
 
 

        
          

         
 
 
 

สวสัดปีใีหม ่๒๕๕๙   
     สุขสวัสดิ์มงคลศรีขึ้นปีใหม่ ขออวยชัยชาวเวียงสาทุกภาคี 
๑๗ ต าบลส่วนราชการคหบดี  ประชาชนทุกกลุ่มมีทุกช่วงวัย 
     ขอให้พบประสบเรื่องดีดี  ได้มั่งมีศรีสุขพิพัฒน์ผล 
หวังสิ่งใดสมดั่งหวังกมล      ทุกข์ภัยพ้นสุขสราญทุกกาล เทอญ. 
 

         ขอขอบคุณความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการส่งเสริม  
ป้องกัน และพัฒนาระบบสุขภาพอ าเภอเวียงสาเพ่ือประชาชนชาวเวียง
สาด้วยดีตลอดมา  และขออ านวยพรให้ทุกท่านประสบแต่ความสุข  
ความส าเร็จทุกประการตลอดไปครับ 

นพ.กฤตพงษ์ โรจนวิภาต - นายสมชาย ศริิมาตร 
     ผู้บริหารเครือข่ายสขุภาพเวยีงสา 

 

ขา่วประชาสมัพันธ ์

ด้วยภาวะสุขภาพคนไทยในปัจจุบัน   สังคมผู้สูงอายุมีเพ่ิมมากขึ้น  ปัญหาการเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังก็มีจ านวนเพ่ิมข้ึนทุก
ปีเช่นกัน   ไม่ว่าจะเป็นโรคมะเร็ง  โรคหัวใจ   โรคหลอดเลือดสมอง  อัมพฤกษ์อัมพาต เป็นต้น  กลุ่มผู้ป่วยเหล่านี้เมื่อได้รับการ
รักษาที่ด ี ได้รับการดูแลที่ดีจากครอบครัว  จะท าให้มีชีวิตที่ยืนยาวต่อไปได้  แตด่้วยกลุ่มคนวัยท างานในปัจจุบันมีน้อยและยังต้อง
ท ามาหากินเพ่ือปากท้องของตนเองและครอบครัว   จนท าให้บางครั้งผู้ป่วยเรื้อรัง ติดบ้าน ติดเตียงขาดการดูแลที่ดีกลายเป็นภาระ
พ่ึงพาในที่สุด   

จากการส ารวจอ าเภอเวียงสามีจ านวนผู้ป่วยติดบ้าน  ติดเตียง  ที่ต้องได้รับการดูแลใกล้ชิดมากกว่า 202 ราย   ต้อง
ได้รับการช่วยเหลือด้านการรักษาของแพทย์  และต้องใช้อุปกรณ์เพ่ือดูแลต่อเนื่องในผู้ป่วยเหล่านี้ที่บ้าน   แต่เนื่องจากปจัจุบันเรา
ขาดแคลนอุปกรณ์เป็นจ านวนมาก   และต้องใช้งบประมาณค่อนข้างสูงเพื่อท าการจัดซื้อ  ทางทีมสุขภาพอ าเภอเวียงสาได้เล็งเห็น
ความส าคัญนี้   จึงไดร้่วมกันจัดท ากิจกรรมนี้ขึ้น  เพ่ือหาทุนช่วยเหลือในการจัดซื้ออุปกรณ์ให้มีเพียงพอต่อผู้ป่วยต่อไป   

โรงพยาบาลคุณภาพ    สุขภาพดี    วิถีพอเพียง 
ปีที่ ๓  ฉบับที่ ๗   ประจ าเดือน มกราคม  ๒๕๕๙     โทร. ๐๕๔-๗๕๒๐๑๒-๓ 

 “เราจะบริการท่านด้วยความซื่อสัตย์    รับผิดชอบ    มีน ้าใจ”
              ที่ปรึกษา : นายแพทย์กฤตพงษ์   โรจนวิภาต (ผู้อ านวยการ)     บรรณาธิการ : นางกฤษณา   บุณโยประการ (พยาบาลวิชาชีพช านาญการ) 

 

ขา่วสารดา้นสขุภาพ......โรงพยาบาลเวยีงสา 
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รอบรั้วโรงพยาบาล 

 

--- ทีมเครอืขา่ยบรกิารสขุภาพอ าเภอเวยีงสารว่มถวายพระพรเนือ่งในวนัพอ่แห่งชาต ิ
     เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2558 นายนิวัฒน์ 
งามธุระ  นายอ าเภอเวียงสาประธานในพิธี  
น าข้าราชการพลเรือน ต ารวจ ทหาร ท้องถิ่น 
ก านันผู้ใหญ่บ้าน  คหบดี และพสกนิกรชาว
อ าเภอเวียงสา ร่วมแสดงความจงรักภักดี
เนื่องในโอกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา 88  
พรรษา     

       นายแพทย์กฤตพงษ์  โรจนวิภาต ผู้อ านวยการโรงพยาบาล  นายสมชาย  ศิริมาตร  สาธารณสุขอ าเภอเวียงสา  พร้อมด้วย
เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลและเครือข่ายรพ.สต.ทุกแห่งเข้าร่วมในพิธีดังกล่าว   โดยช่วงเช้าเวลา 07.00 น. ร่วมพิธีตักบาตรพระสงฆ์ 
บริเวณเทศบาลต าบลเวียงสา   เวลา 09.00 น. ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล ณ ที่ว่าการอ าเภอเวียงสา   และเวลา 18.00 น. 
ร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร ณ เทศบาลต าบลเวียงสา   นอกจากนี้ยังได้ร่วมท ากิจกรรมออกร้านด้านรักษ์สุขภาพในงาน 
“อนุสรณ์รอยพระบาทแรกแห่งแผ่นดินน่าน”  ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 1-5 ธันวาคม 2558 

 
  --- โรงพยาบาลเวยีงสารว่มออกหนว่ยปฐมพยาบาลและการแพทยฉ์กุเฉนิในงาน “ปัน่เพือ่พอ่” 

     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
นักประดาน้ า อบจ.น่าน ร่วมให้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน ณ จุดปล่อยปลาบ้านคอวัง 
ต.กองควาย  อ.เมืองน่าน   มีผู้ร่วมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติในครั้งนี้กว่า 4,000 คัน    
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--- ทีมหมอกระเปา๋เขยีว พอ.สว. เวยีงสาบรกิารสขุภาพแกพ่ีน่อ้งประชาชนบา้นหว้ยหยวก ต.แมข่ะนิง     
         

      เนื่องด้วยมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบ
รมราชชนนี (พอ.สว.) ที่ก่อก าเนิดจากการที่สมเด็จพระศรี
นครินทราบรมราชชนนี “สมเด็จย่าของชาวไทย” 
พระองค์ท่านทรงด าริให้มีการเยี่ยมเยือนพ่ีน้องประชาชน
ในพ้ืนที่ที่อยู่ห่างไกล ทั้งด้านความเป็นอยู่ ด้านสุขภาพ
อนามัย การช่วยเหลือดูแลรักษาโรค เป็นต้น  
      ในวันเสาร์ ที่ 26 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านมา ณ 

หอประชุมประจ าหมู่บ้านห้วยหยวก หมู่ 6  ต.แม่ขะนิง   ทีมหมอกระเป๋าเขียว พอ.สว.อ าเภอเวียงสา 
โดยนายแพทย์กฤตพงษ์  โรจนวิภาต  ประธานทีมและคณะจ านวน 44 คน  ออกให้บริการตรวจรักษา
โรคทั่วไป   ทันตกรรม   และคัดกรองผู้พิการเพ่ือออกใบรับรองพิการโดยแพทย์แกพ่ี่น้องประชาชนบ้านห้วยหยวกและหมู่บ้าน
ใกล้เคียงเขต ต.แม่ขะนิง ในครั้งนี้ได้รับการต้อนรับจากนายชาญนรินทร์  ลาภิยะ นายกอบต.แม่ขะนิง และนายนราธิป  ค าแคว่น 
ก านันต.แม่ขะนิง และผู้น าในพ้ืนที่   มีผู้มารับบริการจ านวน 75 ราย (ตรวจโรคทั่วไป 49 
ราย   ทันตกรรม 20 ราย  และคัดกรองพิการและออกใบรับรองโดยแพทย์ 6 ราย)    
 

 

 

 --- รายนามผูบ้รจิาครพ.เวยีงสา ประจ าเดอืนธนัวาคม  ๒๕๕๘ 

      ทางโรงพยาบาลขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้ร่วมแรงร่วมใจบริจาคทุนทรัพย์ให้กับทางโรงพยาบาล  เพ่ือน ามาซึ่งประโยชน์
สูงสุดของผู้ป่วย   ขอกุศลนี้ส่งผลให้ทุกท่านประสบความส าเร็จในชีวิต  การงาน   มีสุขภาพแข็งแรงทุกท่าน  เทอญ  
 

รายนามผู้บริจาค จ านวนเงิน รายนามผู้บริจาค  จ านวนเงิน 
1. คุณทรงพล   สุวรรณพงศ ์ 10,000 บาท 2. ครอบครัวคุณแม่วิลัย  อินเป็ง 200 บาท 
3. ครอบครัวคุณประกาย   พลงัฤทธิ์ 200 บาท 4. ครอบครัวคุณเจียม   มุงต่อม 500 บาท 
5. พ่อแก้ว – แม่น า  วงศ์กองแก้ว 100 บาท 6. ครอบครัวคุณแม่สีพา   ปวงค า 1,000 บาท 
7. ครอบครัวคุณแม่ละออ   การินทร์ 500 บาท 8. ครอบครัวคุณพ่อใจ   จุ่มใจ 200 บาท 
9. คุณจรรยา   ค่ าฮ้อย 100 บาท 10.ครอบครัวคุณแม่อ าพรรณ   เจียมตระกูล 1,000 บาท 
11.ครอบครัวคุณแม่ใบ   ริกากรณ์ 200 บาท 12.ครอบครัวคุณแม่ค า   ใจมา 200 บาท 
13.ไม่ประสงค์ออกนาม 300 บาท 14.ครอบครัวคุณแม่ผา   หมื่นค าส ี 200 บาท 
15.ครอบครัวคุณณรงค์   โฮ้งจิก 500 บาท 16.ครอบครัวคุณพ่อธาณี   พันธ์พานชิ 500 บาท 
17.เงินบริจาคจากตู้รับบริจาคในหน่วยงาน 19,275 บาท   
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