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น.อ.หญิง ภัทริกา เทพสิทธา

แพทยสารทหารอากาศเล่มนีเป็ นฉบับที ประจําเดือน เมษายน ถึงเดือน กันยายน พ.ศ.
เป็ นฉบับทียังคงเป็ น
สือกลางการนําเสนอบทความด้านวิชาการทางการแพทย์และสาธารณสุขทีน่ าสนใจแก่ท่านผู อ้ ่านเช่นเดิม
แพทยสารทหารอากาศฉบับนี ประกอบด้วย นิพนธ์ตน้ ฉบับ เรือง ประสิทธิผลของการคัดแยกผู ป้ ่ วยฉุ กเฉิ นด้วย
แอปพลิเคชันบนโฟนสมาร์ตเปรียบเทียบกับแนวทางในกระดาษ โดย พญ.นําทิพย์ อิมวัฒนกุล จากห้องอุบตั เิ หตุและฉุกเฉิน
กองตรวจโรคผูป้ ่ วยนอก โรงพยาบาลภูมพิ ลอดุลยเดช เรืองการศึกษาการยึดตรึงกระดูกเชิงกรานของร่างอาจารย์ใหญ่ เพือหา
ข้อเปรียบเทียบถึงจุดสมดุลและเสถียรภาพของการใช้โลหะยึดดามชนิดต่าง ๆ โดย พญ.นฤชา ชัยโชติรานันท์ จากกอง
ออร์โธปิ ดกิ ส์ โรงพยาบาลภูมพิ ลอดุลยเดช เรืองความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ และสถานบริการสุขภาพ
ทีเป็ นแหล่งฝึ กปฏิบตั ิการพยาบาลของนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ โดย น.อ.หญิง วัช ราภรณ์ เปาโรหิตย์ และคณะ,
จากวิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ
เพิมเติมด้วย case report ทีน่าสนใจซึงเป็ นโรคทีพบได้นอ้ ย เรืองคือ กลุม่ อาการโอเปอร์คูลาร์ในเด็ก (Opercular Syndrome in Pediatrics) โดย นพ.กฤตวิทย์ อนุ โรจน์ กุมารแพทย์จาก รพ.สรรพประสิทธิ ประสงค์ และ
การรายงานผูป้ ่ วย Imperforate Hymen in “Rett Syndrome Patient” โดย นพ.ชวินทร์ ศรีวริ ยิ เลิศกุล จากโรงพยาบาล
จันทรุเบกษา
นอกจากนันยังมีบทความด้านเทคโนโลยีและบทความพิเศษ เรือง จํานวนเซลล์ประสาททีเหมาะสมในชันขอ้ มูล
แอบแฝงสําหรับปัญหาพิสูจน์ตวั ตนโดยใช้สญั ญาณคลืนสมอง โดย ผศ.ดร.ปรีชา ตังเกรียงกิจ, ผศ.สุพล พรหมมาพันธุ ์,
ผศ.อํานาจ วังจีน, การเปรียบเทียบวิธกี ารคัดเลือกคุณลักษณะทีสําคัญในการปรับปรุงการพยากรณ์มะเร็งเต้านม โดย อจ.อัจจิมา
มณฑาพันธุ ์ จากมหาวิทยาลัยศรีปทุม และบทความเรือง เทคโนโลยีสเี ขียว: เทรนด์เทคโนโลยีสารสนเทศเพือการอนุ รกั ษ์
สิงแวดล ้อม โดย ผศ.สุพล พรหมมาพันธุ ์ และ ผศ.ดร.ปรีชา ตังเกรียงกิจ จากมหาวิทยาลัยศรีปทุม และเรืองสุดท้ายทีกําลัง
เป็ นเรืองทีสนใจกันมากในโลกปัจจุบนั เกียวกับการบริหารทรัพยากรมนุ ษย์ เรือง ทรัพยากรมนุ ษย์นนสํ
ั าคัญไฉน (Part 1) (How
is Human Resource Important ?) (Part 1) โดย น.อ.หญิง คนึงนิจ อนุ โรจน์ อาจารย์ผูบ้ รรยายจากวิทยาลัยป้ องกัน
ราชอาณาจักร
คณะบรรณาธิการหวังว่าความหลากหลายของบทความทียังคงเน้นเรืองการแพทย์และสาธารณสุข และบทความ
ทีเกียวข้องกับความเป็ นไปของมนุ ษย์ชาติในฉบับนีจะเป็ นประโยช์ต่อท่านผู อ้ ่านเช่นเคย
บรรณาธิการ
ส.ค.

