Journal of Thai Rehabilitation Medicine

โดยราชวิทยาลัยแพทยเวชศาสตรฟนฟูแหงประเทศไทยและสมาคมเวชศาสตรฟนฟูแหงประเทศไทย

By The Royal College of Physiatrists of Thailand and The Thai Rehabilitation Medicine Association
ผูจัดการ
ประธานราชวิทยาลัยแพทยเวชศาสตรฟนฟูแหงประเทศไทย
ที่ปรึกษา
ศ.คลินิกเกียรติคุณ พญ.ฉัฐยา จิตประไพ
พญ.อุไรรัตน ศิริวัฒนเวชกุล
บรรณาธิการ
รศ.พญ.อภิชนา โฆวินทะ
คณะแพทยศาสตร ม.เชียงใหม
บรรณาธิการรอง
ศ.พญ.อารีรัตน สุพุทธิธาดา
คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณ ม.
รศ.พญ.นลินทิพย ตำนานทอง
โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
รศ.พญ.วิไล คุปตนิรัติศัยกุล
คณะแพทยศาสตร ศิริราชพยาบาล
รศ.พญ.ปยะภัทร เดชพระธรรม
คณะแพทยศาสตร ศิริราชพยาบาล
พอ.หญิง ผศ.สุมาลี ซื่อธนาพรกุล โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา
ผศ.นพ.วิศาล คันธารัตนกุล
โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร
กองบรรณาธิการ
พญ.วัชรา ริ้วไพบูลย
ศูนยสิรินธรเพื่อการฟนฟูฯ
ผศ.นพ.จักรกริช กลาผจญ
คณะแพทยศาสตร ม.เชียงใหม
พญ.อุบลวรรณ วัฒนาดิลกกุล
ศูนยสิรินธรเพื่อการฟนฟูฯ
ผศ.นพ.ภาริส วงศแพทย
โรงพยาบาลสำโรง
ผศ.นพ.วุฒิชัย เพิ่มศิริวาณิชย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
ผศ.พญ.นพวรรณ แสนเจริญสุทธิกุล คณะแพทยศาสตร รพ.รามาธิบดี
รศ.พญ.จริยา บุญหงษ
คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณ ม.
ผศ.พญ.นวพร ชัชวาลพาณิชย
คณะแพทยศาสตร ศิริราชพยาบาล
พญ.ปราณิศา เหลืองรัศมีรุง
โรงพยาบาลกรุงเทพ
นพ.วสุวัฒน กิติสมประยูรกุล
คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณ ม.
เลขากองบรรณาธิการ
นส.วารุณี แสงโมลี
วัตถุประสงค
- เผยแพรความรูทางวิชาการดานเวชศาสตรฟนฟู แกแพทยและ
บุคลากรสาขาตาง ๆ ทางการแพทย
- เผยแพรผลงานของแพทยเวชศาสตรฟนฟู สมาชิกสมาคมฯ
และบุคลากรที่กองบรรณาธิการเห็นสมควร
ผูไดรับประโยชน
1. สมาชิกของสมาคมเวชศาสตรฟนฟูแหงประเทศไทย
และราชวิทยาลัยแพทยเวชศาสตรฟนฟูแหงประเทศไทย
2. โรงพยาบาลระดับจังหวัด, โรงพยาบาลศูนย, และหองสมุดคณะ
แพทยศาสตรตาง ๆ
3. บุคลากรฝายแพทย และสาธารณสุขที่สนใจ
ผูสนใจ ชำระคาสมาชิก ปละ 300 บาท (ภายในประเทศ) โดยการ
สั่งจายเช็คในนาม “สมาคมเวชศาสตรฟนฟูแหงประเทศไทย”
เปดอานเวชศาสตรฟนฟูสารไดที่ www.rehabmed.or.th
ISSN 0857-6823

คณะกรรมการและที่ปรึกษา
ราชวิทยาลัยแพทยเวชศาสตรฟนฟูแหงประเทศไทย
และสมาคมเวชศาสตรฟนฟูแหงประเทศไทย
ประจำป 2554-2555
พญ. สุขจันทร พงษประไพ
ประธานฯ และนายกสมาคมฯ
พลตรี นพ. ไกรวัชร ธีรเนตร
ผูรั้งตำแหนงประธาน/อุปนายกบริหาร
รศ.พญ. กมลทิพย หาญผดุงกิจ ประธานวิชาการ/อุปนายกวิชาการ
รศ.พญ. วิไล คุปตนิรัติศัยกุล
เลขาธิการ
พ.ต.อ.หญิง กัตติกา ภูมิพิทักษกุล เหรัญญิก
รศ.พญ. อภิชนา โฆวินทะ
บรรณาธิการ และกรรมการ
รศ.พญ. ดุจใจ ชัยวานิชศิริ
ประธานอนุกรรมการฝกอบรมและสอบฯ
นพ. ปณณวิชญ วงศวิวัฒนานนท ประธานฝายสารสนเทศ
ผศ.นพ. วิศาล คันธารัตนกุล
ประธานฝายสรางสรรคสังคม
พญ. วิภาวี ลักษณากร
ประธานฝายประชาสัมพันธ
ผศ.พญ. เสมอเดือน คามวัลย ผูชวยฝายวิชาการ
พญ. อุบลวรรณ วัฒนาดิลกกุล ผูชวยฝายเหรัญญิก
พญ. ธนิษฐา ธนาเกียรติภิญโญ ผูชวยฝายเลขาธิการ
ที่ปรึกษา
ศ.กิตติคุณ นพ. เสก อักษรานุเคราะห พลตรีหญิง เฟองฟา คุณาดร
ศ.คลินิกเกียรติคุณ พญ.อรฉัตร โตษยานนท
ศ.คลินิกเกียรติคุณ พญ.ฉัฐยา จิตประไพ
รศ.นพ. เทอดชัย ชีวะเกตุ
รศ.นพ. เยี่ยมมโนภพ บุนนาค
พลโทหญิง วิไล ชินสกุล
พ.ต.อ.หญิง ประภาพร ศิริทรัพย
พญ. สมปอง ตงพิพัฒน
นพ. อรรถฤทธิ์ ศฤงคไพบูลย
กรรมการ
รศ.พญ. นลินทิพย ตำนานทอง
พญ. ดารณี สุวพันธ
พญ. อุไรรัตน ศิริวัฒนเวชกุล
ศ.พญ. อารีรัตน สุพุทธิธาดา
นพ. สุธน อิ่มประสิทธิชัย
นพ. วสุวัฒน กิติสมประยูรกุล
พญ. กุลภา ศรีสวัสดิ์
พญ. สายชลี ทาบโลกา
พ.ท.นพ. พิเชษฐ เยี่ยมศิริ
นพ. วรพล อรามรัศมีกุล
นพ. ปริย วิมลวัตรเวที
สถานที่ตั้ง
อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ป ชั้น 10 เลขที่ 2
ซอยศูนยวิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม เขตหวยขวาง
กรุงเทพฯ 10310
โทร. 0-2716-6808 โทรสาร 0-2716-6809
E-mail address thairehab@yahoo.com
การสงบทความ
บรรณาธิการเวชศาสตรฟนฟูสาร ภาควิชาเวชศาสตรฟนฟู
คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม เชียงใหม 50200
E-mail address: apichana@med.cmu.ac.th
พิมพที่

-ก-

สุทินการพิมพ(2524) 297 ถ.มูลเมือง ต.ศรีภูมิ
อ.เมือง จ.เชียงใหม โทร. 081-6723498
เวชศาสตรฟนฟูสาร 2554; 21(2)

ชื่ อ ผู รั บ ผิ ด ชอบต น ฉบั บ พร อ มที่ อ ยู ป จ จุ บั น ซึ่ ง สามารถติ ด ต อ ได

พรอมโทรศัพท โทรสารและ/ที่อยูอีเมล

คำแนะนำสำหรับผูนิพนธ

บทคัดยอ (Abstract)

วารสารเวชศาสตรฟนฟู เปนวารสารที่มี peer review มีนโยบาย
เผยแพรงานวิจัย ดานเวชศาสตรฟนฟูนิพนธตนฉบับ สิ่งประดิษฐ วิจัยสิ่ง
ประดิษฐ รายงานผูปวยและบทความวิชาการที่ผูนิพนธเปนสมาชิกของ
ราชวิ ท ยาลั ย แพทย เ วชศาสตร ฟ น ฟู แ ละสมาคมเวชศาสตร ฟ น ฟู แห ง
ประเทศไทย

ภาษาไทย มีความยาวไมเกิน 450 คำ

ภาษาอังกฤษ มีความยาวไมเกิน 350 คำ ประกอบดวย
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เนื้อหาบทความ ประกอบดวย


อนึ่ง ผลงานที่ขอตีพิมพตองไมเคยตีพิมพหรือกำลังสงตีพิมพที่อื่นใด
กรณี ง านวิ จั ย หรื อ วิ จั ย สิ่ ง ประดิ ษ ฐ ที่ ก ระทำกั บ มนุ ษ ย ผู นิ พ นธ ต อ งส ง
หนังสือยืนยันวาโครงการวิจยั ดังกลาวไดผา นการ รับรองทางจริยธรรมการ
วิจัยในมนุษยแลวและแนบมากับตนฉบับดวย

ประเภทบทความ
นิ พ นธ ต น ฉบั บ (Original article) เป น ผลงานวิ จั ย ประกอบด ว ย
บทคัดยอภาษาไทย และภาษา อังกฤษ บทนำ วิธกี ารศึกษา ผลการศึกษา
บทวิจารณ สรุปและเอกสาร อางอิง 10-20 เรื่อง ความยาวไมควรเกิน 10
หนากระดาษ A4

บทนำ รวมถึงวัตถุประสงคการศึกษาวิจัย

วิธีการศึกษา รวมถึงกลุมประชากร วัสดุอุปกรณ ขั้นตอนการวิจัย

การวิเคราะหทางสถิติ

บทความฟ น ฟู วิ ช าการ (Review article) เป น บทความที่ ร วบรวม
องค ค วามรู ใ หม เ กี่ ย วกั บ เวชศาสตร ฟ น ฟู ที่ ผู อ า นนำไปประยุ ก ต ไ ด
ประกอบดวย บทนำ องคความรูที่รวบรวมอยางเปน ระบบและกระชับ
สรุปพรอมเอกสารอางอิงทีท่ นั สมัย บทความไมควรเกิน 8 หนากระดาษ A4

ผลการศึกษา รวมทั้งตาราง ภาพประกอบ ภาพถายขาวดำขนาด

โปสการ ด ภาพชั ด เจน อาจติ ด ลู ก ศรชี้ จุ ด สำคั ญ พร อ มหมายเลข
กำกับและคำอธิบายใตตารางและภาพ หามเขียนลงบนภาพ ไมควร
ปรากฏหนาผูปวย ยกเวนมีคำยินยอมจากผูปวยประกอบ สวนภาพ
วาดใชเสนดำหนาพอสมควร เขียนบนกระดาษขาว ทั้งนี้ ตารางและ
ภาพประกอบรวมแลว ไมเกิน 6 ชิ้น พิมพแยกจากเนื้อหา

รายงานผูปวย (Case report) เปนรายงานผูปวยที่นาสนใจ และคิดวา
เปนประโยชน ตอการรักษาดูแลฟนฟูผูปวยตอไป ประกอบดวยบทคัดยอ
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ บทนำ ประวัติ ผูปวย ผลการตรวจที่จำเปน
ผลการรักษา วิจารณ ขอเสนอแนะ สรุป และเอกสารอางอิง ไมเกิน 10 เรือ่ ง
ความยาวไมเกิน 6 หนากระดาษ A4

บทวิจารณ/รวมสรุปเปนยอหนาสุดทาย

กิตติกรรมประกาศ (ถามี) ระบุชื่อบุคคล หรือหนวยงานพรอมเหตุผล
เอกสารอางอิง เขียนระบบแวนคูเวอร ปกติการใหหมายเลขลำดับ

การอางอิงจะตองเรียงตามเนื้อหาของเรื่องที่ระบุในเนื้อเรื่อง การระบุ
ลำดับเลขที่เอกสารอางอิง การใหหมายเลขตาราง ใชเลขอารบิคและ
อยูในเครื่องหมายวงเล็บ ( ) ดูรายละเอียด ที่http://www.library.
uq.edu.au/training/citation/vancouv.html#text สวนชือ่ ยอ วารสาร
ใหใชอักษรยออิง Medline (ดู http://www.nlm.nih.gov)

สิ่งประดิษฐ ประกอบดวย บทคัดยอภาษาไทย และภาษาอังกฤษ บทนำ
รวมทัง้ วัตถุประสงค รายละเอียดสวนประกอบ วิธที ำ บทวิจารณ ขอดีขอ เสีย
สรุป และเอกสารอางอิง ความยาวไมเกิน 5 หนากระดาษ A4
วิจัยสิ่งประดิษฐ ใชหลักเกณฑเหมือนกับนิพนธตนฉบับ
บทความพิเศษ ผูเขียนมักจะเปนผูมีประสบการณทางใดทางหนึ่งและ
ใชประสบการณ นีเ้ ขียนแสดงความคิดเห็นอะไรสักอยางทีอ่ ยูใ นใจเกีย่ วกับ
แงใดแงหนึง่ ของเรือ่ งนัน้ รวมทัง้ เรือ่ งทีน่ า สนใจจากการประชุมวิชาการทัง้ ใน
และตางประเทศที่เห็นวาเปนประโยชนแกผูอาน ความยาวไมเกิน 4 หนา
กระดาษ A4

ตัวอยางการเขียนเอกสารอางอิง
การเขียนอางอิงวารสาร
ชื่อผูแตง [ไมเกิน 6 ชื่อ, แทนชื่อที่เกินดวย et al (คณะ)]. ชื่อเรื่อง.
ชื่อวารสาร ป ค.ศ. (หรือ พ.ศ.); ฉบับที่: เลขหนา.

บทความสั้ น (Short communication) เป น บทความวิ ช าการคล า ย
รายงานวิจัย ฉบับยอ กะทัดรัด มีอารัมภบท วัตถุประสงค วิธีการศึกษา
ผลการศึกษาบทวิจารณ เอกสารอางอิงไมเกิน 10 เรื่อง และภาพหรือ
ตารางไมเกิน 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.
ปยะภัทร เดชพระธรรม, รัตนา มีนะพันธ, ประเสริฐ จันทร, สมลักษณ

เพียรมานะกิจ, เสาวลักษณ จันทรเกษมจิต, อำไพ อยูวัลย. ความนา
เชื่อถือของแบบประเมินบารเธล ฉบับภาษาไทยในผูปวยโรคอัมพาต
หลอดเลือดสมอง. เวชศาสตรฟนฟูสาร 2549; 16: 1-9.

การเตรียมตนฉบับ
หนาแรก (Title page)
 ชื่อเรื่อง ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 ชื่อผูนิพนธทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ พรอมคุณวุฒิและสถานที่
ทำงาน ขณะที่ทำงานวิจัย
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“โรคหัวใจกับการออกกำลังกาย”
จากข อ มู ล ด า นสุ ข ภาพของประชากรไทยที่ ร ายงานล า สุ ด (พ.ศ.
2553) พบวา เมื่ออิง DALY (Disability Adjusted Life Year, DALY =
จำนวนปที่ตายกอนกำหนด (Year of Life Losses, YLL) รวมกับจำนวน
ปที่มีชีวิตอยูกับความพิการ (Years Living with Disability, YLD)) โรค
หัวใจและหลอดเลือดทำใหประชากรไทยทั้งชายและหญิงที่มีอายุระหวาง
45-59 ป สูญเสียจำนวนป DALY สูงเปนอันดับสอง คือ สูญเสีย 36 ปตอ
1,000 ป โดยรอยละ 15 เปนจำนวนปที่สูญเสียไปกับความพิการ สวน
ประชากรไทยทั้งชายและหญิงที่มีอายุตั้งแต 60 ปขึ้นไปนั้น โรคหลอดเลือด
และหัวใจกลายเปนสาเหตุอันดับแรกที่ DALY สูงสุด คือ เทากับ 100 ป
ตอ 1,000 ป ทั้งนี้ รอยละ 10 เปนปที่สูญเสียไปกับความพิการ
จากขอมูลดังกลาว สะทอนใหเห็นวาบทบาทของแพทยเวชศาสตรฟนฟูตอการบำบัดฟนสภาพผูปวยโรคหัวใจและหลอดเลือดมีแนวโนมสูง
ขึ้น เนื่องจากอายุขัยเฉลี่ยของคนไทยสูงขึ้น ลาสุดในป พ.ศ. 2553 รอยละ
8.7 ของประชากรไทยมีอายุมากกวา 65 ป และคาดวาในป พ.ศ. 2563
จะเพิ่มเปนรอยละ 12.4 และ เพิ่มเปนรอยละ 17.4 ในป พ.ศ. 2573 ดังนั้น
ถาแพทยเวชศาสตรฟนฟูสามารถทำใหผูปวยมีสมรรถภาพดี ไมมีความ
พิการ ก็จะทำใหผูปวยมี YLD ลดลง
การออกกำลังกายถือเปนสวนหนึ่งของขบวนการฟนฟูสมรรถภาพ
ผูปวยโรคหัวใจและหลอดเลือด และเปนปจจัยสำคัญที่ชวยควบคุมความ
ดันเลือด, ระดับไขมันในเลือด และน้ำหนักตัว ซึ่งเปนตนเหตุของโรคหัวใจ
และหลอดเลื อ ด และในกรณี ห ลั ง ผ า ตั ด หั ว ใจ การออกกำลั ง กายหลั ง
ผาตัดมีแนวโนมทำใหผูปวยกลับไปทำงานไดหลังผาตัดเร็ว
แตจากรายงานการศึกษาทัศนคติของแพทยประจำบาน(ที่ปรากฏใน
เวชศาสตรฟนฟูสารฉบับนี้)พบวา แพทยประจำบานสวนใหญเคยแนะนำ
ผูปวยใหออกกำลังกาย แตกลับพบวาแพทยประจำบานสวนนอยที่ออก
กำลังกายอยางสม่ำเสมอ และเปนที่นาตกใจเมื่อพบวารอยละ 25 ของ
แพทยประจำบานไมออกกำลังกายเลยในชวง 6 เดือนที่ผานมา ขอมูลนี้
อาจเปนอุทธาหรณเตือนใหแพทยตระหนักวา ถาละเลยการออกกำลังกาย
แพทยก็อาจกลายเปนผูปวยที่เปนโรคหัวใจและหลอดเลือด และอาจสงผล
ทำใหประเทศไทยขาดแคลนแพทยกอนเวลาอันควร อนึ่งปจจุบัน ประเทศ
ไทยผลิตแพทยไดประมาณ 2,300 คน และมีจำนวนแพทยเวชศาสตรฟนฟู
ทั้งประเทศนอยกวา 400 คน
ดังนั้น อยากเชิญชวนใหแพทยเวชศาสตรฟนฟู และผูสนใจอานบท
ฟนฟูวิชาการ และนิพนธตนฉบับที่เกี่ยวของกับการฟนฟูหัวใจ, ปจจัยที่
เกี่ยวของกับการกลับไปทำงานของผูปวยหลังผาตัดหัวใจ และทัศนคติและ
พฤติกรรมการออกกำลังกายของแพทยประจำบาน ทั้งนี้ เวชศาสตรฟนฟู
นอกจากจะเปนศาสตรที่ใชฟนสภาพผูปวยผูพิการแลว ยังเปนศาสตรที่
ปองกันความพิการดวย
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การใชภาษาและการพิมพตนฉบับ
ใชแบบอักษร Cordial new หรือ Cordial UPC ขนาด 14 พิมพเวนชอง

ห า งจากขอบกระดาษทุ ก ด า น ด า นละ 2.5 ซม. พิ ม พ เ ว น บรรทั ด
พิมพหนาเดียว และมีเลขหนากำกับ
แยกภาพและตารางออกจากเนื
้อหา

ตนฉบับเปนภาษาไทย ถาจำเปนตองใชภาษาอืน่ ใหระบุ ไวในวงเล็บ และ

พิมพดวยตัวอักษรตัวพิมพเล็กทั้งหมด ยกเวนชื่อเฉพาะหรือคำยอ

ใชศพั ทภาษาอังกฤษไดในกรณีทเ่ี ปนชือ่ เฉพาะไมมคี ำแปล เปนภาษาไทย
หรือการแปลทำใหสื่อความหมายผิดไปจากความหมายจริง
ชื่อยา ใหใชชื่อ Generic แลววงเล็บชื่อทางการคา


การสงตนฉบับ
บทความทุกชนิดตองมีหนาแรก

กรณีทส่ ี ง ตนฉบับทีแ่ กไขตามคำแนะนำของผูท รงคุณวุฒิ ตองแสดง สวนที่

แกไขแลว โดยการพิมพดว ยสีแดง หรือ เนนตรงสวนทีแ่ กไขในตนฉบับทีพ่ มิ พ
กรณี ที่ ผู นิ พ นธ ไ ม แ ก ไ ขหรื อ เพิ่ ม เติ ม เนื้ อ หาตามที่ ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ

แนะนำ กรุณามีหนังสือชี้แจงประกอบกับตนฉบับ
อนึง่ ผูเ ขียนบทความควรเก็บตนฉบับไว 1 ชุด สงตนฉบับ 2 ชุดพรอมแผนดิสก
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