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รูปแบบบทควำม 

1. บทวิทยำกำร (Original article) ได้แก่รายงานผลงานวิจัยใหม่ หรือรายงานการส ารวจทางระบาดวิทยาที่
มีประโยชน์ต่อวิชาชีพทันตแพทย์ ซึ่งไม่เคยตีพิมพ์ในรูปแบบใดๆ มาก่อนทั้งในหนังสือหรือวารสารซึ่งอยู่ใน
ฐานข้อมูลที่สืบค้นได้ 

2. รำยงำนผู้ป่วย (Case report) ได้แก่รายงานกรณีศึกษาของผู้ป่วยที่มีความพิเศษด้านใดด้านหนึ่ง อาทิเช่น 
พบได้น้อย ตอบสนองการรักษาท่ีพิเศษจากภาวะปกติ การพัฒนาของการรักษาที่ควรบันทึกไว้ ครอบคลุม
ถึงลักษณะอาการ เทคนิคการวินิจฉัยโรค รวมทั้งการติดตามประเมินผลการรักษา รายงานผู้ป่วยต้องไม่เคย
ตีพิมพ์ในรูปแบบใดๆ มาก่อนทั้งในหนังสือหรือวารสารซึ่งอยู่ในฐานข้อมูลที่สืบค้นได้ 

 

กำรเตรียมบทควำม 

1. ต้นฉบับ พิมพ์โดยโปรแกรม Microsoft Word แบบอักษร TH Sarabun ขนาด 16 (ยกเว้นชื่อเรื่อง ให้ใช้
ตัวอักษรหนา ขนาด 18) และมีระยะห่างระหว่างบรรทัด 2 ช่อง (double spacing) บนกระดาษขนาด A4 
ที่ก าหนดระยะจากขอบกระดาษ 2.54 เซนติเมตรทุกด้าน พร้อมใส่หมายเลขหน้าก ากับที่มุมบนขวา ความ
ยาวของบทความไม่เกิน 20 หน้ากระดาษ ซึ่งรวมรูปภาพและตารางด้วย 

2. เตรียมบทควำมด้วยภำษำไทยหรือภำษำอังกฤษก็ได้ หากเป็นบทความภาษาไทยให้ใช้ตัวสะกดตาม
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (ฉบับล่าสุดปี พ.ศ. 2554) การใช้ตัวเลขในบทความให้ใช้เลขอารบิก
เท่านั้น 

3. หน่วยมำตรฐำนกำรวัด (unit of measurement) ได้แก่หน่วยของความยาว ความสูง น้ าหนัก ปริมาตร 
ต้องใช้ระบบเมตริก (metric units) อุณหภูมิต้องใช้เป็นองศาเซลเซียส ความดันต้องใช้เป็นมิลลิเมตรปรอท 
(มม.ปรอท) หน่วยการวัดอื่นๆ ต้องใช้แบบมาตรฐานสากลนิยม ค าย่อและสัญลักษณ์ใช้เฉพาะค าย่อ
มาตรฐาน (standard abbreviation) เช่นวินาที (sec) นาที (min) เป็นต้น และไม่ควรใช้ค าย่อในชื่อเรื่อง 
ค าเต็มของค าย่อควรอ้างไว้ต่อท้ายค าย่อครั้งแรกในเนื้อเรื่อง ยกเว้นเป็นหน่วยมาตรฐานในการวัด การระบุ
ซ่ีฟันอาจใช้การเรียกชื่ออย่างเดียวเช่นฟันเข้ียวบนซ้าย (upper left canine ในบทความภาษาอังกฤษ) 
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หรือใช้สัญลักษณ์ตามระบบ FDI two-digit notation และมีชื่อในวงเล็บต่อท้ายเฉพาะครั้งแรกท่ีกล่าวถึง 
เช่นฟันซี่ 31 (ฟันตัดซี่กลางล่างซ้าย) หรือ Tooth 31 (lower left central incisor) เป็นต้น 

4. ภำพประกอบ (Figure) ชื่อและค าบรรยาย ให้พิมพ์ใต้ภาพ และตามที่อ้างถึงในบทความเป็นภำษำอังกฤษ
เท่ำนั้น โดยเรียงตามล าดับภาพและใช้ตัวเลขอารบิก พิมพ์ในกระดาษแยกต่างหากจากเนื้อเรื่องของ
บทความ สัญลักษณ์ ลูกศร หรือตัวอักษรในภาพควรเห็นได้ชัดเจน โดยเว้นที่ว่างในเนื้อเรื่อง พร้อมทั้งเขียน
แจ้งไว้ในกรอบดังตัวอย่าง 

 

 

 

 

 ภาพถ่ายใช้ได้ทั้งภาพสีหรือขาวด า ซึ่งต้องมีความชัดเจน โดยมีไฟล์รูปภาพแยกต่างหาก ต้องไม่
สอดแทรกในเนื้อเรื่อง ไฟล์รูปภาพจะใช้รูปแบบใดก็ได้เช่น JPEG, TIFF ที่สามารถเปิดได้ด้วยโปรแกรม
จัดการภาพ (Adobe Photoshop) ความละเอียดของภาพไม่น้อยกว่า 300 dpi กรณีภาพลายเส้น กราฟ 
หรือแผนภูมิต้องมีค าบรรยายแกนตั้ง (ordinate) และแกนนอน (abscissa) 

5. ตำรำง (table)  

1. สร้างตารางแยกต่างหากจากเนื้อเรื่อง โดยพิมพ์หน้าละ 1 ตาราง เว้นที่ว่างในเนื้อเรื่องพร้อมทั้งเขียน
แจ้งไว้ในกรอบ ค าอธิบายตารางใช้ภำษำอังกฤษ 

2. ใช้ชื่อตาราง (title) ที่สั้นและสื่อเนื้อหาของตาราง มีเลขก ากับตามล าดับที่อ้างถึงในบทความโดยให้
พิมพ์เหนือตาราง ค าบรรยายตารางให้พิมพ์ต่อจากชื่อตารางและควรมีเฉพาะที่ส าคัญและจ าเป็น 

3. เชิงอรรถใต้ตาราง (footnote) ใช้บรรยายค าย่อ สัญลักษณ์ หรือเครื่องหมายที่ปรากฏในตาราง 
ตลอดจนค่าทดสอบทางสถิติ (ถ้ามี) อย่างครบถ้วน เชิงอรรถใต้ตารางไม่ควรใช้เลขก ากับเพราะอาจ
สับสนกับเลขก ากับของเอกสารอ้างอิง โดยให้ใช้เป็นสัญลักษณ์ เช่น *, +, #, ** เป็นต้น 

4. ห้ามมีเส้นดิ่งและเส้นขวางในตาราง และไม่ต้องมีกรอบตาราง 

 

กำรใช้ภำพประกอบที่มำจำกแหล่งอ่ืนต้องมีหนังสือค ำยินยอม 
จำกเจ้ำของภำพหรือผู้ถือลิขสิทธิ์ภำพและเขียนก ำกับไว้ 

 

  

 

 

Fig 1 

 



 

รูปแบบของกำรเตรียมบทวิทยำกำร 

ส่วนที่ 1 บทวิทยำกำรควรประกอบด้วยหัวข้อต่ำงๆ ดังต่อไปนี้ 

1. ชื่อเรื่อง (Title) มีความยาวไม่เกิน 100 ตัวอักษร ควรเป็นข้อความที่กระชับ สื่อความหมายของ
เรื่องอย่างชัดเจน 

2. ชื่อผู้นิพนธ์ (Author) คือชื่อและนามสกุลเท่านั้น ถ้ามีผู้นิพนธ์หลายคนให้ใช้เครื่องหมายจุลภาค (,) 
ระหว่างผู้นิพนธ์  

3. รำยละเอียดเกี่ยวกับผู้นิพนธ์ ระบุวุฒิการศึกษา ต าแหน่งทางวิชาการ สถาบันที่ท างาน หรือท่ีอยู่ที่
ติดต่อได้สะดวก 

4. ผู้นิพนธ์ซึ่งรับผิดชอบติดต่อเกี่ยวกับบทควำม (Corresponding author) ก าหนดให้มีเพียงคน
เดียว โดยระบุชื่อนามสกุล ต าแหน่งทางวิชาการ สถานที่ท างาน หมายเลขโทรศัพท์ที่ท างาน 
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ โทรสาร รวมทั้งอีเมล (e-mail) ที่สามารถติดต่อได้สะดวกและรวดเร็ว 

5. แหล่งเงินทุน (Research grant) ให้ระบุรายละเอียดแหล่งทุนสนับสนุนการวิจัย โดยเรียง
ตามล าดับดังนี้ ชื่อทุน ชื่อสถาบันที่ให้ทุน ปีที่ได้รับทุน หมายเลขของทุนวิจัย (ถ้ามี) 

 

ส่วนที่ 2 บทคัดย่อ ควรมีรำยละเอียดดังนี้ 

 บทคัดย่อ มีความยาวไม่เกิน 300 ค า (ไม่รวมค าส าคัญ) เตรียมโดยใช้แบบอักษร TH Sarabun ขนาด 
16 ระยะห่างระหว่างบรรทัด 1 ช่อง (single spacing) โดยมีความยาวประมาณครึ่งหน้ากระดาษ A4 หรือไม่
เกิน 16 บรรทัด บทคัดย่อต้องไม่มีส่วนเอกสารอ้างอิง ไม่มีภาพประกอบหรือตาราง โดยประกอบด้วยหัวข้อที่
ใช้อักษรตัวหนา (Bold) และย่อหน้าใหม่ทุกหัวข้อดังนี้ 

- วัตถุประสงค์ แสดงจุดมุ่งหมายของการศึกษา 

- วัสดุและวิธีกำร แสดงวัสดุอุปกรณ์หรือผู้ป่วยที่น ามาศึกษา จ านวน ชนิด ประเภท วิธกีารศึกษาหรือ
วิธีการทดลอง และสถิติท่ีน ามาใช้ 

- ผลกำรศึกษำ แสดงผลที่ได้จากการศึกษาทดลองและการวิเคราะห์ทางสถิติ 

- บทสรุป แสดงบทสรุปผลการศึกษาที่ส าคัญ 

- ค ำส ำคัญ (keywords) จ านวน 3-6 ค า และให้เรียงค าส าคัญตามล าดับตัวอักษร เว้นวรรคระหว่างค า 
แนะน าให้ใช้ตามศัพท์บัญญัติทางทันตแพทยศาสตร์ฉบับแก้ไขปรับปรุง พ.ศ. 2553 

 



 

ส่วนที่ 3 เนื้อเรื่อง 

 ใช้ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ โดยหัวข้อของเนื้อเรื่องให้พิมพ์ชิดซ้ายมือสุด แต่ละหัวข้อให้ขึ้น
กระดาษแผ่นใหม่ โดยเรียงล าดับหัวข้อของเนื้อเรื่องดังนี้ 

1. บทน ำ (Introduction) เป็นส่วนกล่าวน าโดยอาศัยการตรวจเอกสารข้อมูลจากรายงานวิจัย ความรู้
และหลักฐานต่างๆ จากหนังสือหรือวิทยาสารที่เกี่ยวข้องกับเรื่องท่ีวิจัย และกล่าวถึงเหตุผลหรือ
ความส าคัญของปัญหา ตลอดจนวัตถุประสงค์ให้ชัดเจน ควรมีการอ้างถึงบทความ หรือเอกสารที่
เกี่ยวขอ้งกับเรื่องที่ก าลังท าการวิจัยเพื่อแสดงความสัมพันธ์ของงานที่เสนอในบทความนี้กับความรู้
เดิมเท่าที่ทราบกันอยู่ โดยไม่ทบทวนเนื้อหาในส่วนที่ไม่เกี่ยวกับจุดมุ่งหมายของการวิจัย 

2. วัสดุและวิธีกำร (Materials and Methods) กล่าวถึงรายละเอียดของวัสดุ อุปกรณ์ ชื่อเคมีภัณฑ์ 
แหล่งที่มา ลักษณะเฉพาะหรือรายละเอียดของอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ ขั้นตอนของการ
ทดลอง มาตรการที่ใช้ศึกษา วิธีการเก็บข้อมูล วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติท่ีน ามาใช้วิเคราะห์
ข้อมูล 

3. ผลกำรศึกษำ (Results) แสดงผลที่ได้จากการทดลองและวิเคราะห์ผล โดยจ าแนกออกเป็น
หมวดหมู่ที่สัมพันธ์กับวัตถุประสงค์ของการวิจัย ควรใช้ภาพประกอบ ตาราง กราฟ หรือแผนภูมิเพ่ือ
วิเคราะห์ หรือแปลความหมายของผลที่ค้นพบอย่างใดอย่างหนึ่งตามวิธีทางสถิติที่ใช้วิเคราะห์  

4. บทวิจำรณ์ (Discussion) วิจารณ์ได้ตั้งแต่วัตถุประสงค์ สมมุติฐานของการวิจัย ผลที่ได้จากการวิจัย
ว่าเหมือนหรือแตกต่างไปจากผลงานที่มีผู้รายงานไว้ก่อนหรือไม่ อย่างไร เพราะเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น 
เพ่ือให้มีความเข้าใจหรือเกิดความรู้ใหม่ท่ีเกี่ยวข้องกับงานวิจัยนั้น รวมทั้งข้อดีข้อเสียของวัสดุและ
วิธีการ เสนอแนะความคิดเห็นใหม่ๆ รวมถึงปัญหาต่างๆ ที่ได้จากการศึกษาวิจัยครั้งนี้ 

5. บทสรุป (Conclusion) ผลโดยย่อของการศึกษาวิจัยที่ได้ 

6. กิตติกรรมประกำศ (Acknowledgements) กล่าวขอบคุณต่อองค์กร หน่วยงาน หรือบุคคลที่ให้
ความช่วยเหลือร่วมมือในการวิจัย 

7. เอกสำรอ้ำงอิง (References) ใส่ตัวเลขอารบิกเป็นตัวยก (superscript) หลังข้อความหรือหลังชื่อ
บุคคลเจ้าของข้อความที่อ้างถึง โดยเรียงหมายเลข1, 3, 6 หรอืหมายเลข1-3 ตามล าดับก่อนหลังที่
อ้างอิงในบทความ และไม่ต้องใส่วงเล็บ หากต้องการอ้างอิงซ้ าให้ใช้หมายเลขเดิม 

 การเขียนเอกสารอ้างอิงใช้การอ้างอิงตาม Vancouver System ชื่อวารสารให้ใช้ชื่อย่อตาม
รูปแบบการเขียนอ้างอิงใน PubMed ในกรณีท่ีชื่อย่อวารสารไม่ปรากฏใน PubMed ให้ใช้ชื่อย่อ
วารสารตาม Index Medicus โดยมีตัวอย่างดังนี้ 

 



 

 

7.1 กำรอ้ำงอิงวำรสำร 

ถ้าผู้นิพนธ์ไม่เกิน 6 คนให้ใส่ชื่อทุกคน ถ้ามากกว่า 6 คนให้ใส่ชื่อ 3 คนแรกตามด้วย “et al.” ถ้า
เป็นภาษาอังกฤษ หรือ “และคณะ” ถ้าเป็นภาษาไทย 

7.1.1 วำรสำร 

1. Fatima S, Basu R, Hallur NH. Lugol's iodine identifies dysplastic tissue in 
precancerous lesions: A clinical trial. Ann Maxillofac Surg 2016;6:172-4. 
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รูปแบบกำรเตรียมรำยงำนผู้ป่วยฉบับสมบูรณ์ 

ส่วนที่ 1 หัวข้อต่ำงๆ ของรำยงำนผู้ป่วยสมบูรณ์ ให้ใช้รูปแบบเดียวกับการเตรียมบทวิทยาการ 

 

ส่วนที่ 2 บทคัดย่อ ควรมีรำยละเอียดดังนี้ 

 บทคัดย่อ มีความยาวไม่เกิน 300 ค า (ไม่รวมค าส าคัญ) เตรียมโดยใช้แบบอักษร TH Sarabun ขนาด 
16 ระยะห่างระหว่างบรรทัด 1 ช่อง (single spacing) โดยมีความยาวประมาณครึ่งหน้ากระดาษ A4 หรือไม่
เกิน 16 บรรทัด บทคัดย่อต้องไม่มีส่วนเอกสารอ้างอิง ไม่มีภาพประกอบหรือตาราง โดยประกอบด้วยส่วนน า
เรื่องหรือประเด็นสนใจ ตามด้วยส่วนรายงานผู้ป่วย และบทวิจารณ์ ในแต่ละย่อหน้า 

 

ส่วนที่ 3 เนื้อเรื่อง 

 ใช้ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ โดยหัวข้อของเนื้อเรื่องให้พิมพ์ชิดซ้ายมือสุด แต่ละหัวข้อให้ขึ้น
กระดาษแผ่นใหม่ โดยเรียงล าดับหัวข้อของเนื้อเรื่องดังนี้ 



 

1. ส่วนน ำเรื่องหรือประเด็นสนใจ (Background/Significance) ของเรื่อง และตามด้วยหัวข้อ
ต่อไปนี้โดยใช้อักษรตัวหนา (Bold) และขึ้นย่อหน้าใหม่ 

รำยงำนผู้ป่วย (Case report) อธิบายข้อมูลส าคัญของผู้ป่วย โดยเฉพาะส่วนที่น่าสนใจ 

บทวิจำรณ์ (Discussion) ให้ข้อคิดเห็นหรือประเด็นเรียนรู้จากกรณีผู้ป่วย 

2. บทสรุป (Conclusion) ผลโดยย่อของรายงานผู้ป่วย 

3. กิตติกรรมประกำศ (Acknowledgements) กล่าวขอบคุณต่อองค์กร หน่วยงาน หรือบุคคลที่ให้
ความช่วยเหลือร่วมมือในการรายงานผู้ป่วย 

4. เอกสำรอ้ำงอิง (References) ให้ใช้รูปแบบเดียวกับการเตรียมบทวิทยาการ 

5. ผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of interest) ให้ระบุว่ามีหรือไม่มี 

 

กำรพิจำรณำกลั่นกรอง 

 บทความจะได้รับการพิจารณากลั่นกรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขานั้นๆ อย่างน้อย 2 ท่าน โดยใช้เวลา
ประมาณ 2 - 4 สัปดาห์ จากนั้นจะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้นิพนธ์ซึ่งรับผิดชอบเกี่ยวกับบทความทราบ ซึ่งผู้
นิพนธ์จะต้องแก้ไขหรือชี้แจงเพ่ิมเติมตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ และต้องส่งเอกสารที่แก้ไขแล้วกลับคืน
มาภายใน 2 สัปดาห์ 


