ข่าวสารด้านสุขภาพ......โรงพยาบาลเวียงสา
โรงพยาบาลคุณภาพ สุขภาพดี วิถีพอเพียง
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“เราจะบริการท่านด้วยความซื่อสัตย์
ที่ปรึกษา : นายแพทย์กฤตพงษ์ โรจนวิภาต (ผู้อานวยการ)
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รับผิดชอบ

มีน้าใจ”

บรรณาธิการ : นางกฤษณา บุณโยประการ (พยาบาลวิชาชีพชานาญการ)

สวัสดีปใี หม่ ๒๕๕๙
สุขสวัสดิ์มงคลศรีขึ้นปีใหม่
ขออวยชัยชาวเวียงสาทุกภาคี
๑๗ ตาบลส่วนราชการคหบดี
ประชาชนทุกกลุ่มมีทุกช่วงวัย
ขอให้พบประสบเรื่องดีดี
ได้มั่งมีศรีสุขพิพัฒน์ผล
หวังสิ่งใดสมดั่งหวังกมล
ทุกข์ภัยพ้นสุขสราญทุกกาล เทอญ.
ขอขอบคุณความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการส่งเสริม
ป้องกัน และพัฒนาระบบสุขภาพอาเภอเวียงสาเพื่อประชาชนชาวเวียง
สาด้วยดีตลอดมา และขออานวยพรให้ทุกท่านประสบแต่ความสุข
ความสาเร็จทุกประการตลอดไปครับ

นพ.กฤตพงษ์ โรจนวิภาต - นายสมชาย ศิริมาตร
ผู้บริหารเครือข่ายสุขภาพเวียงสา

ข่าวประชาสัมพันธ์
ด้วยภาวะสุขภาพคนไทยในปัจจุบัน สังคมผู้สูงอายุมีเพิ่มมากขึ้น ปัญหาการเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังก็มีจานวนเพิ่มขึ้นทุก
ปีเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นโรคมะเร็ง โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง อัมพฤกษ์อัมพาต เป็นต้น กลุ่มผู้ป่วยเหล่านี้เมื่อได้รับการ
รักษาที่ดี ได้รับการดูแลที่ดีจากครอบครัว จะทาให้มีชีวิตที่ยืนยาวต่อไปได้ แต่ด้วยกลุ่มคนวัยทางานในปัจจุบันมีน้อยและยังต้อง
ทามาหากินเพื่อปากท้องของตนเองและครอบครัว จนทาให้บางครั้งผู้ป่วยเรื้อรัง ติดบ้าน ติดเตียงขาดการดูแลที่ดีกลายเป็นภาระ
พึ่งพาในที่สุด
จากการสารวจอาเภอเวียงสามีจานวนผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง ที่ต้องได้รับการดูแลใกล้ชิดมากกว่า 202 ราย ต้อง
ได้รับการช่วยเหลือด้านการรักษาของแพทย์ และต้องใช้อุปกรณ์เพื่อดูแลต่อเนื่องในผู้ป่วยเหล่านี้ที่บ้าน แต่เนื่องจากปัจจุบันเรา
ขาดแคลนอุปกรณ์เป็นจานวนมาก และต้องใช้งบประมาณค่อนข้างสูงเพื่อทาการจัดซื้อ ทางทีมสุขภาพอาเภอเวียงสาได้เล็งเห็น
ความสาคัญนี้ จึงได้ร่วมกันจัดทากิจกรรมนี้ขึ้น เพื่อหาทุนช่วยเหลือในการจัดซื้ออุปกรณ์ให้มีเพียงพอต่อผู้ป่วยต่อไป
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รอบรั้วโรงพยาบาล
--- ทีมเครือข่ายบริการสุขภาพอาเภอเวียงสาร่วมถวายพระพรเนือ่ งในวันพ่อแห่งชาติ
เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2558 นายนิวัฒน์
งามธุระ นายอาเภอเวียงสาประธานในพิธี
นาข้าราชการพลเรือน ตารวจ ทหาร ท้องถิ่น
กานันผู้ใหญ่บ้าน คหบดี และพสกนิกรชาว
อาเภอเวียงสา ร่วมแสดงความจงรักภักดี
เนื่องในโอกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา 88
พรรษา
นายแพทย์กฤตพงษ์ โรจนวิภาต ผู้อานวยการโรงพยาบาล นายสมชาย ศิริมาตร สาธารณสุขอาเภอเวียงสา พร้อมด้วย
เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลและเครือข่ายรพ.สต.ทุกแห่งเข้าร่วมในพิธีดังกล่าว โดยช่วงเช้าเวลา 07.00 น. ร่วมพิธีตักบาตรพระสงฆ์
บริเวณเทศบาลตาบลเวียงสา เวลา 09.00 น. ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล ณ ที่ว่าการอาเภอเวียงสา และเวลา 18.00 น.
ร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร ณ เทศบาลตาบลเวียงสา นอกจากนี้ยังได้ร่วมทากิจกรรมออกร้านด้านรักษ์สุขภาพในงาน
“อนุสรณ์รอยพระบาทแรกแห่งแผ่นดินน่าน” ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 1-5 ธันวาคม 2558

--- โรงพยาบาลเวียงสาร่วมออกหน่วยปฐมพยาบาลและการแพทย์ฉกุ เฉินในงาน “ปัน่ เพือ่ พ่อ”
ในวันที่ 11 ธันวาคม 2558 เวลา 15.00 น.
นายสุวัฒน์ พรมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเป็น
ประธาน "รวมพลังแห่งความกตัญญู และร่วมใจ
สามัคคีทั่วแผ่นดิน" ปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติ
Bike for Dad เนื่องในโอกาสคล้ายวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 88
พรรษา 5 ธันวาคม 2558 ทีมการแพทย์ฉุกเฉินโรงพยาบาลเวียงสา และทีมกู้ชีพ
นักประดาน้า อบจ.น่าน ร่วมให้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน ณ จุดปล่อยปลาบ้านคอวัง
ต.กองควาย อ.เมืองน่าน มีผู้ร่วมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติในครั้งนี้กว่า 4,000 คัน
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--- ทีมหมอกระเป๋าเขียว พอ.สว. เวียงสาบริการสุขภาพแก่พนี่ อ้ งประชาชนบ้านห้วยหยวก ต.แม่ขะนิง
เนื่องด้วยมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบ
รมราชชนนี (พอ.สว.) ที่ก่อกาเนิดจากการที่สมเด็จพระศรี
นครินทราบรมราชชนนี “สมเด็จย่าของชาวไทย”
พระองค์ท่านทรงดาริให้มีการเยี่ยมเยือนพี่น้องประชาชน
ในพื้นที่ที่อยู่ห่างไกล ทั้งด้านความเป็นอยู่ ด้านสุขภาพ
อนามัย การช่วยเหลือดูแลรักษาโรค เป็นต้น
ในวันเสาร์ ที่ 26 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านมา ณ
หอประชุมประจาหมู่บ้านห้วยหยวก หมู่ 6 ต.แม่ขะนิง ทีมหมอกระเป๋าเขียว พอ.สว.อาเภอเวียงสา
โดยนายแพทย์กฤตพงษ์ โรจนวิภาต ประธานทีมและคณะจานวน 44 คน ออกให้บริการตรวจรักษา
โรคทั่วไป ทันตกรรม และคัดกรองผู้พิการเพื่อออกใบรับรองพิการโดยแพทย์แก่พี่น้องประชาชนบ้านห้วยหยวกและหมู่บ้าน
ใกล้เคียงเขต ต.แม่ขะนิง ในครั้งนี้ได้รับการต้อนรับจากนายชาญนรินทร์ ลาภิยะ นายกอบต.แม่ขะนิง และนายนราธิป คาแคว่น
กานันต.แม่ขะนิง และผู้นาในพื้นที่ มีผู้มารับบริการจานวน 75 ราย (ตรวจโรคทั่วไป 49
ราย ทันตกรรม 20 ราย และคัดกรองพิการและออกใบรับรองโดยแพทย์ 6 ราย)

--- รายนามผูบ้ ริจาครพ.เวียงสา ประจาเดือนธันวาคม ๒๕๕๘
ทางโรงพยาบาลขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้ร่วมแรงร่วมใจบริจาคทุนทรัพย์ให้กับทางโรงพยาบาล เพื่อนามาซึ่งประโยชน์
สูงสุดของผู้ป่วย ขอกุศลนี้ส่งผลให้ทุกท่านประสบความสาเร็จในชีวิต การงาน มีสุขภาพแข็งแรงทุกท่าน เทอญ
รายนามผู้บริจาค
1. คุณทรงพล สุวรรณพงศ์
3. ครอบครัวคุณประกาย พลังฤทธิ์
5. พ่อแก้ว – แม่นา วงศ์กองแก้ว
7. ครอบครัวคุณแม่ละออ การินทร์
9. คุณจรรยา ค่าฮ้อย
11.ครอบครัวคุณแม่ใบ ริกากรณ์
13.ไม่ประสงค์ออกนาม
15.ครอบครัวคุณณรงค์ โฮ้งจิก
17.เงินบริจาคจากตู้รับบริจาคในหน่วยงาน

จานวนเงิน
10,000 บาท
200 บาท
100 บาท
500 บาท
100 บาท
200 บาท
300 บาท
500 บาท
19,275 บาท

รายนามผู้บริจาค
2. ครอบครัวคุณแม่วิลัย อินเป็ง
4. ครอบครัวคุณเจียม มุงต่อม
6. ครอบครัวคุณแม่สีพา ปวงคา
8. ครอบครัวคุณพ่อใจ จุ่มใจ
10.ครอบครัวคุณแม่อาพรรณ เจียมตระกูล
12.ครอบครัวคุณแม่คา ใจมา
14.ครอบครัวคุณแม่ผา หมื่นคาสี
16.ครอบครัวคุณพ่อธาณี พันธ์พานิช

จานวนเงิน
200 บาท
500 บาท
1,000 บาท
200 บาท
1,000 บาท
200 บาท
200 บาท
500 บาท

