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บทบรรณาธิการ / Editorials
ศรีนครินทรเวชสาร จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
สงเสริมและเผยแพรผลงานการคนควาและวิจยั ทางการ แพทย
(Medical research and public health research) เผยแพร
ความก า วหน า ด า นวิ ช าการทางการแพทย (Medicine)
สุขอนามัย (General Health) วิทยาศาสตชวี ภาพการแพทย
(Biomedical science) และสาธารณสุข (Public health)
ส ง เสริ ม การศึ ก ษาต อ เนื่ อ งหลั ง ปริ ญ ญา (Continuous
Medical Education) เป น เวที แ ลกเปลี่ ย นความรู แ ละ
ประสบการณเพื่อชวยแกปญหาในเวชปฏิบัติระหวางเพื่อน
สมาชิ ก (Sharing experience in general medical
practice) ซึ่ ง ป จ จุ บั น ได มี ก ารตี พิ ม พ บ ทความจากหลาย
วิชาชีพ อาทิเชน
นิตยา นาจวง และคณะ ไดศึกษาถึงบุคลากรทางการ
แพทยกับการรับสัมผัสยาเคมีบำบัดในหอผูปวยมะเร็ง
ดาริกา วอทอง และคณะ ไดศกึ ษาถึงลักษณะอาชีพและ
ปจจัย กระตนุ การเกิดโรคหืดของผปู ว ยทีเ่ ขารับบริการคลินกิ
โรคหืด ในโรงพยาบาลศรีนครินทร จังหวัดขอนแกน
วราภรณ ศิลาวิเศษ และคณะ ไดศกึ ษาเกีย่ วกับการจัดการ
ปริ ม าณรั ง สี ที่ ผู ป ว ยมะเร็ ง ท อ น้ำ ดี ท่ี ไ ด รั บ ในการใส
สายระบายน้ำดีผานทางผิวหนังโดยใชเครื่องฟลูออโรสโคปย
ฉายรังสีแบบลูกคลื่น
พุทธิพงษ พลคำฮัก และคณะ ไดศกึ ษาถึง การนำรอง
การทำนายความเสี่ ย งต อ การล ม ในผู สู ง อายุ ไ ทยโดยใช
การทดสอบการลุกยืน 5 ครัง้
พวงรัตน ภักดีโชติ และคณะ ไดศกึ ษาถึง เคอรคมู นิ ลด
การตอบสนองของหลอดเลือดตอการกระตุนระบบประสาท
ซิมพาเทติกในหลอดเลือดมีเซนเตอริกของหนูความดันเลือด
ปกติและความดันเลือดสูง
วนิดา พิมทา และคณะ ไดศกึ ษาถึงพฤติกรรมการดูแล
ตนเองของผู ป ว ยภายหลั ง ผ า ตั ด เปลี่ ย นลิ้ น หั ว ใจใน
โรงพยาบาลศรีนครินทร

จรรยา ชวดทอง และคณะ ไดศกึ ษาถึงความสามารถ ใน
การมีสวนรวมในชุมชนในผูปวยโรคหลอดเลือดสมองที่เดิน
โดยใชและไมใชอุปกรณชวยเดิน
สุธนั นี สิมะจารึก และคณะ ไดศกึ ษาถึงประสิทธิผลการ
ระงั บ ปวดหลั ง ผ า ตั ด ในผู ป ว ยที่ ม ารั บ การผ า ตั ด ช อ งท อ ง
สวนบนในโรงพยาบาลศรีนครินทร
เพียงเพ็ญ ชนาเทพาพร และคณะ ไดศกึ ษาถึงการพัฒนา
ระบบการประสานรายการยาบนหอผูปวยอายุรกรรมหญิง
โรงพยาบาลศรีนครินทร
ปริ ญ ญา คนยั ง และวิ จิ ต รา ทั ศ นี ย กุ ล ได ศึ ก ษาถึ ง
อุบตั กิ ารณของการแพยาชนิดมีผนื่ และตมุ หนองในโรงพยาบาล
อุดรธานี
นรุตม นิวัฒนกาญจนา ไดศึกษาถึงการเปรียบเทียบ
การตัง้ ครรภในวัยรนุ กับการตัง้ ครรภในผใู หญ ในโรงพยาบาล
วิเชียรบุรี
ชลธิรา กาวไธสง และรุจริ า ดวงสงค ไดศกึ ษาถึงผลของ
โปรแกรมพัฒนาพฤติกรรมเพื่อปองกันโรคหลอดเลือดสมอง
ในผปู ว ยความดันโลหิตสูง โรงพยาบาลชุมพวง อำเภอชุมพวง
จังหวัดนครราชสีมา
จี ริ สุ ด า คำสี เ ขี ย ว ได ท บทวนวรรณกรรมเกี่ ย วกั บ
Avanafil: ยาใหมในกลุม Phosphodiesterase-5 (PDE-5)
Inhibitors
วั น ชนะ สื บ ไวย และวิ รุ จ น คุ ณ กิ ต ติ ได ท บทวน
วรรณกรรมเกี่ ย วกั บ การประยุ ก ต ใ ช เ ทคนิ ค ทางชี ว วิ ท ยา
โมเลกุล ในงานดานนิตวิ ทิ ยาศาสตร
กลาวโดยสรุป ศรีนครินทรเวชสารจะเปนเวทีแลกเปลีย่ น
ความรู แ ละประสบการณ เ พื่ อ ช ว ยแก ป ญ หาในเวชปฏิ บั ติ
ระหว า งเพื่ อ นแพทย แ ละบุ ค ลากรทางการแพทย อ ย า ง
ตอเนื่องตอไป
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