




ค ำแนะน ำในกำรส่งผลงำนวิชำกำรยำเสพติด  

ประชุมวิชาการยาเสพติดแห่งชาติ ครั้งท่ี 22 ปี ๒๕65 
โดย สถาบันบ าบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 

ณ ห้องแกรนด์ไดมอนบอลรูม อิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี 
******************************************************************************** 

๑. วัตถุประสงค์ของการน าเสนอผลงานวิชาการ (Free paper)  

  เพื่อเป็นการน าเสนอผลงานวิชาการที่ได้จากการศึกษาวิจัย หรือทบทวนเอกสาร หรือการปฏิบัติงานประจ า เพื่อให้เกิด            
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างชุมชน นักวิชาการ นักวิจัย และผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติดและเป็นการรวบรวม             
องค์ความรู้ด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดในประเทศไทยและนานาชาติ อันจะน าไปสู่การพัฒนางาน และการผลักดันนโยบายด้านการแก้ไข
ปัญหายาเสพติดที่ส าคัญต่อไป 

๒. ลักษณะของผลงาน 
ผลงานวชิาการทีส่ามารถน าเสนอในรูปแบบบทความวชิาการ มี ๓ ลักษณะ คือ  

  ๒.๑ งานวิจัย (Original Article) บทความที่เป็นรายงานการวิจัย หรือค้นคว้าจากโครงการวิจัยทั้งการวิจัยพื้นฐานการวิจัย
ประยุกต์และการวิจัยและพัฒนา 
 ๒.๒ บทความจากรายงานการปฏิบัติงาน (Case Report) บทความจากรายงานการปฏิบัติงานประจ าในหน่วยงาน/องค์กร     
ซึ่งเป็นรายงานเก่ียวกับยาเสพติดที่น่าสนใจ 
  ๒.๓ งานโครงการ บทความที่เป็นรายงานการด าเนินงานโครงการที่ครอบคลุมทั้งบริบทความเป็นมา ขั้นตอนด าเนินงานและ    
การประเมินผล 

๓. การเตรียมเอกสารผลงานวิชาการ (Free paper) 
  ๓.๑ รูปแบบ ความยาว 8-๑๐ หน้ากระดาษ A๔ เว้นขอบกระดาษด้านละ ๓ เซนติเมตร พิมพ์ด้วย font TH SarabunPSK ขนาด ๑6  
  ๓.๒ เนื้อหา  ควรประกอบด้วยหัวข้อต่อไปนี้ 
  ชื่อเรื่อง (Title) ควรเป็นวลีสั้น ๆ แต่ได้ใจความ สามารถสื่อให้ผู้อ่านคาดเดาถึงแนวทางและผลการวิจัยได้ 
  ชื่อผู้นิพนธ์และสังกัด (Author & by-line) เขียนชื่อ นามสกุล วุฒิการศึกษาสูงสุดและตัวย่อ ในกรณีที่มีผู้นิพนธ์หลายคน            
ให้เรียงชื่อตามล าดับความส าคัญที่แต่ละคนมีส่วนในงานวิจัยนั้น ชื่อสถานที่ท างานหรือหน่วยงาน และสถาบันของผู้เขียนที่เป็นปัจจุบัน     
เพื่อสะดวกในการติดต่อ  
  บทคัดย่อ (Abstract) ต้องเป็นความเรียงย่อหน้าเดียวที่มีความสมบูรณ์ครบถ้วน โดยมีสาระสังเขปประกอบด้วย วัตถุประสงค์ 
วิธีการ และสรุปผล  
  บทน า (Introduction) ให้ข้อมูลสารสนเทศและประเด็นส าคัญทางวิชาการ รวมทั้งวัตถุประสงค์ของการวิจัยนั้น 
 วัสดุและวิธีการ (Materials and methods) กล่าวถึงการออกแบบกลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลและ         
การวิเคราะห์ทางสถิติ โดยเรียบเรียงตามขั้นตอน ดังนี้ 
    ส าหรับผลงานวิจัย 
   - รูปแบบการศึกษา (Study design) 
   - ประชากรศึกษา/กลุ่มตัวอย่าง (Study subjects) 
   - สถานที่ศึกษา (Setting) 
   - เครื่องมือและวิธีการเก็บข้อมูล(Measurements and data collection) 
   - การวิเคราะห์ข้อมูล (Data analysis) 
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ส าหรับบทความจากรายงานการปฏิบัติงาน 
   - บริบทของหน่วยงาน (Context) 
  - กระบวนการปฏบิัติงาน วิธีการการบ าบัดรักษา (Practice Process) 
   - รายงานผู้ปว่ยซึ่งบอกลักษณะอาการของผู้ป่วยผลการตรวจ (Finding) 
   - การรักษาและผลจากการรักษาบ าบัด 

ส าหรับงานโครงการ 
  - การวิเคราะห์บริบทและเหตุผลความจ าเป็นในการด าเนนิโครงการ 
  - ขั้นตอนการด าเนนิงาน 
  - วิธีการประเมินผล 

 ผล (Result) รายงานอธบิายผลที่ส าคัญที่เป็นจริง อาจมีตารางและภาพประกอบไม่เกิน ๔ ตาราง หรือภาพ  
 วิจารณ์ (Discussion) น าประเด็นที่เป็นจริงของผลการวิจัย มาศึกษาอธิบายเรียงล าดับที่น าเสนอในผลว่าเหมือนหรือต่างจากผล
การศึกษาของผู้อื่นอย่างไร โดยมีหลักฐานอ้างอิงที่น่าเชื่อถือ การน าผลมาประยุกต์ใช้ 
  สรุปและข้อเสนอแนะ (Conclusion and recommendation)  
  กิตติกรรมประกาศ (Acknowledgements) เขียนขอบคุณบุคคลที่ช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษ โดยเขียนหมวดของผลงาน            
ความถูกต้องของภาษาให้สั้นเรียบง่าย ชัดเจน แสดงความมีน้ าใจแต่ไม่เกินจริงและกล่าวถึงแหล่งสนับสนุนด้วย (มีหรือไม่มีก็ได้) 
  เอกสารอ้างอิง (Reference)  
  หมวดของผลงาน ให้ผู้ส่งผลงานวิชาการ ระบุเอกสารของท่านจัดอยู่ในหมวดงานใดทา้ยบทคัดย่อด้วย 
   ก. งานวิจัย  ข. บทความจากรายงานการปฏบิัติงาน  ค. โครงการ 
  ความถูกต้องของภาษา ผู้เสนอผลงานควรตรวจสอบการสะกดและไวยากรณ์ของบทคัดย่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง
สมบูรณ์ เพราะกรรมการจัดงานจะบรรจุส าเนาเอกสารของท่าน ลงในหนังสือรวบรวมเอกสารการประชุมตามที่ท่านส่งมาโดยไม่มีการ
เปลี่ยนแปลงแก้ไข 

๔. การพิจารณา  
  ๔.๑  กรณีเอกสารมีข้อมูลส่วนใดส่วนหนึ่ง ไม่ครบถ้วน/ถูกต้อง สถาบันฯจะแจ้งให้ท่านทราบโดยเร็ว 
   ๔.๒ การแจ้งผลการพิจารณา จะแจ้งให้ทราบ ทาง E-mail หรือ ตามที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ (ขอที่ชัดเจนและติดต่อได้สะดวก)    
ที่ท่านระบุไว้ในใบสมัคร/ใบแสดงความจ านงน าเสนอผลงานฯ  

๕. การน าเสนอผลงานทางวิชาการ แบบน าเสนอบนเวที (Oral presentation) 
๕.๑ เสนอในรูปของ เพาเวอร์พ้อยท์ (Power point presentation) 
๕.๒ เวลาในการน าเสนอประมาณ ๑๐ นาที เวลาซักถาม ๓ นาที และจะมีสัญญาณเตือนในนาทีที่ 7 และเมื่อหมดเวลา 
๕.๓ น า File ที่จะน าเสนอ มาลงทะเบียนที่โตะ๊ลงทะเบียนในชว่งเช้าของวันประชุมพร้อมทดลองสื่อ 

๖. การน าเสนอผลงานทางวิชาการแบบโปสเตอร์ (Poster presentation) 
6.1.สถาบันฯ จะด าเนินการจัดท าโปสเตอร์ทางวิชาการให้ขนาด 9๐ x ๑๘๐  เซนติเมตร (แนวตั้ง) 
6.2.ผู้น าเสนอต้องส่งข้อมูลน าเสนอ ผลงานวิจัย 1 เรื่องต่อ 1 แผ่นโปสเตอร์ โดยให้ส่งข้อมูล ในรูปแบบ ไฟล์ใช้ word พร้อมทั้ง pdf  

พร้อมแนบรูปประกอบ เป็นไฟล์ .jpg 
6.3.ผู้น าเสนอส่งข้อมูล word ใช้อักษร TH SarabunPSK ขนาดตัวอักษร ๑6 ไม่เว้นบรรทัด จ านวน 1 หน้ากระดาษ A4 
6.4.ผู้น าเสนอผลงานต้องด าเนินการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลให้ครบถ้วน หากผิดพลาดทางผู้จัดจะไม่รับผิดชอบ 
6.5.ส่งเมล์มายัง งานวิทยบริการ(ห้องสมุด) ภายใน วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 เท่านั้น หากไม่สามารถส่งข้อมูลได้ทันตามก าหนด  

ขอสงวนสิทธิ์การน าเสนอผลงานวิชาการ                                                                                                              

๗. การส่งผลงานวิชาการ 
   E-mail address: library.pmnidat@gmail.com  

หากท่านไม่ได้รับการตดิต่อกลบั กรุณาโทรสอบถามโดยเร็ว ได้ที่งานวิทยบริการ(ห้องสมดุ) 
สถาบันบ าบดัรักษาและฟื้นฟูผูต้ิดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี ในเวลาราชการ  
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ค ำแนะน ำกำรส่งบทคัดย่อผลงำนวิชำกำรยำเสพติด 

ประชุมวิชาการยาเสพติดแห่งชาติ ครั้งท่ี 22 ปี ๒๕65 
โดย สถาบันบ าบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 

ณ ห้องแกรนด์ไดมอนบอลรูม อิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี 
 

การเขียนบทคัดย่อ 
๑. ภาษาที่ใช้  เขียนบทคัดย่อเป็นภาษาไทยเท่านั้น (ถ้าเป็นค าเฉพาะหรือศัพท์เทคนิคอนุโลมให้ใช้ภาษาอังกฤษส าหรับค านั้นได้)                   
โดยใช้ตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาดตัวอักษร ๑6 ไม่เว้นบรรทัด พิมพ์ด้วย Microsoft word ๙๗ ขึ้นไป มีความยาวไม่เกิน ๓๐ บรรทัด 
หรือ ๑ หน้ากระดาษ A๔ ระยะขอบกระดาษด้านบน ล่าง ซ้ายและขวา เท่ากับ ๒.๕ เซนติเมตร   

“ตัวอย่างการเขียนบทคัดย่อ” 
ปัญหาสุขภาพจิตของครอบครัวผู้ติดยาเสพติด 
ลักขณา  ใจตรง๑, จินตนา เทพดินินทร์๒  
๑สถาบันบ าบัดรักษาและฟื้นฟผููต้ิดยาเสพติดแห่งชาตบิรมราชชนน ี
๒โรงพยาบาล........................................................................................  

บทคัดย่อ 
ความส าคัญ  ครอบครัวอาจเป็นปัจจัยหนึง่ที่ก่อให้เกิดการติดสารเสพติด........................................................................................... 
วัตถุประสงค ์(๑) เพื่อศึกษาปัญหา....................................................................................................................................................... 
                 (๒) เพื่อเปรียบเทียบ...................................................................................................................................................... 
วิธีการศึกษา สุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจงจากครอบครัวผู้ตดิยาเสพติดทีน่ าผู้ติดยาเสพติดมารับการบ าบัดรักษาทั้งแบบผูป้ว่ยนอก             
                และผู้ปว่ยใน ณ สถาบันบ าบัดรักษาและฟื้นฟผูู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนรีักษ์ จังหวัดปทุมธานี ระหว่างเดือน  
                สิงหาคมถึงตุลาคม ๒๕๔๘ จ านวน ๑๔๕ คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย...................................................... 

     วิเคราะห์ข้อมูลในรูปของค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ........................................................................................................... 
ผลการศึกษา พบว่า (๑)ปัญหาสุขภาพจิตของครอบครัวผู้ติดยาเสพติดอยู่ในระดบัปกติทุกดา้น  
                         (๒) ....................................................................................................................................................................... 
สรุปและวิจารณ์   การที่ครอบครัวผู้ติดยาเสพติดที่มีจ านวนคร้ังที่ผู้ติดยาเสพติดเข้ารับการบ าบัดรักษาที่แตกต่างมีปัญหาสุขภาพจิต  
                       แตกต่าง  เนือ่งจาก.................................................................................................................................................... 
ข้อเสนอแนะ   ควรมีการคัดกรองปัญหาสุขภาพจิตของสมาชิกครอบครัวผู้ติดยาเสพติด เพื่อ............................................................ 
 
๕. การส่งบทคัดย่อ 
  ๑) E-mail address: library.pmnidat@gmail.com 
  ๒) ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 หากพ้นก าหนดนี้ ขอสงวนสิทธิ์การน าเสนอผลงานวิชาการ 
  ๓) ไม่รับบทคัดย่อที่ส่งทางโทรสาร 

๖. การพิจารณา 
๖.๑ กรณีบทคัดย่อมีข้อมูลส่วนใดส่วนหนึ่ง ไม่ครบถ้วน/ถูกต้อง สถาบันฯจะแจ้งให้ท่านทราบ และขอให้ท่านส่งบทคัดย่อที่ได้รับ

การแก้ไขกลับมาทาง E-mail address: library.pmnidat@gmail.com 
  ๖.๒ ผลการพิจารณา จะประกาศทางเว็บไซต์สถาบันบ าบัดรักษาและฟืน้ฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี 
http://www.pmnidat.go.th ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2565  

ลงทะเบียนส่งผลงาน
วิชาการยาเสพติด 


