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การเขียนอางอิงบทความจากสื่ออินเทอรเน็ต 
มีรูปแบบและองคประกอบเชนเดียวกับบรรณานุกรมที่เผยแพรทั่วไป 

ในรูปสิ่งพิมพ รายละเอียดที่ควรมี ไดแก ชื่อผูแตง ชื่อเรื่อง ปที่ผลิต (เทียบ 

ไดกับปที่พิมพ) และตองมีขอมูลที่เกี่ยวของกับการสืบคนเอกสารนั้น ๆ 

ระบุไวไดแก วันที่และเดือนปที่สืบคน 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 พมิพเวนชอง 

 หางจากขอบกระดาษทุกดาน ดานละ 2.5 ซม. พิมพเวนบรรทัด 

 พิมพหนาเดียว และมีเลขหนากำกับ 

 แยกภาพและตารางออกจากเนื้อหา 

 ตนฉบบัเปนภาษาไทย ถาจำเปนตองใชภาษาอืน่ใหระบ ุไวในวงเลบ็ และ 

 พิมพดวยตัวอักษรตัวพิมพเล็กทั้งหมด ยกเวนชื่อเฉพาะหรือคำยอ 

 ใชศพัทภาษาองักฤษไดในกรณทีีเ่ปนชือ่เฉพาะไมมคีำแปล เปนภาษาไทย 

 หรือการแปลทำใหสื่อความหมายผิดไปจากความหมายจริง 

 ชื่อยา ใหใชชื่อ Generic แลววงเล็บชื่อทางการคา 

การสงตนฉบับ 
 บทความทุกชนิดตองมีหนาแรก 

 กรณทีีส่งตนฉบบัทีแ่กไขตามคำแนะนำของผูทรงคณุวฒุ ิตองแสดง สวนที่ 

 แกไขแลว โดยการพมิพดวยสแีดง หรอื เนนตรงสวนทีแ่กไขในตนฉบบัทีพ่มิพ 

 กรณีที่ผูนิพนธไมแกไขหรือเพิ่มเติมเนื้อหาตามที่ผูทรงคุณวุฒิ 

 แนะนำ กรุณามีหนังสือชี้แจงประกอบกับตนฉบับ 

 อนึง่ ผูเขยีนบทความควรเกบ็ตนฉบบัไว 1 ชดุ สงตนฉบบั 2 ชดุพรอมแผนดิสก 

 1 แผน หรือ สงเปน attached file ทางไปรษณียอิเล็กทรอนิกส ถึง 
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บรรณาธิการแถลง 

-ค- 

 “แพทยเวชศาสตรฟนฟู แพทยเพื่อคุณภาพชีวิต” 

 แพทยเวชศาสตรฟนฟู (หรือที่เรียกยอ ๆ วา หมอฟนฟู หรือที่ตาง 

ประเทศเรียกวา Physiatrist หรือ Rehabilitation Medicine Specialist) 

คุนเคยกับคำวา “คุณภาพชีวิต” หรือ “Quality of Life (QOL)” ซึ่งเปนคำ 

ที่ใชขยายความ ตอทายใหคนทั่วไปรูจักแพทยเวชศาสตรฟนฟูวาเปน 

แพทยเพื่อคุณภาพชีวิต (ของผูปวย-ผูพิการ) นอกเหนือจากการเปนแพทย 

ผู เชี่ยวชาญสาขาเวชศาสตรฟนฟู ที่นำศาสตรดานเวชศาสตรฟนฟู 

(Rehabilitation Medicine) มาใชเพื่อชวยผูปวยผูพิการและประชาชนให 

มี “ชีวิตที่มีคุณภาพ” 

 ทั้งนี้ แพทยเวชศาสตรฟนฟู เนนการบำบัดและฟนสภาพผูปวยให 

กลับมามีความสามารถ (ability) ทำกิจกรรมตาง ๆ (activity) ในเบื้องตน 

ไดแก กิจวัตรสวนตัว (self-care) การเคลื่อนที่ (mobility) และการมีสวน 
รวมทำกิจกรรม (participation) ไดสูงสุด โดยใหความสำคัญกับสิ่งแวดลอม 

(environmental factor) ที่เกื้อหนุน (facilitator) และกำจัดอุปสรรค 

(barrier) ตอการทำกิจกรรม เพื่อทำใหผูปวยผูพิการแสดงความสามารถ  

(performance) ของตนไดอยางเต็มตามศักยภาพ (capacity) อีกทั้ง 

คำนึงถึงปจจัยสวนตัว (personal factor) ของผูปวยผูพิการ เชน อายุ 
สถานภาพ เชื้อชาติ การนับถือศาสนา เปนตน ซึ่งมีผลตอขบวนการบำบัด 
รักษาและฟนสภาพ โดยอิงการประเมินและการบำบัดรักษาฟนสภาพตาม 
กรอบ ICF (International Classification of Functioning, Disability 
and Health) ขององคการอนามัยโลก ดังกลาวขางตน 
 นับวาแพทยเวชศาสตรฟนฟูเปนแพทยผูเชี่ยวชาญที่ตะหนักถึงการ 

รักษาผูปวยผูพิการแบบองครวม (holistic approach) มากที่สุดสาขาหนึ่ง 
แตมักมีคำถามวาแพทยเวชศาสตรฟนฟูใชตัวชี้วัดใดบงบอกความสำเร็จ 
ที่ผานมาแพทยเวชศาสตรฟนฟูใชการประเมินระดับความสามารถของ 
ผูปวย-ผูพิการ กอนและหลังการบำบัดรักษาและฟนสภาพในประเทศไทย 
มีแนวโนมใหใชแบบประเมินบารเทล (Barthel Index) สำหรับประเมิน 
การทำงานและความสามารถของผูปวย-ผูพิการ คะแนนที่เพิ่มขึ้นหลังการ 
บำบัดฟนสภาพบงชี้ความสำเร็จระดับหนึ่ง แตตัวชี้วัดที่สำคัญอีกตัวหนึ่ง 
คือคุณภาพชีวิต ซึ่งปจจุบันงานวิจัยสวนใหญที่ศึกษากับผูปวย-ผูพิการ 

ตองมีตัวชี้วัดประกอบงานวิจัยเสมอ 

 แบบประเมินคุณภาพชีวิตนั้นแบงออกไดเปนสองกลุมใหญ ๆ คือ แบบ 

ประเมินคุณภาพชีวิตของประชากรทั่วไป และ แบบประเมินคุณภาพชีวิต 
เฉพาะโรค องคการอนามัยโลกไดสรางแบบประเมินคุณภาพชีวิตทั่วไปไว 
นั่นคือ WHO-QOL ซึ่งมีการแปลเปนภาษาไทยแลว สวนแบบประเมิน 

คุณภาพชีวิตที่นิยมใชในงานวิจัยอีกแบบหนึ่งคือ แบบประเมินคุณภาพชีวิต 

เอสเอฟ-36 ซึ่งมีการแปลเปนภาษาไทยแลวเชนกัน 

 ในฉบับนี้มีงานวิจัยสองฉบับที่ศึกษาคุณภาพชีวิต ฉบับหนึ่งศึกษา 
คุณภาพชีวิตของคนพิการบาดเจ็บไขสันหลัง และอีกฉบับหนึ่งเปนการ 
ศึกษาคุณภาพชีวิตของผูดูแลคนพิการ ดังนั้น แพทยเวชศาสตรฟนฟูที่ 
สนใจดานคุณภาพชีวิต สามารถอานการศึกษาวิจัยทั้งสองฉบับนี้ได ซึ่ง 

จะทำใหเขาใจถึงบทบาทของตนเองตอคุณภาพชีวิตของผูปวย-ผูพิการได 
มากขึ้น 
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