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จากใจ
ผู้อำนวยการ

      พบกันอีกครั้งในรอบปนี้ ภายใตสถานการณการระบาดของโรค COVID-19 

ยังพบผูปวยติดเชื้อ แตละวันอยางตอเนื่องแตความรุนแรงของโรคโดยรวมลดลง  

ยังพบผูปวยที่มีอาการสถานการณ ความหนักและเสียชีวิตอยูบางเกือบทั้งหมด 

พบในผูปวยกลุมเสี่ยงเชน ผูสูงอายุผูที่มีโรคประจำตัว เบาหวาน หอบหืด โรคไต 

โรคหัวใจและไมมีประวัติการ ฉีดวัคซีนหรือไดรับวัคซีนปองกันโรคโควิดไมครบ 

ไดรับแค 1-2 เข็ม สำหรับเรื่องการปฏิบัติตัวเพื่อปองกันโรค COVID-19 ยังเปน

ขอแนะนำเชนเดิม คือการสวมหนากากอนามัย การลางมือบอยๆ การหลีกเลี่ยง

ในที่แออัดและที่สำคัญอยางยิ่งควรฉีดวัคซีนปองกัน COVID-19 ทั้งผูที่ยังไมเคย

ไดรับวัคซีนเลยหรือผูที่ไดรับวัคซีนกระตุนยังไมครบ ปจจุบันแนะนำควรไดรับ

วัคซีนเข็มที3่ และเข็มที่4 เพื่อเพิ่มภูมิตานทานโรค โดยกระตุนเข็มที่3 หางจาก

เข็มที่2  3เดือน และเข็มที่4 หางจากเข็มที3่  4เดือนขึ้นไป  

      สำหรับปญหาโรคที่พบบอยในชวงนี้มีการระบาดของไขหวัดใหญพบทั้งใน

เด็กและผูใหญ และโรคมือเทาปาก พบบอยในกลุมเด็กเล็กซึ่งการปองกันโรค

ปฏิบัติเชนเดียวกับโรค COVID-19 และอยาลืมชวงหนาฝนนี้ชวยกันกำจัดแหลง

เพาะพันธยุงลาย ปองกันการแพรระบาดของโรคไขเลือดออกครับ

     ดานการรับบริการของโรงพยาบาลปจจุบันโรงพยาบาลมีศัลยแพทย

เรียนจบมาปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลตั้งแตเดือนกรกฎาคมที่ผานมา ทำให

สามารถใหการดูแลรักษาผูปวยทางศัลยกรรมแกประชาชนในอำเภอตะพานหิน

และอำเภอขางเคียงไดเพิ่มขึ้น  การเปดบริการฟอกไตในผูปวยไตวายเรื้อรัง

ทางโรงพยาบาลไดประกาศหาผูรับจางมาดำเนินการเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผานมา

แตไมมีผูมายื่นเสนอ ขณะนี้กำลังเรงทำการประกาศใหม เพื่อหาผูรับจาง

มาดำเนินการคาดวานาจะหาผูรับจางไดภายในเดือนธันวาคมนี้ 

     การพัฒนาระบบบริการเขาสู SMART HOSPITAL โรงพยาบาลเตรียม

ปรับระบบบริการเปนแบบPAPERLESS เพื่ออำนวยความสะดวกและความ

รวดเร็วแกผูรับบริการ ทั้งระบบผูปวยนอกซึ่งจะดำเนินการตนเดือนตุลาคมนี้

และระบบผูปวยในอยูในการเตรียมการคาดวาจะสามารถดำเนินการไดในชวง

เดือนกุมภาพันธปหนา    ทางโรงพยาบาลมุงมั่นในการพัฒนาในทุกๆดาน

เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแกผูรับบริการทุกทานพบกันใหมฉบับหนาครับ
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โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพกับการขับเคลื่อนพลังชุมชน
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่“เป�นทีรักของประชาชน”

“จับคู่ดูตู้ยาสามัญประจําวัด”
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แค่�1-2�นาทีก็ตายได้

การหลับใน คืออะไร?
คือ การหลับในระยะเวลาสัน� ๆ

่ ่เพียงชัววูบเดียว เป�นภาวะทีร่างกาย

มีการทํางานลดลง 

หรือชาลง เป�นการสับสน�
่ระหว่างการหลับในและการตืน 
่โดยมีการหลับเข้ามาแทรกการตืน

อย่างเฉียบพลันโดยไม่รู้ตัว

ในช่วงเวลาสัน� ๆ เพียง 1-2 วินาที

ฉบับประจำเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม 2565
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เพ็ญนภา  ภุมมา



1 กุมภาพันธ 2565 นพ.กิตติโชติ ตั้งกิตติถาวร และกลุมงานเวชกรรมสังคม เขารวมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู 
ณ วิสาหกิจชุมชน ตำบลงิ้วรายพรอมเจาะหาสารเคมีตกคางในเลือดใหกลุมเกษรกร

9 กุมภาพันธ 2565 เครือขายโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชศึกษาดูงาน Smart Hospital รพร.ตะพานหิน

22 มกราคม 2565 งานแพทยแผนไทยอบรมฟนฟูแพทยแผนไทยประจำป 2565

21 มกราคม 2565 นายแพทยอดิสรณ วรรธนะศักดิ์ นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดพิจิตรและคณะทีมนิเทศ มานิเทศ
การดำเนินงานเครือขายบริการสาธารณสุขอำเภอตะพานหิน

      สวัสดีคะชวงสถานการณ โควิด-19 ยังมีการระบาดทั่วพื้นที่ แตทางโรงพยาบาลยังตองดำเนินการกิจกรรมตางๆ 
ทั้งดานสงเสริม ปองกัน รักษา และฟนฟูตอไป เรามาติดตามกิจกรรมกันคะ

10ฉบับประจำเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม 2565



10 กุมภาพันธ 2565 จนท.โรงพยาบาลรวมโครงการจิตอาสาทำความดีดวยหัวใจ กับหนวยงานภาครัฐและเอกชน
ทาสีทางมาลายหนาโรงเรียนตะพานหิน และพื้นที่ขาวแดงในโรงพยาบาล

19 มีนาคม 2565 จนท.รวมทำบุญครบรอบวันเกิดโรงพยาบาลและรวมกันจิตอาสาทำความสะอาดโรงพยาบาล

31 มีนาคม 2565 ศาสตราจารยเกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย ประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช 
และคณะตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลและลงพื้นที่วิสาหกิจชุมชนงิ้วราย
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19 เมษายน 2565 นายแพทยกิตติโชติ ตั้งกิตติถาวร ผูอำนวยการ รพ.สมเด็จพระยุพราชตะพานหินและเจาหนาที่
โรงพยาบาล รวมกิจกรรมสงฆนํ้าพระเนื่องในวันสงกรานต ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน

24 พฤษภาคม 2565 หนวยงานเวชกรรมสังคม จัดกิจกรรมรณรงค ใหบริการตรวจคัดกรองตับอักเสบ บี และ ซี
ใหบริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก HPV DNA Test.และฉีดวัคซีนไขหวัดใหกับกลุมเปาหมายในพื้นที่

31 พฤษภาคม 2565 จนท.โรงพยาบาลและหนวยงานที่เกี่ยวของรวมซอมแผนเมื่อเกิดเหตุจลาจลภายในโรงพยาบาล

3 มิถุนายน 2565 ตัวแทนจนท.โรงพยาบาลฯ รวมพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินี
ณ ที่วาการอำเภอตะพานหิน

12ฉบับประจำเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม 2565
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     สดุท้ายนี�ขอให้ทกุท่านมีสขุภาพพลานามยัที�แขง็แรง ปราศจากโรคภยัไข้เจบ็ที�สามารถป้องกนัได้ และขอให้มีอายุ
ยืนยาวแบบสมบรูณ์แขง็แรงทกุคน ขอบคณุครบั

     ในนามของ คปสอ.ตะพานหนิ ไดจ้ดั
กจิกรรมเวทสีญัจร  พลงับวรรว่มพฒันา
ตะพานหนิและชมรมผสู้งูอายอุยา่งต่อเน�ือง 
เพอ�ื ใหเ้ป็น”หลกัชยัผสู้งูวยั” คปสอ.ตะพานหนิ  
ถา้สามารถปฏบิตัติามคาํแนะนําเหลา่น�ีได ้
เชอ�ื วา่ทกุทา่นจะเป็นผสู้งูวยัอยา่งไมด่อ้ยคา่ 
ไมเ่ป็นภาระต่อครอบครวัและสงัคม และ
สามารถดาํรงชวีติไดอ้ยา่งมคีวามสขุบน
พน�ื ฐานของสงัคมไทย

“หลักชัยผู้สูงวัย” คปสอ.ตะพานหิน
ฉบับประจำเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม 2565

นายณุชิน สุขเกษ
สาธารณสุขอำเภอตะพานหิน
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16ฉบับประจำเดือน มกราคม - มิถุนายน 2563 16ฉบับประจำเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม 2565
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เหตุผล

แล้วแก้ไขอย่างไร
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