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การเขียนอางอิงบทความจากสื่ออินเทอรเน็ต 
มีรูปแบบและองคประกอบเชนเดียวกับบรรณานุกรมที่เผยแพรทั่วไป 

ในรูปสิ่งพิมพ รายละเอียดที่ควรมี ไดแก ชื่อผูแตง ชื่อเรื่อง ปที่ผลิต (เทียบ 

ไดกับปที่พิมพ) และตองมีขอมูลที่เกี่ยวของกับการสืบคนเอกสารนั้น ๆ 

ระบุไวไดแก วันที่และเดือนปที่สืบคน และยูอารแอล 

 Einstein, A. (2000). Relativity: The special and general theory 

 (R.W. Lawson, Trans.). New York: Bartleby. com. (printing 

 version was published by Henry Holt, .New York in 1920). 

 Retrieved August 21, 2002, from http://www.Bartleby.com/173/ 

การใชภาษาและการพิมพตนฉบับ 

 ใชแบบอกัษร Cordial new หรอื Cordial UPC ขนาด 14 พมิพเวนชอง 

 หางจากขอบกระดาษทุกดาน ดานละ 2.5 ซม. พิมพเวนบรรทัด 

 พิมพหนาเดียว และมีเลขหนากำกับ 

 แยกภาพและตารางออกจากเนื้อหา 

 ตนฉบบัเปนภาษาไทย ถาจำเปนตองใชภาษาอืน่ใหระบ ุไวในวงเลบ็ และ 

 พิมพดวยตัวอักษรตัวพิมพเล็กทั้งหมด ยกเวนชื่อเฉพาะหรือคำยอ 

 ใชศพัทภาษาองักฤษไดในกรณทีีเ่ปนชือ่เฉพาะไมมคีำแปล เปนภาษาไทย 

 หรือการแปลทำใหสื่อความหมายผิดไปจากความหมายจริง 

 ชื่อยา ใหใชชื่อ Generic แลววงเล็บชื่อทางการคา 

การสงตนฉบับ 
 บทความทุกชนิดตองมีหนาแรก 

 กรณทีีส่งตนฉบบัทีแ่กไขตามคำแนะนำของผูทรงคณุวฒุ ิตองแสดง สวนที่ 

 แกไขแลว โดยการพมิพดวยสแีดง หรอื เนนตรงสวนทีแ่กไขในตนฉบบัทีพ่มิพ 

 กรณีที่ผูนิพนธไมแกไขหรือเพิ่มเติมเนื้อหาตามที่ผูทรงคุณวุฒิ 

 แนะนำ กรุณามีหนังสือชี้แจงประกอบกับตนฉบับ 
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บรรณาธิการแถลง 

‘Multidisciplinary’ vs ‘Interdisciplinary’

 คำวา ‘multidisciplinary’ แปลเปนไทยวา สหสาขาวิชาชีพ 
ถูกกลาวถึงมากในระยะหลัง เพราะการดูแลรักษาและฟนสภาพ 
ผูปวยแบบองครวมและครอบคลุมจำเปนตองมีบุคลากรทาง 
การแพทยจากหลากหลายวิชาชีพ เชน แพทยเวชศาสตรฟนฟู, 
พยาบาล, นักกายภาพบำบัด, นักกิจกรรมบำบัด, นักกายอุปกรณ, 
นักอรรถบำบดั และอื่น ๆ 
 เปนที่นาสังเกตวา ในระยะหลังมีการใชคำวา ‘interdisciplinary’ 
แทนคำวา ‘multidisciplinary’ เพราะทีมเวชกรรมฟนฟูบางทีม 
ประกอบดวยบุคลากรจากหลากหลายวิชาชีพจริง แตการทำงานนั้น 
ตางคนตางทำ ไมเชื่อมโยงเปนเนื้อเดียวกัน และไมสงเสริมกัน ทั้งนี้ 
เพราะขาดการสื่อสารระหวางกัน; ดังนั้น คำวา ‘interdisciplinary’ 
จึงมีความหมายที่สงเสริมใหบุคลาการสหสาขาวิชาชีพทำงาน 
รวมกันอยางแทจริง ,  มีการสื่อสารภายในทีม  ( int ra- team 
communication) และที่สำคัญ ทุกคนกำหนดเปาหมายการทำงาน 
สำหรับผูปวยรวมกัน (common goal) โดยมีผูปวยเปนศูนยกลาง 
(patient-centered) จึงทำใหทีมทำงานมีประสิทธิภาพ (efficiency), 
ไดประสิทธิผล (effectiveness) และผูปวยไดประโยชนอยางแทจริง 
 อนึ่ง บอยครั้งที่ทีมเวชกรรมฟนฟูตองทำงานรวมกับแพทยตาง 
สาขา หรือ บุคคลอื่นที่เกี่ยวของ จึงมีความจำเปนอยางยิ่งที่จะตองมี 
การสื่อสารระหวางทีม หรือ cross-functional team communication; 
ดังนั้น แพทยเวชศาสตรฟนฟูควรรับรูดวยวาผูปวยที่ทีมดูแลนั้น 
อาจมีความจำเปนตองไดรับการบำบัดรักษาโดยแพทยผูเชียวชาญ 
ตางสาขา ซึ่งมีบทบาททำใหผูปวยมีอาการทุเลาและสงเสริมความ 
สามารถของผูปวยเชนกัน  
 บทฟนฟูวิชาการในวารสารฉบับนี้ เปนเรื่องตอเนื่องจากฉบับที่ 
3 ของป 2554 เกี่ยวกับ การผาตัดภาวะสมองพิการ ซึ่งแสดงใหเห็น 
ถึงความจำเปนอยางยิ่งของการทำงานเพื่อผูปวยโดยสหสาขาวิชาชีพ; 
ตัวอยางเชน ทีมเวชกรรมฟนฟูกำหนดเปาหมายรวมกันใหเด็กสมอง 
พิการเดินไดโดยใชเครื่องชวยพยุงเดินชนิดมีลอหนา โดยแพทย 
เวชศาสตรฟนฟูใชเทคนิคฉีดยาเขากลามเนื้อเพื่อลดการหดเกร็ง, 
นักกายภาพบำบัดสอนใหผูปกครองรูจักกายบริหารเพื่อยืดกลามเนื้อ 
และเพิ่มพิสัยขอสะโพก, ขอเขา และขอเทา; นักกิจกรรมบำบัด 
แนะนำทานั่ง, ทานอน และทายืน เพื่อปองกันกลามเนื้อหดคางและ 
ขอยึดติด และนักกายอุปกรณทำอุปกรณพยุงขอเทาเพื่อควบคุม 
การเคลื่อนไหวของขอเทาและเทาและสงเสริมการเดิน; แตบางครั้ง 
วิธีการที่ใชดังกลาวอาจไมพอเพียง แพทยเวชศาสตรฟนฟูจึงควรให 
ขอมูลเพิ่มเติมแกผูปกครองของผูปวยเกี่ยวกับแนวทางการบำบัด 
รักษาอื่นเพื่อเปนทางเลือกเพิ่มเติม เชน การผาตัดแกไขทางประสาท- 
ศัลยศาสตร เปนตน  
 ดังนั้น ผูที่สนใจและใหการบำบัดฟนสภาพเด็กสมองพิการ 
(หรือที่ราชบัณฑิตสถาน บัญญัติศัพท วา ‘อัมพาตสมองใหญ’) ควร 
อานบทฟนฟูวิชาการในฉบับนี้ เพื่อเพิ่มพูนความรูใหกวางขวางขึ้น 
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