
ขอแนะนําในการเขียนบทความของวิทยากร 

การประชุมวิชาการประจําปของราชวิทยาลัยจิตแพทยแหงประเทศไทย 

วันท่ี  14-16  ตุลาคม 2552 
 
 คณะกรรมการประชุมวิชาการจะจัดพิมพหนังสือประกอบการประชุมวชิาการของราช
วิทยาลัยจิตแพทยแหงประเทศไทย ประจําป 2552 ซ่ึงประกอบดวยบทความและบทคัดยอของ
วิทยากรท่ีนําเสนอในการประชุมคร้ังนี้  จงึใครขอความกรุณาจากทานวิทยากรเขียนบทความและ
บทคัดยอเพื่อลงพิมพในหนงัสือดังกลาว  โดยเขียนตนฉบับตามรูปแบบท่ีไดกําหนดไวอยาง
เครงครัด  หากสมาชิกทานใดตองการสงประกวดผลงานวิจยั  กรุณาสงรางนิพนธตนฉบับ 
(Menuscript) ตามคําแนะนําเพื่อใหคณะกรรมการพิจารณาดวย     
 
การเขียนบทคัดยอ (Abstract) 

1. บทคัดยอใหเขียนเปน ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ รวมแลวมีความยาวไมเกิน 250 คํา 
2. พิมพขอความดวยโปรแกรม Microsoft Word ใช font Angsana New ขนาด 16 จัด

บรรทัดแบบ single บนกระดาษ A4 

3. กรุณา ตรวจทานแกไขคําผิดในบทคัดยอใหเรียบรอย กอนสงตนฉบับ 
 

การจัดเตรียมตนฉบับ (Manuscript preparation)  สําหรับการสงประกวด  ประกอบดวย
รายละเอียดดังนี้  

1. พิมพตนฉบับดวยโปรกแกรม Microsoft Word ใชตัวอักษร Angsana New ขนาด 16 
จัดบรรทัดแบบ single บนกระดาษขนาด A4 

2. ช่ือเร่ือง เปนภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ หรือท้ังสองอยาง 
3. ช่ือผูเขียน ตําแหนงทางวิชาการ และสถาบันสังกัด 

ในกรณีท่ีมีผูเขียนมากกวา 1 คนและสังกัดตางสถาบันกัน ใหกํากับทายช่ือผูเขียนดวย 
ตัวเลข ยกข้ึนขางบน และกาํกับหนาช่ือสถาบันดวย ตัวเลข เดียวกนัยกข้ึนขางบน 

4. บทคัดยอ (Abstract) เขียนเปน ภาษาไทยหรืออังกฤษ  ความยาวไมเกนิ 15 บรรทัด 

5. บทความ (Proceeding) เขียนเปน ภาษาไทยหรืออังกฤษ ก็ได ประกอบดวย 3 หัวขอใหญ 
ไดแก บทนํา เนื้อเร่ือง และสรุป การเนนหวัขอตาง ๆ ใหใชตัวอักษรตัวหนา (Bold) ไม
ตองขีดเสนใต 

6. ความยาวของบทความท้ังหมดรวมเอกสารอางอิงไมเกิน 10 หนา 



7. ตาราง ใหแทรกไปในตัวบทความในตําแหนงท่ีตองการ (ไมตองแยกไวทายเร่ือง) พิมพคํา
วา ตารางท่ี (Table) ตามดวยตัวเลข และตามดวยช่ือหรือคําอธิบายตาราง ถาตารางมี
ขอความมากสามารถใชตัวพมิพขนาดเล็กลงได 

8. รูปภาพประกอบ และแผนภมิูตาง ๆ ใหแทรกไปในตัวบทความในตําแหนงท่ีตองการ พิมพ
คําวา รูปท่ี (Figure) ตามดวยตัวเลข และตามดวยช่ือหรือคําอธิบายภาพ ถาเปนภาพจาก
การถายเอกสาร ขอใหมีคุณภาพดี ลายเสนคมชัด 

9. เอกสารอางอิง (References) เขียนเรียงตามลําดับอางกอนหลัง มีเลขกาํกับขอ การอางถึง
เอกสารอางอิงในบทความใหใชเปนตัวเลขอารบิค ในวงเล็บยกขึ้น 

 
การเขียนเอกสารอางอิง 
 ใชแบบ Vancouver (Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to 

Biomedical Journals) ดังตัวอยางตอไปนี ้
 8.1 Standard journal article 

list all authors; if the number exceeds six, list the six authors followed by 
et al. 
 Patradul A, Kitidumrongsook P, Parkpian V, Ngarmukos C. Allograft 

replacement in giant cell tumour of the hand. Hand Surg 2001;6:59-65. 
 Kamolratanakul P, Dhanamun B, Lertmaharit S, Seublinwong T, 

Udomsangpetch R, Chirakalwasorn N, et al. Malaria in rural area of 
eastern Thailand: baseline epidemiological studies at Bo Thong. 
Southeast Asian J Trop Med Public Health 1992;23:783-7. 

8.2 Books and chapters in a book 
 Ringsven MK, Bond D. Gerontology and Leadership Skills for Nurses. 

2nd ed. Albany: Delmar Publishers, 1996. 
 Phillips SJ, Whisnant JP. Hypertension and stroke. In: Laragh JH, 

Brenner BM, editors. Hypertension: Pathophysiology, Diagnosis and 
management. 2nd ed. New York: Raven Press, 1995: 465-78 

 ทัสสนี นุชประยูร. การออกแบบการวจิัยทางการแพทย. ใน: ทัสสนี นุชประยูร, 
เติมศรี ชํานิจารกิจ, บรรณาธิการ. สถิติในวจิัยทางการแพทย. กรุงเทพฯ: โอเอส 
พร้ินต้ิงเฮาส, 2537:18-54 

8.3 ช่ือยอของวารสารอางอิง ใหยอตามแบบของ National Library of Medicine ท่ีใช               
อยูใน Index Medicus 

8.4 ใชเคร่ืองหมายวรรคตอนตาง ๆ ใหเหมือนในตัวอยาง 
 

 
10. กรุณาตรวจทานแกไขคาํผดิ ใหเรียบรอยกอนสงตนฉบับ 
 



กรุณาสงตนฉบับบทความ บทคัดยอ และรางนิพนธตนฉบับอยางละ 2 ชุด และแผน
ดิสเก็ตต หรือ CD 2ชุด พรอมกับแบบฟอรมรายละเอียดของผูเขียนบทความตามท่ีแนบมา
ท่ี  พ.อ.พิชัย แสงชาญชัย  กองจิตเวชและประสาทวิทยา  โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา     
315 ถ.ราชเทวี แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 
 
ติดตอสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมท่ี  
น.ส.ดวงแข ไชยฮด เจาหนาท่ีธุรการ โทร.02-354-7653 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กําหนดสงตนฉบับภายในวันท่ี 31 สิงหาคม 2552 
บทความและบทคัดยอท่ีสงหลังจากวัน เวลา ท่ีกําหนดจะไมไดรับการพิมพลงหนงัสือ 



 

แบบฟอรมสงบทความ และบทคัดยอ 

วิทยากร 

1. ช่ือ-นามสกุล (ไทย)....................................................................................................................... 
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2. วุฒิการศึกษา และตัวยอ 
(ไทย)............................................................................................................................................ 

      (อังกฤษ)........................................................................................................................................ 
3. ตําแหนงทางวชิาการ..................................................................................................................... 

สังกัด (ไทย).................................................................................................................................. 
......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... 
(อังกฤษ)........................................................................................................................................ 
......................................................................................................................................................
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......................................................................................................................................................
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......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... 

  Conflict of interest............................................................................................................... 
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  มีความประสงคสงประกวด(ตองสง Menuscript ดวย)   ไมมีความประสงคสงประกวด 

  ไดสงตนฉบับ พรอมแผนดิสเก็ตต หรือ CD อยางละ 2 ชุด มาพรอมแบบฟอรมนี ้
 

โปรดสงตนฉบับภายในวันท่ี 31 สิงหาคม 2552 

มิฉะนั้นบทความของทานอาจจะมิไดรับพิจารณาลงตีพมิพ 
 
 
 


