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“เวชสารแพทยทหารบก” (Royal Thai Army Medical Journal)   

เปนวารสารทางวิชาการแพทยทหารบก มีจุดประสงคเพื่อเผยแพรงานวิจัย

และความรูเกี่ยวกับกิจการสายแพทย และการเสนารักษ แกผูที่สังกัดกรม

แพทยทหารบก โดยเปดโอกาสใหมีการเสนอบทความประเภทตางๆ ทั้ง 

ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยตีพิมพออกทุก 3 เดือน ปละ 4 ฉบับ 

(มกราคม-มีนาคม, เมษายน-มิถุนายน, กรกฎาคม-กันยายน, ตุลาคม-

ธันวาคม)

เงื่อนไข

l ตนฉบับท่ีสงใหพิจารณาจะตองไมเคยตีพิมพในวารสารอื่น 

มากอน และไมอยูในระหวางกำาลังตีพิมพในวารสารฉบับอื่น

l เร่ืองทั้งหมดท่ีตีพิมพเผยแพรในเวชสารแพทยทหารบกจะตก 

เปนสมบัติของกรมแพทยทหารบก และเปนผูสงวนสิทธิ์ทุกประการ

l ขอความและขอคิดเห็นตางๆ เปนของผูเขียนบทความนั้นๆ ไม 

ใชความเห็นของกรมแพทยทหารบก และคณะบรรณาธิการเวชสารแพทย 

ทหารบก

l เมื่อเรื่องไดรับการตีพิมพเผยแพรแลว ผูเขียนนิพนธตนฉบับ 

บทความฟนวิชา รายงานผูปวย และบทความตางๆ จะไดรับสำาเนาพิมพ 

จำานวน 20 ฉบับ หากเรื่องใดตองการจำานวนมากกวาที่ให กรุณาติดตอ 

ผูจัดการเวชสารแพทยทหารบก

จุดประสงค

l เพื่อเผยแพรผลงานวิจัย บทความฟนวิชา และรายงานผูปวยที่

นาสนใจทางการแพทย

l เพื่อเผยแพรความรูทางวิทยาศาสตรทั่วไป

l เพื่อเผยแพรกิจการเกี่ยวกับเสนารักษ

l เพื่อสรางสรรคงานเขียนของนักวิจัยตามมาตรฐานสากล

l เพ่ือเปนส่ือประสานงานและแลกเปลี่ยนความรูความคิดเห็น 

ระหวางบุคลากรทางสายการแพทย

l เพื่อเผยแพรกิจกรรมและขาวสารทางวิชาการของกรมแพทย 

ทหารบก

การสงตนฉบับ

ใหสงตนฉบับจริงและสำาเนาอีกจำานวน 2 ชุด พรอมทั้ง CD ตนฉบับ 

ใช word for windows มาที่สำานักงานเวชสารแพทยทหารบก กองวิทยา-

การ กรมแพทยทหารบก หรือที่บรรณาธิการ พ.อ.สุธี  พานิชกุล  กอง 

สูตินรีเวชกรรม อาคารพัชรกิตติยาภา ชั้น 9 โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา 

ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กทม. 10400 โทร 02-763-4061  โทรสาร 02 

354-7630 หรือ e-mail : suthee.pcm@gmail.com

เรื่องที่ลงพิมพ

l นิพนธตนฉบับ (Original Article) ทุกเรื่องจะไดรับตรวจทาน 

อานตนฉบับจากคณะบรรณาธิการ หรือผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกอยาง 

นอย 2 ทาน นิพนธตนฉบับควรมีความยาวประมาณ 10-15 หนากระดาษ  

A4 พิมพเวนบรรทัด หางจากขอบทุกดานอยางนอย 2.5 ซม. การรายงาน
การวิจัยควรมีขอมูลเรียงตามลำาดับ ดังตอไปนี้

1. แผนนำาปดหนาประกอบชื่อเรื่อง ผูนิพนธและสถาบัน
2. บทคัดยอ (abstract) ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และ  

keywords 2-5 คำา
3. เนื้อเรื่อง (text) ประกอบดวย : บทนำา (introduction) 

ประกอบ ดวยเหตุผลและวัตถุประสงคในการวิจัย  วัสดุและ

วิธีการ (materials and methods)  ผลการวิจัย (results)  
วิจารณ (discussion) และ เอกสารอางอิง (references)

4. ตาราง (table)
5. รูปและคำาบรรยาย (figures and figures legend)

l บทความฟนวิชา (Subject Review) เปนเรื่องที่สงมาเอง หรือ 
ทางคณะบรรณาธิการขอเชิญใหเขียน ทุกเรื่องจะไดรับการตรวจทาน 
ตนฉบับจากคณะบรรณาธิการ หรือผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกอยางนอย 
2 ทาน ไมควรยาวมากกวา 20 หนากระดาษ A4 พิมพเวนบรรทัด โดย
ทั่วไปบทความฟนวิชาควรจะมีขอมูลเรียงตามลำาดับดังตอไปนี้ : บทนำา 

(introduction)  เนื้อเรื่อง (text)  สรุป (summary) และเอกสาร 

อางอิง (references)
l รายงานผูปวย (Case Report) เปนผูปวยที่นาสนใจตางๆ มี 

ความยาวไมเกิน 10 หนากระดาษ A4 พิมพเวนบรรทัด ประกอบดวย 
ขอมูลเรียงตามลำาดับดังนี้ : บทคัดยอ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และ 
keyword (รหัสคำา) 2-6 คำา  บทนำารายงานผูปวย มีประวัติการตรวจ 
รางกาย ผลการตรวจทางหองปฏิบัติการตางๆ  วิจารณ และเอกสารอางอิง

l บทบรรณาธิการ (Editorial) คณะบรรณาธิการอาจเชิญผู 
เชี่ยวชาญมีความรู ความสามารถเขียนในเรื่องที่เกี่ยวกับนิพนธตนฉบับ
ที่จะลงพิมพในเลมนั้น ประกอบดวยขอมูลเรียงตามลำาดับ ดังนี้  บทนำา  

เนื้อเรื่อง  บทสรุป และเอกสารอางอิง (5-20 เรื่อง)
l จดหมายถึงบรรณาธิการ (Letters to the Editor) ผูอาน 

สามารถใหขอเสนอแนะหรือขอคิดเห็นตอบทความที่ตีพิมพลงไปในฉบับ
กอนๆ และควรจะมีคำาถามถึงคณะบรรณาธิการ จดหมายถึงบรรณาธิการ 
อาจเปน รายงานทางคลินิกแบบสั้นๆ ที่ตองการสื่ออยางรวดเร็วแบบสั้นๆ  
ความยาวไมควรเกิน 4 หนากระดาษ A4 พิมพเวนบรรทัด เอกสาร 
อางอิงไมควรเกิน 10 เรื่อง และมีชื่อและสถาบันของผูเขียน
l คลินิกแพทยประจำาบาน (Residents’ Clinic) จะเปนตัวอยาง 

ผูปวยที่นาสนใจ เสนอรายงานโดยแพทยประจำาบาน รวมกับอาจารยที่ 
ปรึกษา ลักษณะจะเปนใหขอมูลและมีโจทย ถามคำาถามเปนระยะๆ 
ประมาณ 5 คำาถาม และ ตามดวยบทวิจารณเอกสารอางอิงและคำาตอบ
l คำาถามประจำาฉบับ (Quiz) เปนภาพทางรังสี หรือรูปสวนตางๆ 

ของผูปวย หรือรูปภาพจากเลือด หรือผลการตรวจเลือด หรือตรวจ 
ทางหองปฏิบัติการตางๆ และมีคำาถามคำาเฉลย คำาอธิบายเพิ่มเติมและ
เอกสารอางอิง

คำาแนะนำาสำาหรับผูเขียน



l บทความจากการประชุม (Conference High-light) เปนการ 

สรุปเรื่องที่นาสนใจ การที่ไดไปประชุมมาทั้งในหรือตางประเทศที่อยาก

จะเปนสื่อใหผูอานที่ไมไดไปประชุมทราบ มีความยาวไมเกิน 5 หนา 

กระดาษ A4 พิมพเวนบรรทัด

l ยอวารสาร (Abstract Review) จากบทความภาษาตางประเทศ 

หรือภาษาไทย ที่ตีพิมพแลวไมนานและควรมีบทวิจารณสั้นๆ ประกอบดวย

l บทความพิเศษ (Special Article)

l ปกิณกะ (Miscellaneous) เปนบทความทั่วไปที่เกี่ยวกับกิจการ

ทางการแพทยหรือสายการแพทยตางๆ

การเตรียมตนฉบับ

l การพิมพตนแบบใหใชกระดาษขนาด A4 พิมพหนาเดียวเวน 

บรรทัด พิมพใหหางจากขอบทุกดานอยางนอย 2.5 ซม. และใสตัวเลข

หนาที่มุม บนขวาของกระดาษทุกหนา

l หนาแรกประกอบดวย ชื่อเรื่อง  ผูนิพนธ  ทั้งชื่อตัวชื่อสกุล 

คุณวุฒิ และสถานที่ทำางานทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  ชื่อเรื่องควร

สั้นและใหไดใจความตรงกับจุดประสงคและเนื้อเรื่อง

 หนาที่ 2 ประกอบดวย บทคัดยอภาษาไทยและอังกฤษ ไม 

เกิน 200 คำาทั้งสองภาษา และมีชื่อเรื่องอยางสั้น และชื่อผูเขียนทั้งภาษา

ไทยและภาษาอังกฤษ
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อังกฤษที่แปลไมได หรือแปลแลวทำาใหไดใจความไมชัดเจน ถาใชคำายอ 
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l ภาพ ใชภาพขาว-ดำา หรือภาพเขียนดวยหมึก บนกระดาษสีขาว 

ใหชื่อกำากับภาพเรียงตามลำาดับในเนื้อเรื่อง

 คำาอธิบายภาพ ใหพิมพแยกแตละภาพ ควรจะใชขอความที่กระชับ

ไดใจความสมบูรณ

l เอกสารอางอิง ใชตาม Vancouver’s International Committee 

of Medicine Journal Editor (ค.ศ. 1982) ใสหมายเลขเรียงตามลำาดับ

ที่อางอิงในเนื้อเรื่อง การยอชื่อวารสารใหใชตาม Index Medicus สำาหรับ

เอกสารอางอิงภาษาไทย ใหเขียนแบบเดียวกัน แตชื่อผูนิพนธ ใชชื่อเต็ม

ใสชื่อตัวกอนตามดวยชื่อสกุลและใชปเปน พ.ศ. แทน

ตัวอยางการเขียนเอกสารอางอิง

เอกสารอางอิงภาษาอังกฤษ

l เอกสารที่เปนวารสารใสชื่อผูนิพนธทุกคน ถานอยกวา 6 คน  ถา 

มากกวา 6 คน ใสชื่อ 6 คนแรก แลวตามดวย et al. โดยใชชื่อสกุล

กอนใชเครื่องหมายวรรคตอน เชน 
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Engl J Med 1995;333:77-82.

l ในกรณีที่ผูนิพนธเปนกลุมผูรายงาน

*The European Atrial Fibrillation Trial Study Group.  Optimal 

oral anticoagulant therapy in patients with nonrheumatic atrial 

fibrillation and recent cerebral ischemia.  N Engl J Med 1995; 

333:5-10

l เอกสารที่เปนหนังสือสำาหรับหนังสือที่มีผูนิพนธคนเดียว

*Isbister J.  Clinical Haematology : A Problem Oriented Approach. 

Sydney : Williams & Wilkins, Asis Pty Limited, 1986.
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*Malpas JS, Bergsagel DE, Kyle RA.  Myeloma : Biology and 

Management.  Oxford : Oxford University Press, 1995.
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*American Medical Association, Department of Drugs.  AMA 

durg evaluations 3rd. Littletion : Publishing Sciences Group, 1997.

l การอางเฉพาะบทใดบทหนึ่งในหนังสือ

*Weatherall DJ.  The thalassemisa.  In : Beutler E, Lichtman 

MA, Coller BS, Kipps TJ, eds.  Williams Hematology.  5th ed.  

New York: McGraw-Hill, Inc., 1995:481-615.
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*สุคนธ วิสุทธิพันธ, ภัทรพร อิศร�งกูร ณ อยุธย�, สืบสันต มห�สันทนะ : 

ภ�วะเลือดออกผิดปกติ. กรุงเทพฯ : โครงก�รตำ�ร�-ศิริร�ช, 2523.

*วิชัย ประยูรวิวัฒน.  Thrombocytosis and thrombocythemia.  ใน : 

ถนอมศรี ศรีชัยกุล, แสงสุรีย จูฑ�, บรรณ�ธิก�ร ตำ�ร�โลหิตวิทย� ก�ร 

วินิจฉัยและก�รรักษ�โรคเลือดที่พบบอยในประเทศไทย.  กรุงเทพฯ: บริษัท

เมดิคอลมีเดีย จำ�กัด, 2537:336-84.



แบบฟอรมสงบทความลงตีพิมพในเวชสารแพทยทหารบก

วันที่...........เดือน.............................พ.ศ. ...................

เรื่อง สงบทความและลายมือชื่อยินยอมของผูนิพนธ

เรียน บรรณาธิการเวชสารแพทยทหารบก

สิ่งที่สงมาดวย (โปรดกาเครื่องหมาย ü ใน q)

q บทความ จำานวน ................ หนา q รูปภาพ จำานวน .................ภาพ

q CD จำานวน ................ แผน q สไลด จำานวน .................ภาพ

l ประเภทบทความที่สง (โปรดใสชื่อเรื่อง)

q นิพนธตนฉบับ (Original article) ............................................................................................................................

  ...............................................................................................................................................................................

q บทความฟนวิชา (Subject review)..........................................................................................................................

  ...............................................................................................................................................................................

q รายงานผูปวย (Case report) ...................................................................................................................................

  ...............................................................................................................................................................................

q บทบรรณาธิการ (Editorial) .....................................................................................................................................

  ...............................................................................................................................................................................

q บทวิจารณผูปวย (Case discussion) ......................................................................................................................

  ...............................................................................................................................................................................

q อื่นๆ ........................................................................................................................................................................

  ...............................................................................................................................................................................

l รายชื่อผูนิพนธทุกคนพรอมลายมือชื่อยินยอมใหลงตีพิมพในวารสารนี้

1. ............................................................................................ลงชื่อ ................................................................................

2. ............................................................................................ลงชื่อ ................................................................................

3. ............................................................................................ลงชื่อ ................................................................................

4. ............................................................................................ลงชื่อ ................................................................................

5. ............................................................................................ลงชื่อ ................................................................................

6. ............................................................................................ลงชื่อ ................................................................................

 ลงชื่อผูเสนอแบบฟอรม. ..............................................................................

  ( )

ที่ทำางาน. ....................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................โทรศัพท. ...................................................................

Download แบบฟอรมไดที่ www.rtamedj.pmk.ac.th

โปรดสงแบบฟอรมนี้กลับที่

  l พ.อ.สุธี  พานิชกุล กองสูตินรีเวชกรรม อาคารพัชรกิตติยาภา ชั้น 9 โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา ถนนราชวิถี

   เขตราชเทวี กทม. 10400 โทร 0-2763-4061 โทรสาร 0-2354-7630 หรือ e-mail : suthee.pcm@gmail.com

หรือที ่ l สำานักงานเวชสารแพทยทหาร กองวิทยาการ กรมแพทยทหารบก เลขที่ 8 ถนนพญาไท แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี

   กรุงเทพฯ 10400  โทรศัพท 0-2354-4420 หรือภายใน ทบ. 94493



สารบัญ

เวชสารแพทยทหารบก ปที่ 70 ฉบับที่ 2  เมษายน-มิถุนายน 2560

ประวัติ พลโท สาโรช  เขียวขจี เจากรม แพทย ทหารบก คน ที่ 42 ..............................................................................................53

บรรณาธิการแถลง ....................................................................................................................................................................55

    สุธี  พานิชกุล

นิพนธตนฉบับ

		l	แนวโนมการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีในพลทหารที่บริจาคโลหิตในจังหวัดเชียงใหม ..................................................57

    เสริมพงษ  จารุเลิศวุฒิ   บุญเติม  แสงดิษฐ และ ดุสิต  จันทยานนท

		l Anti-Mia และ Anti-E: แอนติบอดีตอเม็ดเลือดแดงที่มีนัยสำาคัญทางคลินิกที่พบไดบอยที่สุด

   ในผูปวยโรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา .......................................................................................................................65

    ทรงศักดิ์  ศรีจินดา   สรทศ  โบสุวรรณ   ชุษณัฐ  นวลอินทร และ ชไมพร  สุวรรณะโสภณ

		l	ฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระและฤทธิ์ตานจุลชีพของสารสกัดเถายานางแดงตอเชื้อกอโรคในชองปาก ...................................73

    สวนีย  ไกรเทพ    บุษบา  มาตระกูล   สุดาลักษณ  ธัญญาหาร    วรพรรณ  ยิ่งศิวะพัฒน

    ศิริพร  พจนพาณิชพงศ   ศญาดา  ดานไทยวัฒนา และ สราวุธ  สายจันมา

		l	ผลของโปรแกรมการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษในรายวิชากระบวนการพยาบาลตอการเรียนรู

   อยางมีความสุขของนักเรียนพยาบาล ......................................................................................................................81

    สายสมร  เฉลยกิตติ   นัยนา  วงศสายตา   อรวรรณ  จุลวงษ   อภิญญา  อินทรรัตน

    และ องคอร  ประจันเขตต

รายงานผูปวย

		l	การใชเครื่องมือทันตกรรมประเภท Non-commercial และ Customized Mandibular

   Advancement Splint - MAS ในการรักษาผูปวยที่มีโรคทางเดินหายใจสวนบนอุดกั้นระดับรุนแรง

   โรคปวดศรีษะไมเกรน ออรา และอาการปวดกลามเนื้อ เทมโพราลิส........................................................................89

    วิภาสินี  พัวประดิษฐ

บทความฟนวิชา

		l	ภาวะหลอดเลือดดำาขอดจากการประกอบอาชีพ .......................................................................................................97

    ภูษิต  เฟองฟู   ธำารงคโรจน เต็มอุดม   คธาวุธ  ดีปรีชา และ บุญเติม  แสงดิษฐ

ปกิณกะ

		l	การลำาเลียงผูบาดเจ็บทางอากาศระยะไกลจากจังหวัดชายแดนภาคใตดวยบุคลากรและอุปกรณ

   ของกองทัพบกทั้งหมดเป็นครั้งแรก .......................................................................................................................105

    ณัฐ  ไกรโรจนานันท



Contents

Royal Thai Army Medical Journal, Vol. 70  No. 2  April-June 2017

Surgeon General ..................................................................................................................................................................53

Editor’s Message ..................................................................................................................................................................55

    Suthee Panichkul

Original Articles

		l	Trends of Hepatitis B Virus Infection among Conscript Blood Donors in Chiang Mai ........................57

    Sermpong Jarulertwoot, Boonterm Saengdidtha and Dusit Janthayanont

		l	Anti-Mia and Anti-E: The Most Common Clinically Significant Red Cell Alloantibodies in

   Patients at Phramongkutklao Hospital ..........................................................................................................65

    Songsak Srijinda, Sorratod Bosuwan, Chutsanat Nuanin, Chamaiporn Suwanasophon

		l	Antioxidant and Antimicrobial Activity of Bauhinia strychnifolia Craib Stem Extract

   Against Oral Pathogens ...................................................................................................................................73

    Sawanee  Kraithep, Busaba Matrakool, Sudaluck Thunyaharn, Vorraphun Yingsiwaphat,

    Siriporn Pojpanichapong, Sayada Danthaiwattana and Sarawut Saichanma

		l	The Effect of Teaching Program in English Subject of Nursing Process on the Happiness in

   Learning of Nursing Student ..........................................................................................................................81

    Saisamorn Chaleoykitti, Naiyana Wongsaita, Orawan Julawong, Apinya Indharatana

    and Ong-on Prajankett

Case Report

		l	The Use of Non-commercial and Customized Mandibular Advancement Splints in Patient with

   Severe Obstructive Sleep Apnea, Migraine Aura and Myalgia of Temporalis Muscles .......................89

    Wipasinee Phuapradit

Subject Reviews

		l	Chronic Venous Insufficiency in Occupational Medicine ..........................................................................97

    Phusit Fuengfu, Tamrongroj Temudom, Kathawoot Deepreecha and Boonterm Saengdidtha

Miscellaneous

		l	First Time; Transport of Remote Airborne Injuries from Southernmost Province by

   Royal Thai Army Personnel and Equipment ..............................................................................................105

    Nath Kaironjananan


