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 ชื่ อ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบต้ น ฉบั บ พร้ อ มที่ อ ยู่ ปั จ จุ บั น ซึ่ ง สามารถติ ด ต่ อ ได้
พร้อมโทรศัพท์ โทรสารและ/ที่อยู่อีเมล

คำแนะนำสำหรับผู้นิพนธ์

บทคัดย่อ (Abstract)

วารสารเวชศาสตร์ฟื้นฟู เป็นวารสารที่มี peer review มีนโยบาย
เผยแพร่งานวิจัย ด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูนิพนธ์ต้นฉบับ สิ่งประดิษฐ์ วิจัยสิ่ง
ประดิษฐ์ รายงานผู้ป่วยและบทความวิชาการที่ผู้นิพนธ์เป็นสมาชิกของ
ราชวิ ท ยาลั ย แพทย์ เ วชศาสตร์ ฟื้ น ฟู แ ละสมาคมเวชศาสตร์ ฟื้ น ฟู แห่ ง
ประเทศไทย

 ภาษาไทย มีความยาวไม่เกิน 450 คำ
 ภาษาอังกฤษ มีความยาวไม่เกิน 350 คำ ประกอบด้วย
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 เนื้อหาบทความ ประกอบด้วย

อนึ่ง ผลงานที่ขอตีพิมพ์ต้องไม่เคยตีพิมพ์หรือกำลังส่งตีพิมพ์ที่อื่นใด
กรณี ง านวิ จั ย หรื อ วิ จั ย สิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ ที่ ก ระทำกั บ มนุ ษ ย์ ผู้ นิ พ นธ์ ต้ อ งส่ ง
หนังสือยืนยันว่าโครงการวิจยั ดังกล่าวได้ผา่ นการ รับรองทางจริยธรรมการ
วิจัยในมนุษย์แล้วและแนบมากับต้นฉบับด้วย

ประเภทบทความ
นิ พ นธ์ ต้ น ฉบั บ (Original article) เป็ น ผลงานวิ จั ย ประกอบด้ ว ย
บทคัดย่อภาษาไทย และภาษา อังกฤษ บทนำ วิธกี ารศึกษา ผลการศึกษา
บทวิจารณ์ สรุปและเอกสาร อ้างอิง 10-20 เรื่อง ความยาวไม่ควรเกิน 10
หน้ากระดาษ A4

 บทนำ รวมถึงวัตถุประสงค์การศึกษาวิจัย
 วิธีการศึกษา รวมถึงกลุ่มประชากร วัสดุอุปกรณ์ ขั้นตอนการวิจัย
การวิเคราะห์ทางสถิติ

บทความฟื้ น ฟู วิ ช าการ (Review article) เป็ น บทความที่ ร วบรวม
องค์ ค วามรู้ ใ หม่ เ กี่ ย วกั บ เวชศาสตร์ ฟื้ น ฟู ที่ ผู้ อ่ า นนำไปประยุ ก ต์ ไ ด้
ประกอบด้วย บทนำ องค์ความรู้ที่รวบรวมอย่างเป็น ระบบและกระชับ
สรุปพร้อมเอกสารอ้างอิงทีท่ นั สมัย บทความไม่ควรเกิน 8 หน้ากระดาษ A4

 ผลการศึกษา รวมทั้งตาราง ภาพประกอบ ภาพถ่ายขาวดำขนาด
โปสการ์ ด ภาพชั ด เจน อาจติ ด ลู ก ศรชี้ จุ ด สำคั ญ พร้ อ มหมายเลข
กำกับและคำอธิบายใต้ตารางและภาพ ห้ามเขียนลงบนภาพ ไม่ควร
ปรากฏหน้าผู้ป่วย ยกเว้นมีคำยินยอมจากผู้ป่วยประกอบ ส่วนภาพ
วาดใช้เส้นดำหนาพอสมควร เขียนบนกระดาษขาว ทั้งนี้ ตารางและ
ภาพประกอบรวมแล้ว ไม่เกิน 6 ชิ้น พิมพ์แยกจากเนื้อหา

รายงานผู้ป่วย (Case report) เป็นรายงานผู้ป่วยที่น่าสนใจ และคิดว่า
เป็นประโยชน์ ต่อการรักษาดูแลฟื้นฟูผู้ป่วยต่อไป ประกอบด้วยบทคัดย่อ
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ บทนำ ประวัติ ผู้ป่วย ผลการตรวจที่จำเป็น
ผลการรักษา วิจารณ์ ข้อเสนอแนะ สรุป และเอกสารอ้างอิง ไม่เกิน 10 เรือ่ ง
ความยาวไม่เกิน 6 หน้ากระดาษ A4

 บทวิจารณ์/รวมสรุปเป็นย่อหน้าสุดท้าย
กิตติกรรมประกาศ (ถ้ามี) ระบุชื่อบุคคล หรือหน่วยงานพร้อมเหตุผล
 เอกสารอ้างอิง เขียนระบบแวนคูเวอร์ ปกติการให้หมายเลขลำดับ
การอา้งอิงจะต้องเรียงตามเนื้อหาของเรื่องที่ระบุในเนื้อเรื่อง การระบุ
ลำดับเลขที่เอกสารอ้างอิง การให้หมายเลขตาราง ใช้เลขอารบิคและ
อยู่ในเครื่องหมายวงเล็บ ( ) ดูรายละเอียด ที่http://www.library.
uq.edu.au/training/citation/vancouv.html#text ส่วนชือ่ ย่อ วารสาร
ให้ใช้อักษรย่ออิง Medline (ดู http://www.nlm.nih.gov)

สิ่งประดิษฐ์ ประกอบด้วย บทคัดย่อภาษาไทย และภาษาอังกฤษ บทนำ
รวมทัง้ วัตถุประสงค์ รายละเอียดส่วนประกอบ วิธที ำ บทวิจารณ์ ข้อดีขอ้ เสีย
สรุป และเอกสารอ้างอิง ความยาวไม่เกิน 5 หน้ากระดาษ A4
วิจัยสิ่งประดิษฐ์ ใช้หลักเกณฑ์เหมือนกับนิพนธ์ต้นฉบับ
บทความพิเศษ ผู้เขียนมักจะเป็นผู้มีประสบการณ์ทางใดทางหนึ่งและ
ใช้ประสบการณ์ นีเ้ ขียนแสดงความคิดเห็นอะไรสักอย่างทีอ่ ยูใ่ นใจเกีย่ วกับ
แง่ใดแง่หนึง่ ของเรือ่ งนัน้ รวมทัง้ เรือ่ งทีน่ า่ สนใจจากการประชุมวิชาการทัง้ ใน
และต่างประเทศที่เห็นว่าเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่าน ความยาวไม่เกิน 4 หน้า
กระดาษ A4

ตัวอย่างการเขียนเอกสารอ้างอิง
การเขียนอ้างอิงวารสาร
ชื่อผู้แต่ง [ไม่เกิน 6 ชื่อ, แทนชื่อที่เกินด้วย et al (คณะ)]. ชื่อเรื่อง.
ชื่อวารสาร ปี ค.ศ. (หรือ พ.ศ.); ฉบับที่: เลขหน้า.

บทความสั้ น (Short communication) เป็ น บทความวิ ช าการคล้ า ย
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