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บริการเวชกรรมฟื้นฟู (Medical Rehabilitation Services)
ปัจจุบัน เวชกรรมฟื้นฟู หรือ การให้บริการฟื้นสภาพด้วยวิธี
ทางการแพทย์ เป็นที่รู้จักมากขึ้น แต่ส่วนใหญ่เข้าใจผิด คิดว่า
เป็นการให้บริการกายภาพบำบัดเพียงอย่างเดียว แท้จริงแล้ว
งานเวชกรรมฟื้นฟูจัดเป็นวิธีทางการแพทย์อย่างหนึ่งที่อาศัย
บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญจากหลายสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง เช่น
แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู, พยาบาลฟื้นสภาพ, นักกายภาพบำบัด,
นักกิจกรรมบำบัด, นักแก้ไขการพูด (นักอรรถบำบัด), นักสังคม
สงเคราะห์, นักกายอุปกรณ์ และอื่น ๆ
ในประเทศไทยเรา การให้บริการฟื้นสภาพด้วยวิธีทางการ
แพทย์ แบ่งออกเป็น การให้บริการแบบผู้ป่วยนอก (out-patient
rehab service), การให้ บ ริ ก ารแบบผู้ ป่ ว ยใน (in-patient
rehab service), การให้บริการในชุมชน (outreach rehab
service) และ การฟื้นสภาพคนพิการโดยชุมชน (communitybased rehabilitation) ทั้งนี้ สองลักษณะแรกเป็นการให้บริการ
ในสถานพยาบาล และสองลักษณะหลังเป็นการให้บริการใน
ชุมชน
ในวารสารฉบับนี้ มีรายงานการศึกษาประสิทธิภาพงาน
บริการเวชกรมฟื้นฟูแบบผู้ป่วยในในสถานพยาบาลของรัฐ ทั้งใน
ระดับตติยภูมิเช่น โรงพยาบาลระดับศูนย์, โรงพยาบาลโรงเรียน
แพทย์ และโรงพยาบาลระดับทุติยภูมิ เช่น โรงพยาบาลในชุมชน
และมีการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการให้บริการฟื้นสภาพแบบเข้ม
(intensive rehabilitation service) ที่หมายถึง การให้บริการฟื้น
สภาพอย่างเต็มรูปแบบ และมีเป้าหมายชัดเจนคือ ฟื้นสภาพ
และความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวันให้แก่ผู้ป่วยให้ได้
สูงสุด โดยใช้เวลาสั้น ดังนั้น ผู้ป่วยต้องมีสภาพร่างกายและ
จิตใจที่พร้อมรับการบำบัดที่ผู้ป่วยต้องมีส่วนร่วมกระทำ เช่น
กายบริหาร และเช่นเดียวกันทีมเวชกรรมฟื้นฟูก็ต้องพร้อมและ
มีความชำนาญในบทบาทหน้าที่ของตน อีกทั้งประสานการ
ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
แม้ว่ารายงานการศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพงานบริการ
เวชกรรมฟื้นฟูระหว่างสถาบัน ที่ปรากฏในวารสารฉบับนี้บ่งชี้ว่า
ประสิทธิภาพการให้บริการในโรงพยาบาลระดับตติยภูมิด้อย
กว่าในโรงพยาบาลระดับทุติยภูมิ อาจเป็นเพราะตัวชี้วัดที่ใช้ใน
การศึกษานี้ หรือ ดัชนีบาร์เทล (Barthel ADL index - 20) ไม่
เหมาะสม และขนาดตัวอย่างจากโรงพยาบาลระดับทุติยภูมิ
มีจำนวนน้อย จึงไม่อาจเป็นตัวแทนที่น่าเชื่อถือ อย่างไรก็ตาม
ผลจากการศึกษาครั้งนี้ได้สะท้อนถึงประสิทธิภาพงานบริการ
เวชกรรมฟื้นฟูแบบผู้ป่วยในในประเทศไทยเรา ที่แพทย์เวชศาสตร์
ฟื้นฟูต้องร่วมกันพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นกว่าที่เป็น
อยู่ในปัจจุบัน
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พิมพ์ครั้งที่ ed. เมืองที่พิมพ์: สำนักพิมพ์; ปีที่พิมพ์. หน้า เลขหน้า.
 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.
 อรฉั ต ร โตษยานนท์ . การฟื้ น ฟู ผู้ ป่ ว ยโรคหลอดเลื อ ดสมอง. ใน
: เสก อักษรานุเคราะห์. ตำราเวชศาสตร์ฟื้นฟู. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์
เทคนิค 19; 2539: หน้า 539.

การเขียนอ้างอิงบทความจากสื่ออินเทอร์เน็ต

มี รู ป แบบและองค์ ป ระกอบเช่ น เดี ย วกั บ บรรณานุ ก รมที่ เ ผยแพร่ ทั่ ว ไป
ในรูปสิ่งพิมพ์ รายละเอียดที่ควรมี ได้แก่ ชื่อผู้แต่ง ชื่อเรื่อง ปีที่ผลิต (เทียบ
ได้กับปีที่พิมพ์) และต้องมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการสืบค้นเอกสารนั้น ๆ
ระบุไว้ได้แก่ วันที่และเดือนปีที่สืบค้น และยูอาร์แอล
 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/

การใช้ภาษาและการพิมพ์ต้นฉบับ

 ใช้แบบอักษร Cordial new หรือ Cordial UPC ขนาด 14 พิมพ์เว้นช่อง
ห่ า งจากขอบกระดาษทุ ก ด้ า น ด้ า นละ 2.5 ซม. พิ ม พ์ เ ว้ น บรรทั ด
พิมพ์หน้าเดียว และมีเลขหน้ากำกับ
 แยกภาพและตารางออกจากเนื้อหา
 ต้นฉบับเป็นภาษาไทย ถ้าจำเป็นต้องใช้ภาษาอืน่ ให้ระบุ ไว้ในวงเล็บ และ
 พิมพ์ด้วยตัวอักษรตัวพิมพ์เล็กทั้งหมด ยกเว้นชื่อเฉพาะหรือคำย่อ
ใช้ศพั ท์ภาษาอังกฤษได้ในกรณีทเ่ี ป็นชือ่ เฉพาะไม่มคี ำแปล เป็นภาษาไทย
หรือการแปลทำให้สื่อความหมายผิดไปจากความหมายจริง
 ชื่อยา ให้ใช้ชื่อ Generic แล้ววงเล็บชื่อทางการค้า

การส่งต้นฉบับ

 บทความทุกชนิดต้องมีหน้าแรก
 กรณีทส่ ี ง่ ต้นฉบับทีแ่ ก้ไขตามคำแนะนำของผูท้ รงคุณวุฒิ ต้องแสดง ส่วนที่
แก้ไขแล้ว โดยการพิมพ์ดว้ ยสีแดง หรือ เน้นตรงส่วนทีแ่ ก้ไขในต้นฉบับทีพ่ มิ พ์
 กรณี ที่ ผู้ นิ พ นธ์ ไ ม่ แ ก้ ไ ขหรื อ เพิ่ ม เติ ม เนื้ อ หาตามที่ ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ
แนะนำ กรุณามีหนังสือชี้แจงประกอบกับต้นฉบับ
 อนึง่ ผูเ้ ขียนบทความควรเก็บต้นฉบับไว้ 1 ชุด ส่งต้นฉบับ 2 ชุดพร้อมแผ่นดิสก์
1 แผ่น หรือ ส่งเป็น attached file ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ถึง
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คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50200
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รศ.พญ.อภิชนา โฆวินทะ
บรรณาธิการ
-ค-

เวชศาสตร์ฟื้นฟูสาร 2557; 24(3)

