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From the Editor

Jou rna l  o f  Med i ca l  Educa t i on  and  Resea rch  
( JMRE )

ในฉบับส่งท้ายปี 2013 นี้ผมขอใคร่แนะนำ KKMJ ใน  iPad สำหรับ iOS ตั้งแต่ version 7.0 

รวมทั้ง application อีก 2 application ซึ่งได้แก่ JMRE และ THAI Journal โดยที่ JMRE นั้นเป็น 

application ของ  Journal of Medical Research and Education ซึ่งเป็นวารสารนานาชาติที่
รวบรวมผลงานวิจัยของนักศึกษาแพทย์และงานวิชาการด้านแพทยศาสตรศึกษา ส่วน  THAI 

Journal นี้เป็นความภาคภูมิใจของทีมงานเราที่ต้องการสร้าง  hub ของวารสารทางการแพทย์
ไทยไว้ใน  application เพียงหนึ่งเดียว ซึ่งเราได้คาดหวังว่า application นี้จะทำให้วารสาร
ทางการแพทย์ไทยถูกรวบรวมไว้ ง่ายต่อการเข้าถึงในที่ๆ เดียวเพื่อให้ทันต่อความก้าวหน้า
ของ new media ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในโลกยุคปัจจุบัน
    คำว่า PRINTED IN THE NETHERLANDS ซึ่งปรากฎอยู่ที่หน้าปกของวารสาร  เป็นการแสดง
ถึงแหล่งพิมพ์ของวารสารทั้งนี้เนื่องจากการตีพิมพ์ปัจจุบันทาง KKMJ ได้ส่งไปพิมพ์ยัง
ประเทศเนเธอร์แลนด์ ซึ่ง  KKMJ มีจุดหมายเพื่อที่จะนำเสนอผลงานวิจัยของท่านไปสู่สายตา
ของผู้ศึกษางานวิจัยและผู้อ่านโดยทั่วโลกในรูปแบบที่ดีที่สุด มีความถูกต้องในระดับสากล
ตามข้อแนะนำของ International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE)  

   สำหรับวิธีการส่งบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ ได้มีการปรับเปลี่ยนไปสู่การส่งบทความด้วยวิธี 

online submission อย่างเต็มรูปแบบ โดยท่านจะได้รับการตอบรับในขั้นตอนการพิจารณา
บทความวิจัยและให้ทำการแก้ไขบทความวิจัยตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญในกอง
บรรณาธิการในรูปแบบ interactive ระหว่างผู้วิจัยและผู้เชี่ยวชาญในกองบรรณาธิการ  ซึ่งใน
โอกาสนี้ KKMJ จึงได้กำหนดให้ผู้วิจัยทุกท่านเพิ่มเติมระบบการแก้ไขบทความวิจัยด้วยการ
ใช้ Google Drive (สามารถเข้าอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ KKMJ official website ในหน้า 

submission) กระผมใคร่ขอขอบคุณท่านผู้อ่านทุกท่าน  รวมทั้ง Medical Advancement 

Foundation หรือมูลนิธิแพทยศาสตรพิพัฒน์ ซึ่งคอยให้คำแนะนำ ช่วยเหลือและพลักดันให้
เรามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
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14  PEER REVIEW CONGRESS

PLENARY SESSION ABSTRACTS

views. Papers that were beyond one standard deviation of 
citations but were normally viewed were assigned to cluster 
2; papers that were beyond one standard deviation of online 
views but were normally cited were cluster 3; papers that were 
beyond one standard deviation in both views and citations 
were cluster 4. Of the 226 original research articles published 
in 2010, 178 fall into a core cluster 1; 20 into cluster 2; 21 in 
cluster 3; and 5 in cluster 4. Clustering prevents a robust linear 
regression (slope of .27 and R2 of .0015). Each cluster has dis-
tinct traits. Cluster 2 papers are primarily randomized control 
trials in oncology or other specialized fields that are rarely 
reported by the media; cluster 3 papers concern epidemiology, 
public health, and general medical practice and are moder-
ately reported by the media; cluster 4 papers were most highly 
reported by the media.

Conclusions  Highly viewed papers within the first year of 
publication of original research do not robustly predict citations 
over the following 2 years. Instead, papers that are highly cited 
become increasingly viewed over time. Furthermore, following 
the first year of publication, most original research falls into 4 
distinct clusters of views and citations, reflecting the varying 
aims of biomedical publication.

1New England Journal of Medicine, Boston, MA, USA, sjangi@nejm.org; 
2Beth Israel Deaconess Medical Center, Boston, MA, USA

Conflict of Interest Disclosures  None reported.

Uncited or Poorly Cited Articles  
in the Cardiovascular Literature

Ruizhi Shi,1 Isuru Ranasinghe,1 Aakriti Gupta,1 Behnood 
Bikdeli,1 Ruijun Chen,1 Natdanai Tee Punnanithinont,1 Julianna 
F. Lampropulos,1 Joseph S. Ross,1,2 Harlan M. Krumholz1,2

Objective  In an efficient system, virtually all studies worthy of 
publication would be cited in subsequent papers. We sought 
to determine the percentage of uncited or poorly cited articles 
in the cardiovascular literature, the factors associated with cita-
tions, and the trend in citations.

Design  We identified cardiovascular journals indexed in 
Scopus with 20 or more publications. We determined 5-year 
citations of each original article published in 2006 and the 
association between article and journal characteristics with like-
lihood of citation using multivariable logistic regression. To 
evaluate trends, we obtained similar cohorts for 2004, 2006, and 
2008 with 4-year citations of each original article and compared 
the percents of uncited articles in these years. 

Results  Among 144 cardiovascular journals, we identified a total 
of 18,411 original articles published in 2006. In the following 5 
years, the median number of citations was 6 (IQR: 2-16). Of all 
articles, 2,756 (15.0%) articles were uncited and 6,122 (33.3%) 
had 1 to 5 citations. English language (OR 4.3, 95% CI 3.6-5.0), 
journal Impact Factor >4 (OR 5.6, 95% CI 4.6-6.9 compared with 
journal Impact Factor <1.0), per-person increase in number of 
authors (OR 1.1, 95% CI 1.1-1.1), and 3 or more author key words 
(OR 1.4, 95% CI 1.2-1.6) increased the likelihood being cited. 
Among the 144 journals, the interquartile range for the percent 
of uncited papers ranged from 7% to 40% (Figure 2). From 2004 
to 2008, the overall volume of published articles increased (2004, 
n=13,880; 2006, n=18,411; 2008, n=19,184), including the volume 
of uncited publications at 4 years after publication (2004, n=2,393; 
2006 n=3,134; 2008, n=3,337); however, the percents of uncited 
papers were not statistically different (17.2% vs 17.0% vs 17.4%,  
P value for trend =.4). 

Conclusion  Nearly half of the cardiovascular literature remains 
uncited or poorly cited after 5 years and are particularly concen-
trated in certain journals, suggesting substantial waste in some 
combination of the funding, pursuit, publication, or dissemina-
tion of cardiovascular science.

1Yale University Center for Outcomes Research and Evaluation, New 
Haven, CT, USA, harlan.krumholz@yale.edu; 2Yale University School of 
Medicine, New Haven, CT, USA

Conflict of Interest Disclosures  Joseph Ross reports that he is a 
member of a scientific advisory board for FAIR Health, Inc.

Funding/Support  Harlan Krumholz and Joseph Ross receive support 
from the Centers of Medicare & Medicaid Services to develop and 
maintain performance measures that are used for public reporting. 
Harlan Krumholz is supported by a National Heart, Lung, and Blood 
Institute Cardiovascular Outcomes Center Award (1U01HL105270-
03). Joseph Ross is supported by the National Institute on Aging 
(K08 AG032886) and by the American Federation for Aging Research 
through the Paul B. Beeson Career Development Award Program.

Figure 2. Distribution of Percents of Uncited Original Articles 
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กระผมใคร่ขอ เล่า เนื้อหาการประชุม t h e 7 t h 
International Congress on Peer Review and 
Biomedical Publication ต่อจากฉบับที่แล้ว โดยการ
ประชุมในครั้งนี้ citation เป็นหัวข้อหลักอันหนึ่งของการ
ประชุม  การศึกษาที่จะขอเอ่ยถึงอันแรกคือการศึกษา
ของ Sushrut Jangi et  al ที่กล่าวถึงการอ่านการศึกษา
ด้วยวิธี online สามารถเพิ่ม  citation ได้หรือไม่1 โดยผู้
วิจัยได้ประเมินจากงานวิจัยที่ตีพิมพ์ใน  The New England 

Journal of Medicine ในปี 2010 จำนวน  226 เรื่องและพบ
ความสัมพันธ์ของการอ่านผลงานวิชาการผ่านทาง 
online โดยจำนวนการ citation มีความสัมพันธ์กัน
สามารถแยกได้เป็น  4 กลุ่มดังแสดงใน  Figure 1 โดย
ส่วนมากอยู่ใน  cluster 1 โดยการศึกษาที่อยู่ใน  cluster 
2 คือการศึกษาที่เป็น  randomized controlled trial เกี่ยว

กับ oncology หรือในลักษณะใกล้เคียงซึ่งมักไม่ค่อยได้
ถูกนำเสนอโดยสื่อต่างๆ มากนัก ในขณะที่ การศึกษา
ด้าน  epidemiology public health หรือ  general practice 
ที่สื่อให้ความสนใจในระดับหนึ่ง  แต่ใน  cluster 4 จะเป็น
ส่วนที่ของการศึกษาที่สื่อให้ความสนใจเป็นอย่างมาก 
แต่อย่างไรก็ตามการศึกษาที่ได้รับการอ้างอิงก็มีแนว
โน้มที่จะได้รับการดูผ่านทาง online มากขึ้นด้วย   
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   การศึกษาต่อมาคือการศึกษาโดย Ruizhi Shi et al1 ที่
เกี่ยวข้องกับ uncited or poorly cited articles ซึ่งก็คือ
การศึกษาที่ไม่ได้รับการอ้างอิงหรืออ้างอิงน้อยโดย
ศึกษางานวิจัยทางด้าน  cardiovasuclar โดยพบว่ามีการ
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ศึกษาเกือบกึ่งหนึ่งที่ไม่ได้รับการอ้างอิงใดๆ เลยเป็น
ระยะเวลานานกว่า  5 ปีหลังจากที่ได้ทำการตีพิมพ์ และ
ทั้งหมดนี้ได้จำกัดวงในวารสารบางฉบับเท่านั้น  ซึ่งอาจ
แสดงถึงการเสียเวลาในการทำการศึกษา รวมทั้งเงินทุน
การศึกษา การตีพิมพ์ผลงานนั้น ดังที่แสดงใน Figure 2   
     การศึกษาถัดมาโดย Deborah Levine et  al1 เป็นการ
ศึกษาที่พูดถึงเรื่องของการทำ triage ของ  editor และ 
deputy ในการพิจารณาว่า manuscript ที่ส่งเข้ามานั้นมี
ความเหมาะสมที่จะลงตีพิมพ์หรือไม่ เนื่องจากมีผลงาน
วิชาการมากมายที่ส่งเพื่อขอลงตีพิมพ์ ซึ่งทำให้เกิดผลที่
ตามมาคือการเพิ่มภาระงานของผู้พิจารณารับผลงานนั้น 
ไม่ว่าจะเป็น  reviewer editor หรือ  editorial team โดย
การศึกษานี้ ได้ทำการศึกษาในวารสารทางการแพทย์
หนึ่งที่ไม่ได้ระบุชื่อ  เป็นระยะเวลา 6 เดือน  มี manuscript 
เป็นจำนวนทั้งสิ้นกว่า 329 เรื่องในช่วงเวลาดังกล่าวที่ถูก
ส่งเข้ามาเพื่อขอรับการตีพิมพ์ จาก Table 1 จะเห็นว่ามี
การศึกษาที่ได้รับการ  triage ว่าเป็น  manuscript ที่น่าจะ
ไม่ได้รับการตีพิมพ์ (low priority) เป็นจำนวนกว่า 124 
เรื่องโดยอาศัยความเห็นจาก editor และ deputy 
editorial แต่ก็ยังได้รับการตีพิมพ์โดยความเห็นจาก 
reviewer จำนวน  6 เรื่อง  โดยการศึกษาครั้งนี้แสดงให้
เห็นความสัมพันธ์ระหว่างความเห็นที่แตกต่างกันของ 
editor และ reviewer และเมื่อมองไปในรายละเอียดการ
ให้เหตุผลว่างานใดมีลักษณะเป็น  low priority พบว่า 

เกือบครึ่งของ manuscript ที่ classified ใน  category 
เนื่องมากจาก  manuscript ไม่ได้นำข้อมูลใหม่ใดๆ หรือ
ก่อให้เกิดความรู้ใหม่ขึ้นมา (Table 1)

   ในประเด็นด้านสถิติ การศึกษาเกี่ยวกับการทำ 
statistical review ก็มีการกล่าวถึง เนื่องจากในปัจจุบัน 
process ในการ  review ด้านสถิติของแต่ละวารสารมี
ความแตกต่างกันมากและยังไม่มีวิธีที่เป็น  standard ที่ได้
ข้อสรุปอย่างชัดเจน  โดยมีหัวข้อการศึกษาที่นำมาเสนอ
ในการประชุมครั้งนี้ว่า Authors’ Assessment of the 
Impact and Value of Statistical Review in a General 
Medical Journal โดย Catharine Stack et al1 ซึ่งเป็นการ
ศึกษาใน  manuscript ที่ตีพิมพ์ใน  Annals of Internal 

Medicine ในช่วงปี 2012 โดยทำการ review ทางด้าน 
statistics และ feedback กลับไปยัง  author ของ 
manuscript นั้นๆ พบว่า author ส่วนใหญ่มีความพอใจ
กับการ review ทางด้าน  statistics เนื่องจากทำให้
การนำเสนอผลการศึกษาดีขึ้น 

  สำหรับการฝึกด้วยการ  mentor ในผู้ที่ไม่มี
ประสบการณ์การเป็น  reviewer มาก่อน  ก็มีการนำมา
เสนอด้วยเช่นกัน  ดังเช่นการศึกษาที่มีชื่อว่า Mentored 
Peer Review of Standardized Manuscripts as an 
Educational Tool โดย Victoria S. S. Wong et al1 ที่ทำการ
ฝึกแพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 3 สาขา neurology ในการ 
review manuscript โดยแบ่งแพทย์ประจำบ้านออกเป็น

Table 1. Triage Score and Final Decision
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Authors’ Assessment of the Impact and Value  
of Statistical Review in a General Medical Journal

Catharine Stack,1,2 John Cornell,3 Steven Goodman,4 Michael 
Griswold,5 Eliseo Guallar,6 Christine Laine,1,2 Russell Localio,7 
Alicia Ludwig,2 Anne Meibohm,1,2 Cynthia Mulrow,1,2 Mary Beth 
Schaeffer,1,2 Darren Taichman,1,2 Arlene Weissman2

Objective  Statistical methods for clinical research are com-
plex, and statistical review procedures vary across journals. We 
sought authors’ views about the impact of statistical review on 
the quality of their articles at one general medical journal.

Design  Corresponding authors of all articles published in 
Annals of Internal Medicine in 2012 that underwent statistical 
review received an online survey. Surveys were anonymous and 
authors were informed that individual responses would not be 
linked to their papers. Per standard procedures, all provisional 
acceptances and revisions received statistical review. We asked 
authors about the amount of effort needed to respond to the 
statistical review, the difficulty in securing the necessary statis-
tical resources, and the degree to which statistical review had 
an impact on the quality of specific sections of and the overall 

published article. Authors of rejected articles were not surveyed 
because rejected papers rarely receive full statistical review.

Results  The online survey was completed by 74 of 94 (79%) 
corresponding authors. Response rates varied by study design 
(90% randomized trials, 83% cohort studies, 74% systematic 
reviews) and number of revisions (90% 3 revisions, 80% 2 
revisions, 65% 1 revision). Published studies included reports 
of original research (73%), systematic reviews/meta-analysis 
(23%), and decision analysis (4%). Of papers, 21%, 49%, and 
29% required 1, 2, and 3 or more revisions, respectively. Of 
the authors, 61% reported a moderate or large increase in the 
overall quality of the paper as a result of the statistical review 
process; 61% and 59% noted improvements to the statistical 
methods and results sections, respectively; and 19% reported 
improvements to the conclusions section. Sixty-four percent of 
authors indicated considerable effort was required to respond 
to the statistical editor’s comments. A similar proportion (65%) 
reported that the effort required was worth the improved 
quality. Thirty-two percent of authors reported having some dif-
ficulty in securing the statistical support needed to respond to 
the statistical editor’s comments, and 5% reported having a lot 
of difficulty.

Conclusions  The majority of authors whose papers received 
statistical review reported that the statistical review process 
improved their articles. Most authors reported that the effort 
required to respond to the statistical reviewer’s comments was 
considerable but worthwhile.

1Annals of Internal Medicine, Philadelphia, PA, USA, cstack@
acponline.org; 2American College of Physicians, Philadelphia, PA, USA; 
3University of Texas Health Science Center, San Antonio, TX, USA; 

Table 5. Triage Scores and Final Decisions

Triage Score

Reviewer Recommendations
(% of Reviewers in That 
Triage Score Category)

FINAL DECISION

Main Reason for Low 
Priority Triage ScoreAccept

Reject-
Resubmission 

Allowed Reject
No. of 

Manuscripts (%)

Low priority score – 
in future would not 
send for review

1  Definitely
    reject 

39 (72%) reject
9 (17%) R-R
6 (11%) accept

1 4 19 24 (7) Limited new information, 
n=8a 
Outside area of reader 
interest, n=7
Poor description of 
methodology, n=4
Inadequate sample size, 
n=4
Other, n=1

2  Almost 
    certainly
    reject 

131 (59%) reject
43 (19%) R-R
48 (22%) accept

5 10 85 100 (30) Limited new information, 
n=50b

Outside area of reader 
interest, n=9
Poor description of 
methodology, n=16
Inadequate sample size, 
n=16a

Other, n=9

Indeterminate 
priority

3  Unsure 131 (40%) reject
75 (23%) R-R
124 (37%) accept

17 29 73 119 (36) Not applicable

High priority scores 4   Good 
     chance
     of being
     accepted 

83 (50%) reject
42 (25%) R-R
40 (24%) accept

17 12 42 71 (21) Not applicable

5   Almost 
     certainly
     accept 

16 (42%) reject
9 (24%) R-R
13 (34%) accept

2 6 7 15 (5) Not applicable

R-R indicates reject with resubmission allowed.
a1 ultimately accepted.
b4 ultimately accepted.



สองกลุ่ม  คือกลุ่มที่ได้รับการฝึกและอีกกลุ่มไม่ได้รับการ
ฝึกแบบ mentor แล้ววัดผลการ review จากการให้
วิพากษ์และตัดสิน  manuscript จริงหลังการ  mentor ซึ่ง
ในการศึกษาครั้งนี้ทำเป็นแบบ multi-center study มี
สถาบันเข้าร่วมทั้งสิ้น  9 สถาบัน  แต่อย่างไรก็ตามการ
ศึกษานี้ยังไม่ได้ข้อสรุปที่เป็นรูปธรรมว่า ด้วยวิธีการดัง
กล่าวจะสามารถทำให้เกิดการเรียนรู้ได้จริงหรือไม่ และ
หากสามารถเพิ่มทักษะได้จริงก็อาจเป็นอีกวิธีทางหนึ่งใน
การฝึก reviewer
    สำหรับการเขียน  manuscript ของบทความทางการ
แพทย์ในปัจจุบัน  EQUATOR Network ได้เสนอให้มี
การเขียน  manuscript ตาม checklist หรือ guideline ให้
เหมาะสมกับแต่ละประเภทการศึกษา2 โดยมีจุดมุ่งหมาย
เพื่อจะทำให้การนำเสนอผลโดยได้รับความร่วมมือจาก
วารสารทางการแพทย์เป็นจำนวนมาก และในการ
ประชุมครั้งนี้  ก้ได้มีการติตตามการศึกษาที่ตีพิมพ์ใน
ช่วงหลังๆ ว่ามีการพัฒนาให้สอดคล้องกับแนวทางที่ 
EQUATOR Network ได้นำเสนอไว้หรือไม่ โดยการ
ศึกษานี้มีชื่อว่า The Reporting of Randomized Trials: 
Changes After Peer RevIew (CAPRI) โดย Sally 
Hopewell1 โดยนักวิจัย ได้ทำการศึกษาในวารสาร 
BMC Medical Series ในปี 2012 เนื่องจากว่าวารสาร
กลุ่มนี้จะทำการ  publish ทุก version ของ manuscript ที่
ส่งเข้าไป โดยพบการศึกษาทั้งสิ้น  86 การศึกษาทีเป็น 

randomized controlled trial และแต่ละการศึกษาก็ได้ถูก
นำมาเปรียบเทียบระหว่าง  manuscript ที่เป็น  original 
version และที่ไม่ได้เป็น  original version และ version 
สุดท้ายที่ได้ตีพิมพ์ โดยการเปรียบเทียบจะค้นหาว่ามี
การใช้ CONSORT Guideline (guideline สำหรับการ
ศึกษาประเภท randomized controlled trial) โดย 
manuscript ของแต่ละการศึกษาอาจมีการแก้ไขมากกว่า 
1 version โดยเฉลี่ยประมาณ 3 version (range 2-7 
version) โดยมีการเพิ่มและลดคำในแต่ละการศึกษาที่
แตกต่างกันออกไป ซึ่งต้องอาศัยรายละเอียดเพิ่มเติม
จากการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอีกครั้งหนึ่ง
    สำหรับประเด็นเรื่อง bias ซึ่งเป็นเรื่องใหญ่สำหรับการ
พิจารณาคุณภาพของการศึกษานั้น  การศึกษาแรกที่ขอ
กล่าวถึงก็คือ  Underreporting of Conflicts of Interest 
Among Trialists: A Cross-sectional Study โดย  Kristine 
Rasmussen et al1 ซึ่งได้กล่าวถึงการศึกษาของนักวิจัย
ชาวเดนมาร์กที่ตีพิมพ์ในฐานข้อมูล EMBASE ล่าสุด
จำนวน  100 งานวิจัย และมีการคำนวณค่า  conflict of 
interest (COI) ของการศึกษาเหล่านั้นเทียบกับข้อมูลที่มี
การจัดเก็บโดย Danish Health and Medicines 
Authority โดยพบว่าสิ่งแม้จะทำการศึกษาในกลุ่มของ
การศึกษาที่ไม่ได้รับการสนับสนุนจากบริษัทยา แต่การ 
re p o r t C O I ของนักวิจัยตามหลัก เกณฑ์ของ 
International Committee of Medical Journal Editors 
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cally sent a closed-ended questionnaire with free text options to 
the lead and then successive authors until receiving a response.  
Of 24 studies that itemized reported reasons, 6 collected infor-
mation on the most important reason.  Lack of time comprised 
31.5% of reasons in studies that had included this as a reason 
and 45.4% of the most important reason (Table 8). Other com-
monly stated reasons were lack of resources, publication not an 
aim, low priority, incomplete study, and trouble with coauthors. 
Limitations of these results include heterogeneity across studies 
and self-report of reasons by authors.

Conclusion  Across medical specialties, the main reasons for 
not subsequently publishing an abstract in full lies with factors 
related to the abstract author rather than with a journal.

Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health, Baltimore, MD, 
USA, rscherer@jhsph.edu

Conflict of Interest Disclosures  None reported.

Funding/Support  Support was provided by the National Eye Institute, 
National Institutes of Health (U01EY020522-02). The sponsor had no 
input in the design or conduct of this study.

Role of Editorial and Peer Review Processes  
in Publication Bias: Analysis of Drug Trials  
Submitted to 8 Medical Journals

Marlies van Lent,1 John Overbeke,2 Henk Jan Out1

Objective  Positive publication bias has been widely addressed. 
It has mainly been ascribed to authors and sponsors failing to 
submit negative studies, but may also result from lack of interest 
from editors. In this study, we evaluated whether submitted 

manuscripts with negative outcomes were less likely to be pub-
lished than studies with positive outcomes.

Design  A retrospective study of manuscripts reporting results 
of randomized controlled trials (RCTs) submitted to 8 med-
ical journals between January 1, 2010, and April 30, 2012, was 
done. We included 1 general medical journal (BMJ) and 7 
specialty journals (Annals of the Rheumatic Diseases, British 
Journal of Ophthalmology, Diabetologia, Gut, Heart, Journal 
of Hepatology, and Thorax). We selected journals indexed with 
the highest Impact Factors within subject categories, according 
to Institute for Scientific Information Journal Citation Report 
2011, and that had published a substantial number of drug RCTs 
in 2010-2011. Original research manuscripts were screened 
and those reporting results of RCTs were included, if at least 
1 study arm assessed the efficacy or safety of a drug interven-
tion and a statistical test was used to evaluate treatment effects. 
Manuscripts were either outright rejected, rejected after external 
peer review, or accepted for publication. Trials were classified 
as nonindustry, industry-supported, or industry-sponsored, and 
outcomes as positive or negative, based on predefined criteria. 

Results  Of 15,972 manuscripts submitted, we identified 472 
drug RCTs (3.0%), of which 98 (20.8%) were accepted for pub-
lication. Among submitted drug RCTs, 287 (60.8%) had positive 
and 185 (39.2%) negative results. Of these, 135 (47.0%) and 86 
(46.5%), respectively, were rejected immediately and 91 (31.7%) 
and 61 (33.0%) after peer review. In total, compared to the 
number of submitted manuscripts, 60 (20.9%) positive studies 
were published compared to 38 (20.5%) negative studies. One 
positive study was withdrawn by authors before editorial deci-
sions were made. Nonindustry trials (n=213) had positive 

Table 8. Proportion of Reasons for Nonpublication by Total Number of Reasons Reported

All Reasons Most Important Reason
Reasons Reported by

Authors of Clinical Trial Abstracts

Reason WMA (95% CI) No. WMA (95% CI) No. WMA (95% CI) No.

Lack of time 31.5 (29.1 to 33.9) 14 45.4 (0.40 to 0.51) 5 31.9 (26.0 to 37.8) 4

Lack of resources 22.2 (172 to 27.3) 5 47.0 (34.5 to 59.5) 3

Publication not an aim 19.2 (17.0 to 21.4) 6 9.7 (6.5 to 12.9) 3

Low priority 17.8 (15.5 to 20.1) 12 10.2 (4.5 to 16.3) 1 23.1 (13.3 to 32.9) 2

Incomplete study 17.7 (15.8 to 19.7) 15 10.0 (6.3 to 13.8) 4 15.7  (10.9 to 20.4) 5

Trouble with coauthors 12.6 (11.0 to 14.3) 15 11.6 (8.5 to 14.7) 5 17.8 (13.0 to 22.7) 3

Lack of interest 12.0 (10.0 to 13.9) 7 6.7 (3.9 to 9.4) 3 21.5 (15.2 to 27.8) 2

Expect journal
rejection

11.2 (9.3 to 13.2) 9 3.7 (0.8 to 6.6) 3 13.2 (5.6 to 20.7) 1

Lost support 11.1 (5.5 to 16.7) 4 1.8 (-0.7 to 4.2) 1 66.7 (13.3 to 1.20) 1

No reason given 11.0 (4.9 to 17.1) 3 6.7 (1.0 to 12.5) 1 17.1 (4.7 to 3.0) 1

Results not important enough 7.8 (5.6 to 10.0) 8 3.6 (-0.1 to 7.4) 2 17.6 (6.6 to 28.6) 2

Publication not permitted by sponsor 7.5 (3.6 to 11.3) 4 … 8.5 (4.2 to 12.7) 2

Limitations in methodology 6.9 (5.3 to 8.4) 12 5.3 (2.8 to 7.9) 5 10.1 (3.2 to 17.1) 2

External problems 5.2 (2.9 to 7.4) 2 6.8 (3.4 to 10.3) 2 …

Published in other version 5.0 (3.5 to 6.6) 5 4.1 (-0.4 to 8.5) 1 5.4 (0.8 to 10.0) 1

Other papers with similar findings 4.3 (1.9 to 6.7) 5 3.4 (-0.5 to 7.4) 2 16.7 (10.6 to 22.7) 1

Moved to other projects 4.1(1.8 to 6.5) 2 5.5 (2.5 to 8.5) 2 …

Negative results 4.0 (2.6 to 5.4) 5 3.1 (-0.3 to 6.5) 1 11.8 (4.6 to 19.1) 1

Would not reach appropriate audience 0.9 (-0.4 to 2.3) 2 … …

Does not remember 3.4 (1.2 to 5.2) 1 1.4 (-1.3 to 4.0) 2 1.1 (-1.0 to 3.2) 1

Other 16.1 (14.0 to 18.1) 12 8.9 (4.7 to 13.0) 3 11.3 (6.1 to 16.5) 4

Columns include studies reporting multiple reasons, the most important reason, or the reasons reported by authors of clinical trial abstracts. WMA indicates weighted mean average.

Table 2. Proportion of Reasons for Non-Publication by Total Number of Reasons Reported
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(ICMJE) นั้นตำ่กว่าความเป็นจริงอย่างมาก ซึ่งการศึกษา
นี้แสดงถึงสิ่งที่ editor ของวารสารนั้นต้องพยายามอย่าง
ยิ่งที่จะต้องให้นักวิจัยรายงาน  COI ให้ตรงหรือใกล้
เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุด และเรื่องสุดท้ายที่ขอ
กล่าวถึงในฉบับนี้คือ  การศึกษาของ Roberta W. et al1 ที่
ชื่อว่า Authors’ Reasons for Unpublished Research 
Presented at Biomedical Conferences: A Systematic 
Review ซึ่งเป็นการกล่าวถึง  publication bias โดย
ติดตามการศึกษา จากฐานข้อมูล MEDLINE, EMBASE, 
the Cochrane Library และ Web of Science โดยคัด
เลือกการศึกษาที่ได้รับการตีพิมพ์อย่างน้อย  2 ปีหลังจาก
ที่ได้มีการนำเสนอผลในรูปแบบของ abstract ในงาน
ประชุมวิชาการต่างๆ โดย Table 2  แสดงสัดส่วนและ
เหตุผลที่ทำให้ตีพิมพ์ล่าช้า  โดยพบว่าสาเหตุสำคัญน่า
จะมากจากผู้นิพนธ์เอง  โดยมีปัจจัยจากวารสารค่อนข้าง
น้อย    

    ในทางด้านของจริยธรรม มีประเด็นหลากหลายที่น่า
จะได้รับการพิจารณาเป็นอย่างยิ่ง การศึกษาโดย Mario 
Malicki et al1 ได้แสดงถึงการศึกษาที่มีลักษณะแทบจะ
เป็นงานที่ซ้ำกัน  (identical หรือ duplicate) โดยทั้งนี้คำ
ว่า  duplicate publication มีการใช้เป็น  medical subject 
heading (MeSH) ใน  pubmed ตั้งแต่ปี 1991 และจนถึง 
มกราคม 2013 พบว่ามีการศึกษาที่เข้าข่ายว่าเป็นการ
ศึกษา duplicated publication อยู่ทั้งสิ้น  1,011 ชิ้น  โดย
สาเหตุแห่งการทำ duplicate นั้นได้แสดงใน  Table 3 แต่
ที่น่าสนใจคือมีประมาณแค่กึ่งหนึ่งเท่านั้นที่ทางวารสาร
ได้มีการพยายามแก้ไขหรือให้ความคิดเห็นไว้สำหรับ
การศึกษาที่ duplicate เหล่านี้ 

Table 3. Reasons for Duplication of Articles With Published Notices of 
Duplicate Publication (n=152)
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Identical or Nearly So: Duplicate Publication  
as a Separate Publication Type in PubMed

Mario Malički,1 Ana Utrobičić,2 Ana Marušić1

Objective  “Duplicate Publication” was introduced into Medical 
Subject Headings (MeSH) of the National Library of Medicine 
(NLM) in 1991 as a separate publication type and is defined 
as “work consisting of an article or book of identical or nearly 
identical material published simultaneously or successively to 
material previously published elsewhere, without acknowl-
edgment of the prior publication.” Our aim was to assess how 
journals corrected duplicate publications indexed by NLM and 
how these corrections were visible in PubMed.

Design  The data set included 1,011 articles listed as “duplicate 
publication [pt]” in PubMed on January 16, 2013. We checked 
PubMed to identify if duplicate articles were linked with a 
Correction/Comment notice. We also checked the journals’ web-
sites for published notices and identified the reasons provided 
for the duplications in those notices. The time from the dupli-
cate article publication to the notice of duplication/retraction in 
PubMed and/or journals was also recorded.

Results  A total of 624 duplicate publications (61.7%) identified 
in PubMed lacked any notice in respective journals. There were 
152 notices of 342 duplicate publications (ie, published twice 
or more times) found in journals and marked as Comments/
Corrections in PubMed. The reasons for duplications are pre-
sented in Table 6. Median time from duplicate publication to 
notice of duplication was 8 months (95% CI, 6-10). Of articles 
with notices, 130 of 152 were available online, but only 34 
(26.1%) had links to the published notices of duplication. Of 
indexed duplicate publications, 24 (2.4%) articles were retracted: 
10 due to publishers’ errors, 11 due to authors’ errors (3 notices 
could not be accessed). Of these retractions, 14 were marked as 
“retracted publication [pt]” in PubMed, and 10 more retractions 
were found only at journal websites. 

Conclusions  More than half of duplicate publications iden-
tified in PubMed have not been corrected by journals. All 
stakeholders in research publishing should take seriously the 
integrity of the published record and take a proactive role in 
alerting the publishing community to redundant publications.

1University of Split School of Medicine, Department of Research in 
Biomedicine and Health, Split, Croatia, ana.marusic@mefst.hr; 2Central 
Medical Library, University of Split School of Medicine, Split, Croatia

Conflict of Interest Disclosures  None reported. 

Fate of Articles That Warranted Retraction Due to 
Ethical Concerns: A Descriptive Cross-sectional Study

Nadia Elia,1 Elizabeth Wager,2 Martin R. Tramèr3

Objective  Guidelines on how to retract articles exist. Our 
objective was to verify whether articles that warranted retraction 
due to ethical concerns have been retracted, and whether this 
had been done according to published guidelines.

Design  Descriptive cross-sectional study, as of January 2013, 
of 88 articles by Joachim Boldt, published in 18 journals, which 
warranted retraction since the State Medical Association of 
Rheinland-Pfalz (Germany) was unable to confirm approval 
by an ethics committee. According to the recommendations 
of the Committee on Publication Ethics, we regarded a retrac-
tion as adequate when a retraction notice was published, 
linked to the retracted article, identified title and authors of the 
retracted article in its heading, explained the reason and who 
took responsibility for the retraction, and was freely accessible. 
Additionally, we expected the full text of retracted articles to be 
freely accessible and marked using a transparent watermark that 
preserved original content. Two authors extracted the data inde-
pendently and contacted editors in chief for clarification in cases 
of inadequate retraction.

Results  Five articles (5.7%), from 1 journal, fulfilled all criteria 
for adequate retraction. Nine articles (10.2%) were not retracted 
(no retraction notice published, full-text article not marked). A 
total of 79 (90%) retraction notices were published, 76 (86%) 
were freely accessible, but only 15 (17%) were complete. 
Seventy-three (83%) full-text articles were marked as retracted, 
of which 14 (15.9%) had an opaque watermark hiding parts 
of the original content, and 11 (12.5%) had all original content 
deleted. Fifty-nine (67%) retracted articles were freely acces-
sible. One editor in chief claimed personal problems to explain 
incomplete retractions; 8 blamed their publishers. One publisher 
regretted that no mechanism existed for previous publishers to 
undertake retractions that were required after the publisher had 
changed. Two publishers mentioned legal threats from Boldt’s 
coauthors that prevented them from retracting 6 articles. 

Conclusions  Guidelines for retraction of articles are incom-
pletely followed. The role of publishers in the retraction process 
needs to be clarified and standards are needed on how to mark 
the text of retracted articles. Legal safeguards are required to 
allow the retraction of articles against the wishes of authors.

1Division of Anaesthesiology, Geneva University Hospitals, Geneva, 
Switzerland, nadia.elia@hcuge.ch; 2Sideview, Princes Risborough, UK, 
3Division of Anaesthesiology, Geneva University Hospitals, and Medical 
Faculty, University of Geneva, Geneva, Switzerland

Conflict of Interest Disclosures  Nadia Elia is associate editor, 
European Journal of Anaesthesiology. Elizabeth Wager is a coauthor of 
COPE retraction guidelines. Martin Tramèr is editor in chief, European 
Journal of Anaesthesiology. No other disclosures were reported.

Table 6. Reasons for Duplication of Articles With Published Notices 
of Duplicate Publication (n=152)

Reasons No. (%)a

Author’s error 75 (49.3)

More than half of the data published previously and not 
referenced

28 (37.3)

Same article sent to two journals without declaration to editors 23 (30.7)

Less than half of the data published previously and not 
referenced

10 (13.3)

Article submitted without coauthors’ approval 8 (10.7)

Article first published in a nonindexed journal 3 (4.0)

Article first published in native-language journal 1 (1.3)

Sponsor sent the database to two different teams of 
researchers

1 (1.3)

Author didn’t know that reviews are regarded as duplicate 
publication

1 (1.3)

Publisher’s error 40 (26.3)

Article published in two different issues of the same journal 38 (95.0)

Oversight of author’s declaration of secondary submission 2 (5.0)

Articles reprinted in a special issue without declaration 1 (0.7)

Unknown (notices not available online in full text) 36 (23.7)
aPercentages for statements within individual categories are to the total sum for the category.

อีกการศึกษาที่น่าสนใจคือการศึกษาโดย  Nadia Elia et 

al ที่ทำการศึกษาเกี่ยวกับการตีพิมพ์ผลงานเกี่ยวกับการ 
retraction หรือการถอนผลงานที่มีปัญหาว่าแต่ละ
วารสารมีแนวทางอย่างไรกันบ้างโดยยกตัวอย่างของ 
Joachim Bold ที่มีการตีพิมพ์ผลงานกว่า 18 การศึกษา
โดยที่ State Medical Association of Rheinland-Pfalz 
(Germany) ได้ระบุถึงข้อผิดพลาดที่อาจผิดจริยธรรมของ
การศึกษาเหล่านั้นได้ จากการสำรวจไปยังวารสารต่างๆ 
พบว่ามี 5 การศึกษาจากหนึ่งวารสารที่ได้ทำการถอน 
อย่างสมบูรณ์ 9 การศึกษาไม่ได้มีการถอนออกจากวาร
สารใดๆ เลย  มีการทำเอกสารชี้แจงการถอน  79 ฉบับ 
โดยที่ 76 ฉบับสามารถสืบค้นและเข้าถึงได้ และมี 14 
การศึกษาที่ทำเครื่องหมายลายน้ำบนการศึกษาระบุว่ามี
การถอนการศึกษานั้น  จากกการศึกษานี้ทำให้เห็น
ว่าการถอนการศึกษานั้น  ไม่มีแนวทางที่ชัดเจนหรือมี
แนวทางที่ใช้ร่วมกัน  และบทบาทการถอนในบางครั้งยัง
ไม่แน่ชัดว่าเป็นบทบาทของใครระหว่างสำนักพิมพ์หรือ
บรรณาธิการ
   การศึกษาที่เกี่ยวกับ plagiarism โดย Heidi L et al1 ได้
พูดถึงการตรวจสอบ plagiarism ของ manuscript ที่ส่ง
เพื่อขอรับการตีพิมพ์ในวารสาร Obstetrics & Gynecology 

ด้วย software ที่ชื่อว่า CrossCheck โดยผลการศึกษา
แสดงใน  Table 4 โดยจะเห็นว่าการตรวจสอบนั้นใช้เวลา
และการใช้ software ยังไม่สามารถใช้เป็นวิธีหลักใน
การแก้ไขปัญหานี้ได้ 100% และถึงแม้ว่าอัตราการพบ
ปัญหานี้ในวารสารดังกล่าวจะยังคงมีน้อย แต่การตรวจ
สอบอย่างเป็นระบบและสม่ำเสมอจะช่วยทำให้สามารถ
ตรวจสอบความผิดพลาดได้ตั้งแต่เนิ่นๆ  เพื่อดำเนินการ
ได้อย่างเหมาะสมต่อไป

Table 4. Detection Rate and Time Spent on Plagiarism Checking
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Implementation of Plagiarism Screening  
for the PLOS Journals

Elizabeth Flavall,1 Virginia Barbour,2 Rachel Bernstein,1 Katie 
Hickling,2 Michael Morris1

Objective  PLOS publishes a range of journals, from highly 
selective to 1 that assesses submissions based only on objective 
criteria. Overall the journals receive more than 5,000 submis-
sions per month. We aimed to assess the quantity of submitted 
manuscripts with potential plagiarism issues along with the 
staffing requirements and optimal procedures for implementing 
plagiarism screening using CrossCheck/iThenticate software 
across the PLOS journals.

Design  Consecutively submitted research articles were 
screened until the following numbers were reached: PLOS 
Medicine (n=203), PLOS Pathogens (n=250), and PLOS ONE 
(n=241). Articles were screened at initial submission prior to any 
revision requests. Initial screening was performed by junior staff 
members, and potential issues were elevated in house for fur-
ther screening. Manuscripts were classified as major problem, 
minor problem, and no problem. Extent, originality, and con-
text were assessed using guidance from the Committee on 
Publication Ethics (COPE) Discussion Document “How should 
editors respond to plagiarism?” Manuscripts with major prob-
lems were flagged but otherwise continued through the review 
process as normal. Any flagged manuscripts that were not 
rejected in the first round of review were elevated to journal 
editors and managers for follow-up. 

Results  The percent of manuscripts classified as having any 
problem (major or minor) are shown in Figure 3. Of the manu-
scripts classified as major problem, almost all were rejected in 
the first round of review for reasons unrelated to the screening 
results. Only 1 manuscript with major problems, submitted 
to PLOS Pathogens, was elevated to the editors for follow-up 
as it was not rejected following peer review. Minor problems 
consisted primarily of small instances of self-plagiarism and 
attributed copying; follow-up was deemed unnecessary for the 
purposes of this study. The time per manuscript for screening 
was on average 7 minutes (range, 2-60 minutes). More time was 

Value of Plagiarism Detection for Manuscripts 
Submitted to a Medical Specialty Journal

Heidi L. Vermette,1 Rebecca S. Benner,1 James R. Scott1,2

Objective  To assess the value of a plagiarism detection system 
for manuscripts submitted to Obstetrics & Gynecology.

Design  All revised manuscripts identified as candidates for 
publication between January 24, 2011, and December 26, 
2012, were evaluated using the CrossCheck plagiarism detec-
tion software. Outcomes were (1) number and percentage 
of manuscripts with clear plagiarism, minor copying of short 
phrases only, redundancy, or no problem as defined by the 
Committee on Publication Ethics (COPE); (2) time needed to 
check each manuscript; and (3) actions taken for manuscripts 
with violations.

Results  Clear plagiarism was detected in 1 (0.3%) of 312 
manuscripts in 2011 and 0 of 368 manuscripts in 2012  
(Table 7). Forty (12.8%) manuscripts in 2011 and 21 (5.7%) 
manuscripts in 2012 contained minor copying of short phrases 
only or redundancy. Our staff spent a mean time of 19.5 min-
utes per manuscript checking for plagiarism in 2011, and this 
decreased to 10.2 minutes per manuscript in 2012 (P<.001). The 
plagiarized manuscript, a case report, was rejected. A detailed 
description of the plagiarized content was included in the letter 
to the author. The authors of manuscripts with minor problems 
and redundancy were asked to rewrite or properly attribute 
the reused or redundant passages, and all of these manuscripts 
were eventually published.

Conclusions  CrossCheck is a practical tool for detecting 
duplication of exact phrases, but it is limited to searching the 
English-language literature accessible via various repositories 
and the Internet and does not replace careful peer review and 
editor assessment. Checking manuscripts for plagiarism repre-
sents a substantial time investment for staff. Two years of data 
from our journal indicate that the number of problems detected 
was low, but systematic assessment of manuscripts uncovered 
problems that otherwise would have appeared in print. 

Table 7. Detection Rate and Time Spent on Plagiarism Checking

Year

Plagiarism Check 
Results as Defined 
by COPEa

No. of 
Manuscripts 

(%)

Total Minutes 
Spent 

Checking 
Manuscript(s)

Minutes 
Spent per 

Manuscript 
(Mean)

2011 Clear plagiarismb 1 (0.3) 45.0 45.0

Minor copying of 
short phrases onlyc

16 (5.1) 585.0 36.6

Redundancyd 24 (7.7) 1,300.8 54.2

No problem 271 (86.9) 4,140.0 15.3

Total 312 (100.0) 6,070.8 19.5

2012 Clear plagiarismb 0 (0) 0.0 0.0

Minor copying of 
short phrases onlyc

13 (3.5) 405.0 31.2

Redundancyd 8 (2.2) 429.0 53.6

No problem 347 (94.3) 2,910.0 8.4

Total 368 (100.0) 3,744.0 10.2
aDefinitions from COPE available at http://publicationethics.org/files/u2/02A_plagiarism 
_submitted.pdf.
bPer COPE: “unattributed use of large portions of text and/or data, presented as if they were 
by the plagiarist.”
cPer COPE: for example, “in discussion of research paper from non-native language speaker; 
No misattribution of data.”
dPer COPE: “copying from author’s own work.”

Figure 3. Percent of Manuscripts Classified as Having a Problem 
When Screened for Plagiarism
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     The Committee on Publication Ethics (COPE) ได้
จัดให้มีเวทีสำหรับ editor ที่เป็นสมาชิกจากกว่า  8500 
วารสารเพื่อให้คำแนะนำในการจัดการกับปัญหาด้าน
จริยธรรม การศึกษา Irene Hames et al ได้ทำการสำรวจ
ว่านับจากปี 1997 ตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง COPE มีกรณีศึกษา
ในรูปแบบใดบ้าง โดยพบว่ามีเกือบ 500 กรณีโดย
แสดงแผนภูมิดังรูปภาพใน  Table 5 โดยพบว่าบางส่วน
อาจเมื่อเวลาผ่านไปแนวโน้มในการจัดประเภทปัญหามี
ความยุ่งยากมากขึ้น  ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความซับซ้อน
ของปัญหาที่พบในปีหลังๆ มีแนวโน้มว่าจะมีมากขึ้น 
โดยมีปัญหาด้านเกี่ยวกับ data และ research 
misconduct มากขึ้นอย่างชัดเจน  รวมถึงประเด็นที่เกี่ยว
กับ peer review ด้วยเช่นกัน  โดยปัญหาด้าน 
questionable/unethical research และปัญหาด้าน 
redundant/duplication กลับมาน้อยลง
Figure 4. Proportion of Papers With Data Available, 1991-2011
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DATA/CONTENT SHARING, AVAILABILITY, AND ACCESS

How Does the Availability of Research Data Change 
With Time Since Publication?

Timothy H. Vines,1,2 Arianne Y. K. Albert,3 Rose L. Andrew,1 
Florence Débarre,1 Dan G. Bock,1 Michelle T. Franklin,1,4 
Kimberly J. Gilbert,1 Jean-Sébastien Moore,1,5 Sébastien Renaut,1 
Diana J. Rennison1

Objective  To quantify how fast the availability of research data 
decreases with time since publication and to identify the main 
causes.

Design  As part of a parallel study on how the reproducibility 
of data sets changes through time, we identified 516 papers 
that conducted a discriminant function analysis (DFA) on mor-
phological data from plants, animals, or other organisms. These 
papers were published in the odd years between 2011 and 
1991. We obtained e-mail addresses for the first, last, and cor-
responding authors of the papers and by searching online. We 
then requested the morphological data used in the DFA by 
e-mail. For papers where the data were not available, we also 
asked the authors to give a reason, such as “the data are stored 
on inaccessible hardware” or “the data are currently in use.”

Results  We received 101 data sets, and another 20 were 
reported extant but could not be shared. We found that 37% 
of the data from papers published in 2011 still existed, but this 
fell to 18% for 2001 and 7% for 1991 (Figure 5). The odds of 
receiving the data decreased by about 7% per year. The pro-
portion of papers with no functioning e-mails fell from 12 of 80 
papers (15%) in 2011 to 10 of 26 (38%) in 1991. Furthermore, 
for papers where we heard about the status of the data, the pro-
portion of authors reporting it lost or on inaccessible hardware 
rose gradually from 0 of 30 in 2011 to 2 of 9 (22%) in 1997, and 
then increased to 7 of 8 in 1993 (87%) and 4 of 6 (66%) in 1991. 
Other variables like the proportion of nonresponders or the pro-
portion of datasets that could be shared showed no relationship 
with time.

Conclusions  Researchers should be able to obtain published 
data from the authors long after the study is complete, but we 
found that almost all research data was lost 10 to 15 years after 
publication. The main causes of data loss appeared to be a lack 
of working e-mails for the authors and the data being stored on 
outdated hardware.

1Biodiversity Department, University of British Columbia, Vancouver, 
BC, Canada, vines@zoology.ubc.ca; 2Molecular Ecology Editorial 
Office, Vancouver, BC, Canada; 3Women’s Health Research Institute, 
Vancouver, BC, Canada; 4Department of Biological Sciences, Simon 
Fraser University, Burnaby, BC, Canada; 5Department of Biology, 
Université Laval, Laval, QC, Canada

Conflict of Interest Disclosures  None reported.

Reproducible Research: Biomedical Researchers’ 
Willingness to Share Information to Enable Others  
to Reproduce Their Results

Michael Griswold,1 Christine Laine,2 Cynthia Mulrow,2 Mary 
Beth Schaeffer,2 Catherine Stack2 

Objective  “Reproducible research” is a model for communi-
cating research that promotes transparency of methods used to 
collect, analyze, and present data. It allows independent scien-
tists to reproduce results using the original investigators’ same 
procedures and data. Reproducible research requires a level of 
transparency seldom sought or achieved in biomedical research. 
Since 2008, Annals of Internal Medicine requires authors of 
research articles accepted for publication to state whether and 
under what conditions they would make available to others 
their protocol, statistical code, and data. The published article 
includes this information. This report describes trends and pat-
terns in the willingness of biomedical researchers to share their 
study materials with others over the period 2008-2012.

Design  We collected data for original research articles pub-
lished in our journal 2008-2012 on authors’ reported willingness 
to share study materials and examine willingness to share by 
study characteristics and over time.

Results  Of 389 articles, 17% stated that protocol was avail-
able without conditions, 54% with conditions, and 29% not 
available. Statistical code was available without conditions for 
6%, with conditions for 66%, and unavailable for 28%. Data 
were available without condition for 7%, with conditions for 
47%, and unavailable for 46%.  Most authors who said mate-
rials were available required interested parties to contact them 
first, and many stated specific conditions for sharing these 
materials. Willingness to share varied little by the study charac-
teristics examined (Figure 6). Over the years since the onset of 
this policy, there has been a decrease in authors’ willingness to 
share protocol and data.

Conclusions  While the majority of authors stated that they 
would make study materials available to others, most would do 
so only if others contacted them and attached requirements to 
the sharing of this information. Researchers were most willing to 
fully share their protocols and least willing to share data. 

1University of Mississippi, Jackson, MS, USA; 2Annals of Internal 
Medicine, American College of Physicians, Philadelphia, PA, USA, 
claine@acponline.org

Conflict of Interest Disclosures  None reported.

Figure 5. Proportion of Papers With Data Available, 1991-2011
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ในการศึกษาถัดมาเป็นการกล่าวถึงข้อมูลที่มีอยู่ว่ามี
ความสัมพันธ์อย่างไรกับเวลานับจากที่การศึกษาเหล่า
นั้นได้ทำการตีพิมพ์ผลงานไปแล้ว โดยการศึกษานี้
เป็นการศึกษาโดย Timothy H et al1 โดยพบว่าจาก 101 
data set ที่ทำการสำรวจ 37% ยังคงสามารถให้ data set 
ได้แต่จะลดลงเหลือเพียงแค่ 18% และ 7% หากข้อมูลนั้น
ทำในปี 2001 และ 1991 ตามลำดับ (Figure 4) โอกาสที่
จะได้รับข้อมูลลดลงประมาณ 7  % ต่อปี และโอกาสที่ผู้
ทำวิจัยจะแจ้งว่าข้อมูลสูนหายไปกับ hardwear ที่ไม่
สามารถเข้าถึงได้เช่น  harddisk ที่เก็บข้อมูลเสียหาย 
โดยสรุปแล้วผู้ทำวิจัยน่าที่จะเก็บรักษาข้อมูลและเข้าถึง
ข้อมูลที่ตนได้ทำวิจัยตลอดเวลา  แต่ในความเป็นจริง
แล้วข้อมูลแทบทั้งหมดจะสูนหายภายในเวลา 10-15 ปี
หลังจากผลงานวิจัยนั้นได้รับการตีพิมพ์ 
    งานวิจัยถัดมา เป็นงานวิจัยของ Micheal Griswold et 

al1 ได้พูดถึงความเต็มใจของนักวิจัยที่จะเผยแพร่ข้อมูล
เพื่อให้นักวิจัยท่านอื่นสามารถทำงานวิจัยของตนซ้ำได้ 
เหตุผลเพราะว่างานวิจัยที่สามารถทำซ้ำได้เป็น
เครื่องหมายที่แสดงถึงความโปร่งใส ของงานวิจัยนั้น 
วารสาร Annals of Internal Medicine ได้แจ้งนักวิจัยให้
ระบุถึงความเต็มใจในการที่จะเผยแพร่ข้อมูลงานวิจัย
ของตนเพื่อให้ผู้อื่นทำซ้ำได้ตั้งแต่ปี 2008 เป็นต้นมา  การ
ศึกษานี้ได้รวบรวมงานวิจัยทั้งสิ้น  389 งาน  ในช่วง
ระหว่างปี 2008-2012 พบว่า 17% ของ  protocol 
สามารถเข้าถึงได้โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ  54% ของ 
protocol สามารถเข้าถึงได้บนเงื่อนไขบางประการ แต่ 
29% ของ  protocol เหล่านั้นไม่สามารถเข้าถึงได้ 

นอกจากนี้ statistical code ไม่สามารถเข้าถึงได้ 28% 
และข้อมูลไม่สามารถเข้าถึงได้ 46% และเมื่อเวลาผ่านไป
ความเต็มใจในการที่จะเผยแพร่ข้อมูลจะลดลงเรื่อยๆ 
(Figure 5)

20  PEER REVIEW CONGRESS
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spent on articles with problems. The total screening time per 
journal over the 3 month pilot was PLOS Medicine: 16 hours, 
PLOS Pathogens: 29 hours, and PLOS ONE: 42 hours.

Conclusion  Based on the results of this study, we have deter-
mined that plagiarism screening is feasible at PLOS and have 
made recommendations for the optimal screening procedures 
on the different journals. 

1PLOS, San Francisco, CA, USA, eflavall@plos.org; 2PLOS, Cambridge, UK

Conflict of Interest Disclosures  Virginia Barbour spoke on behalf 
of the Committee on Publication Ethics, of which she is Chair, at the 
5th International Plagiarism Conference in 2012, which was organized 
by Plagiarism Today, and which is part of the company that makes 
iThenticate software. The authors report no other conflicts of interest.

Funding/Support  The authors are employees of PLOS; this work was 
conducted during their salaried time.

Publication Ethics: 16 Years of COPE

Irene Hames,1 Charon A. Pierson,2 Natalie E. Ridgeway,3 Virginia 
Barbour4

Objective  The Committee on Publication Ethics (COPE) holds 
a quarterly forum in which journal editors from its 8,500-strong 
membership can bring publication-ethics cases for discussion 
and advice. Since it was established in 1997, COPE has amassed 
a collection of almost 500 cases. We set out to develop a more 
comprehensive classification scheme and to classify all the 
cases, providing a finer level of detail for analysis. We wanted 
to determine trends and establish whether the analysis could be 
used to guide the development of new ethical guidelines.

Design  A new taxonomy was developed, comprising 
18 main classification categories and 100 key words. Cases 
were assigned up to 2 classification categories to denote the 
main topics and up to 10 key words to cover all the issues. 
Classification and key word coding denotes that a topic was 
raised and discussed, not that a particular form of publication 
misconduct had occurred.

Results  Between 1997 and the end of 2012, 485 cases were 
brought to COPE. These received 730 classification catego-
ries. The number of cases presented annually varied (from 16 

to 42), but with no clear pattern, and there was no increase in 
cases when COPE’s membership increased from 350 to about 
3,500 in 2007-2008. The number of classifications has, how-
ever, increased gradually for cases, from a mean of 1.3 per case 
1997-2000 to 1.7 per case 2009-2012. Authorship and plagia-
rism have been and remain major topics (Figure 4). Categories 
of cases that have increased most noticeably are correction of 
the literature, data, misconduct/questionable behavior, con-
flicts of interest, and peer review. Cases involving questionable/
unethical research and redundant/duplicate publication remain 
prominent, but have been decreasing in recent years.

Conclusions  The increasing number of case classification cat-
egories over time suggests an increasing complexity in the cases 
being brought to COPE. Cases in a number of categories are 
increasing. A key word analysis is being undertaken to provide 
a greater level of detail and to determine whether new guide-
lines could effectively be developed in any of those areas. The 
study is also being used to identify cases for inclusion in educa-
tional packages of publication-ethics cases for use by beginners 
through to experienced groups.

1Irene Hames Consulting, York, UK, irene.hames@gmail.com; 2Journal 
of the American Association of Nurse Practitioners; Charon A. Pierson 
Consulting, El Paso, TX, USA; 3Committee on Publication Ethics 
(COPE), UK; 4 PLOS Medicine, Cambridge, UK
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Figure 4. Classification of COPE Cases, 1997-2012 (for Categories With More Than 7 Classifications in a 4-Year Period)
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Table 5. Categorization of Reasons for Termination for 917 Trials With 
Results Posted to the ClinicalTrials.gov 

30  PEER REVIEW CONGRESS

PLENARY SESSION ABSTRACTS

1Basel Institute for Clinical Epidemiology and Biostatistics, University 
Hospital Basel, Basel, Switzerland, matthias.briel@usb.ch; 2Cochrane 
Switzerland, IUMSP, Lausanne University Hospital, Lausanne, 
Switzerland; 3German Cochrane Centre, Institute of Medical Biometry 
and Medical Informatics, Freiburg University Medical Centre, Freiburg, 
Germany; 4Institute for Social and Preventive Medicine, Zurich, 
Switzerland; 5Departments of Medicine, and Clinical Epidemiology and 
Biostatistics, McMaster University, Hamilton, ON, Canada 

Conflict of Interest Disclosures  None reported.

Funding/Support  This study was supported by the Swiss National 
Science Foundation (grant 320030_133540/1) and the German Research 
Foundation (grant EL 544/1-2). Erik von Elm received support from the 
Brocher Foundation, Hermance, Switzerland. The funding sources had 
no role in the design and conduct of this study and the writing of this 
abstract 

Terminated Trials in ClinicalTrials.gov: Characteristics 
and Evaluation of Reasons for Termination

Katelyn DiPiazza,1 Rebecca J. Williams,2 Deborah A. Zarin,2 
Tony Tse2

Objective  Early termination of clinical trials raises a broad 
range of scientific, ethical, and resource issues. Prior research 
on the topic has focused on specific therapeutic areas and 
problems related to participant recruitment, but little is known 
about the reasons for termination across the clinical research 
enterprise. This study aims to determine the number and char-
acteristics of trials that terminated within a cohort of trials 
registered at ClinicalTrials.gov. It also examines reasons for ter-
mination and the amount and type of results data available from 
such trials.

Design  In February 2013, we determined the status of all reg-
istered interventional studies initiated in 2006 and summarized 
the characteristics of terminated trials using the registration data 
elements. We also examined terminated trials with results posted 
on ClinicalTrials.gov and categorized the explanations for why 
the study stopped by whether the reason was based on scien-
tific data accumulated from the trial (eg, interim efficacy data) or 
not (eg, low enrollment). We also summarized the publication 
status and the type and amount of results data available for a 
subset of these trials. 

Results  Of the 7,852 registered trials initiated in 2006 and 
verified in the 2 years (if ongoing), 84% (n=6,622) had ended 
6 years later and, of these, 12% (n=789) were terminated. In 
the sample of 917 terminated trials with results posted on 
ClinicalTrials.gov, 21% (n=193) were categorized as ending pre-
maturely based on scientific data accumulated from the trial 
(Table 11) and, as of April 2013, 21% (n=193) were published 
in journals indexed by PubMed. In a subset of terminated trials 
with posted results (n=861), approximately 71% (n=612) of the 
trials had summary results data for at least 1 participant in the 
primary outcome measure. 

Conclusions  Terminated studies frequently end prematurely 
for reasons other than scientific data accumulated from the 
trial. Because many terminated studies are not published, 
ClinicalTrials.gov is a unique resource for data from such trials. 
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Conflict of Interest Disclosures  Rebecca Williams is assistant 
director, Deborah Zarin is director, and Tony Tse is program analyst for 
ClinicalTrials.gov.

Funding/Support  No external funding outside of the employer of the 
3 authors (NLM/NIH).

QUALITY OF REPORTING TRIALS

A Review of Registration and Reporting of “Continuish” 
Outcomes in Randomized Trials

Steven Woloshin,1 Lisa M. Schwartz,1 Allison Hirst,2 Ly-Mee 
Yu,3 Alice Andrews,1 Gary Collins,3 Rose Wharton,3 Milensu 
Shanyinde,3 Susan J. Dutton,3 Omar Omar,3 Sally Hopewell,3 
Joshua Wallace,3 Jackie Birks,3 Nicola Williams,3 Eric Ohuma,4 
Douglas G. Altman3

Objective  True continuous and ordinal measures, visual analog 
scales, scores, and counts—“continuish” measures—can be ana-
lyzed in many ways: means, medians, and percent above cutoff. 
Because of this flexibility, investigators can select an approach 
based on statistical significance.  We examined how continuish 
primary outcomes measures are reported in randomized con-
trolled trials (RCTs), and compared them with trial registry 
entries meant to avoid data-driven analyses.

Design  Review of 2-arm parallel-group RCTs of treatment pub-
lished in the PubMed Core Clinical Journals in 2010 (n=568) for 
explicit continuish primary outcomes in the abstract. Pairs of 
reviewers extracted data using a standardized form.

Results  Of the 337 trials with a continuish outcome in the 
abstract, 99 (30%) never specified a primary outcome. We ana-
lyzed a random sample of 180 trials from the remainder. Most 
measures were true continuous like weight (64%); scores (21%); 
or pseudocontinuous-like visual analog scales (9%). Continuish 
primary outcomes were reported as mean (69%), percent above 
cutoff (11%), median (8%), relative change (7%), and other 
(6%). In 76 (43%) articles, the primary measure was analyzed 
multiple ways, with consistent statistical significance in 8 (11%). 
The clinical importance of the difference in the primary con-
tinuous outcome was discussed for only 59% of the 90 positive 
trials. Of eligible articles, 134 of 180 (74%) were registered; in 
the current registry records, primary outcomes were missing for 
6 (4%); 83 (62%) only mentioned the domain or unit without 
specifying the metric or summary statistic (Table 12). All 5 pri-

Table 11. Categorization of Reasons for Termination for 917 Trials 
With Results Posted to the ClinicalTrials.gov Results Database as of 
February 2013

Termination Category
Trials

No. (%)

Termination based on scientific data from trial interim efficacy 
(positive, negative, inconclusive) or safety and toxicity data

193 (21)  

Termination not based on scientific data from trial 631 (69) 

Insufficient accrual rate 356 (39) 

Unspecified business decision/strategic reason 77 (8) 

Trial administration or conduct  (eg, issues with protocol, 
investigators, site)

56 (6)

External information (eg, results from other trials, competing trials, 
or changes in standard care rendering trial irrelevant)

52 (6)

Funding issues 35 (4) 

Product withdrawn from market 19 (2)

Other (eg, uninformative response, misuse of data element) 19 (2)

Lack of drug supply 17 (2)

Termination reason not provided 93 (10)
  

ในเรื่องของการทำงานวิจัยประเภท randomized 
controlled trial (RCT) ได้มีงานวิจัยที่ได้กล่าวถึงเหตุผล
ในการหยุดการทดลอง  ที่ได้ทำการศึกษาโดย Katelyn 
DiPiazza et al1 โดยได้ทำการศึกษาตั้งแต่ปี 2006 ของ
งานวิจัยที่ได้ลงทะเบียนไว้กับ ClinicalTrials.gov เพื่อ
ค้นหาสาเหตุว่า  อะไรคือเหตุผลที่ทำให้ต้องหยุดการ
ทำการทดลอง โดยจาก 7,852 งานวิจัยที่ได้เริ่มตั้งแต่ปี 
2016 มี  12% (n=789) ได้หยุดทำการศึกษาโดยให้
เหตุผลดังแสดงใน  Table 5 โดยมีเพียงแค่ 21% จาก
จำนวนนี้ ที่หยุดการศึกษาเนื่องมาจากข้อมูลทาง
วิทยาศาสตร์ที่ได้จากตัวการศึกษาเองจะเห็นได้ว่า การ
ศึกษาที่หยุดไปนั้นโดยมากมีเหตุผลอย่างอื่นนอกเหนือ
จากเหตุผลทางวิทยาศาสตร์และเป็นการยากที่จะทราบ
เหตุผลที่แท้จริงว่าเหตุใดจึงหยุดทำการศึกษาไป

Table 6. Factors Associated With Nonpublication of Randomized 
Controlled Trials (RCTs) Based on 815 RCTs With Complete Data
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Impact of a Systematic Review on Subsequent Clinical 
Research: The Case of the Prevention of Propofol 
Injection Pain

Céline Habre,1 Nadia Elia,1,2,4 Daniel M. Pöpping,3 Martin R. 
Tramèr1,4

Objective  In 2000, a systematic review identified intravenous 
lignocaine, administered with venous occlusion, as the most effi-
cacious intervention for the prevention of propofol injection pain. 
We set out to determine whether, after the publication of the 
review, the number of trials on this issue had decreased over time 
and whether authors of subsequently published trials referred 
to that review and used it to design their study (ie, to justify the 
choice of a comparator intervention or to estimate study size). 

Design  We systematically searched (MEDLINE, Cochrane 
Central Register of Controlled Trials, EMBASE, and related bib-
liographies) for all randomized trials testing interventions to 
prevent propofol injection pain, published since 2002 (ie, 2 
years after the publication of the review). We extracted infor-
mation based on the year of publication, experimental and 
control interventions, whether the review was cited, and 
whether authors explicitly declared having used it to design the 
study. Lignocaine injection with venous occlusion was regarded 
as the gold standard. Study designs comparing any experimental 
intervention with the gold standard were regarded as appro-
priate. Main outcomes were the number of published trials over 
time, number (percent) of trials citing the review, using it to 
design the study, and with appropriate study designs. 

Results  Between January 2002 and 2013, 136 trials (19,778 
patients) were published, without a clear decreasing trend over 
time. Ninety-nine (72.8%) authors cited the review, but only 
21 (15.4%) declared using it to design the study. Designs were 
appropriate in 34 (25%) trials and inappropriate in 102 (75%). 
Of the 21 trials in which authors declared using the review to 
design their study, 18 (86%) had appropriate designs. Of the 115 
trials in which authors did not use the review to design their 
study, only 16 (14%) had appropriate designs. 

Conclusions  A large number of trials have been published 
since the publication of the systematic review. Most authors 
cited the systematic review; however, only a minority used it as 
a rational basis for the design of their study. Trials designed on 
the basis of the review were more likely to be appropriate, thus 
suggesting that the knowledge of systematic reviews in study 
design should be encouraged.
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Switzerland, celine.habre@gmail.com; 2Institute of Social and 
Preventive Medicine, University of Geneva, Geneva, Switzerland;  
3Department of Anesthesiology and Intensive Care, University Hospital 
Münster, Münster, Germany; 4Medical Faculty, University of Geneva, 
Geneva, Switzerland
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Publication of Randomized Controlled Trials That  
Were Discontinued: An International Multicenter 
Cohort Study

Benjamin Kasenda,1 Erik von Elm,2 Anette Blümle,3 Yuki 
Tomonaga,4 John You,5 Mihaela Stegert,1 Theresa Bengough,2 
Kelechi Kalu Olu,1 Matthias Briel,1,5 for the DISCO Study Group

Objective  Our aim was to determine the prevalence of discon-
tinuation of randomized controlled trials (RCTs) for different 
reasons, the publication history of discontinued RCTs, and dif-
ferences between industry- and investigator-initiated RCTs with 
respect to discontinuation and publication. 

Design  We established a multicenter cohort of RCTs based 
on protocols approved by 6 research ethics committees (RECs) 
from 2000 to 2003 in Switzerland, Germany, and Canada. We 
extracted data on RCT characteristics and planned recruitment. 
We determined completion status of RCTs by using information 
from REC files, publications identified by literature search, and 
by surveying investigators. We used multivariable logistic regres-
sion to investigate the following risk factors for nonpublication 
of RCTs: trial discontinuation (vs completion), trial initiation by 
industry (vs investigators), national setting (vs international), 
sample size below median (vs above), and single-center study 
(vs multicenter).

Results  We included 894 protocols of RCTs involving patients. 
Of those, 574 (64.2%) were completed (ie, attained >90% of target 
sample size), 250 (28.0%) discontinued for any reason, and for 
70 (7.8%) the status remained unclear. Reasons for discontinu-
ation were poor recruitment (100/250, 40.0%), futility (37/250, 
14.8%), administrative reasons (36/250, 14.4%), harm (25/250, 
10.0%), benefit (9/250, 3.4%), and other (43/250, 17.2%). Industry-
initiated RCTs (n=538 [60.2%]) were completed in 71.9%, whereas 
investigator- initiated RCTs (n=356 [39.8%]) were completed in 
52.5% of cases. Funding sources of discontinued investigator-
initiated RCTs (n=136) were public (n=32 [23.5%]), industry 
(n=26 [19.1%]), charity (n=15 [11.0%]), public and industry (n=11 
[8.1%]), and public and charity (n=2 [1.5%]); 35 (25.7%) discon-
tinued investigator-initiated RCTs had no external funding, and 
for 15 (11.0%) the funding source remained unclear. Of all dis-
continued and completed RCTs, 114 (45.6%) and 416 (72.5%) 
were published as full journal articles, respectively. Discontinued 
industry-initiated RCTs (n=114) were published in 43.9% and dis-
continued investigator-initiated RCTs (n=136) in 47.1% of cases. 
Independent risk factors for non publication were trial discontinu-
ation and single-center study (Table 10).

Conclusions  Discontinued RCTs are common, in particular 
when they are investigator-initiated, and often not published. 
Our results may raise journal editors’ and researchers’ awareness 
of existing determinants of RCT nonpublication and the preva-
lence of unpublished discontinued RCTs. 

Table 10. Factors Associated With Nonpublication of Randomized 
Controlled Trials (RCTs) Based on 815 RCTs With Complete Data

Risk Factors

Univariable Multivariable

OR 95% CI P value OR 95% CI P value

RCT 
discontinued
(vs completed)

3.17 2.32-4.32 <.001 3.00 2.16-4.16 <.001

Initiated by 
industry (vs 
investigator)

0.75 0.57-0.99 .039 1.41 0.98-.02 .064

National
(vs international)

2.22 1.67-2.95 <.001 1.33 0.86-2.05 .191

Study size below 
mediana (vs 
above median)

2.10 1.59-2.78 <.001 1.39 0.98-1.97 .063

Single-center 
study 
(vs multicenter)

2.42 1.69-3.47 <.001 1.71 1.03-2.85 .038

aThe median study size was 250.

การศึกษาโดย Benjamin Kasenda et al1 ได้พูดถึง  การตี
พิมพ์การศึกษาประเภท RCT ที่หยุดทำการศึกษาลงเช่น
กันโดยทำการสำรวจงานวิจัยที่ได้รับการรับรองผ่าน
คณะกรรมการจริยธรรมในประเทศ สวิสเซอร์แลนด์ 
เยอรมัน  และแคนาดา  ในช่วงปี 2000-2013 โดยได้พบ
ทั้งสิ้น  894 protocol โดยมี 574 (64.2%) ที่ทำการศึกษา
สำเร็จ และ 250 ที่ไม่สามารถทำการศึกษาสำเร็จ และ 
อีก 70 (7.8%) ไม่สามารถระบุสถานะว่าทำสำเร็จ หรือไม่
ได้ โดยเหตุผลที่ไม่สามารถทำให้สำเร็จได้เนื่องมาจาก 
การไม่สามารถรวบรวมผู้ป่วยเข้าการศึกษาได้ตาม
จำนวนที่ต้องการ  และแหล่งเงินทุนของการวิจัยที่หยุด
การศึกษาไปนี้โดยมากมาจาก  หน่วยงานของรัฐบาล แต่
มีมากถึง  45.6% ที่ได้นำไปตีพิมพ์แต่ปัจจัยที่ทำให้ไปตี
พิมพ์ ได้แก่ งานวิจัยที่ไม่สามารถทำให้เสร็จได้ และมี
ลักษณะเป็น single center study
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The Evaluation of Knowledge Management in Thai 
Public Community Hospital

Niwatchai Namwichaisirikul, M.D.
Patom Manirojana, Ph.D.

Noppadol Soonthornon, Ph.D.
Jarurat Yanggratoke, Ph.D.

Instittue of Public Administration, College of Government and Public Governance, Rangsit 
University, Thailand

OBJECTIVE
To reveal the present phenomena of knowledge management (KM) and mainly the evaluation of KM of case hospitals, and to 
generate appropriate evaluation of KM guidelines for Thai public hospitals, especially community hospitals.

METHODS
This study is a qualitative research of case study approach based on three selected community hospitals including Bangkrathum 
Hospital in Phisanulok Province, Bungkhla Hospital in BuengKan Province, and Dansai Crown Prince Hospital in Loei Province. 
The methods comprised in-depth interviews of 21 hospital administrators and focus groups among 24 persons who were 
staffs and the patients. All data were analyzed with thematic analysis. Content analysis of relevant documents and non-
participatory observations were held among key issues of KM and the evaluation of KM. 

RESULTS
Major findings are (i) similar characteristics of three hospitals are using participation management and quality improvement 
committees. The organization structure is flat and matrix; by using medical persons across the board, which empower and 
encourage participatory process of KM and evaluation of KM. However, there are different levels of KM according to their 
organization contexts and environment factors. (ii) KM is enforced by top-down policy which finally integrated into routine 
jobs and quality system. According to KM process, the knowledge identification of each hospital is initiated by the patient care 
team and varies depend on contexts. The knowledge creation and acquisition, knowledge codification and refinement are 
operated by the same teams. The significant finding of this paper is that the knowledge sharing and learning of the best 
practices, processed through spiritual knowledge management, has been influenced the continuous development and 
improvement of quality services.  However, the systemic knowledge management could not been established throughout the 
public hospitals. And finally, (iii) the evaluation of knowledge management of all 3 hospitals can divide into four aspects such as 
(i) evaluators have communication and spiritual skill, (ii) stakeholder’s attitude and information need are recognized (iii) the 
evaluation process is spiritual and empowerment after action review (SEM AAR), which reflect, recognize, empower and 
encourage on the value of workers and stakeholders, and (iv) the results of the evaluation are improvement and 
responsiveness system which distribute community knowledge and solve the problems. 

CONCLUSION
The conclusion of this study follows (i) the phenomena of KM is medical and hospital quality KM, (ii) the evaluation of KM of 
case hospitals is SEM AAR, and finally (iii) the appropriate evaluation of KM guidelines for Thai public hospitals, especially 
community hospitals is the SEM AAR, which reflected understanding and awareness value of workers and each other, this 
review was empowerment and participation stakeholders. The hospital administrator, chief knowledge officer or project 
manager should be the evaluators. Especially, organization structure should be flat and matrix. The organization culture should 
be team work oriented.  Not only stakeholder’s attitude and commitment but also community ownership and democratic 
participation are recognized. 

ABSTRACT
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การประเมินผลการจัดการความรู้ของโรงพยาบาลชุมชนใน
ภาครัฐไทย

วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาปรากฏการณ์การจัดการความรู้และการประเมินผลการจัดการความรู้ของโรงพยาบาลชุมชนในไทยและเพื่อศึกษารูปแบบ
การประเมินผลการจัดการความรู้ของโรงพยาบาลชุมชนที่เหมาะสมกับบริบทของไทย

วิธีการศึกษา
การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยคัดเลือกโรงพยาบาลชุมชน  จำนวน  3 แห่งที่มีการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลและมี
การดำเนินการจัดการความรู้มาเป็นกรณีศึกษา ได้แก่ (1) โรงพยาบาลบางกระทุ่ม  จังหวัดพิษณุโลก (2) โรงพยาบาลบุ่งคล้า 
จังหวัดบึงกาฬ และ (3) โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย จังหวัดเลย โดยมีวัตถุประสงค์ในการวิจัย คือ เพื่อศึกษา
ปรากฏการณ์ของการจัดการความรู้ การประเมินผลการจัดการความรู้ของกรณีศึกษา และเสนอรูปแบบการประเมินผลการจัดการ
ความรู้ของโรงพยาบาลชุมชนที่เหมาะสมกับบริบทภาครัฐไทย

ผลการศึกษา
ผลจากการสัมภาษณ์เจาะลึกของกลุ่มผู้บริหารโรงพยาบาล ร่วมกับการสนทนากลุ่มบุคลากรและกลุ่มผู้ป่วย ทั้งสิ้น  45 คน  รวมถึง
การสังเกตการปฏิบัติงานจริงแบบไม่มีส่วนร่วม  และการวิเคราะห์เอกสารของทั้ง 3 โรงพยาบาล ด้วยการวิเคราะห์แก่นสาระและ
วิเคราะห์เนื้อหา พบว่า (1) ด้านการบริหารและสิ่งแวดล้อมของโรงพยาบาล ผู้บริหารโรงพยาบาลมีลักษณะการนำที่เน้น  “คน” 
ลักษณะการบริหารอย่างมีส่วนร่วม และมีโครงสร้างองค์การเป็นแบบแนวราบ ร่วมกับการใช้โครงสร้างแบบผสมผสาน  ในรูปของ
คณะกรรมการคร่อมสายงานในการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล โดยมีปัจจัยแวดล้อมสำคัญ 4 ด้านได้แก่ด้านเศรษฐกิจ สังคม 
การเมืองการปกครองและเทคโนโลยีสารสนเทศที่ส่งผลทั้งเชิงบวกและลบต่อการบริหารโรงพยาบาล (2) ด้านการจัดการความรู้มี
การกำหนดรูปแบบการจัดการความรู้ทางการแพทย์ด้วยการผสมผสานกับงานคุณภาพ โดยแพทย์และทีมสหสาขาวิชาชีพจะเป็นผู้
ดำเนินการกระบวนการจัดการความรู้ ให้เป็นความรู้ทางการแพทย์ที่เป็นแนวปฎิบัติของการดูแลโรคต่างๆ แต่ความรู้ที่เกิดขึ้นยังไม่
ถูกจัดการอย่างเป็นระบบ  สิ่งค้นพบที่น่าสนใจคือ มีการจัด  “วงเรื่องเล่าเร้าพลัง” ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบบลึกซึ้งหรือ  เรียก
ว่าการจัดการความรู้แบบจิตปัญญา ได้ผลลัพธ์เป็นความรู้ในด้านทักษะการใช้ชีวิตและเสริมพลังในการทำงาน (3) ด้านการประเมิน
ผลการจัดการความรู้ ด้วยการถอดบทเรียนหลังจัดกิจกรรม  เรียกว่า การถอดบทเรียนอย่างลึกซึ้งและเสริมพลัง เป็นการประเมินผล
แบบเรียบง่าย มีการสะท้อนแนวคิดอย่างใคร่ครวญเห็นคุณค่าของตนเองและผู้อื่น  โดยมีผู้ประเมินที่มีบทบาทเป็นโค้ชคอยอำนวย
ความสะดวกและประสานงานกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ประเมินมีทักษะการสื่อสารที่ดี และมีทักษะทางจิตวิญญาณเป็นกระบวนการที่
ทำให้ผู้ถูกประเมินเห็นคุณค่าของงาน เกิดการพัฒนางานและความรู้ได้อย่างต่อเนื่อง

สรุป
ดังนั้นหากทางโรงพยาบาลชุมชนอื่นๆต้องการดำเนินการจัดการความรู้และการประเมินผลให้ประสบความสำเร็จ โรงพยาบาลต้อง
มี (1) ผู้รับผิดชอบด้านการประเมินผลที่ชัดเจน  ถ้าเป็นผู้บริหารระดับสูง จะทำให้การจัดการความรู้และการพัฒนาคุณภาพโรง
พยาบาลดำเนินอย่างต่อเนื่องและมีพลัง (2) การปรับโครงสร้างการบริหารระบบงานคุณภาพแบบแนวราบและผสมผสาน  (3) การ
บริหารงานอย่างมีส่วนร่วม  (4) วัฒนธรรมองค์การมุ่งเน้นทำงานเป็นทีม  (5) การบริหารและพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มี
ทักษะและประสบการณ์แบบสหวิชาชีพ (6) การสร้างความร่วมมือจากภาคีเครือข่าย (7) การสร้างระบบสารสนเทศ  ภาคีเครือข่าย  
และ (8) การจัดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการประเมินผลแบบการถอดบทเรียนอย่างลึกซึ้งและเสริมพลัง

บทคัดย่อ

นิวัฒน์ชัย นามวิชัยศิริกุล
รศ.ดร.ปฐม มณีโรจน์
ดร.นพปฎล สุนทรนนท์

ดร.จารุรัตน์ แหยงกระโทก

สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์ วิทยาลัยบริหารรัฐกิจและรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
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การจัดการองค์การในศตวรรษที่ 21 อยู่ภายใต้กระแส
โลกาภิวัตน์ (globalization) ที่โลกทั้งโลกเชื่อมโยงถึงกัน
ในสภาพไร้พรมแดนด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่
ข้อมูลข่าวสารส่งต่อถึงอย่างรวดเร็ว การเปลี่ยนแปลง
ในที่แห่งหนึ่งมีผลกระทบต่ออีกหลายๆ แห่งของโลก 

เกิดระบบที่เรียกว่า เศรษฐกิจยุคใหม่  (new economy) 

ซึ่งเป็นระบบเศรษฐกิจของสังคมที่ใช้ความรู้เป็นฐาน 

(knowledge based society) ทำให้องค์การที่เคยมั่นคง
ในอดีตไม่สามารถอยู่รอดได้หากไม่มีการปรับตัว1 การ
จัดการความรู้ (knowledge management) เป็นเครื่องมือ
หรือวิธีการหนึ่งในการปรับตัวขององค์การ  เพื่อให้
สามารถดำเนินการในเศรษฐกิจยุคใหม่ ทั้งนี้การจัดการ
ความรู้เป็นหนึ่งในเจ็ดองค์ประกอบสำคัญใน  การ
พัฒนาตามกรอบแนวความคิดการพัฒนาของรางวัล
คุณภาพแห่งชาติของประเทศสหรัฐอเมริกา คือ  The 
Malcolm Baldrige National Quality Award (MBNQA) 
ซึ่งเป็นต้นแบบรางวัลคุณภาพแห่งชาติที่ประเทศต่าง ๆ 

ทั่วโลกนำไปประยุกต์ใช้ อาทิ ประ เทศญี่ปุ่น 

ออสเตรเลีย  สิงคโปร์ และไทย เป็นต้น2 สำหรับใน
ประเทศไทย องค์การแรกที่นำการจัดการความรู้เข้ามา
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาคุณภาพองค์การ คือโรง
พยาบาล  โดยโรงพยาบาลที่นำการจัดการความรู้มา
ประยุกต์ใช้เป็นแห่งแรก ได้แก่ โรงพยาบาลศิริราช  ใน
ปี พ.ศ. 2546 ภายใต้ความร่วมมือกับสถาบันเพิ่ม
ผลผลิตแห่งชาติ โดยมี Robert J. Osterhoff  และ บุญดี 

บุญญากิจ เป็นที่ปรึกษา ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2547 ได้
กำหนดให้มีโครงการพัฒนาการจัดการความรู้ในโรง
พยาบาลภาคเหนือตอนล่าง  ภายใต้การสนับสนุนของ
สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม (สคส.) 

จำนวน  17 แห่ง  โรงพยาบาลดังกล่าวให้ความสำคัญกับ
การจัดการความรู้อย่างมาก3 ต่อมา  มูลนิธิสดศรี – 

สฤษดิ์วงศ์ ได้บรรจุการจัดการความรู้ไว้ในแผนงาน
พัฒนาจิตเพื่อสุขภาพ ระยะที่ 3 ปี พ.ศ. 2551 – 2552 

โดยมีเป้าหมายเพื่อสังเคราะห์ความรู้เกี่ยวกับการ
พัฒนาจิตหรือการพัฒนาสุขภาวะทางปัญญาของผู้ให้
บริการและผู้รับบริการในระบบสุขภาพ ปัจจุบันมีโรง
พยาบาลเข้าร่วมโครงการกับมูลนิธิสดศรี – สฤษดิ์วงศ์ 

ทั่วทุกภูมิภาคของไทย รวมทั้งสิน  47 แห่ง4 การศึกษานี้มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปรากฏการณ์การจัดการความรู้
และการประเมินผลการจัดการความรู้ของโรงพยาบาล
ชุมชนในไทย และ เพื่อศึกษารูปแบบการประเมินผลการ

จัดการความรู้ของโรงพยาบาลชุมชนที่เหมาะสมกับ
บริบทของไทย

วิธีการศึกษา

วิธีดำเนินการวิจัย
เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research) 

โดยวิธีกรณีศึกษา (case study approach ) โดยใช้
เครื่องมือในการเก็บข้อมูลการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก 

(in-depth interview) การสนทนากลุ่ม(focus group 

discussion) ร่วมกับการสังเกตพฤติกรรมแบบไม่มีส่วน
ร่วม (non-participant observation) และการวิเคราะห์
เอกสารที่เกี่ยวข้อง (documentary research)

กลุ่มตัวอย่างและการเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยกำหนดเกณฑ์การเลือกกรณีศึกษาตามหลักของ 

Yin,  Patton และชาย  โพธิสิตา6-8  โดยเกณฑ์คัดเลือกที่
สำคัญในการเลือกกรณีศึกษาสำหรับการศึกษาในครั้งนี้
ประกอบด้วย (1) ต้องเป็นโรงพยาบาลชุมชนในภาครัฐ
ขนาด 30-120 เตียง  สังกัดกระทรวงสาธารณสุข  (2) เป็น
โรงพยาบาลที่มีการดำเนินการจัดการความรู้มา
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาคุณภาพองค์การ  และมีการ
ประเมินผลการจัดการความรู้ด้วยและ (3) โรงพยาบาล
ดังกล่าวจะต้องมีการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานโรง
พยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับเฉลิมพระเกียรติฉลอง
สิริราชสมบัติครบ 60 ปี  การวิจัยครั้งนี้มีโรงพยาบาลที่
เป็นไปตามเกณฑ์คัดเลือกสมัครใจและตอบรับการ
ศึกษาวิจัยในครั้งนี้มาเป็นหน่วยวิเคราะห์ทั้งสิ้น  3 กรณี
ศึกษาได้แก่ โรงพยาบาลบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก 

โรงพยาบาลบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ และโรงพยาบาล
สมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย จังหวัดเลย  โดยผู้วิจัย
กำหนดให้มีกลุ่มผู้ให้ข้อมูลสำคัญ  3 กลุ่ม คือ  กลุ่มผู้
บริหารระดับสูงของโรงพยาบาลซึ่งเป็นกลุ่มสำคัญที่สุด
ในการกำหนดนโยบาย  การบริหารงาน  แผนงาน 

ทรัพยากรต่างๆ    กลุ่มบุคลากรที่เข้าร่วมการจัดการ
ความรู้และกลุ่มผู้รับบริการหรือผู้ป่วยที่เคยเข้าร่วมการ
จัดการความรู้ภายในโรงพยาบาล โดยกลุ่มผู้ให้ข้อมูล
หลัก (key informants) จำนวนทั้งสิ้น 45 คน ดังต่อไปนี้

กลุ่มที่ 1  ผู้บริหารระดับสูงของโรงพยาบาล คือ ผู้
อำนวยการโรงพยาบาล หัวหน้าศูนย์คุณภาพหัวหน้า
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ฝ่ายการจัดการความรู้ หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล 

หัวหน้ากลุ่มงานองค์กรแพทย์  หัวหน้ากลุ่มงาน
เภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค หัวหน้ากลุ่มงาน
เวชศาสตร์ครอบครัวและปฐมภูมิ จำนวน  21 คน  ใช้
กระบวนการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (in-depth interview)

กลุ่มที่ 2 บุคลากรที่เป็นผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการ
ความรู้ ได้แก่ ตัวแทนฝ่ายการจัดการความรู้ ตัวแทน
กลุ่มการพยาบาล  ตัวแทนองค์กรแพทย์ ตัวแทนกลุ่ม
งานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค ตัวแทนกลุ่มงาน
เวชศาสตร์ครอบครัวและงานบริการปฐมภูมิ  จำนวน  16 

คน  เก็บข้อมูลโดยใช้การสนทนากลุ่ม (focus group 
discussion) 

กลุ่มที่ 3 ประชาชน  คือ  ผู้รับบริการ ญาติผู้รับบริการ 

อาสาสมัครสาธารณสุข ที่เคยเข้าร่วมกิจกรรมการ
จัดการความรู้ จำนวน  8 คน  เก็บข้อมูลโดยการใช้การ
สนทนากลุ่ม (focus group discussion)

ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล ใช้เวลา
ประมาณ 3 เดือนคือตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือน
เมษายน พ.ศ. 2556

การวิเคราะห์ข้อมูล  
การวิจัยครั้งนี้ใช้วิธีวิเคราะห์ข้อมูลแบบการวิเคราะห์
เนื้อหา (content analysis) และการวิเคราะห์แก่นสาระ 
(thematic analysis) นำไปสู่ข้อสรุปทั่วไปแบบอุปนัย 

(inductive analysis) ด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 

ที่ได้จากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก  การสนทนากลุ่ม
บุคลากรและกลุ่มผู้รับบริการ จำนวน  45 คน  ร่วมกับการ
สังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม และการวิเคราะห์เอกสาร และ
นำข้อมูลมาที่ได้มาวิเคราะห์โดยการเปรียบเทียบข้อมูล 

(constant comparison) ระหว่างทั้ง 3 กรณีศึกษา งาน
วิจัยฉบับนี้ได้รับการพิจารณาและผ่านการรับรองจาก
คณะกรรมการจริยธรรมในมนุษย์ โดยแนวทางการ
รวบรวมข้อมูลและการกระทำข้อความต่างๆ  จะไม่มีการ
ละเมิดสิทธิ สวัสดิภาพ และไม่เป็นการกระทำที่มี
อันตรายต่อผู้ให้ข้อมูลหลัก เมื่อเริ่มวิจัย ผู้วิจัยได้พบผู้
ให้ข้อมูลหลัก เพื่อชี้แจงรายละเอียด เปิดโอกาสให้ซัก
ถาม ตามความต้องการจนเป็นที่พอใจ และการเข้าร่วม
โครงการวิจัยโดยสมัครใจ การปฏิเสธเข้าร่วมวิจัยของ
ผู้ให้ข้อมูลหลัก สามารถทำได้ทุกระยะของการวิจัย และ
ข้อมูลที่ได้จะไม่มีผลใดๆ ต่อผู้ให้ข้อมูลหลัก  และไม่มี
เงื่อนไขผูกมัดใดๆ   ผู้วิจัยจะเก็บข้อมูลไว้เป็นความลับ ผู้

ให้ข้อมูลหลักจะถูกปกปิดชื่อและนามสกุลจริงทุกราย 

โดยการใช้ชื่อรหัสแทนทั้งหมด

ผลการศึกษา

ผลจากการศึกษาทั้ง  3 โรงพยาบาล  พบว่ามี ปัจจัย
สำคัญ 8 ปัจจัย ได้แก่ การบริหารองค์การ สภาพ
แวดล้อมขององค์การ  การจัดการความรู้ของโรง
พยาบาล  การจัดหมวดหมู่ความรู้ กระบวนการประเมิน
ผล ผู้ประเมิน  ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการประเมินและ ผล
การประเมิน  ที่ส่งผลต่อความสำเร็จหรือความล้มเหลว
ในการประเมินผลการจัดการความรู้ของโรงพยาบาล
ชุมชนในภาครัฐไทย ดังแสดงในรูปที่ 1 ดังนี้

ผลจากการศึกษาทั้ง 3 กรณีศึกษา (1) ด้านการ
บริหารและสิ่งแวดล้อมของโรงพยาบาล  ผู้บริหารโรง
พยาบาลมีลักษณะการนำที่เน้น  “คน” ลักษณะการ
บริหารอย่างมีส่วนร่วม และมีโครงสร้างองค์การเป็น
แบบแนวราบ ร่วมกับการใช้โครงสร้างแบบผสมผสาน 

ในรูปของคณะกรรมการคร่อมสายงานในการพัฒนา
คุณภาพโรงพยาบาล  โดยมีปัจจัยแวดล้อมสำคัญ 4 

ด้านได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง
และเทคโนโลยีสารสนเทศที่ส่งผลทั้งเชิงบวกและลบต่อ
การบริหารโรงพยาบาล  (2) ด้านการจัดการความรู้มี
การกำหนดรูปแบบการจัดการความรู้ทางการแพทย์
ด้วยการผสมผสานกับงานคุณภาพ โดยแพทย์และทีม
สหสาขาวิชาชีพจะเป็นผู้ดำเนินการกระบวนการจัดการ
ความรู้ ให้เป็นความรู้ทางการแพทย์ที่เป็นแนวปฎิบัติ
ของการดูแลโรคต่างๆ แต่ความรู้ที่เกิดขึ้นยังไม่ถูก
จัดการอย่างเป็นระบบ  สิ่งค้นพบที่น่าสนใจคือ  มีการจัด 

“วงเรื่องเล่าเร้าพลัง” ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบบ
ลึกซึ้งหรือ เรียกว่าการจัดการความรู้แบบจิตปัญญา ได้
ผลลัพธ์เป็นความรู้ในด้านทักษะการใช้ชีวิตและเสริม
พลังในการทำงาน  (3) ด้านการประเมินผลการจัดการ
ความรู้ ด้วยการถอดบทเรียนหลังจัดกิจกรรม เรียกว่า 

การถอดบทเรียนอย่างลึกซึ้งและเสริมพลัง  เป็นการ
ประเมินผลที่มีการสะท้อนแนวคิดอย่างใคร่ครวญเห็น
คุณค่าของตนเองและผู้อื่น  โดยมีผู้ประเมินที่มีบทบาท
เป็นโค้ชคอยอำนวยความสะดวกและประสานงานกับผู้
ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง  ผู้ประเมินมีทักษะการสื่อสารที่ดี และมี
ทักษะทางจิตวิญญาณเป็นกระบวนการที่ทำให้ผู้ถูก
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ประเมินเห็นคุณค่าของงาน  เกิดการพัฒนางานและ
ความรู้ได้อย่างต่อเนื่อง

วิจารณ์และสรุปผล

การประเมินผลการจัดการความรู้ของโรงพยาบาล
ชุมชนในภาครัฐไทย ได้รับผลตามวัตถุประสงค์ของการ
วิจัยทั้ง  2 ข้อ และสามารถตอบคำถามการวิจัยทั้ง  2 ข้อ
ตามที่กำหนดไว้  ผลการวิจัยที่ได้รับ ทำให้ได้ทราบ
สถานการณ์ปัจจุบันว่า ปรากฏการณ์การจัดการความรู้
และการประเมินผลการจัดการความรู้ของโรงพยาบาล
ชุมชนในภาครัฐไทย ขึ้นอยู่กับปัจจัยสำคัญ 8 ปัจจัย 

ได้แก่ การบริหารองค์การ สภาพแวดล้อมขององค์การ 

การจัดการความรู้ของโรงพยาบาล   การจัดหมวดหมู่
ความรู้ กระบวนการประเมินผล  ผู้ประเมิน  ผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องกับการประเมินและผลการประเมิน  โดยแต่ละ
ปัจจัยมีปัจจัยย่อยๆที่สำคัญจำนวนหนึ่งที่ส่งผลต่อความ
สำเร็จหรือความล้มเหลวในการประเมินผลการจัดการ

ความรู้ของโรงพยาบาลชุมชนในภาครัฐไทยโดยผู้วิจัย
มีข้ออภิปราย ดังนี้ 

ปัจจัยแรก  การบริหารองค์การ  ปัจจัยย่อยที่พบ 

ได้แก่ การบริหาร การวางนโยบายและกระบวนการ
ตัดสินใจ วัฒนธรรมองค์การ  และระบบข้อมูล
สารสนเทศ มีการวางโครงสร้างองค์การ  (organization 

structure) ใน  2 รูปแบบคือโครงสร้างการบริหารที่เป็น
ทางการ มีการจัดการเป็นลำดับชั้น  (hierarchy) จากบน
ลงล่าง  และโครงสร้างแบบไม่เป็นทางการ เป็น
โครงสร้างแนวราบ (flat organization) เป็นโครงสร้าง
การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล  ด้วยทีมคร่อมสายงาน 

มีการประสานงานแบบผสมผสาน  (matrix organization) 

มีภาวะผู้นำที่เน้น  “คน” การมีรูปแบบการบริหารงาน
โดยเน้นการทำงานเป็นทีม (team oriented) เป็นผลให้
เกิด ปัจจัยด้านวัฒนธรรมองค์การที่เน้นการทำงานทีม
รวมทั้งการกำหนดนโยบายและกระบวนการตัดสินใจ 

(policy and decision making) ของโรงพยาบาลมีการก
ระจายอำนาจสู่ผู้ปฏิบัติและประชาชนมากยิ่งขึ้น  อันจะ
ส่งผลให้การประเมินผลการจัดการความรู้ของโรง

รูปที่ 1 แสดงรูปแบบการประเมินผลการจัดการความรู้ของโรงพยาบาลชุมชนในภาครัฐไทย
ที่มา : จากการวิเคราะห์ สังเคราะห์ตามแนวทางการวิจัย

การบริหารองค์การ
- ภาวะผู้นำที่มุ่งเน้น “คน”
- โครงส้รางการบริหารแบบแนวราบและผสมผสาน
- การบริหารงานแบบมีส่วนร่วม
- วัฒนธรรมองค์การมุ่งเน้นทำงานเป็นทีม
- การบริการและพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ให้มีทักษะและประสบการณ์แบบสหวิชาชีพ

การจัดการความรู้แบบผสมผสาน
- กระบวนการการจัดการความรู้ 7 ขั้นตอน (ก.พ.ร.)
- การจัดการความรู้แบบลึกซึ้ง (มูลนิธิสดศรีสฤษดิ์
วงษ์)

การจัดหมวดหมู่ความรู้โดยบุคคลที่มีความรู้ทักษะ
ในประเด็นเฉพาะด้าน ดังนี้
- ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ทางการแพทย์
- ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์การใช้ชีวิต

สิ่งแวดล้อมองค์การ
- การสร้างความร่วมมือระหว่างภาคีเครือข่าย
- การสร้างระบบสารสนเทศและการใช้ประโยชน์
ร่วมกันระหว่างภาคีเครือข่าย
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ผู้ประเมิน (ภายในองค์การ)
- มีบทบาทการเป็นโค้ช ที่มุ่งเน้นการ
สร้างบรรยากาศแลกเปลี่ยนเรียนรู้

- มีทักษะ การฟัง วิเคราะห์และตีความ  

ให้เข้าถึงแก่นประเด็นสำคัญ
- มีทักษะในการตั้งคำถามและมีการ
สะท้อนข้อคิดเห็นอย่างแท้จริง มี
เหตุ-ผล ที่เชื่อมทั้งกายใจ

กระบวนการประเมิน
- มีการถอดบทเรียนหลังกิจกรรมแลก
เปลี่ยนเรียนรู้ให้เข้าถึงแก่นประเด็น
สำคัญและสร้างคุณค่าะดับบุคคล
และทีมงาน

- ใช้กระบวนการ plan-do-check-act 

ในการพัฒนาและปรับปรุงงานระดับ
บุคคลและทีมงาน

ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการประเมิน 
(ภายในและภายนอกองค์การ)
- มีทัศนคติด้านบวก
- มีความต้องการใช้สารสนเทศ
- มีความเป็นเจ้าของต่อการจัดความรู้
และการประเมินผล

- มีพัฒนาการของระดับการมีส่วนร่วม

ผลจากการประเมิน
- ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบจาก
การประเมินที่สร้างคุณค่าต่อผู้รับ
บริการ

- มีองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อ
ตนเอง องคการและชุมชน

การประเมินผลการจัดการความรู้
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พยาบาลชุมชนประสบผลสำเร็จได้ สอดคล้องกับ 

แนวคิด ทฤษฎีเรื่ององค์การ  กับสิ่งแวดล้อมองค์การ 

(organization and environment) ผู้บริหารมีระบบการรับ
ฟังความคิดเห็นจากผู้ปฏิบัติงาน  และส่งเสริมการเติบโต
ในหน้าที่  จนเกิดเป็นค่านิยมในการบริหารงาน  และเป็น
วัฒนธรรมองค์การมุ่งเน้นทำงานเป็นทีม9 การบริหาร
และพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีทักษะและ
ประสบการณ์แบบสหวิชาชีพและ แนวคิดวัฒนธรรมที่
เอื้อต่อการจัดการความรู้ เป็นเงื่อนไขที่สำคัญมากที่สุด
ที่จะนำไปสู่ความสำเร็จของโครงการและยังเป็นปัจจัยที่
ส่งผลต่อความล้มเหลว 

ปัจจัยที่สอง สภาพแวดล้อมขององค์การ ปัจจัยด้าน
สิ่งแวดล้อมภายนอก พบว่า สภาพแวดล้อมของโรง
พยาบาล  กล่าวคือ  ด้านสภาพแวดล้อมที่เป็นแรงผลักดัน
ที่สำคัญ 4 ด้าน  ได้แก่ มิติด้านเศรษฐกิจ มิติด้านสังคม 

มิติด้านการเมืองการปกครองและมิติด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ การบริหารโรงพยาบาลในโลกปัจจุบันควร
ให้ความสำคัญกับการเปลี่ยนแปลงในมิติด้านเศรษฐกิจ 

ด้านสังคม  ด้านการ เมืองและด้าน เทคโนโลยี  

สารสนเทศ โดยเฉพาะ การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 

หรือ  การเปลี่ยนแปลงของนโยบายรัฐบาลเป็นปัจจัย
และแรงผลักดันสำคัญที่ส่งผลให้โรงพยาบาลจำเป็นจะ
ต้องปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้
สอดคล้องและรองรับกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นให้ได้
อย่างมีคุณภาพ และสอดคล้องกับสภาวการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงไปให้ได้10 ที่กล่าวว่าควรสร้างการมีส่วน
ร่วมการบริหารโรงพยาบาล  โดยโรงพยาบาลต้องสาน
ความสัมพันธ์ให้เกิดการเกื้อกูลกันการสร้างความร่วม
มือจากภาคีเครือข่ายและการสร้างระบบสารสนเทศ 

ภาคีเครือข่าย
ปัจจัยที่สาม การจัดการความรู้มีอีก 7  ปัจจัยย่อย 

ได้แก่ การบ่งชี้ความรู้ การสร้างและแสวงหาความรู้ 

การจัดความรู้ให้เป็นระบบการประมวลและกลั่นกรอง
ความรู้ การเข้าถึงความรู้ การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความ
รู้ และการเรียนรู้ โรงพยาบาลได้นำขั้นตอนการจัดการ
ความรู้มาใช้ในการจัดการความรู้ภายในโรงพยาบาล 

ได้แก่ การบ่งชี้ความรู้ โดยการกำหนดวิสัยทัศน์ เป้า
หมายการจัดการความรู้ โดยแต่ละแห่งมีความแตกต่าง
กันตามบริบท โดยทีมนำทางคลินิกซึ่งประกอบด้วย
แพทย์และพยาบาลมีการสร้างและแสวงหาความรู้ ด้วย 

การจัดกิจกรรมค้นคว้าและทบทวนความรู้ทางการ

แพทย์ที่ถูกกำหนดเรียบร้อยภายในสายงานหรือข้าม
สายงานที่มีอยู่ในงานคุณภาพ การประมวลและกลั่น
กรองความรู้ โดยการตรวจสอบข้อมูลที่ได้จากการ
ทบทวน  โดยหัวหน้าฝ่ายและทีมนำทางคลินิก  และการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ซึ่งเป็นขั้นตอนที่โรงพยาบาลใช้มาก
ที่สุด เนื่องจากมองว่าเป็นขั้นตอนที่ง่าย  และมีประโยชน์
มาก ทางโรงพยาบาลมีบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จึงดำเนินการภายในเจ้า
หน้าที่ ระหว่างผู้รับบริการ  จนถึงระดับชุมชน  โดยจะเน้น
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบบพัฒนาจิตปัญญาตามรูปแบบ
ของมูลนิธิสดศรี – สฤษดิ์วงศ์  ซึ่งเน้นให้เห็นคุณค่า
ความหมายของงานจากการทำงาน  เป็นสิ่งสำคัญ 

สอดคล้องกับแนวคิดทฤษฏีด้านการจัดการความรู้ของ
องค์การ1 และปัจจัยที่มีผลต่อการจัดการความรู้ของ
องค์การ11 แนวคิดการจัดการความรู้ในองค์การภาครัฐ
ไทย12  สิ่งที่ค้นพบในประเทศไทยที่ไม่พบในนักวิชาการ
ต่างประเทศคือการจัดการความรู้เพื่อการพัฒนาจิตจาก
การทำงานที่เน้นกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการ
จัดการความรู้แบบพัฒนาจิตหรือการพัฒนาสุขภาวะ
ทางปัญญาในโรงพยาบาลภาครัฐไทยของมูลนิธิสดศรี 

– สฤษดิ์วงศ์4 

 ปัจจัยที่สี่ การจัดหมวดหมู่ความรู้ โดยบุคคลที่มี
ความรู้ ทักษะในประเด็นเฉพาะด้าน  กล่าวคือ  ความรู้ 

ทักษะ และประสบการณ์ทางการแพทย์ และความรู้
ทักษะ และประสบการณ์การใช้ชีวิต โดยการจัดหมวด
หมู่ความรู้ทางการแพทย์ ในระบบงานสำคัญเป็นเรื่อง
กระบวนการดูแลผู้ป่วย ตั้งแต่แรกรับและเข้าถึงการรับ
บริการ การประเมินผู้ป่วย การวางแผน  การดูแลผู้ป่วย 

การให้ข้อมูลและเสริมพลัง และการดูแลต่อเนื่องในกลุ่ม
โรคที่สำคัญตามสภาพปัญหาในแต่ละพื้นที่ ซึ่งแตกต่าง
กันออกไป ซึ่งมาตรฐานความรู้ด้านการดูแลผู้ป่วยต่างๆ
จะถูกกำหนดโดยราชวิทยาลัยต่างๆ และแพทยสภาเป็น
แนวทางคร่าวๆ ส่วนการประยุกต์ใช้แนวทางมาตรฐาน
ความรู้ด้านการดูแลผู้ป่วยต่างๆต้องขึ้นอยู่กับบริบท 

สภาพปัญหาในแต่ละพื้นที่ ซึ่งแตกต่างกันออกไป ความ
รู้ระบบการพัฒนาคุณภาพและความรู้ด้านการใช้ชีวิต 

โดยหมวดหมู่ความรู้ระบบการพัฒนาคุณภาพบริหาร
และจัดการความเสี่ยง ระบบเฝ้าระวังและป้องกันการติด
เชื้อในโรงพยาบาล  ระบบการทำงานกับชุมชนและ
หมวดหมู่ความรู้ด้านการใช้ชีวิต เป็นการประยุกต์ใช้
ความรู้ที่ได้จากการใคร่ครวญภายใน  (self-reflection) 
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อย่างลึกซึ้งของผู้เล่าและผู้ฟังด้วยคำถามที่ค้นหาความ
รู้สึก  วิธีคิด ความต้องการ  คุณค่าในใจ แรงบันดาลใจ 

เบื้องหลังของวิธีคิด เมื่อผู้ฟังได้คิดใคร่ครวญ จนเกิด
การเปลี่ยนแปรภายในจิตใจ มีการปรับวิธีคิด การ
เติบโตภายใน  มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมภายนอก
และวิธีการทำงาน  เพื่อพัฒนาตนเองและพัฒนา
กระบวนการทำงาน  ความรู้ด้านการใช้ชีวิต อาทิเช่น 

ความรู้เรื่องเทคนิคและทักษะการควบคุมอารมณ์ ความ
รู้เรื่องเทคนิคและทักษะการจัดการความทุกข์จากการ
ทำงาน  ความรู้เรื่องเทคนิคและทักษะการประสานงาน
ด้วยหัวใจ เป็นต้น    เป็นอีกปัจจัยที่พบในการวิจัยครั้งนี้ 

จึงยังไม่มีนักวิชาการท่านใดกล่าวไว้
ปัจจัยที่ห้า กระบวนการประเมินผลการจัดการความ

รู้ของโรงพยาบาล พบมีปัจจัยย่อยที่สำคัญดังนี้ 

กระบวนการประเมินเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงงาน 

การถอดบทเรียนหลังกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ
กระบวนการเสริมสร้างพลัง โรงพยาบาลมีการพัฒนา
คุณภาพโรงพยาบาล จึงมีการพัฒนาผู้ประสานงาน
คุณภาพ และผู้ประเมินภายใน  เพื่อสร้างระบบการ
พัฒนาคุณภาพร่วมกับระบบการประเมินเพื่อการพัฒนา
งาน  ทำให้ทางโรงพยาบาลมีกระบวนการพัฒนางานใน
การดูแลผู้ป่วยและญาติที่ดีขึ้นเรื่อยๆ ทางโรงพยาบาล
จึงสร้างระบบการพัฒนาและปรับปรุงงานให้ดีขึ้นควบคู่
กันกับการประเมินภายใน  โรงพยาบาลได้ฝังระบบการ
จัดการความรู้ลงไปในการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล 

ทั้งนี้ การประเมินผลจะเป็นการประเมินภายใน  หน่วย
งานภายในประเมินเอง เพื่อต้องการสะท้อนกระบวนการ
ทำงานของหน่วยงานแต่ละหน่วยงานจากสายตาของคน
ภายในองค์การเดียวกันการประเมินผลซึ่งเป็นกิจกรรม
การถอดบทเรียนที่ดำเนินการหลังจากกิจกรรมแลก
เปลี่ยนเรียนรู้เสร็จสิ้น  ที่เกิดขึ้นจนเป็นอุปนิสัย ซึ่งเป็น
กิจกรรมที่มีลักษณะพิเศษ คือการสร้างใคร่ครวญ
ภายใน  อย่างลึกซึ้งและมีกระบวนการชื่นชม เพื่อเสริม
สร้างพลัง  ของสมาชิกภายในกลุ่ม ซึ่งสอดคล้องกับการ
ประเมินแบบเสริมพลัง13 การประเมินแบบมีส่วนร่วม14 

การประเมินแบบ formative evaluation15 และการ
ประเมินเพื่อมุ่งประโยชน์7 

ปัจจัยที่หก ผู้ประเมิน  มีปัจจัยย่อยดังนี้ บทบาทเป็น
โค้ช หน้าที่อำนวยความสะดวก  และทักษะการสื่อสาร 

ผลการศึกษาพบว่า การพัฒนาศักยภาพบุคลากร

ภายในโรงพยาบาล หลังจากที่มีการพัฒนาผู้ประสาน
งานคุณภาพและผู้นำกระบวนการกับมูลนิธิสดศรี – 

สฤษดิ์วงศ์   ซึ่งเป็นการพัฒนาต่อยอดผู้ประสานงาน
คุณภาพและผู้ประเมินภายในของโรงพยาบาลให้เป็นผู้
ประสานงานคุณภาพและผู้นำกระบวนการ เหมือนกันแต่
ทำหน้าที่แตกต่างกัน  โดยผู้ประสานงานคุณภาพและ
ผู้นำกระบวนการที่เป็นผู้ประเมินมีทักษะการสื่อสาร ดี 

ทำให้บรรยากาศในการประเมินผลจะเป็นกันเอง  ทาง
โรงพยาบาลจึงให้ความสำคัญกับการให้ผู้ประสานงาน
คุณภาพและผู้นำกระบวนการเป็นผู้ประเมินภายใน
เพราะผู้ประเมินมีทัศนคติที่ดี มีทักษะการสื่อสารดี  ซึ่ง
สอดคล้องกับแนวคิดและทฤษฎีการประเมินผลที่กล่าว
มาข้างต้น7,13-15 และทักษะทางจิตวิญญาณ  โดยผู้อำนวย
การจะเป็นพี่เลี้ยงให้ในการประเมินผลภายในให้กับ
หัวหน้ากลุ่มงานโดยผู้ประสานงานคุณภาพและผู้นำ
กระบวนการที่เป็นผู้ประเมินมีทักษะการสื่อสารดี โดยมี
ทักษะการฟัง ทักษะการจับประเด็น  โดยเฉพาะทักษะ
การตั้งคำถามที่สะท้อนให้เกิดการใคร่ครวญภายใน 

(self-reflection) อย่างลึกซึ้งของผู้เล่าและผู้ฟัง  เป็น
คำถามที่ค้นหาความรู้สึก  วิธีคิด ความต้องการ คุณค่า
ในใจ แรงบันดาลใจ เบื้องหลังของวิธีคิด ทำให้
บรรยากาศในการประเมินผลจะเป็นกันเอง  ทางโรง
พยาบาลจึงให้ความสำคัญกับการให้ผู้ประสานงาน
คุณภาพและผู้นำกระบวนการเป็นผู้ประเมินภายใน
เพราะผู้ประเมินผล มีทัศนคติที่ดี มีทักษะการสื่อสารดี
และทักษะทางจิตวิญญาณ  โดยผู้อำนวยการจะเป็นพี่
เลี้ยงให้ในการประเมินผลภายในให้กับหัวหน้ากลุ่มงาน 
ผู้วิจัยของเรียกว่าการประเมินผลกิจกรรมการแลก
เปลี่ยนเรียนรู้แบบลึกซึ้งและเสริมพลัง (spiritual and 

empowerment after action review: SEM-AAR) เป็นอีก
ปัจจัยที่พบในการวิจัยครั้งนี้ จึงยังไม่มีนักวิชาการท่าน
ใดกล่าวไว้

ปัจจัยที่เจ็ด ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการประเมิน  มี
ปัจจัยย่อยดังนี้ ทัศนคติ และความต้องการใช้
สารสนเทศ โดยผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องสำหรับโรงพยาบาล
ได้แก่ ผู้บริหารของโรงพยาบาล บุคลากรทุกคน  รวมไป
ถึง ผู้รับบริการ เครือข่ายที่เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ และชุมชนที่ร่วมกำหนดนโยบายการพัฒนาโรง
พยาบาล  ทัศนคติของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องต่อการประเมิน
ผลการจัดการความรู้ ส่วนใหญ่มีทัศนคติที่ดี เพราะ
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เป็นการสร้างขวัญกำลังใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม เกิด
การพัฒนางานและเกิดความรู้ที่นำไปใช้ประโยชน์จริง 

โดยเฉพาะกิจกรรมที่มีลักษณะพิเศษ คือการสร้าง
ใคร่ครวญภายใน  (self-reflection) อย่างลึกซึ้งและมี
กระบวนการชื่นชม เพื่อเสริมสร้างพลัง ของสมาชิก
ภายในกลุ่ม ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการประเมินมักเป็น
หน่วยงานภาคนอกที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผล  ซึ่ง
สอดคล้องกับแนวคิดและทฤษฎีการประเมินผลที่กล่าว
มาข้างต้น7,13-15 และผู้วิจัยพบว่าความต้องการใช้
สารสนเทศ เป็นปัจจัยหนึ่งที่ไม่ใช่ปัจจัยแห่งความความ
สำเร็จและล้มเหลว

ปัจจัยสุดท้าย ผลการประเมิน  มีปัจจัยย่อยดังนี้การ
ใช้ผลเพื่อการแก้ปัญหา ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบ
ที่สร้างคุณค่าจากการประเมินแก่ผู้รับบริการ และ ผล
จากการสร้างความรู้ของชุมชน  กลุ่มคนทำงาน  การวาง
ระบบการเก็บรวบรวมข้อมูลด้านผลผลิต ผลลัพธ์ และ
ผลกระทบอย่างเป็นรูปธรรม ผลจากการประเมินผล
ทำให้ทราบส่วนที่เป็นข้อด้อยของการทำงาน  สามารถ
นำไปพัฒนาบุคลากรเป็นรายบุคคลได้ ผลจากการ
ประเมินผลทำให้ทราบส่วนที่เป็นข้อด้อยของการทำงาน 

อันเป็นสู่แนวทางการแก้ไขปัญหา เพื่อป้องกันการเกิด
ปัญหาแบบเดิมและใช้พัฒนางานให้ดีขึ้น  ซึ่งสอดคล้อง
กับ การประเมินเพื่อมุ่งประโยชน์7 ที่ว่า ผู้บริหาร
สามารถปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานในการทำงานให้ดียิ่ง
ขึ้นแก้ปัญหาได้ถูกต้องมากขึ้น7 และการประเมินแบบมี
ส่วนร่วม14 ว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อความล้มเหลวคือผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องยังมีส่วนร่วมค่อนข้างน้อยจึงขาดพลังในการ
ขับเคลื่อนการดำเนินงานต่างๆในองค์การ

สรุปผลการศึกษา
ปรากฏการณ์ของการจัดการความรู้ของกรณีศึกษามี
ลักษณะการจัดการความรู้ทางการแพทย์เพื่อพัฒนา
คุณภาพโรงพยาบาลและการประเมินผลการจัดการ
ความรู้ของโรงพยาบาลชุมชนในภาครัฐไทยในแต่ละ
ภูมิภาคมีความแตกต่างตามบริบทของพื้นที่ โดยขึ้นอยู่
กับปัจจัยสำคัญ 8 ปัจจัย ได้แก่ การบริหารองค์การ 

สภาพแวดล้อมขององค์การ การจัดการความรู้ของโรง
พยาบาล  การจัดหมวดหมู่ความรู้ กระบวนการประเมิน
ผล ผู้ประเมิน  ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการประเมินและ ผล
การประเมิน  โดยแต่ละปัจจัยมีปัจจัยย่อยๆที่สำคัญ

จำนวนหนึ่งที่ส่งผลต่อความสำเร็จหรือความล้มเหลวใน
การประเมินผลการจัดการความรู้ของโรงพยาบาล
ชุมชนในภาครัฐไทย

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ดังนี้ หาก
ทางโรงพยาบาลชุมชนอื่นๆต้องการดำเนินการจัดการ
ความรู้และการประเมินผลให้ประสบความสำเร็จ โรง
พยาบาลต้องมี (1) ผู้รับผิดชอบด้านการประเมินผลที่
ชัดเจน  ถ้าเป็นผู้บริหารระดับสูง จะทำให้การจัดการ
ความรู้และการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลดำเนินอย่าง
ต่อเนื่องและมีพลัง (2) การปรับโครงสร้างการบริหาร
ระบบงานคุณภาพแบบแนวราบและผสมผสาน  (3) การ
บริหารงานอย่างมีส่วนร่วม (4) วัฒนธรรมองค์การมุ่ง
เน้นทำงานเป็นทีม (5) การบริหารและพัฒนาศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ให้มีทักษะและประสบการณ์แบบสห
วิชาชีพ (6)การสร้างความร่วมมือจากภาคีเครือข่าย (7) 

การสร้างระบบสารสนเทศ ภาคีเครือข่าย  และ (8) การ
จัดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการประเมินผล
แบบการถอดบทเรียนอย่างลึกซึ้งและเสริมพลัง

ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะที่สืบเนื่องจากการวิจัยในครั้งนี้ 

กล่าวคือ  การเสนอรูปแบบการประเมินผลการจัดการ
ความรู้ในโรงพยาบาลภาครัฐของไทยของผู้วิจัยจะมี
ความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น  หากได้นำรูปแบบนี้ไปให้กลุ่มผู้ให้
ข้อมูลหลักของกรณีศึกษาทั้ง 3 แห่งพิจารณาและสะท้อน
ผลการพิจารณากลับจะก่อประโยชน์ต่อการพัฒนาการ
ประเมินผลการจัดการความรู้ในโรงพยาบาลชุมชนภาค
รัฐของไทยต่อไป

ข้อจำกัดของการศึกษาในครั้งนี้ได้แก่ผู้ให้ข้อมูล
หลักมีระยะเวลาจำกัดในการให้ข้อมูลโดยเฉพาะการ
สัมภาษณ์เจาะลึกและการสนทนากลุ่ม  เนื่องจากทุกท่าน
มีภาระกิจค่อนข้างมาก
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Factors Affecting Teenage Pregnancy Complications

Narongchai Phiwkarmsriboonruang, M.D.

Somdet Hospital, Kalasin, Thailand

OBJECTIVE
To identify the rate of teenagers pregnancy to birth in Somdet Hospital and complication of teenage pregnancy.

METHODS
This study was a retrospective reviewed of medical record of Somdet Hospital, Kalasin Thailand regarding 
pregnancy in teenager between 1 October 2010 and 30 September 2011. 

RESULTS
Twenty-five teenage had complication from the pregnancies (18.4%) including premature labor, oligohydraminos, 
pre-eclampsia, premature rupture of the membrane and abortion. Factors that found to be associated with 
higher risk of complication were gestational age (adjusted odds ration (AOR) 0.16, 95% confidence interval (CI) 
0.08 to 0.34) and being under the universal health coverage scheme (AOR 14.99, 95% CI 11.50 to 149.60).
 
CONCLUSION
Teenage pregnancy were group risk to pregnancy complication.

ABSTRACT
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ปัจจัยที่มีผลต่อภาวะแทรกซ้อนในหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่น

วัตถุประสงค์
การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น  มีความเสี่ยงต่อการเกิด ภาวะแทรกซ้อนทั้งในระหว่างการตั้งครรภ์ ระยะคลอดและระยะหลัง 
คลอด

วิธีการศึกษา
การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงพรรณนาโดยการเก็บข้อมูลย้อนหลังจากแฟ้มผู้ป่วย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
ภาวะแทรกซ้อนและการคลอดในหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่น  กลุ่มตัวอย่างได้แก่หญิงตั้งครรภ์วัยรุ่นที่มาคลอดในโรง
พยาบาลสมเด็จ เก็บรวบรวมข้อมูล ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2553 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2554 

ผลการศึกษา
ผลการศึกษา พบว่าหญิงตั้งครรภ์ในวัยรุ่นมีภาวะแทรกซ้อน  จำนวน  25 คน  (ร้อยละ 18.4) ซึ่งได้แก่การเจ็บครรภ์ก่อน
กำหนด น้ำคร่ำน้อย ภาวะความดันโลหิตสูงระหว่างตั้งครรภ์ ภาวะน้ำเกินก่อนเจ็บครรภ์ และการแท้ง ปัจจัยที่มีผลต่อ
ภาวะแทรกซ้อนของหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่น  คือ  อายุครรภ์ (AOR) 0.16, 95% confidence interval (CI) 0.08-0.34) และ 
การใช้สิทธิ์ประกันสุขภาพถ้วนหน้า (AOR 14.99, 95% CI 11.50 to 149.60).

สรุป
หญิงตั้งครรภ์วัยรุ่นเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่อภาวะแทรกซ้อนจากการตั้งครรภ์

บทคัดย่อ

ณรงชัย ผิวคำศรีบุญเรือง พ.บ.

โรงพยาบาลสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์
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การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น    หมายถึง มารดาที่มีอายุน้อย
กว่า 20 ปี1 เมื่อมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร  ผลกระทบ
ต่าง ๆ ที่ตามมา ได้แก่ ภาวะแทรกซ้อนต่าง  ๆ  ใน
ระหว่างการตั้งครรภ์และการคลอด ซึ่งภาวะแทรกซ้อน
ที่พบได้แก่ anemia, intrauterine, growth, retardation, 
preterm delivery, cesarean section, placenta previa, 
premature rupture of membrane, cephalepelvic 
disproportion2 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องพบว่าการตั้งครรภ์ในหญิงวัยรุ่นจะมีปัจจัย
เสี่ยงต่อการเกิดการคลอดก่อนกำหนด3-4 และภาวะ
ทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อย และมีอัตราการตายที่สูงขึ้น4 

สำหรับปัจจัยพื้นฐานพบว่าภาวะแทรกซ้อนจากการตั้ง
ครรภ์มีส่วนเกี่ยวข้องกับมารดาวัยรุ่นที่มีฐานนะยากจน 

จบการศึกษาต่ำกว่าศักยภาพ มีสภาวะอารมณ์ที่ไม่
มั่นคง และมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดภาวะซึมเศร้าที่จะนำ
ไปสู่ปัญหาอื่นตามมา5  สำหรับสถิติการตั้งครรภ์ในวัย
รุ่นจังหวัดกาฬสินธุ์พบว่า ปัญหาวัยรุ่นตั้งครรภ์ก่อนวัย
อันควร กำลังเป็นปัญหาสำคัญและทวีความรุ่นแรงเพิ่ม
มากขึ้น6 อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์เป็นอำเภอหนึ่ง
ที่พบปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นจากการเก็บสถิติที่
แผนกฝากครรภ์โรงพยาบาลสมเด็จ พบว่าอัตรามารดา
ตั้งครรภ์วัยรุ่นต่อผู้รับบริการทั้งหมดยังคงอยู่ในอัตรา
สูง  ร้อยละ 17.7 และ ร้อยละ 20.5 ในปี 2551 และ 2552 

ตามลำดับ เนื่องจากที่ผ่านมายังไม่มีการศึกษาถึงปัจจัย
ที่มีผลต่อภาวะแทรกซ้อนของหญิงตั้งครรภ์ในวัยรุ่นใน
พื้นที่อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ งานวิจัยนี้จึงมุ่ง
ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อภาวะแทรกซ้อนของการตั้งครรภ์
ในวัยรุ่นโรงพยาบาลสมเด็จ และเพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผล
ต่อภาวะแทรกซ้อนในหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่นอายุน้อยกว่า 

20 ปี

วิธีการศึกษา

รูปแบบการศึกษาและกลุ่มตัวอย่าง
การศึกษาครั้งนี้เป็นการโดยการเก็บข้อมูลย้อนหลัง 

จากฐานข้อมูลประวัติผู้ป่วย หญิงตั้งครรภ์ที่มาคลอดใน
โรงพยาบาลสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ ระหว่างวันที่ 1 

ตุลาคม 2554 ถึง วันที่ 30 กันยายน  2555 ประชากร
ได้แก่ หญิงตั้งครรภ์ที่มาคลอดในโรงพยาบาลสมเด็จ 

จังหวัดกาฬสินธ์ุโดยทั้งหมดเป็นหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่นอายุ

ต่ำกว่า 20 ปี ที่มาคลอดระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2554 ถึง
วันที่ 30 กันยายน 2555   จำนวน  136 คน

การเก็บรวบรวมข้อมูล
เก็บรวบรวมข้อมูลจากจากแฟ้มประวัติผู้ป่วย หญิงตั้ง
ครรภ์ที่มาคลอดในโรงพยาบาลสมเด็จโดยเก็บข้อมูล
ดังต่อไปนี้ ข้อมูลพื้นฐานได้แก่ อายุ สถานที่คลอด สิทธิ์
การรักษา อาชีพ การศึกษา สถานภาพสมรส  โรคประจำ
ตัว การตั้งครรภ์ท้องแรก การตั้งครรภ์ครบกำหนด  อายุ
ครรภ์ การฝากครรภ์ การคลอดก่อนกำหนด ประเภท
การคลอด และภาวะแทรกซ้อนระหว่างตั้งครรภ์ ได้แก่ 

เจ็บครรภ์ก่อนกำหนด น้ำคร่ำน้อย  ภาวะความดันโลหิต
สูงระหว่างตั้งครรภ์ ภาวะน้ำเดินก่อนเจ็บครรภ์เกิน  24 

ชั่วโมง ไวรัสตับอักเสบบี แท้งในครรภ์

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
สถิติพรรณนา ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย  และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน  และสถิติเชิงอนุมานได้แก่ chi-Square test 

และ logistic regression

ผลการศึกษา

ตาราง 1 แสดงภาวะแทรกซ้อนที่พบ และตาราง 2 แสดง
ข้อมูลผู้ป่วยในแต่ละกลุ่ม โดยที่ค่ามัธยฐานของอายุใน
กลุ่มมีภาวะแทรกซ้อนเท่ากับ 17 ปี (interquartile range 

14-19) ค่ามัธยฐานของอายุครรภ์คือ  36 สัปดาห์ 

(interquartile range 34-39) มีสิทธิ์ประกันสุขภาพถ้วน
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ตางราง 1. ภาวะแทรกซ้อนที่พบ

ภาวะแทรกซ้อน no. (%)

เจ็บครรภ์ก่อนกำหนด 12 (48.0)

น้ำคร่ำน้อย 4 (16.0)

ภาวะความดันโลหิตสูงระหว่างตั้งครรภ์ 3 (12.0)

ภาวะน้ำเดินก่อนเจ็บครรภ์เกิน 24 ชั่วโมง 3 (12.0)

ไวรัสตับอักเสบบี 2 (8.0)

แท้งในครรภ์ 1 (4.0)

ถ่ายขี้เทาในครรภ์ 3 (12.0)



31

Khon Kaen Medical Journal                                                                                                                                         KKMJ

ตางราง 2.  ข้อมูลทั่วไปตางราง 2.  ข้อมูลทั่วไปตางราง 2.  ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลทั่วไป มีภาวะแทรกซ้อน
(n=25)

ไม่มีภาวะแทรกซ้อน
(n=111)

อายุ-ปี

     Median 17 18

     Interquartile range 14-19 13-19

อายุครรภ์-สัปดาห์

     Median 36 39

     Interquartile range 34-39 36-42

สิทธ์การรักษาประกันสุขภาพถ้วนหน้า-no. (%)
23 (92.0) 80 (72.1)

อาชีพ-no. (%)

นักเรียนนักศึกษา 9 (36.0) 49 (44.1)

รับจ้าง 7 (28.0) 29 (26.1)

แม่บ้าน 5 (20.0) 22 (19.8)

อื่นๆ 4 (16.0) 11 (9.9)

การศึกษา-no. (%)

มัธยมศึกษาตอนต้น 15 (60.0) 61 (55.0)

มัธยมศึกษาตอนปลาย 8 (32.0) 24 (21.6)

อื่นๆ 2 (8.0) 26 (23.4)

สถานภาพสมรสคู่-no. (%) 25 (100) 111 (100)

โรคประจำตัว-no. (%)

ไม่มีโรคประจำตัว 20 (80.0) 98 (88.3)

	
โรคซีด 3 (12.0) 13 (11.7)

	
โรคหอบหืด 2 (8.0) 0

การคลอด-no. (%)

คลอดตามกำหนด 11 (44.0) 109 (98.2)

คลอดก่อนกำหนด 14 (56.0) 2 (1.8)

สถานที่ฝากครรภ์-no. (%)

โรงพยาบาลสมเด็จ 18 (72.0) 89 (80.2)

โรงพยาบาลชุมชนอื่นๆ 7 (28.0) 22 (19.8)

ฝากครรภ์ครบ-no. (%)

ครบตามเกณฑ์อย่างน้อย 4 ครั้ง 21 (15.4) 101(74.3)

ไม่ครบเกณฑ์ 3 (2.2) 9 (6.6)

ไม่ฝากครรภ์ 1 (0.7) 1 (0.7)
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หน้า 23 คน  (92.0%) สิทธิ์อื่นๆ  2 คน  (8.0) อาชีพ
นักเรียน-นักศึกษา 9 คน  (36.0 %) รับจ้าง  7 คน  (28.0%) 

แม่บ้าน  5 คน  (20.0%) และอื่น  ๆ 4 คน  (16.0 %) การ
ศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  15 คน  (60.0%) 

มัธยมศึกษาตอนปลาย 8 คน  (32.0%) และอื่น  ๆ 2 คน 

(8.0 %) มีสถานภาพสมรสคู่ 25 คน  (100%) โรคประจำ
ตัว ไม่มีโรคประจำตัว 20 คน  (80.0%) มีโรคประจำตัว
ซีด 3 คน  (12.0%) มีโรคประจำตัวหอบหืด 2 คน  (8.0%) 

การคลอด คลอดตามกำหนด 11 คน  (44.0%) และคลอด
ก่อนกำหนด  14 คน  (56.0%) การฝากครรภ์ ฝากครรภ์ที่
โรงพยาบาลสมเด็จ 18 คน  (72.0%) ฝากที่โรงพยาบาล
อื่น  7 คน  (28.0%) ฝากครรภ์ครบตามเกณฑ์อย่างน้อย 4 

ครั้ง 21 คน  (84.0%) ไม่ครบเกณฑ์ 3 คน  (12.0%) และไม่
ฝากครรภ์ 1 คน  (4.0%) หญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะ

แทรกซ้อน  ได้แก่ เจ็บครรภ์ก่อนกำหนด 12 คน  (48.0%) 

น้ำคร่ำน้อย 4 คน  (16.0%) ภาวะความดันโลหิตสูง
ระหว่างตั้งครรภ์ 3 คน  (12.0%) ภาวะน้ำเดินก่อนเจ็บ
ครรภ์เกิน  24 ชั่วโมง  3 คน  (12.0 %) ไวรัสตับอักเสบบี 2 

คน  (8.0%) และแท้งในครรภ์ 1 คน  (4.0%) หญิงตั้งครรภ์
ที่มีภาวะแทรกซ้อนขณะรอคลอด ภาวะแทรกซ้อนที่พบ
ได้แก่ ถ่ายขี้เทาในครรภ์ 3 คน  (100.0 %) วิธีการคลอด 

ผ่าตัดคลอด 25 คน  (100.0%) ข้อบ่งชี้ในการผ่าตัด
คลอด fetal distress 10 คน  (40.0%) previous caesarean 

delivery 3 คน  (12.0%) fail induction 5 คน  (20.0%) ท่า
ก้น  2 คน  (8.0%) ถ่ายขี้เทาก่อนคลอด 3 คน  (12.0%) น้ำ
เดินก่อนคลอดนานเกิน  24 ชั่วโมง  2 คน  (84.0%) สภาพ
ทารกแรกคลอด ทารกแรกเกิดมีชีพ 24 คน  (96.0%) แท้ง 

1 คน  (4.0%) อาการทารกแรกเกิด น้ำหนักทารกปกติ 8 

ตางราง 2. (ต่อ)ตางราง 2. (ต่อ)ตางราง 2. (ต่อ)

ข้อมูลทั่วไป มีภาวะแทรกซ้อน
(n=25)

ไม่มีภาวะแทรกซ้อน
(n=111)

วิธีการคลอด-no. (%)

คลอดทางช่องท้อง 0 78 (70.3)

ผ่าตัดคลอด 25 (100.0) 11 (26.1)

ใช้เครื่องดูดสุญญากาศ 0 4 (3.6)

ข้อบ่งชี้ในการผ่าตัดคลอด-no. (%)

Fetal distress 10 (40.0) 0

Cephalopelvic disproportion 0 6 (5.4)

previous cesarean delivery 3 (12.0) 3 (2.7)

Fail induction 5 (20.0) 0 (0.0)

Breech presentation 2 (8.0) 2 (1.8)

ถ่ายขี้เทาก่อนคลอด 3 (12.0) 0

น้ำเดินก่อนคลอดนานเกิน 24 ชั่วโมง 2 (8.0) 0

สภาพทารกแรกคลอด-no. (%)

ทารกแรกเกิดมีชีพ 24 (96.0) 111 (100.0)

แท้ง 1 (4.0) 0

นำ้หนักทารกแรกเกิด-no. (%)

น้ำหนักทารกน้อย 14 (56.0) 0

น้ำหนักทารกมาก 3 (12.0) 0

น้ำหนักทารกปกติ 8 (32.0) 111 (100.0)
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คน  (32.0%) น้ำหนักน้อย 14 คน  (10.3%)  น้ำหนักทารก
มาก 3 คน (12.0%)

ค่ามัธยฐานของอายุในกลุ่มที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อน 

เท่ากับ 18 ปี (interquartile range 13-19) ค่ามัธยฐาน
ของอายุครรภ์คือ 39 สัปดาห์ (interquartile range 

36-42) มีสิทธิ์ประกันสุขภาพถ้วนหน้า 80 คน  (72.1%) 

อาชีพนักเรียน-นักศึกษา 49  คน  (44.1%) รับจ้าง  29 คน 

(26.1%) แม่บ้าน  22 คน  (19.8%) และอื่น  ๆ 11 คน 

(9.9%) การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  61 คน 

(55.0%) มัธยมศึกษาตอนปลาย 24 คน  (21.6%) และอื่น 

ๆ 26 คน  (23.4%) มีสถานภาพสมรสคู่ 111 คน  (100.0%) 

โรคประจำตัว ไม่มีโรคประจำตัว 98 คน  (88.3%) มีโรค
ประจำตัวซีด 13 คน  (11.7%) การคลอด คลอดตาม
กำหนด 109 คน  (80.2%) และคลอดก่อนกำหนด 2 คน  

(1.8%) การฝากครรภ์ ฝากครรภ์ที่โรงพยาบาลสมเด็จ 

89  คน  (65.4%) ฝากที่โรงพยาบาลอื่น  22 คน  (19.8%) 

ฝากครรภ์ครบตามเกณฑ์อย่างน้อย  4 ครั้ง  101 คน 

(91.0%) ไม่ครบเกณฑ์ 9 คน  (8.1%) และไม่ฝากครรภ์ 1 

คน  (0.9%) วิธีการคลอดปกติ 78 คน  (70.3%) ผ่าตัด
คลอด 11 คน  (26.1%) ใช้เครื่องดูดสูญญากาศ 4 คน 

(3.6%) ข้อบ่งชี้ในการผ่าตัดคลอด CPD 6 คน  (5.4%) 

previous caesarean delivery  3 คน  (2.7%) ท่าก้น  2 คน 

(1.8%) สภาพทารกแรกคลอดทารกแรกเกิดมีชีพ 111 

คน (100.0%) 

ปัจจัยที่มีผลต่อภาวะแทรกซ้อนของหญิงตั้งครรภ์วัย
รุ่น  ได้แก่ อายุครรภ์ (adjusted odds ratio (OR), 0.16 

95% confidence interval (CI), 0.08–0.34) และสิทธิ์หลัก
ประกันสุขภาพถ้วนหน้า (OR, 14.99 95% CI, 1.50–

149.60) (ตาราง 3)

วิจารณ์และสรุปผล

จากการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อภาวะแทรกซ้อนในหญิงตั้ง
ครรภ์วัยรุ่นที่มารับบริการที่ โรงพยาบาลสมเด็จ จังหวัด
กาฬสินธุ์ พบว่า  หญิงตั้งครรภ์มีอายุเฉลี่ย  17.34 ปี อายุ
มากที่สุด 19 ปี อายุน้อยที่สุด  13 ปี สอดคล้องกับการ
ศึกษาของ  รักชาย  บุหงาชาติ  และ สุธรรม ปิ่นเจริญ7 ซึ่ง
พบว่าอายุเฉลี่ย 17.2 ปี ส่วนใหญ่เป็นการตั้งครรภ์ท้อง
แรกโดยส่วนใหญ่มีการฝากครรภ์ครบเกณฑ์ อย่างน้อย 

4 ครั้ง  ร้อยละ 89.7 อายุครรภ์ขณะคลอดเฉลี่ย 38.71 

(S.D. = 203) มีการคลอดก่อนกำหนดร้อยละ 8.82 มี
ภาวะแทรกซ้อนขณะตั้งครรภ์ ร้อยละ 18.4 ซึ่งได้แก่ การ
เจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนด ภาวะน้ำคร่ำน้อย 

ตาราง 3. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยและภาวะแทรกซ้อนของหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่น และ 3 ปัจจัยที่มีผลต่อภาวะแทรกซ้อนของ
หญิงตั้งครรภ์ตัวแปรวัยรุ่น

ตาราง 3. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยและภาวะแทรกซ้อนของหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่น และ 3 ปัจจัยที่มีผลต่อภาวะแทรกซ้อนของ
หญิงตั้งครรภ์ตัวแปรวัยรุ่น

ตาราง 3. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยและภาวะแทรกซ้อนของหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่น และ 3 ปัจจัยที่มีผลต่อภาวะแทรกซ้อนของ
หญิงตั้งครรภ์ตัวแปรวัยรุ่น

ตาราง 3. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยและภาวะแทรกซ้อนของหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่น และ 3 ปัจจัยที่มีผลต่อภาวะแทรกซ้อนของ
หญิงตั้งครรภ์ตัวแปรวัยรุ่น

ตัวแปร ปัจจัยที่มีผลต่อภาวะแทรกซ้อนของหญิงตั้งครรภ์ตัวแปรวัยรุ่นปัจจัยที่มีผลต่อภาวะแทรกซ้อนของหญิงตั้งครรภ์ตัวแปรวัยรุ่นปัจจัยที่มีผลต่อภาวะแทรกซ้อนของหญิงตั้งครรภ์ตัวแปรวัยรุ่น

Adjusted odds ratio 95% Confidence interval P Value

อายุ 1.51 0.75 – 3.06 0.25

อายุครรภ์ – สัปดาห์ 0.16 0.08 – 0.34 0.00

สิทธิ์หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 14.99 1.50 – 149.60 0.02

อาชีพนักเรียนนักศึกษา 1.63 0.27 – 9.93 0.60

การศึกษาระดับมัธยมศึกษา 8.35 0.93 – 75.23 0.06

มีโรคประจำตัว 3.10 0.60 – 15.98 0.18

ฝากครรภ์ไม่ครบ 1.42 0.07 – 27.69 0.82
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สอดคล้องกับการศึกษาของ T.T.Lao and L.F.Hao8 ที่พบ
ภาวะแทรกซ้อนเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนด ร้อยละ 
15.2  และพบว่าหญิงตั้งครรภ์ในวัยรุ่นส่วนใหญ่คลอด
ทางช่องคลอดปกติ สอดคล้องกับการศึกษาของ 

Suebnukarn K and Phupong V9 ที่พบว่ามารดาส่วนใหญ่ 

(ร้อยละ 72.3) สามารถคลอดทางช่องคลอดได้ 

   ปัจจัยปัจจัยเสี่ยงที่มีผลต่อภาวะแทรกซ้อนของหญิงตั้ง
ครรภ์วัยรุ่นพบปัจจัยที่มีความเสี่ยงคือ  อายุครรภ์และ
สิทธิ์หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าทั้งนี้อาจเนื่องจาก การ
พัฒนาการยังไม่เต็มที่10-11 สอดคล้องกับการศึกษาของ 

Edi Priyono an other12 ได้ทำการศึกษาปัจจัยเสี่ยงด้าน
มารดาที่มีผลต่อการเกิดทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อย ณ 

โรงพยาบาลเฟทมาวาติ กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนิ
เซีย ผลการศึกษาพบว่าผลต่อทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อย
ได้แก่ อายุครรภ์น้อยกว่า  37 สัปดาห์ น้ำหนักขึ้นระหว่าง
ตั้งครรภ์น้อยกว่า  10 กิโลกรัม การมาฝากครรภ์น้อย
กว่า 4 ครั้ง และ มารดาอายุน้อยกว่า 20 ปี และ
สอดคล้องกับการศึกษาของ ศรวัลย์ ศิลาลาย และกช

กานต์  ศุภชวลิตและคณะ3,13 ได้ทำการศึกษาผลของการ
ตั้งครรภ์และทารกแรกคลอดในมารดาที่มาคลอดครั้ง
แรกแต่ละกลุ่มอายุในโรงพยาบาลปัตตานี ผลการ
ศึกษาพบว่า มารดาในกลุ่มอายุ  ต่ำกว่า 20 ปี จะพบการ
คลอดก่อนกำหนดบ่อยขึ้น 

จากการศึกษาดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า  ปัจจัยที่มี
ความสำคัญต่อการฝากครรภ์ ที่ครอบคลุมและมี
คุณภาพ เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ที่จะเกิดต่อมารดาและ
ทารก

กิตติกรรมประกาศ
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Exostoses at Buccal and Palatal area in Maxilla and 
Buccal Area In Mandible

Pitchya Tuchinda D.D.S.

Dental Department of Rajvithi Hospital, Bangkok, Thailand

OBJECTIVE
To determine the characteristics and location of oral exostoses and the concurrence of buccal and palatal 
exostoses with tori.

METHODS
It was performed as a descriptive study from October to December 2012 at the Dental Department, Rajavithi 
Hospital, Bangkok, Thailand. Only Thai patients attending Dental Department who were examined by the author 
were included. Torus palatinus, torus mandibularis, buccal and palatal exostoses was diagnosed by clinical 
inspection and palpation. Questionable tori or exostoses were recorded as absence. 

RESULTS
The study included a total 519 subjects, 384 female (74.0%). Of these samples, 22.9% exhibited exostoses. 
Exostoses were found common in the maxilla than in the mandible (21.8% vs 3.4%, P<0.05) and significantly 
more prevalent in men than in women (31.1% vs 20.1%, P<0.05).

CONCLUSION
The result of this study showed that exostoses were more common in men when compared to women. 
Exostoses were found common in maxilla. Buccal exostoses were found more common in maxilla in men and 
women.
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ปุ่มกระดูกงอกบริเวณด้านข้างแก้ม ด้านเพดานของขากรรไกรบนและปุ่ม
กระดูกงอกบริเวณด้านข้างแก้มของขากรรไกรล่าง

วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาลักษณะและตำแหน่งการเกิดปุ่มกระดูกงอกบริเวณด้านข้างแก้มด้านเพดานของขากรรไกร 

วิธีการศึกษา
เป็นการศึกษาเชิงพรรณนา  โดยทำการศึกษาจากผู้ป่วยที่มารับการตรวจรักษาโดยผู้วิจัยที่กลุ่มงานทันตกรรม โรง
พยาบาลราชวิถีจำนวน  519 ราย ระหว่าง ตุลาคม พ.ศ. 2555 ถึง  ธันวาคม พ.ศ. 2555 โดยทำการตรวจปุ่มกระดูกงอก
กลางเพดาน   ปุ่มกระดูกงอกบริเวณด้านข้างแก้มของขากรรไกรบนและปุ่มกระดูกงอกบริเวณด้านข้างแก้ม ปุ่มกระดูก
งอกด้านลิ้นของขากรรไกรล่าง จะนับว่าเป็นปุ่มกระดูกเมื่อตรวจพบชัดเจน

ผลการศึกษา
จากการศึกษาผู้ป่วยจำนวน  519 ราย  พบผู้ป่วยเพศหญิง 384 ราย (74.0%) พบว่ามีปุ่มกระดูกงอก 22.9%  พบบ่อยใน
ขากรรรไกรบนมากกว่าขากรรไกรล่าง (21.8%  เทียบกับ 3.4%, P<0.05) พบในเพศชายมากกว่าเพศหญิง (31.1%  
เทียบกับ 20.1%, P<0.05) 

สรุป
การเกิดปุ่มกระดูกจะพบในเพศชายมากกว่าเพศหญิงพบบ่อยในขากรรรไกรบนมากกว่าขากรรไกรล่างและพบปุ่ม
กระดูกงอกบริเวณด้านข้างแก้มของขากรรไกรบนมากที่สุดทั้งเพศชาย และเพศหญิง

บทคัดย่อ

พิชญา ตู้จินดา ท.บ.

กลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลราชวิถี กรุงเทพมหานคร
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Bone exostoses, also known as hyperostosis is 
described as non-pathologic, localized bony 
protuberance that arises from the cortical bone or 
sometimes from the spongy layer.1 The exact etiology 
of exostoses has not yet been elucidated but some 
authors believed it is caused by the interaction 
between multifactorial genetic and environmental 
factors.2-7  The gene responsible has been described 
as a simple autosomal dominant one.3 Tori and 
exostoses are protuberance of mature bone, the 
precise designation of which depends on anatomical 
location.8 Torus palatinus (TP) and torus mandibularis 
(TM) are the most common intraoral osseous 
overgrowth.1,4 TP is a sessile nodule of bone 
occurring common in midline of hard palate. TM is a 
bony protuberance located on the lingual aspects of 
the mandible, commonly were found in the canine and 
premolar areas. These are bony masses, beginning the 
development during early teen and gradually 
progresses to adulthood. These masses are slow-
growing, painless, and usually self-limiting that rarely 
they may cause periodontal diseases. Periodontal 
disease is usually caused by the mass forcing food 
towards the teeth while being chewed instead of away 
from it. Bouquot and Gundlach9 reported a 0.09% 
prevalence of buccal exostoses in white American, and 
approximately 73% of the lesions were encountered 
on the maxillary alveolus. They found no sex-specific 
differences in prevalence. Larto found palatal 
exostoses in 30% of his samples10, which consisted of 
human skulls of Mexican origins. Nery et al examined 
618 skulls of 4 ethnic groups and reported a 40% 
incidence of palatal exostoses.11 There were 
significant differences in the prevalence of exostoses 
among 4 ethnic groups. The Oceania-Asian specimens 
(representing Mongoloids) showed the highest 
incidence of palatal exostoses (46.2%). Based on 
multifactorial genetic factors, Neri et al theorized that 
a gene may play an important role in the causation of 
palatal exostoses because the highest incidence was 
reported in the 40 to 55 years old. 11

Although exostoses are not a rare finding, 
relatively few reports on these structures are 
available. Because of the rare of  researches reported 
in the l i terature , the in format ion on the 
characteristics of tori with exostoses is very limited.  
The aims of this study were to determine the 
characteristics of oral exostoses and the concurrence 
of buccal and palatal exostoses with tori and to 
investigate the sex and age related changes in a Thai 
population.

METHODS

It was performed as a descriptive study from October 
to December 2012 at the Dental Department, 

Rajavithi Hospital, Bangkok, Thailand. Only Thai 
patients attending Dental Department who were 
examined exclusively by the researcher were 
included. Torus palatinus, torus mandibularis, buccal 
and palatal exostoses were diagnosed by clinical 
inspection and palpation. Questionable tori or 
exostoses were recorded as absence. 

For diagnosis, exostoses were defined as a bony 
overgrowth on the buccal and palatal aspect of the 
maxilla, and buccal aspect of the mandible. The 
locations of exostoses were divided into six groups in 
according to teeth as anterior area, anterior to 
premolar area, anterior to molar area, premolar area, 
premolar to molar area and molar area. The type of 
tori and the location of exostoses was recorded and 
data was subsequently subjected to statistical analysis. 
The statistical package for social science (version 
17.0) was used for analysis. The chi-squared test or 
Fisher’s Exact test was used to compare differences 
between groups. The study was approved by the 
research ethics committee of Rajavithi Hospital.

RESULTS

The study included a total 519 subjects, 135 male 
(26.0%) and 384 female (74.0%) who were divided ten 
year interval into seven groups according to their 
age.  Out of 519 subjects studies, 22.9% exhibited 
exostoses. There were 3.3% individual who presented 
with both maxillary and mandibular  exostoses. 
Seventy six of those (14.6%) with buccal maxillary 
exostoses, at a mean age of 47.2+18.1 (range from 18 
to 77 years),it was observed statistic significant more 
frequent in men than in women (23.0% versus 11.7%, 
P<0.05). Out of 54 (10.4%) subjects with  palatal 
maxillary exostoses, the mean age was 39.6+16.8 
years with the age ranging from 15 to 76 years and it 
was observed more frequent in men than in women 
(11.7% versus 1.0%, P>0.05 ). 

Out of 18 (3.4%) subjects with buccal mandibular 
exostoses, the mean age was 47.4+20.4 years with the 
age ranging from 19 to 77 years and it was observed 
statistically significant more frequent in men than in 
women (6.7% versus 2.2%, P<0.05 ). The distribution 
and frequency of occurrence of exostoses in the 
maxilla and mandible.  Exostoses were more common 
in the maxilla than in the mandible (21.8% vs 3.4%, 
P<0.05). Most of exostoses were located on buccal 
aspect of maxilla. For maxillary exostoses, there were 
11.4% subjects with buccal exostoses, 7.1% subjects 
with palatal exostoses, and 3.3% subjects with both 
buccal and palatal exostoses. There were 3.4% 
subjects with mandibular exostoses.

The distribution of exostoses for various 
locations in  according to gender. Exostoses were 
common in men than in women (31.1% vs 20.1%, 
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P<0.05). Men also how the higher occurrence of 
exostoses in nearly all locations (Table 1). Regarding 
age groups, the highest incidence was found in those 
older than 70 years (35.1%), whereas younger than 21 
years old group displayed lower frequency of 
occurrence (12.1%) and was not found in patients 
younger than 11 years.

The distribution of exostoses for various types of 
exostoses according to gender. Buccal maxillary 
exostoses was found in the symmetrical pattern more 
than the asymmetrical pattern in  male and female 
(54.8% versus 57.8%, P>0.05). All subjects exhibited 
palatal maxillary exostoses, the symmetrical patterns 
in male and female were 87.5% versus 84.2%, P>0.05. 
Buccal mandibular exostoses was found no significant 

difference for the symmetrical and asymmetrical 
patterns in both male and female (Table 2). The 
association between the presence or absence of tori 
and exostoses. Of 119 subjects with exostoses, 84 
(70.6%) had tori concurrent with exostoses and only 
35  subjects had no tori but exhibited exostoses. 
Exostoses were concurrent with TM significantly 
more frequently than with TP (44.4% versus 15.2%, P< 
0.05) (Table 3).
  The distribution and location of exostoses in 

subjects who had tori. Out of 217 subjects with  TP12, 
15.2%  exhibited exostoses.   In  this TP group, there 
were 32 subjects (14.7%) with maxillary exostoses 
and 1.4% with mandibular exostoses. In maxilla, 36.4% 
subjects had buccal exostoses, 42.4% subjects had 

Table 1. Characteristics of the Patients with Exostoses. Table 1. Characteristics of the Patients with Exostoses. Table 1. Characteristics of the Patients with Exostoses. Table 1. Characteristics of the Patients with Exostoses. Table 1. Characteristics of the Patients with Exostoses. Table 1. Characteristics of the Patients with Exostoses. 

Characteristic Exostoses
(n/N)

MaxillaMaxillaMaxilla Mandible
Characteristic Exostoses

(n/N) Buccal Palatal Buccal/palatal Buccal

Gender-no. (%)

     Men 42/135 24 (17.8) 9 (6.7) 7 (5.2) 9 (6.7)

     Women 77/384 35 (9.1) 28 (7.3) 10 (2.6) 9 (2.3)

Age-Yr-no. (%)

     <20 8/76 3 (3.9) 3 (3.9) 1 (1.3) 1 (1.3)

     21-30 30/126 11 (8.7) 16 (12.7) 2 (1.6) 3 (2.4)

     31-40 20/78 11 (14.1) 4 (5.1) 5 (6.4) 4 (5.1)

     41-50 14/69 5 (7.2) 6 (8.7) 3 (4.3) 0

     51-60 16/74 10 (13.5) 4 (5.4) 2 (2.7) 3 (4.1)

     61-70 16/59 10 (17.0) 2 (3.4) 4 (6.8) 3 (5.1)

     >70 13/37 9 (24.3) 2 (5.4) 0 4 (10.8)

% in this table is calculated regarding N in its row . % in this table is calculated regarding N in its row . % in this table is calculated regarding N in its row . % in this table is calculated regarding N in its row . % in this table is calculated regarding N in its row . % in this table is calculated regarding N in its row . 

Table 2. Distribution of Exostoses for Various types of Exostoses according to GenderTable 2. Distribution of Exostoses for Various types of Exostoses according to GenderTable 2. Distribution of Exostoses for Various types of Exostoses according to GenderTable 2. Distribution of Exostoses for Various types of Exostoses according to GenderTable 2. Distribution of Exostoses for Various types of Exostoses according to GenderTable 2. Distribution of Exostoses for Various types of Exostoses according to Gender

Exostoses
SymmetrySymmetry AsymmetryAsymmetry

TotalExostoses
Male (n) Female (n) Male (n) Female (n)

Total

Buccal maxilla 17 26 14 19 76

Palatal maxilla 14 32 2 6 54

Buccal mandible 4 4 5 5 18
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palatal exostoses, and 18.2% subjects had both buccal 
and palatal exostoses.  Out of 45 subjects with TM12, 
20  subjects (44.4%) exhibited exostoses. In  this TM 
group, there were 18 subjects with maxillary 
exostoses and 5 subjects with mandibular exostoses. 
In maxilla, 11 subjects had buccal exostoses, 3 subjects 
had palatal exostoses, and 4 subjects had both buccal 
and palatal exostoses.  Out of 87 subjects with both 
TP and TM12, 31 subjects (35.6%) exhibited 
exostoses. In this group, there were 30 subjects with 
maxillary exostoses and 6 subjects with mandibular 
exostoses. In maxilla, 16 subjects had buccal 
exostoses, 10  subjects had palatal exostoses, and 4 
subjects had both buccal and palatal exostoses.  
Among the subjects with exostoses, exostoses were 
found most common in  subjects with TM group 
(44.4%), followed by TM and TP group (35.6%), and TP 
group (15.2%) (Table 4). The distribution of buccal 
maxillary exostoses in relation to location and age 
group. The most common location of buccal 
mandibular exostoses was premolar to molar area 
(55.6%), followed by anterior to molar area (27.8%). 
Most of palatal maxillary exostoses  was molar area 
(90.7%). The most common location of buccal 
mandibular exostoses was premolar to molar area 
(55.6%), followed by anterior to molar area (27.8%). 

DISCUSSION

This study comprised 519 subjects, 135 men and 384 
women. In this study, proportion of buccal maxillary 
exostoses (14.6%) was higher than in Bouquot and 
Gundlach’s report of 0.09%9 except in Jainkittivong  
reported of 17.3%.13  In this study, it was statistically 
significant more frequent in men than in women for 
buccal exostoses and contrary to Bouquot and 
Gundlach9 found no statistical difference regarding 
gender. In present study, the prevalence of palatal 
exostoses was 10.4%. Prevalence of palatal exostoses 
varies in different populations; as low as 0.09% to as 
high as 56.0%.1,9,10,14 

In present study, the buccal exostoses were more 
common than palatal exostoses. It was corresponding 
with previous results in Thai.13  It was 3.3% with both 
maxillary and mandibular exostoses in the present 
study. Buccal maxillary and mandibular exostoses 
were also significantly more prevalent in  men than in 
women. Palatal exostoses were more common in men 
than in women that was correspond with Sonnier et 
al15 and Touyz et al. 14

In the current study, symmetrical pattern was 
found more common in maxillary exostoses (buccal 
and palatal). For mandibular exostoses, asymmetrical 
pattern was found more common. In the present 
study, exostoses were found most common in TM, 
followed by combined TP-TM, and TP. Jainkittivong 
reported the most common exostoses in combined 
TP and TM group. In the present study, the most 
common location of maxillary exostoses was molar 
area while that of mandibular exostoses was premolar 
to molar area.     In according to mean age, palatal 
exostoses found in the youngest and mandibular 
exostoses found in  the oldest. The prevalence of 
exostoses was related to increasing age and appeared 
to stable during 41-60 years old, then increasing in 
older than 60 years old group. This study was 
correspond with Larto’s study10 but contrasted with 
Sonnier et al’s study.15 

The formation of exostoses has been attributed 
to various factors by various authors. A large number 
of investigators have evaluated the influence of genetic 
and environmental factors10,13,14  including masticatory 
stress(16-19)and nutrition factor.20 Between similar 
ethnic groups living in different environments20,21 or 
different ethnic groups living in same environments 
6,22, different prevalence have been reported. The 
discordant results of different authors were possibly 
resulted from the numbers of subjects, different 
geographic locations, and standard of studies. Previous 
studies were focused only a palatal exostoses.
      Exostoses usually does not cause symptom, but 
removal may be required if it causes limitation of 
masticatory mechanism, interferes with function, 
sensitivity due to the thin mucosa layer, esthetic 
reasons, prosthetic instability, retention of food 

Table 3. Association between Presence and Absence of Tori and Exostoses Table 3. Association between Presence and Absence of Tori and Exostoses Table 3. Association between Presence and Absence of Tori and Exostoses Table 3. Association between Presence and Absence of Tori and Exostoses Table 3. Association between Presence and Absence of Tori and Exostoses 

Diagnosis
PresencePresence AbsenceAbsence

Diagnosis
n Male/Female n Male/Female

Torus palatinus (n=217)                                        33 8/25                                               184 31/153

Torus mandibularis  (n=45)                                          20 8/12                                                25 13/12

Combined torus palatinus-mandibularis (n=87 )                                         31 10/21                                              56 9/47

No torus (n=170 )                                35 16/29                                             135 40/85

Total (n=519 )                                        119 42/77                                            400 93/307
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remains.23  Various exostoses are often encountered 
during periodontal diagnosis and treatment. Palatal 
exostoses usually encountered during palatal flap 
reflection in the posterior maxilla. The anatomic 
location of the tubercle is generally immediately 
lateral to the greater palatine foramen and palatal to 
the second to third molar. Removal of this  exostoses 
must be caution to avoid injury to the greater palatine 
artery. To avoid surgical surprises, careful palpation or 
sounding of the palatal alveolar bone prior to surgery 
should be considered to detected this common 
exostoses.23

      The result of this study showed the presence of  
exostoses were more common in men when 
compared to women. There was a trend towards 
higher prevalence of exostoses with increasing age, 
although no statistical difference.  The result of this 

study need to be further studies to support the 
hypothesis that the occurrence of exostoses can be 
considered as a dynamic phenomenon, responding 
during life to environmental and functional factors 
that included genetic factors.
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Table 4. Distribution of Exostoses for Various Locations in Patients with ToriTable 4. Distribution of Exostoses for Various Locations in Patients with ToriTable 4. Distribution of Exostoses for Various Locations in Patients with ToriTable 4. Distribution of Exostoses for Various Locations in Patients with ToriTable 4. Distribution of Exostoses for Various Locations in Patients with ToriTable 4. Distribution of Exostoses for Various Locations in Patients with Tori

Diagnosis Exostoses
(n/N)

MaxillaMaxillaMaxilla Mandible
Diagnosis Exostoses

(n/N)
Buccal Palatal Buccal/palatal Buccal

Torus palatinus (n=217)                                        33 12 14 6 3

Torus mandibularis  (n=45)                                          20 11 3 4 5

Combined torus palatinus-mandibularis (n=87 )                                         31 16 10 4 6
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คำที่อยู่     ก่อนหน้า แล้วหลังเครื่องหมายจึงให้เว้นวรรคด้วยการเคาะเว้น
วรรคหนึ่งครั้ง เช่น “including sex, gender and body weight.” และ 
“Moreover...” เป็นต้น

✴ การใช้เครื่องหมายนขลิขิต หรือ เครื่องหมายวงเล็บ (  ) และเครื่องหมาย
อัญประกาศ หรือ เครื่องหมายคำพูด “  ” นั้น ต้องเว้นวรรคก่อน
เครื่องหมาย     ส่วนหน้า(ด้านซ้าย) และเว้นวรรคหลังเครื่องหมายส่วน
หลัง(ด้านขวา) 

แต่ต้องไม่เว้นวรรคกับส่วนที่ติดอยู่กับคำที่พิมพ์บรรจุภายในระหว่าง
เครื่องหมายส่วนหน้ากับเครื่องหมายส่วนหลัง เช่น “this was shown in 

previous three studies (mentioned earlier in section I)” เป็นต้น
✴ การใช้่เครื่องหมายร้อยละ (%) ต้องไม่เว้นวรรคระหว่างตัวเลขและ

เครื่องหมาย % เช่น 75.75% เป็นต้น
✴ การใช้เครื่องหมายยัติภังค์ “-” (hyphen) เป็นเครื่องหมายที่มีลักษณะขีด

แนวนอนสั้นๆกลางบรรทัด ต้องไม่ถูกใช้ในลักษณะการแทนความหมาย
ของคำว่า       “ตั้งแต่ (จาก), ถึง(จนถึง)” หรือ “from, to” ควรทำให้ถูกต้อง
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ด้วยการแสดงคำ     ดังกล่าวในภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษลงในประโยคที่ต้องการ เช่น  “ตั้งแต่วันที่ 1 

มกราคม พ.ศ. 2555 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555” หรือ “From the 1st of January to the 31st of 

December in 2012” หรือ “The birth weights were 2,000 to 3000 grams” เป็นต้น
✴ การใช้เครื่องหมายไม้ยมก (ๆ) ต้องใช้ให้ถูกต้องตามความหมายและหลักเกณฑ์ในภาษาไทย ต้องพิมพ์

เครื่องหมายไม้ยมกติดคำข้างหน้าที่ต้องการให้ซ้ำคำ วลี หรือประโยคใดๆ จากนั้นเมื่อสิ้นสุดประโยค
แล้วจึงให้เคาะเว้นวรรคหนึ่งครั้ง  หลังเครื่องหมายไม้ยมกก่อนพิมพ์ข้อความถัดไป แต่ทั้งนี้ต้องไม่เคาะ
เว้นวรรค หลังเครื่องหมายไม้ยมกหากยังไม่สิ้นสุดประโยค เช่นเดียวกันกับหลักการใช้เครื่องหมาย
วรรคตอนอื่นๆในภาษาอังกฤษ เพื่อจะได้ไม่เป็นที่สับสนในการใช้เครื่องหมายวรรคตอนและการเว้น
วรรค เช่น “จากสถิติปี พ.ศ. 2549 ถึงปัจจุบัน พบว่ามีจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ อาจเนื่องมาจากแพทย์มี
ความตระหนักในเรื่องการวินิจฉัยภาวะแพ้รุนแรงมากขึ้น” หรือ “ภาวะแทรกซ้อนอื่นๆ เช่น ระดับน้ำตาล
ในเลือดต่ำ, ความดันโลหิตสูง หรือระบบหายใจล้มเหลว เป็นต้น” หรือ “จากการศึกษาของหลายๆงาน
วิจัยได้สนับสนุนเหตุผลนี้” เป็นต้น

✴ การเปลี่ยนใช้คำระหว่างภาษาไทยกับภาษาอังกฤษ และการเปลี่ยนใช้คำระหว่างภาษากับตัวเลข ต้อง
เว้นวรรคระหว่างกัน เช่น การเปลี่ยนแปลง ของกรดอะมิโน HBsAg บนตำแหน่งที่ 126 และ 127 เป็นต้น

✴ การกล่าวถึงจำนวนตัวเลขสำหรับบทความภาษาอังกฤษ การขึ้นต้นประโยคแรกในหัวข้อใหม่ ต้องไม่
นำตัวเลขแสดงจำนวนมาขึ้นต้นประโยค ควรทำให้ถูกต้องด้วยการขึ้นต้นประโยคแรกด้วยคำในภาษา
อังกฤษเท่านั้น และหากต้องกล่าวถึงจำนวนใดๆในการขึ้นต้นประโยค ต้องใช้คำในภาษาอังกฤษที่
แสดงจำนวนตัวเลข เช่น “There were 1,200 participants included in the present study.  Twenty of 

them were...” เป็นต้น
✴ การกล่าวถึงจำนวนตัวเลข 0 ถึง10 ในบทความภาษาอังกฤษ ต้องพิมพ์คำในภาษาอังกฤษแสดงจำนวน 

เช่น “There were six patients...” เป็นต้น
✴ ชื่อยาหรือคำที่ไม่เป็นคำเฉพาะ ต้องไม่พิมพ์เป็น upper case ยกเว้นกรณีที่กล่าวเมื่อขึ้นต้นประโยค เช่น 

การใช้คำว่า “amoxycillin” สำหรับการกล่าวถึงในประโยคทั่วไป และการใช้คำว่า “Amoxycilin” สำหรับ
การกล่าวถึงในการขึ้นต้นประโยค เป็นต้น

✴ การใช้คำย่อหรือตัวย่อในภาษาอังกฤษและในภาษาไทย ต้องแสดงคำย่อในวงเล็บตามหลังคำเต็ม เมื่อ
ต้องการใช้คำย่อในการกล่าวซ้ำในครั้งถัดไป เช่น World Health Organization (WHO) หรือ คณะ
กรรมการจริยธรรมทางการวิจัย โรงพยาบาลขอนแก่น (คณะกรรมการฯ) เป็นต้น

✴ การเว้นย่อหน้า ในแต่ละย่อหน้าควรมีเนื้อหาบทความที่ยาวเกิน 5 บรรทัด ถ้ามีเนื้อหาน้อยกว่า 5 

บรรทัด ให้จัดไปรวมอยู่   ในย่อหน้าอื่น

ข้อสังเกตเพื่อการพิมพ์เนื้อหาในบทความวิชาการ
✴ การอ้างอิง โดยปกติในวารสารต่างประเทศ เช่น The New England Journal of Medicine และ British 

Medical Journal ซึ่งเป็นวารสารอันดับหนึ่งและอันดับสอง (ตามลำดับ) ของโลก จะสังเกตเห็นได้ว่า 

เนื้อหาในบทความงานวิจัยฉบับเต็มที่ไม่ได้ถููกศึกษาค้นพบด้วยผู้วิจัยเองนั้น ทุกๆหนึ่งประโยคที่จบลง
ด้วยเครื่องหมาย full stop (.) ต้องมีหมายเลขแสดงการอ้างอิง (references) จากข้อมูลที่นำมากล่าวอ้าง 

โดยแสดงอยู่หลังเครื่องหมาย full stop เสมอ โดยเฉพาะเนื้อหาในส่วนบทนำกับส่วนวิจารณ์และสรุป
ผลของบทความงานวิจัยต้องไม่ถูกนำมาแสดงโดยปราศจากหลักฐานอ้างอิงได้ ทั้งนี้การแสดงข้อมูล
รายละเอียดของการอ้างอิงต้องมีความสัมพันธ์เรียงลำดับตามหมายเลขอ้างอิงที่ปรากฎอยู่กับเนื้อหา
อย่างถูกต้อง

✴ ข้อมูลการอ้างอิง ควรเป็นเอกสารทางวิชาการที่น่าเชื่อถือและทันสมัย
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✴ ชื่อส่วนหัวข้อในบทคัดย่อ (ABSTRACT) ของบทความงานวิจัย ต้องใช้คำเหล่านี้แสดงชื่อหัวข้อเท่านั้น
สำหรับภาษาไทย ใช้คำว่า วัตถุประสงค์ วิธีการศึกษา ผลการศึกษา และสรุป  สำหรับภาษาอังกฤษ ใช้
คำว่า AIM METHODS RESULTS และ CONCLUSION (พิมพ์ด้วยตัวพิมพ์ใหญ่)

✴ ชื่อส่วนหัวข้อในบทความงานวิจัยฉบับเต็ม (full paper) ของบทความงานวิจัย ให้ใช้คำเช่นเดียวกับใน
บทคัดย่อ โดยมีข้อยกเว้นที่ให้ใช้คำว่า วิจารณ์และสรุปผล (DISCUSSION) แทนคำว่า สรุป 
(CONCLUSION)  

✴ บทนำ จะเป็นส่วนที่แสดงให้เห็นว่า ความรู้ในปัจจุบัน (current knowledge) ได้ถูกค้นพบแล้วเช่นไร และ
มีส่วนใด  ที่ยังไม่ถูกค้นพบ (gap of knowledge) ดังนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องทำการวิจัยเพื่อศึกษาค้นหาคำ
ตอบ (fill gap) ที่จะมาแสดงในส่วนที่ยังไม่ถูกค้นพบหรือที่ต้องการค้นหานั้น ทั้งนี้ในตอนท้ายของบทนำ
จะต้องแสดงวัตถุประสงค์ของการศึกษา โดยไม่ต้องแสดงข้อมูลเกี่ยวกับชื่อพื้นที่หรือจังหวัดที่ทำการ
ศึกษานั้นมีสถานการณ์เป็นอย่างไร ให้แสดงเนื้อหาเกี่ยวกับ  สิ่งที่ต้องการทราบคืออะไรและได้ทำการ
ศึกษาอย่างไรเพื่อให้ทราบคำตอบ

✴ วิธีการศึกษา ให้แสดงข้อมูลในการศึกษาตามหัวข้อดังต่อไปนี้ โดยบทความภาษาไทยให้ใช้คำที่ได้
แสดงในภาษาไทยและบทความภาษาอังกฤษให้ใช้คำที่ได้แสดงในภาษาอังกฤษ

✴ รูปแบบการศึกษา (study design)
✴ กลุ่มผู้ที่ได้ทำการศึกษาและสถานที่ที่ได้ทำการศึกษา (study participants and study site) 

รวมถึงวิธีการ blinding, randomization และ identify case หรือ control inclusion หรือ exclusion 
criteria 

✴ การรักษา (intervention) ซึ่งได้ทำการศึกษาเปรียบเทียบกับอะไร (ถ้ามี)
✴ ผลการศึกษา (outcome)
✴ การเก็บข้อมูล (data collection) ได้ทำการศึกษาโดยเก็บข้อมูลจากตัวแปรใดบ้าง จากที่ไหน ทำ

อย่างไร และมีวิธีการแก้ไขปัญหาอย่างไรเมื่อข้อมูลที่ได้รับไม่สมบูรณ์ (missing data) 
✴ สถิติ (statistical analysis)
✴ จริยธรรมการศึกษา (ethical consideration) มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับการพิจารณาจาก

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยฯ ในสถานที่ที่ได้ทำการศึกษา
✴ การนำเสนอข้อมูล ที่แสดงด้วยแผนภูมิแท่ง แผนภูมิรูปฮิสโตแกรม แผนภูมิการนำเสนอข้อมูลแบบ

อนุกรม (time series) แผนภูมิวงกลม แผนภูมิรูปภาพ หรือแผนภูมิแบบอื่นๆ ต้องไม่แสดงเป็นรูปสามมิติ
✴ ตารางและรูปภาพ ต้องแสดงชื่อและรายละเอียดคำอธิบาย (legend) และต้องศึกษาจากตัวอย่างการ

เขียนบทความในวารสารต่างประเทศ เช่น The New England Journal of Medicine หรือ British Medical 

Journal เกี่ยวกับการกล่าวถึงตัวเลข หน่วยของจำนวน จำนวนตำแหน่งทศนิยม ทั้งนี้ตารางและรูปภาพ 

รวมทั้งแผนภูมิต่างๆ ที่ไม่ใช่เนื้อหาส่วนตัวอักษรนั้น ต้องถูกนำมาบรรจุอยู่ในตารางขนาด 2x1 (rows x 

column) โดยให้ตารางช่องหนึ่งสำหรับบรรจุแผนภูมิ และตารางอีกช่องหนึ่งสำหรับพิมพ์แสดงชื่อและ
รายละเอียดคำอธิบายของแผนภูมิ

✴ ตาราง ต้องถูกแยกแถว (row) ออกจากกันอย่างชัดเจน ต้องไม่ใช้คำสั่ง enter ในการสร้างตาราง 

เพราะจะทำให้แก้ไขยาก
✴ ข้อมูลแสดงสถิติและจำนวนตัวเลขทศนิยม ในการใช้แสดงข้อมูลสถิติมีข้อควรระวังเบื้องต้นดังนี้ 

✴ หากมีตัวอย่างไม่เกิน 10,000 ต้องไม่ใช้จำนวนทศนิยมเกิน 2 ตำแหน่ง ยกเว้นค่า P value หรือค่า 
confidence interval

✴ หากมีตัวอย่างน้อยกว่า 50 ไม่ต้องทำเป็นจำนวนทศนิยม 
✴ ต้องมีการสรุปว่าใช้ descriptive และ inferential statistics อะไรบ้าง 
✴ ต้องทดสอบข้อมูลว่าเป็น normal distribution หรือไม่ ก่อนนำไปหาค่า mean และ standard 

deviation (SD)
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✴ วิจารณ์และสรุปผล (CONCLUSION) ให้แสดงข้อมูลเพื่อการสรุปผลจากการศึกษาตามหัวข้อดังต่อไปนี้
✴ Your important findings
✴ Relation your findings with other studies
✴ Strengths and weaknesses of your study
✴ Implication for research and practice
✴ Conclusion
	
 ทั้งนี้การวิจารณ์และสรุปผล ต้องไม่มีเนื้อหาของข้อมูลแสดงผลการศึกษามาอยู่ในส่วนนี้ซ้ำอีก 

(ห้ามมีเนื้อหา findings เพิ่มเติม) เนื้อหาต้องมาจากที่ได้ศึกษาค้นพบเท่านั้น การสรุปผลต้องไม่แนะนำ
และต้องไม่สรุปเกินกว่าที่ได้ทำการศึกษาหรือสรุปเกินจริงไปมากกว่าผลการศึกษา เช่น การศึกษาได้ทำ
รักษาในผู้ป่วย 10 ราย แต่สรุปว่าได้ผลดีและควรที่จะนำไปขยายผล หรือ การศึกษาไม่ได้ทำการเก็บ
ข้อมูลต้นทุน แต่สรุปว่ามีค่าใช้จ่ายต่ำและมีความคุ้้มค่า เป็นต้น

✴ บทความภาษาอังกฤษ ต้องตรวจสอบว่าบทความมีเนื้อหาบางส่วนไปพ้องกับผลงานวิจัยของผู้อื่นหรือไ่ม่ 

เพราะปัจจุบันมีปัญหาเรื่องการโจรกรรมทางวรรณกรรม (plagiarism) เป็นจำนวนมาก ขอแนะนำให้ผู้
วิจัยตรวจสอบก่อนส่งมาขอรับการพิจารณา และกองบรรณาธิการจะทำการตรวจสอบซ้ำอีกครั้งหนึ่ง 

โดยวิธีการตรวจสอบบทความนั้น สามารถตรวจสอบได้ทางเวบไซต์ เช่น http://plagiarisma.net/ หรือ
http://www.dustball.com/cs/plagiarism.checker/ เป็นต้น

✴ เอกสารแสดงการรับรองบทความวิจัยพร้อมถูกตีพิมพ์ (reviewer checklist) เป็นเอกสารรับรองว่า 

บทความงานวิจัยอยู่ในขั้นตอนที่พร้อมสำหรับการตีพิมพ์ ทั้งนี้กองบรรณาธิการขอนแก่นเวชสารจะไม่
มอบเอกสาร reviewer checklist เพื่อทำการรับรองให้แก่ผู้วิจัย เช่นเดียวกันกับธรรมเนียมปฏิบัติของ
วารสารอื่นๆ
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Preparing a Manuscript for Submission to a Biomedical 
Journal 

Editors and reviewers spend many hours reading manuscripts, and 
therefore appreciate receiving manuscripts that are easy to read and 
edit. Much of the information in a journal’s Instructions to Authors is 
designed to accomplish that goal in ways that meet each journal’s 
particular editorial needs. The following information provides 
guidance in preparing manuscripts for any journal.

General Principles

The text of observational and experimental articles is usually (but 
not necessarily) divided into the following sections: Introduction, 
Methods, Results, and Discussion. This so-called “IMRAD” structure is 
not an arbitrary publication format but rather a direct reflection of 
the process of scientific discovery. Long articles may need 
subheadings within some sections (especially Results and Discussion) 
to clarify their content. Other types of articles, such as case reports, 
reviews, and editorials, probably need to be formatted differently.

Electronic formats have created opportunities for adding details or 
whole sections, layering information, cross-linking or extracting 
portions of articles, and the like only in the electronic version. 
Authors need to work closely with editors in developing or using 
such new publication formats and should submit supplementary 
electronic material for peer review.

Double-spacing all portions of the manuscript— including the title 
page, abstract, text, acknowledgments, references, individual tables, 
and legends—and generous margins make it possible for editors and 
reviewers to edit the text line by line and add comments and queries 

Suggestion for Academic Writing

Follow the International Committee of Medical Journal Editors-ICMJE

(Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals)

www.icmje.org
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directly on the paper copy. If manuscripts are submitted electronically, the files should be 
double-spaced to facilitate printing for reviewing and editing.

Authors should number all of the pages of the manuscript consecutively, beginning with the 
title page, to facilitate the editorial process.

Reporting Guidelines for Specific Study Designs

Research reports frequently omit important information. Reporting guidelines have been 
developed for a number of study designs that some journals may ask authors to follow. Authors 
should consult the Information for Authors of the journal they have chosen.

The general requirements listed in the next section relate to reporting essential elements for all 
study designs. Authors are encouraged also to consult reporting guidelines relevant to their 
specific research design. A good source of reporting guidelines is the EQUATOR Network (http://
www.equator-network.org/home/).

Title Page

The title page should have the following information:

1. Article title. Concise titles are easier to read than long, convoluted ones. Titles that are too 
short may, however, lack important information, such as study design (which is particularly 
important in identifying randomized, controlled trials). Authors should include all information in 
the title that will make electronic retrieval of the article both sensitive and specific.

2. Authors’ names and institutional affiliations. Some journals publish each author’s highest 
academic degree(s), while others do not.

3. The name of the department(s) and institution(s) to which the work should be attributed.

4. Disclaimers, if any.

5. Contact information for corresponding authors. The name, mailing address, telephone and fax 
numbers, and e-mail address of the author responsible for correspondence about the manuscript 
(the “corresponding author;” this author may or may not be the “guarantor” for the integrity of 
the study). The corresponding author should indicate clearly whether his or her e-mail address 
can be published.

6. The name and address of the author to whom requests for reprints should be addressed or a 
statement that reprints are not available from the authors.

7. Source(s) of support in the form of grants, equipment, drugs, or all of these.

8. A running head. Some journals request a short running head or footline, usually no more than 
40 characters (including letters and spaces) at the foot of the title page. Running heads are 
published in most journals, but are also sometimes used within the editorial office for filing and 
locating manuscripts.
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9. Word counts. A word count for the text only (excluding abstract, acknowledgments, figure 
legends, and references) allows editors and reviewers to assess whether the information 
contained in the paper warrants the amount of space devoted to it, and whether the submitted 
manuscript fits within the journal’s word limits. A separate word count for the Abstract is useful 
for the same reason.

10. The number of figures and tables. It is difficult for editorial staff and reviewers to determine 
whether the figures and tables that should have accompanied a manuscript were actually included 
unless the numbers of figures and tables are noted on the title page. General Principles

The text of observational and experimental articles is usually (but not necessarily) divided into 
the following sections: Introduction, Methods, Results, and Discussion. This so-called “IMRAD” 
structure is not an arbitrary publication format but rather a direct reflection of the process of 
scientific discovery. Long articles may need subheadings within some sections (especially Results 
and Discussion) to clarify their content. Other types of articles, such as case reports, reviews, and 
editorials, probably need to be formatted differently.

Electronic formats have created opportunities for adding details or whole sections, layering 
information, cross-linking or extracting portions of articles, and the like only in the electronic 
version. Authors need to work closely with editors in developing or using such new publication 
formats and should submit supplementary electronic material for peer review.

Double-spacing all portions of the manuscript— including the title page, abstract, text, 
acknowledgments, references, individual tables, and legends—and generous margins make it 
possible for editors and reviewers to edit the text line by line and add comments and queries 
directly on the paper copy. If manuscripts are submitted electronically, the files should be double-
spaced to facilitate printing for reviewing and editing.

Authors should number all of the pages of the manuscript consecutively, beginning with the title 
page, to facilitate the editorial process.

Conflict of Interest Notification Page

To prevent potential conflicts of interest from being overlooked or misplaced, this information 
needs to be part of the manuscript. The ICMJE has developed a uniform disclosure form for use 
by ICMJE member journals (http://www.icmje.org/coi_disclosure.pdf). Other journals are 
welcome to adopt this form. Individual journals may differ in where they include this information, 
and some journals do not send information on conflicts of interest to reviewers. (See Section II. 
D. Conflicts of Interest.)

Abstract

Structured abstracts are preferred for original research and systematic reviews. The abstract 
should provide the context or background for the study and should state the study’s purpose, 
basic procedures (selection of study subjects or laboratory animals, observational and analytical 
methods), main findings (giving specific effect sizes and their statistical significance, if possible), 
principal conclusions, and funding sources. It should emphasize new and important aspects of the 
study or observations. Articles on clinical trials should contain abstracts that include the items 
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that the CONSORT group has identified as essential (http://www.consort-statement.org/? 
=1190).

Because abstracts are the only substantive portion of the article indexed in many electronic 
databases, and the only portion many readers read, authors need to be careful that they 
accurately reflect the content of the article. Unfortunately, the information contained in many 
abstracts differs from that in the text (7). The format required for structured abstracts differs 
from journal to journal, and some journals use more than one format; authors need to prepare 
their abstracts in the format specified by the journal they have chosen.

The ICMJE recommends that journals publish the trial registration number at the end of the 
abstract. The ICMJE also recommends that, whenever a registration number is available, authors 
list that number the first time they use a trial acronym to refer to either the trial they are 
reporting or to other trials that they mention in the manuscript.

Introduction

Provide a context or background for the study (that is, the nature of the problem and its 
significance). State the specific purpose or research objective of, or hypothesis tested by, the study 
or observation; the research objective is often more sharply focused when stated as a question. 
Both the main and secondary objectives should be clear, and any prespecified subgroup analyses 
should be described. Provide only directly pertinent references, and do not include data or 
conclusions from the work being reported.

Methods

The Methods section should include only information that was available at the time the plan or 
protocol for the study was being written; all information obtained during the study belongs in the 
Results section.

Selection and Description of Participants

Describe your selection of the observational or experimental participants (patients or laboratory 
animals, including controls) clearly, including eligibility and exclusion criteria and a description of 
the source population. Because the relevance of such variables as age and sex to the object of 
research is not always clear, authors should explain their use when they are included in a study 
report—for example, authors should explain why only participants of certain ages were included 
or why women were excluded. The guiding principle should be clarity about how and why a study 
was done in a particular way. When authors use such variables as race or ethnicity, they should 
define how they measured these variables and justify their relevance.

Technical Information

Identify the methods, apparatus (give the manufacturer’s name and address in parentheses), and 
procedures in sufficient detail to allow others to reproduce the results. Give references to 
established methods, including statistical methods (see below); provide references and brief 
descriptions for methods that have been published but are not well-known; describe new or 
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substantially modified methods, give the reasons for using them, and evaluate their limitations. 
Identify precisely all drugs and chemicals used, including generic name(s), dose(s), and route(s) of 
administration. Authors submitting review manuscripts should include a section describing the 
methods used for locating, selecting, extracting, and synthesizing data. These methods should also 
be summarized in the abstract.

Statistics

Describe statistical methods with enough detail to enable a knowledgeable reader with access to 
the original data to verify the reported results. When possible, quantify findings and present them 
with appropriate indicators of measurement error or uncertainty (such as confidence intervals). 
Avoid relying solely on statistical hypothesis testing, such as P values, which fail to convey 
important information about effect size. References for the design of the study and statistical 
methods should be to standard works when possible (with pages stated). Define statistical terms, 
abbreviations, and most symbols. Specify the computer software used.

Results

Present your results in logical sequence in the text, tables, and illustrations, giving the main or 
most important findings first. Do not repeat all the data in the tables or illustrations in the text; 
emphasize or summarize only the most important observations. Extra or supplementary 
materials and technical detail can be placed in an appendix where they will be accessible but will 
not interrupt the flow of the text, or they can be published solely in the electronic version of the 
journal.

When data are summarized in the Results section, give numeric results not only as derivatives 
(for example, percentages) but also as the absolute numbers from which the derivatives were 
calculated, and specify the statistical methods used to analyze them. Restrict tables and figures to 
those needed to explain the argument of the paper and to assess supporting data. Use graphs as 
an alternative to tables with many entries; do not duplicate data in graphs and tables. Avoid 
nontechnical uses of technical terms in statistics, such as “random” (which implies a randomizing 
device), “normal,” “significant,” “correlations,” and “sample.”

Where scientifically appropriate, analyses of the data by such variables as age and sex should be 
included.

Discussion

Emphasize the new and important aspects of the study and the conclusions that follow from 
them in the context of the totality of the best available evidence. Do not repeat in detail data or 
other information given in the Introduction or the Results section. For experimental studies, it is 
useful to begin the discussion by briefly summarizing the main findings, then explore possible 
mechanisms or explanations for these findings, compare and contrast the results with other 
relevant studies, state the limitations of the study, and explore the implications of the findings for 
future research and for clinical practice.

Link the conclusions with the goals of the study but avoid unqualified statements and conclusions 
not adequately supported by the data. In particular, avoid making statements on economic 
benefits and costs unless the manuscript includes the appropriate economic data and analyses. 

KKMJ                                                                                                                                         Khon Kaen Medical Journal

50



Avoid claiming priority or alluding to work that has not been completed. State new hypotheses 
when warranted, but label them clearly as such.

References

General Considerations Related to References

Although references to review articles can be an efficient way to guide readers to a body of 
literature, review articles do not always reflect original work accurately. Readers should therefore 
be provided with direct references to original research sources whenever possible. On the other 
hand, extensive lists of references to original work on a topic can use excessive space on the 
printed page. Small numbers of references to key original papers often serve as well as more 
exhaustive lists, particularly since references can now be added to the electronic version of 
published papers, and since electronic literature searching allows readers to retrieve published 
literature efficiently.

Avoid using abstracts as references. References to papers accepted but not yet published should 
be designated as “in press” or “forthcoming”; authors should obtain written permission to cite 
such papers as well as verification that they have been accepted for publication. Information from 
manuscripts submitted but not accepted should be cited in the text as “unpublished 
observations” with written permission from the source.

Avoid citing a “personal communication” unless it provides essential information not available 
from a public source, in which case the name of the person and date of communication should be 
cited in parentheses in the text. For scientific articles, obtain written permission and confirmation 
of accuracy from the source of a personal communication.

Some but not all journals check the accuracy of all reference citations; thus, citation errors 
sometimes appear in the published version of articles. To minimize such errors, references should 
be verified using either an electronic bibliographic source, such as PubMed or print copies from 
original sources. Authors are responsible for checking that none of the references cite retracted 
articles except in the context of referring to the retraction. For articles published in journals 
indexed in MEDLINE, the ICMJE considers PubMed the authoritative source for information 
about retractions. Authors can identify retracted articles in MEDLINE by using the following 
search term, where pt in square brackets stands for publication type: Retracted publication [pt] in 
PubMed.

Reference Style and Format

The Uniform Requirements style for references is based largely on an American National 
Standards Institute style adapted by the NLM for its databases. Authors should consult NLM’s 
Citing Medicine for information on its recommended formats for a variety of reference types. 
Authors may also consult sample references, a list of examples extracted from or based on Citing 
Medicine for easy use by the ICMJE audience; these sample references are maintained by NLM.

References should be numbered consecutively in the order in which they are first mentioned in 
the text. Identify references in text, tables, and legends by Arabic numerals in parentheses. 
References cited only in tables or figure legends should be numbered in accordance with the 
sequence established by the first identification in the text of the particular table or figure. The 
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titles of journals should be abbreviated according to the style used in the list of Journals Indexed 
for MEDLINE, posted by the NLM on the Library's Web site. Journals vary on whether they ask 
authors to cite electronic references within parentheses in the text or in numbered references 
following the text. Authors should consult with the journal to which they plan to submit their 
work.

Tables

Tables capture information concisely and display it efficiently; they also provide information at any 
desired level of detail and precision. Including data in tables rather than text frequently makes it 
possible to reduce the length of the text.

Type or print each table with double-spacing on a separate sheet of paper. Number tables 
consecutively in the order of their first citation in the text and supply a brief title for each. Do 
not use internal horizontal or vertical lines. Give each column a short or an abbreviated heading. 
Authors should place explanatory matter in footnotes, not in the heading. Explain all nonstandard 
abbreviations in footnotes, and use the following symbols, in sequence:

*, †, ‡, §, ||, ¶, **, ††, ‡‡, §§, ||||, ¶¶, etc.

Identify statistical measures of variations, such as standard deviation and standard error of the 
mean. Be sure that each table is cited in the text. If you use data from another published or 
unpublished source, obtain permission and acknowledge that source fully.

Additional tables containing backup data too extensive to publish in print may be appropriate for 
publication in the electronic version of the journal, deposited with an archival service, or made 
available to readers directly by the authors. An appropriate statement should be added to the text 
to inform readers that this additional information is available and where it is located. Submit such 
tables for consideration with the paper so that they will be available to the peer reviewers.

Illustrations (Figures)

Figures should be either professionally drawn and photographed, or submitted as photographic-
quality digital prints. In addition to requiring a version of the figures suitable for printing, some 
journals now ask authors for electronic files of figures in a format (for example, JPEG or GIF) that 
will produce high-quality images in the Web version of the journal; authors should review the 
images of such files on a computer screen before submitting them to be sure they meet their 
own quality standards.

For x-ray films, scans, and other diagnostic images, as well as pictures of pathology specimens or 
photomicrographs, send sharp, glossy, black-and-white or color photographic prints, usually 127 x 
173 mm (5 x 7 inches). Although some journals redraw figures, many do not. Letters, numbers, 
and symbols on figures should therefore be clear and consistent throughout, and large enough to 
remain legible when the figure is reduced for publication. Figures should be made as self-
explanatory as possible, since many will be used directly in slide presentations. Titles and detailed 
explanations belong in the legends--not on the illustrations themselves.

Photomicrographs should have internal scale markers. Symbols, arrows, or letters used in 
photomicrographs should contrast with the background.
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Photographs of potentially identifiable people must be accompanied by written permission to use 
the photograph.

Figures should be numbered consecutively according to the order in which they have been cited 
in the text. If a figure has been published previously, acknowledge the original source and submit 
written permission from the copyright holder to reproduce the figure. Permission is required 
irrespective of authorship or publisher except for documents in the public domain.

For illustrations in color, ascertain whether the journal requires color negatives, positive 
transparencies, or color prints. Accompanying drawings marked to indicate the region to be 
reproduced might be useful to the editor. Some journals publish illustrations in color only if the 
author pays the additional cost.

Authors should consult the journal about requirements for figures submitted in electronic 
formats.

Legends for Illustrations (Figures)

Type or print out legends for illustrations using double spacing, starting on a separate page, with 
Arabic numerals corresponding to the illustrations. When symbols, arrows, numbers, or letters 
are used to identify parts of the illustrations, identify and explain each one clearly in the legend. 
Explain the internal scale and identify the method of staining in photomicrographs.

Units of Measurement

Measurements of length, height, weight, and volume should be reported in metric units (meter, 
kilogram, or liter) or their decimal multiples.

Temperatures should be in degrees Celsius. Blood pressures should be in millimeters of mercury, 
unless other units are specifically required by the journal.

Journals vary in the units they use for reporting hematologic, clinical chemistry, and other 
measurements. Authors must consult the Information for Authors of the particular journal and 
should report laboratory information in both local and International System of Units (SI). Editors 
may request that authors add alternative or non-SI units, since SI units are not universally used. 
Drug concentrations may be reported in either SI or mass units, but the alternative should be 
provided in parentheses where appropriate.

Abbreviations and Symbols

Use only standard abbreviations; use of nonstandard abbreviations can be confusing to readers. 
Avoid abbreviations in the title of the manuscript. The spelled-out abbreviation followed by the 
abbreviation in parenthesis should be used on first mention unless the abbreviation is a standard 
unit of measurement.
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Lessons in life will be repeated 
until they are learned
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