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บทบรรณาธิการ

บรรณาธิการ
   ส.ค.��

แพทยสารทหารอากาศเลม่นี� เป็นฉบบัที� � ประจาํเดอืน เมษายน ถงึเดอืน กนัยายน พ.ศ. ���� เป็นฉบบัที�ยงัคงเป็น
สื�อกลางการนาํเสนอบทความดา้นวชิาการทางการแพทยแ์ละสาธารณสุขที�น่าสนใจแก่ท่านผูอ้่านเช่นเดิม

แพทยสารทหารอากาศฉบบันี� ประกอบดว้ย นิพนธ์ตน้ฉบบั เรื�อง ประสทิธิผลของการคดัแยกผูป่้วยฉุกเฉินดว้ย
แอปพลเิคชนับนโฟนสมารต์เปรยีบเทยีบกบัแนวทางในกระดาษ โดย พญ.นํ�าทพิย ์ อิ�มวฒันกลุ จากหอ้งอบุตัเิหตแุละฉุกเฉิน
กองตรวจโรคผูป่้วยนอก โรงพยาบาลภูมพิลอดุลยเดช เรื�องการศึกษาการยดึตรงึกระดูกเชงิกรานของร่างอาจารยใ์หญ่ เพื�อหา
ขอ้เปรียบเทยีบถงึจุดสมดุลและเสถยีรภาพของการใชโ้ลหะยึดดามชนิดต่าง ๆ  โดย พญ.นฤชา ชยัโชติรานนัท ์ จากกอง
ออรโ์ธปิดกิส ์ โรงพยาบาลภูมพิลอดุลยเดช เรื�องความร่วมมอืระหว่างวทิยาลยัพยาบาลทหารอากาศ และสถานบรกิารสุขภาพ
ที�เป็นแหล่งฝึกปฏิบตัิการพยาบาลของนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ โดย น.อ.หญิง วชัราภรณ์ เปาโรหิตย ์ และคณะ,
จากวิทยาลยัพยาบาลทหารอากาศ

เพิ�มเตมิดว้ย case report ที�น่าสนใจซึ�งเป็นโรคที�พบไดน้อ้ย � เรื�องคือ กลุม่อาการโอเปอรคู์ลารใ์นเดก็ (Oper-
cular Syndrome in Pediatrics) โดย นพ.กฤตวิทย ์  อนุโรจน์ กุมารแพทยจ์าก รพ.สรรพประสิทธิ�ประสงค์ และ
การรายงานผูป่้วย Imperforate Hymen in “Rett Syndrome Patient” โดย นพ.ชวนิทร ์ศรวีริยิเลศิกลุ จากโรงพยาบาล
จนัทรุเบกษา

นอกจากนั�นยงัมีบทความดา้นเทคโนโลยแีละบทความพิเศษ เรื�อง จาํนวนเซลลป์ระสาทที�เหมาะสมในช ั�นขอ้มูล
แอบแฝงสาํหรบัปญัหาพิสูจน์ตวัตนโดยใชส้ญัญาณคลื�นสมอง โดย ผศ.ดร.ปรีชา ตั�งเกรียงกิจ, ผศ.สุพล พรหมมาพนัธุ์,
ผศ.อาํนาจ วงัจีน, การเปรยีบเทยีบวธิกีารคดัเลอืกคุณลกัษณะที�สาํคญัในการปรบัปรุงการพยากรณ์มะเรง็เตา้นม โดย อจ.อจัจมิา
มณฑาพนัธุ์ จากมหาวทิยาลยัศรีปทุม และบทความเรื�อง เทคโนโลยสีเีขยีว: เทรนดเ์ทคโนโลยสีารสนเทศเพื�อการอนุรกัษ์
สิ�งแวดลอ้ม โดย ผศ.สุพล พรหมมาพนัธุ ์และ ผศ.ดร.ปรชีา ตั�งเกรยีงกจิ จากมหาวทิยาลยัศรปีทมุ และเรื�องสุดทา้ยที�กาํลงั
เป็นเรื�องที�สนใจกนัมากในโลกปจัจุบนัเกี�ยวกบัการบรหิารทรพัยากรมนุษย ์เรื�อง ทรพัยากรมนุษยน์ั�นสาํคญัไฉน (Part 1) (How
is Human Resource Important ?) (Part 1) โดย น.อ.หญงิ คนึงนิจ อนุโรจน ์ อาจารยผู์บ้รรยายจากวทิยาลยัป้องกนั
ราชอาณาจักร

คณะบรรณาธิการหวงัว่าความหลากหลายของบทความที�ยงัคงเนน้เรื�องการแพทยแ์ละสาธารณสุข และบทความ
ที�เกี�ยวขอ้งกบัความเป็นไปของมนุษยช์าตใินฉบบันี� จะเป็นประโยชต์่อทา่นผูอ้่านเช่นเคย


