คาแนะนาการเตรียมและส่งต้นฉบับ
วารสารวิจัยและนวัตกรรมทางสุขภาพ
กองบรรณาธิการ วารสารวิจยั และนวัตกรรมทางสุขภาพ ขอเชิญสมาชิกและ ผูส้ นใจทุกท่าน
ร่วมส่ง บทความวิชาการ บทความวิจัย และบทความนวัตกรรมที่ เกี่ ยวข้องกับวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ได้แก่ ด้านการพยาบาล การแพทย์ การสาธารณสุข การศึกษาในสาขาวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ และด้าน
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อตีพิมพ์ เผยแพร่ ทัง้ นีผ้ ลงานที่ส่งมาให้พิจารณาเพื่อตีพิมพ์ตอ้ งไม่เคยตีพิมพ์หรือ
อยู่ในระหว่างพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารอื่นเมื่ อได้รบั การตอบรับให้ตีพิมพ์ ผูแ้ ต่ง จะต้องสมัครเป็ น
สมาชิกของวารสาร ฯ
ชนิดของเรื่องทีจ่ ะตีพมิ พ์
1. บทความวิช าการด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้แก่ ด้านการพยาบาล การแพทย์ การ
สาธารณสุข การศึกษาในสาขาวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ และด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. บทความนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้แก่ ด้านการพยาบาล การแพทย์ การ
สาธารณสุข การศึกษาในสาขาวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ และด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. บทความวิจยั ด้านวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ ได้แก่ ด้านการพยาบาล การแพทย์ การสาธารณสุข
การศึกษาในสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ และด้านอื่น ๆ ที่เกี่ ยวข้อง ถ้าเป็ นวิทยานิพนธ์ตอ้ งมีหนังสือ
รับรอง และ ลงนามทัง้ อาจารย์ท่ีปรึกษาหลัก และนิสิตผูท้ าวิทยานิพนธ์
4. บทความปริทศั น์บทความพิเศษ และปกิณกะ
การเตรียมต้นฉบับบทความ
1. ต้นฉบับต้องพิมพ์ดว้ ยคอมพิวเตอร์โปรแกรมสาเร็จรูป MS Word for Windows ขนาด 16
แบบอักษรใช้ Cordia New (ในตารางขนาด12) พิมพ์หน้าเดียวในกระดาษ A4 ระยะขอบกระดาษ
ด้านบน – ล่าง 2.54 cm. ด้านซ้าย 3.17 cm. ด้านขวา 2.54 cm. จานวน 12 หน้า (ไม่รวมรายการ
อ้างอิง) และรายการ อ้างอิงต้องไม่เกิน 40 รายการ รวมรายการอ้างอิง ไม่เกิน 15 หน้า
2. ชื่อเรื่อง เป็ นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ พิมพ์ดว้ ยตัวหนาไว้หน้าแรกตรงกลาง ขนาด 17
3. ชื่อผูแ้ ต่ง เป็ นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ พิมพ์ดว้ ยตัวอักษรปกติขนาด 14 ด้านซ้ายของ
หน้ากระดาษ อยูใ่ ต้ช่ือเรื่อง พร้อมระบุสถานที่ทางานของผูแ้ ต่ง และไปรษณียอ์ ิเลคทรอนิกส์ (E-Mail)
4. การเรียงหัวข้อ หัวข้อใหญ่สดุ ให้พิมพ์ชิดขอบด้านซ้าย ขนาดอักษร 16
5. การใช้ตวั เลขคาย่อและวงเล็บควรใช้เลขอารบิคทัง้ หมดใช้คาย่อที่เป็ นสากลเท่านัน้ (ระบุคา
เต็มไว้ ในครัง้ แรก) การวงเล็บภาษาอังกฤษ ควรใช้ Capital Letters เช่น Student Centered Learning
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6. บทความวิชาการ ประกอบด้วย
- บทคัดย่อภาษาไทย และภาษาอังกฤษ (Abstract) ระบุ ชื่อผลงาน ชื่อ-สกุลผูแ้ ต่ง เนือ้ หา
ของบทคัดย่อ คาสาคัญ (Keywords) 3-5 คา โดยแยกบทคัดย่อภาษาไทย และภาษาอังกฤษ คนละ
หน้ากัน รวมแล้วไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ
- บทนา (Introduction)
- เนือ้ เรื่อง (Content) แสดงสาระสาคัญที่ตอ้ งที่ตอ้ งการนาเสนอตามลาดับ
- บทสรุป (Conclusion)
- ข้อเสนอแนะ (Suggestion)
- รายการอ้างอิง (References)
7. บทความนวัตกรรม ทัง้ นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ (Product Innovation) นวัตกรรมบริการ
(Services Innovation) และนวัตกรรมกระบวนการ (Process Innovation) ให้เรียงลาดับสาระ ดังนี ้
- บทคัดย่อภาษาไทย และภาษาอังกฤษ (Abstract) ระบุ ชื่อผลงาน ชื่อ-สกุลผูแ้ ต่ง เนือ้ หา
ของบทคัดย่อ คาสาคัญ (Keywords) 3-5 คา โดยแยกบทคัดย่อภาษาไทย และภาษาอังกฤษ คนละ
หน้ากัน รวมแล้วไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ
- บทนา ระบุความเป็ นมา หรือความสาคัญของการพัฒนานวัตกรรม
- วัตถุประสงค์ (Objective) ระบุเป้าหมายของนวัตกรรม โดยมี รูปแบบเพื่ อ เพิ่ม ลด
ปรับปรุง หรือเกิดสิ่งประดิษฐ์
- สมมติฐาน (ถ้ามี)
- กรอบแนวคิดของนวัตกรรม ระบุหลักการ แนวคิด ทฤษฎีในการพัฒนานวัตกรรม
- กระบวนการพัฒนานวัตกรรม (Development process) ระบุ ประเภทนวัตกรรม
กระบวนการ พัฒนานวัตกรรม การจัดกิจกรรม การผลิต การหาคุณภาพ การปรับปรุง ระยะเวลาใน
การดาเนินการ
- ระเบียบวิธีวิจยั ระบุ วิธีวิจยั แหล่งข้อมูล ประชากรกลุ่มเป้าหมาย วิธีการได้มาของกลุ่ม
ตัวอย่าง วิธีการเก็บข้อมูล เครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั การประมวลผล และวิเคราะห์ขอ้ มูล
- จริยธรรมวิจยั ระบุ หน่วยงาน หมายเลข และวันที่ท่ีได้รบั การรับรองจริยธรรมการวิจยั ใน
มนุษย์หรือการพิทกั ษ์สิทธิกลุม่ ตัวอย่าง
- ผลการพัฒนานวัตกรรม ระบุ ผลการวิเคราะห์ หรือข้อค้นพบจากการพัฒนานวัตกรรม
- การประเมินผลนวัตกรรม (Innovation evaluation) ระบุ ผลลัพธ์เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ
มูลค่าทางเศรษฐกิจ ที่สามารถวัดผลได้อย่างเป็ นรูปธรรม
- ข้อเสนอแนะ การนานวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ แนวทางการพัฒนาต่อยอดนวัตกรรมเดิม
- รายการอ้างอิง
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8. บทความวิจยั ให้เรียงลาดับสาระ ดังนี ้
- บทคัดย่อภาษาไทย และภาษาอังกฤษ (Abstract) ระบุ ชื่อผลงาน ชื่อ-สกุลผูแ้ ต่ง เนือ้ หา
ของบทคัดย่อ คาสาคัญ (Keywords) 3-5 คา โดยแยกบทคัดย่อภาษาไทย และภาษาอังกฤษ คนละ
หน้ากัน รวมแล้วไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ
- บทนา ระบุความเป็ นมา หรือความสาคัญของการวิจยั
- วัตถุประสงค์ ระบุเป้าหมายของการวิจยั เป็ นประเด็น ๆ
- สมมติฐาน (ถ้ามี)
- กรอบแนวคิดการวิจยั ระบุหลักการ แนวคิด ทฤษฎีในการวิจยั
- ระเบียบวิธีวิจยั ระบุ วิธีวิจยั แหล่งข้อมูล ประชากรกลุ่มเป้าหมาย การได้มาของกลุ่ม
ตัวอย่าง
- เครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั ระบุท่ีมาหรือวิธีการพัฒนาเครื่องมือวิจยั คุณภาพของเครื่องมือ
- การเก็บรวบรวมข้อมูล
- การวิเคราะห์ขอ้ มูล ระบุโปรแกรมที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล สถิตทิ ่ีใช้ในการวิเคราะห์
- จริยธรรมวิจยั ระบุ หน่วยงาน หมายเลข และวันที่ท่ีได้รบั การรับรองจริยธรรมการวิจยั ใน
มนุษย์หรือการพิทกั ษ์สิทธิกลุม่ ตัวอย่าง
- ผลการวิจยั ระบุ ผลการวิเคราะห์ หรือข้อค้นพบในการวิจยั กรณีเป็ นตารางไม่ตอ้ งมี
เส้นแนวตัง้
- อภิปรายผล ระบุ ข้อสรุปและแปลความหมายผลการวิจยั อธิบายความสอดคล้องหรือ
ขัดแย้งกับกับทฤษฎี หรือผลการศึกษาอื่นใดบ้าง โดยให้อธิ บายอยู่ภายใต้ขอ้ มูลที่เป็ นหลักฐานเชิง
ประจักษ์
- ข้อเสนอแนะ ระบุ การนาผลการวิจยั ไปใช้ประโยชน์ แนวทางการทาวิจยั ที่เป็ นการพัฒนา
ต่อยอดจากงานวิจยั เดิม
- รายการอ้างอิง
9. การเตรียมเอกสารอ้างอิง ให้ใช้ระบบอ้างอิงแบบ APA Formatted References, 6th Edition
โดย ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ท่ี http://www.apastyle.org/manual/index.aspx หรือ
http://stin.ac.th/th/file.pdf
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ตัวอย่างการเขียนเอกสารอ้างอิง
1. การอ้างอิงในเนือ้ หา ใช้ระบบนาม - ปี (Name–year system) ชื่อผูแ้ ต่งภาษาไทยให้แปล
เป็ นภาษา อังกฤษและผูแ้ ต่งภาษาอังกฤษ ให้เขียนเฉพาะนามสกุล ทุกคน ถ้ามากกว่า 6 คน ให้ใส่ช่ือ
6 คนแรก ตามด้วย et al, ดังตัวอย่าง
(Tanyaratsrisakul, 2018)
(Tanyaratsrisakul, Kantabanlang, & Heetaksorn, 2018)
(Tanyaratsrisakul, Kantabanlang, Heetaksorn, Watcharawiwat, Leeyutthanont,
Phokhwang, et al, 2018)
2. การคัด ลอกข้อ ความ ใช้ร ะบบนาม- ปี และข้อ ความที่ คัด ลอกมาอยู่ ใ นเครื่ อ งหมาย
“…………..” กรณี ชื่อผูแ้ ต่งภาษาไทย ให้แปลเป็ นภาษาอังกฤษเช่น
“พยาบาลจึงจะต้องเป็ นนักคิดและมีการประเมินอย่างต่อเนื่องเพื่อแก้ความสงสัยที่เกิดขึน้
ตลอดเวลา” (Kunaviktikul, 2007)
3. การอ้างอิงท้ายบทความ
3.1 ชื่อผูแ้ ต่งภาษาไทยและผูแ้ ต่งภาษาอังกฤษ ใส่ช่ือสกุลผูร้ ว่ มงานทุกคน ถ้าไม่เกิน 6 คน
ให้ใส่ช่ือทัง้ 6 คน หากมากกว่า 6 คน ให้ใส่ช่ือ 6 คนแรกตามด้วยคาว่า “et al.,” สาหรับบทความ
หนังสือ หรือเอกสาร ที่เป็ นภาษาไทย ให้แปลเป็ นภาษาอังกฤษทัง้ ข้อความ และให้วงเล็บ (in Thai) ดัง
ตัวอย่าง
Tanyaratsrisakul, A., Kantabanlang, Y., & Phokhwang, W. (2018). The effectiveness of Thai
nursing innovations in the early 20th century. Suratthani: Boromarajonani College of
Nursing, Suratthani. (in Thai)
Fraenkel, R. J., Wallen, E. N. & Hyun, H. H. (2012). How to Design and Evaluate Research in
Education. (8th ed.). New York: McGraw-Hill.
3.2 หนังสือ
ผูแ้ ต่ง. (ปี ท่ีพิมพ์). ชื่อเรื่อง (ครัง้ ที่พิมพ์). สถานที่พิมพ์: สานักพิมพ์หรือโรงพิมพ์.
Mitchell, T.R., & Larson, J.R. (1987). People in organization: An introduction to organization
behavior (3rd ed.). New York: McGraw-Hill.
** ชื่อหนังสือภาษาอังกฤษ ใช้ตวั พิมพ์ใหญ่เฉพาะตัวอักษรแรกของชื่อหนังสือ ตัวอักษรแรกหลัง
เครื่องหมาย : และ ชื่อเฉพาะต่าง ๆ เช่น ชื่อคน ชื่อประเทศ และชื่อเมือง
3.3 บทความ
ผูเ้ ขียนบทความ. (ปี ). ชื่อบทความ. ชื่อวารสาร, ปี ท่ี(ฉบับที่), เลขหน้า.
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Komtin, S. (1990). Culture and work-related values in Thai organizations. International
Journal of Psychology, 25(2), 681-704.
** ชื่อบทความภาษาอังกฤษ ใช้ตวั พิมพ์ใหญ่เฉพาะตัวอักษรแรกของชื่อหนังสือ/ชื่อเรื่อง ตัวอักษรแรก
หลังเครื่องหมาย: และ ชื่อเฉพาะต่าง ๆ เช่น ชื่อคน ชื่อประเทศ และชื่อเมือง
** ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ ใช้ตวั พิมพ์ใหญ่นาหน้าทุกคา ยกเว้น คาเชื่อม และ คาบุพบท
3.4 บทความหรือบทต่างๆในหนังสือ
ผูแ้ ต่ง. (ปี ท่ีพิมพ์). ชื่อบทความ. ใน ชื่อบรรณาธิการ ( บก.), ชื่อหนังสือ หรือวารสาร (หน้า). สถานที่
พิมพ์: สานักพิมพ์หรือโรงพิมพ์.
Hartley, J. T., Harker, J. O., & Walsh, D. A. (1980). Contemporary issues and new directions
in adult development of learning and memory. In L. W. Poon (Ed.), Aging in the
1980s: Psychology issues (pp. 239-252). Washington, DC: American Psychology
Association.
** ชื่อหนังสือ หรือ ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ ใช้ตวั พิมพ์ใหญ่เฉพาะตัวอักษรแรกของชื่อหนังสือ/ชื่อเรื่อง
ตัวอักษรแรกหลังเครื่องหมาย: และ ชื่อเฉพาะต่าง ๆ เช่น ชื่อคน ชื่อประเทศ และชื่อเมือง
** ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ ใช้ตวั พิมพ์ใหญ่นาหน้าทุกคา ยกเว้น คาเชื่อม และ คาบุพบท
3.5 หนังสือที่ผแู้ ต่งเป็ นสถาบัน และผูแ้ ต่งเป็ นผูพ้ ิมพ์
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