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 วารสารเวชศาสตรฟนฟู เปนวารสารที่มี peer review มีนโยบาย 

เผยแพรงานวิจัย ดานเวชศาสตรฟนฟูนิพนธตนฉบับ สิ่งประดิษฐ วิจัยส่ิง 

ประดิษฐ รายงานผูปวยและบทความวิชาการท่ีผูนิพนธเปนสมาชิกของ 

ราชวิทยาลัยแพทยเวชศาสตรฟนฟูและสมาคมเวชศาสตรฟนฟู แหง 

ประเทศไทย 

 อน่ึง ผลงานที่ขอตีพิมพตองไมเคยตีพิมพหรือกำลังสงตีพิมพท่ีอื่นใด 

กรณีงานวิจัยหรือ วิจัยส่ิงประดิษฐที่กระทำกับมนุษยผูนิพนธตองสง 

หนังสอืยืนยันวาโครงการวิจยัดังกลาวไดผานการ รบัรองทางจริยธรรมการ 

วิจัยในมนุษยแลวและแนบมากับตนฉบับดวย 

ประเภทบทความ 

นิพนธตนฉบับ (Original article) เปนผลงานวิจัยประกอบดวย 

บทคดัยอภาษาไทย และภาษา องักฤษ บทนำ วิธีการศึกษา ผลการศึกษา 

บทวิจารณ สรุปและเอกสาร อางอิง 10-20 เร่ือง ความยาวไมควรเกิน 10 

หนากระดาษ A4 

บทความฟนฟูวิชาการ (Review article) เปนบทความท่ีรวบรวม 
องคความรูใหมเ ก่ียวกับ เวชศาสตรฟนฟูที่ผูอานนำไปประยุกตได 
ประกอบดวย บทนำ องคความรูที่รวบรวมอยางเปน ระบบและกระชับ 
สรปุพรอมเอกสารอางองิท่ีทนัสมยั บทความไมควรเกิน 8 หนากระดาษ A4 

รายงานผูปวย (Case report) เปนรายงานผูปวยท่ีนาสนใจ และคิดวา 
เปนประโยชน ตอการรักษาดูแลฟนฟูผูปวยตอไป ประกอบดวยบทคัดยอ 
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ บทนำ ประวัติ ผูปวย ผลการตรวจท่ีจำเปน 
ผลการรักษา วิจารณ ขอเสนอแนะ สรปุ และเอกสารอางอิง ไมเกิน 10 เร่ือง 
ความยาวไมเกิน 6 หนากระดาษ A4 

สิ่งประดิษฐ ประกอบดวย บทคัดยอภาษาไทย และภาษาอังกฤษ บทนำ 
รวมทัง้วัตถุประสงค รายละเอียดสวนประกอบ วิธีทำ บทวิจารณ ขอดขีอเสีย 
สรุป และเอกสารอางอิง ความยาวไมเกิน 5 หนากระดาษ A4 

วิจัยสิ่งประดิษฐ ใชหลักเกณฑเหมือนกับนิพนธตนฉบับ 

บทความพิเศษ ผูเขียนมักจะเปนผูมีประสบการณทางใดทางหนึ่งและ 

ใชประสบการณ นีเ้ขียนแสดงความคดิเห็นอะไรสกัอยางทีอ่ยูในใจเกีย่วกับ 
แงใดแงหน่ึงของเรือ่งน้ัน รวมทัง้ เร่ืองทีน่าสนใจจากการประชมุวชิาการท้ังใน 

และตางประเทศท่ีเห็นวาเปนประโยชนแกผูอาน ความยาวไมเกิน 4 หนา 

กระดาษ A4 

บทความส้ัน (Short communication) เปนบทความวิชาการคลาย 
รายงานวิจัย ฉบับยอ กะทัดรัด มีอารัมภบท วัตถุประสงค วิธีการศึกษา 

ผลการศึกษาบทวิจารณ เอกสารอางอิงไมเกิน 10 เร่ือง และภาพหรือ 
ตารางไมเกิน 2 ภาพ 

การเตรียมตนฉบับ 

 
หนาแรก (Title page) 

 ชื่อเรื่อง ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

 ชื่อผูนิพนธทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ พรอมคุณวุฒิและสถานท่ี 

 ทำงาน ขณะท่ีทำงานวิจัย 

ชื่อผูรับผิดชอบตนฉบับ พรอมที่อยูปจจุบันซึ่งสามารถติดตอได 

 พรอมโทรศัพท โทรสารและ/ที่อยูอีเมล 

บทคัดยอ (Abstract) 

ภาษาไทย มีความยาวไมเกิน 450 คำ 

ภาษาอังกฤษ มีความยาวไมเกิน 350 คำ ประกอบดวย 

 วัตถุประสงค Objectives 

 รูปแบบการวิจัย Study design 

 สถานท่ีทำการวิจัย Setting 

 กลุมประชากร Subjects 

 วิธีการศึกษา Methods 

 ผลการศึกษา Results 

 สรุป  Conclusion 

 คำสำคัญ  Keywords 

เนื้อหาบทความ ประกอบดวย 

บทนำ รวมถึงวัตถุประสงคการศึกษาวิจัย 

วิธีการศึกษา รวมถึงกลุมประชากร วัสดุอุปกรณ ขั้นตอนการวิจัย 

 การวิเคราะหทางสถิติ 

ผลการศึกษา รวมทั้งตาราง ภาพประกอบ ภาพถายขาวดำขนาด
 โปสการด ภาพชัดเจน อาจติดลูกศรช้ีจุดสำคัญพรอมหมายเลข 
 กำกับและคำอธิบายใตตารางและภาพ หามเขียนลงบนภาพ ไมควร 
 ปรากฏหนาผูปวย ยกเวนมีคำยินยอมจากผูปวยประกอบ สวนภาพ 
 วาดใชเสนดำหนาพอสมควร เขียนบนกระดาษขาว ทั้งน้ี ตารางและ 
 ภาพประกอบรวมแลว ไมเกิน 6 ชิ้น พิมพแยกจากเน้ือหา 

บทวิจารณ/รวมสรุปเปนยอหนาสุดทาย 
 กิตติกรรมประกาศ (ถามี) ระบุชื่อบุคคล หรือหนวยงานพรอมเหตุผล 

เอกสารอางอิง เขียนระบบแวนคูเวอร ปกติการใหหมายเลขลำดับ 
 การอางอิงจะตองเรียงตามเน้ือหาของเร่ืองที่ระบุในเน้ือเรื่อง การระบุ 
 ลำดับเลขท่ีเอกสารอางอิง การใหหมายเลขตาราง ใชเลขอารบิคและ 
 อยูในเครื่องหมายวงเล็บ ( ) ดูรายละเอียด ที่http://www.library. 
 uq.edu.au/training/citation/vancouv.html#text สวนช่ือยอ วารสาร 

 ใหใชอักษรยออิง Medline (ดู http://www.nlm.nih.gov) 

ตัวอยางการเขียนเอกสารอางอิง 

การเขียนอางอิงวารสาร 

ชื่อผูแตง [ไมเกิน 6 ชื่อ, แทนช่ือที่เกินดวย et al (คณะ)]. ชื่อเรื่อง. 

ชื่อวารสาร ป ค.ศ. (หรือ พ.ศ.); ฉบับที่: เลขหนา. 

Poole JL, Whitney SL. Motor assessment scale for stroke 

 patients: concurrent validity and interrater reliability. Arch 
 Phys Med Rehabil 1988; 69: 195-7. 

ปยะภัทร เดชพระธรรม, รัตนา มีนะพันธ, ประเสริฐ จันทร, สมลักษณ 
 เพียรมานะกิจ, เสาวลักษณ  จันทรเกษมจิต, อำไพ อยูวัลย.  ความนา 

 เช่ือถือของแบบประเมินบารเธล ฉบับภาษาไทยในผูปวยโรคอัมพาต
 หลอดเลือดสมอง. เวชศาสตรฟนฟูสาร 2549; 16: 1-9. 

คำแนะนำสำหรับผูนิพนธ 
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การเขียนอางอิงบทจากหนังสือหรือตำรา 
ชื่อผูแตง, ชื่อบทที่อางอิง. ใน (In): ชื่อบรรณาธิการ, editor(s). ชื่อหนังสือ, 

พิมพครั้งท่ี ed. เมืองที่พิมพ: สำนักพิมพ; ปที่พิมพ. หนา เลขหนา. 

Phillips SJ, Whisnant JP. Hypertension and stroke. In: Laragh JH, Brenner 

 BM, editors. Hypertension: pathophysiology, diagnosis, and 

 management. 2nd ed. New York: Raven Press; 1995. p. 465-78. 

อรฉัตร โตษยานนท. การฟนฟูผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง. ใน 

 : เสก อักษรานุเคราะห. ตำราเวชศาสตรฟนฟู. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ 

 เทคนิค 19; 2539: หนา 539. 

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 

 รศ.พญ.อภิชนา โฆวินทะ ภาควิชาเวชศาสตรฟนฟู 

 คณะแพทยศาสตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม เชียงใหม 50200 

 E-mail: apichana@med.cmu.ac.th 
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 “โรคหัวใจกับการออกกำลังกาย”  

 จากขอมูลดานสุขภาพของประชากรไทยท่ีรายงานลาสุด (พ.ศ. 

2553) พบวา เม่ืออิง DALY (Disability Adjusted Life Year, DALY = 

จำนวนปท่ีตายกอนกำหนด (Year of Life Losses, YLL) รวมกับจำนวน 

ปที่มีชีวิตอยูกับความพิการ (Years Living with Disability, YLD)) โรค 

หัวใจและหลอดเลือดทำใหประชากรไทยท้ังชายและหญิงที่มีอายุระหวาง 

45-59 ป สูญเสียจำนวนป DALY สูงเปนอันดับสอง คือ สูญเสีย 36 ปตอ 

1,000 ป โดยรอยละ 15 เปนจำนวนปท่ีสูญเสียไปกับความพิการ สวน 

ประชากรไทยท้ังชายและหญิงท่ีมีอายุต้ังแต 60 ปขึ้นไปน้ัน โรคหลอดเลือด 

และหัวใจกลายเปนสาเหตุอันดับแรกท่ี DALY สูงสุด คือ เทากับ 100 ป 

ตอ 1,000 ป ทั้งน้ี รอยละ 10 เปนปที่สูญเสียไปกับความพิการ 

 จากขอมูลดังกลาว สะทอนใหเห็นวาบทบาทของแพทยเวชศาสตร- 

ฟนฟูตอการบำบัดฟนสภาพผูปวยโรคหัวใจและหลอดเลือดมีแนวโนมสูง 

ขึ้น เน่ืองจากอายุขัยเฉล่ียของคนไทยสูงข้ึน ลาสุดในป พ.ศ. 2553 รอยละ 

8.7 ของประชากรไทยมีอายุมากกวา 65 ป และคาดวาในป พ.ศ. 2563 

จะเพ่ิมเปนรอยละ 12.4 และ เพ่ิมเปนรอยละ 17.4 ในป พ.ศ. 2573 ดังนั้น 

ถาแพทยเวชศาสตรฟนฟูสามารถทำใหผูปวยมีสมรรถภาพดี ไมมีความ 

พิการ ก็จะทำใหผูปวยมี YLD ลดลง 

 การออกกำลังกายถือเปนสวนหน่ึงของขบวนการฟนฟูสมรรถภาพ 

ผูปวยโรคหัวใจและหลอดเลือด และเปนปจจัยสำคัญท่ีชวยควบคุมความ 

ดันเลือด, ระดับไขมันในเลือด และน้ำหนักตัว ซึ่งเปนตนเหตุของโรคหัวใจ 

และหลอดเลือด และในกรณีหลังผาตัดหัวใจ การออกกำลังกายหลัง 

ผาตัดมีแนวโนมทำใหผูปวยกลับไปทำงานไดหลังผาตัดเร็ว 

 แตจากรายงานการศึกษาทัศนคติของแพทยประจำบาน(ที่ปรากฏใน 

เวชศาสตรฟนฟูสารฉบับน้ี)พบวา แพทยประจำบานสวนใหญเคยแนะนำ 

ผูปวยใหออกกำลังกาย แตกลับพบวาแพทยประจำบานสวนนอยท่ีออก 

กำลังกายอยางสม่ำเสมอ และเปนท่ีนาตกใจเม่ือพบวารอยละ 25 ของ 

แพทยประจำบานไมออกกำลังกายเลยในชวง 6 เดือนท่ีผานมา ขอมูลน้ี 

อาจเปนอุทธาหรณเตือนใหแพทยตระหนักวา ถาละเลยการออกกำลังกาย 

แพทยก็อาจกลายเปนผูปวยท่ีเปนโรคหัวใจและหลอดเลือด และอาจสงผล 

ทำใหประเทศไทยขาดแคลนแพทยกอนเวลาอันควร อน่ึงปจจุบัน ประเทศ 

ไทยผลิตแพทยไดประมาณ 2,300 คน และมีจำนวนแพทยเวชศาสตรฟนฟู 

ทั้งประเทศนอยกวา 400 คน  

 ดังน้ัน อยากเชิญชวนใหแพทยเวชศาสตรฟนฟู และผูสนใจอานบท 

ฟนฟูวิชาการ และนิพนธตนฉบับท่ีเก่ียวของกับการฟนฟูหัวใจ, ปจจัยท่ี 

เก่ียวของกับการกลับไปทำงานของผูปวยหลังผาตัดหัวใจ และทัศนคติและ 

พฤติกรรมการออกกำลังกายของแพทยประจำบาน ทั้งน้ี เวชศาสตรฟนฟู 

นอกจากจะเปนศาสตรที่ใชฟนสภาพผูปวยผูพิการแลว ยังเปนศาสตรที่ 

ปองกันความพิการดวย 
 

รศ.พญ.อภิชนา โฆวินทะ 

บรรณาธิการ 
 

บรรณาธิการแถลง 


