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 บทความที่ลงพิมพในวารสารวิจัยและวิชาการสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ถือเปนผลงานทางวิชาการ หรือ

วจัิยและวเิคราะห ตลอดจนเปนความเห็นสวนตัวของผูนิพนธ ไมใชความเห็นของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร                 

หรือกองบรรณาธิการแตประการใด ผูนิพนธตองรับผิดชอบตอบทความของตนเอง และกองบรรณาธิการขอ

สงวนสิทธิ์ที่จะแกไขขอความใหถูกตองเหมาะสมตามหลักภาษา และทางวิชาการได



สวัสดีครับ พี่นองชาวสาธารณสุขพิจิตรทุกทาน 
 ในโอกาสที่กระผมไดรับความไววางใจจากทานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ใหมาดํารงตําแหนง

และปฏิบัติงานที่สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร (วันที่ 15 ตุลาคม 2563) ขอถือโอกาสนี้แนะนําตัว

และขอความรวมมือ รวมใจจากทุกทานในการพัฒนางานสาธารณสุขใหเกิดประโยชนสูงสุดตอสุขภาพ

ของพี่นองประชาชน 

 และในโอกาสข้ึนปใหม 2564 กระผมขออาราธนาสิ่งศักด์ิสทิธิท์ัว่สากลโลกและคณุพระศรรีตันตรัย

ชวยดลบันดาลใหบุคลากรสาธารณสุขพิจิตรและผูอานทุกทาน มีความสําเร็จในหนาที่การงาน มีสุขภาพ

พลานามัยแข็งแรง ครอบครัวมีความสขุ ปลอดภัยจากภยันตราย ผานพนปญหา อุปสรรคทั้งปวง

 จากสถานการณการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในชวงเดือนธันวาคม 2563 ตอเนื่องถึงมกราคม 

2564 จังหวัดพิจิตร พบผูติดเชื่อยืนยันสะสม 10 ราย และแมวาปจจุบันไมมีผูตดิเชื้อรายใหมแลวก็ตาม

แตทางจังหวัดพิจิตรโดยคณะกรรมการโรคติดตอจังหวัด ภายใตการนําของนายรังสรรค ตันเจริญ

ผูวาราชการจังหวัดพิจิตร ยังคงดําเนินมาตรการเฝาระวัง ควบคุมและปองกันโรคอยางเขมขนและ

ตอเนื่อง กระผมขอชื่นชมและขอขอบคุณทีมบุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุข รวมถึงพี่นอง

อสม.จังหวดัพิจิตร ท่ีไดชวยกันปฏิบัติหนาทีด่วยความมุงม่ันทุมเทเปนอยางด ี ขณะท่ีกระทรวงสาธารณสขุ

กําลังจัดหาวัคซีนปองกันโรค Covid-19 แตมีสิ่งหนึ่งที่จะเปนวัคซีนในชีวิตประจําวัน และเราทําไดทันที

คือ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใชชีวิตในรูปแบบใหม หรือ New Normal เพ่ือเสริมสรางภูมิคุมกันโรค

ใหตัวเราเองได ดวยการปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T ไดแก D: Social Distancing เวนระยะหาง    

1-2 เมตร เลี่ยงการอยูในที่แออัด M: Mask Wearing สวมหนากากผาหรือหนากากอนามัย ตลอดเวลา 

H: Hand Washing ลางมือบอย ๆ ดวยนํํ้าและสบูหรือเจลแอลกอฮอล T: Testing การตรวจวัดอุณหภูมิ 

T: Thai Cha-Na สแกนไทยชนะกอนเขา-ออกสถานที่สาธารณะทุกครั้ง โดยเครงครัด



 ผมเชื่อมั่นวาหลายสิ่งที่พวกเราชาวสาธารณสุขพิจิตร ไดเผชิญกับปญหาอุปสรรคในการบริหาร

จัดการสถานการณควบคุมและปองกันแพรระบาดโรค Covid-19 รวมกันในชวงที่ผานมานั้น จะเปน

ประสบการณการเรียนรูที่สําคัญ ที่จะยกระดับการทํางานในระยะตอไปใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

และสรางความมั่นใจใหประชาชนไดในทิศทางที่ดี

 ขอขอบคุณ กองบรรณาธิการวารสาร “วิจัยและวิชาการสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร” ผูทรงคุณวุฒิ 

ผูเขียนผลงานวิจัย/บทความวิชาการทุกทาน และเห็นดวยอยางยิ่งวา คุณคาดานวิชาการดานการแพทย

และการสาธารณสุขในวารสารฉบับนี้ จะเปนประโยชนสําหรับบุคลากรสาธารณสุขและผูสนใจไดศึกษา

คนควา และนําไปใชอางอิงในการทํางาน การวิจัยและวิชาการ เพื่อขยายความรูสูสงัคมอยางกวางขวาง 

และพัฒนางานดานการแพทย การสาธารณสุข และการพยาบาลขององคกรตอไป

   

            

(นายกมล  กัญญาประสิทธิ์)
นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดพจิิตร



สวัสดีครับทานผูอานทุกทาน
 วารสาร “วิจัยและวิชาการสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร” ปที่ 1 ฉบับที่ 2 นี้ เดือนกรกฎาคม-

ธันวาคม 2563 เปนวารสารฉบับแรกตอนรับปใหม 2564 เปนความภาคภูมิใจของกองบรรณาธิการ

ที่ไดนําองคความรูผานงานวิจัย/บทความที่หลากหลายสาขามายังผูอานทุกทาน ซึ่งไดบรรจุอยูในวารสาร

ฉบับนี้ รวม 9 บทความ 

 มีสาระความรูผลงานวิจัยที่นาสนใจเก่ียวกับสุขภาวะผูสูงอายุ ความพึงพอใจของผูรับบริการ 

รวมถึงการพัฒนาคุณภาพระบบงาน/บริการของหนวยงานสาธารณสุขและสถานบริการสุขภาพ ไดแก 

สถานการณความเครียดในผูสูงอายุที่ปวยดวยโรคเบาหวาน, ปจจัยที่มีความสัมพันธกับระดับความ

ดันโลหิตท่ีเส่ียงตอการเกิดโรคความดันโลหิตสูงของประชาชน, ผลของโปรแกรมสรางสุขในชมรมผูสูงอาย,ุ 

การพัฒนาระบบบริการคลินิกวัณโรคและแฟมบันทึกประจําตัวผูปวย, ความพึงพอใจของผูรับบริการ

ผูปวยนอกใน รพ.สต., ผลของการสอนการใหอาหารทางสายยาง โดยใชสื่อวีดิทัศนตอความรูและการ

ปฏิบัติของญาติหรือผูดูแล, การติดเชื้อ Carbapenem-Resistant Enterobacteriaceae ในผูปวยที่ได

รับการฟอกเลือดดวยเครื่องไตเทียม และกระบวนการกํากับติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ

สาธารณสขุจังหวัดลําปาง สําหรับบทความพิเศษไดรับเกียรติจาก พญ.ชัญวล ี ศรีสุโข นักคิด นักสื่อสาร

ดานสุขภาพ ไดนําเสนอเรื่อง “Health literacy: ความรูและความเขาใจอยางถองแทในเรื่องสุขภาพ”

ขอเชิญทุกทานติดตามศึกษาเพิ่มเติมไดภายในเลมครับ

 ในนามกองบรรณาธิการวารสาร “วิจัยและวิชาการสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร” ขอขอบพระคุณ

ผูสงบทความทุกทาน และผูทรงคุณวุฒิที่ไดพิจารณาใหขอเสนอแนะเพื่อความสมบูรณของบทความ

ผมหวังเปนอยางยิ่งวาวารสารฉบับนี้จะเปนประโยชนสําหรับบุคลากรสาธารณสุขและผูสนใจทุกทาน

(ดร.ธานี  โชติกคาม)
บรรณาธิการ
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บรรณาธิการแถลง

นิพนธตนฉบบั : Original Articles 

1. การติดเชื้อ Carbapenem-Resistant Enterobacteriaceae 1-9
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