
คำนำ 

 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองทัพไทย เป็นหน่วยบริการปฐมภูมิ (Primary Care Unit, PCU)  ท่ียกฐานะ
จากสถานีอนามัยเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เมื่อปี พ.ศ. 2554 ดำเนินงานภายใต้แนวคิดท่ีว่า “เจ้าหน้าท่ีเป็นหมอ  
อสม.เป็นพยาบาล  ให้บ้านเป็นเตียง หมู่บ้านเป็นตึกผู้ป่วย”  และให้บริการสุขภาพแบบผสมผสาน  ท้ังด้านการรักษาพยาบาล  
การส่งเสริมสุขภาพ  การป้องกันโรคและฟื้นฟูสุขภาพ  ดูแลต้ังแต่ระดับบุคคล  ระดับครอบครัว  จนถึงระ ดับชุมชน  โดยเน้น
การสร้างองค์ความรู้  การมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อให้เกิดความตระหนักจนกระท่ังประชาชนมีจิตสำนึกท่ีจะดูแลสุขภาพของ
ตนเอง  อันจะนำไปสู่การสร้างเสริมสุขภาพยิ่งกว่าการซ่อมสุขภาพ  ซึ่งเป็นการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม  ท้ังกาย จิต และสังคม 
โดยอาศัยทีมสุขภาพแบบ สหวิชาชีพ  เน้นการบริหารเชิงรุก  โดยอาศัยสัมพันธภาพท่ีดีระหว่างทีมสุขภาพกับประชาชน  เพื่อ
เป็นสถานบริการใกล้บ้านใกล้ใจในท่ีสุด 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองทัพไทย เป็นหน่วยบริการปฐมภูมิหนึ่งท่ียึดแนวทางการปฏิบัติงานภายใต้
แนวคิดดังกล่าวเสมอมา  จึงได้วางแผนการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ   มีการประเมินผลเพื่อการพัฒนาปรับปรุงมาโดย
ตลอด  ซึ่งหากพบว่าส่วนใดท่ียังไม่สัมฤทธิ์ผลตามเป้าประสงค์ก็จะหาแนวทางแก้ไขและขอคำปรึกษาจากทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้อง  
และหากมีส่ิงท่ีท่านผู้รู้จะกรุณาชีแนะเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองทัพไทย ก็ยินดี
น้อมรับเพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไขต่อไป 
 

                                คณะทำงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองทัพไทย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สารบญั 

                                                                              หนา้ 

คำนำ             ก 
สารบัญ             ข 
สารบัญตาราง            ค 
สารบัญแผนภูมิ            จ 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์         1 
การวิเคราะห์สถานการณ์           1 
บทท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไป          3 
บริบท                     3 
บุคคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข         6 
ข้อมูลประชากร            7 
ข้อมูลสถานะสุขภาพ          9 
สถานการณ์เงินบำรุง           12 
ปัญหาสาธารณสุข/ปัญหาสำคัญของพื้นท่ี        14 
รางวัลท่ีภาคภูมิใจ                                                                                                        20 
นวัตกรรม                                                                                                                  22 
บทท่ี 6 สรุป                                                                                                               30 
ภาคผนวก               31 
- ภาพกิจกรรม            32 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ข้อมูลทั่วไปโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล บ้านหนองทพัไทย 
     ที่ต้ัง   

                         ตั้งอยูท่างทิศตะวนัตกของอ าเภอพนมไพร ห่างจากตวัอ าเภอประมาณ 15 กิโลเมตร และห่างจากตวัจงัหวดั

ร้อยเอ็ดประมาณ  60  กิโลเมตร มีเน้ือที่ 3 ไร่  สถานภาพเศรษฐกิจส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลกั    ตำบล

หนองทัพไทย   ต้ังอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ 
อำเภอพนมไพร  มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียง    ดังต่อไปนี้ 
ทิศเหนือ          ติดต่อเขตตำบลหนองหม่ืนถ่าน อำเภออาจสามรถ 
ทิศตะวันออก    ติดต่อเขตตำบลวารีสวัสด์ิ อ. พนมไพร 
ทิศใต้           ติดต่อเขตอำเภอหนองฮี อ.หนองฮี 
ทิศตะวันตก      ติดต่อเขตตำบลช้างเผือก อำเภอสุวรรณภูมิ  
จังหวัดร้อยเอ็ด 
 

 

                        
 

 

 

 

 

 



 

            ตำบลหนองทัพไทยมีพื้นที่ทั้งหมด  34,880.62 ไร่ ส่วนใหญ่เป็นที่ราบ พื้นที่ส่วนใหญ่ใช่ในการทำการเพาะปลูก
พืชผักตามฤดูกาล และเลี้ยงสัตว์ 
    - แบ่งการปกครองเป็น  8  หมู่บ้าน   - โรงเรียนประถม  ๒ แห่ง 
    - องค์การบริหารส่วนตำบล  1  แห่ง  - โรงเรียนขยายโอกาส 1 แห่ง 
    - ประชากรทั้งหมด 4,391 คน         - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๒ แห่ง 
    - ชาย  2,190 คน                       - วัด  ๗ แห่ง 
    - หญิง  2,201  คน                     - อสม. ๑๒๑ คน 
    - จำนวน  9๓๒  หลังคาเรือน 
    - อาชีพหลัก คือ เกษตรกรรม  
 

 

                         
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



             ◘ ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ 
อาชีพหลัก ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  โดย ทำนาปี หลังเก็บเกี่ยวเสร็จ ทำไร่และปลูกผักสวนครัวไว้เพื่อบริโภค 
ประชากรวัยแรงงาน ส่วนใหญ่ไปทำงานท่ีกรุงเทพ หรือขับรถแท็กซี่ท่ี กทม. รายได้เฉล่ีย     
15,000-20000 บาท/ครอบครัว/เดือน 
 ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ แหล่งบริการสุขภาพส่วนใหญ่ท่ีประชาชนเข้าถึง คือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำบล บ้านคำหนองทัพไทย  โรงพยาบาลพนมไพร  โรงพยาบาลร้อยเอ็ด  โรงพยาบาลยโสธรและ คลินิกเอกชนเป็นบางส่วน 

             ◘ ภูมิประเทศ ภูมิอากาศและแหล่งน้ำธรรมชาติ 
 สภาพพื้นท่ี เหมาะสำหรับการปลูกพืช และเล้ียงสัตว์ มีลำน้ำไหลผ่าน ในฤดูฝนบางปีประสบปัญหาน้ำท่วมนาข้าวได้รับ
ความเสียหาย  สภาพอากาศร้อนจัดและแห้งแล้งในฤดูร้อน และมีอากาศหนาวเย็นในฤดูหนาว 

◘ ด้านการนับถือศาสนา 
- ประชาชนนับถือศาสนาพุทธ  ร้อยละ  99  
- ประชาชนนับถือศาสนาอื่นๆ  ร้อยละ  1  ( เช่น ศาสนาคริสต์  เป็นต้น ) 

- ◘ ด้านสังคม/วัฒนธรรม/ประเพณี 
- เป็นชุมชนแบบชนบท  ท่ีรักสงบ มีความเป็นอยู่อย่างเรียบง่าย มีการพึ่งพาอาศัยกัน ในแต่ละรอบปี ชาวบ้านมีการ

ทำบุญ ตามเทศกาลต่างๆ ตามวันสำคัญทางศาสนาเป็นประจำ ซึ่งส่วนใหญ่การทำบุญ จะไป ทำบุญท่ีวัดในเขต
หมู่บ้าน ตำบลท่ีอาศัยอยู่ใกล้เคียงหมู่บ้านนั้นๆในบางครั้งท่ีเป็นกิจกรรมในวันสำคัญต่างๆ ของหมู่บ้าน จะนิมนต์
พระสงฆ์มาทำพิธีทางศาสนา ท่ีศาลาประชาคมของหมู่บ้าน 

-     ประชาชนส่วนใหญ่  มีวัฒนธรรม / ประเพณี ในการดำเนินชีวิตประจำวันท้ังทางพุทธและพราหมณ์ ซึ่งเป็น
แนวปฏิบัติสืบต่อมาต้ังแต่บรรพบุรุษ เพื่อเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวทางจิตใจ  และจิตวิญญาณ 

                   ตารางท่ี1แสดง ปฏิทินชุมชนในเขต รพ.สต บ้านหนองทัพไทย 
 

เดือน วันสำคัญ / กิจกรรมชุมชน 
 

หมายเหตุ 

มกราคม วันขึ้นปีใหม ่/ ทำบุญวันขึ้นปีใหม่ / วันเด็ก / ทำบุญขวัญข้าว  
กุมภาพันธ ์ วันมาฆบูชา  
มีนาคม ทำบุญประเพณีเทศน์มหาชาติ  
เมษายน วันสงกรานต์ / สรงน้ำพระ / ก่อเจดีย์ทราย / วันผู้สูงอายุ  
พฤษภาคม วันพืชมงคล /วันวิสาขบูชา /วันแรกนาขวัญ / วันไหว้ครู  
มิถุนายน ทำบุญประเพณีบุญบั้งไฟ  
กรกฎาคม วันอาสาฬหบูชา / วันเข้าพรรษา / แห่เทียนเข้าพรรษา  
สิงหาคม วันแม่แห่งชาติ / พัฒนา / จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ  
กันยายน วันสารทใหญ่(บุญข้าวสาก)  
ตุลาคม วันออกพรรษา / ทำบุญวันออกพรรษา / ตักบาตรเทโว  
พฤศจิกายน บุญกฐิน / วันลอยกระทง / ทำบุญวันลอยกระทง  
ธันวาคม วันพ่อแห่งชาติ / พัฒนา / จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ  



ข้อมูลทั่วไป อ.พนมไพร ต าบลหนองทัพไทย 
พ้ืนที่ ( ตร.กม. ) 485.96 10 
ระยะทางถึง
กรุงเทพ (กม.) 

573 556 

ระยะทางถึง
ร้อยเอ็ด(กม.) 

68 75 

ระยะทางถึงยโสธร
(กม.) 

25 28 

ต าบล 13 1 
ชมรมสร้างสุขภาพ 160/161 8 
ศูนยเ์ด็กเล็ก 23/3 2 
จ านวนโรงเรียน 50/2 2 
จ านวน รพ.สต. 15 1 
หมู่บา้น 160 8 
หลงัคาเรือน 17,960 926 
ประชากรทั้งหมด 77,430 4,360 
ประชากรสิทธ์ิ UC 51,473 3,268 

  หมายเหตุ :  ขอ้มูลจากระบบโปรแกรมงานหลกัประกนัจงัหวดัร้อยเอ็ด ณ 30 กนัยายน 2564 

ด้านการศึกษา  
โรงเรียนประถมศึกษา สังกัด สำนักงานเขตพื้นท่ี จำนวน 2 แห่ง  

- โรงเรียนบ้านทุ่งหมื่นทุ่งแสน อยูห่่างจาก รพ.สต.บ้านหนองทัพไทย   6  กม.  ใช้เวลาเดินทาง  10 นาที 
- โรงเรียนบ้านหนองทัพไทย (ขยายโอกาส) อยู่ติด รพ.สต.บ้านหนองทัพไทย ใช้เวลาเดินทาง  2  นาที 
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองทัพไทย 
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งหมื่นทุ่งแสน 

◘  ภาคีเครือข่ายสุขภาพ รพ.สต.บ้านหนองทัพไทย 
1. อาสาสมัครสาธารณสุข  จำนวน  121   คน   อัตรา  1 : 8.02 หลังคาเรือน 
2. ผู้นำชุมชน          จำนวน   30 คน ( สมาชิก อบต. 12 คน ) 
3. แพทย์ประจำตำบล               จำนวน   1    คน 
4. อาสาสมัครนวดแผนไทย         จำนวน   2    คน 
5. หอกระจายข่าว                   จำนวน   8  แห่ง 
6. ร้านค้า/ร้านชำ/ร้านอาหาร                  จำนวน   20  ร้าน 
7. ชมรมสร้างสุขภาพ           จำนวน   6      ชมรม 
8. หมู่บ้านจัดการสุขภาพ           จำนวน   1      หมู่บ้าน 
9. หมู่บ้านปรับเปล่ียนพฤติกรรมลดโรค   จำนวน    3      หมู่บ้าน 
10. ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน       จำนวน    6      แห่ง 



       ตาราง  2   แสดงจำนวนนักเรียนในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ ปีการศึกษา 2564 
 

โรงเรียน  
ชาย หญิง  รวม  

จำนวน
(คน)  

ร้อยละ  จำนวน
(คน)  

ร้อยละ  จำนวน
(คน)  

ร้อยละ  

นักเรียนช้ันอนุบาล  24 12.30 25 12.82 49 25.12 
นักเรียนช้ัน ป. ๑  8 4.10 7 3.58 15 7.69 
นักเรียนช้ัน ป. ๒  13 6.66 12 6.15 25 12.82 
นักเรียนช้ัน ป. ๓  12 6.15 8 4.10 20 10.25 
นักเรียนช้ัน ป. ๔  11 5.64 2 1.02 13 6.66 
นักเรียนช้ัน ป. ๕  7 3.58 10 5.12 17 8.71 
นักเรียนช้ัน ป. ๖ 4 2.05 9 4.61 13 6.66 
มัธยมศึกษาป่ีท่ี ๑ 11 5.64 5 2.56 16 5.26 
มัธยมศึกษาป่ีท่ี ๒ 7 3.58 3 1.53 10 8.20 
มัธยมศึกษาป่ีท่ี ๓ 11 5.64 6 3.07 17 8.71 

 
แผนกลยุทธ์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล บ้านหนองทพัไทย 

วิสัยทัศน์ 
 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล บา้นหนองทพัไทย เป็นหน่วยบริการดา้นสุขภาพที่มีศกัยภาพมาตรฐานด าเนินงาน
บูรณาการแบบองคร์วมโดย ทีมสหวิชาชีพและเป็นศูนยส์นบัสนุนวิชาการดา้นสุขภาพในชุมชนที่ไดรั้บการรับรองมาตรฐาน 
 
พันธกิจ 
 พฒันาระบบบริการสุขภาพ เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจดัการสร้างความร่วมมือดา้นสุขภาพดงัน้ี 
 1.บริหารงานเพื่อมุ่งพฒันาบริการและวิชาการให้ไดม้าตรฐานแห่งวิชาชีพ 
 2.บริการอยา่งเท่าเทียม ทัว่ถึง เสมอภาค ภายใตข้อ้ระเบียบ กฎหมาย 
 3.สนบัสนุนการจดับริการสุขภาพดว้ยการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 

เป้าประสงค์ (Goal) 
1. รพ.สต.บา้นหนองทพัไทย จดัระบบบริการให้เขา้สู่มาตรฐานศูนยสุ์ขภาพชุมชน 
2. รพ.สต.บา้นหนองทพัไทย จดัระบบเขา้สู่มาตรฐานงานสุขศึกษา 
3. มีและใชแ้ผนการด าเนินงานสาธารณสุขประจ าปี 
4. มีและใชแ้ฟ้มอนามยัครอบครัว ครบทุกหลงัคาเรือน 
5. การปรับปรุงฐานขอ้มูลสาธารณสุขให้เป็นปัจจุบนั และตรวจสอบได ้
6. ด าเนินการควบคุมโรคติดต่อในชุมชนอยา่งทนัเวลา 
7. ติดตามเย่ียมประชาชนในเขตรับผิดชอบ อยา่งนอ้ยหลงัคาเรือนละ 1 คร้ัง/ปี 
8. สนบัสนุนให้เกิดชุมชนเขม้แขง้ โดยเนน้การด าเนินงานสาธารณสุขมูลฐานและการมีส่วนร่วมในชุมชน 

 



กลยุทธหลัก (SO) 
1.พฒันาเครือข่ายบริการสุขภาพภาคประชาชน โดย เนน้ชุมชนมีส่วนร่วม 

กลยุทธขยายงาน (ST) 

1.พฒันาศกัยภาพในการพ่ึงตนเองและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ดา้นสุขภาพของประชาชน 
กลยุทธเพือ่การพัฒนา (WO) 

1.พฒันาความรู้และทกัษะบุคลากรในเร่ืองระบบสารสนเทศการวิจยัและนวตักรรม 
วิเคราะห์องค์กรโดยใช้เทคนิค  SWOT Analysis รพ.สตบ้านหนองทัพไทย 

จุดแข็ง (Strength) 

 1.  มีการแบ่งงานรับผิดชอบท่ีชัดเจน 

 2.  มีการพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยี 

 3.  มีแผนการดำเนินงานและเป้าหมายท่ีชัดเจน 

 4.  มีบุคลากรท่ีมีความสามารถและมีประสบการณ์ในการทำงาน 

 5.  มีทีมงานท่ีเข็มแข็ง มีจำนวนท่ีเหมาะสม 

 6.  มีการปฏิบัติงานแบบสหสาขาวิชาชีพ 

จุดอ่อน  (weakness) 

1. จำนวนประชากรในเขตรับผิดชอบมีความแตกต่างทางสภาวะเศรษฐกิจและการดำเนินชีวิตประจำวัน 

2. บุคลากรมีจำนวนท่ีน้อย ภาระงานท่ีรับผิดชอบมีมาก 

โอกาสพัฒนา  (Opportunity) 

          1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีงบประมาณเพียงพอท่ีจะสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาด้านสาธารณสุข 

          2. พัฒนาศักยภาพของบุคลากรใน รพ.สต. ด้านการบริหาร  บริการ  และวิชาการ 

อุปสรรค  (Threat) 

           1. ประชาชนในเขตรับผิดชอบบางส่วนประกอบอาชีพรับจา้ง ท าให้การด าเนินงานดา้นสุขภาพช่วงเวลา    ราชการไม่

ประสบผลส าเร็จเท่าที่ควร 

2. การด าเนินโครงการบางอยา่งในช่วงฤดูกาลท านา ส่งผลให้ประชาชนมีความสนใจลดลง 

3. ประชาชนที่ดอ้ยโอกาสทางการศึกษามกัพึ่งพาการรักษาโรคมากกว่าการป้องกนัการเกิดโรค 

              4. ประชากรส่วนใหญ่เดินทางไปท างานต่างถิ่นเหลือเฉพาะคนแก่กบัเด็ก การประสานงานด่านต่างๆจึงยากที่จะ

ส าเร็จ 



 

ตาราง  ท่ี 3 แสดงข้อมูลบุคลากรโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองทัพไทย 

 

                                                                         

             นางสมหมาย  หล้าแหล่ง                                                                   
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองทัพไทย 
 

              

      นางสาวจุฑามาศ  สงค์ศรีเรียง 
         พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
 

            
 
          นางรุจิรา  บุราไกร 
   นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
 
 
 



            
       นายยุทธนา มืดทัพไทย 
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติการ 

            
           นางญพิภา บุตรวาปี 
       ผูช่้วยแพทยแ์ผนไทย 
 

             
       นางสาวอรนุช แกว้ภูมิแห่ 
       ผูช่้วยแพทยแ์ผนไทย 
  

           
 
      นางสาวสังวาลย์  อาจหาญ 
        ผู้ช่วยทันตสาธารณสุข 
 
 
 



ข้อมูลทรัพยากรสาธารณสุข 

ล าดับ ข้อมูล จ านวน ( แห่ง ) 
1 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล        1  แห่ง   
2 ศูนยส์าธารณสุขมูลฐานชุมชน           8 แห่ง 
4 หอกระจายข่าว         8  แห่ง   
5 ร้านช า      20 แห่ง 
6 กองทุนพฒันาหมู่บา้น      6  แห่ง 
7 แผงลอย      7  แห่ง 
8 วดั         7  แห่ง 

 
                   ข้อมูลด้านบุคลากร 

บุคลากร ความต้องการ ( GIS) จ านวนที่มีอยู่ ( คน ) อัตราส่วน/ 
ประชากร 

นกัวิชาการสาธารณสุข 2 2 1:4,360 
เจา้พนกังานสาธารณสุข 1 0  
พยาบาลวิชาชีพ 1 1 1: 4,360 
ลูกจา้งชัว่คราว 2 2 1: 4,360 
ผูช่้วยแพทยแ์ผนไทย 2 2  
อาสาสมคัรสาธารณสุข 122                           122                1:8 

(หลงัคาเรือน) 
แพทยป์ระจ าต าบล 1 1 1: 4,360 

 
 
ประชากร 
 ณ  วันท่ี  30 กันยายน 2564 (ข้อมูลจากฐานข้อมูลประชากรในโปรแกรม HOSxP) ในเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองทัพไทย มีประชากรท้ังส้ิน   4,360 คน แยกเป็นชาย 2,061 คน แยกเป็นหญิง 1,598 คน 
อัตราส่วนเพศชายต่อเพศหญิงเท่ากับ 1.03 : 1 

 

◘ ประชากรในเขตรับผิดชอบ 
ตาราง  8   แสดงจำนวนหลังคาเรือน  ประชากรแยกตามเพศ  จำแนกตามหมู่บ้านในเขตรับผิดชอบ      
  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองทัพไทย ตำบลหนองทัพไทย อำเภอพนมไพร  จังหวัดร้อยเอ็ด ปี 2564 
 
 
 



หมู่ที ่ ชื่อหมู่บ้าน หลังคาเรือน 
ประชากร 

ชาย(คน) หญิง(คน) รวม(คน) ร้อยละ 
1 บ้านหนองทัพไทย 179 416 417 833 26.36 

2 บ้านหนองทัพไทย 116 241 240 481 15.22 

3 บ้านหนองบัวทอง 140 299 313 612 19.37 

8 บ้านทุ่งหมื่น 96 220 221 441 13.96 

9 บ้านทุ่งแสน 69 135 166 301 9.52 

10 บ้านหนองบัวน้อย 90 250 241 491 15.54 

13 บ้านหนองคู 93 222 210 412 15.32 

14 บ้านทุ่งหมื่น 140 456 355 856 36.12 

รวม 926 1,561 2,598 4,360 100 

     
ท่ีมา : ฐานข้อมูลประชากรของสถานบริการ (Hosxp_pcu) ณ วันท่ี 30 ก.ย. 64 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตาราง 9 แสดงจำนวนประชากรแยกตามกลุ่มอายุ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองทัพไทย อำเภอพนมไพร  
จังหวัดร้อยเอ็ด 

กลุ่มอายุ 
(ปี) 

จำนวนประชากร 
ชาย(คน) ร้อยละ หญิง(คน) ร้อยละ รวม(คน) ร้อยละ 

0-4 49 3.27 57 3.56 106 3.42 
5-9 91 6.08 90 5.62 181 5.84 

10-14 100 6.68 96 5.99 196 6.32 
15-19 93 6.21 81 5.05 174 5.61 
20-24 95 6.35 101 6.30 196 6.32 
25-29 138 9.22 126 7.87 264 8.52 
30-34 119 7.95 131 8.18 250 8.07 
35-39 149 9.95 102 6.37 251 8.10 
40-44 141 9.42 131 8.18 272 8.72 
45-49 126 8.42 118 7.37 244 7.87 
50-54 118 7.88 119 7.43 237 7.65 
55-59 97 6.48 119 7.43 216 6.97 
60-64 80 5.34 105 6.55 185 5.97 
65-69 74 4.94 77 4.80 151 4.87 

       
 70 ปีข้ึนไป 96 6.41 148 9.24 244 7.87 

รวม 1,496 48.30 1,601 51.69 3,097 100 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูลด้านสถานะสุขภาพ 
สถานการณ์โรคที่เฝ้าระวังงานระบาดวิทยา (ข้อมูลจาก 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 ) 

 



โรค จ านวน ( ราย ) อัตราป่วย/แสนประชากร  
1. อุจจาระร่วง 145 3,325.69 
2. มือ เทา้ ปาก 4 91.74 
3. วณัโรค 3 68.80 
4. ไขเ้ลือดออก 2 45.88 
5.  อาหารเป็นพิษ  2                  45.88 

 
        งานอุบัติเหตุ     ตารางแสดงสถิติอุบัติเหตุจราจร   ปี  พ.ศ. 2560 – 2564 

ปีงบประมาณ จ านวน ผูบ้าดเจ็บ(ราย) เสียชีวิต ( ราย ) 
2559 48 0 
2560 50 1 
2561 43 0 
2562 38 0 
2563 45 1 

                      

     ตารางแสดง 10 อันดับโรคผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน ปี 2564 
 

10 อันดับโรค 
ผู้ป่วยนอก  

โรค จ านวน 
 ( ราย ) 

1 COMMON CLOD 1,423 
2 MYALGIA 740 
3 DYSPEPSIA 634 
4 ACUTE  

PHALYNGITIS,UN
SPECIFIC 

523 

5 ANOREXIA 510 
6 LOW BACK PAIN 450 
7 CHOUG 372 

 
8 HEADACHE 309 
9 DIZZENESS 315 
10 ALLERGIC  

CONTACT  
DERMATITIS 

221 



 

นวัตกรรม ปี 2564 
 

 
 
 
 
 



 

     
 
 
 

             
 
 
 



การอบรมโครงการ พฒันาการเด็ก  0-๕ ปี 
 

 
 
 

 
 
 



การอบรมโครงการ พฒันาการเด็ก  0-๕ ปี 
 

 
 
 

 
 
 



การอบรมโครงการ นักสูบหน้าใหม่ห่างไกลยาเสพย์ติด 
 

 
 

 
 



การอบรมโครงการ นักสูบหน้าใหม่ห่างไกลยาเสพย์ติด 
 

 
 

 
 



การรณรงค์การฉีดวคัซีน 
 

                          
 
 
 



การรณรงค์การฉีดวคัซีน 
 

 
 

 



การรณรงค์การฉีดวคัซีน 
 

 
 

 
 
 



การด าเนินงานช่วงการแพร่ระบาดของ 
โรคไวรัสโคโรน่า-19 

 

 
 

 



การด าเนินงานช่วงการแพร่ระบาดของ 
โรคไวรัสโคโรน่า-19 

 

 
 

 



การด าเนินงานช่วงการแพร่ระบาดของ 
โรคไวรัสโคโรน่า-19 

 

       
 
 



การด าเนินงานช่วงการแพร่ระบาดของ 
โรคไวรัสโคโรน่า-19 

 

    
 
 
 
 



รณรงค์ออกตรวจ ATK ให้กบับุคลากรทางการศึกษา 
 

       
 
 
 



รณรงค์ออกตรวจ ATK ให้กบับุคลากรทางการศึกษา 
 

 
 

 
 
 
 



รณรงค์ออกตรวจ ATK ให้กบับุคลากรทางการศึกษา 
 

        
 
 
 
 



รณรงค์ออกตรวจ ATK ให้กบับุคลากรทางการศึกษา 
  

 
 

 
 



รณรงค์ออกตรวจ ATK ให้กบับุคลากรทางการศึกษา 
 

      
 
 
 
 
 


