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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 ภาพ การแพทย
(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
ชัยพร ทีฆเสนีย และวีระชัย โควสุวรรณ ไดศึกษาถึง
การเปรียบเทียบปริมาณการสูญเสียเลือดหลังการผาตัดเปลีย่ น
ขอเขาเทียมระหวางการหนีบทอระบายเลือด 1 ชั่วโมงและ
การไมหนีบทอระบายเลือด
เศรษฐพล เจริญธัญรักษ และคณะไดศึกษาถึงคุณภาพ
ชีวติ ในมิตสิ ขุ ภาพชองปากของผปู ว ยเบาหวาน ในเขตอำเภอ
สุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู
ณัฐนิช สมจันทร และคณะไดสำรวจการสั่งจายยาลด
ไขมันในเลือดกลุมนอกบัญชียาหลักแหงชาติป พ.ศ. 2551:
กรณีศกึ ษาในโรงพยาบาลโรงเรียนแพทยแหงหนึง่
จิราพร พิลยั กุล และกิตติศกั ดิ์ สวรรยาวิสทุ ธิ์ ไดศกึ ษาถึง
ผลการดูแลรักษาผปู ว ยเบาหวานทีค่ ลินกิ เบาหวานและคลินกิ
เบาหวานเขมขน โรงพยาบาลมหาสารคาม
ศิรินทิพย คำฟู และคณะไดศกึ ษาถึงการคัดกรองภาวะ
สมองเสื่อมและภาระในการดูแลตนเองในผูสูงอายุ อ.แมจัน
จ.เชียงราย
จินตนา สุวิทวัส และคณะไดศึกษาถึงความสัมพันธ
ระหวางปจจัยพืน้ ฐานกับความสามารถ ในการดูแลตนเองของ
ผูสูงอายุโรคมะเร็งที่เขารับการรักษาในแผนกการพยาบาล
บำบัดพิเศษ

นิภา นุศรีอนั และวิรจุ น คุณกิตติ ไดศกึ ษาถึงทัศนคติ
ของนั ก ศึ ก ษาแพทย ชั้ น ป ที่ 6 คณะแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยขอนแกน ในการศึกษาวิชานิตเิ วชศาสตร
ปวริศา ภักดีไทยไดศึกษาถึงผลของการนวดจุดฝงเข็ม
อิ๋งเซียงและอิ้นถังตออาการคัดจมูกในผูปวยภูมิแพทางจมูก
อัมพร แจมสุวรรณ และคณะไดศกึ ษาถึงอัตวินบิ าตกรรม
: ศึกษาในโรงพยาบาลศรีนครินทร จังหวัดขอนแกน
บู ร พา ปุ ส ธรรมและคณะได ร ายงานเบื้ อ งต น กรณี
ความชุกของภาวะดื้อยาโคลพิโดเกรลในผูปวยโรคกลามเนื้อ
หัวใจขาดเลือดซ้ำจากการศึกษาในสถาบันเดียว
ธิชานนท พรหมศรีสุข และคณะไดศึกษาถึงการศึกษา
เบื้องตนของการตอบสนองของการระบายอากาศขณะออก
กำลังกายสูงสุดในประชากรไทยสุขภาพดี
ธนสิทธิ์ ไพรพงษ ไดศึกษาถึงการผาตัดโรคนิ่วถุงน้ำดี
ชนิดไมอักเสบดวยกลองวีดิทัศนแผลเดียวแบบผูปวยนอก :
ประสบการณในโรงพยาบาลกาฬสินธุ
รัตนศักดิ์ รยู นื ยงค และอำนวย คำตือ้ ไดศกึ ษาถึงการ
ดำเนินงานรักษาความปลอดภัยของศูนยหัวใจสิริกิติ์ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแกน
สินธวุ สิ ทุ ธิ์ สุธชี ยั และพัชราภรณ สุดชาฎา ไดทบทวน
วรรณกรรมเกีย่ วกับบทบาทของเอ็น-อะเซติลซิสเทอีนในการ
ปองกันภาวะไตบาดเจ็บเฉียบพลันจากสารทึบรังสี
วิรุจน คุณกิตติ และคณะ ไดทบทวนวรรณกรรม
เกีย่ วกับนิตเิ วชคลินกิ สาธก : การตรวจพิสจู นสารพันธุกรรม
ดีเอ็นเอ สายสัมพันธระหวางแม-ลูก
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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