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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 ค คลที่ ให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ในการวิ จั ย ) และและเอกสารอ้ า งอิ ง แบบ
Vancouver
บทความปริทัศน์ เป็นบทความรวบรวมความรู้เรื่ องใดเรื่องหนึ่งจากวารสารหรือหนังสือทั้งใน
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 ค คลที่ ให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ในการวิ จั ย ) และและเอกสารอ้ า งอิ ง แบบ
Vancouver
บทความวิจัย ประกอบด้วย ชื่อเรื่องและชื่อผู้ นิพนธ์บทความ บทคัดย่อ (ทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอั งกฤษ บทคัด ย่อละไม่ เกิน 350 คา) คาส าคัญ จานวน 3 – 5 คา บทน า วั ตถุป ระสงค์การวิ จั ย
วิธีการวิจัย ผลการศึกษา อภิปรายและสรุปผล ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี) กิตติกรรมประกาศ (ระบุแหล่งทุน
สนับสนุนการวิจัยและบุคคลที่ให้ความช่วยเหลือในการวิจัย) และและเอกสารอ้างอิงแบบ Vancouver
บทความต้นฉบับที่ส่งพิจารณานี้ต้องไม่เคยเผยแพร่ในวารสารใดมาก่อน และไม่อยู่ในระหว่าง
การพิจารณารอตีพิมพ์ในวารสารอื่น

การเตรียมต้นฉบับ
พิมพ์บทความด้วยภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษและกระดาษขนาด A4 ด้วยโปรแกรม Microsoft
Word of Window ใช้ อั ก ษร TH SarabunPSK ขนาด 16 มี ค วามยาวไม่ เ กิ น 10 - 15 หน้ า (รวม
เอกสารอ้างอิง)
การเขียนในส่วนบทคัดย่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษประกอบด้วย 1 ความสาคัญของปัญหา
(Background) 2.วั ต ถุ ป ระสงค์ (Objective) 3.วิ ธี ด าเนิ น การวิ จั ย (Material and methods) 4. ผล
การศึกษา (Result) และ 5. สรุป (Conclusion)
เนื้อหาบทความพิ ม พ์ 2 คอลั ม น์ และเว้นระยะห่างจากขอบกระดาษด้านซ้ายและด้านบน 1.5
นิ้ว และเว้นขอบกระดาษด้านขวาและด้านล่าง 1 นิ้ว
ชื่อผู้นิพนธ์พิมพ์ชิดขวา ตัวหนาขนาด 16 หากมีผู้นิพนธ์มากกว่า 1 ท่านให้ใส่เครื่องหมาย 1, 2
ตามล าดั บ และระบุ ส ถานที่ ท างานของผู้นิ พ นธ์ แต่ ละท่ า นโดยแทรกเป็ น เชิ งอรรถด้ านล่ างของหน้ า แรก
สาหรับผู้นิพนธ์หลักต้องระบุ E-mail ด้วย
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การส่งบทความ
ส่งบทความต้นฉบับได้ที่ E – mail : tuh.journal@gmail.com
กองบรรณาธิการรวบรวมบทความและพิ จารณารูปแบบบทความเบื้องต้นก่อน หากรูปแบบตรง
ตามที่ กาหนดไว้ จึงส่งบทความให้ผู้ท รงคุณ วุฒิ ในสาขานั้นพิจารณาผลงานอย่างน้อย 2 ท่าน เมื่อมีข้ อ
ปรับ แก้หรือข้อเสนอแนะผู้ นิ พ นธ์ต้ องด าเนิ น การปรับ แก้ภายในระยะเวลา 15 วั น นั บ จากวัน ที่ แจ้ งผล
ประเมินบทความ
บทความทีผ่ ่านการพิจารณาเรียบร้อยแล้วจะได้ลงเผยแพร่ตามช่วงเวลาที่เหมาะสม

การเขียนเอกสารอ้างอิง
การเขียนเอกสารอ้างอิงของวารสารโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ใช้ระบบแวนคูเวอร์
(Vancouver style) ในที่นี้ขอเริ่มต้นในส่วนการเขียนอ้างอิงในเนื้อหาก่อน มีรายละเอียดดังนี้ การอ้างอิง
จะเขียนตามหลังข้อความหรือชื่อเจ้าของบทความ หน่วยงาน รวมถึงองค์กร ที่ได้มี การอ้างอิงจะใส่ตัวเลขใน
วงเล็บต่อท้าย โดยจะเริ่มต้นด้วยหมายเลข [1] ในการอ้างอิงอันดับแรกและเรียงต่อไปตามลาดับที่ได้มีการ
อ้างอิงไว้ สาหรับ กรณี การอ้างอิงซ้า เลขการอ้างอิงให้ใช้เลขลาดับ เดิม ที่ได้ระบุ ไว้ ส่วนการอ้างอิงท้าย
บทความนั้น จะจัดเรียงตัวเลขตามลาดับของการอ้างอิงที่ได้ระบุไว้ในเนื้อหาของบทความ
รูปแบบการเขียนเอกสารอ้างอิงท้ายบทความ มีดังนี้
ก. วารสาร
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