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บทบรรณาธิการวารสาร
สวัสดีสมาชิกวารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้ทุกท่าน หลังจาก
ที่วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้ อยู่ในฐาน TCI (Thai Journal Citation
Index-TCI) กลุ่มที่ 1 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ท�ำให้วารสารของเราได้รับความสนใจจากอาจารย์
นักวิชาการ นักศึกษาทั้งระดับปริญญาโท และปริญญาเอก จากหลายหน่วยงานและหลายสถาบัน
การศึกษา แต่ถงึ กระนัน้ ทางวารสารก็ยงั คงค�ำนึงถึงคุณภาพของวารสารเป็นหลัก ตัง้ แต่การหาผูท้ รงคุณวุฒิ
ที่มีความเชี่ยวชาญตรงตามสาขา การติดตามการแก้ไขอย่างใกล้ชิดและเป็นกัลยาณมิตรกับผู้นิพนธ์
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เนื่องจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา ครบรอบวาระพิเศษสถาปนาวิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนี สงขลา ครบรอบ 50 ปี นี้ จึงใคร่ขอเชิญผู้นิพนธ์บทความทุกท่าน ร่วมส่งบทความเพื่อตีพิมพ์
เผยแพร่ในวารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้
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