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สิทธิศกั ดิ์ หรรษาเวก
จุฬาลงกรณ์เวชสาร ฉบับที่ 6 เดือนพฤศจิกายน–
ธันวาคม พ.ศ. 2561 ฉบับสุดท้ายของปีนี้ วารสารได้มี
การพัฒนาก้าวหน้าดีขน้ึ มาก ด้วยเหตุทว่ี า่ Chulalongkorn
Medical Journal ได้ ร ั บ การตอบรั บ เข้ า ไปอยู ่ ใ นฐาน
ข้อมูลระดับนานาชาติหลายฐานข้อมูล (journal indexing)
เช่น J-Gate, Academic Resource Index, Research
Bib, Citefactor, Directory of Research Journals
Indexing (DRJI) Publons และ Google Scholar เป็นต้น
ดังนัน้ ในปีหน้า Chulalongkorn Medical Journal จะปรับ
รู ป แบบโดยรั บ และตี พ ิ ม พ์ บ ทความเป็ น ภาษาอั ง กฤษ
เพื ่ อ สอดรั บ กั บ นโยบายการนำวิ ช าการสู ่ ส ากลของ
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำหรับใน
วารสารฉบับนี้ มีบทความทีน่ า่ สนใจเริม่ จาก จุฬาลงกรณ์
เวชประวั ต ิ (History Medicine) “ปรมาจารย์ แ ห่ ง
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” บทความ
นิ พ นธ์ ต ้ น ฉบั บ (Original articles) 11 เรื ่ อ ง และ
บทฟืน้ ฟูวชิ าการ (Review articles) 2 เรือ่ ง ดังนี้
1. Comparison of tympanic membrane injuries
between hanging and other non-asphyxiating
death by otoscopic examination.
2. Reliability and validity of the family state and
functioning assessment scale.
3. Chronic treatment with paracetamol induces cell
death in cerebral cortex of rat brain.
4. Resilience and social support in HIV/AIDS clients
at the HIV Netherlands Australia Thailand
Research Collaboration, Thai Red Cross AIDS
Research Centre.
5. Work happiness and organizational commitment
in the import and distribution company.
6. Testing the movement time recorder in daily living
activity.
*ภาควิชาชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

7. Effectiveness of Thai herb heat treatment
compared to physical therapy in primary knee
osteoarthritis.
8. Hand-arm vibration syndrome among taxi
motorcyclists in Bangkok.
9. Effect of smoking on endothelial function and
arterial stiffness in Thai subjects.
10. Depression and fatigue among flight attendants
in Thailand.
11. Relationship of Serum leptin and 25-hydroxyvitamin D levels in knee osteoarthritis patients
12. Autologous lipofilling for the burn scar and
contracture improvement.
13. Adolescent obesity: current concept of
management. Exercise for scoliosis.
ขอเชิญชวนทุกท่านส่งบทความทางวิชาการเพื่อ
พิจารณาตีพิมพ์เผยแพร่ลงในจุฬาลงกรณ์เวชสารได้ทุก
ประเภท ซึ่งสามารถส่งบทความเข้ามาเพื่อพิจารณาลงตี
พิมพ์ได้โดยผ่านหลากหลายช่องทาง ได้แก่ submission
online ที่ https://www.clmjournal.org หรือทาง https://
th-th.facebook.com/จุฬาลงกรณ์เวชสาร หรือผ่านทาง
email: chulamed@hotmail.com หรือส่งมาที่ทำการ
โดยตรง หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อได้ที่หน่วยวารสาร
ตึกอานันทมหิดล ชั้น 5 โทร 02-256-4479 ท้ายที่สุดนี้
หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้อ่านจะได้เรียนรู้ศึกษา อันจะช่วย
เพิ ่ ม พู น ประสบการณ์ ความรู ้ และทั ก ษะแก่ ผ ู ้ อ ่ า นใน
รูปแบบของการศึกษาต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้อ่านมีความรู้
ตลอดจนประสบการณ์ ท ั น สมั ย และเป็ น ประโยชน์ ใ น
การศึกษาวิจัยต่อยอดในอนาคต

