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การเตรียมตนฉบับ

คําแนะนําสําหรับผูนิพนธ

หนาแรก (Title page)
วารสารเวชศาสตรฟนฟู เปนวารสารที่มี peer review มีนโยบาย
เผยแพรงานวิจัย ดานเวชศาสตรฟนฟูนิพนธตนฉบับ สิ่งประดิษฐ วิจัยสิ่ง
ประดิ ษฐ รายงานผู ปวยและบทความวิ ชาการที่ ผู นิ พนธ เป นสมาชิ กของ
ราชวิ ทยาลั ย แพทย เวชศาสตร ฟ นฟู และสมาคมเวชศาสตร ฟ น ฟู แห ง
ประเทศไทย
อนึง่ ผลงานที่ขอตีพิมพตอ งไมเคยตีพมิ พหรือกําลังสงตีพิมพที่อนื่ ใด
กรณี งานวิ จั ย หรื อ วิ จั ยสิ่ งประดิ ษฐ ที่ ก ระทํา กั บมนุ ษย ผู นิ พนธ ต องส ง
หนังสือยืนยันวาโครงการวิจัยดังกลาวไดผานการ รับรองทางจริยธรรมการ
วิจัยในมนุษยแลวและแนบมากับตนฉบับดวย
ประเภทบทความ
นิ พ นธ ต น ฉบั บ (Original article) เป น ผลงานวิ จั ย ประกอบด ว ย
บทคัดยอภาษาไทย และภาษา อังกฤษ บทนํา วิธีการศึกษา ผลการศึกษา
บทวิจารณ สรุปและเอกสาร อางอิง 10-20 เรื่อง ความยาวไมควรเกิน 10
หนากระดาษ A4
บทความฟ นฟู วิ ช าการ (Review article) เป นบทความที่ ร วบรวม
องค ค วามรู ใหม เ กี่ ย วกั บ เวชศาสตร ฟ น ฟู ที่ ผู อ า นนํา ไปประยุ ก ต ไ ด
ประกอบดวย บทนํา องค ความรู ที่ รวบรวมอยางเปน ระบบและกระชั บ
สรุปพรอมเอกสารอางอิงที่ทันสมัย บทความไมควรเกิน 8 หนากระดาษ A4

ชือ่ เรือ่ ง ทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ชื่อผูนิพนธทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ พรอมคุณวุฒิและสถานที่
ทํางาน ขณะที่ทํางานวิจัย
ชื่อผูรับผิดชอบตนฉบับ พรอมที่อยูป จจุบนั ซึ่งสามารถติดตอได
พรอมโทรศัพท โทรสารและ/ทีอ่ ยูอ ีเมล
บทคัดยอ (Abstract)
ภาษาไทย มีความยาวไมเกิน 450 คํา
ภาษาอังกฤษ มีความยาวไมเกิน 350 คํา ประกอบดวย
วัตถุประสงค
Objectives
รูปแบบการวิจัย
Study design
สถานทีท่ ําการวิจยั
Setting
กลุมประชากร
Subjects
วิธีการศึกษา
Methods
ผลการศึกษา
Results
สรุป
Conclusion
คําสําคัญ
Keywords

เนื้อหาบทความ ประกอบดวย
บทนํา รวมถึงวัตถุประสงคการศึกษาวิจยั
วิธีการศึกษา รวมถึงกลุม ประชากร วัสดุอปุ กรณ ขัน้ ตอนการวิจยั
การวิเคราะหทางสถิติ
ผลการศึกษา รวมทั้งตาราง ภาพประกอบ ภาพถายขาวดําขนาด
โปสการด ภาพชัดเจน อาจติดลูกศรชีจ้ ุดสําคัญพรอมหมายเลข
กํากับและคําอธิบายใตตารางและภาพ หามเขียนลงบนภาพ ไมควร
ปรากฏหนาผูป ว ย ยกเวนมีคํายินยอมจากผูป ว ยประกอบ สวนภาพ
วาดใชเสนดําหนาพอสมควร เขียนบนกระดาษขาว ทัง้ นี้ ตารางและ
ภาพประกอบรวมแลว ไมเกิน 6 ชิน้ พิมพแยกจากเนือ้ หา
บทวิจารณและสรุป
เอกสารอางอิง เขียนระบบแวนคูเวอร ปกติการใหหมายเลขลําดับ
การอางอิงจะตองเรียงตามเนือ้ หาของเรือ่ งทีร่ ะบุในเนือ้ เรือ่ ง การระบุ
ลําดับเลขทีเ่ อกสารอางอิง การใหหมายเลขตาราง ใชเลขอารบิคและ
อยูใ นเครือ่ งหมายวงเล็บ ( ) ดูรายละเอียด ทีh่ ttp://www.library.
uq.edu.au/training/citation/vancouv.html#text สวนชือ่ ยอ วารสาร
ใหใชอกั ษรยออิง Medline (ดู http://www.nlm.nih.gov)

รายงานผูปวย (Case report) เปนรายงานผูปวยที่นาสนใจ และคิดวา
เปนประโยชน ตอการรักษาดูแลฟนฟูผูปวยตอไป ประกอบดวยบทคัดยอ
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ บทนํา ประวัติ ผูปวย ผลการตรวจที่จําเปน
ผลการรักษา วิจารณ ขอเสนอแนะ สรุป และเอกสารอางอิง ไมเกิน 10 เรื่อง
ความยาวไมเกิน 6 หนากระดาษ A4
สิ่งประดิษฐ ประกอบดวย บทคัดยอภาษาไทย และภาษาอังกฤษ บทนํา
รวมทั้งวัตถุประสงค รายละเอียดสวนประกอบ วิธีทํา บทวิจารณ ขอดีขอเสีย
สรุป และเอกสารอางอิง ความยาวไมเกิน 5 หนากระดาษ A4
วิจัยสิ่งประดิษฐ ใชหลักเกณฑเหมือนกับนิพนธตนฉบับ
บทความพิ เศษ ผู เขี ยนมั กจะเป นผู มี ประสบการณ ทางใดทางหนึ่ งและ
ใชประสบการณ นี้เขียนแสดงความคิดเห็นอะไรสักอยางที่อยูในใจเกี่ยวกับ
แงใดแงหนึง่ ของเรือ่ งนัน้ รวมทัง้ เรือ่ งทีน่ า สนใจจากการประชุมวิชาการทัง้ ใน
และตางประเทศที่เห็นวาเปนประโยชนแกผูอาน ความยาวไมเกิน 4 หนา
กระดาษ A4
บทความสั้ น (Short communication) เป นบทความวิ ช าการคล าย
รายงานวิจัย ฉบับยอ กะทัดรัด มีอารัมภบท วัตถุประสงค วิธีการศึกษา
ผลการศึ กษาบทวิ จารณ เอกสารอ างอิ งไม เกิน 10 เรื่ อง และภาพหรื อ
ตารางไมเกิน 2 ภาพ
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ตัวอยางการเขียนเอกสารอางอิง
การเขียนอางอิงวารสาร
ชื่อผูแตง [ไมเกิน 6 ชื่อ, แทนชื่อที่เกินดวย et al (คณะ)]. ชื่อเรื่อง.
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Poole JL, Whitney SL. Motor assessment scale for stroke
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การใชภาษาและการพิมพตนฉบับ
ใชแบบอักษร Cordial new หรือ Cordial UPC ขนาด 14 พิมพเวนชอง
หางจากขอบกระดาษทุกดาน ดานละ 2.5 ซม. พิมพเวนบรรทัด
พิมพหนาเดียว และมีเลขหนากํากับ
แยกภาพและตารางออกจากเนือ้ หา
ตนฉบับเปนภาษาไทย ถาจําเปนตองใชภาษาอื่นใหระบุ ไวในวงเล็บ และ
พิมพดว ยตัวอักษรตัวพิมพเล็กทัง้ หมด ยกเวนชือ่ เฉพาะหรือคํายอ
ใชศัพทภาษาอังกฤษไดในกรณีที่เปนชื่อเฉพาะไมมคี ําแปล เปนภาษาไทย
หรื อ การแปลทํา ให สื่ อ ความหมายผิ ด ไปจากความหมายจริ ง
ชือ่ ยา ใหใชชื่อ Generic แลววงเล็บชื่อทางการคา

การสงตนฉบับ
บทความทุกชนิดตองมีหนาแรก
กรณีทสี่ งตนฉบับที่แกไขตามคําแนะนําของผูทรงคุณวุฒิ ตองแสดง สวนที่
แกไขแลว โดยการพิมพดวยสีแดง หรือ เนนตรงสวนทีแ่ กไขในตนฉบับทีพ่ ิมพ
กรณี ที่ ผู นิ พนธ ไมแก ไขหรื อเพิ่ มเติ มเนื้ อหาตามที่ ผู ทรงคุ ณวุ ฒิ
แนะนํา กรุณามีหนังสือชีแ้ จงประกอบกับตนฉบับ
อนึง่ ผูเ ขียนบทความควรเก็บตนฉบับไว 1 ชุด สงตนฉบับ 2 ชุดพรอมแผนดิสก
1 แผน หรือ สงเปน attached file ทางไปรษณียอิเล็กทรอนิกส ถึง
รศ.พญ.อภิชนา โฆวินทะ ภาควิชาเวชศาสตรฟน ฟู
คณะแพทยศาสตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม เชียงใหม 50200
E-mail: apichana@med.cmu.ac.th

บรรณาธิการแถลง
Center Pattern Generators (CPGs)
ป จจุ บั นหลั กการฟ นฟู สมรรถภาพผู ป วยผู พิ ก ารได พั ฒนา
ก าวไกล ในประเทศที่ พั ฒนาแล วมี การใช เทคโนโลยี เพื่ อการฟ นฟู
กันอยางกวางขวางไดแก การกระตุน ไฟฟาเพือ่ พัฒนากําลังกลามเนื้อ
ที่ออนแรงและเปนอัมพาตใหกลับมาทํางาน (functional electrical
stimulation, FES) ไดอกี ครั้ง และการใชลไู ฟฟาควบคูไ ปกับการพยุง
ตัวเพื่อฝกกาวเดิน (body weight support treadmill training) ซึ่ง
ปจจุบนั ถือวาเปนกลไกสําคัญทีช่ ว ยพัฒนาใหกลามเนือ้ ขาฟน
ชวง 3-4 ปทผี่ า นมางานเวชกรรมฟน ฟูของโรงพยาบาลบางแหง
ในประเทศไทยได นํ า เทคโนโลยี และวิ ทยากรด า นนี้ มาให บ ริ ก าร
ฟนฟูสมรรถภาพแกผูปวยอัมพาตแลว และมีผลงานวิจัยเบื้องตนกับ
ผู ป วยหลอดเลื อดสมองเป นที่ น า พอใจสอดคล องกั บงานวิ จั ย ของ
ต างประเทศ ดั งนั้ นแพทย เ วชศาสตร ฟ นฟู และนั ก กายภาพบํา บั ด
ควรใหความสนใจหาความรูด านนี้มากขึ้น และนําวิธีการนี้มาใชอยาง
มีประสิทธิภาพยิง่ ขึน้
เปนที่ พิสู จนแล วว าในไขสั นหลั งของสั ตวและมนุ ษยเรานี้ มี
ศูนยกลางประสาทควบคุมการเคลือ่ นไหวเปนจังหวะโดย อัตโนมัติ หรือ
ที่เรียกวา center pattern generators (CPG) ตัวอยางทีเ่ ห็นไดชดั คือ
ศูนยกลางประสาทควบคุมการเดิน ซึง่ CPG อยูท ี่ไขสันหลังระดับเอว
ดังนัน้ เมือ่ กระตุน ใหผปู ว ยกาว เดินซ้าํ ๆ เปนจังหวะ จึงเปนการกระตุน ให
CPG กลับมาทํางาน ไดอกี ครัง้
วารสารฉบั บ นี้ มี บ ทความฟ นฟู วิ ช าการเกี่ ยวกั บหลั กการ
กระตุน ศูนยกลางประสาทควบคุมการกาวเดินทีไ่ ขสันหลัง และหลักการ
เรี ยนรู ทั ก ษะการเคลื่ อนไหวที่ เ กี่ ยวข อ งกั บเทคนิ คการเดิ น แบบ
โลโคมอเตอรเธอราพี ซึง่ จะทําใหผอู า นเขาใจหลักการ มากขึน้ และนํามา
ประยุ ก ต ใ ช ไ ด อ ย า งเหมาะสมยิ่ งขึ้ น เพื่ อเพิ่ มสมรรถภาพและ
คุ ณภาพชี วิ ตให แก ผู ป วยผู พิ การ เพราะการยื นเดิ นได นั้ นเป นการ
เคลือ่ นไหวพืน้ ฐานทีจ่ ําเปนของมนุษย
นอกจากการเดินแลว การใชมือทํางานก็มคี วามจําเปน เชนกัน
การควบคุ มให มือ กลั บมาเคลื่ อ นไหว ใช การได อี กครั้ งต องอาศั ย
ประสาทรั บรู และประสาทสั่ งการควบคุ ม ช วงทศวรรษที่ ผ านมามี
การทดลองใชกระจกเพื่อสะทอนมือขางปกติ ซึง่ สะทอนใหเห็นเสมือน
หนึ่งวาเปนมืออีกขางหนึ่งซึ่งเปนอัมพาต ทั้งนี้เพื่อใหผูปวยโรคหลอด
เลื อ ดสมองคิ ด ที่ จ ะขยั บเขยื้ อนเคลื่ อนไหวมื อ นั้ น ให เ หมื อ นอย าง
ทีเ่ ห็นในกระจก งานวิจยั ทีน่ ําเสนอในวารสารฉบับนีเ้ ปนเพียงการศึกษา
นํารองกับผูป ว ยโรคหลอดเลือดสมองเรือ้ รังและไมใหผลตามทีค่ าดการณ
บงบอก ใหเราตระหนักวาการใชเทคนิคกระตุนควบคุมการเคลือ่ นไหว
ใหระบบประสาทฟนนั้น เวลาที่ควรฝกนั้นนาจะมีความสําคัญตอการ
ฟนตัว นั่นคือ ยิ่งมีโอกาสบําบัดฟนฟูเร็ว ผลการฟนตัวก็นาจะดีกวา
เพราะเมือ่ ปลอยทิ้งไวนาเกินไประบบประสาทมีการปรับสภาพภายใน
ระบบประสาทเองซึง่ มักขัดขวางการฟน ตัวได
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