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บทบรรณาธิการ
วารสารวิทยาลัยนครราชสีมาฉบับนี้ เปนฉบับตอนรับลมหนาว ทุกปเมื่อถึงชวงปลายป
ความกดอากาศต่ําจากประเทศจีนแผเขามาทางภาคอีสาน อากาศก็จะเริ่มเย็น มีหมอกบางๆ ใน
ตอนเชา ผูคนก็เริ่มมีสีสันจากการใชเสื้อกันหนาว อยางไรก็ตาม สิ่งหนึ่งทีเกิดขึ้นทุกปเมื่อถึงชวง
ปลายป ก็คือ ผูคนจากสารทิศก็จะไดเดินทางกลับบาน ไปเยี่ยมครอบครัวบาง ทองเที่ยวพักผอน
บาง เมื่อผูคนเดินทางกันมาก สิ่งที่เกิดตามมาก็คืออุบัติเหตุ จํานวนสถิติการเกิดอุบัติเหตุแมวา
จะไมเพิ่มมากขึ้นแลวก็ตาม แตความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการเกิดอุบัติเหตุกลับเพิ่มมากขึ้นจน
เห็ น ตั ว เลขแล ว เป น ที่ น า ตกใจ เป น การสู ญ เสี ย ทั้ ง ทรั พ ย สิ น และทรั พ ยากรบุ ค คลของชาติ
วิทยาลัยนครราชสีมา เปนสวนหนึ่งของการรณรงคเพื่อการลดการเกิดอุบัติเหตุอยางตอเนื่อง
เปนเวลา 4-5 ป ที่ผานมามีงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการจราจรและการลดอุบัติเหตุนับสิบผลงาน
ฉบับนี้ จึงนําเสนอผลงานวิจัยที่เกี่ยวของกับอุบัติเหตุอีกครั้ง ไดแก การเกิดอุบัติเหตุจากการขับ
ขี่รถจักรยายนตของนักศึกษา และสมรรถภาพการชวยเหลือผูบาดเจ็บของหนวยกูภัย
นอกเหนือจากเรื่องอุบัติเหตุแลว วารสารฉบับนี้ ยังมุงใหความสนใจกับการดูแลตนเอง
และการดูแลผูสูงอายุ มีเรื่องที่นาสนใจ เชน การตรวจเตานมของสตรีวัยเจริญพันธุ การดูแล
สุ ข ภาพตนเองของอาสาสมัค รสาธารณสุ ข ประจํ า หมู บ าน การใช ส ารเคมี กํ า จั ด สัต รู พื ช ของ
เกษตรกร พฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพของผูสูงอายุ การดําเนินชีวิตของผูสูงอายุ ตลอดจนการ
ปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออกของนักเรียนในกรุงเทพมหานคร ทั้งยั้งมีบทความวิชาการ
และ บทวิจารณหนังสือที่นาสนใจเชนเคย
หวังเปนอยางยิ่งวา บทความทางวิชาการคงเปนสวนหนึ่งใหทุกทาน ใหความสําคัญกับ
การลดอุบัติเหตุและการดูแลสุขภาพตนเอง ใหมีสุขภาพกาย สุขภาพใจที่แข็งแรง ตลอดปใหมนี้
ทุกคน
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บรรณาธิการ
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รายงานการวิจัย
" ปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพของผูสูงอายุในชุมชนหมูที่ 6
ตําบลบึงศาล อําเภอองครักษ จังหวัดนครนายก (เนตรดาว สงวนสิน)
" พฤติกรรมการปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออกของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาตอนตน
โรงเรียนพูนสิน (เพชรสุขอุปถัมภ) พระโขนง กรุงเทพมหานคร (ณัฐกฤต กลมเกลียว)
" ปจจัยที่มีความสัมพันธกับการดําเนินชีวิตของผูสูงอายุ ตําบลบานใหม อําเภอเมือง
จังหวัดนครราชสีมา (ยุวดี สุหงษา)
" ประสิทธิผลของโปรแกรมแรงจูงใจรวมกับแรงสนับสนุนทางสังคมตอการใชสารเคมี
กําจัดสัตรูพืชของเกษตรกร อําเภอบานดาน จังหวดบุรีรัมย (เบญจมาศ ทองมาก)
" ปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการตรวจเตานมดวยตนเองของสตรีอายุระหวาง 20-60 ป
ตําบลบานใหม อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา (พิไลวรรณ บุษบรรณ)
" พฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพตนเองของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานในพื้นที่รับผิดชอบ
องคการบริหารสวนตําบลหนองหมู อําเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี (พิชานันท แสงทอง)
" การศึกษาวิทยาการระบาดการเกิดอุบัติเหตุและการไดรับบาดเจ็บจากการขับขี่รถจักรยานยนต
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (ปอ บุญรอด)
" สมรรถภาพในการชวยเหลือผูบาดเจ็บของอาสาสมัครกูภัยมูลนิธสิ วางเมตตาธรรมสถาน
อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา (ขวัญสุดา บัวสระ)
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