การเขียนอางอิงหนังสือหรือตํารา
ชื่อผูแตง (หรือบรรณาธิการ). ชื่อหนังสือ, พิมพครั้งที่, เมืองที่พิมพ:
สํานักพิมพ: ปทพี่ มิ พ.
Travell JG, Simon DG. Myofascial pain and dysfunction: the
trigger point manual, vol1. Baltimore: William & Wilkins; 1983.
อารีรัตน สุพทุ ธิธาดา. ภาวะกลามเนือ้ หดเกร็ง. กรุงเทพฯ: บริษทั
อัลตราพริน้ ติง้ จํากัด; 2547.

การเขียนอางอิงบทจากหนังสือหรือตํารา
ชือ่ ผูแ ตง, ชือ่ บททีอ่ า งอิง. ใน (In): ชือ่ บรรณาธิการ, editor(s). ชือ่ หนังสือ,
พิมพครัง้ ที่ ed. เมืองทีพ่ มิ พ: สํานักพิมพ; ปทพี่ มิ พ. หนา เลขหนา.
Phil ips 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. การฟน ฟูผปู วยโรคหลอดเลือดสมอง. ใน
: เสก อักษรานุเคราะห. ตําราเวชศาสตรฟน ฟู. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ
เทคนิค 19; 2539: หนา 539.

การเขียนอางอิ งบทความจากสื่ ออินเทอรเน็ต
มีรูปแบบและองคประกอบเชนเดียวกับบรรณานุกรมที่เผยแพรทั่วไป
ในรูปสิง่ พิมพ รายละเอียดทีค่ วรมี ไดแก ชือ่ ผูแ ตง ชือ่ เรือ่ ง ปทผี่ ลิต (เทียบ
ไดกบั ปที่พิมพ) และตองมีขอมูลทีเ่ กี่ยวของกับการสืบคนเอกสารนัน้ ๆ
ระบุไวไดแก วันทีแ่ ละเดือนปทสี่ ืบคน 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
ใชแบบอักษร Cordial new หรือ Cordial UPC ขนาด 14 พิมพเวนชอง
หางจากขอบกระดาษทุกดาน ดานละ 2.5 ซม. พิมพเวนบรรทัด
พิมพหนาเดียว และมีเลขหนากํากับ
แยกภาพและตารางออกจากเนือ้ หา
ตนฉบับเปนภาษาไทย ถาจําเปนตองใชภาษาอื่นใหระบุ ไวในวงเล็บ และ
พิมพดว ยตัวอักษรตัวพิมพเล็กทัง้ หมด ยกเวนชือ่ เฉพาะหรือคํายอ
ใชศัพทภาษาอังกฤษไดในกรณีที่เปนชื่อเฉพาะไมมคี ําแปล เปนภาษาไทย
หรื อ การแปลทํา ให สื่ อ ความหมายผิ ด ไปจากความหมายจริ ง
ชือ่ ยา ใหใชชื่อ Generic แลววงเล็บชื่อทางการคา

การสงตนฉบับ
บทความทุกชนิดตองมีหนาแรก
กรณีทสี่ งตนฉบับที่แกไขตามคําแนะนําของผูทรงคุณวุฒิ ตองแสดง สวนที่
แกไขแลว โดยการพิมพดวยสีแดง หรือ เนนตรงสวนทีแ่ กไขในตนฉบับทีพ่ ิมพ
กรณี ที่ ผู นิ พนธ ไมแก ไขหรื อเพิ่ มเติ มเนื้ อหาตามที่ ผู ทรงคุ ณวุ ฒิ
แนะนํา กรุณามีหนังสือชีแ้ จงประกอบกับตนฉบับ
อนึง่ ผูเ ขียนบทความควรเก็บตนฉบับไว 1 ชุด สงตนฉบับ 2 ชุดพรอมแผนดิสก
1 แผน หรือ สงเปน attached file ทางไปรษณียอิเล็กทรอนิกส ถึง
รศ.พญ.อภิชนา โฆวินทะ ภาควิชาเวชศาสตรฟน ฟู
คณะแพทยศาสตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม เชียงใหม 50200
E-mail: apichana@med.cmu.ac.th

บรรณาธิการแถลง
Center Pattern Generators (CPGs)
ป จจุ บั นหลั กการฟ นฟู สมรรถภาพผู ป วยผู พิ ก ารได พั ฒนา
ก าวไกล ในประเทศที่ พั ฒนาแล วมี การใช เทคโนโลยี เพื่ อการฟ นฟู
กันอยางกวางขวางไดแก การกระตุน ไฟฟาเพือ่ พัฒนากําลังกลามเนื้อ
ที่ออนแรงและเปนอัมพาตใหกลับมาทํางาน (functional electrical
stimulation, FES) ไดอกี ครั้ง และการใชลไู ฟฟาควบคูไ ปกับการพยุง
ตัวเพื่อฝกกาวเดิน (body weight support treadmill training) ซึ่ง
ปจจุบนั ถือวาเปนกลไกสําคัญทีช่ ว ยพัฒนาใหกลามเนือ้ ขาฟน
ชวง 3-4 ปทผี่ า นมางานเวชกรรมฟน ฟูของโรงพยาบาลบางแหง
ในประเทศไทยได นํ า เทคโนโลยี และวิ ทยากรด า นนี้ มาให บ ริ ก าร
ฟนฟูสมรรถภาพแกผูปวยอัมพาตแลว และมีผลงานวิจัยเบื้องตนกับ
ผู ป วยหลอดเลื อดสมองเป นที่ น า พอใจสอดคล องกั บงานวิ จั ย ของ
ต างประเทศ ดั งนั้ นแพทย เ วชศาสตร ฟ นฟู และนั ก กายภาพบํา บั ด
ควรใหความสนใจหาความรูด านนี้มากขึ้น และนําวิธีการนี้มาใชอยาง
มีประสิทธิภาพยิง่ ขึน้
เปนที่ พิสู จนแล วว าในไขสั นหลั งของสั ตวและมนุ ษยเรานี้ มี
ศูนยกลางประสาทควบคุมการเคลือ่ นไหวเปนจังหวะโดย อัตโนมัติ หรือ
ที่เรียกวา center pattern generators (CPG) ตัวอยางทีเ่ ห็นไดชดั คือ
ศูนยกลางประสาทควบคุมการเดิน ซึง่ CPG อยูท ี่ไขสันหลังระดับเอว
ดังนัน้ เมือ่ กระตุน ใหผปู ว ยกาว เดินซ้าํ ๆ เปนจังหวะ จึงเปนการกระตุน ให
CPG กลับมาทํางาน ไดอกี ครัง้
วารสารฉบั บ นี้ มี บ ทความฟ นฟู วิ ช าการเกี่ ยวกั บหลั กการ
กระตุน ศูนยกลางประสาทควบคุมการกาวเดินทีไ่ ขสันหลัง และหลักการ
เรี ยนรู ทั ก ษะการเคลื่ อนไหวที่ เ กี่ ยวข อ งกั บเทคนิ คการเดิ น แบบ
โลโคมอเตอรเธอราพี ซึง่ จะทําใหผอู า นเขาใจหลักการ มากขึน้ และนํามา
ประยุ ก ต ใ ช ไ ด อ ย า งเหมาะสมยิ่ งขึ้ น เพื่ อเพิ่ มสมรรถภาพและ
คุ ณภาพชี วิ ตให แก ผู ป วยผู พิ การ เพราะการยื นเดิ นได นั้ นเป นการ
เคลือ่ นไหวพืน้ ฐานทีจ่ ําเปนของมนุษย
นอกจากการเดินแลว การใชมือทํางานก็มคี วามจําเปน เชนกัน
การควบคุ มให มือ กลั บมาเคลื่ อ นไหว ใช การได อี กครั้ งต องอาศั ย
ประสาทรั บรู และประสาทสั่ งการควบคุ ม ช วงทศวรรษที่ ผ านมามี
การทดลองใชกระจกเพื่อสะทอนมือขางปกติ ซึง่ สะทอนใหเห็นเสมือน
หนึ่งวาเปนมืออีกขางหนึ่งซึ่งเปนอัมพาต ทั้งนี้เพื่อใหผูปวยโรคหลอด
เลื อ ดสมองคิ ด ที่ จ ะขยั บเขยื้ อนเคลื่ อนไหวมื อ นั้ น ให เ หมื อ นอย าง
ทีเ่ ห็นในกระจก งานวิจยั ทีน่ ําเสนอในวารสารฉบับนีเ้ ปนเพียงการศึกษา
นํารองกับผูป ว ยโรคหลอดเลือดสมองเรือ้ รังและไมใหผลตามทีค่ าดการณ
บงบอก ใหเราตระหนักวาการใชเทคนิคกระตุนควบคุมการเคลือ่ นไหว
ใหระบบประสาทฟนนั้น เวลาที่ควรฝกนั้นนาจะมีความสําคัญตอการ
ฟนตัว นั่นคือ ยิ่งมีโอกาสบําบัดฟนฟูเร็ว ผลการฟนตัวก็นาจะดีกวา
เพราะเมือ่ ปลอยทิ้งไวนาเกินไประบบประสาทมีการปรับสภาพภายใน
ระบบประสาทเองซึง่ มักขัดขวางการฟน ตัวได
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