ตำรา หรือรายงาน     
 3.2.1 หนังสือหรือตำราผู้นิพนธเ์ขียนทั้งเล่ม ลำดับที.่ ชื่อนิพนธ์. ชื่อหนังสือ. ครั้งที่พิมพ์. เมืองทีพิ่มพ์: สํานักพิมพ์ ; ปีที่พิมพ์.     
   - หนังสือแต่งโดยผู้นิพนธ์     
   1. ธงชัย สันติวงษ์. องค์การและการบริหารฉบับแก้ไขปรับปรุง.พิมพ์ครั้งที่ 7. กรุงเทพมหานคร: ไทย
วัฒนาพาณิช ; 2535.     
   2. Ringsven MK, Bond D. Gerontology and leadership skills for nurse. 2nd ed. Albany (NY): 
Delmar Publishers; 1996.     
   - หนังสือมีบรรณาธิการ     
   1. วิชาญ วิทยาศัย, ประคอง วิทยาศัย, บรรณาธิการ. เวชปฏิบัติในผู้ป่วยติดเชื้อ เอดส์. พิมพ์ครั้งที่ 1. 
กรุงเทพมหานคร: มูลนิธิเด็ก; 2535.     
   2. Norman IJ, Redfern SJ, editors. Mental health care for elderly people. New York: 
Churchill Livingstone; 1996.     
  3.2.2 บทหนึ่งในหนังสือ หรือตำรา    
   ลำดับที่. ชื่อผู้นิพนธ์. ชื่อเรื่องใน. ชื่อบรรณาธิการ, บรรณาธิการ. ชื่อหนังสือ. ครั้งที่พิมพ์.เมืองที่พิมพ์: 
สำนักพิมพ์; ปีที่พิมพ์. หน้า (หน้าแรก-หน้าสุดท้าย).     
   1. เกรียงไกร จีระแพทย์. การให้สารน้ำและเกลือแร่. ใน: มนตรี ตู้จินดา, วินัย  สุวัตถี, อรุณวงษ์ จิ
ราษฎร์, ประอร ชวลิตธำรง, พิภพ จิรภิญโญ, บรรณาธิการ. กุมารเวชาสตร์. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพมหานคร: เรือนแก้ว
การพิมพ์; 2540. หน้า 424-7.    
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   2. Philipps SJ. Whisnant JP. Hypertension and stroke. In: Laragh JH, Brenner BM, editors. 
Hypertension: pathophysiology, diagnosis, and management. 2nd ed. New York: Raven Press; 1995. P. 465-78.    
 3.3 รายงานการประชุม สัมมนา      
  ลำดับที.่ชื่อบรรณาธิการ, บรรณาธิการ. ชื่อเรื่อง. ชื่อการประชุม; วันเดือนปี ประชุม; สถานที่จัดประชุม. เมือง
ที่พิมพ์: สำนักพิมพ์; ปีที่พิมพ์. 
   1. อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล, งามจิตต์ จันทรสาธิต, บรรณาธิการ. นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ. เอกสาร
ประกอบการประชุมวิชาการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ครั้งที่ 2 เรื่องส่งเสริมสุขภาพ: บทบาทใหม่แห่งยุคของทุกคน;     
6-8 พฤษภาคม 2541; ณ โรงแรมโบ๊เบ๊ทาวเวอร์. กรุงเทพมหานคร: ดีไซร์; 2541.    
   2. Kimura J, Shibasaki H, editors. Recent advances in clinical neurophysiology. Proceedings 
of the 10th International congress of EMG and clinical Neurophysiology; 1995 Oct 15-19; Kyoto, Japan. 
Amsterdam: Elsevier; 1996.  
4. การส่งต้นฉบับ    
 4.1 ใช้โปรแกรม Microsoft word พิมพ์บทความด้วยรูปแบบอักษร TH Sarabun PSK ขนาด 16 POINT ตลอดทั้งเล่ม     
ไม่กั้นหลังตัวอักษร พร้อมใส่เลขกำกับหน้าที่มุมขวาล่างทุกหน้า ระยะหน้ากระดาษในแต่ละหน้า ระยะขอบบน 1. 0 นิ้ว,        
ระยะขอบล่าง 1.0 นิ้ว และระยะขอบซ้าย 1.5 นิ้ว, ระยะขอบขวา 1.0 นิ้ว และ Print เอกสารบทความลงในกระดาษหน้า
เดียวในกระดาษ A4 (21.6X27.9 ซ.ม.) จำนวน3 ชุด และส่งไฟล์ในรูปแบบ Micro Word และ pdf. ทาง e-mail: 
pphj.2020@gmail.com พร้อมแนบแบบส่งบทความตีพิมพ์ 
 4.2 ภาพประกอบ ถ้าเป็นภาพลายเส้นต้องเขียนด้วยหมึกสีดำบนกระดาษหนามัน  ถ้าเป็นภาพถ่ายควรเป็นภาพ
โปสการ์ดแทนได้ save เป็นไฟล์ .JPEG หรือ .TIFF สำหรับการเขียนคำอธิบายให้เขียนแยกต่างหาก อย่าเขียนลงในภาพ
โปสการ์ด  
5. การตอบรับ    
 5.1 เมื่อกองบรรณาธิการได้รับบทความท่ีส่งมาตีพิมพ์ จะดำเนินการตามขั้นตอนและมีหนังสือตอบรับต่อไป    
 5.2 บทความที่ไม่ได้รับการพิจารณาตีพิมพ์ ทางกองบรรณาธิการจะแจ้งให้ทราบแต่จะไม่ส่งคืนต้นฉบับ  
6. ระยะเวลาในการพิจารณาบทความ    

6.1 กองบรรณาธิการจะกลั่นกรองบทความ/นิพนธ์ต้นฉบับเบื้องต้น และส่งบทความให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา 
ตรวจประเมินและให้ข้อเสนอแนะ ภายใน 2 - 3 สัปดาห์   
 6.2 เมื่อได้รับคืนบทความ/นิพนธ์ต้นฉบับจากผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว กองบรรณาธิการจะส่งบทความให้ผู้นิพนธ์
บทความแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ ภายในระยะเวลา 1 สัปดาห์    
 6.3 เมื่อผู้นิพนธ์แก้ไขงานเสร็จแล้ว ให้ส่งบทความฉบับแก้ไขให้กองบรรณาธิการ จำนวน 1 ชุด ในรูปแบบ 
Micro Word และ pdf. ทาง e-mail: pphj.2020@gmail.com 
 6.4 บรรณาธิการออกหนังสือ ตอบรับการตีพิมพ์บทความลงวารสารวิจัยและวิชาการฯ ต่อไป 

mailto:pphj.2020@gmail.com
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7. การตีพิมพ์วารสาร    
 7.1 กองบรรณาธิการจะรวบรวมบทความทีส่่งตีพิมพ์ เมื่อมีจำนวนผู้นิพนธ์ขอตีพิมพ์ตามที่กำหนด    
 7.2 กระบวนการผลิตวารสารจะใช้เวลาประมาณ 30 วัน หลังจากได้รับบทความฉบับแก้ไขแล้ว เมื่อจัดพิมพ์
วารสารเสร็จเรียบร้อยแล้ว กองบรรณาธิการจะส่งวารสารให้ผู้นิพนธ์/เจ้าของบทความต่อไป 
8. ความรับผิดชอบ    
 บทความที่ลงพิมพ์ในวารสารวิจัยและวิชาการสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ถือเป็นผลงานทางวิชาการ หรือวิจัย และ
วิเคราะห์ ตลอดจนเป็นความเห็นส่วนตัวของผู้นิพนธ์ ไม่ใช่ความเห็นของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร หรือกอง
บรรณาธิการแต่ประการใด ผู้นิพนธ์ต้องรับผิดชอบต่อบทความของตน และกองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไข
ข้อความให้ถูกต้องเหมาะสมตามหลักภาษา และทางวิชาการได้ 
9.สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่   
 บรรณาธิการวารสารวิจัยและวิชาการสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร 
 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร       
 27/99 ถนนคลองคะเชนทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 66000 
 โทร. 056 990 354 ถึง 5 ต่อ 133, 120  
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์ “วารสารวิจัยและวิชาการสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร” สำหรับบทความวิจัยที่ได้ส่งไฟท์
ต้นฉบับแล้วในลำดับที่ 1 – 6 ค่าธรรมเนียมเรื่องละ 2,000 บาท และตั้งแต่ลำดับที่ 7 เป็นต้นไป ค่าธรรมเนียม
เร่ืองละ 3,000 บาท 



แบบส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร “วิจัยและวิชาการสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร” 
 
               วันที่.........เดือน.............................พ.ศ........................ 
1. ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) ........................................................ตำแหน่ง................................................ ............. 
2. สถานที่ปฏิบัติงาน.................................................... ................................................................................................ 
3. วุฒิการศึกษาชั้นสูงสุด....................................................................  

วุฒิย่อ (ภาษาไทย)............................................................. ............ 
           วุฒิย่อ (ภาษาอังกฤษ)......................................................... .......... 
4. ขอส่งบทความ (     ) 1.  นิพนธ์ต้นฉบับ (Original articles) 
   (    )  2.  รายงานผู้ป่วย (Case report) 
   (    )  3.  บทความพิเศษ (Special article) 
   (    )  4.  บทความฟ้ืนฟูวิชาการ (Review articles) 
   (    )  5.  ปกิณกะ (Miscellany)  
เรื่อง (ภาษาไทยและอังกฤษ) ......................................................................................................................................... ....... 
...................................................................................................... ................................................................................ ......... 
............................................................................................................................. .................................................................. 
5. ชื่อผู้เขียนร่วม (ถ้ามี) .........................................................วฒุิย่อ (ภาษาไทย).......................................................... 
       วุฒิย่อ (ภาษาอังกฤษ)......................................................... 

สถานที่ปฏิบัติงาน........................................................................................... ......................................................... 
6. ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้สะดวก เลขที่....................หมู่ที่ ..................ถนน..................................................... ......... 

ตำบล..................................อำเภอ.....................................จังหวัด....................รหัสไปรษณีย์...... ........................ 
โทรศัพท์มือถือ ................................อีเมล์.......................................................................................... ................... 

7. สิ่งที่ส่งมาด้วย  (   ) ไฟล์ต้นฉบับ ชื่อแฟ้มข้อมูล............................................................. .................................... 
(   ) เอกสารสิ่งพิมพ์ต้นฉบับ จำนวน 3 ชุด 

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า บทความนี้ยังไม่เคยตีพิมพ์ในวารสารใดมาก่อน และไม่อยู่ระหว่างการพิจารณาของวารสาร
อ่ืน หากข้าพเจ้าขาดการติดต่อในการแก้ไขบทความนานเกิน 1 เดือน ถือว่าข้าพเจ้าสละสิทธิ์ในการตีพิมพ์วารสารวิจัย         
และวิชาการสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร 
 
      ลงนาม.............................................................ผู้นิพนธ์ 
       (........................................................) 
      วันที่ ................เดือน..........................พ.ศ................... 


