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 บทบรรณาธิการ (Editorial)

 นิพนธต์น้ฉบบั (Original Articles) :
การเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตก่อนและหลงัการเสริมพลงัผูป่้วยไตวายเรื�อรงัระยะที� � ที�รกัษาแบบประคบัประคอง อาํเภอแสวงหา
จงัหวดัอา่งทอง (A Comparison of Quality of Life Pre-Post Empowerment Chronic Kidney Disease Stage 5 Patients
Who Maintain Palliative Care, Sawaengha District, Angthong Province)

o  รุ่งรตัน ์ ยอดระยบั  พย.บ. o สุฑารตัน ์ ชูรส  พย.ม.

การประเมิน-คดักรองภาวะทุพโภชนาการในผูป่้วย (ผูใ้หญ่) ตามแนวความคิดเห็นใหม่ของสากล จากแบบฟอรม์ BNT 2000 เป็น NT 2013
(From BNT 2000 to NT 2013 The Malnutrition Identification in Adult Patients)

o  พล.อ.ต.วบิูลย ์ ตระกูลฮุน พบ. o บชุชา  พราหมณสุทธิ �  พว.

 รายงานผูป่้วย (Case Reports) :
รายงานผูป่้วย Flavonoid Induce Hematometra in Postmenopausal Women ในโรงพยาบาลจนัทรุเบกษา กรมแพทยท์หารอากาศ
(Case Report : Flavonoid Induce Hematomertra in Postmenopausal Women in Chandrubeksa Hospital, RTAF.)

o  น.อ.ชวนิทร ์ ศรีวริิยเลศิกุล  พบ.

รายงานผูป่้วยเด็กมาดว้ย transverse myslitis และตรวจพบ anti-MOG antibody
(Pediatric Transverse Myelitis with Positive Anti-MOG Antibody)

o นพ.กฤตวทิย ์ อนุโรจน ์ พบ.

 บทความวิชาการ (Academic Article) :
ภาวะหมดไฟในการทํางาน (Burnout Syndrome)

o ศรีสกุล  เฉียบแหลม  คด. o ผศ.ดร.เพญ็นภา  แดงดอ้มยุทธ ์ พย.ด.

 บทความพเิศษ (Special Article) :
เทคโนโลยี 5G กบักลไกการขบัเคลื�อนเศรษฐกิจไทย (5G Technology with Mechanisms Driving the Thai Economy)

o  ผศ.สุพล  พรหมมาพนัธุ ์

 บทความวิชาการพเิศษ (Special Academic Article) :
การประยุกตร์ะบบปญัญาประดิษฐต์อบแชทอตัโนมตัิเพื�อการเรียนรู ้

o  ผศ.ดร.ปรีชา  ต ั �งเกรียงกิจ
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บทบรรณาธิการ

บรรณาธิการ
   ส.ค.��

แพทยสารทหารอากาศ ฉบบัที� � เป็นฉบบัเดือน พฤษภาคม ถึง สงิหาม พ.ศ. ���� มีชื�อเรื�องดงัต่อไปนี�
วิจยัตน้ฉบบั เรื�องการเปรียบเทยีบคุณภาพชีวิตก่อนและหลงัการเสริมพลงัผูป่้วยไตวายเรื�อรงัระยะที� � ที�รกัษาแบบประคบัประคอง

อาํเภอแสวงหา จงัหวดัอ่างทอง โดย รุ่งรตัน ์ ยอดระยบั และ สุฑารตัน ์ ชูรส, และเรื�องการประเมิน-คดักรองภาวะทุพโภชนาการในผูป่้วย (ผูใ้หญ่)
ตามแนวความคิดเหน็ใหม่ของสากล จากแบบฟอรม์ BNT 2000 เป็น NT 2013 โดย พล.อ.ต วิบลูย ์ ตระกูลฮนุ,และ น.อ.หญิง บุชชา พราหมณสุทธิ�

รายงานผูป่้วย � เรื�อง รายงานผูป่้วย Flavonoid induce hematometra in postmenopausal women ในโรงพยาบาลจนัทรุเบกษา
กรมแพทยท์หารอากาศ โดย น.อ.ชวินทร ์  ศรีวิริยเลิศกุล, และรายงานผูป่้วยเด็กมาดว้ย transverse myelitis และตรวจพบ anti-MOG
antibody โดย นพ.กฤตวิทย ์ อนุโรจน์

บทความทบทวนวิชาการ เรื�อง ภาวะหมดไฟในการทาํงาน (Burnout Syndrome) โดย ดร. ศรีสกุล  เฉียบแหลม, และ ดร. เพญ็นภา
แดงดอ้มยุทธ์

บทความทางวิชาการพเิศษเรื�อง 5G Technology with Mechanisms Driving the Thai Economy (เทคโนโลยี 5G กบักลไก
การขบัเคลื�อนเศรษฐกิจไทย) โดย ผศ.สุพล  พรหมมาพนัธุ,์ อจ. สริิรตัน ์ มชัฌิมาดิลก และ Application of Artificial Intelligence Chatbot
for Learning โดย ผศ.ดร. ปรีชา ต ั�งเกรียงกิจ


