
คํานํา 
 

 ในยุคโลกาภิวตัน มีการสะสมความรูมากมายหลากหลายสาขา เพื่อพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และ
คุณภาพชีวิตความเปนอยูใหดีข้ึน ศัลยแพทยทุกคนพึงเขาใจกระบวนการไดมาซ่ึงความรูกอนนาํไปสูการ
ปฏิบัติท่ีเปนมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อสานตอความเจริญดานเทคโนโลยีท่ีเติบโตอยางรวดเร็ว  

ราชวิทยาลัยศัลยแพทยแหงประเทศไทย ไดรวมการวิจัยเปนสวนหนึ่งของการฝกอบรมและสอบ
เพื่อวุฒิบัตรเปนผูมีความรูความชํานาญในการประกอบวชิาชีพเวชกรรมศัลยศาสตรทุกสาขา เพื่อใหแพทย
ประจําบานไดเรียนรูกระบวนการวจิัย และมีผลงานวิจัยท่ีมีคุณภาพ คณะอนุกรรมการฝายวิจยัได
ดําเนินการจัดอบรมดานการวิจัยใหแกแพทยประจําบานศัลยศาสตรเปนประจําทุกป  และเพื่อใหประเมิน
ผลการวิจัยเปนไปอยางมีระบบตามเกณฑมาตราฐาน ใหแพทยประจําบานมีเอกสารอางอิงในแนวทาง
ปฏิบัติเดียวกนัสําหรับการสงรายงานการวิจัยใหแกราชวิทยาลัย คณะอนกุรรมการฯ จึงไดจดัทําคูมือ
หลักเกณฑในการทําวิจยัของแพทยประจําบานศัลยศาสตรข้ึน  
 ขอขอบพระคุณคณะอนุกรรมการฝายวิจยัทุกทานท่ีมีสวนรวมในการจดัทําหลักเกณฑและคูมือ
ในการทําวิจยัฉบับนี้ใหสําเร็จไปไดดวยด ี

 
คณะอนกุรรมการฝายวิจยั 

ราชวิทยาลัยศัลยแพทยแหงประเทศไทย 
 

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายนามคณะผูบริหาร ( พ.ศ. 2554 - 2556 ) 
 
ท่ีปรึกษา (อดตีประธาน) 
นายแพทยจรัส  สุวรรณเวลา 
นายแพทยธีระ  ล่ิมศิลา 
นายแพทยกิจจา  สินธวานนท 
นายแพทยอรุณ  เผาสวัสดิ ์
นายแพทยทองอวบ  อุตรวิเชียร 
นายแพทยจอมจักร  จันทรสกุล 
นายแพทยปรัญญา  สากิยลักษณ 
นายแพทยณรงค  รอดวรรณะ 
นายแพทยนพดล  วรอุไร 
นายแพทยสุทธิพร  จิตตมิตรภาพ   ประธานราชวทิยาลัยศัลยแพทยแหงประเทศไทย 
นายแพทยวัชรพงศ  พุทธิสวสัดิ์   ผูร้ังตําแหนงประธาน 
นายแพทยกฤษฎา  รัตนโอฬาร   รองประธาน 
นายแพทยธนพล  ไหมแพง   เลขาธิการ 
นายแพทยโสภณ  จิรสิริธรรม   รองเลขาธิการ 
นายแพทยสุกจิ  พันธุพิมานมาศ   เหรัญญิก 
นายแพทยกําพล  เลาหเพ็ญแสง   กรรมการกลาง 
นายแพทยธัญเดช  นิมมานวฒิุพงษ  กรรมการกลาง 
นายแพทยปรีชา  ศิริทองถาวร   กรรมการกลาง 
นายแพทยดรินทร  โลสิริวัฒน   ผูแทนกลุมศัลยแพทยท่ัวไป 
นายแพทยดุสิต  วีระไวทยะ   ผูแทนกลุมกุมารศัลยศาสตร 
นายแพทยอภรัิกษ  ชวงสุวนชิ   ผูแทนกลุมศัลยแพทยตกแตง 
นายแพทยพนัธุศักดิ์  ลักษณบุญสง  ผูแทนกลุมศัลยแพทยทรวงอก 
นายแพทยนครชัย  เผ่ือนปฐม   ผูแทนกลุมประสาทศัลยแพทย 
นายแพทยจักรพันธ  เอ้ือนรเศรษฐ   ผูแทนกลุมศัลยแพทยลําไสใหญและทวารหนัก 
นายแพทยสถิตย  เรืองดิลกรัตน   ผูแทนกลุมศัลยแพทยยูโรวิทยา 
นายแพทยธวชั  ประสาทฤทธา   ผูแทนกลุมศัลยแพทยออรโธปดิกส 
นายแพทยทองดี  ชัยพานิช   ท่ีปรึกษาผูอํานวยการ 
นายแพทยพรเทพ  เปรมโยธิน   ผูอํานวยการ 
นายแพทยวิเชาว  กอจรัญจิตต   รองผูอํานวยการ 
 
 



รายนามคณะกรรมการฝายวิจัย ( พ.ศ. 2554 - 2556 ) 
 

นายแพทยกําพล  เลาหเพ็ญแสง ท่ีปรึกษา 

นายแพทยธนพล  ไหมแพง ท่ีปรึกษา 

นายแพทยปริญญา  ทวีชัยการ ท่ีปรึกษา 

นายแพทยอภชิาต  พลอยสังวาลย ท่ีปรึกษา 

นายแพทยสมเกียรติ  วัฒนศิริชัยกุล ประธานคณะกรรมการ 

นายแพทยประกิตพนัธุ  ทมทิตชงค กรรมการ 

นายแพทยวิทูร  ชินสวางวัฒนกุล กรรมการ 

นายแพทยกวญิ  ลีละวัฒน กรรมการ 

นายแพทยไพศาล  เวชชพิพฒัน กรรมการ 

นายแพทยศุภกานต  เตชะพงศธร กรรมการ 

นายแพทยณรงชัย  วองกลกจิศิลป กรรมการ 

นายแพทยกวศัีกดิ ์ 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
ประกอบวิชาชพีเวชกรรมทุกสาขา และอนสุาขาศัลยศาสตร 

1. วัตถุประสงค หลังการฝกอบรม แพทยประจําบานมีความสามารถในการทําวิจัยไดตาม
กระบวนการดงันี้ 

1) สามารถอานงานวิจยั และประเมินงานวิจยัไดอยางเหมาะสม 
2) สามารถวางแผนและเขียนโครงรางวิจัยไดอยางถูกตองและเหมาะสม 
3) สามารถดําเนินการวจิัยตามกระบวนการ และการเก็บขอมูลไดตามแผนท่ีวางไว 
4) สามารถวเิคราะหขอมูล สรุปและนําเสนอผลการวิจัยไดอยางถูกตอง 
5) เขาใจและปฎบัิติตามหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษยและสัตวทดลอง 
6) นําเสนอผลงานการวจิัยและสงรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ ไดตามเกณฑท่ี

กําหนด 
2. ข้ันตอนการทาํและกรอบเวลานําเสนอรายงานการวิจยั 

1) แพทยประจําบานกําหนดเร่ืองและเขียนโครงรางวิจัยและนําเสนอตอกรรมการ
และขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการวจิัยในมนุษยในสถาบันฝกอบรม 

2) แพทยประจําบานดําเนนิการวิจัยและเกบ็ขอมูลโดยไดรับคําแนะนําจากอาจารย
ผูรับผิดชอบในแตละสถาบันฝกอบรม เพือ่ใหการวิจยัดาํเนินไปอยางถูกตองตาม
มาตราฐานการวิจัย โดยมีกรอบเวลาแนะนําดังนี ้

 
 กรอบเวลาท่ีราชวิทยาลัยแนะนํา 

Research topic and Mentor’s name 12 เดือนแรก 
Research proposal +IRB จบปท่ี 2 
1st Research progression จบปท่ี 2 หรือ 3  
2nd  Research progression จบปท่ี 3 
นําเสนอในการประชุม ในปการศึกษาที่ 4 
รายงานวจิัยฉบับสมบูรณ กอนสมัครสอบวุฒิบัตร 

( ภายในเดือนกุมภาพนัธ) 
3. รูปแบบรายงานการวจิัยตามแบบราชวิทยาลัยกําหนด 

รายงานการวิจยัฉบับสมบูรณท่ีนําสงตองเปนไปตามแบบท่ีราชวิทยาลัยกําหนด ( คําแนะนําใน
ภาคผนวก) 

4. การประเมินผล 
1) แพทยประจําบานตองมีงานวิจัยท่ีทําสําเร็จแลวอยางนอย 1 เร่ือง เขียนเปนภาษาอังกฤษใน

รูปแบบ “Full paper” หรือ รูปแบบวิทยานพินธก็ได 
2) ตองมีเอกสารรับรองการผานการพิจารณาโดยคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยัในคนของ

สถาบันท่ีฝกอบรม/คณะแพทยศาสตรท่ีตนสังกัด  



3) ตองมีเอกสารรับรองการนําเสนองานวิจยัในรูปแบบ oral presentationในการประชุมวชิาการ
ระดับภูมิภาคเปนอยางนอย ไดแก  การประชุมนานาชาต ิ การประชุมของราชวิทยาลัย
ศัลยแพทยแหงประเทศไทย   และหรือการประชุมอ่ืนๆซ่ึงคณะกรรมการ อฝส. แตละสาขา
และอนุสาขาเห็นชอบและรับรอง 

ตองสงหลักฐานท่ีหมด (4.1-4.3) พรอมใบสมัครสอบวุฒิบัตรใหกับราชวิทยาลัยฯในชวงเดือนมีนาคม
ในปสุดทายของการฝกอบรมแพทยประจําบานจึงจะมีสิทธ์ิสอบวุฒิบัตรฯได 

5. เกณฑการใหคะแนนการนําเสนองานวิจยั 
การประเมินผลการนําเสนองานวิจยัโดยคณะอนกุรรมการ 3 ทานมีเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 

การตัดสินถือเปนส้ินสุด  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



เกณฑการใหคะแนนการนําเสนองานวิจัย 
        
                      ช่ือผูนําเสนอ : .............................................................................................................................. 
                      ช่ือผลงาน     : ………………………………………………………………………………………… 
        

หัวขอ ตัวคูณ 
ดี
มาก ดี ปานกลาง พอใช ตองปรับปรุง คะแนน

    (5) (4) (3) (2) (1)   

1.  ประโยชนและความนาทําวิจยั 8             
     1.1  Rationale ของคําถามวิจัย 3             
     1.2  ผลการศึกษานําไปประยุกตใชได 3             
     1.3  ความใหม 2             

2.  Design and Methodology 6             
     2.1  Design สอดคลองกับคําถามวิจัย 2             
     2.2  Methodology เชน sample size,  2          
            การปองกัน bias, randomized,             
            gold standard            
     2.3  วิธีการทางสถิติถูกตอง 2             

3.  ความยากของการวิจยั 5             

4.  การนําเสนอ 5             
     4.1  การนําเสนอในท่ีประชุม 3             
     4.2  การตอบคําถาม 2             

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

 
 
 



 
 
 
 

เกณทการใหคะแนน 
1.  ประโยชนและความนาทําวิจัย       
     1.1  Rationale ของคําถามวิจัย       
              มีเหตุผลและปจจัยท่ีดีนาทําการศึกษา                                                  - ดี หรือ ดีมาก 
              เหตุผลปานกลาง rationale ดีปานกลาง    - ปานกลาง 
              เหตุผล rationale พอใช     - พอใช 
              ไมมี rationale ท่ีดีพอ ไมนาศึกษา     - ตองปรับปรุง 
    1.2  ผลการศึกษานําไปประยุกตใชได       
             ใชงานไดจริง มี Impact สูง ศึกษาถึง outcome  และสามารถนําไปประยุกตใชในผูปวยทางคลินิก
ได 
    1.3  ความใหม         
             ไมเคยมีใครศึกษามากอน     - ดีมาก 
             ตางประเทศเพ่ิงเร่ิมศึกษา ไมเคยมีการศึกษาท่ีดใีนประเทศไทย   - ดี 
             ตางประเทศศึกษามาแลว  ไมเคยมีการศึกษาท่ีดใีนประเทศไทย   - ปานกลาง 
             มีการศึกษาท่ีดีมาแลวในประเทศไทย    - พอใช 
             มีการศึกษาท่ีดีมาแลวท้ังในและตางประเทศ    - ตองปรับปรุง 
2.  Design and methodology        
          1)  สอดคลองกับคําถามวิจัย       
                  เชน คําถามเร่ืองยา ก. ดกีวา ยา ข. ควรใช Randomized control trial   
          2)  Methodology        
                  เชน    มีการปองกัน Bias ตางๆ       
                           มีการ Randomized ถาเปน experimental study    
                           มี Gold standard ท่ีดีใน study for diagnostic test    
                           มีการ Blind ถาจําเปน       
3.  ความยากในการทําวิจัย เชน       
     1)  RCT, /Systematic Review, Meta-analysis, Clinical research ท่ีใชเวลาเก็บ
ขอมูลนาน > 1 ป - ดีมาก 
     2)  Clinical research ท่ี sample size นอย    - ดี 
     3)  Review chart อยางเดยีว sample > 100    - ปานกลาง 
     4)  Review chart อยางเดยีว sample < 100    - พอใช 
     5)  Case report ผูปวย, review chart < 20 ราย    - ตองปรับปรุง 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
ภาคผนวก ก รูปแบบรายงานวิจัยฉบับสมบรูณ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

    รายงานการวิจัยเพ่ือสอบวุฒิบัตร  (Angsana 36) 

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

 

เรื่อง 
ช่ือเรื่อง ภาษาไทย 

      ช่ือเรื่อง ภาษาอังกฤษ(Angsana 28) 
โดย 

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    ตามหลักเกณฑการวิจัยเพ่ือสอบวุฒิบัตรแสดง
ความรูความชํานาญในการประกอบ  วิชาชีพเวชกรรม  สาขาศัลยศาสตร  ของ  ราชวิทยาลัย
ศัลยแพทยแหงประเทศไทย  ต้ังแต พ.ศ.25..-25.. 
 
 
       .......................................... 
       (                                         ) 
                  หัวหนาภาควิชาศัลยศาสตรโรงพยาบาล 
 
       ............................................ 
       (                                          ) 
                   อาจารยที่ปรึกษาการทําวิจัย 
 
 
การลงตีพิมพใน  Thai Journal of Surgery   

 ยินดีใหลงตีพิมพ 
 ขอสงวนสิทธ์ิในการลงตีพิมพ  

 
.............................................................. 
อาจารยที่ปรึกษา และอาจารยผูรวมทําการวิจัย  (Angsana 18) 

 
 
 
 



    บทคัดยอ(Angsana 26) 
 
 

 ชื่อเรื่อง 
 วัตถุประสงค 
 ชนิดของการวิจัย 
 สถานท่ีทําการวิจัย 
 กลุมตัวอยาง 

ตัววัดท่ีสําคัญ 
การวิเคราะหทางสถิติ 
ผลการศึกษา 
สรุป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    คํานํา(Angsana 36) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   กิตติกรรมประกาศ(Angsana 36) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    สารบัญ(Angsana 36) 
 

• เนื้อหาของงานวิจัยสามารถเขียนในรปูของวิทยานิพนธ หรือ นิพนธพรอมพิมพ  ไดทั้ง
ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ  

• บรรณานุกรม  ใชตาม  Vancouver style 

• ภาคผนวก 

• ใบอนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรมของสถาบันฝกอบรม 

• ตัวอยางใบ  Informed Consent  

• ประวัติยอผูวิจัย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข คําแนะนําการเขียนรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แนวทางในการจัดทํารายงานการวิจัย 
ราชวิทยาลัยศัลยแพทยแหงประเทศไทย 

 
แพทยประจําบานท่ีมีความประสงคจะสงรายงานการวิจยัตอราชวิทยาลัยศัลยแพทยแหงประเทศ

ไทยเพื่อขอพจิารณาเขารับการสอบวุฒิบัตรพึงศึกษาและจัดทํารายงานใหไดมาตรฐานตามท่ีกําหนด
ตอไปนี้ รายงานท่ีจัดทําข้ึนในลักษณะ หรือรูปแบบท่ีไมเปนไปตามขอกําหนดนี้จะไมไดรับการพิจารณา
จากคณะกรรมการ และทางราชวิทยาลัยมีสิทธิปฏิเสธการใหสิทธิเขาสอบวุฒิบัตรไดหากผูสมัครไม
สามารถจัดทํารายงานใหเปนไปตามมาตรฐานน้ีภายในวนัเวลาท่ีทางราชวิทยาลัยกําหนดกอนการสอบ
วฒิุบัตรในแตละป 

เอกสารฉบับนี้จัดทําข้ึนเพื่อเปนแนวทางในการจัดทํารายงานใหแพทยประจําบานใหเปนไปใน
รูปแบบเดียวกนัท่ัวประเทศ ดังนั้นรายละเอียดตางๆในเอกสารฉบับนี้จึงมุงเนนไปท่ีรูปแบบการจดั
หนากระดาษ และการพิมพ เปนหลัก แตอยางไรก็ตามการจัดทํารายงานวิจยัท่ีดนีั้นตองเร่ิมจากการ
ออกแบบงานวิจัยท่ีดี การพจิารณาถึงปจจยัแวดลอมตางๆของงานวิจัย เชน การรักษาความลับของผูปวย 
การปกปองผูรวมโครงการวจิัยจากภยันตรายตางๆ การเคารพในสิทธิในทรัพยสินทางปญญาของผูอ่ืน 
มารยาทในการตีพิมพบทความทางวิชาการ ระเบียบวิธีทางสถิติ ฯลฯ ซ่ึงรายละเอียดตางๆเหลานี้จะไม
ครอบคลุมในเอกสารฉบับนี้ แตแพทยประจําบานผูจัดทํารายงานการวิจยัทุกคนตองใหความสนใจไมยิ่ง
หยอนไปกวารูปแบบการจัดพิมพรายงาน ทางราชวิทยาลัยศัลยแพทยแหงประเทศไทยขอแนะนําให
ผูเกี่ยวของกับงานวิจยัทุกทานศึกษารายละเอียดของส่ิงตางๆเหลานี้จาก Uniform requirements for 
manuscripts submitted to biomedical journals: writing and editing for biomedical publication ซ่ึงจดัทํา
โดย International Committee of Medical Journal Editors (http://www.icmje.org) รวมดวย  

รายงานการวิจยัท่ีจะนําเสนอตอราชวิทยาลัยศัลยแพทยแหงประเทศไทยควรมีลักษณะตางๆ ตาม
ขอกําหนดตอไปนี ้
1. กระดาษ 
 ใชกระดาษขาวไมมีลวดลาย ไมมีเสนบรรทัด ขนาด A4 ชนิด 20 – 24pound โดยเนื้อกระดาษ สี 
และนํ้าหนักตองเปนแบบเดยีวกันตลอดท้ังรายงาน เนื้อหาของงานวจิยัจะตองพิมพเพียงดานเดียวของ
กระดาษเทานัน้ รายงานท่ีจดัสงใหราชวิทยาลัยตองอยูในลักษณะเรียบรอย ไมมีรอยฉีกขาด รอยปรุ รอย
พับ รอยตัดปะของกระดาษ รายงานตองสงแบบไมเย็บเลม โดยจัดเรียงลําดับหนากระดาษใหเรียบรอยแลว
สงในซองเอกสารสีน้ําตาลเพ่ือใหทางราชวิทยาลัยดําเนนิการเย็บเลมเอง 
2. ตัวพิมพ 
 รายงานตองไดรับการพิมพอยางเรียบรอยดวยรูปแบบอักษรท่ีอานงาย ตัวอักษรมีความชัดเจน 
และมีระดับความเขมของตัวอักษรเสมอกนัตลอดท้ังรายงาน ควรพิมพเนื้อหาดวยอักษรรูปแบบ (font) 
เดียวกันตลอดทั้งรายงาน โดยมีขนาดตัวอักษรไมตํ่ากวา 10 จุด (points) และไมเกิน 18 จุด (points)  
 รายงานท่ีพิมพดวยเคร่ืองพิมพแบบ dot matrix ซ่ึงมองเห็นตัวอักษรเปนจุดตอเนื่องกนัจัดวาเปน
ตัวอักษรท่ีไมมีระดับความเขมสมํ่าเสมอ และไมสามารถยอมรับได 



3. การจัดระยะหางระหวางบรรทัด 
 ในการจดัพิมพรายงานใหจดัระยะหางระหวางบรรทัดดงันี้ 
 3.1 พิมพแบบ double space สําหรับเนื้อหาปกติของรายงาน 
 3.2 พิมพแบบ single space สําหรับ สารบัญ, ตาราง, คําอธิบายแผนภูมิหรือรูปภาพ 
 3.3 ภาคผนวกจะพิมพแบบ single หรือ double space ก็ไดตามความเหมาะสม 
 ไมอนุญาตใหแยกเนื้อความของรายงานในลักษณะท่ีท้ิงขอความเพียง 1 บรรทัดในตอนตนหรือ
ตอนทายของหนา ในตอนตนหรือตอนทายสุดของหนากระดาษแตละแผนตองมีเนื้อความอยางนอย 2 
บรรทัด (หากใช word processor มาตรฐานในการจดัพิมพรายงาน program จะจัดการตัดแบงเนื้อความ
ตามขอกําหนดนี้ใหโดยอัตโนมัติ) 
4. การแกคําผดิ 
 รายงานตองปราศจากคําท่ีสะกดผิด หากตรวจพบคําหรือขอความใดท่ีสะกดผิดจะตองทําการ
พิมพแกไขใน computer แลวพิมพหนานั้นลงในแผนกระดาษใหมท้ังหนา ไมอนุญาตใหใชการแกคําผิด
โดยการใชยางลบ การขีดฆา การใชน้ํายาลบคําผิด การปะกระดาษทับคําผิด หรือวิธีอ่ืนใดท่ีทําใหมองเห็น
รอยตําหนิบนหนากระดาษ 
5. ขอบหนากระดาษ 
 ทุกหนาของรายงานตองจดัพมิพโดยเวนขอบอยางนอย 2.5 cm. ในขอบดานซายและ อยางนอย 
1.5 cm. ในขอบท่ีเหลืออีก 3 ดาน หากมีการจัดพิมพตามขวางของหนากระดาษใหพิจารณาจัดขอบ
หนากระดาษใหดานท่ีจะใชเย็บเลมมีขอบอยางนอย 2.5 cm. การพิมพเนื้อหาในแตละยอหนาใหจัดให
อักษรชิดซาย (left-justified) นั่นคือขอบขวาของอักษรในยอหนาไมตองเสมอกัน 
6. การเรียงเลขหนา 
 ใหจดัทํารายงานโดยเรียงเลขหนาเปน 2 สวน 
 6.1 สวนท่ี 1 สวนบทนํา ใหเรียงเลขหนาดวยเลขโรมัน (I, II, III, IV, …) โดยเรียงลําดบัหนาดังนี ้
  หนาท่ี I เปน ปกในของรายงาน แสดงรายละเอียดเกี่ยวกบัช่ืองานวิจยั ผูจัดทํา ปท่ีจัดทํา 
และสถาบันฝกอบรมของผูจัดทํา (หนาปกในนี้นับเปนหนาท่ี I ของรายงาน แตไมตองพิมพเลขหนา (ดู
ตัวอยางหนา I) 
  หนาท่ี II เปนบทคัดยอ (abstract) ท่ีมีการเรียบเรียงเปน 4 สวน ไดแก Introduction, 
Methods, Results, Conclusion โดยมีความยาวรวมไมเกนิ 250 คํา 
  หลังจากนัน้เปน คําอุทิศ (dedication) (ถามี), คําขอบคุณ (acknowledgement) (ถามี), คํา
นํา (preface), สารบัญ (table of content) สารบัญตาราง (list of tables)(ถามี), สารบัญภาพ (list of figures) 
(ถามี), และ คํายอท่ีใช (list of abbreviations) (ถามี) ตามลําดับ 
  การพิมพเลขหนาในสวนบทนํานี้ท้ังหมดใหพิมพท่ีสวนลางของหนากระดาษตรงกลาง 
 6.2 สวนท่ี 2 สวนเนื้อหางานวิจัย ใหเรียงลําดับเลขหนาดวยเลขอารบิก (1, 2, 3, 4, …) 
  การพิมพเลขหนาในหนาแรกของแตละบทใหพิมพท่ีสวนลางของหนากระดาษตรงกลาง 
สวนหนาท่ีไมใชหนาแรกของแตละบทใหพิมพเลขหนาท่ีมุมบนขวาของหนากระดาษ 



7. ตาราง 
 ตารางท่ีอยูในรายงานวจิัยใหแทรกอยูในบทความ โดยจัดใหตารางอยูตามหลังขอความท่ีอางถึง
เปนคร้ังแรกในรายงานใหเร็วท่ีสุด ตารางทุกตารางตองมีเลขท่ีตาราง (เปนเลขโรมัน) ตามดวยช่ือตาราง
พิมพไวเหนือตาราง (เชน ตารางท่ี I: การเปรียบเทียบระดับความเจ็บปวดของผูปวยสองกลุม) ระหวาง
เนื้อหาสวนท่ีเปนตัวอักษรกบัตารางตองมีชองวางอยางนอย 5 บรรทัดท้ังกอนและหลังตาราง หลีกเล่ียง
การแยกตารางที่มีความยาวนอยกวา 1 หนากระดาษออกเปน 2 สวนแยกกันอยูคนละหนา หากเนื้อหาใน
ตารางมีมากใหข้ึนหนาใหมแลวจัดทําตารางในท้ังหนากระดาษ หากตารางมีความยาวมากตองพิมพ
มากกวา 1 หนาใหพิมพหัวตาราง (คําท่ีพิมพไวท่ีแถวบนสุดของตารางเพื่อบรรยายส่ิงท่ีอยูในตาราง, 
column heading) ใหมในทุกหนากระดาษท่ีจัดทําตารางดังกลาว ตัวอักษรท่ีอยูในตารางตองมีขนาดไมเล็ก
กวา 10 จุด (ดตัูวอยางหนา 4) 
8. รูปภาพ หรือ แผนภูมิ 
 รูปภาพหรือแผนภูมิในรายงานวิจยัใหแทรกอยูในบทความโดยจัดใหรูปภาพหรือแผนภูมิอยู
ตามหลังขอความท่ีอางอิงถึงรูปดังกลาวเปนคร้ังแรกใหเร็วท่ีสุด ทุกรูปและแผนภูมิตองมีเลขท่ีรูป (เปน
เลขอารบิก) ตามดวยช่ือรูปพิมพไวใตตอรูปนั้นๆ (เชน รูปท่ี 1 แผนผังแสดงการติดต้ังอุปกรณท่ีใชในการ
วัดความดัน) ระหวางเนื้อหาสวนท่ีเปนตัวอักษรกับรูปภาพตองมีชองวางอยางนอย 5 บรรทัดกอนและ
หลังรูป  (ดูตัวอยางหนา 5) 
9. สมการทางคณิตศาสตร 
 ในรายงานท่ีมีการอธิบายถึงสมการทางคณิตศาสตรใหเขียนแยกสมการดังกลาวออกมาจาก
เนื้อหารายงาน โดยข้ึนตนบรรทัดใหม แลวจัดใหสมการอยูกึ่งกลางหนากระดาษ ตามดวยการระบุเลขท่ี
สมการอยูภายในวงเล็บทางดานขวาสุดของบรรทัดนั้น ตัวอักษรและสัญลักษณท้ังหมดท่ีอยูในสมการตอง
ไดรับการพิมพดวยเคร่ืองพมิพ ไมใหใชการเขียนดวยปากกา (ดูตัวอยางหนา 6) 
10. หนวยวัด 
 หนวยท่ีใชในการชั่ง ตวง วดัตางๆท่ีเขียนไวในรายงานใหใช SI (Systeme International) unit หาก
มีการอางอิงถึงแหลงขอมูล หรือบทความอื่นซ่ึงมีการใชหนวยท่ีไมใช SI unit ใหผูเขียนแปลงคาดังกลาว
เปน SI unit แลวรายงานผลท่ีไมใช SI unit ไวในวงเล็บตามทาย (เชน วัดระดับ cholesterol ในเลือดได 
6.21 mmol/L (240 mg/dL)) ในการรายงานคาท่ีตํ่ากวา 1.0 ใหมีเลขศูนยนําจดุทศนยิมกอนเสมอ (เชน
รายงานผลเปน 0.74 ไมใช .74) โดยท่ัวไปแนะนําใหรายงานผลไมเกินทศนิยม 2 ตําแหนง 
 
11. การใชคํายอ 
 หลีกเล่ียงการใชคํายอท่ีไมเปนสากลในรายงาน หากตองมีการใชคํายอใดท่ีไมเปนสากล ผูเขียน
ตองบรรยายคํายอดังกลาวในสวนบทนําในหนารายการคํายอ หามใชคํายอในช่ือบทความ ช่ือบท ช่ือ
หัวขอ ช่ือตาราง หรือช่ือรูป หามข้ึนตนประโยคดวยตัวยอ 
12. การจัดเรียงหัวขอและหัวขอยอย 
 ในรายงานการวิจัยใหจัดเรียงหัวขอและหวัขอยอยเปน 4 ระดับดังตัวอยางตอไปนี ้



ช่ือบทความใหพิมพดวยตัวอักษรปกติวางอยูตรงกลางหนากระดาษ (Angsana New 28) 
ชื่อบท หรือชื่อตอน (เชน บทคัดยอ บรรณานุกรม ภาคผนวก ฯลฯ) ใหพิมพดวยตัวหนากลาง

หนากระดาษ 
ชื่อหัวขอใหพมิพดวยตัวหนาชิดซายของหนากระดาษ (Angsana New bold 16) 

ช่ือหัวขอยอยใหพิมพดวยตัวอักษรปกติขีดเสนใตและขยบัหางจากขอบซายของหนากระดาษ 1.5 
ซม.(Angsana New 16) 

สําหรับรายงานท่ีเปนภาษาอังกฤษใหจัดเรียงหวัขอและหัวขอยอยเปน 4 ระดับเชนกนัคือ 
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 
บทความใชตัวอักษร ( Angsana New 16 ) 
13. การอางถึงแหลงขอมูล 
 การอางอิงถึงแหลงขอมูลตางๆ ไมวาจะเปนหนังสือ บทความวิชาการจากวารสารตางๆ ส่ือ
ส่ิงพิมพในรูปแบบใดๆ ส่ืออิเล็กทรอนิกส หรือแหลงท่ีไดมาซ่ึงขอมูลท่ีอางถึงในรายงานใหใชการเขียน
อางอิงในรูปแบบท่ีกําหนดโดย International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE) 
(Vancouver style) (http://www.icmje.org/) ซ่ึงอางอิง American National Library of Medicine Style 
(www.nlm.nih.gov/pubs/formats/internet.pdf) โดยเครงครัด (ดูตัวอยางหนา 6) การลอกเอาคําหรือ
ขอความใดๆจากแหลงอ่ืนมาไวในรายงานของตนโดยไมไดมีการอางอิงถึงแหลงท่ีมา ถือเปนการลวงให
ผูอานเขาใจวาผูเขียนคิดส่ิงนัน้ๆไดดวยตนเอง จัดวาเปนการกระทําผิดในรูปแบบการขโมยความคิดผูอ่ืน 
(plagiarism) ซ่ึงหากตรวจสอบพบถือเปนความผิดท่ีทางราชวิทยาลัยศัลยแพทยสามารถใชเปนเหตุให
ปฏิเสธการเขาสอบวุฒิบัตรได 
14. ภาคผนวก 
 ในการรายงานผลการวิจัยบางชนิดผูเขียนรายงานอาจพิจารณาแนบเอกสารบางชนิดมากับรายงาน
ซ่ึงจะทําใหผูอานเกิดความเขาใจ หรือเห็นภาพพจนของการศึกษาไดชัดเจนยิ่งข้ึนได เอกสารเหลานี้อาจไม
เหมาะท่ีจะแสดงไวในเนื้อความของรายงาน ใหผูจดัทํารายงานแนบเอกสารเหลานี้ไวในภาคผนวกทาย
รายงาน (Appendices) ตัวอยางของเอกสารเหลานี้เชน แบบฟอรมบันทึกขอมูล (case record form), 
แบบฟอรมขอความยินยอมเขารวมโครงการวิจัย (informed consent), หนังสืออนุมัติใหดําเนินการวิจัยใน
คนไดโดยคณะกรรมการจริยธรรมของสถาบัน (IRB approval notice), หนังสืออนุญาตใหตีพิมพภาพหรือ
ตารางท่ีนํามาจากแหลงอ่ืน (permission to reproduce published materials) เปนตน  
 เลขหนาในภาคผนวกใหนับตอเนื่องจากเลขหนาในรายงาน หากในภาคผนวกมีรูปภาพหรือ
ตาราง ใหนับเลขท่ีรูป และเลขท่ีตารางตอเนื่องจากรูปและตารางท่ีอยูในรายงาน แบบฟอรมหรือเอกสาร
ใดๆที่มีขนาดใหญกวาหนากระดาษ A4 ท่ีใชจัดทํารายงานตองไดรับการยอขนาดดวยวิธีทาง



อิเล็คทรอนิคส (เชนดวย scanner หรือ photocopy) ใหเอกสารดังกลาวสามารถจัดพมิพไดอยูในขอบเขต
ของหนากระดาษารายงานท่ีใช หากจดัพิมพรายงานเปนภาษาอังกฤษ ใหพิจารณาจํานวนเอกสารท่ีมีใน
ภาคผนวกน้ี หากมีเพียงช้ินเดยีวใหต้ังช่ือสวนนี้วา Appendix  หากมีหลายช้ินใหต้ังช่ือสวนนีว้า  
Appendices 
 
 


