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ค ำแนะน ำส ำหรับผูน้ิพนธ์  

วารสารป้องกันการฆ่าตัวตายในประเทศไทย  จัดท าขึ้นเพ่ือเผยแพร่ผลงานวิชาการและผลงานวิจัย  การฆ่าตัวตาย
ในประเด็นด้านการส่งเสริมป้องกัน  เฝ้าระวัง  บ าบัดรักษา  ฟ้ืนฟู  รวมถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องทางสังคม  จิตวิทยา  ชีววิทยา ใน
ประเทศไทย 

บทความที่ส่งมาเพ่ือรับการพิจารณา  จะต้องไม่เคยตีพิมพ์ในที่ใดมาก่อน  หรืออยู่ในระหว่างการรอตีพิมพ์ในวารสาร 
อ่ืน  ซึ่งผู้นิพนธ์จะต้องแนบใบน าส่ง (ตัวอย่างท้ายเล่ม)  พร้อมเอกสำรรับรองจำกคณะกรรมกำรจริยธรรมกำรวิจัยในมนุษย์ 
แนบมำด้วย   

บทความที่ส่งมาให้พิจารณาตีพิมพ์จะได้รับการตรวจทานต้นฉบับจากคณะกองบรรณาธิการ  และผู้ทรงคุณวุฒิอย่าง
น้อย  2  ท่าน  บทความที่ได้รับการตีพิมพ์แล้วจะเป็นลิขสิทธิ์ของโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ 

 

ประเภทของบทควำมท่ีรับตีพิมพ์  แบ่งเป็น  6 ชนิด  ได้แก่ 
1.บทควำมพิเศษ (Special article) 
 ผู้เขียนเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในทางใดทางหนึ่ง  และใช้ประสบการณ์นี้เขียนแสดงความคิดเห็นในแง่ใดแง่หนึ่งใน
เรื่องนั้น  โดยกองบรรณาธิการขอสงวนลิขสิทธิ์ในการก าหนดผู้นิพนธ์ 
2.นิพนธ์ต้นฉบับ (Original article) 
 เป็นบทความรายงานผลการวิจัยโดยยังไม่เคยตีพิมพ์ในวารสารฉบับใดมาก่อน  ประกอบด้วย  ชื่อเรื่อง (Title)   
ชื่อผู้นิพนธ์และสังกัด (Author & by-line)  บทคัดย่อ (Abstract)  ค าส าคัญ (Key word)  บทน า (Introduction) วัสดุ 
และวิธีการ (Material and methods)  ผล(Results)  ตารางหรือภาพ  บทวิจารณ์ (Discussion)  สรุป (Conclusion)  
กิตติกรรมประกาศ (Acknowledgements)  และเอกสารอ้างอิง (References)   

3.บทควำมปริทัศน์ (Review article)                                                                                                                                                  
 เป็นบทความที่ผู้เขียนน าผลงานวิจัยมาวิเคราะห์และเปรียบเทียบ  แล้วสังเคราะห์เป็นองค์ความรู้ใหม่  เพ่ือให้ผู้อ่าน
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะในสถานการณ์ปัจจุบัน  ประกอบด้วย  ชื่อเรื่อง (Title)  ชื่อผู้นิพนธ์
และสังกัด (Author&by-line)  บทคัดย่อ (Abstract)  ค าส าคัญ (Key word)  บทน า (Introduction)  เนื้อเรื่อง (Text)   
บทวิจารณ์ (Discussion)  สรุป (Conclusion)  และเอกสารอ้างอิง (References) 
4.รำยงำนเบื้องต้น (Preliminary report)                                                                                                                                                         
 หรือรายงานสังเขป (short communication)  เป็นการน าเสนอรายงานผลการศึกษาวิจัยที่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์  แต่
ต้องมีการศึกษาต่อเพ่ือเก็บข้อมูลเพิ่มเติมหรือศึกษาเสร็จแล้วก าลังเตรียมต้นฉบับซึ่งมีองค์ประกอบส าคัญเช่นเดียวกับนิพนธ์
ต้นฉบับ  หรือบทความปริทัศน์ 
5.รำยงำนผู้ป่วย (Case report)  
 เป็นรายงานเกี่ยวกับกรณีศึกษาผู้ป่วยที่สนใจ  ไม่เคยมีรายงานมาก่อนหรือมีรายงานน้อยราย  ชื่อเรื่องควรต่อท้าย
ด้วย : รายงานผู้ป่วย…...ราย (Case report)  เพื่อให้ผู้อ่านทราบว่าเป็นรายงานผู้ป่วย  ถ้าแสดงรูปภาพต้องเฉพาะที่จ าเป็น
จริงๆ และได้รับการยินยอมจากผู้ป่วยหรือผู้รับผิดชอบ  ประกอบด้วย  ชื่อเรื่อง (Title)  ชื่อผู้นิพนธ์ และสังกัด (Author & 
by-line)  บทคัดย่อ (Abstract)  ค าส าคัญ (Key word)  บทน า (Introduction)  รายงานผู้ป่วย (Report of case [s]) ซ่ึง
บอกลักษณะอาการของผู้ป่วย  ผลการตรวจ (Finding) การรักษาและผลจากการรักษาบ าบัด  บทวิจารณ์ (Discussion)  
สรุป (Conclusion)  กิตติกรรมประกาศ (Acknowledgements)  และเอกสารอ้างอิง (References) 
6.ปกิณกะ (Miscellany) 
 เป็นบทความทัว่ไปที่เกี่ยวกับสุขภาพจิตและสาธารณสุข  ประกอบด้วย  ชื่อเรื่อง (Title)  ชื่อผู้นิพนธ์และสังกัด 
(Author & by-line)  เนื้อเรื่อง (Text)  สรุป (Conclusion), กิตติกรรมประกาศ (Acknowledgements)  และ
เอกสารอ้างอิง (References) 

 
 



องค์ประกอบของบทควำม 
    1.ชื่อเรื่อง (Title)  ต้องมีทั้งภาษาไทยและอังกฤษ  ชื่อเรื่องควรเป็นวลีสั้นๆ  สามารถสื่อให้ผู้อ่านคาดเดาถึง
แนวทางและผลการวิจัยได้   
    2.ชื่อผู้นิพนธ์  และสังกัด (Author & by-line)  เขียนชื่อ  นามสกุล  ตัวย่อวุฒิการศึกษาสูงสุด    ภาษาไทยและ
อังกฤษ  ในกรณีท่ีผู้นิพนธ์หลายคนให้เรียงชื่อตามล าดับความส าคัญท่ีแต่ละคนมีส่วนในงานวิจัยนั้น  ชื่อหน่วยงานของผู้เขียน
ที่เป็นปัจจุบันเพื่อสะดวกในการติดต่อ 

3.บทคัดย่อ (Abstract)  ให้อยู่หน้าเดียวกันให้เขียนทั้งภาษาไทยและอังกฤษความยาวไม่เกิน 300 ค ำเรียงตาม 
ล าดับดังนี้  วัตถุประสงค์ (Objective)  วัสดุและวิธีการ (Material and methods)  ผล (Results)  สรุป (Conclusion) 
และค าส าคัญ (key words) : ระบุค าส าคัญ  2-5  ค าทั้ง  2  ภาษาโดยใช้  Medical Subject Heading (MeSH)  items  
ของ U.S. National Library of Medicine  เป็นแนวทางการให้ค าส าคัญค าส าคัญ   
  4.ค ำส ำคัญ (Key word)  เขียนเป็น  ค า  หรือวลี  ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ  จ านวน  2-5  ค าส าหรับ
ภาษาอังกฤษ  ให้ขึ้นต้นด้วยตัวอักษรใหญ่ทุกวลี  หลังเครื่องมาย ,   
   5.บทน ำ (Introduction)  ให้ข้อมูลข้อสนเทศและประเด็นส าคัญทางวิชาการ  รวมทั้งวัตถุประสงค์ของการวิจัยนั้น 

6.วัสดุและวิธีกำร (Material and methods)  กล่าวถึงการออกแบบกลุ่มตัวอย่าง  เครื่องมือที่ใช้รวบรวมข้อมูล  
และการวิเคราะห์ทางสถิติ  และให้ระบุเลขรหัสการได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้วย 

7.ผล (Results)  รายงานและอธิบายผลที่ส าคัญที่เป็นความจริง  อาจมีตารางและภาพประกอบ  รวมกันไม่ควรเกิน  
5  ตาราง (ตาราง  3  รูปภาพ  2)  และไม่ซ้ าซ้อนกับค าบรรยาย  ตำรำง  แผนภูมิและรูปภำพ  ให้พิมพ์แยกไว้ต่างหากท้าย
เนื้อเรื่อง   

ตำรำง  ประกอบด้วยชื่อตาราง  สดมภ์มีหน่วยนับมีเส้นตารางเฉพาะแนวนอน  ให้เรียงต่อจากค าอธิบาย 
รูปภำพ  ให้ใช้ภาพถ่ายขาวด าขนาดโปสการ์ด (3x5 นิ้ว) และเขียนหมายเลขก ากับไว้ว่า รูปที่ 1 รูปที่  2  ฯลฯ  

ส าหรับรูปภาพดิจิทัลให้ใช้รูปแบบ JPEG 
แผนภูมิ  ควรมีฐานข้อมูลของแผนภูมิ  และควรระบุโปรแกรมที่ใช้ด้วยค าอธิบายรูปภาพและแผนภูมิให้พิมพ์แยกไว้

ต่างหากแทรกไว้ก่อนรูปนั้น 
8.วิจำรณ์ (Discussion)  น าประเด็นส าคัญที่เป็นจริงของผลการวิจัยมาศึกษาอธิบาย  เรียงตามล าดับ  ที่น าเสนอ

ในผลว่าเหมือนหรือต่างจากผลการศึกษาของผู้อื่นอย่างไร  โดยมีหลักฐานอ้างอิงที่น่าเชื่อถือ  การน าผลมาประยุกต์ใช้  
รวมทั้งข้อเสนอแนะทางวิชาการ   

9.สรุป (Conclusion)  เขียนสรุปเรียงล าดับตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้   
10.กิตติกรรมประกำศ (Acknowledgements) (ถ้ามี)  เขียนขอบคุณบุคคลที่ช่วยเหลือเป็นกรณโีดยเขียนให้สั้น

เรียบง่าย  ชัดเจน  แสดงความมีน้ าใจแต่ไม่เกินจริง  เช่น  ผู้ให้ทุนวิจัย  ให้ค าปรึกษา  เก็บรวบรวมข้อมูล  วิเคราะห์ผลวิจัย 
ช่วยพิมพ์หรือตรวจแก้ไขบทนิพนธ์ 

11.เอกสำรอ้ำงอิง (References)  ใช้ระบบแวนคูเวอร์ (Vancouver Style)  โดยผู้เขียนต้องรับผิดชอบใน
ความถูกต้องของเอกสารอ้างอิง  และการอ้างอิงในเนื้อหา   

ก าหนดหมายเลขเรียงตามล าดับการอ้างอิงในเนื้อเรื่อง  เลขอ้างในเรื่อง (index citation)  ให้ใช้เลขอารบิกตัวยก 
(superscript) ไมต่้องมีวงเล็บ  ถ้าต้องการอ้างอิงซ้ าให้ใช้หมายเลขเดิม  ชื่อย่อของวารสารใช้ตาม Index Medicus  สามารถ
ค้นชื่อย่อภาษาอังกฤษได้จาก  http://www.nlm.nih.gov  กรณีวารสารที่เป็น non index medicus  ทั้งวารสารภาษาไทย
หรือภาษาอังกฤษ  ให้เขียนชื่อเต็มของวารสารนั้น  ไม่ใช้ชื่อย่อ   

ตัวอย่ำงกำรเขียนเอกสำรอ้ำงอิง (สำมำรถศึกษำเพิ่มเติมได้ที่ http://www.jvkk.go.th/JSPT) 
1.เอกสำรอ้ำงอิงที่เป็นวำรสำร 

1.1 การอ้างอิงจากวารสารที่ได้มาตรฐานทั่วไป 
1.1.1 Udomratn  P.  Mental  health  and  the  psychosocial  consequenes  of  natural  

disasters  in  Asia.  Int  Rev  Psychiatry  2008;20:441-4. 

http://www.nlm.nih.gov/


  1.1.2 หากบทความนั้น  เขียนเป็นภาษอังกฤษทั้งหมดตีพิมพ์ในวารสารของไทย  ซึ่งถูกบรรจุในฐานข้อมูล 
Scopus  แล้ว  ให้เขียนเอกสารอ้างอิงดังนี้ 
  Silpakit  C,  Silpakit  O,  Chomchuen  R.  Mindfulness  based  relapse  prevention  program 
for  alcoholism.  Siriraj  Med  J  2015;67:8-13. 
  1.1.3 หากบทความนั้น  เขียนเป็นภาษาไทยทั้งหมด  ตีพิมพ์ในวารสารของไทย  ที่อยู่เฉพาะในฐานข้อมูล  
TCI  ให้เขียนเอกสารอ้างอิงดังนี้ 
  Kittirattanapaiboon P, Tantiangsee N, Chutha W, Tanaree P, Assanangkornchai S,  
Prevalence of mental disorders and mental health problem: Thai national mental health survey 2013. 
Journal of Mental Health of Thailand. 2017;25:1-19. (in Thai) 

1.2 ผู้นิพนธ์มีน้อยกว่าหรือเท่ากับ 6 คน  ให้ใส่ชื่อผู้นิพนธ์ทุกคน  หากผู้นิพนธ์มีมากกว่า 6 คน ให้ใส่ชื่อ 6 คนแรก
ตามด้วย  “et al.”  โดยใช้นามสกุลขึ้นต้นและตามด้วยอักษรย่อชื่อต้นภาษอังกฤษ (ไม่เว้นวรรคหลังเครื่องหมายวรรคตอน
ระหว่างปี  ปีที่  และหน้า)  ดังนี้ 

 Meydani SN, Leka LS, Fine BC, Dallal GE, Keusch GT, Singh MF, et al.  Vitamin E and 
repiratory tract infection in elderly nursing home residents: a randomized controlled trial. JAMA  
2004;292:828-36. 
 1.3 กรณีท่ีไม่มีชื่อผู้นิพนธ์ 
  Cancer in South Africa [editorial]. S Afr Med J 1994;84:15. 
 1.4 กรณีท่ีเป็นฉบับเสริม (Supplement) 
  1.4.1 ฉบับเสริมของปี 
  Strauss SE.  History of choronic fatique syndromr. Rev Inf Dis 1991;11 suppl 1:52-7. 
  1.4.2 ฉบับเสริมของเล่ม 
  Glauser TA. Integrating clinical trial data into clinical practice. Neurology. 2002;58  
(12 Suppl 7):S6-12. 

1.5 กรณีเอกสารอ้างอิงเป็นบทความเฉพาะอาจแสดงชนิดของเอกสารได้ตามความจ าเป็นภายในเครื่องหมาย [ ] 
 Cleare AJ, Wessly S.  Fluoxetine and chronic Fatique syndrome [letter].  Lancet 

1996;347:1770. 
2. เอกสำรอ้ำงอิงที่เป็นหนังสือ 
 2.1 หนังสือมาตรฐานทั่วไป 
  American Psychiatric Association. Diagnostic and statistical manual of mental disorders.  
5th ed. (DSM-5). Washington, DC: American Psychiatric Publishing; 2013. 
 2.2 หนังสือที่มีผู้นิพนธ์เป็นหน่วยงานและเป็นผู้พิมพ์ 
  Department of Mental Health. Technology for caring of schizophrenic patients. Nonthaburi: 
Department of Mental Health, Ministry of Public Health; 1998. 
  World Health Organization, Regional Office for South-East Asia. Mental health and 
psychosocial relief efforts after the tsunami in South-East Asia. New Delhi: WHO Regional Office for 
South-East Asia; 2005. 
 2.3 เอกสารอ้างอิงที่เป็นบทหนึ่งในหนังสือที่มีบรรณาธิการ 
  Baer RA,  Walsh E,  Lykins ELB.  Assessment of mindfulness.  In: Didonna F, editor.  Clinical 
handbook of mindfulness.  New York: Springer; 2009. P.153-65 
 2.4 เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ 



  Silpakit  O.  Buddha teaching and insight.  In: Kritkraiwan P, editor.  The 5th annual meeting 
of the contemplative education center: leadership, spirituality and human development. 2013 Nov 21-22; 
Bangkok, Thailand. Bangkok:  Saengdad; 203. P. 35-50. 
3. เอกสำรอ้ำงอิงที่เป็นรำยงำนทำงวิชำกำร 
 3.1 รายงานวิจัย 
  Pengjuntr W, Kongsuk T, Kittirattanapaiboon P, Chutha W, Boonyamarik P, Arunpongpaisal 
S.  Prevalence of mental disorders in Thailand: results from the epidemiology of mental disorders 
national survey 2008. Nonthaburi: Department of Mental Health, Ministry of Public Health; 2010. 
 3.2 เอกสารอ้างอิงที่เป็นวิทยานิพนธ์ 
  Silpakit C.  A study of common mental disorders in Primary care in Thailand [dissertation].  
London: University of London; 1998. 
4. กำรอ้ำงอิงจำกสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
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