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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 
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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 
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