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 วารสารเวชศาสตรฟนฟู เปนวารสารที่มี peer review มีนโยบาย 

เผยแพรงานวิจัย ดานเวชศาสตรฟนฟูนิพนธตนฉบับ สิ่งประดิษฐ วิจัยส่ิง 

ประดิษฐ รายงานผูปวยและบทความวิชาการท่ีผูนิพนธเปนสมาชิกของ 

ราชวิทยาลัยแพทยเวชศาสตรฟนฟูและสมาคมเวชศาสตรฟนฟู แหง 

ประเทศไทย 

 อน่ึง ผลงานที่ขอตีพิมพตองไมเคยตีพิมพหรือกำลังสงตีพิมพท่ีอื่นใด 

กรณีงานวิจัยหรือ วิจัยส่ิงประดิษฐที่กระทำกับมนุษยผูนิพนธตองสง 

หนังสอืยืนยันวาโครงการวิจยัดังกลาวไดผานการ รบัรองทางจริยธรรมการ 

วิจัยในมนุษยแลวและแนบมากับตนฉบับดวย 

ประเภทบทความ 

นิพนธตนฉบับ (Original article) เปนผลงานวิจัยประกอบดวย 

บทคดัยอภาษาไทย และภาษา องักฤษ บทนำ วิธีการศึกษา ผลการศึกษา 

บทวิจารณ สรุปและเอกสาร อางอิง 10-20 เร่ือง ความยาวไมควรเกิน 10 

หนากระดาษ A4 

บทความฟนฟูวิชาการ (Review article) เปนบทความท่ีรวบรวม 
องคความรูใหมเ ก่ียวกับ เวชศาสตรฟนฟูที่ผูอานนำไปประยุกตได 
ประกอบดวย บทนำ องคความรูที่รวบรวมอยางเปน ระบบและกระชับ 
สรปุพรอมเอกสารอางองิท่ีทนัสมยั บทความไมควรเกิน 8 หนากระดาษ A4 

รายงานผูปวย (Case report) เปนรายงานผูปวยท่ีนาสนใจ และคิดวา 
เปนประโยชน ตอการรักษาดูแลฟนฟูผูปวยตอไป ประกอบดวยบทคัดยอ 
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ บทนำ ประวัติ ผูปวย ผลการตรวจท่ีจำเปน 
ผลการรักษา วิจารณ ขอเสนอแนะ สรปุ และเอกสารอางอิง ไมเกิน 10 เร่ือง 
ความยาวไมเกิน 6 หนากระดาษ A4 

สิ่งประดิษฐ ประกอบดวย บทคัดยอภาษาไทย และภาษาอังกฤษ บทนำ 
รวมทัง้วัตถุประสงค รายละเอียดสวนประกอบ วิธีทำ บทวิจารณ ขอดขีอเสีย 
สรุป และเอกสารอางอิง ความยาวไมเกิน 5 หนากระดาษ A4 

วิจัยสิ่งประดิษฐ ใชหลักเกณฑเหมือนกับนิพนธตนฉบับ 

บทความพิเศษ ผูเขียนมักจะเปนผูมีประสบการณทางใดทางหนึ่งและ 

ใชประสบการณ นีเ้ขียนแสดงความคดิเห็นอะไรสกัอยางทีอ่ยูในใจเกีย่วกับ 
แงใดแงหน่ึงของเรือ่งน้ัน รวมทัง้ เร่ืองทีน่าสนใจจากการประชมุวชิาการท้ังใน 

และตางประเทศท่ีเห็นวาเปนประโยชนแกผูอาน ความยาวไมเกิน 4 หนา 

กระดาษ A4 

บทความส้ัน (Short communication) เปนบทความวิชาการคลาย 
รายงานวิจัย ฉบับยอ กะทัดรัด มีอารัมภบท วัตถุประสงค วิธีการศึกษา 

ผลการศึกษาบทวิจารณ เอกสารอางอิงไมเกิน 10 เร่ือง และภาพหรือ 
ตารางไมเกิน 2 ภาพ 

การเตรียมตนฉบับ 

 
หนาแรก (Title page) 

 ชื่อเรื่อง ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

 ชื่อผูนิพนธทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ พรอมคุณวุฒิและสถานท่ี 

 ทำงาน ขณะท่ีทำงานวิจัย 

ชื่อผูรับผิดชอบตนฉบับ พรอมที่อยูปจจุบันซึ่งสามารถติดตอได 

 พรอมโทรศัพท โทรสารและ/ที่อยูอีเมล 

บทคัดยอ (Abstract) 

ภาษาไทย มีความยาวไมเกิน 450 คำ 

ภาษาอังกฤษ มีความยาวไมเกิน 350 คำ ประกอบดวย 

 วัตถุประสงค Objectives 

 รูปแบบการวิจัย Study design 

 สถานท่ีทำการวิจัย Setting 

 กลุมประชากร Subjects 

 วิธีการศึกษา Methods 

 ผลการศึกษา Results 

 สรุป  Conclusion 

 คำสำคัญ  Keywords 

เนื้อหาบทความ ประกอบดวย 

บทนำ รวมถึงวัตถุประสงคการศึกษาวิจัย 

วิธีการศึกษา รวมถึงกลุมประชากร วัสดุอุปกรณ ขั้นตอนการวิจัย 

 การวิเคราะหทางสถิติ 

ผลการศึกษา รวมทั้งตาราง ภาพประกอบ ภาพถายขาวดำขนาด
 โปสการด ภาพชัดเจน อาจติดลูกศรช้ีจุดสำคัญพรอมหมายเลข 
 กำกับและคำอธิบายใตตารางและภาพ หามเขียนลงบนภาพ ไมควร 
 ปรากฏหนาผูปวย ยกเวนมีคำยินยอมจากผูปวยประกอบ สวนภาพ 
 วาดใชเสนดำหนาพอสมควร เขียนบนกระดาษขาว ทั้งน้ี ตารางและ 
 ภาพประกอบรวมแลว ไมเกิน 6 ชิ้น พิมพแยกจากเน้ือหา 

บทวิจารณ/รวมสรุปเปนยอหนาสุดทาย 
 กิตติกรรมประกาศ (ถามี) ระบุชื่อบุคคล หรือหนวยงานพรอมเหตุผล 

เอกสารอางอิง เขียนระบบแวนคูเวอร ปกติการใหหมายเลขลำดับ 
 การอางอิงจะตองเรียงตามเน้ือหาของเร่ืองที่ระบุในเน้ือเรื่อง การระบุ 
 ลำดับเลขท่ีเอกสารอางอิง การใหหมายเลขตาราง ใชเลขอารบิคและ 
 อยูในเครื่องหมายวงเล็บ ( ) ดูรายละเอียด ที่http://www.library. 
 uq.edu.au/training/citation/vancouv.html#text สวนช่ือยอ วารสาร 

 ใหใชอักษรยออิง Medline (ดู http://www.nlm.nih.gov) 

ตัวอยางการเขียนเอกสารอางอิง 

การเขียนอางอิงวารสาร 

ชื่อผูแตง [ไมเกิน 6 ชื่อ, แทนช่ือที่เกินดวย et al (คณะ)]. ชื่อเรื่อง. 

ชื่อวารสาร ป ค.ศ. (หรือ พ.ศ.); ฉบับที่: เลขหนา. 

Poole JL, Whitney SL. Motor assessment scale for stroke 

 patients: concurrent validity and interrater reliability. Arch 
 Phys Med Rehabil 1988; 69: 195-7. 

ปยะภัทร เดชพระธรรม, รัตนา มีนะพันธ, ประเสริฐ จันทร, สมลักษณ 
 เพียรมานะกิจ, เสาวลักษณ  จันทรเกษมจิต, อำไพ อยูวัลย.  ความนา 

 เช่ือถือของแบบประเมินบารเธล ฉบับภาษาไทยในผูปวยโรคอัมพาต
 หลอดเลือดสมอง. เวชศาสตรฟนฟูสาร 2549; 16: 1-9. 

คำแนะนำสำหรับผูนิพนธ 
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การเขียนอางอิงหนังสือหรือตำรา 
ชื่อผูแตง (หรือบรรณาธิการ). ชื่อหนังสือ, พิมพครั้งท่ี, เมืองที่พิมพ: 

สำนักพิมพ: ปที่พิมพ. 

Travell JG, Simon DG. Myofascial pain and dysfunction: the 

 trigger point manual, vol1. Baltimore: William & Wilkins; 1983. 

อารีรัตน สุพุทธิธาดา. ภาวะกลามเน้ือหดเกร็ง. กรุงเทพฯ: บริษัท 

 อัลตราพร้ินต้ิง จำกัด; 2547. 

การเขียนอางอิงบทจากหนังสือหรือตำรา 
ชื่อผูแตง, ชื่อบทที่อางอิง. ใน (In): ชื่อบรรณาธิการ, editor(s). ชื่อหนังสือ, 

พิมพครั้งท่ี ed. เมืองที่พิมพ: สำนักพิมพ; ปที่พิมพ. หนา เลขหนา. 

Phillips 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. การฟนฟูผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง. ใน 

 : เสก อักษรานุเคราะห. ตำราเวชศาสตรฟนฟู. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ 

 เทคนิค 19; 2539: หนา 539. 

การเขียนอางอิงบทความจากสื่ออินเทอรเน็ต 
มีรูปแบบและองคประกอบเชนเดียวกับบรรณานุกรมท่ีเผยแพรท่ัวไป 

ในรูปสิ่งพิมพ รายละเอียดท่ีควรมี ไดแก ชื่อผูแตง ชื่อเร่ือง ปท่ีผลิต (เทียบ 

ไดกับปที่พิมพ) และตองมีขอมูลที่เก่ียวของกับการสืบคนเอกสารน้ัน ๆ 

ระบุไวไดแก วันท่ีและเดือนปที่สืบคน 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 พิมพเวนชอง 

 หางจากขอบกระดาษทุกดาน ดานละ 2.5 ซม. พิมพเวนบรรทัด 

 พิมพหนาเดียว และมีเลขหนากำกับ 

แยกภาพและตารางออกจากเน้ือหา 

ตนฉบบัเปนภาษาไทย ถาจำเปนตองใชภาษาอืน่ใหระบุ ไวในวงเลบ็ และ 

พิมพดวยตัวอักษรตัวพิมพเล็กท้ังหมด ยกเวนชื่อเฉพาะหรือคำยอ 

 ใชศพัทภาษาอังกฤษไดในกรณีท่ีเปนช่ือเฉพาะไมมคีำแปล เปนภาษาไทย 

 หรือการแปลทำใหสื่อความหมายผิดไปจากความหมายจริง 

ชื่อยา ใหใชชื่อ Generic แลววงเล็บชื่อทางการคา 

การสงตนฉบับ 
บทความทุกชนิดตองมีหนาแรก 

กรณีทีส่งตนฉบบัทีแ่กไขตามคำแนะนำของผูทรงคณุวุฒ ิตองแสดง สวนท่ี 

 แกไขแลว โดยการพิมพดวยสีแดง หรอื เนนตรงสวนท่ีแกไขในตนฉบบัท่ีพิมพ 

กรณีที่ผูนิพนธไมแกไขหรือเพ่ิมเติมเน้ือหาตามท่ีผูทรงคุณวุฒิ 

 แนะนำ กรุณามีหนังสือชี้แจงประกอบกับตนฉบับ 

อน่ึง ผูเขียนบทความควรเก็บตนฉบบัไว 1 ชดุ สงตนฉบบั 2 ชดุพรอมแผนดิสก 

 1 แผน หรือ สงเปน attached file ทางไปรษณียอิเล็กทรอนิกส ถึง 

 รศ.พญ.อภิชนา โฆวินทะ ภาควิชาเวชศาสตรฟนฟู 

 คณะแพทยศาสตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม เชียงใหม 50200 

 E-mail: apichana@med.cmu.ac.th 

-ค- 

บรรณาธิการแถลง 

 “กลามเนื้อและการเคลื่อนไหว” 
 
 International Classification of Functioning, Disability and 
Health (ICF) จำแนกโครงสรางรางกายท่ีเก่ียวกับการเคล่ือนไหวไว 
คราว ๆ ประกอบดวย โครงสรางศีรษะและบริเวณคอ, โครงสราง 
บริเวณไหล, โครงสรางรยางคสวนบน, โครงสรางสวนเชิงกราน, 
โครงสรางรยางคสวนลาง, โครงสรางลำตัว รวมท้ังโครงสรางกลาม 
เน้ือและกระดูกอ่ืน ๆ ทั้งนี้ การเคล่ือนไหวของขอและกระดูกเกิดขึ้น 
ไดจากกลามเนื้อหดตัว-คลายตัว ท่ีถูกควบคุมดวยประสาทสั่งการ 
และประสาทรับความรูสึกท่ีควบคุมความตึงของกลามเน้ือ, ควบคุม 
กลามเน้ือตาง ๆ ใหทำงานประสานกัน, ควบคุมรีเฟล็กซการเคล่ือน 
ไหวตาง ๆ รวมทั้งรูปแบบการเดิน (gait pattern) 
 เมื่อกลามเนื้อทำหนาท่ีบกพรองทำใหการเคล่ือนไหวขอจำกัด 
เชน  

 - เมื่อกลามเน้ือบาดเจ็บโดยตรง การขยับเคลื่อนไหวขอทำให 
  เจ็บ อาการเจ็บจึงจำกัดการเคล่ือนไหว 

 - กรณีกลุมอาการไมโอฟาสเชียล ที่มีพยาธิสภาพท่ีกลามเนื้อ 

  ที่สงผลใหผูปวยมีอาการปวด, ลางาย และบางคร้ังการ 

  เคล่ือนไหวขอจำกัด  
 - กรณีรอยโรคท่ีสมองเชน อัมพาตสมองใหญ (cerebral palsy) 

  ที่คนท่ัวไปเรียกวา ซีพี หรือ โรคสมองพิการ กลามเน้ือกลาม 

  เน้ือตึงตัวมาก (hypertonia) หรือ มีภาวะกลามเน้ือหดเกร็ง 

  (spasticity) ทำใหผูปวยมีการเคล่ือนไหวแขนขาผิดปกติ 

  หรือรูปแบบการเกิดผิดปกติ 

 บางครั้งความผิดปกติอยูที่กระดูกหรือขอ เชน โรคขอเส่ือม ที่สง 

ผลกระทบตอกลามเน้ือที่อยูรอบ ๆ ขอ ทำใหกลามเน้ือลีบและออน 

แรง และจำกัดการเคล่ือนไหวของขอนั้น 

 ดังน้ัน การทำใหกลามเน้ือเหลาน้ีกลับมาทำหนาท่ีปกติหรือใกล 

เคียงปกติ เปนหนาท่ีของแพทยเวชศาสตรฟนฟู ใหการบำบัดและ 

ฟนสภาพดวยวิธีกายบริหาร, ดวยการใชยา, ดวยอุปกรณพยุง 
เปนตน แตบางคร้ังความผิดปกติหรือโรคท่ีเปนตนเหตุใหกลามเน้ือ 
และ/หรือขอทำหนาท่ีบกพรองนั้น ยากเกินกวาท่ีจะฟนสภาพให 

กลับมาเหมือนเดิมได แพทยเวชศาสตรฟนฟูจึงจำเปนตองปรึกษา 

แพทยผูเชี่ยวชาญสาขาอ่ืน เชน ประสาทศัลยแพทย(neurosurgeon) 
หรือ ศัลยแพทยออรโทปดิกส เพ่ือพิจารณาการผาตัดแกไข เชน ลด 

ภาวะตึงตัวมากเกิน, แกไขรูปพิการ เปนตน  
 ในวารสารเลมนี้ สมาชิกจะไดอานบทฟนฟูวิชาการที่นาสนใจ 
เก่ียวกับการผาตัดแกสำหรับเด็กซีพี และงานวิจัยท่ีนาสนใจหลาย 
เรื่องเก่ียวกับการกลามเนื้อและเคลื่อนไหว เพ่ือเพ่ิมพูนความรูที่จะ 

นำไปใชในเวชปฏิบัติไดในอนาคต 

 
รศ.พญ.อภิชนา โฆวินทะ 

บรรณาธิการ 

 


