คํานํา
ในยุคโลกาภิวตั น มีการสะสมความรูมากมายหลากหลายสาขา เพื่อพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และ
คุณภาพชีวิตความเปนอยูใหดีขึ้น ศัลยแพทยทุกคนพึงเขาใจกระบวนการไดมาซึ่งความรูกอนนําไปสูการ
ปฏิบัติที่เปนมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อสานตอความเจริญดานเทคโนโลยีทเี่ ติบโตอยางรวดเร็ว
ราชวิทยาลัยศัลยแพทยแหงประเทศไทย ไดรวมการวิจัยเปนสวนหนึ่งของการฝกอบรมและสอบ
เพื่อวุฒิบัตรเปนผูมีความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมศัลยศาสตรทุกสาขา เพื่อใหแพทย
ประจําบานไดเรียนรูกระบวนการวิจัย และมีผลงานวิจัยทีม่ ีคุณภาพ คณะอนุกรรมการฝายวิจยั ได
ดําเนินการจัดอบรมดานการวิจัยใหแกแพทยประจําบานศัลยศาสตรเปนประจําทุกป และเพื่อใหประเมิน
ผลการวิจัยเปนไปอยางมีระบบตามเกณฑมาตราฐาน ใหแพทยประจําบานมีเอกสารอางอิงในแนวทาง
ปฏิบัติเดียวกันสําหรับการสงรายงานการวิจัยใหแกราชวิทยาลัย คณะอนุกรรมการฯ จึงไดจดั ทําคูม ือ
หลักเกณฑในการทําวิจยั ของแพทยประจําบานศัลยศาสตรขึ้น
ขอขอบพระคุณคณะอนุกรรมการฝายวิจยั ทุกทานที่มีสวนรวมในการจัดทําหลักเกณฑและคูมือ
ในการทําวิจยั ฉบับนี้ใหสําเร็จไปไดดวยดี
คณะอนุกรรมการฝายวิจยั
ราชวิทยาลัยศัลยแพทยแหงประเทศไทย

รายนามคณะผูบริหาร ( พ.ศ. 2554 - 2556 )
ที่ปรึกษา (อดีตประธาน)
นายแพทยจรัส สุวรรณเวลา
นายแพทยธีระ ลิ่มศิลา
นายแพทยกิจจา สินธวานนท
นายแพทยอรุณ เผาสวัสดิ์
นายแพทยทองอวบ อุตรวิเชียร
นายแพทยจอมจักร จันทรสกุล
นายแพทยปรัญญา สากิยลักษณ
นายแพทยณรงค รอดวรรณะ
นายแพทยนพดล วรอุไร
นายแพทยสุทธิพร จิตตมิตรภาพ
นายแพทยวัชรพงศ พุทธิสวัสดิ์
นายแพทยกฤษฎา รัตนโอฬาร
นายแพทยธนพล ไหมแพง
นายแพทยโสภณ จิรสิริธรรม
นายแพทยสุกจิ พันธุพิมานมาศ
นายแพทยกําพล เลาหเพ็ญแสง
นายแพทยธัญเดช นิมมานวุฒิพงษ
นายแพทยปรีชา ศิริทองถาวร
นายแพทยดรินทร โลสิริวัฒน
นายแพทยดุสิต วีระไวทยะ
นายแพทยอภิรักษ ชวงสุวนิช
นายแพทยพนั ธุศักดิ์ ลักษณบุญสง
นายแพทยนครชัย เผื่อนปฐม
นายแพทยจักรพันธ เอื้อนรเศรษฐ
นายแพทยสถิตย เรืองดิลกรัตน
นายแพทยธวัช ประสาทฤทธา
นายแพทยทองดี ชัยพานิช
นายแพทยพรเทพ เปรมโยธิน
นายแพทยวิเชาว กอจรัญจิตต

ประธานราชวิทยาลัยศัลยแพทยแหงประเทศไทย
ผูรั้งตําแหนงประธาน
รองประธาน
เลขาธิการ
รองเลขาธิการ
เหรัญญิก
กรรมการกลาง
กรรมการกลาง
กรรมการกลาง
ผูแทนกลุมศัลยแพทยทั่วไป
ผูแทนกลุมกุมารศัลยศาสตร
ผูแทนกลุมศัลยแพทยตกแตง
ผูแทนกลุมศัลยแพทยทรวงอก
ผูแทนกลุมประสาทศัลยแพทย
ผูแทนกลุมศัลยแพทยลําไสใหญและทวารหนัก
ผูแทนกลุมศัลยแพทยยูโรวิทยา
ผูแทนกลุมศัลยแพทยออรโธปดิกส
ที่ปรึกษาผูอํานวยการ
ผูอํานวยการ
รองผูอํานวยการ

รายนามคณะกรรมการฝายวิจัย ( พ.ศ. 2554 - 2556 )
นายแพทยกําพล เลาหเพ็ญแสง

ที่ปรึกษา

นายแพทยธนพล ไหมแพง

ที่ปรึกษา

นายแพทยปริญญา ทวีชัยการ

ที่ปรึกษา

นายแพทยอภิชาต พลอยสังวาลย

ที่ปรึกษา

นายแพทยสมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล

ประธานคณะกรรมการ

นายแพทยประกิตพันธุ ทมทิตชงค

กรรมการ

นายแพทยวิทรู ชินสวางวัฒนกุล

กรรมการ

นายแพทยกวิญ ลีละวัฒน

กรรมการ

นายแพทยไพศาล เวชชพิพฒ
ั น

กรรมการ

นายแพทยศภุ กานต เตชะพงศธร

กรรมการ

นายแพทยณรงชัย วองกลกิจศิลป

กรรมการ

นายแพทยกวีศักดิ์ จิตตวัฒนรัตน

กรรมการ

นายแพทยสกล สิงหะ

กรรมการ

นายแพทยสมพล เพิ่มพงศโกศล

กรรมการ

นายแพทยสหพล อนันตนําเจริญ

กรรมการ

นายแพทยภาณุวัฒน เลิศสิทธิชัย

กรรมการ

แพทยหญิงดลฤดี สองทิศ

กรรมการและเลขานุการ

นางกมลภัค เจือทอง

กรรมการและผูชวยเลขานุการ

นางสาวจีรวรรณ ปานสําลี

กรรมการและผูชวยเลขานุการ

นายแพทยพรเทพ เปรมโยธิน

ผูอํานวยการสํานักงาน รวศท.

หลักเกณฑในการทําวิจัยสําหรับแพทยประจําบานเพื่อการสอบวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรมทุกสาขา และอนุสาขาศัลยศาสตร
1. วัตถุประสงค หลังการฝกอบรม แพทยประจําบานมีความสามารถในการทําวิจัยไดตาม
กระบวนการดังนี้
1) สามารถอานงานวิจยั และประเมินงานวิจยั ไดอยางเหมาะสม
2) สามารถวางแผนและเขียนโครงรางวิจัยไดอยางถูกตองและเหมาะสม
3) สามารถดําเนินการวิจัยตามกระบวนการ และการเก็บขอมูลไดตามแผนที่วางไว
4) สามารถวิเคราะหขอมูล สรุปและนําเสนอผลการวิจัยไดอยางถูกตอง
5) เขาใจและปฎิบัติตามหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษยและสัตวทดลอง
6) นําเสนอผลงานการวิจัยและสงรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ ไดตามเกณฑที่
กําหนด
2. ขั้นตอนการทําและกรอบเวลานําเสนอรายงานการวิจยั
1) แพทยประจําบานกําหนดเรือ่ งและเขียนโครงรางวิจัยและนําเสนอตอกรรมการ
และขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการวิจัยในมนุษยในสถาบันฝกอบรม
2) แพทยประจําบานดําเนินการวิจัยและเก็บขอมูลโดยไดรบั คําแนะนําจากอาจารย
ผูรับผิดชอบในแตละสถาบันฝกอบรม เพือ่ ใหการวิจยั ดําเนินไปอยางถูกตองตาม
มาตราฐานการวิจัย โดยมีกรอบเวลาแนะนําดังนี้
กรอบเวลาที่ราชวิทยาลัยแนะนํา
Research topic and Mentor’s name
12 เดือนแรก
Research proposal +IRB
จบปที่ 2
จบปที่ 2 หรือ 3
1st Research progression
2nd Research progression
จบปที่ 3
นําเสนอในการประชุม
ในปการศึกษาที่ 4
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ
กอนสมัครสอบวุฒิบัตร
( ภายในเดือนกุมภาพันธ)
3. รูปแบบรายงานการวิจัยตามแบบราชวิทยาลัยกําหนด
รายงานการวิจยั ฉบับสมบูรณที่นําสงตองเปนไปตามแบบที่ราชวิทยาลัยกําหนด ( คําแนะนําใน
ภาคผนวก)
4. การประเมินผล
1) แพทยประจําบานตองมีงานวิจัยทีท่ ําสําเร็จแลวอยางนอย 1 เรื่อง เขียนเปนภาษาอังกฤษใน
รูปแบบ “Full paper” หรือ รูปแบบวิทยานิพนธก็ได
2) ตองมีเอกสารรับรองการผานการพิจารณาโดยคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั ในคนของ
สถาบันที่ฝกอบรม/คณะแพทยศาสตรที่ตนสังกัด

3) ตองมีเอกสารรับรองการนําเสนองานวิจยั ในรูปแบบ oral presentationในการประชุมวิชาการ
ระดับภูมภิ าคเปนอยางนอย ไดแก การประชุมนานาชาติ การประชุมของราชวิทยาลัย
ศัลยแพทยแหงประเทศไทย และหรือการประชุมอื่นๆซึ่งคณะกรรมการ อฝส. แตละสาขา
และอนุสาขาเห็นชอบและรับรอง
ตองสงหลักฐานที่หมด (4.1-4.3) พรอมใบสมัครสอบวุฒิบัตรใหกับราชวิทยาลัยฯในชวงเดือนมีนาคม
ในปสุดทายของการฝกอบรมแพทยประจําบานจึงจะมีสิทธิ์สอบวุฒิบัตรฯได
5. เกณฑการใหคะแนนการนําเสนองานวิจยั
การประเมินผลการนําเสนองานวิจยั โดยคณะอนุกรรมการ 3 ทานมีเกณฑการใหคะแนน ดังนี้
การตัดสินถือเปนสิ้นสุด

เกณฑการใหคะแนนการนําเสนองานวิจัย
ชื่อผูนําเสนอ : ..............................................................................................................................
ชื่อผลงาน : …………………………………………………………………………………………

1.

2.

3.
4.

ดี
หัวขอ
ตัวคูณ มาก ดี ปานกลาง
(5) (4)
(3)
8
ประโยชนและความนาทําวิจยั
1.1 Rationale ของคําถามวิจัย
3
1.2 ผลการศึกษานําไปประยุกตใชได 3
1.3 ความใหม
2
6
Design and Methodology
2.1 Design สอดคลองกับคําถามวิจัย
2
2.2 Methodology เชน sample size,
2
การปองกัน bias, randomized,
gold standard
2.3 วิธีการทางสถิติถูกตอง
2
5
ความยากของการวิจยั
5
การนําเสนอ
4.1 การนําเสนอในที่ประชุม
3
4.2 การตอบคําถาม
2

พอใช
(2)

ตองปรับปรุง คะแนน
(1)

.................................................
กรรมการผูใหคะแนน

เกณทการใหคะแนน
1. ประโยชนและความนาทําวิจัย
1.1 Rationale ของคําถามวิจัย
มีเหตุผลและปจจัยที่ดีนาทําการศึกษา
- ดี หรือ ดีมาก
เหตุผลปานกลาง rationale ดีปานกลาง
- ปานกลาง
เหตุผล rationale พอใช
- พอใช
ไมมี rationale ที่ดีพอ ไมนาศึกษา
- ตองปรับปรุง
1.2 ผลการศึกษานําไปประยุกตใชได
ใชงานไดจริง มี Impact สูง ศึกษาถึง outcome และสามารถนําไปประยุกตใชในผูปวยทางคลินิก
ได
1.3 ความใหม
ไมเคยมีใครศึกษามากอน
- ดีมาก
ตางประเทศเพิ่งเริ่มศึกษา ไมเคยมีการศึกษาที่ดใี นประเทศไทย
- ดี
ตางประเทศศึกษามาแลว ไมเคยมีการศึกษาที่ดใี นประเทศไทย
- ปานกลาง
มีการศึกษาที่ดีมาแลวในประเทศไทย
- พอใช
มีการศึกษาที่ดีมาแลวทั้งในและตางประเทศ
- ตองปรับปรุง
2. Design and methodology
1) สอดคลองกับคําถามวิจัย
เชน คําถามเรื่องยา ก. ดีกวา ยา ข. ควรใช Randomized control trial
2) Methodology
เชน มีการปองกัน Bias ตางๆ
มีการ Randomized ถาเปน experimental study
มี Gold standard ที่ดีใน study for diagnostic test
มีการ Blind ถาจําเปน
3. ความยากในการทําวิจัย เชน
1) RCT, /Systematic Review, Meta-analysis, Clinical research ที่ใชเวลาเก็บ
ขอมูลนาน > 1 ป
- ดีมาก
2) Clinical research ที่ sample size นอย
- ดี
3) Review chart อยางเดียว sample > 100
- ปานกลาง
4) Review chart อยางเดียว sample < 100
- พอใช
5) Case report ผูปวย, review chart < 20 ราย
- ตองปรับปรุง

ภาคผนวก
ภาคผนวก ก รูปแบบรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ

รายงานการวิจัยเพื่อสอบวุฒิบัตร

(Angsana 36)

แสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
สาขา / อนุสาขา……………….
(Angsana28)

เรื่อง
ชื่อเรื่อง ภาษาไทย
ชื่อเรื่อง ภาษาอังกฤษ
โดย

(Angsana 28)

ชื่อแพทยประจําบานผูทําวิจัย
อาจารยที่ปรึกษา................................
สถาบันฝกอบรม
ภาควิชาศัลยศาสตรโรงพยาบาล ..............................................
มหาวิทยาลัย .........................................................
(หรือ โรงพยาบาล...................................................)
พ.ศ.25.. (Angsana 24)

หนังสือรับรอง

(Angsana 26)

คณะกรรมการฝกอบรมแพทยประจําบาน สาขา/อนุสาขาศัลยศาสตร ภาควิชา
ศัลยศาสตรโรงพยาบาล ................................ มหาวิทยาลัย......................................................
ขอรับรองวา รายงานการวิจัย เรื่อง .........................................................................................
โดย ................................................. ไดดําเนินการวิจัยในขณะเขารับการฝกอบรมแพทย
ประจําบาน สาขา/อนุสาขาศัลยศาสตร ตามหลักเกณฑการวิจัยเพื่อสอบวุฒิบัตรแสดง
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• เนื้อหาของงานวิจัยสามารถเขียนในรูปของวิทยานิพนธ หรือ นิพนธพรอมพิมพ ไดทั้ง
ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ
• บรรณานุกรม ใชตาม Vancouver style
• ภาคผนวก
• ใบอนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรมของสถาบันฝกอบรม
• ตัวอยางใบ Informed Consent
• ประวัติยอผูวิจัย

ภาคผนวก ข คําแนะนําการเขียนรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ

แนวทางในการจัดทํารายงานการวิจัย
ราชวิทยาลัยศัลยแพทยแหงประเทศไทย
แพทยประจําบานที่มีความประสงคจะสงรายงานการวิจยั ตอราชวิทยาลัยศัลยแพทยแหงประเทศ
ไทยเพื่อขอพิจารณาเขารับการสอบวุฒิบัตรพึงศึกษาและจัดทํารายงานใหไดมาตรฐานตามที่กําหนด
ตอไปนี้ รายงานที่จัดทําขึ้นในลักษณะ หรือรูปแบบที่ไมเปนไปตามขอกําหนดนี้จะไมไดรับการพิจารณา
จากคณะกรรมการ และทางราชวิทยาลัยมีสทิ ธิปฏิเสธการใหสิทธิเขาสอบวุฒิบัตรไดหากผูสมัครไม
สามารถจัดทํารายงานใหเปนไปตามมาตรฐานนีภ้ ายในวันเวลาที่ทางราชวิทยาลัยกําหนดกอนการสอบ
วุฒิบัตรในแตละป
เอกสารฉบับนี้จัดทําขึ้นเพื่อเปนแนวทางในการจัดทํารายงานใหแพทยประจําบานใหเปนไปใน
รูปแบบเดียวกันทั่วประเทศ ดังนั้นรายละเอียดตางๆในเอกสารฉบับนี้จึงมุงเนนไปทีร่ ูปแบบการจัด
หนากระดาษ และการพิมพ เปนหลัก แตอยางไรก็ตามการจัดทํารายงานวิจยั ที่ดนี ั้นตองเริ่มจากการ
ออกแบบงานวิจัยทีด่ ี การพิจารณาถึงปจจัยแวดลอมตางๆของงานวิจัย เชน การรักษาความลับของผูปวย
การปกปองผูรวมโครงการวิจัยจากภยันตรายตางๆ การเคารพในสิทธิในทรัพยสินทางปญญาของผูอื่น
มารยาทในการตีพิมพบทความทางวิชาการ ระเบียบวิธีทางสถิติ ฯลฯ ซึ่งรายละเอียดตางๆเหลานี้จะไม
ครอบคลุมในเอกสารฉบับนี้ แตแพทยประจําบานผูจัดทํารายงานการวิจยั ทุกคนตองใหความสนใจไมยิ่ง
หยอนไปกวารูปแบบการจัดพิมพรายงาน ทางราชวิทยาลัยศัลยแพทยแหงประเทศไทยขอแนะนําให
ผูเกี่ยวของกับงานวิจยั ทุกทานศึกษารายละเอียดของสิ่งตางๆเหลานี้จาก Uniform requirements for
manuscripts submitted to biomedical journals: writing and editing for biomedical publication ซึ่งจัดทํา
โดย International Committee of Medical Journal Editors (http://www.icmje.org) รวมดวย
รายงานการวิจยั ที่จะนําเสนอตอราชวิทยาลัยศัลยแพทยแหงประเทศไทยควรมีลักษณะตางๆ ตาม
ขอกําหนดตอไปนี้
1. กระดาษ
ใชกระดาษขาวไมมีลวดลาย ไมมีเสนบรรทัด ขนาด A4 ชนิด 20 – 24pound โดยเนื้อกระดาษ สี
และน้ําหนักตองเปนแบบเดียวกันตลอดทัง้ รายงาน เนื้อหาของงานวิจยั จะตองพิมพเพียงดานเดียวของ
กระดาษเทานัน้ รายงานที่จดั สงใหราชวิทยาลัยตองอยูใ นลักษณะเรียบรอย ไมมีรอยฉีกขาด รอยปรุ รอย
พับ รอยตัดปะของกระดาษ รายงานตองสงแบบไมเย็บเลม โดยจัดเรียงลําดับหนากระดาษใหเรียบรอยแลว
สงในซองเอกสารสีน้ําตาลเพื่อใหทางราชวิทยาลัยดําเนินการเย็บเลมเอง
2. ตัวพิมพ
รายงานตองไดรับการพิมพอยางเรียบรอยดวยรูปแบบอักษรที่อานงาย ตัวอักษรมีความชัดเจน
และมีระดับความเขมของตัวอักษรเสมอกันตลอดทั้งรายงาน ควรพิมพเนื้อหาดวยอักษรรูปแบบ (font)
เดียวกันตลอดทั้งรายงาน โดยมีขนาดตัวอักษรไมต่ํากวา 10 จุด (points) และไมเกิน 18 จุด (points)
รายงานที่พิมพดวยเครื่องพิมพแบบ dot matrix ซึ่งมองเห็นตัวอักษรเปนจุดตอเนื่องกันจัดวาเปน
ตัวอักษรทีไ่ มมีระดับความเขมสม่ําเสมอ และไมสามารถยอมรับได

3. การจัดระยะหางระหวางบรรทัด
ในการจัดพิมพรายงานใหจดั ระยะหางระหวางบรรทัดดังนี้
3.1 พิมพแบบ double space สําหรับเนื้อหาปกติของรายงาน
3.2 พิมพแบบ single space สําหรับ สารบัญ, ตาราง, คําอธิบายแผนภูมิหรือรูปภาพ
3.3 ภาคผนวกจะพิมพแบบ single หรือ double space ก็ไดตามความเหมาะสม
ไมอนุญาตใหแยกเนื้อความของรายงานในลักษณะที่ทิ้งขอความเพียง 1 บรรทัดในตอนตนหรือ
ตอนทายของหนา ในตอนตนหรือตอนทายสุดของหนากระดาษแตละแผนตองมีเนื้อความอยางนอย 2
บรรทัด (หากใช word processor มาตรฐานในการจัดพิมพรายงาน program จะจัดการตัดแบงเนื้อความ
ตามขอกําหนดนี้ใหโดยอัตโนมัติ)
4. การแกคําผิด
รายงานตองปราศจากคําที่สะกดผิด หากตรวจพบคําหรือขอความใดทีส่ ะกดผิดจะตองทําการ
พิมพแกไขใน computer แลวพิมพหนานั้นลงในแผนกระดาษใหมทั้งหนา ไมอนุญาตใหใชการแกคาํ ผิด
โดยการใชยางลบ การขีดฆา การใชน้ํายาลบคําผิด การปะกระดาษทับคําผิด หรือวิธีอื่นใดที่ทําใหมองเห็น
รอยตําหนิบนหนากระดาษ
5. ขอบหนากระดาษ
ทุกหนาของรายงานตองจัดพิมพโดยเวนขอบอยางนอย 2.5 cm. ในขอบดานซายและ อยางนอย
1.5 cm. ในขอบที่เหลืออีก 3 ดาน หากมีการจัดพิมพตามขวางของหนากระดาษใหพิจารณาจัดขอบ
หนากระดาษใหดานทีจ่ ะใชเย็บเลมมีขอบอยางนอย 2.5 cm. การพิมพเนื้อหาในแตละยอหนาใหจัดให
อักษรชิดซาย (left-justified) นั่นคือขอบขวาของอักษรในยอหนาไมตองเสมอกัน
6. การเรียงเลขหนา
ใหจดั ทํารายงานโดยเรียงเลขหนาเปน 2 สวน
6.1 สวนที่ 1 สวนบทนํา ใหเรียงเลขหนาดวยเลขโรมัน (I, II, III, IV, …) โดยเรียงลําดับหนาดังนี้
หนาที่ I เปน ปกในของรายงาน แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับชื่องานวิจยั ผูจัดทํา ปที่จัดทํา
และสถาบันฝกอบรมของผูจัดทํา (หนาปกในนี้นับเปนหนาที่ I ของรายงาน แตไมตอ งพิมพเลขหนา (ดู
ตัวอยางหนา I)
หนาที่ II เปนบทคัดยอ (abstract) ที่มีการเรียบเรียงเปน 4 สวน ไดแก Introduction,
Methods, Results, Conclusion โดยมีความยาวรวมไมเกิน 250 คํา
หลังจากนัน้ เปน คําอุทิศ (dedication) (ถามี), คําขอบคุณ (acknowledgement) (ถามี), คํา
นํา (preface), สารบัญ (table of content) สารบัญตาราง (list of tables)(ถามี), สารบัญภาพ (list of figures)
(ถามี), และ คํายอที่ใช (list of abbreviations) (ถามี) ตามลําดับ
การพิมพเลขหนาในสวนบทนํานี้ทั้งหมดใหพิมพที่สวนลางของหนากระดาษตรงกลาง
6.2 สวนที่ 2 สวนเนื้อหางานวิจัย ใหเรียงลําดับเลขหนาดวยเลขอารบิก (1, 2, 3, 4, …)
การพิมพเลขหนาในหนาแรกของแตละบทใหพิมพที่สว นลางของหนากระดาษตรงกลาง
สวนหนาทีไ่ มใชหนาแรกของแตละบทใหพิมพเลขหนาที่มุมบนขวาของหนากระดาษ

7. ตาราง
ตารางที่อยูในรายงานวิจัยใหแทรกอยูในบทความ โดยจัดใหตารางอยูตามหลังขอความที่อางถึง
เปนครั้งแรกในรายงานใหเร็วที่สุด ตารางทุกตารางตองมีเลขที่ตาราง (เปนเลขโรมัน) ตามดวยชื่อตาราง
พิมพไวเหนือตาราง (เชน ตารางที่ I: การเปรียบเทียบระดับความเจ็บปวดของผูปวยสองกลุม) ระหวาง
เนื้อหาสวนที่เปนตัวอักษรกับตารางตองมีชองวางอยางนอย 5 บรรทัดทั้งกอนและหลังตาราง หลีกเลี่ยง
การแยกตารางที่มีความยาวนอยกวา 1 หนากระดาษออกเปน 2 สวนแยกกันอยูคนละหนา หากเนื้อหาใน
ตารางมีมากใหขึ้นหนาใหมแลวจัดทําตารางในทั้งหนากระดาษ หากตารางมีความยาวมากตองพิมพ
มากกวา 1 หนาใหพิมพหัวตาราง (คําที่พิมพไวทแี่ ถวบนสุดของตารางเพื่อบรรยายสิ่งที่อยูในตาราง,
column heading) ใหมในทุกหนากระดาษที่จัดทําตารางดังกลาว ตัวอักษรที่อยูใ นตารางตองมีขนาดไมเล็ก
กวา 10 จุด (ดูตัวอยางหนา 4)
8. รูปภาพ หรือ แผนภูมิ
รูปภาพหรือแผนภูมิในรายงานวิจยั ใหแทรกอยูในบทความโดยจัดใหรูปภาพหรือแผนภูมิอยู
ตามหลังขอความที่อางอิงถึงรูปดังกลาวเปนครั้งแรกใหเร็วที่สุด ทุกรูปและแผนภูมิตอ งมีเลขที่รูป (เปน
เลขอารบิก) ตามดวยชื่อรูปพิมพไวใตตอรูปนั้นๆ (เชน รูปที่ 1 แผนผังแสดงการติดตัง้ อุปกรณที่ใชในการ
วัดความดัน) ระหวางเนื้อหาสวนที่เปนตัวอักษรกับรูปภาพตองมีชองวางอยางนอย 5 บรรทัดกอนและ
หลังรูป (ดูตัวอยางหนา 5)
9. สมการทางคณิตศาสตร
ในรายงานที่มกี ารอธิบายถึงสมการทางคณิตศาสตรใหเขียนแยกสมการดังกลาวออกมาจาก
เนื้อหารายงาน โดยขึ้นตนบรรทัดใหม แลวจัดใหสมการอยูกึ่งกลางหนากระดาษ ตามดวยการระบุเลขที่
สมการอยูภายในวงเล็บทางดานขวาสุดของบรรทัดนั้น ตัวอักษรและสัญลักษณทั้งหมดที่อยูในสมการตอง
ไดรับการพิมพดวยเครื่องพิมพ ไมใหใชการเขียนดวยปากกา (ดูตัวอยางหนา 6)
10. หนวยวัด
หนวยที่ใชในการชั่ง ตวง วัดตางๆที่เขียนไวในรายงานใหใช SI (Systeme International) unit หาก
มีการอางอิงถึงแหลงขอมูล หรือบทความอื่นซึ่งมีการใชหนวยที่ไมใช SI unit ใหผูเขียนแปลงคาดังกลาว
เปน SI unit แลวรายงานผลที่ไมใช SI unit ไวในวงเล็บตามทาย (เชน วัดระดับ cholesterol ในเลือดได
6.21 mmol/L (240 mg/dL)) ในการรายงานคาที่ต่ํากวา 1.0 ใหมีเลขศูนยนําจุดทศนิยมกอนเสมอ (เชน
รายงานผลเปน 0.74 ไมใช .74) โดยทัว่ ไปแนะนําใหรายงานผลไมเกินทศนิยม 2 ตําแหนง
11. การใชคํายอ
หลีกเลี่ยงการใชคํายอที่ไมเปนสากลในรายงาน หากตองมีการใชคํายอใดที่ไมเปนสากล ผูเขียน
ตองบรรยายคํายอดังกลาวในสวนบทนําในหนารายการคํายอ หามใชคํายอในชื่อบทความ ชื่อบท ชื่อ
หัวขอ ชื่อตาราง หรือชื่อรูป หามขึ้นตนประโยคดวยตัวยอ
12. การจัดเรียงหัวขอและหัวขอยอย
ในรายงานการวิจัยใหจัดเรียงหัวขอและหัวขอยอยเปน 4 ระดับดังตัวอยางตอไปนี้

ชื่อบทความใหพิมพดว ยตัวอักษรปกติวางอยูตรงกลางหนากระดาษ (Angsana New 28)
ชื่อบท หรือชื่อตอน (เชน บทคัดยอ บรรณานุกรม ภาคผนวก ฯลฯ) ใหพิมพดวยตัวหนากลาง
หนากระดาษ
ชื่อหัวขอใหพมิ พดวยตัวหนาชิดซายของหนากระดาษ (Angsana New bold 16)
ชื่อหัวขอยอยใหพิมพดว ยตัวอักษรปกติขีดเสนใตและขยับหางจากขอบซายของหนากระดาษ 1.5
ซม.(Angsana New 16)
สําหรับรายงานที่เปนภาษาอังกฤษใหจัดเรียงหัวขอและหัวขอยอยเปน 4 ระดับเชนกันคือ
The Main Title is Typed With Upper and Lower Case Letters in the Middle of the Page
The Section Name is Typed with a Bold Upper
and Lower Case Letters in the Middle of the Page
The Heading is Flushed Left with Upper and Lower Case Letters
The subheading is indented, underlined, and all lower case letters
บทความใชตวั อักษร ( Angsana New 16 )
13. การอางถึงแหลงขอมูล
การอางอิงถึงแหลงขอมูลตางๆ ไมวาจะเปนหนังสือ บทความวิชาการจากวารสารตางๆ สื่อ
สิ่งพิมพในรูปแบบใดๆ สื่ออิเล็กทรอนิกส หรือแหลงที่ไดมาซึ่งขอมูลที่อางถึงในรายงานใหใชการเขียน
อางอิงในรูปแบบที่กําหนดโดย International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE)
(Vancouver style) (http://www.icmje.org/) ซึ่งอางอิง American National Library of Medicine Style
(www.nlm.nih.gov/pubs/formats/internet.pdf) โดยเครงครัด (ดูตวั อยางหนา 6) การลอกเอาคําหรือ
ขอความใดๆจากแหลงอื่นมาไวในรายงานของตนโดยไมไดมีการอางอิงถึงแหลงที่มา ถือเปนการลวงให
ผูอานเขาใจวาผูเขียนคิดสิ่งนัน้ ๆไดดว ยตนเอง จัดวาเปนการกระทําผิดในรูปแบบการขโมยความคิดผูอื่น
(plagiarism) ซึ่งหากตรวจสอบพบถือเปนความผิดที่ทางราชวิทยาลัยศัลยแพทยสามารถใชเปนเหตุให
ปฏิเสธการเขาสอบวุฒิบัตรได
14. ภาคผนวก
ในการรายงานผลการวิจัยบางชนิดผูเขียนรายงานอาจพิจารณาแนบเอกสารบางชนิดมากับรายงาน
ซึ่งจะทําใหผูอานเกิดความเขาใจ หรือเห็นภาพพจนของการศึกษาไดชดั เจนยิ่งขึ้นได เอกสารเหลานี้อาจไม
เหมาะทีจ่ ะแสดงไวในเนื้อความของรายงาน ใหผูจดั ทํารายงานแนบเอกสารเหลานี้ไวในภาคผนวกทาย
รายงาน (Appendices) ตัวอยางของเอกสารเหลานี้เชน แบบฟอรมบันทึกขอมูล (case record form),
แบบฟอรมขอความยินยอมเขารวมโครงการวิจัย (informed consent), หนังสืออนุมตั ิใหดําเนินการวิจัยใน
คนไดโดยคณะกรรมการจริยธรรมของสถาบัน (IRB approval notice), หนังสืออนุญาตใหตีพิมพภาพหรือ
ตารางที่นํามาจากแหลงอื่น (permission to reproduce published materials) เปนตน
เลขหนาในภาคผนวกใหนับตอเนื่องจากเลขหนาในรายงาน หากในภาคผนวกมีรูปภาพหรือ
ตาราง ใหนับเลขที่รูป และเลขที่ตารางตอเนื่องจากรูปและตารางที่อยูในรายงาน แบบฟอรมหรือเอกสาร
ใดๆที่มีขนาดใหญกวาหนากระดาษ A4 ที่ใชจัดทํารายงานตองไดรับการยอขนาดดวยวิธีทาง

อิเล็คทรอนิคส (เชนดวย scanner หรือ photocopy) ใหเอกสารดังกลาวสามารถจัดพิมพไดอยูใ นขอบเขต
ของหนากระดาษารายงานทีใ่ ช หากจัดพิมพรายงานเปนภาษาอังกฤษ ใหพิจารณาจํานวนเอกสารที่มีใน
ภาคผนวกนี้ หากมีเพียงชิน้ เดียวใหตั้งชื่อสวนนี้วา Appendix หากมีหลายชิ้นใหตั้งชื่อสวนนีว้ า
Appendices

