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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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“กลามเนื้อและการเคลื่อนไหว”
International Classification of Functioning, Disability and
Health (ICF) จำแนกโครงสรางรางกายที่เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวไว
คราว ๆ ประกอบดวย โครงสรางศีรษะและบริเวณคอ, โครงสราง
บริเวณไหล, โครงสรางรยางคสวนบน, โครงสรางสวนเชิงกราน,
โครงสรางรยางคสวนลาง, โครงสรางลำตัว รวมทั้งโครงสรางกลาม
เนื้อและกระดูกอื่น ๆ ทั้งนี้ การเคลื่อนไหวของขอและกระดูกเกิดขึ้น
ไดจากกลามเนื้อหดตัว-คลายตัว ที่ถูกควบคุมดวยประสาทสั่งการ
และประสาทรับความรูสึกที่ควบคุมความตึงของกลามเนื้อ, ควบคุม
กลามเนื้อตาง ๆ ใหทำงานประสานกัน, ควบคุมรีเฟล็กซการเคลื่อน
ไหวตาง ๆ รวมทั้งรูปแบบการเดิน (gait pattern)
เมื่อกลามเนื้อทำหนาที่บกพรองทำใหการเคลื่อนไหวขอจำกัด
เชน
- เมื่อกลามเนื้อบาดเจ็บโดยตรง การขยับเคลื่อนไหวขอทำให
เจ็บ อาการเจ็บจึงจำกัดการเคลื่อนไหว
- กรณีกลุมอาการไมโอฟาสเชียล ที่มีพยาธิสภาพที่กลามเนื้อ
ที่ ส ง ผลให ผู ป ว ยมี อ าการปวด, ล า ง า ย และบางครั้ ง การ
เคลื่อนไหวขอจำกัด
- กรณีรอยโรคที่สมองเชน อัมพาตสมองใหญ (cerebral palsy)
ที่คนทั่วไปเรียกวา ซีพี หรือ โรคสมองพิการ กลามเนื้อกลาม
เนื้อตึงตัวมาก (hypertonia) หรือ มีภาวะกลามเนื้อหดเกร็ง
(spasticity) ทำให ผู ป ว ยมี ก ารเคลื่ อ นไหวแขนขาผิ ด ปกติ
หรือรูปแบบการเกิดผิดปกติ
บางครั้งความผิดปกติอยูที่กระดูกหรือขอ เชน โรคขอเสื่อม ที่สง
ผลกระทบตอกลามเนื้อที่อยูรอบ ๆ ขอ ทำใหกลามเนื้อลีบและออน
แรง และจำกัดการเคลื่อนไหวของขอนั้น
ดังนั้น การทำใหกลามเนื้อเหลานี้กลับมาทำหนาที่ปกติหรือใกล
เคียงปกติ เปนหนาที่ของแพทยเวชศาสตรฟนฟู ใหการบำบัดและ
ฟ น สภาพด ว ยวิ ธี ก ายบริ ห าร, ด ว ยการใช ย า, ด ว ยอุ ป กรณ พ ยุ ง
เปนตน แตบางครั้งความผิดปกติหรือโรคที่เปนตนเหตุใหกลามเนื้อ
และ/หรือขอทำหนาที่บกพรองนั้น ยากเกินกวาที่จะฟนสภาพให
กลับมาเหมือนเดิมได แพทยเวชศาสตรฟนฟูจึงจำเปนตองปรึกษา
แพทยผูเชี่ยวชาญสาขาอื่น เชน ประสาทศัลยแพทย(neurosurgeon)
หรือ ศัลยแพทยออรโทปดิกส เพื่อพิจารณาการผาตัดแกไข เชน ลด
ภาวะตึงตัวมากเกิน, แกไขรูปพิการ เปนตน
ในวารสารเลมนี้ สมาชิกจะไดอานบทฟนฟูวิชาการที่นาสนใจ
เกี่ยวกับการผาตัดแกสำหรับเด็กซีพี และงานวิจัยที่นาสนใจหลาย
เรื่องเกี่ยวกับการกลามเนื้อและเคลื่อนไหว เพื่อเพิ่มพูนความรูที่จะ
นำไปใชในเวชปฏิบัติไดในอนาคต
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การเขียนอางอิงบทความจากสื่ออินเทอรเน็ต
มี รู ป แบบและองค ป ระกอบเช น เดี ย วกั บ บรรณานุ ก รมที่ เ ผยแพร ทั่ ว ไป
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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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