
 

 

 

 
คู$มือการเขียนและการส$งผลงานวิชาการฉบับสมบูรณ= 
เพื่อการสมัครสอบวุฒิบัตร/หนังสืออนุมัติแสดงความรูF

ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
สาขาเวชศาสตร=ฉุกเฉิน 

สำหรับแพทย=ประจำบFานชั้นปOที่  ๓ 
 

ประจำปOการฝRกอบรม ๒๕๖๒ 
 

 
วิทยาลัยแพทย=ฉุกเฉินแห$งประเทศไทย 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒ 

คู%มือการเขียนและการส%งผลงานวิชาการฉบับสมบูรณ>เพ่ือการสมัครสอบวุฒิบัตร/หนังสืออนุมัติแสดงความรูGความชำนาญ

ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาเวชศาสตร>ฉุกเฉิน ประจำปNการฝPกอบรม ๒๕๖๒ 

คำนำ 

 คู%มือกำหนดการและแนวทางการส%งและตรวจรายงานผลงานวิชาการฉบับสมบูรณ>เพ่ือการสมัครสอบ

วุฒิบัตร/หนังสืออนุมัติแสดงความรูGความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ในปNการฝPกอบรม ๒๕๖๒ 

ฉบับน้ี ทางคณะกรรมการตรวจประเมินวิจัย ไดGจัดทำข้ึน โดยเน้ือหาแบ%งเปXน ๓ ส%วน โดยในส%วนท่ี ๓ 

คำแนะนำในการเขียนบทความ ไดGอGางอิงจากคู%มือกำหนดการและแนวทางการส%งและตรวจรายงานผลงาน

วิชาการฉบับสมบูรณ>เพ่ือการสมัครสอบวุฒิบัตร/หนังสืออนุมัติแสดงความรูGความชำนาญในการประกอบ

วิชาชีพเวชกรรม ในปNการฝPกอบรม ๒๕๖๑  เพ่ือใหGผูGส%งผลงานวิชาการใชGเปXนแนวทางในการจัดทำรายงานวิจัย

ฉบับสมบูรณ>ใหGมีรูปแบบท่ีถูกตGองและมีมาตรฐานเดียวกัน  

 ขอใหGผูGท่ีจะส%งผลงานวิชาการทำความเขGาใจกับคู%มือเล%มน้ีใหGดี หากมีความผิดพลาดเกิดข้ึนอาจจะ

ส%งผลต%อการประเมินผลงานวิจัยของตัวท%านเองและอาจหมดสิทธิในการสมัครสอบเพ่ือจบการศึกษาในปNการ

ฝPกอบรม ๒๕๖๒ น้ี  

 หากมีขGอสงสัยเก่ียวกับคู%มือหรือกำหนดการใด ๆ สามารถสอบถามไดGท่ี e-mail: 

epresearch2019@gmail.com 

 

 

คณะกรรมการตรวจประเมินวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓ 

คู%มือการเขียนและการส%งผลงานวิชาการฉบับสมบูรณ>เพ่ือการสมัครสอบวุฒิบัตร/หนังสืออนุมัติแสดงความรูGความชำนาญ

ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาเวชศาสตร>ฉุกเฉิน ประจำปNการฝPกอบรม ๒๕๖๒ 

สารบัญ 

 

เรื่อง            หนGา 

 

ส%วนท่ี ๑ แนวทางการส%งและการตรวจประเมินผลงานวิชาการ     ๔ 

ส%วนท่ี ๒ ส%วนประกอบของผลงานวิชาการฉบับสมบูรณ>      ๖ 

 การต้ังช่ือไฟล>เอกสาร         ๖ 

 ภาคผนวกท่ี ๑ ตัวอย%างปกหนGา        ๘ 

 ภาคผนวกท่ี ๒ ตัวอย%างการเขียนหนGาอนุมัติ       ๙ 

 ภาคผนวกท่ี ๓ ตัวอย%างรูปแบบอักษร       ๑๐ 

ส%วนท่ี ๓ คำแนะนำในการเขียนบทความ         ๑๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔ 

คู%มือการเขียนและการส%งผลงานวิชาการฉบับสมบูรณ>เพ่ือการสมัครสอบวุฒิบัตร/หนังสืออนุมัติแสดงความรูGความชำนาญ

ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาเวชศาสตร>ฉุกเฉิน ประจำปNการฝPกอบรม ๒๕๖๒ 

ส$วนที่ ๑ แนวทางการส$งและการตรวจประเมินผลงานวิชาการ 

 

กำหนดการ 

วันท่ี กำหนดการ รายละเอียด 

๑ - ๒๐ พ.ย. ๖๒ - ลงทะเบียนช่ือเร่ืองและ

หัวขGอวิจัย 

- ลงทะเบียนอาจารย>

ผูGตรวจวิจัย 

- แพทย>ประจำบGานลงทะเบียน ส%งช่ือเร่ืองและหัวขGอวิจัย  

- อาจารย>ผูGตรวจวิจัยลงทะเบียน หัวขGอท่ีตGองการตรวจ 

- โดยลงทะเบียนผ%านหนGาเว็บไซต> 

https://tcepdentresearch.makewebeasy.com 

ภายใน ๓๑ ธ.ค. ๖๒ 

(๒๓.๕๙ น.) 

แพทย>ประจำบGาน ส%ง

เอกสารผลงานวิชาการ 

- แพทย>ประจำบGานส%งผลงานวิชาการ ตามท่ีกำหนด

รายละเอียดไวGในส%วนท่ี ๒ โดย upload เอกสารผ%านหนGา

เว็บไซต> 

๑ - ๖ ม.ค. ๖๓ ส%งผลงานวิชาการฉบับ

สมบูรณ>ใหGอาจารย>ผูGตรวจ

ประเมิน 

- กลุ%มผูGประสานงานดำเนินการส%งเอกสารใหGอาจารย>ผูGตรวจ 

ผ%านทาง email ท่ีอาจารย>ผูGตรวจไดGลงทะเบียนไวG โดยใน 

email จะแนบเอกสารผลงานวิชาการของแพทย>ประจำ

บGาน คู%มือการตรวจและ link สำหรับลงผลการตรวจ 

- ผลงานวิชาการ ๑ ฉบับ จะไดGรับการตรวจโดยอาจารย>

ผูGตรวจ ๒ ท%าน 

๒๐ ม.ค. ๖๓ ส%งผลตรวจผลงานวิชาการ - อาจารย>ผูGตรวจประเมินและทำการลงผลการตรวจผ%านทาง 

link ท่ีกำหนด 

ภายใน ๒๔ ม.ค. ๖๓ แจGงผลการตรวจประเมิน

กลับใหGแก%แพทย>ประจำ

บGาน 

- กลุ%มผูGประสานงานส%งผลตรวจใหGแก%แพทย>ประจำบGานทาง 

email ท่ีไดGลงทะเบียนไวG 

- การประเมิน จะแจGงผล ๓ รูปแบบ 

- ผ"าน โดยไม%ตGองทำการแกGไข (อาจารย>ผูGตรวจ

ประเมิน ไดGคะแนนไม%นGอยกว%ารGอยละ ๕๐ และ 

“ผ%าน” โดยไม%ตGองทำการแกGไข ท้ัง ๒ ท%าน) 

- ต&องทำการแก&ไข (อาจารย>ผูGตรวจ ท%านใดท%านหน่ึง

ประเมินใหGทำการแกGไข) 

- ไม"ผ"าน (อาจารย>ผูGตรวจ ประเมิน “ไม%ผ%าน” ท้ัง ๒ 

ท%าน) 



๕ 

คู%มือการเขียนและการส%งผลงานวิชาการฉบับสมบูรณ>เพ่ือการสมัครสอบวุฒิบัตร/หนังสืออนุมัติแสดงความรูGความชำนาญ

ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาเวชศาสตร>ฉุกเฉิน ประจำปNการฝPกอบรม ๒๕๖๒ 

- กรณีท่ีตGองแกGไข จะแนบรายละเอียดท่ีตGองแกGและ link 

สำหรับการส%งเอกสารฉบับแกGไข ใหGแพทย>ประจำบGาน โดย

จะตGองดำเนินการแกGไขและส%งกลับภายใน ๑๐ ก.พ. ๖๓ 

- กรณีอ่ืน ๆ ข้ึนอยู%กับการพิจารณาของอนุกรรมการ

ฝPกอบรมและสอบฯ 

๑๐ ก.พ. ๖๓ กำหนดส%งผลงานวิชาการ

ฉบับแกGไข 

- แพทย>ประจำบGานส%งเอกสารผลงานวิชาการฉบับท่ีแกGไข

แลGวผ%านทาง link ท่ีกำหนด 

- กลุ%มผูGประสานงานดำเนินการส%งเอกสารท่ีแพทย>ประจำ

บGานแกGไขแลGว ใหGอาจารย>ผูGตรวจ ผ%านทาง email  

๒๑ ก.พ. ๖๓ ส%งผลตรวจประเมินผลงาน

ท่ีแกGไข 

อาจารย>ผูGตรวจประเมินและลงผลการตรวจประเมินคร้ัง

สุดทGายผ%านทาง link แบบฟอร>มท่ีกำหนด 

๒๔ ก.พ. ๖๓ ตัดสินผลการตรวจวิจัย สรุปผลการตรวจและแจGงในท่ีประชุม อนุกรรมการฝPกอบรม

และสอบฯ 

 

หมายเหตุ  

- ในกรณีท่ีส%งไม%ทันภายในกำหนดขGางตGน ผลงานวิชาการของแพทย>ประจำบGานจะไม%ไดGรับการพิจารณา

จากอนุกรรมการฝPกอบรมและสอบฯ เปXนผลใหGขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบในปNการฝPกอบรม ๒๕๖๒ น้ี

ทันที  

- ในกรณีท่ีตGองทำการแกGไข แต%ส%งไม%ทันภายในกำหนดขGางตGน ผลงานวิชาการน้ันจะไม%ไดGรับการ

พิจารณาต%อไปเช%นกัน 

- กรณีท่ีผลงานวิชาการไดGรับการตีพิมพ> หรือไดGรับการพิจารณาใหGตีพิมพ> 

หากผลงานวิจัยไดGรับการตีพิมพ>ในวารสารวิชาการสากลท่ีเปXนท่ียอมรับ (TCI, Scopus, ISI) งานวิจัย

น้ันจะไดGรับการยกเวGนไม%ตGองทำการตรวจประเมิน โดยจะประเมินเปXน “ผ%าน” ทันที 

การส%งผลงาน สำหรับผลงานท่ีไดGรับการตีพิมพ>แลGว ใหGแนบเอกสารผลงานวิชาการท่ีไดGรับการตีพิมพ>ท่ีปรากฏ

ในวารสารน้ันเพ่ิมเติม ในส%วนท่ีกำหนดไวGใหGในหนGาเว็บไซต> สำหรับกรณีทีไดGรับรองการพิจารณาใหGตีพิมพ> แต%

ยังอยู%ในระหว%างการตีพิมพ> ใหGแนบเอกสารท่ีระบุการไดGรับรองพิจารณาการตีพิมพ>น้ัน ๆ 

 

 

 

 



๖ 

คู%มือการเขียนและการส%งผลงานวิชาการฉบับสมบูรณ>เพ่ือการสมัครสอบวุฒิบัตร/หนังสืออนุมัติแสดงความรูGความชำนาญ

ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาเวชศาสตร>ฉุกเฉิน ประจำปNการฝPกอบรม ๒๕๖๒ 

ส$วนที่ ๒ ส$วนประกอบของผลงานวิชาการฉบับสมบูรณ= 

 

การต้ังช่ือไฟล=เอกสาร 

 สำหรับไฟล>เอกสารใหGแพทย>ประจำบGานส%งผลงานวิชาการโดยแยกออกเปXน ๔ ไฟล> ทำการบันทึกเปXน

นามสกุล “.PDF” เท%าน้ัน ต้ังช่ือไฟล>เปXน  

๑) บทคัดย%อ(abstract) 

  รหัสสถาบัน_ช่ือสถาบัน_ช่ือแพทย>ประจำบGาน_abstract.pdf 

  ตัวอย&าง 204_NRH_supattra_abstract.pdf 

๒) ผลงานวิชาการฉบับสมบูรณ> 

  รหัสสถาบัน_ช่ือสถาบัน_ช่ือแพทย>ประจำบGาน_fullpaper.pdf 

  ตัวอย&าง 204_NRH_supattra _fullpaper.pdf 

๓) เอกสารหลักฐานการผ%านการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย 

  รหัสสถาบัน_ช่ือสถาบัน_ช่ือแพทย>ประจำบGาน_ecthic.pdf 

  ตัวอย&าง 204_NRH_supattra_ethic.pdf 

๔) เอกสารลงช่ืออาจารย>ท่ีปรึกษาวิจัย 

  รหัสสถาบัน_ช่ือสถาบัน_ช่ือแพทย>ประจำบGาน_adviser.pdf 

  ตัวอย&าง 204_NRH_supattra_adviser.pdf 

 ๕) กรณีผลงานวิชาการท่ีไดGรับการตีพิมพ> หรือไดGรับรองการพิจารณาใหGตีพิมพ> 

  รหัสสถาบัน_ช่ือสถาบัน_ช่ือแพทย>ประจำบGาน_publication.pdf 

  ตัวอย&าง 204_NRH_supattra_publication.pdf 

 * ช่ือสถาบันใชGเปXนช่ือย%อของแต%ละสถาบัน 

 

ไฟล=ท่ี ๑: บทคัดย$อ(abstract)  

 ส%วนประกอบ เรียงตามลำดับดังน้ี 

  หนGาท่ี ๑ ช่ือเร่ืองและช่ือผูGแต%ง 

  หนGาท่ี ๒ abstract ภาษาอังกฤษ  

  หนGาท่ี ๓ abstract ภาษาไทย 

 



๗ 

คู%มือการเขียนและการส%งผลงานวิชาการฉบับสมบูรณ>เพ่ือการสมัครสอบวุฒิบัตร/หนังสืออนุมัติแสดงความรูGความชำนาญ

ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาเวชศาสตร>ฉุกเฉิน ประจำปNการฝPกอบรม ๒๕๖๒ 

ไฟล=ท่ี ๒: ผลงานวิชาการฉบับสมบูรณ= 

 ส%วนประกอบ เรียงตามลำดับดังน้ี  

  ส%วนท่ี ๑ ปกหนGา ดังตัวอย%างในภาคผนวกท่ี ๑ 

  ส%วนท่ี ๒ abstract ภาษาอังกฤษ และภาษาไทย 

  ส%วนท่ี ๓ รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ> โดยเรียงลำดับดังน้ี 

   บทนำ   

   ระเบียบวิธีวิจัย 

   ผลการศึกษา 

   อภิปรายผลการศึกษาและขGอจำกัดของการศึกษา 

   สรุปผลการศึกษา 

   กิตติกรรมประกาศ 

   เอกสารอGางอิง 

 

ไฟล=ท่ี ๓: เอกสารหลักฐานการผ$านการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย 

 ใหGแนบเอกสารรับรองโครงการวิจัยจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย งานวิจัยท่ีมีความเก่ียวขGอง

กับผูGป�วย ตGองผ%านการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยแลGวก%อนเร่ิมทำการวิจัยเสมอ โดยตGอง

แนบหลักฐานการผ%านการพิจารณาท่ีเรียบรGอยแลGวมาดGวย  

 ในกรณีท่ีเปXนงานวิจัยในคน ถGาผูGวิจัยไม%แสดงหลักฐานการผ%านการพิจารณาจากคณะกรรมการ

จริยธรรมการวิจัยของสถาบันของท%านมาดGวย งานวิจัยของท%านจะไม%ไดGรับการตรวจประเมิน  

 

ไฟล=ท่ี ๔: เอกสารลงช่ืออาจารย=ท่ีปรึกษาวิจัย  

 งานวิจัยของท%านตGองไดGรับการตรวจสอบและอนุมัติการส%งผลงานจากอาจารย>ท่ีปรึกษาวิจัยของท%าน

เรียบรGอยก%อนส%งผลงานวิชาการ โดยใหGอาจารย>หัวหนGาสาขาและอาจารย>ท่ีปรึกษาทำการลงช่ือและบันทึกไฟล>

แยกออกมาจากไฟล>รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ> รายละเอียดการเขียนหนGาอนุมัติ โดยเขียนตามภาคผนวกท่ี ๒ 

 

รูปแบบตัวอักษร 

 รูปแบบอักษร(font) : Cordia new หรือ CordiaUPC  

 ขนาด(size): ๑๖ รูปแบบปกติ(regular) สำหรับขGอความท่ัวไป รูปแบบตัวหนา(bold) สำหรับหัวขGอ

รอง และ ๒๒ รูปแบบตัวหนา(bold)  สำหรับหนGาปกและหัวขGอหลัก เช%น บทท่ี1 บทนำ 



๘ 

คู%มือการเขียนและการส%งผลงานวิชาการฉบับสมบูรณ>เพ่ือการสมัครสอบวุฒิบัตร/หนังสืออนุมัติแสดงความรูGความชำนาญ

ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาเวชศาสตร>ฉุกเฉิน ประจำปNการฝPกอบรม ๒๕๖๒ 

ภาคผนวกที่ ๑ ตัวอย"างปกหน&า 
 

 

(ชื$อเรื$องภาษาไทย) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

(ชื$อเรื$องภาษาอังกฤษ) XXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

 

 

โดย 

นายแพทย์ XXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานการวจัิยทางคลินิกนี A ถือเป็นส่วนหนึ$งของการศึกษาและ

ฝึกอบรมตามหลักสูตรเพื$อวุฒบัิตรแสดงความรู้ความชาํนาญในการ

ประกอบวชิาชีพเวชกรรมสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉินของแพทยสภา  

ปีการฝึกอบรม 2562 

 



๙ 

คู%มือการเขียนและการส%งผลงานวิชาการฉบับสมบูรณ>เพ่ือการสมัครสอบวุฒิบัตร/หนังสืออนุมัติแสดงความรูGความชำนาญ

ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาเวชศาสตร>ฉุกเฉิน ประจำปNการฝPกอบรม ๒๕๖๒ 

ภาคผนวกที่ ๒ ตัวอย"างการเขียนหน&าอนุมัติ 

 

ผลงานวิชาการของ  

นายแพทย>XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX 

 

เร่ือง 

การศึกษาXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

 ไดGรับการตรวจสอบและอนุมัติ ใหGเปXนส%วนหน่ึงของการศึกษาและฝPกอบรมตามหลักสูตรเพ่ือวุฒิบัตร

แสดงความรูGความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาเวชศาสตร>ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๖๒  เม่ือ วันท่ี XX 

ธันวาคม พ.ศ. XXXX 

 

 

 

 หัวหนGาภาควิชา/หัวหนGาหน%วย   ______________________ 

      (XXXXXXXXXXXXXXXXXX)  

 

 อาจารย>ท่ีปรึกษาวิจัย    ______________________ 

      (XXXXXXXXXXXXXXXXXX)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๐ 

คู%มือการเขียนและการส%งผลงานวิชาการฉบับสมบูรณ>เพ่ือการสมัครสอบวุฒิบัตร/หนังสืออนุมัติแสดงความรูGความชำนาญ

ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาเวชศาสตร>ฉุกเฉิน ประจำปNการฝPกอบรม ๒๕๖๒ 

ภาคผนวกที่ ๓ ตัวอย$างรูปแบบอักษร 
 

 

บทที$1 บทนํา 

 

หลักการและเหตุผล  

Acute ST elevation myocardial infarction เป็นภาวะที>มีการอดุตนัของหลอดเลือดหวัใจ

เฉียบพลนั ทําให้เกิดภาวะกล้ามเนื Uอหวัใจขาดเลือดและกล้ามเนื Uอหวัใจตายตามมา (1)(2) เป็นหนึ>งในภาวะที>

มีอตัราการเสียชีวิตสงู ทั Uงในประเทศไทยและกลุม่ประเทศที>พฒันาแล้ว (3)(4) เป็นภาวะฉกุเฉินที>จําเป็นต้อง  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขนาดอกัษร ๑๖ รูปแบบปกติ ขนาดอกัษร ๑๖ รูปแบบหนา 

ขนาดอกัษร ๒๒ รูปแบบหนา 



๑๑ 

คู%มือการเขียนและการส%งผลงานวิชาการฉบับสมบูรณ>เพ่ือการสมัครสอบวุฒิบัตร/หนังสืออนุมัติแสดงความรูGความชำนาญ

ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาเวชศาสตร>ฉุกเฉิน ประจำปNการฝPกอบรม ๒๕๖๒ 

ส$วนที่ ๓ คำแนะนำในการเขียนบทความ 

 ผูGส%งผลงานวิชาการสามารถศึกษาแนวทางการเขียนและจัดทำบทความวิชาการอย%างละเอียดไดGจาก 

คู%มือการพิมพ>วิทยานิพนธ> ตาม link น้ี  

 https://drive.google.com/open?id=14L__7KLkhVHubaus_bfRB5Waw4G2lsHy 

 

คำแนะนำอย$างย$อ 

 งานวิจัยตFนฉบับ (Original Research) 

 งานวิจัยตGนฉบับตGองมีส%วนเก่ียวขGองกับเวชศาสตร>ฉุกเฉิน มีจำนวนคำสูงสุดไม%รวมเอกสารอGางอิงและ

ตารางไม%เกิน ๔,๕๐๐ คำ โดยในบทคัดย%อภาษาอังกฤษมีไม%เกิน ๓๐๐ คำ และมีตารางและ/หรือรูปภาพ

รวมกันไดGไม%เกิน ๖ ตาราง/รูปภาพ โดยไม%ตGองแนบการเพ่ิมเติมของขGอเท็จจริง (supplement) รวมอยู%ใน

ตGนฉบับหลัก (manuscript) 

 ผูGนิพนธ>ควรเตรียมบทความตามแนวทางการเขียนบทความทางวิทยาศาสตร>สุขภาพของคณะ

บรรณาธิการวารสารนานาชาติ (International Committee of Medical Journal Editors) ซ่ึงมี

รายละเอียดทาง website http://www.icmje.org/recommendations/browse/manuscript-

preparation/preparing-for-submission.html ดังจะสรุปไวGเปXนแนวทางดังต%อไปน้ี คือ บทความท่ีส%งเพ่ือ

พิจารณาควรเขียนเรียงตามลำดับ ดังน้ี  ช่ือเร่ืองและผูGนิพนธ> บทคัดย%อ เน้ือหาหลัก กิตติกรรมประกาศ  

เอกสารอGางอิง     

๑) ช่ือเร่ือง(title) ควรต้ังช่ือเร่ืองใหGกะทัดรัด ไดGใจความชัดเจน ไม%ใชGตัวย%อใด ๆ ช่ือเร่ืองภาษาไทยใหG

ใชGภาษาไทยท้ังหมด ภาษาอังกฤษท่ีมีในช่ือเร่ืองใหGแปลเปXนไทย ถGาแปลไม%ไดGใหGเขียนทับศัพท> ถGาเขียนทับศัพท>

ไม%ไดG ใหGเขียนเปXนภาษาอังกฤษดGวยตัวพิมพ>เล็กยกเวGนช่ือเฉพาะท่ีใหGใชGตัวพิมพ>ใหญ%เฉพาะอักษรตGน ช่ือเร่ือง

ภาษาอังกฤษใหGใชGตัวพิมพ>ใหญ%ในอักษรตGนตัวแรกของทุกคำ ยกเวGนคำบุพบท 

๒) ผูFนิพนธ=(authors) เขียนช่ือ นามสกุล และคุณวุฒิของผูGนิพนธ> คุณวุฒิภาษาไทยเขียนดGวยตัวย%อ

ตามพจนานุกรม เช%น พ.บ. คุณวุฒิภาษาอังกฤษใหGเขียนตัวย%อโดยไม%ตGองมีจุด เช%น MD, PhD, FICS, FRCST, 

MRCOG เปXนตGน  

๓) บทคัดย$อ(abstract) หมายถึง เร่ืองย%อของงานวิจัยซ่ึงตGองมีท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

เน้ือหาตGองมีความสมบูรณ>ในตัวเอง โดยเขียนใหGส้ันท่ีสุดและไดGใจความ บทคัดย%อท้ังภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษตGองมีเน้ือหาเหมือนกัน ไม%ใส%ตารางหรือแผนภูมิใด ๆ ไม%มีการอGางอิงเอกสาร ไม%ใส%ตัวเลขหรือ

ขGอความท่ีไม%ปรากฏในผลการวิจัย และใหGใส%คำสำคัญ (key words) ต%อทGาย ไม%เกิน ๓-๕ คำหรือวลีนิพนธ>



๑๒ 

คู%มือการเขียนและการส%งผลงานวิชาการฉบับสมบูรณ>เพ่ือการสมัครสอบวุฒิบัตร/หนังสืออนุมัติแสดงความรูGความชำนาญ

ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาเวชศาสตร>ฉุกเฉิน ประจำปNการฝPกอบรม ๒๕๖๒ 

ตGนฉบับใหGเขียนบทคัดย%อแบบ structured abstract ซ่ึงควรมีจำนวนคำท้ังหมดไม%เกิน ๓๐๐ คำ โดย 

structured abstract ใหGเขียน ๔ หัวขGอหลัก ซ่ึงประกอบดGวย  

- วัตถุประสงค=(objective) ควรกล%าวถึงจุดมุ%งหมายหลักท่ีตGองการศึกษาหรือทฤษฎีท่ีตGองการ

ทดสอบ 

- วิธีดำเนินการวิจัย(methods) ควรรวมถึงรูปแบบการทำวิจัย สถานท่ีทำการวิจัย จำนวน

และลักษณะของกลุ%มตัวอย%าง วิธีการรักษาหรือทดลอง 

- ผลการวิจัย(results) หมายถึง ผลลัพธ>ส%วนท่ีสำคัญท่ีสุดของการศึกษา 

- สรุป(conclusion) ควรเนGนถึงความสำคัญของผลการวิจัย 

๔) เน้ือหาหลัก ในส%วนของนิพนธ>ตGนฉบับ ควรประกอบดGวย ๔ หัวขGอหลัก ไดGแก% บทนำ 

วิธีดำเนินการวิจัย ผลการวิจัย และวิจารณ>ผลการศึกษา  

 ๔.๑) บทนำ  ควรกล%าวถึงความเปXนมาของป°ญหา เช%น ลักษณะและความสำคัญของป°ญหาท่ีจะนำมา

ศึกษา มีการเนGนถึงความรูGเดิมของป°ญหาโดยอGางอิงจากเอกสารท่ีเก่ียวขGองตามสมควรเพ่ือนำผูGอ%านเขGาสู%เร่ืองท่ี

จะทำวิจัย รวมท้ังบอกวัตถุประสงค>ในการทำวิจัยอย%างชัดเจน ท้ังน้ีบทนำไม%ควรยาวเกินไป ไม%ใส%ขGอมูล

ผลการวิจัย ตารางหรือแผนภูมิใด ๆ และตGองไม%วิจารณ>หรือสรุป ในบทนำ  

  ๔.๒) วิธีดำเนินการวิจัย ควรบอกว%าเปXนรูปแบบการวิจัยชนิดใด กลุ%มตัวอย%าง ขนาดเท%าใด โดยแสดง

วิธีคำนวณขนาดตัวอย%างแบบส้ัน ๆ สุ%มตัวอย%างโดยวิธีใด บอกสถานท่ีท่ีทำการวิจัย ระยะเวลาท่ีศึกษา เกณฑ>

การคัดเขGาและเกณฑ>การคัดออก บอกรายละเอียดของการวิจัยว%าดำเนินการอย%างไร หากเปXนวิธีท่ีใชGอยู%ท่ัวไป

อาจบอกเพียงช่ือวิธีการพรGอมเอกสารอGางอิง แต%ถGาเปXนวิธีใหม% ตGองแจงรายละเอียดใหGผูGอ%านเขGาใจ รวมท้ังบอก

รายละเอียดของการวิเคราะห>ขGอมูลทางสถิติ ว%าใชGโปรแกรมคอมพิวเตอร>ใดในการวิเคราะห>ขGอมูล ใชGสถิติใด 

และกำหนดระดับนัยสำคัญท่ีเท%าใด   

   ๔.๓) ผลการวิจัย ควรนำเสนอใหGเขGาใจง%ายและชัดเจน โดยใชGตารางและแผนภูมิหรือรูปประกอบ แต%

ไม%ใชGตารางและแผนภูมิในเร่ืองเดียวกัน ตารางและแผนภูมิตGองมีเลขท่ีและช่ือกำกับ และมีคำอธิบายโดยสรุป 

เสGนของตารางใหGมีเฉพาะเสGนแนวขวาง ๓ เสGนท่ีดGานบนสุด ดGานล%างสุดของตาราง และเสGนแบ%งหัวขGอตาราง

กับเน้ือหาเท%าน้ัน รูปประกอบควรเปXนรูปท่ีจัดทำข้ึนเอง ถGาเปXนรูปจากแหล%งอ่ืนจะตGองระบุท่ีมารวมท้ัง 

เอกสารสำเนาลิขสิทธ์ิจากสำนักพิมพ>ตGนฉบับดGวย สำหรับรูปผูGป�วย จะตGองไม%ใหGทราบว%าเปXนบุคคลใดโดยไดGรับ

การปกป³ดส%วนท่ีสามารถระบุถึงบุคคลไดG และอาจจะตGองมีคำยินยอมจากผูGป�วยดGวย ใน ๑ หนGาควรมีเพียง

ตารางเดียวหรือมีรูปเพียงรูปเดียว 



๑๓ 

คู%มือการเขียนและการส%งผลงานวิชาการฉบับสมบูรณ>เพ่ือการสมัครสอบวุฒิบัตร/หนังสืออนุมัติแสดงความรูGความชำนาญ

ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาเวชศาสตร>ฉุกเฉิน ประจำปNการฝPกอบรม ๒๕๖๒ 

   ๔.๔) วิจารณ=  ใหGวิจารณ>ผลการวิจัยท้ังหมดท่ีนำเสนอ สรุปผลการวิจัยส้ัน ๆ โดยไม%ตGองลอกขGอความ

ท่ีเขียนแลGวในผลการวิจัย เปรียบเทียบผลการวิจัยกับการศึกษาอ่ืน ๆ ใหGความเห็นว%าเหตุใดผลการวิจัยจึงเปXน

เช%นน้ัน ควรวิจารณ>ขGอจำกัดของการทำวิจัย วิธีดำเนินการวิจัยและความน%าเช่ือถือทางสถิติ รวมท้ังประโยชน>ท่ี

จะนำไปใชGไดG และการวิจัยท่ีควรศึกษาต%อเน่ืองต%อไปในอนาคต 

๕. ผลประโยชน=ทับซFอน(conflict of interest) ใหGระบุว%าผูGนิพนธ>แต%ละท%านมีผลประโยชน>ทับซGอน 

ใด ๆ หรือไม% 

๖. กิตติกรรมประกาศ แสดงความขอบคุณผูGสนับสนุนการทำวิจัย เช%น ผูGใหGความสนับสนุนทางดGาน

เทคนิค เคร่ืองมือท่ีใชGและทางการเงิน นอกจากน้ีควรขอบคุณหน%วยงานหรือผูGรับผิดชอบขGอมูล และผูGใหG

คำแนะนำดGานต%าง ๆ 

๗. เอกสารอFางอิง ใหGใส%หมายเลข ๑, ๒, ๓ ไวGทGายประโยคโดยพิมพ>ตัวยกสูงโดยไม%ตGองใส%วงเล็บ 

เอกสารท่ีอGางอิงเปXนอันดับแรกใหGจัดเปXนหมายเลข ๑ และเรียงลำดับก%อนหลังต%อ ๆ ไป หากไม%มีความจำเปXน

ไม%ควรอGางอิง abstract, unpublished paper, in press หรือ personal communication  

นิพนธ>ตGนฉบับควรมีเอกสารอGางอิงไม%เกิน ๓๐ รายการ และไม%ควรใชGเอกสารอGางอิงท่ีเก%าเกินไป 

เอกสารอGางอิงท้ังหมด รวมท้ังเอกสารอGางอิงภาษาไทย ใหGเขียนเปXนภาษาอังกฤษ โดยเขียนตามระบบ 

Vancouver guideline ซ่ึงกำหนดโดย International Committee of  Medical Journal Editors โดยมี

หลักโดยย%อดังน้ี 

• ช่ือผูFเขียน ใหGใชGช่ือสกุลตามดGวย อักษรแรกของช่ือตGนและช่ือกลางเปXนตัวพิมพ>ใหญ% ใส%ช่ือผูGเขียน

ทุกคน ค่ันดGวยเคร่ืองหมายจุลภาค( , ) ถGาเกิน ๖ คน ใส%ช่ือ ๖ คนแรก ตามดGวย et al หรือ และคณะ  

• การอFางอิงวารสาร ใหGใส%ช่ือผูGเขียน. ช่ือเร่ือง. ช่ือย%อวารสารตาม index medicus ปNค.ศ.; ปNท่ี 

(volume): หนGาแรกถึงหนGาสุดทGาย โดยเลขหนGาท่ีซ้ำกันไม%ตGองเขียน เช%นหนGา ๑๒๔ ถึงหนGา ๑๒๘ ใหGเขียน 

๑๒๔-๘ 

 ตัวอย%าง : 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. 

• การอFางอิงหนังสือตำรา ใหGเขียน ช่ือผูGเขียน. ช่ือหนังสือ. คร้ังท่ีพิมพ> (ถGาพิมพ>คร้ังแรกไม%ตGอง

เขียน). ช่ือเมือง (ใชGช่ือเมืองแรกช่ือเดียว): ช่ือโรงพิมพ>, ค.ศ. p. หนGาแรกถึงหนGาสุดทGาย.   

 ตัวอย%าง : 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. 



๑๔ 

คู%มือการเขียนและการส%งผลงานวิชาการฉบับสมบูรณ>เพ่ือการสมัครสอบวุฒิบัตร/หนังสืออนุมัติแสดงความรูGความชำนาญ

ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาเวชศาสตร>ฉุกเฉิน ประจำปNการฝPกอบรม ๒๕๖๒ 

• การอFางอิงบทหน่ึงในหนังสือตำรา  ใหGเขียน ช่ือผูGเขียน. ช่ือเร่ือง. ใน : ช่ือบรรณาธิการ, ed(s). 

ช่ือหนังสือ. คร้ังท่ีพิมพ> (ถGาพิมพ>คร้ังแรกไม%ตGองเขียน). ช่ือเมือง: ช่ือโรงพิมพ>, ปN ค.ศ. p.  หนGาแรก-หนGา

สุดทGาย. 

 ตัวอย%าง : 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. 

• การอFางอิงบทคัดย$อจากท่ีประชุมวิชาการ(published proceedings paper) 

 ตัวอย%าง : 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. 

• การอFางอิงจากวารสาร/ขFอมูลทางอิเล็กทรอนิกส= 

 ตัวอย%าง : 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. 

• การอFางอิงจากวิทยานิพนธ=   

 ตัวอย%าง : Borkowski MM. Infant sleep and feeding: a telephone survey of Hispanic 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


