
เวชศาสตรฟนฟูสารเวชศาสตรฟนฟูสาร 

ผูจัดการ
ประธานราชวิทยาลัยแพทยเวชศาสตรฟนฟูแหงประเทศไทย
ท่ีปรึกษา
ศ.คลินิกเกียรติคุณ พญ.ฉัฐยา จิตประไพ
พญ.อุไรรัตน ศิริวัฒนเวชกุล
บรรณาธิการ
รศ.พญ.อภิชนา โฆวินทะ คณะแพทยศาสตร ม.เชียงใหม
บรรณาธิการรอง
ศ.พญ.อารีรัตน สุพุทธิธาดา คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณ ม.
รศ.พญ.นลินทิพย ตํานานทอง โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
รศ.พญ.วิไล คุปตนิรัติศัยกุล คณะแพทยศาสตร ศิริราชพยาบาล
รศ.พญ.ปยะภัทร เดชพระธรรม คณะแพทยศาสตร ศิริราชพยาบาล
ผศ.นพ.วิศาล คันธารัตนกุล โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร
พอ.หญิง ผศ.สุมาลี ซ่ือธนาพรกุล โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา
กองบรรณาธิการ
พญ.วัชรา ร้ิวไพบูลย ศูนยสิรินธรเพื่อการฟนฟูฯ
ผศ.นพ.จักรกริช กลาผจญ คณะแพทยศาสตร ม.เชียงใหม
พญ.อุบลวรรณ วัฒนาดิลกกุล ศูนยสิรินธรเพื่อการฟนฟูฯ
ผศ.นพ.ภาริส วงศแพทย โรงพยาบาลสําโรง
ผศ.นพ.วุฒิชัย เพ่ิมศิริวาณิชย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
ผศ.พญ.นพวรรณ แสนเจริญสุทธิกุล คณะแพทยศาสตร รพ.รามาธิบดี
ผศ.พญ.จริยา บุญหงษ คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณ ม.
ผศ.พญ.นวพร ชัชวาลพาณิชย คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล
พญ.ปราณิศา เหลืองรัศมีรุง โรงพยาบาลกรุงเทพ
นพ.วสุวัฒน กิติสมประยูรกุล คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณ ม.
เลขากองบรรณาธิการ
นส.วารุณี แสงโมลี
วัตถุประสงค

เผยแพรความรูทางวิชาการดานเวชศาสตรฟนฟู แกแพทยและ
บุคลากรสาขาตาง ๆ ทางการแพทย
เผยแพรผลงานของแพทยเวชศาสตรฟนฟู สมาชิกสมาคมฯ
และบุคลากรท่ีกองบรรณาธิการเห็นสมควร

ผูไดรับประโยชน
1. สมาชิกของสมาคมเวชศาสตรฟนฟูแหงประเทศไทย

และราชวิทยาลัยแพทยเวชศาสตรฟนฟูแหงประเทศไทย
2. โรงพยาบาลระดับจังหวัด, โรงพยาบาลศูนย, และหองสมุดคณะ

แพทยศาสตรตาง ๆ
3. บุคลากรฝายแพทย และสาธารณสุขท่ีสนใจ
ผูสนใจ ชําระคาสมาชิก ปละ 300 บาท (ภายในประเทศ) โดยการ
ส่ังจายเช็คในนาม “สมาคมเวชศาสตรฟนฟูแหงประเทศไทย”
เปดอานเวชศาสตรฟนฟูสารไดท่ี www.rehabmed.or.th

คณะกรรมการและที่ปรึกษา
ราชวิทยาลัยแพทยเวชศาสตรฟนฟูแหงประเทศไทย

และสมาคมเวชศาสตรฟนฟูแหงประเทศไทย
ประจําป 2552-2553

ประธาน/นายก นพ.อรรถฤทธิ์ ศฤงคไพบูลย
ผูร้ังตําแหนงประธาน รศ.พญ.สุขจันทร พงษประไพ
ประธานวิชาการ รศ.พญ.กมลทิพย หาญผดุงกิจ
เลขาธิการ พญ.อุไรรัตน ศิริวัฒนเวชกุล
เหรัญญิก พ.ต.อ.หญิง กัตติกา ภูมิพิทักษกุล
กรรมการ
พลตรี นพ.ไกรวัชร ธีรเนตร รศ.พญ.ดุจใจ ชัยวานิชศิริ
พ.อ.หญิง ผศ.พญ.สุมาลี ซื่อธนาพรกุล รศ.พญ.วิไล คุปตนิรัติศัยกุล
พญ.ดารณี สุวพันธ ผศ.นพ.ปรีดา อารยาวิชานนท
นพ.สุธน อิ่มประสิทธิชัย ผศ.นพ.จักรกริช กลาผจญ
นพ.องอาจ ดีศิริ ผศ.พญ.นพวรรณ แสนเจริญสุทธิกุล
พญ.พรระวี เต็งอํานวย ผศ.นพ.วุฒิชัย เพ่ิมศิริวาณิชย
พญ.ยุพดี ฟูสกุล ผศ.นพ.วิศาล คันธารัตนกุล
นพ.วรพล อรามรัศมีกุล ผศ.นพ.ภาริส วงศแพทย

ท่ีปรึกษา
พลโทหญิงวิไล ชินสกุล ศ.กิตติคุณ นพ.เสก อักษรานุเคราะห
พลตรีหญิงเฟองฟา คุณาดร ศ.คลินิกเกียรติคุณ พญ.อรฉัตร โตษยานนท
พ.ต.อ.หญิงประภาพร ศิริทรัพย ศ.คลินิกเกียรติคุณ พญ.ฉัฐยา จิตประไพ
รศ.นพ.เทอดชัย ชีวะเกตุ รศ.นพ.เยี่ยมมโนภพ บุนนาค
พญ.สมปอง ตงพิพัฒน รศ.พญ.อภิชนา โฆวินทะ
รศ.พญ.นลินทิพย ตํานานทอง

หัวหนาคณะทํางานฝายสารสนเทศ
นพ.ปณณวิชญ วงศวิวัฒนานนท

หัวหนาคณะทํางานฝายประชาสัมพนัธ
ผศ.นพ.ภาริส วงศแพทย

สถานทีต่ั้ง อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ป ช้ัน 10 เลขท่ี 2
ซอยศูนยวิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม เขตหวยขวาง
กรุงเทพฯ 10310
โทร. 0-2716-6808  โทรสาร 0-2716-6809

E-mail address thairehab@yahoo.com

การสงบทความ
บรรณาธิการเวชศาสตรฟนฟูสาร  ภาควิชาเวชศาสตรฟนฟู
คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม เชียงใหม 50200
E-mail address: apichana@med.cmu.ac.th

 Journal of Thai Rehabilitation Medicine 
โดยราชวิทยาลยัแพทยเวชศาสตรฟนฟูแหงประเทศไทยและสมาคมเวชศาสตรฟนฟูแหงประเทศไทย 

By The Royal College of Physiatrists of Thailand and The Thai Rehabilitation Medicine Association

- ก - เวชศาสตรฟนฟูสาร 2553; 20(1)

พิมพท่ี สุทินการพิมพ(2524) 297 ถ.มูลเมือง ต.ศรีภูมิ
อ.เมือง จ.เชียงใหม  โทร. 081-6723498ISSN  0857-6823



วารสารเวชศาสตรฟนฟู เปนวารสารท่ีมี peer review มีนโยบาย
เผยแพรงานวิจัย ดานเวชศาสตรฟนฟูนิพนธตนฉบับ ส่ิงประดิษฐ วิจัยส่ิง
ประดิษฐ รายงานผูปวยและบทความวิชาการท่ีผูนิพนธเปนสมาชิกของ
ราชวิทยาลัยแพทยเวชศาสตรฟ นฟูและสมาคมเวชศาสตรฟ นฟู แหง
ประเทศไทย

อน่ึง ผลงานท่ีขอตพิีมพตองไมเคยตีพิมพหรือกําลังสงตีพิมพท่ีอืน่ใด
กรณีงานวิจัยหรือ วิจัยส่ิงประดิษฐ ท่ีกระทํากับมนุษย ผู นิพนธตองสง
หนังสือยืนยันวาโครงการวิจัยดังกลาวไดผานการ รับรองทางจริยธรรมการ
วิจัยในมนุษยแลวและแนบมากับตนฉบับดวย

ประเภทบทความ

นิพนธต นฉบับ (Original article) เปนผลงานวิ จัยประกอบดวย
บทคัดยอภาษาไทย และภาษา อังกฤษ บทนํา วิธีการศึกษา ผลการศึกษา
บทวิจารณ สรุปและเอกสาร อางอิง 10-20 เรื่อง ความยาวไมควรเกิน 10
หนากระดาษ A4
บทความฟ นฟูวิชาการ (Review article) เปนบทความท่ีรวบรวม
องคความรู ใหม เกี่ ยวกับ เวชศาสตรฟ นฟู ท่ี ผู อ านนําไปประยุกตได
ประกอบดวย บทนํา องคความรู ท่ีรวบรวมอยางเปน ระบบและกระชับ
สรุปพรอมเอกสารอางอิงท่ีทันสมัย บทความไมควรเกิน 8 หนากระดาษ A4
รายงานผูปวย (Case report) เปนรายงานผูปวยท่ีนาสนใจ และคิดวา
เปนประโยชน ตอการรักษาดูแลฟนฟูผูปวยตอไป ประกอบดวยบทคัดยอ
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ บทนํา ประวัติ ผูปวย ผลการตรวจท่ีจําเปน
ผลการรักษา วิจารณ ขอเสนอแนะ สรุป และเอกสารอางอิง ไมเกิน 10 เรื่อง
ความยาวไมเกิน 6 หนากระดาษ A4
ส่ิงประดิษฐ ประกอบดวย บทคัดยอภาษาไทย และภาษาอังกฤษ บทนํา
รวมท้ังวัตถุประสงค รายละเอียดสวนประกอบ วิธีทํา บทวิจารณ ขอดขีอเสีย
สรุป และเอกสารอางอิง ความยาวไมเกิน 5 หนากระดาษ A4
วิจัยส่ิงประดิษฐ  ใชหลักเกณฑเหมือนกับนิพนธตนฉบับ
บทความพิเศษ ผูเขียนมักจะเปนผูมีประสบการณทางใดทางหน่ึงและ
ใชประสบการณ น้ีเขียนแสดงความคิดเห็นอะไรสักอยางท่ีอยูในใจเกี่ยวกับ
แงใดแงหน่ึงของเรือ่งน้ัน รวมท้ัง เรือ่งท่ีนาสนใจจากการประชุมวิชาการท้ังใน
และตางประเทศท่ีเห็นวาเปนประโยชนแกผูอาน ความยาวไมเกิน 4 หนา
กระดาษ A4
บทความส้ัน (Short communication)  เปนบทความวิชาการคลาย
รายงานวิจัย ฉบับยอ กะทัดรัด มีอารัมภบท วัตถุประสงค วิธีการศึกษา
ผลการศึกษาบทวิจารณ เอกสารอางอิงไมเกิน 10 เรื่อง และภาพหรือ
ตารางไมเกิน 2 ภาพ
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คําแนะนําสําหรบัผูนิพนธ การเตรียมตนฉบับ
หนาแรก (Title page)

ชือ่เร่ือง ท้ังภาษาไทยและภาษาองักฤษ
ชื่อผูนิพนธทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ พรอมคุณวุฒิและสถานที่
ทํางาน ขณะที่ทํางานวิจัย
ชื่อผูรับผดิชอบตนฉบับ พรอมท่ีอยูปจจุบันซึ่งสามารถติดตอได
พรอมโทรศัพท  โทรสารและ/ท่ีอยูอีเมล

บทคัดยอ (Abstract)
ภาษาไทย มีความยาวไมเกนิ 450 คํา
ภาษาอังกฤษ มีความยาวไมเกนิ 350 คํา ประกอบดวย

วตัถปุระสงค Objectives
รูปแบบการวิจัย Study design
สถานทีทํ่าการวจิยั Setting
กลุมประชากร Subjects
วธีิการศึกษา Methods
ผลการศึกษา Results
สรุป Conclusion
คาํสําคญั Keywords

เนื้อหาบทความ ประกอบดวย
บทนํา รวมถงึวตัถปุระสงคการศึกษาวิจยั
วธีิการศึกษา รวมถงึกลุมประชากร วสัดุอุปกรณ ข้ันตอนการวิจยั
การวเิคราะหทางสถติิ
ผลการศึกษา รวมทั้งตาราง ภาพประกอบ ภาพถายขาวดําขนาด
โปสการด ภาพชัดเจน อาจตดิลูกศรชีจุ้ดสําคัญพรอมหมายเลข
กาํกบัและคาํอธิบายใตตารางและภาพ หามเขียนลงบนภาพ ไมควร
ปรากฏหนาผูปวย ยกเวนมีคํายนิยอมจากผูปวยประกอบ สวนภาพ
วาดใชเสนดําหนาพอสมควร เขียนบนกระดาษขาว ท้ังน้ี ตารางและ
ภาพประกอบรวมแลว ไมเกนิ 6 ชิน้ พิมพแยกจากเนือ้หา
บทวจิารณและสรุป
เอกสารอางอิง เขียนระบบแวนคเูวอร ปกตกิารใหหมายเลขลําดบั
การอางอิงจะตองเรียงตามเนือ้หาของเรือ่งท่ีระบุในเน้ือเร่ือง การระบุ
ลาํดบัเลขท่ีเอกสารอางอิง การใหหมายเลขตาราง ใชเลขอารบคิและ
อยูในเคร่ืองหมายวงเลบ็ ( ) ดรูายละเอียด ท่ีhttp://www.library.
uq.edu.au/training/citation/vancouv.html#text สวนชือ่ยอ วารสาร
ใหใชอักษรยออิง  Medline (ด ูhttp://www.nlm.nih.gov)
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การใชภาษาและการพิมพตนฉบับ
ใชแบบอักษร Cordial new หรือ Cordial UPC ขนาด 14 พมิพเวนชอง
หางจากขอบกระดาษทกุดาน ดานละ 2.5 ซม. พิมพเวนบรรทัด
พมิพหนาเดยีว และมีเลขหนากํากบั
แยกภาพและตารางออกจากเนือ้หา
ตนฉบับเปนภาษาไทย ถาจําเปนตองใชภาษาอื่นใหระบุ ไวในวงเล็บ และ
พมิพดวยตวัอักษรตวัพมิพเลก็ท้ังหมด ยกเวนชือ่เฉพาะหรอืคํายอ
ใชศัพทภาษาอังกฤษไดในกรณท่ีีเปนช่ือเฉพาะไมมคีําแปล เปนภาษาไทย
หรือการแปลทําใหสื่ อความหมายผิดไปจากความหมายจริง
ชือ่ยา ใหใชชื่อ Generic แลววงเล็บชื่อทางการคา

การสงตนฉบบั
บทความทกุชนิดตองมีหนาแรก
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แกไขแลว โดยการพมิพดวยสีแดง หรือ เนนตรงสวนท่ีแกไขในตนฉบับท่ีพิมพ
กรณีท่ีผู นิพนธไมแกไขหรือเพิ่มเติมเน้ือหาตามที่ผูทรงคุณวุฒิ
แนะนํา กรุณามีหนังสอืชีแ้จงประกอบกับตนฉบับ
อน่ึง ผูเขยีนบทความควรเกบ็ตนฉบับไว 1 ชุด สงตนฉบับ 2 ชุดพรอมแผนดสิก
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Center Pattern Generators (CPGs)
ปจจุบันหลักการฟนฟูสมรรถภาพผูปวยผูพิการไดพัฒนา

กาวไกล ในประเทศที่พัฒนาแลวมีการใชเทคโนโลยีเพื่อการฟนฟู
กันอยางกวางขวางไดแก การกระตุนไฟฟาเพือ่พัฒนากําลังกลามเน้ือ
ท่ีออนแรงและเปนอัมพาตใหกลับมาทํางาน (functional electrical
stimulation, FES) ไดอีกคร้ัง และการใชลูไฟฟาควบคูไปกับการพยุง
ตัวเพื่อฝกกาวเดิน (body weight support treadmill training) ซึ่ง
ปจจบัุนถอืวาเปนกลไกสําคญัท่ีชวยพัฒนาใหกลามเน้ือขาฟน

ชวง 3-4 ปท่ีผานมางานเวชกรรมฟนฟขูองโรงพยาบาลบางแหง
ในประเทศไทยได นําเทคโนโลยีและวิทยากรดานน้ีมาใหบริการ
ฟนฟูสมรรถภาพแกผูปวยอัมพาตแลว และมีผลงานวิจัยเบื้องตนกับ
ผูปวยหลอดเลือดสมองเปนท่ีนาพอใจสอดคลองกับงานวิจัยของ
ตางประเทศ ดังน้ันแพทยเวชศาสตรฟนฟูและนักกายภาพบําบัด
ควรใหความสนใจหาความรูดานน้ีมากข้ึน และนําวิธีการน้ีมาใชอยาง
มีประสทิธิภาพยิง่ข้ึน

เปนท่ีพิสูจนแลววาในไขสันหลังของสัตวและมนุษยเราน้ีมี
ศนูยกลางประสาทควบคมุการเคลือ่นไหวเปนจงัหวะโดย อัตโนมัต ิหรือ
ท่ีเรียกวา center pattern generators (CPG) ตัวอยางท่ีเห็นไดชดัคือ
ศูนยกลางประสาทควบคุมการเดิน ซึง่ CPG อยูท่ีไขสนัหลังระดบัเอว
ดงัน้ัน เม่ือกระตุนใหผูปวยกาว เดนิซ้าํ ๆ  เปนจงัหวะ จงึเปนการกระตุนให
CPG กลบัมาทํางาน ไดอีกคร้ัง

วารสารฉบับน้ี มีบทความฟ นฟูวิชาการเกี่ ยวกับหลักการ
กระตุนศนูยกลางประสาทควบคมุการกาวเดนิท่ีไขสนัหลงั และหลกัการ
เรียนรู ทักษะการเคลื่ อนไหวที่ เกี่ ยวของกับเทคนิคการเดินแบบ
โลโคมอเตอรเธอราพ ีซึง่จะทําใหผูอานเขาใจหลกัการ มากข้ึน และนํามา
ประยุกต ใช ไดอยางเหมาะสมยิ่ งข้ึ น เพื่ อเพิ่ มสมรรถภาพและ
คุณภาพชีวิตใหแกผูปวยผูพิการ เพราะการยืนเดินไดน้ันเปนการ
เคลือ่นไหวพืน้ฐานทีจ่ําเปนของมนษุย

นอกจากการเดินแลว การใชมือทํางานกมี็ความจําเปน เชนกนั
การควบคุมใหมือกลับมาเคลื่ อนไหว ใชการไดอีกคร้ังตองอาศัย
ประสาทรับรูและประสาทสั่ งการควบคุม ชวงทศวรรษที่ผานมามี
การทดลองใชกระจกเพื่อสะทอนมือขางปกติ ซึง่สะทอนใหเห็นเสมือน
หน่ึงวาเปนมืออีกขางหนึ่งซึ่งเปนอัมพาต ท้ังน้ีเพื่อใหผูปวยโรคหลอด
เลือดสมองคิดท่ีจะขยับเขยื้ อนเคลื่ อนไหวมือน้ันใหเหมือนอยาง
ท่ีเห็นในกระจก งานวจิยัท่ีนําเสนอในวารสารฉบบัน้ีเปนเพยีงการศกึษา
นํารองกบัผูปวยโรคหลอดเลอืดสมองเร้ือรังและไมใหผลตามทีค่าดการณ
บงบอก ใหเราตระหนักวาการใชเทคนิคกระตุนควบคุมการเคลือ่นไหว
ใหระบบประสาทฟนน้ัน เวลาที่ควรฝกน้ันนาจะมีความสําคัญตอการ
ฟนตัว น่ันคือ ยิ่งมีโอกาสบําบัดฟนฟูเร็ว ผลการฟนตัวก็นาจะดีกวา
เพราะเม่ือปลอยท้ิงไวนาเกินไประบบประสาทมีการปรับสภาพภายใน
ระบบประสาทเองซึง่มักขัดขวางการฟนตวัได
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