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คาแนะนาสาหรับการส่ งต้ นฉบับ
วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุ ขภาพจิต
วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุ ขภาพจิต มีความยินดีขอเรี ยนเชิ ญสมาชิกทุกท่านส่ งบทความวิชาการ
นวัตกรรม และบทความวิจยั ที่เกี่ยวกับสุ ขภาพจิต การพยาบาลจิตเวช และสาขาที่เกี่ยวข้องเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ ทั้งนี้มี
ข้อตกลงในการส่ งบทความลงตีพิมพ์ดงั นี้
1. ผลงานที่ส่งมาให้พิจารณาเพื่อตีพิมพ์ตอ้ งไม่เคยตีพิมพ์หรื ออยูร่ ะหว่างการพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารอื่น
2. ผูน้ ิพนธ์ตอ้ งสมัครเป็ นสมาชิกสมาคมพยาบาลจิตเวชแห่งประเทศไทย และสมาชิกวารสารการพยาบาลจิต
เวชและสุ ขภาพจิต (ใบสมัครสมาชิกฯ) ซึ่งเป็ นวารสารทางการพยาบาลราย 4 เดือน (3 ฉบับต่อปี ) และจะได้รับ
วารสารฉบับที่เขียนอีก 1 เล่ม
3. กรณี ผนู ้ ิพนธ์มากกว่า 1 ท่าน ให้แนบต้นฉบับหนังสื อแสดงความยินยอมของผูน้ ิพนธ์ร่วมมาด้วย และต้อง
มีลายเซ็นจริ งของผูน้ ิพนธ์ทุกคน กรณี บทความวิจยั ที่เป็ นวิทยานิพนธ์ ต้องระบุอาจารย์ที่ปรึ กษาในใบส่ งผลงาน
ตีพิมพ์โดยวงเล็บต่อท้ายหลังลายเซ็น(ใบส่ งผลงานตีพิมพ์)
4. เรื่ องที่ส่งเข้าตีพิมพ์ ตั้งแต่ฉบับที่ 1 ปี พ.ศ. 2557 เป็ นต้นไปต้องชาระเงินเพื่อเป็ นค่าใช้จ่ายในการ
ดาเนินการ 500 บาท
5. บทความที่ได้รับการตีพิมพ์แล้ว จะเป็ นลิขสิ ทธิ์ ของวารสารการพยาบาลจิตเวชและสุ ขภาพจิต
ความรับผิดชอบ
บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารการพยาบาลจิตเวชและสุ ขภาพจิต ถือเป็ นผลงานทางวิชาการและเป็ นความ
คิดเห็นส่ วนตัวของผูน้ ิพนธ์ ไม่ใช่ความเห็นของสมาคมฯ หรื อกองบรรณาธิ การ ผูน้ ิพนธ์ตอ้ งรับผิดชอบต่อเนื้ อหา
สาระที่นาเสนอในบทความของตน
การรับบทความตีพมิ พ์
กองบรรณาธิ การขอสงวนสิ ทธิ์ ในการตรวจทานแก้ไขต้นฉบับและการพิจารณาตีพิมพ์ตามลาดับก่อนหลัง
ทั้งนี้ตน้ ฉบับที่ส่งมาจะได้รับการพิจารณาตรวจทานจากผูท้ รงคุณวุฒิในด้านนั้นอย่างน้อย 2 ท่าน กองบรรณาธิ การจะ
ส่ งความเห็น ตลอดจนข้อเสนอแนะของผูท้ รงคุณวุฒิให้ผนู ้ ิพนธ์ หากต้นฉบับที่เสนอมาได้รับการพิจารณาตีพิมพ์ทาง
กองบรรณาธิ การจะแจ้งให้ผนู ้ ิพนธ์เจ้าของบทความทราบ เพื่อให้ผนู ้ ิพนธ์แก้ไขต้นฉบับตามข้อเสนอแนะจาก
ผูท้ รงคุณวุฒิ เมื่อผูน้ ิพนธ์ได้ปรับปรุ งเสร็ จสิ้ นแล้วและส่ งคืนมา บรรณาธิ การจะแจ้งท่านถึงการตีพิมพ์ในฉบับที่
กาหนดและออกหนังสื อรับรองการลงตีพิมพ์ให้ท่าน จากนั้นทางกองบรรณาธิ การจะจัดส่ งฉบับพิมพ์ร่างให้ผนู ้ ิพนธ์
ตรวจทานครั้งสุ ดท้ายก่อนการตีพิมพ์อีกครั้ง โดยผูน้ ิพนธ์ตอ้ งส่ งต้นฉบับที่ปรับแก้และตรวจทานแก้ไขแล้วคืนมาที่
กองบรรณาธิ การตามเวลาที่กาหนด
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การส่ งบทความ
ส่ งบทความต้นฉบับที่พิมพ์ในกระดาษ A 4 เรี ยบร้อยแล้วจานวน 3 ชุด พร้อม CD ระบุโปรแกรมที่ใช้และ
ชื่อแฟ้ มข้อมูล พร้อมแนบใบส่ งผลงานตีพิมพ์ที่มีลายเซ็นจริ งของผูน้ ิพนธ์ทุกคน ระบุชื่อสถานที่ หมายเลขโทรศัพท์
และ E-mail address ของผูน้ ิพนธ์ที่สามารถติดต่อได้ และแนบเอกสารที่แสดงถึงการเป็ นสมาชิกสมาคมพยาบาล
จิตเวชแห่งประเทศไทยและสมาชิกสมาชิกวารสารการพยาบาลจิตเวชและสุ ขภาพจิต และหลักฐานการโอนเงินค่า
ดาเนินการ ส่ งมาที่
บรรณาธิการวารสารการพยาบาลจิตเวชและสุ ขภาพจิต
สมาคมพยาบาลจิตเวชแห่งประเทศไทย
112 สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
คลองสาน กรุ งเทพฯ 10600
การเตรียมต้ นฉบับ
ก. รูปแบบของต้ นฉบับ
1. ต้นฉบับพิมพ์ดว้ ยคอมพิวเตอร์โปรแกรมสาเร็ จรู ป MS Word for Windows จานวน 10 – 14 หน้า (รวม
รายการอ้างอิง) โดยใช้แบบอักษร Angsana new ขนาด 16 การกั้นขอบหน้า เว้น 1 นิ้วทั้ง 4 ด้าน ระยะห่างระหว่าง
บรรทัด ใช้ single space การย่อหน้า 1.27 ซม. หรื อ 0.5 นิ้ว ใช้กระดาษพิมพ์ขนาด A 4 พิมพ์หน้าเดียว และพิมพ์
เลขหน้ากากับทุกแผ่น
2. ชื่อเรื่ อง พิมพ์ไว้หน้าแรกตรงกลางทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยที่ชื่อเรื่ องภาษาอังกฤษ เป็ น
ตัวพิมพ์ใหญ่ (Uppercase) ทั้งหมด (ดังตัวอย่าง)
3. ชื่อผูน้ ิพนธ์และวุฒิการศึกษาสู งสุ ด เขียนไว้ใต้ชื่อเรื่ องโดยเยื้องไปทางขวามือ โดยมีชื่อผูเ้ ขียนและวุฒิ
การศึกษาภาษาไทย และถัดไปเป็ นวงเล็บชื่อผูเ้ ขียนภาษาอังกฤษพร้อมวุฒิการศึกษาภาษาอังกฤษ (กรณี สาเร็ จ
การศึกษาหลักสู ตร International program หรื อสาเร็ จการศึกษาจากต่างประเทศ ที่ชื่อภาษาไทยก็ยงั คงเป็ นวุฒิ
การศึกษาภาษาอังกฤษ ส่ วนนักศึกษาที่ส่งตีพิมพ์เนื่องจากยังไม่สาเร็ จการศึกษาจึงขอให้ใส่ วฒ
ุ ิปริ ญญาตรี )
4. ระบุแหล่งทุนสนับสนุนการศึกษาไว้ที่เชิงอรรถ
5. ใส่ เครื่ องหมาย * ที่ทา้ ยชื่ อผูเ้ ขียนและเชิงอรรถหน้าที่ 1 ระบุ Corresponding author ตาแหน่งวิชาการ
หน่วยงานหรื อสถาบันที่ผนู ้ ิ พนธ์อยูข่ ณะทาการวิจยั และ Email Address
6. กรณี มีผนู้ ิพนธ์หลายคน เขียนถัดจาก Corresponding author ใส่ เครื่ องหมาย * ที่ทา้ ยชื่อผูน้ ิพนธ์และ
เชิงอรรถหน้าที่ 1 ระบุตาแหน่งวิชาการ หน่วยงานหรื อสถาบันที่ผนู ้ ิพนธ์อยูข่ ณะทาการวิจยั (ดังตัวอย่าง)
7. กรณี เป็ นวิทยานิพนธ์ให้ระบุไว้ที่เชิงอรรถ เช่น “ วิทยานิพนธ์ พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาการพยาบาลจิตเวชและสุ ขภาพจิต คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย” (ดังตัวอย่าง)
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ข. การใช้ ภาษาและภาพ
1. การใช้ภาษาไทย ยึดหลักของราชบัณฑิตยสถาน พยายามหลีกเลี่ยงการใช้ภาษาอังกฤษในข้อความ
ภาษาไทย ยกเว้นกรณี จาเป็ น และไม่ใช้คาย่อ (นอกจากเป็ นคาที่ยอมรับกันโดยทัว่ ไป) การแปลศัพท์องั กฤษเป็ นไทย
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หรื อการเขียนทับศัพท์ให้ยดึ หลักของราชบัณฑิตยสถาน การใช้การเขียนศัพท์ภาษาอังกฤษในวงเล็บที่อยูใ่ นเนื้อเรื่ อง
ภาษาไทยให้ใช้อกั ษรตัวเล็ก เช่น ความแข็งแกร่ งในชีวติ (resilience) ยกเว้นชื่อเฉพาะให้ข้ ึนต้นด้วยอักษรตัวใหญ่
เช่น แบบสอบถามปริ มาณการดื่มสุ รา (Time Line Follow Back/ TLFB)
2. ภาพต้องเป็ นภาพขาวดา ขนาด 3 X 5 นิ้ว ถ้าเป็ น Artwork เขียนด้วยหมึกดาบนกระดาษมันสี ขาว
คาบรรยายภาพให้พิมพ์แยกไว้ใต้ภาพ มีหมายเลขกากับพร้อมทั้งลูกศรแสดงด้านบนของภาพเขียนด้วยดินสอเบาๆ ที่
ด้านหลัง กรณี ที่เป็ นภาพที่มีลิขสิ ทธิ์ ตอ้ งได้รับการอนุ ญาตก่อนและต้องมีการอ้างอิงให้ถูกต้อง
ค. บทความวิชาการ เรี ยงลาดับหัวข้อ ดังนี้
1. บทคัดย่อ (abstract) ภาษาอังกฤษไม่เกิน 250 คา และ คาสาคัญ (keywords) 2-5 คา
2. บทคัดย่อ (abstract) ภาษาไทยไม่เกิน 250 คา และ และ คาสาคัญ (keywords) 2-5 คา
3. การเรี ยงหัวข้อของเนื้อเรื่ องให้พิจารณาตามความเหมาะสมแต่จะต้องประกอบด้วยบทนา เนื้อหาและสรุ ป
ง. บทความวิจัย เรี ยงลาดับหัวข้ อ ดังนี ้
1. บทคัดย่อ (abstract) ภาษาอังกฤษและภาษาไทย อย่างละ ไม่เกิน 250 คา และคาสาคัญ (keywords) 2-5
คา ไม่ตอ้ งใส่ references ส่ วนค่าสถิติอาจใส่ เท่าที่จาเป็ นเท่านั้น โดยเขียนเป็ น 4 หัวข้อคือ วัตถุประสงค์ วิธีการศึกษา
ผลการศึกษา และสรุ ป (ดังตัวอย่าง)
3. ความสาคัญของปั ญหา
4.วัตถุประสงค์ของการวิจยั
5.กรอบแนวคิดและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง (ในกรณี งานวิจยั เชิงคุณภาพใช้เป็ นแนวคิดเบื้องต้นแทนกรอบ
แนวคิด)
6. คาถามการวิจยั (ถ้ามี)
7. สมมติฐาน (ถ้ามี)
8. วิธีการดาเนินการวิจยั ระบุแบบวิจยั ประชากร กลุ่มตัวอย่าง วิธีการเลือก/สุ่ มตัวอย่าง การกาหนดขนาด
ตัวอย่าง สถานที่ทาการวิจยั การพิทกั ษ์สิทธิ กลุ่มตัวอย่างหรื อผูใ้ ห้ขอ้ มูล เครื่ องมือและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และ
การวิเคราะห์ขอ้ มูล (กรณี การวิจยั เชิงคุณภาพให้เป็ นไปตามระเบียบวิธีวจิ ยั ที่ใช้)
9. ผลการวิจยั เสนอผลให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการวิจยั ตามลาดับให้ชดั เจน และนาเสนอในรู ป
ตาราง แผนภูมิ หรื อรู ปภาพ ในประเด็นที่สาคัญ (การนาเสนอค่าสถิติใดๆ ที่มีค่าไม่เกิน 1 เช่น ค่า r และ p ไม่ตอ้ งมี
เลข 0 นาหน้า ทศนิยม เช่น r = .15, หรื อ p < .01)
10. อภิปรายผล เขียนเป็ นความเรี ยงแสดงถึงความเชื่อมโยงของตัวแปรที่ศึกษาทั้งหมด หรื อผลการวิจยั
กับกรอบแนวคิดหรื อแนวคิดเบื้องต้น รวมทั้งความเชื่อมโยงกับงานวิจยั ที่ผา่ นมา
11. ข้อเสนอแนะในการนาผลวิจยั ไปใช้และประเด็นในการวิจยั ครั้งต่อไป
12. กิตติกรรมประกาศ ไม่เกิน 5 บรรทัด (ถ้ามี)
13. เอกสารอ้างอิง ใช้ระบบ American Psychological Association (APA) style
(5th edition) ซึ่ งเอกสารอ้างอิงท้ายบทและในเนื้อหาต้องตรงกัน (รายละเอียดในหัวข้อการเขียนเอกสารอ้างอิง)
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การเขียนเอกสารอ้างอิง
การอ้างอิงเอกสาร ใช้ระบบ American Psychological Association (APA) style (5thedition) โดยอ้างชื่อและปี
ที่ตีพิมพ์ ซึ่ งมีรายละเอียดดังนี้
1. การอ้างอิงในเนือ้ หา
1.1 ใช้ระบบนาม – ปี (Name – year system) ชื่อผูแ้ ต่งภาษาไทย ให้เขียนชื่อและนามสกุล ส่ วนผูแ้ ต่ง
ภาษาอังกฤษ ให้เขียนเฉพาะนามสกุล แล้วตามด้วยปี ที่ตีพิมพ์ เช่น
........... โรคซึ มเศร้ามีแนวโน้มเป็ นโรคเรื้ อรังและกลับเป็ นซ้ า (รณชัย คงสกนธ์, 2548)
………นักศึกษาต้องปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงตามวัยและการใช้ชีวติ ในมหาวิทยาลัย (Arnett, 1994)
1.2 ในการอ้างอิงโดยอ้างชื่อผูเ้ ขียนในเนื้ อหา ถ้าผูเ้ ขียนเป็ นชาวต่างประเทศให้เขียนอ้างอิงโดยอ้างชื่อ
สกุล (lastname) เป็ นภาษาไทย ตามด้วยวงเล็บชื่อสกุลภาษาอังกฤษและปี ที่ตีพิมพ์ หลังข้อความที่อา้ งอิง ตัวอย่างเช่น
..............สอดคล้องข้อเสนอแนะของ กรอท์เบอร์ก (Grotberg, 2001) ที่กล่าวไว้วา่ ..................
1.3 ในการอ้างอิงโดยอ้างชื่อผูเ้ ขียนในเนื้ อหา ที่อา้ งอิงจากภาษาไทยให้เขียนชื่อ นามสกุลผูเ้ ขียนแล้วตาม
ด้วยวงเล็บปี ที่ตีพิมพ์ เช่น
...............จากการศึกษาของ ศิริไชย หงษ์สงวนศรี และปราโมทย์ สุ คนิชย์ (2545) พบว่า...............
1.4 กรณี ผเู้ ขียนมี 2 คน ให้เขียนชื่อและนามสกุล (ภาษาไทย) หรื อ นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) ของทั้ง 2 คน
ทุกครั้ง โดยเชื่อมด้วยคาว่า “และ” ในภาษาไทย หรื อใช้ เครื่ องหมาย “&” สาหรับภาษาอังกฤษ เช่น
................จากผลการศึกษาที่ผา่ นมาพบว่ามีความสัมพันธ์ระหว่างความแข็งแกร่ งในชีวติ และพฤติกรรม
เสี่ ยง (Ellis & Torabi, 1994)
1.5 กรณี มีผเู้ ขียน 3-5 คน เมื่ออ้างอิงครั้งแรก ให้เขียนชื่อและนามสกุล (ภาษาไทย) หรื อนามสกุล
(ภาษาอังกฤษ) ของทุกคน ระหว่างชื่อผูเ้ ขียนให้ใส่ เครื่ องหมายลูกน้ าคัน่ (,) และใส่ เครื่ องหมาย & ระหว่างคนก่อน
สุ ดท้ายและคนสุ ดท้าย และเมื่อต้องอ้างอิงครั้งต่อไปให้เขียนชื่อผูเ้ ขียนคนแรกเพียงคนเดียว และ ตามด้วย “และ
คณะ” หรื อ et al. เช่น
ครั้งที่ 1: การพักผ่อน การออกกาลังกาย (Drum, McBride, Metsch, Neufeld, & Sawatsky, 2005)
ครั้งที่ 2: การดูแลตนเองก่อน เช่น การทาความสะอาดร่ างกาย (Drum et al., 2005)
1.6 ผูแ้ ต่งมีต้ งั แต่ 6 คนขึ้นไป การอ้างอิงตั้งแต่ครั้งแรก ใส่ ชื่อผูเ้ ขียนคนแรกเพียงคนเดียวตามด้วย คาว่า
“และคณะ” ในภาษาไทย หรื อใช้ “et al.” สาหรับภาษาอังกฤษ (แต่ในเอกสารอ้างอิงท้ายบทความให้ใส่ ชื่อผูเ้ ขียนทั้ง
6 คน และในกรณี มากกว่า 6 คน ให้เขียนชื่ อ เฉพาะ 6 คนแรก แล้วใส่ “และคณะ” หรื อ
et al.) เช่น ............(วิมลรัตน์ วันเพ็ญ และคณะ, 2553) หรื อ...................(Jones et al., 2003).
1.7 ถ้าอ้างอิงเนื้อหาจากแหล่งทุติยภูมิ (secondary source) หรื อแหล่งซึ่ งผูเ้ ขียนมิได้อ่านจาก primary
source เองให้ใส่ คาว่า “อ้างใน” “as cited in” แล้วตามด้วยชื่อผูเ้ ขียน และปี จากแหล่งที่ท่านอ่าน เช่น
........กรอท์เบอร์ก (อ้างใน พัชริ นทร์ นินทจันทร์ , 2555)
........ ฟรอย์ด (Freud as cited in Skinner, 1923), the characteristics ….
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1.8 หากมีเอกสารอ้างอิงหลายฉบับใน ข้อความเดียวกัน ให้เรี ยงชื่อผูแ้ ต่งชื่ อแรกตามอักษร และคัน่ เอกสาร
แต่ละฉบับด้วย semicolon (;) ถ้ามีท้ งั ภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้เขียนภาษาไทยก่อน เช่น
.......... (นุจรี ย ์ ภู่ระย้า, 2553; สมโภชน์ เอี่ยมสุ ภาษิต, 2553; Mannuzza, Klein, & Moulton, 2008)
2. การคัดลอกข้ อความ
ในกรณี ที่เป็ นข้อความที่คดั ลอกมาต้องอยูใ่ นเครื่ องหมายคาพูด “............” และใส่ เลขหน้าด้วย ดังตัวอย่าง
.......... การบริ การพยาบาลเป็ น “การใช้ศาสตร์ และศิลปะเพื่อการบริ การสุ ขภาพแก่ผรู ้ ับบริ การ” (กุลยา
ตันติผลาชีวะ, 2549, หน้า 4)
3. การอ้างอิงท้ายบทความ
3.1 บทความทัว่ ไป ใส่ ชื่อผูร้ ่ วมงานทุกคน ถ้ามากกว่า 6 คน ให้ใส่ ชื่อ 6 คนแรกตามด้วย et al. และใส่
เครื่ องหมายวรรคตอน พิมพ์ตวั เอียงสาหรับชื่อหนังสื อ หรื อชื่อวารสาร และ volume number ส่ วนฉบับที่ (issue) ไม่
ต้องใช้ตวั เอียงและไม่ตอ้ งเว้นวรรคระหว่างปี ที่และฉบับที่ ส่ วนการใช้ตวั อักษรนั้นถ้าเป็ นชื่อหนังสื อจะให้ใช้
ตัวพิมพ์ใหญ่ (Uppercase) เฉพาะอักษรตัวแรกคาแรกเท่านั้น (ยกเว้นชื่ อเฉพาะ) แต่ถา้ เป็ นชื่อวารสารให้ใช้ตวั พิมพ์
ใหญ่สาหรับอักษรตัวแรกของทุกคา ยกเว้นคาบุพบท เช่น
Cate A. R., Harris, D. L., Boswell, W., James, W. L., & Peters, A. V. (1991). Trance and clay therapy. Chicago:
Chicago University Press.
Spitch, M. L., Verzy, H. N., & Blegen, M. A. (2001). Nursing experience and education effect on quality of care.
Journal of Nursing Administration, 91(1), 33 – 39.
3.2 ถ้าผูแ้ ต่งชื่อเดียวกัน ให้เรี ยงปี ที่พิมพ์ จากปี ก่อนถึงปี ล่าสุ ด และถ้ามีผแู ้ ต่งสองชื่อ เรี ยงชื่อแรก ก่อนแล้ว
ตามด้วยชื่อที่สอง เช่น
Berndt, T. J. (1992). Friendship and friends’ influence in adolescence. Current Directions in Psychological
Science, 1, 156 – 159.
Berndt, T. J. (1999). Friends’ influence on students’ adjustment to school. Educational Psychologists,
34, 15 – 34.
Berndt, T. J., & Keefe, K. (1995). Friends’ influence on adolescents’ adjustment to school. Child Development,
66, 1312 -1329.
3.3 การอ้างอิงเฉพาะบทในหนังสื อ
Hollander, E. P. (2003). Leadership and social exchange process. In K. J. Gergen, M. S. Greengerg, & R. H. Willis
(Eds.). Social exchange: Advance in theory and research (pp. 103 – 118). New York: Plenum.
3.4 การเขียนอ้างอิง Electronic Journal Article กรณีทมี่ ีการระบุ DOI (Digital Object Identifier) เช่ น
Cook, P. E., & Hinman, L. (1999). Criminal profiling: science and art. Journal of Contemporary Criminal
Justice, 15(3), 230-241. doi: 10.1177/1043986299015003002
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3.5 การเขียนอ้างอิง Electronic Journal Article กรณีที่ไม่ มีการระบุ DOI ให้ ใช้ URL เช่น
Vandenbos. G., Knapp. S., & Doe, J. (2001). Role of reference elements in the selection of resources by
psychology undergraduates. Journal of Bibliographic Research, 5, 117 – 123. Retrieved October 13,
2005, from http://www.netlibrary.com
พนม เกตุมาน. (2550). พฤติกรรมเสี่ ยงในวัยรุ่ น. สื บค้นเมื่อ 2 มิถุนายน 2553, จาก
http://www.psyclin.co.th/new_page_78.htm
3.6 การเขียนอ้างอิง Electronic Article จากฐานข้ อมูล (Database)
Jacobson, J. W., Mulick, J. A., & Schwartz, A. A. (1995). A history of facilitated communication: Science,
pseudoscience, and antiscience. American Psychologist, 50, 750-765. Retrieved May 2, 2005, from
PsychINFO database.
3.7 วิทยานิพนธ์
กุลธิดา สุ ภาคุณ. (2548). ผลของโปรแกรมการบาบัดทางพฤติกรมความคิดต่ อภาวะซึ มเศร้ าในผู้ป่วยโรค
ซึ มเศร้ า. วิทยานิพนธ์พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลสุ ขภาพจิตและจิตเวช,
คณะพยาบาลศาสตร์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
Kittivongvisut, A. (2001). Relationships between resilience factors, perception of adversities, and
risk behaviors in vocational students. Unpublished master’s thesis in Nursing Science
(Community Health Nursing), Faculty of Graduate Studies, Mahidol University, Thailand.

