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บทบรรณาธิการ / Editorials
ศรีนครินทรเวชสาร จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
สงเสริมและเผยแพรผลงานการคนควาและวิจยั ทางการแพทย
(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
ประสบการณ เพื่อชวยแกปญหาในเวชปฏิบัติระหวางเพื่อน
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
กัญญา พานิชกุล และคณะ ไดศกึ ษาถึง ความคมุ คาใน
การเตรียมเลือดเพื่อผาตัดวิธีปกติ (routine cross-match)
สำหรับผปู ว ยทีม่ ารับการผาตัดศัลยกรรมขอเขาและขอสะโพก
ในกรณีไมเรงดวน
จารุวรรณ ไตรทิพยสมบัติ และคณะ ทำการการศึกษา
ความรู ทัศนคติ และพฤติกรรมการใชสารเคมีกำจัดศัตรูพืช
ของเกษตรกรบานหวยสามขา ตำบลทัพรัง้ อำเภอพระทอง คำ
จังหวัดนครราชสีมา
โสรยา มณีโสภา และคณะไดศกึ ษาถึง ความสัมพันธของ
พลังงานและ สารอาหารทีไ่ ดรบั ในผใู หญวยั กลางคนโดยการ
ใชแบบสอบถามความถี่การบริโภคอาหารกึ่งปริมาณ และ
การ สัมภาษณการบริโภคอาหารยอนหลัง 24 ชัว่ โมง
ณัฏฐา มวงฤทธิเ์ ดช และคณะไดศกึ ษาถึง ความสามารถ
ในการออกกำลังกายสูงสุด และจุดเริ่มลาในประชากรไทย

วริสรา ลุวีระ และ เสาวนันท บำเรอราช ไดศึกษาถึง
การผิดนัดและตัวชี้วัดทางคลินิกของผลการดูแลในผูปวย
เบาหวานในหนวยบริการปฐมภูมิสามเหลี่ยมโรงพยาบาล
ศรีนครินทร
โสภิ ด า ภู ท อง และคณะได ศึ ก ษาถึ ง ความสั ม พั น ธ
ระหว า งความหลากหลายทางพั น ธุ ก รรมของจี น MDR1
(C3435T) กับมะเร็งปากมดลูกในสตรีทรี่ บั ประทานยาคุมกำเนิด
นทพร ชัยพิชติ และคณะไดศกึ ษาถึง ทัศนคติของผปู ว ย
ตอการรายงานอาการไมพึงประสงคจากยาดวยตนเอง
จารุวรรณ กิตติวราวุฒิ และสุพรรณี อำนวยพรสถิตย
ไดศึกษาถึง ความนาเชื่อถือของ “ดัชนีวัดความบกพรอง
ความสามารถของคอ ฉบับภาษาไทย” ในการประเมินความ
พร อ งความสามารถของผู ป ว ยที่ มี อ าการปวดคอระยะกึ่ ง
เฉียบพลันและเรือ้ รัง
ธีระพงษ มนตมธุรพจน ไดทบทวนวรรณกรรมเกีย่ วกับ
แนวทางการรักษาโรคติดเชือ้ ระบบ ทางเดินปสสาวะในชุมชน
ในภาวะที่เชื้อแบคทีเรียดื้อตอยากลุมควิโนโลน
บูรพา ปุสธรรม ไดทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับโรค
ลิ่มเลือดอุดกั้นในหลอดเลือดปอดเฉียบพลัน
โกสินทร วิระษร และคณะ ไดทบทวนวรรณกรรม
เกี่ยวกับการรักษาที่เหมาะสมในผูปวยแตละรายของโรค
มะเร็งศีรษะและคอ
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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