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วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ เปนของ
สมาคมพยาบาลฯ สาขาภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ
ได จั ด ทํ า ขึ้ น เพื่ อ เป น สื่ อ กลางของบุ ค ลากรพยาบาล
และผู ที่ เ กี่ ย วข อ ง ในการส ง เสริ ม เผยแพร ค วามรู แ ละ
แนวปฏิ บั ติ จ ากงานวิ จั ย บทความวิ ช าการ เพื่ อ เพิ่ ม พู น
ความเขมแข็งทางวิชาชีพพยาบาล ดังนั้นจึงใครขอเชิญ
ชวนใหพยาบาลทุกทานและผูที่เกี่ยวของที่สนใจสงเรื่องมา
เผยแพรในวารสารนี้ กองบรรณาธิการยินดีรับเรื่องที่ทาน
สงมาและยินดีสรรหาผูเชี่ยวชาญในเรื่องที่ทานเขียนมาให
ขอเสนอแนะ ในการปรับปรุงตนฉบับใหไดคุณภาพอยาง
สมบูรณแบบ โดยอยูในขอบเขตดังนี้
ประเภทของเรื่องที่จะตีพิมพ
1. รายงานผลการวิจัย หรือรายงานการคนควา
และการสํารวจในดานการพยาบาลหรือวิทยาศาสตรสขุ ภาพ
2. บทความทางวิ ช าการที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การ
พยาบาลสาขาต า ง ๆ หรื อ สาขาอื่ น ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การ
พยาบาล หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวของกับวิชาชีพพยาบาล
การเตรียมตนฉบับ
1. ตนฉบับที่จะสงมาลงพิมพในวารสารสมาคม
พยาบาลฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไมควรเปนเรื่อง
ที่เคยพิมพ หรือกําลังอยูในระหวางการพิจารณาเพื่อลง
พิมพในวารสารอื่น
2. ตนฉบับ สงเขาในฐานขอมูล ICT Thaijo ของ
วารสารสมาคมพยาบาลฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
และสงเขาใน E-mail: jnatned@gmail.com ทั้งนี้วารสาร
ไมควรเกิน 10 หนา พรอมทั้งเบอรโทร และ E-mail ของ
เจาของตนฉบับที่สามารถติดตอได
รูปแบบของการเตรียนมตนฉบับ
1. บทความ ควรเรียงลําดับดังนี้
1.1 ชื่อเรื่อง (Title) ควรจะสั้นไดใจความ
และสอดคลองกับเนื้อหาในเรื่อง โดยพิมพไวหนาแรกและ
มีชื่อเรื่องเปนภาษาอังกฤษ
1.2 ชื่อผูเขียนและผูรวมงาน (Author and
co - worker) ตองระบุชื่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
พรอมวุฒิการศึกษาสูงสุดและผูรวมงานอยูใตชื่อเรื่อง โดย
เยื้องไปทางขวามือ สวนตําแหนงและสถาบันหรือสถานที่
ทํางานของผูเขียน พิมพไวเปนเชิงอรรถของหนาแรก

2. รายงานผลการวิจัย ควรเรียงลําดับดังนี้
2.1 ชื่อเรื่อง ชื่อผูวิจัย ผูรวมวิจัย วุฒิการ
ศึกษาสูงสุด ตําแหนง สถานทีท่ าํ งาน ทัง้ ภาษาไทยและภาษา
อังกฤษ เชนเดียวกับรูปแบบการเขียนบทความขางตน
2.2 บทคัดยอ (Abstract) ภาษาไทย ภาษา
อังกฤษ เขียนสั้น ๆ ใหครอบคลุมสาระสําคัญของเรื่อง
2.3 คํ า สํ า คั ญ (Keywords) เป น คํ า หรื อ
ขอความสัน้ ๆ ทีเ่ ปนจุดสําคัญของเนือ้ เรือ่ งทัง้ หมดรวมกันแลว
ไม เ กิ น 5 คํ า อยู ใ นหน า เดี ย วกั น กั บ บทคั ด ย อ เหนื อ
เชิงอรรถ (Foot note)
2.4 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
กลาวถึงการพิจารณาถึงปญหาอยางสั้นๆ ความสําคัญของ
ปญหา การสํารวจเอกสารทีเ่ กีย่ วของกับเรือ่ งทีท่ าํ อยางยอ ๆ
และวัตถุประสงคการวิจัย ขอบเขตการวิจัย กรอบแนวคิด
การวิจัย
2.5 วิธีดําเนินการวิจัย (Research design)
ใหกลาวถึงชนิดของการวิจัย กลุมประชากร กลุมตัวอยาง
เครื่ อ งมื อ วิ ธี ก ารเก็ บ รวบรวมข อ มู ล (Materials and
Methods) วิธีวิเคราะหขอมูลและจริยธรรมการวิจัย
2.6 ผลการวิจัย (Results) รายงานผลการ
วิจยั เปนคําบรรยาย อาจแยกเปนหัวขอเพือ่ ใหเขาใจงาย อาจ
มีตารางซึ่งตองไมมีเสนแนวตั้งบรรจุขอมูล ที่สรุปจากผล
อยางชัดเจนใหพอเหมาะกับหนากระดาษในแนวตั้ง หัวขอ
ของตารางอยูดานบนของตาราง และควรมีความสมบูรณ
เพียงพอที่จะใหผูอานเขาใจขอมูลที่นําเสนอ และตัวเลขให
ใชทศนิยมหนึ่งตําแหนงกรณีรูปภาพ ใชภาพถายที่มีความ
ชัดเจน ขนาดโปสการด คําอธิบายรูปใหใสไวใตรูป
2.7 การอภิปรายผล (Discussion) เปนการ
อภิปรายถึงแนวคิดที่นํามาใชในการวิจัย การเปรียบเทียบ
ผลการวิจัยกับงานวิจัยอื่น และสรุปอยางยอ ๆ
2.8 ขอเสนอแนะ (Suggestion) เปนการ
กลาวถึงขอเสนอแนะจากการวิจัยขอเสนอแนะเพื่อการ
ศึกษาตอไป
2.9 กิตติกรรมประกาศ(Acknowledgement)
เปนการแสดงความขอบคุณแกผูใหความชวยเหลือ หรือ
สนับสนุนงานวิจัยนั้น ๆ แตมิไดเปนผูรวมงาน
2.10 เอกสารอางอิง (References) เอกสาร
อางอิงจําเปนตองปรากฏทั้งการเขียนบทความและรายงาน
ผลการวิจัยมีรายละเอียดในการเขียนดังนี้

การเขียนเอกสารอางอิง
เอกสารอางอิงตองอางเฉพาะเอกสารตรงกับสาระ
ในบทความจริงและใหเขียนเปนภาษาอังกฤษทั้งหมด แมวา
ตนฉบับเอกสารนั้นจะเปนภาษาอื่นก็ตาม การเขียนเอกสาร
อางอิงตางๆ ใหใชระบบแวนคูเวอร (Vancouvers’ style) ซึ่ง
นิยมใชในวารสารทั่วๆ ไปดังนี้
การอ า งเอกสารในเนื้ อ เรื่ อ ง ถ า อ า งผลงาน
หรือคัดลอกขอความของผูแ ตงคนหนึง่ คนใดโดยเฉพาะ การ
อางอิงใหใสหมายเลขกํากับไวขา งทายขอความทีค่ ดั ลอกมา โดย
ตัวเลขพิมพดว ยตัวยก หมายถึงลําดับทีข่ องการเรียงเอกสาร
อางอิงที่อางไวในทายบทความซึ่งตองเขียนใหตรงกัน การ
เรียงหมายเลข ใหเริม่ ตนดวย เลข 1 แลวเรียงลําดับไปเรือ่ ย ๆ
หากมีการอางอิงหรือคัดลอกขอความนัน้ ซํา้ ใหใชหมายเลข
เดิมตามที่อางอิงในครั้งแรกกํากับไวหลังขอความนั้นดวย
ตั ว อย า ง อัตราการใหลูกกินนมแมอยางเดียว
6 เดือนแรกหลังคลอดตํ่ากวาเปาหมายซึ่งกําหนดไว คือให
ลูกกินนมแมอยางเดียว 6 เดือน ใหไดรอยละ 30 เมื่อสิ้นป
พ.ศ. 25491,2,3 ………มีการรณณรงคโดยใชสื่อใหชุมชนมี
สวนรวมและใชหลายวิธีรวมกัน4,5
การเขียนเอกสารอางอิงทายบทความ
เอกสารอางอิงตองอางเฉพาะเอกสารที่ตรงกับ
สาระในบทความจริง และใหเขียนเปนภาษาอังกฤษทัง้ หมด
แมวาตนฉบับเอกสารจะเปนภาษาอะไรก็ตาม
เอกสารอางอิงเปนวารสาร การเขียนเอกสาร
อางอิงทีเ่ ปนวารสาร ประกอบดวย หมายเลขลําดับการอางอิง .
ชื่อผูแตง. ชื่อบทความ. ชื่อวารสาร ปที่พิมพ; ฉบับที่ : หนา.
หากมีผูเขียนจํานวน 1-6 คนใหเขียนชื่อทุกคน ถามากกวา
นั้นใหเขียนชื่อคนที่ 1 ถึง 6 และคณะ. แทน
ตัวอยางการอางอิงจากวารสาร
Chaichan S, Daenseekeaw S. Preventive factor
of alcohol use among teenager. Journal of nurses’
association of Thailand North-Eastern Division 2010;
28(4):35-45.
Daenseekeaw S, Klungklang R, Chomnirutana W.
Factors Associate with Successful Smoking Cassation:
Thai Issan Villagers Perspective. Journal of nurses’
association of Thailand North-Eastern Division 2010;
28(3): 42-51.

ตัวอยางการอางอิงจากหนังสือ
Bundhamchareon K, Teerawattananon Y, Vos
T, Begg S. Burden of disease and injuries in Thailand.
Nonthaburi: Ministry of Public Health, Thailand; 2002.
ตัวอยางการอางอิงจากอินเตอรเน็ต
International Health Policy Programme, National
Economic and Social, National Statistical Office, Ministry
of Public Health. National health account in Thailand
1994-2001 [database on the Internet]. 2010 [cited
2010 Jan 2]. Available from: http://www.ihppthaigov.
net/index.php
ขอตกลง
1. กองบรรณาธิการจะเปนผูพิจารณาคัดเลือก
เรือ่ งเพือ่ ตีพมิ พใหเหมาะสมตามวัตถุประสงคของวารสารฯ
ควรไดรับการรับรองจากกรรมการจริยธรรม ควรอางอิง
ผลงานที่เคยเผยแพรในวารสารนี้
2. เรื่องที่ตีพิมพแลวเปนสมบัติของวารสารและ
เปนผูสงวนลิขสิทธิ์ในทุกประการ
3. ความถูกตองของขอความหรือเรือ่ งราวทีต่ พี มิ พ
ถือเปนความรับผิดชอบของผูเขียน
4. บทความที่ ไ ด รั บ ตี พิ ม พ ทุ ก ชนิ ด ถื อ เป น
วิ ท ยาทาน ไม มี ค า ตอบแทน แต ก องบรรณาธิ ก ารจะส ง
วารสารที่ตีพิมพบทความนั้นใหผูเขียนจํานวน 1 ฉบับ
สถานที่ติดตอปรึกษาและสงตนฉบับ
1. รศ.ดร.สมจิ ต แดนสี แ ก ว บรรณาธิ ก ารวารสาร
สมาคมพยาบาลสาขาภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน อําเภอเมือง
จังหวัดขอนแกน 40002 โทร. (043) 202407 โทรสาร
(043) 362012, 081-4710980, 081-0567585,
E-mail : jnatned@gmail.com
2. ดร.วารีวรรณ ศิริวาณิชย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
นครราชสีมา อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทร. (044) 242397 โทรสาร (044) 270222,
089-8443602
3. ผศ.ดร.สุ รี ย ธรรมิ ก บวร คณะพยาบาลศาสตร
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อ.วารินชําราบ จ.อุบลราชธานี
34190 โทร.081-2669049
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