คาแนะนาการเตรียมและส่งต้นฉบับ
วารสารการพยาบาล สุขภาพและสาธารณสุข
กองบรรณาธิการวารสารการพยาบาล สุขภาพและสาธารณสุข ขอเชิญสมาชิกและผู้สนใจทุกท่านร่วมส่ง
บทความวิชาการ และบทความวิจัยที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การพยาบาล การสาธารณสุข การศึกษา และด้านอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้องในสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพเพื่อตีพิมพ์ เผยแพร่ ทั้งนี้ผลงานที่ส่งมาให้พิจารณาเพื่อตีพิมพ์ ต้องไม่เคย
ตีพิมพ์หรืออยู่ในระหว่างพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารอื่น
ชนิดของเรื่องที่จะตีพิมพ์
1. บทความวิชาการด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้แก่ การพยาบาล การสาธารณสุข การศึกษา และด้านอื่น
ๆ ที่เกี่ยวข้องในสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
2. บทความวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้แก่ การพยาบาล การสาธารณสุข การศึกษา และด้านอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้องในสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
รายการตรวจสอบก่อนส่งบทความ
1. บทความวิชาการด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้แก่ การพยาบาล การสาธารณสุข การศึกษา และด้านอื่น
ๆ ที่เกี่ยวข้องในสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
2. บทความวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้แก่ การพยาบาล การสาธารณสุข การศึกษา และด้านอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้องในสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
3.บทความนี้ยังไม่เคยตีพิมพ์หรืออยู่ในระหว่างการพิจารณาเพื่อตีพิมพ์ในวารสารอื่น
4. หากเป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์หรือปริญญานิพนธ์ต้องผ่านการเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิจัย
5. บทความจะต้องพิมพ์ภายใต้รูปแบบตามที่วารสารกาหนดอย่างเคร่งครัด
การเตรียมต้นฉบับบทความ
1. ต้นฉบับต้องพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์โปรแกรมสาเร็จรูป MS Word 97/03 for Windows ขนาด 15
แบบอักษรใช้ TH SarabunPSK (ในตารางขนาด 14) พิมพ์หน้าเดียวในกระดาษ A4 ระยะขอบกระดาษ ด้านบน–
ล่าง 2.54 cm. ด้านซ้าย 2.54 cm. ด้านขวา 2.54 cm. จานวนไม่เกิน 15 หน้า รวมรายการอ้างอิง

2. ชื่อเรื่อง เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ พิมพ์ด้วยตัวหนาไว้หน้าแรกตรงกลาง ขนาดอักษร 17
3. ชื่อผู้เขียน เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ พิมพ์ด้วยตัวอักษรปกติ ขนาด 14 (หนา) อยู่ใต้ชื่อเรื่อง ให้
ระบุ ตัวเลขเป็นตัวยกท้าย และสถานที่ทางาน ภาษาไทยและภาษาอัง กฤษ พิมพ์ด้วยตัวอักษรปกติ ขนาด 12
(หนา) ให้ระบุตัวเลขเป็นเลขยกท้ายให้ตรง กับชื่อผู้นิพนธ์ ทั้งนี้เฉพาะผู้ วิจัยหลักเพิ่มเบอร์โทรศัพท์ และ e-mail
ในส่วนล่างสุด
4. มีบทคัดย่อภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ไม่เกิน 300 คา
5. กาหนดคาสาคัญ (Keyword) ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ (จานวน 3 – 5 คา)
6. การเรียงหัวข้อ หัวข้อใหญ่สุดให้พิมพ์ชิดขอบด้านซ้าย ขนาดอักษร 16 (หนา)
7. การเรียงหัวข้อ หัวข้อย่อยให้ย่อหน้า 1.25 ซม. ขนาดอักษร 15 (หนา)
8. การใช้ ตั ว เลขค าย่ อ และวงเล็ บ ควรใช้ เ ลขอารบิ ก ทั้ ง หมดใช้ ค าย่ อ ที่ เ ป็ นสากลเท่า นั้ น การวงเล็ บ
ภาษาอังกฤษ ควรใช้ Capital Letters เช่น Student Centered Learning
9. การกาหนดเลขหัวข้อ หัวข้อใหญ่ให้ย่อหน้า 1.25 ซม. หัวข้อย่อยใช้หัวข้อ หมายเลขระบบทศนิยม
หัวข้อย่อยถัดมาให้ย่อหน้า 2 ซม. หัวข้อย่อยถัดมาให้ย่อหน้า 2.5 ซม. หัวข้อย่อยถัดมาให้ย่อหน้า 3 ซม. หัวข้อ
ย่อยถัดมาให้ย่อหน้า 2 ซม. หลังจากนั้นถัดมาหัวข้อละ 0.5 เซนติเมตร และใช้ “-” แทนการกากับแทนตัวเลข
เช่น
1. ...........
1.1 ..........
1.1.1 ..........
1.1.1.1 .........
1) ..........
1.1) ..........
- ............
10. ตารางและภาพประกอบ ให้ระบุชื่อตารางไว้เหนือตารางแต่ละตารางและระบุชื่อภาพแต่ละภาพไว้ใต้
ภาพนั้น ๆ เว้นบรรทัดเหนือชื่อตาราง และเหนือรูปภาพ 1 บรรทัด และเว้นใต้ตาราง และใต้ชื่อภาพ 1 บรรทัด
และจัดเรียงตามลาดับหรือหมายเลขที่อ้างถึงในบทความ คาบรรยายประกอบ ตารางหรือภาพประกอบควรสั้นและ
ชัดเจน ภาพถ่ายให้ใช้ภาพขาวดาหรือสีก็ได้ ภาพต้องเป็นภาพที่มีความคมชัด ส่วนภาพเขียนลายเส้นต้องชัดเจน มี
ขนาดที่เหมาะสม กรณีคัดลอกตารางหรือภาพมาจากที่อื่น ให้ระบุแหล่งที่มาใต้ตารางและภาพประกอบนั้น ๆ ด้วย
11. บทความวิจัย ให้เรียงลาดับสาระ ดังนี้
- บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
- บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
- บทนา
- วัตถุประสงค์วิจัย
- สมมติฐานวิจัย (ถ้ามี)
- กรอบแนวคิดการวิจัย

- ระเบียบวิธีวิจัย
- ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
- เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
- การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
- การเก็บรวบรวมข้อมูล
- การวิเคราะห์ข้อมูล
- จริยธรรมวิจัย
- ผลการวิจัย
- อภิปรายผล
- การนาผลการวิจัยไปใช้
- ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
- References
ตัวอย่างการเขียนเอกสารอ้างอิง
การอ้างอิงในเนื้อหา
ใช้ระบบนาม- ปี (Name – year system) กรณีผู้แต่งภาษาอังกฤษ ให้เขียนเฉพาะนามสกุล ถ้ามากกว่า
6 คน ให้ใส่ชื่อ 3 คนแรก ตามด้วย et al.,
ตัวอย่าง
(Wanchai, 2017)
(Heetaksorn, Wanchai, & Intana, 2018)
(Wanchai, , Armer , Rodrick, et al., 2018)
ดวงใจ พรหมพยัคฆ์, รณภพ อิ้มทับ, ภัทรพร จูจันทร์ และคณะ (2560)
การคัดลอกข้อความ
ใช้ระบบนาม-ปี และข้อความที่คัดลอกมาอยู่ในเครื่องหมาย “…………..”
ตัวอย่าง
“การจัดมุมให้ความรู้เกี่ยวกับการแพทย์เสริมและทางเลือกถือเป็นสิ่งที่ทาให้ความรอบรู้ทางสุขภาพของ
ผู้ป่วยมะเร็งที่จะตัดสินใจใช้การแพทย์เสริมและทางเลือกเพิ่มขึ้นได้” (Salamonsen & Frenk, 2018)
การอ้างอิงท้ายบทความ
การเขียนชื่อผู้แต่ง
ไม่ต้องลงคานาหน้านาม ตาแหน่งทางวิชาการ คาเรียกทางวิชาชีพและตาแหน่งยศต่าง ๆ (ยกเว้น มี
ฐานันดรศักดิ์ บรรดาศักดิ์ และสมณศักดิ์)
ผู้เขียน 1 คน
ผู้แต่ง1./(ปีพิมพ์).//ชื่อเรื่อง/(พิมพ์ครั้งที่).//สถานที่พิมพ์:/สานักพิมพ์.
ผู้เขียน 2 คน
ผู้แต่ง1,/และผู้แต่ง2.//(ปีพิมพ์).//ชื่อเรื่อง/(พิมพ์ครั้งที่).//สถานที่พิมพ์://สานักพิมพ์.

ผู้เขียน 3 คน
ผู้แต่ง1,/ผู้แต่ง2,/และผู้แต่ง3.//(ปีพิมพ์).//ชื่อเรื่อง//(พิมพ์ครั้งที่).//สถานที่พิมพ์://สานักพิมพ์.
ผู้เขียนมากกว่า 7 คน
ผู้แต่ง1,/ผู้แต่ง2,/ผู้แต่ง3,/ผู้แต่ง4,/ผู้แต่ง5,/ผู้แต่ง6,…ผู้แต่งคนสุดท้าย./(ปีพิมพ์).//ชื่อเรื่อง//(พิมพ์ครั้งที่).
สถานที่พิมพ์://สานักพิมพ์.
1. การอ้างอิงจากหนังสือ
ผู้แต่ง 1./(ปีพิมพ์).//ชื่อเรื่อง/(พิมพ์ครัง้ ที่).//สถานที่พิมพ์:/สานักพิมพ์.
ตัวอย่าง
ผกาพันธ์ วุฒิลักษณ์. (2563). การพยาบาลผู้ป่วยโรคจิตเภท: บทบาทและกระบวนการ. (พิมพ์ครั้งที่ 3). กรุงเทพฯ:
ดีไซด์ปริ้นท์ มีเดีย.
อาธัญญา รัตนอุบล. (2562). การส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้สาหรับผู้สูงอายุ. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
Williams, P. (2020). Basic Geriatric Nursing. (7th ed.). St. Louis: Elsevier.
1.1 หนังสือไม่ปรากฏชื่อผู้แต่ง
ชื่อเรื่อง./(พิมพ์ครั้งที่)./(ปีพิมพ์)./สถานที่พิมพ์:/สานักพิมพ์.
ตัวอย่าง
คู่มือการดูแลสุขภาพสาหรับประชาชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19. (2563). กรุงเทพฯ:
บียอนด์ พับลิสซิ่ง.
1.2 บทความหรือบทในหนังสือ (ฺBook chapter)
ชื่อผู้แต่งบทความหรือบท./(ปีพิมพ์)./ชื่อบทความหรือบท./(หน้า หรือ pp. เลขหน้า)./ใน หรือ In/ชื่อ
บรรณาธิการ/(บ.ก.หรือ Ed. หรือ Eds.), ชื่อหนังสือ./สถานที่พิมพ์:/สานักพิมพ์.
ตัวอย่าง
วัลลภัช สุขสวัสดิ์. (2561). แนวความคิดเรื่องชนชั้นนาทางการเมืองของกีตาโน มอสกากับชนชั้นนาทางการ
//////// เมืองไทยในยุคมาลานาไทย. (หน้า 47-68) ใน วัชรพล ศุภจักรวัฒนา และวัชรพล พุทธรักษา (บ.ก.), ว่า
ด้วยทฤษฎีรัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ร่วมสมัย. (พิมพ์ครั้งที่ 2). พิษณุโลก: สานักพิมพ์
//////// มหาวิทยาลัยนเรศวร.
Armer, J. M., Hulett, J. M., Cormier, J. N., Stewart, B. R., Wanchai, A., & Cromwell, K. D.
(2015). Lymphedema and Its Impact on Quality of Life, (pp.25-40), in Neligan, P. C., Masia,
J., & Piller, N. (Eds.). Lymphedema: Complete Medical and Surgical Management. New
York: CRC Press.
*หมายเหตุ (พิมพ์ครั้งที่) ให้ระบุตั้งแต่ครั้งที่ 2 เป็นต้นไป

2. การอ้างอิงจากหนังสือแปล
ชื่อผู้แต่งต้นฉบับ. (ปีพิมพ์). ชื่อเรื่องที่แปล [ชื่อต้นฉบับ] (ชื่อผู้แปล, แปล). สถานที่พิมพ์: สานักพิมพ์. (ต้นฉบับ
พิมพ์ปี ค.ศ. หรือ พ.ศ.)
ตัวอย่าง
แบรี่ สมาร์. (2555). มิเชล ฟูโกต์ [Michel Foucault] (จามะรี เชียงทอง และสุนทร สราญจิต, แปล). กรุงเทพฯ:
//////// ศูนย์มานุษยวิทยาสิริธร (องค์การมหาชน). (ต้นฉบับพิมพ์ปี ค.ศ. 1994).
3. การอ้างอิงจาก E-book
ผู้แต่ง 1. (ปีพิมพ์). ชื่อเรื่อง (พิมพ์ครั้งที่). สถานที่พิมพ์: สานักพิมพ์. จาก หรือ from http://www.xxxxxxx
ตัวอย่าง
Howitt, D. (2011). Introduction to Research Methods in Psychology. Retrieved from:
/ ////// https://www.dawsonera.com.
จักรพันธ์ เพ็ชรภูมิ. (2562). พฤติกรรมสุขภาพ : แนวคิด ทฤษฎี และการประยุกต์ใช้. (พิมพ์ครั้งที่ 3). พิษณุโลก:
สานักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร. สืบค้นจาก https://www.ookbee.com
4. การอ้างอิงจากรายงานการวิจัย
ผู้แต่ง./(ปีพิมพ์).//ชื่อเรื่อง (รายงานผลการวิจัย).//สถานที่พิมพ์:/สานักพิมพ์.
ตัวอย่าง
ไกรศร พงศ์วิไลรัตน์. (2564). การทางานของหัวใจในผู้ป่วยเด็กที่มีภาวะหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้น
(รายงานการวิจัย). พิษณุโลก: โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก.
5. การอ้างอิงจากวิทยานิพนธ์
5.1 วิทยานิพนธ์แบบรูปเล่ม
ผู้แต่ง./(ปีพิมพ์)./ชื่อเรื่อง./(ปริญญานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต หรือ Doctoral dissertation หรือ วิทยานิพนธ์
//////// ปริญญามหาบัณฑิต หรือ master’s thesis)./สถานที่พิมพ์./ชื่อสถาบัน.
ตัวอย่าง
สิรารักษ์ เจริญศรีเมือง. (2562). รูปแบบการป้องกันโรคเบาหวานในกลุ่มเสี่ยงเขตอาเภอเมือง พิษณุโลก.
(วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต). พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยนเรศวร
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