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การเขียนอางอิงบทความจากสื่ออินเทอรเน็ต 
มีรูปแบบและองคประกอบเชนเดียวกับบรรณานุกรมท่ีเผยแพรท่ัวไป 

ในรูปสิ่งพิมพ รายละเอียดท่ีควรมี ไดแก ชื่อผูแตง ชื่อเร่ือง ปท่ีผลิต (เทียบ 

ไดกับปที่พิมพ) และตองมีขอมูลที่เก่ียวของกับการสืบคนเอกสารน้ัน ๆ 

ระบุไวไดแก วันท่ีและเดือนปที่สืบคน 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 พิมพเวนชอง 

 หางจากขอบกระดาษทุกดาน ดานละ 2.5 ซม. พิมพเวนบรรทัด 

 พิมพหนาเดียว และมีเลขหนากำกับ 

แยกภาพและตารางออกจากเน้ือหา 

ตนฉบบัเปนภาษาไทย ถาจำเปนตองใชภาษาอืน่ใหระบุ ไวในวงเลบ็ และ 

พิมพดวยตัวอักษรตัวพิมพเล็กท้ังหมด ยกเวนชื่อเฉพาะหรือคำยอ 

 ใชศพัทภาษาอังกฤษไดในกรณีท่ีเปนช่ือเฉพาะไมมคีำแปล เปนภาษาไทย 

 หรือการแปลทำใหสื่อความหมายผิดไปจากความหมายจริง 

ชื่อยา ใหใชชื่อ Generic แลววงเล็บชื่อทางการคา 

การสงตนฉบับ 
บทความทุกชนิดตองมีหนาแรก 

กรณีทีส่งตนฉบบัทีแ่กไขตามคำแนะนำของผูทรงคณุวุฒ ิตองแสดง สวนท่ี 

 แกไขแลว โดยการพิมพดวยสีแดง หรอื เนนตรงสวนท่ีแกไขในตนฉบบัท่ีพิมพ 

กรณีที่ผูนิพนธไมแกไขหรือเพ่ิมเติมเน้ือหาตามท่ีผูทรงคุณวุฒิ 

 แนะนำ กรุณามีหนังสือชี้แจงประกอบกับตนฉบับ 

อน่ึง ผูเขียนบทความควรเก็บตนฉบบัไว 1 ชดุ สงตนฉบบั 2 ชดุพรอมแผนดิสก 

 1 แผน หรือ สงเปน attached file ทางไปรษณียอิเล็กทรอนิกส ถึง 
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บรรณาธิการแถลง 

Thai Physiatrists in the 21st Century’

 ในเวชศาสตรฟนฟูสารฉบับที่ 2 นี้ มีการรวบรวมบทความวิชาการ 
และงานวิจัยท่ีหลากหลาย มีประเด็นท่ีนาสนใจคือ บทบาทของแพทย 
เวชศาสตรฟนฟูในศตวรรษที่ 21 ซึ่งราชวิทยาลัยแพทยเวชศาสตร 
ฟนฟูแหงประเทศไดเรียนเชิญ ศ.นพ.ประเวช วะสี มาบรรยาย และ 
รศ.พญ.สุขจันทร พงษประไพ ประธานราชวิทยาลัยฯ ไดถอดคำ 
บรรยายมาถายทอดใหแกสมาชิกไดอาน และในวารสารฉบับน้ี 
ศ.พญ.อารีรัตน สุพุทธิธาดา ไดเขียนบทฟนฟูวิชาเร่ืองการใชโบทูลิ- 
นัมทอกซิน ซึ่งจะมีบทบาทมากย่ิงข้ึนในวงการแพทย รวมท้ังวงการ 
แพทยเวชศาสตรฟนฟู สืบเน่ืองจากโบทูลินัมทอกซินชวยลดภาวะ 
กลามเน้ือหดเกร็ง ลดอุปสรรคตอการดำเนินชีวิต และทำใหผูพิการ 
สามารถเคล่ือนไหวและเคล่ือนท่ีไดดีขึ้น ดังน้ัน แพทยเวชศาสตร 
ฟนฟูที่ใหการดูแลรักษาและฟนสภาพผูพิการท่ีมีปญหาดังกลาว 
ควรอานบทความน้ี 
 อีกประเด็นหน่ึงท่ีกำลังมาแรงในปจจุบันคือ การใชหุนยนตเพ่ือ 
ชวยทำใหผูพิการสามารถเคล่ือนท่ีได หรืออีกนัยหน่ึงคือ สามารถ 
เดินได ท่ีเปนเปาหมายหลักของผูปวยพิการสวนใหญ และในปจจุบัน 
โรงพยาบาลหรือศูนยบางแหงไดนำเทคโนโลยีนี้มาใชบำบัดฟนสภาพ 
ผูปวยแลว จึงเปนโอกาสดีที่วารสารฉบับนี้ไดตีพิมพผลงานวิจัยท่ีอาจ 
ถือไดวาเปนชิ้นแรกในประเทศไทยท่ีเปนการวิจัยทางคลินิกท่ีทดลอง 
ใชหุนยนตชวยฝกเดินกับผูปวยอัมพาตครึ่งซีกจากโรคหลอดเลือด 
สมองระยะก่ึงเฉียบพลัน โดยเปรียบเทียบกับวิธีการฝกเดินแบบ 
ดั้งเดิมที่นักกายภพบำบัดใช ดังน้ัน แพทยเวชศาสตรฟนฟูที่สนใจ 
ดานน้ีควรอาน เพ่ือเปนขอมูลในการนำเทคโนโลยีนี้มาใชในอนาคต 
ที่ผานมา สวทช. ไดใหทุน และสนับสนุนคณาจารยในมหาวิทยาลัย 
บางแหงในประเทศไทยทำการศึกษาและสรางหุนยนตชวยเดินข้ึน 
แลว คาดวาในอนาคตอันใกล หุนยนตดังกลาวนาจะถูกนำมาใชได 
แพรหลายโดยไมมีขอจำกัดดานราคา เพราะราคาหุนยนตที่ผลิตได 
ในประเทศไทยนาจะมีราคาถูกวาท่ีนำเขาจากตางประเทศมาก 
 นอกจากผูปวยโรคหลอดเลือดสมองที่มีปญหาการเดินแลว ใน 
วารสารฉบับนี้ มีการนำเสนอเร่ืองคนพิการขาขาดไทย: กระบวนการ 
ตีตราและการปรับตัว ที่จะสรางความตระหนักใหแกแพทยเวช- 
ศาสตรฟนฟูและทีมฯ วา ไมควรคำนึงแตดานเทคโนโลยีเทาน้ัน แต 
ตองคำนึงถึงสังคมและจิตใจของผูพิการ โดยเฉพาะอยางย่ิงมุมมอง 
หรือทัศนคติของสังคมตอคนพิการดวย นอกจากน้ี แพทยเวชศาสตร 
ฟนฟูมีอีกบทบาทหน่ึงคือ การเปนผูบริหารองคกรท่ีตองคำนึงถึงคา 
ใชจายและการบริหารจัดการงานเวชกรรมฟนฟูใหมีประสิทธิภาพ 
ซึ่งในวารสารฉบับนี้ไดนำเสนองานวิจัย 2 ชิ้นคือ การศึกษายอนหลัง 
คารักษารวมท่ีโรงพยาบาลเรียกเก็บกรณีผูปวยบาดเจ็บไขสันหลังท่ี 
มีแผลกดทับ และผลลัพธของบริการกายภาพบำบัดของศูนยบริการ 
สาธารณสุข ในกรุงเทพมหานคร  
 สุดทาย สืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการกลางปของราชวิทยาลัยฯ 
ไดมีกลุมยอยเสาวนาเร่ืองการจัดการเรียนการสอนเวชศาสตรฟนฟู 
สำหรับนักศึกษาแพทย จึงไดนำขอสรุปที่นาสนใจรวมทั้งมาตรฐาน 
วิชาชีพท่ีแพทยสภาประกาศลาสุดในป พ.ศ. 2555 นี้มาถายทอดใช 
ไดรับทราบ เพ่ือเปนการกำหนดเน้ือหาสำหรับกระบวนวิชาน้ีตอไป 
ในอนาคต  
 จึงหวังเปนอยางย่ิงวาวารสารฉบับนี้จะเปนอีกฉบับหนึ่งที่แพทย 
เวชศาสตรฟนฟูทุกคนไมควรพลาด 
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