คำ�แนะนำ�สำ�หรับผู้เขียน
วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ เป็นของสมาคม
พยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สำ�นักงานสาขาภาคะวันออกเฉียงเหนือ
ได้จดั ทำ� ขึน้ เพือ่ เป็นสือ่ กลางของบุคลากรพยาบาลและผูท้ เี่ กีย่ วข้อง
ในการส่งเสริมเผยแพร่ความรูแ้ ละแนวปฏิบตั จิ ากงานวิจยั บทความ
วิชาการ เพื่อเพิ่มพูนความเข้มแข็งทางวิชาชีพพยาบาล ดังนั้น
จึงใคร่ขอเชิญชวนให้พยาบาลทุกท่านและผู้ที่เกี่ยวข้องที่สนใจ
ส่งบทความมาเผยแพร่ในวารสารนี้ กองบรรณาธิการยินดีรับ
บทความที่ท่านส่งมาและยินดีสรรหาผู้เชี่ยวชาญในบทความที่
ท่านเขียนมาให้ขอ้ เสนอแนะ ในการปรับปรุงต้นฉบับให้ได้คณ
ุ ภาพ
อย่างสมบูรณ์แบบ โดยอยู่ในขอบเขตดังนี้

ประเภทของเรื่องที่จะตีพิมพ์

1. รายงานผลการวิ จั ย หรื อ รายงานการค้ น คว้ า และ
การสำ � รวจในด้ า นการพยาบาลหรื อ วิ ท ยาศาสตร์ สุ ข ภาพที่
ทำ�ขึ้นใหม่ (original article) ทั้งนี้จะต้องเป็นการศึกษาที่ส่ง
ประโยชน์ ทางการพยาบาล การศึกษาพยาบาล หรือการดูแลสุขภาพ
2. บทความทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการพยาบาลและ
การดูแลสุขภาพสาขาต่างๆ หรือวิชาชีพการพยาบาลฯ ทีม่ เี นือ้ หา
ทันสมัย นำ�เสนอองค์ความรู้และข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อ
การพยาบาลและการดูแลสุขภาพ
3. บทคัดย่อภาษาไทยและ Abstract ภาษาอังกฤษ จะต้อง
มีความยาวไม่เกินอย่างละ 250 คำ�

การเตรียมต้นฉบับ

1. ต้นฉบับทีจ่ ะส่งมาลงตีพมิ พ์ในวารสารการพยาบาลและ
การดูแลสุขภาพ ต้องไม่ควรเป็นเรื่องที่เคยพิมพ์หรือกำ�ลังอยู่ใน
ระหว่างการพิจารณาเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารอื่น
2. ต้นฉบับ ต้องส่งเข้าในฐานข้อมูล ICT Thaijo ของ
วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ และส่งเข้าใน E-mail:
jnatned@gmail.com

3. จัดเตรียมต้นฉบับโดยมีเนื้อหาบทความที่มีความยาว
ไม่เกิน 10 หน้า (รวมรูปภาพและตาราง) พิมพ์ด้วยตัวอักษร
TH Sarabun New ขนาด 14 ระยะห่างระหว่างบรรทัด 1 เท่า เว้น
ระยะขอบบน ล่าง ซ้าย และขวา 2.54 ซ.ม. พร้อมทัง้ เบอร์โทรและ
E-mail ของเจ้าของต้นฉบับที่สามารถติดต่อได้
4. ผูท้ ปี่ ระสงค์จะส่งบทความเพือ่ ขอตีพมิ พ์เผยแพร่ในวารสาร
ต้องสมัครเป็นสมาชิกวารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ

รูปแบบของการเตรียมต้นฉบับ

1. บทความทางวิชาการ เรียงลำ�ดับดังนี้
1.1 ชื่อเรื่อง (Title) ควรจะสั้นได้ใจความและสอดคล้อง
กับเนือ้ หาในเรือ่ ง ต้องไม่ระบุสถานที่ และคำ�เฉพาะในหัวข้อและ
เนื้อเรื่อง โดยพิมพ์ไว้หน้าแรกและมีชื่อเรื่องเป็นภาษาอังกฤษ
1.2 ชือ่ ผูเ้ ขียนและผูร้ ว่ มงาน (Author and Co-authors) ต้อง
ระบุชื่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษพร้อมวุฒิการศึกษาสูงสุด
ตัวอย่างเช่น สมจิต แดนสีแก้ว ปร.ด.*, Somjit Daenseekaew
Ph.D.* และผู้ร่วมงานอยู่ใต้ชื่อเรื่อง โดยเยื้องไปทางขวามือ ส่วน

ตำ�แหน่งและสถาบันหรือสถานที่ทำ�งานของผู้เขียน พิมพ์ไว้เป็น
เชิงอรรถของหน้าแรก
2. รายงานผลการวิจัย ควรเรียงลำ�ดับดังนี้
2.1 ชือ่ เรือ่ ง ชือ่ ผูว้ จิ ยั ผูร้ ว่ มวิจยั วุฒกิ ารศึกษาสูงสุด ตำ�แหน่ง
สถานทีท่ �ำ งาน ทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเช่นเดียวกับรูปแบบ
การเขียนบทความข้างต้น
2.2 บทคัดย่อ (Abstract) ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ไม่เกิน
อย่างละ 250 คำ� ให้ครอบคลุมหัวข้อดังนี้ ที่มาและความสำ�คัญ
(Background) วิธีดำ�เนินการศึกษา (methods) ผลการศึกษา
(results) สรุปผลการวิจัยและการนำ�ไปใช้ (conclusion and
application)
2.3 คำ�สำ�คัญ (Keywords) เป็นคำ�หรือข้อความสั้นๆ ที่
เป็นจุดสำ�คัญของเนื้อเรื่องทั้งหมดรวมกันแล้วไม่เกิน 5 คำ� อยู่ใน
หน้าเดียวกันกับบทคัดย่อเหนือเชิงอรรถ (Foot note) ต้องกำ�หนด
คำ�สำ�คัญทีเ่ ป็นสากล สามารถสืบค้นได้ เช่น กำ�หนดตาม Medical

subject headings (MeSH)
2.4 บทนำ� (Introduction) กล่าวถึง ที่มาและความสำ�คัญ

ของปัญหาการวิจัยอย่างสั้นๆ ที่ครอบคลุมตัวกระตุ้นจากความรู้
(knowledge trigger) จากการปฏิบตั งิ าน (practice trigger) และ/
หรือจากผู้ใช้บริการ (patient trigger) มีการทบทวนวรรณกรรม
ที่เกี่ยวข้องแบบบูรณาการเกี่ยวกับเรื่องที่ทำ�อย่างย่อๆ สะท้อน
สถานะองค์ความรูท้ เี่ กีย่ วข้องในการศึกษาและจุดอ่อนในองค์ความรู้
(gap of knowledge) และ/หรือจุดอ่อนในการปฏิบตั งิ าน (gap of
practice) และวัตถุประสงค์การวิจัย ขอบเขตการวิจัย และกรอบ
แนวคิดในการวิจัย
2.5 วิธีดำ�เนินการวิจัย (Methods) ให้กล่าวถึง
§§ ชนิดของการวิจัย (research design)
§§ สถานที่และวันเวลาที่ศึกษา
§§ กลุ่มประชากร และกลุ่มตัวอย่าง อธิบายลักษณะ การกำ�หนด
ขนาดตัวอย่าง และเกณฑ์การเลือกตัวอย่าง
§§ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
§§ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล อธิบายรายละเอียดเครื่อง
มือ การแปลผลคะแนน การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือทั้ง
ความตรง ความเชื่อมั่นและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
§§ เครื่องมือในการทดลองหรือแนวปฏิบัติ (กรณีการวิจัยแบบ
ทดลอง) อธิบายองค์ประกอบ เนื้อหา วิธีการใช้ และการตรวจ
สอบคุณภาพของเครื่องมือ
§§ การเก็บรวบรวมข้อมูล ระบุวิธีการและขั้นตอนในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล เพื่อสะท้อนให้เห็นคุณภาพของข้อมูลและ
มาตรฐานในการดำ�เนินการศึกษา
§§ การวิเคราะห์ข้อมูล การวิจัยเชิงปริมาณ ระบุสถิติที่ใช้และขั้น
ตอนการวิเคราะห์ขอ้ มูล การวิจยั เชิงคุณภาพระบุวธิ กี ารวิเคราะห์
ข้อมูลและการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของผลการวิเคราะห์
§§ จริยธรรมการวิจัย ระบุองค์กรที่พิจารณาจริยธรรมการวิจัย และ
รหัสหรือหมายเลขของเอกสารอนุมัติจริยธรรมการวิจัย งานวิจัย
ทีไ่ ม่ได้ขอรับพิจารณาจริยธรรมการวิจยั จะไม่ได้รบั การลงตีพมิ พ์

2.6 ผลการวิ จั ย (Results) รายงานผลการวิ จั ย เป็ น คำ �

บรรยายและตอบวัตถุประสงค์ของการวิจยั อาจแยกเป็นหัวข้อเพือ่
ให้เข้าใจง่าย หากมีตารางจะต้องไม่เกิน 2 ตาราง ซึ่งต้องไม่มีเส้น
แนวตัง้ บรรจุขอ้ มูล ทีส่ รุปจากผลอย่างชัดเจนให้พอเหมาะกับหน้า
กระดาษในแนวตั้ง หัวข้อของตารางอยู่ด้านบนของตาราง และ
ควรมีความสมบูรณ์เพียงพอที่จะให้ผู้อ่านเข้าใจข้อมูลที่นำ�เสนอ
และตัวเลขให้ใช้ทศนิยมหนึ่งตำ�แหน่ง กรณีรูปภาพ ใช้ภาพถ่าย
ที่มีความชัดเจน ที่ผู้นิพนธ์เป็นเจ้าของภาพ ขนาดโปสการ์ด ใส่
คำ�อธิบายรูปไว้ใต้ภาพโปสการ์ด คำ�อธิบายรูปให้ใส่ไว้ใต้ภาพ
2.7 การอภิปรายผล (Discussion) เริ่มด้วยการสรุปผล
การวิจัยสั้นๆ ทบทวนว่าผลการวิจัยตอบคำ�ถามการวิจัยหรือไม่
อภิปรายแนวคิดทีน่ �ำ มาใช้ในการวิจยั อธิบายเหตุผลทีผ่ ลการวิจยั
ออกมาดังที่เป็น และเปรียบเทียบผลการวิจัยกับงานวิจัยอื่น ระบุ
หากผลการวิจัยมีสิ่งค้นพบใหม่และอธิบายที่มาหรือเหตุผลที่น่า
เชื่อถือ ระบุจุดแข็งของการวิจัย ข้อจำ�กัดของการวิจัย (ถ้ามี) และ
ผูว้ จิ ยั ได้ด�ำ เนินการอย่างไรเพือ่ ลดผลกระทบของข้อจำ�กัดดังกล่าว
2.8 ข้อเสนอแนะ (Suggestion) เป็นการกล่าวถึงข้อเสนอ
แนะจากการวิจัย ทั้งในด้านการให้บริการพยาบาลและการดูแล
สุขภาพ หากเป็นวิจัยเชิงทดลอง ระบุว่าการทดลองมีผลมาก
น้อยเพียงใดต่อสถานการณ์หรือปัญหาของผูป้ ว่ ยทีต่ อ้ งการแก้ไข
(clinical significance) และมีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด
(practical significance) และข้อเสนอแนะเพื่อการศึกษาต่อไป
ผู้วิจัยควรให้ข้อเสนอแนะที่มาจากผลการวิจัยเท่านั้น
2.9 กิตติกรรมประกาศ (Acknowledgement) เป็นการ
แสดงความขอบคุณแก่ผู้ให้ความช่วยเหลือ หรือสนับสนุนงาน
วิจัยนั้น ๆ แต่มิได้เป็นผู้ร่วมงาน
2.10 เอกสารอ้างอิง (References) เอกสารอ้างอิงจำ�เป็นต้อง
ปรากฏทัง้ การเขียนบทความและรายงานผลการวิจยั มีรายละเอียด
ในการเขียนดังนี้

การเขียนเอกสารอ้างอิง

เอกสารอ้ า งอิ ง ต้ อ งอ้ า งเฉพาะเอกสารตรงกั บ สาระใน
บทความจริงและให้เขียนเป็นภาษาอังกฤษทัง้ หมด แม้วา่ ต้นฉบับ
เอกสารนั้นจะเป็นภาษาอื่นก็ตาม การเขียนเอกสารอ้างอิงต่างๆ
ให้ใช้ระบบแวนคูเวอร์ (Vancouvers’ style) ซึ่งนิยมใช้ใน
วารสารทั่วๆ ไปดังนี้
การอ้ า งเอกสารในเนื้ อ เรื่ อ ง ถ้ า อ้ า งผลงานหรื อ คั ด ลอก
ข้อความของผู้แต่งคนหนึ่งคนใดโดยเฉพาะ การอ้างอิงให้ใส่
หมายเลขกำ�กับไว้ข้างท้ายข้อความที่คัดลอกมา โดยตัวเลขพิมพ์
ด้วยตัวยก หมายถึง ลำ�ดับทีข่ องการเรียงเอกสารอ้างอิงทีอ่ า้ งไว้ใน
ท้ายบทความซึง่ ต้องเขียนให้ตรงกัน การเรียงหมายเลข ให้เริม่ ต้น
ด้วย เลข 1 แล้วเรียงลำ�ดับไปเรือ่ ย ๆ หากมีการอ้างอิงหรือคัดลอก
ข้อความนัน้ ซาํ้ ให้ใช้หมายเลขเดิมตามทีอ่ า้ งอิงในครัง้ แรกกำ�กับไว้
หลังข้อความนั้นด้วย
ตัวอย่าง อัตราการให้ลูกกินนมแม่อย่างเดียว 6 เดือนแรก
หลั ง คลอดตํ่ า กว่ า เป้ า หมายซึ่ ง กำ � หนดไว้ คื อ ให้ ลู ก กิ น นมแม่
อย่างเดียว 6 เดือน ให้ได้ร้อยละ 30 เมื่อสิ้นปี พ.ศ. 25491,2,3 มีการ
รณรงค์โดยใช้สื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมและใช้หลายวิธีร่วมกัน4,5

การเขียนเอกสารอ้างอิงท้ายบทความ เอกสารอ้างอิงต้อง
อ้างเฉพาะเอกสารที่ตรงกับสาระในบทความจริง และให้เขียน
เป็ น ภาษาอั ง กฤษทั้ ง หมดแม้ ว่ า ต้ น ฉบั บ เอกสารจะเป็ น ภาษา
อะไรก็ตาม
เอกสารอ้างอิงเป็นวารสาร การเขียนเอกสาร อ้างอิงที่เป็น
วารสาร ประกอบด้วย หมายเลขลำ�ดับการอ้างอิง ชื่อผู้แต่ง.
ชื่อบทความ. ชื่อวารสาร ปีที่พิมพ์; ฉบับที่ : หน้า. หากมีผู้เขียน
จำ�นวน 1-6 คนให้เขียนชือ่ ทุกคน ถ้ามากกว่านัน้ ให้เขียนชือ่ คนที่
1 ถึง 6 และคณะ. แทน
ตัวอย่างการอ้างอิงจากวารสาร

Chaichan S, Daenseekeaw S. Preventive factor of
alcohol use among teenager. Journal of Nurses’ Association
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1. กองบรรณาธิการจะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกเรื่องเพื่อตี

พิมพ์ให้เหมาะสมตามวัตถุประสงค์ของวารสารฯ และต้องได้รับ
การรับรองจากกรรมการจริยธรรม
2. เรือ่ งทีต่ พี มิ พ์แล้วเป็นสมบัตขิ องวารสารและเป็นผูส้ งวน
ลิขสิทธิ์ในทุกประการ
3. ความถูกต้องของข้อความหรือเรื่องราวที่ตีพิมพ์ถือเป็น
ความรับผิดชอบของผู้เขียน
4. บทความที่ได้รับตีพิมพ์ทุกชนิด ถือเป็นวิทยาทาน ไม่มี
ค่าตอบแทน แต่กองบรรณาธิการจะส่งวารสารทีต่ พี มิ พ์บทความ
นั้นให้ผู้เขียนจำ�นวน 1 ฉบับ
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