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่องที
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1. รายงานผลการวิจัย หรือรายงานการค้นคว้า
และการสำ
�รวจในด้ËÕาß∑’
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2. 1.บทความทางวิ
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การเตรี
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«‘®“√≥å∫∑§«“¡∑“ß°“√æ¬“∫“≈∑’Ëµ’æ‘¡æå·≈â«„π«“√
หรื‡æ◊
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นระหว่างการพิ
มพ์ในวารสาร
¥‡ÀÁπ จ´÷ารณาเพื
Ëß°àÕ„Àâ‡อ่ °‘ลงพิ
¥§«“¡°√–®à
“ß·≈–
อื่น ¡∫Ÿ√≥å¬‘Ëß¢÷Èπ„π‡√◊ËÕßπ—ÈπÊ
2. 4.ต้น‡√◊ฉบั
บ Ëπส่Êงเข้∑’าË°ในฐานข้
อมู°ล“√‡ÀÁ
ICTπThaijo
ËÕßÕ◊
Õß∫√√≥“∏‘
¡§«√ ของ
‡™àπ
วารสารการพยาบาลและการดู
แ
ลสุ
ข
ภาพ
และส่
ง
เข้
า
¢à“« “√∑’Ëπà“ π„®∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß°—∫«‘™“™’æ ·≈–∫ÿ§§≈„π«‘™“™’ในæ
E-mail:
‡ªìπµâπjnatned@gmail.com ทั้งนี้วารสารไม่ควรเกิน 10
หน้า ตัวอักษร Angsana New ขนาด 14 พร้อมทั้งเบอร์โทร
และ°“√‡µ√’
E-mail
ของเจ้
¬¡µâ
π©∫—าของต้
∫ นฉบับที่สามารถติดต่อได้
1. µâπ©∫—∫∑’Ë®– àß¡“≈ßæ‘¡æå„π«“√ “√ ¡“§¡

รูปæ¬“∫“≈œ
แบบของการเตรี
ยมต้นπฉบั
บ ¬ß‡Àπ◊Õ ‰¡à§«√‡ªìπ‡√◊ËÕß
“¢“¿“§µ–«—
ÕÕ°‡©’
1.
บทความ
ควรเรี
ย
งลำ
�ดับ“ß°“√æ‘
ดังนี้ ®“√≥“‡æ◊ËÕ≈ß
∑’Ë‡§¬æ‘¡æå À√◊Õ°”≈—ßÕ¬Ÿà„π√–À«à
æ‘¡æå„π«“√1.1
“√Õ◊Ëπชื่อเรื่อง (Title) ควรจะสั้นได้ใจความ
และสอดคล้อ2.งกัµâบπเนื©∫—้อ∫หาในเรื
ไว้หน้าแรกและ
æ‘¡æå ่อàßง 3โดยพิ
™ÿ¥ ¥âม«พ์¬°√–¥“…¢“«
A4
มีชæ‘ื่อ¡เรืæå่อÀงเป็
น
ภาษาอั
ง
กฤษ
πâ“‡¥’¬« ∑’ºË “à π°“√µ√«® Õ∫‡√’¬∫√âÕ¬∑—ßÈ π’‰È ¡à§«√‡°‘π
1.2Õ¡°—ชื∫่อ·π∫
ผู้เขียdiskette
นและผู้ร่ว∑’มงาน
and∫
10 Àπâ“ æ√â
Ë∫—π∑÷°¢â(Author
Õ¡Ÿ≈µâπ©∫—
co§√∫∂â
- worker)
«π ต้องระบุชื่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
พร้อมวุฒิการศึกษาสูงสุดและผู้ร่วมงานอยู่ใต้ชื่อเรื่อง โดย
เยื้องไปทางขวามือ ส่วนตำ�แหน่งและสถาบันหรือสถานที่
ทำ�งานของผู้เขียน พิมพ์ไว้เป็นเชิงอรรถของหน้าแรก

2. รายงานผลการวิ
√Ÿª·∫∫¢Õß°“√‡µ√’
¬¡µâπ©∫—จัย∫ ควรเรียงลำ�ดับดังนี้
ชื่อเรื
่อง ¬ชืß≈”¥—
่อผู้วิ∫จัย¥—ßผูπ’้Èร่วมวิจัย วุฒิการ
1. 2.1
∫∑§«“¡
§«√‡√’
ศึกษาสูงสุด ตำ1.1
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ËÕß (Title)
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ดย่อ∫(Abstract)
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™◊ËÕนºŸคำâ‡¢’�¬หรื
πอ
Õ¡«ÿ≤‘°น้ “√»÷
â√à«¡ß“πÕ¬Ÿ
™◊ËÕ‡√◊ËÕß ‚¥¬
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เชิงอรรถ (Foot note)
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2.5 วิธีดำ�เนินการวิจัย (Research design)
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อมูล (Materials
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‡√◊ËÕß∑—ÈßÀ¡¥√«¡°—
π·≈â«
and
Methods)
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‰¡à§«√‡°‘π 5 §” Õ¬Ÿà„πÀπâ“‡¥’¬«°—π°—∫∫∑§—¥¬àÕ‡Àπ◊จÕัย
‡™‘ßÕ√√∂ (Foot2.6note)ผลการวิจัย (Results) รายงานผลการ
วิจยั เป็นคำ�บรรยาย
อาจแยกเป็
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พอเหมาะกั
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—
¬
¢Õ∫‡¢µ°“√«‘
®—¬ °√Õ∫·π«§‘
ของตารางอยู่ด้านบนของตาราง และควรมี
ความสมบู¥รณ์
°“√«‘
®—¬ ่จะให้ผู้อ่านเข้าใจข้อมูลที่น�ำ เสนอ และตัวเลขให้
เพี
ยงพอที
«‘∏’¥”‡π‘
π°“√«‘
—¬ (Research
design)
ใช้ทศนิยมหนึ2.5
่งตำ�แหน่
ง กรณี
รูป®ภาพ
ใช้ภาพถ่ายที
่มีความ
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ชัดเจน ขนาดโปสการ์ด คำ�อธิบายรูปให้ใส่ไว้ใต้ภาพ “ß
‡§√◊Ë Õ ß¡◊ Õ «‘ ∏2.7
’ ° “√‡°Áการอภิ
∫ √«∫√«¡¢â
Õ ¡Ÿ(Discussion)
≈ (Materialsเป็and
ปรายผล
นการ
Methods)
’«‘‡§√“–Àå
≈·≈–®√‘
¬∏√√¡°“√«‘
®—¬ ยบเทียบ
อภิ
ปรายถึ«‘ง∏แนวคิ
ดที่น¢âÕำ�¡Ÿมาใช้
ในการวิ
จัย การเปรี
2.6 º≈°“√«‘®—¬ (Results) √“¬ß“πº≈°“√
ผลการวิ
จ
ย
ั
กั
บ
งานวิจัยอื่น และสรุปอย่างย่อ ๆ
«‘®—¬‡ªìπ§”∫√√¬“¬ Õ“®·¬°‡ªìπÀ—«¢âÕ‡æ◊ËÕ„Àâ‡¢â“„®ßà“¬ Õ“®
เป็นการ
¡’µ“√“ß´÷ËßµâÕ2.8
ß‰¡à¡’‡ข้อâπเสนอแนะ
·π«µ—Èß∫√√®ÿ(Suggestion)
¢âÕ¡Ÿ≈ ∑’Ë √ÿª®“°º≈
กล่
วถึ¥ง‡®π„Àâ
ข้อเสนอแนะจากการวิ
จัยข้อเสนอแนะเพื
Õ¬à“าß™—
æÕ‡À¡“–°—∫Àπâ“°√–¥“…„π·π«µ—
Èß À—«่ อ¢âการ
Õ
ศึ¢Õßµ“√“ßÕ¬Ÿ
กษาต่อไป à¥â“π∫π¢Õßµ“√“ß ·≈–§«√¡’§«“¡ ¡∫Ÿ√≥å
กิตติ“„®¢â
กรรมประกาศ
‡æ’¬ßæÕ∑’Ë®–„Àâ2.9
ºŸâÕà“π‡¢â
Õ¡Ÿ≈∑’Ëπ”‡ (Acknowledgement)
πÕ °√≥’√Ÿª¿“æ „™â
เป็
นการแสดงความขอบคุ
ณแก่ผ°“√å
ู้ให้ค¥ วามช่
อ „หรืà อ
¿“æ∂à
“¬∑’Ë¡’§«“¡™—¥‡®π ¢π“¥‚ª
§”Õ∏‘ว∫ยเหลื
“¬√Ÿª„Àâ
สนั
‰«â„บµâ√สนุ
Ÿª นงานวิจัยนั้น ๆ แต่มิได้เป็นผู้ร่วมงาน
2.10 เอกสารอ้างอิง (References) เอกสาร
อ้างอิงจำ�เป็นต้องปรากฏทั้งการเขียนบทความและรายงาน
ผลการวิจัยมีรายละเอียดในการเขียนดังนี้
พิมพ์ที่ : หจก.โรงพิมพ์คลังนานาวิทยา Tel. 0-4346-6444, 0-4346-6860, 0-4346-6861 Fax. 0-4346-6863

การเขียนเอกสารอ้างอิง
เอกสารอ้างอิงต้องอ้างเฉพาะเอกสารตรงกับสาระ
ในบทความจริงและให้เขียนเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด แม้ว่า
ต้นฉบับเอกสารนั้นจะเป็นภาษาอื่นก็ตาม การเขียนเอกสาร
อ้างอิงต่างๆ ให้ใช้ระบบแวนคูเวอร์ (Vancouvers’ style) ซึ่ง
นิยมใช้ในวารสารทั่วๆ ไปดังนี้
การอ้ า งเอกสารในเนื้ อ เรื่ อ ง ถ้ า อ้ า งผลงาน
หรือคัดลอกข้อความของผูแ้ ต่งคนหนึง่ คนใดโดยเฉพาะ การ
อ้างอิงให้ใส่หมายเลขกำ�กับไว้ขา้ งท้ายข้อความทีค่ ดั ลอกมา โดย
ตัวเลขพิมพ์ดว้ ยตัวยก หมายถึงลำ�ดับทีข่ องการเรียงเอกสาร
อ้างอิงที่อ้างไว้ในท้ายบทความซึ่งต้องเขียนให้ตรงกัน การ
เรียงหมายเลข ให้เริม่ ต้นด้วย เลข 1 แล้วเรียงลำ�ดับไปเรือ่ ย ๆ
หากมีการอ้างอิงหรือคัดลอกข้อความนั้นซํ้าให้ใช้หมายเลข
เดิมตามที่อ้างอิงในครั้งแรกกำ�กับไว้หลังข้อความนั้นด้วย
ตั ว อย่ า ง อัตราการให้ลูกกินนมแม่อย่างเดียว
6 เดือนแรกหลังคลอดตํ่ากว่าเป้าหมายซึ่งกำ�หนดไว้ คือให้
ลูกกินนมแม่อย่างเดียว 6 เดือน ให้ได้ร้อยละ 30 เมื่อสิ้นปี
พ.ศ. 25491,2,3 ………มีการรณณรงค์โดยใช้สื่อให้ชุมชนมี
ส่วนร่วมและใช้หลายวิธีร่วมกัน4,5
การเขียนเอกสารอ้างอิงท้ายบทความ
เอกสารอ้างอิงต้องอ้างเฉพาะเอกสารที่ตรงกับ
สาระในบทความจริง และให้เขียนเป็นภาษาอังกฤษทัง้ หมด
แม้ว่าต้นฉบับเอกสารจะเป็นภาษาอะไรก็ตาม
เอกสารอ้างอิงเป็นวารสาร การเขียนเอกสาร
อ้างอิงทีเ่ ป็นวารสาร ประกอบด้วย หมายเลขลำ�ดับการอ้างอิง .
ชื่อผู้แต่ง. ชื่อบทความ. ชื่อวารสาร ปีที่พิมพ์; ฉบับที่ : หน้า.
หากมีผู้เขียนจำ�นวน 1-6 คนให้เขียนชื่อทุกคน ถ้ามากกว่า
นั้นให้เขียนชื่อคนที่ 1 ถึง 6 และคณะ. แทน
ตัวอย่างการอ้างอิงจากวารสาร
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.

ตัวอย่างการอ้างอิงจากหนังสือ
Bundhamchareon K, Teerawattananon Y, Vos
T, Begg S. Burden of disease and injuries in Thailand.
Nonthaburi: Ministry of Public Health, Thailand; 2002.    
ตัวอย่างการอ้างอิงจากอินเตอร์เน็ต
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
ข้อตกลง

1. กองบรรณาธิการจะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือก
เรือ่ งเพือ่ ตีพมิ พ์ให้เหมาะสมตามวัตถุประสงค์ของวารสารฯ
ควรได้รับการรับรองจากกรรมการจริยธรรม ควรอ้างอิง
ผลงานที่เคยเผยแพร่ในวารสารนี้
2. เรื่องที่ตีพิมพ์แล้วเป็นสมบัติของวารสารและ
เป็นผู้สงวนลิขสิทธิ์ในทุกประการ
3. ความถูกต้องของข้อความหรือเรือ่ งราวทีต่ พี มิ พ์
ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้เขียน
4. บทความที่ ไ ด้ รั บ ตี พิ ม พ์ ทุ ก ชนิ ด ถื อ เป็ น
วิ ทยาทาน ไม่ มีค่ าตอบแทน แต่ กองบรรณาธิ การจะส่ ง
วารสารที่ตีพิมพ์บทความนั้นให้ผู้เขียนจำ�นวน 1 ฉบับ
สถานที่ติดต่อปรึกษาและส่งต้นฉบับ
1. รศ.ดร.สมจิ ต แดนสี แ ก้ ว บรรณาธิ ก ารวารสาร
สมาคมพยาบาลสาขาภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำ�เภอเมือง
จั ง หวั ด ขอนแก่ น 40002 โทร. 080-8952065,
081-0567585 E-mail : jnatned@gmail.com
2. ผศ.ดร.สุ รี ย์ ธรรมิ ก บวร คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  อ.วารินชำ�ราบ  จ.อุบลราชธานี
34190 โทร. 081-2669049 หรื อ ติ ด ต่ อ ได้ ที่
สมาคมพยาบาลสาขาภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำ�เภอเมือง
จังหวัดขอนแก่น 40002 โทร. 080-8952065
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ฉบับ
ฉบับ
ฉบับ

หมายเหตุ
1. ถ้าบล็อกเกินกว่า 1 สีขึ้นไป ต้องตกลงราคาเป็นกรณีพิเศษ
2. ถ้าข้อความโฆษณามีภาพประกอบ โปรดส่งบล็อกพร้อมกับข้อความที่จะลงโฆษณามาด้วย
3. ขนาดกรอบโฆษณาเต็มหน้า ประมาณ 16 x 24 ซม.
4. จำ�นวนพิมพ์วารสาร  500  เล่ม  ต่อครั้ง
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