
ค าแนะน าส าหรับผู้นิพนธ์  
 

เวชศาสตร์ฟืน้ฟสูาร มีนโยบายเผยแพร่งานวิจยัและวิชาการ 
ได้แก่ นิพนธ์ต้นฉบบั, สิ่งประดิษฐ์-วิจยัสิ่งประดิษฐ์ รายงานผู้ ป่วย, 
บทความฟืน้ฟวูิชาการ รวมทัง้บทความพิเศษ ทัง้นี ้ต้นฉบบั ที่ขอ
ตีพิมพ์ต้องเป็นภาษาไทย ไมเ่คยตีพิมพ์ และต้องผ่านกระบวนการ
พิจารณาของกองบรรณาธิการและผู้ทรงคณุวฒิุ (peer review)  

 

ประเภทบทความ 
 

นิพนธ์ต้นฉบับ (Original article) เป็นผลงานวิจยั รวมทัง้วิจยั
สิ่งประดิษฐ์ ประกอบด้วยหวัข้อตอ่ไปนี ้ บทคดัยอ่ภาษาไทย, 
บทคดัยอ่ภาษาองักฤษ, บทน า, วิธีการศกึษา, ผลการศกึษา, ตาราง
และภาพประกอบ รวมไมเ่กิน 6 ตาราง/รูป, บทวิจารณ์, 
กิติกรรมประกาศ (ถ้ามี) และเอกสารอ้างอิงที่จ าเป็น 20-30 เร่ือง 
และความยาวไมเ่กิน 10 หน้ากระดาษ A4 
 

บทความฟ้ืนฟูวิชาการ (Review article) เป็นบทความที่รวบรวม
องค์ความรู้ใหมเ่ก่ียวกบัเวชศาสตร์ฟืน้ฟ ู ที่ผู้อา่นน าไปประยกุต์ได้ 
องค์ประกอบเหมือนนิพนธ์ต้นฉบบั ทัง้นี ้ ตารางและภาพประกอบ 
รวมไมเ่กิน 4 ตาราง/รูป, เอกสารอ้างอิงที่ทนัสมยั ไมเ่กิน 20 เร่ือง 
และความยาวไมเ่กิน 6 หน้ากระดาษ A4 
 

นวัตกรรม (Innovation) เป็นบทความที่น าเสนอกระบวนการ, 
เทคโนโลยีหรือผลิตภณัฑ์ ที่อาจเป็นของใหม ่หรื อ น ามาปรับ ใช้ใน
รูปแบบใหม ่องค์ประกอบเหมือนนิพนธ์ต้นฉบบั ทัง้นี ้ ตารางและ
ภาพ ประกอบรวมไมเ่กิน 4 ตาราง/รูป, เอกสารอ้างอิงไมเ่กิน 20 
เร่ือง และความยาวไมเ่กิน 6 หน้ากระดาษ A4 
 

รายงานผู้ป่วย (Case report) ที่น่าสนใจ และเป็นประโยชน์ตอ่การ
รักษาฟืน้สภาพ องค์ประกอบประกอบเหมือนนิพนธ์ต้นฉบบั ทัง้นี ้
ตารางและภาพประกอบ รวมไมเ่กิน 2 ตาราง/รูป, เอกสารอ้างอิงไม่
เกิน 10 เร่ือง และความยาวไมเ่กิน 4 หน้ากระดาษ A4  
 
 

บทความสัน้ (Short communication) เป็นรายงานวิจยัฉบบัยอ่ 
ตารางและภาพประกอบ รวมไมเ่กิน 2 ตาราง/รูป, เอกสารอ้างอิงไม่
เกิน 10 เร่ือง และความยาวไมเ่กิน 4 หน้ากระดาษ A4  
 

บทความพิเศษ (Special article) ที่เขียนโดยเป็นผู้ มีประสบการณ์
และต้องการแสดงความคิดเห็นที่น่าสนใจ รวมทัง้บทความที่สรุป
จากการประชมุวิชาการ/การสมัมนา และ เป็นประโยชน์แก่ผู้อา่น 
ความยาวไมเ่กิน 4 หน้ากระดาษ A4  
 

จดหมายถึงบรรณาธิการ (Letter to editor) เป็นบทความที่
ผู้ เขียนต้องการแสดงความเห็นเพ่ิมเติมเก่ียวกบับทความที่เคย
ตีพิมพ์ในเวชศาสตร์ฟืน้ฟสูาร โดยมีองค์ ประกอบด้วยได้แก ่ชื่อเร่ือง, 
บทความที่อ้างถึง และเนือ้ความ พร้อมเอกสารอ้างอิงอ่ืน (ถ้ามี) ไม่
เกิน 5 เร่ือง, ตาราง/รูป ไมเ่กิน 1 ตาราง/รูป และความยาวไมเ่กิน 2 
หน้ากระดาษ A4 
 

 

การเตรียมต้นฉบับ  
 

หน้าแรก (Title page) ประกอบด้วย ชื่อเร่ืองไทยและองักฤษ, ชื่อผู้
นิพนธ์ ไทยและองักฤษ พร้อมคณุวฒิุ , สถานที่ท างานขณะท าวิจยั 
ระบชุื่อผู้ รับผิดชอบต้นฉบบั พร้อมหมายเลขโทรศพัท์ และที่อยูอี่เมล   
 

หน้าถัดไป ได้แก่ 

 บทคัดย่อไทย (ไมเ่กิน 350 ค า) และอังกฤษ (abstract) (ไม่
เกิน 300) ค าประกอบด้วย วตัถปุระสงค์  (objectives), รูปแบบ
การวิจยั (study design), สถานที่ท าการวิจยั (setting), กลุม่
ประชากร (subjects), วิธีการศกึษา (methods), ผลการศกึษา 
(results), สรุป (conclusion) และค าส าคญั (keywords) ไม่
เกิน 5 ค า 

 บทน า รวมวตัถปุระสงค์การศกึษาวิจยัไว้ยอ่หน้าสดุท้าย 

 วิธีการศึกษา ประกอบด้วย กลุม่ประชากร, วสัดอุปุกรณ์ 
วิธีการวิจยั และ การวิเคราะห์ทางสถิต ิ กรณีงานวิจยัที่กระท า
กบัมนษุย์ ระบหุมายแลขโครงการวิจยัที่ได้ผ่านการรับรองทาง
จริยธรรมการวิจยัในมนษุย์แล้ว พร้อมชื่อหน่วยงานที่อนมุตัิ 

 ผลการศึกษา รวมตาราง, ภาพประกอบขาวด าลาย  อาจมี
ลกูศรชีจ้ดุส าคญัพร้อมหมายเลขก ากบั ค าอธิบายอยูเ่หนือ
ตาราง หรืออยูใ่ต้ภาพ ห้ามเขียนลงบนภาพ ไมค่วรปรากฏหน้า
ผู้ ป่วย ยกเว้นมีค ายินยอมจากผู้ ป่วยประกอบ  สว่นภาพวาด ใช้
เส้นด าหนาพอสมควร เขียนบนกระดาษขาว ทัง้นี ้ ตารางและ
ภาพประกอบ รวมแล้วไมเ่กิน 6 ชิน้ พิมพ์แยกจากเนือ้หา 

 บทวิจารณ์ ที่รวมสรุปไว้ยอ่หน้าสดุท้ายเป็นสรุป 

 เอกสารอ้างอิง เขียนระบบแวนคเูวอร์ การให้หมายเลขล าดบั
การอ้างอิงเรียงตามเนือ้หาที่ปรากฏ ใช้เลขอารบิคและอยูใ่น
เคร่ืองหมายวงเล็บ ( ) และเป็นตวัยก  

 

การใช้ภาษาและการพมิพ์ต้นฉบับ  
 ใช้แบบอกัษร Cordial new หรือ Cordial UPC ขนาด 14 

พิมพ์ หา่งจากขอบกระดาษทกุด้าน ด้านละ 2.5 ซม.  

 แยกภาพประกอบและตารางออกจากเนือ้หา  

 ต้นฉบบัภาษาไทย ถ้าจ าเป็นต้องใช้ภาษาอื่น หรือมีตวัยอ่ ให้
ระบไุว้ในวงเล็บ และพิมพ์ด้วยตวัอกัษรตวัพิมพ์เล็กทัง้หมด 
ยกเว้นชื่อเฉพาะหรือค ายอ่ 

 ใช้ศพัท์ภาษาองักฤษได้ในกรณีที่เป็นชื่อเฉพาะ และไมมี่ค า
แปลเป็นภาษาไทย หรือ การแปลท าให้สื่อความหมายผิด 

 ชื่อยา ให้ใช้ชื่อ Generic แล้ววงเล็บชื่อทางการค้า  
 
 

การส่งต้นฉบับ กระท าได้ 2 วธีิ คือ 

 ส่งเป็นไฟล์ (.doc) หรือไฟล์ภาพ แนบถงึบรรณาธิการ 
jtrm.thairehab@gmail.com โดยตัง้ช่ือไฟล์เป็นช่ือผู้
นิพนธ์ และตอ่ท้ายด้วยวนัท่ีย่ืนเร่ือง 

 เข้าสู่ระบบ submission-online 


