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Thai Physiatrists in the 21st Century’
ในเวชศาสตรฟนฟูสารฉบับที่ 2 นี้ มีการรวบรวมบทความวิชาการ
และงานวิจัยที่หลากหลาย มีประเด็นที่นาสนใจคือ บทบาทของแพทย
เวชศาสตรฟนฟูในศตวรรษที่ 21 ซึ่งราชวิทยาลัยแพทยเวชศาสตร
ฟนฟูแหงประเทศไดเรียนเชิญ ศ.นพ.ประเวช วะสี มาบรรยาย และ
รศ.พญ.สุขจันทร พงษประไพ ประธานราชวิทยาลัยฯ ไดถอดคำ
บรรยายมาถ า ยทอดให แ ก ส มาชิ ก ได อ า น และในวารสารฉบั บ นี้
ศ.พญ.อารีรัตน สุพุทธิธาดา ไดเขียนบทฟนฟูวิชาเรื่องการใชโบทูลินัมทอกซิน ซึ่งจะมีบทบาทมากยิ่งขึ้นในวงการแพทย รวมทั้งวงการ
แพทยเวชศาสตรฟนฟู สืบเนื่องจากโบทูลินัมทอกซินชวยลดภาวะ
กลามเนื้อหดเกร็ง ลดอุปสรรคตอการดำเนินชีวิต และทำใหผูพิการ
สามารถเคลื่อนไหวและเคลื่อนที่ไดดีขึ้น ดังนั้น แพทยเวชศาสตร
ฟนฟูที่ใหการดูแลรักษาและฟนสภาพผูพิการที่มีปญหาดังกลาว
ควรอานบทความนี้
อีกประเด็นหนึ่งที่กำลังมาแรงในปจจุบันคือ การใชหุนยนตเพื่อ
ชวยทำใหผูพิการสามารถเคลื่อนที่ได หรืออีกนัยหนึ่งคือ สามารถ
เดินได ที่เปนเปาหมายหลักของผูปวยพิการสวนใหญ และในปจจุบัน
โรงพยาบาลหรือศูนยบางแหงไดนำเทคโนโลยีนี้มาใชบำบัดฟนสภาพ
ผูปวยแลว จึงเปนโอกาสดีที่วารสารฉบับนี้ไดตีพิมพผลงานวิจัยที่อาจ
ถือไดวาเปนชิ้นแรกในประเทศไทยที่เปนการวิจัยทางคลินิกที่ทดลอง
ใชหุนยนตชวยฝกเดินกับผูปวยอัมพาตครึ่งซีกจากโรคหลอดเลือด
สมองระยะกึ่งเฉียบพลัน โดยเปรียบเทียบกับวิธีการฝกเดินแบบ
ดั้งเดิมที่นักกายภพบำบัดใช ดังนั้น แพทยเวชศาสตรฟนฟูที่สนใจ
ดานนี้ควรอาน เพื่อเปนขอมูลในการนำเทคโนโลยีนี้มาใชในอนาคต
ที่ผานมา สวทช. ไดใหทุน และสนับสนุนคณาจารยในมหาวิทยาลัย
บางแหงในประเทศไทยทำการศึกษาและสรางหุนยนตชวยเดินขึ้น
แลว คาดวาในอนาคตอันใกล หุนยนตดังกลาวนาจะถูกนำมาใชได
แพรหลายโดยไมมีขอจำกัดดานราคา เพราะราคาหุนยนตที่ผลิตได
ในประเทศไทยนาจะมีราคาถูกวาที่นำเขาจากตางประเทศมาก
นอกจากผูปวยโรคหลอดเลือดสมองที่มีปญหาการเดินแลว ใน
วารสารฉบับนี้ มีการนำเสนอเรื่องคนพิการขาขาดไทย: กระบวนการ
ตี ต ราและการปรั บ ตั ว ที่ จ ะสร า งความตระหนั ก ให แ ก แ พทย เ วชศาสตรฟนฟูและทีมฯ วา ไมควรคำนึงแตดานเทคโนโลยีเทานั้น แต
ตองคำนึงถึงสังคมและจิตใจของผูพิการ โดยเฉพาะอยางยิ่งมุมมอง
หรือทัศนคติของสังคมตอคนพิการดวย นอกจากนี้ แพทยเวชศาสตร
ฟนฟูมีอีกบทบาทหนึ่งคือ การเปนผูบริหารองคกรที่ตองคำนึงถึงคา
ใชจายและการบริหารจัดการงานเวชกรรมฟนฟูใหมีประสิทธิภาพ
ซึ่งในวารสารฉบับนี้ไดนำเสนองานวิจัย 2 ชิ้นคือ การศึกษายอนหลัง
คารักษารวมที่โรงพยาบาลเรียกเก็บกรณีผูปวยบาดเจ็บไขสันหลังที่
มีแผลกดทับ และผลลัพธของบริการกายภาพบำบัดของศูนยบริการ
สาธารณสุข ในกรุงเทพมหานคร
สุดทาย สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการกลางปของราชวิทยาลัยฯ
ไดมีกลุมยอยเสาวนาเรื่องการจัดการเรียนการสอนเวชศาสตรฟนฟู
สำหรับนักศึกษาแพทย จึงไดนำขอสรุปที่นาสนใจรวมทั้งมาตรฐาน
วิชาชีพที่แพทยสภาประกาศลาสุดในป พ.ศ. 2555 นี้มาถายทอดใช
ไดรับทราบ เพื่อเปนการกำหนดเนื้อหาสำหรับกระบวนวิชานี้ตอไป
ในอนาคต
จึงหวังเปนอยางยิ่งวาวารสารฉบับนี้จะเปนอีกฉบับหนึ่งที่แพทย
เวชศาสตรฟนฟูทุกคนไมควรพลาด

การเขียนอางอิงบทจากหนังสือหรือตำรา
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การเขียนอางอิงบทความจากสื่ออินเทอรเน็ต
มี รู ป แบบและองค ป ระกอบเช น เดี ย วกั บ บรรณานุ ก รมที่ เ ผยแพร ทั่ ว ไป
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
ใชแบบอักษร Cordial new หรือ Cordial UPC ขนาด 14 พิมพเวนชอง

ห า งจากขอบกระดาษทุ ก ด า น ด า นละ 2.5 ซม. พิ ม พ เ ว น บรรทั ด
พิมพหนาเดียว และมีเลขหนากำกับ
แยกภาพและตารางออกจากเนื
้อหา

ตนฉบับเปนภาษาไทย ถาจำเปนตองใชภาษาอืน่ ใหระบุ ไวในวงเล็บ และ

พิมพดวยตัวอักษรตัวพิมพเล็กทั้งหมด ยกเวนชื่อเฉพาะหรือคำยอ

ใชศพั ทภาษาอังกฤษไดในกรณีทเ่ี ปนชือ่ เฉพาะไมมคี ำแปล เปนภาษาไทย
หรือการแปลทำใหสื่อความหมายผิดไปจากความหมายจริง
ชื่อยา ใหใชชื่อ Generic แลววงเล็บชื่อทางการคา


การสงตนฉบับ
บทความทุกชนิดตองมีหนาแรก

กรณีทส่ ี ง ตนฉบับทีแ่ กไขตามคำแนะนำของผูท รงคุณวุฒิ ตองแสดง สวนที่

แกไขแลว โดยการพิมพดว ยสีแดง หรือ เนนตรงสวนทีแ่ กไขในตนฉบับทีพ่ มิ พ
กรณี ที่ ผู นิ พ นธ ไ ม แ ก ไ ขหรื อ เพิ่ ม เติ ม เนื้ อ หาตามที่ ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ

แนะนำ กรุณามีหนังสือชี้แจงประกอบกับตนฉบับ
อนึง่ ผูเ ขียนบทความควรเก็บตนฉบับไว 1 ชุด สงตนฉบับ 2 ชุดพรอมแผนดิสก
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