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 บรรณาธกิาร (editor) และผูท้บทวน (reviewer) ใชเ้วลาหลายชัว่โมงในการอา่นตน้ฉบบั (manuscript) 
และ เพราะฉะนัน้ การไดร้บัตน้ฉบบัอนังา่ยต่อการอา่น (read) และ แกไ้ข (edit) เป็นสิง่น่าชืน่ชม (appreciate)    
ขอ้มลูขา่วสารสว่นใหญ่ในค าชีแ้นะของวารสาร (journal’s instruction) ต่อผูน้ิพนธ ์(author)  ไดร้บัการออกแบบ 
(design) เพือ่บรรลุถงึ (accomplish) เป้าหมาย (goal) ในวธิทีางทีก่องบรรณาธกิารวารสาร (journal editorial) 
ตอ้งการ  ขอ้มลูขา่วสารต่อไปนี้ใหแ้นวทาง (guidance) ในการเตรยีมตน้ฉบบัส าหรบัวารสารใดๆ 
 

หลกัการทัว่ไป (general principle)   
 เนื้อหา (text) ของบทความการทดลองวทิยาศาสตร/์การสงัเกตการณ์ (experimental/observation) อนั
เป็นบทความดัง้เดมิ (original article) โดยทัว่ไป (แต่ไมจ่ าเป็น) แบ่งเป็นสว่นยอ่ย (section) ต่อไปนี้  
 

- บทน า (Introduction)  
- วิธีการ (Methods)  
- ผลการศึกษา/ผลลพัธ ์(Result) และ (And) 
- การอภิปราย/วิจารณ์ผล (Discussion)  
 

เรยีกกนัว่าโครงสรา้ง “IMRAD” อนัไมเ่ป็นรปูแบบการตพีมิพต์ามอ าเภอใจ (arbitrary publication 
format) อกีต่อไป  แต่เป็นระบบและคอ่นขา้งสะทอ้นใหเ้หน็โดยตรง (direct reflection) ของการคน้พบ/เปิดเผย
กระบวนการวทิยาศาสตร ์(process of scientific discovery)       
 บทความยาว (long article) อาจจ าเป็นมหีวัขอ้ยอ่ย (subheading) ในบางสว่นยอ่ย  โดยเฉพาะอยา่ง
ยิง่สว่นยอ่ยผลการศกึษา/ผลลพัธ ์ และ สว่นยอ่ยการอภปิราย/วจิารณ์ผล  เพือ่ท าใหเ้นื้อความกระจ่างชดั 
(clarify the content)  
 

ผลการศึกษา/ผลลพัธ:์ วธิกีารทางสถติ ิ (statistical procedure) ขอ้มลูทีร่วบรวม (collected data) 
ตาราง/รปู (table/figure) ผลการศกึษา/ผลลพัธเ์ทยีบเคยีงสมมตุฐิาน (result 
run counter the hypothesis)  

การอภิปราย/วิจารณ์ผล: ประเมนิ/ท านายนยัส าคญัของผลการศกึษา/ผลลพัธ ์ (evaluate/interpret 
implication of the result) ความส าคญัของสิง่คน้พบ (importance of the 
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finding) ขอ้จ ากดัของการศกึษา (limitation of the study) ขอ้ไดเ้ปรยีบ/
เสยีเปรยีบ (advantage/disadvantage) ทศิทางส าหรบัวจิยัในอนาคตใน
ขอบเขตนี้ (direction for future research in the area)  

 

อนึ่ง รายงานผูป้ว่ย (case report) บทความทบทวน (review) และ บทบรรณาธกิาร (editorial)  
สว่นยอ่ยของแต่ละวารสารอาจมรีปูแบบแตกต่างกนัไป 

 

รปูแบบอีเลค็ทรอนิกส ์ (electronic format) โอกาสสรา้งสรรคส์ าหรบัสว่นยอ่ยรายละเอยีด/ทัง้หมด 
(detail/whole section) การขา้มเชือ่ม/ตดัทอนบางสว่น (cross-linking/extracting portion) ของบทความ และ 
อยูใ่นฉบบัอเีลค็ทรอนิกส ์ (electronic version)  ผูน้ิพนธจ์ าเป็นตอ้งท างานอยา่งใกลช้ดิกบับรรณาธกิารในการ
พฒันา/ใชร้ปูแบบการตพีมิพใ์หม่ๆ และ ควรเสนอเนื้อหาอเีลค็ทรอนิกสเ์สรมิเพิม่ (supplementary electronic 
material) ส าหรบัการทบทวนโดยเพือ่น (peer review)  

ทกุสว่นยอ่ยของตน้ฉบบัควรเป็นบรรทดัเวน้บรรทดั (double spacing) ตัง้แต่ หน้าหวัเรือ่ง (title page) 
บทคดัยอ่ (abstract) เนื้อหา (text) กติตกิรรมประกาศ (acknowledgements) เอกสารอา้งองิ (references) 
ตารางเอกเทศ (individual tables) และ ค าอธบิายภาพ (legend)   รวมถงึ ใหม้ขีอบกระดาษเหลอืเฟือ 
(generous margin) ส าหรบับรรณาธกิาร/ผูท้บทวนใชส้อยในการแกไ้ขเนื้อหาแต่ละบรรทดั (edit text line by 
line) และ เพิม่เตมิขอ้วจิารณ์ (comment) และ ขอ้สงสยั (query) ตรงกบัหน้า/เนื้อหา    ถา้ตน้ฉบบัเป็นอเีลค็
ทรอนิกส ์   ไฟลเ์อกสารควรเป็นบรรทดัเวน้บรรทดัเพือ่ใหก้ารพมิพง์า่ย (facilitate printing) ส าหรบัการ
ทบทวน/แกไ้ข     
 ผูน้ิพนธค์วรใสเ่ลขหน้าตน้ฉบบัเรยีงตามล าดบั  เริม่ตน้ดว้ยหน้าหวัเรื่องเพือ่ใหง้า่ยต่อกระบวนการ
แกไ้ขขอ้ผดิพลาด (editorial process)  
 

แนวทางการรายงานส าหรบัการออกแบบการศึกษาจ าเพาะ  
(reporting guideline for specific study design) 
 รายงานการวจิยับ่อยครัง้ละเลย (omit) ขอ้มลูขา่วสารส าคญั (important information) แนวทางการ
รายงานไดพ้ฒันาส าหรบัการออกแบบการศกึษาจ านวนหนึ่ง   โดยบางวารสารขอรอ้งใหผู้น้ิพนธเ์จรญิรอยตาม 
(follow) แนวทางการรายงาน/เขยีน    ผูน้ิพนธค์วรคน้หาขอ้มลู (consult) เกีย่วกบัขอ้มลูขา่วสารส าหรบัผู้
นิพนธ ์(information for author) ของวารสารผูร้บัเสนอบทความ 
 ความตอ้งการทัว่ไป (general requirement) ลงรายการอนัตามตอ้งสมัพนัธก์บัองคป์ระกอบส าหรบัใน
การรายงานทกุการออกแบบการศกึษา (study design) แหล่งแนวทางการรายงานอยูใ่นเครอืขา่ย   
EQUATOR http://www.equator-network.org/home/ สามารถคน้หาเร่ือง “ห้องสมดุส าหรบัการรายงาน
วิจยัสขุภาพ” (library for health research reporting)  
  

ตวัอย่างหลากหลายหวัข้อการรายงานวิจยัสขุภาพ 
- บทน าต่อแนวทางการรายงาน 
- รายการบรูณนาการ (comprehensive lists) ของแนวทางการรายงานตามชนดิการศกึษา  
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 การศกึษาแบบทดลอง (experimental studies) 
 การศกึษาสงัเกตการณ์ (observational studies) 
 การศกึษาความถกูตอ้งแมน่ย าการวนิิจฉยั (diagnostic accuracy studies) 
 การรายงานตวัอยา่งชิน้เนื้อชวีวทิยา (biospecimen reporting)  
 การศกึษาความเหน็พอ้งและความน่าเชือ่ถอื (reliability and agreement 

studies) 
 การทบทวนเชงิระบบ (systematic reviews) 
 การวจิยัคณุภาพ (qualitative research)  
 การศกึษาวธิกีารผสมผสาน (mixed methods studies) 
 การประเมนิคา่ทางเศรษศาสตร ์(economic evaluations) 
 การศกึษาการปรบัปรงุคณุภาพ (quality improvement studies) 
 แนวทางการรายงานอืน่ (other reporting guidelines) 
 การรายงานขอ้มลู (reporting data) 
 การวเิคราะหแ์ละวธิกีารทางสถติ ิ(statistical methods and analyses) 
 การเลอืกการรายงานวจิยั (sections of research reports) 
 วธิกีารปฏบิตั/ิภาวะจ าเพาะ (specific conditions or procedures) 

- การรายงานแนวทางภายใตก้ารพฒันา (reporting guidelines under development) 
- การรายงานแนวทางในสาขาการวจิยัอืน่ (reporting guidelines in other research 

fields) 
- แนวทางการเขยีนงานวทิยาศาสตร ์(guidance on scientific writing) 
- แนวทางพฒันาโดยกลุ่มบรรณาธกิาร (guidance developed by editorial groups) 
- แนวทางผูใ้หท้นุอดุหนุนการวจิยัดว้ยการรายงานความตอ้งการ (research funders' 

guidance on reporting requirements) 
- แนวทางเพิม่เตมิการวจิยัอดุหนุนโดยภาคอตุสาหกรรม (industry sponsored research - 

additional guidance) 
- จรยิธรรมการวจิยั/ตพีมิพ/์การปฏบิตัทิีด่ ี (research ethics, publication ethics and 

good practice guidelines) 
- แหล่งเกีย่วขอ้งกบัการพฒันา/ค า้จุนแนวทางการรายงาน (resources related to 

development and maintenance of reporting guidelines) 
- แนวทางการรายงานแนะน ากองบรรณาธกิาร (editorials introducing reporting 

guidelines) 
- แนวทางส าหรบักลุ่มเพือ่นผูท้บทวน (guidelines for peer reviewers) 
- การศกึษากรณีผูป้ว่ย: วารสารด าเนินแนวทางการรายงานอยา่งไร (case studies: how 

journals implement reporting guideline) 
- ตวัอยา่งการรายงานการวจิยัทีด่ ี(examples of good research reporting)  
- การน าเสนอทีน่่าสนใจ/เป็นประโยชน์ (useful and interesting presentations) 
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หน้าหวัเร่ือง (title page) 
โดยทัว่ไป หน้าหวัเรือ่ง (กอ่นถงึบทคดัยอ่) ควรประกอบดว้ยขอ้มลูขา่วสารต่อไปนี้ 
1. หวัเร่ืองบทความ (article title) หวัเรือ่งสัน้กระชบั (concise title) อา่นงา่ยกว่าหวัเรือ่งยาวเฟ้ือย  

แต่หวัเรือ่งทีส่ ัน้เกนิอาจขาดขอ้มลูขา่วสารส าคญั เชน่ การออบแบบการศกึษา  อนัส าคญั
โดยเฉพาะอยา่งยิง่เกีย่วกบัการทดลองแบบควบคมุสุม่อสิระ (randomized controlled trial)  ผู้
นิพนธค์วรครอบคลุมทกุขอ้มลูขา่วสารในหวัเรือ่ง   อนัท าใหก้ารเรยีกขอ้มลูบทความ (retrieval of 
article) ทัง้แมน่ย า/จ าเพาะ (sensitive/specific)   

2. ช่ือผู้นิพนธแ์ละต้นตอสถาบนั (institutional affiliation)  บางวารสารตพีมิพป์รญิญาวชิาการ
สงูสดุ (highest academic degree) ของผูน้ิพนธแ์ต่ละคน  ขณะทีบ่างวารสารไมร่ะบ ุ

3. ช่ือภาควิชา/หน่วยงาน (department) และ สถาบนั (institution) อนัเป็นคณุสมบตัขิองการ
ท างาน (work attribution)  

4. ข้อความปฏิเสธความรบัผิดชอบ (disclaimers) ถา้ม ี
5. ข้อมลูข่าวสารของผู้นิพนธ์รบัติดต่อ (corresponding author) ประกอบดว้ยชือ่ ทีอ่ยูท่าง

ไปรษณีย ์(mailing address) โทรศพัท ์โทรสาร ทีอ่ยูเ่มลอ์เีลค็ทรอนิกส ์ (e-mail address) ของผู้
นิพนธร์บัตดิต่ออาจ/ไมอ่าจเป็น “ผู้ประกนั” (guarantor) ส าหรบัความซื่อสตัยซ์ือ่ตรงของ
การศกึษา (integrity of the study)  ผูน้ิพนธร์บัตดิต่อควรระบุใหช้ดัเจนวา่ทีอ่ยูเ่มลอ์เีลค็ทรอนิกส์
สามารถตพีมิพไ์ด ้

6. ช่ือและท่ีอยู่ของผู้นิพนธ์ต่อผู้ร้องขอส่ิงพิมพซ์ า้ (reprint) หรอื ค าแถลง (statement) ระบุวา่ผู้
นิพนธไ์มส่ามารถสง่สิง่พมิพซ์ า้ใหไ้ด ้

7. แหล่งสนับสนุน (source of support) ในรปูแบบของเงนิสนบัสนุน (grant) อปุกรณ์เครือ่งมอื 
(equipment) เภสชัภณัฑ ์(drug) หรอื สิง่ขา้งตน้ทัง้หมด 

8. หวัเร่ืองด้านบนของแต่ละหน้าของบทความ (running head)  บางวารสารตอ้งการหวัเรือ่ง
สัน้ๆเป็นเสน้หวั/เสน้ทา้ย (head/foot line)  มกัไมเ่กนิ 40 ตวัอกัษร (character) รวมตวัอกัษรและ
ชอ่งว่างระหว่างตวัอกัษร   วารสารสว่นใหญ่มหีวัเรือ่งสัน้ๆ แต่ บางครัง้ใชใ้นส านกังาน
บรรณาธกิารส าหรบัการจดัแฟ้มเอกสาร (filing) และ ระบุต าแหน่ง (locating) ตน้ฉบบั 

9. การนับค า (word count) การนบัค าเป็นการนบัเนื้อหาเทา่นัน้ (text only) ไม่รวม บทคดัยอ่ 
กติตกิรรมประกาศ ค าอธบิายภาพ และ เอกสารอา้งองิ   เพือ่ใหบ้รรณาธกิาร/ผูท้บทวนประเมนิ
ขอ้มลูขา่วสารในแผน่กระดาษมเีหตุผลอนัสมควร (warrant) ส าหรบัทีว่า่งอทุศิใหก้บับทความ
หรอืไม ่ และ ตน้ฉบบัทีเ่สนอเหมาะสมกบัขอ้จ ากดัดา้นจ านวนค า (word limit) ของวารสารหรอืไม่  
บทคดัยอ่ควรควรนบัแยกดว้ยประโยชน์ดา้นขอ้งจ ากดัดา้นจ านวนค าเชน่เดยีวกนั 

10. จ านวนรปู/ตาราง  เป็นเรือ่งยากส าหรบักองบรรณาธกิาร/ผูท้บทวนในการด าหนดว่า ตน้ฉบบั
ควรมรีปู/ตารางประกอบเทา่ไร  นอกจาก วารสารมขีอ้ก าหนดไว ้
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หน้าประกาศผลประโยชน์ทบัซ้อน (conflict of interest notification page)  
 เพือ่ป้องกนัผลประโยชน์ทบัซอ้นอนัอาจม ี (potential) จากการมองขา้ม/ใสผ่ดิที ่ (overlook/misplace) 
จ าเป็นตอ้งมสีว่นนี้เป็นสว่นหนึ่งของตน้ฉบบั   คณะกรรมการนานาชาตขิองบรรณาธกิารวารสารการแพทย์ 
(International Committee of Medical Journal Editors - ICMJE) พฒันาแบบฟอรม์เปิดเผยแบบเดยีวกนั 
(uniform disclosure form) สามารถคน้จากแหล่งทีเ่กบ็รวบรวมขอ้มลูเอกสารและสือ่ประสมของหน่วยงาน 
(website) ของ ICMJE ที ่URL: http://www.icmje.org/coi_disclosure.pdf   

ตวัอยา่งขา้งล่าง  สมาชกิคณะกรรมการนานาชาตขิองบรรณาธกิารวารสารการแพทยใ์ชแ้บบฟอรม์นี้  
วารสารอืน่เตม็ใจรบัเอาแบบฟอรม์นี้ไปใช ้  บางวารสารไมส่ง่ขอ้มลูขอ้มลูขา่วสารผลประโยชน์ทบัซอ้นใหก้บัผู้
ทบทวน  
  

ตวัอย่างหวัข้อแบบฟอรม์เปิดเผยผลประโยชน์ทบัซ้อน  
ส่วนท่ี 1 ระบขุ้อมลูข่าวสาร (Identifying information) ประกอบดว้ย ชือ่ นามสกลุ (นกัวจิยั) 

วนัที ่ทา่นเป็นผูน้ิพนธร์บัตดิตอ่หรอืไม ่หวัเรือ่งตน้ฉบบั หมายเลขระบุตน้ฉบบั (ถา้
ทราบ)  

ส่วนท่ี 2  งานภายใต้การพิจารณเพ่ือตีพิมพ ์  ประกอบดว้ย  ทา่น/สถาบนัของทา่นในเวลา
หนึ่งใดไดร้บัการจา่ย/บรกิารจากภาคทีี ่ 3 (รฐับาล ภาคธุรกจิ กองทนุสว่นตวั) 
ส าหรบัการเสนองาน (รวมถงึแต่ไมจ่ ากดัต่อ เงนิอดุหนุน การตรวจเตอืนขอ้มลู การ
ออกแบบการศกึษา การเตรยีมตน้ฉบบั การวเิคราะหท์างสถติ)ิ หรอืไม ่ มี
ผลประโยชน์ทบัซอ้นหรอืไม่ 

ส่วนท่ี 3 กิจกรรมทางการเงินตรงประเดน็นอกเหนืองานท่ีเสนอ ประกอบดว้ย  โปรด
ตรวจเลอืกกล่องสีเ่หลีย่มเพื่อบ่งชีว้่าทา่นมคีวามสมัพนัธท์างการเงนิ (ไมร่วมถงึเงนิ
คา่ตอบแทน) ดงัพรรณนา   โปรดใชแ้วดวงเดีย่วส าหรบัเรือ่งหนึ่งใด และ ถา้มี
หลายแวดวงอาจเพิม่กล่องสีเ่หลีย่ม  ทา่นควรรายงานความสมัพนัธอ์นัเกดิขึน้ชว่ง 
36 เดอืนกอ่นการตพีมิพ ์ ทา่นมผีลประโยชน์ทบัซอ้นตรงประเดน็หรอืไม ่

ส่วนท่ี 4 สิทธิบตัรและลิขสิทธ์ิ (patent & copyright) ประกอบดว้ย ทา่นมสีทิธบิตัรใด ไมว่่า
วางแผน/ระหว่างการพจิารณา/รอประกาศ   อนัตรงประเดน็กบังาน     

ส่วนท่ี 5 ความสมัพนัธท่ี์ไม่ครอบคลุมโดยเน้ือหาข้างต้น  ประกอบดว้ย  มกีจิกรรม/
ความสมัพนัธใ์ดทีผู่อ้่านควรรบัรูร้บัทราบในสิง่ทีอ่ทิธพิล/แนวโน้มมอีทิธติ่อผลงานที่
ทา่นเสนอ  ถา้ม ี  ใหอ้ธบิาย  เมือ่ตน้ฉบบัไดร้บัการยอมรบัเพือ่ตพีมิพท์างวารสาร
จะถามผูน้ิพนธเ์พือ่ยนืยนัอกีครัง้หนึ่ง  ถา้จ าเป็นภายในถอ้ยแถลงการเปิดเผย
ขอ้มลูขา่วสาร  วารสารอาจขอใหผู้น้ิพนธเ์ปิดขอ้มลูขา่วสารเพิม่เตมิมากส าหรบั
ความสมัพนัธด์า้นผลประโยชน์ทบัซอ้น 

ส่วนท่ี 6 ถ้อยแถลงการเปิดเผย  เป็นการรวมการเปิดเผยขา้งตน้  แบบฟอรม์นี้จะกอ่ก าเนิด
ถอ้ยแถลงการเปิดเผยทัง้หมดมาปรากฎในกล่องสีเ่หลีย่มขา้งล่างนี้ 

 

  

http://www.icmje.org/coi_disclosure.pdf
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บทคดัย่อ 
 โครงสรา้งบทคดัยอ่เป็นทีน่ิยมส าหรบังานวจิยัดัง้เดมิ (original research) และ การทบทวนอยา่งเป็น
ระบบ (systemic review)   บทคดัยอ่ใหเ้นื้อหา/ภมูหิลงั (context/background) ส าหรบัการศกึษา และ ควร
บอกกล่าว (state)  

- วตัถปุระสงคก์ารศึกษา (study’s purpose)  
- วิธีด าเนินการพื้นฐาน (basic procedure) ไดแ้ก ่ การเลอืกประชากรศกึษา/สตัว์

หอ้งปฏบิตักิาร (study subject/laboratory animal) วธิสีงัเกตุการณ์/วเิคราะห ์
(observational/analytic method)  

- ส่ิงค้นพบหลกั (main finding) ไดแ้ก ่ ขนาดประสทิธผิลจ าเพาะ (specific effect size) 
นยัส าคญัทางสถติ ิ(statistical significance) ถา้เป็นได ้   

- สรปุหลกัการ/ทฤษฎี (principle conclusion)  
- แหล่งทุนอดุหนุน (funding source)         

 

บทความควรบรรจุบทคดัยอ่ทีร่วมรายการ (item) ทีก่ลุ่ม CONSORT พสิจูน์ทราบ (identify) ว่าส าคญั  
เพราะบทคดัยอ่เป็นเพยีงสว่นสาระส าคญั (substantive portion) ของบทความเป็นดชัน ี(index)   ในฐานขอ้มลู
อเีลค็ทรอนิกส ์ (electronic database) จ านวนมาก และ เป็นสว่นทีผู่อ้า่นจ านวนมากด ู  ผูน้ิพนธจ์ าเป็นตอ้ง
ระมดัระวงัว่า  การเขยีนบทคดัยอ่ตอ้งสะทอ้นเนื้อความของบทความอยา่งถกูตอ้งแมน่ย า (accurate)  

 น่าเสยีดายทีข่อ้มลูขา่วสารบทคดัยอ่จ านวนมากแตกต่างจากเนื้อหา    รปูแบบส าหรบัโครงสรา้ง
บทคดัยอ่แตกต่างกนัในแต่ละวารสาร และ บางวารสารใชม้ากกว่าหนึ่งรปูแบบ   ผูน้ิพนธจ์ าเป็นตอ้งเตรยีม
บทคดัยอ่ในรปูแบบทีจ่ าเพาะของวารสารอนัเลอืกตพีมิพ์ 
 คณะกรรมการนานาชาตขิองบรรณาธกิารวารสารการแพทยแ์นะน าว่า วารสารควรตีพมิพเ์ลข
ลงทะเบยีนการทดลองไวท้า้ยสดุของบทคดัยอ่    และแนะน าอกีว่า เมือ่มหีมายเลขลงทะเบยีนการทดลอง  ผู้
นิพนธค์วรใชค้ ายอ่การทดลอง (trial acronym) เพือ่อา้งองิการทดลองทีผู่น้ิพนธร์ายงาน หรอื เพือ่อา้งองิการ
ทดลองของคนอืน่ทีก่ว่าวถงึในตน้ฉบบั  
 

บทน า 
 ใหเ้นื้อความ/ภมูหิลงัส าหรบัการศกึษาเป็นตน้ว่า  

- ธรรมชาตขิองปญัหา (nature of the problem) และ นยัส าคญัของปญัหา (its 
significance)   

- วตัถุประสงคก์ารวจิยั/เป้าหมายจ าเพาะ (research objective/specific purpose) หรอื 
การทดสอบสมมตุฐิานโดย (hypothesis tested by) การศกึษาหรอืสงัเกตการณ์   

- วตัถุประสงตก์ารวจิยัมกัมุง่เน้นอยา่งเฉียบขาด (sharply focus) เมือ่กล่าวถงึค าถาม 
(question)  

- ทัง้วตัถุประสงคว์จิยัหลกั/ทตุยิภมู ิ (main/secondary) ควรชดัเจน และ ถา้มกีารวเิคราะห์
กลุ่มยอ่ยอยา่งจ าเพาะมากอ่น (pre-specified subgroup analysis) กค็วรพรรณนาดว้ย    

- จดัใหม้เีอกสารอา้งอนัเขา้เรือ่งตรงกบัปญัหาเทา่นัน้ (only directly pertinent reference) 
และ ไมร่วมถงึขอ้มลู (data) หรอื การสรปุผล (conclusion) จากงานทีก่ าลงัรายงาน   
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วิธีการ 
 สว่นยอ่ยของวธิกีารควรประกอบดว้ย ขอ้มลูขา่วสารอนัมอียู่ (available) ณ เวลาทีว่างแผน (plan) 
หรอื ระเบยีบการ (protocol) ส าหรบัการศกึษาน ามาเขยีน   สว่นขอ้มลูขา่วสารทีไ่ดร้ะหว่างการศกึษา (during 
study) เป็นสว่นยอ่ยของผลการศกึษา/ผลลพัธ ์
 

 การเลือกและพรรณนาถึงผูเ้ข้าร่วมการศึกษา (selection and description of participant)  
พรรณนาอยา่งชดัเจนเกีย่วกบั 
- การเลอืกผูเ้ขา้รว่มการศกึษาแบบสงัเกตการณ์ หรอื หอ้งปฏบิตักิาร ไดแ้ก ่ ผูป้ว่ย สตัว์

หอ้งปฏบิตักิาร รวมถงึ กลุ่มควบคมุ   
- เกณฑก์ารรบัเลอืก/คดัออก (eligibility/exclusion criteria) และ พรรณนาแหล่งทีม่าของ

ประชากร (source population) เพราะความตรงประเดน็ของตวัแปรเหล่านัน้ (relevance 
of such variable) เชน่ อาย ุ เพศ ต่อวตัถุประสงคว์จิยัมกัไมช่ดัเจนเสมอไป   ผูน้ิพนธ์
ควรอธบิายการใชป้ระโยชน์ (use) เมือ่คดัเขา้สูร่ายงานการศกึษา ยกตวัอยา่ง ผูน้ิพนธ์
ควรอธบิายว่า ท าไมจงึรวมผูเ้ขา้รว่มการศกึษาผูอ้ายแุน่นอนจ าเพาะ (certain age) เขา้สู่
การศกึษา  หรอื ท าไมค่ดัผูห้ญงิออกจากการศกึษา 

- เมือ่ผูน้ิพนธใ์ชต้วัแปรเชน่ เชือ้ชาตเิผา่พนัธุ์ (race) หรอื ความเป็นชาตพินัธุ ์ (ethnicity) 
ผูน้ิพนธค์วรใหค้ าจ ากดัความ (define) ว่าวดั (measure) ตวัแปรเหล่านี้อยา่งไร และ 
พสิจูน์ใหเ้หน็ถงึความตรงประเดน็ (justify the relevance) ของตวัแปร 

 

ข้อมลูข่าวสารทางเทคนิค (technical information)   
  พสิจูน์ทราบ (identify)  

- วธิกีาร (method) เครือ่งมอื (apparatus) ใหช้ือ่บรษิทัผูผ้ลติและทีอ่ยู ่ ภายใตว้งเลบ็ 
(parenthesis)     

- วธิกีาร รวมถงึวธิกีารทางสถติ ิ(statistical method)  
- ใหเ้อกสารอา้งองิ และ การพรรณนาสัน้ๆส าหรบัวธิกีารทีต่พีมิพ ์ แต่ ไมเ่ป็นทีรู่จ้กักนัดี 

(not well known)   
- พรรณนาวธิกีารอนัแตกต่าง (modified method) ใหม/่เป็นแกน่สาร (new/substantial)  
- ใหเ้หตุผลว่าท าไมตอ้งใชว้ธิกีารเหล่านี้ และ ประเมนิ (evaluate) ขอ้จ ากดั (limitation) 

ของวธิกีารทีใ่ช ้
- ยา/สารเคมทีกุตวัทีใ่ชอ้ยา่งถกูตอ้งแมน่ย า  รวมถงึ ชือ่สามญั (generic name) ขนาดยา/

สาร (dose) และ เสน้ทางการบรหิารยา/สาร (route of administration)  
- สว่นยอ่ยพรรณนาวธิกีารทีใ่ชส้ าหรบัขอ้มลูเกีย่วกบัการระบตุ าแหน่ง (locating) การเลอืก 

(selection) การสกดั (extraction) และ การสงัเคราะห ์(synthesizing)  วธิกีารเหล่านี้ควร
สรปุในบทคดัยอ่ดว้ย  

 

  



8 
 

สถิติ (statistics) 
 พรรณนา 

- วธิกีารทางสถติดิว้ยรายละเอยีดเพยีงพออนัสามารถท าใหผู้อ้า่นผูรู้้ (knowledgeable 
reader) เขา้ถงึ/รบัรู ้ (access) ขอ้มลูดัง้เดมิเพือ่ตรวจสอบความจรงิ (verify) ผล
การศกึษา/ผลลพัธอ์นัรายงานในบทความ 

- เมือ่เป็นไปไดใ้หแ้สดงปรมิาณสิง่คน้พบ (quantify finding) และน าเสนอดว้ยตวับ่งชีข้อง
ขอ้ผดิพลาดการวดัอยา่งเหมาะสม (appropriate indicator of measurement error) หรอื 
ความไมแ่น่นอน (uncertainty) เชน่ ชว่งความเชือ่มัน่ (confidence interval)  

- หลกีเลีย่งอาศยัการทดสอบสมมตุฐิานดว้ยวธิกีารทางสถติเิพยีงอยา่งเดยีว (statistical 
hypothesis testing) เชน่ คา่ p value ซึง่ลม้เหลวทีจ่ะสือ่ไปถงึ (fail to convey) ขอ้มลู
ขา่วสารส าคญัเกีย่วกบัขนาดประสทิธผิล (effect size)  

- เอกสารอา้งองิส าหรบัการออกแบบการศกึษาและวธิกีารทางสถติคิวรเป็นงานมาตรฐาน 
(standard work) อนัเกดิขึน้ไดแ้ละกลา่วถงึ 

- ใหค้ าจ ากดัความของค าทางสถติ ิ (statistical term) ค ายอ่ (abbreviation) และ 
สญัญลกัษณ์สว่นใหญ่ (most symbol)   

- ระบุโปรแกรมประมวลผล (computer software) ทีใ่ช ้
 

ผลการศึกษา/ผลลพัธ ์
 น าเสนอผลการศกึษา/ผลลพัธใ์นตามล าดบัอยา่งเป็นตรรกะ (logical sequence)  

- เนื้อหา ตาราง และ รปูแสดง  ดว้ยการเสนอสิง่คน้พบหลกั/ส าคญัเป็นสว่นใหญ ่
(main/most important finding)  

- ไมเ่ขยีนซ ้า (repeat) ขอ้มลูทัง้หมดในตาราง/รปูแสดงเป็นเนื้อหา 
- เน้น/สรปุ (emphasize/summarize) การสงัเกตการณ์อนัส าคญัทีส่ดุ (most important 

observation) เทา่นัน้ 
- สาระเพิม่เตมิ/พเิศษ (supplement/extra material) และ รายละเอยีดทางเทคนิค 

(technical detail) สามารถใสใ่นภาคผนวก (appendix) ในทีเ่ขา้ถงึได ้แต่ ไมร่บกวนการ
ลื่นไหล (flow) ของเนื้อหา หรอื สามารถตพีมิพใ์นฉบบัอเีลค็ทรอนิกสโ์ดยล าพงั 

- เมือ่สรปุขอ้มลูในสว่นยอ่ยผลการศกึษา/ผลลพัธ ์   ใหผ้ลเป็นตวัเลข (numeric result) ไม่
เพยีงแต่เป็นสิง่ทีก่ลายมา/อนุพนัธุ ์ (derivative) เชน่ รอ้ยละ (percentage) แต่ ยงัเป็น
ตวัเลขสมับรูณ์/แน่นอน (absolute number) จากการค านวนสิง่ทีก่ลายมา/อนุพนัธ ์ และ 
ระบุวธิกีารสถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู  

- จ ากดัตาราง/รปูเทา่ทีจ่ าเป็นตอ่การอธบิายการโตแ้ยง้ (argument) ของบทความ และ 
เพือ่ประเมนิขอ้มลูสนบัสนุน (supporting data)  

- ใชก้ราฟเป็นทางเลอืกต่อการใชต้าราง  ไมท่ าซ ้า/ท าสิง่ทีเ่หมอืนกนัในกราฟและตาราง 
- หลกีเลีย่งการใชส้ิง่ทีไ่มใ่ชเ่ทคนิค (nontechnical use) ด้วย ค าใชท้างเทคนิค (technical 

term) ในสถติ ิ เชน่ “การสุ่ม” (random) อนัแสดงนยัถงึเครือ่งมอืการสุม่ (randomizing 
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device) “ปกติ” (normal) “นัย” (significant) “ความสมัพนัธ”์ (correlation) 
“ตวัอย่าง” (sample)  

- เมือ่มคีวามเหมาะสมทางวทิยาศาสตร ์ (scientifically appropriate) การวเิคราะหข์อ้มลู
ดว้ยตวัแปรของอาย ุเพศ สามารถท าได ้

 

การอภิปราย/วิจารณ์ผล 
 ควร/ตอ้งเน้น 

- แงม่มุส าคญั/ใหม ่ (important/new aspect) ของการศกึษา และ ขอ้สรปุ (conclusion) ที่
ตดิตาม (follow) จากเนื้อหาตามหลกัฐานทีม่ที ัง้หมด   

- ไมก่ล่าวซ ้าขอ้มลูรายละเอยีด (detail data) หรอื ขอ้มลูทีใ่หไ้วใ้นสว่นยอ่ยบทน า/
สว่นยอ่ยผลการศกึษา/ผลลพัธ ์  

- ส าหรบัการทดลอง  ควรอภปิรายสิง่คน้พบหลกัและสรปุโดยยอ่   ครัน้แลว้ส ารวจกลไล/
การอธบิายอนัเป็นไปได ้ (possible mechanism/explanation) ส าหรบัสิง่คน้พบเหล่านี้  
เปรยีบเทยีบ/ท าใหเ้หน็ความแตกต่าง (compare/contrast) กบัการศกึษาอืน่อนัตรง
ประเดน็กนั (relevant)  

- ระบุหาขอ้จ ากดั (limitation) ของการศกึษา และ ส ารวจนยัของสิง่คน้พบ (implication of 
finding) ส าหรบัการวจิยัในอนาคต (future research) และ ส าหรบัการปฏบิตัทิางคลนิกิ 
(clinical practice) 

- เชือ่มขอ้สรปุกบัเป้าประสงคข์องการศกึษา แต่ หลกีเลีย่งถอ้ยแถลง/ขอ้สรปุอนัไมม่ี
คณุภาพ (unqualified statement/conclusion)  โดยไมม่กีารสนบัสนุนดว้ยขอ้มลูอยา่ง
พอเพยีง (not adequate supported by the data)  

- โดยเฉพาะอยา่งยิง่หลกีเลีย่งถอ้ยแถลง  เกีย่วกบัผลประโยชน์/คา่ใชจ้่ายทาง
เศรษฐศาสตร ์ (economic benefit/cost)  นอกจากตน้ฉบบัประกอบไปดว้ยขอ้มลู/การ
วเิคราะหท์างเศรษฐศาสตร ์(economic data/analysis)  

- หลกีเลีย่งการกล่าวอา้งล าดบัความส าคญั (claiming priority) และ พาดพงิ (alluding) 
งานทีย่งัไมเ่สรจ็สิน้ 

- กล่าวถงึสมมตุฐิานใหม ่(new hypothesis) เมือ่มเีหตุผลอนัสมควร (warrant) 
 

เอกสารอ้างอิง 
ข้อพิจารณาทัว่ไปเก่ียวกบัเอกสารอ้างอิง 

- แมว้่าเอกสารอา้งองิในการทบทวนบทความสามารถเป็นหนทางทีม่ปีระสทิธผิล  ในการ
ชีแ้นะผูอ้า่นต่อเนื้อหาการประพนัธ/์งานเขยีน (literature) บทความทวนไมส่ะทอ้นงาน
ดัง้เดมิอยา่งถกูตอ้งแมน่ย าเสมอไป   ควรใหเ้อกสารอา้งองิโดยตรงต่อแหล่งวจิยัดัง้เดมิ
เทา่ทีส่ามารถท าได ้   

- อกีนยัหนึ่ง รายการเอกสารอา้งองิครอบคลุมแบบกวา้งต่องานดัง้เดมิในหวัขอ้ใด   
สามารถใชเ้นื้อทีห่น้ากระดาษเกนิความจ าเป็น (excessive space)   สว่นรายการ
เอกสารอา้งองิจ านวนน้อยเป็นการทอนก าลงั (exhaustive list)   ปจัจุบนั การตพีมิพ์
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บทความมกัเป็นฉบบัอเีลค็ทรอนิกส ์   ท าใหผู้อ้่านคน้หาวรรณกรรมตพีมิพไ์ดอ้ยา่งมี
ประสทิธผิล  

- หลกีเลีย่งในการใชบ้ทคดัยอ่เป็นสิง่อา้งองิ  ควรพจิารณาทัง้บทความวจิยั  
- การอา้งเอกสารเป็นทีย่อมรบัได ้ แต่หากยงัไมต่พีมิพใ์หเ้รยีกว่า “รอตีพิมพ”์ (in press) 

หรอื “ก าลงัมาถึง” (forthcoming)  ผูน้ิพนธค์วรไดม้า (obtain) ซึง่การอนุญาตเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษร (written permission) เพือ่อา้งบทความนัน้  รวมถงึการพสิจูน์ทราบว่า
บทความไดร้บัการยอมรบัตพีมิพ ์

- ขอ้มลูจากตน้ฉบบัทีเ่สนอ แต่ ไมไ่ดร้บัการยอมรบัตพีมิพค์วรอา้งในเนื้อว่า “การ
สงัเกตการณ์ไม่ตีพิมพ”์ (unpublished observation)  พรอ้มมกีารอนุญาตเป็นราย
ลกัษณ์อกัษรจากแหล่งอา้งองิ 

- หลกีเลีย่งการใช ้“การติดต่อเชิงบคุคล” (personal communication) ยกเว้น เป็นการ
ใหข้อ้มลูขา่วสารส าคญัอนัหาไมไ่ดจ้ากแหล่งสาธารณะ (public source)   หากอา้งใหร้ะบุ
ชือ่บุคคล และ วนัทีต่ดิต่อสือ่สารในวงเลบ็สว่นเนื้อหา 

- บทความวทิยาศาสตร ์ (scientific article) ควรไดร้บัการอนุญาตเป็นรายลกัษณ์อกัษร 
และ ยนืยนัความถกูตอ้งจากแหล่งตดิต่อเชงิบุคคล  

- บางวารสารแต่ไมท่กุวารสาร  ตรวจสอบความถกูตอ้งแมน่ย าของการอา้งองิทุกวารสาร  
ดงันัน้ บางครัง้ความผดิพลาดของการอา้งองิ (citation error) อาจปรากฎในบทความ
ตพีมิพ ์    เพือ่ลดความผดิพลาดเอกสารอา้งองิควรไดร้บัการยนืยนัความถกูตอ้ง (verify) 
ดว้ยดว้ยแหล่งบรรณานุกรมอเีลค็ทรอนิกส ์ (electronic bibliography source) เชน่ 
PubMed หรือ ส าเนาพมิพจ์ากแหล่งดัง้เดมิ (original source)   

- ผูน้ิพนธเ์ป็นผูร้บัผดิชอบต่อการตรวจสอบว่า  ตอ้งไมม่บีทความอา้งองิ (reference cite) 
ใดอนัเคยถกูถอดถอน (retract) ยกเวน้การตรวจสอบบรบิทของการถกูถอดถอนบทความ 

- คณะกรรมการนานาชาตขิองบรรณาธกิารวารสารการแพทยพ์จิารณาเหน็วา่ PubMed 
เป็นแหล่งอ านาจหน้าทีอ่นัไวใ้จได ้ (authoritative source) ส าหรบัขอ้มลูขา่วสารเกีย่วกบั
การถอดถอนบทความ   ผูน้ิพนธส์ามารถระบุบทความถกูถอดถอนใน Medline ดว้ยการ
ใชค้ าคน้หา และ ค าว่า pt (publication type: retracted article) อยูใ่นวงเลบ็เหลีย่ม 
(square bracket) กล่าวคอื [pt] เพือ่คน้หา 

 

ลีลา/รปูแบบเอกสารอ้างอิง (reference style/format) 
ความตอ้งการอนัเป็บแบบฉบบัของลลีาเอกสารอา้งองิ  สว่นใหญ่องิลลีาของ American 

National Standards Institute ปรบั (adapt) โดย National Library of Medicine (NLM) 
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Citing Medicine, 2nd edition 
The NLM Style Guide for Authors, Editors, and 
Publishers 
Karen Patrias; Dan Wendling, Technical Editor. 
National Library of Medicine, National Institutes of 
Health 
Bethesda (MD): National Library of Medicine 
(US); 2007-. 

 
- ผูน้ิพนธค์วรคน้หาขอ้มลู (consult) “การอ้างอิงการแพทยข์องห้องสมุดทาง

การแพทยแ์ห่งชาติ” ประเทศสหรฐัอเมรกิาส าหรบัขอ้มลูขา่วสารเกีย่วกบัรปูแบบแนะน า 
(recommended format) ส าหรบัชนิดเอกสารอา้งองิหลากหลาย (variety of reference 
type) โดยคน้หาที ่ URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK7256/?depth=2 มี
ขอ้มลูเกีย่วกบั 

 การอ้างอิงในเอกสารตีพิมพ ์ (citing published print version) แยกแยะเป็น
การอา้งองิในวารสาร (journal) หนงัสอื (book) สิง่พมิพป์ระชมุวชิาการ 
(conference publication) รายงานทางเทคนิค/วทิยาศาสตร ์
(scientific/technical report) ปรญิญานิพนธ/์วทิยานิพนธ ์ (dissertation/theses) 
บรรณานุกรม (bibliography) สทิธบิตัร (patent) บทความขา่ว (newsletter 
article) แผนที ่(map) เอกสารกฎหมาย (legal document)    

 การอ้างอิงสาระไม่ตีพิมพ ์ (citing unpublished material) แยกแยะเป็น ก าลงั
มาถงึ (forthcoming, in press) คาบโปสเตอร/์เอกสารน าเสนอในการประชมุ 
(paper/poster session presented at meeting) จดหมายและการตดิต่อสือ่สาร
เชงิบุคคลอืน่ (letter and other personal communication) ตน้ฉบบั 
(manuscript) การอา้งองิสือ่การไดย้นิ/การเหน็ (audio/visual media: 
audiocassettes, videocassettes, slides, photography) หนงัสอืและหวัเรือ่ง
ปจัเจกในรปูแบบการไดย้นิ/การเหน็ (book and other individual title) วารสาร
ในรปูแบบการไดย้นิ/การเหน็  สิง่พมิพแ์ละรปูถ่าย (print and photograph) การ
อา้งองิสาระในแผน่ Compact Disc Read-only Memory (CD-ROM) 
Dissociated vertical deviation (DVD) หรอื Disk  หนงัสอื/หวัเรือ่งปจัเจก/
วารสาร/ฐานขอ้มลู/โปรแกรมประมวลผลใน RD-ROM, DVD หรอื Disk  การ
อา้งองิสาระ/หนงัสอื/หวัเรือ่งปจัเจก/วารสาร/ฐานขอ้มลู/โปรแกรมประมวลผล/
แหล่งทีเ่กบ็รวบรวมขอ้มลูเอกสารและสือ่ประสมของหน่วยงาน (web site)/เมลอ์ี
เลค็ทรอนิกสแ์ละทีป่ระชมุอภปิราย (electronic mail/discussion forum) บนการ
เชือ่มต่อผา่นระบบเครอืขา่ยทางคอมพวิเตอร์ (internet online) 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK7256/?depth=2
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 ชือ่ยอ่ (abbreviation) หวัเรือ่งวารสาร/ (abbreviation of journal title) การ
พรรณนาบรรณานุกรม (bibliography description) รหสัประเทศ (country 
code) เป็นตน้ 

- ผูน้ิพนธค์วรคน้หาขอ้มลู (consult) ในตวัอยา่งการอา้งองิ (sample reference) ที ่ URl: 
http://www.nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirements.html  

  
  

ตวัอยา่งการอ้างอิงบทความในวารสาร (journal article) 
 

1. บทความในวารสารมาตรฐาน (standard journal article) ดูขอ้ 36 ดว้ยบทความวารสารในอนิเตอรเ์น็ต 
 

รายช่ือผูนิ้พนธ ์6 คน  (ปจัจุบนั NLM ใสร่ายชื่อผูน้พินธท์ุกคน) 
Halpern SD, Ubel PA, Caplan AL. Solid-organ transplantation in HIV-infected patients. N Engl J 
Med. 2002 Jul 25;347(4):284-7. 
 

เป็นทางเลอืก (option) ถ้าวารสารหน่ึงใด (วารสารส่วนใหญ่) ใช้หมายเลขหน้า (pagination) ต่อเน่ือง
ตลอดปี/เล่ม (volume) ไม่จ าเป็นตอ้งใสเ่ดอืน (month) และ ฉบบั (issue) กไ็ด ้
Halpern SD, Ubel PA, Caplan AL. Solid-organ transplantation in HIV-infected patients. N Engl J 
Med. 2002;347:284-7. 
 

รายช่ือผูนิ้พนธม์ากกวา่ 6 คน  ใสร่ายชื่อ 6 คนแรก ตามดว้ย et al   
Rose ME, Huerbin MB, Melick J, Marion DW, Palmer AM, Schiding JK, et al. Regulation of interstitial 
excitatory amino acid concentrations after cortical contusion injury. Brain Res. 2002;935(1-2):40-6. 
 

การเพิม่ทางเลอืก (optional addition) ตวัระบุหาเอกลกัษณ์ฐานข้อมูล (database’s unique identifier) 
(แกไ้ข 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2552)  
Halpern SD, Ubel PA, Caplan AL. Solid-organ transplantation in HIV-infected patients. N Engl J Med. 
2002 Jul 25;347(4):284-7. PubMed PMID: 12140307. 
Forooghian F, Yeh S, Faia LJ, Nussenblatt RB. Uveitic foveal atrophy: clinical features and 
associations. Arch Ophthalmol. 2009 Feb;127(2):179-86. PubMed PMID: 19204236; PubMed Central 
PMCID: PMC2653214. 
 

การเพิม่ทางเลอืก (optional addition) หมายเลขลงทะเบียนการทดลองทางคลินิค (clinical trial 
registration number) (แกไ้ข 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2552) 
Trachtenberg F, Maserejian NN, Soncini JA, Hayes C, Tavares M. Does fluoride in compomers 
prevent future caries in children? J Dent Res. 2009 Mar;88(3):276-9. PubMed PMID: 19329464. 
ClinicalTrials.gov registration number: NCT00065988. 
 

2. องคก์รเป็นผูนิ้พนธ ์(organization as author)  
 

Diabetes Prevention Program Research Group. Hypertension, insulin, and proinsulin in participants 
with impaired glucose tolerance. Hypertension. 2002;40(5):679-86. 

 

  

http://www.nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirements.html
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3. ทัง้บุคคลและองคก์รเป็นผูนิ้พนธ ์ (both personal authors and organization as author)  ลงชื่อผูน้ิพนธท์ี่
ปรากฎ (แกไ้ข 12 พฤษภาคม 2552)  
 

Vallancien G, Emberton M, Harving N, van Moorselaar RJ; Alf-One Study Group. Sexual dysfunction 
in 1,274 European men suffering from lower urinary tract symptoms. J Urol. 2003;169(6):2257-61. 
 

Margulies EH, Blanchette M; NISC Comparative Sequencing Program, Haussler D, Green ED. 
Identification and characterization of multi-species conserved sequences. Genome Res. 2003 
Dec;13(12):2507-18. 
 

4. ไม่มีช่ือผูนิ้พนธ ์(no author given) 
21st century heart solution may have a sting in the tail. BMJ. 2002;325(7357):184. 
 

5. บทความไม่ใช่ภาษาองักฤษ (article not in English) (แกไ้ข 12 พฤษภาคม 2552)  
  

Ellingsen AE, Wilhelmsen I. Sykdomsangst blant medisin- og jusstudenter. Tidsskr Nor Laegeforen. 
2002;122(8):785-7. Norwegian. 

 

การแปลเป็นทางเลอืก (optional translation) ของหวัเรื่องบทความ (article title) of article (เป็นวธิปีฏบิตัขิอง 
MEDLINE/PubMed) ค าแปลอยูใ่นวงเลบ็เหลีย่ม 
Ellingsen AE, Wilhelmsen I. [Disease anxiety among medical students and law students]. Tidsskr 
Nor Laegeforen. 2002 Mar 20;122(8):785-7. Norwegian. 
 

6. วารสารตลอดปี/เล่มท่ีมีฉบบัเสริม (volume with supplement) 
 

Geraud G, Spierings EL, Keywood C. Tolerability and safety of frovatriptan with short- and long-term 
use for treatment of migraine and in comparison with sumatriptan. Headache. 2002;42 Suppl 2:S93-
9. 

 

7. ฉบบัท่ีมีฉบบัเสริม (issue with supplement)  
 

Glauser TA. Integrating clinical trial data into clinical practice. Neurology. 2002;58(12 Suppl 7):S6-12. 
 

8. วารสารตลอดปี/เล่มท่ีมีส่วนแยก (volume with part) 
 

Abend SM, Kulish N. The psychoanalytic method from an epistemological viewpoint. Int J 
Psychoanal. 2002;83(Pt 2):491-5. 
 

9. ฉบบัท่ีมีส่วนแยก (issue with part) 
 

Ahrar K, Madoff DC, Gupta S, Wallace MJ, Price RE, Wright KC. Development of a large animal 
model for lung tumors. J Vasc Interv Radiol. 2002;13(9 Pt 1):923-8. 
 

10. ฉบบัท่ีไมมี่วารสารตลอดปี/เล่ม (issue with no volume) 
 

Banit DM, Kaufer H, Hartford JM. Intraoperative frozen section analysis in revision total joint 
arthroplasty. Clin Orthop. 2002;(401):230-8. 
 

11. ไม่มีวารสารตลอดปี/เล่มหรอืฉบบั (no volume or issue)  
 

Outreach: bringing HIV-positive individuals into care. HRSA Careaction. 2002 Jun:1-6. 
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12. การใส่เลขหน้าเป็นเลขโรมนั (pagination in roman numerals) 
 

Chadwick R, Schuklenk U. The politics of ethical consensus finding. Bioethics. 2002;16(2):iii-v. 
 

13. ชนิดของบทความบ่งช้ีเมื่อจ าเป็น (type of article indicated as needed) 
 

Tor M, Turker H. International approaches to the prescription of long-term oxygen therapy [letter]. 
Eur Respir J. 2002;20(1):242. 
 

Lofwall MR, Strain EC, Brooner RK, Kindbom KA, Bigelow GE. Characteristics of older methadone 
maintenance (MM) patients [abstract]. Drug Alcohol Depend. 2002;66 Suppl 1:S105. 

 

14. บทความท่ีประกอบด้วยบทความการถอดถอน (article containing retraction) 
 

Feifel D, Moutier CY, Perry W. Safety and tolerability of a rapidly escalating dose-loading regimen 
for risperidone. J Clin Psychiatry. 2002;63(2):169. Retraction of: Feifel D, Moutier CY, Perry W. J 
Clin Psychiatry. 2000;61(12):909-11. 
 

บทความทีม่กีารถอดถอนบางสว่น (article containing a partial retraction) (เพิม่เตมิ 12 พฤษภาคม 2552) 
Starkman JS, Wolder CE, Gomelsky A, Scarpero HM, Dmochowski RR. Voiding dysfunction after 
removal of eroded slings. J Urol. 2006 Dec;176(6 Pt 1):2749. Partial retraction of: Starkman JS, 
Wolter C, Gomelsky A, Scarpero HM, Dmochowski RR. J Urol. 2006 Sep;176(3):1040-4. 
 

15. บทความถอดถอน (article retracted) 
 

Feifel D, Moutier CY, Perry W. Safety and tolerability of a rapidly escalating dose-loading regimen 
for risperidone. J Clin Psychiatry. 2000;61(12):909-11. Retraction in: Feifel D, Moutier CY, Perry W. 
J Clin Psychiatry. 2002;63(2):169. 
 

บทความทีม่กีารถอดถอนบางสว่น (article partially retracted) (เพิม่เตมิวนัที ่12 พฤษภาคม 2552)  
Starkman JS, Wolter C, Gomelsky A, Scarpero HM, Dmochowski RR. Voiding dysfunction following 
removal of eroded synthetic mid urethral slings. J Urol. 2006 Sep;176(3):1040-4. Partial retraction 
in: Starkman JS, Wolder CE, Gomelsky A, Scarpero HM, Dmochowski RR. J Urol. 2006 Dec;176(6 
Pt 1):2749. 
 

16. บทความตีพิมพใ์หมพ่รอ้มแก้ไข (article republished with corrections) 
 

Mansharamani M, Chilton BS. The reproductive importance of P-type ATPases. Mol Cell Endocrinol. 
2002;188(1-2):22-5. Corrected and republished from: Mol Cell Endocrinol. 2001;183(1-2):123-6. 
 

17. บทความท่ีมีส่วนตีพิมพแ์ก้ไขความคลาดเคลื่อน (article with published erratum) 
 

Malinowski JM, Bolesta S. Rosiglitazone in the treatment of type 2 diabetes mellitus: a critical 
review. Clin Ther. 2000;22(10):1151-68; discussion 1149-50. Erratum in: Clin Ther. 2001;23(2):309. 
 

18. บทความตีพิมพอี์เลค็ทรอนิกสล์่วงหน้าไปก่อนฉบบัพิมพเ์ล่ม (article published electronically ahead of the 
print version) 
 

Yu WM, Hawley TS, Hawley RG, Qu CK. Immortalization of yolk sac-derived precursor cells. Blood. 
2002 Nov 15;100(10):3828-31. Epub 2002 Jul 5. 
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ตวัอยา่งการอ้างอิงหนังสือและบทความอ่ืน (book and monograph) 

 

19. ผูนิ้พนธเ์ชิงบุคคล (personal author) 
 

Murray PR, Rosenthal KS, Kobayashi GS, Pfaller MA. Medical microbiology. 4th ed. St. Louis: 
Mosby; 2002. 
 

20. บรรณาธิการและผูเ้รียบเรียงเป็นผูน้ิพนธ ์(editor and compiler as author)  
 

Gilstrap LC 3rd, Cunningham FG, VanDorsten JP, editors. Operative obstetrics. 2nd ed. New York: 
McGraw-Hill; 2002. 
 

21. ผูนิ้พนธแ์ละบรรณาธิการ (author and editor) 
 

Breedlove GK, Schorfheide AM. Adolescent pregnancy. 2nd ed. Wieczorek RR, editor. White Plains 
(NY): March of Dimes Education Services; 2001. 
 

22. องคก์รเป็นผูนิ้พนธ ์(organization as author) (แกไ้ข 12 พฤษภาคม 2552) 
 

Advanced Life Support Group. Acute medical emergencies: the practical approach. London: BMJ 
Books; 2001. 454 p. 

 

American Occupational Therapy Association, Ad Hoc Committee on Occupational Therapy 
Manpower. Occupational therapy manpower: a plan for progress. Rockville (MD): The Association; 
1985 Apr. 84 p. 

 

National Lawyer's Guild AIDs Network (US); National Gay Rights Advocates (US). AIDS practice 
manual: a legal and educational guide. 2nd ed. San Francisco: The Network; 1988. 
 

23. บทในหนังสือ (chapter in a book) 
 

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. 
 

24. ส่ิงตีพิมพก์ารประชุมวิชาการ (conference proceedings) 
 

Harnden P, Joffe JK, Jones WG, editors. Germ cell tumours V. Proceedings of the 5th Germ Cell 
Tumour Conference; 2001 Sep 13-15; Leeds, UK. New York: Springer; 2002. 
 

25. เอกสารตีพิมพก์ารประชมุวิชาการ (conference paper) 
 

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

  



16 
 

26. รายงานทางเทคนิค/วิทยาศาสตร ์(scientific or technical report) 
 

ฉบบัโดยหน่วยงานใหทุ้นอุดหนุน/อุมถมัภ ์(issued by funding/sponsoring agency) 
Yen GG (Oklahoma State University, School of Electrical and Computer Engineering, Stillwater, OK). 
Health monitoring on vibration signatures. Final report. Arlington (VA): Air Force Office of Scientific 
Research (US), Air Force Research Laboratory; 2002 Feb. Report No.: AFRLSRBLTR020123. 
Contract No.: F496209810049. 

 

ฉบบัโดยหน่วยงานจดัประชมุ (issued by performing agency) 
Russell ML, Goth-Goldstein R, Apte MG, Fisk WJ. Method for measuring the size distribution of 
airborne Rhinovirus. Berkeley (CA): Lawrence Berkeley National Laboratory, Environmental Energy 
Technologies Division; 2002 Jan. Report No.: LBNL49574. Contract No.: DEAC0376SF00098. 
Sponsored by the Department of Energy. 
 

27. ปริญญานิพนธ ์(dissertation) 
 

Borkowski MM. Infant sleep and feeding: a telephone survey of Hispanic Americans [dissertation]. 
Mount Pleasant (MI): Central Michigan University; 2002. 
 

28. ลิขสิทธ์ิ (patent) 
 

Pagedas AC, inventor; Ancel Surgical R&D Inc., assignee. Flexible endoscopic grasping and cutting 
device and positioning tool assembly. United States patent US 20020103498. 2002 Aug 1. 
 

ตวัอยา่งการอ้างอิงสาระตีพิมพอ่ื์น (other published material) 
 

29. บทความหนังสือพิมพ ์(newspaper article) 
 

Tynan T. Medical improvements lower homicide rate: study sees drop in assault rate. The 
Washington Post. 2002 Aug 12;Sect. A:2 (col. 4). 
 

30. สาระการได้ยิน/การเหน็ (audiovisual material) 
 

Chason KW, Sallustio S. Hospital preparedness for bioterrorism [videocassette]. Secaucus (NJ): 
Network for Continuing Medical Education; 2002. 
 

31. สาระกฎหมาย (legal material) 
 

สาธารณะ (public)  
Veterans Hearing Loss Compensation Act of 2002, Pub. L. No. 107-9, 115 Stat. 11 (May 24, 2001). 
 

ไม่เป็นพระราชบญัญตั/ิพระราชก าหนด (unenacted) 
ร่างพระราชบญัญตั ิ(bill) 
Healthy Children Learn Act, S. 1012, 107th Cong., 1st Sess. (2001). Code of Federal  
 

ขอ้บงัคบั/กฎเกณฑ ์(regulations)  
Cardiopulmonary Bypass Intracardiac Suction Control, 21 C.F.R. Sect. 870.4430 (2002). 
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การรบัฟงัความคดิเหน็ (hearing)  
Arsenic in Drinking Water: An Update on the Science, Benefits and Cost: Hearing Before the 
Subcomm. on Environment, Technology and Standards of the House Comm. on Science, 107th 
Cong., 1st Sess. (Oct. 4, 2001). 
 

32. แผนท่ี (map) 
 

Pratt B, Flick P, Vynne C, cartographers. Biodiversity hotspots [map]. Washington: Conservation 
International; 2000. 
 

33. พจนานุกรมและการอ้างอิงท่ีคล้ายคลึง (dictionary and similar references) 
 

Dorland's illustrated medical dictionary. 29th ed. Philadelphia: W.B. Saunders; 2000. Filamin; p. 675. 
 

ตวัอยา่งการอ้างอิงสาระไม่ตีพิมพ ์(unpublished material) 
 

34. รอตีพิมพห์รอืก าลงัมาถึง (in press or forthcoming) 
  

(หมายเหตุ NLM ชอบค าว่า “ก าลงัมาถงึ” มากกว่า “รอตพีมิพ”์ เพราะไมใ่ช่ทุกรายจะไดร้บัการตพีมิพ ์
Tian D, Araki H, Stahl E, Bergelson J, Kreitman M. Signature of balancing selection in Arabidopsis. 
Proc Natl Acad Sci U S A. Forthcoming 2002. 
 
 

ตวัอยา่งการอ้างอิงสาระอีเลค็ทรอนิกส ์(electronic material) 
 

35. CD-ROM 
 

Anderson SC, Poulsen KB. Anderson's electronic atlas of hematology [CD-ROM]. Philadelphia: 
Lippincott Williams & Wilkins; 2002. 
 

36. บทความวารสารในอินเตอรเ์น็ต (journal article on the Internet) (แกไ้ข 12 พฤษภาคม 2552) 
 

Abood S. Quality improvement initiative in nursing homes: the ANA acts in an advisory role. Am J 
Nurs [Internet]. 2002 Jun [cited 2002 Aug 12];102(6):[about 1 p.]. Available from: 
http://www.nursingworld.org/AJN/2002/june/Wawatch.htmArticle 
 

ทางเลอืกน าเสนอ (optional presentation) (ไม่ตอ้งมวีลใีนวงเลบ็ทีด่ดัแปลงชื่อย่อหวัชื่อวารสาร) 
Abood S. Quality improvement initiative in nursing homes: the ANA acts in an advisory role. Am J 
Nurs. 2002 Jun [cited 2002 Aug 12];102(6):[about 1 p.]. Available from: 
http://www.nursingworld.org/AJN/2002/june/Wawatch.htmArticle  
 

บทความลงในอนิเตอรล่์วงหน้าไปก่อนฉบบัพมิพเ์ล่ม (article published on the Internet ahead of the print 
version) ดขูอ้ 18 
 

รปูแบบทางเลอืกใชโ้ดย NLM ใน Medline/PubMed 
บทความพรอ้มเลขเอกสารแทนทีห่มายเลขหน้าแบบดัง้เดมิ  (article with document number in place of 
traditional pagination) 
Williams JS, Brown SM, Conlin PR. Videos in clinical medicine. Blood-pressure measurement. N 
Engl J Med. 2009 Jan 29;360(5):e6. PubMed PMID: 19179309. 

 

http://www.nursingworld.org/AJN/2002/june/Wawatch.htmArticle
http://www.nursingworld.org/AJN/2002/june/Wawatch.htmArticle
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บทความพรอ้มตวัเลขระบหุาวตัถุ (article with a Digital Object Identifier -DOI) 
Zhang M, Holman CD, Price SD, Sanfilippo FM, Preen DB, Bulsara MK. Comorbidity and repeat 
admission to hospital for adverse drug reactions in older adults: retrospective cohort study. BMJ. 
2009 Jan 7;338:a2752. doi: 10.1136/bmj.a2752. PubMed PMID: 19129307; PubMed Central PMCID: 
PMC2615549. 

 

บทความพรอ้มตวัระบหุาผูพ้มิพเ์ฉพาะแทนทีห่มายเลขหน้า/ตวัเลขระบุหาวตัถุ (article with unique 
publisher item identifier - pii in place of traditional pagination or DOI) 
Tegnell A, Dillner J, Andrae B. Introduction of human papillomavirus (HPV) vaccination in Sweden. 
Euro Surveill. 2009 Feb 12;14(6). pii: 19119. PubMed PMID: 19215721. 
 

37. บทความในอินเตอรเ์น็ต (monograph on the Internet) (แกไ้ข 12 พฤษภาคม 2552) 
 

Foley KM, Gelband H, editors. Improving palliative care for cancer [Internet]. Washington: National 
Academy Press; 2001 [cited 2002 Jul 9]. Available from: 
http://www.nap.edu/books/0309074029/html/. 
 

38.  แหล่งท่ีเกบ็รวบรวมข้อมลูเอกสารและส่ือประสมของหน่วยงาน (homepage/Web site) (แกไ้ข 12 
พฤษภาคม 2552)  

 

Cancer-Pain.org [Internet]. New York: Association of Cancer Online Resources, Inc.; c2000-01 
[updated 2002 May 16; cited 2002 Jul 9]. Available from: http://www.cancer-pain.org/. 
 

39. ส่วนของแหล่งท่ีเกบ็รวบรวมข้อมูลเอกสารและส่ือประสมของหน่วยงาน (part of a homepage/Web site) 
(แกไ้ข 12 พฤษภาคม 2552)  

 

American Medical Association [Internet]. Chicago: The Association; c1995-2002 [updated 2001 Aug 
23; cited 2002 Aug 12]. AMA Office of Group Practice Liaison; [about 2 screens]. Available from: 
http://www.ama-assn.org/ama/pub/category/1736.html 
 

40. ฐานข้อมูลในอินเตอรเ์น็ต (database on the Internet) (แกไ้ข 12 พฤษภาคม 2552) 
 

ฐานขอ้มลูเปิด (open database) 
Who's Certified [Internet]. Evanston (IL): The American Board of Medical Specialists. c2000 -[cited 
2001 Mar 8]. Available from: http://www.abms.org/newsearch.asp 

 

ฐานขอ้มลูปิด (closed database) 
Jablonski S. Online Multiple Congenital Anomaly/Mental Retardation (MCA/MR) Syndromes 
[Internet]. Bethesda (MD): National Library of Medicine (US); c1999 [updated 2001 Nov 20; cited 
2002 Aug 12]. Available from: 
http://www.nlm.nih.gov/archive//20061212/mesh/jablonski/syndrome_title.html 

 

41. ส่วนของฐานข้อมูลในอินเตอรเ์น็ต (part of a database on the Internet) (แกไ้ข 12 พฤษภาคม 2552) 
 

MeSH Browser [Internet]. Bethesda (MD): National Library of Medicine (US); 2002 -   . Meta-analysis 
[cited 2008 Jul 24]; [about 2 p.]. Available from: 
http://www.nlm.nih.gov/cgi/mesh/2008/MB_cgi?mode=&index=16408&view=concept MeSH Unique 
ID: D017418. 

http://www.nap.edu/books/0309074029/html/
http://www.cancer-pain.org/
http://www.ama-assn.org/ama/pub/category/1736.html
http://www.nlm.nih.gov/archive/20061212/mesh/jablonski/syndrome_title.html
http://www.nlm.nih.gov/cgi/mesh/2008/MB_cgi?mode=&index=16408&view=concept
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42. เวบ็ไซดท่ี์ให้บริการบนัทึกขอ้มูลส่วนตวั (blogs) (เพิม่เตมิ 12 พฤษภาคม 2552) 
 

Holt M. The Health Care Blog [Internet]. San Francisco: Matthew Holt. 2003 Oct -   [cited 2009 Feb 
13]. Available from: http://www.thehealthcareblog.com/the_health_care_blog/. 

 

KidneyNotes.com [Internet]. New York: KidneyNotes. c2006 -   [cited 2009 Feb 13]. Available from: 
http://www.kidneynotes.com/. 

 

Wall Street Journal. HEALTH BLOG: WSJ's blog on health and the business of health [Internet]. 
Hensley S, editor. New York: Dow Jones & Company, Inc. c2007 -   [cited 2009 Feb 13]. Available 
from: http://blogs.wsj.com/health/. 

 

มสีว่นร่วมในเวบ็ไซดท์ีใ่หบ้รกิารบนัทกึขอ้มลูสว่นตวั (contribution to a blog)  
Mantone J. Head trauma haunts many, researchers say. 2008 Jan 29 [cited 2009 Feb 13]. In: Wall 
Street Journal. HEALTH BLOG [Internet]. New York: Dow Jones & Company, Inc. c2008 -   . [about 
1 screen]. Available from: http://blogs.wsj.com/health/2008/01/29/head-trauma-haunts-many-
researchers-say/. 

 

Campbell A. Diabetes and alcohol: do the two mix? (Part 2). 2008 Jan 28 [cited 2009 Feb 13]. In: 
Diabetes Self-Management Blog [Internet]. New York: Diabetes Self-Management. [2006 Aug 14] -. 
2 p. Available from:  
http://www.diabetesselfmanagement.com/blog/Amy_Campbell/Diabetes_and_Alcohol_Do_the_Two_M
ix_Part_2 

 

Reider J. Docnotes: Health, Technology, Family Medicine and other observations [Internet]. [place 
unknown]: Jacob Reider. 1999 -   . CRP again ...; 2004 Apr 2 [cited 2009 Feb 13]; [about 1 screen]. 
Available from: http://www.docnotes.com/2004/04/crp-again.html 
International Committee of Medical Journal Editors site 

 

การเรียงเอกสารอ้างอิง 
 เอกสารอา้งองิเรยีงตามต่อเนื่องตามล าดบั (consecutively) เริม่ตัง้แต่กล่าวถงึแต่แรกในเนื้อหา   ระบุการ
อา้งองิในขอ้ความ ตาราง และ อธบิายตวัเลขอารบกิ (Arabic number) ภายในวงเลบ็   เอกสารอา้งในตาราง/รปูควรให้
ตวัเลขไปดว้ยกนักบัล าดบัก่อนหน้านี้    
 หวัชื่อวารสารควรเป็นตวัย่ออนัเป็นลลีาของวารสารใน Medline สามารถคน้ไดจ้าก Library’s Web site ของ 
NLM  
 บางวารสารขอใหผู้น้ิพนธอ์า้งองิเอกสารอา้งองิอเีลค็ทรอนิกส ์ ภายในวงเลบ็ หรอื ตวัเลขเอกสารอา้งองิ
ตามหลงัเนื้อหา   ผูน้ิพนธต์อ้งคน้หาว่าวารสารใดตอ้งการใหเ้สนองานในลกัษณะน้ี    
 
ตาราง (table)  
 ตารางควรครอบครอง (capture) ขอ้มลูขา่วสารอย่างสัน้กระชบั (concise) และ แสดงอย่างมปีระสทิธผิล 
(display efficiently)  และ ยงัตอ้งใหข้อ้มลูขา่วสาร  ตอ้งมรีะดบัรายละเอยีด/ความแม่นย า (detail/precision)   การ
รวบรวมขอ้มลูไวใ้นตารางกเ็พื่อลดความยาวของเน้ือหาในการพรรณนาขอ้มลู    
 ตารางควรเป็นบรรทดัเวน้บรรทดัในกระดาษแยกต่างหาก   ใหห้มายเลขตารางตามล าดบั  ไมค่วรใชเ้สน้ตัง้/
ขวางภายในตาราง (internal horizontal/vertical line)    ใหแ้ต่ละแถวแนวตัง้ (column) สัน้ หรอื หวัขอ้เป็นตวัย่อ 

http://www.thehealthcareblog.com/the_health_care_blog/
http://www.kidneynotes.com/
http://blogs.wsj.com/health/
http://blogs.wsj.com/health/2008/01/29/head-trauma-haunts-many-researchers-say/
http://blogs.wsj.com/health/2008/01/29/head-trauma-haunts-many-researchers-say/
http://www.diabetesselfmanagement.com/blog/Amy_Campbell/Diabetes_and_Alcohol_Do_the_Two_Mix_Part_2
http://www.diabetesselfmanagement.com/blog/Amy_Campbell/Diabetes_and_Alcohol_Do_the_Two_Mix_Part_2
http://www.docnotes.com/2004/04/crp-again.html
http://www.icmje.org/
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(abbreviated heading)   ผูน้ิพนธค์วรอธบิายสาระในสว่นล่างของตาราง (footnote) ไมใ่ช่สว่นหวัของตาราง (heading)   
อธบิายตวัย่อตามล าดบักล่าวคอื  *, †, ‡, §, ||, ¶, **, ††, ‡‡, §§, ||||, ¶¶ เป็นตน้ 
 ระบุหาตวัวดัตวัแปรทางสถติ ิ เช่น ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน (standard deviation) ค่าผดิพลาดมาตรฐาน 
(standard error) ของค่าเฉลีย่ (mean)   
 ตอ้งใหแ้น่ใจว่าทุกตารางมกีารอา้งองิในเนื้อหาสว่นผลการศกึษา/ผลลพัธ ์ 
 ถา้ใชข้อ้มลูจากแหล่งพมิพ/์ไม่พมิพอ์ื่นตอ้งไดร้บัอนุญาตและลงกติตปิระกาศอย่างครบถว้น 
 ส าหรบัวารสารอเีลค็ทรอนิกส ์   ตารางเพิม่เตมิควรบรรจขุอ้มลูครอบคลุมอย่างกวา้งขวาง  เพือ่ตพีมิพอ์ย่าง
พอเหมาะพอสม  และมจีดหมายเหตุใหผู้อ้่านสามารถขอขอ้มลูเพิม่เตมิจากผูน้พินธไ์ด ้    
 

รปู (figure/illustration)  
  รปูสามารถใชไ้ดท้ัง้การวาดแบบมอือาชพี (professionally drawn) และ ภาพถ่าย   หรอื เสนอดว้ยการพมิพ์
ดว้ยระบบดจิติอลคุณภาพ (photographic-quality digital print)    บางวารสารนอกจากตอ้งการรปูทีเ่หมาะต่อการพมิพ์
แลว้   ยงัตอ้งการภาพเป็นไฟลอ์เีลค็ทรอนิกสใ์นรปูแบบของ JPEG หรอื GIF อนัใหภ้าพคณุสงูเมื่อน าลงแหล่งทีเ่กบ็
รวบรวมขอ้มลูเอกสารและสือ่ประสมของหน่วยงาน  
 ผูน้ิพนธค์วรทบทวนก่อนสง่รปูวา่ ไฟลร์ปูในหน้าจอคอมพวิเตอรม์คีุณภาพตามมาตรฐานก าหนดหรอืไม่      
 ส าหรบัฟิมลเ์อก็ซเรย ์ภาพสแกน หรอื ภาพการวนิจิฉยัอื่น เชน่เดยีวกยัตวัอย่าง/ภาพทางพยาธวิทิยา   ควร
สง่ภาพทีค่มบนกระดาษมนั (glossy)  ไม่ว่าพมิพข์าวด าหรอืส ี นิยมกระดาษขนาด 127 X 173 มลิลเิมตร หรอื 5 X 7 
นิ้ว    
 บางวารสารวาดรปูใหใ้หม่ แต่บางวารสารไม่ท าให ้  
 ตวัอกัษร ตวัเลข และ สญัญลกัษณ์บนรปูควรชดัเจนและสอดคลอ้งกนักบัสิง่น าเสนอ    และตอ้งใหญ่พอ
เพื่อใหย้งัคงชดัเหน็ไดช้ดั (legible) เมื่อลดขนาดลงเพื่อตพีมิพ ์   
 รปูควรท าใหเ้ป็นแบบอธบิายตวัเอง (self-explanation) ใหม้ากทีส่ดุ  เน่ืองจากคนจ านวนมากจะใชโ้ดยตรงกบั
การน าเสนอสไลด ์(slide presentation) ได ้    
 หวัขอ้และการอธบิายรายละเอยีดอยู่ในการอธบิายภาพ   ไมใ่ชก่ารแสดงภาพดว้ยตวัมนัเองเท่านัน้ 
 รปูภาพควรมตีวัวดัขนาด/ความยาวภายใน (internal scale marker)   สญัญลกัษณ์ ลกูศร ตวัอกัษณในภาพ
ควรตดักบัภาพเบือ้งหลงัเพื่อใหเ้หน็อย่างชดัเจน 
 รปูทีแ่สดงบุคคลอนัอาจระบุหาตวับุคคลได ้  ตอ้งไดร้บัการอนุญาตเป็นรายลกัษณ์อกัษรก่อนถ่ายภาพ รปู
ควรมหีมายเลขเรยีงตามล าดบั  เพื่ออา้งองิในเนื้อหา    
 ถา้รปูเคยไดร้บัการตพีมิพม์าก่อน   ควรลงกติตกิรรมประกาศแหล่งดัง้เดมิ และ ขออนุญาตเป็นรายลกัษณ์
อกัษณเพื่อผลติ/ตพีมิพภ์าพซ ้า   การไดร้บัอนุญาตเป็นความตอ้งการโดยไม่ค านึงถงึความเป็นผูน้ิพนธ/์เจา้ของสิง่พมิพ ์
(authorship/publisher)  ยกเวน้เป็นเอกสารสาธารณะ (public domain)  
 ภาพสบีางวารสารตอ้งการทัง้ภาพในเนกาตปิ/พอสติปิ (negative/positive transparency) หรอืภาพพมิพส์ ี
(color print)   หากผูน้ิพนธก์ าหนดพืน้ทีภ่าพทีต่อ้งการลงตพีมิพก์จ็ะเป็นประโยชน์ต่อบรรณาธกิาร   อน่ึง บางวารสาร
พมิพภ์าพสต่ีอเมื่อผูน้ิพนธจ์่ายเงนิเพิม่เป็นค่าใชจ้่ายเท่านัน้ 
 ผูน้ิพนธค์วรปรกึษาวารสารเกีย่วกบัความตอ้งการใหเ้สนอภาพในรปูแบบอเีลค็ทรอนิกส ์   
  

การอธิบายภาพ (legend for figure/illustration)  
ควรพมิพค์ าอธบิายภาพบรรทดัเวน้บรรทดั  เริม่ในหน้าแยกต่างหาก   ดว้ยตวัเลขอารบกิตรงกบัภาพ   เมื่อ

ใชส้ญัญลกัษณ์ ลกูศร ตวัเลข ตวัอกัษร ระบุสว่นต่างๆของภาพ  ตอ้งมกีารระบชุี้/อธบิายในค าอธบิายภาพอย่างชดัเจน   
อธบิายการวดัภายในภาพ/ระบุวธิกีารยอ้มสใีนภาพจุลทรรศน์ (photomicrograph)  
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หน่วยการวดั (unit of measurement)  
 การวดัความยาว ความสงู น ้าหนกั และ ปรมิาตร ควรรายงานในระบบเมตรกิ (เมตา กโิลกรมั ลติร) หรอื 
ทศนิยมหลายจุด    
 อุณหภูมคิวรเป็นองศาเซลเซยีส (degree Celsius) 
 ความดนัโลหติควรเป็นมลิลเิมตรปรอท (millimeters of mercury) นอกจาก วารสารตอ้งการหน่วยการวดัอื่น 
 แต่ละวารสารมคีวามแปรผนัของการใชห้น่วยรายงานการวดัดา้นโลหติวทิยา (hematologic) ชวีเคมคีลนิิก 
(clinical chemistry) และ อื่นๆ    ผูน้ิพนธต์อ้งคน้หาขอ้มลูส าหรบัผูน้ิพนธข์องวารสารนัน้ๆ    การรายงานขอ้มลู
หอ้งปฏบิตักิารควรกระท าทัง้ทอ้งถิน่ (local) และ ระบบหน่วยสากล (international system of units)   บรรณาธการ
อาจรอ้งขอใหผู้น้ิพนธเ์พิม่ทางเลอืกหรอืไมใ่ชห่น่วยสากลกไ็ด ้  เพราะหน่วยสากลไม่ไดใ้ชก้นัอยา่งแพรห่ลาย 
  ความเขม้ขน้ของยาอาจรายงานทัง้หน่วยสากลและไมใ่ชห่น่วยสากล   แต่สิง่เป็นทางเลอืกควรใสไ่วใ้นวงเลบ็
ตามความเหมาะสม 
  
ตวัย่อและสญัญลกัษณ์ (abbreviation and symbol) 
 ใชเ้พยีงตวัย่อมาตรฐาน  การใชต้วัย่อไมม่าตรฐานท าใหผู้อ้่านสบัสน   ควรหลกีเลีย่งตวัย่อในหวัเรื่อง (title) 
ของตน้ฉบบั   เมื่อกล่าวถงึครัง้แรกควรใชต้วัย่อตามหลงัค าเตม็และย่อในวงเลบ็  ยกเวน้ค ายอ่นัน้เป็นมาตรฐานของ
หน่วยการวดั  
 

รายงานการทดลองสุ่มอิสระ (randomized trial)  
 

CONSORT 2010 ตรวจรายการของขอ้มลูขา่วสารเพื่อใหค้รบถว้น 
 

ส่วนย่อย/หวัข้อ รายการ 
ท่ี 

รายการตรวจเลือก อยู่ในรายงาน
หมายเลขหน้า  

หวัเรือ่ง/บทคดัย่อ (title and abstract)  
 1a ระบ ุ (identification) วา่เป็นการทดลองสุม่อสิระ 

(randomized trial) ในหวัเรื่อง (title)  
 

1b สรุปโครงสรา้ง (structured summary) ของการออกแบบ
การทดลอง (trial design) วธิกิาร ผลการศกึษา และ 
ขอ้สรุป  
ส าหรบัแนวเฉพาะส าหรบับทคดัย่อใหค้น้หาใน 
CONSORT ส าหรบับทคดัย่อ 

 

บทน า (introduction)  
ภูมหิลงัและวตัถุประสงค ์
(background and 
objectives  

2a ภูมหิลงัวทิยาศาสตร ์ (scientific background) และการ
อธบิายความเป็นเหตุผล (rationale) 

 

2b วตัถุประสงคจ์ าเพาะ (specific objectives) หรอื 
สมมุตฐิาน (hypotheses) 
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วิธีการ (methods) 
การออกแบบการทดลอง 
(trial design) 

3a พรรณนาการออกแบบการทดลอง เช่น สิง่คู่ขนาน/เชงิตวั
ประกอบ (parallel/factorial) รวมถงึอตัราสว่นการแบง่
สรร 

 

3b สิง่เปลีย่นแปลงอนัส าคญัต่อวธิกีารภายหลงัการเริม่ตน้
การทดลอง (trial commencement) เป็นตน้วา่ 
กฎเกณฑก์ารคดัเขา้ (eligible criteria) พรอ้มเหตุผล 

 

ผูเ้ขา้ร่วมการศกึษา 
(participant)  

4a เกณฑก์ารคดัเขา้ส าหรบัผูเ้ขา้ร่วมการศกึษา  
4b สิง่แวดลอ้มและต าแหน่งแห่งหน (setting/location) การ

เกบ็ขอ้มลู 
 

วธิกีารปฏบิตั ิ
(intervention) 

5 การปฏบิตักิารในแต่ละกลุ่มดว้ยรายละเอยีดเพยีงพอ 
เพื่อใหไ้ดค้ าตอบ (replication)  รวมถงึการบรหิารจดัการ
อย่างแทจ้รงิเมื่อไร/อย่างไร (how/when actually 
administer)  

 

ผลทีไ่ดร้บั (outcomes) 6a ใหค้ าจ ากดัความอย่างสมบรูณ์ (completely define)ไว้
ก่อนอย่างจ าเพาะ (pre-specific) เกีย่วกบัการวดัผลที่
ไดร้บัปฐมภูม/ิทุตยิภูม ิ  รวมถงึประเมนิอย่างไร/เมื่อไร 
(how/when assess)  

 

6b การเปลีย่นแปลงใด (any change) ต่อผลทีไ่ดร้บัจากการ
ทดลอง  หลงัเริม่การทดลองพรอ้มเหตุผล 

 

ขนาดตวัอย่าง (sample 
size) 

7a ก าหนด (determine) ขนาดตวัอย่างอย่างไร  
7b เมื่อปฏบิตัไิด ้ อธบิายการวเิคราะหร์ะหว่างการศกีษา 

(interim analyses) และ การหยุดแนวทางการชีน้ า 
(stopping guideline)  

 

การสุม่: 
(randomization) 

   

 การเรยีงล าดบั
(sequence)  

   การก่อก าเนิด
(generation) 

 

8a วธิกีารใชเ้พื่อก่อนก่อก าเนิดการเรยีงล าดบัต าแห่นงแห่ง
หนการสุม่ (random allocation sequence)  

 

8b ชนิดของการสุม่ (type of randomization) รายละเอยีด
ของการก าหนดขอบเขตใด (any restriction) เช่น การ
จดัเป็นกลุ่ม/ขนาดกลุ่ม (blocking/block size)  

 

 ต าแหน่งแห่งหน  
   กลไกการปกปิด

(concealment 
mechanism) 

9 กลไกใชใ้นการด าเนินการเรยีงล าดบัแห่งการสุม่ เชน่ 
บรรจุภณัฑห์มายเลขเรยีงล าดบั (sequentially 
numbered container)   
อธบิายขัน้ตอนการปกปิดการเรยีงล าดบัจนกว่า
มอบหมาย (assign) วธิกีารปฏบิตั ิ
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  การด าเนินการ  
  (implementation) 

10 ใครเป็นคนก่อก าเนิดการเรยีงล าดบัต าแหน่งแห่งหนการ
สุม่ และ ใครเป็นคนมอบหมายการวธิกีารปฏบิตัต่ิอ
ผูป้ว่ย 

 

การปกปิด (blinding) 11a ถา้มกีารปกปิด  ใครเป็นผูถู้กปกปิดภายหลงัการ
มอบหมายวธิปีฏบิตั ิ ยกตว้อย่าง ผูเ้ขา้ร่วมการศกึษา ผู้
ใหบ้รกิาร ผูป้ระเมนิผลทีไ่ดร้บั) และ ท าอย่างไร 

 

11b ถา้ใหต้รงประเดน็ พรรณนาความคลา้ยคลงึกนัของ
วธิกีารปฏบิตั ิ(similarity of intervention)  

 

วธิกีารทางสถติิ
(statistical methods) 

12a วธิกีารทางสถติใิชใ้นการเปรยีบเทยีบระหว่างกลุ่มส าหรบั
ผลทีไ่ดร้บัปฐมภมู/ิทุตยิภูม ิ 

 

12b วธิกีารส าหรบัการวเิคราะหเ์พิม่เตมิ เช่น การวเิคราะห์
กลุ่มย่อย (subgroup) และ การวเิคราะหก์ารปรบัเปลีย่น/
เปลีย่นแปลง (adjusted analysis)  

 

ผลลพัธ ์(results) 
การลื่นไหลของผูร้่วม
การศกึษา (participant 
flow) แนะน าใหใ้ช้
แผนภูม ิ(diagram)  

13a ส าหรบัแต่ละกลุ่มมอบหมายใหจ้ านวนผูเ้ขา้ร่วม
การศกึษา  ไดร้บัการรกัษาตามมุ่งหมาย (intended 
treatment) และ ไดร้บัการวเิคราะหผ์ลทีไ่ดร้บัปฐมภูม ิ

 

13b ส าหรบัแต่ละกลุ่ม ใหค้ าอธบิายเมื่อมกีารขาดหาย (loss) 
และ คดัออก (exclusion) ภายหลงัการสุม่ 

 

การคดัสรร 
(recruitment) 

14a ก าหนดวนัอย่างชดัเจนเกีย่วกบัระยะเวลาการคดัสรร 
และ การตดิตาม (follow-up) 

 

14b ท าไมการทดลองสิน้สดุ/หยุด (end/stop)  
ขอ้มลูพืน้ฐาน (baseline 
data) 

15 ตารางแสดงขอ้มลูทัว่ไปพืน้ฐาน (baseline 
demographic) และ ลกัษณะเฉพาะทางคลนิิก (clinical 
characteristics) ส าหรบัแต่ละกลุ่ม  

 

จ านวนวเิคราะห ์ 
(numbers analyzed) 

16 ส าหรบัแต่ละกลุ่ม  จ านวนผูเ้ขา้ร่วมศกึษา (ตวัหาร – 
denominator) รวมเขา้ไว ้ (include) แต่ละการวเิคราะห ์
และ การวเิคราะหเ์ป็นกลุ่มมอบหมายดัง้เดมิหรอืไม ่
(original assigned group) 

 

ผลทีไ่ดร้บัและการ
ประมาณค่า (outcomes 
and estimation) 

17a ส าหรบัแต่ละผลทีไ่ดร้บัปฐมภมู/ิทุตยิภมู ิ ผลลพัธส์ าหรบั
แต่ละกลุ่ม และ การขนาดประสทิธผิลประมาณค่า 
(estimated effect size) และ ความแม่นย า (precision) 
เช่น 95% confidence interval 

 

17b ส าหรบัผลทีไ่ดร้บัเป็นสองฐาน/สองสว่น (binary 
outcomes) แนะน าใหเ้สนอทัง้ขนาดประสทิธผิลสมับรูณ์
และสมัพทัธ ์(absolute/relative effect size)   
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การวเิคราะหป์ระกอบ
(ancillary analyses) 

18 ผลลพัธข์องการวเิคราะหอ์ื่นใดอนักระท า  รวมถงึการ
วเิคราะหก์ลุ่มย่อย และ การวเิคราะหป์รบัเปลีย่น/
เปลีย่นแปลง  จ าแนกความแตกต่างจากสิง่ทีร่ะบุไวก้่อน
กบัการส ารวจ (exploratory)  

 

อนัตราย (harms) 19 ผลทีไ่ม่ตัง้ใจ (unintended effect) หรอื อนัตรายทีส่ าคญั 
(all harm) ทัง้หมดในแต่ละกลุ่ม (แนวทางเฉพาะใหด้ใูน 
CONSORT เกีย่วกบั harm) 

 

การอภิปราย (discussion) 
ขอ้จ ากดั (limitations) 20 ขอ้จ ากดัการทดลอง (trial limitation) กล่าวถงึแหล่งที่

อาจมอีคต ิ (potential bias) ความไม่แน่ชดั 
(imprecision) และ ถา้ตรงประเดน็ ความหลากหลาย 
(multiplicity) ของการวเิคราะห ์ 

 

การกล่าวสรุป 
(generalizability) 

21 การกล่าวสรุป เช่น ความมเีหตุผลภายนอก (external 
validity) การน าไม่ประยุกตใ์ช ้ (applicability) ของสิง่พบ
การทดลอง  

 

การท านาย 
(interpretation)  

22 การท านายสอดคลอ้งกนั (consistent) กบัผลการศกึษา/
ผลลพัธ ์ สมดุลกบัผลประโยชน์/อนัตราย และ พจิารณา
หลกัฐานตรงประเดน็ (relevant evidence) อื่น  

 

ข้อมูลข่าวสารอ่ืน 
การลงทะเบยีน 
(registration) 

23 หมายเลขการลงทะเบยีน และ การลงทะเบยีนการ
ทดลอง 

 

ระเบยีบการ (protocol) 24 ทีซ่ึง่ระเบยีบการการทดลองสามารถประเมนิ ถา้หาได ้  
แหล่งทุน (funding) 25 แหล่งทุน และ สิง่สนบัสนุนอื่น เช่น เภสชัภณัฑ ์ระเบยีบ

การของผูใ้หทุ้น  
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รายงานคณุภาพของการประเมินค่าแบบไม่สุ่มของวิธีการปฏิบติัสาธารณสุข/พฤติกรรมสุขภาพ 
(nonrandomized Evaluations of Behavioral and Public Health Interventions) 

 

การตรวจเลอืก TREND 2004 version 1.0 
 

ส่วนย่อย/หวัข้อ รายการ 
ท่ี 

ตวับอก (descriptor)  ตวัอยา่งจากวิจยัพฤติกรรมป้องกนั 
เอชไอวี 

หวัเรือ่ง/บทคดัย่อ/ค า

ส าคญั (keywords)  

1 - ขอ้มลูขา่วสารเกีย่วกบักลุ่มคน
ไดร้บัสรร (allocate) อย่างไรต่อ
วธิกีารปฏบิตั ิ(intervention)  

- แนะน าโครงสรา้งบทคดัย่อ 
(structures abstract) 

- ข้อมูลข่าวสารต่อประชากร

เป้าหมาย (target population) 

หรอื ตวัอย่างการศึกษา (study 

sample)  

ตวัอย่างหวัเรื่อง: การทดลองแบบไม่สุม่
ของวธิกีารปฏบิตัใิหค้ าปรกึษาเอชไอวี
องิคลนิิก (clinical based) ส าหรบัผูใ้ช้
ยาเสพตดิหญงิชาวอเมรกินัอาฟรกินั 

บทน า 2 ภูมหิลงัวทิยาศาสตร ์ (scientific 
background) และ การอธบิายความ
เป็นเหตุผล (explanation of 
rationale)  

 

  ภูมหิลงั (background)  ทฤษฎี (theory) ใช้ในการออกแบบ 

(designing) วิธีการปฏิบติั

พฤติกรรม (behavioral 

intervention) 

ตวัอย่าง (ทฤษฎทีีใ่ช)้ วธิกีารปฏบิตัโิรค
เอดสอ์งิชุมชน (community based) ต่อ
ทฤษฎกีารเรยีนรู ้(learning theory)   

วิธีการ 

ผูเ้ขา้ร่วมการศกึษา 3 - เกณฑค์ดัเขา้ (eligibility criteria)  
รวมถึง เกณฑ ์ ณ ระดบัความ

แตกต่าง (criteria at different) 

ในการคดัสรร/แผนการสุ่ม

ตวัอยา่ง (sampling plan) เช่น 

เมือง (city) คลินิก (clinic) ผูร้บ้

การศึกษา (subject)  

- ตวัอย่าง (วธิกีารสุม่); ใชร้ายการเรยีง
ภาวะตวัอกัษรเลข (alphanumeric 
sorted list) ของสถานทีอ่นัเป็นไปได ้
(possible venue) และ เวลาส าหรบั
การระบุหาผูร้บ้การศกึษา ทุกสบิ 
(every tenth) หน่วยเวลาสถานที ่
(venue-time unit) ถูกเลอืกส าหรบั
ต าแหน่งแห่งหน และ เลอืกเวลา 
(timing) ส าหรบัการคดัสรร 
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  - วธิกีารคดัสรร เช่น การสง่ต่อ 
(referral, การคดัเลอืกดว้ยตนเอง 
(self-selection)  รวมถงึวิธีการ

สุ่มตวัอยา่ง (sampling method) 

ถา้มแีผนการสุม่อย่างเป็นระบบ 
(systematic)    

- ตวัอย่าง (สิง่แวดลอ้มการคดัสรร): 
เขา้ถงึ (approach) ผูร้บัการศกึษา
โดยผูน้ าความเหน็เพื่อน (peer 
opinion leader) ระหว่างการสนทนา
ทีบ่ารเ์กย ์  

  - ส่ิงแวดล้อมการคดัสรร 

(recruitment setting)  
- สิง่แวดลอ้ม และ ต าแหน่งแห่งหน 

(location) การเกบ็ขอ้มลู 

 

วธิกีารปฏบิตั ิ 4 รายละเอยีดของวธิกีารปฏบิตัติัง้ใจมุ่ง
ถงึแต่ละภาวะการศกึษา (study 
condition) และ บรหิารจดัการตาม
ความเป็นจรงิ (actually 
administered) เมื่อไร/อย่างไร 
โดยเฉพาะอย่างยิง่ประกอบดว้ย 
- เน้ือหา (content): ใหอ้ะไร 
- วธิสีง่มอบ (delivery method): ให้

เน้ือหาอย่างไร 
- หน่วยการส่งมอบ (unit of 

delivery): ผูร้บัการศึกษาจดัเป็น

กลุ่มอย่างไรระหวา่งการส่งมอบ 

- ผูส้ง่มอบ (deliverer): ใครเป็นคน
สง่มอบวธิกีารปฏบิตั ิ

- ส่ิงแวดล้อม: ส่งมอบวิธีการ

ปฏิบติัการท่ีไหน 

- ระยะเวลา/ปรมิาณการสมัผสั 
(exposure quantity/duration): 
ตัง้ใจสง่มอบกีค่าบ/ตอน  
(session/episode)  ตัง้ใจใหก้นิ
เวลานานเท่าไร 

- ช่วงเวลา (time span): ตัง้ใจท า
การสง่มอบวธิกีารปฏบิตัแิต่ละ
หน่วยนานเท่าไร 

- ตวัอย่าง (หน่วยการสง่มอบ): สง่มอบ
วธิกีารปฏบิตัแิก่กลุ่มเลก็อนัมผีูร้บั
การศกึษา 5 ถงึ 8 คน 

- ตวัอย่าง (สิง่แวดลอ้ม): สง่มอบ
วธิกีารปฏบิตัทิีบ่าร ์  สง่มอบวธิกีาร
ปฏบิตัใินคาบ 1 ชัว่โมงจ านวน 5 
คาบ  วธิกีารปฏบิตัปิระกอบดว้ยการ
ใหค้ าปรกึษา/การทดสอบเอชไอวี
มาตรฐาน และ การใหค้ าปรกึษาหลงั
การทดสอบคาบละ 30 นาท ี

- ตวัอย่างช่วงเวลา: สง่มอบแต่ละคาบ
วธิกีารปฏบิตัใินคาบ 1 ชัว่โมง 
จ านวน 5 คาบ สปัดาหล์ะ 1 ครัง้ เป็น
เวลา 5 สปัดาห ์  สง่มอบวธิกีาร
ปฏบิตันิานกว่าระยะเวลา 1 เดอืน 

- ตวัอย่าง (กจิกรรมเพื่อเพิม่การปฏบิตัิ
ตาม/การยดึตดิ): ใหค้ปูองรถเมล ์
สแตมป์อาหาร  
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  - กิจกรรม (activity) เพื่อเพ่ิมการ

ปฏิบติัตาม (compliance) หรอื 

การยึดติด (adherence) เช่น ส่ิง

กระตุ้น (incentive) 

-  

วตัถุประสงค ์ 5 สมมุตฐิาน 
(hypotheses)/วตัถุประสงค ์ 

 

ผลทีไ่ดร้บั (outcome) 6 - ใหค้ าจ ากดัความชดัเจนการวดั 
(measurement) ผลทีไ่ดร้บัปฐม
ภูม/ิทุตยิภมู ิ(primary/secondary)  

- วิธีการใช้เพือ่รวบรวมขอ้มูล 

(data collection) และ วธิกีารใดใช้
เพิม่พนู (enhance) คุณภาพการ
วดั (quality of measurement)  

ตวัอย่าง (วธิกีารใชเ้พื่อรวบรวมขอ้มลู): 
รายงานตนเอง (self-report) ของขอ้มลู
พฤตกิรรม (behavioral data) ใช้
แบบสอบถามบรหิารจดัการโดยผู้
สมัภาษณ์เป็นสว่นตวั (face-to-face 
interviewer-administered 
questionnaire) ใชเ้ครื่องมอืบรหิาร
จดัการเองฟงัดว้ยการใชค้อมพวิเตอร์
ช่วย (audio-computer-assisted self-
administered instrument)  

ขนาดตวัอย่าง (sample 
size)  

7 ก าหนดขนาดตวัอย่างอย่างไร และ 
เมื่อปฏบิตัใิช ้ (applicable) อธบิายกา
รวธิเิคราะหร์ะหว่างการศกึษา 
(interim analysis) และ กฎเกณฑ์
การหยุดการศกึษา (stopping rules) 

 

วิธีการมอบหมาย 

(assignment method)  

8 - หน่วยการมอบหมาย 

มอบหมายหน่วยเพื่อภาวะ

การศึกษา (study condition) 

เช่น ปัจเจก (individual) กลุ่ม 

(group) ชมุชน (community)  

- วิธีการใช้มอบหมายหน่วยเพือ่

ภาวะการศึกษา รวมถึง

รายละเอียดการก าหนด

ขอบเขต (restriction) เช่น การ

จดัเป็นกลุ่ม (blocking) การ

แบ่งเป็นชัน้ (stratification) การ

ท าให้ลด (minimization)  

- ตวัอย่าง 1 (วธิกีารมอบหมาย): 
มอบหมายผูร้บัการศกึษาเพื่อภาวะ
การศกึษา  ดว้ยการใชก้ารสลบัการ
เรยีงล าดบั (alternating sequence) 
ในทีซ่ึง่ผูร้บัการศกึษาไดร้บัการขึน้
ทะเบยีน (enroll) เช่น 1, 3, 5 เป็นตน้ 
มอบหมายภาวะวธิปีฏบิตั ิ
(intervention condition) และ กลุ่ม
สลบั เช่น 2, 4, 6 เป็นตน้ มอบหมาย
เป็นภาวะเปรยีบเทยีบ (comparison 
condition) 
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  - แง่มุมการคดัเข้า (inclusion of 

aspect) กระท า (employ) เพื่อ

ช่วยลดอคติท่ีเป็นไปให้น้อย 

(minimize potential bias) รวมถึง 

ส่ิงเก่ียวขอ้งกบัการไมสุ่่ม เช่น 

การจบัคู ่(matching) 

- ตวัอย่าง 2 (วธิกีารมอบหมาย): 
สปัดาหเ์ลขคี ่ (odd week) เช่น 1, 3, 
5   มอบหมายผูร้บัการศกึษาเขา้ร่วม 
(attend) คลนิิกวนัจนัทร ์ วนัพธุ และ 
วนัศุกร ์ เป็นภาวะวธิกีารปฏบิตั ิ และ 
ผูร้บัการศกึษาเขา้รว่มคลนิิกวนั
องัคาร วนัพฤหสั และ วนัเสาร ์ เป็น
ภาวะเปรยีบเทยีบ   อน่ึง จดัการ
กลบักนั (reverse) เมื่อเป็นสปัดาห์
เลขคู่ 

การปกปิด 
(blinding/mask)  

9 ไม่ว่าผูเ้ขา้ร่วมการศกึษา 
(participant)  กลุ่มบรหิารจดัการ
วธิกีารปฏบิตั ิ (administering the 
intervention) และ กลุ่มประเมนิผลที่
ไดร้บั (assessing the outcomes) 
ไดร้บัการปกปิดการมอบหมายภาวะ
การศกึษา  ถา้เป็นเช่นนัน้ ให้
กล่าวถงึค านึงว่า การปกปิดบรรลุ

ได้อย่างไร (accomplish) และ 

ประเมนิ (assess) อย่างไร  

ตวัอย่าง (การปกปิด): สมาชกิผูศ้กึษา 
(staff member) กระท าการประเมนิโดย
ไม่เกีย่วกบัการด าเนินการ (implement) 
ในแงมุ่มใดของวธิกีารปฏบิตั ิ และ รูจ้กั
ผูเ้ขา้ร่วมการศกึษาเพยีงหมายเลขระบุ
การศกึษา (study identifier number)   

หน่วยการวเิคราะห ์ (unit 
of analysis)  

10 - พรรณนาหน่วยเลก็ท่ีสุด 
(smallest unit) อนัวิเคราะหเ์พื่อ
ประเมินประสิทธิผลวิธีการ
ปฏิบติั (intervention effect) เช่น 
ปัจเจก กลุม่ หรอื ชุมชน 

- ถ้าหน่วยการวิเคราะหแ์ตกต่าง
จากหน่วยการมอบหมาย (unit 
of assignment)  วิธีการ
วิเคราะห ์(analytical method) ใช้
เพื่อรายงาน (account) ส่ิงน้ี เช่น 
การปรบัเปล่ียน/เปล่ียนแปลง 
(adjust) ความผิดพลาด
มาตรฐาน (standard error) โดย
ผลการออกแบบ (design effect) 
หรอื ใช้การวิเคราะหห์ลาย
ระดบั (multilevel analysis)  

- ตวัอย่าง 1 (หน่วยการวเิคราะห)์: 
เพราะมอบหมายภาวะศกึษากระท า
กลุ่มของปจัเจก กระท าการวเิคราะห์
ในระดบักลุ่ม  ใชร้ปูแบบผล
ผสมผสาน (mixed effect model) 
รายงานส าหรบัการสุม่ผลผูร้บั
การศกึษาในแต่ละกลุ่ม 

- ตวัอย่าง 2 (หน่วยการวเิคราะห)์: 
เพราะกระท าการสุม่การวเิคราะหใ์น
ระดบัปจัเจก/ชุมชน  ก่อนอื่น
ประมาณค่า (estimate) ใช้
สมัประสทิธิค์วามสมัพนัธร์ะหว่าง
กลุ่ม (intraclass correlation 
coefficient) เพื่อปรบัเปลีย่น/
เปลีย่นแปลงความผดิพลาดมาตรฐาน  
ประมาณค่าก่อนค านวนชว่งความ
เชื่อมัน่ (confidence interval)  
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วธิกีารทางสถติ ิ
(statistical methods) 

11 - วธิกีารทางสถติใิชเ้พื่อเปรยีบเทยีบ
กลุ่มศกึษาส าหรบัผลทีไ่ดร้บัปฐม
ภูม ิ รวมถงึวธิกีารซบัซอ้น 
(complex methods) ส าหรบัขอ้มลู
สมัพนัธ ์(correlated data)  

- วธิกีารทางสถติใิชส้ าหรบัการ
วเิคราะหเ์พิม่เตมิ (additional 
analysis) เช่น การวเิคราะหก์ลุ่ม
ย่อย และ การวเิคราะห์
ปรบัเปลีย่น/เปลีย่นแปลง 

- วิธีการส าหรบัการกล่าวหา/ระบ ุ

(imputing) ข้อมลูผิดพลาดสูญ

หาย (missing data) ถ้ามีการใช้ 

- โปรแกรมประมวลผลทางสถิติ 

(statistical software) ท่ีใช้ 

-  

ผลการศึกษา/ผลลพัธ ์

  การลื่นไหลของ
ผูเ้ขา้ร่วมการศกึษา 
(participant flow  

12 - การลื่นไหลของผูเ้ขา้รว่ม
การศกึษาผ่านแต่ละระยะ (stage) 
ของการศกึษา: การลงทะเบยีน 
การมอบหมาย ต าแหน่งแห่งหน 
และ การสมัผสัวธิกีารปฏบิตั ิ การ
วเิคราะหต์ดิตามผล แนะน าใหใ้ช้
แผนภูม ิ(diagram)  

- การลงทะเบยีน: จ านวนผูเ้ขา้รว่ม
การศกึษาคดักรองเพื่อคดัเขา้ 
จ านวนคดัเขา้/ไม่คดัเขา้ทีพ่บ 
จ านวนปฏเิสธการลงทะเบยีน และ 
จ านวนลงทะเบยีนในการศกึษา 

- การมอบหมาย: จ านวนผูเ้ขา้รว่ม
การศกึษามอบหมายภาวะ
การศกึษา 
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  - ต าแหน่งแห่งหน/การสมัผสัวธิกีาร
ปฏบิตั:ิ จ านวนผูเ้ขา้ร่วมการศกึษา
มอบหมายต่อแต่ละภาวะ
การศกึษา และ จ านวนผูเ้ขา้รว่ม
การศกึษาผูไ้ดร้บัแต่ละวธิกีาร
ปฏบิตั ิ

- การตดิตามผล: จ านวนผูเ้ขา้รว่ม
การศกึษาผูต้ดิตามผลครบถว้น/ไม่
ครบถว้น เช่น สญูหาย การ
ตดิตาม แบ่งตามภาวะการศกึษา 

- พรรณนาการเบีย่งเบนระเบยีบการ 
(protocol deviation) พรอ้มเหตุผล 

 

การลงทะเบยีน  13 - ระบุวนัของระยะเวลาลงทะเบยีน 
และ การตดิตามผล 

 

ขอ้มลูเสน้ฐาน (baseline 
data)  

14 - ขอ้มลูทัว่ไปเสน้ฐาน (baseline 
demographic) และ ลกัษณะ
จ าเพาะคลนิิก (clinical 
characteristics) ของผูเ้ขา้รว่ม
การศกึษาในแต่ละภาวะการศกึษา 

- ลกัษณะจ าเพาะเส้นฐานส าหรบั

แต่ละภาวะการศึกษา ตรง

ประเดน็ต่อการวิจยัป้องกนัโรค

จ าเพาะ (specific disease 

prevention research)   
- การเปรียบเทียบเส้นฐาน (basic 

comparison) ของกลุ่มติดตาม

ผล และ กลุ่มเกบ็ไวใ้น

การศึกษา (retained) ทัง้หมด 

และ โดยภาวะการศึกษา 

- เปรียบเทียบระหวา่งประชากร

ศึกษาเส้นฐาน และ ประชากร

เป้าหมาย (target population) 

อนัมีส่วนเข้ารว่ม (interest) 

- ตวัอย่าง (ลกัษณะจ าเพาะเสน้ฐานต่อ
วจิยัป้องกนัเอชไอว)ี: พฤตกิรรมการ
ทดสอบเอชไอว ี และ สถานะ
น ้าเหลอืงเอชไอว ี(HIV serostatus)  
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เส้นฐานมีค่าเท่ากนั/

สมมูล (baseline 

equivalence) 

15 - ขอ้มลูกลุ่มศกึษามคี่าเท่ากนั/
สมมลู ณ เสน้ฐาน และ วธิกีาราง
สถติใิชใ้นการควบคุมความ
แตกต่างเสน้ฐาน (baseline 
difference)  

ตวัอย่าง (เสน้ฐานมคี่าเท่ากนั/สมมลู): 
กลุ่มวธิกีารปฏบิตั/ิกลุ่มเปรยีบเทยีบไม่มี
ความแตกต่างทางสถติใินแง่มมุขอ้มลู
พืน้ฐาน (เพศ อายุ เชือ้ชาตเิผ่าพนัธุ ์
(race) หรอื ความเป็นชาตพินัธุ;์ ค่า p > 
0.05 ส าหรบัแต่ละกลุ่ม) แต่กลุ่มวธิกีาร
ปฏบิตัมิรีายงานเสน้ฐานเกีย่วกบัการใช้
ยาเสพตดิชนิดฉีดความถีบ่่อยกว่า (p = 
0.03)   
การวเิคราะหแ์บบถดถอย (regression 
analyses) รวมถงึความถีก่ารฉดียาเสพ
ตดิเสน้ฐานเป็นตวัแปรร่วม (covariate) 
ในรปูแบบ (model)  

จ านวนวเิคราะห ์
(numbers analyzed) 

16 - จ านวนกลุ่ม  จ านวนผูเ้ขา้รว่ม
ศกึษา )ตวัหาร  – denominator) 
รวมถงึการวเิคราะหแ์ต่ละภาวะ
การศกึษา โดยเฉพาะอย่างยิง่ เมื่อ
ตวัหารเปลีย่นส าหรบัผลทีไ่ดร้บั
อนัแตกต่าง (different outcome)  
บอกกล่าวผลลพัธใ์นจ านวน
สมับรูณ์ (absolute number) เมื่อ
เป็นไดเ้หมาะสม (feasible)  

- ขอ้บ่งชี ้ (indication) ของ
ยุทธศาสตรก์ารวเิคราะห ์
(analysis strategy) เป็นการรกัษา
ตามมุ่งหมาย (intended to treat) 
หรอื ถา้ไม่ พรรณนาคนไม่ปฏบิตัิ
ตาม (noncomplier) ไดร้บัการ
รกัษาในการวเิคราะหอ์ย่างไร   

- ตวัอย่าง (จ านวนผูเ้ขา้รว่มการศกึษา
ในการวเิคราะห)์: การวเิคราะหการใช้
ถุงยางอนามยัเพยีงผูร้ายงานการ
ตดิตามผล 6 เดอืน มกีารร่วมเพศ
ทางช่องคลอด/ทวารหนกัใน 3 เดอืน
ทีผ่่านมา (75/125 ส าหรบักลุ่มวธิกีาร
ปฏบิตั ิและ 35/60 ในกลุ่มมาตรฐาน)  

- ตวัอย่าง (การรกัษาตามมุ่งหมาย) : 
การวเิคราะหป์ฐมภูมเิป็นการรกัษา
ตามมุ่งหมาย และ รวมผูร้บัการศกึษา
ทุกคนตามมอบหมายดว้ยตวัแปร
ขอ้มลูผลทีไ่ดร้บั 9 เดอืน (125/176 
คนมอบหมายเป็นวธิกีารปฏบิตั ิ และ 
110/164 คนมอบหมายเป็นภาวะมา
ตนฐาน) 

ผลทีไ่ดร้บัและการ
ประมาณค่า 

17 - ส าหรบัผลทีไ่ดร้บัแต่ละปฐมภมู/ิ
ทุตยิภมู ิ ผลสรุป (summary) ของ
ผลลพัธแ์ต่ละภาวะการศกึษา และ 
ประมาณค่าขนาดผล (effect size) 
และ  ค่าช่วงความเชื่อมัน่ 
(confidence interval) เพื่อบง่ชี้
ความแม่นย า 

-  
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  - การคดัเขา้ของสิง่พบอนัไมม่คี่า 
(null) หรอื ลบ (negative) 

- การคดัเข้าของผลลพัธจ์ากการ

ทดสอบอนัพรรณนาวิถีทางอนั

เป็นสาเหต ุ (causal pathway) 

ผา่นวิธีการปฏิบติัอนัตัง้ใจ

ปฏิบติั (intend to operate) ถ้ามี     

-  

การวเิคราะหป์ระกอบ
(ancillary analyses) 

18 - สรุปการวเิคราะหอ์ื่น รวมถงึ กลุ่ม
ย่อย หรอื การวเิคราะหจ์ ากดั
ขอบเขต (restricted analyses) 
บ่งชีส้ ิง่อนัพรรณนา/ส ารวจ 
(exploratory) 

ตวัอย่าง (การวเิคราะหป์ระกอบ): แมว้่า
การศกึษาไมม่กี าลงัอทิธพิล (power) 
ส าหรบัสมมตุฐิานน้ี  การวเิคราะหส์ ารวจ 
(exploratory analyses) แสดงว่าผล
วธิกีารปฏบิตัไิม่ส าคญักว่า (greater) ใน
ผูห้ญงิ กว่าในผูช้าย (แมว้่าไม่มี
นยัส าคญัทางสถติ)ิ  

 19 - สรุปผลไม่พงึประสงค ์ (adverse 
event) ทัง้หมด หรอื ผลไมต่ัง้ใจใน
แต่ละภาวะการศกึษา (รวมถงึ การ
วดัสรุป ประมาณค่าขนาดผล ชว่ง
ความเชื่อมัน่)  

ตวัอย่าง (ผลไม่พงึประสงค)์: ต ารวจ
ควบคุม (crack down) การคา้ประเวณี 
(prostitution) อนัเป็นตวัขบัเคลื่อน
เป้าหมายประชากร  ควบคุมโสเภณี 
(commercial sex worker) ในพืน้ทีน่อก
การลงทะเบยีน/สุม่ตวัอย่าง 

การอภิปราย  

การท านายผล 
(interpretation)  

20 - การท านายผลผลลพัธอ์นัเป็น
น าไปสูร่ายงานสมมตุฐิาน
การศกึษา  แหล่งอคตอินัเป็นไป
ได ้ (potential bias) การวดัอนัไม่
แน่ชดั (imprecision of measure) 
การวเิคราะหต์วัผบผนัการคณู 
(multiplicative analyses) และ 
ขอ้จ ากดั/จุดอ่อน 
(limitation/weakness) ของ
การศกึษา 
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  - การอภิปรายผลอนัน ามาสู่การ

รายงานกลไก (mechanism) 

วิธีการปฏิบติัท่ีตัง้ใจท างาน 

(intend to work) หรอื วิถีทางอนั

เป็นสาเหต ุ หรอื กลไก/การ

อธิบายทางเลือก 

- การอภิปรายผลส าเรจ็ 

(success) และ ส่ิงกีดขวาง 

(barrier) ต่อการด าเนินการ

วิธีการปฏิบติั ความถกูต้อง

ซ่ือสตัย ์ (fidelity) ของการ

ด าเนินการ 

- การอภปิรายการด าเนินการการ
วจิยั แผนการ (programmatic) 

หรอื นโยบาย (policy) 

 

ความสามารถในการแปร
ผลสูป่ระชากรเป้าหมาย 
(generalizability)  

21 - ความสามารถในการแปรผลสู่
ประชากรเป้าหมาย เท่ากบัความมี
เหตุผลภายนอก (external 
validity) ของสิง่พบการศกึษา  
น าไปสูก่ารรายงานประชากร
ศกึษา ลกัษณะของวธิกีารปฏบิตั ิ
ระยะเวลานานของการตดิตามผล 
(length of follow-up) ส่ิงกระตุ้น 
(incentives) อตัราการปฏิบติั
ตาม (compliance rate) 
ส่ิงแวดล้อม/ท่ีตัง้จ าเพาะอนั
เก่ียวข้องกบัการศึกษา และ 
ประเดน็เน้ือหา (contextual) อ่ืน  

 

หลกัฐานทัง้หมด (overall 
evidence)  

22 การท านายผลทัว่ไป (general 
interpretation) ของผลลพัธใ์นเนื้อหา
ของหลกัฐานปจัจุบนั (current 
evidence) และ ทฤษฎปีจัจุบนั 
(current theory)  

 

หมายเหตุ การปกปิดผูเ้ขา้ร่วมศกึษา หรอื คนทีบ่รหิารจดัการวธิกีารปฏบิตัอิาจไม่ตรงประเดน็ หรอื เป็นไปไดส้ าหรบัวธิปีฏบิ้ตดิา้นพฤตกิรรมส่วนใหญ่   ทฤษฎใีชใ้น
การออกแบบวธิปีฏบิตั ิ(ขอ้ 2) สามารถรายงานเป็นส่วนหนึ่งของ ขอ้ 4  การเปรยีบเทยีบระหวา่งประชากรศกึษา ณ เสน้ฐาน และ ประชากรเป้าหมายอนัมสี่วนเขา้ร่วม 
ขอ้ 14 สามารถรายงานเป็นส่วนหนึ่งของ ขอ้ 21  การพรรณนาด้วยตวัหนา (boldface) เป็นการเพิม่/ประยุกตอ์ย่างจ าเพาะ หรอื เน้นเพิม่จาก CONSORT statement 
หรอื อธบิายเอกสารส าหรบัจาก CONSORT statement ใหต้วัอย่างตรงประเดน็ส าหรบัหวัเรื่อง/ตวับอก (topic/descriptor) ใดทีไ่ม่เป็นตวัหนา  รปูแบบโครงสรา้งของ
การอภปิรายน าเสนอในวารสาร Annals of Internal Medicine ส่วนขอ้มลูขา่วสารส าหรบัผูน้ิพนธท์ี่ URL: www.annals.org วนัที ่16 กนัยายน พ.ศ. 2546  

http://www.annals.org/
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รายงานความแม่นย าการวินิจฉัย (diagnostic accuracy)  
 

STARD 2003 ตรวจรายการส าหรบัการศกึษาความแม่นย าการวนิิจฉยั  
 

ส่วนย่อย/หวัข้อ รายการ 
ท่ี 

รายการตรวจเลือก อยู่ในรายงาน
หมายเลขหน้า 

หวัเรือ่ง/บทคดัย่อ/ค า

ส าคญั (keywords)  

1 ระบุบทความเป็นการศกึษาความแม่นย าการวนิจิฉยั 
(diagnostic accuracy)  
แนะน าเป้าหมายหวัขอ้ใหญ่การแพทย ์ (medical subject 
heading – MeSH) เป็น ความไว (sensitivity) และ 
ความจ าเพาะ (specificity)  

 

บทน า 2 กล่าวถงึค าถามวจิยั (research question) หรอื ความมุ่ง
หมายการศกึษา (study aim) เช่น การประมาณค่าความ
แม่นย าการวนิิจฉยั หรอื  
เปรยีบเทยีบ (comparing) ความแม่นย าระหว่างการ
ทดสอบ (test) หรอื ขา้ม (across) กลุ่มผูเ้ขา้รว่ม
การศกึษา  

 

วิธีการ 

ผูเ้ขา้ร่วมการศกึษา 3 ประชากรศกึษา (study population) เกณฑก์ารคดัเขา้/คดั
ออก (inclusion/exclusion criteria) สิง่แวดลอ้ม (setting) 
ต าแหน่งแห่งหน (location) การเกบ็ขอ้มลู 

 

 4 การคดัสรรผูเ้ขา้ร่วมการศกึษา (participant recruitment): 
การคดัสรรองิกบัอาการปรากฏ (present symptom) 
ผลลพัธ ์(result) จากการทดสอบก่อนหน้า (previous test) 
หรอื ขอ้เทจ็จรงิ (fact) ว่าผูเ้ขา้ร่วมการศกึษาไดร้บัการ
ทดสอบชีด้ชัน ี (index test) หรอื มาตรฐานอา้งองิ 
(reference standard) หรอืไม ่

 

 5 การสุม่ผูเ้ขา้ร่วมศกึษา (participant sampling): ประชากร
ศกึษามกีารต่อเนื่องเรยีงล าดบั (consecutive series) ของ
ผูเ้ขา้ร่วมศกึษาทีจ่ ากดัความ (define) ในหวัขอ้ที ่3 และ 4 
หรอืไม่  ถา้ไม่ ระบ ุ (specify) ว่าผูเ้ขา้ร่วมการศกึษาถูก
คดัเลอืกเพิม่เตมิ (further select) อย่างไร  

 

วธิกีารทดสอบ  
(test methods) 

7 มาตรฐานอา้งองิ และ ความเป็นเหตุผล (rationale)   
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 8 ขอ้มลูจ าเพาะทางเทคนิก (technical specification) ของ
วสัดุและวธิกีาร (material and methods) อนัเกีย่วขอ้ง 
(involve) ว่าการวดั (measurement) เกดิขึน้เมื่อไร/
อย่างไร  และ/หรอื  
อา้งถงึ (cite) เอกสารอา้งองิ ส าหรบัการทดสอบชีด้ชันีและ
มาตรฐานอา้งองิ   

 

 9 ใหค้ าจ ากดัความ/ความเป็นเหตุผล (definition/rationale) 
ของ/ส าหรบั หน่วย (unit) เกณฑต์ดั (cut off) และ/หรอื  
การแบ่งประเภท/หมวดหมู ่ (category) ของผลลพัธข์อง
การทดสอบชีด้ชันี และ มาตรฐานอา้งองิ 

 

 10 จ านวน (number) การอบรม (training) และ ทกัษะความ
เชีย่วชาญ (expertise) และ การอ่าน (reading) การ
ทดสอบชีด้ชันี และ มาตรฐานอา้งองิ  

 

 11 ผูอ้่านผล (reader) การทดสอบชีด้ชัน ี และ มาตรฐาน
อา้งองิถูกปกปิด (blind/mask) มใิหท้ราบผลลพัธข์องการ
ทดสอบอื่น (other test) หรอืไม่ และ  
มกีารพรรณนาขอ้มลูขา่วสารคลนิิก (clinical information) 
อื่นแก่ผูอ้่านผลหรอืไม ่

 

วธิกีารทางสถติ ิ
(statistical methods) 

12 วธิกีารส าหรบัการค านวณ (calculating) หรอื การวดั
เปรยีบเทยีบ (measure of diagnostic accuracy)  และ  
วธิกีารทางสถติอินัใชแ้สดงปรมิาณความไม่แน่นอน 
(quantify uncertainty) เช่น รอ้ยละ 95 ค่าช่วงความ
เชื่อมัน่ (95% confidence intervals) 

 

 13 วธิกีารส าหรบัการค านวณการท าซ ้าการทดสอบ (test 
reproducibility) ถา้มกีารท า 

 

ผลการศึกษา/ผลลพัธ ์

ผูเ้ขา้ร่วมการศกึษา 14 เมื่อกระท าการศกึษา  รวมถงึวนัเริม่ตน้/สิน้สดุการคดัสรร  
 15 ลกัษณะจ าเพาะ (characteristics) ของขอ้มลูทัว่ไป/คลนิิก

ของประชากรศกึษา (อย่างน้อยขอ้มลูขา่วสารเกีย่วกบัอาย ุ
เพศ แถบกวา้งของอาการปรากฎ (spectrum of 
presenting symptom) 
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 16 จ านวนผูเ้ขา้รว่มการศกึษาอนัพอใจ (satisfy) ส าหรบั
เกณฑก์ารคดัเขา้ผูไ้ดร้บั/เผชญิ (undergo) การทดสอบชี้
ดชันี และ/หรอื มาตรฐานอา้งองิ     
พรรณนาว่าท าไมผูเ้ขา้ร่วมการศกึษาลม้เหลวทีจ่ะไดร้บั/
เผชญิการทดสอบอย่างหนึ่งอย่างใด (either test)  
แนะน าใหใ้ชแ้ผนภมู ิ(diagram) 

 

ผลลพัธก์ารทดสอบ (test 
results)  

17 ระยะห่างเวลา (time-interval) ระหว่างการทดสอบชีด้ชัน ี
และ มาตรฐานอา้งองิ กบั การรกัษาใด (any treatment) 
อนัใหร้ะหว่างนัน้  

 

 18 การกระจาย (distribution) ของความรุนแรงโรค (severity 
of disease)   ดว้ยการระบุเกณฑ ์ (define criteria) ในผู้
ภาวะเป้าหมาย (target condition) เป็นตน้ว่า การวนิิจฉยั
อื่นในผูเ้ขา้ร่วมการศกึษาโดยปราศจากภาวะเป้าหมาย 

 

 19 การท าตารางไขว้ (cross tabulation) ของผลลพัธก์าร
ทดสอบชีด้ชัน ี  รวมถงึผลลพัธท์ีผ่ดิพลาดสญูหาย/ท านาย
ไม่ได ้ (miss/indeterminate result) โดยผลลพัธข์อง
มาตรฐานอา้งองิ 
สว่นผลลพัธต่์อเนื่อง (continuous result)  มกีารกระจาย
ของผลลพัธก์ารทดสอบดว้ยผลลพัธข์องมาตรฐานอา้งองิ 

 

 20 ผลไม่พงึประสงคใ์ด (adverse event) จากการกระท าการ
ทดสอบชีด้ชันี และ มาตรฐานอา้งองิ  

 

การประมาณค่า 
(estimate) 

21 การประมาณค่าของการวดั/ความแม่นย าการวนิจิฉยั ของ
ความไม่แน่นอนทางสถติ ิ เช่น รอ้ยละ 95 ค่าชว่งความ
เชื่อมัน่ (95% confidence intervals) 

 

 22 ผลลพัธท์ านายไม่ไดอ้ย่างไร ขอ้มลูผดิพลาดสญูหาย และ 
จดัการ (handle) ค่าผดิปกต ิ (outlier) ของการทดสอบ
อย่างไร 

 

 23 ประมาณค่าของความแปรผนั (variability) ความแม่นย า
การวนิิจฉยั (diagnostic accuracy) ระหว่างผูเ้ขา้รว่ม
การศกึษากลุ่มย่อย ผูอ้่านผล หรอื ศนูยต์รวจ (center) ถา้
มกีารท า 

 

 24 ประมาณค่าของการท าซ ้าการทดสอบ ถา้มกีารท า  

การอภิปราย 25 อภปิรายการใชป้ระโยชน์ต่อการใหบ้รกิารคลนิิก (clinical 
applicability) ของสิง่พบการศกึษา (study finding)  
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รายงานความแม่นย าการวินิจฉัย (diagnostic accuracy)  
 

STROBE statement 2007 ตรวจรายการการศกึษาสงัเกตการณ์ รวมการศกึษา (study) แบบกลุ่ม (cohort) ผูป้ว่ย
เปรยีบเทยีบ (case-control) และ แบบตดัขวาง (cross-sectional)  
 

 รายการ
ท่ี ค าแนะน า 

หวัเรือ่ง และ  
บทคดัยอ่   

1 -  ชีบ้่ง (indicate) การออกแบบการศกึษาดว้ยการใชค้ าใชบ้่อยในหวัเรื่อง/
บทคดัย่อ 

- บทคดัย่อใหม้ขีอ้มลูขา่วสารและสรุปดุลภาพ (balanced summary) ของ
สิง่ทีท่ า/สิง่ทีพ่บ (what was done/what was found) 

บทน า  
ภูมหิลงั/ 
ความเป็นเหตุผล
(background/rationale) 

2 อธบิายภมูหิลงัวทิยาศาสตร ์และ ความเป็นเหตุผลส าหรบัการรายงานการ
ชนัสตูร (investigation)  

วตัถุประสงค ์ 3 กล่าวถงึวตัถุประสงคจ์ าเพาะ (specific objectives) รวมถงึสมมตุฐิาน 
(hypotheses) อนัจ าเพาะไวก้่อน 

วิธีการ 
การออกแบบการศกึษา 
(study design) 

4 น าเสนอองคป์ระกอบอนัเป็นกุญแจ (key element) ของการออกแบบ
การศกึษาในบทความ 

สิง่แวดลอ้ม (setting) 5 พรรณนาสิง่แวดลอ้ม ต าแหน่งแห่งหน และ วนัอนัตรงประเดน็ (relevant 
date) รวมถงึ ระยะเวลาของการคดัสรร (enrollment) การสมัผสั (exposure) 
การตดิตามผล (follow-up) และ การรวบรวมขอ้มลู (data collection)  

ผูเ้ขา้ร่วมการศกึษา 
(participants) 

6 - การศึกษาแบบกลุ่ม: ใหเ้กณฑก์ารคดัเขา้ (eligible criteria) และ 
แหล่ง/วธิกีารการเลอืก (selection) ผูเ้ขา้ร่วมการศกึษา  พรรณนาวธิกีาร
ตดิตามผล 

- การศึกษาผูป่้วยเปรียบเทียบ: ใหเ้กณฑก์ารคดัเขา้ และ แหล่ง/วธิกีาร
ของการคน้หาผูป้ว่ย (case ascertainment) และ การเลอืกกลุ่มควบคุม 
(control selection)   ใหค้วามเป็นเหตุผลส าหรบัการเลอืกผูป้ว่ย และ 
กลุ่มควบคมุ 

- การศึกษาแบบตดัขวาง: ใหเ้กณฑก์ารคดัเขา้ (eligible criteria) และ 
แหล่ง/วธิกีารการเลอืกผูเ้ขา้ร่วมการศกึษา 

- การศึกษาแบบกลุ่ม: ส าหรบัการศกึษาจบัคู ่(match study) ใหจ้บัคู่
เกณฑ/์จ านวน (criteria/number) ของกลุ่มสมัผสั/กลุ่มไม่สมัผสั 

- การศึกษาผูป่้วยเปรียบเทียบ: ส าหรบัการศกึษาจบัคู ่(match study) 
ใหจ้บัคู่เกณฑ/์จ านวนของกลุ่มควบคุมต่อกรณีผูป้ว่ย (controls per 
case)  

ตวัแปร (variables) 7 ใหค้ าจ ากดัความของผลทีไ่ดร้บั (outcome) การสมัผสั (exposure) ตวั
ท านาย (predictor) ตวัผสมปนเป (confounder) และ ตวัประยุกตผ์ล (effect 
modifier)  ใหเ้กณฑก์ารวนิจิฉยั (diagnostic criteria) ถา้ใช ้  
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แหล่ง/การวดัขอ้มลู 
data sources/ 
measurement 

8* ส าหรบัตวัแปรของความสนใจ (variable of interest) แต่ละตวั ให้
แหล่งขอ้มลู (source of data) และ รายละเอยีดวธิกีาร (detail of method) 
ของการประเมนิ/การวดั (assessment/measurement)  
พรรณนาความคลา้ยคลงึอนัเปรยีบเทยีบกนัได ้(comparability) ของวธิกีาร
ประเมนิ (assessment method) ถา้มมีากกว่า 1 กลุ่ม 
   
* ใหข้อ้มลูขา่วสารแยกจากผูป้ว่ย/กลุ่มควบคุมในการศกึษาผูป้ว่ย
เปรยีบเทยีบ และ ถา้ใชไ้ด ้ส าหรบักลุ่มสมัผสั/กลุ่มไม่สมัผสัในการศกึษา
แบบกลุ่ม และ แบบตดัขวาง 

อคติ (bias) 9 พรรณนาความพยายาม (effort) ใดเพื่อกล่าวถงึแหล่งอคตทิีเ่ป็นไปได ้
ขนาดการศกึษา (study 
size) 

10 อธบิายว่าถงึขนาดการศกึษาอยา่งไร 

ตวัแปรคุณภาพ
(quantitative variables) 

11 อธบิายว่าจดัการตวัแปรคุณภาพในการวเิคราะหอ์ย่างไร   ถา้ใช ้พรรณา
การเลอืกการจบักลุ่มแบบไหน ท าไม 

วธิกีารทางสถติ ิ
statistical methods 

12 - พรรณนาวธิกีารทางสถติทิุกวธิกีาร รวมถงึ วธิกีารใชเ้พื่อควบคมุการ
ผสมปนเป (confounding)  

- พรรณนาวธิกีารใดใชเ้พื่อตอบสอบ (examine) กลุ่มย่อย และ กลุ่ม
ปฏสิมัพนัธ ์(interaction)  

- อธบิายกล่าวถงึขอ้มลูผดิพลาดสญูหายอย่างไร  
- การศึกษาแบบกลุ่ม: ถา้ใช ้อธบิายว่าผดิพลาดสญูเสยีอย่างไร 
- การศึกษาผูป่้วยเปรียบเทียบ: ถา้ใช ้อธบิายว่าผดิพลาดสญูเสยี

อย่างไร  เพื่อกล่าวถงึการตดิตามผล 
- การศึกษาแบบตดัขวาง: ถา้ใช ้พรรณนาวธิกีารวเิคราะหน์ าไปสู่

รายงานยุทธศาสตรก์ารสุม่ (sampling strategy)  
- พรรณนาการวเิคราะหค์วามไว (sensitivity analyses) 

 
การรายงานแบบอ่ืน 

1. การทบทวนอยา่งเป็นระบบ (systemic review) และ การวเิคราะหอ์ภมิาน (meta-analysis) ตรวจเลอืก
รายการดว้ย PRISMA statement เพื่อประเมนิประโยชน์/อนัตราย (benefit/harm) ของวธิกีารปฏบิตักิาร
ดแูลสขุภาพ (health care intervention)  

- การทบทวนอยา่งเป็นระบบ หมายถงึ การทบทวนของค าถามเป็นสตูรชดัเจน (clearly 
formulated question) อนัใชว้ธิกีารแน่ชดั/เป็นระบบ (systemic/explicit method) เพื่อระบุหา/
เลอืก/ประเมนิค่า (identify/select/appraise) งานวจิยัทีต่รงประเดน็  วธิกีารทางสถติ ิ (การ
วเิคราะหอ์ภมิาน) อาจ/ไม่อาจใชในการวเิคราะหแ์ละสรุปผลลพัใ์นการศกึษาทีร่วบรวม 

- การวเิคราะหอ์ภมิานพาดพงิ (refer) ต่อเทคนิคทางสถติ ิ(statistical techniques) ในการทบทวน
เชงิระบบ  เพื่อผสามผสาน (integrate) ผลลพัธข์องการศกึษาทีร่วบรวม  

ตรวจเลอืกรายการดว้ย PRISMA คน้ไดท้ี ่URL: http://www.prisma-statement.org/usage.htm  
2. การวจิยัคุณภาพ (qualitative research) ตรวจเลอืกรายการดว้ย COREQ คน้ไดท้ี ่ URL: 

http://intqhc.oxfordjournals.org/content/19/6/349.long 

http://www.prisma-statement.org/usage.htm
http://intqhc.oxfordjournals.org/content/19/6/349.long
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3. บทความการปรบัปรุงคุณภาพในการดแูลสขุภาพ (quality improvement in healthcare) ตรวจเลอืก
รายการดว้ย SQUIRE คน้ไดท้ี ่URL: http://squire-statement.org/  

4. การรายงานค าแนะน าส าหรบัการศกึษาพยากรณ์ตวัชีว้ดัเนื้องอก (tumor marker prognostic study) 
ตรวจเลอืกรายการดว้ย REMARK คน้ไดท้ี ่URL: http://www.equator-network.org/index.aspx? 

5. การรายงานวจิยัการสงัเคราะหว์จิยัสขุภาพเชงิคุณภาพ (the synthesis of qualitative health research) 
ตรวจเลอืกรายการดว้ย ENTREQ คน้ไดท้ี ่URL: http://www.biomedcentral.com/1471-2288/12/181  

6. การรายงานการประเมนิเศรษฐศาสตรส์ขุภาพรวมเป็นหนึ่ง (consolidated health economic evaluation 
reporting) ตรวจเลอืกรายการดว้ย CHEERS คน้ไดท้ี ่ URL:  
http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10198-013-0471-6  
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