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บทบรรณาธิการ
น.อ.หญิง ภัทริกา เทพสิทธา
แพทยสารทหารอากาศฉบับ มกราคม-เมษายน ปี พ.ศ.
คณะบรรณาธิการ ขอร่วมแสดงความปิ ติยินดี
ต่อปวงชนชาวไทย เนืองในวโรกาสที สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ได้เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ
เป็ นพระมหากษัตริยแ์ ห่งประเทศไทย ตามคํากราบทูลเชิญของประธานสภานิติบญั ญัตแิ ห่งชาติ ปฏิบตั หิ น้าทีประธานรัฐสภา
กราบบังคมทูลในนามของปวงชนชาวไทย โดยมีการประกอบการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกขึน ตามพระราชประเพณี เพือความ
เป็ นสวัสดิมงคลของประเทศชาติ และราชอาณาจักร ให้เป็ นทีชืนชมยินดีของประชาชนผู ม้ ีความหวังตังใจอยู ่ทวกั
ั น ในวันที
พระราชพิธีกาํ หนดจัดขึนในวันที - พฤษภาคม พุทธศักราช
แพทยสารทหารอากาศฉบับนียังคงประกอบด้วยบทความทางวิชาการทีน่ าสนใจมากมาย เริมด้วยนิพนธ์ตน้ ฉบับ
เป็ นการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็ นระบบ เรื องการวิเคราะห์ตน้ ทุนประสิทธิ ภาพการฉี ดวัคซีนป้ องกันไข้หวัดใหญ่ และ
การวิเคราะห์ตน้ ทุนประสิทธิภาพของการฉีดวัคซีนเปรียบเทียบระหว่าง และ สายพันธุ ์ ตังแต่ปี - โดย พญ.สาธนี
งามสง่า เรืองการบูรณาการความรูส้ ู่การพัฒนาตามยุทธศาสตร์ประเทศไทย . โดยพลอากาศตรีหญิง ดร.จิราภรณ์ ศรีศิล
เรืองการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนสติปญ
ั ญาของแบบทดสอบ WISC-III ฉบับภาษาไทยกับ TONI-4 ในเด็กทีถูก
ทารุณกรรมทางเพศ โดย วณิชยา สมัครแก้ว เรืองประสิทธิภาพการกูค้ ืนชีพด้วยการกดหน้าอกบนเตียงทําฟัน โดย นพ.ณพัชร
สมบัตเิ จริญชัย เรืองเปรียบเทียบอัตราการนอนโรงพยาบาลระหว่างการใช้เครืองช่วยหายใจแบบหน้ากากและการรักษาด้วยยา
แบบ มาตรฐานในผู ้ป่ วยโรคหอบหืดทีมีอาการหอบเฉียบพลัน ณ ห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลภูมพิ ลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
โดย พญ.ปัทมาภรณ์ พุทธาภิบาล และ เรืองอัตราการบาดเจ็บในผ็ป่วยอุบตั เิ หตุรถจักรยานยนต์ทใช้
ี หมวกนิรภัยชนิดแตกต่างกัน
โดย พญ.ดวงใจ ผดุงเกียรติสกุล และ Case Report เรือง Gastric Perforation in An Extremely Low Birth Weight
Infant
ทังนี ยังประกอบด้วยบทความพิเศษทีน่ าสนใจ เรืองการขโมยอัตลักษณ์ : ภัยคุกคามแห่งโลกไซเบอร์ในศตวรรษ
ที โดย ผศ.สุพล พรหมมาพันธุ ์ และเรืองการแข่งขันรู ปแบบใหม่ทท้ี าทายกว่าเดิม MOS OLYMPIC THAILAND
COMPETITION 2018 โดย บุญศิริ มะสัน และ พิมพ์วสิ าข์ ติงเคลือบ
คณะบรรณาธิการหวังว่าแพทยสารทหารอากาศ ยังคงมีประโยชน์ต่อผู ส้ นใจบทความทางวิชาการเช่นเคย
บรรณาธิการ
เม.ย.

