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บทบรรณาธิการ
น.อ.หญิง ภัทริกา เทพสิทธา
สวัสดีครับท่านผู ้ติดตามแพทยสารทหารอากาศ ฉบับนีเป็นฉบับที ของปี พ.ศ.
เป็นฉบับประจําเดือน กันยายน
ถึงธันวาคม พ.ศ.
คณะบรรณาธิการ ได้คดั เลือกบทความทีน่ าสนใจและคาดว่าจะเป็ นประโยชน์ต่อท่านผูอ้ ่าน โดยให้
ครอบคลุมเนือหาทางการแพทย์และการพยาบาล และบทความพิเศษทีน่ าสนใจนําเสนอต่อท่านผู อ้ ่านเช่นเคย
บทความในฉบับนีประกอบด้วยนิพนธ์ตน้ ฉบับ นําเสนอบทความของกองออโธปิดกิ ส์ รพ.ภูมพิ ลอดุลยเดช เรืองคือ
เรืองผลการรักษาผู ป้ ่ วยโรคกระดู กพรุนด้วยยา Teriparatide: การศึกษาแบบวางแผนล่วงหน้า โดย นพ.วิร บุญศิรคิ าํ ชัย,
เรืองการศึกษาทางชีวกลศาสตร์พนที
ื ของสกูรทียึดตรึงคอกระดูกต้นขาหัก ในกระดูกต้นขา โดย นพ.ยุทธพงศ์ วจีสงิ ห์ และ
การประคบเจลแช่เย็นเพือลดความเจ็บปวดของการฉีดวัคซีนบาดทะยัก โดย พญ.ธีรารัตน์ เพ็ชรประเสริฐ และบทความทางการ
พยาบาลเรืองเกียวกับการจัดการดูแลผูป้ ่ วยเบาหวาน ชือเรืองพยาบาลจัดการรายกรณีเบาหวาน กองการพยาบาล รพ.ภูมพิ ลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ โดยนาวาอากาศโทหญิง สายพิณ ปิ นแก้ว, เรืองปัจจัยทีมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรม
การป้ องกันโรคติดต่อในนักเรียนจ่าอากาศ โดยเรืออากาศตรีหญิง ฐานิตา พึงฉิง ร่วมกับคุณพรศิริ พันธสี จากวิทยาลัยพยาบาล
เซนต์หลุยส์, เรืองศึกษาความสัมพันธ์ความเครียดและคุณภาพการนอนหลับของนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ ปี การศึกษา
โดย นพอ.จรัญญา ศรีวชิ ยั และคณะ ในส่วนของนิพนธ์ตน้ ฉบับจากอาจารย์วทิ ยาลัยพยาบาลทหารอากาศ เรืองผลของ
การเตรียมความพร้อมก่อนขึนฝึ กปฏิบตั ิการพยาบาลผู ใ้ หญ่ ต่อความรู แ้ ละความมันใจในการฝึ กปฏิบตั ิการพยาบาลของ
นักเรียนพยาบาลทหารอากาศ โดยนาวาอากาศตรีหญิง จิ รภิญญา คํารัตน์ และนาวาอากาศเอกหญิง บังอร ฤทธิ อุดม,
เรืองคุณภาพชีวติ การทํางานของพยาบาลวิชาชีพกลุม่ การพยาบาล โรงพยาบาลแสวงหา จังหวัดอ่างทอง โดยคุณพเยาว์ กิงทอง
และคุณสุฑารัตน์ ชูรส
บทความฟื นฟูวชิ าการ จากเรืองการดูแลผู ้สูงอายุในชุมชนเมืองและแบบแผนสุขภาพ โดยอาจารย์กลั ยภรณ์ เชยโพธิ
จากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทรนเอเซีย
บทความพิเศษทีคณะบรรณาธิการเห็นสมควรให้ท่านผู อ้ ่านได้รบั ประสบการณ์ในบทความทางวิชาการด้านอืน ๆ
ทีน่ าสนใจ เรื องปัจจัยทีมีผลกระทบต่อจริยธรรม และความมันคงปลอดภัยทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ในบริบทของ
ประเทศไทย . : กรณี ศึกษาสถาบันอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล โดย ผศ.สุพล พรหมมาพันธุ ์ จาก
มหาวิทยาลัยศรีประทุม และสุดท ้ายจากอาจารย์พเิ ศษ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรือง
ทรัพยากรมนุ ษย์นนสํ
ั าคัญไฉน (Part 2) โดยนาวาอากาศเอกหญิง คนึงนิจ อนุ โรจน์
คณะบรรณาธิการหวังว่าความหลากหลายของบทความ จะมีประโยชน์ต่อผู อ้ ่านตามสมควร
บรรณาธิการ
ส.ค.

