1.1 ข้อมูลทั่วไป
(ไทย)
โรงพยาบาลบ่อเกลือ
(อังกฤษ)
BOKLUA HOSPITAL
ที่อยู่
188 ม.1 ต.บ่อเกลือใต้ อ.บ่อเกลือ จ.น่าน
1
2
ประเภท / ระดับ
โรงพยาบาลชุมชน / ทุติยภูมิ
เจ้าของ / ต้นสังกัด สานักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน
จานวนเตียง
ขออนุญาต
10
ให้บริการจริง
3
ความครอบคลุมหน่วยบริการ
ชื่อ
นาย นิธิวัชร์ แสงเรือง
ผู้นาสูงสุดขององค์กร ตาแหน่ง
นายแพทย์ชานาญการ
ชื่อองค์กร

ผูป้ ระสานงาน 1

ผูป้ ระสานงาน 2

e-mail
ชื่อ
ตาแหน่ง

winptero@gmail.com
โทรศัพท์
นางสาว พิมพิไล ช่างทอง
พยาบาลวิชาชีพชานาญการพิเศษ

e-mail
ชื่อ
ตาแหน่ง

pimkoo@hotmail.com
นางสาว กนกรัตน์ แสนชัย
เภสัชกรชานาญการ

e-mail

mang_pharm@hotmail.com โทรศัพท์

สถานะการรับรอง

ขั้นที่

สาขาที่ให้บริการ

ตรวจโรคทั่วไป
อาเภอ
บ่อเกลือ
จังหวัด
น่าน
เขต
เชียงใหม่

1

ประเภทของสถานพยาบาล เช่น รพ.เอกชน, รพ.ศูนย์, รพ.ทั่วไป, รพ.ชุมชน, คลินิกผู้ป่วยนอก
ระดับของบริการ เช่น ปฐมภูมิ, ทุติยภูมิ, ตติยภูมิ
3
กรณีมีหลายที่ตั้ง หรือมีการขออนุญาตการตั้งสถานพยาบาลแยกเป็นหลายส่วน
2

3

21

อัตราครองเตียง

086-655-1982

โทรสาร 054-778-066

โทรศัพท์ 086-910-4229 โทรสาร

วันหมดอายุ

087-686-1686

114.34 %

054-778-023

โทรสาร 054-778-023

7 พฤษภาคม 2564

แผนที่แสดงที่ตั้งองค์กร
แผนที่อาเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน

โรงพยาบาลบ่อเกลือ
ปี พ.ศ. 2533 เริ่มก่อสร้าง เป็นโรงพยาบาลชุมชน ขนาด 10 เตียง ตั้งอยู่ในเขตอุทยาน
แห่งชาติดอยภูคา พื้นที่ทั้งหมด 50 ไร่ สภาพที่ตั้งทางภูมิศาสตร์เป็น ทิวเขาสูงสลับซับซ้อน ระยะทาง
ห่างจากอาเภอปัว จังหวัดน่าน 48 กิโลเมตร และห่างจากอาเภอเมืองน่าน 113 กิโลเมตร เปิดให้บริการ
ตรวจเฉพาะผู้ป่วยนอก โดยมีแพทย์จากโรงพยาบาลแม่ข่าย (รพร.ปัว) ออกตรวจ สัปดาห์ละ 1 ครั้ง
ปี พ.ศ. 2535 มีการเปิดให้บริการจริง ขนาด 10 เตียง ให้บริการจริง 20 เตียง
ปี พ.ศ. 2551 ได้ก่อสร้างอาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉินเพื่อรอบรับการขยายตัวของจานวน
ผู้ป่วยที่มากขึ้น
ปี พ.ศ. 2552 ได้ก่อสร้างอาคารนครินทรารักษ์ เพื่อเปิดให้บริการอาคารห้องพิเศษเดี่ยว
จานวน 4 ห้อง แบ่งเป็นห้องพิเศษเดี่ยว (VIP) จานวน 2 ห้อง และห้องพิเศษเดี่ยว จานวน 2 ห้อง
ปี พ.ศ. 2554 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินทรง
เปิด อาคารนครินทรารักษ์ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554
ลักษณะภูมิประเทศและภูมิอากาศ
ภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นที่ราบสลับภูเขา ตลอดจนมีที่ราบไหล่เขา ทิศเหนือติดกับอาเภอ
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน ทิศใต้ติดกับอาเภอสันติสุขและอาเภอแม่จริม ทิศตะวันออกติดกับประเทศ
ลาว ทิศตะวันตกติดกับอาเภอปัว จังหวัดน่าน มีต้นกาเนิดแม่น้าน่านที่อุทยานแห่งชาติขุนน่าน ซึ่ งเป็น
แม่น้าสาคัญของจังหวัดน่าน สภาพภูมิอากาศมี 3 ฤดู คือ ฤดูร้อน ฤดูหนาว และฤดูฝน ส่วนใหญ่จะมี
อากาศหนาวเย็นมากที่สุด ในช่วงเดือนตุลาคม – เดือนมีนาคม
สภาพทางศาสนาและสังคม
ประชากรส่ วนใหญ่ ของอ าเภอบ่อ เกลื อ นับ ถือ ศาสนาพุท ธ และมี จ านวนน้อ ยที่ นับ ถื อ
ศาสนาคริสต์ มี วัด 8 แห่ง มีโบสถ์ 4 แห่ง ด้านภาษาที่ ใช้เป็นภาษาไทยกลาง ภาษาท้อ งถิ่ น พื้นเมือ ง
ภาษาลั๊วะ และภาษาม้ง มีสถานศึกษาตั้งแต่ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา และศูนย์การศึ กษา
นอกโรงเรียน ทั้งสิ้น23 แห่ง มีแหล่งส่งเสริมความรู้อื่น ๆ เช่นที่อ่านหนังสือประจาหมู่บ้าน หอกระจาย
ข่าว เป็นต้น สาหรับการบริการด้านพื้นฐานของชุมชน มีการคมนาคมขนส่งค่อนข้างลาบาก มีบางพื้นที่
เข้าถึงลาบาก เนื่องจากสภาพที่อยู่เป็นหมู่บ้านในหุบเขา

สภาพทางเศรษฐกิจ
ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตร อาชีพหลัก คือ การทานา รองลงมาเป็นการทา
ข้าวไร่ การเลี้ยงสัตว์ และการประกอบอาชีพอื่นควบคู่ไปด้วย เช่น การหาของป่า การค้าขาย รับจ้าง เป็น
ต้น นอกจากนี้ยังมีการออกไปรับจ้างในเขตเมืองต่าง ๆ กลุ่มชนพื้นเมืองส่วนใหญ่จะประกอ บอาชีพ
ค้าขาย โดยนาสินค้าจากต่างอาเภอเข้ามาค้าขายให้กับกลุ่มชาติพันธุ์ถิ่น (ลั๊วะ) และม้งในพื้นที่ รวมถึงการ
นาสิน ค้ าหั ตถกรรมของกลุ่ม ชาติพันธุ์ อื่ นไปขายยังต่ างอ าเภอ ท าให้ ชนพื้ นเมื องเป็น ผู้ ที่ควบคุ ม กลไก
การตลาดและระบบเศรษฐกิจของอาเภอไว้ทั้งหมด
สภาพทางการเมืองการปกครอง
แบ่งเป็น 4 ตาบล 39 หมู่บ้าน มีองค์การบริหารส่วนตาบล (อบต.) จานวน 3 แห่ง คือ
ตาบลบ่อเกลือเหนือ ตาบลภูฟ้า และตาบลดงพญา เทศบาล 1 แห่ง คือ เทศบาลตาบลบ่อเกลือใต้ โดย
ภาพรวมผู้นาท้องถิ่น มีความสาคัญต่อการพัฒนาท้องถิ่นมาก ทั้งนี้ผู้นาท้องถิ่นมีการสนับสนุน การเข้าใจ
ในบทบาทหน้าที่การบริหารการจัดการ และการพัฒนาด้านสาธารณสุขค่อนข้างน้อย
ประชากร
ประชากร (2562) รวมทั้งสิ้น 15,182 คน มีจานวนครัวเรือน 4,543 ครัวเรือน

