คำแนะนำในกำรส่งผลงำนวิชำกำร
ในกำรประชุมวิชำกำรสุขภำพจิตนำนำชำติ ครั้งที่ 16 และกำรประชุมวิชำกำรสุขภำพจิตและจิตเวชเด็ก ครั้งที่ 14
เรื่อง “ซึมเศร้ำ...เรำคุยกันได้” (Depression : let’s talk)
วันที่ 2 – 4 สิงหำคม 2560
ณ โรงแรมมิรำเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น หลักสี่ ถนนวิภำวดีรังสิต กรุงเทพมหำนคร

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

กำรส่งผลงำนวิชำกำร สามารถส่งเรื่องที่สอดคล้องกับมิติงานสุขภาพจิตใดก็ได้ คือ ส่งเสริมสุขภาพจิต ป้องกัน/แก้ไขปัญหาสุขภาพจิต บาบัดรักษาทางจิตเวช และฟื้นฟู
สมรรถภาพสุขภาพจิต เพียงแต่หำกสอดคล้องกับหัวข้อกำรประชุมวิชำกำรจะได้รับกำรพิจำรณำเป็นพิเศษในลำดับต้น ๆ ทั้งนี้สามารถส่งได้ 2 แบบ คือ
1. ส่งเพื่อต้องกำรนำเสนอโดยกำรบรรยำย/นำเสนอด้วยโปสเตอร์ (Oral / Poster presentation)
ลักษณะผลงำนทีน่ ำเสนอ
ผลงานวิชาการที่ส่งเข้าร่วมนาเสนอโดยการบรรยาย/โปสเตอร์ (Oral / Poster presentation)
เป็นผลงานทั้งประเภท การวิจัย / R2R หรือ โครงการ / กิจกรรมที่ประสบความสาเร็จ / ประเมินผล
โครงการ หรือ กรณีศึกษา หรือ CQI หรือ สิ่งประดิษฐ์ โดยเป็นผลงานที่มาจากกระบวนการศึกษาวิจัย หรือ
กระบวนการจัดการความรู้ หรือกระบวนการพัฒนาคุณภาพ
ประเภทของกำรนำเสนอผลงำน
1. กำรนำเสนอผลงำนแบบบรรยำย (Oral Presentation) ต้องนาเสนอด้วย PowerPoint ใช้
เวลาในการนาเสนอเรื่องละ 10 นาที ซักถาม 5 นาที รวม 15 นาที
2. กำรนำเสนอผลงำนแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) ต้องยืนประจาที่โปสเตอร์ในเวลา
ที่กาหนด
ผู้ส่งผลงานเพื่อนาเสนอ ให้ส่งบทคัดย่อตามที่แนะนาในการจัดเตรียมเอกสาร การนาเสนอโดย
การบรรยายไม่มีการประกวดการนาเสนอผลงาน (ไม่มีรำงวัลสาหรับการนาเสนอด้วยกำรบรรยำย/
โปสเตอร์) ทุกเรื่องที่ได้รับคัดเลือกจะได้รับเกียรติบัตรนำเสนอผลงำน
ทั้งนี้ ในการส่งผลงานเพื่อนาเสนอต้องระบุรายละเอียดในเอกสารหมายเลข 2 ให้ครบถ้วนและ
ชัดเจน เพื่อสะดวกแก่คณะกรรมการในการคัดเลือก / กลั่นกรองผลงาน การตอบรับให้นาเสนอ
ผลการวิจัยแบบใดขึ้นอยู่กับการพิจารณาของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒแิ ละความสมัครใจของผู้ส่งผลงาน ซึ่ง
จะแจ้งให้ผู้ส่งผลงานทราบก่อน
กำรจัดเตรียมบทคัดย่อ (แบบฟอร์มบทคัดย่อแบบรายการที่ไม่ต้องการตัวเลขกากับ [Itemize])
บทคัดย่อเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ (เฉพาะห้องต่างประเทศ) จัดทาในกระดาษขนาด
A4 ที่มีการเว้นขอบอย่างน้อย 1 นิ้ว ใช้ตัวอักษรชนิด TH SarabunPSK ขนาด 16 point ตลอดทั้ง
เอกสาร มีจานวนคาไม่เกิน 300 คา (ไม่รวมชื่อเรื่อง ชื่อผู้วิจัย และชือ่ สถาบัน) ไม่มตี ารางหรือภาพใด ๆ
มีหัวข้อย่อยดังนี้: วัตถุประสงค์ (Objectives), วัสดุและวิธีการ (Materials and Methods), ผลการวิจัย
(Results) และสรุป (Conclusion) โดยหัวข้อย่อยให้ใช้อักษรชนิด เข้ม (bold) ท้ายบทคัดย่อควรระบุ

2. ส่งเพื่อต้องกำรผลงำนวิชำกำรยอดเยี่ยม (Original article/Full paper)
กำรเตรียมนิพนธ์ต้นฉบับ
ผลงานนิพนธ์ต้นฉบับทีส่ ่งเข้าร่วมเป็นผลงานวิชาการที่เกีย่ วข้องสุขภาพจิตและจิตเวช ที่ไม่เคย
พิมพ์เผยแพร่หรืออยู่ระหว่างพิจารณาเพื่อพิมพ์เผยแพร่ รับเฉพาะผลงานภาษาไทย และรางวัลสาหรับการ
ประกวด Original article/Full paper ได้แก่ รางวัลผลงานยอดเยี่ยมดีเด่น และชมเชย
ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด ต้องส่งนิพนธ์ต้นฉบับเต็ม ตามรูปแบบของวารสารสุขภาพจิตแห่ง
ประเทศไทย ดูรายละเอียดได้ที่ http://dmhjournal.go.th/th/ ขนาดหน้า A4 ตัวอักษร TH SarabunPSK
ขนาด 16 point กั้นหน้าหลัง 1 นิ้ว ระยะห่างบรรทัดเดี่ยว ความยาวไม่เกิน 12 –15 หน้ากระดาษ (รวม
รูปภาพ ตาราง การอ้างอิง และภาคผนวก) จานวนตาราง 3-5 ตาราง ระบุชื่อผู้ร่วมวิจัยและลำยมือ
ยินยอมของผู้ร่วมวิจัย โดยแยกหน้ำนำส่ง (Title page) ที่ประกอบด้วยชื่อเรื่อง ชื่อผู้วิจัย สถำนที่
ติดต่อ ออกจากเนื้อหา ส่งผลงำนภำยในวันที่ 5 กรกฎำคม 2560 กำรพิจำรณำตัดสินของกรรมกำร
ผู้ทรงคุณวุฒิถือเป็นที่สิ้นสุด
กำรจัดเตรียมเอกสำรประกอบด้วย
1. ชื่อเรื่อง (Title) ต้องมีทั้งภาษาไทยและอังกฤษชื่อเรื่องควรเป็นวลีสั้น ๆ แต่ได้ใจความ
สามารถสื่อให้ผู้อ่านคาดเดาถึงแนวทางและผลการวิจัยได้
2. ชื่อผู้นิพนธ์และสังกัด (Author & by-line) เขียน ชื่อ นามสกุล ตัวย่อวุฒิการศึกษาสูงสุด
ภาษาไทย และอังกฤษ ในกรณีทมี่ ผี ู้นิพนธ์หลายคนให้เรียงชื่อตามลาดับความสาคัญที่แต่ละคนที่มีส่วนใน
งานวิจัยนั้น ชื่อหน่วยงานของผู้เขียนที่เป็นปัจจุบันเพื่อสะดวกในการติดต่อ
3. บทคัดย่อ (Abstract) ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษให้เรียงลาดับตามหัวข้อดังนี้
วัตถุประสงค์ (Objective) วัสดุและวิธีการ (Materials and Methods) ผล (Results) สรุป
(Conclusion) จานวนไม่เกิน 300 คาตามด้วยคาสาคัญให้อยู่ในหน้าเดียวกัน
4. คาสาคัญ (Key words) เขียนเป็น คา หรือวลี ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ จานวนไม่เกิน 5 คา
และต้องเรียงอักษรด้วย
5. บทนา (Introduction) ให้ข้อมูลข้อสนเทศและประเด็นสาคัญทางวิชาการ รวมทั้ง
หน้า 1จาก 3_27Mar2017

1. ส่งเพื่อต้องกำรนำเสนอโดยกำรบรรยำย/นำเสนอด้วยโปสเตอร์ (Oral / Poster presentation)
คาสาคัญไม่เกิน 5 คาเรียงอักษรทีด่ ้านล่างสุดของบทคัดย่อ ระบุสถาบันทีละบรรทัดให้ตรงกับหมายเลข
ผู้วจิ ัย และให้ขีดเส้นใต้ชื่อผู้นาเสนอผลงาน
1) กำรย่อเนื้อหำ ย่อเนื้อหาที่สาคัญ เฉพาะที่จาเป็น ระบุตัวเลขที่จาเป็น ระบุตัวเลขที่สาคัญ ควร
ใช้ภาษาไทยมากที่สดุ ข้อความกะทัดรัด ชัดเจน บอกผลลัพธ์ที่ศึกษา ความยาวไม่เกิน 1
หน้ากระดาษ A4 และไม่เกิน 300 คา (ใช้เมนูนับจานวนคา)
2) ส่วนประกอบของบทคัดย่อ ประกอบด้วยหัวข้อเช่นเดียวกับการส่งผลงานวิชาการเพื่อประกวด
(Full paper / Original article)
3) กำรพิมพ์บทคัดย่อ
1) พิมพ์ตามหัวข้อที่กาหนดไว้ ความยาวไม่เกิน 1 หน้า กระดาษ A4 ใช้โปรแกรมMicrosoft
Word โดยใช้ Font TH SarabunPSK ขนาด 16 point เว้นระยะห่างจากขอบกระดาษด้านบน
ด้านล่าง กั้นหน้า และกั้นหลังขนาด 1 นิ้วหำกเกิน 1 หน้ำ จะต้องกลับไปปรับใหม่ จึงขอให้ทุก
ท่ำนทำตำมเกณฑ์ที่กำหนดนี้ด้วย เพรำะจะทำให้เสียสิทธิ์ในกำรได้รับกำรคัดเลือก
2) พิมพ์ชื่อเรื่อง (ไม่ต้องพิมพ์คาว่า “ชื่อเรื่อง”) ใช้แบบอักษร TH SarabunPSK ขนาด 20
point ตัวหนา ต่อจากนั้นให้พิมพ์รายละเอียดต่าง ๆ ตามลาดับ ดังนี้
 ผู้ศึกษา: ระบุผู้ศึกษาทุกคน เรียงลาดับ ขีดเส้นใต้ผู้เสนอผลงานวิชาการ
 สถานที่ทางาน: ระบุชื่อหน่วยงานที่เป็นเจ้าของโครงการ โดยใช้สญ
ั ลักษณ์ * เชื่อมโยงระหว่าง
ชื่อผู้ศึกษาและสถานที่ทางาน
 เนื้อเรื่อง: ให้เขียนเรียงตามหัวข้อดังนี้
- วัตถุประสงค์- วัสดุและวิธีการ- ผล- สรุป- คาสาคัญ จานวน 2-5 คา
กำหนดกำร/วิธีกำรส่งผลงำน
1) ส่งเพื่อคัดเลือกนำเสนอโดยกำรบรรยำย/นำเสนอด้วยโปสเตอร์ ส่งบทคัดย่อ โดยการ
Attached file พร้อมแบบแจ้งความจานงการเสนอผลงานวิชาการ ไปที่
E-mail Address: dmhmeeting2017@gmail.com ภำยในวันที่ 5 กรกฎำคม 2560 เท่านั้น
หำกพ้นกำหนดนีจ้ ะไม่รับพิจำรณำ
2) หากต้องการส่งเพื่อประกวดผลงำนวิชำกำรยอดเยี่ยมด้วย ให้ทาการโดย Attached file
พร้อมแบบแจ้งความจานงการเสนอผลงานวิชาการ ไปที่ E-mail
Address:dmhmeeting2017@gmail.com พร้อมส่งต้นฉบับและแผ่นบันทึกข้อมูลที่มีข้อมูล
ตรงกัน และขอความร่วมมือกรอกข้อมูลบทคัดย่อลงใน http://aimhc.net
ภำยในวันที่ 5 กรกฎำคม 2560 เช่นกันหำกพ้นกำหนดนีจ้ ะไม่รับพิจำรณำ

2. ส่งเพื่อต้องกำรผลงำนวิชำกำรยอดเยี่ยม (Original article/Full paper)
วัตถุประสงค์ของการวิจัยนั้น
6. วัสดุและวิธีการ (Materials and methods) กล่าวถึงการออกแบบกลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือ
ที่ใช้การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ทางสถิติโดยเรียบเรียงตามขั้นตอน
7. ผล (Results) รายงานและอธิบายผลทีส่ าคัญที่เป็นจริงอาจมีตารางและภาพประกอบไมเกิน
5 ตารางหรือภาพ และไม่ซ้าซ้อนกับคาบรรยายโดยให้เรียงต่อจากคาอธิบาย
8. วิจารณ์ (Discussion) นาประเด็นที่สาคัญที่เป็นจริงของผลการวิจัยมาศึกษาอธิบายเรียง
ตามลาดับที่นาเสนอในผลว่าเหมือนหรือต่างจากผลการศึกษาของผู้อนื่ อย่างไรโดยมีหลักฐานอ้างอิงที่
น่าเชื่อถือ การนาผลมาประยุกต์ใช้ รวมทั้งข้อเสนอแนะทางวิชาการ
9. สรุป (Conclusion) เขียนสรุปเรียงลาดับตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้
10. กิตติกรรมประกาศ (Acknowledgements) เขียนขอบคุณบุคคลที่ช่วยเหลือเป็นกรณี
พิเศษโดยเขียนให้สั้นเรียบง่าย ชัดเจน แสดงความมีน้าใจแต่ไม่เกินจริงและกล่าวถึงแหล่งสนับสนุนด้วย
11. เอกสารอ้างอิง (References) การอ้างอิง ใช้ระบบ Vancouver โดยที่ผู้เขียนต้องรับผิดชอบ
ในความถูกต้องของเอกสารอ้างอิง และการอ้างอิงในเนื้อหาให้ใช้เครื่องหมายเชิงอรรถเป็นหมายเลขโดยใช้
หมายเลข 1 สาหรับเอกสารอ้างอิงอันดับแรก (ตัวเลขยก ไมใสวงเล็บ) และเรียงต่อไปตามลาดับถ้าต้องการ
อ้างอิงซ้าให้ใช้หมายเลขเดิม
ตัวอย่ำงผลงำนแต่ละประเภท
1.1 กำรวิจัย / R2R
1) บทคัดย่อ แบบ Itemize
2) เนื้อเรื่อง
2.1 บทนำ บอกเหตุผล ความสาคัญของปัญหาที่นาไปสู่การศึกษาครัง้ นี้ เพื่ออธิบายให้ทราบว่า
การศึกษานี้ทาเพื่อตอบคาถามอะไร
2.2 วัตถุประสงค์ชี้แจงวัตถุประสงค์ของการศึกษา/โครงการว่ามีจุดมุ่งหมายอย่างไร
2.3 วัสดุและวิธีกำร อธิบายชนิดการศึกษา (Study design) วิธีการเลือกและกาหนดตัวอย่าง
ตัวแปรต่าง ๆ วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้
2.4 ผล ระบุถึงผลการศึกษาที่สาคัญ ซึ่งพบในการวิจัย พร้อมแปลความหมายหรือวิเคราะห์
ให้ชัดเจน
2.5 วิจำรณ์ สรุปสาระสาคัญของการศึกษาอย่างสั้น ๆ รัดกุม ชัดเจนและวิจารณ์ผล การศึกษาว่า
ตรงกับวัตถุประสงค์ / ข้อสมมติฐานการวิจัย หรือไม่ เพราะเหตุใด หรืออาจจะระบุถึงปัญหา
และผลกระทบของการศึกษาที่พบ
2.6 สรุปและข้อเสนอแนะ เป็นข้อเสนอที่ผู้ศึกษากล่าวถึงการนาผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์หรือ
ระบุถึงประเด็นปัญหาสาหรับการวิจัยครั้งต่อไป
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1. ส่งเพื่อต้องกำรนำเสนอโดยกำรบรรยำย/นำเสนอด้วยโปสเตอร์ (Oral / Poster presentation)
2. ส่งเพื่อต้องกำรผลงำนวิชำกำรยอดเยี่ยม (Original article/Full paper)
2.7 ข้อจำกัด, กิตติกรรมประกำศ (ถ้ามี)
กำรพิจำรณำผลงำน
2.8 เอกสำรอ้ำงอิง
การตอบรับให้นาเสนอผลการวิจัยแบบใดขึ้นอยู่กับการพิจารณาคัดเลือกผลงานเพื่อนาเสนอใน
การประชุมวิชาการฯ ของกรรมการผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิและความสมัครใจของผู้ส่งผลงาน ซึ่งจะแจ้งให้
ผู้ส่งผลงานทราบก่อนโดยผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้นาเสนอผลงานในการประชุมวิชาการจะมีเจ้าหน้าที่แจ้งให้ หมำยเหตุ:
1) ผลงาน Full paper / Original article ต้องไม่เคย / อยู่ระหว่างการพิจารณาการเผยแพร่ใน
ทราบทางโทรศัพท์หรือทาง E-mail ที่ท่านให้ไว้ก่อนจะมีลายลักษณ์อักษรส่งตามไป สาหรับเรื่องที่ได้รับการ
วารสารใดๆ มาก่อน
คัดเลือกให้นาเสนอจะจัดพิมพ์บทคัดย่อไว้ใน Proceeding เพื่อเผยแพร่แก่ผู้เข้าร่วมประชุมต่อไป
2) ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัล จะพร้อมรับคาแนะนาในการปรับแก้ไขเพื่อเผยแพร่ใน
กำรนำเสนอโดยกำรบรรยำย (Oral presentation)
วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทยต่อไป
 บทคัดย่อที่ได้รับการคัดเลือกให้นาเสนอโดย Oral presentation ประกอบโปรแกรม
3) เรื่องที่ได้รบั รางวัลประกวดผลงานวิชาการยอดเยี่ยม ดีเด่น ดี และชมเชย คณะกรรมการจะ
PowerPoint (ppt) version 2007
ประกาศผลการพิจารณาและนาผลงานแสดงไว้ที่บอร์ดแสดงผลงานด้วยโปสเตอร์ในวันที่ 2 สิงหำคม 2560
 ให้เวลาในการนาเสนอ 10 นาที การซักถามและให้ข้อเสนอแนะ 5 นาที
เวลา 09:00 น.
 ผลงานวิชาการทีส่ ่งมาเฉพาะบทคัดย่อ เพื่อการคัดเลือกให้นาเสนอ หากมีความประสงค์จะ
เข้าร่วมประกวดจะต้องส่ง Full paper ตามมาภำยในวันที่ 5 กรกฎำคม 2560 ที่ E-mail Address:
dmhmeeting2017@gmail.com
กำรนำเสนอผลงำนวิชำกำรด้วยโปสเตอร์
1) ผู้นาเสนอผลงานโปรดเตรียมภาพแสดงผลงานหรือให้จดั ทาโปสเตอร์สาหรับติดบนบอร์ด
ขนาด 80 X 100 ซ.ม. สามารถนาเสนอด้วยภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ โดยเนื้อหาโปสเตอร์
ประกอบด้วย บทคัดย่อ หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ วิธีการวิจัย ผลการวิจัย ประโยชน์ที่ได้จาก
การวิจัย และข้อสรุป ในแนวตั้ง กาหนดให้เรื่องละ 1 บอร์ด โดยผู้นาเสนอเป็นผู้จัดแต่งบอร์ดผลงานเอง
2) กาหนดให้ติดโปสเตอร์ผู้นาเสนอผลงานสามารถจัดบอร์ดได้ตั้งแต่เวลำ 17:00 น. ของวันที่
1 สิงหำคม 2560 และต้องให้แล้วเสร็จภายใน 2 สิงหำคม 2560 ก่อนเวลำ 08:00 น.
โดยให้ตดิ ตั้งตามลาดับที่คณะทางานจัดไว้ให้ และให้เก็บโปสเตอร์ภายในวันที่ 4 สิงหำคม 2560
หลัง 15.00 น.
หมำยเหตุ:
1. การจัดทาผลงานวิชาการตามแบบฟอร์มที่กาหนดและตามคาแนะนาที่เกี่ยวข้องจะช่วยเพิ่มโอกาสของการพิจารณาคัดเลือก
2. ไม่รับบทคัดย่อที่ส่งทางโทรสาร
3. ไม่รับผลงานศึกษาวิจัยทีเ่ ป็นสารนิพนธ์
4. ก่อน Attached file โปรดตรวจสอบให้ถูกต้องว่าเป็น file ที่ล่าสุดที่ต้องการส่ง
5. ผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือกให้นำเสนอผลงำน/ได้รับรำงวัลผลงำนต้องจ่ำยค่ำลงทะเบียน ค่ำเบี้ยเลี้ยง ค่ำเดินทำง ค่ำที่พัก ได้ตำมสิทธิ์จำกหน่วยงำนต้นสังกัด
6. หำกมีข้อสงสัยเรื่องกำรส่งผลงำนวิชำกำร กรุณำสอบถำมที่ คุณรสสุคนธ์ ชมชื่น โทร. 08 9600 8382, 08 1412 5500 หรือ 0 2968 9954 คุณอภิชา ฤธาทิพย์ โทร. 08 6784 9256 หรือ 0 2590 8226
หรือ ที่ E-mail Address: dmhmeeting2017@gmail.com โทรสาร 0 2149 5533, 0 2149 5535 (อัตโนมัติ)
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