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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- 

 “โรคหัวใจกับการออกกำลังกาย”  

 จากขอมูลดานสุขภาพของประชากรไทยท่ีรายงานลาสุด (พ.ศ. 

2553) พบวา เม่ืออิง DALY (Disability Adjusted Life Year, DALY = 

จำนวนปท่ีตายกอนกำหนด (Year of Life Losses, YLL) รวมกับจำนวน 

ปที่มีชีวิตอยูกับความพิการ (Years Living with Disability, YLD)) โรค 

หัวใจและหลอดเลือดทำใหประชากรไทยท้ังชายและหญิงที่มีอายุระหวาง 

45-59 ป สูญเสียจำนวนป DALY สูงเปนอันดับสอง คือ สูญเสีย 36 ปตอ 

1,000 ป โดยรอยละ 15 เปนจำนวนปท่ีสูญเสียไปกับความพิการ สวน 

ประชากรไทยท้ังชายและหญิงท่ีมีอายุต้ังแต 60 ปขึ้นไปน้ัน โรคหลอดเลือด 

และหัวใจกลายเปนสาเหตุอันดับแรกท่ี DALY สูงสุด คือ เทากับ 100 ป 

ตอ 1,000 ป ทั้งน้ี รอยละ 10 เปนปที่สูญเสียไปกับความพิการ 

 จากขอมูลดังกลาว สะทอนใหเห็นวาบทบาทของแพทยเวชศาสตร- 

ฟนฟูตอการบำบัดฟนสภาพผูปวยโรคหัวใจและหลอดเลือดมีแนวโนมสูง 

ขึ้น เน่ืองจากอายุขัยเฉล่ียของคนไทยสูงข้ึน ลาสุดในป พ.ศ. 2553 รอยละ 

8.7 ของประชากรไทยมีอายุมากกวา 65 ป และคาดวาในป พ.ศ. 2563 

จะเพ่ิมเปนรอยละ 12.4 และ เพ่ิมเปนรอยละ 17.4 ในป พ.ศ. 2573 ดังนั้น 

ถาแพทยเวชศาสตรฟนฟูสามารถทำใหผูปวยมีสมรรถภาพดี ไมมีความ 

พิการ ก็จะทำใหผูปวยมี YLD ลดลง 

 การออกกำลังกายถือเปนสวนหน่ึงของขบวนการฟนฟูสมรรถภาพ 

ผูปวยโรคหัวใจและหลอดเลือด และเปนปจจัยสำคัญท่ีชวยควบคุมความ 

ดันเลือด, ระดับไขมันในเลือด และน้ำหนักตัว ซึ่งเปนตนเหตุของโรคหัวใจ 

และหลอดเลือด และในกรณีหลังผาตัดหัวใจ การออกกำลังกายหลัง 

ผาตัดมีแนวโนมทำใหผูปวยกลับไปทำงานไดหลังผาตัดเร็ว 

 แตจากรายงานการศึกษาทัศนคติของแพทยประจำบาน(ที่ปรากฏใน 

เวชศาสตรฟนฟูสารฉบับน้ี)พบวา แพทยประจำบานสวนใหญเคยแนะนำ 

ผูปวยใหออกกำลังกาย แตกลับพบวาแพทยประจำบานสวนนอยท่ีออก 

กำลังกายอยางสม่ำเสมอ และเปนท่ีนาตกใจเม่ือพบวารอยละ 25 ของ 

แพทยประจำบานไมออกกำลังกายเลยในชวง 6 เดือนท่ีผานมา ขอมูลน้ี 

อาจเปนอุทธาหรณเตือนใหแพทยตระหนักวา ถาละเลยการออกกำลังกาย 

แพทยก็อาจกลายเปนผูปวยท่ีเปนโรคหัวใจและหลอดเลือด และอาจสงผล 

ทำใหประเทศไทยขาดแคลนแพทยกอนเวลาอันควร อน่ึงปจจุบัน ประเทศ 

ไทยผลิตแพทยไดประมาณ 2,300 คน และมีจำนวนแพทยเวชศาสตรฟนฟู 

ทั้งประเทศนอยกวา 400 คน  

 ดังน้ัน อยากเชิญชวนใหแพทยเวชศาสตรฟนฟู และผูสนใจอานบท 

ฟนฟูวิชาการ และนิพนธตนฉบับท่ีเก่ียวของกับการฟนฟูหัวใจ, ปจจัยท่ี 

เก่ียวของกับการกลับไปทำงานของผูปวยหลังผาตัดหัวใจ และทัศนคติและ 

พฤติกรรมการออกกำลังกายของแพทยประจำบาน ทั้งน้ี เวชศาสตรฟนฟู 

นอกจากจะเปนศาสตรที่ใชฟนสภาพผูปวยผูพิการแลว ยังเปนศาสตรที่ 

ปองกันความพิการดวย 
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