
มาฉีดวัคซีนโควิด-19 กันเถอะ
- เพิ่มภูมิคุมกัน

- ลดอัตราการเสียชีวิต

- ปองกันการปวยหนัก

- สรางภูมิคุมกัน

- ลดการติดเชื้อ
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จากใจ
ผู้อำนวยการ

      สวัสดีทุกๆทานมาพบกันในป 2565 แมวาจะเปลี่ยนพ.ศ.ใหม 
แตสถานการณการระบาดของโรคCOVID-19 ก็ยังมีอยางตอเนื่อง 
โดยเฉพาะระยะนี้พบมีการแพรระบาดของโรคไดอยางรวดเร็ว มี
แนวโนมผูปวยเพิ่มขึ้นมากอยางตอเนื่อง มีการเปลี่ยนสายพันธุ
ในการแพรกระจายเชื้อจากเดลตาไปเปนโอมิครอน แตยังดีที่ความ
รุนแรงของโรคนอยกวาการระบาดในปที่ผานมา ซึ่งเปนปจจัยทั้ง
จากตัวเชื้อสายพันธโุ อมิครอนที่ทำใหเกิดความรุนแรงของโรค และ
การที่ประชาชนสวนใหญไดรับวัคซีนอยางนอย 2 เข็ม ทำใหมีภูมิ
ตานทานโรคในระดับหนึ่ง แตอยากเชิญชวนใหประชาชนที่ยังไมได
ฉีดวัคซีน เรงมาฉีดเพื่อใหมีภูมิคุมกันเกิดขึ้นโดยเร็วปองกันไมใหเกิด
อาการรุนแรงหรือเสียชีวิต ในกรณีเกิดการติดเชื้อ โดยเฉพาะใน
กลุมเสี่ยง เชน ผูสูงอายุ ผูที่มีโรคประจำตัว นอกจากนี้สำหรับผูที่
ไดรับวัคซีนไปแลว 2 เข็มโดยเข็มที่สองไดรับมาเกิน 3 เดือนแลว   
ขอประชาสัมพันธใหมาฉีดวัคซีนกระตุนเข็มที่ 3 เพื่อกระตุนใหเกิด
ภูมิตานทานที่สูงขึ้นจะทำใหปองกันโรคไดดีขึ้น และอยาลืมสวม
หนากากอนามัย ลางมือบอยๆและมีการเวนระยะหางกันดวยครับ
       นอกจากการรับมือกับโรค COVID-19 แลว ในปนี้รพ.ยังมี
การพัฒนาในดานตางๆ โดยมีการปรับระบบบริการสู SMART 
HOSPITAL เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใหบริการผูปวยและ
ประชาชนที่มารับบริการ ทั้งระบบ OPD และ IPD PAPERLESS 
ระบบ  CPH CONNECT ที่จะชวยการเตือนในเรื่องวันนัดหมาย 
การแจงคิวรอการคัดกรองเพื่อมารับบริการ การรายงานผลการ
ตรวจสุขภาพ ONLINE ซึ่งจะทำใหสรางความสะดวกและสราง
ความพึงพอใจแกผูรับบริการมากขึ้น พบกันใหมฉบับหนาครับ 
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     สวัสดีรับปขาลทองคะ ในชวงสถานการณ โควิด-19 ของป 2565 
ไดมีการระบาดของโรค ทำใหพวกเราตองชวยกันรณรงคปองกันและ
ฉีดวัคซีนโควิด-19 ใหกับ พี่นองประชาชน กลุมเสี่ยงโรคเรื้อรัง 
ผูสูงอายุ และหญิงตั้งครรภ (กลุม 608) กิจกรรมสวนใหญจะเปนการ
รณรงคฉีดวัคซีนโควิด-19   เริ่มเดือนกรกฎาคม 64 เดือนแหงการ
ฉีดวัคซีนโควิด-19 

เดือนกรกฎาคม 2564 ฉีดวัคซีนโควิด-19

5 กรกฎาคม 2564 จัดกิจกรรมโครงการลดเสี่ยงลดโรคปองกันโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง

19,22 กรกฎาคม 2564 ธารนํ้าใจชุมชนกรุณา รพร.ตะพานหิน รวมสูประชาชน
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28 กรกฎาคม 2564 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษารัชกาลที่ 10 นพ.กิตติโชติ ตั้งกิตติถาวร ผอ.รพร.ตะพานหิน
จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ  ออกฉีดวัคซีนโควิด-19 ใหกับกลุมผูปวยติดบานติดเตียงที่บานในอำเภอตะพานหิน

22 กรกฎาคม 2564 นพ.วิศิษฎ อภิสิทธิ์วิทยา รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร เปดศูนยพิจิตรรวมใจ

30 กรกฎาคม 2564 รพร.ตะพานหิน ฉีดวัคซีนพระราชทาน “ชิโนฟารม” พระภิกษุสงฆ

30 สิงหาคม 2564 นพ.กิตติโชติ ตั้งกิตติถาวร ผอ.รพร.ตะพานหิน นำทีมฉีดวัคซีนโควิด-19 ใหกับผูสูงอายุติดบาน ติดเตียง
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24 กันยายน 2564 ฉีดวัคซีนผูสูงอายุติดบาน ติดเตียง

3-4 กันยายน 2564 รพ.รวมกับเทศบาลเมืองตะพานหิน ฉีดวัคซีนชิโนฟารมใหกับประชาชนในเขตเทศบาลเมืองตะพานหิน

3 กันยายน 2564 ผูตรวจราชการตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลในชวงสถานการณ โควิด-19

12 ตุลาคม 2564 นายไพบูลย ณะบุตรจอม ผูวาราชการจังหวัดพิจิตร ตรวจเยี่ยมและเปนขวัญกำลังใจ
ในการฉีดวัคซีนไฟเซอร ใหเด็กนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา

6 ตุลาคม 2564 ประชุมเชิงปฏิบัติการคืนขอมูลใหประชาชนกลุมเปาหมาย เพื่อเตรียมจัดทำแผน
14 ตุลาคม 2564 ประชุมทำแผนงานโครงการ ปงบประมาณ 2565 ณ หองประชุมมรกต

11ฉบับประจำเดือน มกราคม - มิถุนายน 2565



12ฉบับประจำเดือน มกราคม - มิถุนายน 2565



13ฉบับประจำเดือน มกราคม - มิถุนายน 2565



16ฉบับประจำเดือน มกราคม - มิถุนายน 2563 14ฉบับประจำเดือน มกราคม - มิถุนายน 2565



15ฉบับประจำเดือน มกราคม - มิถุนายน 2565



16ฉบับประจำเดือน มกราคม - มิถุนายน 2563 16ฉบับประจำเดือน มกราคม - มิถุนายน 2565

ยุพดี ศรีเบญจโชติ
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ



หายใจเขาทางจมูก
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