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 ชื่ อ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบต้ น ฉบั บ พร้ อ มที่ อ ยู่ ปั จ จุ บั น ซึ่ ง สามารถติ ด ต่ อ ได้
พร้อมโทรศัพท์ โทรสารและ/ที่อยู่อีเมล

คำแนะนำสำหรับผู้นิพนธ์

บทคัดย่อ (Abstract)

วารสารเวชศาสตร์ฟื้นฟู เป็นวารสารที่มี peer review มีนโยบาย
เผยแพร่งานวิจัย ด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูนิพนธ์ต้นฉบับ สิ่งประดิษฐ์ วิจัยสิ่ง
ประดิษฐ์ รายงานผู้ป่วยและบทความวิชาการที่ผู้นิพนธ์เป็นสมาชิกของ
ราชวิ ท ยาลั ย แพทย์ เ วชศาสตร์ ฟื้ น ฟู แ ละสมาคมเวชศาสตร์ ฟื้ น ฟู แห่ ง
ประเทศไทย

 ภาษาไทย มีความยาวไม่เกิน 450 คำ
 ภาษาอังกฤษ มีความยาวไม่เกิน 350 คำ ประกอบด้วย
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 เนื้อหาบทความ ประกอบด้วย

อนึ่ง ผลงานที่ขอตีพิมพ์ต้องไม่เคยตีพิมพ์หรือกำลังส่งตีพิมพ์ที่อื่นใด
กรณี ง านวิ จั ย หรื อ วิ จั ย สิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ ที่ ก ระทำกั บ มนุ ษ ย์ ผู้ นิ พ นธ์ ต้ อ งส่ ง
หนังสือยืนยันว่าโครงการวิจยั ดังกล่าวได้ผา่ นการ รับรองทางจริยธรรมการ
วิจัยในมนุษย์แล้วและแนบมากับต้นฉบับด้วย

ประเภทบทความ
นิ พ นธ์ ต้ น ฉบั บ (Original article) เป็ น ผลงานวิ จั ย ประกอบด้ ว ย
บทคัดย่อภาษาไทย และภาษา อังกฤษ บทนำ วิธกี ารศึกษา ผลการศึกษา
บทวิจารณ์ สรุปและเอกสาร อ้างอิง 10-20 เรื่อง ความยาวไม่ควรเกิน 10
หน้ากระดาษ A4

 บทนำ รวมถึงวัตถุประสงค์การศึกษาวิจัย
 วิธีการศึกษา รวมถึงกลุ่มประชากร วัสดุอุปกรณ์ ขั้นตอนการวิจัย
การวิเคราะห์ทางสถิติ

บทความฟื้ น ฟู วิ ช าการ (Review article) เป็ น บทความที่ ร วบรวม
องค์ ค วามรู้ ใ หม่ เ กี่ ย วกั บ เวชศาสตร์ ฟื้ น ฟู ที่ ผู้ อ่ า นนำไปประยุ ก ต์ ไ ด้
ประกอบด้วย บทนำ องค์ความรู้ที่รวบรวมอย่างเป็น ระบบและกระชับ
สรุปพร้อมเอกสารอ้างอิงทีท่ นั สมัย บทความไม่ควรเกิน 8 หน้ากระดาษ A4

 ผลการศึกษา รวมทั้งตาราง ภาพประกอบ ภาพถ่ายขาวดำขนาด
โปสการ์ ด ภาพชั ด เจน อาจติ ด ลู ก ศรชี้ จุ ด สำคั ญ พร้ อ มหมายเลข
กำกับและคำอธิบายใต้ตารางและภาพ ห้ามเขียนลงบนภาพ ไม่ควร
ปรากฏหน้าผู้ป่วย ยกเว้นมีคำยินยอมจากผู้ป่วยประกอบ ส่วนภาพ
วาดใช้เส้นดำหนาพอสมควร เขียนบนกระดาษขาว ทั้งนี้ ตารางและ
ภาพประกอบรวมแล้ว ไม่เกิน 6 ชิ้น พิมพ์แยกจากเนื้อหา

รายงานผู้ป่วย (Case report) เป็นรายงานผู้ป่วยที่น่าสนใจ และคิดว่า
เป็นประโยชน์ ต่อการรักษาดูแลฟื้นฟูผู้ป่วยต่อไป ประกอบด้วยบทคัดย่อ
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ บทนำ ประวัติ ผู้ป่วย ผลการตรวจที่จำเป็น
ผลการรักษา วิจารณ์ ข้อเสนอแนะ สรุป และเอกสารอ้างอิง ไม่เกิน 10 เรือ่ ง
ความยาวไม่เกิน 6 หน้ากระดาษ A4

 บทวิจารณ์/รวมสรุปเป็นย่อหน้าสุดท้าย
กิตติกรรมประกาศ (ถ้ามี) ระบุชื่อบุคคล หรือหน่วยงานพร้อมเหตุผล
 เอกสารอ้างอิง เขียนระบบแวนคูเวอร์ ปกติการให้หมายเลขลำดับ
การอา้งอิงจะต้องเรียงตามเนื้อหาของเรื่องที่ระบุในเนื้อเรื่อง การระบุ
ลำดับเลขที่เอกสารอ้างอิง การให้หมายเลขตาราง ใช้เลขอารบิคและ
อยู่ในเครื่องหมายวงเล็บ ( ) ดูรายละเอียด ที่http://www.library.
uq.edu.au/training/citation/vancouv.html#text ส่วนชือ่ ย่อ วารสาร
ให้ใช้อักษรย่ออิง Medline (ดู http://www.nlm.nih.gov)

สิ่งประดิษฐ์ ประกอบด้วย บทคัดย่อภาษาไทย และภาษาอังกฤษ บทนำ
รวมทัง้ วัตถุประสงค์ รายละเอียดส่วนประกอบ วิธที ำ บทวิจารณ์ ข้อดีขอ้ เสีย
สรุป และเอกสารอ้างอิง ความยาวไม่เกิน 5 หน้ากระดาษ A4
วิจัยสิ่งประดิษฐ์ ใช้หลักเกณฑ์เหมือนกับนิพนธ์ต้นฉบับ
บทความพิเศษ ผู้เขียนมักจะเป็นผู้มีประสบการณ์ทางใดทางหนึ่งและ
ใช้ประสบการณ์ นีเ้ ขียนแสดงความคิดเห็นอะไรสักอย่างทีอ่ ยูใ่ นใจเกีย่ วกับ
แง่ใดแง่หนึง่ ของเรือ่ งนัน้ รวมทัง้ เรือ่ งทีน่ า่ สนใจจากการประชุมวิชาการทัง้ ใน
และต่างประเทศที่เห็นว่าเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่าน ความยาวไม่เกิน 4 หน้า
กระดาษ A4

ตัวอย่างการเขียนเอกสารอ้างอิง
การเขียนอ้างอิงวารสาร
ชื่อผู้แต่ง [ไม่เกิน 6 ชื่อ, แทนชื่อที่เกินด้วย et al (คณะ)]. ชื่อเรื่อง.
ชื่อวารสาร ปี ค.ศ. (หรือ พ.ศ.); ฉบับที่: เลขหน้า.

บทความสั้ น (Short communication) เป็ น บทความวิ ช าการคล้ า ย
รายงานวิจัย ฉบับย่อ กะทัดรัด มีอารัมภบท วัตถุประสงค์ วิธีการศึกษา
ผลการศึกษาบทวิจารณ์ เอกสารอ้างอิงไม่เกิน 10 เรื่อง และภาพหรือ
ตารางไม่เกิน 2 ภาพ

 Poole JL, Whitney SL. Motor assessment scale for stroke
patients: concurrent validity and interrater reliability. Arch
Phys Med Rehabil 1988; 69: 195-7.
 ปิยะภัทร เดชพระธรรม, รัตนา มีนะพันธ์, ประเสริฐ จันทร, สมลักษณ์
เพียรมานะกิจ, เสาวลักษณ  จันทรเกษมจิต, อำไพ อยู่วัลย. ความน่า
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บรรณาธิการแถลง

ชื่อผู้แต่ง (หรือบรรณาธิการ). ชื่อหนังสือ, พิมพ์ครั้งที่, เมืองที่พิมพ์:
สำนักพิมพ์: ปีที่พิมพ์.
 Travell JG, Simon DG. Myofascial pain and dysfunction: the
trigger point manual, vol1. Baltimore: William & Wilkins; 1983.
 อารีรัตน์ สุพุทธิธาดา. ภาวะกล้ามเนื้อหดเกร็ง. กรุงเทพฯ: บริษัท
อัลตร้าพริ้นติ้ง จำกัด; 2547.

โรคหลอดเลือดสมอง (cerebrovascular accident, CVA)
เมื่อโรคหลอดเลือดสมองเกิดขึ้น สิ่งที่ทุกคนกลัวคือ อัมพาต
ครึ่งซีก (hemiplegia) ที่ส่งผลกระทบต่อความสามารถทรงตัว
(maintaining body positions), ความสามารถดูแลตนเอง
(self-care) และเดิน (walking) ดังนั้น ผู้ที่เป็นอัมพาตครึ่งซีก
ทุกคนล้วนคาดหวังว่ากระบวนการฟื้นสภาพจะช่วยทุเลาอาการ
อัมพาตครึ่งซีก (hemiplegia) ให้กลายเป็นอัมพฤกษ์ครึ่งซีก
(hemiparesis) หรือ ให้กลับมาเดินได้เป็นปกติและสามารถทำ
ทุกอย่างได้เหมือนเดิม
จากรายงานของโรงพยาบาลนครราชสีมาที่ปรากฏในวารสาร
เล่มนี้ โรคหลอดเลือดสมอง มีอุบัติการณ์สูง แต่มีเพียงร้อยละ
18 ของผู้ป่วยที่ได้เข้าสู่กระบวนฟื้นสภาพในโรงพยาบาล บ่งชี้ว่า
ถึงโอกาสเข้าถึงบริการน้อย และส่วนใหญ่ได้รับการบำบัดทาง
กายภาพบำบัดเพียงอย่างเดียว ที่เน้นการยืนเดิน และมีเพียง
หนึ่งในสามที่ได้รับการฟื้นสภาพโดยนักกิจกรรมบำบัด ทั้ง ๆ ที่
ผู้ป่วยส่วนใหญ่สูญเสียความสามารถใช้มือและแขนและการ
ดูแลตนเอง
ในบางประเทศ นักกายภาพบำบัดหรือนักกิจกรรมบำบัดใช้
เทคนิคเฉพาะ เช่น Bobath technique หรือใช้เทคโนโลยีที่
ทันสมัย เช่น Functional electrical stimulation (FES) เพื่อ
กระตุ้นให้ระบบประสาทสั่งการฟื้น มือกลับมาใช้การได้ และ
กลับมาเดินได้ แต่ในบ้านเรานักกายภาพบำบัดหรือนักกิจกรรม
บำบัดไม่ได้ใช้เทคนิคเฉพาะเพื่อบำบัดผู้ป่วยโรคหลอดเลือด
สมอง ส่วนใหญ่ใช้การออกกำลังกาย (exercises), การฝึก
ทรงตัวขณะอยู่นิ่ง-ขณะทำกิจกรรม (balance training), การ
ฝึกยืนในราวคู่, การฝึกเดินโดยใช้อุปกรณ์ช่วยเดิน (gait aids)
และอาจอาศัยอุปกรณ์พยุง (orthosis)
การทรงตัว (maintenance of posture) ถือเป็นขั้นแรกที่
สำคัญก่อนพัฒนาสู่การยืนและก้าวเดิน ในต่างประเทศมีการ
ใช้เกมวี (Wii games) ซึ่งเป็นเกมคอมพิวเตอร์ที่เด็กเล่นเพื่อ
ความเพลิดเพลิน แต่ในวารสารฉบับนี้ นักวิจัยไทยได้พัฒนา
เกมง่ า ย ๆ ที่ อ าศั ย หลั ก การทำนองเดี ย วกั บ การเล่ ม เกม
คอมพิวเตอร์เพื่อประกอบการฝึกทรงตัว และจากการศึกษา
นำร่อง ผลบ่งชี้ว่าการใช้เกมคอมพิวเตอร์ดังกล่าวมีแนวโน้มทำ
ให้การทรงตัวในท่ายืนดีขึ้น
ดังนั้น นอกเหนือจากการใช้เทคนิควิธีดั้งเดิม (conventional
therapy) เพื่อบำบัดและฟื้นสภาพผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
แล้ว แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูและทีมเวชกรรมฟื้นฟูอาจนำเทคนิค
หรือวิธีการสมัยใหม่ที่หาได้ไม่ยาก มาประยุกต์ใช้เพื่อฟื้นสภาพ
ระบบประสาทสั่งการให้ดีขึ้นในระยะเวลาอันสั้น และย่นระยะ
เวลานอนโรงพยาบาลได้
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ชื่อผู้แต่ง, ชื่อบทที่อ้างอิง. ใน (In): ชื่อบรรณาธิการ, editor(s). ชื่อหนังสือ,
พิมพ์ครั้งที่ ed. เมืองที่พิมพ์: สำนักพิมพ์; ปีที่พิมพ์. หน้า เลขหน้า.
 Phil ips SJ, Whisnant JP. Hypertension and stroke. In: Laragh JH, Brenner
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management. 2nd ed. New York: Raven Press; 1995. p. 465-78.
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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
รศ.พญ.อภิชนา โฆวินทะ ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู
คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50200
E-mail: apichana@med.cmu.ac.th
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