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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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Thai Physiatrists in the 21st Century’
ในเวชศาสตรฟนฟูสารฉบับที่ 2 นี้ มีการรวบรวมบทความวิชาการ
และงานวิจัยที่หลากหลาย มีประเด็นที่นาสนใจคือ บทบาทของแพทย
เวชศาสตรฟนฟูในศตวรรษที่ 21 ซึ่งราชวิทยาลัยแพทยเวชศาสตร
ฟนฟูแหงประเทศไดเรียนเชิญ ศ.นพ.ประเวช วะสี มาบรรยาย และ
รศ.พญ.สุขจันทร พงษประไพ ประธานราชวิทยาลัยฯ ไดถอดคำ
บรรยายมาถ า ยทอดให แ ก ส มาชิ ก ได อ า น และในวารสารฉบั บ นี้
ศ.พญ.อารีรัตน สุพุทธิธาดา ไดเขียนบทฟนฟูวิชาเรื่องการใชโบทูลินัมทอกซิน ซึ่งจะมีบทบาทมากยิ่งขึ้นในวงการแพทย รวมทั้งวงการ
แพทยเวชศาสตรฟนฟู สืบเนื่องจากโบทูลินัมทอกซินชวยลดภาวะ
กลามเนื้อหดเกร็ง ลดอุปสรรคตอการดำเนินชีวิต และทำใหผูพิการ
สามารถเคลื่อนไหวและเคลื่อนที่ไดดีขึ้น ดังนั้น แพทยเวชศาสตร
ฟนฟูที่ใหการดูแลรักษาและฟนสภาพผูพิการที่มีปญหาดังกลาว
ควรอานบทความนี้
อีกประเด็นหนึ่งที่กำลังมาแรงในปจจุบันคือ การใชหุนยนตเพื่อ
ชวยทำใหผูพิการสามารถเคลื่อนที่ได หรืออีกนัยหนึ่งคือ สามารถ
เดินได ที่เปนเปาหมายหลักของผูปวยพิการสวนใหญ และในปจจุบัน
โรงพยาบาลหรือศูนยบางแหงไดนำเทคโนโลยีนี้มาใชบำบัดฟนสภาพ
ผูปวยแลว จึงเปนโอกาสดีที่วารสารฉบับนี้ไดตีพิมพผลงานวิจัยที่อาจ
ถือไดวาเปนชิ้นแรกในประเทศไทยที่เปนการวิจัยทางคลินิกที่ทดลอง
ใชหุนยนตชวยฝกเดินกับผูปวยอัมพาตครึ่งซีกจากโรคหลอดเลือด
สมองระยะกึ่งเฉียบพลัน โดยเปรียบเทียบกับวิธีการฝกเดินแบบ
ดั้งเดิมที่นักกายภพบำบัดใช ดังนั้น แพทยเวชศาสตรฟนฟูที่สนใจ
ดานนี้ควรอาน เพื่อเปนขอมูลในการนำเทคโนโลยีนี้มาใชในอนาคต
ที่ผานมา สวทช. ไดใหทุน และสนับสนุนคณาจารยในมหาวิทยาลัย
บางแหงในประเทศไทยทำการศึกษาและสรางหุนยนตชวยเดินขึ้น
แลว คาดวาในอนาคตอันใกล หุนยนตดังกลาวนาจะถูกนำมาใชได
แพรหลายโดยไมมีขอจำกัดดานราคา เพราะราคาหุนยนตที่ผลิตได
ในประเทศไทยนาจะมีราคาถูกวาที่นำเขาจากตางประเทศมาก
นอกจากผูปวยโรคหลอดเลือดสมองที่มีปญหาการเดินแลว ใน
วารสารฉบับนี้ มีการนำเสนอเรื่องคนพิการขาขาดไทย: กระบวนการ
ตี ต ราและการปรั บ ตั ว ที่ จ ะสร า งความตระหนั ก ให แ ก แ พทย เ วชศาสตรฟนฟูและทีมฯ วา ไมควรคำนึงแตดานเทคโนโลยีเทานั้น แต
ตองคำนึงถึงสังคมและจิตใจของผูพิการ โดยเฉพาะอยางยิ่งมุมมอง
หรือทัศนคติของสังคมตอคนพิการดวย นอกจากนี้ แพทยเวชศาสตร
ฟนฟูมีอีกบทบาทหนึ่งคือ การเปนผูบริหารองคกรที่ตองคำนึงถึงคา
ใชจายและการบริหารจัดการงานเวชกรรมฟนฟูใหมีประสิทธิภาพ
ซึ่งในวารสารฉบับนี้ไดนำเสนองานวิจัย 2 ชิ้นคือ การศึกษายอนหลัง
คารักษารวมที่โรงพยาบาลเรียกเก็บกรณีผูปวยบาดเจ็บไขสันหลังที่
มีแผลกดทับ และผลลัพธของบริการกายภาพบำบัดของศูนยบริการ
สาธารณสุข ในกรุงเทพมหานคร
สุดทาย สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการกลางปของราชวิทยาลัยฯ
ไดมีกลุมยอยเสาวนาเรื่องการจัดการเรียนการสอนเวชศาสตรฟนฟู
สำหรับนักศึกษาแพทย จึงไดนำขอสรุปที่นาสนใจรวมทั้งมาตรฐาน
วิชาชีพที่แพทยสภาประกาศลาสุดในป พ.ศ. 2555 นี้มาถายทอดใช
ไดรับทราบ เพื่อเปนการกำหนดเนื้อหาสำหรับกระบวนวิชานี้ตอไป
ในอนาคต
จึงหวังเปนอยางยิ่งวาวารสารฉบับนี้จะเปนอีกฉบับหนึ่งที่แพทย
เวชศาสตรฟนฟูทุกคนไมควรพลาด
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การเขียนอางอิงบทความจากสื่ออินเทอรเน็ต
มี รู ป แบบและองค ป ระกอบเช น เดี ย วกั บ บรรณานุ ก รมที่ เ ผยแพร ทั่ ว ไป
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
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

1 แผน หรือ สงเปน attached file ทางไปรษณียอิเล็กทรอนิกส ถึง
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