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การเขียนอางอิงบทความจากสื่ออินเทอรเน็ต
มีรูปแบบและองคประกอบเชนเดียวกับบรรณานุกรมท่ีเผยแพรท่ัวไป
ในรูปสิง่พมิพ  รายละเอียดท่ีควรมี ไดแก ชือ่ผูแตง ชือ่เร่ือง ปท่ีผลติ (เทียบ
ไดกบัปท่ีพิมพ) และตองมีขอมูลท่ีเกี่ยวของกับการสืบคนเอกสารนัน้ ๆ
ระบุไวไดแก วนัท่ีและเดอืนปท่ีสืบคน และยอูารแอล
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การใชภาษาและการพิมพตนฉบับ
ใชแบบอักษร Cordial new หรือ Cordial UPC ขนาด 14 พมิพเวนชอง
หางจากขอบกระดาษทกุดาน ดานละ 2.5 ซม. พิมพเวนบรรทัด
พมิพหนาเดยีว และมีเลขหนากํากบั
แยกภาพและตารางออกจากเนือ้หา
ตนฉบับเปนภาษาไทย ถาจําเปนตองใชภาษาอื่นใหระบุ ไวในวงเล็บ และ
พมิพดวยตวัอักษรตวัพมิพเลก็ท้ังหมด ยกเวนชือ่เฉพาะหรอืคํายอ
ใชศัพทภาษาอังกฤษไดในกรณท่ีีเปนช่ือเฉพาะไมมคีําแปล เปนภาษาไทย
หรือการแปลทําใหสื่ อความหมายผิดไปจากความหมายจริง
ชือ่ยา ใหใชชื่อ Generic แลววงเล็บชื่อทางการคา

การสงตนฉบบั
บทความทกุชนิดตองมีหนาแรก
กรณีท่ีสงตนฉบับท่ีแกไขตามคําแนะนําของผูทรงคุณวุฒิ ตองแสดง สวนท่ี
แกไขแลว โดยการพมิพดวยสีแดง หรือ เนนตรงสวนท่ีแกไขในตนฉบับท่ีพิมพ
กรณีท่ีผู นิพนธไมแกไขหรือเพิ่มเติมเน้ือหาตามที่ผูทรงคุณวุฒิ
แนะนํา กรุณามีหนังสอืชีแ้จงประกอบกับตนฉบับ
อน่ึง ผูเขยีนบทความควรเกบ็ตนฉบับไว 1 ชุด สงตนฉบับ 2 ชุดพรอมแผนดสิก
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Center Pattern Generators (CPGs)
ปจจุบันหลักการฟนฟูสมรรถภาพผูปวยผูพิการไดพัฒนา

กาวไกล ในประเทศที่พัฒนาแลวมีการใชเทคโนโลยีเพื่อการฟนฟู
กันอยางกวางขวางไดแก การกระตุนไฟฟาเพือ่พัฒนากําลังกลามเน้ือ
ท่ีออนแรงและเปนอัมพาตใหกลับมาทํางาน (functional electrical
stimulation, FES) ไดอีกคร้ัง และการใชลูไฟฟาควบคูไปกับการพยุง
ตัวเพื่อฝกกาวเดิน (body weight support treadmill training) ซึ่ง
ปจจบัุนถอืวาเปนกลไกสําคญัท่ีชวยพัฒนาใหกลามเน้ือขาฟน

ชวง 3-4 ปท่ีผานมางานเวชกรรมฟนฟขูองโรงพยาบาลบางแหง
ในประเทศไทยได นําเทคโนโลยีและวิทยากรดานน้ีมาใหบริการ
ฟนฟูสมรรถภาพแกผูปวยอัมพาตแลว และมีผลงานวิจัยเบื้องตนกับ
ผูปวยหลอดเลือดสมองเปนท่ีนาพอใจสอดคลองกับงานวิจัยของ
ตางประเทศ ดังน้ันแพทยเวชศาสตรฟนฟูและนักกายภาพบําบัด
ควรใหความสนใจหาความรูดานน้ีมากข้ึน และนําวิธีการน้ีมาใชอยาง
มีประสทิธิภาพยิง่ข้ึน

เปนท่ีพิสูจนแลววาในไขสันหลังของสัตวและมนุษยเราน้ีมี
ศนูยกลางประสาทควบคมุการเคลือ่นไหวเปนจงัหวะโดย อัตโนมัต ิหรือ
ท่ีเรียกวา center pattern generators (CPG) ตัวอยางท่ีเห็นไดชดัคือ
ศูนยกลางประสาทควบคุมการเดิน ซึง่ CPG อยูท่ีไขสนัหลังระดบัเอว
ดงัน้ัน เม่ือกระตุนใหผูปวยกาว เดนิซ้าํ ๆ  เปนจงัหวะ จงึเปนการกระตุนให
CPG กลบัมาทํางาน ไดอีกคร้ัง

วารสารฉบับน้ี มีบทความฟ นฟูวิชาการเกี่ ยวกับหลักการ
กระตุนศนูยกลางประสาทควบคมุการกาวเดนิท่ีไขสนัหลงั และหลกัการ
เรียนรู ทักษะการเคลื่ อนไหวที่ เกี่ ยวของกับเทคนิคการเดินแบบ
โลโคมอเตอรเธอราพ ีซึง่จะทําใหผูอานเขาใจหลกัการ มากข้ึน และนํามา
ประยุกต ใช ไดอยางเหมาะสมยิ่ งข้ึ น เพื่ อเพิ่ มสมรรถภาพและ
คุณภาพชีวิตใหแกผูปวยผูพิการ เพราะการยืนเดินไดน้ันเปนการ
เคลือ่นไหวพืน้ฐานทีจ่ําเปนของมนษุย

นอกจากการเดินแลว การใชมือทํางานกมี็ความจําเปน เชนกนั
การควบคุมใหมือกลับมาเคลื่ อนไหว ใชการไดอีกคร้ังตองอาศัย
ประสาทรับรูและประสาทสั่ งการควบคุม ชวงทศวรรษที่ผานมามี
การทดลองใชกระจกเพื่อสะทอนมือขางปกติ ซึง่สะทอนใหเห็นเสมือน
หน่ึงวาเปนมืออีกขางหนึ่งซึ่งเปนอัมพาต ท้ังน้ีเพื่อใหผูปวยโรคหลอด
เลือดสมองคิดท่ีจะขยับเขยื้ อนเคลื่ อนไหวมือน้ันใหเหมือนอยาง
ท่ีเห็นในกระจก งานวจิยัท่ีนําเสนอในวารสารฉบบัน้ีเปนเพยีงการศกึษา
นํารองกบัผูปวยโรคหลอดเลอืดสมองเร้ือรังและไมใหผลตามทีค่าดการณ
บงบอก ใหเราตระหนักวาการใชเทคนิคกระตุนควบคุมการเคลือ่นไหว
ใหระบบประสาทฟนน้ัน เวลาที่ควรฝกน้ันนาจะมีความสําคัญตอการ
ฟนตัว น่ันคือ ยิ่งมีโอกาสบําบัดฟนฟูเร็ว ผลการฟนตัวก็นาจะดีกวา
เพราะเม่ือปลอยท้ิงไวนาเกินไประบบประสาทมีการปรับสภาพภายใน
ระบบประสาทเองซึง่มักขัดขวางการฟนตวัได
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