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วตัถปุระสงค ์  
       วารสารเภสัชกรรมไทยเป็นวารสารวิชาการ
อเิลก็ทรอนิกสข์องคณะเภสชัศาสตร์ มหาวทิยาลยัสงขลา- 
นครนิทร์ วารสารอยู่ในฐานขอ้มูล TCI กลุ่มที่ 1 และอยู่ใน
ฐานขอ้มลู ACI (Asean Citation Index) ในปี 2562 วารสาร
ได้เพิ่มจ านวนเล่มจาก 2 เป็น 4 ฉบบัต่อปี ดงันี้ เล่มที่ 1 
(มกราคม-มนีาคม) เล่มที่ 2 (เมษายน-มถุินายน) เล่มที่ 3 
(กรกฎาคม-กันยายน) และเล่มที่ 4 (ตุลาคม-ธันวาคม) 
วารสารฯ มีวัตถุประสงค์ คือ เป็นสื่อกลางเผยแพร่และ
แลกเปลีย่นวชิาการระหว่างนกัวจิยัดา้นเภสชักรรม เภสชักร 

นักวชิาการในสาขาทีเ่กีย่วขอ้ง บุคลากรทางการแพทยแ์ละ
สาธารณสุขอื่น ๆ ตลอดจนเป็นแหล่งเผยแพร่ผลงานวิจยั
ระดบับณัฑติศกึษา 
 
ขอบเขตของวารสาร 

วารสารเภสชักรรมไทยเผยแพร่บทความเกีย่วกบั
การปฏบิตัิงานทางเภสชักรรม ได้แก่การบรบิาลทางเภสชั
กรรม เภสชักรรมสงัคม การบรหิารเภสชักจิ เศรษฐศาสตร์
ทางยา ระบาดวิทยาของยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ เภสชั

วารสารเภสชักรรมไทย 



 

  

 

   

สาธารณสุข เภสชัพฤตกิรรมศาสตร ์การคุ้มครองผูบ้รโิภค
ด้านยาและสุขภาพ นิติเภสชักรรม จรยิศาสตร์เภสชักรรม 
นโยบายด้านยาและสุขภาพ การประยุกต์ใช้ศาสตร์ทาง
สงัคมและการบรหิารในการปฏบิตังิานเภสชักรรม 

วารสารฯ อาจตีพิมพ์บทความที่ไม่เกี่ยวข้องกบั
งานเภสัชกรรมโดยตรงหากกองบรรณาธิการเห็นว่ามี
เนื้อหาทีเ่ป็นประโยชน์ต่องานเภสชักรรมหรอืสามารถน ามา
ประยุกตใ์ชไ้ดก้บังานเภสชักรรม 
 
ชนิดบทความท่ีเผยแพร่ 

บทความทีต่พีมิพอ์าจอยู่ในรูปบทความปรทิรรศน์ 
บทความวจิยั หรอืบทพนิิจหนงัสอื เน้ือหาในตน้ฉบบัตอ้งมา
จากความคดิรเิริม่ของผูน้ิพนธ ์โดยไม่ไดล้อกเลยีนมาจากที่
ใด ต้นฉบับที่ส่งให้วารสารฯ พิจารณาต้องไม่เคยตีพิมพ์
เผยแพร่ในแหล่งใดมาก่อน และต้องไม่อยู่ในระหว่างการ
พจิารณาของวารสารอื่น 
       ส่วนบทความที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่แล้ว
บางส่วน เช่นตพีมิพใ์นหนังสอืประกอบการประชุมวชิาการ 
กองบรรณาธิการอาจรบัไว้พจิารณาหากผู้นิพนธ์แสดงให้
เหน็ว่าบทความที่ส่งมาไดม้สี่วนทีเ่พิม่เตมิจากงานเดมิและ
ใหค้วามรูท้ีล่กึซึง้ขึน้มากอย่างชดัเจน นอกจากนี้ ผูเ้ขยีนยงั
ต้องระบุในบทความว่าไดเ้ผยแพร่บางส่วนของบทความไป
แลว้ 
 
นโยบาย 
         วารสารฯ ใชก้ระบวนการพจิารณาโดยผูเ้ชีย่วชาญ
เป็นเครื่องมือประกันคุณภาพบทความวิชาการ ดังนัน้
บทความวชิาการที่ได้รบัการตีพมิพ์ต้องผ่านการพจิารณา
จากผูท้รงคุณวุฒอิย่างน้อย 2 ท่าน ผูพ้จิารณาบทความของ
วารสารฯ เป็นนักวชิาการที่สงักดัคณะหรอืมหาวทิยาลยัที่
ไม่ ใช่สถาบันที่ผู้ส่ งต้นฉบับสังกัด การประเมินโดย
ผู้ทรงคุณวุฒเิป็นแบบ double blinded คอื มกีารปกปิดชื่อ
เจ้าของบทความแก่ผู้ทรงคุณวุฒ ิและเจ้าของบทความไม่
ทราบชื่อของผูท้รงคุณวุฒ ิ
       อย่างไรกต็ามผลการวจิยัและความคดิเหน็ทีป่รากฏใน
บทความถอืเป็นความคดิเหน็และอยู่ในความรบัผดิชอบของ
ผู้นิพนธ์ มิใช่ความเห็นหรือความรับผิดชอบของกอง
บรรณาธกิาร หรอืคณะเภสชัศาสตร์ มหาวทิยาลยัสงขลา- 
นครนิทร ์ทัง้นี้ไม่รวมความผดิพลาดอนัเกดิจากการพมิพ ์

       วารสารฯ มนีโยบายใหก้ารพจิารณาบทความและการ
เผยแพร่ผลงานเป็นไปด้วยความรวดเรว็โดยใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศ บทความแกไ้ขและทีผ่่านการพจิารณาแลว้จะถกู
ทยอยเผยแพร่บนเวปไซดข์องวารสารโดยไม่จ าเป็นต้องรอ
ให้บทความอื่น ๆ ในฉบบัเดยีวกนัเสรจ็สมบูรณ์ วารสารฯ 
ตัง้เป้าหมายว่าจะเผยแพร่บทความบนอนิเทอร์เน็ตภายใน
เวลา 5 เดอืนนบัจากวนัทีไ่ดร้บับทความ หากผูว้จิยัสามารถ
แกไ้ขบทความใหม้คีุณภาพตามค าแนะน าของผูท้รงคุณวุฒิ
โดยไม่ตอ้งเขา้สูก่ระบวนการพจิารณาใหม่อกีรอบหนึ่ง 
 
ลิขสิทธ์ิ 
       บทความที่ได้รบัการเผยแพร่โดยวารสารเภสชักรรม
ไทยถือเป็นสทิธิข์องวารสารฯ ก่อนการเผยแพร่บทความ 
ผูเ้ขยีนทุกท่านต้องเซน้ต์หนังสอืโอนสทิธิใ์นบทความใหแ้ก่
วารสารโดยใชแ้บบฟอรมทีก่ าหนด วารสารยนิดพีจิารณาค า
ขออนุญาตใช้ประโยชน์จากบทความของผู้ต้องการ ผู้ขอ
ต้องกรอกแบบฟอร์มค าขอให้ครบถ้วน และส่งมายัง 
sanguan.L@psu.ac.th ในรูปแบบ .docx เท่านัน้ ในช่องที่
ต้องลงนามของผู้ขอ กรุณาใช้ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ 
วารสารไม่อาจพิจารณาแบบฟอร์มในรูปแบบ hard copy 
(กระดาษ) หรือ pdf file ในปัจจุบัน วารสารยังไม่คิด
ค่าธรรมเนียมการใช้้ประโยชน์จากบทความ 
 
ความรบัผิดชอบของผูแ้ต่งบทความ 
 1) รายชื่อผู้แต่งบทความ: รายชื่อผู้แต่งที่ปรากฏ
บนบทความควรมีเฉพาะผู้ที่มีส่วนส าคญัในการคิดหวัขอ้
วิจัย ออกแบบ ด าเนินการ หรือแปลผลการวิจัยตามที่
ปรากฏในบทความ ทุกคนซึ่งมีส่วนร่วมอย่างส าคัญควร
ได้รบัการระบุชื่อว่าเป็นผู้เขยีนโดยเรยีงล าดบัตามสดัส่วน
ของการมสีว่นร่วม ผูท้ีม่สีว่นช่วยเหลอืในลกัษณะอื่น ๆ ควร
ไดร้บัการกล่าวถงึในกติตกิรรมประกาศ 
ผู้เประสานงานบทความควรตรวจสอบใหแ้น่ใจว่า ผู้มสี่วน
ร่วมอย่างส าคญัทุกท่านมีชื่อปรากฏเป็นผู้เขยีนบทความ
และไม่ปรากฏชื่อบุคคลอื่นที่ไม่ เกี่ยวข้องเป็นผู้เขียน
บทความ ผู้ประสานงานบทความต้องมัน่ใจว่า ผู้เขยีนทุก
ท่านได้อ่านและยนิยอมให้มกีารส่งบทความมายงัวารสาร 
ยนิยอมใหม้กีารเผยแพร่บทความฉบบัสุดทา้ย และยนิยอม
ทีจ่ะรบัผดิและรบัชอบในผลงานทีส่ง่มายงัวารสาร 
 2) การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับ
ซ้อน: ผู้เขยีนทุกท่านต้องเปิดเผยผลประโยชน์ทบัซ้อนซึ่ง



 

 

 

                

อาจมีผลส าคญัหรือมีอิทธิพลต่อผลการวิจยัหรือการแปล
ผลการวิจัยดังที่ปรากฏอยู่ ในบทความ แหล่งเงินทุน
สนบัสนุนการวจิยัหรอืการจดัท าบทความจะตอ้งถูกกล่าวถงึ
ในกติตกิรรมประกาศ 
 3) การเป็นผลงานต้นฉบับและการลอกเลียน
ผลงาน: เมื่อผูเ้ขยีนส่งบทความมายงัวารสารถอืว่าเป็นการ
ยืนยนัของผู้เขยีนต่อวารสารว่า เจ้าของบทความคอืคณะ
ผูเ้ขยีนโดยแทจ้รงิ ส่วนแนวคดิและขอ้ความต่าง ๆ ซึง่ไม่ใช่
ของผู้เขยีน แต่ได้ถูกระบุไว้ในบทความจะต้องได้รบัการ
อ้างอิงอย่างเหมาะสม ผู้เขียนต้องรับผิดชอบในการขอ
อนุญาตใชภ้าพหรอืขอลขิสทิธิจ์ากงานอนัมลีขิสทิธิน์ัน้ 
 4) การตพีมิพเ์ผยแพร่ผลงานในหลายวารสารหรอื
หลายแหล่ง: ผูเ้ขยีนจะตอ้งระบุในใบปะหน้า (ตาม template 
ของวารสาร) ว่า บทความที่ส่งมายงัว่าสารนัน้ไม่เคยถูก
เผยแพร่ในวารสารหรอืไม่ถูกน าเสนอในการประชุมวชิาการ
ต่าง ๆ มาก่อน (เว้นแต่ว่ามกีารเพิม่เติมอย่างส าคญัจนถอื
ว่าเป็นงานทีต่่างจากงานทีน่ าเสนอ) และไม่อยู่ระหว่างการ
พิจารณาของวารสารเล่มอื่น การส่งบทความเข้าสู่การ
พจิารณาของวารสารมากกว่า 1 ฉบบัในเวลาเดยีวกนัถอืว่า
เป็นพฤตกิรรมทีผ่ดิจรยิธรรม 
 5) มาตรฐานการเขยีนบทความ: บทความจะต้อง
เขียนโดยมีรายละเอียดมากพอสมควรเพื่อท าให้ผู้อ่ าน
สามารถท าวิจัยซ ้าได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของ
ระเบียบวิธีวิจยัในประเด็นที่ส าคัญ การน าเสนอข้อมูลใน
รายงานจะต้องมคีวามถูกต้อง การดดัแปลงขอ้มูลหรอืการ
จงใจแปลผลขอ้มูลอย่างไม่ถูกต้อง ถือเป็นพฤติกรรมที่ผดิ
จรยิธรรม 
 6) การเข้าถึงข้อมูลและการเก็บรักษาข้อมูล: 
วารสารอาจขอให้ผู้เขียนส่งมอบข้อมูลดิบที่ใช้ในการ
วเิคราะห์ขอ้มูลเพื่อตรวจสอบความถูกต้องหากมขีอ้สงสยั 
ดงันัน้ผูเ้ขยีนควรเกบ็ขอ้มลูของการวจิยัไวห้ลงัการวจิยัเสรจ็
สิน้จนกว่าจะไดร้บัการตพีมิพบ์ทความไปแลว้ระยะหนึ่ง 
 7) การพบขอ้ผดิพลาดทีส่ าคญัในงานตพีมิพ:์ หาก
ผู้ เขียนพบความผิดพลาดที่มีความส าคัญในการวิจัย
ภายหลงั หรอืพบความไม่ถูกต้องในงานทีต่พีมิพ ์ผู้เขยีนมี
หน้าที่แจ้งต่อวารสารและประสานงานกับบรรณาธิการ
เพื่อใหป้รบัแกบ้ทความใหม้คีวามถูกตอ้งหรอืถอนบทความ
หากจ าเป็น 
 
 

ความรบัผิดชอบของผูท้รงคณุวฒิุ 
 วารสารแต่งตัง้ผู้ทรงคุณวุฒิอย่างน้อย 2 ท่านที่
เ ป็นผู้ เชี่ยวชาญในสาขาที่ เกี่ยวข้องกับบทความนั ้น 
ผูท้รงคุณวุฒมิหีน้าทีช่่วยเหลอืบรรณาธกิารในการตดัสนิว่า
ควรตีพิมพ์บทความหรือไม่ และในขณะเดยีวกนั มีหน้าที่
ช่วยเหลอืผูเ้ขยีนเพื่อพฒันาคุณภาพบทความ ผูท้รงคุณวุฒิ
ควรถอนตัวจากการพิจารณาบทความถ้าพบว่าตนเองไม่
อาจประเมินบทความได้ด้วยสาเหตุใดก็ตาม ความ
รบัผดิชอบของผูท้รงคุณวุฒต่ิอการประเมนิบทความมดีงันี้ 
 1) การเปิดเผยข้อมูลและผลประโยชน์ทบัซ้อน: 
ผู้ทรงคุณวุฒิต้องไม่รับพิจารณาบทความที่ตนเองมี
ผลประโยชน์ทบัซ้อน เช่นเป็นบทความทีต่นเองมสี่วนร่วม 
หรอืเป็นคู่แข่ง หรอืมคีวามสมัพนัธใ์ด ๆ กบัผูเ้ขยีน บรษิทั 
หรอืหน่วยงานซึ่งเลง็เหน็ได้อย่างชดัเจนว่าจะมผีลกระทบ
ต่อการประเมนิบทความอย่างส าคญั 
 2)  การประเมินบทความตามก าหนดเวลา : 
ผู้ทรงคุณวุฒทิี่รบัพจิารณาบทความควรส่งผลการประเมนิ
ภายในเวลาที่ก าหนดผู้ทรงคุณวุฒิที่ทราบว่า ตนเองไม่
สามารถประเมนิบทความได้ด้วยสาเหตุใดกต็าม ควรแจ้ง
บรรณาธกิารโดยทนัท ี
 3) การถือว่าบบทความเป็นความลบั: บทความที่
ผู้ทรงคุณวุฒริบัประเมนิควรถือเป็นเอกสารลบั ขอ้มูลและ
แนวคิดต่าง ๆ ที่ผู้ทรงคุณวุฒิได้รบัทราบในกระบวนการ
ตรวจสอบบทความนัน้ ควรต้องถอืเป็นความลบัและต้องไม่
ใช้เพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว ผู้ทรงคุณวุฒิไม่ควรแสดง
บทความหรอือภปิรายพูดคุยเกีย่วบทความทีไ่ดป้ระเมนิกบั
ผูอ้ื่น เวน้แต่จะไดร้บัความยนิยอมจากบรรณาธกิาร 
 4) ความปราศจากอคติในการประเมนิบทความ : 
ผู้ทรงคุณวุฒคิวรประเมนิบทความดว้ยความเป็นธรรมและ
ปราศจากอคติ การวิพากษ์วจิารณ์โดยความชอบ/ไม่ชอบ
ส่วนตัว ถือว่าไม่เหมาะสม ผู้ประเมินควรแสดงความเหน็
ของตนอย่างชดัเจน โดยอธบิายและใหเ้หตุผลว่าท าไมตนจงึ
เห็นเช่นนัน้ ค าแนะน าของผู้ทรงคุณวุฒิควรละเอียดและ
สร้างสรรค์เพื่อช่วยให้ผู้เขียนบทความสามารถพัฒนา
บทความของตนต่อไปไดแ้มว้่าบทความนัน้จะมคีุณภาพไม่
ดแีละถูกปฏเิสธการตพีมิพก์ต็าม 
 5) การแจง้ถงึงานในอดตีทีเ่กีย่วขอ้ง: ผูท้รงคุณวฒุิ
ควรระบุในความเห็นถึงงานในอดีตซึ่งบทความไม่ได้
กล่าวถึง ข้อความที่กล่าวถึงงานในอดีตควรบอกถึง
แหล่งที่มาด้วย (เช่น ชื่อวารสาร) ผู้ประเมินควรแจ้งต่อ



 

  

 

   

บรรณาธกิารหากทราบว่า บทความทีพ่จิารณามสีว่นใดสว่น
หนึ่ งที่คล้ายคลึงหรือเหมือนกับบทความที่อยู่ ในการ
พจิารณาของวารสารอื่นหรอืงานตพีมิพใ์นอดตี 
 
ความรบัผิดชอบของบรรณาธิการ 
 1)  ความยุติธรรมในการประเมินบทความ : 
บรรณาธิการจะประเมนิบทความในส่วนที่เป็นเนื้อหาทาง
วิชาการโดยไม่มอีคติในเรื่องคุณลกัษณะใด ๆของผู้เขยีน
หรอืองคก์ร 
 2) ความลับของบทความ: บรรณาธิการจะไม่
เปิดเผยขอ้มูลเกีย่วกบับทความทีส่่งมายงัวารสารกบัผูห้นึ่ง
ผูใ้ดนอกจากผูป้ระสานงานบทความ ผูท้รงคุณวุฒ ิหรอืผูท้ี่
อาจเป็นผู้ทรงคุณวุฒ ินอกจากนี้บรรณาธกิารจะพยายาม
อย่างเต็มที่เพื่อให้กระบวนการพิจารณาบทความเป็นไป
อย่างปกปิดแบบ 2 ด้านและเป็นธรรม โดยไม่เปิดเผย
รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิกับผู้ใด (ยกเว้นเมื่อถูกร้องขอโดย
เหตุผลอนัสมควร และเลง็เหน็แลว้ว่าจะไม่เกดิผลกระทบเชงิ
ลบใด ๆ ต่อผูเ้กีย่วขอ้ง) 
 3)  ก า รพบ เห็นก า ร ก ร ะท า ผิด จ ริย ธ ร รม : 
บรรณาธกิารจะด าเนินการอย่างเหมาะสมหากพบว่ามกีาร
กระท าผดิจรยิธรรมทางวชิาการ ไม่ว่าบทความนัน้จะไดร้บั
การตพีมิพห์รอืไม่กต็าม เพื่อทีจ่ะแกไ้ขปัญหาทางจรยิธรรม
นัน้ ทัง้นี้การปฏเิสธบทความดว้ยเหตุผลทางดา้นจรยิธรรม
จะตอ้งมหีลกัฐานทีช่ดัเจน 
 4) การเปิดเผยข้อมูลและผลประโยชน์ทบัซ้อน: 
บรรณาธกิารจะต้องทราบถงึแหล่งทีม่าของเงนิทุนวจิยัหรอื
แหล่งทุนสหรบัการจดัท าบทความ บรรณาธกิารจะพยายาม
ป้องกันไม่ ให้มีผลประโยชน์ทับซ้อนระหว่างผู้ เขียน 
ผูท้รงคุณวุฒ ิและบุคคลในกองบรรณาธกิาร เอกสารต่าง ๆ 
ทีถู่กส่งมาเพื่อตพีมิพย์งัวารสารจะไม่ถูกใชเ้พื่อประโยชน์ใน
การวจิยัของบรรณาธกิารโดยปราศจากความยนิยอมของ
ผูเ้ขยีน 
 5) ความผดิพลาดที่พบในบทความที่ตพีมิพ์: เมื่อ
ผูเ้ขยีนพบความผดิพลาดทีส่ าคญัหรอืพบความไมถู่กตอ้งใน
งานตีพิมพ์ของตนและได้รายงานแก่บรรณาธิการ 
บรรณาธิการจะตีพิมพ์หน้าแก้ไขเพื่อปรับบทความให้มี
ความถูกตอ้ง หรอืเพกิถอนบทความหากจ าเป็น 
 
 
 

ค าแนะน าส าหรบัผูนิ้พนธ ์
การส่งต้นฉบบั 

ผู้นิพนธ์สามารถส่งต้นฉบับที่ เตรียมขึ้นตาม
รูปแบบที่ก าหนดมายังวารสารฯ ผ่ านระบบ online 
submission ที่ www.tci-thaijo.org/index.php/TJPP/about/ 
submissions ทัง้นี้ผู้ประสงค์จะส่งบทความต้องลงทะเบยีน
ในระบบดงักล่าวก่อน (กรุณาศกึษาขัน้ตอนจากคู่มอืการใช้
งานระบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์ในส่วนของคู่มือส าหรับ
ผูเ้ขยียน) หากท่านประสบปัญหาในการส่งบทความ กรุณา
แจง้ที ่sanguan.L@psu.ac.th 
 
ค่าธรรมเนียมและกระบวนการพิจารณาบทความ 
 วารสารมกีระบวนการพจิารณาบทความ 2 แบบ 
คอื แบบปกต ิ(ทราบผลการประเมนิบทความใน 6 สปัดาห์ 
โดยมคี่าธรรมเนียมการพจิารณาบทความ 2,500 บาท) และ
แบบเร่งด่วน (ทราบผลการประเมินใน 2 สปัดาห์ โดยมี
ค่าธรรมเนียมการพิจารณาบทความ 5,000 บาท) ผู้ส่ง
บทความสามารถเลอืกกระบวนการพจิารณาบทความโดย
ระบุในใบปะหน้าของต้นฉบบัทีส่่งมายงัวารสาร พรอ้มแนบ
หลักฐานการโอนเงิน (กรุณาดูที่ template ของต้นฉบับ) 
กรุณาโอนเงินไปยังบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา
มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์ชื่อบญัช ี“โครงการปรญิญาโท 
สาขาเภสชัศาสตร์สงัคมและการบรหิาร” เลขที่บญัช ี565-
266609-0 ประเภทบญัชีออมทรพัย์ (หมายเหตุ ส าหรบัผู้
โอนเงนิจากบางธนาคาร ชื่อเจ้าของบญัชทีี่ปรากฏจะเป็น 
พมิพ์วรา ตนัเวชศลิป์ ซึ่งเป็นประธานหลกัสูตรปรญิญาโท 
สาขาเภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร) ในการโอน
ค่าธรรมเนียมการพิจารณาบทความ ขอความกรุณาให้ผู้
แต่งบทความโอนเงนิเป็นจ านวน 2500 บาทหรอื 5000 บาท
แลว้แต่กรณีโดย “ไม่ต้อง” โอนค่าธรรมเนียมอื่น ๆ เช่น ค่า
แปลบทคดัย่อเป็นภาษาองักฤษหรอืค่าออกจดหมายต่าง ๆ 
ในรูปของกระดาษ ส าหรับผู้แ ต่งที่ เ ป็นบุคลากรหรือ
นักศึกษาของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลา 
น ค ริ น ท ร์  ก รุ ณ า ติ ด ต่ อ บ ร รณ า ธิ ก า ร ท า ง อี เ ม ล์  
sanguan.L@psu.ac.th ก่อนสง่บทความ 
 ในทุกบทความ วารสารจะแต่งตัง้ผูท้รงคุณวุฒเิพื่อ
พิจารณาคุณภาพบทความอย่างน้อย 2 ท่านที่มีความ
เชีย่วชาญตรงหรอืเกีย่วเน่ืองกบัเนื้อหาของบทความ และไม่
เป็นผู้มสี่วนได้ส่วนเสยีกบัผูแ้ต่งบทความ การประเมนิโดย
ผู้ทรงคุณวุฒเิป็นแบบ double blinded คอื มกีารปกปิดชื่อ



 

 

 

                

เจ้าของบทความแก่ผู้ทรงคุณวุฒ ิและเจ้าของบทความไม่
ทราบชื่อของผู้ทรงคุณวุฒิ ผลการประเมินมี 4 แบบ คือ 
ตีพิมพ์ได้โดยไม่ต้องแก้ไข ตีพิมพ์ได้แต่ต้องแก้ไขตาม
ค าแนะน า ต้องแก้ไขตามค าแนะน าและผ่านการพิจารณา
ใหม่จากผู้ทรงคุณวุฒิอีกครัง้หนึ่ ง และไม่ควรตีพิมพ์
บทความ การเลือกวิธีการพิจารณาอย่างเร่งด่วนมิได้
หมายความว่า บทความจะไดร้บัการตพีมิพเ์สมอไป 
 หากผลการประเมนิ คือ “ตีพิมพ์ได้แต่ต้องแก้ไข
ตามค าแนะน า” ผู้แต่งจะต้องแก้ไขบทความให้เสร็จสิ้น
ภายใน 20 วนัและส่งกลบัมายงัวารสาร หลงัจากนัน้กอง
บรรณาธกิารจะตรวจสอบบทความฉบบัแกไ้ข พร้อมทัง้จดั
หน้าให้อยู่ในรูปแบบที่พร้อมที่จะเผยแพร่ภายใน 10 วัน 
วารสารจะส่งต้นฉบบัที่จดัหน้าแล้วให้ผู้แต่งเพื่อตรวจสอบ
อีกครัง้ให้เสร็จสิ้นภายใน 7 วัน หลังจากนัน้ วารสารจะ
ด าเนินการออกจดหมายตอบรบัการตพีมิพใ์หแ้ก่ผูแ้ต่งและ
เผยแพร่บทความทางเวบ็ไซตต่์อไป 
 วารสารด าเนินการส่งเอกสารต่าง ๆ ใหแ้ก่ผูเ้ขยีน
บทความในรูปของอเิลก็ทรอนิกส ์อย่างไรกต็าม หากผูแ้ต่ง
บทความต้องการจดหมายจากทางวารสารในรูปของ
กระดาษ (เช่น จดหมายตอบรบัในการตพีมิพ)์ ทางวารสาร
ยินดีออกจดหมายในรูปกระดาษให้โดยคิดค่าธรรมเนียม
ฉบบัละ 200 บาท 
            
การเตรียมต้นฉบบั 

ต้นฉบับควรเตรียมด้วย Microsoft Office Word 
เป็นภาษาไทยหรอืองักฤษ ในลกัษณะดงัต่อไปนี้ 

ขนาดหน้า: กระดาษ A4 
ตวัอกัษร: Browallia New ขนาด 14 pt 
ขอบกระดาษ: 1 นิ้วทุกดา้น 
 ระยะห่างระหว่างบรรทดั: 2 เทา่ (double space) 
ท่านสามารถด ูtemplate ของตน้ฉบบัไดท้ีเ่วบ็ไซต์

ของวารสาร ต้นฉบับควรพิมพ์เป็นคอลัมน์เดียว ผู้ส่ง
ตน้ฉบบัไม่ตอ้งจดัพมิพเ์ป็นสองคอลมัน์ 

ตน้ฉบบัตอ้งมสีว่นประกอบดงันี้ 
1. ใบปะหน้าบทความระบุชื่อเรื่องภาษาไทยและ

องักฤษ ชื่อ สถานที่ติดต่อ และ E-mail ของผู้นิพนธท์ุกคน 
พร้อมระบุว่าผู้นิพนธ์ท่านใดคือผู้ประสานงานบทความ 
นอกจากนี้ วารสารใคร่ขอใหผู้น้ิพนธร์ะบุขอ้ความต่อไปนี้  ”
ขา้พเจ้าขอรบัรองว่าบทความนี้ไม่เคยตีพมิพ์เผยแพร่ที่ใด
มาก่อนและไม่อยู่ระหว่างการพจิารณาของวารสารฉบบัอื่น” 

2. บทคดัย่อ  ส าหรบับทความวจิยัทัง้ภาษาไทย
และภาษาองักฤษ ความยาวไม่เกนิ 350 ค า ประกอบด้วย
หัวข้อวัตถุประสงค์ วิธีการ ผลการวิจัย และสรุป ท้าย
บทคดัย่อใหเ้ขยีนค าส าคญัไม่เกนิ 6 ค า ส าหรบับทความที่
เ ป็นภาษาไทย ผู้แ ต่งสามารถเขียนเฉพาะบทคัดย่อ
ภาษาไทย โดยไม่ต้องส่งบทคดัย่อฉบบัภาษาองักฤษมา
ขณะส่งบทความครัง้แรกก็ได้ อย่างไรก็ตาม หลังจาก
บทความได้ผ่านการพิจารณาของผู้ทรงคุณวุฒิและได้รับ
การยอมรบัให้ตพีมิพใ์นวารสารแลว้ ผู้แต่งบทความจะต้อง
จดัท าบทคดัย่อภาษาองักฤษส่งกลบัมาพรอ้มบทความฉบบั
แก้ไข บทความปริทรรศน์ควรมีบทคัดย่อด้วย โดยใช้
รปูแบบตามความเหมาะสม 

กรุณาอย่าระบุชื่อผูน้ิพนธใ์นบทคดัย่อ ทัง้นี้เพื่อให้
การพจิารณาของผูท้รงคุณวฒุเิป็นไปแบบนิรนาม 

3. ส่วนเน้ือหา 
บทความวจิยัควรมคีวามยาวไม่เกนิ 20-25 หน้า 

(รวมรูป ตารางและเอกสารอ้างองิ)  โครงสร้างบทความมี
ดงันี้ 

3.1 บทน า (ความยาวไม่ควรเกนิสองหน้า) 
3.2 วธิกีาร ในส่วนนี้ หากงานวจิยันัน้เป็นงานวจิยั

ในมนุษย ์ผู้แต่งบทความจะต้องแสดงขอ้ความว่า งานวจิยั
นัน้ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรมวิจัย
ของ…(ระบุชื่อสถาบนัหรอืหน่วยงาน) หรอืแสดงขอ้ความใน
ท านองเดยีวกนันี้ นอกจากนี้ผูแ้ต่งบทความจะต้องสามารถ
แสดงหลกัฐานว่า โครงการวจิยัของตนไดผ้่านการพจิารณา
ของคณะกรรมการจริยธรรมวิจัยหากผู้ทรงคุณวุฒิของ
วารสารต้องการให้แสดงหลกัฐานดงักล่าว (แต่ไม่ต้องส่ง
หลักฐานดังกล่าวมายังวารสารในขณะที่ยื่นบทความให้
วารสารพจิารณา) 

3.3 ผลการศกึษาและการอภปิรายผล ผูน้ิพนธ์
สามารถแทรกรปูและตารางในเนื้อหาไดต้ามความเหมาะสม 

3.4 สรุปและขอ้เสนอแนะ 
3.5 กติตกิรรมประกาศ ผูน้ิพนธค์วรระบุแหล่งทุน

ทีส่นบัสนุนงานวจิยัในกติตกิรรมประกาศ 
3.6 เ อกสารอ้ า ง อิ ง  ( ก รุณา เขียนรายการ

เอกสารอา้งองิทา้ยบทความเป็นภาษาองักฤษ แมว้่าเอกสาร
ที่อ้างอิงนั ้นจะเป็นภาษาไทยก็ตาม ทัง้นี้ เพราะเป็น
ข้อก าหนดของการน าวารสารเข้าสู่ฐานข้อมูล Asean 
Citation Index) 

3.7 ภาคผนวก (ถา้ม)ี 



 

  

 

   

ส่วนบทความปริทรรศน์จะมหีวัขอ้ย่อยอย่างไรก็
ได้ตามความเหมาะสม และควรมีความยาวไม่เกิน 20-25 
หน้า 

กรุณาอย่าระบุชื่อผู้นิพนธ์ในบทความส่วนใด ๆ 
ทัง้นี้เพื่อให้การพิจารณาของผู้ทรงคุณวุฒิเป็นไปแบบนิร
นาม 

 
วารสารมีนโยบายไม่ร ับตีพิมพ์บทความที่มี

ลกัษณะต่อไปนี้ 
-งานวิจยัเชิงส ารวจที่วดัตัวแปรและแปลผลของ

คะแนนโดยแบ่งคะแนนออกเป็นช่วงที่เท่า ๆ กนั แต่ไม่มี
หลกัฐานรองรบัว่า การแบ่งดงักล่าวมคีวามเหมาะสม เช่น 
การส ารวจตัวแปรที่มีคะแนนระหว่าง 1-10 ซึ่งผู้วิจ ัยให้
ความหมายของช่วงคะแนนว่า 1-4 หมายถึงน้อย 4.01-7 
หมายถึงปานกลาง 7.01-10 แปลว่ามาก โดยมิได้แสดง
หลกัฐานว่า ท าไมถึงแบ่งเกณฑ์คะแนนเช่นนัน้ การรบัไม่
ตีพิมพ์บทความดังกล่าวเพราะการแบ่งคะแนนดังกล่าว
ก่อให้เกิดการแปลผลที่ไม่เหมาะสม เช่น จากตัวอย่าง
ข้างต้น 6.98 ถือว่ามีระดับปานกลาง ส่วน 7.01 ถือว่ามี
ระดบัมาก อย่างไรกต็าม วารสารยนิดรีบัพจิารณาบทความ
เชงิส ารวจทีแ่ปลผลคะแนนตามความหมายของสเกลทีใ่ชว้ดั 
เช่น วดัตวัแปรบนสเกลจาก 1-5 (1=ไม่เหน็ดว้ยอย่างยิง่ ถงึ 
5=เหน็ดว้ยอย่างยิง่) และผูว้จิยัแปลผลคะแนนทีว่ดัไดต้ามที่
ก าหนดในสเกล นอกจากนี หากผู้วิจ ัยใช้แบบสอบถาม
มาตรฐานทีม่เีกณฑแ์ปลผลซึง่ไดร้บัการพสิจูน์ความตรงมา
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว วารสารยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะรับ
พจิารณาบทความของท่าน 

 
การอ้างอิง 
การเขียนเอกสารอ้างอิงใช้รูปแบบแวนคูเวอร์ 

(Vancouver Style) กรุณาเขยีนรายการเอกสารอ้างองิทา้ย
บทความเป็นภาษาองักฤษ แมว้่าเอกสารทีอ่า้งองินัน้จะเป็น
ภาษาไทยก็ตาม ทัง้นี้ เพราะเป็นข้อก าหนดของการน า
วารสารเข้าสู่ฐานข้อมูล Asean Citation Index ซึ่งวารสาร
ก าลงัเตรยีมการอยู่ การอา้งองิในเนื้อเรื่องใหใ้สต่วัเลขก ากบั
ที่ท้ายขอ้ความโดยใช้ตวัเลขอารบคิอยู่ในวงเลบ็ เช่น การ
ฝึกงานมีผลต่อทักษะการจ่ ายยาของนักศึกษา ( 1) 
ผลการวจิยัพบความแตกต่างของผูป้ระกอบวชิาชพี (2-4,9) 

รูปแบบการเขียนรายการอ้างอิงท้ายบทความ
ขึน้กบัประเภทของเอกสารทีอ่า้งองิดงันี้ 

1. การอา้งองิบทความจากวารสาร 
 Deehan DJ, Bell K, McCaskie AW. Adolescent 

musculoskeletal injuries. J Bone Surg 2007;89:25-8. 
กรณีผู้เขยีนเกนิ 6 คน ให้ใส่ชื่อผู้เขยีน 6 คนแรก 

คัน่ด้วยเครื่องหมายจุลภาคและตามด้วย et al. ส าหรับ
เอกสารภาษาไทยใช้ค าว่า”และคณะ” ชื่อวารสารใช้ชื่อย่อ
ตามที่ก  าหนดใน Index Medicus (ตรวจสอบได้จาก 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov) ส าหรบัวารสารภาษาไทยให้
ใชช้ื่อเตม็ทีป่รากฎทีบ่นปก 

การเขียนแบบแวนคูเวอร์จะแสดงเฉพาะ ปีและ
เล่มที ่(volume) โดยไม่ตอ้งใสเ่ดอืนและฉบบัที ่

2. การอ้างอิงคอลมัน์เฉพาะในวารสาร เช่น บท
บรรณาธกิาร จดหมาย หรอือา้งองิบทคดัย่อท าดงันี้ 

Deehan DJ. Adolescent musculoskeletal 
injuries [editorial]. J Bone Surg 2007; 89: 25-8. 

3. การอา้งองิหนงัสอืทัง้เล่ม 
Stafford I. Coaching for long-term athlete 

development. 2nd ed. Leeds: Coach Foundation; 2005. 
4 การอา้งองิบทหนึ่งของหนงัสอื 
Blake G. Radiation protection. In: Ring F, 

Hadsall R, editors. Bone densitometry. 2nd ed. Bath: 
National Osteoporosis Society; 1998. p.116-26. 

5. การอ้างอิงบทความในหนังสือประกอบการ
ประชุม 

Bent M, Heim G. Dtecttion of privacy and 
security in medical care. In: Dunn C, Enhoff O, editors. 
Phartech 2009.  Proceedings of the Federal Pharmacy 
Congress; 2009 Jan 7-11; Bangkok, Thailand. Bangkok: 
Uthaitip; 2009. p.101-9. 

6. การอา้งองิวทิยานิพนธ ์
Kathrine S. Pharmacy home health care 

[dissertation]. St. Paul: University of Washington; 1995. 
7. การอา้งองิเอกสารเวบ็ไซต ์
Reshi L. Cancer: an introduction [online]. 2002 

[cited Dec 9, 2009]. Available from: www.psumed.ac.th/ 
cancer.htm. 

8.  การอ้างอิงพระราชบัญญัติ กฎกระทรวง 
ประกาศกระทรวง ค าสัง่ 

Cosmetic Act B.E. 2558.  Royal Gazette No. 
132, Part 86A (Sep 8, 2015). 



 

 

 

                

Public Health Ministerial Declaration No. 256 in 
2002 on drinking water in sealed containers (No 4) . 
Royal Gazette No. 119, Part 54D special (May 10, 
2002). 

Directive of Consumer Protection Committee 
no 7/ 2553 on authorization of competent officers to 
settle the case according to of the Consumer Protection 
Act, B.E. 2522. (Jul 16, 2010). 
  



 

  

 

   

      

 

สารบัญวารสารเภสัชกรรมไทย 
ปีที่ 11 เล่มที่ 1 ม.ค.-ม.ีค. 2562 

หน้าที่ 

1 บุคคลส ำคัญ : รองศำสตรำจำรย์ ดร. ภญ.สุนำลินี นิโครธำนนท์ ตอนที่ 1 (เผยแพร่: 1 ม.ค. 2562) 

3 ปัจจยัที่สัมพันธ์กับควำมกลัวภำวะน  ำตำลในเลือดต่ ำ 
      ปัญจณี กันทะวงษ์, อัญชลี เพิ่มสุวรรณ, สุระรอง ชินวงศ์, ดุจฤด ีชินวงศ์ (เผยแพร่: 1 ม.ค. 2562) 

18 กำรน ำระบบลีนมำประยุกต์ใช้ในงำนบริกำรผู้ป่วยนอกของศูนย์ บริกำรสำธำรณสุข 68 สะพำนสูง 
วิชชุลดำ ภำคพิเศษ, จันทรรัตน์ สิทธิวรนันท์ (เผยแพร่: 1 ม.ค. 2562) 

32 กำรจ ำลองผลกระทบทำงกำรเงนิจำกกำรเปล่ียนหลักเกณฑ์กำรเบิกจ่ำยค่ำยำกรณีบริกำรผู้ป่วยนอกในสำมระบบ
หลักประกันสุขภำพหลัก: กรณีโรงพยำบำลเฉพำะทำงจิตเวชแหง่หนึ่ง 

 ชฎีนำฏ ใหม่วัด, กุลจิรำ อุดมอักษร (เผยแพร่: 1 ม.ค. 2562) 

40 วิธีอ้ำปำกส ำหรับประเมินช่องปำกและล ำคอเพื่อแยกโรคคอหอยอักเสบและทอนซิลอักเสบเฉียบพลันที่มีสำเหตุ
จำกกำรติดเชื อไวรัสหรือแบคทีเรียในร้ำนยำ 

ประยุทธ ภูวรัตนำวิวธิ, ปณวัตร กระจ่ำงโอภำส (เผยแพร่: 1 ม.ค. 2562) 

50 ปัจจยัทีม่ีผลต่อกำรควบคุมระดับ INR และประสิทธิผลของกำรให้กล่องยำต่อควำมรว่มมือในกำรใช้ยำและกำร
ควบคุมระดับ INR ในผู้ปว่ยทีใ่ชย้ำวำร์ฟำริน 

 ศุภปริญญ ์แสงสุวรรณ, สัจจำภรณ์ ทองใบ, ปยิะภรณ์ กำงกั น, ศศิภำ อภิสกุลโรจน์, กฤษณี สระมุณี,                 
       วิระพล ภมิำลย์ (เผยแพร่: 1 ม.ค. 2562)  

61 กำรบูรณำกำรบทบำทของเภสัชกรด้ำนกำรคุ้มครองผู้บริโภคในระบบสุขภำพชุมชน 
       พงษ์ศักดิ์ นำต๊ะ, พักตร์วิภำ สุวรรณพรหม, รัตนำภรณ์ อำวิพันธ์ (เผยแพร่: 1 ม.ค. 2562) 

77 กำรบูรณำกำรในระบบสุขภำพชุมชน 
        พงษ์ศักดิ์ นำต๊ะ, พักตร์วิภำ สุวรรณพรหม, รัตนำภรณ์ อำวิพันธ์ (เผยแพร่: 1 ม.ค. 2562) 

93 ผลกระทบของภำวะพหุสัณฐำน CYP3A5 และขนำดยำ steroids ต่อสัดส่วนของระดับควำมเขม้ขน้ต่ ำสุดต่อ
ขนำดยำ tacrolimus ในผูป้ลูกถำ่ยไตชำวไทย 

อรรณพ ภู่ประดิษฐ,์ สมฤทยั วชัรำวิวัฒน์ (เผยแพร่: 1 ม.ค. 2562) 

105 ควำมชุกของกำรจ ำหน่ำยยำที่ไม่เหมำะสมของร้ำนช ำในจังหวัดพิษณุโลกและปจัจยัที่มผีล 
อัปสร บุญยัง, รุ่งทิวำ หมื่นปำ (เผยแพร่ : 1 ม.ค. 2562) 

119 ผลของกำรปรับชื่อยำด้วยภำษำไทยส ำหรับฉลำกของยำชื่อพ้องต่อควำมคลำดเคล่ือนในกำรจัดยำ 
สุชำติ เปี่ยมปรีชำ (เผยแพร่: 1 ม.ค. 2562) 

128 ต้นทุนประสิทธิผลยำต้ำนกำรอักเสบชนิดไม่ใช่สเตียรอยด์เทียบกบัสมุนไพรเถำวัลย์เปรยีงในกำรรักษำโรคข้อ
เข่ำเส่ือม 

นริศรำ จริตงำม, อัญชลี เพิ่มสุวรรณ (เผยแพร่: 1 ม.ค. 2562) 
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