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คู่มือการเขียนและการส่งผลงานวิชาการ

ฉบบัสมบรูณ์ เพ่ือการสมคัรสอบวฒิุบตัร/

หนังสืออนุมติัแสดงความรูค้วามช านาญใน

การประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาเวช

ศาสตรฉุ์กเฉิน  

ส าหรบัแพทยป์ระจ าบา้นชัน้ปีท่ี 3  

ประจ าปีการฝึกอบรม 2561 

 

 

วิทยาลยัแพทยฉุ์กเฉินแห่งประเทศไทย 

26 พฤศจิกายน 2561 
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ค าน า 

คู่มอืก ำหนดกำรและแนวทำงกำรส่งและตรวจรำยงำนผลงำนวชิำกำรฉบบัสมบูรณ์เพื่อกำรสมคัร

สอบวุฒบิตัร/หนังสอือนุมตัแิสดงควำมรูค้วำมช ำนำญในกำรประกอบวชิำชพีเวชกรรม ในปีกำรสอบ 2561 

ฉบบันี้ ทำงอนุกรรมกำรฝึกอบรมและสอบฯ ไดจ้ดัท ำขึน้ใหม่โดยมวีตัถุประสงค ์เพื่อใหผู้ส้่งผลงำนวชิำกำร

ใชเ้ป็นแนวทำงในกำรจดัท ำรำยงำนวจิยัฉบบัสมบรูณ์ใหม้รีปูแบบทีถู่กตอ้งและมมีำตรฐำนเดยีวกนั  

เนื้อหำในคู่มอืกำรส่งรำยงำนวจิยัฉบบัสมบูรณ์เล่มนี้ แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ขอให้ผู้ที่จะส่งผลงำน

วชิำกำรท ำควำมเขำ้ใจกบัคู่มอืเล่มนี้ให้ด ีหำกมคีวำมผดิพลำดเกดิขึน้อำจจะส่งผลต่อกำรประเมนิผลงำนวจิยั

ของตวัท่ำนเองและอำจหมดสทิธใินกำรสมคัรสอบเพื่อจบกำรศกึษำในปีกำสอบ 2561 นี้  

หำกมขีอ้สงสยัเกีย่วกบัคู่มอืหรอืก ำหนดกำรใดๆ สำมำรถสอบถำมไดท้ี่ e-mail: 

epresearch2018@gmail.com 

 

คณะอนุกรรมกำรวจิยั 
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ส่วนท่ี 1 แนวทางการส่งและการตรวจประเมินผลงานวิชาการ 
ก าหนดการ 

วนัท่ี เร่ือง รายละเอียด 

ภำยใน 24.00 น.  

ของวนัที ่31 ธนัวำคม 2561 

(คนืวนัที ่31 ธนัวำคม 2561) 

แพทยป์ระจ ำบำ้นส่งผล

งำนวชิำกำรฉบบัสมบูรณ์ 

- แพทยป์ระจ ำบำ้นชัน้ปีที ่3 ส่งผลงำน

วชิำกำรฉบบัสมบรูณ์ ทีม่รีำยละเอยีด

ครบถว้นตำมทีก่ ำหนดไวใ้น ส่วนท่ี 2  

- ส่งไฟลท์ำง online ที ่link ดำ้นล่ำง 

 

https://goo.gl/forms/nCL244bu6RvLI4gD2 

 

ภำยใน 10 มกรำคม 2562 กำรส่งผลงำนใหอ้ำจำรย์

ผูต้รวจประเมนิ 

- กลุ่มผูป้ระสำนงำนท ำกำรส่งผลงำน

วชิำกำรฉบบัสมบรูณ์ใหก้บัอำจำรยผ์ูต้รวจ

ประเมนิฉบบัละ 2 ท่ำน ตำมวธิกีำรทีไ่ด้

ก ำหนดไว ้

ภำยใน 31 มกรำคม 2562 อำจำรยผ์ูต้รวจประเมนิ 

ประเมนิผลงำนวชิำกำร

แลว้เสรจ็  

- อำจำรยผ์ูต้รวจประเมนิประเมนิผลงำน

วชิำกำรแลว้เสรจ็ โดยท ำกำรลงคะแนนและ

ลงผลกำรประเมนิลงในแบบฟอรม์ online ที่

ก ำหนดไว ้ผลกำรประเมนิจะมไีด ้3 รปูแบบ 

1. ผ่ำน ไมต่อ้งท ำกำรแกไ้ข  

2. ตอ้งท ำกำรแกไ้ข 

3. ไมผ่่ำน 

(กรณผี่ำนทนัท ีคอืผูต้รวจประเมนิทัง้ 2 

ท่ำนเหน็ตรงกนัว่ำ “ผ่ำน”) 

(กรณไีมผ่่ำนทนัท ีคอืผูต้รวจประเมนิทัง้ 2 

ท่ำนเหน็ตรงกนัว่ำ “ไมผ่่ำน”)  

(กรณอีื่นขึน้อยูก่บักำรพจิำรณำของอนุกรรม 

กำรฝึกอบรมและสอบฯ) 

https://goo.gl/forms/nCL244bu6RvLI4gD2
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ภำยใน 5 กุมภำพนัธ ์2562 ส่งผลกำรประเมนิใหก้บั

เจำ้ของผลงำนวชิำกำร 

- เจำ้ของผลงำนวชิำกำรทุกคน จะไดร้บัผล

กำรประเมนิผลงำนของตนเอง ทำง e-mail 

ทีไ่ดล้งทะเบยีนไว ้

- ถำ้ตอ้งท ำกำรแกไ้ข จะส่งรำยละเอยีดที่

ตอ้งแกไ้ขแนบไปดว้ย ใหท้ ำกำรแกไ้ขและ

ส่งกลบัคนืภำยใน 15 กุมภำพนัธ ์2562 

ภำยใน 15 กุมภำพนัธ ์2562 เจำ้ของผลงำนวชิำกำรที่

ตอ้งแกไ้ข ส่งคนืผลงำนที่

แกไ้ขแลว้เสรจ็ 

- เจำ้ของผลงำนวชิำกำรท ำกำรแกไ้ขและ

ส่งกลบัคนืภำยใน 15 กุมภำพนัธ ์2562  

- ส่งผลงำนวชิำกำรทีแ่กไ้ขแลว้กลบัไปให้

อำจำรยผ์ูต้รวจประเมนิอกีครัง้หนึ่ง 

ภำยใน 24 กุมภำพนัธ ์2562  อำจำรยผ์ูต้รวจประเมนิ 

ประเมนิผลงำนวชิำกำรที่

แกไ้ขแลว้  

- อำจำรยผ์ูต้รวจประเมนิ ประเมนิผลงำน

วชิำกำรทีแ่กไ้ขแลว้ และท ำกำรลงผลกำร

ประเมนิขัน้สุดทำ้ยใหเ้รยีบรอ้ย 

ภำยใน 28 กุมภำพนัธ ์2562 ตดัสนิผล ค าตดัสินของคณะอนุกรรมการถือเป็นท่ี

ส้ินสดุ 

 

หมายเหต ุ 
- ในกรณีท่ีส่งไม่ทนัภายในก าหนดข้างต้น ผลงานวิชาการของแพทย์ประจ าบ้านจะไม่ได้รบัการ

พิจารณาจากอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ เป็นผลให้ขาดคุณสมบติัในการสมคัรสอบในปีการ

สอบ 2561 น้ีทนัที  

- ในกรณีท่ีต้องท าการแก้ไข แต่ส่งไม่ทนัภายในก าหนดข้างต้น ผลงานวิชาการนัน้จะไม่ได้รบัการ

พิจารณาต่อไปเช่นกนั 

- หำกผลงำนวจิยัได้รบักำรตพีมิพ์แลว้ ใหส้่งผลงำนวจิยัทีไ่ด้รบักำรตพีมิพท์ี่ปรำกฏในวำรสำรนัน้ โดยระบุ

รำยละเอยีดเกีย่วกบักำรตพีมิพแ์นบมำในรำยงำนวจิยัฉบบัสมบูรณ์ดว้ย 

- หำกผลงำนวจิยัได้รบักำรตพีมิพ์ในวำรสำรวชิำกำรสำกลทีเ่ป็นทีย่อมรบั (TCI, Scopus, ISI) งำนวจิยันัน้

จะไดร้บักำรยกเวน้ไมต่อ้งท ำกำรตรวจประเมนิ โดยจะประเมนิเป็น “ผ่ำน” ทนัท ี

- หำกมขีอ้สงสยัเกี่ยวกบัคู่มอืหรอืก ำหนดกำรใดๆ สำมำรถสอบถำมไดท้ี่ epresearch2018@gmail.com 
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ส่วนท่ี 2 ส่วนประกอบของผลงานวิชาการฉบบัสมบรูณ์ 
ใหแ้พทยป์ระจ ำบำ้นส่งผลงำนวชิำกำรโดยแยกออกเป็น 4 ไฟล ์ท ำกำร save เป็น PDF เท่ำนัน้ ตัง้ชื่อไฟล์

เป็น  

 

First name_Last name_abstract   ส ำหรบัไฟล ์abstract  

First name_Last name_full   ส ำหรบัไฟลส์มบรูณ์ 

First name_Last name_ethic   ส ำหรบัไฟลห์ลกัฐำนกำรผ่ำนกำรพจิำรณำจรยิธรรมกำรวจิยั 

First name_Last name_sign  ส ำหรบัไฟลล์งชื่ออำจำรยท์ีป่รกึษำวจิยั 

 

ไฟลท่ี์ 1: ไฟล ์abstract  

ส่วนประกอบ เรยีงตำมล ำดบัดงันี้ 

หน้ำที ่1 ชื่อเรือ่งและชื่อผูแ้ต่ง 

หน้ำที ่2 abstract ภำษำองักฤษ  

หน้ำที ่3 abstract ภำษำไทย 

 

ไฟลท่ี์ 2: ไฟลส์มบูรณ์ 

ส่วนประกอบ เรยีงตำมล ำดบัดงันี้  

ส่วนที ่1 ปกหน้ำ ดงัตวัอยำ่งในภำคผนวกที ่1 

ส่วนที ่2 abstract ภำษำองักฤษ และภำษำไทย 

ส่วนที ่3 รำยงำนวจิยัฉบบัสมบรูณ์ โดยเรยีงล ำดบัดงันี้ 

- บทน ำ   

- ระเบยีบวธิวีจิยั 

- ผลกำรศกึษำ 

- อภปิรำยผลกำรศกึษำและขอ้จ ำกดัของกำรศกึษำ 

- สรปุผลกำรศกึษำ 

- กติตกิรรมประกำศ 

- เอกสำรอำ้งองิ 
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ไฟลท่ี์ 3: ไฟลห์ลกัฐานการผ่านการพิจารณาจริยธรรมการวิจยั 

ให้แนบเอกสารรบัรองโครงการวิจยัจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั 

งำนวจิยัทีม่คีวำมเกีย่วขอ้งกบัผูป่้วย ตอ้งผ่ำนกำรพจิำรณำจำกคณะกรรมกำรจรยิธรรมกำรวจิยัแลว้

ก่อนเริม่ท ำกำรวจิยัเสมอ โดยตอ้งแนบหลกัฐำนกำรผ่ำนกำรพจิำรณำเรยีบรอ้ยแลว้มำดว้ย  

ในกรณีที่เป็นงำนวจิยัในคน ถ้ำผู้วจิยัไม่แสดงหลกัฐำนกำรผ่ำนกำรพิจำรณำจำกคณะกรรมกำร

จรยิธรรมกำรวจิยัของสถำบนัของท่ำนมำดว้ย งำนวจิยัของท่ำนจะไมไ่ดร้บักำรตรวจประเมนิ  

 

ไฟลท่ี์ 4: ไฟลล์งช่ืออาจารยท่ี์ปรึกษาวิจยั  

งำนวจิยัของท่ำนตอ้งไดร้บักำรตรวจสอบและอนุมตักิำรส่งผลงำนจำกอำจำรยท์ีป่รกึษำวจิยัของท่ำน

เรยีบรอ้ยก่อนส่งผลงำนวชิำกำร โดยให้อำจำรยห์วัหน้ำสำขำและอำจำรยท์ี่ปรกึษำท ำกำรลงชื่อและ save 

ไฟล์แยกออกมำจำกไฟล์รำยงำนวิจัยฉบับสมบูรณ์ รำยละเอียดกำรเขียนหน้ำอนุมตัิ โดยเขียนตำม

ภำคผนวกที ่2  
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ภาคผนวกท่ี 1 ตวัอย่างปกหน้า 
 

(ช่ือเร่ืองภาษาไทย) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

(ช่ือเร่ืองภาษาองักฤษ) XXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

โดย 

นำยแพทย ์XXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX 

 

 

รายงานการวิจยัทางคลินิกน้ี ถือเป็นส่วนหน่ึงของ

การศึกษาและฝึกอบรมตามหลกัสตูรเพ่ือวฒิุบตัรแสดง

ความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

สาขาเวชศาสตรฉุ์กเฉินของแพทยสภา พ.ศ. 2559 
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ภาคผนวกท่ี 2 ตวัอย่าง การเขียนหน้าอนุมติั 

 

งำนวจิยัของ 

นำยแพทยX์XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX 

 

เรือ่ง 

กำรศกึษำXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

ไดร้บักำรตรวจสอบและอนุมตั ิใหเ้ป็นสว่นหนึ่งของกำรศกึษำและ

ฝึกอบรมตำมหลกัสตูรเพือ่วฒุบิตัรแสดงควำมรูค้วำมช ำนำญในกำร

ประกอบวชิำชพีเวชกรรมสำขำเวชศำสตรฉุ์กเฉิน พ.ศ. 2559 

 

เมือ่ วนัที ่XX ธนัวำคม พ.ศ. XXXX 

 
หวัหน้ำภำควชิำ/หวัหน้ำหน่วย  ______________________ 

(XXXXXXXXXXXXXXXXXX)  

 

อำจำรยท์ีป่รกึษำวจิยั   ______________________ 

(XXXXXXXXXXXXXXXXXX)  
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ส่วนท่ี 3 ค าแนะน าในการเขียนบทความ 
 ผูส้่งผลงำนวชิำกำรสำมำรถศกึษำแนวทำงกำรเขยีนและจดัท ำบทควำมวชิำกำรอยำ่งละเอยีดไดจ้ำก 

คู่มอืกำรพมิพว์ทิยำนิพนธ ์ตำม link นี้  
https://drive.google.com/open?id=14L__7KLkhVHubaus_bfRB5Waw4G2lsHy 
ค าแนะน าอย่างย่อ 

งานวิจยัต้นฉบบั (Original Research) 

 งำนวจิยัต้นฉบบัต้องมสี่วนเกี่ยวขอ้งกบัเวชศำสตรฉุ์กเฉิน มจี ำนวนค ำสูงสุดไม่รวมเอกสำรอ้ำงองิ

และตำรำงไม่เกนิ 4,500 ค ำ โดยในบทคดัย่อภำษำองักฤษมไีม่เกนิ 300 ค ำ และมตีำรำงและ/หรอืรูปภำพ

รวมกนัได้ไม่เกนิ 6 ตำรำง/รูปภำพ โดยไม่ต้องแนบกำรเพิม่เติมของข้อเท็จจรงิ (supplement) รวมอยู่ใน

ตน้ฉบบัหลกั (manuscript) 

ผู้นิพนธ์ควรเตรยีมบทควำมตำมแนวทำงกำรเขยีนบทควำมทำงวิทยำศำสตร์สุขภำพของคณะ

บรรณำธกิำรวำรสำรนำนำชำติ (International Committee of Medical Journal Editors) ซึ่งมรีำยละเอียด

ทำง website http://www.icmje.org/manuscript_1prepare.html ดังจะสรุปไว้เป็นแนวทำงดังต่อไปนี้  คือ 

บทควำมที่ส่งเพื่อพิจำรณควรเขียนเรียงตำมล ำดับ ดงันี้  ชื่อเรื่องและผู้นิพนธ์ บทคดัย่อ เนื้อหำหลัก  

กติตกิรรมประกำศ  เอกสำรอำ้งองิ     

1.    ช่ือเรื่อง (title) ควรตัง้ชื่อเรื่องให้กะทัดรัด  ได้ใจควำมชัดเจน ไม่ใช้ตัวย่อใดๆ ชื่อเรื่อง

ภำษำไทยใหใ้ชภ้ำษำไทยทัง้หมด ภำษำองักฤษทีม่ใีนชื่อเรือ่งใหแ้ปลเป็นไทย ถำ้แปลไมไ่ดใ้หเ้ขยีนทบัศพัท์ 

ถ้ำเขยีนทบัศพัท์ไม่ได้ ให้เขยีนเป็นภำษำอังกฤษด้วยตวัพิมพ์เล็กยกเว้นชื่อเฉพำะที่ให้ใช้ตวัพิมพ์ใหญ่

เฉพำะอกัษรตน้ ชื่อเรือ่งภำษำองักฤษใหใ้ชต้วัพมิพใ์หญ่ในอกัษรตน้ตวัแรกของทุกค ำ ยกเวน้ค ำบุพบท 

   2.    ผูนิ้พนธ ์(authors) เขยีนชื่อ นำมสกุล และคุณวุฒขิองผูน้ิพนธ ์คุณวุฒภิำษำไทยเขยีนดว้ยตวั

ย่อตำมพจนำนุกรม เช่น พ.บ. คุณวุฒภิำษำองักฤษให้เขยีนตวัย่อโดยไม่ต้องมจีุด เช่น MD, PhD, FICS, 

FRCST, MRCOG เป็นตน้  

  3.    บทคดัย่อ (abstract) หมำยถงึ เรื่องย่อของงำนวจิยัซึง่ตอ้งมทีัง้ภำษำไทยและภำษำองักฤษ 

เนื้อหำต้องมีควำมสมบูรณ์ในตัวเอง โดยเขียนให้สัน้ที่สุดและได้ใจควำม บทคัดย่อทัง้ภำษำไทยและ

ภำษำองักฤษต้องมเีนื้อหำเหมอืนกนั ไม่ใส่ตำรำงหรอืแผนภูมใิดๆ ไม่มกีำรอ้ำงองิเอกสำร  ไม่ใส่ตวัเลขหรอื

ขอ้ควำมทีไ่มป่รำกฏในผลกำรวจิยั และใหใ้ส่ค ำส ำคญั (key words) ต่อทำ้ย ไมเ่กนิ 3-5 ค ำหรอืวล ี

https://drive.google.com/open?id=14L__7KLkhVHubaus_bfRB5Waw4G2lsHy
http://www.icmje.org/manuscript_1prepare.html
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นิพนธ์ต้นฉบบัให้เขยีนบทคดัย่อแบบ structured abstract ซึ่งควรมจี ำนวนค ำทัง้หมดไม่เกิน 300 

ค ำ โดย structured abstract ใหเ้ขยีน 4 หวัขอ้หลกั ซึง่ประกอบดว้ย วตัถุประสงค์ (objective)   วธิดี ำเนินกำร

วจิยั (methods) ผลกำรวจิยั (results) และสรปุ (conclusion) โดยวตัถุประสงค ์ควรกล่ำวถงึจดุมุง่หมำยหลกั

ที่ต้องกำรศกึษำหรอืทฤษฎทีี่ต้องกำรทดสอบ วธิดี ำเนินกำรวจิยัควรรวมถงึรูปแบบกำรท ำวจิยั สถำนที่ท ำ

กำรวจิยั จ ำนวนและลกัษณะของกลุ่มตวัอย่ำง วธิกีำรรกัษำหรอืทดลอง ผลกำรวจิยั หมำยถงึ ผลลพัธส์่วนที่

ส ำคญัทีสุ่ดของกำรศกึษำ และสรปุ ควรเน้นถงึควำมส ำคญัของผลกำรวจิยั    

4.    เน้ือหาหลกั ในส่วนของนิพนธ์ต้นฉบับ ควรประกอบด้วย 4 หัวข้อหลัก ได้แก่ บทน ำ 

วธิดี ำเนินกำรวจิยั ผลกำรวจิยั และวจิำรณ์ผลกำรศกึษำ  

บทน า  ควรกล่ำวถึงควำมเป็นมำของปัญหำ เช่น ลกัษณะและควำมส ำคญัของปัญหำที่จะน ำมำ

ศกึษำ มกีำรเน้นถงึควำมรูเ้ดมิของปัญหำโดยอ้ำงองิจำกเอกสำรที่เกี่ยวขอ้งตำมสมควรเพื่อน ำผู้อ่ำนเขำ้สู่

เรื่องที่จะท ำวจิยั รวมทัง้บอกวตัถุประสงค์ในกำรท ำวจิยัอย่ำงชดัเจน ทัง้นี้บทน ำไม่ควรยำวเกินไป ไม่ใส่

ขอ้มลูผลกำรวจิยั ตำรำงหรอืแผนภมูใิดๆ และตอ้งไมว่จิำรณ์หรอืสรปุ ในบทน ำ  

  วิธีด าเนินการวิจยั ควรบอกว่ำเป็นรปูแบบกำรวจิยัชนิดใด กลุ่มตวัอยำ่ง ขนำดเท่ำใด โดยแสดงวธิี

ค ำนวณขนำดตวัอย่ำงแบบสัน้ๆ สุ่มตวัอย่ำงโดยวธิใีด บอกสถำนทีท่ีท่ ำกำรวจิยั ระยะเวลำทีศ่กึษำ เกณฑ์

กำรคดัเขำ้และเกณฑก์ำรคดัออก บอกรำยละเอียดของกำรวจิยัว่ำด ำเนินกำรอย่ำงไร  หำกเป็นวธิทีี่ใช้อยู่

ทัว่ไปอำจบอกเพยีงชื่อวธิกีำรพรอ้มเอกสำรอ้ำงองิ แต่ถ้ำเป็นวธิใีหม่ ต้องแจงรำยละเอียดให้ผู้อ่ำนเข้ำใจ 

รวมทัง้บอกรำยละเอียดของกำรวเิครำะห์ข้อมูลทำงสถิติ ว่ำใช้โปรแกรมคอมพวิเตอร์ใดในกำรวเิครำะห์

ขอ้มลู ใชส้ถติใิด และก ำหนดระดบันยัส ำคญัทีเ่ท่ำใด   

   ผลการวิจยั ควรน ำเสนอใหเ้ขำ้ใจง่ำยและชดัเจน โดยใชต้ำรำงและแผนภูมหิรอืรูปประกอบ แต่ไม่

ใชต้ำรำงและแผนภูมใินเรื่องเดยีวกนั ตำรำงและแผนภูมติ้องมเีลขทีแ่ละชื่อก ำกบั และมคี ำอธบิำยโดยสรุป 

เสน้ของตำรำงใหม้เีฉพำะเสน้แนวขวำง 3 เสน้ทีด่ำ้นบนสุด ดำ้นล่ำงสุดของตำรำง และเสน้แบ่งหวัขอ้ตำรำง

กับเนื้อหำเท่ำนัน้ รูปประกอบควรเป็นรูปที่จดัท ำขึ้นเอง ถ้ำเป็นรูปจำกแหล่งอื่นจะต้องระบุที่มำรวมทั ้ง 

เอกสำรส ำเนำลขิสทิธิจ์ำกส ำนักพมิพต์้นฉบบัดว้ย ส ำหรบัรูปผู้ป่วย จะต้องไม่ให้ทรำบว่ำเป็นบุคคลใดโดย

ไดร้บักำรปกปิดส่วนที่สำมำรถระบุถงึบุคคลได ้และอำจจะต้องมคี ำยนิยอมจำกผู้ป่วยดว้ย ใน 1 หน้ำควรมี

เพยีงตำรำงเดยีวหรอืมรีปูเพยีงรปูเดยีว 

   วิจารณ์  ให้วจิำรณ์ผลกำรวจิยัทัง้หมดที่น ำเสนอ สรุปผลกำรวจิยัสัน้ๆ โดยไม่ต้องลอกขอ้ควำมที่

เขยีนแลว้ในผลกำรวจิยั เปรยีบเทยีบผลกำรวจิยักบักำรศกึษำอื่นๆ ใหค้วำมเหน็ว่ำเหตุใดผลกำรวจิยัจงึเป็น
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เช่นนัน้ ควรวจิำรณ์ขอ้จ ำกดัของกำรท ำวจิยั วธิดี ำเนินกำรวจิยัและควำมน่ำเชื่อถอืทำงสถติ ิรวมทัง้ประโยชน์

ทีจ่ะน ำไปใชไ้ด ้และกำรวจิยัทีค่วรศกึษำต่อเนื่องต่อไปในอนำคต 

 5.    ผลประโยชน์ทบัซ้อน (conflict of interest) ให้ระบุว่ำผู้นิพนธ์แต่ละท่ำนมผีลประโยชน์ทับ

ซอ้น ใด ๆ หรอืไม่ 

6.    กิตติกรรมประกาศ แสดงควำมขอบคุณผู้สนับสนุนกำรท ำวิจยั เช่น ผู้ให้ควำมสนับสนุน

ทำงดำ้นเทคนิค เครือ่งมอืทีใ่ชแ้ละทำงกำรเงนิ นอกจำกนี้ควรขอบคุณหน่วยงำนหรอืผูร้บัผดิชอบขอ้มลู และ

ผูใ้หค้ ำแนะน ำดำ้นต่ำงๆ 

7.    เอกสารอ้างอิง ให้ใส่หมำยเลข 1,2,3 ไว้ท้ำยประโยคโดยพมิพ์ตวัยกสูงโดยไม่ต้องใส่วงเล็บ 

เอกสำรทีอ่ำ้งองิเป็นอนัดบัแรกใหจ้ดัเป็นหมำยเลข 1 และเรยีงล ำดบัก่อนหลงัต่อๆ ไป หำกไมม่คีวำมจ ำเป็น

ไมค่วรอำ้งองิ abstract, unpublished paper, in press หรอื personal communication นิพนธต์น้ฉบบัควรมี

เอกสำรอ้ำงองิไม่เกนิ 30 รำยกำร และไม่ควรใช้เอกสำรอ้ำงองิที่เก่ำเกนิไป เอกสำรอ้ำงองิทัง้หมด รวมทัง้

เอกสำรอ้ำงองิภำษำไทย ใหเ้ขยีนเป็นภำษำองักฤษ โดยเขยีนตำมระบบ Vancouver guideline ซึง่ก ำหนด

โดย International Committee of  Medical Journal Editors โดยมหีลกัโดยยอ่ดงันี้ 

ชื่อผูเ้ขยีน ใหใ้ชช้ื่อสกุลตำมดว้ย อกัษรแรกของชื่อตน้และชื่อกลำงเป็นตวัพมิพใ์หญ่ ใส่ชื่อผูเ้ขยีนทุก

คนคัน่ดว้ยเครือ่งหมำยจลุภำค ถำ้เกนิ 6 คน ใส่ชื่อ 6 คนแรก ตำมดว้ย et al หรอื และคณะ  

การอ้างอิงวารสาร ให้ใส่ชื่อผู้เขียน. ชื่อเรื่อง. ชื่อย่อวำรสำรตำม index medicus ปีค.ศ.; ปีที่ 

(volume): หน้ำแรกถึงหน้ำสุดท้ำย.โดยเลขหน้ำที่ซ ้ำกนัไม่ต้องเขียน เช่นหน้ำ 124 ถึงหน้ำ 128 ให้เขยีน 

124-8. 

ตวัอยำ่ง : Riyapan S, Thitichai P, Chaisirin W, Nakornchai T, Chakorn T. Outcomes of 

emergency medical service usage in severe road traffic injury during Thai holidays. West J Emerg 

Med 2018; 19(2): 266-75. 

             การอ้างอิงหนังสือต ารา ให้เขยีน ชื่อผู้เขยีน. ชื่อหนังสอื. ครัง้ที่พมิพ์ (ถ้ำพมิพ์ครัง้แรกไม่ต้อง

เขยีน). ชื่อเมอืง (ใชช้ื่อเมอืงแรกชื่อเดยีว): ชื่อโรงพมิพ,์ ค.ศ. p. หน้ำแรกถงึหน้ำสุดทำ้ย.   

ตวัอยำ่ง : Straus SE, Richardson WS, Glasziou P, Haynes RB. Evidence based medicine: 

how to practice and teach EBM. 3rd ed. Edinburgh: Churchill Livingstone; 2005. p. 10-5. 

การอ้างอิงบทหน่ึงในหนังสือต ารา  ให้เขยีน ชื่อผู้เขยีน. ชื่อเรื่อง. ใน : ชื่อบรรณำธกิำร, ed(s). 

ชื่อหนังสอื. ครัง้ที่พมิพ์ (ถ้ำพมิพ์ครัง้แรกไม่ต้องเขยีน). ชื่อเมอืง: ชื่อโรงพมิพ์, ปี ค.ศ. p.  หน้ำแรก-หน้ำ

สุดทำ้ย. 
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ตวัอยำ่ง : Meltzer PS, Kallioniemi A, Trent JM. Chromosome alterations in human solid 

tumors. In: Vogelstein B, Kinzler KW, editors. The genetic basis of human cancer. New York: 

McGraw-Hill; 2002. p. 93-113. 

การอ้างอิงบทคดัย่อจากท่ีประชุมวิชาการ  (published proceedings paper) 

ตวัอยำ่ง : Christensen S, Oppacher F. An analysis of Koza's computational effort statistic for 

genetic programming. In: Foster JA, Lutton E, Miller J, Ryan C, Tettamanzi AG, editors. Genetic 

programming: EuroGP 2002. Proceedings of the 5th European Conference on Genetic 

Programming; 2002 April 3-5; Kinsdale, Ireland. Berlin: Springer; 2002. p. 182-91. 

การอ้างอิงจากวารสาร/ข้อมลูทางอิเลก็ทรอนิกส:์  

ตวัอยำ่ง : International Committee of Medical Journal Editors. Uniform requirements for 

manuscripts submitted to biomedical journals: writing and editing for biomedical publication. 

Available at: http://www.icmje.org/urm_main.html. Retrieved October 13, 2010. 

การอ้างอิงจากวิทยานิพนธ ์  

ตวัอยำ่ง : Borkowski MM. Infant sleep and feeding: a telephone survey of Hispanic 

Americans [dissertation]. Mount Pleasant (MI): Central Michigan University; 2002. 

 

http://www.icmje.org/urm_main.html

