คําชี้แจงการส่งเรื่องเพือ่ ลงพิมพ์
วารสารวิชาการเสพติดจัดทําขึน้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ความรู้ ผลงาน
ทางวิชาการ และบทความอันเป็นประโยชน์ต่อนักวิชาการ และบุคลากรที่สนใจ
การส่งบทความตีพิมพ์เรื่องที่ส่งมาจะต้องไม่เคยตีพิมพ์ในวารสารฉบับอื่นมาก่อนและเรื่องที่ได้รบั การ
ลงพิมพ์ในวารสารแต่ละฉบับแล้วถือเป็นสิทธิ์ของวารสารวิชาการเสพติด
การส่งต้นฉบับ
ให้พิมพ์หน้าเดียวบนกระดาษขนาด A4 บนมุมขวาของกระดาษพิมพ์ใส่เลขหน้ากํากับทุกหน้า การ
เขียนต้นฉบับควรใช้ภาษาไทยให้มากที่สุด ยกเว้นแต่คําภาษาอังกฤษที่แปลไม่ได้ หรือแปลแล้วทําให้ใจความไม่
ชัดเจน
ส่งต้นฉบับ (เอกสาร) 1 ชุด มาที่บรรณาธิการเพื่อให้กองบรรณาธิการพิจารณาก่อน (เมื่อได้รับการ
ตอบรับตีพิมพ์ได้ ให้ส่งต้นฉบับสุดท้าย (แผ่น CD) พร้อมสําเนา 1 ชุด ที่แก้ไขเรียบร้อยแล้วพร้อมจะตีพิมพ์
กลับคืนทีบ่ รรณาธิการ บันทึกต้นฉบับด้วยโปรแกรม Microsoft Word for Windows ตัวอักษร Angsana
UPC ขนาด 16 เป็น 1 คอลัมน์

ประเภทของบทความ
1. นิพนธ์ต้นฉบับ (Original Article)
เป็นรายงานผลการศึกษา ค้นคว้า หรือวิจัย ควรประกอบด้วยหัวข้อตามลําดับต่อไปนี้
ชื่อเรื่องผู้นิพนธ์ บทคัดย่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ บทนํา วัตถุวิธีการ ผล วิจารณ์ สรุป
กิตติกรรมประกาศ เอกสารอ้างอิง ความยาวเรื่องไม่ควรเกิน 12 หน้าพิมพ์
2. รายงานผู้ป่วย (Case Report)
เป็นรายงานเกี่ยวกับกรณีศึกษาผู้ป่วยทีไ่ ม่เคยมีรายงานมาก่อนหรือมีรายงานน้อย ประกอบด้วย
หัวข้อดังต่อไปนี้ บทนํา รายงานผู้ป่วย วิจารณ์ สรุป กิตติกรรมประกาศ และเอกสารอ้างอิง
3. บทฟื้นวิชา (Refresher Course)
เป็นบทความที่ให้ความรู้เฉพาะเรื่องที่รวบรวมเพิ่มเติมสิ่งที่ตรวจพบใหม่หรือเพิ่มเติมความรู้
ใหม่ ๆ หรือเป็นบทความวิเคราะห์สถานการณ์โรคต่างๆ ควรประกอบด้วย บทนํา ความรู้เกี่ยวกับโรคที่
นํามาเขียน วิจารณ์ เอกสารอ้างอิงที่ทันสมัย
4. บทความทั่วไป (General Article)
เป็นบทความที่รวบรวมความรู้เรื่องใดเรื่องหนึ่งทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข
โดยเรียบเรียงจากวารสารหรือหนังสือต่าง ๆ ทั้งในและประเทศ ประกอบด้วย บทนํา ความรู้เรื่องโรคที่
นํามาเขียน บทวิจารณ์และเอกสารอ้างอิง ความยาวเรื่องไม่เกิน 12 หน้ากระดาษพิมพ์
5. ปกิณกะ (Miscellany)
เป็นบทความทั่วไปที่มีขนาดเล็ก เนื้อหาอาจเข้าข่ายหรือไม่เข้าข่ายบทความต่างๆ ที่กล่าวมา
ข้างต้น
6. ย่อเอกสาร (Abstract)
เป็นการย่อเอกสารจากบทความภาษาต่างประเทศหรือบทความภาษาไทย ซึ่งตีพิมพ์ไม่เกิน 2 ปี
ควรมีบทวิจารณ์ ๆ ของผู้ย่อประกอบด้วย
7. จดหมายถึงบรรณาธิการ (Letter to the Editor) หรือจดหมายโต้ตอบ (Correspondence)
เป็นเวทีโต้ตอบระหว่างนักวิชาการผู้อ่านกับเจ้าของบทความที่ตพี ิมพ์ ชี้ความคิดเห็นที่แตกต่าง หรือ
ความไม่สมบูรณ์ ข้อผิดพลาดของรายงาน

การเตรียมต้นฉบับ
ชื่อเรื่อง ต้องมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษควรสั้นได้ใจความ และสื่อเป้าหมายหลักของการศึกษา
(concise but informative)
ชื่อ-สกุล/คุณวุฒิของผู้เขียนและหน่วยงาน ชื่อ-สกุลและหน่วยงาน ใช้เป็นคําเต็มทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ ปริญญาหรือคุณวุฒิใช้ตัวย่อที่เป็นสากลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เช่น พ.บ. (M.D)
หรือ พย.บ. (B.N.)
บทคัดย่อ วารสารวิชาการเสพติดใช้บทคัดย่อในรูปแบบร้อยแก้ว หรือ unstructural abstract มีทั้ง
ฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เป็นความเรียงย่อหน้าเดียว มีความสมบูรณ์ ครบถ้วน โดยมีสาระสังเขป
ประกอบด้วย วัตถุประสงค์ วิธีการ ผลและสรุปผล ใช้ภาษาที่รัดกุมและเป็นประโยคสมบูรณ์ ควรระบุ
เนื้อหาที่จําเป็นสิ่งตรวจพบหลักและผลสรุปและข้อมูลทางสถิติที่สําคัญเน้นผลการศึกษาที่พบใหม่และสําคัญ ใน
ภาษาอังกฤษควรเป็นประโยคอดีต ไม่ควรมีคําย่อ ไม่มีอ้างอิงเอกสาร
บทคัดย่อภาษาไทยของบทความภาษาอังกฤษ ให้ใส่ชื่อผู้นิพนธ์ ชื่อเรื่องเป็นภาษาไทยไว้เหนือ
เนื้อความย่อ สําหรับบทคัดย่อภาษาอังกฤษของบทความภาษาไทย ให้ใส่ชื่อเรื่อง ชื่อเต็มของผู้นิพนธ์เป็น
ภาษาอังกฤษไว้เหนือเนื้อความย่อ
คําสําคัญหรือคําหลัก (Key words) ใส่ไว้ท้ายบทคัดย่อสําหรับทําดัชนีเรื่อง (Subject index)
เนื้อเรื่อง ควรใช้ภาษาไทยให้มากที่สุด ยกเว้นคําศัพท์ทางเทคนิคที่จําเป็น ใช้ภาษาที่อา่ นง่าย
เข้าใจง่าย กะทัดรัด ชัดเจน หากจะใช้คําย่อต้องระบุคาํ เต็มในครั้งแรกก่อน มีการอ้างอิงเอกสารเป็นตัวเลข
เรียงตามลําดับ เนื้อเรื่องควรประกอบด้วย
บทนํา อธิบายถึงเหตุผล ความเป็นมาทีน่ ําไปสู่วัตถุประสงค์ของการศึกษาทบทวนวรรณกรรม
ที่จําเป็นระบุวัตถุประสงค์ของการศึกษาไว้เป็นร้อยแก้วที่ท้ายบทนําไม่ต้องระบุถึงข้อมูลและผลสรุปของ
การศึกษา
วัตถุและวิธีการ อธิบายถึงวิธีการศึกษารูปแบบ ช่วงเวลา สถานที่ การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มควบคุม เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา มาตรการหรือวิธี (Intervention) ที่ใช้ ถ้าเป็นวิธีที่เป็นที่รู้จักกัน
ทั่วไปให้ระบุในเอกสารอ้างอิง ถ้าเป็นวิธีใหม่ให้อธิบายให้ผู้อ่านเข้าใจและสามารถนําไปใช้ได้ระบุวิธีการเก็บ
ข้อมูล การวิเคราะห์ วิธีการทางสถิติที่ใช้
ผล แสดงผลที่ได้จากการศึกษาอย่างชัดเจนให้ผู้อ่านและทําความเข้าใจได้งา่ ยผลต้องสอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ของการศึกษา บรรยายเป็นร้อยแก้วในกรณีที่มตี ัวเลขไม่มากหรือไม่ซับซ้อน ถ้าตัวเลขมาก ตัว
แปรมากให้ใช้ตาราง และแปลความหมายของผลที่พบหรือวิเคราะห์จากตาราง แสดงเฉพาะทีส่ ําคัญและเป็น
ประเด็นในการวิเคราะห์จากตาราง แสดงเฉพาะที่สาํ คัญและเป็นประเด็นในการวิเคราะห์ หรือเปรียบเทียบกับ
สมมุติฐานที่วางไว้
วิจารณ์ วิจารณ์ผลการศึกษาว่าตรงกับวัตถุประสงค์หรือสมมุติฐานที่ตงั้ ไว้หรือไม่ เหมือนหรือ
แตกต่างจากงานของผู้อื่นหรือไม่ เหมือนหรือแตกต่างจากงานของผู้อื่นหรือไม่อย่างไร และเหตุใดจึงเป็น
เช่นนัน้ เน้นเฉพาะที่สาํ คัญและใหม่ๆ และผลสรุปที่ได้จากการค้นพบนัน้ ๆ อย่านําเนื้อหาในบทนําหรือผลมา
กล่าวซ้ําในบทวิจารณ์ ควรแสดงข้อเด่น ข้อด้อย Implication ของการศึกษา รวมทั้งข้อเสนอแนะใน
การศึกษาในอนาคต
สรุป สรุปให้ตรงกับผลที่ต้องการจากวัตถุประสงค์ของการศึกษา ให้ข้อเสนอแนะในการนําผล
การศึกษาไปใช้ หรือประเด็นปัญหาสําหรับการศึกษาครั้งต่อไป

การเขียนเอกสารอ้างอิง
1. ผู้เขียนต้องรับผิดชอบในความถูกต้องของเอกสารอ้างอิง
2. การอ้างอิงเอกสาร ใช้ระบบ Vancouver โดยใส่หมายเลขอารบิค (arabic) เอกสารอ้างอิงบนไหล่
บรรทัดด้านขวา ไม่ต้องใส่วงเล็บ เรียงตามลําดับและตรงกับทีอ่ ้างอิงในเนื้อเรื่อง ถ้าต้องการอ้างอิงซ้ําให้ใช้
หมายเลขเดิม การอ้างอิงผู้เขียนในบทความภาษาไทยให้เรียงลําดับจาก ชื่อต้น ตามด้วยนามสกุล การ
อ้างอิง ผู้เขียนในบทความภาษาอังกฤษให้เรียงลําดับจากนามสกุลผู้เขียน ตามด้วยอักษรย่อของชื่อต้นและชื่อ
กลาง
3. การอ้างอิงเอกสารให้ใช้ชื่อเรื่องตามรูปแบบของ U.S. National Library of Medicine ที่ตีพิมพ์
ใน Index Medicus ทุกปี หรือดูจาก web site http://nim.nih.gov หรือใช้ตามแบบที่ใช้ในเอกสารนั้น ๆ

การเขียนเอกสารอ้างอิงในวารวิชาการเสพติดมีหลักเกณฑ์ดังนี้
1. การอ้างอิงจากวารสารวิชาการ
ลําดับที.่ ชื่อผู้นพิ นธ์. ชื่อบทความ. ชื่อย่อวารสาร. ปีที่พิมพ์; ปีที่ (Vol.): หน้าแรก-หน้าสุดท้าย.
1. สุกุมา แสงเดือนฉาย, วิลาส ลักษณ์ ชัววัลลี, อรพินทร์ ชูชม, พิชัย แสงชาญชัย. ผลของโปรแกรม
การบําบัดความคิดและพฤติกรรมร่วมกับแรงสนับ สนุนทางสังคมที่มีต่อการป้องกันการติดซ้ําของ
ผู้ป่วยที่มปี ัญหาการดื่มสุรา. วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย. 2554; 19:29-41.
2. Afifi TO, Henriksen CA, Asmundson GJ, Sareen J. Childhood maltreatment and
substance use disorders among men and women in a nationally representative
sample. Can J Psychiatry. 2012; 57:677-86.
หากมีผู้นิพนธ์มากกว่า 6 คน ให้ใส่เพียงชื่อ 6 คนแรก แล้วตามด้วย “et al.” ในวารสารภาษาอังกฤษ
หรือตามด้วย “และคณะ” ในวารสารภาษาไทย
2. การอ้างอิงจากหนังสือ ตํารา หรือรายงาน
2.1 หนังสือหรือตําราที่ผนู้ ิพนธ์เขียนทั้งเล่ม
ลําดับที.่ ผู้นิพนธ์/หน่วยงาน. ชื่อหนังสือ. ครั้งที่พิมพ์. เมืองที่พิมพ์: สํานักพิมพ์; ปีที่พิมพ์.
หนังสือหรือตํารา แต่งโดยผูน้ ิพนธ์
1. ทรงเกียรติ ปิยะกะ. เวชศาสตร์โรคติดยา คู่มือสําหรับบุคลากรทางการแพทย์. พิมพ์ครั้งที่2.
กรุงเทพฯ: ลิมบราเดอร์การพิมพ์; 2545.
2. Beck.Aaron T.Cognitive Therapy Substance Abuse. New York : The Guilford Press;
1993.
หนังสือมีบรรณาธิการ
1. วิโรจน์ วีรชัย, อังกูร ภัทรากร, ฉวีวรรณ ปัญจบุศย์, ล่ําซํา ลักขณาภิชนชัช, นิภา กิมสูงเนิน,
บรรณาธิการ. ตําราเวชศาสตร์การเสพติด. กรุงเทพฯ: สํานักกิจการโรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์
ทหารผ่านศึก; 2548.
2. Sussman, Steve, Ames, Susan L., editors. The social psychology of drug abuse.
Philadelphia: Open University Press; 2001.

บทใดบทหนึง่ ในหนังสือหรือตํารา
ลําดับที่. ผู้นิพนธ์. ชื่อเรื่อง. ใน: ชื่อบรรณาธิการ, บรรณาธิการ. ชื่อหนังสือ. ครั้งที่พิมพ์. เมืองที่พิมพ์.
สํานักพิมพ์; ปีที่พิมพ์. หน้าแรก-หน้าสุดท้าย
1. ธวัชชัย ลีฬหนาจ. ระบาดวิทยาของโรคติดสารเสพติด. ใน: พิชัย แสงชาญชัย, พงศธร เนตราคม,
นวพร หิรัญวิวัฒน์กุล, บรรณาธิการ. ตําราจิตเวชศาสตร์การติดสารเสพติด. กรุงเทพฯ:
บางกอกบล๊อก; 2549 หน้า 3-23.
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