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สงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขข้อคว�มให้ถูกต้องเหม�ะสมต�มหลักภ�ษ�	และท�งวิช�ก�รได้



สาส์นจากนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

 สวัสดีปีใหม่ พ.ศ 2565 ครับ	ปีใหม่น้ี	พวกเร�ช�วส�ธ�รณสุข
พิจิตร	 คงได้พบกับเรื ่องใหม่ๆ	 ประสบก�รณ์ใหม่ๆ	 พร้อมทั ้ง 
คว�มท้�ท�ยใหม่ๆ	ทั้งด้�นก�รทำ�ง�น	และชีวิตครอบครัว	ผมเชื่อว่� 
ส่ิงท่ีพวกเร�ควรต้องทำ�	คือ	การเปิดกว้างทางความคิด	เพ่ือเร�ส�ม�รถ
ปรับตัวเองให้พร้อมรับกับส่ิงใหม่ๆ	ขอให้ปีใหม่น้ีเป็นก�รริเร่ิมส่ิงใหม่ 
ทุกๆ	คนมีโอก�สใหม่ๆ	ถึง	365	โอก�ส	ใช้ทุกโอก�สให้ดีที ่สุด 
ผมขออำ�นวยพรให้ทุกท่�นท้ังบุคล�กรท�งก�รแพทย์และส�ธ�รณสุข 

รวมถึง	พี่น้อง	อสม.	จงมีแต่คว�มสุข	คว�มเจริญรุ่งเรือง	ด้วยคว�มดีที่ทุกท่�นปฏิบัติม�อย่�งสมำ่ำ�เสมอ	
และมีสุขภ�พพล�มัยที่สมบูรณ์แข็งแรงตลอดปีเสือนี้	และตลอดไปครับ

 ผมเดินท�งม�ดำ�รงตำ�แหน่งน�ยแพทย์ส�ธ�รณสุขจังหวัดพิจิตร	ต้ังแต่วันท่ี	4	ตุล�คม	2564	ได้มอบ
แนวท�งปฏิบัติแก่คณะผู้บริห�รและบุคล�กรส�ธ�รณสุขพิจิตรในก�รทำ�ง�นว่�	 ผมลำ�ดับคว�มสำ�คัญ 
ของง�นที่พวกเร�จะขับเคลื่อนไปด้วยกันไว้	4	ระดับด้วยกัน	คือ		
	 1)	 ง�นต�มตัวช้ีวัดท่ีเป็นนโยบ�ย	สธ.	สำ�คัญท่ีจะต้องทำ�	เป็นคว�มรับผิดชอบของทุกหน่วยง�น
	 2)	 ง�นต�มสภ�พปัญห�ในแต่ละพื้นที่หรืออำ�เภอ	ซึ่งข้อมูลมีคว�มสำ�คัญเพื่อกำ�หนดปัญห�	
	 3)	 ง�นส�ธ�รณสุขที่ประช�ชนให้คว�มสนใจ	หรือค�ดหวัง	เป็นกระแสของสังคมที่ต้องใส่ใจ	
	 4)	 ง�นท่ีหน่วยง�นองค์กรสนใจอย�กทำ�	เพ่ือพัฒน�ยกระดับง�นให้เป็นต้นแบบ	หรือนวัตกรรม

 ก�รอยู่ร่วมกันและทำ�ง�นร่วมกัน	ผมชอบให้คนรักกัน	ไม่ชอบก�รทะเล�ะกัน	ทุกๆ	วันตอนเช้�
ผมชอบส่งสติ๊กเกอร์ให้ข้อคิด	 หลักธรรมประจำ�ใจ	 สอนหลักก�รบริห�ร	 วิธีคิดที่ถูกต้อง	 เหม�ะสม 
ในก�รบริห�รง�นเร�จะต้องใช้วิช�ก�ร	 มีข้อมูลสนับสนุนเพียงพอ	 มีหลักก�ร	 หลักคิด	 แต่ยืดหยุ่นได ้
ต�มสถ�นะก�รณ์	เพ่ือร่วมกันสร้�งคว�มดีง�ม	สร้�งสรรค์ส่ิงใหม่ๆ	ให้เกิดข้ึนในสังคมส�ธ�รณสุขพิจิตร 
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้องประช�ชน 

 ผมขอขอบคุณ	 คณะผู้บริห�รและบุคล�กรส�ธ�รณสุขพิจิตรทุกท่�น	 ท่ีให้คว�มร่วมมืออย่�งเต็ม
คว�มส�ม�รถในก�รทำ�ง�นในปีที่ผ่�นม�	 ตั้งแต่วันที่ผมม�รับตำ�แหน่งถึงปัจจุบัน	 ได้ร่วมกันเร่งรัด 
ก�รดำ�เนินง�นต�มนโยบ�ย	ปรับเป้�หม�ย	วิธีก�รทำ�ง�นให้กระชับและมีประสิทธิภ�พย่ิงข้ึน	โดยเฉพ�ะ 
นโยบ�ยก�รควบคุมและป้องกันโรคโควิด	19	ก�รบริก�รวัคซีนโควิดเพิ่มขึ้น	รวมถึงก�รปฏิบัติต�ม 
ม�ตรก�รต่�งๆ	ของกระทรวงส�ธ�รณสุขและจังหวัดพิจิตร	สุดท้�ยนี้	ผมขอเป็นกำ�ลังใจ	พร้อมร่วมคิด 
ร่วมจัดก�รกับพวกเร�ช�วส�ธ�รณสุขพิจิตร	 เพื่อให้ง�นบรรลุเป้�หม�ย	 และเร�จะผ่�นพ้นวิกฤต	
โควิด	-	19	ไปด้วยกันอย่�งร�บรื่นครับ

(นายอดิสรณ์ วรรธนะศักดิ์)
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 สวัสดีครับพี่น้องชาวสาธารณสุขพิจิตร	 ผมในน�ม

กองบรรณ�ธิก�รวว�รส�ร	“วิจัยและวิช�ก�รส�ธ�รณสุขจังหวัด 

พิจิตร”	 เน่ืองในว�ระดิถีข้ึนปีใหม่	 2565	 ขออำ�น�จส่ิงศักด์ิท้ังหล�ย 

ด้วยบ�รมีของหลวงพ่อเพชร	หลวงพ่อเงินจงดลบันด�ลให้ท่�น 

ประสบแต่คว�มสุขเกษมสำ�ร�ญ	 และสัมฤทธิ ์ผลในสิ ่งอันพึง 

ปร�รถน�ทุกประก�รครับ

 วารสารวิจัยและวิชาการสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร	 ยังคงคว�มเข้มข้นด้วยส�ระคว�มรู้

และวิช�ก�ร	บทคว�มพิเศษ	ฉบับนี้	กองบรรณ�ธิก�ร	ขอนำ�เสนอป�ฐกถ�พิเศษของศ�สตร�จ�รย์ 

เกียรติคุณ	น�ยแพทย์เกษม	วัฒนชัย	องคมนตรี	ในพิธีเปิดหน่วยบริก�รฉีดวัคซีนโควิด	19	แก่ผู้ต้องขัง

เรือนจำ�จังหวัดพิจิตร	:	วัคซีนพระร�ชท�นซิโนฟ�ร์ม	จ�กร�ชวิทย�ลัยจุฬ�ภรณ์	สำ�หรับนิพนธ์ต้นฉบับ 

มีหล�ยเรื่องที่น่�สนใจ	ประกอบด้วยเรื่อง	ปัจจัยที่มีคว�มสัมพันธ์ต่อคว�มตั้งใจเลิกสูบบุหรี่ของผู้ป่วย 

โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง	 ในอำ�เภอส�มง่�ม	 จังหวัดพิจิตร,	 แนวท�งก�รพัฒน�คุณภ�พนำ้�ประป�หมู่บ้�น 

ในพ้ืนท่ีผลกระทบจ�กโครงก�รประตูระบ�ยนำ�้	จังหวัดพิจิตร	ปี	2563,	ก�รศึกษ�คว�มรอบรู้ด้�นสุขภ�พ 

และพฤติกรรมส่งเสริมสุขภ�พของประช�ชนกลุ่มวัยทำ�ง�น	ในเขตจังหวัดพิจิตร	และ	ก�รศึกษ�ปัจจัย 

ท่ีมีคว�มสัมพันธ์กับพฤติกรรมสุขภ�พของประช�ชนท่ีมีภ�วะเส่ียงต่อโรคเบ�หว�นและคว�มดันโลหิตสูง 

ในเขตจังหวัดพิจิตร	ในส่วนปกิณกะฉบับน้ี	 เป็นหลักสูตรเก่ียวกับก�รพัฒน�ศักยภ�พบุคล�กรส�ธ�รณสุข 

เพื่อรองรับก�รเข้�สู่ตำ�แหน่งที่สูงขึ้นของสำ�นักง�นส�ธ�รณสุขจังหวัดพิจิตร	 ติดต�มส�ระสำ�คัญได้

ภ�ยในเล่มครับ	

 สุดท้�ยน้ี	 ในน�มของกองบรรณ�ธิก�รขอขอบพระคุณทุกท่�นท่ีให้คว�มสนใจ	 และส่งบทคว�ม
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