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วารสารพยาบาลศาสตร แ ละสุ ข ภาพ เป น วารสาร
วิชาการดานพยาบาลศาสตรและวิทยาศาสตรสุขภาพของ
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน จัดทําขึ้นโดยมี
วัตถุประสงคเพือ่ เผยแพรผลงานวิจยั และวิชาการทัง้ ภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ ที่ผานการตรวจสอบโดยกองบรรณาธิการ
หรือผูทรงคุณวุฒิภายในและภายนอกคณะพยาบาลศาสตร
มหาวิทยาลัยขอนแกน (peer review) อยางนอย 2 ทานที่
มีความเชี่ยวชาญทั้งในดานเนื้อหานั้น ๆ และดานระเบียบ
วิธวี จิ ยั บทความทีส่ ง มาเพือ่ รับการพิจารณาตีพมิ พในวารสารฯ
จะตองไมอยูระหวางการพิจารณาลงตีพิมพของวารสารฉบับ
อื่น และตองไมเคยตีพิมพในวารสารฉบับอื่นมากอน ในกรณี
ที่บทความไดรับการตีพิมพในวารสารฉบับนี้ ถือเปนสิทธิ์ของ
วารสารพยาบาลศาสตรและสุขภาพ
ประเภทของบทความที่รับตีพิมพ แบงเปน 5 ชนิด
ไดแก
1. บทความวิจยั (research articles) เปนบทความที่
เขียนขึ้นจากการศึกษาเชิงประจักษ เพื่อนําเสนอ
ผลการวิจัยอยางเปนระบบ สาระของบทความ
สะทอนใหเห็นขั้นตอนการศึกษาตามระเบียบ
วิธวี จิ ยั กลาวถึงความเปนมาและความสําคัญของ
ปญหา วัตถุประสงค ระเบียบวิธวี จิ ยั ทฤษฎีกรอบ
แนวคิด ผลการวิจยั สรุปและอภิปรายผลทีไ่ ดจาก
การศึกษา ซึง่ รวมถึงการวิจยั ชัน้ เรียน (classroom
research) และการวิจัยสถาบัน (institutional
research) ทั้งนี้ งานวิจัย ควรไดรับการพิจารณา
อนุมัติใหดําเนินการจากคณะกรรมการพิจารณา
จริยธรรมการวิจัยในมนุษยของสถาบัน องคกร
หรือหนวยงาน
2. บทความวิ ช าการ (academic articles) เปน
บทความทีเ่ ขียนขึน้ โดยทีผ่ นู พิ นธหยิบยกประเด็น
ใดประเด็ น หนึ่ ง หรื อ ปรากฏการณ ที่ เ กิ ด ขึ้ น
ในแวดวงวิชาการ วิชาชีพ มีวัตถุประสงคเพื่อ
วิเคราะหหรือวิพากษทศั นะหรือแนวคิดเดิม และ/
หรือนําเสนอแนวคิดใหม เนนการใหความรูเปน
สําคัญและตองนําเสนอขอมูลทางวิชาการ เอกสาร
อางอิง และเหตุผลที่พิสูจนได
3. บทความปริทศั น (review articles) เปนบทความ
ที่รายงานการทบทวนผลงานวิจัยอยางเปนระบบ

(systematic review) เกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
โดยเฉพาะ โดยผูน พิ นธไดมกี ารศึกษาเรือ่ งนีอ้ ยาง
กวางขวาง มีการวิเคราะหและเปรียบเทียบงาน
วิจยั สังเคราะหเปนองคความรูใ หมพรอมขอเสนอ
แนะ บทความปริทัศนควรเสนอแนวคิดใหมหรือ
องคความรูใ หม หรือกระตุน ใหเกิดการวิจารณใน
เรื่องใดเรื่องหนึ่ง
4. รายงานการศึกษาอิสระ (independent studies)
เป น บทความที่ ร ายงานเกี่ ย วกั บ การพั ต นา
นวัฒกรรมการประยุกตใชหลักฐานเชิงประจักษ
หรือรายงานผูปวย หรืออื่น ๆ
5. บทความพิเศษ (special articles) เปนบทความ
ที่ผูนิพนธเปนผูที่มีประสบการณในทางใดทาง
หนึ่ง และใชประสบการณนี้เขียนแสดงความคิด
เห็นในเรื่องนั้น มักเปนเรื่องที่อยูในความสนใจ
เป น พิ เ ศษหรื อ เป น บทความจากผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ
รวมถึงบทสัมภาษณพเิ ศษ ขอคิดเห็นของผูเ ชีย่ วชาญ
และบทวิจารณทเี่ กีย่ วของกับประเด็นวิทยาศาสตร
สุขภาพ โดยกองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิใ์ นการ
กําหนดผูนิพนธ
การเตรียมตนฉบับ (ขอใหดูตามแบบฟอรมของวารสาร
พยาบาลศาสตรและสุขภาพ)
1. บทความภาษาไทย
การใชภาษาไทยใหยดึ หลักของราชบัณฑิตยสถาน
พยายามหลีกเลี่ยงการใชภาษาอังกฤษในขอความภาษาไทย
ยกเวนกรณีจําเปน และไมใชถอยคํายอที่ยังไมเปนที่ยอมรับ
กันโดยทั่วไป การแปลศัพทอังกฤษเปนไทย หรือการเขียน
ทับศัพทใหยึดหลักของราชบัณฑิตยสถาน พิมพหนาเดียวบน
กระดาษขนาด A4 (216x279 มม.) เวนระยะหางจากขอบ
กระดาษดานบนและดานซายมืออยางนอย 40 มม. (1.5 นิ้ว)
ดานลางและดานขวามืออยางนอย 25 มม. (1 นิ้ว) พิมพดว ย
โปรแกรม Microsoft Words ดวยรูปแบบอักษร Cordia New
(สําหรับภาษาไทย) ขนาด 16 ตัวอักษรตอนิ้ว ไมเกิน 12 หนา
ใสเลขหนาตั้งแตหนาปกชื่อเรื่อง เรียงไปตามลําดับที่มุมขวา
ของกระดาษ ศัพทภาษาอังกฤษที่ปนในเนื้อเรื่องภาษาไทยให
ใชตวั เล็กทัง้ หมด ยกเวนชือ่ เฉพาะซึง่ ตองขึน้ ตนดวยอักษรใหญ
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1.1 ชื่อเรื่อง ประกอบดวย
1.1.1 ชื่อเรื่องควรสั้นกะทัดรัด ใชภาษา
ที่เปนทางการและครอบคลุมประเด็นหลักของการศึกษา ไม
ใชคํายอ ความยาวไมควรเกิน 100 ตัวอักษร ชื่อเรื่องสําหรับ
บทความภาษาไทย ต อ งมี ทั้ ง ภาษาไทยและภาษาอั ง กฤษ
สําหรับชื่อเรื่องภาษาอังกฤษไมตองขึ้นตนขอความดวยอักษร
ใหญทุกคํา ยกเวนชื่อเฉพาะซึ่งขึ้นตนดวยอักษรใหญ ตัวอยาง
เชน
ถูกตอง – The interventions for
pain management during the first stage of labor at Udonthani
Hospital
ไมถูกตอง – The Interventions
for Pain Management During the First Stage of Labor at
Udonthani Hospital
1.1.2 ชือ่ ผูน พิ นธ ตองมีทงั้ ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ โดยแสดงคํายอของวุฒกิ ารศึกษาในการประกอบ
วิชาชีพและวุฒิการศึกษาสูงสุดเทานั้น ไมใสตําแหนงวิชาการ
ในกรณีทมี่ ผี นู พิ นธหลายคน ใหเรียงชือ่ ตามลําดับความสําคัญ
ที่แตละคนมีสวนในงานวิจัยนั้น
1.1.3 แหล ง ทุ น สนั บ สนุ น วิ จั ย (ถ า มี )
(แทรกเชิงอรรถไวดานลางหนาแรก)
1.1.4 ตําแหนงของผูนิพนธ หนวยงาน
หรือสถาบันที่ผูนิพนธอยูขณะทําการวิจัย (แทรกเชิงอรรถไว
ดานลางในหนาแรก) ดังตัวอยาง
* ไดรับทุนสนับสนุนการวิจัยจาก.....................
** (ตําแหนง, ตําแหนงทางวิชาการ) หนวยงาน,
สถาบัน..........................
1.2 บทคั ด ย อ เป น เนื้ อ ความย อ ตามลํ า ดั บ
โครงสรางของบทความ ไดแก บทนํา วัตถุประสงค วิธกี ารศึกษา
ผลการศึกษาและวิจารณ ไมควรเกิน 150 คํา ใชภาษารัดกุม
เปนประโยคสมบูรณมีความหมายในตัวเอง ไมตองหาความ
หมายตอ ไมควรมีคาํ ยอ ใหเขียนบทคัดยอภาษาไทยกอนภาษา
อังกฤษ (เฉพาะบทความภาษาไทย) ทั้งนี้ บทคัดยอภาษาไทย
รวมกับบทคัดยอภาษาอังกฤษตองไมเกิน 300 คํา หรือ 1 หนา
กระดาษ A4
1.3 คําสําคัญหรือคําหลัก ระบุคําสําคัญภาษา
ไทย ใสไวในทายบทคัดยอของแตละภาษาโดยใหใช Medical
Subject Headings (MeSH)
1.4 บทนํา เปนสวนของบทความที่บอกเหตุผล
ที่นําไปสูการศึกษา ใหขอมูลทางวิชาการและวรรณกรรมที่
เกี่ยวของกับจุดมุงหมายของการศึกษาอยางกระชับ ลงทาย
ดวยวัตถุประสงคของการวิจัยนั้น
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1.5 วิธกี ารศึกษา ชีแ้ จง 2 หัวขอใหญ คือ เครือ่ ง
มือ และวิธีการศึกษา หัวขอเครื่องมือใหบอกรายละเอียดสิ่งที่
นํามาศึกษา จํานวน ลักษณะเฉพาะของตัวอยางทีศ่ กึ ษา ตลอดจน
เครื่องมือและอุปกรณตาง ๆ ที่ใชในการศึกษา หัวขอวิธีการ
ศึกษาอธิบายรูปแบบแผนการศึกษา การสุมตัวอยาง วิธีหรือ
มาตรการที่ใชศึกษา วิธีการเก็บขอมูล วิธีการวิเคราะหขอมูล
และสถิติที่ใช
1.6 ผลการศึกษา แจงผลทีพ่ บตามลําดับหัวขอ
ของแผนการศึกษาอยางชัดเจนไดใจความ ถาผลไมซับซอน
ไมมีตัวเลขมาก ควรบรรยายเปนรอยแกว แตถามีตัวเลขมาก
ตัวแปรมาก ควรใชตาราง แผนภูมิ โดยไมตอ งอธิบายในเนือ้ หา
ซํ้าอีกและไมควรมีตารางเกิน 3 ตารางหรือแผนภูมิ และมีการ
แปลความหมายของผลที่ ค น พบ หรื อ วิ เ คราะห แ ละสรุ ป
เปรียบเทียบกับสมมติฐานที่ตั้งไว
1.7 อภิ ป ราย วิจารณวาผลการศึกษาตรงกับ
วัตถุประสงคของการวิจัยหรือแตกตางไปจากผลงานที่มีผู
รายงานไวกอนหรือไม อยางไร เพราะเหตุใดจึงเปนเชนนั้น
ไมควรคาดเดาอยางเลื่อนลอย โดยปราศจากพื้นฐานอางอิงที่
แนนอน และใหจบบทความดวยขอยุติสรุปวาผลที่ได ตรงกับ
วัตถุประสงคการวิจยั หรือไม ใหขอ เสนอแนะทีจ่ ะนําผลการวิจยั
ไปใชประโยชน หรือประเด็นคําถามการวิจัยสําหรับการวิจัย
ตอไป
1.8 ขอเสนอแนะ ใหระบุขอเสนอที่ผูเกี่ยวของ
หรือสถาบันทีเ่ กีย่ วของสามารถนําไปใชในการกําหนดนโยบาย
การปฏิบัติงาน ตลอดจนการวิจัยหรือพัฒนาองคความรูใน
รูปแบบตาง ๆ
1.9 ตาราง ภาพ และแผนภูมิ ชื่อตาราง ภาพ
และแผนภูมิ เรียงเลขตามลําดับเนื้อหาของบทความและแยก
ลําดับตามประเภท มีคําอธิบายสั้น ๆ แตไดสาระครบถวน
เนือ้ หาของตารางอธิบายแยกไวตา งหาก ภาพเขียนและแผนภูมิ
ควรเขียนดวยหมึกอินเดียบนกระดาษอารต ถาเปนเครือ่ งพิมพ
คอมพิ ว เตอร ต อ งเป น เครื่ อ งพิ ม พ เ ลเซอร หรื อ เครื่ อ ง
พลอตเตอรหมึกขาวดําเทานั้น
1.10 กิตติกรรมประกาศ มีเพียงสัน้ ๆ แจงใหทราบ
วามีการชวยเหลือที่สําคัญจากที่ใดบาง
1.11 เอกสารอางอิง ใชระบบ Vancouver style ดูใน
หัวขอการเขียนเอกสารอางอิงและตองเปนภาษาอังกฤษเทานัน้
กรณีทเี่ ปนภาษาไทย ใหเขียนเปนภาษาอังกฤษและตอทายดวย
(in Thai) และตองสะกดชื่อผูนิพนธจากภาษาไทยเปนภาษา
อังกฤษใหถูกตอง โดยตรวจสอบจากฐานขอมูลอิเล็กโทรนิกส
ที่ผูนิพนธเคยตีพิมพผลงาน หรือจากเวปไซตตาง ๆ เชน
เวปไซตตนสังกัดของผูนิพนธ
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2. บทความภาษาอังกฤษ
ใหใชภาษาอังกฤษของอเมริกันทั้งฉบับ พิมพ
หนาเดียวบนกระดาษขนาด A4 (216x279 มม.) เวนระยะ
ห า งจากขอบกระดาษด า นบนและด า นซ า ยมื อ อย า งน อ ย
40 มม. (1.5 นิ้ว) ดานลางและดานขวามืออยางนอย 25
มม. (1 นิ้ว) พิมพดวยโปรแกรม Microsoft Words ดวยรูป
แบบอักษร Times New Roman ขนาด 12 ตัวอักษรตอนิ้ว
ไมเกิน 12 หนา ใสเลขหนาตั้งแตหนาปกชื่อเรื่อง เรียงไป
ตามลําดับที่มุมขวาของกระดาษ ศัพทภาษาอังกฤษที่ปนใน
เนือ้ เรือ่ งภาษาไทยใหใชตวั เล็กทัง้ หมด ยกเวนชือ่ เฉพาะซึง่ ตอง
ขึ้นตนดวยอักษรใหญ
รายละเอียดของการเตรียมตนฉบับอื่นๆ ไดแก
ชื่อเรื่อง คําสําคัญหรือคําหลัก ความเปนมาและความสําคัญ
ของปญหา วิธีการศึกษา ผลการศึกษา อภิปราย ขอเสนอแนะ
ตาราง ภาพ และแผนภูมิ กิตติกรรมประกาศ และเอกสาร
อางอิง ใหใชแนวทางเดียวกับการเตรียมบทความภาษาไทย
องคประกอบของบทความ
1. บทความวิจัย (research articles) ความยาว 12
หนา ประกอบดวย
1.1 ชื่อเรื่อง
1.2 ชื่อผูนิพนธ
1.3 บทคัดยอ (abstract)
1.4 คําสําคัญหรือคําหลัก (keywords)
1.5 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
(background and rational of the study)
1.6 วิธีการศึกษา (methods)
1.7 ผลการศึกษา (results)
1.8 อภิปราย (discussion)
1.9 ขอเสนอแนะ (suggestion)
1.10 ตาราง ภาพ และแผนภูมิ
1.11 กิตติกรรมประกาศ (acknowledgement)
กลาวเพียงสั้นๆ ถึงแหลงทุนที่สนับสนุนการศึกษาเทานั้น
1.12 เอกสารอางอิง (references)
2. บทความวิชาการ (academic articles) ความยาว
10-12 หนา ประกอบดวย
2.1 ชื่อเรื่อง
2.2 ชื่อผูนิพนธ
2.3 บทคัดยอ (abstract)
2.4 คําสําคัญหรือคําหลัก (keywords)
2.5 สวนนํา (introduction) ควรประกอบดวย
หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค ขอบเขตของเรื่องและ
คําจํากัดความหรือนิยามตาง ๆ
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2.6 เนื้อหา (contents) เปนสวนของเรื่องราวที่
นําเสนอ แบงเปนประเด็นหลัก ประเด็นรอง ประเด็นยอย โดย
สอดแทรกแนวคิด ทัศนคติ และแสดงความคิดเห็นในแงมุม
ตาง ๆ โดยอางอิงจากหลักฐานเชิงประจักษ และแหลงอางอิง
ที่นาเชื่อถือ
2.7 สวนสรุป (conclusion) ขมวดประเด็นสําคัญ
กระตุนผูอานใหคิดตาม และใหขอเสนอแนะในการนําไปใช
2.8 ตาราง ภาพ และแผนภูมิ (ไมเกิน 1-2
ตาราง ภาพ และแผนภูมิ)
2.9 กิตติกรรมประกาศ (acknowledgement)
กลาวเพียงสั้นๆ ถึงแหลงทุนที่สนับสนุนการศึกษาเทานั้น
2.10 เอกสารอางอิง (references)
3. บทความปริทัศน (review articles) ความยาว
10-12 หนา ประกอบดวย
3.1 ชื่อเรื่อง
3.2 ชื่อผูนิพนธ
3.3 บทคัดยอ (abstract)
3.4 คําสําคัญหรือคําหลัก (keywords)
3.5 สวนนํา (introduction) ควรประกอบดวย
หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค ขอบเขตของเรื่องและ
คําจํากัดความหรือนิยามตาง ๆ
3.6 เนื้อหา (contents) นําเสนอการสังเคราะห
ผลจากรายงานวิจยั หลาย ๆ ฉบับ เพือ่ ประมวลเปนเนือ้ หาสาระ
หรือขอโตแยงในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง โดยตองมีการเปรียบเทียบ
ขอสรุปของแตละการศึกษาวามีความสอดคลองกันหรือไม
หากไมสอดคลองกันจะมีแนวทางทําใหผลการศึกษามีความ
ชัดเจนไดอยางไร เปนการแนะแนวทางการวิจัยในอนาคต
ผูน พิ นธตอ งลําดับการเขียน แยกประเด็นหรือลําดับเหตุการณ
ใหงายตอการทําความเขาใจ
3.7 สวนสรุป (conclusion) ขมวดประเด็นสําคัญ
แนะแนวการพัฒนางานวิจัยในอนาคต
3.8 ตาราง ภาพ และแผนภูมิ (ไมเกิน 1-2
ตาราง ภาพ และแผนภูมิ)
3.9 กิตติกรรมประกาศ (acknowledgement)
3.10 เอกสารอางอิง (references)
4. รายงานผูปวย (case reports) ความยาวไมเกิน
10 หนา ประกอบดวย
4.1 ชื่อเรื่อง
4.2 ชื่อผูนิพนธ
4.3 บทคัดยอ (abstract)
4.4 คําสําคัญหรือคําหลัก (keywords)
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4.5 บทนํา (introduction)
4.6 รายงานผูปวย (case report) เปนรายงาน
ผูป ว ยทีม่ คี วามนาสนใจ เชน ความผิดปกติหรือโรคทีพ่ บไดยาก
หรือการบาดเจ็บ หรือนวัตกรรมใหมๆ ทีไ่ มเคยรายงานมากอน
4.7 วิจารณ (discussions)
4.8 สรุป (conclusions)
4.9 ตาราง ภาพ และแผนภูมิ (ไมเกิน 1-2
ตาราง ภาพ และแผนภูมิ)
4.10 กิตติกรรมประกาศ (acknowledgement)
4.11 เอกสารอางอิง (references)
5. บทความพิเศษ (special articles) ความยาว
ไมเกิน 10 หนา รูปแบบการเขียนอนุโลมตามผูเขียน แตใหคง
สาระสําคัญของบทนํา วิธีการศึกษา ผลการศึกษา อภิปรายผล
สรุป และเอกสารอางอิง
การเขียนเอกสารอางอิง
การเขียนเอกสารอางอิงใชระบบแวนคูเวอร (Vancouver style) ใสเลขยกหลังขอความหรือหลังชือ่ บุคคลเจาของ
ขอความที่นํามาอางอิง ใชหมายเลข 1 สําหรับการอางอิง
อันดับแรก และเรียงตอไปตามลําดับ ถามีการอางอิงซํ้าใหใส
หมายเลขเดิม การใสหมายเลขใหเรียงลําดับอางอิงในเนือ้ เรือ่ ง
ไมเรียงลําดับตามอักษรของผูนิพนธ ใหเขียนเอกสารอางอิง
เปนภาษาอังกฤษทัง้ หมด สําหรับเอกสารอางอิงทีแ่ ปลงมาจาก
ภาษาไทย ใหใชป ค.ศ. แทน พ.ศ.
โปรดสังเกตชนิดของตัวอักษร ชื่อของเรื่องจะใชตัว
พิมพเล็กทัง้ หมด ยกเวนอักษรตัวแรกและชือ่ เฉพาะ นอกจากนี้
ใหสงั เกตการใชเครือ่ งหมายวรรคตอน และชองไฟ ดังตัวอยาง
การอางอิงแตละประเภทที่นําเสนอ ตอไปนี้
1. บทความทั่วไป
1.1 ชือ่ วารสารจะเปนชือ่ ยอ โดยตองเปนไปตาม
กําหนดใน Index Medicus ซึง่ จะหาไดตามหองสมุดทัว่ ไปหรือ
คนดูจาก Internet เวปไซตของ National Library of Medicine ที่
http://www/nlm.nih และไมมีการใชเครื่องหมายวรรคตอน
กับชื่อยอของวารสาร
1.2 ในกรณีทผี่ นู พิ นธเปนบุคคล ใหใสชอื่ ทุกคน
ถามากกวา 6 คนแรกตามดวย et.al
1.3 กรณีผูนิพนธเปนหนวยงาน เขียนอางอิง
ดังนี้
The Cardiac Society of Australia and New
Zealand. Clinical exercise stress testing. Safety and performance guidelines. Med J Aust 1996; 164: 282-4.
1.4 กรณีไมมีชื่อผูนิพนธ เขียนอางอิง ดังนี้
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Cancer in South Africa [editorial]. S Afr
Med J 1994; 84: 15.
1.5 กรณีทเี่ รียงเลขหนาเฉพาะในฉบับ ไมตอ กัน
ไปตลอดปที่ตีพิมพ ตองใสฉบับที่ตีพิมพ ดังนี้
Kreetiyutanont S, Srisaeng P, Kamwilaisak R, Ungpansattawong S. The relationships between
selected factors and maternal grief after termination of
pregnancy due to fetal anomalies. Journal of Nursing Science
& Health 2014, 37(3): 27-36. (In Thai)
1.6 กรณีที่มีการเรียงตัวเลขหนาตอกันตลอดป
ที่พิมพ ไมตองใสฉบับที่ตพี ิมพ ดังนี้
Yoos HI, McMullen A. Symptom perception and evaluation in childhood asthma. Nurs Res 1999;
48: 2-8.
1.7 กรณีที่เปนฉบับเสริม (supplement)
Shen HM, Zhang QF. Risk assessment of
nickel carcinogenicity and occupational lung cancer. Environ
Health Perspect 1994; 102 suppl 1: 275-82. ตัวอยางนี้
แสดงวาเปน Volume 102 ฉบับเสริมที่ 1
กรณีเอกสารอางอิงเปนคอลัมนเฉพาะ ซึ่งไมจัดเปนนิพนธ
ตนฉบับ เชน บทบรรณาธิการ จดหมายหรือบทคัดยอ ใหแสดง
ชนิดของเอกสารภายในเครื่องหมาย [ ] ดังนี้
Enzenberger W, Fishcer PA. Metronone
in Parkinson’s disease [letter]. Lancet 1996; 347: 1337.
2. หนังสือ
ชื่อหนังสือใชตัวพิมพเล็กทั้งหมด ยกเวนอักษร
ตัวแรกและชื่อเฉพาะ
2.1 หนังสือทีม่ ผี นู พิ นธเปนสวนตัว เขียนอางอิง
ดังนี้
Ringsven MK, Bond D. Gerontology and
leadership skills for nurses. 2nd ed. Albany, NY: Delmar
Publishers; 1996.
2.2 หนังสือที่มีผูนิพนธเปนบรรณาธิการหรือ
ผูรวบรวม เขียนอางอิง ดังนี้
Nomar IJ, Redfem SJ, editors. Mental
health care for elderly. New York: Churchill Livingstone;
1996.
2.3 กรณี ที่ ผู นิ พ นธ เ ป น หน ว ยงานและเป น ผู
พิมพ เขียนอางอิง ดังนี้
Institute of Medicine (US). Looking at the
future of the medicine program. Washington: The Institute;
1992.
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2.4 บทในหนังสือหรือตํารา เขียนอางอิง ดังนี้
Phillips 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.
2.5 บทวิทยานิพนธ แสดงเพียงแตชอื่ มหาวิทยาลัย
และเมือง สําหรับวิทยานิพนธตางประเทศ วงเล็บชื่อรัฐหลัง
ชื่อเมือง ดังนี้
Kaplan SJ. Post hospital home health care:
The elderly’s access and utilization [dissertation]. St Louis
(MO): Washington Univ.; 1995.
3. สื่อหรือวัสดุอิเล็กโทรนิกส
3.1 บทความวารสารทางอินเตอรเนต (e-journal)
Abood S. Quality improvement initiative in
nursing homes: The ANA acts in an advisory role. Am J Nurs
[Internet]. 2002 Jun [cited 2002 Aug 12]; 102(6):966 - 9.
Available from: http://www.nursingworld.org/AJN/2002/
june/Wawatch.htm
3.2 หนังสือทางอินเตอรเนต (e-book)
Salley K. Physical medicine and rehabilitation [Internet]. New Delhi: World Technologies; 2012 [cited
2013 Nov 17]. Available from EBSCOhost eBook Collection: http://search.ebscohost.com.prxusa.lirn.net/login.asp
x?direct=true&db=nlebk&AN=406964&site=ehost-live
3.3 โฮมเพจ/เวบไซต (homepage/website)
American Medical Association. Medical
leaders urge collection of demographic information as a step
toward ending health care disparities [Internet]. Chicago:
American Medical Association; 2011[updated 2011 April
28; cited 2011 May 4th]. Available from: http://www.
ama-assn.org/ama/pub/news/news/medical-leadersurge-collectiondemographic. page
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การสงตนฉบับ
ผูนิพนธตองสมัครเปนสมาชิกวารสารพยาบาลศาสตร
และสุขภาพ จากนัน้ จึงจะสามารถสงตนฉบับบทความไดทรี่ ะบบ
วารสารอิเล็กทรอนิกส วารสารพยาบาลศาสตรและสุขภาพ
http://www.tci-thaijo.org/index.php/nah เมื่อระบบไดรับ
บทความเรียบรอยแลว ระบบจะสงอีเมลแจงกลับอัตโนมัติให
ผูนิพนธ และผูนิพนธสามารถตรวจสอบสถานะบทความไดที่
ระบบวารสารฯ โดยสามารถศึกษาการใชงานไดจากคูมือการ
ใชงานระบบวารสารอิเล็กทรอนิกส วารสารพยาบาลศาสตร
และสุขภาพ โดยดาวนโหลดคูมือฯ ไดที่เมนูประกาศขาวสาร
(announcements)
กรณีมีขอสงสัยเกี่ยวกับการสมัครสมาชิกวารสารและ
การส ง บทความออนไลน ติ ด ต อ ฝ า ยบริ ห ารจั ด การวารสาร
พยาบาลศาสตรและสุขภาพ คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัย
ขอนแกน ถนนมิตรภาพ อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน 40002
โทรศัพท 043-362012, 043-202407 ตอ 117 โทรสาร
043-362012, 043-348301 หรืออีเมล wchawe@kku.
ac.th, kanokon@kku.ac.th, cjeree@kku.ac.th
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Author guidelines
The Journal of Nursing Science and Health is a
quarterly peer-reviewed journal produced by the Faculty of
Nursing, Khon Kaen University, Thailand. The journal aims
to publicize high quality empirical studies and scholarly papers
in the field of nursing and related health sciences. We accept
both Thai and English manuscripts which have not previously
been published elsewhere. Once accepted and published,
manuscript copyright will be automatically transferred to the
journal.
Types of articles
The following five types of articles are published by
the Journal of Nursing Science and Health:
1. Research articles are papers written to illustrate
a clearly stated research question or hypothesis, which is
tested empirically through the application of sound research
protocol. Content presents background and rational of the
study, objectives, design, theoretical framework, results,
and discussion. This includes classroom research as well as
institutional research. All research involving human subjects
must receive approval from the IRB.
2. Academic articles are scholarly papers written
by experts in academic or professional fields. They aim to
analyze or criticize findings from previous studies on a topic as
well as to formulate new concepts or theories based on existing research. They are excellent sources for finding out what
has been studied or researched as well as updates on existing
knowledge.
3. Review articles are written in an attempt to systematically analyze or discuss research previously published
by others. Authors will analyze, compare, summarize or
classify the current state of understanding on a particular topic
they have studied extensively. Additionally, a review should
propose new ideas or new knowledge.
4. Independent studies are articles which report on
the development of innovations, the application of evidencebased practice including reports on case studies and others.

5. Special articles are written by experienced authors to comment on special matters that are current issues of
interest. Special articles include exclusive interviews, expert
opinion and analytical critique related to health. The editorial
board reserves the right to determine qualified authors.
Manuscript preparation
Your manuscript must be written in clear, comprehensible American English. References and figures should
be cited in English only. If you have concerns regarding the
level of English in your submission, please ensure that it is
proof-read before submission by a native English speaker or
a scientific editing service prior to submission.
Manuscripts must be prepared using Microsoft
Word on single-sided A4 (216 x 279 mm.) paper. Page
set up should include 40 mm (1.5 inches) on the top and
left margins and 25 mm (1 inch) on the bottom and right
margins. Times New Roman, 12 point-font size, single spacing should be set consistently. Each page is to be numbered
consecutively, including title page and reference page. Type
the numbers in the upper right-hand corner using Arabic
numerals. Manuscripts should appear in the following order:
1. Title page
The title must be shorter than 100 characters, both
concise and informative. Only the first word in the sentence
and proper nouns should be capitalized.
Correct – Interventions for pain management
during the first stage of labor at Udonthani Hospital
Incorrect – Interventions for Pain Management
During the First Stage of Labor at Udonthani Hospital
1.1 Authors shall be listed in order of contribution to the paper beneath the title. Use first name, then
middle initial (if any), followed by the last name with each
name separated by comma. Authors’ names should include an
abbreviation of their highest academic qualification. Authors’
academic titles, grants/funding, and affiliation should be typed
as a footnote at the bottom left corner of the title page. Affili-
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ations should comprise of the department, institution (usually
university or company), city, and state (or nation).
2. Abstract
Abstracts must not be of more than 150 words and
shall contain objectives of the research, material and methods
used, results, and conclusions. Abstracts should be structured
according to types of articles. Abbreviations are to be avoided.
3. Keywords
Abstract must be followed by 3-5 keywords using
Medical Subject Headings (MeSH).
4. Introduction
Introductions should be brief indicating the essential background information and rational of the study.
Introduction should also clearly state hypothesis or purpose
statement and why the author deems it important.
5. Material and methods
Authors must provide concise but complete information for material and methods to enable other scientists to
repeat the research presented, if needed. Details of materials
(i.e. interventions, programs, and questionnaires), subjects’
characteristics, sampling techniques, research protocol for
data collection, and statistics used for data analysis must be
clearly indicated.
6. Results
Data acquired from the research with appropriate
statistical analysis described in the methods section ought to
be included in this section. Results should describe the finding
observed in accordance with research questions or hypothesis.
Numerical data should be presented in tables and graphs. The
same data/information given in tables must not be repeated in
a figure or text. The total number of table and figures combined
may not exceed 3.
7. Discussion
Discussion shall relate to the results for current
understanding of the scientific problems being investigated in
the study. This section must include implications of the main
findings and the exploring of possible mechanisms or explanations for those findings and their limitations. Authors have
to compare and contrast the results with previous studies and
then try to explain, with strong empirical evidence, why and
how different results have occurred. Finally, recommendations for future research and clinical practice may be given.
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8. Implications
Suggest how the findings may be important for
policy, practice, theory, and subsequent research.
9. Figures and tables
It is essential that all illustrated figures and tables
are clear and legible. All figures and tables must be given a
clear and concise title. The numbering used for tables and
figured should be separate and proceed chronologically.
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section.
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