TJN Vol. 62 No. 4

October - December 2013

บทความพิเศษ
วารสารวิชาการทางการพยาบาลในประเทศไทย
ดร. กรรณิการ สุวรรณโคต*
Suwonnakote, K.
Academic journals of nursing in Thailand.
Thai Journal of Nursing, 62(4), 66-68, 2013.
Key Words: Nursing, Academic Journal, Thailand.
วารสารวิชาการทางการพยาบาล เปนวารสารที่มีการจัดทําอยางสมํ่าเสมอโดยมุงเผยแพรเนื้อหาความรูทาง
การพยาบาลและศาสตรที่เกี่ยวของ ผูเขียนเปนผูรู นักวิชาการและผูมีประสบการณตรงในเนื้อหาที่เขียนในรูปแบบตางๆ
อาทิ บทความวิจัย บทความทางวิชาการ บทความปริทัศนที่มีการใชรูปแบบการเขียนเชิงวิชาการและมีการตรวจสอบ
คุณภาพของเรื่องที่สงลงพิมพโดยผูพิชญพิจารณ (Peer reviewer) ซึ่งเปนผูทรงคุณวุฒิในศาสตรสาขาเฉพาะทางนั้นๆ
วารสารวิชาการทางการพยาบาลนี้ถูกจัดอยูในกลุมของศาสตรสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ในป 2556 มีวารสารวิชาการทางการพยาบาลในประเทศไทยที่ไดจัดทําและตีพิมพเผยแพรโดยองคกรทาง
การพยาบาลจํานวน 51 วารสารที่สามารถสืบคนไดทางระบบอินเตอรเน็ต และหองสมุดของสถาบัน ทั้งนี้ไมรวมวารสาร
ทีจ่ ดั ทําโดยสถาบันทีต่ พี มิ พเรือ่ งจากศาสตรสาขาตางๆไวในฉบับเดียวกัน วารสารวิชาการทางการพยาบาลนีไ้ ดมกี ารจัด
ทําโดย สมาคมพยาบาลแหงประเทศไทยฯ สภาการพยาบาล รวมทัง้ สมาคมและชมรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาตางๆ
สถาบันการศึกษาพยาบาล และสถาบันใหบริการสุขภาพ สวนใหญไดตั้งชื่อวารสารอิงชื่อสถาบันที่เปนเจาของวารสาร
มากกวาใชชื่อที่อิงเนื้อหาของศาสตรเฉพาะใหเปนเอกลักษณของวารสาร
ศูนยดชั นีการอางอิงวารสารไทย (2556) ซึง่ เปนทีย่ อมรับในสังคมไทยและตางประเทศในปจจุบนั ไดทาํ การประเมิน
คุณภาพวารสารวิชาการไทย เปนระยะ พบวาในป 2556 มีวารสารที่อยูในฐานขอมูล TCI (Thai Journal Citation Index
Centre) จํานวน 531 ชือ่ เปนวารสารในสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 259 ชือ่ และสาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
272 ชื่อ มีวารสารวิชาการทางการพยาบาลที่ผานการประเมินและจัดอยูในกลุมที่ 1 จํานวน 16 ชื่อ คิดเปนรอยละ 17.39
จาก 92 ชื่อในกลุมที่ 1 ซึ่งเปนวารสารที่ผานการรับรองคุณภาพของ TCI (ระยะเวลา 3 ป จนถึง ธันวาคม 2557) และอยู
ในฐานขอมูล TCI และจะถูกคัดเลือกเขาสูฐานขอมูล ASEAN Citation Index (ACI) ตอไป สวนที่ถูกจัดอยูในกลุมที่ 2 มี
จํานวน 11 ชื่อ คิดเปนรอยละ 9.24 จาก 119 ชื่อของกลุมที่ 2 ซึ่งเปนวารสารที่อยูระหวางการปรับปรุงคุณภาพเพื่อขอ
การรับรองจาก TCI และอยูในฐานขอมูล TCI ซึ่งจะตองขอรับการประเมินครั้งตอไปประมาณเดือน มกราคม 2558 สวน
ที่ถูกจัดใหอยูในกลุมที่ 3 มี 2 ชื่อจาก 48 ชื่อแตไดหยุดการตีพิมพไปแลว กลุมนี้เปนวารสารที่ไมผานการรับรองคุณภาพ
และอาจไมปรากฏอยูในฐานขอมูล TCI ในอนาคต
* ขาราชการบํานาญ มหาวิทยาลัยมหิดล
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ดังนั้นวารสารวิชาการทางการพยาบาลที่ยังคงอยูในฐานขอมูลของ TCI มีจํานวน 27 ชื่อคิดเปนรอยละ 10.42
ของจํานวนวารสารที่อยูในฐานขอมูลของ TCI ในสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่มี 259 ชื่อและคิดเปนรอยละ 52.94
ของจํานวนวารสารวิชาการทางการพยาบาลในป 2556 จํานวน 51 ชื่อ รายชื่อของวารสารและชื่อของสถาบันที่จัดทํา
วารสาร รวมทั้งวารสารที่อยูในกลุม 1 และ 2 ของการประเมินจาก TCI มีดังตอไปนี้
ชื่อวารสาร

ชื่อสถาบันที่จัดทําวารสาร

1. วารสารพยาบาล*
2. วารสารสมาคมพยาบาลฯสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3. Pacific Rim International Journal of Nursing Research
4. วารสารสภาการพยาบาล
5. วารสารการพยาบาลและการศึกษา
6. วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข
7. วารสารกองการพยาบาล*
8. วารสารชมรมสายงานพยาบาล
9. วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต*
10. วารสารพยาบาลสาธารณสุข*
11. วารสารพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก
12. วารสารสมาคมพยาบาลหองผาตัดแหงประเทศไทย
13. วารสารชมรมพยาบาลกุมารเวชศาสตรแหงประเทศไทย
14. วารสารชมรมพยาบาลออรโธปดิคสแหงประเทศไทย
15. วารสารพยาบาลทหารบก
16. วารสารพยาบาลตํารวจ*
17. รามาธิบดีพยาบาลสาร
18. วารสารพยาบาลศาสตร
19. วารสารพยาบาลศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย*
20. พยาบาลสาร
21. วารสารพยาบาลศาสตรและสุขภาพ
22. วารสารคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา
23. วารสารพยาบาลสงขลานครินทร
24. วารสารการพยาบาลและสุขภาพ
25. วารสารพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยสยาม*
26. วารสารคุณภาพการพยาบาล
27. วารสารพยาบาลสภากาชาดไทย
28. วารสารเกื้อการุณย *
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สมาคมพยาบาลแหงประเทศไทยฯ กรุงเทพมหานคร
สมาคมพยาบาลฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สภาการพยาบาล นนทบุรี
สภาการพยาบาล นนทบุรี
กลุมพัฒนาการศึกษา สถาบันพระบรมราชชนก
สมาคมศิษยเกาพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข
สํานักการพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข
กองการพยาบาลสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร
สมาคมพยาบาลจิตเวชแหงประเทศไทย
สมาคมพยาบาลสาธารณสุขไทยฯ
สมาคมพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก (แหงประเทศไทย)
สมาคมพยาบาลหองผาตัดแหงประเทศไทย
ชมรมพยาบาลกุมารเวชศาสตรแหงประเทศไทย
ชมรมพยาบาลออรโธปดิคสแหงประเทศไทย
สมาคมพยาบาลทหารบก
สมาคมศิษยเกาพยาบาลตํารวจ
สมาคมศิษยเกาพยาบาลรามาธิบดี
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล กรุงเทพฯ
คณะพยาบาลศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยสยาม
วิทยาลัยเซนตหลุยส
วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย
คณะพยาบาลศาสตรเกือ้ การุณย มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
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29. วารสารวิจัยทางวิทยาศาสตรสุขภาพ
30. วารสารการพยาบาลและการสาธารณสุข
31. วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ
32. วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี
33. วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี
34. วารสารวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกลา จันทบุรี*
35. วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม
36. วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลําปาง
37. วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา
38. วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช
39. วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท
40. วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสวรรคประชารักษ
41. วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ *
42. วารสารวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม
43. วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา*
44. วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี
45. วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค
46. วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
47. วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา
48. สารวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ
49. วารสารพยาบาลสวนดอก
50. วารสารพยาบาลศิริราช
51. วชิรสารการพยาบาล

วิทยาลัยพยาบาลเครือขายภาคกลาง 1 กระทรวงสาธารณสุข
วิทยาลัยเครือขายภาคกลาง 2 กระทรวงสาธารณสุข
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี
วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกลา จันทบุรี
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลําปาง
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช พิษณุโลก
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสวรรคประชารักษ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ
วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา
วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ กรมแพทยทหารเรือ
ฝายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม
ฝายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช
ฝายการพยาบาล คณะแพทยศาสตรวชิรพยาบาล

หมายเหตุ วารสารในฐานขอมูลของ TCI ป 2556 กลุม ที่ 1 จํานวน 16 ชือ่ (ตัวหนา) และกลุม ที่ 2 จํานวน 11 ชือ่ (ตัวเอน*)
ปจจุบนั ผูจ ดั ทําวารสารวิชาการทางการพยาบาลไดมคี วามตืน่ ตัวในการพัฒนาคุณภาพของวารสารอยางตอเนือ่ ง
หลายวารสารไดมกี ารพัฒนากาวไปสูก ารเปน วารสารอิเล็กทรอนิกส (E-journal ) ติดตามไดจากระบบวารสารอิเล็กทรอนิกส
(Thai Journal Online System) ที่ www.tci-thaijo.org หลายวารสารไดเขาสูการเปนที่ยอมรับในระดับชาติและบาง
วารสารก็ไดเขาสูฐานขอมูลระดับนานาชาติแลว ซึ่งเปนที่นายินดีเปนอยางยิ่ง วารสารพยาบาลก็จะไดมีการพัฒนาให
สามารถเขาอยูใ นกลุม ที่ 1 ไดตอ ไป ในอนาคตคาดวาจะไดมกี ารเชือ่ มโยงเครือขายรวมพลังพัฒนาวารสารวิชาการทางการ
พยาบาลในประเทศไทยใหดียิ่งขึ้นตอไป
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