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ใหม่เก็บเกี่ยวปาล์มน้ำมัน 
ปัจจุบันนี้ วารสารได้ผ่านการรับรองคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารไทย
(TCI) ให้อยู่วารสารกลุ่มที่ 1 โดยได้รับความร่วมมืออย่างดี จากทั้งผู้ประเมินบทความ (Peer review
journal) และผู้เขียนบทความในการแก้ไขบทความจนสำเร็จได้ด้วยดี ตลอดจนมีผู้ที่ได้แสดงความสนใจ
ส่งบทความวิจัยและบทความวิชาการเพื่อร่วมแบ่งปันความรู้เชิงวิชาการมากพอสมควรซึ่งยังมีส่วนหนึ่งที่อยู่
ในช่วงของการพิจารณาเพื่อรอตีพิมพ์ในฉบับต่อไป  
กองบรรณาธิการใคร่ขอเชิญชวนท่านผู้สนใจส่งบทความมาตีพิมพ์ที่วารสาร มฉก. วิชาการ   โดย
สามารถส่งต้นฉบับตามคำแนะนำที่อยู่ท้ายเล่มวารสาร หรือที่ https://www.tci-thaijo.org/index.php/
HCUJOURNAL/index เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้สู่สังคมอันจะยังประโยชน์ให้กับผู้อ่านและผู้สนใจต่อไป
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ต่อปริมาณยานอนหลับ ยาแก้ปวด และอาการถอนยา
ทิพวรรณ เชษฐา สุรศักดิ์ ตรีนัย

60

• ความชุกของอาการผิดปกติทางระบบกล้ามเนื้อและกระดูกโครงร่างในแรงงานใหม่
เก็บเกี่ยวปาล์มน้ำมัน
มนัส รงทอง อัมรินทร์ คงทวีเลิศ ดุสิต สุจิรารัตน์ เพชรรัตน์ ภูอนันตานนท์

77

• ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการดูแลตนเองเพื่อป้องกันโรคความดันโลหิตสูง
ของประชาชนกลุ่มเสี่ยง
อมรรัตน์ ลือนาม กิตติ ประจันตเสน นิลาวรรณ งามขำ ดวงหทัย แสงสว่าง
วิภาวรรณ เพ็งพานิช กมลทิพย์ รัตนสุวรรณาชัย วชรดล เส็งลา
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• การดูแลผู้สูงอายุในระบบบริการสุขภาพ ตามมุมมองของผู้สูงอายุและครอบครัว
นงลักษณ์ พรหมติงการ สุชาติ เครื่องชัย สุดาวัลย์ สายสืบ อภิรดี คำเงิน
		 จุฑาทิพย์ เดชเดชะ

107

บทความวิชาการ
• การศึกษางานวิจัยในประเทศจีนเกี่ยวกับการใช้ยาสมุนไพรจีนในการรักษาซีสต์เต้านม
สุธาสินี สายวดี ปีติชา อะมริต ศลิษา เจริญสุข

120

• วัคซีนป้องกันเชื้อ HPV : บทบาทพยาบาลในการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคมะเร็ง
จากเชื้อ HPV
สิทธิศักดิ์ เครือพิมาย พรศิริ พันธสี

132

• อุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ในประเทศไทย : มุมมองทางวิทยาการระบาด
วัชรพงษ์ เรือนคำ ณรงค์ศักดิ์ หนูสอน
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• การวิเคราะห์อันตรายเบื้องต้น : เทคนิคชี้บ่งอันตรายเพื่อป้องกันอุบัติเหตุจากงาน
อุมารัตน์ ศิริจรูญวงศ์
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