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วัตถุประสงค์
เพื่อเผยแพร่บทความวิชาการ บทความวิจัย และบทความปริทัศน์ที่ มีขอบเขตเนื้อหาด้านการ
รักษาพยาบาล การบริหารจัดการโรงพยาบาล การจัดการสิ่งแวดล้อม นวัตกรรมและ R 2 R ของบุคลากร
ทางการแพทย์ นักวิชาการทั้งภายในและภายนอกโรงพยาบาล โดยกาหนดออกปีละ 3 ฉบับ ได้แก่ ฉบับที่
1 เดือนมกราคม – เมษายน ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม – สิง หาคม และฉบับที่ 3 เดือนกันยายน –
ธันวาคม
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คาแนะนาสาหรับผู้นิพนธ์บทความ
 บทความวิชาการ เป็นบทความที่นาเสนอเนื้อหาองค์ความรู้ใหม่ที่ได้ศึกษาและวิเคราะห์ประเด็น
ตามหลักวิชาการ ประกอบด้วย ชื่อเรื่องและชื่อผู้นิพนธ์บทความ บทคัดย่อ (ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
บทคัดย่อละไม่เกิน 350 คา) คาสาคัญจานวน 3 – 5 คา บทนา เนื้อหา สรุปผล กิตติกรรมประกาศ (ระบุ
แหล่ ง ทุ น สนั บ สนุ น การวิ จั ย และบุ คคลที่ ใ ห้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ในการวิ จั ย ) และและเอกสารอ้ า งอิ ง แบบ
Vancouver
 บทความปริทัศน์ เป็นบทความรวบรวมความรู้เรื่องใดเรื่องหนึ่งจากวารสารหรือหนังสือทั้งใน
และต่างประเทศ ประกอบด้วย ชื่อเรื่องและชื่อผู้นิพนธ์บทความ บทคัดย่อ (ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
บทคัดย่อละไม่เกิน 350 คา) คาสาคัญจานวน 3 – 5 คา บทนา เนื้อหา สรุปผล กิตติกรรมประกาศ (ระบุ
แหล่ ง ทุ น สนั บ สนุ น การวิ จั ย และบุ คคลที่ ใ ห้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ในการวิ จั ย ) และและเอกสารอ้ า งอิ ง แบบ
Vancouver
 บทความวิจัย ประกอบด้วย ชื่อเรื่องและชื่อผู้นิพนธ์บทความ บทคัดย่อ (ทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ บทคัดย่อละไม่เกิน 350 คา) คาสาคัญจานวน 3 – 5 คา บทนา วัตถุประสงค์การวิจัย
วิธีการวิจัย ผลการศึกษา อภิปรายและสรุปผล ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี) กิตติกรรมประกาศ (ระบุแหล่งทุน
สนับสนุนการวิจัยและบุคคลที่ให้ความช่วยเหลือในการวิจัย) และและเอกสารอ้างอิงแบบ Vancouver
 บทความต้นฉบับที่ส่งพิจารณานี้ต้องไม่เคยเผยแพร่ในวารสารใดมาก่อน และไม่อยู่ในระหว่าง
การพิจารณารอตีพิมพ์ในวารสารอื่น

การเตรียมต้นฉบับ
 พิมพ์บทความด้วยภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษและกระดาษขนาด A4 ด้วยโปรแกรม Microsoft
Word of Window ใช้อักษร TH SarabunPSK ขนาด 16 มีความยาวไม่เกิน 10 - 15 หน้า (รวม
เอกสารอ้างอิง)
 เนื้อหาบทความ พิ ม พ์ 2 คอลั ม น์ และเว้นระยะห่างจากขอบกระดาษด้านซ้ายและด้านบน
1.5 นิ้ว และเว้นขอบกระดาษด้านขวาและด้านล่าง 1 นิ้ว
 ชื่อผู้นิพนธ์พิมพ์ชิดขวา ตัวหนาขนาด 16 หากมีผู้นิพนธ์มากกว่า 1 ท่านให้ใส่เครื่องหมาย 1, 2
ตามลาดั บและระบุส ถานที่ ทางานของผู้ นิ พนธ์ แต่ ล ะท่ า นโดยแทรกเป็ นเชิ งอรรถด้ านล่ างของหน้า แรก
สาหรับผู้นิพนธ์หลักต้องระบุ E-mail ด้วย

การส่งบทความ
 ส่งบทความต้นฉบับได้ที่ E – mail : tuh.journal@gmail.com
 กองบรรณาธิการรวบรวมบทความและพิ จารณารูปแบบบทความเบื้องต้นก่อน หากรูปแบบตรง
ตามที่กาหนดไว้ จึงส่งบทความให้ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขานั้นพิจารณาผลงานอย่างน้อย 2 ท่าน เมื่อมีขอ
ปรับแก้หรือข้อเสนอแนะผู้ นิพ นธ์ ต้องด าเนิ นการปรับ แก้ภายในระยะเวลา 15 วั น นับ จากวัน ที่แจ้ง ผล
ประเมินบทความ
 บทความทีผ่ ่านการพิจารณาเรียบร้อยแล้วจะได้ลงเผยแพร่ตามช่วงเวลาที่เหมาะสม
ค

