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 วารสารเวชศาสตรฟนฟู เปนวารสารที่มี peer review มีนโยบาย 

เผยแพรงานวิจัย ดานเวชศาสตรฟนฟูนิพนธตนฉบับ สิ่งประดิษฐ วิจัยสิ่ง 

ประดิษฐ รายงานผูปวยและบทความวิชาการที่ผูนิพนธเปนสมาชิกของ 

ราชวิทยาลัยแพทยเวชศาสตรฟนฟูและสมาคมเวชศาสตรฟนฟู แหง 

ประเทศไทย 

 อนึ่ง ผลงานที่ขอตีพิมพตองไมเคยตีพิมพหรือกำลังสงตีพิมพที่อื่นใด 

กรณีงานวิจัยหรือ วิจัยสิ่งประดิษฐที่กระทำกับมนุษยผูนิพนธตองสง 

หนงัสอืยนืยนัวาโครงการวจิยัดงักลาวไดผานการ รบัรองทางจรยิธรรมการ 

วิจัยในมนุษยแลวและแนบมากับตนฉบับดวย 

ประเภทบทความ 

นิพนธตนฉบับ (Original article) เปนผลงานวิจัยประกอบดวย 

บทคดัยอภาษาไทย และภาษา องักฤษ บทนำ วธิกีารศกึษา ผลการศกึษา 

บทวิจารณ สรุปและเอกสาร อางอิง 10-20 เรื่อง ความยาวไมควรเกิน 10 

หนากระดาษ A4 

บทความฟนฟูวิชาการ (Review article) เปนบทความที่รวบรวม 
องคความรูใหมเกี่ยวกับ เวชศาสตรฟนฟูที่ผูอานนำไปประยุกตได 
ประกอบดวย บทนำ องคความรูที่รวบรวมอยางเปน ระบบและกระชับ 
สรปุพรอมเอกสารอางองิทีท่นัสมยั บทความไมควรเกนิ 8 หนากระดาษ A4 

รายงานผูปวย (Case report) เปนรายงานผูปวยที่นาสนใจ และคิดวา 
เปนประโยชน ตอการรักษาดูแลฟนฟูผูปวยตอไป ประกอบดวยบทคัดยอ 
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ บทนำ ประวัติผูปวย ผลการตรวจที่จำเปน 
ผลการรกัษา วจิารณ ขอเสนอแนะ สรปุ และเอกสารอางองิ ไมเกนิ 10 เรือ่ง 
ความยาวไมเกิน 6 หนากระดาษ A4 

สิ่งประดิษฐ ประกอบดวย บทคัดยอภาษาไทย และภาษาอังกฤษ บทนำ 
รวมทัง้วตัถปุระสงค รายละเอยีดสวนประกอบ วธิทีำ บทวจิารณ ขอดขีอเสีย 
สรุป และเอกสารอางอิง ความยาวไมเกิน 5 หนากระดาษ A4 

วิจัยสิ่งประดิษฐ  ใชหลักเกณฑเหมือนกับนิพนธตนฉบับ 

บทความพิเศษ ผูเขียนมักจะเปนผูมีประสบการณทางใดทางหนึ่งและ 

ใชประสบการณ นีเ้ขยีนแสดงความคดิเหน็อะไรสกัอยางทีอ่ยูในใจเกีย่วกบั 
แงใดแงหนึง่ของเรือ่งนัน้ รวมทัง้ เรือ่งทีน่าสนใจจากการประชมุวชิาการทัง้ใน 

และตางประเทศที่เห็นวาเปนประโยชนแกผูอาน ความยาวไมเกิน 4 หนา 

กระดาษ A4 

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

ผลการศึกษาบทวิจารณ เอกสารอางอิงไมเกิน 10 เรื่อง และภาพหรือ 
ตารางไมเกิน 2 ภาพ 

การเตรียมตนฉบับ 
 
หนาแรก (Title page) 

 ชื่อเรื่อง ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

 ชื่อผูนิพนธทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ พรอมคุณวุฒิและสถานที่ 

 ทำงาน ขณะที่ทำงานวิจัย 

 ชื่อผูรับผิดชอบตนฉบับ พรอมที่อยูปจจุบันซึ่งสามารถติดตอได 

 พรอมโทรศัพท โทรสารและ/ที่อยูอีเมล 

บทคัดยอ (Abstract) 

 ภาษาไทย มีความยาวไมเกิน 450 คำ 

 ภาษาอังกฤษ มีความยาวไมเกิน 350 คำ ประกอบดวย 

  วัตถุประสงค Objectives 

  รูปแบบการวิจัย Study design 

  สถานที่ทำการวิจัย 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 อาจติดลูกศรชี้จุดสำคัญพรอมหมายเลข 

 กำกับและคำอธิบายใตตารางและภาพ หามเขียนลงบนภาพ ไมควร 

 ปรากฏหนาผูปวย ยกเวนมีคำยินยอมจากผูปวยประกอบ สวนภาพ 

 วาดใชเสนดำหนาพอสมควร เขียนบนกระดาษขาว ทั้งนี้ ตารางและ 

 ภาพประกอบรวมแลว ไมเกิน 6 ชิ้น พิมพแยกจากเนื้อหา 

 บทวิจารณ รวมสรุป เปนยอหนาสุดทาย 

 กิตติกรรมประกาศ (ถามี) ระบุชื่อบุคคลหรือหนวยงานพรอม 

 เหตุผล 

 เอกสารอางอิง เขียนระบบแวนคูเวอร ปกติการใหหมายเลขลำดับ 

 การอางอิงจะตองเรียงตามเนื้อหาของเรื่องที่ระบุในเนื้อเรื่อง การระบุ 

 ลำดับเลขที่เอกสารอางอิง การใหหมายเลขตาราง ใชเลขอารบิคและ 

 อยูในเครื่องหมายวงเล็บ ( ) ดูรายละเอียด ที่http://www.library. 

 uq.edu.au/training/citation/vancouv.html#text สวนชือ่ยอ วารสาร 

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

ตัวอยางการเขียนเอกสารอางอิง 

การเขียนอางอิงวารสาร 

ชื่อผูแตง [ไมเกิน 6 ชื่อ, แทนชื่อที่เกินดวย 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 

 เชื่อถือของแบบประเมินบารเธล ฉบับภาษาไทยในผูปวยโรคอัมพาต

 หลอดเลือดสมอง. เวชศาสตรฟนฟูสาร 2549; 16: 1-9. 
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การเขียนอางอิงบทจากหนังสือหรือตำรา 
ชื่อผูแตง, ชื่อบทที่อางอิง. ใน (In): ชื่อบรรณาธิการ, editor(s). ชื่อหนังสือ, 

พิมพครั้งที่ 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 
มีรูปแบบและองคประกอบเชนเดียวกับบรรณานุกรมที่เผยแพรทั่วไป 

ในรูปสิ่งพิมพ รายละเอียดที่ควรมี ไดแก ชื่อผูแตง ชื่อเรื่อง ปที่ผลิต (เทียบ 

ไดกับปที่พิมพ) และตองมีขอมูลที่เกี่ยวของกับการสืบคนเอกสารนั้น ๆ 

ระบุไวไดแก วันที่และเดือนปที่สืบคน 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 พมิพเวนชอง 

 หางจากขอบกระดาษทุกดาน ดานละ 2.5 ซม. พิมพเวนบรรทัด 

 พิมพหนาเดียว และมีเลขหนากำกับ 

 แยกภาพและตารางออกจากเนื้อหา 

 ตนฉบบัเปนภาษาไทย ถาจำเปนตองใชภาษาอืน่ใหระบ ุไวในวงเลบ็ และ 

 พิมพดวยตัวอักษรตัวพิมพเล็กทั้งหมด ยกเวนชื่อเฉพาะหรือคำยอ 

 ใชศพัทภาษาองักฤษไดในกรณทีีเ่ปนชือ่เฉพาะไมมคีำแปล เปนภาษาไทย 

 หรือการแปลทำใหสื่อความหมายผิดไปจากความหมายจริง 

 ชื่อยา ใหใชชื่อ Generic แลววงเล็บชื่อทางการคา 

การสงตนฉบับ 
 บทความทุกชนิดตองมีหนาแรก 

 กรณทีีส่งตนฉบบัทีแ่กไขตามคำแนะนำของผูทรงคณุวฒุ ิตองแสดง สวนที่ 

 แกไขแลว โดยการพมิพดวยสแีดง หรอื เนนตรงสวนทีแ่กไขในตนฉบบัทีพ่มิพ 

 กรณีที่ผูนิพนธไมแกไขหรือเพิ่มเติมเนื้อหาตามที่ผูทรงคุณวุฒิ 

 แนะนำ กรุณามีหนังสือชี้แจงประกอบกับตนฉบับ 

 อนึง่ ผูเขยีนบทความควรเกบ็ตนฉบบัไว 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 

บรรณาธิการแถลง 
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 “แพทยเวชศาสตรฟนฟู แพทยเพื่อคุณภาพชีวิต” 

 แพทยเวชศาสตรฟนฟู (หรือที่เรียกยอ ๆ วา หมอฟนฟู หรือที่ตาง 

ประเทศเรียกวา Physiatrist หรือ Rehabilitation Medicine Specialist) 

คุนเคยกับคำวา “คุณภาพชีวิต” หรือ “Quality of Life (QOL)” ซึ่งเปนคำ 

ที่ใชขยายความ ตอทายใหคนทั่วไปรูจักแพทยเวชศาสตรฟนฟูวาเปน 

แพทยเพื่อคุณภาพชีวิต (ของผูปวย-ผูพิการ) นอกเหนือจากการเปนแพทย 

ผู เชี่ยวชาญสาขาเวชศาสตรฟนฟู ที่นำศาสตรดานเวชศาสตรฟนฟู 

(Rehabilitation Medicine) มาใชเพื่อชวยผูปวยผูพิการและประชาชนให 

มี “ชีวิตที่มีคุณภาพ” 

 ทั้งนี้ แพทยเวชศาสตรฟนฟู เนนการบำบัดและฟนสภาพผูปวยให 

กลับมามีความสามารถ (ability) ทำกิจกรรมตาง ๆ (activity) ในเบื้องตน 

ไดแก กิจวัตรสวนตัว (self-care) การเคลื่อนที่ (mobility) และการมีสวน 
รวมทำกิจกรรม (participation) ไดสูงสุด โดยใหความสำคัญกับสิ่งแวดลอม 

(environmental factor) ที่เกื้อหนุน (facilitator) และกำจัดอุปสรรค 

(barrier) ตอการทำกิจกรรม เพื่อทำใหผูปวยผูพิการแสดงความสามารถ  

(performance) ของตนไดอยางเต็มตามศักยภาพ (capacity) อีกทั้ง 

คำนึงถึงปจจัยสวนตัว (personal factor) ของผูปวยผูพิการ เชน อายุ 
สถานภาพ เชื้อชาติ การนับถือศาสนา เปนตน ซึ่งมีผลตอขบวนการบำบัด 
รักษาและฟนสภาพ โดยอิงการประเมินและการบำบัดรักษาฟนสภาพตาม 
กรอบ ICF (International Classification of Functioning, Disability 
and Health) ขององคการอนามัยโลก ดังกลาวขางตน 
 นับวาแพทยเวชศาสตรฟนฟูเปนแพทยผูเชี่ยวชาญที่ตะหนักถึงการ 

รักษาผูปวยผูพิการแบบองครวม (holistic approach) มากที่สุดสาขาหนึ่ง 
แตมักมีคำถามวาแพทยเวชศาสตรฟนฟูใชตัวชี้วัดใดบงบอกความสำเร็จ 
ที่ผานมาแพทยเวชศาสตรฟนฟูใชการประเมินระดับความสามารถของ 
ผูปวย-ผูพิการ กอนและหลังการบำบัดรักษาและฟนสภาพในประเทศไทย 
มีแนวโนมใหใชแบบประเมินบารเทล (Barthel Index) สำหรับประเมิน 
การทำงานและความสามารถของผูปวย-ผูพิการ คะแนนที่เพิ่มขึ้นหลังการ 
บำบัดฟนสภาพบงชี้ความสำเร็จระดับหนึ่ง แตตัวชี้วัดที่สำคัญอีกตัวหนึ่ง 
คือคุณภาพชีวิต ซึ่งปจจุบันงานวิจัยสวนใหญที่ศึกษากับผูปวย-ผูพิการ 

ตองมีตัวชี้วัดประกอบงานวิจัยเสมอ 

 แบบประเมินคุณภาพชีวิตนั้นแบงออกไดเปนสองกลุมใหญ ๆ คือ แบบ 

ประเมินคุณภาพชีวิตของประชากรทั่วไป และ แบบประเมินคุณภาพชีวิต 
เฉพาะโรค องคการอนามัยโลกไดสรางแบบประเมินคุณภาพชีวิตทั่วไปไว 
นั่นคือ WHO-QOL ซึ่งมีการแปลเปนภาษาไทยแลว สวนแบบประเมิน 

คุณภาพชีวิตที่นิยมใชในงานวิจัยอีกแบบหนึ่งคือ แบบประเมินคุณภาพชีวิต 

เอสเอฟ-36 ซึ่งมีการแปลเปนภาษาไทยแลวเชนกัน 

 ในฉบับนี้มีงานวิจัยสองฉบับที่ศึกษาคุณภาพชีวิต ฉบับหนึ่งศึกษา 
คุณภาพชีวิตของคนพิการบาดเจ็บไขสันหลัง และอีกฉบับหนึ่งเปนการ 
ศึกษาคุณภาพชีวิตของผูดูแลคนพิการ ดังนั้น แพทยเวชศาสตรฟนฟูที่ 
สนใจดานคุณภาพชีวิต สามารถอานการศึกษาวิจัยทั้งสองฉบับนี้ได ซึ่ง 

จะทำใหเขาใจถึงบทบาทของตนเองตอคุณภาพชีวิตของผูปวย-ผูพิการได 
มากขึ้น 

 
รศ.พญ.อภิชนา โฆวินทะ 

บรรณาธิการ 


