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	 วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทยจัดทำาขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมวิทยาการ	เป็นสื่อกลาง

ในการเผยแพร่ความรู้	ผลงานทางวิชาการ	และบทความอันเป็นประโยชน์ต่อวงการจิตแพทย์และสุขภาพจิต

	 ต้นฉบับที่ส่งมาเพื่อรับการพิจารณา	 จะต้องไม่เคยตีพิมพ์ในที่ใดมาก่อน	หรืออยู่ในระหว่างการรอตีพิมพ์ 

ในวารสารอื่น	 เรื่องที่ลงตีพิมพ์ในวารสารฉบับนี้แล้วถือเป็นลิขสิทธ์ิของวารสารสมาคมจิตแพทย์ฯ	แต่เพียงผู้เดียว	

การตีพิมพ์ซำ้าในที่อื่นจักต้องได้รับอนุญาตจากวารสารสมาคมจิตแพทย์ฯ	ก่อน

	 	 ต้นฉบับท่ีส่งมาจะได้รับการพิจารณาบทความโดยผู้ทรงคุณวุฒิอย่างน้อย	 2	 ท่านท่ีมีความเชี่ยวชาญ 

ทั้งในด้านเนื้อหานั้นๆ	และด้านระเบียบวิธีวิจัย	นอกจากนี้ยังมีการตรวจสอบความถูกต้องด้านสำานวน	การสะกดคำา	 

การใช้ไวยากรณ์ภาษาทั้งไทยและอังกฤษ	กองบรรณาธิการจะส่งข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ

ไปให้ผู้นิพนธ์พิจารณาปรับปรุงแก้ไข	 โดยทั้งผู้นิพนธ์และผู้ทรงคุณวุฒิท่ีพิจารณาบทนิพนธ์	 ท้ังสองต่างก็ไม่ทราบ 

รายชื่อซึ่งกันและกัน

คำ�แนะนำ�สำ�หรับผู้นิพนธ์

	 ประเภทของบทความทีร่บัตพีมิพ	์แบง่เปน็	6	ชนดิ	

ได้แก่

1.	 นิพนธ์ต้นฉบับ	 (original	 articles)	 เป็นรายงาน

ผลการวิจัย

2.	 รายงานผู้ปว่ย	(case	reports)	เปน็รายงานเกีย่วกบั 

กรณีศึกษาผู้ป่วยที่ไม่เคยมีรายงานมาก่อนหรือ 

มีรายงานน้อย	 ช่ือเร่ืองควรต่อท้ายด้วย	 :	 รายงาน 

ผู้ป่วย.....ราย	(case	report)	

3.	 บทความฟื้นฟูวิชาการ	 (review	 articles)	 เป็น

รายงานทบทวนผลงานวิจัยอย่างเป็นระบบ	 

(systematic	 review)	 เกี่ยวกับเร่ืองใดเรื่องหน่ึง

โดยเฉพาะ	 โดยผู้นิพนธ์ได้มีการศึกษาในเร่ืองนี้

มาอย่างกว้างขวาง	มีการนำาผลงานวิจัยแต่ละชิ้น

มาวิเคราะห์และเปรียบเทียบกัน	 สังเคราะห์เป็น 

องค์ความรู้ใหม่พร้อมข้อเสนอแนะ	

4.	 บทความพิเศษ	 (special	 articles)	 ผู้เขียนเป็น

ผู้ที่ มีประสบการณ์ในทางใดทางหนึ่ง	 และใช้

ประสบการณ์น้ีเขียนแสดงความคิดเห็นในแง่ใด

แง่หนึ่งในเรื่องนั้น	 โดยกองบรรณาธิการขอสงวน

ลิขสิทธิ์ในการกำาหนดผู้นิพนธ์

5.	 จดหมายถึงบรรณาธิการ	(letter	to	editor)	เป็น

จดหมายท่ีเขียนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับบทความท่ีได้

ลงตีพิมพ์ไปแล้วหรือ	นำาเสนอผลงานทางวิชาการ

ที่ต้องการเผยแพร่อย่างย่อ

6.	 ปกิณกะ	 (miscellaneous)	 เป็นบทความท่ี

ไม่สามารถจัดเข้าในประเภทใดๆ	 ข้างต้น	 เช่น	

เวชศาสตร์	สาธก	บทแนะนำาตำาราที่น่าสนใจ

การเตรียมต้นฉบับ

	 พิมพ์หน้าเดียวในกระดาษขนาด	 A4	 ห่างขอบ	

ทุกด้าน	 1	 น้ิว	 มีเลขกำากับทุกแผ่นท่ีมุมขวา	 ศัพท์ทาง 

การแพทยย์ดึถอืตามพจนานกุรมฉบบัราชบณัฑติสถาน	 

หากไม่มีศัพท์บัญญัติในภาษาไทยให้ใช้ทับศัพท์ภาษา

อังกฤษได้โดยภาษาอังกฤษท่ีปนอยู่ในเน้ือเรื่องภาษา

ไทยให้ใช้ตัวเล็กท้ังหมด	ยกเว้นช่ือเฉพาะซึ่งข้ึนต้นด้วย

อักษรใหญ่	 ต้นฉบับจัดตามลำาดับดังน้ี	 โดยเมื่อส้ินสุด	

แต่ละตอนให้ขึ้นหน้าใหม่ทุกครั้ง
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1.	 ใบปะหน้า	 ประกอบด้วยช่ือเร่ือง	 ช่ือผู้นิพนธ์	
คุณวุฒิสูงสุด	และสถาบันของผู้นิพนธ์ทุกคนโดย
เขียนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ	และให้ระบุ 
ชื่อ	 ที่อยู่	 และหมายเลขโทรศัพท์	 หรือ	 e-mail	 
address	ของผูน้พินธท์ีร่บัผดิชอบในการตดิตอ่กบั
กองบรรณาธิการ	(corresponding	author)	

2.	 บทคดัยอ่	ใหเ้ขยีนทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ
ความยาวไม่เกิน	 300	คำา	 ให้ประกอบด้วยหัวข้อ	 
ต่อไปนี้	 วัตถุประสงค์	 วิธีการศึกษา	ผลการศึกษา	
และสรุป	คำาสำาคัญ	 (key	words):	 ระบุคำาสำาคัญ	
2-5	คำา	ทั้ง	2	ภาษา

3.	 เนื้อเรื่อง	 สำาหรับนิพนธ์ต้นฉบับประกอบด้วย
บทนำา	 วัสดุและวิธีการ	 การได้รับการพิจารณา
จากคณะกรรมการวิจัยในมนุษย์ซ่ึงระบุเลขรหัส	
ผลการศึกษา	บทวิจารณ์	 และสรุป	 ส่วนบทฟื้นฟู
วิชาการ	ประกอบด้วยบทนำา	 วิธีการสืบค้นข้อมูล	
ใช้คำาสำาคัญอะไรบ้าง	 จากฐานข้อมูลใด	 ระหว่าง
ปี	พ.ศ.	หรือ	ค.ศ.ใด	ผลการศึกษาแสดงตารางให้
เหน็ประเดน็ขอ้มลูทีส่กด้ออกจากชิน้งานวจิยัตา่งๆ	 
ถ้ามีการทำา	 meta-analysis	 ก็ให้แสดงผลเป็น
ตารางหรือกราฟ	 บทวิจารณ์	 สังเคราะห์เป็น 
องค์ความรู้ใหม่	ข้อเสนอแนะและสรุป		

4.	 กิตติกรรมประกาศ	 (ถ้ามี)	 สำาหรับผู้ให้ความ 
ช่วยเหลือทั้งทุนวิจัย	 ให้คำาปรึกษา	 หรือช่วยเก็บ
รวบรวมข้อมูล	 วิเคราะห์ผลวิจัย	 หรือแม้แต่ช่วย
พิมพ์หรือตรวจแก้ไขบทนิพนธ์

5.	 เอกสารอ้างอิง	 ต้องเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด	
โปรดอา้งองิวารสารสมาคมจิตแพทยใ์นฉบบักอ่นๆ
ในเนื้อหาที่ท่านทำาวิจัยอยู่	 จักขอบคุณอย่างยิ่ง
เพราะช่วยให้วารสารเป็นท่ีรู้จักเป็นประโยชน์ต่อ
วงการจิตเวชศาสตร์ไทย	 กำาหนดหมายเลขเรียง
ตามลำาดับการอ้างในเนื้อเรื่อง	 เลขอ้างในเรื่อง		 
(index	citation)	ใหใ้ชเ้ลขอารบคิตวัยก	(superscript)	 
ไม่ต้องมีวงเล็บการเขียนเอกสารอ้างอิงใช้ระบบ
แวนคูเวอร์	 ช่ือย่อของวารสารใช้ตาม	 Index	 

medicus	กรณีวารสารที่เป็น	non	index	medicus	
ให้ใส่ชื่อเต็มของวารสารนั้น	ดังตัวอย่างต่อไปนี้

1.	 บทความในวารสาร 
1.		 Halpern	SD,	Ubel	PA,	Caplan	AL.	Solid-

organ	 transplantation	 in	 HIV-infected	
patients.	N	Engl	J	Med	2002;	347:284-7.

2.		 Lewis	G,	Hawton	K,	Jones	P.	Strategies	for	
preventing	suicide.	Br	J	Psychiatry	1997;	
171:351-4.

3.		 Lortakul	M,	 Sookanich	 P,	 Sookying	 J.	
Thai	Hamilton	rating	scale	for	depression	 
development.	 Journal	 of	 Psychiatric	 
Association	of	Thailand	1996;	41:235-46.	
Thai

	 ถ้าผู้นิพนธ์มีน้อยกว่าหรือเท่ากับ	 6	 คน	 ให้ใส่ชื่อ 
ผู้นิพนธ์	ทุกคน	ถ้ามีมากกว่า	6	คน	ให้ใส่ชื่อ	6	คนแรก	 
ตามด้วย	 “et	 al.”	 สำาหรับเอกสารภาษาไทย	 ให้เขียน
เอกสารอ้างอิงเป็นภาษาอังกฤษ	โดยใช้นามสกุลขึ้นต้น	
ตามด้วยอักษรย่อชื่อต้นภาษาอังกฤษ	 ชื่อเรื่องภาษา
อังกฤษ		ดังตัวอย่างเช่น

4.		 Thavichachart	N,	Intoh	P,	Thavichachart	T,	 
Mek supa 	 O , 	 T a ngwongcha i 	 S ,	 
Sughondhabirom	A,				et	al.	Epidemiological	 
survey	of	mental	disorders	and	knowledge	 
attitude	 practice	 upon	mental	 health	
among	people	in	Bangkok	Metropolis.	J	
Med	Assoc	Thai	2001;	84	Suppl	1:118-26.

	 ถ้าผู้ผู้นิพนธ์เป็นช่ือองค์กรหรือหน่วยงาน	 ให้เขียน
ตัวอย่างดังนี้	

5.		 Diabetes	Prevention	Program	Research	
Group.	Hypertension,	insulin,	and	proinsulin	 
in	 participants	 with	 impaired	 glucose	 
tolerance.	Hypertension	2002;	40(5):679-86.
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	 ถ้าผู้นิพนธ์เป็น ท้ัง ช่ือบุคคลและองค์กรหรือ 
หน่วยงาน	ให้เขียนตัวอย่างดังนี้	

6.		 Vallancien	G,	 Emberton	M,	Harving	N,	
van	Moorselaar	RJ;	Alf-One	Study	Group.	
Sexual	 dysfunction	 in	 1,274	 European	
men	 suffering	 from	 lower	 urinary	 tract	
symptoms.	J	Urol	2003;	169(6):2257-61.

	 ถ้าไม่มีชื่อผู้นิพนธ์	ให้เขียนตัวอย่างดังนี้	
7.		 21st	 century	 heart	 solution	may	 have	 a	

sting	in	the	tail.	BMJ	2002;	325(7357):184.
2.		 หนังสือ
-	 ผู้นิพนธ์คนเดียวหรือหลายคน

8.	 Kaplan	HI,	Sadock	BJ.	Synopsis	of	psychiatry:	 
behavioral	 sciences,	 clinical	 psychiatry.	 
10th	ed.	Baltimore:	William	&	Wilkins;	2007

- ผูนิ้พนธค์นเดียวหรอืหลายคน	และมีชือ่บรรณาธกิาร
9.		 Breedlove	GK,	Schorfheide	AM.	Adolescent	 

pregnancy.	 2nd	 ed.	 Wieczorek	 RR,	 
editor.	White	Plains	(NY):	March	of	Dimes	 
Education	Services;	2001.

-	 บทความในหนังสือหรือตำารา
10.	 McKenna	MS.	Anorexia	nervosa	and	bulimic	

nervosa.	 In:	 Sederer	 LI,	 editor.	 Inpatient	 
psychiatry:	diagnosis	and	treatment.	Baltimore:	 
Williams	&	Wilkins;	1991.	p.141-66.

3.	เอกสารในงานประชุมวิชาการ	
-					Conference	proceedings

11.	 Harnden	P,	Joffe	JK,	Jones	WG,	editors.	
Germ	 cell	 tumours	 V.	 Proceedings	 of	
the	 5th	Germ	Cell	 Tumour	Conference;	
2001	Sep	13-15;	Leeds,	UK.	New	York:	
Springer;	2002.

- Conference	paper
12.	 Christensen	S,	Oppacher	F.	An	analysis	

of	 Koza’s	 computational	 effort	 statistic	

for	genetic	programming.	 In:	Foster	JA,	
Lutton	E,	Miller	J,	Ryan	C,	Tettamanzi	AG,	
editors.	Genetic	 programming.	 EuroGP	
2002:	Proceedings	of	 the	5th	European	
Conference	 on	Genetic	 Programming;	
2002	Apr	 3-5;	Kinsdale,	 Ireland.	Berlin:	
Springer;	2002.	p.	182-91.

4.	 รายงานผลวิจัยทางวิทยาศาสตร์	(Scientific or 
technical report)
-						Issued	by	funding/sponsoring	agency:

13.	 Yen	 GG	 (Oklahoma	 State	 University,	 
School	 of	 Electrical	 and	 Computer	 
Engineering,	 Stillwater,	 OK).	 Health	
monitoring	on	vibration	signatures.	Final	
report.	 Arlington	 (VA):	 Air	 Force	Office	
of	 Scientific	 Research	 (US),	 Air	 Force	
Research	Laboratory;	2002	Feb.	Report	
No.:	AFRLSRBLTR020123.	Contract	No.:	
F496209810049.

- วิทยานิพนธ์	(Dissertation)
14.	 Borkowski	MM.	Infant	sleep	and	feeding:	

a	telephone	survey	of	Hispanic	Americans 
	 [dissertation].	 Mount	 Pleasant	 (MI):	 
Central	Michigan	University;	2002.

5.		 บทความในหนังสือพิมพ์	(Newspaper article)
15.	 Tynan	 T.	Medical	 improvements	 lower	

homicide	rate:	study	sees	drop	in	assault	
rate.	The	Washington	Post.	2002	Aug	12;	
Sect.	A:2	(col.	4).

6.	 อ้างอิงพจนานุกรม	 (Dictionary and similar  
references)

16.	 Dorland’s	 illustrated	medical	dictionary.	
29th	 ed.	 Philadelphia:	W.B.	 Saunders;	
2000.	Filamin;	p.	675.
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วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย
ปีที่ 29 ฉบับที่ 1 มกราคม – มีนาคม 2564

สารบัญ หน้า

บรรณาธิการแถลง A

นิพนธ์ต้นฉบับ ความชุกของภาวะซึมเศร้าและปัจจัยที่เกี่ยวข้องในผู้สูงอายุ คลินิกผู้ป่วยนอก

เวชศาสตร์ครอบครัว โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

อิสรีย์	ศิริวรรณกุลธร,	วิชุดา	จิรพรเจริญ,	กนกพร	ภิญโญพรพาณิชย์,	

ชัยสิริ	อังกุระวรานนท์,	อัศวิน	โรจนสุมาพงศ์,	ชลอวัฒน์	อินปา,	นพคุณ	นันท์ศุภวัฒน์

1

ความชุกและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความเครียดและภาวะซึมเศร้าในสถานการณ์  

แพร่ระบาดโรคโควิด-19 ของประชาชนเขตคลินิกหมอครอบครัวบ้านทุ่งเสี้ยว 

อ�าเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

ธนาสิทธิ์	วิจิตราพันธ์

12

ผลของโปรแกรมกลุ่มการเสริมสร้างพลังอ�านาจต่อความสามารถในการ         

เผชิญปัญหาของผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย แผนกผู้ป่วยนอก          

โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์

สุบิน	สมีน้อย,	วิภาดา	คณะไชย,	อัชรา	ฦๅชา,	สาคร	บุบผาเฮ้า,	รัชชะฎา	ธารจันทร์

22

ความชุกและปัจจยัท่ีเกีย่วข้องกบัภาวะซมึเศร้าของผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้อง       

และผู้ดแูลในโรงพยาบาลสงขลา

สงัวาลย์	พงษ์ศร,	กฤษณ์	พงศ์พิรฬุห์

34

ความชุกของภาวะความเครียดของประชาชน (solastalgia) ต่อสภาวะหมอกควัน 

ของชุมชนต�าบลพระบาท อ�าเภอเมือง จังหวัดล�าปาง

สุพิมล	ขอผล,	ปิยธรณ์	เร่งเร็ว,	ภิชญาดา	สิริยาวาณิช,	สุวรรณ	วงศ์สุวรรณ
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STEP 1. Starting the Submission 

 
 

1.1  คลิกเลือกทุกช่อง 
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3.2  TITLE AND ABSTRACT 
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