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วัตถุประสงค์
เพื่ อ เป็ น สื่ อ กลางในการเผยแพร่ ผ ลงานวิ จั ย ผลงานวิ ช าการ และผลงานอื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
การแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพของคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ แพทย์ พยาบาล เภสัชกร ทันตแพทย์
นักกายภาพบ�ำบัด นักวิทยาศาสตร์ บุคลากร และนิสิต ทั้งภายในและภายนอก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
มาตรฐาน
วารสารการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ ผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณภาพจาก
ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index Center, TCI) ให้อยู่ใน TCI กลุ่มที่ 1 และ
ได้การรับรองเข้าสู่ฐาน Asean Citation Index (ACI) เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560
ผลงานตีพิมพ์อยู่ในรูปแบบของบทความวิจัย (original article) บทความวิชาการ (review article)
บทความรายงานผูป้ ว่ ย (case report) หรือบทความวิจยั อย่างสัน้ (short communication) หรือบทความวิชาการอืน่ ๆ
ที่เกี่ยวข้องทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ โดยผลงานแต่ละเรื่องจะได้รับการกลั่นกรอง (peer review)
จากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญหรือประสบการณ์ทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ ทั้งจากภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัย จ�ำนวน 2-3 ท่านต่อบทความ โดยบทความจากบุคคลภายในจะได้รบั การพิจารณา
กลั่นกรองจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกทั้งหมด ส่วนบทความจากบุคคลภายนอกจะได้รับการพิจารณากลั่นกรอง
จากผู ้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ทั้ ง ภายในและภายนอก ทั้ ง นี้ ผู ้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ จ ะไม่ ท ราบว่ าผลงานที่ พิ จ ารณาเป็ น ของใคร
และผูน้ พิ นธ์จะไม่ทราบว่าผูท้ รงคุณวุฒทิ า่ นใดเป็นผูพ้ จิ ารณาผลงานเช่นกัน ผลงานตีพมิ พ์จะได้รบั การตรวจแก้ไขภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ และรูปแบบให้ได้มาตรฐานโดยกองบรรณาธิการและการตีพิมพ์วารสารจะตรงตามเวลาตามที่
ก�ำหนดไว้
บทความ ข้อความ ภาพประกอบ และตารางประกอบ ที่ลงตีพิมพ์ในวารสารเป็นความคิดเห็นส่วนตัว
ของผู้นิพนธ์ กองบรรณาธิการอาจไม่เห็นด้วยทั้งหมด และจะไม่มีส่วนรับผิดชอบใดๆ ถือเป็นความรับผิดชอบ
ของผู้นิพนธ์แต่เพียงผู้เดียว
บทความจะต้องไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ที่ใดมาก่อน หรือไม่อยู่ระหว่างการพิจารณาของวารสารอื่น
หากตรวจสอบพบว่ามีการตีพิมพ์ซ�้ำซ้อน ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้นิพนธ์แต่เพียงผู้เดียว
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บรรณาธิการแถลง
วารสารการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ เป็นวารสารที่จัดอยู่ในฐานข้อมูล Thai-Journal Citation Index
(TCI) กลุ่มที่ 1 และ Asian Citation Index (ACI) ส�ำหรับฉบับนี้เป็นปีที่ 26 เล่มที่ 2 ประจ�ำเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562
มีบทความทั้งหมด 10 เรื่อง ดังนี้ บทความวิจัย (Original Article) จ�ำนวน 7 เรื่อง เป็นบทความวิจัยจากผู้นิพนธ์
ภายนอกสถาบัน จ�ำนวน 4 เรื่อง และจากผู้นิพนธ์ภายในสถาบัน จ�ำนวน 2 เรื่อง บทความวิชาการ (Review Article)
จากผู้นิพนธ์ภายนอกสถาบัน จ�ำนวน 1 เรื่อง และบทความวิจัยอย่างสั้น (Short Communication) จากผู้นิพนธ์
ภายนอกสถาบัน จ�ำนวน 1 เรื่อง ในส่วนบทความวิจัยจากผู้นิพนธ์ภายนอกสถาบัน จ�ำนวน 4 เรื่อง เป็นงานวิจัย
ด้านการแพทย์และวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้แก่ (1) ผลของโปรแกรมส่งเสริมการจัดการตนเองต่อคุณภาพการ
นอนหลับในนักศึกษามหาวิทยาลัย (2) ความรู้และผลลัพธ์ทางคลินิกของการใช้ยาเม็ดคุมก�ำเนิดของหญิงวัยเจริญพันธุ์
ในเขตอ� ำ เภอองครั ก ษ์ จั ง หวั ด นครนายก (3) การควบคุ ม การแสดงออกของจี น สร้ า งน�้ ำ ตาล fructose-1,6bisphosphatase ในมนุษย์ด้วย cAMP, dexamethasone และ PPAR-α และ (4) ไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์
A ทีด่ อื้ ต่อยาต้านไวรัสชนิดโอเซลทามิเวียร์ในประเทศไทยระหว่าง พ.ศ. 2552-2554 ส่วนบทความวิจยั จากผูน้ พิ นธ์ภายใน
สถาบันจ�ำนวน 3 เรื่อง เป็นงานวิจัยด้านการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้แก่ (1) การศึกษาเปรียบเทียบการ
รักษาถุงหุ้มเลนส์ขุ่นภายหลังการผ่าตัดต้อกระจกระหว่างเลนส์แก้วตาเทียม 2 ชนิด (2) ผลของการเดินแบบนอร์ดิกต่อ
ความดันโลหิต และประสิทธิภาพในการออกก�ำลังกายในผูท้ มี่ ภี าวะเสีย่ งต่อโรคความดันโลหิตสูงในจังหวัดนครนายก และ (3)
การพัฒนาวิธีการตรวจหาสารพิษโบทูลินัมท็อกซินด้วยวิธี Antibody Capture ELISA ส่วนบทความวิชาการจาก
ผู้นิพนธ์ภายนอกสถาบัน จ�ำนวน 2 เรื่อง เป็นงานวิจัยด้านสุขภาวะทางกาย และภาวะเครียด ได้แก่ (1) การประเมิน
ระดับความสามารถทางกายในผู้สูงอายุด้วยแบบประเมิน Short Physical Performance Battery Test (SPPB) และ
(2) สรีรวิทยาความเครียดจากการท�ำงาน และการแก้ปญ
ั หาเมือ่ เผชิญความเครียดในอาชีพแพทย์ และบทความวิจยั อย่างสัน้
จากผูน้ พิ นธ์ภายนอกสถาบัน จ�ำนวน 1 เรือ่ ง เป็นงานวิจยั ด้านระบาดวิทยาของโรคไข้เลือดออก คือ อุบตั กิ ารณ์ของการติดเชือ้
ไวรัสเด็งกีใ่ นตัวอย่างสิง่ ส่งตรวจทีส่ งสัยการติดเชือ้ ไวรัสเด็งกีข่ องผูป้ ว่ ยโรคไข้เลือดออกโรงพยาบาลศิรริ าช ระหว่างปี พ.ศ.
2555-2559
ปัจจุบันวารสารการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพตีพิมพ์เผยแพร่จ�ำนวน 3 ฉบับต่อปี คือ ฉบับเดือน
เมษายน สิงหาคม และธันวาคม ตามล�ำดับ การเผยแพร่วารสารฯ ดังกล่าวนี้มีทั้งแบบที่เป็นรูปเล่มและออนไลน์
ผู ้ ส นใจสามารถดาวน์ โ หลดบทความที่ ล งตี พิ ม พ์ ใ นวารสารฯ ดั ง กล่ า วนี้ ไ ด้ จ ากเว็ บ ไซต์ ข องคณะแพทยศาสตร์
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