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1. เพื/อเผยแพร่ประสบการณ์ ความรู ้ งานวิจยั และการค้นคว้าทางวิชาการแพทย์และสาธารณสุ ข
2. เพื/อเป็ นสื/อประสานงานและส่งข่าวระหว่างข้าราชการในกระทรวงสาธารณสุ ข
เป็ นนิ ตยสารระบบ 2 เล่มต่อปี

บทบรรณาธิการ
คําขวัญวันเด็กแห่ งชาติ ประจําปี 2548 “เด็ก
รุ่ นใหม่ ต้องขยันอ่าน ขยันเรี ยน กล้าคิ ด กล้าพูด” คํา
ขวัญนี) บอกว่าประเทศไทยกําลังอยากได้เด็กรุ่ นใหม่ที.
ใฝ่ การเรี ยนรู ้ และกล้าแสดงออก ซึ. งนอกจากต้องขยัน
เรี ย นแล้ว ยัง ต้อ งขยันอ่ า น เพราะการอ่ า นก่ อ ให้เ กิ ด
ความรู ้ และจิ นตนาการอันกว้างไกล แต่ความต้องการ
ของบ้านเมืองขณะนี)คงไม่จาํ กัดเฉพาะเด็กแน่นอน
การเรี ยนรู ้ (learning) เป็ นกระบวนการที.ผเู ้ รี ยนรู ้
เป็ นผูก้ ระทํา หรื อเป็ นประธาน ต่างกับการขัดเกลาทาง
สังคมที. ผูเ้ รี ยนเป็ นฝ่ ายถูกกระทํา รั บเอาความรู ้ ท) งั ที. รู้
หรื อไม่รู้ หรื อรับมาทางอ้อมบ้างทางตรงบ้าง การเรี ยนรู ้
อาจได้มาจากการศึ กษา การฝึ กอบรม การขัดเกลาทาง
สังคม และประสบการณ์ การเรี ยนรู ้โดยการศึ กษาเป็ น
การเรี ย นรู ้ ที. ส ามารถทํา ได้ต ลอดเวลา (Autonomous
learning) แม้เมื.อจบการศึกษาจากสถาบันการศึกษาแล้ว
การเรี ยนรู ้ เป็ นกระบวนการที. ท) งั ก่ อให้เกิ ดและพัฒนา
ความรู ้ (knowledge) ทักษะ (skills) ทัศนคติ (attitudes)
และพฤติ กรรม (behavior) วิธีการเรี ยนรู ้โดยการศึกษา
ว่ามีความเป็ นไปได้ แล้วจึ งนําไปปฏิ บตั ิ ในบริ บทของ
ตนเองเป็ นลั ก ษณะการเรี ยนรู ้ แ บบ “นั ก ปฏิ บ ั ติ ”
(Pragmatist) แต่ไม่ใช่ การลอกเลียนแบบ ซึ. งเป็ นสิ. งที.
ไม่ ย งั. ยื น การเรี ย นรู ้ ใ นกลุ ่ม ที . มี ค วามสนใจในเรื . อ ง
เดี ย วกัน จะเกิ ด ชุ ม ชนนัก ปฏิ บ ัติ ข) ึ น เช่ น ชุ มชนนัก
ปฏิ บ ัติการเพื. อการพัฒนาคุ ณภาพในโรงพยาบาล ซึ. งมี
การแลกเปลี. ยน เรี ยนรู ้ จากประสบการณ์ ของ
โรงพยาบาลอื.นเป็ นประจํา

วารสารโรงพยาบาลพิจิตร ส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้
แด่ผูอ้ ่า นทุก ท่า น ฉบับ นี) มีป ระสบการณ์ก ารพัฒ นา
คุณภาพมาให้ได้ศึกษา เช่น การประดิษฐ์อุปกรณ์เพื.อใช้
พัน stump, การทํา pressure bag, กิ จกรรมทบทวน
ความคลาดเคลื. อนทางยา, การดูแลทารกคลอดก่ อน
กําหนด, การพัฒนาระบบบริ การคลินิกเบาหวาน, การ
ตรวจสอบคุณภาพการรักษาพยาบาลผูป้ ่ วยอุบตั ิเหตุ ใน
โรงพยาบาลพิจิตร นอกจากนี) ยงั มีนิพนธ์ตน้ ฉบับ เรื. อง
ปั จจัยเสี. ยงในการผ่า ตัดรั กษาผูป้ ่ วยแผลเป็ บติ กทะลุ ,
การฟอกเลือดด้วยไตเทียมในผูป้ ่ วยไตวายเฉี ยบพลันใน
โรงพยาบาลพิจิตร, ความแข็งแรงของแผ่นเหล็กดามกระดูก
ที.ใช้แล้ว รวมถึงการรายงานผูป้ ่ วย case ที.พบได้ยาก คือ
วัณโรคเต้านม ถ้ามีเรื. องใดที. เป็ นไปได้ที.จะนําไปปรับ
ใช้ในหน่วยงานของท่าน ก็จะเป็ นประโยชน์อย่างมากกับ
ผูม้ ารับบริ การ ในส่ วนของกองบรรณาธิ การเองก็ตอ้ ง
เรี ย นรู ้ เ พื. อ พัฒ นามาตรฐานของวารสารให้ดี ย.ิ ง ๆขึ) น
ต่อไป
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•

ปั จจัยเสี/ยงในการผ่าตัดรักษาผู ป้ ่ วยแผลเป็ ปติกทะลุ : รายงานการศึกษา 4 ปี
ในโรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า
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•
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รายงานผูป้ ่ วย
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