
                                                                   คําแนะนําในการเตรียมต้นฉบับ 

  

 วารสารสมาคมพยาบาลห้องผ่าตดัแหง่ประเทศไทย เป็นวารสารทีต่ีพิมพ์บทความทางการพยาบาลห้องผ่าตัดและการพยาบาล

ด้านศัลยกรรม ซ่ึงผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิอย่างน้อย 2 คน กองบรรณาธิการวารสารสมาคมพยาบาลห้องผ่าตัดแห่งประเทศไทย จึง

ขอเรียนเชญิสมาชิกและผู้สนใจทุกทา่นส่งบทความเพ่ือพิมพ์เผยแพร่ในวารสารสมาคมพยาบาลห้องผ่าตดั แห่งประเทศไทย ทั้งน้ีบทความ

หรือรายงานการวิจัยที่ส่งมาจะต้องไม่เคยตีพิมพ์ในวารสารอ่ืนมาก่อน หรือไม่อยู่ในระหว่างส่งไปตีพิมพ์ในวารสารฉบับอ่ืนข้อความและ

ข้อคิดเห็นต่างๆ เป็นของผู้เขยีนบทความน้ันๆ ไม่ใช่ความเห็นของกองบรรณาธิการ หรือของวารสารฯ และกองบรรณาธิการ ขอสงวนสิทธิ์ใน

การตรวจทานและแก้ไขต้นฉบับให้เปน็ไปตามเกณฑ์ที่กองบรรณาธิการกําหนด  อน่ึงเมื่อได้รับการตอบรับใหต้ีพิมพ์ ผู้แต่งจะต้องเป็นสมาชิก

ของวารสาร สมาคมพยาบาลห้องผ่าตดัแห่งประเทศไทยอยา่งน้อย 3 ป ี

  

ชนิดของบทความทีต่ีพิมพ์ 

 1. บทความวิชาการ (Article) คือ บทความที่มุ่งถ่ายทอดความรู้ ความคิด หรือผลการค้นพบ  

 2. รายงานการวิจัย (Research Article) คือ เรื่องราวที่เป็นผลจากการค้นคว้าทางวชิาการ แล้วนํามาเรียบ เรยีงอย่างมีระเบียบ

แบบแผน เรื่องราวที่นํามาเขียนรายงานต้องเป็นข้อเท็จจริง หรือความรู้ อันเกิดจากการรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการค้น คว้าที่เป็นระบบ มี

ลักษณะเป็นวิทยาศาสตร ์

 3. นวัตกรรม (Innovation) คือ การนําสิ่งใหม่ ๆ อาจเป็นแนวความคิด หรือ สิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ ที่ยงัไม่เคยมีใชม้าก่อน หรือเป็น

การพัฒนาดัดแปลงจากของเดิมทีม่ีอยูแ่ล้วให้ทันสมยั และได้ผลดีมปีระสิทธภิาพและประสิทธิผลสูงกวา่เดมิ ทัง้ยังช่วยประหยดัเวลาและ

แรงงานไดด้้วย 

 4. บทความพิเศษ (Reviewed Article) คือ การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ (systematic review) 

5. บทความปกิณกะ คือ การถามตอบทั่วไปและบทความแลกเปลี่ยนเรียนรูท้ี่ได้รับจากการประชุมทีเ่ก่ียวกับการพยาบาลห้อง

ผ่าตัดทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

 
การเตรยีมต้นฉบบั 
 1. ต้นฉบับ ต้องพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอรโ์ปรแกรมไมโครซอฟเวิร์ด วินโดว์ ใช้ตวัอักษร Thai sarabun UPC ขนาด 16 point และ
ใช้กระดาษพิมพ์ขนาด เอ 4 เว้นห่างจากขอบ 1 น้ิวโดยรอบ ความยาวของรายงานการวิจัย หรือนวัตกรรมไม่ควรเกิน 12 หน้า ส่วนบทความ
วิชาการไม่ควรเกิน 10 หน้า (ไม่รวมเอกสารอ้างอิง) ในหน่ึงหน้ามีความยาวประมาณ 30 บรรทัด การใช้ศัพท์ภาษาอังกฤษ ในเน้ือหาให้ใชต้ัว
เล็กทั้งหมด ยกเว้นชื่อเฉพาะ 
 2. ชื่อเรื่อง พิมพ์ไว้ตรงกลางเอกสาร ชื่อเรื่องภาษาไทยอยู่ในบทคัดย่อภาษาไทย ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษอยู่ในบทคัดย่อภาษาอังกฤษ 
 3. บทคัดย่อภาษาไทยและบทคัดย่อภาษาอังกฤษ 

 บทความทางวิชาการรายงานการวิจัย และนวัตกรรมต้องมีบทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (จํานวนไม่เกิน 300 คํา) โดยมี

เฉพาะสาระสําคัญแต่ครบถ้วน ทุกบทความต้องระบุคําสําคัญ (key words) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ตรงประเด็นที่เหมาะสมสําหรับ

การนําไปใช้เป็นคําค้นในระบบฐานข้อมูล โดยใส่ไว้ท้ายบทคัดย่อของแต่ละภาษาอย่างละไม่เกิน 4 คํา  

ระบุชื่อผู้เขียนและผู้เขียนร่วมพร้อมทัง้คุณวุฒิอยู่ใต้ชื่อเรื่องเยื้องไปทางขวามือ ชื่อผู้เขียนต้องมภีาษาไทยและภาษาอังกฤษ ส่วน
ตําแหน่งทางวชิาการและสถานที่ทํางานของผู้เขียน พิมพ์เป็นเชิงอรรถในหน้าแรกทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และระบุสถานะของรายงาน
การวิจัย (ตัวอยา่ง) ผู้แต่งระบขุ้อความเหนือหัวเรื่องว่าเป็น บทความวิจัยหรือบทความวิชาการในหน้าบทคัดย่อภาษาไทย กรณีเป็นส่วนหน่ึง
ของวิทยานิพนธ์ให้พิมพ์ไว้เป็น หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร และ E-mail address ที่สามารถติดต่อได้  

 4. หัวข้อสังเขป ของแต่ละชนิดของบทความ มดีังน้ี  
       4.1 บทความวิชาการ (article) ประกอบด้วย  
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            4.1.1) ส่วนบทนํา ระบุความสําคัญของการเขียนบทความ บทความดังกล่าวต้องการให้ความรู้อะไรที่เป็นองค์ความรู้ใหม่
และเป็นประโยชน์ต่อพยาบาลวิชาชีพ 

           4.1.2) วัตถุประสงค์ของการเขียนบทความ 
           4.1.3) ส่วนเน้ือหา  
           4.1.4) บทสรปุ  
     4.2  บทความวิจยั (Research Article) 
          4.2.1) ความสําคัญและความเป็นมาของปัญหา รวมทั้งการทบทวนวรรณกรรมที่สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาการวิจัย โดยมี
ข้อมูลทางวชิาการที่น่าเชื่อถืออ้างอิงและตรวจสอบได ้
         4.2.2) วัตถุประสงค์การวิจยั และ/หรือสมมติฐานของการวิจยั  
         4.2.3) กรอบแนวคิด เขยีนให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นและตัวแปรตาม 
         4.2.4) วิธดีําเนินการวิจัย บอกชนิดหรือประเภทการวิจัย 
                   1. ประชากร และกลุม่ตัวอย่าง 
                   2. เครื่องมือการวิจยั ระบุเครื่องมือหรือแบบสอบถามที่ใช้ในการวิจัยพร้อมวิธีการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ  
                   3. วิธดีําเนินการรวบรวมข้อมูล ระบุวิธ ีขั้นตอน วัน เวลา สถานที่ และเลขทีข่องเอกสารจริยธรรมที่ขอกับ
หน่วยงาน  
                   4. การวเิคราะหข์้อมูล และสถิตทิี่ใช ้(สําหรบัข้อมูลเชิงปริมาณ) ระบุ สถิติที่ใช้ให้เหมาะสม กับตัวแปรและระดับ
การวัด 

          4.2.5) ผลการวิจัย เสนอผลการวิจัยอย่างชัดเจน สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ต้องการนําเสนอ ถ้าการวิจัยเป็นข้อมูลเชงิ

ปริมาณที่มตีัวเลขไม่มากนัก ควรใช้คําบรรยาย แต่ถ้ามีตัวเลขหรือตัวแปรจํานวนมาก ควรนําเสนอโดยใชต้ารางหรอืแผนภูมิ ทั้งน้ีไม่เกิน 3 

ตาราง โดยมีการแปลความหมาย และวิเคราะห์ผลที่ค้นพบ  

         4.2.6) การอภิปรายควรสอดคล้องกับผลการวิจัยและมีหลักฐานงานวิจัยสนับสนุนผลงานวิจัยให้ชี้แจงผลการวิจัยว่าตรงกับ

วัตถุประสงค์ / สมมติฐานการวิจัยสอดคล้อง หรือขัดแย้งกับหลักทฤษฏี หรอืผลการวิจัยของผู้อ่ืนที่มีอยู่ก่อนหรือไม่  การที่ผลการวิจัยออกมา

เป็นเช่นใด เพราะเหตุใด 

         4.2.7) ข้อเสนอแนะ ควรระบุให้เห็นว่าจะนําผลารวิจัยไปใชใ้ห้เป็นประโยชน์ทางการพยาบาลด้านการปฏบิตัิการพยาบาล 

การบริหารการพยาบาล การศึกษา การวิจัยอย่างไร 

      4.3 บทความนวัตกรรม 

            4.3.1) ระบุความสําคัญและความเป็นมาของปญัหา  

            4.3.2) ระบุวตัถุประสงค์ ระบุเป็นวัตถุประสงค์เชิงผลลัพธ์ที่ต้องการบรรลุผล  

            4.3.3) ทบทวนวรรณกรรมหรืองานวิจัย ที่สะท้อนให้เห็นถึงการนําไปสู่การพัฒนานวัตกรรม  

           4.3.4) วิธดีําเนินการและการเก็บรวบรวมข้อมูล ระบขุั้นตอนการดําเนินกิจกรรมรายละเอียด และการเก็บรวบรวมผลของ

การใช้นวัตกรรม 

           4.3.5) สรปุผลการดาํเนินการ จัดทําตารางการนําเสนอข้อมูลตามตวัชี้วัดที่กําหนด และสอดคล้องกับวตัถุประสงค์ 

          4.3.6)  ข้อเสนอแนะการนําไปใช้ ระบุข้อเสนอแนะแก่ผู้อ่าน ที่เป็นขอ้ดีและข้อเสีย เพ่ือการนําไปประยุกต์ใช้ต่อไป 

       4.4 บทความพิเศษ (Review Article) เป็นการนําเสนอบทความที่ได้มาจากการทบทวนวรรณกรรมอยา่งเป็นระบบ  มีการ

นําเสนอ 

  4.4.1) ระบุความสาํคัญและความเป็นมาของปญัหา  
         4.4.2)  ระบุวัตถุประสงค์   
             4.4.3) ทบทวนวรรณกรรมหรืองานวิจยั ที่สะท้อนให้เห็นถึงการนําไปสู่การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ  
            4.4.4) ระบุวิธดีําเนินการและการเก็บรวบรวมข้อมูล ระบุขั้นตอนการดาํเนินกิจกรรมรายละเอียด และการเก็บรวบรวม
ข้อมล 
            4.4.5) สรุปผลการดําเนินการ  
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           4.4.6) ข้อเสนอแนะการนําไปใช ้ระบขุ้อเสนอแนะแก่ผู้อ่าน ที่เป็นข้อดแีละข้อเสีย เพ่ือการนําไปประยุกต์ใช้ต่อไป 
     4.5 บทความปกิณกะ  บทความเบ็ดเตล็ด เช่น ถามตอบปญัหา  เกรด็ สาระความรู ้

 5. ระบุกิตติกรรมประกาศ เพ่ือแสดงความขอบคุณแก่ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้ใหทุ้น 

 6. บรรณานุกรม  

  6.1 รายงานการวิจยั ขอให้ลงรายการแหล่งข้อมูลที่ปรากฎอ้างอิงแทรกในเน้ือความเป็นชนิด Vancouver และเลือก

แหล่งข้อมูลที่ทันสมัยย้อนหลังไมเกิน 10 ป ีมีจํานวนไม่น้อยกว่า 5 รายการ (ดูตัวอย่างการเขยีนเอกสารอ้างอิง) 

  6.2 ในกรณีที่เป็นบทความทางวชิาการ ควรมีเอกสารอ้างอิงที่ทันสมยัและไมน้่อยกว่า 5 เรื่องที่อ้างอิงสอดคล้องกับการ

ในเน้ือหาบทความ  

 7. การส่งไฟล์รูป สําหรับกรณทีี่มีรปูภาพ  เจ้าของบทความต้องส่งไฟล์รูปและคําบรรยายใต้ภาพพร้อมการอ้างอิง ใต้ภาพ  และส่ง

ไฟล์ภาพแยกกับไฟล์ ข้อความ   

 8. รายการอ้างอิง วารสารของสมาคม ใช้หลักการอ้างอิง รปูแบบ Vancouver ซ่ึง มีรายละเอียด ตามที่แนบมา  ดงัน้ี  

 8.1 บทความจากวารสารวชิาการมาตรฐาน (Standard journal article)  
 ส่วนสําคัญที่ต้องลงในรายการเอกสารอ้างอิง คือ 

- ชื่อผู้นิพนธ์ (Authors) 
- ชื่อบทความ (Title) 
- ชื่อวารสาร (Title of journal) 
- ปีที่ตีพิมพ์ (Year) 
- ปีที่ของวารสาร (Volume) 
- เล่มที่ (Issue number) 
- หน้า (Pages) 
8.1.1. ผู้นิพนธ์คนเดียวหรือหลายคน 

 

1. Halpern SD, Ubel PA, Caplan AL. Solid-organ transplantation in HIV-infected patients. N Engl J Med. 
2002; 347(4):284-7. 

2. อภิชาต โอฬารรัตนชัย, ธีระพร วุฒยวนิช. การสร้างช่องคลอดเทยีมโดยอาศัยเยื่อถุงนํ้าคร่ํา.   เชียงใหม่เวชสาร 2532;  
29:129-136. 

8.1.2. ผู้นิพนธ์เป็นคณะบุคคล 
 

1. Diabetes Prevention Program Research Group. Hypertension, insulin, and proinsulin in participants with 
impaired glucose tolerance. Hypertension. 2002; 40(5):679-86. 

 8.2.  หนังสือ/ตํารา 
 8.2.1  ผู้นิพนธ์คนเดียว 
 

1. Murray PR. Medical microbiology. 4th ed. St. Louis: Mosby; 2002. 
2. เกษม วัฒนชัย. การดแูลรักษาโรคความดันโลหิตสูง (Clinical management of essential hypertension). กรุงเทพ: พัฒนา

ศึกษา; 2532. 

 
 8.2.2  หนังสือที่มีบรรณาธิการ ผู้รวบรวม หรือประธานเป็นผู้แต่ง 
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1. Gilstrap LC, Cunningham FG, VanDorsten JP, editors. Operative obstetrics. 2nd ed. New York: McGraw-Hill; 
2002. 

2. วีระพล  จันทร์ดียิ่ง, สนทิศ สุทธิจํารญู, บรรณาธิการ. นรีเวชวิทยาเด็กและหญิงวัยรุ่นสาว. สงขลา: คณะแพทยศาสตร ์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์; 2531. 

 
8.2.3 หน่วยงานเป็นผู้นิพนธ์ 
 

1. Royal Adelaide Hospital; University of Adelaide, Department of Clinical Nursing. Compendium of nursing 
research and practice development, 1999-2000. Adelaide (Australia): Adelaide University; 2001. 

 8.3.  เอกสารอ่ืนๆ 
 8.3.1วิทยานิพนธ ์
 

1. สมภพ  บุญทิม. ผลทางไซโตเจเนติกของสารคด ีจากไพล (Zingiber cassumunar Roxb.)  
ต่อโครโมโซมของมนุษย์ที่เตรยีมจากลมิฟ์โฟซัยที่เพาะเลี้ยง. (วิทยานิพนธ)์ เชียงใหม:่มหาวทิยาลัยเชียงใหม;่ 2533. หน้า 75 . 

 
8.3.2  บทความในเอกสารการประชุมวิชาการ 

 

1. ประมวล  วีรุตมเสน.  การปฏิสนธินอกร่างกาย  และการยา้ยฝากตัวอ่อนในคน. ใน : อุกฤษต์  เปล่งวาณชิ, เสบียง  ศรีวรรณบูรณ,์ 
มลินี  มาลากุล, บรรณาธิการ. การประชุมใหญ่ทางวชิาการฉลอง 100 ปี คณะแพทยศาสตร ์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหดิล. 
กรุงเทพ: คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล; 2534. หน้า 5-7. 

8.4 แหล่งข้อมูลอิเลคโทรนิก 

8.4.1 CD-ROM 

 

 

 

8.4.2  Journal article on the Internet 

 

 

 

8.5 Homepage/Web site 

 

 

 

1. Anderson SC, Poulsen KB. Anderson's electronic atlas of hematology [CD-ROM]. 

Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2002. 

 

1. Abood S. Quality improvement initiative in nursing homes: the ANA acts in an advisory role. 

Am J Nurs [serial on the Internet]. 2002 Jun [cited 2002 Aug 12];102(6):[about 3 p.]. 

Available from: http://www.nursingworld.org/AJN/2002/june/Wawatch.htm 

 

1. Cancer-Pain.org [homepage on the Internet]. New York: Association of Cancer Online 

Resources, Inc.; c2000-01 [updated 2002 May 16; cited 2002 Jul 9]. Available from: 

http://www.cancer-pain.org/ 
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8.6 Database on the Internet 

 

 

 
 
การส่งต้นฉบับ 
 ส่งรายงานต้นฉบับ จํานวน 1 ชุด (Hard Copy) พร้อมข้อมูลที่บันทึกรูปแบบ microsftword  97-2003 ลงบนแผ่นซีดี พร้อมทั้ง
ระบุชื่อเรื่องและชื่อผู้แต่งภาษาไทยบนแผ่นซีดี   และกรุณาพิมพ์บันทึกข้อความเป็นเอกสารนําส่ง (เอกสารตัวอย่าง) พร้อมระบุที่อยู่ซ่ึง
สามารถติดต่อได้สะดวกสาํหรับส่งเอกสารเพ่ือแก้ไข เบอร์โทรศัพท์  Email ที่สามารถติดต่อกลับทั้งในเอกสารที่ส่งและหน้าซอง และส่งมาที่  
ที่บรรณาธิการ 

บรรณาธิการวารสารสมาคมพยาบาลห้องผ่าตัดแห่งประเทศไทย 
ที่อยู่ 
 สมาคมพยาบาลห้องผ่าตัดแห่งประเทศไทย   

 เลขที่ 1/237 อาคารสีลมแกรนดเ์ทอเรส  ถ.ศาลาแดง  แขวงสีลม   
เขตบางรัก  กรุงเทพฯ   10500  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Open database: 

1. Who's Certified [database on the Internet]. Evanston (IL): The American Board of Medical 

Specialists. c2000 - [cited 2001 Mar 8]. Available from: 

http://www.abms.org/newsearch.asp 
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ตัวอย่างเอกสารนําส่ง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

บันทึกข้อความ  

             วันท่ี ..........เดือน..........ปี..................... 

เร่ือง.......................................................................................................... 
_______________________________________________________________________________

_ 
 

เรียน บรรณาธิการ  

เอกสารท่ีส่งมาด้วย 1. บทความเร่ือง.............................................................. 

  2. แผ่นซีดีจํานวน.........แผ่น 

 ดิฉัน นาง.........................นามสกุล...........................ขอส่งบทความเร่ือง

................................................. 

พร้อมท้ังส่งแผ่นซีดีซ่ึงได้บันทึกเป็น microsoftword -2003 เรียบร้อยแล้ว เมื่อผ่านผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว สามารถ

ติต่อกลับมายังท่ีอยู่ดังนี้  

..................................................................................................................................................โทรศัพท์

..................................................โทรสาร..............................E=mail…………………………….......................... 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาและดําเนินการต่อไป  

           

       ลงลายมือชื่อ...................................... 

           (………………………………………………) 


