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การเตรียมต้ นฉบับ

เวชศาสตร์ ฟืน้ ฟูสาร มีนโยบายเผยแพร่งานวิจยั และวิชาการ
ได้ แก่ นิพนธ์ต้นฉบับ, สิ่งประดิษฐ์ -วิจยั สิ่งประดิษฐ์ รายงานผู้ป่วย,
บทความฟื น้ ฟูวิชาการ รวมทังบทความพิ
้
เศษ ทังนี
้ ้ ต้ นฉบับ ที่ขอ
ตีพิมพ์ต้องเป็ นภาษาไทย ไม่เคยตีพิมพ์ และต้ องผ่านกระบวนการ
พิจารณาของกองบรรณาธิการและผู้ทรงคุณวุฒิ (peer review)

หน้ าแรก (Title page) ประกอบด้ วย ชื่อเรื่องไทยและอังกฤษ, ชื่อผู้
นิพนธ์ ไทยและอังกฤษ พร้ อมคุณวุฒิ , สถานที่ทางานขณะทาวิจยั
ระบุชื่อผู้รับผิดชอบต้ นฉบับ พร้ อมหมายเลขโทรศัพท์ และที่อยูอ่ ีเมล

ประเภทบทความ
นิพนธ์ ต้นฉบับ (Original article) เป็ นผลงานวิจยั รวมทังวิ
้ จยั
สิ่งประดิษฐ์ ประกอบด้ วยหัวข้ อต่อไปนี ้ บทคัดย่อภาษาไทย,
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ, บทนา, วิธีการศึกษา, ผลการศึกษา, ตาราง
และภาพประกอบ รวมไม่เกิน 6 ตาราง/รูป, บทวิจารณ์,
กิติกรรมประกาศ (ถ้ ามี) และเอกสารอ้ างอิงที่จาเป็ น 20-30 เรื่อง
และความยาวไม่เกิน 10 หน้ ากระดาษ A4
บทความฟื ้ นฟูวิชาการ (Review article) เป็ นบทความที่รวบรวม
องค์ความรู้ใหม่เกี่ยวกับเวชศาสตร์ ฟืน้ ฟู ที่ผ้ อู า่ นนาไปประยุกต์ได้
องค์ประกอบเหมือนนิพนธ์ต้นฉบับ ทังนี
้ ้ ตารางและภาพประกอบ
รวมไม่เกิน 4 ตาราง/รูป, เอกสารอ้ างอิงที่ทนั สมัย ไม่เกิน 20 เรื่อง
และความยาวไม่เกิน 6 หน้ ากระดาษ A4
นวัตกรรม (Innovation) เป็ นบทความที่นาเสนอกระบวนการ,
เทคโนโลยีหรือผลิตภัณฑ์ ที่อาจเป็ นของใหม่ หรื อ นามาปรับ ใช้ ใน
รูปแบบใหม่ องค์ประกอบเหมือนนิพนธ์ต้นฉบับ ทังนี
้ ้ ตารางและ
ภาพ ประกอบรวมไม่เกิน 4 ตาราง/รูป, เอกสารอ้ างอิงไม่เกิน 20
เรื่อง และความยาวไม่เกิน 6 หน้ ากระดาษ A4
รายงานผู้ป่วย (Case report) ที่น่าสนใจ และเป็ นประโยชน์ตอ่ การ
รักษาฟื น้ สภาพ องค์ประกอบประกอบเหมือนนิพนธ์ต้นฉบับ ทังนี
้ ้
ตารางและภาพประกอบ รวมไม่เกิน 2 ตาราง/รูป, เอกสารอ้ างอิงไม่
เกิน 10 เรื่อง และความยาวไม่เกิน 4 หน้ ากระดาษ A4
บทความสัน้ (Short communication) เป็ นรายงานวิจยั ฉบับย่อ
ตารางและภาพประกอบ รวมไม่เกิน 2 ตาราง/รูป, เอกสารอ้ างอิงไม่
เกิน 10 เรื่อง และความยาวไม่เกิน 4 หน้ ากระดาษ A4
บทความพิเศษ (Special article) ที่เขียนโดยเป็ นผู้มีประสบการณ์
และต้ องการแสดงความคิดเห็นที่น่าสนใจ รวมทังบทความที
้
่สรุป
จากการประชุมวิชาการ/การสัมมนา และ เป็ นประโยชน์แก่ผ้ อู า่ น
ความยาวไม่เกิน 4 หน้ ากระดาษ A4
จดหมายถึงบรรณาธิการ (Letter to editor) เป็ นบทความที่
ผู้เขียนต้ องการแสดงความเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับบทความที่เคย
ตีพิมพ์ในเวชศาสตร์ ฟืน้ ฟูสาร โดยมีองค์ ประกอบด้ วยได้ แก่ ชื่อเรื่อง,
บทความที่อ้างถึง และเนื ้อความ พร้ อมเอกสารอ้ างอิงอื่น (ถ้ ามี) ไม่
เกิน 5 เรื่อง, ตาราง/รูป ไม่เกิน 1 ตาราง/รูป และความยาวไม่เกิน 2
หน้ ากระดาษ A4

หน้ าถัดไป ได้ แก่
 บทคัดย่ อไทย (ไม่เกิน 350 คา) และอังกฤษ (abstract) (ไม่
เกิน 300) คาประกอบด้ วย วัตถุประสงค์ (objectives), รูปแบบ
การวิจยั (study design), สถานที่ทาการวิจยั (setting), กลุม่
ประชากร (subjects), วิธีการศึกษา (methods), ผลการศึกษา
(results), สรุป (conclusion) และคาสาคัญ (keywords) ไม่
เกิน 5 คา
 บทนา รวมวัตถุประสงค์การศึกษาวิจยั ไว้ ยอ่ หน้ าสุดท้ าย
 วิธีการศึกษา ประกอบด้ วย กลุม่ ประชากร, วัสดุอปุ กรณ์
วิธีการวิจยั และ การวิเคราะห์ทางสถิติ กรณีงานวิจยั ที่กระทา
กับมนุษย์ ระบุหมายแลขโครงการวิจยั ที่ได้ ผ่านการรับรองทาง
จริยธรรมการวิจยั ในมนุษย์แล้ ว พร้ อมชื่อหน่วยงานที่อนุมตั ิ
 ผลการศึกษา รวมตาราง, ภาพประกอบขาวดาลาย อาจมี
ลูกศรชี ้จุดสาคัญพร้ อมหมายเลขกากับ
คาอธิบายอยูเ่ หนือ
ตาราง หรืออยูใ่ ต้ ภาพ ห้ ามเขียนลงบนภาพ ไม่ควรปรากฏหน้ า
ผู้ป่วย ยกเว้ นมีคายินยอมจากผู้ป่วยประกอบ ส่วนภาพวาด ใช้
เส้ นดาหนาพอสมควร เขียนบนกระดาษขาว ทังนี
้ ้ ตารางและ
ภาพประกอบ รวมแล้ วไม่เกิน 6 ชิ ้น พิมพ์แยกจากเนื ้อหา
 บทวิจารณ์ ที่รวมสรุปไว้ ยอ่ หน้ าสุดท้ ายเป็ นสรุป
 เอกสารอ้ างอิง เขียนระบบแวนคูเวอร์ การให้ หมายเลขลาดับ
การอ้ างอิงเรียงตามเนื ้อหาที่ปรากฏ ใช้ เลขอารบิคและอยูใ่ น
เครื่องหมายวงเล็บ ( ) และเป็ นตัวยก

การใช้ ภาษาและการพิมพ์ ต้นฉบับ







ใช้ แบบอักษร Cordial new หรือ Cordial UPC ขนาด 14
พิมพ์ ห่างจากขอบกระดาษทุกด้ าน ด้ านละ 2.5 ซม.
แยกภาพประกอบและตารางออกจากเนื ้อหา
ต้ นฉบับภาษาไทย ถ้ าจาเป็ นต้ องใช้ ภาษาอื่น หรือมีตวั ย่อ ให้
ระบุไว้ ในวงเล็บ และพิมพ์ด้วยตัวอักษรตัวพิมพ์เล็กทังหมด
้
ยกเว้ นชื่อเฉพาะหรือคาย่อ
ใช้ ศพั ท์ภาษาอังกฤษได้ ในกรณีที่เป็ นชื่อเฉพาะ และไม่มีคา
แปลเป็ นภาษาไทย หรือ การแปลทาให้ สื่อความหมายผิด
ชื่อยา ให้ ใช้ ชื่อ Generic แล้ ววงเล็บชื่อทางการค้ า

การส่ งต้ นฉบับ กระทาได้ 2 วิธี คือ
 ส่งเป็ นไฟล์ (.doc) หรื อไฟล์ภาพ แนบถึงบรรณาธิการ
jtrm.thairehab@gmail.com โดยตังชื
้ ่อไฟล์เป็ นชื่อผู้
นิพนธ์ และต่อท้ ายด้ วยวันที่ยื่นเรื่ อง
 เข้ าสู่ระบบ submission-online

