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ค ำแนะน ำกำรเตรียมและส่งต้นฉบับบทควำม  
วำรสำรพยำบำลศำสตร์ มหำวิทยำลัยคริสเตียน 

                                                         
 วารสารพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน  เป็นวารสารของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย 

คริสเตียน มีระบบการประเมินบทความต้นฉบับโดยผู้เช่ียวชาญในสาขาอย่างน้อย 2 คน ด้วยวิธีการปิดบังช่ือผู้ประเมิน
และช่ือผู้เขียนบทความ  โดยมีนโยบายรับตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัยหรือบทความวิชาการทางการพยาบาล  เพื่อ
เผยแพร่ความรู้และความก้าวหน้าทางวิชาการ  วารสารพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน มีก าหนดการ
ออกเผยแพร่ ปีละ 2 ฉบับ ทุก 6 เดือน ซึ่งบทความที่ส่งมาให้กองบรรณาธิการพิจารณาต้องไม่เคยตีพิมพ์ หรืออยู่
ในระหว่างการพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารอื่น ทั้งนีก้องบรรณาธิการขอสงวนสิทธ์ิในการตรวจทานและแก้ไขต้นฉบบั  
รวมทั้งการจัดล าดับการตีพิมพ์ตามความเหมาะสม  

 
ประเภทบทควำมท่ีรับตีพิมพ์ 

1. บทความวิจัย หรอื วิทยานิพนธ์สาขาพยาบาลศาสตร ์
2. บทความวิชาการทางการพยาบาล 
 

กำรเตรียมต้นฉบับและกำรส่งบทควำม 
ผู้เขียนหรือผู้นิพนธ์จะต้องจัดเตรียมต้นฉบับบทความให้ถูกต้องตามรูปแบบที่ก าหนดโดยเฉพาะใน 

ส่วนของ Footnote และจริยธรรม ดังนี ้
1. พิมพ์ต้นฉบับ ในกระดาษ A4 หน้าเดียว ไม่เว้นบรรทัด (Single spacing) โดยใช้โปรแกรม Microsoft 

word และตัวพิมพ์ “TH SarabunPSK” ขนาดตัวอักษร “16 pt.” ให้เว้นระยะขอบทุกด้านกระดาษหนึ่งนิ้ว
มีเลขหน้าก ากับทุกหน้าและมีความยาวของเรื่อง ดังนี้  

1.1 บทความวิจัยหรือวิทยานิพนธ์ ความยาว 10-15 หน้า รายการอ้างอิงให้ใส่เฉพาะที่ใช้อ้างอิงใน
บทความ และไม่ควรเกิน 20 รายการ 

1.2 บทความวิชาการ  ความยาว 9-15 หน้า รายการอ้างอิงให้ใส่เฉพาะที่ใช้อ้างอิงในบทความฯ   
และไม่ควรเกิน 20 รายการ 

2. ชื่อเรื่อง (Title) ต้องมีทั้งช่ือภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  ขนาดตัวอักษรช่ือเรื่องเป็นตัวหนาขนาด “18 pt.”  
และจัดให้อยู่กึ่งกลางหน้ากระดาษ  ช่ือภาษาอังกฤษให้พิมพ์อักษรตัวแรกของทุกค าด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ 

3. ชื่อผู้เขียนหรือผู้นิพนธ์ (Authors)  ให้ใส่ช่ือครบทุกคนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  ตัวพิมพ์
ขนาด “13 pt.” ใส่เครื่องหมาย * ต่อท้าย ส ำหรับ Footnote  ใต้บทคัดย่อหรือ Abstract พิมพ์ช่ือต าแหน่ง
วิชาการ ช่ือหน่วยงานที่สังกัดเรียงจากหน่วยงานย่อยไปหน่วยงานใหญ่ของแต่ละคนให้ตรงกับเครื่องหมาย * ที่



2 |  ค ำแนะน ำกำรเตรียมและส่งต้นฉบับบทควำมวำรสำรพยำบำลศำสตร์ มหำวิทยำลัยคริสเตียน  

 

ก ากับไว้ด้านบน หรือหากมีแหล่งทุนวิจัยและ/หรือเป็นวิทยานิพนธ์ ต้องใส่* หลังช่ือบทความด้วย และให้ระบุ 
email ของผู้เขียนหรือ ผู้นิพนธ์หลักไว้ในส่วน Corresponding  author  และเบอร์โทรศัพท์  ตัวพิมพ์ขนาด 
“13 pt.”   

4. บทคัดย่อ และ Abstract   ต้องมีทั้งบทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยพิมพ์แยกหน้า
พร้อม Footnote ความยาวของบทคัดย่อ ดังนี้ 
             4.1 บทคัดย่อ ของบทควำมวิจัยหรือวิทยำนิพนธ์  ความยาวไม่ควรเกิน 250 ค า โดยบทคัดย่อ
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ให้เรียงตามหัวข้อดังนี้  ดังตัวอย่าง 

 4.1.1 วัตถุประสงค์การวิจัย (Purpose) 
 4.1.2 รูปแบบการวิจัย (Design) 
 4.1.3 วิธีด าเนินการวิจัย (Methods) 
 4.1.4 ผลการวิจัย (Main findings) 
 4.1.5 สรุปและข้อเสนอแนะ (Conclusion and recommendations) 
 4.1.6 ค าส าคัญ (Keywords) 

           4.2 บทคัดย่อของบทควำมวิชำกำร ความยาวไม่เกิน 200 ค า ทั้งบทคัดย่อภาษาอังกฤษและ
ภาษาไทย 

5. ค ำส ำคัญ และ Keywords ก าหนดค าส าคัญที่เกี่ยวข้องกับบทความ 2-5 ค า โดยใช้เครื่องหมาย, 
ค่ันระหว่างค า และพิมพ์ชิดซ้ายต่อจากบทคัดย่อ และ Abstract  

6. บทควำมท่ีส่งมำพิจำรณำตีพิมพ์ ผู้เขียนหรือผู้นิพนธ์ต้องแน่ใจว่า ได้มีการตรวจสอบเนื้อหาสาระ
ของบทความแล้ว และไม่มีการคัดลอกงานวิชาการ (Plagiarism) ของผู้อื่น รวมทั้งมีการอ้างอิงแหล่งที่มาตาม
หลักการที่ถูกต้องครบถ้วน เนื่องจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI)  ให้ความส าคัญมาก “ในด้านจริยธรรม 
และจรรยาบรรณวารสารวิชาการไทยในฐานข้อมูล TCI”    

7. บทควำมท่ีส่งมำตีพิมพ์ท่ีเป็นวิทยำนิพนธ์ กรณีของนักศึกษำ จะต้องมีลายเซ็นของอาจารย์ที่
ปรึกษาหลัก เพื่อรับรองว่าได้อ่านและพิจารณาเนื้อหาสาระของบทความผ่านมาแล้วก่อนส่งบทความเสนอให้
บรรณาธิการ และกองบรรณาธิการพิจารณาตีพิมพ์เผยแพร่  

8. รูปแบบของกำรเขียนบทควำม 
          8.1 บทควำมวิจัยหรือวิทยำนิพนธ์  องค์ประกอบของบทความต้นฉบับ ดังนี ้
                   8.1.1 บทคัดยอ่ภาษาไทยและภาษาองักฤษ เรยีงตามรปูแบบทีก่ าหนดไว้ในข้อ 4.1 บทคัดย่อจะ
อยูห่น้าแรกและหน้าที่ 2 ส่วนเนื้อหาอยูห่น้าที่ 3  ให้เรียงล าดับหัวข้อตามข้อ 8.1.2 - 8.1.14 ดังนี้ 
                   8.1.2 ความส าคัญของปัญหาการวิจัย 
                   8.1.3 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
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                   8.1.4 สมมติฐานการวิจัย (ถ้ามี)  
                   8.1.5 กรอบแนวคิดการวิจัย ต้องอธิบายพร้อมระบทุี่มาของกรอบแนวคิดการวิจัยพอสังเขป 
                 8.1.6 วิธีการด าเนินการวิจัย ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง วิธีการสุ่มตัวอย่าง การพัฒนาเครื่องมือ  
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย และวิธีเก็บรวบรวมข้อมูล 
 8.1.7 การรับรองจริยธรรมการวิจัย ต้องระบุชัดเจนในหมวดวิธีด าเนินการวิจัย หัวข้อการ
พิทักษ์สิทธ์ิกลุ่มตัวอย่างว่างานวิจัยที่ศึกษาได้ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการการจริยธรรมการวิจัยในคนแล้ว 
ขอให้ระบุหน่วยงานหรือสถาบันที่รับรองและเลข IRB ให้ถูกต้อง 
                 8.1.8 วิธีการวิเคราะห์ข้อมลู 
                 8.1.9 ผลการวิจัย/ข้อค้นพบจากการวิจัย 
                 8.1.10 การอภิปรายผลวิจัย 
                 8.1.11 สรุปและข้อเสนอแนะการน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ และการท าวิจัยในครัง้ต่อไป 
                 8.1.12 กรณีวิจัยมีรูปภาพ ถ้ามีภาพประกอบควรเป็นภาพขาวด า หรือภาพสีที่คมชัด จัดกึ่งกลาง
หน้า พิมพ์ค าบรรยายไว้ใต้รูปภาพ และระบุแหล่งที่มาอ้างอิงให้ถูกต้อง  

 8.1.13 รูปแบบตาราง ให้จัดพิมพ์ในรูปแบบตารางปลายเปิดด้านซ้ายและขวา โดยเส้นบนและ
เส้นล่างใช้เส้นคู่ ดังตัวอย่างตาราง 1 

  
ตำรำงท่ี 1 แสดงค่าสัมประสิทธ์ิสหสมัพันธ์แบบเพียร์สัน (r) ระหว่างภาระในการดูแลผู้ป่วยเรื้อรังทั้ง 4 ด้านต่อ
คุณภาพชีวิตของผู้ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (n=115) 
 

 คุณภาพชีวิตของผู้ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง 
r p-value 

ด้านความตึงเครียดส่วนบุคคล - 0.363* 0.000 
ด้านความขัดแย้งในตนเอง - 0. 349* 0.000 
ด้านความรู้สึกผิด - 0.324* 0.000  
ด้านเจตคติที่ไม่แน่นอน - 0.161 0.086 

รวมทุกด้าน - 0.385* 0.000  

  
             8.1.14 การเขียนเอกสารอ้างอิง (ใช้ระบบนาม, ปี)  ใส่เฉพาะรายการที่มีการอ้างถึงในบทความ 
และกรุณาตรวจสอบ ช่ือ-นามสกุล ปี พ.ศ. ให้ตรงกันทุกแห่งที่อ้างอิง เช่น (ทิพวัลย์  ธีรสิริโรจน์, 2561) 
  



4 |  ค ำแนะน ำกำรเตรียมและส่งต้นฉบับบทควำมวำรสำรพยำบำลศำสตร์ มหำวิทยำลัยคริสเตียน  

 

    8.2 บทควำมวิชำกำร  ใหเ้รียงล าดับดังนี ้
                 8.2.1 บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ,  ค าส าคัญและ Keywords อยู่หน้าแรก  และหน้าที่ 2 
               8.2.2 เนื้อหาบทความอยู่หน้าที่ 3  ประกอบด้วยบทน า  เนื้อเรื่อง และบทสรุป โดยเนื้อหา
บทความควรเป็นการวิเคราะห์เชิงลึกที่มีหลักฐานเชิงประจักษ์ประกอบ และน าไปสู่บทสรุป ข้อเสนอแนะที่
สมเหตุสมผล  

9. กำรเขยีนอ้ำงอิง 
    การเขียนอ้างอิงประเภทต่างๆ วารสารพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน ใช้ระบบการอ้างอิง 

แบบ APA  (6th edition) ดังตัวอย่าง  
9.1 อ้ำงอิงจำกหนังสือท่ัวไป 

รูปแบบ ช่ือ/สกุล./(ปทีี่พิมพ)์./ช่ือหนงัสอื./(พมิพ์ครัง้ที่)./สถานที่พมิพ์:/ส านักพมิพ์. 
ผู้แต่ง 1 คน เรวดี  ธรรมอุปกรณ์. (2530). การใช้ยาบ าบัดอาการ. (พิมพ์ครั้งที่ 3). กรุงเทพมหานคร: ไทยวัฒนา 

พานิช. 
Polit,  D.F.  (2010).  Statistics and data analysis for nursing research.  (2nd ed.).  

United States of America: Pearson education.  
ผู้แต่งเป็น
สถาบัน 

มหาวิทยาลัยครสิเตียน. (2560). รายงานผลด าเนินงาน ปีการศึกษา 2559. นครปฐม: มหาวิทยาลัย 
  คริสเตียน. 

ผู้รวบรวมหรือ
บรรณาธิการ 

พิทยา ว่องกุล.  (บรรณาธิการ). (2541).  ไทยยุควัฒนธรรมทาส. กรงุเทพมหานคร: โครงการวิถี 
  ทรรศน์. 

9.2 อ้ำงอิงจำกหนังสือในรูปแบบต่ำงๆ 
รูปแบบ ช่ือ/สกุล./(ปทีี่พิมพ์)./ช่ือบทความ./ใน/ช่ือบรรณาธิการ/(บ.ก.)./ช่ือหนังสือ/(น./เลขหน้า)./สถานที่ 

พิมพ:์/ส านักพมิพ์. (ส าหรับหนังสือภาษาต่างประเทศ ให้ใช้ข้ึนต้นด้วย สกุล/ ช่ือย่อ) 
ตัวอย่าง 

 
เสาวนีย์ จ าเดมิเผดจ็ศึก. (2534). การรักษาภาวะหอบหืดเฉียบพลนัในเดก็. ใน สมศักดิ์ โล่เลขา,  

ชลีรตัน์ ดิเรกวัฒชัย และมนตรี  ตู้จินดา (บ.ก.). อิมมโูนวิทยาทางคลินิกและโรคภูมิแพ ้
 (น. 99-103).   กรุงเทพมหานคร: วิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยและสมาคม 
กุมารแพทย์แห่งประเทศไทย. 

ตัวอย่าง Bornstein, M. H., Hahn, C. S., Suwalsky, J. T. D., & Haynes, O. M. (2003). Socioeconomic 
status, parenting, and child development: The Hollingshead four-factor  
index of social status and the socioeconomic index of occupations. In M.H.  
Bdkkdksiskidik Socioeconomic status, Parenting, and Child development 
(pp. 29-82). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.  
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หนังสือ
อิเลก็ทรอนิกส ์

ช่ือ/สกุล./(ปีที่พิมพ์)./ช่ือเรื่อง./พิมพ์ครั้งที่./สืบค้นจาก/URL  
(ส าหรับหนังสือภาษาต่างประเทศ ให้ใช้ข้ึนต้นด้วย สกุล/ ช่ือย่อ) 

ตัวอย่าง เกรยีงศักดิ์ ลาภจตุรพิธ. (2558). หมอเจบ็. สืบค้นจาก http://www.ebooks.in.th/ebook/10427/ 
หมอเจบ็ (ตัวอย่าง7 ตอน)/ 

Dahlberg, G., & Moss, P. (2005). Ethics and politics in early childhood education.  
Retrieved from https://epdf.tips/ethics-and-politics-in-early-childhood-  
education-contesting-early-childhood.html 

หนังสือแปล ช่ือ/สกุล./ (ปีทีพ่ิมพ์)./ช่ือเรือ่ง./[ช่ือหนังสือภาษาอังกฤษ]./(ช่ือผู้แปล,/ผู้แปล)./พิมพ์ครั้งที่./ 
สถานที่พิมพ:์/ส านักพิมพ์. 

ตัวอย่าง สตเีฟน วิลเลียม ฮอว์คิง. (2552). ประวัติย่อของกาลเวลา ฉบบัภาพประกอบ. [The illustrated:   
         A brief history of time]. (ปิยบุตร บุรีค า และอรรถกฤต ฉัตรภูมิ, ผู้แปล). พิมพ์ครั้งที่  

17. กรุงเทพมหานคร: มติชน. 
9.3 อ้ำงอิงจำกวำรสำร  

รูปแบบ ช่ือ/สกุล./(ปทีี่พิมพ)์./ช่ือบทความ./ช่ือวารสาร,/ปทีี่(ฉบบัที)่,/เลขหน้า-เลขหน้า. 
(ส าหรับหนังสือภาษาต่างประเทศ ให้ใช้ข้ึนต้นด้วย สกุล/ ช่ือย่อ) 

ตัวอย่าง เสาวนีย์  ทรงประโคน. (2560). รูปแบบการดูแลส าหรับวัยรุน่ที่ติดเช้ือเอชไอวี. วารสาร 
            พยาบาลศาสตร์และสุขภาพ, 40(4), 1-20.     

Haag, F., Casonato, S., Varela, F., & Firpo, C. (2011). Parents’ knowledge of infective   
           endocarditis in children with congenital heart disease. Brazilian Journal 
           of Cardiovascular Surgery, 26(3), 413-418. 

วารสาร
อิเลก็ทรอนิกส ์
(มีเลขและไมม่ี

เลข DOI) 

ช่ือ/สกุล./(ปทีี่พิมพ)์./ ช่ือบทความ./ช่ือวารสาร,/ปทีี(่ฉบบัที)่,/เลขหน้า-เลขหน้า. doi:xxx.    
ช่ือ/สกุล./(ปทีีพิมพ)์./ช่ือบทความ./ช่ือวารสาร,/ปทีี่(ฉบบัที)่,/เลขหน้า-เลขหน้า./URL 
    (ส าหรบัหนงัสอืภาษาต่างประเทศ ให้ใช้ข้ึนต้นด้วย สกุล/ ช่ือย่อ) 

ตัวอย่าง 
(มีเลข DOI) 

Roger L.C. & Richare, L.H. (2010). Calcium-Permeable AMPA receptor dynamics  
            mediate fear, memory erasure. Science, 330(6007), 1108-1112.  
            Doi:10,1126/ science.1195298. 

ตัวอย่าง 
(ไม่มีเลข DOI) 

Cadigan, J., Schmitt, P., Shupp, R., & Sworpe, k. (2011). The Holdout problem 
and urban sprawl: experimental evidence. Journal of Urban Economics,  
69(1),72.  Retrieved from http://journals.elsevier.com /00941190/  
journal-ov-urban-economics/ 

http://www.ebooks.in.th/ebook/10427/
https://epdf.tips/ethics-and-politics-in-early-childhood-%20education-contesting-early-childhood.html
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9.4 อ้ำงอิงจำกวิทยำนิพนธ์ และวิจัย 
รูปแบบ 

 
ช่ือ/สกลุ./(ปีทีพมิพ์)./ช่ือวิทยานพินธ์/(วิทยานิพนธ์ปริญญาดษุฏีบัณฑิตหรือวิทยานิพนธ์ปริญญา 

มหาบัณฑิต)./ช่ือมหาวิทยาลัย,/ช่ือเมือง.                      
ตัวอย่าง สมหมาย ถิรวิทยาคม. (2547). ประสบการณ์การนอนท่าคว่ าหน้าของผูป้่วยหลังผ่าตัดโรคจอ 

        ประสาทตาลอกในโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) (วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาล  
ศาสตรมหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยครสิเตียน, นครปฐม.  

Sirinoot Teanrungroj. (2005).  The Development of an innovative integrated  
        approach to ICI-Mediated learning in science (Doctoral dissertation).   
        Srinakharinwirot University, Bangkok. 

ไทย 
 

อังกฤษ 

ช่ือ/สกุล./(ปทีีพิมพ)์./ช่ือวิทยานิพนธ์/(วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฏีบัณฑิตหรือวิทยานิพนธ์  
        ปริญญามหาบัณฑิต)./ช่ือมหาวิทยาลัย./สบืค้นจาก/URL     
สกุล,/อักษรย่อช่ือ./(ปีทิ่พิมพ์)./ช่ือวิทยานิพนธ์/(Doctoral Dissertation or Master’s  
        thesis)./ช่ือมหาวิทยาลัย./Retrieved from/URL        

ตัวอย่าง มานพ  จันทรเ์ทศ. (2547). การน าเสนอรูปแบบการพฒันานโยบายของสถาบันราชภัฏ              
        (วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต). จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สบืค้นจาก  
        http://tdc.thailis.or.th/tdc     
Bruckman, A. (1997). MOOSE crossing: Construction, community, and learning  
        in a networked virtual world for kids (Doctoral dissertation, Massachusetts 
        Institute of Technology). Retrieved from http://www-static.cc.gatech.edu/-    
        asb/thesis/ 

ไทย 
 

อังกฤษ 
 

ช่ือ/สกุล./(ปทีีเผยแพร)่./ช่ือวิทยานิพนธ์/(วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิตหรอืวิทยานิพนธ์ 
       ปริญญามหาบัณฑิต)./สบืค้นจาก/ช่ือฐานข้อมูล./(หมายเลข UMI หรือ เลขล าดับอื่นๆ) 
สกุล,/อักษรย่อช่ือ./(ปีที่เผยแพร่)./ช่ือวิทยานิพนธ์/(Doctoral Dissertation or Master’s 
       thesis)./Available from/database’s name./(หมายเลข UMI หรือ เลขล าดับอื่นๆ) 

ตัวอย่าง McNiel, D.S. (2006). Meaning through narrative : A personal narrative discussing 
       growing up with an alcoholic mother (Master’s thesis). Available from 
       ProQuest Dissertations and Theses database. (UMI No. 1434728) 

 
 
 

http://www-static.cc.gatech.edu/-
http://www-static.cc.gatech.edu/-
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9.4 อ้ำงอิงจำกวิทยำนิพนธ์ และวิจัย (ต่อ) 
ไทย 

อังกฤษ 
ช่ือ/สกุล./(ปทีีพิมพ)์./ช่ือเรื่อง/(รายงานผลการวิจัย)./สถานที่พิมพ์:/ส านักพมิพ์. 
สกุล,/อักษรย่อช่ือ./(ปีที่พิมพ์)./ช่ือเรื่อง/(Research Report)./สถานทีพ่ิมพ์:/ส านักพมิพ์. 

ตัวอย่าง เพ็ญธิดา  พงษ์ธานี. (2557). ผลของความรู้ทักษะคุณค่าจรรยาบรรณและทัศนคติในวิชาชีพที่   
          มีต่อสาธารณะของผูส้อบบัญชีภาษีอากร (รายงานผลการวิจัย). กรุงเทพมหานคร: 
          มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์. 
Lipsey, M. W., Farran, D. C., & Hofer, K. G. (2015). A randomized control trial of  
          a statewide voluntary prekindergarten program on children’s skills and  
          behaviors through Third Grade (Research Report). Nashville, TN: Vanderbilt 
         University, Peabody Research Institute. 

          
           9.5 รำยงำนกำรประชุมเชิงวิชำกำร (Proceeding) ในรูปแบบหนังสือและออนไลน์ 

รูปแบบ 
 

ช่ือ/สกุล./(ปทีีพิมพ)์./ช่ือเรื่อง./ใน/ช่ือบรรณาธิการ/(บ.ก.),/ช่ือรายงานการประชุมเชิงวิชาการ./ 
        (น./ เลขหน้า)./เมือง,/ประเทศ. 

ตัวอย่าง พัชราภา ตันติชูเวช. (2553). การขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาไทย, ใน ศิริชัย กาญจนวาสี  
        (บ.ก.), การประชุมวิชาการและเผยแพร่ผลงานวิจัยระดับชาติ (น. 97-102).  
        กรุงเทพมหานคร,ประเทศไทย. 

ไทย 
 

อังกฤษ 

ช่ือ/สกุล./(ปทีีพิมพ)์./ช่ือเรื่อง./ใน/ช่ือบรรณาธิการ/(บ.ก.),/ช่ือรายงานการประชุมเชิงวิชาการ./ 
        (น./เลขหน้า)./สืบค้นจาก/URL 
สกุล,/อักษรย่อช่ือ./(ปีที่พิมพ์)./ช่ือเรื่อง./ช่ือบรรณาธิการ/(Ed.หรือEds.),/ช่ือรายงานการประชุม 
        วิชาการ/(pp./เลขหน้า)./Retrieved from/URL 
*กรณีมีเลข doi ให้เติม doi:xxx แทนข้อความ สืบค้นจาก/URL หรือ Retrieved from/URL 

ตัวอย่าง Freeman, S., Eddy, S. L., McDonough, M., Smith, M. K., Okoroafor, N., Jordt. H.,  
        & Wenderoth, M.P. (2014). Active learning increases student performance 
        in science, engineering, and mathematics. Proceedings of the national    
        academy of sciences, 111(23) (pp.8410-8415). Retrieved form https:// 
        doi.org/10.1073/pnas.1319030111 
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9.6 สำรสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ 
     9.6.1 หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (eBook)   

รูปแบบไทย 
อังกฤษ 

ช่ือ/สกุล./(ปทีีพิมพ)์./ช่ือเรื่อง./(พมิพ์ครัง้ที่)./สืบค้นจาก/URL 
สกุล/อักษรยอ่ช่ือ./(ปทีี่พิมพ)์./ช่ือเรื่อง./(พมิพ์ครัง้ที่)./Retrieved from/URL 

     ตัวอย่าง กระทรวงศึกษาธิการ. (2560). หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ส าหรับเด็กอายุต่ ากว่า 
         3-5 ปี. สืบค้นจาก http://drive.google.com/file/d/ 1HiTwiRh1Er73hVYIMh1cYW 
        zOiaNl_Vc/view 
Dahlberg, G., & Moss, P. (2005). Ethics and politics in  early childhood education.  

Retrieved from https://epdf.tips/ethics-and-politics-in-early- childhood- 
education-contesting-early-childhood.html 

 9.6.2 บทความจากวารสารอิเล็กทรอนกิสท์ี่มีเลข DOI 
รูปแบบ สกลุ,/อักษรยอ่ช่ือ./(ปีทีพมิพ)์./ช่ือบทความ./ช่ือวารสาร,/ปีที(่ฉบับที่),/เลขหนา้-เลขหน้า.doi:xxxx. 
ตัวอย่าง Roger L.C. & Richare, L.H. (2010). Calcium-Permeable AMPA receptor  dynamics  

mediate fear, memory erasure. Science, 330(6007), 1108-1112. doi:10.1126/ 
science.1195298. 

9.6.3 บทความจากวารสารอเิลก็ทรอนิกส์ที่ไมป่รากฏเลข DOI 
รูปแบบ สกุล,/อักษรย่อช่ือ./(ปีทีพิมพ์)./ช่ือบทความ./ช่ือวารสาร,/ปทีี่(ฉบับที่),/เลขหน้า-เลขหน้า./URL 

     ตัวอย่าง Cadigan, J., Schmitt, P., Shupp, R., & Sworpe, k. (2011). The Holdout problem and  
urban sprawl: experimental evidence. Journal of Urban Economics. 69(1), 72, 
Retrieved from http://journals.elsevier.com/00941190//journal-ov-unban- 
Economics/ 

9.6.4 ข้อมูลจาก Website  
รูปแบบไทย  

อังกฤษ 
ช่ือ/สกุล./(ปทีี่เผยแพร)่./ช่ือบทความ./สบืค้นจาก/URL 
สกุล/อักษรยอ่ช่ือผู้เขียน./(ปทีี่เผยแพร)่./ช่ือบทความ./Retrieved from/URL 

ตัวอยา่ง นิภา ผ่องพันธ์. (2552). เปิดโลกทัศน์ใหผู้สู้งอายุ. สืบค้นจาก http://suanprung.go.th. article-new 
National Education Goals Panel (NEGP). (1997). Ready schools. Retrieved from 
        http://govinfo.library.unt.edu/negp/reports/readysch.pdf 

   9.6.5 สารสนเทศประเภท Press Release รายงานประจ าปี ไฟล์ประเภท PowerPoint, Web 
Blog Facebook post หรือ Twitter post  

รูปแบบ ช่ือ/สกุล./(ป,ีเดือน,วันที)่./ช่ือเนือ้หา./[รูปแบบสารสนเทศอเิล็กทรอนิกส์]. สบืค้นจาก/URL 
ตัวอย่าง ชาญณรงค์  ราชบัวน้อย. (22 พฤศจิกายน 2561). ศัพท์บัญญัติการศึกษา. [เว็บบลอ็ก].    

สืบค้นจาก http://www.sornor.org/ 
 

http://drive.google.com/file/d/
https://epdf.tips/ethics-and-politics-in-early-
http://journals.elsevier.com/00941190/journal-ov-unban-
http://suanprung.go.th/
http://www.sornor.org/
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10. กำรส่งบทควำม 
          10.1 ผู้เขียนหรือผู้นิพนธ์ที่ต้องการส่งบทความตีพิมพ์ในวารสารพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน 
โปรดเตรียมต้นฉบับให้ถูกต้องตามรูปแบบที่ก าหนด เพื่อความรวดเร็วในการพิจารณา และหากรูปแบบการพมิพไ์ม่
ถูกต้อง  จะถือว่ากองบรรณาธิการยังไม่ได้รับบทความ 
         10.2 ส่งบทความตีพิมพ์ในรูปแบบไฟล์ word และไฟล์ PDF และ “แบบฟอร์มรับรองจริยธรรมการ
น าเสนอบทความ”จากเว็บไซต์ http://library.christian.ac.th/CUT_Nursejournal/main.php ส่งไป
อีเมล์ของวารสารฯ nursejournal@christian.ac.th  หรือ olepingku@gmail.com  
11. กำรพิจำรณำและกำรประเมินบทควำม 

11.1 กองบรรณาธิการ จะพิจารณาบทความเบื้องต้นเกี่ยวกับเนื้อหาและความถูกต้องของรูปแบบการ
พิมพ์  หากผ่านการพิจารณาจึงจะเข้าสู่ข้ันตอนการประเมินบทความโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเช่ียวชาญเนื้อหา
ของบทความนั้นมากที่สุด จากผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer reviewer) อย่างน้อย 2 คน ซึ่งกระบวนการประเมินจะไม่
เปิดเผยให้เจ้าของบทความทราบว่าใครคือ ผู้ประเมินและผู้ประเมินจะไม่ทราบว่าบทความนั้นเป็นของผู้ใด เพื่อ
คุณภาพของบทความ  การพิจารณาตัดสินการรับตีพิมพ์ หรือปฏิเสธการรับตีพิมพ์บทความข้ึนอยู่กับผลการ
ประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิทั้งสองคน  ส่วนการตัดสินใจข้ันสุดท้ายข้ึนกับบรรณาธิการวารสารฯ  
         11.2 การควบคุมคุณภาพบทความโดยบทความที่เป็นผู้เขียนหรือผู้นิพนธ์ภายในสถาบัน กองบรรณาธิการ
จะส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 2 คน เป็นผู้ประเมินเท่านั้น 
     11.3 บทความที่ผ่านการประเมินและมีการแก้ไข ผู้เขียนหรือผู้นิพนธ์จะต้องแก้ไขบทความตาม
ข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ ไฮไลท์ (Highlight) ส่วนที่ปรับแก้ไขและส่งไฟล์บทความที่ถูกต้องภายหลัง
ปรับแก้ไขเรียบร้อยมาที่เมล์วารสาร ภายในเวลาที่ก าหนด 
        11.4 กองบรรณาธิการขอสงวนสิทธ์ิ ในการตรวจแก้ไขรูปแบบการพิมพ์บทความ ให้เป็นไปตามการจัด
รูปเล่มของวารสาร การจัดล าดับการตีพิมพ์ก่อนหรือหลัง รวมทั้งสงวนสิทธ์ิในการปฏิเสธการตีพิมพ์บทความที่
ได้รับการประเมินแล้วว่าไม่สมควรตีพิมพ์ 
        11.5 บทความที่ได้รับการพิจารณาตีพิมพ์ กองบรรณาธิการมีนโยบายในการเปิดโอกาสให้ทุกคนเข้าถึง
บทความฉบับเต็ม (Full text) ไดจ้ากเว็บไซต์วารสารฯ   
        11.6 เนื้อหาหรือข้อสรุปในบทความทุกเรื่องที่ได้รับการตีพิมพ์ ถือเป็นผลงานทางวิชาการและเป็นความ
คิดเห็นส่วนตัวของผู้เขียนหรือผู้นิพนธ์ ไม่ใช่ความเห็นของกองบรรณาธิการ หากมีประเด็นทางกฎหมาย
เกี่ยวกับเนื้อหา ผู้เขียนหรือผู้นิพนธ์ จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบแต่ผู้เดียว 

 

http://library.christian.ac.th/CUT_Nursejournal/main.php
mailto:nursejournal@christian.ac.th
https://www.tci-thaijo.org/index.php/CUTJ/index%20%20พร้อมแบบไฟล์
mailto:olepingku@gmail.com
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ตัวอย่ำงบทควำมวิจัย 
 

ผลของกำรใช้แนวปฏิบัติทำงคลินิกกำรหย่ำเครื่องช่วยหำยใจในผู้ป่วยสูงอำยุท่ีมีภำวะหำยใจล้มเหลว   
งำนห้องผู้ป่วยหนัก โรงพยำบำลสุโขทัย  

ศิริพร  วงศ์จันทรมณี* 
 
บทคัดย่อ 
วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาผลของการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกการหย่าเครื่องช่วยหายใจ ในผู้ป่วยสูงอายุที่มี 
ภาวะหายใจล้มเหลว งานห้องผู้ป่วยหนัก โรงพยาบาลสุโขทัย  
รูปแบบกำรวิจัย: การศึกษาวิจัยแบบกึ่งทดลอง แบบวัดผลหลังการทดลอง 
วิธีด ำเนินกำรวิจัย:  กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ป่วยสูงอายุที่มีภาวะหายใจล้มเหลว ที่เข้ารับการรักษาในหอผู้ป่วยหนัก
ศัลยกรรม โรงพยาบาลสุโขทัย และได้รับการหย่าเครื่องช่วยหายใจ จ านวน 60 คน คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบ
เฉพาะเจาะจง แบ่งเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมอย่างละ 30 คน โดยกลุ่มทดลองได้รบัแนวปฏิบตัทิางคลนิกิการ
หย่าเครื่องช่วยหายใจ ที่ผู้วิจัยพัฒนาจากหลักฐานเชิงประจักษ์ กลุ่มควบคุมได้รับการดูแลโดยใช้แนวปฏิบัติทาง
คลินิกการหย่าเครื่องช่วยหายใจแบบเดิม เครื่องมือวิจัยประกอบด้วย แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป แบบประเมิน
คะแนนความรุนแรงของความเจ็บป่วย (APACHE II) และแบบบันทึกความส าเร็จและระยะเวลาในการหย่า
เครื่องช่วยหายใจ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา ทดสอบสถิติที และสถิติไคว์สแควร์   

                ผลกำรวิจัย : กลุ่มทดลองภายหลังได้รับแนวปฏิบัติทางคลินิกการหย่าเครื่องช่วยหายใจ มีค่าเฉลี่ยระยะเวลาใน
การหย่าเครื่องช่วยหายใจ น้อยกว่ากลุ่มควบคุม เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระยะเวลาในการหย่าเครื่องช่วยหายใจ
ทั้งสองกลุ่ม พบว่าไม่มีความแตกต่างกัน  (p>.05)  ส่วนอัตราความส าเร็จในการหย่าเครื่องช่วยหายใจของกลุม่ทดล
องสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<.05)  
สรุปและข้อเสนอแนะ:  ผลการวิจัยครั้งนี้แสดงให้เห็นว่า การน าแนวปฏิบัติทางคลินิกการหย่าเครื่องช่วยหายใจที่
มีการดูแลเป็น 3 ระยะ ท าให้ผู้ป่วยสูงอายุลดระยะเวลาการหย่าเครื่องช่วยหายใจ และสามารถหย่าเครื่องช่วย
หายใจได้ส าเร็จมากข้ึน พยาบาลและบุคลากรในทีมสุขภาพควรน าแนวปฏิบัตินี้ไปใช้ในการดูแลผู้ป่วยที่หย่า
เครื่องช่วยหายใจ เพื่อเป็นมาตรฐานทางการพยาบาลในการปฏิบัติงานห้องผู้ป่วยหนัก  
ค ำส ำคัญ: ผู้ป่วยสูงอายุ, ภาวะหายใจล้มเหลว, ห้องผู้ป่วยหนัก, แนวปฏิบัติทางคลินิกการหย่าเครื่องช่วยหายใจ 

วารสารพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยครสิเตียน ปทีี่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2563   หน้า 1-15  
* พยาบาลวิชาชีพช านาญการ หอผู้ป่วยหนักศัลยกรรม โรงพยาบาลสุโขทัย 
Corresponding author, e-mail: prc14293@yahoo.com      Tel. 08-6680-1245 
วันที่รับบทความ: 10 เมษายน 2563, วันที่แก้ไขบทความเสร็จ: 21 พฤษภาคม 2563, วันที่ตอบรับบทความ: 5 มิถุนายน 2563 
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Effects of Using a Weaning Practice Guideline in Elderly Patients with Respiratory Failure 
at a Critical Care Unit, Sukhothai Hospital 

Siriporn Wongchuntaramanee* 
Abstract 
Purpose:  The purpose of this research was to study the effects of using a ventilator weaning 
practice guideline for elderly patients with respiratory failure at a critical care unit, Sukhothai 
Hospital. 
Design: Quasi-experimental research, posttest only. 

Method: The samples consisted of 60 elderly patients with respiratory failure who had been 
admitted at the surgical critical care unit, Sukhothai hospital and were in the process of weaning 
off a ventilator. A purposive sampling technique was used to recruit the samples, divided into an 
experimental group and a control group 30 patients for each group. The experimental group 
received the weaning practice guideline which the researcher developed from evidence-based 
practice, whereas the control group received the usual weaning practice. Research instruments 
consisted of a demographic questionnaire, APACHE II score, and a record of weaning time and 
success.  Data were analyzed using descriptive statistic, t test, and chi square.    
Main finding: The results revealed that the experimental group after receiving the weaning 
practice guideline for elderly patients, the mean score of weaning time was shorter than the 
control group. When comparing their mean scores of weaning time, there were no significant 
difference. (p>.05). However, the experimental group had significantly higher weaning success 
rate than the control group (p<.05) 
Conclusion and recommendation: These findings suggest that the weaning practice guideline 
including 3 phases of care can reduce weaning time and increase weaning success rate for 
elderly patients. Therefore, nurses and health care providers should utilize this weaning 
practice guideline for caring patients when weaning off ventilator to enhance nursing standard 
in critical care unit.  
Keywords: Elderly patient, Respiratory failure, Critical care unit, Weaning practice guideline  
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ตัวอย่ำงบทควำมวิชำกำร 
 

บริโภคอำหำรอย่ำงไรให้ปลอดภัย ห่ำงไกลจำกโควิด-19 
 

                                               อัจฉรา ศรีสุภรกรกลุ*, วงศ์วิวัฒน์ ทัศนียกุล** 
 

บทคัดย่อ 
 

        โรคโควิด-19 (COVID-19) เป็นโรคทางเดินหายใจที่เกิดจากไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่ ที่ท าให้เกิดอาการปอด
อักเสบรุนแรงจนผู้ป่วยเสียชีวิตได้ และมีการระบาดไปทั่วโลกจนมีผู้เสียชีวิตนับแสนคน ดังนั้นการดูแลให้ร่างกายมี
ภาวะโภชนาการดี เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันจากภายในของบุคคล ด้วยการปฏิบัติตามหลักโภชนบัญญัติ และธง
โภชนาการที่เน้นคุณภาพของชนิดอาหารที่บริโภคในแต่ละวันแต่ละมื้อให้ครบ 5 หมู่ และหลากหลายชนิด และปริมาณ
พลังงานที่เหมาะสมกับการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันหรือการท างานในแต่ละวันอย่างสมดุล ควรเน้นการรับประทาน
พืชผักและผลไม้เป็นประจ าทุกวัน รวมทั้งสมุนไพรต่างๆ ควบคู่ไปกับ โปรตีนคุณภาพ เช่น ปลา เนื้อสัตว์ไม่ติดมัน ไข่ 
และถ่ัวเมล็ดแห้งเป็นประจ า ควรหลีกเลี่ยงอาหารไขมันสูง อาหารหวานและอาหารเค็มจัด และที่ส าคัญมากในช่วงการ
ระบาดของโรคโควิด-19 คือการบริโภคอาหารที่ถูกสุขลักษณะและปรุงสุกใหม่ๆ ใช้ช้อนกลาง แยกชุดอาหารแบบจัด
เฉพาะคนที่ยึดหลักจานอาหารสุขภาพและการเว้นระยะห่างในการรับประทานอาหารเพื่อลดโอกาสในการได้รับเช้ือ
จากผู้อื่น รวมทั้งการงดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ เพราะเป็นผลเสียต่อสุภาพ และเพิ่มโอกาสในการติดโรคจากการใช้
ภาชนะเดียวกัน ดังนั้นหากปฏิบัติได้ดังที่กล่าวมาก็จะท าให้ปลอดภัยและห่างไกลจากโควิด-19  
 
 
ค ำส ำคัญ : การบริโภคอาหาร, โภชนาการ, โรคโควิด-19 
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Eating Habits for Staying Safe from COVID-19 
 

Achara Srisuponkonkul*, Wongwiwat Tassaneeyakul** 
  

Abstract 
 

        COVID- 19, a novel respiratory disease caused by new Coronavirus leading to severe 
pneumonitis and dead in severe cases. This disease has been pandemic and caused several hundreds 
of thousands lives. Good eating habits such as Thai Food- Based Dietary Guidelines and Nutrition flag 
which focus on quality of food intake daily, could promote healthy nutritional status and 
strengthened innate immunity.  It is recommended that for each meal, comprehensive and several 
types of food source with balance energy appropriate to individual daily activity, should be intake. 
Fruit and vegetable with some herb and quality protein such as fish, low fat meat, egg, legume, and 
nuts should be regularly consumed.  Try to avoid high- fat, high- sugar and salty food, because they 
can deteriorate health. During this COVID-19’s pandemic it is also quite important to intake healthy, 
freshly-prepared food while using individual spoon,  and separate dishes.  During the meal, try to 
keep distant spacing among persons to reduce chance o f  infection.  Alcohol beverages could 
deteriorate health and increase chance of infection from sharing glasses or bottles.  As we keep on 
practicing these good eating habits we shall be safe and stay away from this dangerous COVID-19. 
Keywords:  Eating habits, Nutrition, COVID-19 
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