การเขียนบทความทางวิทยาศาสตรการแพทย
งานทางวิทยาศาสตรการแพทย มีสวนสําคัญในการสงเสริมใหอาชีพแพทยไดมีวิธีปฏิบัติ
อยางถูกตอง ทันสมัย รวดเร็ว และเกิดประโยชนสูงสุดตอผูปวย ในอดีตที่ผานมาแพทย
ในประเทศไทยสวนใหญจะอยูในสภาพผูบริโภคขอมูล มากกวาที่จะเปนผูผลิตขอมูล สรางองค
ความรูใหมใหเกิดขึ้นรวมทั้งการ ประยุกตไปใชใหเกิดประโยชน ในปจจุบันการแพทยของประเทศ
จะเจริญกาวหนา จําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีการสรางขอมูลองคความรูใหมเกิดขึ้น การสรางองค
ความรูใหม ๆ ใหเกิดประโยชนตอมนุษยชาติ จําเปนตองมีการเผยแพรเพื่อนําไปใชใหเกิด
ประโยชนอยางแทจริง
งานวิจัยทางวิทยาศาสตร จําเปนตองมีการแขงขัน
การเกิดความรูใหม ตองมีการแขงขันใหทันยุคทันสมัยอยูตลอด มากกวาที่จะเปนผูตาม
งานดังกลาวจึงจําเปนตองแขงขัน
โดยสายงานแพทยจะมุงเนนงานทางสายอาชีพ มากกวาทางสายวิชาการ โดยลักษณะงาน
ประเทศจะพัฒนาไดจําเปนตองมีงานวิจัยและพัฒนา จึงควรมีการสงเสริมงานวิชาการเพื่อสราง
พื้นฐานใหมั่นคงแข็งแรง
งานวิจัยที่มีการเผยแพรนอกจากจะนําชื่อเสียงมาใหแลว ยังชวยสงเสริมความกาวหนาใน
อาชีพสายงานอีกดวย โดยทัว่ ไป ความกาวหนาในสายวิชาการจะวัดที่ผลงานที่ไดมาตรฐาน และถา
งานนั้นมีสวนในการพัฒนาจะคุณคาทางทรัพยสินอีกดวย
ในป พศ. 2541 เมื่อวัดผลงานที่ลงพิมพในวารสารนานาชาติ Asiaweek จัดอันดับ
ประเทศไทยอยูในอันดับที่ 52 (Asiaweek 6 มีนาคม 2541) นับวาอยูในอันดับที่คอนขางทาย
ดังนั้นจึงตองอาศัยการพัฒนางานทางวิทยาศาสตรในประเทศไทยอีกจํานวนมาก
เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถงานทางดานวิทยาศาสตร
การลงพิมพผลงานวิชาการในวารสาร
ผลงานที่ไดรับการลงพิมพจะตองมีความใหม นวภาพหรือ original เนื้อหาอยูแนวหนา
new frontier และยังอาศัยความมีชื่อเสียงของนักวิจัย เปนที่ยอมรับอีกดวย หลายครั้งนักวิจัย
หนาใหมอาจพบอุปสรรคบาง แตขอใหพยายามเมื่อติดตลาดแลวจะงายขึ้นเรื่อย ๆ นอกจากนี้

บางครั้งยังคํานึงถึงสํานักของงานวิจัย
งานวิจัยดวย

จึงจําเปนที่จะตองเผยแพรชื่อเสียงของสํานักหรือหนวย

งานวิจัยที่ดีจะตองตามสากล Biomedical research
ในปจจุบันจะมีการปกปองสิทธิผูปวยกันมาก การทํางานวิจัยจะตองปฏิบัติตามหลักสากล
ในการทํางาน Biomedical research งานวิจัยที่ดีจะตองเตียมบทความตามสากลเพื่อลงพิมพที่
เกี่ยวกับ biomedical journal โดยหาดูไดจาก BMJ 1991;302:338-41, N Engl J Med
1991;324:428-8 รายละเอียดจะเนนการเตรียมผลงานทางวิทยาศาสตรจะรวมถึงจริยธรรมการ
ศึกษาวิจยั (Ethics) และสถิติที่ใชในงานวิจัย
การเลือกวารสาร
วารสารที่ดีหรือมี impact สูงจะ เปนวารสารที่เปนรายสัปดาห เชน Science, Nature,
N Eng J Med, Lancet, JAMA ผลงานที่จะตองลงในวารสารดังกลาวได จะมีการแขงขันที่สูง
มาก และจะมี high impact วารสารที่เปน monthly bimonthly etc ก็จะลดหลั่นลงมา การ
บอกวาวารสารใดมี impact สูง จะดูจากการนําไปใชอางอิงในวารสารอื่น จึงมีตัวเลขที่ใช
เปรียบเทียบเรียก impact factor ในที่นี้จะไมกลาวในรายละเอียด วารสารที่มี impact factor
สูงจะมีอัตราการแขงขันในการลงพิมพสูงตามไปดวย (Inpact factor คือตัวเลขที่บงบอกวา
บทควารสารนั้นถูกนําไปอางอิงในวารสารอืน่ บนฐานขอมูล ISI ในปถัดไปเปนจํานวน
การเลือกวารสารจะตองเลือกใหตรงศาสตร หรืองานของเรา เชน ผลงานวิจัยทางไวรัส ก็
จะมีวารสารทางไวรัส (virology) เปนจํานวนมาก เชน J Virol, Virol, J Gen Virol, Arch
Virol, Acta Virol เปนตอง การเลือกวารสารตองพิจารณาตามความเปนไปไดของผลงานที่จะมี
โอกาศเขาไปแขงขัน

ชื่อของผูนิพนธ
ความสําคัญของชื่อจะใหความสําคัญของชื่อแรกคือผูวจิ ัยหลัก
ชือ่ สุดทายหรือ
correspondence จะเปนผูรับผิดชอบงานวิจัย ผูที่จะมีชื่อหรือเปนเจาของในบทความนั้นจะตอง
เปนผูที่คิด แนวคิดรวมตั้งแตเริ่มแรก วิเคราะหสังเคราะหขอมูล เรียบเรียง แกไข และไดตรวจ

ตนฉบับลาสุด ผูที่ไมไดมีแนวคิดเริ่มตนและรวมกันในงานวิจัยและอานบทความ เชนตรวจทาง
หองปฏิบัติการให เขียนบทความให (scientific writer) ไมจําเปนตองมีชื่ออยูใ นบทความ แต
ควรอยูในกิตติกรรมประกาศ จึงควรปฏิบัติกันอยางเครงครัด
การตั้งชื่อเรื่อง
ชื่อเรื่องตองกระทัดรัด มีคําของ key words และตองแสดงความเปนนานาชาติ ไม
จําเปนตองใสชื่อประเทศ เชน Thai patient ถาโรคนั้นไมแตกตางกันในระดับนานาชาติ จะมองดู
เปน บทความงานวิจัยประจําทองถิ่นมากกวา ยกเวนเนื้อเรื่องเกี่ยวกับระบาดวิทยาหรือขอมูลนั้น
จําเพาะสําหรับประเทศนั้นหรือภูมิภาคนั้น
การจัดรูปแบบบทความ
การเตรียมรูปแบบบทความในระดับนานาชาติ สามารถหาดูไดจาก
www.icmje.gov
รวบรวมโดย International Committee of Medical Journal Editor
คําแนะนําการเขียนบทความลงพิมพในวารสาร
เมื่อเลือกวารสารไดแลว
มีความจําเปนที่จะตองหาบทแนะนําการเขียนบทความลงใน
วารสารนั้น (Instruction to authors) สามารถหาไดจากวารสารนั้น โดยจากวารสารเลมแรกของ
volume หรือหาไดจาก www ของวารสารนั้น Raymon H Milford Library ของ Medical
College of Ohio รวบรวม Instruction to authors ของวารสารทั้งหมดไวใน
www.mco.edu/lib/instr/libinsta.html

การเขียนเอกสารอางอิง
การเขียนเอกสารอางอิง วิธีการเขียนที่ถูกตองสามารถดูรูปแบบโดยรวมไดจาก Instruction to authors
หรือ ถาเปน electronic Journal หรือจะอางอิงขอมูล electronic ที่ถูกตอง สามารถดูวิธีการเขียนไดจาก
URL: http://libweb.uoregon.edu/network/citing/html
การชวยเขียนใหไดเร็วและถูกตองขึ้น
สามารถหา software มาชวยเพิ่มเติมคือ “endnote” โปรแกรมดังกลาวเปนโปรแกรม
จัดการโดยเฉฑาะเกี่ยวกับเอกสารอางอิง การจัดรูปแบบเอกสารองอิง รวมทั้งการดึงขอมูลอางอิง
จาก medline หรือ pubmed

การเขียนบทความ
หลีกเลี่ยงการอัดเนื้อหาแนนเกินไป คํายอ ตัวเลข p value ศัพทเทคนิคเฉพาะตัวตรง
ตัวเอียง เชน ชื่อ gene, ภาษาลาติน ชื่อแบคทีเรีย ไวรัสตองเปนตัวเอียง
ควรระวังคํายอ
คํายอบางครั้งเราคิดวาคุน แตไมควรใช เชน RAD reactive airway disease หรือ
right atrium dilatation กันแน ถาจะยอคําแรกสุดของคํายอจะตองมีคําเต็มดวยเสมอ
- ประโยคทุกประโยคตองสื่อความหมาย
- อยา over precision เชน ใสจุดทศนิยมหลายตําแหนง หรือคาสถิตมิ ากเกินไป เชน
RR = 0.5187 จริง ๆ แลว 2 ตําแหนงก็นาจะพอ
- คําเชื่องประโยค สําคัญมากเชน however indeed, rather, moreover, in
comparison, surprisingly, hence, thus
- เนื้อหาทุกตอนตองชัดเจนไมมีขอสงสัย และกระทัดรัด
- การใช verbs ใน introduction ใช present tense ได materials and methods
results จะตองเปน past tense รวมทั้ง discussion
- อยากลาวอางใหเปนจุดเดน เชนพบรายแรก (first) ดีที่สุด (best) ใหญทสี่ ุด
(biggest) ไมควรใชอยางยิง่
- การเขียนบทความภาษาไทย คําที่ควรเปนไทยควรเขียนภาษาไทย ทับศัพท เมื่อ
จําเปน หลีกเลีย่ งการใชคําเชื่อมที่นาเบื่อเชน ซึ่ง ก็ แลว ที่
- ภาษาไทย ตองเวนวรรคตามความเหมาะสมใหเปนประโยค
- คําบางคําที่สงสัยควรตรวจสอบยืนยันจากพจนานุกรม
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน
ตรวจสอบไดจาก http://www.rogin.go.th/trans01.html
การเขียนบทคัดยอ
บทคัดยอควรมีความยาวประมาณ 150-300 คําหรือตามแตวารสารนั้นจะกําหนด
บทคัดยอมี 2 แบบ แบบ summary เขียนเปน paragraph เดียว หรือแบบ
instructional abstract จะมีหัวขอ Background, objective, materials and methods result,
conclusion

บทสรุป
อยาสรุปเกินความจริง บทสรุปโดยทั่วไปสําคัญมาก จะเปนเหตุใหทางกองบรรณาธิการ
ตัดสินวาจะรับไวเผยแพรหรือไม
ความซ้ําซอนของบทความ
บทความที่จะสงไปในวารสารจะตองประกาศวา ไมไดสงไปพิมพที่ไหน และไมมีความ
ซ้ําซอน ถามีขอมูลที่มี overlap ตองชี้แจง และใหเอกสารอางอิงแบบโปรงใส วาอีกสวนหนึ่ง
เผยแพรที่ใด การที่บทความหนึ่งเผยแพรเปนภาษาอังกฤษแลว ถาผูนิพนธตองการเผยแพร
บทความเดียวกันเปนภาษาไทย ในวารสารภาษาไทย ยอททําไดแตตองเขียนจดหมายขออนุญาต
จากวารสารแรกและตอบรับวาอนุญาตแลว และในบทความที่สองผูเขียนก็ตองบอกกอง
บรรณาธิการ และการกลาวถึงบทความแรกดวย
การเตรียมตัวสงบทความไปโรงพิมพ
- ทํา double space ของบทความ
- เมื่อขึ้นตนตอนใหม ตองขึ้นหนาใหม
- ตรวจสอบการเรียงลําดับ title page abstract keywords, text (introduction,
material and Methods, results discussion) acknowledgements, references,
table (แยกตารางละ 1 หนา), legends illustration
- illustration จะตองชัดเจน แบบมีคุณภาพสูง
- ถามีขอมูลที่ตองขอ permission ตองมีใบ permission แนบไปดวย
- แนบเอกสาร transfer of copyright certificate of submission ไปพรอมกันดวย
- สงไปตามจํานวน copies ที่กําหนดเชน 2-4 copies
- จะตองเก็บไว 1 copies (ที่เหมือนกัน) เพราะวารสารจะไมสงคืน
- diskette จะตองมั่นใจวาเหมือนที่พิมพออกมา และชีแ้ จงบอก file name, software
hardware ที่ใชใหละเอียด
- จดหมายนําสงและเซนตโดย authors ทุกคน

contributions
บางวารสารจะตองบอกวาแตละ authors มีสวนรวมในงานอยางไร จะตองเขียนให
ละเอียดดูตัวอยางจากวารสาร Lancet ได
กิตติกรรมประกาศ
เขียนใหกระทัดรัด ผูมีสวนชวยใหงานสําเร็จ เพื่อแสดงความกตัญู ถือเปนความจําเปน
อยางยิ่ง ของนักวิจัย จอกจากซื่อสัตย อดทน แลวตองมีกตัญูดวย โดยเฉพาะกองทุนสนับสนุน
ใหงานวิจัยสําเร็จ
ลิขสิทธ
งานที่จะจดลิขสิทธ ตองจดลิขสิทธิ์ใหเรียบรอยกอนเผยแพร
เมื่อถูกปฏิเสธจากวารสาร ใหพิจารณาจากขอเสนอแนะของกรรมการหรือ reviewers
แลวจัดการแกไขตามขอแนะนํา วารสารทางการแพทยมีเปนจํานวนมาก เมื่อปรับปรุงแลวเชื่อวา
นาจะไดเผยแพรไดตามตองการ
ขอใหทุกคนโชคดีในการเผยแพรงานวิจัยในวารสารที่มี high impact
จากบทบรรณาธิการของวารสารกุมารเวชศาสตร 2547 ; Vol. 43(1) : 1 – 3. โดย ศ.นพ.ยง ภูวรวรรณ
ศูนยเชี่ยวชาญเฉพาะทางดานไวรัสตับอักเสบ ภาควิชากุมารเวชศาสตร
คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

