
คาํแนะนําสําหรับผู้นิพนธ์บทความและส่งต้นฉบับ 
ตพีมิพ์ในวารสารพยาบาลศาสตร์  มหาวทิยาลยัคริสเตยีน 

 
 กองบรรณาธิการวารสารพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัคริสเตียน  มีความยินดีท่ีจะขอเรียน
เชิญอาจารย ์นักวิชาการ  ส่งบทความวิจยัหรือบทความวิชาการ  เพื่อตีพิมพเ์ผยแพร่ความรู้และ
ความกา้วหนา้ทางวิชาการในวารสารพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัคริสเตียน  ทั้งน้ีบทความท่ีส่งมา
ให้พิจารณาตอ้งไม่เคยตีพิมพ์  หรืออยู่ในระหว่างการพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารอ่ืน  ทางกอง
บรรณาธิการขอสงวนสิทธ์ิในการตรวจทานและแกไ้ขตน้ฉบบั  และจะพิจารณาการตีพิมพต์าม
ความเหมาะสมโดยเรียงลาํดบัก่อนหลงัของการไดรั้บตน้ฉบบับทความท่ีสมบูรณ์ 

1. ประเภทของผลงานวชิาการ 
1.1  บทความวจัิย  :  เป็นบทความวิจยั  ดา้นพยาบาลศาสตร์  
1.2 บทความวชิาการ : เป็นบทความวิชาการ  ดา้นพยาบาลศาสตร์ 

 การเตรียมต้นฉบับ 
ผูนิ้พนธ์ จะตอ้งจดัเตรียมตน้ฉบบั บทความวิจยัและบทความวิชาการ ดงัน้ี 

      2.1 พิมพต์น้ฉบบั  ในกระดาษ  A 4  พิมพห์นา้เดียว ไม่เวน้บรรทดั (Single spacing ) ใช ้
โปรแกรม word และตวัพิมพม์าตรฐาน (Font  16 ของ Angsana new  เท่านั้น ) มีเลขหนา้กาํกบัทุก
หนา้  ความยาวเน้ือเร่ืองไม่ตํ่ากวา่ 12 หนา้   และไม่เกิน  15  หนา้     
  2.2 ช่ือเร่ือง :  ใหมี้ทั้งช่ือภาษาไทยและภาษาองักฤษ เป็นขอ้ความส้ัน ๆ และส่ือความหมาย
บ่งช้ีใหเ้ห็นสาระสาํคญัของเน้ือหา 
       2.3  ช่ือผูนิ้พนธ์ :  ใหใ้ส่ช่ือตวัและช่ือสกลุเตม็ ทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ มุมขวาใต ้
ช่ือเร่ือง กรณีผูนิ้พนธ์หลายคน ใหเ้รียงลาํดบัความสาํคญัตามวุฒิ หรือตาํแหน่งวิชาการในงานนั้น ๆ   
โดยให้ทาํเคร่ืองหมาย *  ไวท้า้ยนามสกุล และพิมพ ์Footnote ไวด้า้นล่าง ในหนา้แรกของบทความ  
ดงัตวัอยา่ง  

2.4 บทคดัยอ่ :  จะปรากฏก่อนเน้ือหา ซ่ึงจะตอ้งมีบทคดัยอ่ ภาษาไทยและภาษาองักฤษ  
(Abstract) โดยกาํหนดความยาว ดงัน้ี 

1) บทความวิจยั  :  บทคดัยอ่ภาษาไทย ไม่เกิน 15  บรรทดั   
                           Abstract  ความยาวไม่เกิน  250 คาํ  
2) บทความวิชาการ : บทคดัยอ่ภาษาไทย ไม่ตํ่ากวา่  10 บรรทดั  
                             Abstract   ความยาวไม่เกิน 200 คาํ 

2.5 การอา้งอิงในเน้ือหา : ใหใ้ชก้ารอา้งอิงในรูปแบบแทรกในเน้ือหา  ดงัตวัอยา่ง 
(สมพนัธ์  หิญชีระนนัทน์  , 2550 )  ( Fawcett and Downs, 2006) 



2.6 หากเป็นบทความวิจยั ใหเ้รียงลาํดบัเร่ือง ดงัน้ี 
1) บทคดัยอ่ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
2) บทนาํ / ความสาํคญัของปัญหาการวิจยั 
3) วตัถุประสงคข์องการวิจยั 
4)    กรอบแนวความคิดการวิจยั 

             5)    วธีิการดาํเนินการวิจยั  กลุ่มตวัอยา่ง เคร่ืองมือ วิธีเกบ็รวบรวมขอ้มูลและวิเคราะห์
ขอ้มูล 

6) สรุปผลการวิจยั  / ขอ้คน้พบจากการวิจยั  
7) อภิปรายผลการวิจยั ขอ้เสนอแนะการนาํไปใชป้ระโยชน ์

    2.7  รูปแบบตาราง : ใหจ้ดัพิมพใ์นรูปแบบตารางเปิด ใชเ้สน้คู่ บนและล่าง  ตารางไม่มี
เสน้แนวตั้งและคอลมัน์ ดงัตวัอยา่ง 
ตัวอย่าง 
ตารางท่ี 1 เปรียบเทียบการแปลผลค่าคะแนนความรู้เ ร่ืองการบริจาคโลหิต  และการรับรู้
ความสามารถของตนของอาสาสมคัรดา้นสุขภาพในการบริจาคโลหิต ระหว่างก่อนและหลงัการใช้
โปรแกรมการเสริมพลงัของอาสาสมคัรเยาวชนดา้นสุขภาพในการบริจาคโลหิต (n = 33)  

การแปลผลค่าคะแนน 
ก่อนเขา้ร่วมโปรแกรมฯ หลงัเขา้ร่วมโปรแกรมฯ 

n ร้อยละ n ร้อยละ 
ความรู้เก่ียวกบัการบริจาคโลหิต 

ระดบัมาก 
 
1 

 
3.03 

 
28 

 
84.85 

ระดบัปานกลาง 24 72.73 5 15.15 
ระดบัตํ่า 8 24.24 - - 

รวม 33 100 33 100 
การรับรู้ความสามารถของตน 

ระดบัมาก 
 
1 

 
3.03 

 
20 

 
60.61 

ระดบัปานกลาง 28 84.85 13 39.39 
ระดบัตํ่า 4 12.12 - - 

รวม 33 100 33 100 

 
   2.8 การเขียนรายการอา้งอิงทา้ยเร่ือง :  ใชก้ารอา้งอิงระบบเอพีเอ APA  ( American 
Psychological Association) ดงัตวัอยา่ง 
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                     คริสเตียน. 

4) ขอ้มูลออนไลน์บนอินเตอร์เน็ต 
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              สืบคน้เม่ือวนัท่ี 31  พฤษภาคม  2545, จาก http://www.moe.go.th/article- 
              somsak11.htm/. 
Howard  Owens.  (2010).  Twelve things journalist can do to save journalism. [Online].        
             Retrieved  November 19, 2010,  from http://www.howardowens.com/2007/. 

5) บทความหนงัสือพิมพ ์
ช่ือผูเ้ขียนบทความ. //”ช่ือบทความ”.  //ช่ือหนังสือพิมพ์ / : / หนา้. 
คึกฤทธ์ิ  ปราโมช, ม.ร.ว.  (12  มกราคม  2537).  “ขา้วไกลนา”.  สยามรัฐ : 3.  

                           
3.   การส่งต้นฉบับและหลกัเกณฑ์การประเมินบทความ 
 3.1 ผูนิ้พนธ์ กรอกขอ้มูลในแบบฟอร์มนาํส่งบทความ เพื่อตีพิมพใ์นวารสารพยาบาล
ศาสตร์ มหาวทิยาลยัคริสเตียน และจะตอ้งชาํระเงินเป็นค่าธรรมเนียมในการตีพิมพบ์ทความวจิยั
และบทความวิชาการ ของผูท้รงคุณวฒิุท่ีประเมินคุณภาพบทความ (Reviewer) ตามอตัราท่ี
มหาวทิยาลยักาํหนด 
 
 



      3.2 กองบรรณาธิการจะพิจารณาบทความเบ้ืองตน้เก่ียวกบัเน้ือหา และความถูกตอ้งของ 
รูปแบบการพิมพ์ หากผ่านการพิจารณาจึงจะเขา้สู่ขั้นตอนการประเมินคุณภาพบทความโดย
ผูท้รงคุณวฒิุ  2  ท่าน  
   3.3 บทความท่ีผ่านการประเมินและมีการแก้ไข ผูนิ้พนธ์ จะต้องแก้ไขบทความตาม
ขอ้เสนอแนะของผูป้ระเมิน และส่งตน้ฉบบัท่ีแกไ้ขแลว้ พร้อมไฟล์ท่ีถูกตอ้งให้ฝ่ายเลขานุการ
วารสารฯ  อีกคร้ัง ตามเวลาท่ีกาํหนด 
       3.4 กองบรรณาธิการ ขอสงวนสิทธ์ิ ในการตรวจแกไ้ขรูปแบบการพิมพบ์ทความ ใหเ้ป็นไป
ตามการจดัรูปเล่มของวารสาร การจดัลาํดบัการตีพิมพก่์อนหรือหลงั รวมทั้งสงวนสิทธ์ิในการ
ปฏิเสธการตีพิมพบ์ทความท่ีไดรั้บการประเมินแลว้วา่ไม่สมควรตีพิมพ ์
 3.5  กองบรรณาธิการ จะออกหนงัสือรับรองการตีพิมพใ์ห ้ภายหลงัจากบทความไดผ้า่น
ขั้นตอนการประเมินคุณภาพบทความ และผูนิ้พนธ์ แกไ้ขจากผูท้รงคุณวฒิุเรียบร้อยแลว้ 
 3.6  บทความท่ีได้รับการพิจารณาตีพิมพ์และมีการผลิตวารสารเรียบร้อยแล้ว กอง
บรรณาธิการจะส่งวารสารใหผู้นิ้พนธ์  จาํนวน 1 เล่ม  
 3.7 ในกรณีท่ีบทความไม่ไดรั้บพิจารณาตีพิมพก์องบรรณาธิการวารสารฯ จะไม่คืนเงินตาม
ขอ้ 3.1  
  3.8  ลิขสิทธ์ิการพิมพต์น้ฉบบัท่ีไดรั้บการตีพิมพใ์นวารสารพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลยั 
คริสเตียน ถือเป็นกรรมสิทธ์ิของมหาวิทยาลยัคริสเตียน 

3.9  ผูนิ้พนธ์ ท่ีจะส่งบทความตีพิมพใ์นวารสารพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัคริสเตียน 
โปรดเตรียมตน้ฉบบัให้ถูกตอ้งตามรูปแบบคาํแนะนาํ  หากรูปแบบการพิมพไ์ม่ถูกตอ้ง จะถือว่า 
กองบรรณาธิการยงัไม่ได้รับบทความ โดยผูนิ้พนธ์สามารถส่งบทความตีพิมพ์ได้ท่ีเว็บไซต ์
http://library.christian.ac.th/CUT_Nursejournal/main.php  และติดต่อสอบถามเพิ่มเติมไดท่ี้ ขอ้มูล
ดา้นล่างน้ี 
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ตัวอย่างการเขยีนบทคดัย่อบทความวจัิย 
สมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพท่ีดูแลผูป่้วยกลา้มเน้ือหวัใจตายเฉียบพลนั ในโรงพยาบาล 
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บทคดัย่อ 
 การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงพฒันา (Research and development) มีวตัถุประสงคเ์พื่อ
กาํหนดสมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพท่ีดูแลผูป่้วยกลา้มเน้ือหวัใจตายเฉียบพลนัในโรงพยาบาลระดบัตติย
ภูมิ จงัหวดัสมุทรสาคร กลุ่มตวัอย่างเป็นพยาบาลวิชาชีพท่ีดูแลผูป่้วยกลา้มเน้ือหัวใจตายเฉียบพลนัใน
โรงพยาบาลระดบัตติยภูมิ จงัหวดัสมุทรสาครท่ีมีประสบการณ์อยา่งนอ้ย 3 ปี จาํนวน 155 คน เคร่ืองมือท่ี
ใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลประกอบดว้ยแบบสอบถาม 2 ส่วน คือ ขอ้มูลส่วนบุคคล และแบบสอบถาม
ความเห็นดา้นสมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพท่ีดูแลผูป่้วยกลา้มเน้ือหัวใจตายเฉียบพลนัในโรงพยาบาล
ระดบัตติยภูมิจงัหวดัสมุทรสาคร วิเคราะห์หาความเช่ือมัน่โดยใชสู้ตรสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอบบาค 
มีค่าความเช่ือมัน่ทั้งฉบบัเท่ากบั 0.99 วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์สาํเร็จรูปดว้ยวิธีสกดั
ตวัประกอบหลกัของสมรรถนะ หมุนแกนตวัประกอบในแบบออโธกอนอล ดว้ยวิธีแวริมิกซ์ 
  ผลการวิจัยสรุปได้ดังน้ี สมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพท่ีดูแลผูป่้วยกลา้มเน้ือหัวใจตาย
เฉียบพลนัในโรงพยาบาลระดบัตติยภูมิ จงัหวดัสมุทรสาคร มี 5 ดา้น คือ 1) ดา้นการให้ความรู้กบัผูป่้วย
และญาติ และการพฒันาความรู้ของทีมการพยาบาล 2) ดา้นการประเมิน วินิจฉยัและวางแผนการพยาบาล
เบ้ืองตน้ 3) ดา้นการใช้เทคโนโลยี งานวิจยั นวตักรรมเพ่ือการส่ือสารอย่างมีจริยธรรม 4) ด้านการให้
คาํแนะนาํ ปฏิบติัการพยาบาลและเตรียมอุปกรณ์ช่วยเหลือในภาวะวิกฤต และ5) ดา้นการพยาบาลหลงัการ
เปิดหลอดเลือดหวัใจ โดยองคป์ระกอบเหล่าน้ีสามารถอธิบายความแปรปรวนรวมไดร้้อยละ 70.41 
 จากผลการศึกษาสามารถนาํไปประยกุตใ์นการส่งเสริมความสามารถของพยาบาลท่ีให้การ
ดูแลผูป่้วยกล้ามเน้ือหัวใจตายเฉียบพลนั การจัดการด้านการปฏิบติัการพยาบาล ด้านการบริหารการ
พยาบาล และดา้นการวิจยัทางการพยาบาล 
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Abstract 
 

  Impact on the lives of people in society is an important health trend and health issue, 
and is expected to be more complex in the future. The nursing organization needs to adapt to 
improve performance, and enhance its ability to provide a much more specialized service care.  
 This research aimed to study the competencies of professional nurses who care for 
patients with acute myocardial infarction in a tertiary level hospital in Samutsakhon Province. 
The samples were composed of 155 professional nurses who had work experience for over three 
years. The research instruments were personal data questionnaire and nurse   competency 
questionnaire. The content validity index (CVI) of the questionnaire was 0.87, and its reliability 
using Cronbach’s alpha coefficients was 0.99. Data were analyzed for percentage, mean, standard 
deviation, and factor analysis. 
 The major findings were as follows. The competencies of the professional nurses   
for caring acute myocardial infarction patients at a tertiary level hospital composed five factors 
including; 1) health education for patients and their relatives and knowledge development of the 
nursing team, 2) assessment, nursing diagnosis and planning for initial intervention, 3 ) 
technology utilization, research, communication, innovation and ethics, 4) advise  nursing 
intervention and equipment preparation in crisis management, and 5) nursing after the opening of 
the coronary arteries. These five factors could explain the variance of competency at 70.41 
percents. 
 The findings of the study can be applied to promote competency of professional   
nurses in caring for patients with acute myocardial infarction.  
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Potentially harmful Trans-fat in popular food of Children and adolescents in Thailand 
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บทคดัย่อ 
       กรดไขมนัทรานส์เป็นกรดไขมนัไม่อ่ิมตวัท่ีพบได้ทั้งในธรรมชาติอยู่ในสัตวเ์ค้ียวเอ้ืองและท่ี
สําคญัเกิดจากกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมอาหารท่ีมนุษยไ์ด้สร้าง ข้ีนช่ึงมกัจะพบในอาหารท่ีมี
ส่วนประกอบหลกัท่ีเป็นเนยเทียมหรือไขมนัพืชท่ีท่ีเรียกว่าชอร์ตเทนน่ิง (Shortenings) เน่ืองจากไขมนั
ชนิดน้ีจะช่วยใหข้นมอบมีความแขง็แรงคงรูปมีความกรอบมากกวา่ มีความเปราะนอ้ยกวา่และแยกชั้นไดดี้  
ส่วนอาหารทอดจะมีลกัษณะผิวแหง้ไม่เยิม้ ไม่ติดมือไม่เหมน็หืนจึงทาํให้เป็นท่ีนิยมในการผลิตข้ึนมาเพ่ือ
จาํหน่าย จากรายงานการศึกษาในคน พบว่าหากปริมาณกรดไขมนัชนิดทรานส์ในอาหารสูงพียงพอจะ
สามารถเพิ่มระดบัคลอเลสเตอรอลชนิดไม่ดี (LDL-cholesterol) และลดระดบัคลอเลสเตอรอลชนิดดี 
(HDL-cholesterol) ในเลือดได ้ซ่ึงจะมีผลเพิ่มความเส่ียงในการเกิดโรคหวัใจและหลอดเลือดท่ีเป็นปัญหา
ทางสาธารณสุขท่ีสําคญัของประเทศไทย และจากการศึกษาพบไดว้่าอาหารในกลุ่มขนมอบและอาหาร
ทอดปัจจุบนัลว้นเป็นอาหารท่ีกลุ่มเด็กและวยัรุ่นไทยบริโภคกนัในปริมาณสูงซ่ึงมีความสัมพนัธ์กบัระดบั
ไขมันท่ีสูงข้ึนด้วย นอกจากนั้ นปัจจุบันพบว่าผู ้ท่ีเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดมีอายุน้อยลง การ
เปล่ียนแปลงของเส้นเลือดและปัจจยัเส่ียงต่อการเกิดโรคสามารถเร่ิมดาํเนินมาตั้งแต่ในวยัเด็กและต่อเน่ือง
ถึงวยัผูใ้หญ่ ดงันั้นการป้องกนัโรคท่ีดีท่ีสุดควรเร่ิมตั้งแต่ในวยัเด็ก  ซ่ึงควรไดรั้บการร่วมมือกนัในการ
ดาํเนินการของผูป้กครอง ครู โรงเรียน ส่ือสารมวลชน ผูผ้ลิตอาหารและรัฐบาล 
 

Abstract 
Tran fatty acids are polyunsaturated fats naturally found from ruminants which are commonly 

used in the production of processed foods sold in the wide scope of consumers. These are mainly 
processed combined with the main ingredients like margarine or vegetable fats called Short Whitening 
(shortenings) basically used in baking, non-greasy crispy fried foods due to its texture that is less  brittle 
that makes the dough splits very well. These chemicals has the ability to prevent from melting in the 

palm of the hands and not rancid which makes it popular in the market. During the human 
research study, it was found out that trans-fatty acids in high quantity increases the cholesterol   
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levels called  bad cholesterol (LDL cholesterol) and decreases good cholesterol (HDL cholesterol) 
levels. As such, this increases also the risk of developing cardiovascular diseases in the major 
population for having such a major health concern in Thailand. It was also found out that large 
consumers of baked and fried foods nowadays are children and adolescents respectively, thus, 
resulted to younger generation at risk in developing cardiovascular diseases due to an increased 
consumption of bad cholesterol (LDL) that are mainly found in their diet. This condition follows 
through adulthood, therefore, the best way to prevent this health concern should start in childhood. 
Dissemination of journals or articles in the general population is a good strategy to combat this 
dilemma especially in schools, government sectors, food manufacturers as well as to parents and 
teachers. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




