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ค ำแนะน ำในกำรเตรียมต้นฉบับ 
 รามาธิบดีพยาบาลสาร ขอเชิญสมาชิกและผูส้นใจทุกท่านส่งบทความทางการพยาบาลและบทความในสาขาอ่ืนท่ี
เก่ียวขอ้ง ซ่ึงอาจเป็นรายงานการวิจยั บทความทางวิชาการ หรือบทความอ่ืนท่ีน่าสนใจ  เพ่ือตีพิมพเ์ผยแพร่ในรามาธิบดีพยาบาล
สาร ทั้งน้ี มีขอ้ตกลงในการส่งบทความเพ่ือการตีพิมพ ์ดงัน้ี 
 1. บทความท่ีส่งเพ่ือตีพิมพต์อ้งไม่เคยตีพิมพท่ี์ใดมาก่อน หรืออยูใ่นระหวา่งการพิจารณาตีพิมพใ์นวารสารหรือ
ส่ิงตีพิมพอ่ื์นๆ ในเวลาเดียวกนั 
 2. บทความท่ีไดรั้บการตีพิมพแ์ลว้ จะเป็นลิขสิทธ์ิของวารสารฯ   
 3. ผูเ้ขียนตอ้งสมคัรเป็นสมาชิกวารสารเป็นเวลา 2 ปี และจะไดรั้บวารสารฉบบัท่ีเขียนนั้นอีก 1 เล่ม  
 4. ในกรณีท่ีผูเ้ขียนตอ้งการถอนบทความจากการตีพิมพ ์ตอ้งแจง้บรรณาธิการโดยตรงใหเ้ร็วท่ีสุด ก่อนท่ีจะส่งให ้
reviewer อ่าน หากบทความนั้นไดผ้า่นการอ่านจาก reviewer แลว้จะถอนคืนไม่ได ้ 
 5. หากท่านตอ้งการทราบวา่บทความท่ีส่งมาแลว้อยูข่ ั้นตอนใดท่านสามารถติดต่อสอบถามบรรณาธิการได ้

กำรเตรียมต้นฉบับ 

 1. ตน้ฉบบัควรพิมพด์ว้ยคอมพิวเตอร์โปรแกรมส าเร็จรูป Microsoft Word for Windows โดยใชก้ระดาษพิมพ์
ขนาด A4 พิมพห์นา้เดียว เวน้บรรทดัใชร้ะยะ single space ทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ พิมพเ์ลขหนา้ก ากบัทุกแผ่น จ านวนไม่
เกิน 15 หนา้ 
 2. พิมพช่ื์อผูเ้ขียน คุณวฒิุ ต าแหน่ง และสถานท่ีท างานทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ ไวเ้ฉพาะแผน่ปกเท่านั้น ไม่
ตอ้งพิมพไ์วใ้นเน้ือหา ทั้งน้ีเพ่ือใหก้องบรรณาธิการทบทวนบทความโดยไม่ทราบผูเ้ขียน (blindly review) ส่วนช่ือเร่ืองพิมพไ์ว้
ตรงกลางของหนา้แรก 
 3. เน้ือเร่ืองและการใชภ้าษา 
  3.1 บทความทางวิชาการ ใหเ้ขียนบทคดัยอ่ (abstract) ทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ และระบุค าส าคญั 
(keywords) 2-5 ค าส่วนการเรียงหวัขอ้ของเน้ือเร่ือง ใหพิ้จารณาตามความเหมาะสม  
  3.2 รายงานการวิจยั ควรเรียงล าดบัเร่ืองดงัน้ี  
   • บทคดัยอ่ภาษาไทย 
   • ค าส าคญัภาษาไทย 2-5 ค า 
   • ความส าคญัของปัญหา 
   • วตัถุประสงคข์องการวิจยั 
   • กรอบแนวคิดและวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง 

• สมมติฐาน (ถา้มี) 
• วิธีการด าเนินการวิจยั ซ่ึงรวมถึงการคดัเลือกกลุ่มตวัอยา่ง เคร่ืองมือการวิจยั และการปกป้อง

สิทธิของผูถู้กวิจยั หรือ Human subject protection ดว้ย 
• ผลการวิจยั เสนอใหค้รอบคลุมวตัถุประสงคข์องการวิจยั แต่ไม่ใช่สรุปเป็นขอ้ๆ  
• ใชต้ารางเม่ือจ าเป็น ค าอธิบายตาราง เสนอเฉพาะท่ีตอ้งการช้ีประเดน็ส าคญั 
• อภิปรายผล เสนอเป็นความเรียง ช้ีใหเ้ห็นถึงความเช่ือมโยงของผลท่ีไดก้บักรอบแนวคิด

และงานวิจยัท่ีผา่นมา ไม่ควรอภิปรายตามสมมติฐานเป็นขอ้ๆ แต่ช้ีใหเ้ห็นถึงความเช่ือมโยง
ของตวัแปรท่ีใชศึ้กษาทั้งหมด 
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• ขอ้เสนอแนะและแนวทางการน าผลการวิจยัไปใชป้ระโยชน ์
• กิตติกรรมประกาศ (ถา้มี) 
• เอกสารอา้งอิง 
• บทคดัยอ่ภาษาองักฤษ และค าส าคญัภาษาองักฤษ 2-5 ค า 

  3.3 การใชภ้าษา ใชภ้าษาไทยโดยยดึหลกัของราชบณัฑิตยสถาน พยายามหลีกเล่ียงการใชภ้าษาองักฤษ
ในขอ้ความภาษาไทย ยกเวน้กรณีจ าเป็นและไม่ใชค้  ายอ่นอกจากเป็นค าท่ียอมรับกนัโดยทัว่ไปการแปลศพัทอ์งักฤษเป็นไทย 
หรือการเขียนทบัศพัทภ์าษาองักฤษใหย้ึดหลกัของราชบณัฑิตยสถานการใชศ้พัทภ์าษาองักฤษในเน้ือเร่ืองภาษาไทย หากตอ้งการ
ใส่ภาษาองักฤษในวงเลบ็ ใหใ้ชอ้กัษรตวัเลก็ เช่น แรงสนบัสนุนทางสังคม (social support) ยกเวน้   ช่ือหวัขอ้ (title) และช่ือ
เฉพาะ ใหข้ึ้นตน้ดว้ยอกัษรตวัใหญ่  เช่น แบบวดัความสามารถในการท ากิจวตัรประจ าวนัของบาร์เทล (Barthel’s Activities of 
Daily Living Index) 
 4. ภาพ ภาพท่ีส่งมาจะเป็นสีหรือขาวด ากไ็ด ้แต่ภาพในวารสารท่ีตีพิมพแ์ลว้จะเป็นภาพขาวด าเท่านั้นถา้เป็นรูป
ภาพถ่ายใหใ้ชภ้าพขนาด 3x5 น้ิว ถา้เป็น artwork เขียนดว้ยหมึกด าบนกระดาษมนัสีขาว มีหมายเลขก ากบัพร้อมทั้งลูกศรแสดง
ดา้นบนของภาพเขียนดว้ยดินสอเบาๆ ท่ีดา้นหลงั ค าบรรยายภาพใหพิ้มพใ์ตภ้าพ หากเป็นภาพท่ีมีลิขสิทธ์ิ (เช่น จากหนงัสือ 
วารสารต่างๆ เป็นตน้) ตอ้งไดรั้บการอนุญาตก่อน และตอ้งมีการอา้งอิง reference ดว้ย ตวัอยา่งการอา้งอิงภาพจากวารสาร เช่น  
 From “Effects of Adult Aging on the Movement Complexity Factor of Response Programming” by K. Light and W. 
Spirduso, 1990, Journal of Gerontology: Psychological Sciences, 45, p. 108. Reprinted with permission of the author. 
 หรือ ตวัอยา่งอา้งอิงภาพจากหนงัสือ 
 จาก “ปัญหาสุขภาพของผูสู้งอายไุทย” (หนา้ 61), โดย สุทธิชยั จิตะพนัธ์กลุ, ชยัยศ คุณานุสนธ์ิ, วิพุธ พลูเจริญ, และ
ไพบูลย ์สุริยะวงศไ์พศาล, 2542, กรุงเทพฯ: โฮลิสติก พบัลิชช่ิง. (พิมพซ์ ้ าโดยไดรั้บอนุญาตจากเจา้ของแลว้)  
 5. การอา้งอิงเอกสาร ใชร้ะบบแวนคูเวอร์ (Vancouver Style)  
รายละเอียดในแต่ละส่วนมีดงัน้ี  
 ก. การก้ันขอบหน้า เวน้ 1 น้ิวทั้ง 4 ดา้น  
 ข. ขนาดตัวอักษรAngsana New Font 16  ทั้งภาษาไทยและองักฤษ 
 ค. การจัดบรรทัด ใช ้single space  
 ง. การก้ันหน้า ใช ้Align left (กั้นซา้ย ซ่ึง แนวกั้นขวาอาจจะไม่เท่ากนั) 
 จ. การย่อหน้า: 1.27 ซม. หรือ 0.5 น้ิว  
 ฉ. หน้าแรก (Title page) ช่ือเร่ือง ใช ้Title case คือ ใช ้capital letter เฉพาะอกัษรตวัแรกของค ายกเวน้บุพบท 
(preposition) สนัธาน (conjunction) และ ค าน าหนา้นาม (article) เช่น  A Predictive Model of Factors Contributing to Perceived 
Abilities for Health-Promoting Self-Care of Community-Dwelling Thai Older Adults เขียนช่ือ นามสกลุ     วฒิุการศึกษา และ
สถานท่ีท างาน ท่ีอยูแ่ละเบอร์โทรศพัทท่ี์ติดต่อได ้เฉพาะหนา้น้ีเท่านั้น 
 ช. บทคัดย่อ ใหเ้ขียนบทคดัยอ่ทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษท่ีมีเน้ือหาตรงกนั ดว้ยความเรียง 1 ยอ่หนา้ 
(paragraph) ไม่ตอ้งใส่ references และค่าสถิติในบทคดัยอ่ (อาจใส่ค่าสถิติเท่าท่ีจ าเป็นเท่านั้น) บรรทดัสุดทา้ยของบทคดัย่อ ให้
ใส่ค าส าคญั (keywords) 2-5 ค า 
 ซ. ตัวเนือ้หา ข้ึนหนา้ใหม่ โดยมีช่ือเร่ืองในบรรทดัแรก และเขียนเรียงส่วนประกอบไปตามขอ้ 3.2 ส าหรับใน
หวัขอ้ผลการวิจยั หากน าเสนอค่าสถิติใดๆ ท่ีมีค่าไม่เกิน 1 เช่น ค่า r และ p ไม่ตอ้งมีเลข 0 น าหนา้ทศนิยม เช่น r = .45, หรือ p < 
.05 เป็นตน้ 
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ฌ. การอ้างอิงในเนือ้หา 
  • ใหเ้รียงล าดบัของเอกสารตามล าดบัเลขท่ีมีการอา้งอิงในเน้ือหารายงานหรือบทความ และหมายเลขท่ี
อา้งถึงในเน้ือเร่ืองนั้นจะตอ้งตรงกบัหมายเลขท่ีมีการก ากบัไวใ้นส่วนเอกสารอา้งอิงทา้ยบทความดว้ย โดยเรียงล าดบัจาก
หมายเลข 1 ไปจนถึงเลขท่ีสุดทา้ย 1, 2, 3,… ใหเ้ขียนตวัเลขเหนือบรรทดั (superscript) ใส่ไวข้า้งทา้ยขอ้ความท่ีตอ้งการอา้งอิง 
การอา้งหลายรายการอา้งอิงในท่ีเดียวกนัใหใ้ส่เคร่ืองหมายจุลภาค (,) คัน่โดยไม่ตอ้งเวน้วรรคเพ่ือแยกหมายเลขแต่ละหมายเลข 
ตวัอย่ำง 
การดูแลระยะเปล่ียนผา่น เป็นการดูแลท่ีจดัใหส้ าหรับผูป่้วยเม่ือตอ้งยา้ยจากท่ีหน่ึงไปสู่ท่ีหน่ึง 1,2,3 

 ญ. เอกสารอ้างอิงท้ายบทความ (References) ใหข้ึ้นตน้หนา้ใหม่ เรียงล าดบัการอา้งอิงตามล าดบัหมายเลข 1, 2, 
3,…ไปจนถึงเลขท่ีสุดทา้ยในเน้ือหาใหส้อดคลอ้งกนั ประเภทและท่ีมาของเอกสารวิชาการท่ีน ามาอา้งอิง เป็นตวัก าหนด
รายละเอียดในการเขียนเอกสารอา้งอิง ในกรณีท่ีตน้ฉบบัเป็นภาษาไทยใหแ้ปลเป็นภาษาองักฤษและวงเลบ็ทา้ยเอกสารวา่ (in 
Thai) 
  • หนังสือที่บรรณำธิกำรเป็นผู้เขียนทั้งเล่ม  
รูปแบบพืน้ฐำน 
Author Surname Initials. Title: subtitle. Edition (if not the first). Place of publication: Publisher; Year 
นามสกลุของผูเ้ขียน อกัษรยอ่ช่ือผูเ้ขียน. ช่ือหนงัสือ. พิมพค์ร้ังท่ี. สถานท่ีพิมพ:์ ส านกัพิมพ;์ ปีท่ีพิมพ.์ 
ตวัอย่ำง 

Pender NJ. Health promotion in nursing practice. 3rd ed. Stamford: Appleton & Lange; 1996. 
ข้อสังเกต การใชต้วัอกัษร ส าหรับช่ือหนงัสือใหใ้ชต้วัพิมพใ์หญ่ (Uppercase) เฉพาะอกัษรตวัแรกของค าแรกเท่านั้น 

• หนังสือที่มผีู้เขียนเป็นบท (Chapter) 
ตวัอย่ำง 
Roberts BL. Activities of daily living: Factors related to independence. In: Hinshaw AS, Feetham SL, Shaver JLF, editors. 
Handbook of clinical nursing research. Thousand Oaks: Sage; 1999. p.563–77. 
 

• บทควำมจำกวำรสำรวชิำกำรมำตรฐำน  (Standard journal article)   
รูปแบบพืน้ฐำน 
Author Surname Initials. Title of article. Title of journal, abbreviated. Date of Publication; Volume Number (Issue Number): 
Page Numbers 
นามสกลุของผูเ้ขียน อกัษรยอ่ช่ือผูเ้ขียน. ช่ือเร่ือง. ช่ือยอ่ของวารสาร ปีท่ีพิมพ ์; เล่มท่ีของวารสาร (ฉบบัท่ี): เลขหนา้แรก-หนา้
สุดทา้ยของบทความ 
ข้อสังเกต การใชต้วัอกัษร ส าหรับช่ือเร่ืองใหใ้ชต้วัพิมพใ์หญ่ (Uppercase) เฉพาะอกัษรตวัแรกของค าแรกเท่านั้น (ยกเวน้ช่ือ
เฉพาะ) ส่วนช่ือวารสารจะช่ือยอ่ โดยตอ้งเป็นไปตามท่ีก าหนดไวใ้น Index Medicus หรือจาก Website ของ National Library of 
Medicine ท่ี http://www.nlm.nih.gov  
ตวัอย่ำง 
Naylor MD, Keating SK. Transitional care: Movement from one care setting to another. Am J Nurs 2008; 108(S9):58-63. 
กรณีบทความท่ีน ามาอา้งอิงมีผูเ้ขียนเกิน 6 คน ใหใ้ส่รายช่ือของผูเ้ขียน 6 คนแรก แลว้ตามดว้ย et al. 
 
 
 

http://www.nlm.nih.gov/
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ตวัอย่ำง 
Naylor MD, Brooten D, Campbell, R, Jacobson BS, Mesey MD, Pauly MV, et al. Comprehensive discharge planning and 
home follow-up of hospitalized elders: A randomized clinical trial. JAMA 1999;281(7): 613-20. 

• บทควำมจำกฐำนข้อมูล (Database)  
รูปแบบพืน้ฐำน 
นามสกลุของผูเ้ขียน อกัษรยอ่ช่ือผูเ้ขียน. ช่ือเร่ือง. ช่ือวารสาร ปี เดือน [ปี เดือน วนัท่ีอา้งอิง]; เล่มท่ีของวารสาร (ฉบบัท่ี): 
[จ านวน screens], ท่ีมา: address ของแหล่งท่ีมา  
ตวัอย่ำง 
Fulmer T. Elder abuse and neglect assessment. J Gerontol Nurs 2003 (cited 2003 April 18); 29(1): 8-9. Available from 
Medline database.  
  • ข้อมูลที่ได้จำก Web site 
รูปแบบพืน้ฐำน 
Author Surname Initials (if available). Title of Website [Internet]. Place of Publication: Publisher; Date of First Publication 
[Date of last update; Cited date]. Available from: URL 
ช่ือผูเ้ขียนหรือหน่วยงาน. ช่ือเร่ือง ปี เดือน [ปี เดือน วนัท่ีอา้งอิง]. ท่ีมา: address ของแหล่งท่ีมา  
ตวัอย่ำง 
U.S. National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases. Diabetes, endocrinology, and metabolic diseases; 2003 
[cited 2003 November 10]. Available from National Institute of Health Web site: 
http://www.niddk.nih.gov/federal/advances/2003/ advances_03.htm  
 

  • วทิยำนิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ 
รูปแบบพืน้ฐำน 
นามสกลุของผูเ้ขียน อกัษรยอ่ช่ือผูเ้ขียน. ช่ือเร่ือง. [dissertation/thesis]. City: University; Year 
ตวัอย่ำง 
Monkong S. Psychometric analysis of family care action index (FCAI) in the Thai population [dissertation]. Portland, Oregon 
Health &Science University; 2003.  
ในกรณีท่ีเป็นวิทยานิพนธ์ฉบบัภาษาไทยใหแ้ปลเป็นภาษาองักฤษ และวงเลบ็ตอนทา้ยวา่ (in Thai) 
ตวัอย่ำง 
Plabun, S. Symptom experiences and management strategies with common cold or influenza [thesis]. Nakhon Pathom: 
Mahidol University; 2003. (in Thai)  
 6. การส่งตน้ฉบบั ควรส่งตน้ฉบบัท่ีพิมพแ์ลว้ (hard copy) จ านวน 2 ชุด และ compact disc (CD) ระบุโปรแกรม
ท่ีใชแ้ละช่ือ file มาดว้ยพร้อมทั้งแจง้ช่ือ สถานท่ี และหมายเลขโทรศพัทข์องผูเ้ขียนท่ีสามารถติดต่อได ้ในกระดาษแผน่หนา้ท่ี
แยกจากเน้ือหา 
    ส่ง ผศ. ดร. สุปรีดำ  มัน่คง 
 โรงเรียนพยำบำลรำมำธิบดี คณะแพทยศำสตร์โรงพยำบำลรำมำธิบดี 
 270 ถนนพระรำม เขตรำชเทว ีกรุงเทพฯ 10400 

และส่งบทความแบบออนไลน์ไดท่ี้https://www.tci-thaijo.org/index.php/RNJ/ 

https://www.tci-thaijo.org/index.php/RNJ/

