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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 ผูอำานวย

การกองแผนและงบประมาณ ศูนยอำานวยการแพทยพระมงกุฎเกลา
ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กทม. 10400 โทร 02-763-3696 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 
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คำาแนะนำาสำาหรับผูเขียน
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fibrillation and recent cerebral ischemia.  N Engl J Med 1995; 

333:5-10

l เอกสารที่เปนหนังสือสำาหรับหนังสือที่มีผูนิพนธคนเดียว
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New York: McGraw-Hill, Inc., 1995:481-615.

เอกสารอางอิงภาษาไทย

l เอกสารที่เปนวารสาร

*วิชัย ประยูรวิวัฒน, ถนอมศรี ศรีชัยกุล, จตุพร พูนเกษ, อุดม จันทร�-รัก

ษศรี, วิทย� ตันสุวรรณนนท.  ก�รศึกษ�ขน�ดต�งๆ ของย�แอสไพรินที่

มีผลตอก�รทำ�ง�นของเกร็ดเลือดในช�ยไทยปกติ  อ�ยุรศ�สตร 2531;4: 

141-6.

l เอกสารที่เปนตำาราอางทั้งเลมและบทในเลม

*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 ผูอำานวยการกองแผนและงบประมาณ ศูนยอำานวยการแพทยพระมงกุฎเกลาถนนราชวิถี เขตราชเทวี 

   กรุงเทพฯ 10400 โทร 02-763-3696 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 4  ตุลาคม-ธันวาคม 2560

บรรณาธิการแถลง ..................................................................................................................................................................191

    สุธี  พานิชกุล

นิพนธตนฉบับ

		l	สภาวะที่เหมาะสมของการยอมอิมมูโนฮีสโตเคมีสำาหรับโปรตีนเอนเกรล 1 .............................................................193

    เจตนา  เรืองประทีป   รุจินี  ปดิฐพร   ปุณยนุช  จินดาธรรมานุสาร และ ภัสรา  อาณัติ

		l การวินิจฉัยระหวางทำาการผาตัดดวยวิธีเซลลพยาธิวิทยา ........................................................................................203

    ธีรยสถ  นิมมานนท   ไพบูลย  ปุญญฤทธิ์   สุเมธ  เติมมธุรพจน  และ  นรุฏฐ  ทองสอน

		l	การทำางานบนโต๊ะกับคอมพิวเตอร (VDT Workstation): การเปรียบเทียบทาทางการทำางานของ

   ผูใชคอมพิวเตอรดวยอาการของกลามเนื้อและกระดูกโดยใชเซ็นเซอรแบบตรวจไฟฟ้ากลามเนื้อ (EMG) ...............209

    เดชฤทธ์ิ  มณีธรรม

		l	ผลการใหบริบาลทางเภสัชกรรมสำาหรับผูปวยที่ไดรับยาวอรฟารินครั้งแรก ในหอผูปวยอายุรกรรมและศัลยกรรม

   ณ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา .............................................................................................................................217

    ระวิวรรณ  หลิมศิโรรัตน   โพยม  วงศภูวรักษ   สุชาดา  สูรพันธุ และ วรสิน  เกตานนท

		l	การพัฒนาแบบวัดสภาวะแวดลอมทางการศึกษาสำาหรับนักเรียนแพทย .................................................................229

    อนุพงษ กันธิวงค

บทความฟนวิชา

		l	การใชยากระตุนตัวรับโดปามีนที่ไมใชอนุพันธของเออรกอตในการรักษาอาการซึมเศรา

   ในผูปวยสูงอายุที่เป็นโรคพารกินสัน .....................................................................................................................239

    ณัฐพล  ใจสุภา และ วีรศักดิ์ เมืองไพศาล

		l	โรคไตอักเสบลูปัส ................................................................................................................................................243

    บัญชา  สถิระพจน

บทคัดยอผลงานโปสเตอรนักเรียนแพทยทหาร การประชุมวิชาการพระมงกุฎเกลา ครั้งที่ 45 ...................................................253

ดัชนีเรื่อง. ..............................................................................................................................................................................295

ดัชนี ผู นิพนธ .........................................................................................................................................................................298



Contents

Royal Thai Army Medical Journal, Vol. 70  No. 4  October-December 2017

Editor’s Message ................................................................................................................................................................191

    Suthee Panichkul

Original Articles

		l	The Optimal Immunohistochemical Staining Conditions for Engrailed 1 Protein ..............................193

    Chetana Ruangpratheep, Rujinee Paditaporn, Punyanuch Jindatanmanusan and Pasra Arnutti

		l	The Efficiency of The Cytological Method in Intra-operative Diagnosis ..............................................203

    Thirayost Nimmanon, Phaibul Punyarit, Sumeth Termmathurapoj and Narut Thongsorn

		l	VDT Workstation: Comparison of Posture Computer Users with Musculoskeletal Symptoms

   Using EMG Sensor ..........................................................................................................................................209

    Dechrit Maneetham

		l	Effects of Pharmaceutical Care for Warfarin-naive Patients in the Medical and

   Surgical Wards of Phramongkutklao Hospital ............................................................................................217

    Rawiwan Lhimsirorat, Payom Wongpoowarak, Suchada Soorapan and Worasin Ketanond

		l	A Development of Educational Environment Test for Medical Students .............................................229

    Anupong Kantiwong

Subject Reviews

		l	The Use of Non-ergot Derivative Dopamine Agonists in Parkinson’s Disease in

   the Elderly with Depression Disorder .........................................................................................................239

    Nattapon Jaisupa and Weerasak Muangpaisan

		l	Nephrology Update: Lupus Nephritis ...........................................................................................................243

    Bancha Satirapoj

Abstracts of Poster Presentations by Medical Cadets in the Annual Scientific Meeting of

 Phramongkutklao Hospital .......................................................................................................................................253

Subject Index. ....................................................................................................................................................................295

Author Index ......................................................................................................................................................................298


