คำแนะนำในกำรเตรียมต้ นฉบับ
กองบรรณาธิ การวารสารมูลนิธิพยาบาลสาธารณสุข กรุ งเทพฯ มี ความยินดีที่จะรั บบทความและ
รายงานการวิจยั จาก ทุกท่ ำนที่เป็ นสมำชิกวำรสำรมูลนิธิพยำบำลสำธำรณสุข กรุงเทพฯเพื่อตีพิมพ์และ
เผยแพร่ในวารสารมูลนิธิพยาบาลสาธารณสุข กรุงเทพฯ ทังนี
้ ้กองบรรณาธิการของสงวนสิทธิ์ ในการตรวจทาน
และแก้ ไขต้ นฉบับและพิจารณาเรื่ องที่จัดพิมพ์ เพื่อความสะดวกแก่การพิจารณาจึงขอแนะนาการเขียนและ
เตรี ยมต้ นฉบับ ดังนี ้
1.ประเภทของเรื่องที่จะตีพิมพ์
1. บทความทางวิชาการเกี่ยวกับการพยาบาลสาธารณสุข การสาธารณสุข
2. รายงานการวิจยั ทางการพยาบาลสาธารณสุข การสาธารณสุข และการพยาบาล
3. บทความปริ ทศั น์รวบรวม หรื อเรี ยบเรี ยงจากเอกสารหรื อหนังสือต่างๆ เพื่อเผยแพร่ และฟื น้ ฟูงาน
ด้ านวิชาการ
4. บทความ ข้ อคิดเห็น หรื อข้ อเสนอแนะที่เป็ นประโยชน์ในด้ านวิชาการ เรื่ อ งแปล ข่าววิชาการ
ย่อความจากงานวิจยั ค้ นคว้ า หรื อสิง่ ที่นา่ สนใจ
5. ความเคลือ่ นไหวในวงการพยาบาลสาธารณสุข
เรื่ องที่จะตีพิมพ์จะต้ องเป็ นเรื่ องที่ไม่ เคยตีพิมพ์ ท่ ใี ดมำก่ อน หรื อ ไม่ อยู่ในระหว่ ำงส่ งไปตีพิมพ์ ใน
วำรสำรฉบับอื่น บทวิจยั หรื อบทความที่ได้ รับตีพิมพ์ ต้ องผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ 2 ท่าน
กองบรรณาธิการจะส่งวารสารที่ตีพิมพ์บทวิจยั หรื อบทความนันให้
้ ผ้ เู ขียนจานวน 1 ฉบับ และ repint
ตามจานวนของผู้เขียนที่มีชื่อปรากฏอยูใ่ นบทความ
2.รูปแบบของกำรเขียนและกำรเตรียมต้ นฉบับบทควำมและงำนวิจัย
ต้ นฉบับพิมพ์ด้วยอักษร Cordia New ขนาด 14 พิมพ์หน้ าเดียว โดยใช้ ประดาษพิมพ์ ขนาด A4
จำนวน ไม่ เกิน 12 หน้ ำ (รวมชื่อเรื่ อง, บทคัดย่อไทย / อังกฤษ, เอกสารอ้ างอิง)
1. ชื่อเรื่ องทัง้ ภำษำไทยและภำษำอังกฤษ
2. ชื่อ และนามสกุล ทัง้ ภำษำไทยและภำษำอังกฤษ อยู่ใต้ ชื่อ เรื่ อ งโดยเยื ้องไปทางขวามือ ส่วน
ตาแหน่งในปั จจุบนั และสถานที่ทางานของผู้เขียน และคณะ ตามลาดับ ให้ พิมพ์ไว้ เป็ นเชิงอรรถ
3. บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยเขียนลักษณะเรี ยงลาดับเป็ นความเรี ยงให้ สอดคล้ องกัน
ภาษาไทยความยาวไม่เกิน 1 หน้ า (ขนาด A4) รวมชื่อ เรื่ องทังภาษาไทยและภาษาอั
้
งกฤษแล้ ว
ภาษาอังกฤษไม่เกิน 350 คา ประกอบด้ วย 3 ส่วน ดังนี ้
ส่วนที่ 1 ความสาคัญของปั ญหาสัน้ ๆ ไม่เกิน 2-3 บรรทัด ชนิดของการวิจัย วัตถุประสงค์การ
วิจยั สถานที่ศกึ ษาประชากรและลักษณะกลุม่ ตัวอย่าง จานวนและวิธีการได้ มาของกลุม่ ตัวอย่างเครื่ องมือวิจัย

และการตรวจสอบคุณภาพ สรุปวิธีการเก็บรวบรวมข้ อมูล และการพิทกั ษ์ สทิ ธิ์กลุม่ ตัวอย่าง และการวิเคราะห์
ข้ อมูล
ส่วนที่ 2 สรุปผลการวิจยั และข้ อเสนอแนะการนาผลการวิจยั ไปใช้
ส่วนที่ 3 ให้ เขียน “คาสาคัญ (key word)” ของงานวิจยั ครัง้ นี ้ทังภาษาไทยและภาษาอั
้
งกฤษ
4. เนื ้อหาของการวิจยั ประกอบด้ วยหัวข้ อต่อไปนี ้ คือ
4.1 ความเป็ นมาและความสาคัญของปั ญหาในการวิจยั
4.2 วัตถุประสงค์การวิจยั และคาถาม/สมมุติฐานการวิจยั
4.3 กรอบแนวคิดที่ใช้ ในการวิจยั
4.4 วิธีการดาเนินการวิจยั เขียนเป็ นความเรี ยง แบ่งเป็ น 3 ตอน ดังนี ้
ตอนที่ 1 รูปแบบของการวิจยั วัตถุประสงค์การวิจยั ประชากรและลักษณะกลุม่ ตัวอย่า งจานวน
และวิธีการได้ มาของกลุม่ ตัวอย่าง
ตอนที่ 2 เครื่ องมือวิจัยและการตรวจสอบคุณภาพ เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัยมีกี่สว่ นอะไรบ้ าง
สรุ ปลักษณะเครื่ องมือแต่ละส่วนและเกณฑ์การแปลผล และการตรวจสอบคุณภาพทังความตรง
้
(validity)
และความเชื่อมั่น (Reliability) ค่าดัชนีความตรงตามเนื ้อหา (ถ้ ามี) และการหาค่าความเชื่อมั่นทากับใคร
จานวนเท่าใด ใช้ สตู รอะไรและได้ คา่ เท่าใด
ตอนที่ 3 การเก็บข้ อมูลทาอย่างไร จานวนเท่าใด ได้ กลับมาเท่าใด คิดเป็ นร้ อยละเท่าใด การ
วิเคราะห์ข้อมูลใช้ โปรแกรมและสถิติอะไร
4.5 สรุปผลการวิจยั และการอภิปรายผล
4.6 ประโยชน์ที่ได้ รับจากการวิจยั
4.7 ข้ อเสนอแนะในการนาผลการวิจยั ไปใช้
4.8 ข้ อเสนอแนะในการทาวิจยั ครัง้ ต่อไป
4.9 ตารางนาเสนอการวิเคราะห์ข้อมูล ไม่ เกิน 3 ตำรำง
4.10 เอกสารอ้ างอิง
กำรเขียนเอกสำรอ้ ำงอิง
การเขียนเอกสารอ้ างอิง ใช้ ตามรู ปแบบของ Publication Manual of the American Psychological
Association (หรื อ APA style) (5 ed.) ดังนี ้
1. กำรอ้ ำงอิงเอกสำรในเนือ้ เรื่อง
ใช้ ระบบนาม ปี ชื่ อผู้แต่งภาษาอัง กฤษ ให้ เ ขียนชื่ อ สกุล เท่านัน้ กรณี ที่ผ้ ูแ ต่งไม่ เกิ น 6 คน
ให้ เขียนชื่อผู้แต่งทุกคนในการอ้ างถึงครัง้ แรก และถ้ ามีการอ้ างถึงอีกให้ ใช้ et al หรื อ และคณะในการอ้ างอิง
ทุกครัง้

ตัวอย่ ำงเขียนอ้ ำงอิงในเนือ้ เรื่อง
…ไม่มีความแตกต่างกัน (ราตรี สโมสร, ทิวา บันเทิง, และรื่ นรมย์ สุขสม, 2532)
...ไม่มีความแตกต่างกัน (Williams et al., 1986)
…Williams, Jones, Smith, Bradner, and Tourington (1987) found
…พบว่ามีการติดเชื ้อสูงถึงร้ อยละ 60 (กองสถิติสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข, 2530)
...เป็ กกี ้ ได้ กล่าวถึงการศึกษาเกี่ยวกับ...(Peggy กล่าวถึงใน จริ ยาวัตร คมพยัคฆ์ และคณะ, 2526)
...จากการรายงานผลการศึกษาของจอห์นสัน (Johnson cited in Beatty & Smith, 1987) พบว่า...
กรณีแหล่ งอ้ ำงอิงมำจำกอินเตอร์ เน็ต
ให้ เขียนชื่ อผู้แต่ง ตามด้ วยหมายเลขย่อ หน้ า (Paragraph) โดยใช้ เครื่ อ งหมาย หรื อ คาย่อ
“Para” นาหน้ าหมายเลขของย่อหน้ า ในกรณี ไม่สามารถระบุหมายเลขย่อ หน้ าได้ ให้ เขียนอ้ างอิ งชื่ อ หัวข้ อ
(heading) และหมายเลขย่อหน้ าที่ตามท้ ายชื่อหัวข้ อ (heading) นัน้ ๆ ดังตัวอย่าง
(Myers, 2000, 5)
(Beutler, 2000, Concusion section, para. 1)
2. กำรคัดลอกข้ อควำม
ใช้ ระบบ นาม ปี หน้ า และให้ ข้อความที่คดั ลอกมาอยูใ่ นเครื่ องหมาย “.......” ดังตัวอย่าง...
...ความเหนื่อยหน่าย หมายถึง “ปรากฏการณ์ ที่แสดงถึงความเสื่อมโทรมทางสุขภาพอันเป็ นผลมา
จากการทางาน และการเผชิญความเครี ยดเป็ นระยะเวลานานเกินไป” (ราตรี สโมสร, 2532, หน้ า 12)
...ราตรี สโมสร (2532) กล่าวว่า “ความเหนื่อ ยหน่ายเป็ นปรากฏการณ์ ที่แสดงถึง...นานเกิ นไป”
(หน้ า 12)
3. กำรอ้ ำงอิงท้ ำยเรื่อง
ควรเลือกเฉพาะที่ได้ อ้างถึงในเนื ้อเรื่ องเท่านัน้ เอกสารที่อ้างถึงในเนื ้อเรื่ องต้ องเขียนไว้ ในรายการ
เอกสารอ้ างอิงท้ ายเรื่ องเสมอ
กำรเขียนอ้ ำงอิงท้ ำยเรื่องจำกอินเตอร์ เน็ต
1. สื่ออิเลคโทรนิคส์ ท่ มี ีกำรเผยแพร่ เป็ นระยะ ๆ
1.1 วารสาร on-line เผยแพร่ ซ ้าจากบทความที่เผยแพร่ ในวารสารปกติ ให้ ใช้ รูปแบบ
เดียวกับการเขียนอ้ างอิงวารสารทัว่ ไป แต่ให้ ระบุเพิ่มเติมในวงเล็บว่า (Electronic version) ดังตัวอย่าง
Vanden Bos, G., Knapp, S., & Doc, J. (2001).Role of reference elements in the
selection of resources by psychology undergraduates (Electronic version).
Journal of Bibliographic Research, 5, 117-123.
1.2 บทความมีการเผยแพร่เฉพาะ internet เท่านัน้

Frederickson, B.L. (2000, March 7). Cultivating positive emotions to optimize health and
well-being. Pervention & Treatment, 3, article 0001 a. Retrieved November
20, 2000, fromhttp://Journals.apa.org/prevention/ volume3/pre0030001a.html
2. สื่ออิเลคโทรนิคส์ ท่ ไี ม่ ได้ เผยแพร่ เป็ นระยะ
2.1 บทความที่เขียนโดยองค์กรเอกชน และไม่ระบุ วัน เดือน ปี
Greater New Milford (Ct) Area Healthy Community (2000). Task Force on Teen and
Adolescent Issues. (n.d.). Who has time for a family meal? You do! Retrieved
October 5, 2000, from http://www.Family meal time.org
2.2 บทความเดี่ยวที่ไม่ได้ ระบุชื่อผู้เขียน หรื อ วัน เดือน ปี
GVU’ 8 www.user survey. (n.d.). Retrieved August 8, 2000, from
http://www.cc.gatech.edu/gvu/user-surverys/survey 1997-10/
3. เอกสำรรำยงำนกำรปฏิบัติงำน และรำยงำนผลกำรวิจัย
3.1 รายงานจากมหาวิทยาลัยของหน่วยงานเอกชน
University of California, San Francisco, Institute for Health and Aging.
(1996,
November). Chronic Care in America: A 21 century challenge. Retrieved
September 9, 2000, from the Robert WoodJohnson Foundation Web
site:http://www.rwjf.org library/chrcare/
3.2 รายงานจากหน่วยงานของรัฐ
United States Sentencing Commission. (n.d.). (1997) Sourcebook of federal sentencing
statistics. Retrieved December 8, 1999, from
http://www.ussc.gov/annrpt/1997/sbtoc97.html
4. กำรเรียงลำดับเอกสำร
4.1 เรี ยงเอกสารภาษาไทยไว้ ก่อนภาษาอังกฤษ
4.2 เรี ยงลาดับตามอักษรตัวแรกของชื่อผู้แต่ง ไม่ต้องใส่หมายเลขกากับ
4.3 ชื่อผู้แต่งภาษาอังกฤษเรี ยงตามอักษรตัวแรกของชื่อสกุล
4.4 ถ้ าอักษรตัวแรกเหมือนกันให้ เรี ยงตามลาดับอักษรถัดไปเรื่ อยๆ
4.5 ถ้ าผู้แต่งคนเดียวกัน ให้ เรี ยงลาดับปี ที่พิมพ์
5. รูปแบบกำรเขียน
5.1 วารสาร ใช้ สว่ นประกอบและรูปแบบดังนี ้
ชื่อผู้แต่ง. (ปี พ.ศ. หรื อ ค.ศ.). ชื่อบทความ. ชื่อวารสาร, ปี ทีของวารสาร, หน้ า.

หรื อ กรณีที่วารสารนันพิ
้ มพ์เริ่ มต้ นด้ วยหน้ า 1 ทุกๆ ฉบับ ให้ เขียนเลขฉบับที่ของวารสารกากับไว้
ใน เครื่ องหมายวงเล็บตามหลังปี ที่ของวารสาร ดังนี ้
ชื่อผู้แต่ง. (ปี พ.ศ. หรื อ ค.ศ.). ชื่อบทความ. ชื่อวารสาร, ปี ที่ (ฉบับที่), หน้ า.
ตัวอย่ ำง
สมพร เตรี ยมชัยศรี . (2546). อาการปวดศีรษะไมเกรน. วารสารพยาบาลสาธารณสุข. 17(2),
12-15.
Becker, L.J., & Delingman, C. (1981). Welcome to energy crisis. Journal of social
Issues, 37 (2), 1-7.
Paivio, A. (1975). Perceptual comparisons through the mind’s eye. Memory &
Cognition, 3, 635-647.
ตัวอย่ ำง
หนังสือที่มีผ้ เู ขียนคนเดียว
จรรยา มะโนทัย. (2525). ศัลยศาสตร์ หัวใจ (พิมพ์ครัง้ ที่ 2). กรุงเทพฯ: สินประสิทธิ์การพิมพ์.
ชมพูนทุ อ่องจริ ต. (2525). คลื่นไฟฟ้าหัวใจทางคลินิก. กรุงเทพฯ: ยูนิตี ้พับลิเคชัน่ .
Frank, J.O. (1973). Persuation and health (Rev. ed.). Baltimore: Johns Hopkins
University Press.
หนังสือที่มีผ้ เู ขียนมำกกว่ ำ 2 คน
มุกดา ตฤษณานนท์, บุญยืน ทุมวิภาต, ทัศนีย์ จงศุภชัยสิทธิ์, สารรัตน์ ยงใจยุทธ,
วิชยั รุ่งมิตะรังสี, และวีรวิทย์ บุญญพิสฏิ ฐ์ . (2522). สัตว์ มีพษิ และการรักษาพิษสัตว์ .
กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์พิฆเณศ.
Gillman, A.G., Goodman, L.S., Rall, T.W., & Murad, F. (1985). The Pharmacological
Basis of Therapeutice (7 ed.). New York: Macmillan.
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