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คำนำ

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิดำเนินโครงการพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบาย เรื่องคณะกรรมการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) กับการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพตาม Roadmap ปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ 
โดยในปี ๒๕๖๑ (ระยะที่ ๑) ได้ดำเนินการศึกษาความต้องการ (need assessment) สภาพปัญหา กระบวนการ และ
กลไกในการดำเนินงานของ พชอ. และนำข้อค้นพบเบื้องต้น ไปดำเนินการโครงการพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายฯ 
ในปี ๒๕๖๒ (ระยะที่ ๒) โดยการนำผลการศึกษาในระยะที่ ๑ มาพัฒนารูปแบบในการป้องกันควบคุมโรคและ 
ภัยสุขภาพ ผ่านกลไกการดำเนินงานของ พชอ. ซึ่งประกอบด้วย กิจกรรมการพัฒนาระบบข้อมูล กระบวนการวางแผน
และติดตามประเมินผลแผนงาน/โครงการแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตของพ้ืนที่ จากกิจกรรมดังกล่าว พบว่ากรมควบคุมโรค
ยังมีประเด็นที่ควรพัฒนาต่อ คือ ๑) การพัฒนาและเชื่อมโยงฐานข้อมูลเชิงประเด็นเพื่อระบุปัญหา วางแผน และ
ติดตามประเมินผล ๒) การพัฒนากระบวนการ วิเคราะห์สาเหตุปัญหา วางแผนและติดตามประเมินผล ๓) การจัดทำ
มาตรการที่มีประสิทธิผลที่ได้จากพื้นที่เพื่อเป็นทางเลือกในการแก้ไขปัญหา และ ๔) การพัฒนาศักยภาพบุคลากรของ
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคระดับเขตและทีมวิชาการอำเภอให้สามารถจัดทำระบบข้อมูล การจัดทำแผนงาน/
โครงการ การติดตามประเมินผล และกระบวนการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพจากข้อค้นพบ
ดังกล่าวข้างต้น สำนักงานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จึงมีแนวคิดในการพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายฯ ระยะที่ ๓ 
การพัฒนาดัชนีชี้วัดที่จำเป็นในการป้องกันควบคุมโรคเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนระดับอำเภอ (District Quality 
of life Profile : DQP_DC) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อจัดทำและพัฒนาดัชนีชี้วัดตามประเด็นที่ พชอ. ให้ความสำคัญ
โดยเฉพาะข้อมูลตามตัวแปรขั้นต่ำ แหล่งข้อมูล วิธีวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูล ซึ่งนำไปสู่การกำหนดและติดตามปัญหา 
(ประเด็นอุบัติเหตุทางถนน การจัดการขยะ ความปลอดภัยทางด้านอาหาร (สารเคมีกาจัดศัตรูพืช) และโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง) 

ผลการศึกษาครั้งนี้สำนักงานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้จัดทำคู่มือการพัฒนาชุดดัชนีชี้วัดจำเป็นในการ
ป้องกันควบคุมโรคที่เป็นปัญหาระดับอำเภอเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน (District Quality of Life Profile: 
DQP_DC) เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจใน การวางแผนพัฒนา เพื่อการแก้ไขปัญหาหรือพัฒนางาน ได้อย่างรวดเร็ว 
ทันต่อสถานการณ์ของพ้ืนที่ต่อไป 

สำนักงานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
กรมควบคุมโรค 

สิงหาคม ๒๕๖๓ 

ก 

คู่มือการพัฒนาชุดดชันีชี้วดัจำเป็นในการป้องกันควบคุมโรคที่เป็นปญัหาระดับอำเภอ 
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน (District Quality of life Profile : DQP_DC) 

สำนักงานคณะกรรมการผูท้รงคณุวุฒิ กรมควบคุมโรค 
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   กิตติกรรมประกาศ 
 

คู่มือการพัฒนาชุดดัชนีชี้วัดจ าเป็นในการป้องกันควบคุมโรคที่เป็นปัญหาระดับอ าเภอเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต
ประชาชน (District Quality of Life Profile: DQP_DC) เล่มนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี โดยได้รับความกรุณาอย่างสูง
จากผู้ทรงคุณวุฒิที่ปรึกษาคณะท างานพัฒนาชุดข้อมูลป้องกันควบคุมโรคเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน 
ระดับอ าเภอ (District Quality of life Profile : DQP_DC) กรมควบคุมโรค ทุกท่าน และ รศ. ดร. อดิศักดิ์ สัตย์ธรรม  
รศ. ดร.สมโภช รติโอฬาร และ รศ. ดร.ช่อทิพย์ บรมธนรัตน์ อาจารย์มหาวิทยาลัย ที่ให้ค าปรึกษาที่เป็นประโยชน์ต่อ
การพัฒนาชุดดัชนีชี้วัดจ าเป็นในการป้องกันควบคุมโรคท่ีเป็นปัญหาระดับอ าเภอเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน 
(District Quality of Life Profile: DQP_DC) รวมถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจากกองโรคไม่ติดต่อ กองโรคจากการประกอบอาชีพ
และสิ่งแวดล้อม กองป้องกันการบาดเจ็บ ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 
จังหวัดนครสวรรค์ ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี 
ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น ส านักงานป้องกัน
ควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 
จังหวัดนครศรีธรรมราช และส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา กรมควบคุมโรค ที่ร่วมกันพัฒนาคู่มือ
เล่มนี้ขึ้นมา 

นอกจากนี้ขอขอบคุณพ้ืนที่น าร่องทั้ง 11 พ้ืนที่ ประกอบไปด้วย 1) อ าเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน 2) อ าเภอบึงนาราง 
จังหวัดพิจิตร 3) อ าเภอหันคา จังหวัดชัยนาท 4) อ าเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 5) อ าเภอกระทุ่มแบน  
จังหวัดสมุทรสาคร 6) อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 7) อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 8) อ าเภอผาขาว 
จังหวัดเลย 9) อ าเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี 10) อ าเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่  และ 11) อ าเภอเทพา  
จังหวัดสงขลา และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ได้ร่วมพัฒนา และน าชุดดัชนีชี้วัดจ าเป็นในการป้องกันควบคุมโรคที่เป็นปัญหา
ระดับอ าเภอเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน (District Quality of Life Profile: DQP_DC) ไปทดลองใช้ในพ้ืนที่  
ท าให้เกิดองค์ความรู้น ามาพัฒนาเป็นคู่มือเล่มนี้ขึ้น และหวังว่าคู่มือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการแก้ไขปัญหาระดับ
อ าเภอเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนต่อไป  

ข 

คู่มือการพัฒนาชุดดชันีชี้วดัจ าเป็นในการป้องกันควบคุมโรคที่เป็นปญัหาระดับอ าเภอ 
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน (District Quality of life Profile : DQP_DC)  

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรผูท้รงคณุวุฒิ กรมควบคุมโรค 
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สารบัญ 
 

เรื่อง              หน้า 
ค าน า                 ก 
กิตติกรรมประกาศ               ข 
บทที่ ๑ ความเป็นมา               1 
บทที่ ๒ แนวทางการพัฒนาชุดดัชนีชี้วัดจ าเป็นในการป้องกันควบคุมโรค           6 

                                               ที่เป็นปัญหาระดับอ าเภอ                    
                                     บทที่ ๓ ชุดดัชนีชี้วัดจ าเป็นในการป้องกันควบคุมโรคหรือ                           15 
                                               ปัญหาสุขภาพเชิงประเด็น                     

บทที่ ๔ การน าเสนอผลการวิเคราะห์สถานะชุดดัชนีชี้วัดจ าเป็น         39 
ภาคผนวก ก             295 
ภาคผนวก ข            303 
เอกสารอ้างอิง            305 
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คู่มือการพัฒนาชุดดชันีชี้วดัจำเป็นในการป้องกันควบคุมโรคที่เป็นปญัหาระดับอำเภอ 
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน (District Quality of life Profile : DQP_DC)  

สำนักงานคณะกรรมการผูท้รงคณุวุฒิ กรมควบคุมโรค 
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คู่มือการพัฒนาชุดดชันีชี้วดัจำเป็นในการป้องกันควบคุมโรคที่เป็นปญัหาระดับอำเภอ 
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน (District Quality of life Profile : DQP_DC)  

สำนักงานคณะกรรมการผูท้รงคณุวุฒิ กรมควบคุมโรค 
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บทที่ ๑ 
 ความเป็นมา  
 
1. ความจำเป็น 

 

 การที่ประเทศไทยมีบริบทด้านต่างๆ เปลี่ยนแปลงไปไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างของประชากรที่ก้าวเข้าสู่  
สังคมผู้สูงอายุ การเผชิญหน้ากับโรคเรื้อรังเพิ่มมากขึ้น การเกิดวิกฤติการณ์ทางสังคม เช่น ปัญหายาเสพติด 
ปัญหาสุขภาพจิต และความก้าวล้ำทางเทคโนโลยี ทำให้มีการขยายมิติด้านสุขภาพ โดยมุ่งเน้นระบบสุขภาพสร้าง 
นำ ซ่อม ครอบคลุมทั ้งการแก้ไขหรือการตรากฎหมายใหม่ มาตรการ เครื ่องมือบริหารจัดการ รวมไปถึง 
การให้ความสำคัญกับมิติสุขภาพในทุกนโยบายสาธารณะ (Health in all Policies) เชื่อมโยงเรื่องระบบสุขภาพ 
ในการบริหารจัดการ ทั้งระบบสุขภาพชุมชนระดับตำบล และระบบสุขภาพผสมผสานในระดับอำเภอ (District 
Health System : DHS) ซึ่งได้มีนโยบายต่างๆ ออกมารองรับ เช่น นโยบายหมอครอบครัว แต่จากการดำเนินงาน
ที่ผ่านมายังคงพบปัญหา ไม่ว่าจะเป็นหน่วยบริการสาธารณสุขระดับปฐมภูมิขาดแคลนทรัพยากรทางด้านบุคลากร 
งบประมาณ ยานพาหนะ และอุปกรณ์ที่มีความจำเป็นสำหรับปฏิบัติงาน ซึ่งส่งผลต่อการจัดบริการให้เกิดคุณภาพ
ในการดูแลกลุ่มเป้าหมาย ความไม่ต่อเนื่องของนโยบายส่วนกลางทำให้ดัชนีชี้วัดทางนโยบายเกิดการเปลี่ยนแปลงบ่อย
มีผลกระทบต่อผู้ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ รวมทั้งปัญหาการเกิดโรคและภัยสุขภาพท่ียังแก้ไขไม่ได้อย่างต่อเนื่อง 

เพ่ือแก้ไขปัญหาดังกล่าว จึงเกิดแนวคิดการตั ้งคณะกรรมการคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ สำหรับ  
การสร้างกลไกขับเคลื่อนที่เชื่อมโยงระบบบริการปฐมภูมิกับชุมชนและท้องถิ่นอย่างมีคุณภาพ อาศัยความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนอย่างเป็นองค์รวม เน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
โดยมีพ้ืนที่เป็นฐาน และประชาชนเป็นศูนย์กลาง ซึ่งในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ รัฐบาลได้ออกระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื ้นที่ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยให้ทุกอำเภอมีการจัดตั ้งคณะกรรมการพัฒนา 
คุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนและบูรณาการร่วมกัน 
ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสุขภาพของประชาชน การพัฒนารูปแบบบริหารจัดการระบบสุขภาพอำเภอ  
ที่เหมาะสม และให้มีบูรณาการจัดสรรทรัพยากรด้านบุคลากร เทคโนโลยี สารสนเทศ องค์ความรู้และงบประมาณ
ร่วมกัน โดยให้นายอำเภอเป็นประธาน สาธารณสุขอำเภอเป็นเลขานุการ ตัวแทนภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาคประชาชน 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชนและตัวแทนภาครัฐ เป็นคณะกรรมการ รวมแล้วมีจำนวนไม่เกิน ๒๑ คน 
เข้ามาร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนตามสภาพปัญหาของแต่ละอำเภอ 

โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่ผ่านมาสำนักงานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค 
ได้ดำเนินการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบาย เรื ่อง คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) กับ 
การป้องกันควบคุมโรคหรือปัญหาสุขภาพ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความต้องการจำเป็น (need assessment)
กระบวนการและกลไกในการดำเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) จำนวน ๑๒ 
อำเภอครอบคลุมทั่วประเทศ ซึ่งมีข้อค้นพบในภาพรวมที่สำคัญ ดังนี้  

๑. พชอ. เป็นกลไกหนึ่งที่สามารถสนับสนุนงานของกระทรวงสาธารณสุข โดยเฉพาะการป้องกันควบคุมโรค
หรือปัญหาสุขภาพได้  

๒. โครงสร้าง พชอ. มีรูปแบบที่ชัดเจน โดยการมีส่วนร่วมจากภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ที่ทำได้จริง 
๓. การจัดการระบบข้อมูลในการวางแผน พบว่า อำเภอโดยส่วนมากร้อยละ ๘๕.๗ ใช้ฐานข้อมูล 

จากหน่วยงานสาธารณสุขเป็นหลัก และร้อยละ ๑๔.๓ ใช้ฐานข้อมูลจากหลายหน่วยงาน ทั ้งนี ้ข ้อมูล 
จากหน่วยงานอื่นที่ไม่ใช่หน่วยงานสาธารณสุข ยังขาดการยืนยันความครบถ้วน ความถูกต้อง รอบด้านและ
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ความเป็นปัจจุบัน ซึ่งส่งผลต่อปัญหาการขาดระบบข้อมูลที่รอบด้านทำให้ประเด็นปัญหาที่เลือกแก้ไขในพื้นที่  
คือประเด็นโรคและภัยสุขภาพเป็นหลัก 

๔. การจัดทำแผนงาน/โครงการ พบว่าทุกพื ้นที ่ไม่มีความชัดเจนของกระบวนการวิเคราะห์ปัญหา  
และการจัดลำดับความสำคัญของปัญหา จึงทำให้เกิดการระบุปัญหาที่ไม่ตรงความเป็นจริง ไม่สอดคล้อง  
กับความต้องการของประชาชน 

๕. พชอ. โดยส่วนใหญ่ยังไม่เข้าใจบทบาทหน้าที่ ทำให้การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเสนอความคิด
กำหนดเป้าหมายการทำงาน และแนวทางการแก้ไขปัญหาเพ่ือนำไปปฏิบัติยังไม่ชัดเจน    

๖. กลไกการขับเคลื่อน ยังขาดความชัดเจนของแผนงาน การดำเนินงาน และการติดตามประเมินผล 
๗. การบูรณาการทรัพยากรจากภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน รวมทั้งกลไกและแนวทางการใช้จ่าย

งบประมาณยังขาดความชัดเจนและแนวทางในการปฏิบัติที่แน่นอน 
๘. ยังขาดการเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของ พชอ. ไปสู่ประชาชนเพื่อสร้างการมีส่วนร่วม

ในพ้ืนที ่
จากข้อค้นพบดังกล่าวทำให้เห็นช่องว่างต่อการแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื ้นที่  

ซึ ่งหมายรวมถึงข้อจำกัดของการป้องกันควบคุมโรคหรือปัญหาสุขภาพของประชาชนตามมา ด้วยเหตุนี้ 
สำนักงานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จึงได้ดำเนินการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบาย เรื่อง คณะกรรมการพัฒนา
คุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) กับการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ระยะที่ ๒ ขึ้น เพื่อหาแนวทาง 
และวิธีการพัฒนารูปแบบดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคหรือปัญหาสุขภาพผ่านกลไกคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) อันจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนที่ อาศัยกระบวนการมีส่วนร่วม
ของชุมชนและภาคีเครือข่ายต่างๆ ระดับอำเภอ ตั้งแต่การพัฒนาระบบข้อมูล การวิเคราะห์ส่วนขาดของข้อมูล   
การวิเคราะห์ต้นไม้ปัญหา การระบุและจัดลำดับความสำคัญของปัญหา การวิเคราะห์ผลลัพธ์ของโครงการ                    
การวิเคราะห์แรงเสริมแรงต้าน (Force field analysis) ที่ใช้ทฤษฎีแรงเสริมแรงต้านของ Kurt Levin (1951)  
ซึ ่งเป็นทฤษฎีการเปลี ่ยนแปลงเชิงองค์การ (Lewin, K.,1951) การออกแบบกิจกรรมของโครงการและ 
ภาคีเครือข่ายในกิจกรรม การเขียนโครงการและกรอบการประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ซึ่งได้ประยุกต์แนวคิด
โปรแกรมผลลัพธ์ (Logic model) อันเป็นรูปแบบที่แสดงถึงความสัมพันธ์ของกิจกรรมที่วางไว้กับผลลัพธ์  
ตามวัตถุประสงค์ที ่ต้องการ โดยจะเชื ่อมโยงทรัพยากร กิจกรรม ผลผลิต และผลลัพธ์ที ่เกิดขึ ้นในโครงการ  
อย่างเป็นระบบ (United Way of America, 1996 ;  Wholey, 1994) รวมทั้งยังเป็นรูปแบบที่ประยุกต์ขึ้น 
เพื่อประเมินลำดับขั้นตอนการทำงาน ตามผลลัพธ์ที่คาดหวัง ซึ่งมีมิติการวัดคือการวัดประสิทธิผล (Outcome) 
การวัดประสิทธิภาพ (Output) (Pankratz, 2008) มาใช้ในกระบวนการนี ้ด้วย โดยระยะที่ ๒ นี้ สำนักงาน
คณะกรรมการผู ้ทรงคุณวุฒิ  ดำเนินการในพื ้นที ่ เป ้าหมาย ๘ อำเภอ และพบว่าหลายพื ้นที ่ม ีประเด็น 
ในการแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตของอำเภอมากกว่า ๑ ปัญหา ซึ่งเลือกปัญหาด้านอาหารปลอดภัยมากที่สุด  
ร้อยละ ๖๒.๓ รองลงมา คือ ปัญหาด้านอุบัติเหตุทางท้องถนน และปัญหาขยะ ร้อยละ ๓๗.๕ (มีจำนวนเท่ากัน 
ทั้ง ๒ ประเด็น) นอกจากนี้ยังมีข้อค้นพบ/ประเด็นที ่ต้องพัฒนาอย่างต่อเนื ่อง คือ ๑) พื้นที ่ยังมีข้อจำกัด 
ของการเชื่อมโยงข้อมูลเชิงประเด็นเพื่อระบุปัญหา วางแผน และติดตามประเมินผลจากหน่วยงานต่างๆ ในระดับ
อำเภอ ๒) พ้ืนที่ยังต้องพัฒนากระบวนการ วิเคราะห์สาเหตุปัญหา การวางแผน และการติดตามประเมิผลเพิ่มเติม  
๓) กรมควบคุมโรคควรร่วมมือกับหน่วยงานระดับเขต จังหวัด อำเภอ จัดทำมาตรการที่มีประสิทธิผล ซึ่งได้มาจาก
ระดับพ้ืนที่ที่เป็นหน่วยจัดการปัญหาต่างๆ เพ่ือเป็นทางเลือกในการแก้ไขปัญหาให้แก่พ้ืนที่อ่ืนๆ ที่มีประเด็นปัญหา
ใกล้เคียงกัน และ ๔) กรมควบคุมโรคควรพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคระดับเขต
เพื่อให้สามารถเป็นพี่เลี้ยงให้แก่พื้นที่ระดับอำเภอ นอกจากนี้สำนักงานป้องกันควบคุมโรคระดับเขตควรพัฒนา 
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ทีมวิชาการระดับอำเภอให้มีศักยภาพในการจัดทำระบบข้อมูลการจัดทำแผนงาน/โครงการ การติดตามประเมินผล 
และกระบวนการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพต่อไป  

จากข้อค้นพบของระยะที่ ๒ นี้ เป็นที่น่าสังเกตว่าพื้นที่ระดับอำเภอยังคงมีปัญหาด้านการเชื่อมโยง
ข้อมูลที่มีค่อนข้างจำกัดเพื่อนำไปสู่การจัดทำโครงการและมาตรการเพื่อแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิต ด้วยเหตุนี้
สำนักงานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จึงหาแนวทางหรือกระบวนการพัฒนาชุดดัชนีชี้วัดจำเป็นเพ่ือการป้องกัน
ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ และแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตที่เป็นปัญหาระดับอำเภอ เพื่อปิดช่องว่างดังกล่าว 
โดยอาศัยกลไกการพัฒนาร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกกรมควบคุมโรค ซึ่งเชื่อว่า
กระบวนการดังกล่าวจะตรงกับความต้องการของพื้นที ่และทำให้เครือข่ายระดับอำเภอดำเนินงานอย่าง  
มีส่วนร่วมกับชุมชนจนได้รูปแบบการพัฒนาชุดข้อมูลฯ ที่เหมาะสม ในแต่ละบริบทของพ้ืนที่ที่มีความแตกต่างกัน
สร้างความม่ันคงให้กับประชาชนและชุมชน พ่ึงพาตนเองและพ่ึงพากันเองได้ เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ต่อการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพในระดับอำเภอ ระดับเขต และระดับประเทศต่อไปได้ 

กล่าวโดยสรุป ความจำเป็นของการพัฒนาและการใช้ดัชนีชี้วัด พิจารณาได้จากประเด็นดังนี้ 
• สถานการณ์ปัญหาทางด้านสาธารณสุขมีความซับซ้อนมาก จึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีข้อมูลที่ดี 

สำหรับผู้บริหารใช้ในการตัดสินใจ 
• ปัจจุบันระบบข้อมูลข่าวสารมีการพัฒนาไปมาก ทำให้ข้อมูลต่างๆ มีมากมาย ก่อให้เกิดปัญหา Data-

Rich Information-Poor Syndrome (มีข้อมูลมาก แต่เอาไปใช้ประโยชน์ไม่ได้) 
• ข้อมูลที่ดี คือ ข้อมูลที่เชื่อถือได้ มีความถูกต้องและมีความแม่นยำสม่ำเสมอ (Consistent) ตรงกับ

ประเด็นที่สนใจ สามารถหาได้อย่างรวดเร็ว ใช้ได้ง่าย และอยู่ในรูปแบบที่เข้าใจได้ง่าย 
• การใช้ดัชนีชี้วัดจะเป็นกลวิธีหนึ่ง ในการจัดเตรียมข้อมูลที่ดีดังกล่าวได้ 

 

2. วัตถุประสงค ์
 

เพื่อนำเสนอแนวทางในการพัฒนาชุดดัชนีชี้วัดจำเป็นในการป้องกันควบคุมโรคหรือปัญหาสุขภาพ
ระดับอำเภอเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน 

 
 

3. นิยาม  
 

ข้อมูล  หมายถึง ข้อเท็จจริงหรือเรื ่องราวที่เกี ่ยวข้องกับสรรพสิ่ง เช่น คน สัตว์ สิ ่งของ อาคาร 
สถานที่ ฯลฯ ซึ่งมีศักยภาพด้วยตัวเองหรือผ่านสื่อช่วยต่อการสื่อสาร การแปลความหมายและการประมวลผล  
ข้อมูลเป็นได้ทั ้งตัวเลขหรือสัญลักษณ์ใดๆ เป็นคำพูด คำบรรยาย ภาพนิ่ง ภาพเคลื ่อนไหว เสียงต่างๆ  
ที่เราสามารถรับรู้ได้จากอวัยวะการรับรู้ ได้แก่ ตา หู มือ จมูก ปาก ที่สำคัญจะต้องมีความเป็นจริงและต่อเนื่อง 
ตัวอย่างของข้อมูล เช่น อุบัติการณ์โรคโคโรน่าไวรัส ๑๙ (COVID ๑๙) อุบัติเหตุทางถนน เป็นต้น 

ดัชนีชี้วัด (Indicators)  มาจากภาษาลาตินของคำว่า indicare แปลว่า การประกาศ การบ่งชี้ หรือ
การแสดงข้อมูลให้เห็น มีความหมายมากกว่าการแสดงข้อมูลดิบที่รับเข้ามาเท่านั้น แต่จะต้องมีการจัดการ
ข้อมูลต่างๆ ให้มีความหมายและมีประโยชน์ต่อผู้ที่จะใช้ข้อมูลต่อไป เป็นตัวเชื่อมอยู่ในระบบข้อมูลข่าวสาร  
โดยเริ่มจากการเก็บรวบรวมข้อมูลดิบ นำข้อมูลมาวิเคราะห์ นำเสนอในรูปตัวดัชนีชี้วัด และนำไปสู่การตัดสินใจ
ใช้ประโยชน์ของข้อมูล 
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ดัชนีชี ้วัดจำเป็น (Essential indicators)  หมายถึง ข้อมูลตัวแปรขั้นต่ำที ่จำเป็นที ่หน่วยงาน 
ในพื้นที ่ระดับอำเภอใช้ในการวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาของพื้นที ่ โดยครอบคลุมประเด็นข้อมูลทั่วไป  
ข้อมูลด้านสุขภาพและปัจเจกบุคคล ข้อมูลด้านสังคมและกลไก/ระบบที่เกี ่ยวข้อง ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ  
และข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึงข้อมูลที่ชี้ประเด็นปัญหาสุขภาพเฉพาะเรื่อง 

ดัชนีชี้วัดทางด้านสุขภาพ (Health indicators)  หมายถึง “สิ่งที่แสดงความเชื่อมโยงระหว่าง
ข้อมูลสุขภาพและปัจจัยบ่งชี้ทางสุขภาพ (Health determinants) เพ่ือที่จะบ่งชี้ให้เห็นสภาวะหรือสถานการณ์
ด้านสุขภาพ แล้วนำไปสู่การใช้ประโยชน์ในการพิจารณากำหนดนโยบายและบริหารจัดการ โดยการใช้ข้อมูล
ดังกล่าวนั้นอย่างมีประสิทธิภาพ” 

คุณภาพชีวิต (Quality of Life)  หมายถึง การรับรู้ของแต่ละบุคคลเกี่ยวกับภาวะปัจจุบันในชีวิต
ของพวกเขาในบริบทของวัฒนธรรมและระบบค่านิยมที ่พวกเขามีชีว ิตอยู ่และสัมพันธ์ก ับเป้าหมาย  
ความคาดหวัง มาตรฐานและข้อกังวลต่างๆ (องค์การอนามัยโลก ๑๙๙๘) 

ข้อมูลเฉพาะด้านสุขภาพของท้องถิ่น (Local health profile)  หมายถึงรายงานสถานการณ์
ทางด้านสาธารณสุขในระดับพื้นที่ ที่เกิดจากการรวบรวมข้อมูลหลักที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและตัวปัจจัยบ่งชี้  
ที่เก่ียวข้อง รวมไปถึงการวิเคราะห์และแปลผลข้อมูลนั้น เพ่ือนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป 
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บทที่ ๒ 
แนวทางการพัฒนาชุดดัชนีชี้วัดจำเป็นในการป้องกันควบคุมโรคที่เป็นปัญหาระดับอำเภอ 

 

 
1. กรอบแนวคิด 

 

๑.๑ แนวคิดทั่วไป  
๑.๑.๑ ลักษณะของดัชนีชี้วัดที่เหมาะสม (สมเกียรติ ศิริรัตนพฤกษ์, ๒๕๖๒) ได้แก่ 

- มีความเชื่อมโยงในความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยบ่งชี้ทางสุขภาพกับผลกระทบทางสุขภาพที่ทราบดีแล้ว 
- มีความไว (Sensitivity) ต่อผลการเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ที่สนใจ 
- มีความจำเพาะ (Specificity) ต่อประเด็นคำถามทางสุขภาพกับปัจจัยบ่งชี้ทางสุขภาพที่กำลังสนใจ 
- มีความเกี่ยวข้องกับสภาวะหรือประเด็นที่พร้อมที่จะนำไปสู่การวางมาตรการหรือการจัดการทันที 
- มีความแม่นยำสม่ำเสมอ (Consistency) และสามารถใช้เปรียบเทียบได้กับแหล่งข้อมูลอ่ืน 

(Comparable) ในทุกช่วงเวลาและสถานที่ 
- ข้อสรุปหรือข้อบ่งชี้ที่ได้จะไม่ถูกกระทบโดยการเปลี่ยนแปลงเล็กๆ น้อยๆ ที่เกิดจากวิธีการจัดเก็บ

หรือขนาดของฐานข้อมูล 
- ไม่มีความลำเอียงของข้อมูล และผลที่ได้สามารถเป็นตัวแทนของสถานการณ์ท่ีสนใจได้ 
- มีความเชื่อถือได้และเป็นวิทยาศาสตร์ รวมทั้งจะต้องมีความถูกต้องแม่นยำ  
- ง่ายต่อการทำความเข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้ได้ง่ายกับผู้ใช้ทั้งหลาย 
- ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตัวดัชนีสามารถหาได้ทันทีหรือมีอยู่แล้ว ซึ่งจะสะดวกในการเสนอให้ผู้บริหาร

ใช้ตัดสินใจได้ทันเวลา 
- การได้มาซึ่งข้อมูลตามดัชนีชี้วัดจะต้องไม่ใช้ค่าใช้จ่ายที่สูงหรือมีความคุ้มค่า 
- ข้อมูลตามดัชนีชี้วัด จะต้องมีคุณภาพหรือแหล่งของข้อมูลจะต้องเป็นที่ยอมรับ เชื่อถือได้ 
- มีการคัดเลือกและจัดลำดับความสำคัญของดัชนีชี้วัด เพ่ือนำไปสู่การพิจารณาวางมาตรการจัดการทันที 
- ต้องเป็นที่ยอมรับของภาคีเครือข่ายทั้งหมด 

๑.๑.๒ แนวทางการพัฒนาดัชนีชี ้วัด ประกอบด้วย ๕ ขั้นตอน (บุศรา แสงอรุณ, ๒๕๕๙ สำนักสถิติ
พยากรณ์ สำนักงานสถิติแห่งชาติ ; สำนักพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ๒๕๕๔) 

 

ขั้นตอนที่ ๑ : ศึกษาวัตถุประสงค์/เป้าประสงค์  
 

- ศึกษาให้กระจ่างชัดเจน วิเคราะห์วัตถุประสงค์ ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการและกิจกรรม 
ว่าองค์กรหรืออำเภอมีวัตถุประสงค์อะไร เป้าหมายที่เป็นผลผลิต (Output) หรือผลลัพธ์ (Outcome) ในระยะสั้น 
และระยะยาวคืออะไร ในกรณีที ่ต้องการวัดผลเฉพาะระดับโครงการหรือบางกิจกรรมก็จะพิจารณาเฉพาะ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการหรือกิจกรรมที่สนใจเท่านั้น 

- วิเคราะห์หาสิ่งที่ประโยคต้องการ   
- ค้นหาคำหรือวลีสำคัญ (Keyword)   
 

ขั้นตอนที่ ๒ : วิเคราะห์หาองค์ประกอบที่สำคัญ  
  

- นํา Keyword มาศึกษา/วิเคราะห์ตามบริบทที่สนใจ           
- หาองค์ประกอบที่สำคัญ            
- องค์ประกอบที่สะท้อนถึงสิ่งที่วัตถุประสงค์ต้องการ 
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ขั้นตอนที่ ๓ : กำหนดดัชนีชี้วัด 
 

- นําองค์ประกอบแต่ละส่วนมากำหนดดัชนีชี้วัด โดยในแต่ละประเด็นให้เลือกเฉพาะประเด็น 
ที่สำคัญที่มีผลต่อความสำเร็จ ไม่สำเร็จของการดำเนินงาน (Critical Success Factor : CSF) หรือสอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานมากที่สุด มาเป็นประเด็นที่ต้องติดตามหรือประเมินผล         

- หาตัวแปรที่สะท้อนความเป็นองค์ประกอบ              
- ใช้หลักการของลักษณะดัชนีชี้วัดที่ดี โดยเลือกตัวชี้วัดที่ตรงประเด็นมากที่สุด เพื่อประหยัด

งบประมาณและเวลาในการเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูล ซึ่งในแต่ละประเด็นอาจมีมากกว่า ๑ ตัวชี้วัด 
ก็ได้ ในบางกรณีอาจจำเป็นต้องจัดทำเป็นดัชนี ( Index) ขึ ้นมาด้วย โดยเฉพาะกรณีที ่มีตัวชี ้ว ัดหลายตัว 
หรือมีเรื่องที่เกี่ยวข้องหลายประเด็นหรือหลายมิติ จะต้องจัดทำเป็นดัชนีรวม (Composite Index) เพ่ือให้สามารถ
สรุปเป็นภาพรวมในประเด็นนั้นๆ ได้ด้วย 

 

ขั้นตอนที่ ๔ : ระดมสมองพิจารณา  
 

- ทบทวนความสอดคล้องกับบริบท 
- พิจารณาคุณภาพข้อมูลที่เก่ียวข้อง (ความครบถ้วนสมบูรณ์ ความแนบนัย ความเชื่อถือได้) 
- พิจารณาและกำหนด Metadata (นิยาม สูตรคํานวณ หน่วยวัด รายละเอียดของข้อมูล) 
 

ขั้นตอนที่ ๕ : ทดสอบดัชนีชี้วัด 
 

- เก็บข้อมูลที่เก่ียวข้องอย่างน้อย ๕ ปี (ย้อนหลัง)          
- ดูแนวโน้มและความสอดคล้อง 

1.2 แนวคิดเฉพาะ 
กรอบรายงานข้อมูลคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (District Quality of Life profile) โดยเฉพาะประเด็น

ทางสุขภาพ ซึ่งข้อมูลเฉพาะด้านสุขภาพของท้องถิ่น (Local health profile) มีความหมาย และมีผลต่อนโยบาย
สาธารณสุข รวมทั้งเป็นองค์ประกอบดัชนีชี้วัดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง (สมเกียรติ ศิริรัตนพฤกษ์, ๒๕๖๒) ดังนี้ 

1.2.1 ความหมาย 
- รายงานสถานการณ์ทางด้านสาธารณสุขในระดับพื ้นที ่ ที ่เกิดจากการรวบรวมข้อมูลหลัก  

ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและตัวปัจจัยบ่งชี้ที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงการวิเคราะห์และแปลผลข้อมูลนั้น เพื่อนำไปใช้
ประโยชน์ต่อไป 

- WHO Healthy Cities Project ได้ให้คำนิยามว่า คือ รายงานที่ใช้เพื่อบ่งชี้ปัญหาสุขภาพและ
แนวทางในการแก้ไขปัญหาของพื้นที่ (ในระดับเมือง ชุมชน ฯลฯ) โดยนำเสนอในรูปแบบการบรรยายหรือ
แผนภูม ิ

1.2.๒ ผลต่อนโยบายสาธารณสุข  
- ให้ข้อมูลโดยการกระตุ้นให้ผู้บริหาร บุคลากรทางด้านสาธารณสุขและประชาชน ได้เกิดความรู้

และตื่นตัวในสถานการณ์ทางด้านสุขภาพของพื้นที่ อันจะนำไปสู่การขับเคลื่อนนโยบายและหามาตรการ  
ในการจัดการปัญหา 

- เป็นแหล่งข้อมูลทางระบาดวิทยาในระดับพื้นท่ี 
- บ่งชี้ปัญหาทางด้านสาธารณสุขที่สำคัญของพื้นที่ รวมทั้งประชาชนกลุ่มเสี่ยงและประเด็น

ทางด้านสุขภาพที่จำเป็น 
- เป็นองค์ประกอบที่จำเป็นในการวางแผนทางด้านสาธารณสุข โดยจะช่วยชี้เป้าหมายที่สำคัญ 

การจัดสรรทรัพยากรและมาตรการที่ต้องสนับสนุน 
- เป็นฐานข้อมูลและเวทีให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเครือข่ายมาร่วมดำเนินการ 
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1.2.3 องค์ประกอบดัชนีชี้วัด 
• ข้อมูลประชากร (Demography) 
• ข้อมูลสถานะสุขภาพ (Health status) ไม่ใช่ข้อมูลการป่วย การตายเท่านั้น แต่ควรรวมข้อมูล

วิถชีีวิตและพฤติกรรมเสี่ยงต่างๆ ด้วย 
• ข้อมูลสภาพเศรษฐกิจสังคม (Socioeconomic conditions) 
• ข้อมูลสภาพแวดล้อม (Environment) 
• ข้อมูลสภาพความเหลื่อมล้ำทางสังคม (Inequalities) 
• ข้อมูลโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) 
• ข้อมูลนโยบายและบริการสาธารณสุข (Public health policies and services) 
• ข้อมูลที่เป็นข้อแนะนำ (Recommendations) 
• ข้อมูลรายงานนำเสนอ (Presentation) 
 

 

๒. ขั้นตอนในการพัฒนาดัชนีชี้วัดด้านสุขภาพของท้องถิ่น (สมเกียรติ ศิริรัตนพฤกษ์, ๒๕๖๒) 
 

1) กำหนดปัญหาสุขภาพของท้องถิ่น กำหนดตัวผู้ใช้ 
2) กำหนดความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยกำหนดสุขภาพกับผลลัพธ์ต่อสุขภาพ  

(health determinants – health effects) 
3) กำหนดตัวเป้าหมายในแต่ละข้ันของห่วงโซ่ความสัมพันธ์ของการก่อโรคหรือปัญหาสุขภาพ 
4) กำหนดตัวแปรที่จะใช้วัดตามแต่ละตัวดัชนี 
5) กำหนดรูปแบบค่าทางสถิติของแต่ละดัชนีชี้วัด 
6) กำหนดระดับของพ้ืนที่ที่จะจัดเก็บ ประชากรที่จะใช้เป็นตัวหาร ช่วงเวลาที่ใช้วัด 
7) กำหนดค่ามาตรฐาน หรือค่าอ้างอิง 
8) กำหนดรูปแบบที่จะใช้ในการนำเสนอข้อมูล 
9) กำหนดข้อมูลที่ต้องการ รวมทั้งวิธีการวิเคราะห์ทางสถิติ 
10) ประเมินความเป็นไปได้ในการได้มาของข้อมูลดังกล่าว 
11) รวบรวมดัชนีชี้วัดทั้งหมด รวมทั้งประเมินผลการใช้ดัชนีดังกล่าว 
 
 

๓. กรอบองค์ประกอบหลักในการพัฒนาชุดดัชนีชี้วัดด้านสุขภาพของท้องถิ่น  
 

ในการพัฒนาให้ได้ชุดดัชนีชี้วัดด้านสุขภาพของท้องถิ่น เป็นกระบวนการซึ่งจำเป็นต้องอาศัยหลักการ
และแนวคิดเป็นข้อพิจารณาเป็นพื้นฐานสำหรับการกำหนดกรอบองค์ประกอบหลักในการดำเนินงาน โดยเริ่ม
จากการระบปุัจจัยนำเข้า การจัดการข้อมูล และการกำหนดผลลัพธ์ที่ต้องการ  

3.1 การระบุปัจจัยนำเข้า ได้แก่ การพิจารณาดูว่ามีข้อมูลซึ่งถือเป็นปัจจัยนำเข้าอะไรบ้าง ที่จะใช้
ประเมินสถานะด้านสุขภาพของประชากรในท้องถิ่น เป็นสถานะด้านสุขภาพที่อาจมองได้ทั้งในเชิงลบและเชิง
บวก โดยทั่วไปเรามักสนใจสถานะดังกล่าวในเชิงลบที่เป็นปัญหา เช่น การตายจากอุบัติภัยทางถนน การที่คน
ป่วยจากการรับประทานอาหารไม่ปลอดภัย ทั้งนี้เพราะเป็นประเด็นความเดือดร้อนของทั้งประชาชนและ 
ของบุคลากรที่มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบให้ประชาชนมีสถานะด้านสุขภาพในทางบวก ข้อมูลที่จะเป็นปัจจัยนำเข้า
ในเบื ้องต้นที ่สำคัญจึงเป็นสถานการณ์ที ่จะแสดงออกในการชี ้ถึงประเด็นปัญหาด้านสุขภาพที ่เกิดขึ้น  
กับประชากรในท้องถิ่น และเป็นที่มาของคำหรือวลีสำคัญ (keyword) ที่ใช้ นั่นคือ ดัชนีชี้วัดจำเป็น การจะได้
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ข้อมูลที่ต้องการเราต้องรู้ถึงแหล่งข้อมูลที่เราสามารถเข้าถึงเพ่ือการเก็บรวมรวมข้อมูลได้ คำอธิบายขยายความ
จะได้กล่าวต่อไปในภายใต้หัวข้อ “ประเภทข้อมูล” 

3.2 การจัดการข้อมูล คือ ขั้นตอนการเก็บรวมรวมข้อมูลที่ได้ระบุความต้องการไว้แล้ว การจัดการ
ดังกล่าวต้องใช้วิธีการจัดเก็บที่เหมาะสมตามประเภทข้อมูล คำอธิบายขยายความจะได้กล่าวต่อไปในภายใต้
หัวข้อ “วิธีการเก็บ และเครื่องมือ” 

3.3 การกำหนดผลลัพธ์ คือ การมองถึงลักษณะของข้อมูลที่จัดเก็บแล้ว สามารถนำไปใช้ได้จริง  
ในกระบวนการดำเนินงานสนับสนุนการป้องกันควบคุมโรคที่เป็นปัญหาระดับอำเภอเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต
ประชาชน (District quality of life profile : DQP_DC) ดังนั้น จึงต้องมีการแปลความหมายข้อมูลให้เป็น 
ที่เข้าใจได้อย่างชัดเจน คำสำคัญ (keyword) ที่ใช้ในที่นี้ ได้แก่ การวิเคราะห์และแปลผล ที่ต้องอาศัยวิธีการ
ที่เป็นมาตรฐาน สามารถให้ความหมายที่เข้าใจได้ทั่วไป คำอธิบายขยายความจะได้กล่าวต่อไปในภายใต้
หัวข้อ วิธีการวิเคราะห์และแปลผล 

กล่าวโดยสรุปสำหรับกรอบองค์ประกอบหลักในการพัฒนาชุดดัชนีชี้วัดด้านสุขภาพของท้องถิ่น 
ที่สามารถนำไปใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ ได้แก่ ดัชนีชี้วัดจำเป็น แหล่งข้อมูล วิธีการจัดเก็บ และ วิธีการวิเคราะห์
และแปลผล เพ่ือให้ง่ายและสะดวก จงึขอเสนอให้มีการประมวลรายละเอียดแล้วจึงนำเข้าตาราง ต่อไปนี้   

 

ตารางท่ี 1 องค์ประกอบหลักในการพัฒนาชุดดัชนีชี้วัดด้านสุขภาพของท้องถิ่น 
ดัชนีชี้วัดที่จำเป็น แหล่งข้อมูล วิธีการจัดเก็บ วิธีการวิเคราะห์และแปลผล 
(กรอกรายละเอียด) (กรอกรายละเอียด) (กรอกรายละเอียด) (กรอกรายละเอียด) 
(กรอกรายละเอียด) (กรอกรายละเอียด) (กรอกรายละเอียด) (กรอกรายละเอียด) 
(กรอกรายละเอียด) (กรอกรายละเอียด) (กรอกรายละเอียด) (กรอกรายละเอียด) 
 

4. ประเภทข้อมูล วิธีการเก็บ เครื่องมือ การวิเคราะห์และการแปลผล 
 

ในการพัฒนาชุดดัชนีชี ้ว ัดด้านสุขภาพ วัตถุดิบที ่ใช้นำเข้าสู ่ระบบคือข้อมูลตามนิยามที่ระบุไว้  
ในบทที่ ๑ ในเบื้องต้นจึงมีความจำเป็นต้องทบทวนความเข้าใจถึงลักษณะของข้อมูลที่มีอยู่ตามแหล่งต่างๆ 
ผู้ดำเนินการเก็บข้อมูลควรมีคุณสมบัติเฉพาะงาน ด้วยความรู้ในประเภทข้อมูลตามแหล่งข้อมูลตามธรรมชาติ 
ที่ต้องการมีความรู้ในวิธีการและเครื่องมือที่ต้องใช้เก็บข้อมูลให้สอดคล้องกับแหล่งข้อมูลนั้นๆ อย่างเหมาะสม 
นำไปสู่การแปลผลให้เป็นที่เข้าใจสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงการบริหารงานโครงการต่อไป 

 
4.1 ประเภทข้อมูล   : ข้อมูลสามารถจำแนกตามแหล่งที่อยู่ ได้แก่ แหล่งดั้งเดิม (original) หรือที่

เรียกว่าปฐมภูมิ (Primary) และแหล่งต่อยอดเดิมที่เรียกว่าทุติยภูมิ (Secondary)  
4.1.1  ข้อมูลระดับปฐมภูมิ เป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติจากแหล่งข้อมูลดั้งเดิม เป็นแหล่งข้อมูล 

ในพ้ืนที่ภาคสนาม แหล่งข้อมูลตามธรรมชาติดังกล่าว ได้แก่ สรรพสิ่งที่มีชีวิต และไม่มีชีวิต ซึ่งสามารถแสดงออกและ
สื่อสารได้ด้วยตัวเอง เช่น มนุษย์ และสัตว์บางประเภท แหล่งข้อมูลที่ไม่สามารถแสดงออกได้ด้วยตัวเอง ได้แก่ 
สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ เช่น อาคาร แหล่งน้ำ สถานที่ต่าง ๆ  นอกจากนั้นยังมีสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ เช่น พืชนานา
พันธุ์ เป็นต้น ข้อมูลปฐมภูมิจึงเป็นข้อมูลพ้ืนฐานที่ได้มาจากจุดกำเนิด (origin) ของข้อมูลนั้นๆ  

4.1.2 ข้อมูลระดับทุติยภูมิ เป็นข้อมูลที ่มีผู ้อื ่นที ่เป็นบุคคลหรือหน่วยงานเก็บรวบรวมให้แล้ว 
จากแหล่งปฐมภูมิ ถือเป็นการต่อยอดข้อมูลดั ้งเดิม ในลักษณะของการประมวลผลเพื ่อเป็นสารสนเทศ 
ให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้เลย มีแหล่งเก็บบันทึกข้อมูลไว้ในแหล่งปกติเชิงกายภาพ เช่น แฟ้มเอกสาร
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สิ่งพิมพ์รูปแบบต่าง ๆ เช่น เล่มรายงาน นอกจากนั้นยังมีแหล่งข้อมูลของหน่วยงานที่จัดเก็บในระบบสารสนเทศ
อิเล็กทรอนิกส์ (information technology) ทั ้งที ่สามารถเข้าถึงแบบเฉพาะกิจ (offline) หรือเข้าถึงได้
ตลอดเวลา (online) เช่น ระเบียนรายงานต่างๆ ระบบขอมูลสุขภาพ ของกระทรวงสาธารณสุข (Health Data 
Center : HDC)  

 

4.2 วิธีการเก็บและเครื่องมือ 
 

4.2.1  ข้อมูลระดับปฐมภูมิ เป็นแหล่งข้อมูลต้นทางตามธรรมชาติถือเป็นข้อมูลดิบจากแหล่งดั้งเดิม 
ผู้ดำเนินการเก็บข้อมูลระดับปฐมภูมินี้ ต้องเข้าใจธรรมชาติของแหล่งข้อมูลดังกล่าวที่มีอยู่อย่างกระจัดกระจาย 
ศักยภาพในการถ่ายทอดสื่อสารของข้อมูลจากแหล่งข้อมูลให้ปรากฏ ลักษณะเช่นนี้นำไปสู่ความยากง่ายในการ
เก็บข้อมูล โดยทั่วไปการเก็บข้อมูลเป็นการเก็บรวบรวมจากแหล่งข้อมูลโดยตรง ใช้วิธีการหลัก ได้แก่  
การสัมภาษณ์ การสอบถาม การสนทนากลุ่ม การสำรวจ การจดบันทึก ให้ทราบข้อมูลที่ต้องการและจัดเก็บ
บันทึกข้อมูลที่เก็บไดไ้ว้ใช้ประโยชน์ต่อไป  

วิธีการดังกล่าว สามารถทำได้ด้วยเอกสารสิ่งพิมพ์ที่คุ้นเคยกัน ได้แก่ แบบฟอร์มต่างๆ การเก็บข้อมูล
ในพื้นที่ภาคสนามดังกล่าวนี้หากดำเนินการกับคน อาจดำเนินการกับผู้ให้ข้อมูลที่เป็นรายบุคคลหรือกลุ่มได้  
นอกจากนั้นยังมีการใช้เครื ่องมือในระบบสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ (electronic information system)  
เพื่อช่วยในการจัดเก็บข้อมูลให้ได้ซึ่งใช้ได้ทั้งกรณีแหล่งข้อมูลรายบุคคลและรายกลุ่ม เช่น เครื่องมือที่รู้จักกันดี
และเป็นที่นิยม คือ เครื่องคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ เช่น โน้ตบุ๊ก (notebook) เเท็บเล็ต (tablet) ที่มีแบบฟอร์ม
ต่างๆ ดังกล่าวบรรจุอยู่ในเครื ่องแทนการพกพาเอกสารกระดาษ การจัดเก็บข้อมูลสามารถทำได้ทั้งแบบ
ออฟไลน์ที่เก็บข้อมูลและบันทึกข้อมูลได้ด้วยตนเอง และแบบออนไลน์ทีก่ารจัดเก็บข้อมูลมักเป็นแบบรายบุคคล 
ผู้ให้ข้อมูลหรือคือผู้ถูกถามแต่ละคนเข้าตอบแบบสอบถามตามแบบฟอร์มอัตโนมัติ ที่สร้างด้วยแอปปลิเคชั่น 
เช่น ที่นิยมคือ กูเกิ้ลฟอร์ม (Google Form) ในระบบสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์  

ข้อพิจารณาที่สำคัญในการดำเนินการเก็บข้อมูลปฐมภูมิ คือ ประเด็นทางเทคนิค ได้แก่ การวางแผน
การเก็บข้อมูล การเลือกตัวอย่างแหล่งข้อมูล การควบคุมคุณภาพการเก็บข้อมูลด้วยวิธีการต่างๆ การทวนสอบ
ข้อมูลที่เก็บได ้เป็นต้น  

- การวางแผนการเก็บข้อมูลเป็นการกำหนดทิศทางและการบริหารจัดการการดำเนินงาน เพื่อให้
มั่นใจว่าจะได้ข้อมูลตามที่ต้องการที่สำคัญตามมา  

- การเลือกตัวอย่างแหล่งข้อมูลที่ต้องถูกต้องตามหลักสถิติ  
- การคัดเลือกตัวอย่างและการคำนวนขนาดกลุ่มตัวอย่าง 
- การควบคุมคุณภาพการเก็บข้อมูลด้วยวิธีการต่าง ๆ  
- การตรวจสอบข้อมูลที่จัดเก็บ เพ่ือพิจารณาความถูกต้อง ครบถ้วน และน่าเชื่อถือของข้อมูล  
4.2.2 ข้อมูลระดับทุติยภูมิ สำหรับข้อมูลระดับนี้ซึ่งมาจากแหล่งจากหน่วยงานที่มีการเก็บบันทึก

รวบรวมไว้อย่างเป็นระบบสามารถนำข้อมูลที่มีผู้อื่นเก็บรวบรวมไว้แล้วมาใช้ได้เลย วิธีการจัดเก็บข้อมูลทำได้
โดยการสำรวจ รวบรวม และเก็บบันทึกไว้ใช้ต่อไป ทั้งนี้ผู้เก็บข้อมูลต้องมีกรอบการเก็บข้อมูลตามโครงสร้าง
ข้อมูลที่ต้องการ อย่างไรก็ตามผู้ใช้จะต้องระมัดระวังในการนำข้อมูลประเภทนี้มาใช้ให้มาก เนื่องจากมีโอกาส
เกิดความผิดพลาดของข้อมูลสูง ดังนั้นควรพิจารณาถึงความน่าเชื่อถือของแหล่งข้อมูลเป็นลำดับแรก และ
ตามมาด้วยความทันสมัย และความครบถ้วนของข้อมูลที่ต้องการ 

4.3 การวิเคราะห์และการแปลผล หมายถึง การวิเคราะห์ข้อมูลดิบด้วยวิธีการที่เหมาะสม แล้วแปล
ความหมายของข้อมูล ซึ่งต้องอาศัยวิธีการที่เป็นมาตรฐาน สามารถใช้สื่อสารในคุณลักษณะของข้อมูลที่เก็บได้
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อย่างชัดเจน เป็นที่เข้าใจได้ทั่วไป วิธีการเช่นนี้จึงมีนัยของการวิเคราะห์และแปลผล เช่น ข้อมูลจำนวนผู้ป่วย 
จะแปลผลในเชิงสถานะสุขภาพภาพที่ชี้การเจ็บป่วยได้เป็น อัตราการป่วยรายโรค จึงต้องมีการวิเคราะห์  
และนำเสนอข้อมูลที่แสดงคุณลักษณะที่เป็นอัตราที่สรุปยอดจำนวนเต็มในเชิงเปรียบเทียบกับฐานประชากร  
เป็นต้น   

ตามหลักสถิติศาสตร์ (Statistic Science) การวิเคราะห์ข้อมูลมีวิธีการสำคัญหลายประการ อย่างไร 
ก็ตามในงานสาธารณสุขเรามักจะอ้างอิงถึงการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงระบาดวิทยา เพื่อสื่อสารอย่างเข้าใจได้
เฉพาะในบริบทของงาน ผลการวิเคราะห์โดยทั่วไป มีรูปแบบหลากหลาย ได้แก่ จำนวน (Number) ร้อยละ 
(Percentage) อัตรา (Rate) อัตราส่วน (Ratio) สัดส่วน (Proportion) ที่สามารถสื่อสารความหมายในเบื้องต้นได้ 
สำหรับตัวชี้วัดเฉพาะทางระบาดวิทยา (Parameters) ที่สำคัญ ได้แก่ อุบัติการณ์ (Incidence) และความชุก 
(Prevalence) ของประเด็นปัญหาโรคหรือภัยทางสุขภาพ วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลมีรายละเอียดที่สามารถศึกษา
เพ่ิมเติมไดจ้ากแหล่งวิชาการต่างๆ ในที่นี้จะสรุปรูปแบบที่กล่าวมาโดยสังเขป ดังนี้ 

จำนวน (Number) คือ ยอดนับเต็ม (count) ตามท่ีปรากฏ 
ร้อยละ (Percentage) คือ การเทียบ ยอดนับเต็ม จากฐานยอดนับ ๑๐๐ 
อัตรา คือ ค่าโอกาสที่เป็นไปได้ ของการเกิดหรือการเปรียบเทียบจำนวนความถ่ีของการเกิดโรค หรือ

เหตุการณ์ใดๆ หรือลักษณะบางอย่างในกลุ่มประชากรที่ศึกษา อัตราเป็นรูปแบบหนึ่งที่รวมเอาเรื่องเวลาเข้ามา
คิดด้วย เป็นการวัดการเกิดโรคขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งประกอบด้วย 

๑) ตัวเศษ (Numerator) เป็นจำนวนผู้ป่วยหรือจำนวนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น 
๒) ตัวส่วน (Denominator) เป็นจำนวนประชากรที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคหรือเหตุการณ์ที่สนใจนั้นๆ 

หรือ จำนวนประชากรที่ศึกษา 
๓) เวลา (Time) คือ ช่วงเวลาที่ทำการเฝ้าสังเกตหรือเก็บข้อมูล : เมื่อ k คือ ค่าคงที่ซึ่งมีค่าเท่ากับ 

๑๐๐ หรือ ๑,๐๐๐ หรือ ๑๐๐,๐๐๐ แล้วแต่ความเหมาะสม (๑๐n ) 
 

 

อัตรา = (จำนวนครั้งของเหตุการณ์ที่เกิดข้ึนในช่วงเวลาที่กำหนด/ จำนวนผู้ที่เสี่ยงต่อเหตุการณ์ 
                        ดังกล่าวในช่วงเวลาที่กำหนด) X k 

 

อัตราส่วน คือ ค่าเปรียบเทียบระหว่างตัวเลข ๒ จำนวน หรือ เหตุการณ์ ๒ เหตุการณ์ โดยที่เลขเศษ
ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของเลขตัวส่วน 

X = จำนวนเหตุการณ์ ประชากร ฯลฯ ซึ่งมีลักษณะเฉพาะ 
Y = จำนวนเหตุการณ์ ประชากร ซึ่งมีลักษณะเฉพาะต่างจาก X 
K = ๑ 

 

อัตราส่วน = X/Y * k = X/Y = X:Y 
 
 

สัดส่วน เป็นการวัดร้อยละของการกระจายของเหตุการณ์ย่อยจากเหตุการณ์ทั้งหมด 
X= จำนวนเหตุการณ์ย่อย หรือ จำนวนประชากรที่ประสบเหตุการณ์ย่อยนั้น 
Y= จำนวนเหตุการณ์ทั้งหมดหรือประชากรรวมในทุกเหตุการณ์   
k = ๑๐๐     
 

สัดส่วน= X/Y * k 
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อุบัติการณ์ของโรค (Incidence rate) : ความหมาย จำนวนผู้เป็นโรคที่เกิดขึ้นใหม่ในช่วงเวลา 
ที่สังเกตเป็นการวัดขนาดการเกิดขึ้นใหม่ของโรค หรือการวัดขนาดการเปลี่ยนแปลงสภาพ ( status) จากการ
ปราศจากโรคไปสู่การเป็นโรค 

 

วิธีการคำนวณ 

 

ประชากรกลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดโรคในช่วงเดียวกัน ประมาณได้จาก ประชากรที่เสี่ยงกลางช่วงเวลา 
k = ค่าคงที ่ของหน่วยประชากร อาจมีค่าเท่ากับ ๑๐๐, ๑,๐๐๐, ๑๐,๐๐๐ หรือ ๑๐๐,๐๐๐  

ตามความเหมาะสม 
 หน่วยการวัด อัตราต่อประชากร ๑,๐๐๐ คนต่อปี หรือ ๑๐๐,๐๐๐ คน ต่อป ี

  แหล่งข้อมูล ระเบียนรายงานการเฝ้าระวังโรค ระบบทะเบียนโรค 
ความชุกของโรค (Prevalence rate) : ความหมาย จำนวนคนทั้งหมดที่เกิดโรค หรือขนาดของโรค 

ในประชากรกลุ่มหนึ่ง ณ เวลาใดเวลาหนึ่งหรือภายในช่วงเวลาหนึ่ง 
วิธีการคำนวณ : ความชุกของการเกิดโรคในระดับประชากรในพื้นที่ โดยมีการบันทึกข้อมูลการ

เจ็บป่วยครอบคลุมทุกคน 
 

ความชุกของโรค (Prevalence) =
จำนวนคนท่ีเกิดโรคในประชากรกลุ่มที่สนใจภายในช่วงเวลาหน่ึง

ประชากรทั้งหมดในกลุ่มน้ันภายในช่วงเวลาเดียวกันหรือตัวอย่างท่ีสำรวจ
  x k 

 

(k = ค่าคงที่ของหน่วยประชากร อาจมีค่าเท่ากับ ๑๐๐, ๑,๐๐๐, ๑๐,๐๐๐ หรือ ๑๐๐,๐๐๐ ตามความเหมาะสม) 
หน่วยการวัด ต่อประชากร ๑๐๐, ๑,๐๐๐ หรือ ๑๐๐,๐๐๐ คน 
แหล่งข้อมูล สถิติสาธารณสุข สรุปรายงานการเฝ้าระวังโรค สำนักระบาดวิทยา กระทรวงสาธารณสุข 

(รง. ๕๐๖) รายงานประจำปีของกองต่าง ๆ 
อัตราการตายอย่างหยาบ (crude death rate หรือ crude mortality rate : CDR) : เป็นตัวชี้วัดที่ใช้

ข้อมูลการตาย โดยมีตัวแปรที่สำคัญ คือ เพศ อายุเมื่อตาย สาเหตุการตาย เป็นต้น ใช้จำนวนคนตายทั้งปี หรือ 
ปริมาณการตายในประชากรกลุ่มหนึ่งในหนึ่งปี 

วิธีการคำนวณ 
 

อัตราตายอย่างหยาบต่อพัน (Crude Death Rate: CDR) = 
จำนวนผู้เสียชีวิตในปีน้ัน 

ประชากรกลางปี
 x ๑,๐๐๐ 

 
อัตราป่วยตาย (Case fatality rate: CFR) : จำนวนผู้ป่วยโรคนั้นแล้วตายในช่วงเวลาที่มีการเกิดการ

ระบาดของโรค (outbreak) เป็นการวัดขนาดความรุนแรงของโรคนั้น 
  วิธีการคำนวณ 

   

อัตราป่วยตาย (Case fatality rate) = 
จำนวนผู้ที่เสียชีวิตด้วยสาเหตุจากโรคน้ัน

จำนวนผู้ป่วยเป็นโรคนั้น
 x k 

 

 

(k = ค่าคงที่ของหน่วยประชากร อาจมีค่าเท่ากับ ๑๐๐, ๑,๐๐๐, ๑๐,๐๐๐ หรือ ๑๐๐,๐๐๐ ตามความเหมาะสม) 
หน่วยการวัด อัตราต่อประชากรผู้ป่วย ๑๐๐ หรือ ๑,๐๐๐ 
 

อุบัติการณ์ของโรค (Incidence) = จำนวนผู้ป่วยรายใหม่ด้วยโรคที่สนใจในช่วงเวลาหนึ่ง x k 
                                      จำนวนผู้ป่วยรายใหม่ด้วยโรคที่สนใจในช่วงเวลาหนึ่ง 
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ในการเรียบเรียงผลการวิเคราะห์ข้อมูลและการแปลผลการวิเคราะห์ควรใช้วิธีการนำเสนอประกอบ
เพื่อให้เกิดความน่าสนใจเพิ่มขึ้น เช่น การใช้ตารางแสดงเพื่อการจัดหมวดหมู่ของข้อมูล การใช้กราฟเส้น  
กรณีเป็นข้อมูลเชิงปริมาณ เพ่ือแสดงแนวโน้มการเกิดโรค การศึกษาความเป็นไปของลักษณะธรรมชาติของโรค
ในแต่ละช่วงเวลา การใช้แผนภูมิแท่งสำหรับนำเสนอข้อมูลปริมาณชนิดไม่ต่อเนื ่องหรือข้อมูลคุณภาพ  
เพื่อเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มพื้นที่ หรือช่วงเวลา การนำเสนอด้วยแผนที่แสดงความมากน้อยของการเกิดโรค
หรือปัญหาในแต่ละพ้ืนที่เพ่ือแสดงการกระจายของปัญหาในแต่ละพ้ืนที่ เป็นต้น 

 
5. ขั้นตอนการบริหารจัดการ 
 

กำหนดให้มีทีมงานระดับอำเภอ ในรูปคณะทำงานโครงการฯ ภายใต้การอำนวยการของคณะกรรมการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) เพ่ือดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 

 

๕.๑ ขั้นการวางแผน (Planning)  
 

1) กำหนดกรอบการพัฒนาชุดดัชนีชี้วัดจำเป็นระดับอำเภอ 
2) ประชุมผู ้เช ี ่ยวชาญเพื ่อให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาชุดดัชนีชี ้ว ัดจำเป็น 

ระดับอำเภอ 
3) จัดเวทีรับฟังความคิดเห็น และสำรวจความคิดเห็นออนไลน์ จากผู้มีส่วนได้เสียจากหน่วยงาน

ระดับอำเภอ 
4) นำข้อคิดเห็นมาปรับปรุงและจัดทำแนวทางการพัฒนาชุดดัชนีช ี ้ว ัดจำเป็นระดับอำเภอ 

ที่ครอบคลุมประเด็นปัญหาที่มีความสำคัญ 
 

๕.๒ ขั้นการปฏิบัติตามแผน (Implementing) 
 

๕) คณะทำงานโครงการฯ เก็บรวบรวมข้อมูลในพื้นที่เป้าหมายตามกรอบองค์ประกอบหลักในการ
พัฒนาชุดดัชนีชี้วัดจำเป็นเพื่อการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ทั้งนี้ให้พิจารณาถึงความ
เหมาะสมของวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และแหล่งข้อมูลที่กล่าวถึงว่าด้วยวิธีการเก็บข้อมูลและ
เครื่องมือ 

 

๕.๓ ขั้นการสังเกตและบันทึกผล (Observing and Recording) 
 

๖) คณะทำงานโครงการฯ ร่วมพัฒนาชุดดัชนีชี ้วัดจำเป็นเพื่อการป้องกันควบคุมโรคหรือปัญหา
สุขภาพในพ้ืนที่ทดลองและถอดบทเรียนเพ่ือการแก้ไขปรับปรุงการดำเนินการเฉพาะหน้า 

 

๕.๔ ขั้นการสะท้อนผล (Reflecting) 
 

๗) สะท้อนผลลัพธ์และปรับปรุงชุดดัชนีชี้วัดจำเป็นเพ่ือการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพระหว่าง
การลงพื ้นที ่และจัดเวทีสะท้อนผลลัพธ์การพัฒนา รวมถึงสรุปบทเรียนเพื ่อการปรับปรุง 
การดำเนินการต่อไป 

  สํา
นัก

งาน
คณ

ะก
รรม

กา
รผ
ู้ทร
งค
ุณวุ

ฒิ 
กร
มค
วบ
คุม
โรค



 

คู่มือการพัฒนาชุดดชันีชี้วดัจำเป็นในการป้องกันควบคุมโรคที่เป็นปญัหาระดับอำเภอ 
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน (District Quality of life Profile : DQP_DC)  

สำนักงานคณะกรรมการผูท้รงคณุวุฒิ กรมควบคุมโรค 

15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สํา
นัก

งาน
คณ

ะก
รรม

กา
รผ
ู้ทร
งค
ุณวุ

ฒิ 
กร
มค
วบ
คุม
โรค



 

คู่มือการพัฒนาชุดดชันีชี้วดัจำเป็นในการป้องกันควบคุมโรคที่เป็นปญัหาระดับอำเภอ 
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน (District Quality of life Profile : DQP_DC)  

สำนักงานคณะกรรมการผูท้รงคณุวุฒิ กรมควบคุมโรค 

16 

บทที่ ๓ 
แนวทางการพัฒนาชุดดัชนีชี้วัดจำเป็นในการป้องกันควบคุมโรคหรือปัญหาสุขภาพเชิงประเด็น 

กรณีตัวอย่างกรอบแนวทางการพัฒนา ๔ ประเด็น 
 

ชุดดัชนีชี้วัดจำเป็นในการสนับสนุนการป้องกันควบคุมโรคหรือปัญหาสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ประชาชนระดับอำเภอ (District Quality of life : DQP_DC) มีขั้นตอนเริ่มต้นซึ่งไม่ได้กล่าวถึงในรายละเอียด 
ได้แก่ การคัดเลือกประเด็น โรคหรือปัญหาสุขภาพสนใจอันเนื่องจากอุบัติการณ์ท่ีเกิดขึ้น ทั้งนีก้ารคัดเลือกให้ได้
ประเด็นปัญหามีหลักการง่าย ๆ ว่าด้วยนิยามของปัญหา ดังนี้ 

 
 

  ปัญหาสุขภาพ = (สภาวะสาธารณสุขที่ควรจะเป็น - สภาวะสาธารณสุขที่เป็นอยู่) X ความห่วงใย (concern) 
 

 

ค่าของปัญหาโรคหรือภัยทางสุขภาพต่างๆ ที่เลือกมาเป็นรายการเบื้องต้นจะถูกนำมาเปรียบเทียบกัน 
ได้ลำดับจากมากไปน้อยแสดงความจำเป็นที ่ต้องได้รับการแก้ไข  ทั ้งนี ้การคัดเลือกให้ได้ประเด็นปัญหา 
ด้วยหลักการดังกล่าวควรผ่านการพิจารณาในที่ประชุมของผู ้มีส ่วนได้ส่วนเสีย (stakeholders) นั่นคือ 
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) โดยเฉพาะในประเด็น “ความห่วงใย” ซึ่งมักมีมุมมอง 
ที่ต่างกันในเบื้องต้น จึงจำเป็นต้องหาข้อยุติเพื่อให้มีการยอมรับกันในผลของการคัดเลือกประเด็นปัญหา 
ตั้งแต่เริ่มต้นการดำเนินงาน  

ในที่นี้จะขอนำเสนอรายละเอียดของกรณีตัวอย่าง ๔ ประเด็น ได้แก่  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ในการวางแผนการเก็บข้อมูล ผู ้รับผิดชอบสามารพิจารณากรอบแนวทางฯ ตามตารางที ่ให้ไว้

ดังต่อไปนี้ ผู้รับผิดชอบอาจกำหนดสาระสำคัญในแต่ละองค์ประกอบ (ดัชนีชี้วัดจำเป็นที่จำเป็น แหล่งข้อมูล 
วิธีการจัดเก็บ วิธีการวิเคราะห์และแปลผล) ตามความเหมาะสม ที่สอดคล้องกับสถานการณ์จริง ข้อจำกัด ของ
พ้ืนที่เป้าหมาย โดยทบทวนเพ่ิมเติมได้จาก บทที่ ๒   

1. 
โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 
และปัจจัยเสี่ยง 

 

2. 
การจัดการขยะ 

3. 
ความปลอดภัยทางถนน 

4. 
อาหารปลอดภัย  

(ด้านสารเคมีกำจัดศัตรูพืช) 
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กรอบการพัฒนาชุดดัชนีชี้วัดจ าเป็นในการสนับสนุนการป้องกันควบคุมโรคที่เป็นปัญหาระดับอ าเภอ 
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน (District quality of life profile : DQP_DC) 

 
 

ประเด็นข้อมูลทั่วไป (ข้อมูลเชิงปริมาณ) 
 

กลุ่มดัชนีชี้วัดจ าเป็น/ตัวแปร 
ดัชนีชี้วัดจ าเป็น/ตัวแปร

ส าคัญ 
แหล่งข้อมูล วิธีการจัดเก็บ วิธีการวิเคราะห์และแปลผล 

ที่ตั้งและอาณาเขต ที่ตั้ง ที่ว่าการอ าเภอ ส ารวจเอกสารรายงานประจ าปี สรุปย่อ สาระส าคัญ 
อาณาเขต ที่ว่าการอ าเภอ 
แหล่งน้ า สาธารณะ ทสจ ชลประทาน 
สภาพภูมิประเทศ ที่ว่าการอ าเภอ 
สภาพภูมิอากาศ ที่ว่าการอ าเภอ/ สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัด 

ข้อมูลการปกครอง เขตการปกครองของอ าเภอ ที่ว่าการอ าเภอ/ อบต. ส ารวจเอกสารรายงานประจ าปี สรุปย่อ สาระส าคัญ 
โครงสร้างประชากร จ านวนหมู่บ้าน ที่ว่าการอ าเภอ/ อบต./ โรงพยาบาลชุมชน/ 

รพ.สต./ สสอ. 
ส ารวจเอกสารรายงานประจ าปี สรุปย่อ สาระส าคัญ 

จ านวนต าบล ที่ว่าการอ าเภอ/ อบต./ โรงพยาบาลชุมชน/ 
รพ.สต./ สสอ. 

ส ารวจเอกสารรายงานประจ าปี สรุปย่อ สาระส าคัญ 

จ านวนประชากรรายต าบลแยก
เพศ/อายุ 

ที่ว่าการอ าเภอ/ อบต./ โรงพยาบาลชุมชน/ 
รพ.สต./ สสอ. 

ส ารวจเอกสารรายงานประจ าปี จ านวนประชากรรายต าบล
แยกเพศ/อายุ 
อัตราส่วนการพ่ึงพิง จ านวนประชากรรายต าบล 

แยกอายุ (ตามพีระมิด ปชก. 
จาก HDC) 

ที่ว่าการอ าเภอ/ อบต./ โรงพยาบาลชุมชน/ 
รพ.สต./ สสอ. 

จ านวนครัวเรือน ที่ว่าการอ าเภอ/ อบต./ โรงพยาบาลชุมชน/ 
รพ.สต./ สสอ. 

ส ารวจเอกสารรายงานประจ าปี จ านวนครัวเรือนรายต าบล 
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กลุ่มดัชนีชี้วัดจ าเป็น/ตัวแปร 
ดัชนีชี้วัดจ าเป็น/ตัวแปร

ส าคัญ 
แหล่งข้อมูล วิธีการจัดเก็บ วิธีการวิเคราะห์และแปลผล 

ข้อมูลการเกิด อัตราการตายทารกแรกเกิด โรงพยาบาลชุมชน/ รพ.สต./ สสอ./ ข้อมูล
ทะเบียนราษฎร์ (เกิด-ตาย) 

ส ารวจเอกสารรายงานประจ าปี อัตราต่อพันประชากร  
รายต าบล 
 

จ านวนทารกเกิดแยกตามอายุ
มารดา (รายเดือน รายปี) 

โรงพยาบาลชุมชน/ รพ.สต./ สสอ./ ข้อมูล
ทะเบียนราษฎร์ (เกิด-ตาย) 

จ านวนทารกเกิดแยกตามอายุ
มารดา (รายเดือน รายปี ) 
รายต าบล 

จ านวนทารกเกิด แยกตาม
น้ าหนักแรกเกิด  
(รายเดือน รายปี) 

โรงพยาบาลชุมชน/ รพ.สต./ สสอ./ ข้อมูล
ทะเบียนราษฎร์ (เกิด-ตาย) 

จ านวนทารกเกิด แยกตาม
น้ าหนักแรกเกิด รายต าบล 

ข้อมูลการตาย อัตราการตาย โรงพยาบาลชุมชน/ รพ.สต./ สสอ./ ข้อมูล
ทะเบียนราษฎร์ (เกิด-ตาย) 

ส ารวจเอกสารรายงานประจ าปี จ านวนคนตายในเขตพ้ืนที่
หนึ่ง หรือในกลุ่มประชากร
หนึ่งในเวลา ๑ ปี ต่อ 
ประชากร ๑,๐๐๐ คน ซึ่งมี
สูตรดังนี้ จ านวนคนตาย
ทั้งหมดใน ๑ ปี x๑,๐๐๐ คน/
จ านวนประชากรกลางปี 
(หรือเฉลี่ย) 

จ านวนตาย รายสาเหตุ  
แยกเพศ (รายเดือน รายปี) 

โรงพยาบาลชุมชน/ รพ.สต./ สสอ./ ข้อมูล
ทะเบียนราษฎร์ (เกิด-ตาย) 

จ านวนตาย รายต าบล  
แยกสาเหตุ แยกเพศ  
(รายเดือน รายปี) 

จ านวนตาย รายสาเหตุ  
แยกอายุ (รายเดือน รายปี) 

โรงพยาบาลชุมชน/ รพ.สต./ สสอ./ ข้อมูล
ทะเบียนราษฎร์ (เกิด-ตาย) 

จ านวนตาย รายต าบล 
แยกสาเหตุ แยกอายุ  
(รายเดือน รายปี) 
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กลุ่มดัชนีชี้วัดจ าเป็น/ตัวแปร 
ดัชนีชี้วัดจ าเป็น/ตัวแปร

ส าคัญ 
แหล่งข้อมูล วิธีการจัดเก็บ วิธีการวิเคราะห์และแปลผล 

จ านวนตาย โรคเบาหวาน  
แยกเพศ 

โรงพยาบาลชุมชน/ รพ.สต./ สสอ./ ข้อมูล
ทะเบียนราษฎร์ (เกิด-ตาย) 

จ านวนตาย โรคเบาหวาน 
รายต าบล แยกเพศ 

จ านวนตาย อุบัติเหตุจราจร 
แยกอายุ 

โรงพยาบาลชุมชน/ รพ.สต./ สสอ./ ข้อมูล
ทะเบียนราษฎร์ (เกิด-ตาย) 

จ านวนตาย อุบัติเหตุจราจร 
รายต าบล แยกอายุ 

ข้อมูลเฝ้าระวังโรคติดต่อ จ านวนป่วย รายโรค แยกเพศ-
อายุ รายอ าเภอ (รายสัปดาห์/
เดือน/ปี ) 

ข้อมูลเฝ้าระวังโรค (จากฐานข้อมูล ๕๐๖) 
จากโรงพยาบาลชุมชน/ รพ.สต./ สสอ. 

ส ารวจเอกสารรายงานประจ าปี จ านวนป่วย รายโรค  
รายต าบล แยกเพศ-อายุ   
(รายสัปดาห์ /เดือน/ปี ) 
อัตราป่วยหรืออัตราอุบัติการณ์ 
การวิเคราะห์การกระจาย 
ของโรคด้านบุคคล เวลา และ
สถานที่ 

จ านวนตาย รายโรค แยกเพศ-
อายุ รายอ าเภอ (รายสัปดาห์ 
รายเดือน รายปี ) 

ข้อมูลเฝ้าระวังโรค (จากฐานข้อมูล ๕๐๖) 
จากโรงพยาบาลชุมชน/ รพ.สต./ สสอ. 
 

จ านวนตาย รายโรค  
รายต าบล 
แยกเพศ-อายุ   (รายสัปดาห์ 
รายเดือน รายปี) 
อัตราตายการวิเคราะห์การ
กระจายของโรคด้านบุคคล 
เวลาและสถานที่ 

อัตราป่วยตาย รายโรค แยก
เพศ-อายุ รายอ าเภอ (รายปี) 

ข้อมูลเฝ้าระวังโรค (ฐานข้อมูล ๕๐๖) จาก
โรงพยาบาลชุมชน/ รพ.สต./ สสอ. 

จ านวนการเสียชีวิตในกลุ่ม
ประชาชนของ "ผู้ป่วย" ตลอด
การด าเนินโรค ส่วนใหญ่แสดง
เป็นร้อยละ รายโรค แยกเพศ-
อายุ รายต าบล (รายปี) 
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กลุ่มดัชนีชี้วัดจ าเป็น/ตัวแปร 
ดัชนีชี้วัดจ าเป็น/ตัวแปร

ส าคัญ 
แหล่งข้อมูล วิธีการจัดเก็บ วิธีการวิเคราะห์และแปลผล 

ข้อมูลบริการสุขภาพ จ านวนป่วย/ความชุกโรคเรื้อรัง 
รายต าบล/สถานบริการใน
อ าเภอ 

- รพ.สต/ สสอ./รพช./เอกชน 
- เอกสารรายงานประจ าปี 
- HDC 
 

- ส ารวจเอกสารรายงาน
ประจ าปี 

- ส ารวจข้อมูลในระบบ HDC 

น าเสนอจ านวน แยกราย
ต าบล 

จ านวน/ร้อยละการควบคุมโรค
เรื้อรังได้ รายต าบล/สถาน
บริการในอ าเภอ 
จ านวน/ร้อยละการคัดกรอง
สุขภาพ รายต าบล/สถาน
บริการในอ าเภอ 
ร้อยละภาวะอ้วน รายต าบล/
สถานบริการในอ าเภอ 
ร้อยละการฝากครรภ์คุณภาพ             
รายต าบล/สถานบริการ  
ในอ าเภอ 
ความครอบคลุมการได้รับวัคซีน           
รายต าบล/สถานบริการใน
อ าเภอ 
 

ข้อมูลทรัพยากรสุขภาพ จ านวนบุคลากรประจ า 
ตามต าแหน่งของสถานบริการ
สาธารณสุขในภาครัฐและ
เอกชน (รพ.สต/ สสอ./รพช./
เอกชน) 

รพ.สต/ สสอ./รพช./เอกชน - ส ารวจเอกสารรายงาน
ประจ าปี  

- ส ารวจข้อมูลในระบบ HDC 

น าเสนอจ านวน  
แยกรายต าบล 
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กลุ่มดัชนีชี้วัดจ าเป็น/ตัวแปร 
ดัชนีชี้วัดจ าเป็น/ตัวแปร

ส าคัญ 
แหล่งข้อมูล วิธีการจัดเก็บ วิธีการวิเคราะห์และแปลผล 

การมีบุคลากรหมุนเวียน 
ตามต าแหน่งของ รพ.สต. 

รพ.สต./ สสอ. ส ารวจเอกสารรายงานประจ าปี 

จ านวนครุภัณฑ์การแพทย์ 
ของ รพ.สต. 
จ านวนสิ่งก่อสร้างของ รพ.สต. 
รายได้และรายจ่ายของ รพ.สต. 
ผลการประเมิน รพ.สต.ติดตาว 
จ านวนเครือข่ายสุขภาพ 

ข้อมูลด้านสังคม จ านวนโรงเรียนและสถาบัน 
การศึกษาของภาครัฐและ
เอกชนรายอ าเภอ 

ที่ว่าการอ าเภอ/ อบต./ โรงพยาบาลชุมชน/ 
รพ.สต./ สสอ. 
อปท. 

ส ารวจเอกสารรายงานประจ าปี น าเสนอจ านวน แยกราย
ต าบล 

จ านวนนักเรียน นักศึกษา 
จ าแนกรายโรงเรียนและ
สถาบันการศึกษาของอ าเภอ 
จ านวนวัด ศาสนสถานต่างๆ 
รายอ าเภอ 
ขนบธรรมเนียมประเพณีที่
ส าคัญของอ าเภอ 
โบราณสถานและโบราณวัตถุที่
ส าคัญของอ าเภอ 
ภาษาท่ีใช้และวัฒนธรรมที่
ส าคัญของอ าเภอ 
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กลุ่มดัชนีชี้วัดจ าเป็น/ตัวแปร 
ดัชนีชี้วัดจ าเป็น/ตัวแปร

ส าคัญ 
แหล่งข้อมูล วิธีการจัดเก็บ วิธีการวิเคราะห์และแปลผล 

จ านวนชนกลุ่มน้อย 
ปราชญ์ชาวบ้าน และบุคคลที่
นับถือในอ าเภอ 
จ านวนกลุ่มและสมาชิกกลุ่ม
ต่างๆ เช่น กลุ่มออมทรัพย์ 
มูลนิธิ NGO เป็นต้น 
จ านวนห้าง ตลาดนัด บขส. 
สถานีขนส่ง ปั้มน้ ามัน 
จ านวนศูนย์เยาวชน/ศูนย์กีฬา/
สนามกีฬา 
จ านวนและพ้ืนที่
สวนสาธารณะ/สถานที่พักผ่อน 

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ รายได้เฉลี่ยของครัวเรือน 
ต่อเดือน 

ที่ว่าการอ าเภอ/ อบต./ โรงพยาบาลชุมชน/ 
รพ.สต./ สสอ. /อปท. 

ส ารวจเอกสารรายงานประจ าปี น าเสนอจ านวน แยกราย
ต าบล 

รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี 
อาชีพหลักของคนในอ าเภอ 
สถาบันและการรวมกลุ่มของ
ผู้ประกอบการ 
ศูนย์กลางการค้าและการตลาด
ที่ส าคัญ 
จ านวนนักท่องเที่ยวที่เข้าพัก 
ในอ าเภอรายเดือน 
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กลุ่มดัชนีชี้วัดจ าเป็น/ตัวแปร 
ดัชนีชี้วัดจ าเป็น/ตัวแปร

ส าคัญ 
แหล่งข้อมูล วิธีการจัดเก็บ วิธีการวิเคราะห์และแปลผล 

ก าลังแรงงาน (ผู้มีงานท า  
ผู้ว่างงาน ผู้รอฤดูกาล) 
จ านวนคนมีงานท า แยกแรงงาน
ภาคการเกษตร/นอกภาค
การเกษตร 
จ านวนคนวา่งงาน 
จ านวนกองทุนหมู่บา้นของอ าเภอ 
จ านวนครัวเรือนที่ท าการเกษตร
อินทรีย์ รายต าบล 
จ านวนธนาคารและสถาบัน
การเงินของอ าเภอ 
สถาบนัและการรวมกลุ่มของ
ผู้ประกอบการ 
ศูนย์กลางการค้าและการตลาดที่
ส าคัญ 
ประเภทและปริมาณการค้ากับ
ประเทศเพื่อนบ้าน (ถ้ามี) 
จ านวนแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ 
โบราณสถาน โบราณวัตถุ 
จ านวนศูนยบ์ริการท่องเที่ยวของ
ราชการและเอกชน 
จ านวนโรงแรม/ที่พัก 
จ านวนแรงงานต่างด้าว 
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กลุ่มดัชนีชี้วัดจ าเป็น/ตัวแปร 
ดัชนีชี้วัดจ าเป็น/ตัวแปร

ส าคัญ 
แหล่งข้อมูล วิธีการจัดเก็บ วิธีการวิเคราะห์และแปลผล 

ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม ปริมาณขยะ จ าแนกตาม
ประเภทต่อวันรายต าบล (ขยะ
เปียก ขยะอันตราย ขยะรีไซเคิล 
ขยะทั่วไป) 

อปท. ส ารวจเอกสารรายงานประจ าปี น าเสนอจ านวน แยกราย
ต าบล 

จ านวนแหล่งก าจัดขยะของ
อ าเภอ 

อปท. 

จ านวนรถเก็บขยะรายต าบล อปท. 
จ านวนครัวเรือนที่ไม่สามารถหา
น้ าสะอาดดื่มได้เพียงพอตลอดปี
จ าแนกรายต าบล 

ประปาหมู่บ้าน/อปท 

จ านวนหมู่บ้านที่ไม่มีน้ าประปา 
ใช้จ าแนกรายต าบล 

ประปาหมู่บ้าน/อปท 
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กรอบการพัฒนาชุดดัชนีชี้วัดจ าเป็นในการสนับสนุนการป้องกันควบคุมโรคที่เป็นปัญหาระดับอ าเภอ 
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน (District quality of life profile : DQP_DC) 

 

ประเด็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (ข้อมูลเชิงปริมาณ) 
 

ดัชนีชี้วัดจ าเป็นที่จ าเป็น แหล่งข้อมูล วิธีการจัดเก็บ วิธีการวิเคราะห์และแปลผล 

๑. ความชุกของโรคไม่ติดต่อ (โรคเบาหวาน, ความดันโลหิตสูง, 
หัวใจและหลอดเลือด)ในประชากรอายุ ๑๕ ปีขึ้นไป 
ในพ้ืนที่อ าเภอ 

ระบบรายงาน/คลังข้อมูลการแพทย์
และสุขภาพ (HDC)/ HosXp/ JHCIS 

 ใช้ข้อมูลในโปรแกรมสถานบริการ
สุขภาพ เช่น   HosXp และ JHCIS 

อัตราความชุก (Prevalence rate) 

๒. อัตราป่วยโรคไม่ติดต่อ (โรคเบาหวาน, ความดันโลหิตสูง, 
หัวใจและหลอดเลือด) รายใหม่ที่ได้รับการวินิจฉัยใน
ปีงบประมาณในพ้ืนที่อ าเภอ 

ระบบรายงาน/คลังข้อมูลการแพทย์
และสุขภาพ (HDC)/ HosXp/ JHCIS 

ใช้ข้อมูลในโปรแกรมสถานบริการ
สุขภาพ เช่น   HosXp และ JHCIS 

อัตราป่วยรายใหม่หรืออัตรา
อุบัติการณ์ (Incidence rate) 

๓. ร้อยละของผู้เสียชีวิตจากโรคไม่ติดต่อ(โรคเบาหวาน, 
ความดันโลหิตสูง, หัวใจและหลอดเลือด) ในพ้ืนที่อ าเภอ 

ระบบรายงาน/คลังข้อมูลการแพทย์
และสุขภาพ (HDC)/ HosXp/ JHCIS 

ใช้ข้อมูลในโปรแกรมสถานบริการ
สุขภาพ เช่น   HosXp และ JHCIS 

ร้อยละ/อัตราตาย 

๔. ร้อยละผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ าตาลได้ดี 
ในพ้ืนที่อ าเภอ 

ระบบรายงาน/คลังข้อมูลการแพทย์
และสุขภาพ (HDC)/ HosXp/ JHCIS 

ใช้ข้อมูลในโปรแกรมสถานบริการ
สุขภาพ เช่น   HosXp และ JHCIS 

ร้อยละผู้ป่วยโรคเบาหวานที่
ควบคุมระดับน้ าตาลได้ดี 
ในพ้ืนที่อ าเภอ 

๕. ร้อยละผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมความดันโลหิต
ได้ในพ้ืนที่อ าเภอ 

ระบบรายงาน/คลังข้อมูลการแพทย์
และสุขภาพ (HDC)/ HosXp/ JHCIS 

ใช้ข้อมูลในโปรแกรมสถานบริการ
สุขภาพ เช่น   HosXp และ JHCIS 

ร้อยละผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง
ที่ควบคุมความดันโลหิตได้ 
ในพ้ืนที่อ าเภอ 

๖. ร้อยละของประชากรอายุ ๓๕ ปี ขึ้นไปที่ได้รับการคัด
กรองโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงในพ้ืนที่อ าเภอ 

ระบบรายงาน/คลังข้อมูลการแพทย์
และสุขภาพ (HDC)/ HosXp/ JHCIS 

ใช้ข้อมูลในโปรแกรมสถานบริการ
สุขภาพ เช่น   HosXp และ JHCIS 

 ร้อยละของประชากรอายุ ๓๕ ปี 
ขึ้นไปที่ได้รับการคัดกรอง
โรคเบาหวานและโรคความดัน
โลหิตสูงในพ้ืนที่อ าเภอ 
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ดัชนีชี้วัดจ าเป็นที่จ าเป็น แหล่งข้อมูล วิธีการจัดเก็บ วิธีการวิเคราะห์และแปลผล 

๗. ความชุกของผู้สูบบุหรี่ของประชากรไทยอายุ ๑๕ ปีขึ้นไป
ในพ้ืนที่อ าเภอ 

ระบบรายงาน/คลังข้อมูลการแพทย์
และสุขภาพ (HDC)/ HosXp/ JHCIS 

ใช้ข้อมูลในโปรแกรมสถานบริการ
สุขภาพ เช่น   HosXp และ JHCIS 

ความชุกของผู้สูบบุหรี่ของ
ประชากรไทยอายุ ๑๕ ปีขึ้นไป 
ในพ้ืนที่อ าเภอ 

๘. ความชุกของผู้บริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ในประชากรไทย 
อายุ ๑๕-๑๙ ปีในพ้ืนที่อ าเภอ 
ร้อยละของประชากรอายุ ๑๕ ปีขึ้นไปที่ได้รับการประเมิน
พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในพ้ืนที่อ าเภอ/
Event Base ของภาคส่วนต ารวจ/ประชาชน/สถานศึกษา 

ระบบรายงาน/คลังข้อมูลการแพทย์
และสุขภาพ (HDC)/ HosXp/ JHCIS 
ระบบรายงานในสถานศึกษา 
ระบบรายงานต ารวจ/CRIME 

ใช้ข้อมูลในโปรแกรมสถานบริการ
สุขภาพ เช่น HosXp และ JHCIS 
 

ความชุกของผู้บริโภคเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ในประชากรไทย 
อายุ ๑๕-๑๙ ปีในพ้ืนที่อ าเภอ 

๙. ร้อยละของประชากรอายุ ๑๕ ปีขึ้นไป  
ที่มีภาวะอ้วนในพ้ืนที่อ าเภอ 
๙.๑ ร้อยละของเด็กอายุ ๖-๑๔ ปี สูงดีสมส่วน 
๙.๒ ร้อยละของเด็กอายุ ๑๕-๑๘ ปี สูงดีสมส่วน 
๙.๓ ร้อยละของประชากรวัยท างานอายุ ๑๘-๕๙ ปี 
มีค่าดัชนีมวลกายปกติ 
๙.๔ ร้อยละของประชากรอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป มีค่าดัชนีมวลกาย
ปกติ 

ระบบรายงาน/คลังข้อมูลการแพทย์
และสุขภาพ (HDC)/ HosXp/ JHCIS 
ระบบรายงานในสถานศึกษา 
 

ใช้ข้อมูลในโปรแกรมสถานบริการ
สุขภาพ เช่น   HosXp และ JHCIS 
ระบบรายงานในสถานศึกษา 

-ร้อยละของประชากรอายุ ๑๕ ปี
ขึ้นไป (๙.๑-๙.๔) ที่มีภาวะอ้วน 
ในพ้ืนที่อ าเภอ 
-ค่าดัชนีมวลกาย (BMI) ของ
ประชากรอายุ ๑๕ ปีขึ้นไป  
(๙.๑-๙.๔) 

๑๐. ร้อยละของประชากรอายุ ๑๕ ปีขึ้นไปบริโภคเกลือและ
โซเดียมตามค าแนะน าที่ควรบริโภคต่อวันในพื้นท่ีอ าเภอ 
ร้อยละของประชากรอายุ ๗ ปีขึ้นไปมีความรู้เกี่ยวกับ 
การบริโภคอาหาร หวาน มัน เค็ม ที่ส่งผลต่อสุขภาพ 

- ระบบรายงาน/คลังข้อมูลการแพทย์
และสุขภาพ (HDC)/ HosXp/ JHCIS 
- ระบบรายงานในสถานศึกษา 

ใช้ข้อมูลในโปรแกรมสถานบริการ
สุขภาพ เช่น   HosXp และ JHCIS 
ระบบรายงานในสถานศึกษา 

ร้อยละของประชากรอายุ ๑๕ ปี 
ขึ้นไปบริโภคเกลือและโซเดียม 
ตามค าแนะน าที่ควรบริโภคต่อวัน
ในพ้ืนที่อ าเภอ 
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ดัชนีชี้วัดจ าเป็นที่จ าเป็น แหล่งข้อมูล วิธีการจัดเก็บ วิธีการวิเคราะห์และแปลผล 
๑๑. จ านวนประชาชนที่มีอายุตั้งแต่ ๑๕ ปี ขึ้นไปที่มีการออก
ก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ อย่างน้อย ๓-๕ ครั้ง/สัปดาห์ใน
พ้ืนที่อ าเภอ 

ระบบรายงาน/คลังข้อมูลการแพทย์
และสุขภาพ (HDC)/ HosXp/ JHCIS 
ระบบรายงานในสถานศึกษา 

ใช้ข้อมูลในโปรแกรมสถานบริการ
สุขภาพ เช่น   HosXp และ JHCIS 
ระบบรายงานในสถานศึกษา 

ร้อยละของประชาชนที่มีอายุตั้งแต่ 
๑๕ ปี ขึ้นไปที่มีการออกก าลังกาย
อย่างสม่ าเสมอ อย่างน้อย ๓-๕ คร้ัง/
สัปดาห์ในพืน้ที่อ าเภอ 

๑๒. ร้อยละของประชากรที่ใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืช  
ในชีวิตประจ าวัน 

App Smart อสม. ออนไลน์ 
เกษตรอ าเภอ  

ผ่าน App Smart อสม. ออนไลน์ ร้อยละของประชากรที่ใช้สารเคมี
ก าจัดศัตรูพืช ในชีวิตประจ าวัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สํา
นัก

งาน
คณ

ะก
รรม

กา
รผ
ู้ทร
งค
ุณวุ

ฒิ 
กร
มค
วบ
คุม
โรค



คู่มือการพัฒนาชุดดชันีชี้วดัจ าเป็นในการป้องกันควบคุมโรคที่เป็นปญัหาระดับอ าเภอ 
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน (District Quality of life Profile : DQP_DC)  

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรผูท้รงคณุวุฒิ กรมควบคุมโรค 

28 

กรอบการพัฒนาชุดดัชนีชี้วัดจ าเป็นในการสนับสนุนการป้องกันควบคุมโรคที่เป็นปัญหาระดับอ าเภอ 
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน (District quality of life profile : DQP_DC) 

 

ประเด็นปัญหาการจัดการขยะ (ข้อมูลเชิงปริมาณ) 
  

ดัชนีชี้วัดจ าเป็นที่จ าเป็น แหล่งข้อมูล วิธีการจัดเก็บ วิธีการวิเคราะห์และแปลผล 

๑. ปริมาณขยะที่เหลือตกค้างต่อวันใน
พ้ืนที่อ าเภอจ าแนกตามประเภทขยะ 
(ขยะทั่วไป ขยะติดเชื้อ ขยะอันตราย) 
 

ครัวเรือน 
- อปท. (มฝ๑/มฝ.๒) 
 
ภาคอุตสาหกรรม 
- รายงานของสถานประกอบการ 
- ขยะติดเชื้อ แหล่งข้อมูลจาก รพ.สต. 

- เก็บข้อมูลเชิงปริมาณ 
- ค านวณจากจ านวนประชากรx๑.๑๕ 
กก./คน/วัน 
- ขยะติดเชื้อเก็บข้อมูลจาก
โรงพยาบาล 
- ข้อมูลรายงานจากกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม (อุตสาหกรรมจังหวัด) 

กรณีท่ี ๑ ข้อมูลที่เก็บได้จริง 
- ปริมาณขยะที่ท้องถิ่นเก็บได้ทั้งหมด  
– ขยะที่ท้องถิ่นน าไปก าจัดได้ 
กรณีท่ี ๒ ข้อมูลที่ไม่สามารถเก็บได้ 
- ประชากร x (๑.๑๕) – จ านวนปริมาณขยะที่เก็บได้ 

๒. ปริมาณขยะต่อปี จ าแนกตาม
ประเภทขยะในพ้ืนที่อ าเภอ (ขยะทั่วไป 
ขยะติดเชื้อ ขยะอันตราย) 
 

ครัวเรือน 
- อปท.(มฝ๑) 
ภาคอุตสาหกรรม 
- รายงานของสถานประกอบการ 
- ขยะติดเชื้อ แหล่งข้อมูลจาก รพ.สต. 

- ข้อมูลรายงาน มฝ.๑ จาก อปท. 
- ขยะติดเชื้อเก็บข้อมูลจาก
โรงพยาบาล 
- ข้อมูลรายงานจากกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม (อุตสาหกรรมจังหวัด) 

- อัตรา ร้อยละ ของขยะแต่ละประเภท 
- เทียบประเมินผลรายปี 

๓. วิธีการจัดเก็บขยะและก าจัดขยะแต่
ละประเภทในพ้ืนที่อ าเภอ 

ครัวเรือน 
- อปท.(มฝ๑) 

- ข้อมูลรายงาน มฝ.๑ จาก อปท. 
- แบบสอบถามข้อมูล อปท. 

- วิเคราะห์การจัดเก็บและก าจัดให้เป็นไปตาม
มาตรฐาน 

๔. ภาชนะใส่ขยะ และสถานที่พักขยะ
ประจ าครัวเรือนหรือสถาน
ประกอบการระหว่างรอการก าจัดใน
พ้ืนที่อ าเภอ 

ครัวเรือน 
- อปท. 

- แบบสอบถามข้อมูล อปท. - ความเพียงพอของถังขยะ เทียบกับปริมาณขยะ 
- สถานที่พักขยะถูกหลักสุขลักษณะ 
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ดัชนีชี้วัดจ าเป็นที่จ าเป็น แหล่งข้อมูล วิธีการจัดเก็บ วิธีการวิเคราะห์และแปลผล 

๕. ร้อยละของครัวเรือนที่มีการคัดแยก
ขยะในพ้ืนที่อ าเภอ 

อปท. - จากรายงาน มฝ.๒ - ร้อยละจ านวนครัวเรือนทีคัดแยกขยะ 

๖. สถานที่ก าจัดขยะในพ้ืนที่อ าเภอ ท้องถิ่นอ าเภอ/ทสจ./สสภ./ท้องถิ่น
จังหวัด 

- รายงาน - ความเพียงพอ เทียบกับปริมาณขยะ 
- ได้มาตรฐานตามที่กฎหมายก าหนด 

๗. มาตรการหรือแผนงานหรือ
โครงการหรือกิจกรรมการจัดการขยะ
แต่ละปใีนพ้ืนที่อ าเภอ 

อปท. และหน่วยงานทั้งภาครัฐและ
เอกชน 

- ข้อมูลรายงานจากท้องถิ่นอ าเภอ - ความสอดคล้องกับปัญหาของพ้ืนที่ 

๘. เหตุการณ์ไฟไหม้บ่อขยะต่อปี ใน
พ้ืนที่อ าเภอ 

อปท./สสอ. - รายงานเหตุการณ์ - จ านวนครั้งxระยะเวลาที่ไฟไหม้ 

๙. ประเด็นเรื่องร้องเรียนจากขยะต่อปี
ในพ้ืนที่อ าเภอ 

อปท./หน่วยงานภาครัฐ/ 
ศูนย์ด ารงธรรม 

- รายงานเรื่องร้องเรียน - วิเคราะห์รายประเด็นปัญหา (น้ าเสีย กลิ่น สัตว์
พาหะน าโรค ฝุ่นละออง) 
- ผลกระทบด้านสุขภาพ 

๑๐. ข้อมูลการตรวจวัดคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมบริเวณรอบบ่อขยะ 
ในพ้ืนที่อ าเภอ 

- ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาค  
(น้ า อากาศ ตะกอนดิน)  
- ข้อมูลรายงานจากผู้ประกอบการ 

- รายงานการตรวจ 
- รายงานการเก็บ (ไตรภาคี) 

- เทียบกับค่ามาตรฐานที่กฎหมายก าหนด 

๑๑. จ านวนผู้ประกอบอาชีพสัมผัส
ขยะ และระบบดูแลสุขภาพท่ีเกี่ยวข้อง
ในพ้ืนที่อ าเภอ 

อปท./รพ.สต./รพ. - ข้อมูลรายงานจาก อปท. - จ านวนผู้ที่ได้รับการตรวจสุขภาพท่ีเหมาะสม/ 
จ านวนผู้สัมผัสขยะท้ังหมดx๑๐๐ 

๑๒. จ านวนประชาชนที่ได้รับ
ผลกระทบทางสุขภาพจากขยะ และ
ระบบการดูแลสุขภาพท่ีเกี่ยวข้องใน
พ้ืนที่อ าเภอ 

อปท./รพ.สต./รพ./หน่วยงานภาครัฐ/
ศูนย์ด ารงธรรม 

- ข้อมูลรายงานจาก อปท. 
- ประเด็นข้อร้องเรียน 
- แบบส ารวจ 

- จ านวนผู้ได้รับผลกระทบทางสุขภาพ/จ านวน
ประชาชนโดยรอบทั้งหมดx๑๐๐ 
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กรอบการพัฒนาชุดดัชนีชี้วัดจ าเป็นในการสนับสนุนการป้องกันควบคุมโรคที่เป็นปัญหาระดับอ าเภอ 
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน (District quality of life profile : DQP_DC) 

 

ประเด็นความปลอดภัยทางถนน (Road Safety) (ข้อมูลเชิงปริมาณ) 
 

ดัชนีชี้วัดจ าเป็นที่จ าเป็น แหล่งข้อมูล วิธีการจัดเก็บ วิธีการวิเคราะห์และแปลผล 
๑. ผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุ 
ทางถนนทั้งหมดในพ้ืนที่อ าเภอ 

รพ./ ต ารวจ/ /บ.กลางฯ/ สพฉ 
กทม  : สน.การแพทย์ 

ขัอมูลจากโปรมแกรม IS/ CRIMES 
/Pher /HDC (hosxp, ๔๓ แฟ้ม)/  
ThaiRSC /ITEMS  
กทม ; Bankok EMS 

- จ านวน /ร้อยละ/ 
- จ าแนกตามเพศ อายุ ช่วงเวลา ยานพาหนะ สถานที่ 
พฤติกรรมเสี่ยง 
-  ความสูญเสียทางเศรษฐกิจ/พยากรณ์/ติดตาม
ประเมินผล 

๒. ผู้บาดเจ็บที่นอนโรงพยาบาล 
(Admit) จากอุบัติเหตุทางถนน
ทั้งหมดในพ้ืนที่อ าเภอ 

รพ./ ต ารวจ/ /บ.กลางฯ/ 
สพฉ/ปภ. 
กทม  : สน.การแพทย์ 

ขัอมูลจากโปรมแกรม IS/Pher 
/hosxp, ๔๓ แฟ้ม)/ e-report   
/ ITEMS  
กทม ; Bankok EMS 

- จ านวน /ร้อยละ/ 
- จ าแนกตามเพศ อายุ ช่วงเวลา ยานพาหนะ สถานที่ 
พฤติกรรมเสี่ยง 
- ความสูญเสียทางเศรษฐกิจ/พยากรณ์/ติดตาม
ประเมินผล 

๓. การเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
ทางถนนทั้งหมดในพ้ืนที่อ าเภอ 

รพ./ ต ารวจ/ /บ.กลางฯ/ 
สพฉ/ปภ. 
กทม: สน.การแพทย์ 

ขัอมูลจากโปรมแกรม ๓ ฐาน/IS/ 
ThaiRSC / e-report (ปภ.) hosxp,   
๔๓ แฟ้ม)/ ITEMS (สพฉ) 
กทม ; Bankok EMS 

- จ านวน /ร้อยละ/ 
- จ าแนกตามเพศ อายุ ช่วงเวลา ยานพาหนะ สถานที่ 
พฤติกรรมเสี่ยง/คนใน-นอกพื้นที่ 
- ความสูญเสียทางเศรษฐกิจ/พยากรณ์/ติดตาม
ประเมินผล 

๔. จ านวนครั้งการเกิดอุบัติเหตุ
ทางถนนในพ้ืนที่อ าเภอ 

บ.กลางฯ/ต ารวจ (เก็บเอง)/
สพฉ/รพ. 

ขัอมูลจากโปรมแกรม ThaiRSC /
ต ารวจ (เก็บเอง) /JHCIS/ 
hosxp/ITEMS/IS 

- จ านวน /ร้อยละ/ 
- จ าแนก ช่วงเวลา สถานที่ จุดเกิดเหตุ พฤติกรรมเสี่ยง/
คนใน-นอกพ้ืนที่ 
- ติดตามประเมินผล 
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ดัชนีชี้วัดจ าเป็นที่จ าเป็น แหล่งข้อมูล วิธีการจัดเก็บ วิธีการวิเคราะห์และแปลผล 
๕. สวมหมวกนิรภัยเมื่อขับข่ี
จักรยานยนต์ในพ้ืนที่อ าเภอ 
    ๕.๑ ผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต
ที่ไม่สวมหมวกนิรภัยเมื่อขับขี่
จักรยานยนต์ในพ้ืนที่อ าเภอ 
   ๕.๒ ของประชาชนที่ไม่สวม
หมวกนิรภัยเมื่อขับขี่
จักรยานยนต์ในพ้ืนที่อ าเภอ 

- รพ. 
- กทม. : Thairoads 
- ต ารวจ (๑๐ รสขม)/ศปถ.
อ าเภอที่รับมอบหมาย 

- ขัอมูลจากโปรมแกรม IS 
Online/Pher/ hosxp 
- ส ารวจโดยมูลนิธ ิThairoads  
 

- จ านวน /ร้อยละ 
- จ าแนก ช่วงเวลา สถานที่ จุดเกิดเหตุ /คนขับ  
คนซ้อน/การบาดเจ็บที่ศีรษะ 
- ติดตามประเมินผล 
 

๖. คาดเข็มขัดเมื่อขับขี่
ยานพาหนะในพ้ืนที่อ าเภอ 
   ๖.๑ ผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตที่
ไม่คาดเข็มขัดเม่ือขับขี่
ยานพาหนะในพ้ืนที่อ าเภอ 
   ๖.๒ ประชาชนที่ไม่คาดเข็ม
ขัดเม่ือขับข่ียานพาหนะในพ้ืนที่
อ าเภอ 

- รพ. 
- ต ารวจ (๑๐ รสขม) /ศปถ.
อ าเภอที่รับมอบหมาย 
- กทม. : Thairoads 

- ข้อมูลจากโปรมแกรม IS 
Online/Pher/hosxp 
- ผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตมารพ. 
- ส ารวจ 

- จ านวน /ร้อยละ 
- จ าแนก ช่วงเวลา สถานที่ จุดเกิดเหตุ /คนขับ 
ผู้โดยสาร/ประเภทรถ 
- ติดตามประเมินผล 
 

๗. เมาแล้วขับข่ียานพาหนะใน
พ้ืนที่อ าเภอ 
     ๗.๑ ผู้บาดเจ็บและ
เสียชีวิตที่เมาแล้วขับข่ี
ยานพาหนะในพ้ืนที่อ าเภอ 
   ๗.๒ ประชาชนที่เมาแล้ว
ขับข่ียานพาหนะในพ้ืนที่อ าเภอ 

- รพ. 
- ต ารวจ 

- ข้อมูลจากโปรมแกรม IS/Pher 
/hosxp/ 
- ตั้งด่าน/CRIMES 

- จ านวน /ร้อยละ 
- จ าแนก ช่วงเวลา สถานที่ จุดเกิดเหตุ /คนขับ คนซ้อน 
-  ติดตามประเมินผล 
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ดัชนีชี้วัดจ าเป็นที่จ าเป็น แหล่งข้อมูล วิธีการจัดเก็บ วิธีการวิเคราะห์และแปลผล 
๘. ประชาชนที่ขับข่ียานพาหนะ
โดยใช้ความเร็วเกินกฎหมาย
ก าหนดในพ้ืนที่อ าเภอ (ถ้ามี) 

ต ารวจ/ขนส่ง ตั้งด่าน/กล้องตรวจจับ - จ านวน /ร้อยละ 
- จ าแนก ช่วงเวลา สถานที่ /ประเภทรถ 
- ติดตามประเมินผล 

๙. จุดเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ
ทางถนนในพ้ืนที่อ าเภอ 

บ.กลางฯ/ สพฉ/ รพ./ศปถ.
อ าเภอ/ศปถ.อปท 
กทม  : ศปถ.เขต 

ข้อมูลจากโปรมแกรม 
บ.กลางฯ/ ITEMS(สพฉ)/ hosxp/
ส ารวจ 

- จ านวนจุดเสี่ยง และลักษณะ 
- จ าแนก ช่วงเวลา สถานที่ ประเภทถนน ลักษณะถนน 

๑๐. จ านวนยานพาหนะท่ีมี
สภาพไม่ปลอดภัย 

ต ารวจ/ขนส่ง ตั้งด่าน/ส ารวจ - จ านวน /ร้อยละ 
- ประเภทยานพาหนะ 

๑๑. การด าเนินงานได้ตาม
มาตรฐานการตอบสนองหลัง
เกิดเหตุ (Response time) 
EMS หมายเลข ๑๖๖๙ 

สพฉ 
กทม  : สน.การแพทย์ 

ขัอมูลจากโปรมแกรม ITEMS 
กทม ; Bankok EMS 

- จ านวน /ร้อยละ 
 

๑๒. จ านวนครั้งของการประชุม 
ศปถ.อ าเภอต่อปี 

ศปถ.อ าเภอ 
กทม  : ศปถ.กทม 

รวบรวมข้อมูล - ติดตามประเมินผล 

๑๓. รายชื่อเครือข่ายการ
ท างานในรายประเด็น 

ศปถ.อ าเภอ 
 

รวบรวมข้อมูล ศึกษาศักยภาพในการท างานของ ศปถ.อ าเภอ 

๑๔ ถนนในการรับผิดชอบ ศปถ.อปท 
 

รวบรวมข้อมูล รายชื่อ ถนนสายหลัก ถนนสายรอง 
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กรอบการพัฒนาชุดดัชนีชี้วัดจ าเป็นในการสนับสนุนการป้องกันควบคุมโรคที่เป็นปัญหาระดับอ าเภอ 
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน (District quality of life profile : DQP_DC) 

 

ประเด็นอาหารปลอดภัย (สารเคมีก าจัดศัตรูพืช) (ข้อมูลเชิงปริมาณ) 
 

ดัชนีชี้วัดจ าเป็นที่จ าเป็น แหล่งข้อมูล วิธีการจัดเก็บ วิธีการวิเคราะห์และแปลผล 

๑. จ านวนเกษตรกรจ าแนกตามชนิดของพืชที่
เพาะปลูกในพ้ืนที่อ าเภอ 

๑. เกษตรอ าเภอ ๑. การข้ึนทะเบียนเกษตรกร ปีละ ๑ ครั้ง ๑. ร้อยละจ าแนกตามชนิดของพืชที่
เพาะปลูก = ชนิดของพืช x ๑๐๐ หารด้วย 
จ านวนพืชที่เพาะปลูกท้ังหมด 

๒. จ านวนโรงงานและ/หรือสถาน
ประกอบการที่ผลิต และแบ่งบรรจุสารเคมี
ก าจัดศัตรูพืชในพ้ืนที่อ าเภอ 

๑. กรมวิชาการเกษตร 
๒. เกษตรอ าเภอ/จังหวัด 
๓. อปท. 

๑. ทะเบียนของเกษตรอ าเภอ/ 
จังหวัดปีละ ๑ ครั้ง 
๒. การจดแจ้งเพ่ือขึ้นทะเบียนประกอบ
กิจการของอปท.ปีละ ๑ ครั้ง 

๑. จ านวน จ าแนกตามประเภท 
๒. ร้อยละจ าแนกตามประเภท x ๑๐๐  
หารด้วย จ านวนสถานประกอบการทั้งหมด 
 

๓. จ านวนพื้นที่การเพาะปลูก (จ าแนกตาม
ประเภทพืชที่เพาะปลูก) ในพ้ืนที่อ าเภอ 

๑. เกษตรอ าเภอ 
๒. พัฒนาการอ าเภอ  
(บางพ้ืนที่) 

๑. การข้ึนทะเบียนเกษตรกรปีละ ๑ครั้ง  
๒. ทะเบียนโคก หนอง นา 

๑. จ านวน  
๒. ร้อยละจ านวนพ้ืนที่การเพาะปลูก 
จ าแนกตามประเภทของพืชที่เพาะปลูก = 
พ้ืนที่การเพาะปลูกตามประเภทพืช x ๑๐๐ 
หารด้วย จ านวนพื้นที่การเพาะปลูกท้ังหมด 

๔. จ านวนร้านจ าหน่ายสารเคมีก าจัดศัตรูพืช
ในพ้ืนที่อ าเภอ 

๑. กรมวิชาการเกษตร 
๒. กรมส่งเสริมการเกษตร 
๓. อปท. 
๔. สหกรณ์การเกษตร 

๑. ฐานข้อมูลกรมวิชาการเกษตร 
๒. ฐานข้อมูลกรมส่งเสริมการเกษตร 
๓. ฐานข้อมูลอปท. ได้แก่ ร้านจ าหน่าย
สารเคมีก าจัดศัตรูพืช 
๔. ฐานข้อมูลจากสหกรณ์การเกษตร 

๑. จ านวน ร้านจ าหน่ายสารเคมีก าจัด
ศัตรูพืช  
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ดัชนีชี้วัดจ าเป็นที่จ าเป็น แหล่งข้อมูล วิธีการจัดเก็บ วิธีการวิเคราะห์และแปลผล 

๕. จ านวนพื้นที่เพาะปลูกเกษตรปลอดภัย 
และเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่อ าเภอ (จ าแนก
รายต าบล) 

๑. กรมวิชาการเกษตร 
๒. กรมส่งเสริมการเกษตร 
๓. อปท. 

๑. ฐานข้อมูลกรมวิชาการเกษตร 
๒. ฐานข้อมูลกรมส่งเสริมการเกษตร 
๓. ฐานข้อมูลอปท. 

๑. จ านวน แยกตามประเภทเกษตรอินทรีย์ 
และเกษตรปลอดภัย 
๒. ร้อยละ แยกตามพ้ืนที่เพาะปลูกเกษตร
ปลอดภัย และเกษตรอินทรีย์รายต าบล 
และอ าเภอ = พ้ืนที่เกษตรปลอดภัย/
อินทรีย์ x ๑๐๐ หารด้วย จ านวนพื้นที่
การเกษตรทั้งหมด 

๖. จ านวนกลุ่ม/ องค์กร /ชุมชน/ศูนย์การ
เรียนรู้การเกษตร ที่เกี่ยวข้องกับการ
ขับเคลื่อนเกษตรปลอดภัยและนโยบาย
อาหารปลอดภัยในพ้ืนที่อ าเภอ (จ าแนกราย
ต าบล) 

๑. เกษตรอ าเภอ 
๒. พัฒนาการอ าเภอ 
๓. อปท. 
๔. สาธารณสุขอ าเภอ 
๕. กลุ่มคุ้มครองผู้บริโภค
ระดับต าบล 
๖. สมัชชาสุขภาพ 
๗. ธกส. 
๘. สหกรณ์การเกษตร 
๙. โรงเรียน 
๑๐. โรงพยาบาล 

๑. ทะเบียน  
๒. การส ารวจ 

๑. จ านวนแยกประเภทเครือข่าย 
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ดัชนีชี้วัดจ าเป็นที่จ าเป็น แหล่งข้อมูล วิธีการจัดเก็บ วิธีการวิเคราะห์และแปลผล 
๗. ปริมาณ และประเภทสารเคมีก าจัด
ศัตรูพืชที่มีการใช้สูงสุด ๑๐ อันดับแรกใน
พ้ืนที่อ าเภอ  
ข้อมูลปริมาณมีความจ าเป็น แต่ไม่มี
แหล่งข้อมูลโดยตรง 

๑. เกษตรอ าเภอ 
๒. ร้านค้า 
๓. เกษตรกรผู้ใช้สารเคมี 
๔. บัตรเครดิตการรูดซื้อ
ของธกส. 

๑. ฐานข้อมูลเกษตรอ าเภอรายไตรมาส 
๒. ส ารวจปีละ ๑ ครั้ง 
๓. ส ารวจปีละ ๑ ครั้ง 
๔. ท าหนังสือแจ้งผจก.ธกส.เพ่ือขอข้อมูล 

๑. จ านวนปริมาณ และประเภทสารเคมี
ก าจัดศัตรูพืชที่ใช้ 
๒. ร้อยละปริมาณประเภทสารเคมีก าจัด
ศัตรูพืชที่มีการใช้สูงสุด ๑๐ อันดับแรก = 
ปริมาณแยกตามประเภทสารเคมีก าจัด
ศัตรูพืช x ๑๐๐ หารด้วย ปริมาณการใช้
สารเคมีทั้งหมด 

๘. ร้อยละผู้ได้รับการอบรมให้ความรู้ในการ
ลด ละ เลิกใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชของ
เกษตรกรในพ้ืนที่อ าเภอ 

๑. เกษตรอ าเภอ 
๒. พัฒนาที่ดิน 
๓. สปก. 
๔. ปราชญ์ชาวบ้าน 
๕. ธกส. 
๖. สหกรณ์การเกษตร 
๗. ศูนย์เรียนรู้การเกษตร
ปลอดภัย/อินทรีย์ 

๑. ฐานข้อมูลผู้เข้ารับการอบรมปีละ ๑ 
ครั้ง 

๑. จ านวนผู้เข้ารับการอบรม 
๒. ร้อยละผู้ได้รับการอบรมการลด ละ เลิก
ใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืช =จ านวนเกษตรกร
ที่เข้ารับการอบรม x ๑๐๐ หารด้วยจ านวน
เกษตรกรที่ข้ึนทะเบียนทั้งหมด 
๓. ร้อยละผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้
เพ่ิมข้ึน = จ านวนเกษตรกรผู้เข้ารับการ
อบรมที่มีคะแนนหลังการอบรมเพ่ิมขึ้น x 
๑๐๐ หารด้วยจ านวนเกษตรกรผู้เข้ารับการ
อบรมทั้งหมด หรือ 
๔. ใช้การวิเคราะห์ทางสถิติเปรียบเทียบ
ความรู้ของผู้เข้ารับการอบรมก่อนและหลัง
การอบรม (Paired t-test) 

๙. ร้อยละของเกษตรกรที่มีความเสี่ยงต่อ
สุขภาพจากการสัมผัสสารเคมีก าจัดศัตรูพืช

๑. รพ.สต./รพ./อปท. 
๒. HDC 

๑. ฐานข้อมูลหน่วยบริการสุขภาพ 
๒. HDC 

๑. จ านวนเกษตรกรที่ได้รับการคัดกรอง
ความเสี่ยงจากการสัมผัสสารเคมีก าจัด
ศัตรูพืช แยกตามผลการตรวจ  
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ดัชนีชี้วัดจ าเป็นที่จ าเป็น แหล่งข้อมูล วิธีการจัดเก็บ วิธีการวิเคราะห์และแปลผล 

ด้วยวิธีการตรวจจากกระดาษ Reactive 
paper ในพ้ืนที่อ าเภอ 

๒. ร้อยละผลการคัดกรองความเสี่ยงจาก
การสัมผัสสารเคมีก าจัดศัตรูพืช = จ านวน
เกษตรกรที่ได้รับการคัดกรองความเสี่ยง
จากการสัมผัสสารเคมีก าจัดศัตรูพืช แยก
ตามผลการตรวจ x ๑๐๐ หารด้วยจ านวน
เกษตรกรที่ได้รับการเจาะเลือดคัดกรอง
ความเสี่ยงทั้งหมด 
๓. น าข้อมูลมาวิเคราะห์ย้อนหลัง
เปรียบเทียบตามระยะเวลา พื้นที่ กลุ่ม
ประเภทการท าเกษตร เพื่อดูแนวโน้มความ
เสี่ยง 

๑๐. จ านวนและร้อยละของเกษตรกรที่มีการ
เจ็บป่วยด้วยโรคพิษสารก าจัดศัตรูพืชในพ้ืนที่
อ าเภอ 

HDC HDC ๑. จ านวนผู้ป่วย 
๒. อัตราป่วยด้วยโรคพิษสารก าจัดศัตรูพืช 
= จ านวนเกษตรกรที่ได้รับการวินิจฉัยว่า
ป่วยด้วยโรคพิษสารก าจัดศัตรูพืช x ๑๐๐ 
หารด้วยจ านวนเกษตรกรทั้งหมด 
๓. เก็บข้อมูลต่อเนื่อง หรือน าข้อมูลมา
วิเคราะห์ย้อนหลังเปรียบเทียบตาม
ระยะเวลา พ้ืนที่ กลุ่มประเภทการท าเกษตร 
เพ่ือดูแนวโน้มการป่วยจากพิษสารก าจัด
ศัตรูพืช 
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ดัชนีชี้วัดจ าเป็นที่จ าเป็น แหล่งข้อมูล วิธีการจัดเก็บ วิธีการวิเคราะห์และแปลผล 
๑๑. ร้อยละของผัก และผลไม้ที่มีการ
ปนเปื้อนสารเคมีก าจัดศัตรูพืชในพ้ืนที่อ าเภอ 

๑. งานคุ้มครองผู้บริโภค 
สสจ. 
๒. ศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์ 
๓. Mobile Unit อย. 
๔. ส านักวิจัยและพัฒนาการ
เกษตร 

ฐานข้อมูลผลการตรวจสารเคมีก าจัด
ศัตรูพืชที่ปนเปื้อนในผักปีละ ๑ ครั้ง 

๑. จ านวนผักท่ีส่งตรวจ และผลการตรวจ 
๒. ร้อยละผลการตรวจการปนเปื้อนสารเคมี
ก าจัดศัตรูพืชในผัก = จ านวนผัก และผลไม้
ที่พบการปนเปื้อนสารเคมีก าจัดศัตรูพืช x 
๑๐๐ หารด้วย จ านวนผักและผลไม้ที่ตรวจ
ทั้งหมด 
๓. การติดตาม สอบสวน เฝ้าระวังน ามา
วิเคราะห์แหล่งที่มาของผักผลไม้ที่ปนเปื้อน
ทั้งในพื้นที่และนอกพ้ืนที่ เพ่ือการป้องกัน
และแก้ไขปัญหา 

๑๒. ข้อมูลการปนเปื้อนสารเคมีก าจัดศัตรูพืช
ในสิ่งแวดล้อม (ดิน น้ า ฯลฯ) ในพ้ืนที่อ าเภอ
จากผลการตรวจวัดของหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

๑. ส านักวิจัยและพัฒนา 
การเกษตร 
๒. ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัด (ทสจ.) 
 

ทะเบียนผลการตรวจการปนเปื้อนสารเคมี
ก าจัดศัตรูพืชในสิ่งแวดล้อม 

๑. จ านวนการตรวจการปนเปื้อนสารเคมี
ก าจัดศัตรูพืชในสิ่งแวดล้อม 
๒. ร้อยละผลการตรวจการปนเปื้อนสารเคมี
ก าจัดศัตรูพืชในสิ่งแวดล้อม แยกตาม
ประเภทที่ตรวจ = สิ่งแวดล้อมแยกตาม
ประเภทที่ตรวจและพบการปนเปื้อน
สารเคมี x ๑๐๐ หารด้วยจ านวนการตรวจ
ทั้งหมด 

๑๓. จ านวนของเกษตรกรที่สวมใส่อุปกรณ์
ป้องกันส่วนบุคคลเมื่อมีการใช้สารเคมีก าจัด
ศัตรูพืชในพ้ืนที่อ าเภอ 

เกษตรอ าเภอ การเก็บข้อมูลจากการส ารวจ โดยเน้น
พฤติกรรมการใช้ PPE มาตรฐาน 

๑. ร้อยละพฤติกรรมการใช้อุปกรณ์ป้องกัน
ส่วนบุคคล = จ านวนเกษตรกรที่มีคะแนน
พฤติกรรมการใช้ PPE ในระดับดี x ๑๐๐ 
หารด้วยจ านวนเกษตรกรทั้งหมดที่ได้รับ
การส ารวจ 
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ดัชนีชี้วัดจ าเป็นที่จ าเป็น แหล่งข้อมูล วิธีการจัดเก็บ วิธีการวิเคราะห์และแปลผล 

๒. เก็บข้อมูลต่อเนื่อง หรือน าข้อมูลมา
วิเคราะห์ย้อนหลังเปรียบเทียบตาม
ระยะเวลา พ้ืนที่ กลุ่มประเภทการท าเกษตร 
เพ่ือดูแนวโน้ม 

๑๔. จ านวนศูนย์การเรียนรู้ด้านเกษตร
ปลอดภัย และเกษตรอินทรีย์ (เพิ่มเติม) 

๑. เกษตรอ าเภอ ข้อมูลการข้ึนทะเบียนศูนย์เรียนรู้ด้าน
การเกษตร 

๑. จ านวนศูนย์การเรียนรู้ด้านการเกษตร 
แยกตามประเภท 

๑๕. จ านวนตลาด/แหล่งจ าหน่ายผัก และ
ผลไม้ปลอดภัย/ปลอดสาร (เพ่ิมเติม) 

๑. อปท. 
๒. ชมรมผู้ประกอบการ
ร้านค้า 

ฐานข้อมูลตลาด/แหล่งจ าหน่าย ๑. จ านวนแยกตามประเภทแหล่งจ าหน่าย 
๒. ร้อยละตลาด/แหล่งจ าหน่ายผักและ
ผลไม้ปลอดภัย/ปลอดสาร = จ านวนแหล่ง
จ าหน่ายแยกตามประเภท x ๑๐๐ หารด้วย
จ านวนแหล่งจ าหน่ายทั้งหมด 
๓. เก็บข้อมูลต่อเนื่อง หรือน าข้อมูลมา
วิเคราะห์ย้อนหลังเปรียบเทียบตาม
ระยะเวลา พ้ืนที่(แหล่ง) ประเภทการปลูก 
เพ่ือดูแนวโน้ม 
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บทที่ ๔ 
การนำเสนอผลการวิเคราะห์สถานะชุดดัชนีชี้วัดจำเป็นในการป้องกันควบคุมโรค 

หรือปัญหาสุขภาพเชิงประเด็น 
กรณีตัวอย่าง ๔ ประเด็น 

 
การนำเสนอผลการวิเคราะห์สถานะชุดดัชนีชี้วัดจำเป็นมีจุดมุ่งหมายเพื่อการตรวจสอบและประเมินความ

พร้อมเบื้องต้นในข้อมูลหรือดัชนี เดิม (baseline data/indicator) เพื่อพิจารณาอ้างอิงในการกำหนดมาตรการที่
สอดคล้องในการป้องกันควบคุมโรคหรือปัญหาสุขภาพเชิงประเด็น และยังสมารถใช้เปรียบเทียบในขั้นผลการ
ดำเนินงานตามมาตรการท่ีได้กำหนดไว้ 

สำหรับการนำเสนอผล อาศัย กรอบแนวทางการพัฒนาชุดดัชนีชี้วัดจำเป็นในบทที่ ๓ โดยไม่รวมขั้นตอน 
แหล่งข้อมูล และวิธีการจัดเก็บ และทีการปรับเพิ่มในส่วน ผลการวิเคราะห์ และ การแปลผลที่แสดงสถานะตาม
เกณฑ์ทางวิชาการหรือมาตรฐานงาน เป็นระดับ ด (ดี) ป (ปานกลาง) หรือ ปป (ควรปรับปรุง) โดยอาจใช้ค่าสี เขียว 
เหลือง แดง ตามลำดับในแต่ละ ดัชนี  
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ข้อมูลทั่วไป 
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การนำเสนอผลการวิเคราะห์สถานะ 
ชุดดัชนีชี้วัดจำเป็นในการสนับสนุนการป้องกันควบคุมโรคที่เป็นปัญหาระดับอำเภอ 
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน (District quality of life profile : DQP_DC) 

ประเด็นข้อมูลทั่วไป (ข้อมูลเชิงปริมาณ) 
 

กลุ่มดัชนีชี้วัดจำเป็น/
ตัวแปร 

ดัชนีชี้วัดจำเป็น/ตัวแปรสำคัญ ผลการวิเคราะห์ 

ที่ตั้งและอาณาเขต ที่ตั้ง  

สรุปย่อ สาระสำคัญ 
อาณาเขต 
แหล่งน้ำ สาธารณะ 
สภาพภูมิประเทศ 
สภาพภูมิอากาศ 

ข้อมูลการปกครอง เขตการปกครองของอำเภอ สรุปย่อ สาระสำคัญ 
โครงสร้างประชากร จำนวนหมู่บ้าน สรุปย่อ สาระสำคัญ 

จำนวนตำบล สรุปย่อ สาระสำคัญ 
จำนวนประชากรรายตำบลแยกเพศ/อายุ จำนวนประชากรรายตำบลแยกเพศ/อายุ 

อัตราส่วนการพ่ึงพิง จำนวนประชากรรายตำบลแยกอายุ  
(ตามพีระมิด ปชก. จาก HDC) 
จำนวนครัวเรือน จำนวนครัวเรือนรายตำบล 

ข้อมูลการเกิด อัตราการตายทารกแรกเกิด อัตราต่อพันประชากร รายตำบล 
จำนวนทารกเกิดแยกตามอายุมารดา (รายเดือน รายปี) จำนวนทารกเกิดแยกตามอายุมารดา  

(รายเดือน รายปี) รายตำบล 
จํานวนทารกเกิด แยกตามน้ำหนักแรกเกิด  
(รายเดือน รายปี) 

จํานวนทารกเกิด แยกตามน้ำหนักแรกเกิด 
รายตำบล 

ข้อมูลการตาย อัตราการตาย จำนวนคนตายในเขตพ้ืนที่หนึ่ง หรือใน
กลุ่มประชากรหนึ่งในเวลา ๑ ปี ต่อ 
ประชากร ๑,๐๐๐ คน ซึ่งมีสูตรดังนี้ 
จำนวนคนตายทั้งหมดใน ๑ปี x ๑,๐๐๐ 
คน/จำนวนประชากรกลางปี  
(หรือเฉลี่ย) 

จํานวนตาย รายสาเหตุ แยกเพศ (รายเดือน รายปี) จํานวนตาย รายตำบล  
แยกสาเหตุ แยกเพศ (รายเดือน รายปี) 

จํานวนตาย รายสาเหตุ แยกอายุ (รายเดือน รายปี) 
 
 

จํานวนตาย รายตำบล 
แยกสาเหตุ แยกอายุ (รายเดือน รายปี) 
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กลุ่มดัชนีชี้วัดจำเป็น/
ตัวแปร 

ดัชนีชี้วัดจำเป็น/ตัวแปรสำคัญ ผลการวิเคราะห์ 

จํานวนตาย โรคเบาหวาน แยกเพศ จํานวนตาย โรคเบาหวาน รายตำบล 
แยกเพศ 

จํานวนตาย อุบัติเหตุจราจร แยกอายุ จํานวนตาย อุบัติเหตุจราจร รายตำบล 
แยกอายุ 

ข้อมูลเฝ้าระวัง
โรคติดต่อ 

จํานวนป่วย รายโรค แยกเพศ-อายุ รายอําเภอ  
(รายสัปดาห์ /เดือน/ปี ) 

จํานวนป่วย รายโรค รายตำบล 
แยกเพศ-อายุ (รายสัปดาห์ /เดือน/ปี) 
อัตราป่วยหรืออัตราอุบัติการณ์  
การวิเคราะห์การกระจายของโรคด้าน
บุคคล เวลาและสถานที่ 

จํานวนตาย รายโรค แยกเพศ-อายุ รายอําเภอ  
(รายสัปดาห์ รายเดือน รายปี) 

จํานวนตาย รายโรค รายตำบล 
แยกเพศ-อายุ (รายสัปดาห์ รายเดือน  
รายปี) 
อัตราตาย 
การกระจายของโรคด้านบุคคล เวลาและ
สถานที่ 

อัตราป่วยตาย รายโรค แยกเพศ-อายุ รายอําเภอ  
(รายปี) 

จำนวนการเสียชีวิตในกลุ่มประชาชนของ 
"ผู้ป่วย" ตลอดการดำเนินโรค ส่วนใหญ่
แสดงเป็นร้อยละ  
รายโรค แยกเพศ-อายุ รายตำบล (รายปี) 

ข้อมูลบริการสุขภาพ จํานวนป่วย/ความชุกโรคเรื้อรัง รายตำบล/สถานบริการ
ในอำเภอ 

นำเสนอจำนวน แยกรายตำบล 

จํานวน/ร้อยละการควบคุมโรคเรื้อรังได้ รายตำบล/
สถานบริการในอำเภอ 
จํานวน/ร้อยละการคัดกรองสุขภาพ รายตําบล/สถาน
บริการในอำเภอ 
ร้อยละภาวะอ้วน รายตำบล/สถานบริการในอำเภอ  
ร้อยละการฝากครรภ์คุณภาพ  รายตําบล/สถานบริการ 
ในอำเภอ 
ความครอบคลุมการได้รับวัคซีนรายตําบล/สถานบริการ
ในอำเภอ 

ข้อมูลทรัพยากร
สุขภาพ 

จํานวนบุคลากรประจําตามตำแหน่งของสถานบริการ
สาธารณสุขในภาครัฐและเอกชน (รพ.สต/ สสอ./รพช./
เอกชน) 

นำเสนอจำนวน แยกรายตำบล 
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กลุ่มดัชนีชี้วัดจำเป็น/
ตัวแปร 

ดัชนีชี้วัดจำเป็น/ตัวแปรสำคัญ ผลการวิเคราะห์ 

การมีบุคลากรหมุนเวียนตามตำแหน่งของ รพ.สต. 
จํานวนครุภัณฑ์การแพทย์ของรพ.สต. 
จํานวนสิ่งก่อสร้างของ รพ.สต. 
รายได้และรายจ่ายของ รพ.สต. 
ผลการประเมิน รพ.สต.ติดตาว 
จำนวนเครือข่ายสุขภาพ 

ข้อมูลด้านสังคม จำนวนโรงเรียนและสถาบัน การศึกษาของภาครัฐและ
เอกชนรายอำเภอ 

นำเสนอจำนวน แยกรายตำบล 

จำนวนนักเรียน นักศึกษา จำแนกรายโรงเรียนและ
สถาบันการศึกษาของอำเภอ 
จำนวนวัด ศาสนสถานต่างๆ รายอำเภอ 
ขนบธรรมเนียมประเพณีที่สำคัญของอำเภอ 
โบราณสถานและโบราณวัตถุที่สำคัญของอำเภอ 
ภาษาท่ีใช้และวัฒนธรรมที่สำคัญของอำเภอ 
จำนวนชนกลุ่มน้อย 
ปราชญ์ชาวบ้าน และบุคคลที่นับถือในอำเภอ 
จำนวนกลุ่มและสมาชิกกลุ่มต่างๆ เช่น กลุ่มออมทรัพย์ 
มูลนิธิ NGO เป็นต้น 
จำนวนห้าง ตลาดนัด บขส. สถานีขนส่ง ปั้มน้ำมัน 
จำนวนศูนย์เยาวชน/ศูนย์กีฬา/สนามกีฬา 
จำนวนและพ้ืนที่สวนสาธารณะ/สถานที่พักผ่อน 

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ รายได้เฉลี่ยของครัวเรือนต่อเดือน นำเสนอจำนวน แยกรายตำบล 
รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี 
อาชีพหลักของคนในอำเภอ 
สถาบันและการรวมกลุ่มของผู้ประกอบการ 
ศูนย์กลางการค้าและการตลาดที่สำคัญ 
จำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้าพักในอำเภอรายเดือน 
กำลังแรงงาน (ผู้มีงานทำ ผู้ว่างงาน ผู้รอฤดูกาล) 
จำนวนคนมีงานทำ แยกแรงงานภาคการเกษตร/นอกภาค
การเกษตร 
จำนวนคนว่างงาน 
จำนวนกองทุนหมู่บ้านของอำเภอ 
จำนวนครัวเรือนที่ทำการเกษตรอินทรีย์ รายตำบล 
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กลุ่มดัชนีชี้วัดจำเป็น/
ตัวแปร 

ดัชนีชี้วัดจำเป็น/ตัวแปรสำคัญ ผลการวิเคราะห์ 

จำนวนธนาคารและสถาบันการเงินของอำเภอ 
สถาบันและการรวมกลุ่มของผู้ประกอบการ 
ศูนย์กลางการค้าและการตลาดที่สำคัญ 
ประเภทและปริมาณการค้ากับประเทศเพื่อนบ้าน (ถ้ามี) 
จำนวนแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ โบราณสถาน 
โบราณวัตถุ 
จำนวนศูนย์บริการท่องเที่ยวของราชการและเอกชน 
จำนวนโรงแรม/ที่พัก 
จำนวนแรงงานต่างด้าว 

ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม ปริมาณขยะ จำแนกตามประเภทต่อวันรายตำบล  
(ขยะเปียก ขยะอันตราย ขยะรีไซเคิล ขยะทั่วไป)  

นำเสนอจำนวน แยกรายตำบล 

จำนวนแหล่งกำจัดขยะของอำเภอ 
จำนวนรถเก็บขยะรายตำบล 
จำนวนครัวเรือนที่ไม่สามารถหาน้ำสะอาดดื่มได้เพียงพอ
ตลอดปีจำแนกรายตำบล 
จำนวนหมู่บ้านที่ไม่มีน้ำประปาใช้จำแนกรายตำบล 
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(ตัวอย่าง) แนวทางการวิเคราะห์ข้อมูลการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน ประเด็นปัญหา ...................................... 

พื้นที่อำเภอ ............. จังหวัด ...........  
 

1.  ข้อมูลทั่วไป 
 1.1 ที่ตั้งและอาณาเขต   
 1.1.1  ที่ตั้งและอาณาเขต 
   อำเภอ ............... จังหวัด .........  แบ่งการปกครองออกเป็น ........ ตำบล ........  
หมู่บ้าน คือ 
   1.  ตำบล ........  ประกอบด้วย จำนวน .......... หมู่บ้าน  
   2.  ตำบล ........  ประกอบด้วย จำนวน .......... หมู่บ้าน  
   3.  ตำบล ........  ประกอบด้วย จำนวน .......... หมู่บ้าน  
   4.  ตำบล ........  ประกอบด้วย จำนวน .......... หมู่บ้าน  
อำเภอ .......... มีพื้นท่ีทั้งหมด .............. ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ  ......... ไร่ และมีอาณาเขตติดต่อดังนี้ 
   ทิศเหนือ ติดต่อกับ ...................................... 
   ทิศใต้  ติดต่อกับ ...................................... 
   ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ...................................... 
   ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ...................................... 
 

 1.1.2 แหล่งน้ำสาธารณะ   แหล่งน้ำที่สำคัญมีดังนี้ 
  แหล่งน้ำธรรมชาติเพ่ือการเกษตรที่สำคัญ มีทั้งหมด ........ สาย ประกอบด้วย 
    คลอง ...... (แม่น้ำ ..........)  ไหลผ่านหมู่ที่ ..................................... 
    คลอง ...... (แม่น้ำ ..........)  ไหลผ่านหมู่ที่ ..................................... 
    คลอง ...... (แม่น้ำ ..........)  ไหลผ่านหมู่ที่ ..................................... 
  แหล่งน้ำสร้างข้ึน  ประกอบด้วย 
    ฝาย  จำนวน  ........  แห่ง 
    อ่างเก็บน้ำ จำนวน  ........  แห่ง 
    บอน้ำตื้น จำนวน  ........  แห่ง 
    บ่อบาดาล จำนวน  ........  แห่ง 
    ประปาภูเขา จำนวน  ........  แห่ง 
    คลองส่งน้ำ จำนวน  ........  แห่ง 
    แหล่งน้ำชลประทาน  มีแหล่งน้ำชลประทานขนาดเล็ก (หรือใหญ่) ....... แห่ง ประกอบด้วย  
   ตำบล................ จำนวน       ........... แห่ง 
    ตำบล................ จำนวน       ........... แห่ง 
    ตำบล................ จำนวน       ........... แห่ง 
    ตำบล................ จำนวน       ........... แห่ง 
    ตำบล................ จำนวน       ........... แห่ง 

สํา
นัก

งาน
คณ

ะก
รรม

กา
รผ
ู้ทร
งค
ุณวุ

ฒิ 
กร
มค
วบ
คุม
โรค



คู่มือการพัฒนาชุดดชันีชี้วดัจำเป็นในการป้องกันควบคุมโรคที่เป็นปญัหาระดับอำเภอ 
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน (District Quality of life Profile : DQP_DC)  

สำนักงานคณะกรรมการผูท้รงคณุวุฒิ กรมควบคุมโรค 

47 

 1.1.3  สภาพภูมิประเทศ (ยกตัวอย่าง) 
   ลักษณะภูมิประเทศของอำเภอ .............. จังหวัด ............. ประกอบด้วยพื้นที่ที่มีลักษณะเป็น
ภูเขา และเป็นที่ราบลุ่ม โดยพ้ืนที่ที่เป็นภูเขามีประมาณ ร้อยละ ............  อยู่ทางทิศ.........ซึ่งครอบคลุมพ้ืนที่ตำบล 
................ ตำบล..................... และตำบล ...................  สำหรับพ้ืนที่ราบลุ่มมีร้อยละ ................. อยู่ทางทิศ 
.................. ซึ่งครอบคลุมพ้ืนที่ตำบล ............. ตำบล ............... และตำบล ..........................  
 1.1.4  สภาพภูมิประเทศ (ยกตัวอย่าง) 
   อำเภอ …………… เป็นภูมิอากาศแบบร้อนชื้นสลับแห้ง และมีปริมาณน้ำฝนปานกลาง มีทั้งหมด 3 
ฤดูกาล ได้แก่ ฤดูร้อน ฤดูฝน และฤดูหนาว ดังนี้ 
   ฤดูร้อนอยู่ในช่วงระหว่างเดือน......... ถึงเดือน .................. มีอุณภูมิโดยเฉลี่ยเท่ากับ ........ องศา
เซลเซียส โดยบางปีพบว่ามีอุณหภูมิสูงถึง ........... องศาเซลเซียส 
   ฤดูฝนอยู่ระหว่างเดือน......... ถึงเดือน ..................   โดยพบว่าช่วงที่มีฝนตกชุกมาที่สุกคือเดือน 
.............. ปริมาณฝนที่ตกในพ้ืนที่อำเภอนี้นั้นไม่สามารถจะคาดเดาได้ เพราะมีปริมาณไม่สม่ำเสมอ โดยปริมาณ
น้ำฝนเฉลี่ยต่อปีอยู่ระหว่าง ............. มิลลิเมตร ถึง .............. มิลลิเมตร   
   ฤดูหนาวอยู่ระหว่างเดือน......... ถึงเดือน ..................   โดยได้รับอิทธิพลจากลมมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือ มีอุณภูมิช่วงฤดุหนาวโดยเฉลี่ยเท่ากับ ........ องศาเซลเซียส โดยบางปีพบว่ามีอุณหภูมิต่ำถึง 
........... องศาเซลเซียส 
 
 1.2 ข้อมูลการปกครอง 
 พื้นที่รับผิดชอบอำเภอ ............. จังหวัด ...................... 

การปกครอง แบ่งการปกครองออกเป็น  ………… ตำบล จำนวน …………. หมู่บ้าน 
ประชากร จำนวนประชากร   ชาย   …………  คน 

หญิง  …………  คน 
รวม   …………  คน 

                    อัตราส่วน เพศชาย:เพศหญิง เท่ากับ  ..... : ....... 

โดยมี องค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน ........ แห่ง ได้แก่ .............................  เทศบาลตำบล จำนวน ........ แห่ง                                      
(เทศบาลเมือง จำนวน ......แห่ง) ได้แก่ ........................และมีการบริหารแบบผู้นำท้องที่ โดยกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ดังนี้ 

ลำดับ
ที ่ ตำบล ชื่อ – นามสกุล ผู้นำชุมชน ตำแหน่ง 
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 1.3 โครงสร้างประชากร 
 1.3.1 ประชากรภาพรวม 
   จากข้อมูลสำนักงานทะเบียนท้องถิ่น อำเภอ ....... จังหวัด ........... ณ เดือน .............พ.ศ. ............. 
มีประชากรจำนวนทั้งสิ ้น ......... คน แบ่งเป็นเพศชาย จำนวน ...... คน คิดเป็นร้อยละ ........... เพศหญิง                   
จำนวน ......... คน คิดเป็นร้อยละ ..........  มีจำนวนหลังคาเรือน ........ หลงั มีความหนาแน่นของประชากรต่อพ้ืนท่ี
เฉลี่ยประมาณ .............. คน/ตารางกิโลเมตร  
   เมื ่อพิจารณาเป็นรายตำบลพบว่าตำบลที ่มีประชากรมากที ่สุด คือ ตำบล .....................                         
มีประชากรจำนวน .............. คิดเป็นร้อยละ ....... ... ของประชากรในพื ้นที ่อำเภอทั ้งหมด รองลงมาคือ                         
ตำบล ................ คิดเป็นร้อยละ ............... และ ตำบล ................ คิดเป็นร้อยละ ...................  (ตารางท่ี .. ...) 
 

ตารางท่ี .......    ข้อมูลประชากรกลางปจีำแนกรายอำเภอ ปี ........... 
 

ตำบล 
เพศชาย (n = ………) เพศหญิง (n = ……) รวม (n = …….) 
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 

ตำบล ....................       
ตำบล ....................       
ตำบล ....................       
ตำบล ....................       
ตำบล ....................       

 

 1.3.2  พีระมิดประชากร 
   จากจำนวนประชากรอำเภอ ......... จังหวัด ............... ปี พ.ศ. ......... เมื่อแบ่งช่วงอายุ ช่วงละ                
5 ปี พบว่า 
   เพศชาย กลุ ่มอายุระหว่าง ..... - ....... ปี มีจำนวนมากที ่ส ุด จำนวน ......... คน คิดเป็น               
ร้อยละ ......... รองลงมาคือ กลุ่มอายุระหว่าง ..... - ....... ปี มีจำนวน ......... คน คิดเป็นร้อยละ ............ และกลุ่ม
อายุระหว่าง ..... - ....... ปี มีจำนวน ......... คน คิดเปน็ร้อยละ ............  
   เพศหญิง  กลุ ่มอายุระหว่าง ..... - ....... ปี มีจำนวนมากที ่สุด จำนวน ......... คน คิดเป็น                      
ร้อยละ ......... รองลงมาคือ กลุ่มอายุระหว่าง ..... - ....... ปี มีจำนวน ......... คน คิดเป็นร้อยละ ............ และกลุ่ม
อายุระหว่าง ..... - ....... ปี มีจำนวน ......... คน คิดเปน็ร้อยละ ............ (ภาพท่ี ......) 
 

 
 

ภาพที ่.... พีระมิดประชากรเปรียบเทียบสัดส่วนประชากรชาย-หญิงของอำเภอ ........ จังหวัด ....... ปี พ.ศ. ............ 
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 1.3.3  ข้อมูลพื้นฐานครัวเรือน ปี พ.ศ. ............... 
   จากผลการสํารวจ พบว่า ครัวเรือนทั้งอำเภอ ......... จังหวัด ..........  มีจำนวนทั้งสิ้น .... ......... 
ครัวเรือน โดยส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในตำบล ............... จำนวน ......... ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ............. รองลงมาคือ
ตำบล ................ จำนวน .......... ครัวเรือน ร้อยละ ..................  และตำบล .................... จำนวน ............ ค รัวเรือน 
ร้อยละ ................. ตามลำดับ (ตารางที่ .......) 
 

ตารางท่ี .......   จาํนวนและรอ้ยละของครวัเรอืน อำเภอ ......... จังหวัด ..........  ปี พ.ศ. .............. จำแนกรายตำบล 
 

ตำบล จำนวน (n = …………) ร้อยละ 
   
   
   
   
   
   
   

 
2.  ข้อมูลด้านสุขภาพทั่วไป 
 2.1  ข้อมูลการเกิดมีชีพ  
   จากข้อมูลของอำเภอ ........... จังหวัด .... ...... ปี พ.ศ. ......... มีจํานวนเด็กเกิดมีชีพทั้งอำเภอ 
จำนวน ........... คน แบ่งเป็นเพศชาย จำนวน .......... คน และเพศหญิง จำนวน ......... คน  เมื่อพิจารณาข้อมูล
ย้อนหลัง 5 ปี ระหว่างปี พ.ศ. ..... – พ.ศ. .........  พบว่า ปี พ.ศ. ......... มีเด็กเกิดมีชีพมากที่สุด จำนวน....... คน 
อัตราการเกิด เท่ากับ ............ ต่อประชากรแสนคน (หรือพันคน) รองลงมาคือ ปี พ.ศ. ........ มีเด็กเกิดมีชีพ จำนวน
....... คน อัตราการเกิด เท่ากับ ........ ต่อประชากรแสนคน (หรือพันคน)  และ ปี พ.ศ. ............. เด็กเกิดมีชีพ 
จำนวน....... คน อัตราการเกิด เท่ากับ ............ ต่อประชากรแสนคน (หรือพันคน)  
 
 2.2  การเสียชีวิต 
   ข้อมูลการตาย พบว่า ในปี พ.ศ. ....(ปีป ัจจุบ ัน)...... มีผ ู ้ เส ียช ีว ิตจากทุกสาเหตุเท่ากับ                     
จำนวน ........ คน คิดเป็นอัตราตายเท่ากับ ......... ต่อประชากรแสนคน(หรือพันคน)  โดยพบว่าเพศ ......ตาย                 
มากที่สุดอัตราตายเท่ากับ ........ ต่อประชากรแสนคน(หรือพันคน)  ในขณะที่เพศ ....... อัตราการเสียชีวิตเท่ากับ 
........ ต่อประชากรแสนคน ซึ่งสาเหตุการตาย 5 ลำดับแรก ได้แก่ 1) โรค ...................... อัตราการตาย เท่ากับ 
........ ต่อประชากรแสนคน(หรือพันคน)  2) โรค ...................... อัตราการตาย เท่ากับ ........ ต่อประชากรแสนคน
(หรือพันคน)  3) โรค ...................... อัตราการตาย เท่ากับ ........ ต่อประชากรแสนคน(หรือพันคน)  4) โรค 
...................... อัตราการตาย เท่ากับ ........ ต่อประชากรแสนคน(หรือพันคน)  และ 5) โรค ...................... อัตรา
การตาย เท่ากับ ........ ต่อประชากรแสนคน(หรือพันคน)  (ตารางที่ ..........) 
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ตารางที่ ....... สาเหตุการตาย 10 ลำดับแรก ปี พ.ศ. ....(ปีปัจจุบัน)......  ของประชาชนในพื้นที่อำเภอ .......  
จังหวัด ............... 
 

สาเหตุการตาย จำนวน 
อัตราตาย ต่อประชากรแสนคน 

(หรือพันคน) 
1.   
2.   
3.   
4.   
5.   
6.   
7.   
8.   
9.   
10.   

 
เมื ่อพิจารณาข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี ระหว่างปี พ.ศ. ..... – พ.ศ. .........  พบว่า อัตราตายมีแนวโน้ม เพิ ่มขึ้น                    
(หรือลดลง) โดยปี พ.ศ. ....... มีอัตราตายมากที่สุด เท่ากับ ....... ต่อประชากรแสนคน (หรือพันคน) รองลงมาคือ               
ปี พ.ศ. ....... และ ........... มีอัตราตายเท่ากับ ............ ต่อประชากรแสนคน (หรือพันคน) (ตารางท่ี .....) 
 

ตารางท่ี ......  อัตราตาย 5 ปีย้อนหลัง ระหว่างปี พ.ศ. ...... – ......... อำเภอ ....... จังหวดั ............... 
 

ปี พ.ศ. จำนวน 
อัตราตาย ต่อประชากรแสนคน 

(หรือพันคน) 
   
   
   
   
   

  
 2.3  ข้อมูลการเฝ้าระวังโรคติดต่อ  
   จากรายงานการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา อำเภอ ........... จังหวัด ..................ตั้งแต่วันที่ ....... 
............................. (ยกตัวอย่าง ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 30 กันยายน 2563) จากระบบรายงาน 506 (หรือ 
JHCIS หรือ HOSxP)  พบผู้ป่วยด้วยโรค ............ มีจำนวนมากที่สุด คิดเป็นอัตราป่วยเท่ากับ ....... ต่อประชากร
แสนคน รองลงมาคือโรค ..................... อัตราป่วยเท่ากับ ....... ต่อประชากรแสนคน และโรค ..................... อัตรา
ป่วยเท่ากับ ....... ต่อประชากรแสนคน (ตารางที่ .......) 
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ตารางที ่ ......  อัตราป่วย 10 อันดับแรก ตั ้งแต่วันที ่ 1 มกราคม – 30 กันยายน 2563 อำเภอ..............                  
จังหวัด.................. เปรียบเทียบกับอัตราป่วยระดับจังหวัด อัตราป่วยภาค ............. และอัตราป่วยประเทศ  

ลำดับ ช่ือโรค 
(ตัวอย่างโรค 10 ลำดับแรก) 

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2563 ณ วันท่ี  30 กันยายน 2563 
อำเภอ ........ จังหวัด ........ ภาค....... ประเทศ 

จำนวน 
(คน) 

อัตราป่วย
(ปชก.แสนคน) 

อัตราป่วย 
(ปชก.แสนคน) 

อัตราป่วย 
(ปชก.แสนคน) 

อัตราป่วย 
(ปชก.แสนคน) 

เปรียบเทยีบ
ประเทศ 

1 Diarrhoea       
2 Pyrexia       
3 Pneumonia       
4 Influenza        
5 DHF,DF,DSS Total       
6 Food Poisoning        
7 Hand,foot and mouth 

disease  
      

8 H.conjunctivitis       
9 Chickenpox        

10 Hepatitis,total        
 
ตัวอย่างสถานการณ์โรคที่พ้ืนที่เลือกมาอธิบาย 
สถานการณ์โรคไข้เลือดออก อำเภอ........... จังหวัด........... ระหว่างวันที ่1 มกราคม – 30 กันยายน 2563 
  นับตั้งแต่วันที่  1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 30 ตุลาคม 2563 อำเภอ ................ จังหวัด ...................                 
ได้รับรายงานผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกจำนวนทั้งสิ้น ……. ราย  คิดเป็นอัตราป่วย ....... ต่อประชากรแสนคน ไม่มี
รายงานผู้ป่วยเสียชีวิต (มีผู้เสียชีวิตจำนวน ....... คน) เพศชาย มีจำนวน .......... คน อัตราป่วยเพศชายเท่ากับ 
............. ต่อประชากรแสนคน เพศหญิง มีจำนวน ............. อัตราปว่ยเพศหญิงเท่ากับ ........... ต่อประชากรแสนคน
ผู้ป่วยมากกว่าเพศหญิง กลุ่มอายุที่พบสูงสุดคือกลุ่มอายุ........... ปี จำนวนผู้ป่วยเท่ากับ .......... ราย คิดเป็นอัตรา
ป่วย ............ ต่อประชากรแสนคน รองลงมาคือกลุ่มอายุ ........... ปี จำนวนผู้ป่วยเท่ากับ ......... ราย อัตราป่วย
เท่ากับ ............. ต่อประชากรแสนคน กลุ่มอายุ.........ปี จำนวนผู้ป่วยเท่ากับ………ราย อัตราป่วยเท่ากับ ............. 
ต่อประชากรแสนคน ตามลำดับ อาชีพที่มีจำนวนผู้ป่วยสูงสุดคือ ...........จำนวนผู้ป่วยเท่ากับ ........... ราย คิดเป็น
อัตราป่วย ............ ต่อประชากรแสนคน รองลงมาคืออาชีพ............ จำนวนผู้ป่วยเท่ากับ ....... ราย อัตราป่วย
เท่ากับ ............. ต่อประชากรแสนคน และ อาชีพ............ จำนวนผู้ป่วยเท่ากับ ....... ราย อัตราป่วยเท่ากับ ............. 
ต่อประชากรแสนคน ตามลำดับ พบผู้ป่วยสูงสุดในเดือน...........จำนวนผู้ป่วย เท่ากับ ........ ราย   
  ในเดือน .....(กันยายน)........ มีผู้ป่วยจำนวน ......... คน อัตราป่วยเท่ากับ ........  โดยพบว่า ตำบลที่มีอัตรา
ป่วยสูงสุดคือ ............. อัตราป่วยเท่ากับ ............... รองลงมา คือตำบล ............ และตำบล........... อัตราป่วย               
เท่ากับ .............และ ……… ต่อประชากรแสนคน ตามลำดับ    
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  2.4 ข้อมูลบริการสุขภาพ  
   อำเภอ ....... จังหวัด.......... มีการคัดกรองโรคความดันโลหิตสูงในประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไป                  
จำนวน ............. คน ได้รับการคัดกรองโรคความดันโลหิตสูงจำนวน .......  คน คิดเป็นร้อยละ ......... จากผลการคัด
กรอง พบว่าเป็นส่วนใหญ่เป็นกลุ่มปกติจำนวน .......... คิดเป็นร้อยละ .........  เป็นผู้ป่วยความดันโลหิตสูงรายใหม่
จำนวน...... คน ร้อยละ ………..เป็นกลุ่มเสี่ยงจำนวน .......คน ร้อยละ ......... โดยพบวา่ตำบล .......... มีอัตราการคัด
กรองมากที่สุด คือ ร้อยละ .......... รองลงมาคือตำบล .......... อัตราการคัดกรองเท่ากับร้อยละ ........... และ                
ตำบล .............. อัตราการคัดกรองเท่ากับร้อยละ ...........  
   สำหรับการคัดกรองโรคเบาหวานประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไป มีจำนวน ............. คน ได้รับการคัด
กรองโรคเบาหวานจำนวน ....... คน คิดเป็น ร้อยละ ......... จากผลการคัดกรอง พบว่าเป็นส่วนใหญ่เป็นกลุ่มปกติ
จำนวน .......... คิดเป็นร้อยละ .........  เป็นผู้ป่วยโรคเบาหวานรายใหม่จำนวน...... คน ร้อยละ ………..เป็นกลุ่มเสี่ยง
จำนวน .......คน ร้อยละ ......... โดยพบว่าตำบล .......... มีอัตราการคัดกรองมากที่สุด คือ ร้อยละ .......... รองลงมา
คือตำบล .......... อัตราการคัดกรองเท่ากับร้อยละ ........... และตำบล .............. อัตราการคัดกรองเท่ากับ                        
ร้อยละ ...........  
(พื้นที่สามารถนำข้อมูลการคัดกรองโรคอ้วน การฝากครรภ์  ความครอบคลุมการได้รับวัคซนี เข้ามาเพิ่มได้ตามดุลยพินิจ) 

 
 2.5  ข้อมูลทรัพยากรสุขภาพ 
 2.5.1 บุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุข   
   ปี พ.ศ. ............... อำเภอ ....... จังหวัด.......... มีบุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุข  ........... 
ประเภท ไดแก แพทย ทันตแพทย เภสัชกร นักเทคนิคการแทย์ พยาบาลวิชาชีพ พยาบาลเทคนิค นักวิชาการ
สาธารณสุข ..... จำนวนทั้งสิ้น ................ คน  แบ่งเป็น แพทย์จำนวน ........ คน ทันตแพทย์ จำนวน ........ คน 
เภสัชกร จำนวน ........ คน พยาบาลวิชาชีพ จำนวน ........ คน พยาบาลเทคนิค จำนวน ........ คน และนักวิชาการ
สาธารณสุข จำนวน ........ คน (ตารางที่ ……….) 
 

ตารางที่ ...... จำนวนของบุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุข อำเภอ ....... จังหวัด.......... ปี พ.ศ. ............... 
จำแนกตามสถานที่ปฏิบัติงาน 
 

สถานที่ปฏิบัติงาน 
จำนวนของบุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุข 

แพทย์ 
 

ทันตแพทย์ เภสัชกร เทคนิค
การแพทย์ 

พยาบาล
วิชาชีพ 

พยาล
เทคนิค 

นักวิชาการ 
สาธารณสุข 

โรงพยาบาล........        
รพ.สต. .................        
รพ.สต. .................        
รพ.สต. .................        
รพ.สต. .................        
รพ.สต. .................        

รวมทั้งสิ้น        
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 2.5.2 ผลการประเมินติดดาวและเครือข่ายทางด้านสุขภาพ  
   อำเภอ ....... จังหวัด.......... มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สตต.) ทั้งหมด ...... แห่ง และ
ได้ดำเนินการพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลติดดาว จากการประเมินผลตามเกณฑ์
ดังกล่าว พบว่า มี รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์ระดับ 5 ดาวจำนวน ...... แห่ง คิดเป็นร้อยละ .............. สำหรับในด้านของ
เครือข่ายเพ่ือแก้ไขปัญหาสุขภาพและปัจจัยเสี่ยงต่างๆนั้น พบว่า การแก้ไขปัญหาด้าน .................... มีภาคีเครือข่าย
ร่วมดำเนินการได้แก่ .................................... ................................. ซึ ่งมีกิจกรรมเพื ่อแก้ไขปัญหาดังนี้ 
.......................................................................... 
 
3.  ข้อมูลด้านสังคม 
 3.1 สถานบันการศึกษา 
  อำเภอ ....... จังหวัด .......... มีสถานศึกษาท้ังสิ้น ............. แห่ง แบ่งเป็นประเภทดังนี้ 
  3.1.1  การศึกษาในระบบ ประกอบด้วย 
   -  โรงเรียนระดับก่อนประถมศึกษา   จำนวน .............. แห่ง 
   -  โรงเรียนระดับประถมศึกษา   จำนวน .............. แห่ง 
   -  โรงเรียนมัธยมศึกษา     จำนวน .............. แห่ง 
   -  วิทยาลัยต่างๆ (ปวช. – ปวส.)   จำนวน .............. แห่ง 
   -  มหาวิทยาลัย     จำนวน .............. แห่ง 
  3.1.2  การศึกษานอกระบบ หรือการศึกษาตามอัธยาศัย  จำนวน .............. แห่ง  
 

 3.2  ข้อมูลศาสนสถาน  
   ประชากรส่วนใหญ่ของอำเภอ.......  นับถือศาสนาพุทธ  ซึ่งมีศาสนสถานที่สำคัญในอำเภอ เช่น .......... 
ในปัจจุบันอำเภอ.............มีข้อมูลทางศาสนา ดังนี้   
   -  วัด      จำนวน .............. แห่ง 
   -  สำนักสงฆ์     จำนวน .............. แห่ง 
   -  โบสถ์ทางศาสนาคริสต์    จำนวน .............. แห่ง 
   -  มัสยิด      จำนวน .............. แห่ง 
   -  ศาสนสถานของศาสนาพราหมณ์ ฮินดู  จำนวน .............. แห่ง 
 

 3.3  ขนบธรรมเนียมประเพณีสำคัญของอำเภอ 
  อำเภอ...... จังหวัด ............. การจัดงานเทศกาล ประเพณีท่ีสำคัญเป็นประจำทุกปี ดังนี้ 
   3.3.1  ประเพณี ...................... จัดขึ้นในช่วงวันที่ ........... เดือน ............. ของทุกปี โดย
ความสำคัญของประเพณีดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อ ...............................  กิจกรรมท่ีสำคัญ ได้แก่.......................... 
   3.3.2  ประเพณี ...................... จัดขึ้นในช่วงวันที่ ........... เดือน ............. ของทุกปี โดย
ความสำคัญของประเพณีดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อ ...............................  กิจกรรมที่สำคัญ ได้แก่.......................... 
   3.3.3  ประเพณี ...................... จัดขึ้นในช่วงวันที่ ........... เดือน ............. ของทุกปี โดย
ความสำคัญของประเพณีดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อ ...............................  กิจกรรมที่สำคัญ ได้แก่.......................... 
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   3.3.4  ประเพณี ...................... จัดขึ้นในช่วงวันที่ ........... เดือน ............. ของทุกปี โดย
ความสำคัญของประเพณีดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อ ...............................  กิจกรรมที่สำคัญ ได้แก่....................... ... 
   3.3.5  ประเพณี ...................... จัดขึ้นในช่วงวันที่ ........... เดือน ............. ของทุกปี โดย
ความสำคัญของประเพณีดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อ ...............................  กิจกรรมที่สำคัญ ได้แก่..........................  
 

 3.4  ข้อมูลด้านอ่ืนๆ 
   3.4.1  ข้อมูลชนกลุ่มน้อย ประชากรชนกลุ่มน้อยในอำเภอ ......... จังหวัด ..............ส่วนใหญ่เป็น 
"ชาวไทยวน" หรือ "คนเมือง" ที่เหลือเป็น ไทใหญ่ ไทลื้อ ไทขึน และไทยสยาม  มีจำนวน .......... คน กระจายตาม
ตำบลต่างๆ จำนวน .......... ตำบล  โดยตำบลที่มีประชากรชนกลุ่มน้อยมากที่สุด ได้แก่ ตำบล......... รองลงมา คือ 
ตำบล....... ตำบล ............. และตำบล.............   
   3.4.2  ข้อมูลปราชญ์ชาวบ้านและบุคคลตัวอย่างของอำเภอ  ประกอบด้วย 
 

ลำดับ ชื่อ – สกุล รายละเอียดด้านภูมิปัญญา ที่อยู่ 
    
    
    
    

  

   3.4.3  ข้อมูลโบราณสถานและโบราณวัตถุที่สำคัญ ประกอบด้วย 
   

ลำดับ ชื่อโบราณสถาน/โบราณวัตถุ ลักษณะท่ัวไป สถานที่ตั้ง 
    
    
    
    

  

    3.4.4  กลุ่มวิสาหกิจในชุมชน และกลุ่มต่างๆระดับอำเภอ ประกอบด้วย 
 

ลำดับ ชื่อกลุ่ม ลักษณะการดำเนินงาน สถานที่ตั้ง 
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4.  ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ 
 4.1  อาชีพหลักและรายได้เฉลี่ยประชาชนอำเภอ .............. จังหวัด ...................... 
  ประชาชนในพื้นที่อำเภอ .......... จังหวัด ............. โดยส่วนมากประกอบอาชีพ.......... ร้อยละ .............  
รองลงมาประกอบอาชีพ............... ร้อยละ ..........  อาชีพ ................ ร้อยละ............... และ อาชีพ..................                
ร้อยละ .............. (ตารางท่ี .........) 
 

ตารางท่ี ...... อาชีพของประชาชนในพื้นท่ีอำเภอ ............. จังหวัด........  (ข้อมูล ณ วันที่ ........................)  
 

อาชีพ จำนวน (n = ………..) ร้อยละ 
   
   
   
   

 
รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปีของประชาชนในพื้นที่ 5 ปีย้อนหลัง ระหว่าง ปี พ.ศ. ....... - ............  พบว่ามีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้น (ลดลง) โดยในปี พ.ศ. ....... ประชาชนมีรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปีมากที่สุด เท่ากับ ........ บาท รองลงมาคือ                
ปี พ.ศ. ....... รายได้เฉลี่ยเท่ากับ ......... บาท  ปี พ.ศ. ...... รายได้เฉลี่ยเท่ากับ ......... บาท ปี พ.ศ. ...... รายได้เฉลี่ย
เท่ากับ ......... บาท และ ปี พ.ศ. ...... รายได้เฉลี่ยเท่ากับ ......... บาท ตามลำดับ               
     สำหรับปี พ.ศ. ..(ปีปัจจุบัน)... เมื่อพิจารณาแยกรายตำบลพบว่า ตำบล ............ มีรายได้เฉลี่ยต่อคน              
ต่อปีของประชาชนสูงที่สุด เท่ากับ ........ บาท รองลงมาคือตำบล ........... รายได้เฉลี่ยเท่ากับ ......... บาท และ                
ตำบล ............. รายได้เฉลี่ยเท่ากับ ......... บาท  ตามลำดับ (ตารางที่ .........)  
 

ตารางท่ี ..... รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปีของประชาชนแยกรายตำบล ในพ้ืนที่อำเภอ ......... จังหวัด .......... ปี พ.ศ........ 
 

ตำบล รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี (บาท) 
  
  
  
  
  

 
 4.2  การบริการ ประกอบด้วย 
   โรงแรม                     จำนวน         .............  แห่ง 
   ร้านอาหาร    จำนวน  .............           แห่ง 
   โรงภาพยนตร์             จำนวน          .............  แห่ง 
   สถานีขนส่ง                  จำนวน        .............  แห่ง 
   ห้างสรรพสินค้า    จำนวน        .............  แห่ง 
   ธนาคารหรือสถาบันทางการเงิน  จำนวน        .............  แห่ง 
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   ตลาดสด หรือตลาดนัด   จำนวน        .............  แห่ง 
   ปั๊มน้ำมัน    จำนวน        .............  แห่ง 
   สวนสาธารณะหรืสถานที่พักผ่อน  จำนวน        .............  แห่ง 
   จำนวนสนามกีฬา/ศูนย์กีฬา   จำนวน        .............  แห่ง  
 
 4.3  แหล่งท่องเที่ยวของอำเภอ  ประกอบด้วย 
   -  น้ำตก .....................   อธิบายความเป็นมาหรือความสำคัญของสถานที่นั้นๆ พอสังเขป 
   -  วนอุทยาน ..............   อธิบายความเป็นมาหรือความสำคัญของสถานที่นั้นๆ พอสังเขป 
   -  วัด ......................... อธิบายความเป็นมาหรือความสำคัญของสถานที่นั้นๆ พอสังเขป 
 
5.  ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม 
 5.1  ข้อมูลปริมาณขยะ 
   อำเภอ ...... จังหวัด ........ มีแนวโน้มของปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นทั่วทั้งอำเภอเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 
จากปีที่แล้ว ซึ่งปี พ.ศ. ..(ปีปัจจุบัน).... พบว่ามีปริมาณการเกิดขยะรวมทั้งอำเภอ ........... ตันต่อ ปี หรือคิดเป็น
ประมาณ ......  ตันต่อวัน (ตารางที่ .....)   สำหรับประเภทขยะมูลฝอยในปี พ.ศ. ..(ปีปัจจุบัน).... สามารถแบ่งได้เป็น 
4 ประเภท ดังนี้  
 1.  ขยะอินทรีย์ หรือขยะที่ย่อยสลายได้ คิดเป็นร้อยละ ...... จากขยะทั้งหมด ส่วนใหญ่มาจากเศษผักและ                
เศษอาหารจากท่ีพักอาศัย ....  
 2.  ขยะรีไซเคิล เป็นที่ขยะสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้หากมีการแยกขยะอย่างถูกต้อ คิดเป็นร้อยละ.....                  
ของขยะทั้งหมด  
 
 3.  ขยะทั่วไป  เช่น ซองขนม กล่องโฟม ถุงพลาสติก คิดเป็นร้อยละ ...... ของขยะทั้งหมด 
 4.  ขยะอันตราย เช่น หลอดไฟ ขวดยา ถ่านไฟฉาย ยาฆ่าแมลง กระป๋องสี ขยะจากภาคการเกษตรและ
อุตสาหกรรม คิดเป็นร้อยละ ...... ของขยะทั้งหมด 
 

ตารางท่ี …… ปริมาณขยะมูลฝอย ระหว่างปี พ.ศ. ...... – ……..  อำเภอ ...... จังหวัด ........ 
 

ปี พ.ศ. ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดขึ้น (ตัน) 
  
  
  
  
  

   
เมื่อพิจารณาแยกรายตำบลพบว่า ในปี ..(ปีปัจจุบัน).... ตำบลที่มีปริมาณขยะมากที่สุดคือ ตำบล ....... มีจำนวน
ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นเท่ากับ ......... ตัน รองลงมาคือ ตำบล ....... มีจำนวนปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น
เท่ากับ ......... ตัน และตำบล ....... มีจำนวนปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นเท่ากับ ......... ตัน ตามลำดับ (ตารางที่.....) 
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ตารางท่ี ...... ปริมาณขยะมูลฝอย ระหว่างปี พ.ศ. ...... – ……..  จำแนกรายตำบลของอำเภอ ...... จังหวัด ........ 
 

ตำบล 
ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดขึ้น (ตัน) 

ปี พ.ศ. ...... ปี พ.ศ. ...... ปี พ.ศ. ...... ปี พ.ศ. ...... ปี พ.ศ. ...... 
      
      
      
      
      

 
 5.2  ข้อมูลการจัดการขยะ 
   อำเภอ ......... จังหวัด ............มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นจำนวน .......... แห่ง ได้แก่ 
........................................ ซ่ึงในหนว่ยงานดังกลา่วได้ดำเนนิการใหบ้ริหารเก็บขนขยะมูลฝอยจำนวน ............... แห่ง 
และไม่มีการให้บริหารเก็บขนขยะมูลฝอยจำนวน .......... แห่ง โดยสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยในพ้ืนที่อำเภอ คือ ......
(บอกแหล่งกำจัด หรือแหล่งที่นำขยะมูลฝอยไปทิ้ง)............ มีวิธีกำจัดขยะมูลฝอย ได้แก่ การฝังกลบอย่างถูกหลัก
สุขาภิบาล (Sanitary Landfill)  เตาเผาที่มีระบบบำบัดมลพิษทางอากาศ การแปรรูปเพ่ือผลิตเป็นพลังงาน (WTE) 
การหมักทำปุ๋ย (Compost) และการกำจัดแบบผสมผสาน (เป็นตัวอย่างให้แก่พื้นที่) สำหรับขยะมูลฝอยบางส่วน
ของอำเภอ ได้มีการกำจัดขยะไม่ถูกต้อง ได้แก่ การกำจัดขยะมูลฝอยแบบเทกอง การเผากำจัดกลางแจ้ง หรือการใช้
เตาเผาที่ไม่มีระบบกำจัดมลพิษทางอากาศ ซึ่งเหล่านี้เกิดในพื้นที่  ....(บอกสถานที่กำจัดขยะหรือที่ประชาชน             
นำขยะไปทิ้ง/กำจัดเอง)........ 
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ประเด็นปัญหา 
โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 

และปัจจัยเสี่ยง (NCDs) 
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การนำเสนอผลการวิเคราะห์สถานะ 
ชุดดัชนีชี้วัดจำเป็นในการสนับสนุนการป้องกันควบคุมโรคที่เป็นปัญหาระดับอำเภอ 
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน (District quality of life profile : DQP_DC) 

ประเด็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (ข้อมูลเชิงปริมาณ) 
 

ดัชนีชี้วัดจำเป็นที่จำเป็น ผลการวิเคราะห์ 

การแปลผล 
ด (ด)ี 

ป (ปานกลาง) 
ปป (ควรปรับปรุง) 

๑. ความชุกของโรคไม่ติดต่อ (โรคเบาหวาน, ความ
ดันโลหิตสูง, หัวใจและหลอดเลือด)ในประชากรอายุ 
๑๕ ปีขึ้นไปในพ้ืนที่อำเภอ 

อัตราความชุก (Prevalence rate) 
ของโรคไม่ติดต่อ (โรคเบาหวาน, ความดัน
โลหิตสูง, หวัใจและหลอดเลือด)ใน
ประชากรอายุ ๑๕ ปีขึ้นไปในพ้ืนที่อำเภอ 

 

๒. อัตราป่วยโรคไม่ติดต่อ (โรคเบาหวาน, ความดัน
โลหิตสูง, หวัใจและหลอดเลือด) รายใหม่ที่ได้รับการ
วินิจฉัยในปีงบประมาณในพ้ืนที่อำเภอ 

อัตราป่วยรายใหม่หรืออัตราอุบัติการณ์ 
(Incidence rate) 

 

๓. ร้อยละของผู้เสียชีวิตจากโรคไม่ติดต่อ
(โรคเบาหวาน, ความดันโลหิตสูง, หัวใจและหลอด
เลือด) ในพ้ืนที่อำเภอ 

ร้อยละ/อัตราตายจากโรคไม่ติดต่อ
(โรคเบาหวาน, ความดันโลหิตสูง, หัวใจและ
หลอดเลือด) ในพ้ืนที่อำเภอ 

 

๔. ร้อยละผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ำตาล
ได้ดีในพ้ืนที่อำเภอ 

ร้อยละผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ควบคุมระดับ
น้ำตาลได้ดีในพ้ืนที่อำเภอ 

 

๕. ร้อยละผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมความ
ดันโลหิตได้ในพ้ืนที่อำเภอ 

ร้อยละผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุม
ความดันโลหิตได้ในพ้ืนที่อำเภอ 

 

๖. ร้อยละของประชากรอายุ ๓๕ ปี ขึ้นไปที่ได้รับ
การคัดกรองโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง
ในพ้ืนที่อำเภอ 

 ร้อยละของประชากรอายุ ๓๕ ปี ขึ้นไปที่
ได้รับการคัดกรองโรคเบาหวานและโรค
ความดันโลหิตสูงในพื้นที่อำเภอ 

 

๗. ความชุกของผู้สูบบุหรี่ของประชากรไทยอายุ ๑๕ 
ปีขึ้นไปในพ้ืนที่อำเภอ 

ความชุกของผู้สูบบุหรี่ของประชากรไทย
อายุ ๑๕ ปีขึ้นไปในพ้ืนที่อำเภอ 

 

๘. ความชุกของผู้บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใน
ประชากรไทยอายุ ๑๕-๑๙ ปีในพื้นที่อำเภอ 
ร้อยละของประชากรอายุ ๑๕ ปีขึ้นไปที่ได้รับการ
ประเมินพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ใน
พ้ืนที่อำเภอ/Event Baseของภาคส่วนตำรวจ/
ประชาชน/สถานศึกษา 

ความชุกของผู้บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ในประชากรไทยอายุ ๑๕-๑๙ ปีในพื้นที่
อำเภอ 
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ดัชนีชี้วัดจำเป็นที่จำเป็น ผลการวิเคราะห์ 

การแปลผล 
ด (ด)ี 

ป (ปานกลาง) 
ปป (ควรปรับปรุง) 

๙. ร้อยละของประชากรอายุ ๑๕ ปีขึ้นไป  
ที่มีภาวะอ้วนในพ้ืนที่อำเภอ 
๙.๑ร้อยละของเด็กอายุ ๖-๑๔ ปี สูงดีสมส่วน 
๙.๒ร้อยละของเด็กอายุ ๑๕-๑๘ ปี สูงดีสมส่วน 
๙.๓ร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ ๑๘-๕๙ ปี 
มีค่าดัชนีมวลกายปกติ 
๙.๔ร้อยละของประชากรอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป มีค่าดัชนี
มวลกายปกติ 

ร้อยละของประชากรอายุ ๑๕ ปีขึ้นไป 
(๙.๑-๙.๔) 
ที่มีภาวะอ้วนในพ้ืนที่อำเภอ 
ค่าดัชนีมวลกาย (BMI) ของประชากรอายุ 
๑๕ ปีขึ้นไป (๙.๑-๙.๔) 

 

๑๐. ร้อยละของประชากรอายุ ๑๕ ปีขึ้นไปบริโภค
เกลือและโซเดียมตามคำแนะนำที่ควรบริโภคต่อวัน
ในพ้ืนที่อำเภอ 
ร้อยละของประชากรอายุ ๗ ปีขึ้นไปมีความรู้
เกี่ยวกับการบริโภคอาหาร หวาน มัน เค็ม ที่ส่งผล
ต่อสุขภาพ 

ร้อยละของประชากรอายุ ๑๕ ปีขึ้นไป
บริโภคเกลือและโซเดียมตามคำแนะนำที่
ควรบริโภคต่อวันในพื้นท่ีอำเภอ 

 

๑๑. จำนวนประชาชนที่มีอายุตั้งแต่ ๑๕ ปี ขึ้นไปที่มี
การออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อย ๓-๕ 
ครั้ง/สัปดาห์ในพ้ืนที่อำเภอ 

ร้อยละของประชาชนที่มีอายุตั้งแต่ ๑๕ ปี 
ขึ้นไปที่มีการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ 
อย่างน้อย ๓-๕ ครั้ง/สัปดาห์ในพื้นที่อำเภอ 

 

๑๒. ร้อยละของประชากรที่ใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช 
ในชีวิตประจำวัน 

ร้อยละของประชากรที่ใช้สารเคมีกำจัด
ศัตรูพืช ในชีวิตประจำวัน 
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(ตัวอย่าง) แนวทางการวิเคราะห์สถานการณ์การป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน ประเด็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) 

พื้นที่อำเภอ ............. จังหวัด ...........  
 
 

1.  ข้อมูลความชุกโรคไม่ติดต่อ (โรคเบาหวาน  โรคความดันโลหิตสูง  โรคหัวใจและหลอดเลือด) ในประชากรอายุ 
15 ปีข้ึนไป อำเภอ ......... จังหวัด ..............  

ปี พ.ศ.2563 พบว่าพื้นที่ มีผู ้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื ้อรังรายใหม่ทั้งสิ ้น .......... คน คิดเป็นอัตราป่วย               
เท่ากับ ......... ต่อประชากรแสนคน ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น (หรือลดลง) จากปีที่แล้วร้อยละ ............  เมื่อพิจารณา
เป็นรายโรค พบว่าโรค ................ มีผู้ป่วยมากที่สุด จำนวน .......... คน คิดเป็นอัตราป่วยเท่ากับ .............. ต่อแสน
ประชากร รองมาคือโรค ................... มีผู้ป่วยจำนวน .......... คน คิดเปน็อัตรป่วยเท่ากับ ........... ต่อแสนประชากร 
และโรค ...................... มีผู้ป่วยจำนวน ............. คน คิดเป็นอัตราป่วยเท่ากับ ............ ต่อแสนประชากร  

 

2. ข้อมูลโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง  และโรคหัวใจและหลอดเลือดของประชากรไทยอายุ 15 ปี                
ขึ้นไป ระหว่าง ปี ......... - ............. ของอำเภอ ............. จังหวัด ................ 

เมื่อพิจารณาข้อมูลโรคเบาหวานของประชากรไทยอายุ 15 ปีขึ้นไป ระหว่างปี พ.ศ. ...... - ........  พบว่า  
ปี พ.ศ. ....... มีอัตราป่วยมากที่สุด เท่ากับ ........... ต่อประชากรแสนคน (หรือร้อยละ ...........) รองลงมาคือ                  
ปี พ.ศ. ........... มีอัตราป่วย เท่ากับ ........... ต่อประชากรแสนคน (หรือร้อยละ ........ ...)   

สำหรับอัตราป่วยโรคความดันโลหิตสูง ระหว่างปี พ.ศ. ...... - ........  พบว่า ปี พ.ศ. ....... ประชากรไทย
อายุ 15 ปี ขึ้นไป มีอัตราป่วยสูงที่สุด เท่ากับ ........... ต่อประชากรแสนคน (หรือร้อยละ ...........) รองลงมาคือ ปี 
พ.ศ. ........... มีอัตราป่วย เท่ากับ ........... ต่อประชากรแสนคน (หรือร้อยละ ...........)  ในขณะที่อัตราป่วยโรคหัวใจ
และหลอดเลือดของประชากรไทยอายุ 15 ปี ขึ้นไป พบว่า ปี พ.ศ. ...........  มีอัตราป่วยสูงที่สุด เท่ากับ ........... ต่อ
ประชากรแสนคน (หรือร้อยละ ...........) รองลงมาคือ ปี พ.ศ. ........... มีอัตราปว่ย เท่ากับ ........... ต่อประชากรแสน
คน (หรือร้อยละ ...........) (ตารางท่ี .....) 

 

ตารางท่ี ....   อัตราป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังของประชากรไทยอายุ 15 ปีขึ้นไป ย้อนหลัง 5 ปี ระหว่าง                     
ปี ......... - .............  อำเภอ ............. จังหวัด ................ จำแนกรายโรค  
 

 

 

ปี โรคเบาหวาน 
 (ต่อประชากรแสนคน

หรือร้อยละ) 

โรคความดันโลหิตสูง 
 (ต่อประชากรแสนคน

หรือร้อยละ) 

โรคหัวใจและหลอดเลือด 
(ต่อประชากรแสนคน

หรือร้อยละ) 
2559 8.9 24.7 1.8 
2560 9.8 31.4 2.3 
2561 7.9 28.3 1.7 
2562 8.5 22.8 2.4 
2563 7.7 23.4 1.8 
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ภาพที่ 1   แนวโน้มอัตราป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังของประชากรไทยอายุ 15 ปีขึ้นไป ย้อนหลัง 5 ปี ระหว่าง                     
ปี ......... - .............  อำเภอ ............. จังหวัด ................ จำแนกรายโรค  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.  ข้อมูลผู้ป ่วยโรคไม่ต ิดต่อ (โรคเบาหวาน  โรคความดันโลหิตสูง และโรคหัวใจและหลอดเลือด)                  
รายใหม่ที่ได้รับการวินิจฉัยในปี พ.ศ. 2563 ในพื้นที่อำเภอ ............ จังหวัด.................... 

จากการสำรวจข้อมูลสุขภาพ พบว่า  มีจำนวนผู ้ป่วยโรคไม่ติดต่อรายใหม่ที ่ได้ร ับการวินิจฉัยใน                   
ปี พ.ศ. 2563 เท่ากับ ................ คน คิดเป็นร้อยละ ............. (หรืออัตราป่วยเท่ากับ ....... ต่อประชากรแสนคน) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายโรคพบว่า โรคเบาหวาน มีผู้ป่วยรายใหม่จำนวน ........... คน คิดเป็นร้อยละ ........... (หรืออัตรา
ป่วยเท่ากับ ....... ต่อประชากรแสนคน)  โรคความดันโลหิตสูงมีผู้ป่วยรายใหม่จำนวน ........... คน คิดเป็นร้อยละ 
...........  (หรืออัตราป่วยเท่ากับ ....... ต่อประชากรแสนคน) และโรคหัวใจและหลอดเลือดมีผู้ป่วยรายใหม่จำนวน 
........... คน คิดเปน็ร้อยละ ...........  (หรืออัตราปว่ยเท่ากับ ....... ต่อประชากรแสนคน) (ตารางท่ี ....) 
 

ตารางท่ี .....  ตารางความอัตราป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังรายใหม่ที่ได้รับการวินิจฉัยในปี พ.ศ. 2563 ระหว่าง                  
ปี พ.ศ ......... - .............  อำเภอ ............. จังหวัด ................ จำแนกรายโรค 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ปี อัตราป่วย
โรคเบาหวานรายใหม่ 

ต่อแสนประชากร 

อัตราป่วยโรคความดัน
โลหิตสูงรายใหม่ 
 ต่อแสนประชากร 

อัตราป่วยโรคหัวใจ
และหลอดเลือด 

รายใหม่ต่อประชากร 
2559 338.31 941.15 0.05 
2560 328.88 767.19 0.04 
2561 359.84 747.47 0.04 
2562 383.67 741.45 0.03 
2563 338.22 792.58 0.02 
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4.  ข้อมูลผู้เสียชีวิตจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง และโรคหัวใจและหลอดเลือด) 
ปี พ.ศ.2563 ในพื้นที่อำเภอ ............ จังหวัด.................... 
 ในปี พ.ศ.2563 พบว่าพื้นที ่ มีผู้ เสียชีวิตจากโรคไม่ติดต่อเรื ้อรัง ทั้งสิ ้น .......... คน คิดเป็นอัตรา              
ป่วย-ตาย เท่ากับร้อยละ ......... ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น (หรือลดลง) จากปีที่แล้ว ร้อยละ ............  เมื่อพิจารณาเป็น
รายโรค พบว่าโรค ................ มีผู้เสียชีวิตมากที่สุด จำนวน .......... คน คิดเป็น    อัตราป่วย-ตาย ร้อยละ .............. 
รองมาคือโรค ................... มีผู ้เสียชีวิตจำนวน .......... คน  คิดเป็นอัตราป่วย -ตาย ร้อยละ ..... ...... และ                       
โรค ...................... มีผู้เสียชีวิตจำนวน ............. คน คิดเป็นอัตราป่วย-ตาย เท่ากับ ............  
 

5. ข้อมูลผู้เสียชีวิตจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง และโรคหัวใจและหลอดเลือด)  
ระหว่างปี พ.ศ. ......... - ............. ของอำเภอ ............. จังหวัด ................  
  เมื่อพิจารณาข้อมูลผู้เสียชีวิตจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ย้อนหลัง 5 ปี ระหว่างปี พ.ศ. ........ - .......... พบว่า 
ปี พ.ศ. ....... มีอัตราป่วย-ตายมากท่ีสุด เท่ากับ ร้อยละ ........... รองลงมาคือ ปี พ.ศ. ....... มีอัตราป่วย-ตาย เท่ากับ
ร้อยละ ........... และ ปี พ.ศ. ....... มีอัตราป่วย-ตาย เท่ากับร้อยละ ...........   
  สำหรับอัตราป่วย – ตาย โรคเบาหวาน ระหว่างปี พ.ศ. ...... - ........  พบว่า  ปี พ.ศ. .......                           
มีอัตราป่วย-ตาย มากที่สุด เท่ากับร้อยละ ...........  รองลงมาคือ ปี พ.ศ. ........... มีอัตราป่วย-ตาย เท่ากับ                           
รอ้ยละ ........... และปี พ.ศ. ........... มีอัตราป่วย-ตาย เท่ากับร้อยละ ...........  
  อัตราป่วย – ตาย โรคความดันโลหิตสูง ระหว่างปี พ.ศ. ...... - ........  พบว่า  ปี พ.ศ. .......                           
มีอัตราป่วย-ตาย มากที่สุด เท่ากับร้อยละ ...........  รองลงมาคือ ปี พ.ศ. ........... มีอัตราป่วย-ตาย เท่ากับ                           
ร้อยละ ........... และปี พ.ศ. ........... มีอัตราป่วย-ตาย เท่ากับร้อยละ ...........  
  อัตราป่วย – ตาย โรคหัวใจและหลอดเลือด ระหว่างปี พ.ศ. ...... - ........  พบว่า  ปี พ.ศ. .......                           
มีอัตราป่วย-ตาย มากที่สุด เท่ากับร้อยละ ...........  รองลงมาคือ ปี พ.ศ. ........... มีอัตราป่วย-ตาย เท่ากับ                           
ร้อยละ ........... และปี พ.ศ. ........... มีอัตราป่วย-ตาย เท่ากับร้อยละ ........... (ตารางท่ี ....) 

 

ตารางที่ ....  อัตราป่วย-ตาย โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ระหว่าง ปี พ.ศ ......... - ........  อำเภอ ......... จังหวัด ................ 
จำแนกรายโรค 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปี อัตราป่วย-ตาย 
ผู้เสียชีวิต

โรคเบาหวาน 

อัตราป่วย-ตาย 
ผู้เสียชีวิตโรคความดัน

โลหิตสูง 

อัตราป่วย-ตาย               
ผู้เสียชีวิตโรคหัวใจและ

หลอดเลือด 
2559 0.31 0.48 0.30 
2560 0.42 0.49 0.51 
2561 0.39 0.53 0.72 
2562 0.43 0.53 0.52 
2563 0.24 0.23 2.23 สํา
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ภาพที่ .....  แนวโน้มอัตราป่วย-ตาย โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ระหว่าง ปี พ.ศ ........ - ........  อำเภอ .........                    
จังหวัด .............. จำแนกรายโรค 
 

 
 
6.  ข้อมูลผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ำตาลได้ดีในพื้นที่อำเภอ............. จังหวัด .............. 
              จากการสำรวจข้อมูลผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ำตาลได้ดีในอำเภอ............. จังหวัด .............. 
พบว่า ร้อยละผู้ป่วยโรคเบาหวาน ที่ควบคุมระดับน้ำตาลได้ดี ระหว่าง ปี พ.ศ. .......... - ............... มีค่าเท่ากับ                                      
ร้อยละ....... ....... ....... ........ และ.......... ตามลำดับ (ภาพท่ี ......)  
 

ภาพที.่...  ร้อยละผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ำตาลได้ดีในพ้ืนที่อำเภอ ………… จังหวัด ................ 
ระหว่างปี พ.ศ. ...... - ........ 
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7.  ข้อมูลผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมความดันโลหิตได้ในพื้นที่อำเภอ 
         จากการสำรวจข้อมูลผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมระดับความดันโลหิตได้ดีในอำเภอ............. 
จังหวัด ......... พบว่า ร้อยละผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมความดันโลหิต ระหว่าง ปี พ.ศ. ......... - ............... 
มีค่าเท่ากับร้อยละ....... ....... ....... ........ และ.......... ตามลำดับ (ภาพท่ี .....)  
 

ภาพที.่....  แสดงร้อยละผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ำตาลได้ดีในพ้ืนที่อำเภอ ……. จังหวัด ........... 
 

 
 
8.   ร้อยละของประชากรอายุ 35 ปี ขึ้นไปท่ีได้รับการคัดกรองโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงในพื้นที่
อำเภอ .............. จังหวัด ....................... 
 จากการคัดกรองโรคเบาหวานในประชากรอายุ 35 ปี ขึ้นไป ระหว่าง ปี พ.ศ. .......... - ............ 
พบว่า ปี พ.ศ. ........ พบประขากรอายุ 35 ปี ขึ ้นไป ได้รับการคัดกรองมากที่สุด เท่ากับ .......... คน คิดเป็น                         
ร้อยละ ..........  รองลงมาคือ ปี พ.ศ. ...... มีจำนวน ....... คน คิดเป็นร้อยละ .......  
 สำหรับการคัดกรองโรคความดันโลหิตสูงในประชากรอายุ 35 ปี ขึ้นไป ระหว่าง ปี พ.ศ. ........ - ........... 
พบว่า ปี พ.ศ. ........ พบประขากรอายุ 35 ปี ขึ ้นไป ได้รับการคัดกรองมากที่สุด เท่ากับ .......... คน คิดเป็น                         
ร้อยละ ..........  รองลงมาคือ ปี พ.ศ. ...... มีจำนวน ....... คน คิดเป็นร้อยละ ....... (ตารางที่ .....) 
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ตารางที่ .....   การคัดกรองโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง ประชากรอายุ 35 ปีขึ้นไป ย้อนหลัง 5 ปี            
ระหว่างปี พ.ศ. ....... - ...........  

 

9.   ความชุกของผู้สูบบุหรี่และดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของประชากรไทยอายุ 15 ปีขึ้นไปในพื้นที่                
อำเภอ ........ จังหวัด .................... 
          จากการสำรวจประชากรอายุ 15 ปี ขึ้นไปในพื้นที่ พบว่า ในปี พ.ศ. ............ มีความชุกของผู้สูบบุหรี่
เท่ากับ ร้อยละ ............... และ ความชุกของผู้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เท่ากับร้อยละ ..............  
 

10.  ข้อมูลของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไปท่ีมีภาวะอ้วนในพื้นที่อำเภอ .......... จังหวัด .................. 
 จากการสำรวจประชากรอายุ 15 ปี ขึ้นไป ระหว่างปี พ.ศ. ..... - ...... พบประชากรที่อยู่ในภาวะอ้วนมาก
ที่สุดในปี พ.ศ. ............ จำนวน .......... คน คิดเป็นร้อยละ ............ รองลงมา ปี พ.ศ. ........... จำนวน .............               
คิดเป็นร้อยละ ............ (ตารางที่ 5) 
 

ตารางที ่  5   จำนวนและร้อยละของประชากรอายุ 15 ปีขึ ้นไปที ่ม ีภาวะอ้วนในพื ้นที ่อำเภอ ..........                                
จังหวัด .................. ระหว่าง ปี พ.ศ. .......... - ........... 
 

ปี พ.ศ. จำนวน ร้อยละ 
2559   
2560   
2561   
2562   
2563   

 

11.  ข้อมูลด้านพฤติกรรมการบริโภคและการออกกำลังกายของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นปี พ.ศ. 2563  
ในพื้นที่อำเภอ ..............  จงัหวัด ......................... 
  จากการสำรวจข้อมูลพฤติกรรมการบริโภคของประชากรอายุ 15 ปี ขึ้นไป พบข้อมูลดังประเด็นต่อไปนี้ 
 11.1  การบริโภคเกลือและโซเดียมตามคำแนะนำที่ควรบริโภคต่อวัน พบว่า มีผู้บริโภคเกลือและโซเดียมตาม
คำแนะนำ จำนวน .......... คน คิดเป็นร้อยละ .......... 

  11.2   รับประทานอาหารไม่หวานจัด พบว่า มีผู้บริโภครับประทานอาหารไม่หวานจัด จำนวน ..........คิดเป็น
ร้อยละ ...........  
              11.3  พฤติกรรมการออกกำลังกาย พบว่า ประชากรที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไปที่มีการออกกำลังกายอย่าง
สม่ำเสมอ อย่างน้อย 3-5 คร้ัง/สัปดาห์ จำนวน ............ คิดเป็นร้อยละ .................. 

ปี ร้อยละของประชากรอายุ 35 ปี ขึ้นไป 
ที่ได้รับการคัดกรองโรคเบาหวาน 

ร้อยละของประชากรอายุ 35 ปี ขึ้นไป 
ที่ได้รับการคัดกรองโรคความดันโลหิตสูง 

2559 73.69 77.64 
2560 83.84 85.97 
2561 86.21 86.71 
2562 87.0 87.34 
2563 89.03 89.26 
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แนวทางการวิเคราะห์ข้อมูลการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน ประเด็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรังและปัจจัยเสี่ยง (NCD) 

อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท  
 

      1. ข้อมูลทั่วไป 

อำเภอหันคา ตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2433 เดิมชื่อว่า “อำเภอบ้านเชี่ยน” สาเหตุที่เปลี่ยนมาเป็นชื่อ  
“หันคา” มีเรื่องเล่าสืบเนื่องจากการเสด็จประพาสต้นของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงนำเรือ
ที่ทำจากไม้ตะเคียนทองทั้งต้นล่องผ่านแม่น้ำท่าจีนกลับพระนคร และเรือเกิดล่มขวางกลางแม่น้ำในลักษณะ 
หันและคาบริเวณบ้านท่าบ้านหลวง ทางใต้ของที่ว่าการอำเภอในปัจจุบัน ประชาชนเห็นว่าเป็นสิริมงคลจึง
เรียกชื่ออำเภอว่าเป็นหันคา บางตำนานก็เล่าว่าเหตุที่ชื่อหันคานั้น เป็นเพราะมีลานหญ้าคาจำนวนมากที่ว่าการ
อำเภอในครั้งนั้นตั้งอยู่ในเขตตำบลบ้านเชี่ยน อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอหันคาในปัจจุบันไปทางทิศตะวันตก
ประมาณ 3 กิโลเมตร แต่เนื่องจากบริเวณดังกล่าวไม่มีลำน้ำไหลผ่านเป็นเหตุให้การเดินทางไปติดต่อราชการ
ของราษฎรไม่สะดวก เพราะในสมัยนั้นใช้การคมนาคมทางน้ำเป็นหลักด้วยเหตุดังกล่าวทางราชการจึงย้ายที่ว่า
การอำเภอเดิมมาตั้งอยู่บริเวณริมฝั่งด้านซ้ายของแม่น้ำท่าจีนในเขตพ้ืนที่ตำบลหันคา เมื่อปี พ.ศ. 2470 

คำขวัญอำเภอหันคา หลวงพ่อโตศักดิ์สิทธิ์ งามวิจิตรบึงฉวาก แหล่งปลามากระหานบัว ร่มรื่นทั่วเขา
สารพัดดี เด่นเป็นศรีชาวหันคา งามสุดตาเกาะเมือง 

 

 1.1 ที่ตั้งและอาณาเขต   
อำเภอหันคาตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของจังหวัดชัยนาท ตั้งอยู่บนเส้นรุ้ง 14 องศาเหนือ 58 

ลิปดา 52 พิลิปดาเหนือ และเส้นแวงที่ 100 องศาตะวันออก 53 พิลิปดาตะวันออก ที่ว่าการอำเภอ ห่างจาก
จังหวัดชัยนาท 38 กิโลเมตร และห่างจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ 182 กิโลเมตร อาณาเขตติดต่อ ดังนี้ 

1) ทิศเหนือ ติดต่ออำเภอเมืองชัยนาท อำเภอวัดสิงห์ และอำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท 
2) ทิศตะวันออก ติดต่ออำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 
3) ทิศใต้ ติดต่ออำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี 
4) ทิศตะวันตก ติดต่ออำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท และอำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี 

 

 
 

ภาพที่ 1 แผนที่อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท 
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1.2 ขนาดและพ้ืนที่ 
อำเภอหันคาเป็นอำเภอที่มีขนาดพื้นที่มากที่สุดในจังหวัดชัยนาท โดยมีพื้นที่ทั้งหมด 330,834 ไร่  

พ้ืนที่ทางการเกษตร 242,937 ไร่ พ้ืนที่อยู่อาศัย 22,971 ไร่ พ้ืนที่สาธารณะ 3,292 ไร่ พ้ืนที่อ่ืนๆ 61,934 ไร่ 
 

1.3 สภาพภูมิประเทศ  
ลักษณะภูมิประเทศของอำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท ประกอบด้วยพื้นที่ที่มีลักษณะแบ่งได้เป็น  
๑) เขตพ้ืนที่ราบลุ่มแม่น้ำท่าจีน ตั้งแต่เขตติดต่ออำเภอวัดสิงห์ลงมาทางตอนใต้ ผ่านท้องที่ตำบลห้วยงู 

ตำบลสามงา่มท่าโบสถ์ ตำบลวังไก่เถ่ือน ตำบลหันคำ ตำบลบ้านเชี่ยน ไปจดเขตอำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัด
สุพรรณบุรี 

๒) เขตที่ราบสูงตอนเหนือและตะวันตก เป็นเขตที่ราบสูงและภูเขาในท้องที่ตำบลไพรนกยูง ตำบล
เด่นใหญ่ และตำบลหนองแซง มีภูเขาที่สำคัญ ได้แก่ ภูเขาราวเทียนทอง 

 

1.4 สภาพภูมิประเทศ  
อำเภอหันคาอยู่ใต้อิทธิพลของลมมรสุมที่พัดผ่านประจำฤดู จึงสามารถแบ่งฤดูกาลออกได้เป็น 3 ฤดู คือ 
ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ 

ทำให้มีฝนตกชุกท่ัวไป 
ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคม ถึงเดือนกุมภาพันธ์ ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุม

ตะวันออกเฉียงเหนือ ทำให้อากาศเย็น 
ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่ปลายเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายนระยะนี้เป็นช่วงว่างจากฤดูมรสุมจึงมีลมจาก

ทิศใต้และตะวันออกเฉียงใต้ปกคลุมอากาศโดยทั่วไปจึงร้อนอบอ้าวอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปี ประมาณ 32 องศาเซลเซียส
  

 1.5 ข้อมูลการปกครอง 
พ้ืนที่รับผิดชอบอำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท ประกอบด้วย 8 ตำบล 100 หมู่บ้าน การปกครองส่วน

ท้องถิ่น มี 10 แห่ง ประกอบด้วย เทศบาลตำบล 6 แห่ง องค์การบริหารส่วนตำบล 4 แห่ง ส่วนราชการระดับ
อำเภอ 17 ส่วน หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 3 หน่วยงาน 

1.5.1 ตำบลหันคา จำนวน 11 หมู ่บ้าน กำนันประจำตำบลคือ นายประสพโชค อยู ่โต 
ประกอบด้วย 

1) หมู่ที่ 1 บ้านหันคา  2) หมู่ที่ 2 บ้านดอนไร่ 
3) หมู่ที่ 3 บ้านหันคำเหนือ 4) หมู่ที่ 4 บ้านหนองหวาย 
5) หมู่ที่ 5 บ้านยำงต้นเดียว 6) หมู่ที่ 6 บ้านหนองต่อ 
7) หมู่ที่ 7 บ้านหนองคล้อ 8) หมู่ที่ 8 บ้านห้วยร่วม 
9) หมู่ที่ 9 บ้านดอนตูม  10) หมู่ที่ 10 บ้านทา่บ้านหลวง 
11) หมู่ที่ 11 บ้านสวนอัมพวัน  

1.5.2 ตำบลบ้านเชี่ยน จำนวน 12 หมู่บ้าน กำนันประจำตำบลคือ นายวิชัย โพธิ์ชน ประกอบด้วย 
1) หมู่ที่ 1 บ้านฉวาก  2) หมู่ที่ 2 บ้านเชี่ยน 
3) หมู่ที่ 3 บ้านเชี่ยน  4) หมู่ที่ 4 บ้านห้วยซุง 

    5) หมู่ที่ 5 บ้านทับนำ  6) หมู่ที่ 6 บ้านดอนกอก 
    7) หมู่ที่ 7 บ้านไร่สวนลาว 8) หมู่ที่ 8 บ้านดอนโก 
    9) หมู่ที่ 9 บ้านใหม ่  10) หมู่ที่ 10 บ้านดอนกระดาษ 
    11) หมู่ที่ 11 บ้านหนองทาระภู 12) หมู่ที่ 12 บ้านบางลี่ 
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1.5.3 ตำบลห้วยงู จำนวน 11 หมู ่บ้ าน กำนันประจำตำบล คือ นายพยง เศรษฐพงษ์ 
ประกอบด้วย 

    1) หมู่ที่ 1 บ้านคลองจันทร ์ 2) หมู่ที่ 2 บ้านหมื่นเทพ 
3) หมู่ที่ 3 บ้านห้วยงู  4) หมู่ที่ 4 บ้านดอนชงโค 
5) หมู่ที 5 บ้านหนองกระเบา 6) หมู่ที่ 6 บ้านโคกหมู 
7) หมู่ที่ 7 บ้านทา่แก้ว  8) หมู่ที่ 8 บ้านทา่แก้ว 
9) หมู่ที่ 9 บ้านดอนซาก  10) หมู่ที่ 10 บ้านห้วยงูพัฒนา 
11) หมู่ที่ 11 บ้านวังสามัคค ี

1.5.4 ตำบลสามงา่มท่าโบสถ์ จำนวน 10 หมู่บ้าน กำนันประจำตำบล คือ นางนรินทร์ จิตรหาญ 
ประกอบด้วย 

1) หมู่ที่ 1 บ้านวังจิก  2) หมู่ที่ 2 บ้านทา่โบสถ ์
3) หมู่ที่ 3 บ้านวงเดือน  4) หมู่ที่ 4 บ้านวังจิก 
5) หมู่ที 5 บ้านหนองหวาย 6) หมู่ที่ 6 บ้านทา่โบสถ ์
7) หมู่ที่ 7 บ้านสามงา่ม  8) หมู่ที่ 8 บ้านทา่ฟืน 
9) หมู่ที่ 9 บ้านทับใต ้  10) หมู่ที่ 10 บ้านทา่กรวด 

1.5.5 ตำบลเด่นใหญ่ จำนวน 12 หมู ่บ้าน กำนันประจำตำบล คือ นายเทพชัย ปานแม้น 
ประกอบด้วย  

1) หมู่ที่ 1 บ้านเด่นใหญ่  2) หมู่ที่ 2 บ้านดอนกะพี้  
3) หมู่ที่ 3 บ้านหนองแจง  4) หมู่ที่ 4 บ้านดอนดินแดง  
5) หมู่ที 5 บ้านบุทำงรถ  6) หมู่ที่ 6 บ้านหนองอ้ายกาง  
7) หมู่ที่ 7 บ้านสระแก้ว  8) หมู่ที่ 8 บ้านหนองมะเกลือ  
9) หมู่ที่ 9 บ้านดอนบ่อ  10) หมู่ที่ 10 บ้านดงมะเขือ  
11) หมู่ที่ 11 บ้านหนองแก 12) หมู่ที่ 12 บ้านดอนอุโลก 

1.5.6 ตำบลวังไก่เถื ่อน จำนวน 11 หมู ่บ้าน กำนันประจำตำบล คือ นายนภดล สนธิศรี 
ประกอบด้วย  

1) หมู่ที่ 1 บ้านคลองคต  2) หมู่ที่ 2 บ้านคลองคต  
3) หมู่ที่ 3 บ้านดอนกระโดน 4) หมู่ที่ 4 บ้านทา่บ้านหลวง  
5) หมู่ที่ 5 บ้านทา่บ้านหลวง 6) หมู่ที่ 6 บ้านห้วยตาสี  
7) หมู่ที่ 7 บ้านควาย  8) หมู่ที่ 8 บ้านวังกระชาย  
9) หมู่ที่ 9 บ้านถ้ำเข้  10) หมู่ที่ 10 บ้านสะตือสิงห์  
11) หมู่ที่ 11 บ้านพราน 

1.5.7 ตำบลไพรนกยูง จำนวน 13 หมู ่บ้ าน กำนันประจำตำบล คือ นายสุพจน์ พุกมาก 
ประกอบด้วย 

1) หมู่ที่ 1 บ้านบ่อพระ  2) หมู่ที่ 2 บ้านหนองตะคอง 
3) หมู่ที่ 3 บ้านหนองหอย 4) หมู่ที่ 4 บ้านหนองอ้ายสาม 
5) หมู่ที 5 บ้านไพรนกยูง  6) หมู่ที่ 6 บ้านวังเดือนห้า 
7) หมู่ที่ 7 บ้านรางจิก  8) หมู่ที่ 8 บ้านบ่อมะกอก 
9) หมู่ที่ 9 บ้านเขาไพร  10) หมู่ที่ 10 บ้านตลุกรัง 
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11) หมู่ที่ 11 บ้านหนองกง 12) หมู่ที่ 12 บ้านหนองมณฑล 
13) หมู่ที่ 13 บ้านวังเดือนห้า 

1.5.8 ตำบลหนองแซง จำนวน 20 หมู ่บ้ าน กำนันประจำตำบล คือ นายนำ ดอนแนไพร 
ประกอบด้วย 

1) หมู่ที่ 1 บ้านแหลมทอง  2) หมู่ที่ 2 บ้านหนองแซงตีนดง 
3) หมู่ที่ 3 บ้านกลำงทุ่ง   4) หมู่ที่ 4 บ้านทุ่ง 
5) หมู่ที 5 บ้านหนองโสน   6) หมู่ที่ 6 บ้านสระดู ่
7) หมู่ที่ 7 บ้านดอนจันทร์  8) หมู่ที่ 8 บ้านหนองจงอำง 
9) หมู่ที่ 9 บ้านชำแระ   10) หมู่ที่ 10 บ้านชัฏฝาง 
11) หมู่ที่ 11 บ้านดอนสีนวน  12) หมู่ที่ 12 บ้านเด่นกระตา่ย 
13) หมู่ที่ 13 บ้านตลุกเท้ือม  14) หมู่ที่ 14 บ้านดอนพุทรา 
15) หมู่ที่ 15 บ้านเขาน้อย  16) หมู่ที่ 16 บ้านหนองเต่า 
17) หมู่ที่ 17 บ้านหนองกาเหลือง  18) หมู่ที่ 18 บ้านวังลั่นทม 
19) หมู่ที่ 19 บ้านปางสีนวลใหม่  20) หมู่ที่ 20 บ้านสมอบท 
 

องค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 10 แห่ง ประกอบด้วย เทศบาลตำบล 6 แห่ง องค์การบริหาร
ส่วนตำบล 4 แห่ง ดังนี้ 

1) เทศบาลตำบลหันคา นายกเทศมนตรีตำบล คือ นายณรงค์เดช ตันอนุวงษ์สกุล 
2) เทศบาลตำบลสามง่ามท่าโบสถ์ นายกเทศมนตรีตำบล คือ น.ส.ธิติมา กลางทัพ 
3) เทศบาลตำบลสามง่ามพัฒนา นายกเทศมนตรีตำบล คือ นายถนอม ศรีศักดา 
4) เทศบาลตำบลหนองแซง นายกเทศมนตรีตำบล คือ นายกิตติ กิตติวัฒนากูล 
5) เทศบาลตำบลบ้านเชี่ยน นายกเทศมนตรีตำบล คือ นายสยาม วงศ์เส็ง 
6) เทศบาลตำบลห้วยงู นายกเทศมนตรีตำบล คือ นายเลิศฤทธิ์ พลนิกร 
7) องค์การบริหารส่วนตำบลหันคา นายกองค์การบริหารส่วนตำบล คือ นายปัญญา ไทยรัตนกุล 
8) องค์การบริหารส่วนตำบลเดน่ใหญ่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล คือ นายประเสรฐิ กรองสอาด 
9) องค์การบริหารส่วนตำบลวังไก่เถื่อน นายกองค์การบริหารส่วนตำบล คือ นางชัญญาภัค กาญจนวิกัต ิ
10. องค์การบริหารส่วนตำบลไพรนกยูง นายกองค์การบริหารส่วนตำบล คือ นายเจษฎา อินสว่าง 

  

1.6 โครงสร้างประชากร 
1.6.1 ประชากรภาพรวม 

อำเภอหันคา มีประชากรชายจำนวน 26,695 คน หญิง จำนวน 28,440 คน รวม 55,135 คน 
ความหนาแน่นของประชากร 94.967 คน / ตร.กม. รายละเอียดจำนวนประชากรแยกรายตำบล ดังนี้ 
 

ตารางท่ี 1 จำนวนประชากรจำแนกตามกลุ่มอายุและเพศ อำเภอหันคา ปี 2562 

ตำบล 
เพศชาย  เพศหญิง  รวม  

จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 
0 - 4 ปี 1,153 2.09 1,164 2.11 2,317 4.20 
5 - 9 ปี  1,572 2.85 1,405 2.55 2,977 5.40 
10 - 14 ป ี 1,609 2.92 1,517 2.75 3,126 5.67 
15 - 19 ปี  1,587 2.88 1,471 2.67 3,058 5.55 
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ตำบล 
เพศชาย  เพศหญิง  รวม  

จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 
20 - 24 ปี  1,700 3.08 1,703 3.09 3,403 6.17 
25 - 29 ปี  1,900 3.45 1,813 3.29 3,713 6.73 
30 - 34 ปี  1,838 3.33 1,708 3.10 3,546 6.43 
35 - 39 ปี  2,003 3.63 2,012 3.65 4,015 7.28 
40 - 44 ป ี 2,118 3.84 2,146 3.89 4,264 7.73 
45 - 49 ปี  2,093 3.80 2,176 3.95 4,269 7.74 
50 - 54 ป ี 2,143 3.89 2,410 4.37 4,553 8.26 
55 -59 ปี  1,895 3.44 2,287 4.15 4,182 7.59 
60 - 64 ป ี 1,627 2.95 2,011 3.65 3,638 6.60 
65 - 69 ปี  1,342  2.43  1,685  3.06  3,027  5.49 
70 - 74 ป ี 820 1.49 1,048 1.90 1,868 3.39 
75 - 79 ปี  583  1.06  795  1.44  1,378  2.50 
80 - 84 ป ี 440 0.80 608 1.10 1,048 1.90 
85 ปี ขึ้นไป  272 0.49 481 0.87 753 1.37 

รวม 26,695 48.42 28,440 51.58 55,135 100 
มา : ศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 1 สาขาจังหวัดชัยนาท ข้อมูล ณ 1 กรกฎาคม 2562 
 

1.6.2 พีระมิดประชากร 
โครงสร้างอายุประชากรของอำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท ปี 2561 มีสัดส่วนเพศหญิง ร้อยละ 

51.58 เพศชาย ร้อยละ 48.42 โดยเพศหญิงสูงกว่าเพศชายเล็กน้อย โดยจำแนกเป็นกลุ่มเด็กเล็ก (อายุ 0-4 
ปี) ร้อยละ 4.20 และเด็กวัยเรียน (อายุ 5-14 ปี) ร้อยละ 11.07 ประชากรวัยทำงาน (อายุ 15-59 ปี) ร้อย
ละ 63.49 ประชากรวัยสูงอายุ (60 ปี ขึ้นไป) ร้อยละ 21.24 ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น และประชากร ซึ่งเป็น
วัยพึ่งพิง ได้แก่ เด็กกลุ่มอายุต่ำกว่า 15 ปี และวัยสูงอายุ (อายุ 60 ปีขึ้นไป) คิดเป็นร้อยละ 36.51 จากข้อมูล
ประชากรดังกล่าวจะพบว่าประชากรวัยทำงานมีจำนวนมาก และมีแนวโน้มเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่
จะต้องมีการนำข้อมูลไปใช้ในการวางแผน เพ่ือการส่งเสริมสุขภาพที่เหมาะสมกับกลุ่มวัยต่าง ๆ 

 

 
แผนภูมิ 1 ปิรามิดประชากรจำแนกตามกลุ่มอายุและเพศ อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท ปี 2562 

ที่มา : ศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 1 สาขาจังหวัดชัยนาท ข้อมูล ณ 1 กรกฎาคม 2562 
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ตารางท่ี 2 จำนวนประชากร อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท จำแนกตามตำบล ปี 2562 
ตำบล หมู่บ้าน หลังคาเรือน ชาย หญิง รวม 

หันคา 11 4,216 4,726 5,097 9,823 
บ้านเชี่ยน  12 2,787 4,476 4,548 8,724 
เด่นใหญ่ 12 1,648 2,594 2,719 5,313 
ไพรนกยูง  13 1,658 2,615 2,606 5,221 
หนองแซง 20 2,409 3,817 3,950 7,767 
ห้วยงู  11 1,769 2,668 2,983 5,651 
สามงา่มท่าโบสถ์ 10 1,591 2,449 2,610 5,059 
วังไก่เถ่ือน  11 2,353 3,650 3,927 7,577 

รวม 100 18,431 26,695 28,440 55,135 
ที่มา : ศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 1 สาขาจังหวัดชัยนาท ข้อมูล ณ 1 กรกฎาคม 2562 
 
      2. ข้อมูลด้านสุขภาพทั่วไป 
 
 2.1 ข้อมูลการเกิดมีชีพ และการเสียชีวิต 

อัตราเกิดและอัตราตายของประชากรของอำเภอหันคา มีแนวโน้มลดลง โดยปี 2562 มีอัตราเกิด
เท่ากับ 1.10 ต่อประชากรพันคน อัตราตายเท่ากับ 5.49 ต่อเกิดมีชีพพันคน เปรียบเทียบกับสถานการณ์ของ
ประเทศปี 2562 พบว่า อำเภอหันคำมีอัตราเกิดและอัตราตายต่ำกว่าของประเทศ 

 

ตารางที ่3 จำนวนและอัตราเกิดมีชีพ การตาย ทารกตาย มารดาตาย และอัตราเพิ่มตามธรรมชาติ ปี 2562 

ประเภท 
2559 2560 2561 2562 

จำนวน อัตรา จำนวน อัตรา จำนวน อัตรา จำนวน อัตรา 
เกิดมีชีพ  84 1.99 83 1.97 83 1.50 61 1.10 
การตาย 242 5.75 230 5.48 229 4.16 303 5.49 
ทารกตาย 0 0 0 0 0 0 0 0 
มารกาตาย 0 0 0 0 0 0 0 0 
อัตราเพิ่มตามธรรมชาติ  -3.76  -3.51  -2.69  -4.39 

ที่มา: สำนักทะเบียน กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย ณ 1 กันยายน 2562 อัตรา : 1,000 
 

2.2 สาเหตุการเสียชีวิต 
ข้อมูลการตายอำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท ในปี พ.ศ. 2562 พบว่า มีผู้เสียชีวิตจากสาเหตุการตาย 

5 ลำดับแรก ได้แก่ 1) ปอดบวม อัตราการตาย เท่ากับ 13,232.51 ต่อประชากรแสนคน 2) อาการแสดง
และสิ่งผิดปกติที่พบจากการตรวจทางคลินิกและตรวจทางห้องปฏิบัติการที่มิได้มีรหัสระบุไว้ อัตราการตาย 
เท่ากับ 9,073.72 ต่อประชากรแสนคน 3) เลือดออกในสมอง อัตราการตาย เท่ากับ 6,238.19 ต่อ
ประชากรแสนคน ตามลำดับ (ตารางที่ 4) 
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ตารางที ่4 จำนวนและอัตราตายต่อประชากรแสนคน จำแนกตามสาเหตุการตาย 10 อันดับแรก 
               อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท ปี 2562 
ลำดับ สาเหตุการตาย จำนวน อัตราตาย 

1  ปอดบวม  210 13,232.51 

2  
อาการ อาการแสดงและสิ่งผิดปกติท่ีพบจากการตรวจทางคลินิกและ
ตรวจทางห้องปฏิบัติการที่มิได้มีรหัสระบุไว้ 

144 
 

9,073.72 

3  เลือดออกในสมอง  99 6,238.19 
4  กลา้มเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน 95 5,986.14 
5  โรคหลอดลมอักเสบ ถุงลมโป่งพองและปอดชนิดอุดกั้นแบบเรื้อรังอ่ืน  75  4,725.90 
6  หัวใจล้มเหลว 54 3,402.65 
7  โรคอ่ืนๆ ของระบบย่อยอาหาร  50  3,150.60 
8  การบาดเจ็บภายในกะโหลกศีรษะ 49 3,087.59 
9  เนื้องอกรา้ยที่ตับและท่อน้ำดีในตับ  44  2,772.53 
10  โรคอ่ืน ๆ ของระบบทางเดินหายใจ 43 2,709.51 

ที่มา : www.hdcservice.moph.go.th 
 

2.3 สาเหตุการป่วย 
ข้อมูลสาเหตุการป่วยของอำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท ในปี พ.ศ. 2562 พบว่า มีจำนวนและอัตรา

ป่วยของผู้ป่วยนอก จำแนกตามสาเหตุการป่วย 5 อันดับแรก ได้แก่ 1) Essential (primary) hypertension 
อัตราการป่วย เท่ากับ 16,937.40 ต่อประชากรแสนคน 2) NIDM Without complications อัตราการป่วย 
เท่ากับ 16,446.46 ต่อประชากรแสนคน 3) Acute nasopharyngitis [common cold] อัตราการป่วย 
เท่ากับ 5,548.34 ต่อประชากรแสนคน ตามลำดับ (ตารางท่ี 5)  
 

ตารางที่ 5  จำนวนและอัตราป่วยของผู้ป่วยนอกต่อประชากรแสนคน จำแนกตามสาเหตุการป่วย 10 อันดับ
แรก                 อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท ปี 2562 
ลำดับ รหัสโรค ชื่อโรค จำนวน อัตราป่วย 

1  I10 Essential (primary) hypertension 9,384 16,937.40 

2  E119 NIDM Without complications 9,112 16,446.46 

3  J00 Acute nasopharyngitis [common cold] 3,074 5,548.34 

4  R42 Dizziness and giddiness 2,794 5,042.96 

5  K30 Dyspepsia 2,774 5,006.85 

6  M4796 Spondylosis, unspecified: lumbar region 2,498 4,508.70 

7  B24 Unspecified human immunodeficiency virus (HIV) 
disease 

1,985 3,582.77 

8  J40 Bronchitis, not specified as acute or chronic 1,942 3,505.16 

9  A099 Gastroenteritis and colitis of unspecified origin 1,880 3,393.26 

10  K021 Caries of dentine  1,522 2,747.09 
ที่มา : รายงานผู้ป่วยนอกตามกลุ่มสาเหตุ 21 กลุ่มโรค (รง.504) ข้อมูล ณ 1 ตุลาคม 2562 
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ตาราง 6 จำนวนและอัตราป่วยของผู้ป่วยในต่อประชากรแสนคน จำแนกตามสาเหตุการป่วย 10 อันดับ  
            อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท ปี 2561 
ลำดับ รหัสโรค ชื่อโรค จำนวน อัตราป่วย 
1  J189 Pneumonia, unspecified 162 292.39 
2  A090 Other and Other and Other and unspecified gastroenteritis 

and colitis of infectious 
138 249.08 

3  A099 Gastroenteritis and colitis of unspecified origin 109 196.74 
4  N10 Acute tubulo - interstitial nephritis 109 196.74 
5  E119 NIDM Without complications 109 196.74 
6  I1633 Cerebral infarction due to thrombosis of cerebral arteries 92 166.05 
7  J209 Acute bronchitis, unspecified 91 164.25 
8  K922 Gastrointestinal haemorrhage, unspecified 87 157.03 
9  E871 Hypo - osmolality and hyponatraemia 81 146.20 
10  S0600 Concussion : without open intracranial wound 70 126.34 

ที่มา : รายงานผู้ป่วยนอกตามกลุ่มสาเหตุ 21 กลุ่มโรค (รง.505) ข้อมูล ณ 1 ตุลาคม 2562 
2.4 ข้อมูลการเฝ้าระวังโรคติดต่อ  

โรคที่เฝ้าระวังทางระบาดวิทยา 10 อันดับแรกของอำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท ปี 2562 พบว่า 
อุจจาระร่วงมีอัตราป่วยสูงเป็นอันดับแรก คิดเป็น 721.97 ต่อแสนประชากร รองลงมา คือ โรคไข้เลือดออก 
และ โรคอาหารเป็นพิษ คิดเป็นอัตราป่วย 43.32 และ 39.71 ตามลำดับ เมื่อเปรียบเทียบ 3 ปีย้อนหลัง 
พบว่า โรคไข้เลือดออก ไข้หวัดใหญ่ อีสุกอีใส มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น ส่วนโรคอุจาระร่วง อาหารเป็นพิษ โรคมือ เท้า ปาก 
วัณโรค โรคงูสวัด และโรคตาแดง มีแนวโน้มลดลง (ตารางท่ี 7) 
 

ตารางท่ี 7 จำนวนและอัตราป่วยต่อประชากรแสนคน ด้วยโรคที่เฝ้าระวังทางระบาดวิทยา 10 อันดับแรก  
              อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท ปี 2560 – 2562 

ลำดับ ประเภท 
2560 2561 2562 

จำนวน อัตรา จำนวน อัตรา จำนวน อัตรา 
1 Diarrhoea 849 1,526.59 684 1,229.90 400 721.97 
2 DHF (total) 7 12.58 15 26.97 24 43.32 
3 Food poisoning 16 28.76 70 125.86 22 39.71 
4 Influenza 19 34.16 10 17.98 22 39.72 
5 Chicken pox 21 37.76 9 16.18 15 27.07 
6 Pneumonia 40 71.92 44 79.11 12 21.66 
7 Tuberculosis 14 25.17 11 19.77 11 19.85 
8 Hand foot mouth 35 62.93 17 30.56 7 12.63 
9 Pyrexia - - - - 6 10.83 

10 ตาแดง 10 17.98 3 5.39 2 3.61 
11 Herpes zoster 8 14.38 6 10.78 - - 

ที่มา : รายงานผู้ป่วยโรคที่เฝ้าระวังทางระบาดวิทยา (รง.506) ศูนย์ระบาดอำเภอหันคา 
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 2.5 ข้อมูลบริการสุขภาพ  
ตารางท่ี 8 ร้อยละการฝากครรภ์คุณภาพรายตำบล/สถานบริการ ในอำเภอ 

เครือข่ายบริการสุขภาพ 
รวมทั้งงบประมาณ 

เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเชี่ยน 13 8 61.5 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไร่สวนลาว 11 7 63.6 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบ่อพระ 10 4 40 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไพรนกยูง 13 7 53.9 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแซง 25 22 88 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนสีนวล 19 11 57.9 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยงู 20 13 65 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังไก่เถ่ือน 27 17 63 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเด่นใหญ่ 28 11 9.3 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสามง่ามท่าโบสถ์ 28 11 9.3 
โรงพยาบาลหันคา 32 23 71.9 

รวม 212 131 61.8 
ที่มา : www.hdcservice.moph.go.th 

2.6 ข้อมูลทรัพยากรสุขภาพ 
2.6.1 สถานบริการสาธารณสุขภาครัฐและเอกชน 

• หน่วยงาน/สถานบริการสาธารณสุขภาครัฐ 
     - สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ 1 แห่ง 
     - โรงพยาบาลชุมชน 30 เตียง 1 แห่ง 
     - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 10 แห่ง 
• จำนวนสถานบริการสาธารณสุขภาคเอกชน 

- คลินิกเวชกรรม 4 แห่ง 
- คลินิกทันตกรรมทั่วไป 2 แห่ง 
- คลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 5 แห่ง 
- คลินิกแพทย์แผนไทย 1 แห่ง 
- ร้านขายยาแผนปัจจุบัน 12 แห่ง 
- ร้านขายยาแผนปัจจุบันบรรจุเสร็จ 9 แห่ง 
- ร้านขายยาแผนโบราณ 2 แห่ง 
- ร้านขายยาสำหรับสัตว์ 4 แห่ง 

              2.6.2 บุคลากรสาธารณสุขและกรอบอัตรากาลัง 
การวิเคราะห์กรอบอัตรากำลังที่ควรมีตาม FTE ขั้นต่ำ ของโรงพยาบาลหันคาพบว่าวิชาชีพ

ที่มีจำนวนบุคลากรปฏิบัติงานจริงน้อยกว่าจำนวนที่ควรมี คือ แพทย์ นักเทคนิคการแพทย์ นักวิชาการ/เจ้า
พนักงานสาธารณสุข เจ้าพนักงานเภสัชกรรม และแพทย์แผนไทย แต่วิชาชีพที่มีจำนวนบุคลากรปฏิบัติงานจริง
มากกว่าจำนวนที่ควรมี ได้แก่ สายงานสนับสนุนงานบริหารทั่วไป นอกจากนี้โรงพยาบาลได้มีการจ้างลูกจ้างรายวันตาม
ภาระงานเพ่ือการให้บริการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น เภสัชกร 1 คน นักวิชาการสาธารณสุข 1 คน (ตารางที่ 9) 
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ตาราง 9 จำนวนบุคลากรด้านการแพทย์โรงพยาบาลหันคา เปรียบเทียบเกณฑ์ FTE 
ตำแหน่ง กรอบขั้น

ต่ำ 
กรอบขั้น

สูง 
ขรก ลปจ พรก พกส ลชค รวม 

สายวิชาชีพ         
• แพทย ์ 15 18 7 - - - - 7 

• ทันตแพทย์ 6 8 7 - - - - 7 

• เภสัชกร 6 8 7 - - - - 7 

• พยาบาลวิชาชีพ 31 80 38 - - - 5 - 

• นักเทคนิคการแพทย ์ 3 4 1 - - 1 - 2 

• นักรังสีแพทย ์ 1 2 1 - - - - 1 

• นักกายภาพบำบัด 4 5 1 - - 2 1 4 

• นักวิชาการสาธารณสุข 
11 13 

3 - - - 3 6 

• เจ้าพนักงานสาธารณสุข 5 - - - 1 6 

• แพทย์แผนไทย 3 3 1 - - - 1 2 

• เจ้าพนักงานทันตกรรม 3 3 3 - - - - 3 

• เจ้าพนักงานเภสัชกรรม 5 6 3 - - - 1 4 

• เจ้าพนักงานเวชสถิต ิ 2 2 - - - - 2 2 
สายงานบริหารทั่วไป 16 22 4 1 2 20 1 28 
สายงานสนับสนุนสายวิชาชีพ - - - 5 1 26 3 35 

รวม   81 6 3 49 18 157 
 

การกำหนดอัตรากำลังในระดับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 10 แห่ง  
จะใช้วิธีการวิเคราะห์กรอบอัตรากำลังที่ควรจะมีตามสัดส่วนประชากรเปรียบเทียบกับจำนวนบุคลากรที่มีอยู่
จริง พบว่า วิชาชีพที่มีจำนวนบุคลากรปฏิบัติงานจริงน้อยกว่าจำนวนที่ควรมี คือ พยาบาลวิชาชีพ เจ้าพนักงาน
ทันตสาธารณสุข แพทย์แผนไทย และเจ้าพนักงานสาธารณสุขและนักวิชาการสาธารณสุข (ตารางที่ 10) 

 

ตารางที ่10 จำนวนบุคลากรสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหันคา (ปฏิบัติงานจริง) 
สถานบริการ จำนวน

ประชากร 
นวก./จพ. 
1 : 1,250 

พยาบาล 
1 : 2,500 

จพ.ทันต 
1 : 12,000 

แพทย์
แผนไทย 

อื่นๆ สาย
สนับสนุน 

รวม 

รพ.สต.บา้นเชี่ยน 4,353 3 2 1 0 0 2 8 
รพ.สต.บา้นไร่สวนลาว 7,577 2 4 1 1 1 2 11 
รพ.สต.บา้นบ่อพระ 5,059 2 2 0 0 0 3 7 
รพ.สต.ไพรนกยูง 5,215 2 2 0 0 0 2 6 
รพ.สต.หนองแซง 3,213 3 0 0 0 0 1 4 
รพ.สต.บา้นดอนสีนวล 5,313 2 2 0 0 0 2 4 
รพ.สต.ตำบลห้วยงู 5,651 3 2 0 0 1 2 8 
รพ.สต.วังไก่เถื่อน 3,414 3 1 0 0 0 2 6 
รพ.สต.เด่นใหญ ่ 3,509 3 1 0 1 0 1 9 
รพ.สต.สามง่ามท่าโบสถ ์ 2,008 1 2 0 0 0 2 5 
โรงพยาบาลหันคา - 5 0 0 0 0 1 6 

รวม 45,312 29 18 2 2 2 23 74 
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2.6.3 สถานการณ์การเงินการคลัง 
ข้อมูลตัวชี้วัดสถานการณ์ด้านการเงิน แสดงถึงความสามารถในการชำระหนี้สินหมุนเวียน

ด้วยสินทรัพย์หมุนเวียน รวมถึงความสามารถในการชำระหนี้สินที่ต้องชำระด้วยเงินสดอยู่ในเกณฑ์ที่ดี ไม่
ประสบภาวะวิกฤติทางการเงิน (ตารางท่ี 11 - 13) 

 

ตารางที ่11 ข้อมูลสถานการณ์การเงินการคลังโรงพยาบาลหันคา 
ปีงบประมาณ Current Ratio Quick Ratio Cash Ratio ระดับวิกฤติ 

2557 2.24 1.74 1.41 1 
2558 1.02 0.93 0.11 3 
2559 1.51 1.41 1.19 0 
2560 1.51 1.45 1.25 0 
2561 1.79 1.50 1.34 0 
2562 1.59 1.66 1.31 1 

ที่มา : กลุ่มงานประกันสุขภาพ (ข้อมูล ณ เดือนกันยายน ของปีงบประมาณ) 
 

ตารางที ่12 ข้อมูลสถานการณ์การเงินการคลังโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 

หน่วยบริการ 
เงินคงเหลือยกมา 

ต้ังแต่ต้นปี 
รับ จ่าย 

เงินคงเหลือ ณ 31 
พ.ค. 63 

รพ.สต.หนองแซง 561005.64 834,354.03 567,001.01 828,358.66 
รพ.สต.วังไก่เถื่อน 951600.36 1,128,799.01 720,421.13 1,359,978.24 
รพ.สต.สามง่ามท่าโบสถ์ 368446.33 538,721.44 524,207.04 382,960.73 
รพ.สต.บ้านเชีย่น 1252136.09 702,116.58 375,670.04 1,578,582.63 
รพ.สต.ไพรนกยูง 415769.6 812,177.38 406,725.42 821,221.56 
รพ.สต.เด่นใหญ่ 798486.81 921,072.85 689,081.66 1,030,478.00 
รพ.สต.ตำบลห้วยง ู 157628.12 849,756.76 517,432.12 489,952.76 
รพ.สต.บ้านดอนสีนวล 804972.22 695,794.72 354,051.97 1,146,714.97 
รพ.สต.บ้านไร่สวนลาว 835457.26 706,161.66 621,728.14 919,890.78 
รพ.สต.บ้านบ่อพระ 809406.02 489,878.16 341,006.80 958,277.38 

 

ตารางที ่13 ความครอบคลุมสิทธิรักษาพยาบาลของประชากรอำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท 
สิทธิ จำนวนคน ร้อยละ 

สิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 58,023 86.38 
สิทธิขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจ 2,910 4.33 
สิทธิประกันสังคม 6,169 9.18 
สิทธิต่างดา้ว/ชำระเงินเองอ่ืนๆ 66 0.10 

รวม 67,168 100.00 
ที่มา : www.hdcservice.moph.go.th: ใช้แฟ้มประชากรและแฟ้มสิทธิจาก 43 แฟ้ม ณ ตุลาคม 2562 
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2.6.4 การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว อำเภอหันคา 
รพ.สต.ติดดาว อำเภอหันคา มี รพ.สต. ทั้งหมด 10 แห่ง ในปี 2560 มี รพ.สต. ผ่านการ

ประเมินรับรองผลการพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว ระดับ 5 ดาว 1 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 10 ได้แก่ รพ.วังไก่
เถื่อน และในปี 2561 รพ.สต. อีกจำนวน 9 แห่ง ได้มีการประเมินตนเองตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.
สต.ติดดาว และผ่านการประเมินรับรองผลการพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว ระดับ 5 ดาว จำนวน 4 แห่ง คิด
เป็นร้อยละสะสมร้อยละ 50 ได้แก่ รพ.สต.บ้านเชี่ยน, บ้านไร่สวนลาว, ห้วยงู และสามง่ามท่าโบสถ์ และ มี 
THE BEST ระดับจังหวัด จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ รพ.สต.บ้านไร่สวนลาว(2561) และรพ.สต.วังไก่เถ่ือน (2560) 
ในปี 2562 มีเป้าหมายในการพัฒนา ยกระดับ รพ.สต.ติดดาว ระดับ 3 ดาว เป็นระดับ 5 ดาว ที่เหลือทั้งหมด 
5 แห่ง โดยใช้กระบวนการเรียนรู้จากพื้นที่ ที่เป็น The Best ระดับจังหวัด ได้แก่ รพ.สต.บ้านไร่สวนลาว และ 
รพ.สต.วังไก่เถื่อน ในปี 2561 ร่วมเป็นพี่เลี้ยงรายหมวด และให้พื้นที่ที่ผ่านเกณฑ์ รพ.สต.ติดดาว ทั้ง 5 แห่ง 
เป็น Buddy พี่สอนน้อง เพื่อนแนะนำเพื่อน ใช้หลัก ทำเอง ทำร่วม ทำให้ พัฒนาส่วนขาดอย่างต่อเนื่อง โดยมี
ทีมพ่ีเลี้ยงระดับอำเภอให้การสนับสนุนและเสริมพลัง ตลอดตามช่วงเวลา ภายใต้ “555 Hankha model ” 

2.6.5 จำนวนเครือข่ายสุขภาพ 
เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอหันคาขับเคลื่อนการทำงานโดยมีการมีส่วนร่วมของภาคี

เครือข่าย ทั้งภาครัฐและเอกชนดังต่อไปนี้  
- ชมรม อาสาสมัครสาธารณสุขระดับอำเภอ/ตำบล 11 ชมรม  
- ชมรม TOBENUMBERONE ในสถานประกอบการ 1 แห่ง  
- ชมรม TOBENUMBERONE ในโรงเรียน 11 แห่ง  
- ชมรม TOBENUMBERONE ในชุมชน 11 แห่ง  
- ชมรมผู้สูงอายุระดับหมู่บ้าน 100 ชมรม  
- ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุระดับตำบล ชมรมผู้สูงอายุระดับตำบล 10 แห่ง  
- ชมรมสร้างสุขภาพระดับตำบล 8 ชมรม  
- ชมรมผู้สูงอายุระดับหมู่บ้าน 100 ชมรม  
- ชมรมคุ้มครองผู้บริโภคระดับอำเภอ ระดับ รพ.สต. 11 ชมรม  
- โรงเรียนผู้สูงอายุ 1 แห่ง 

ตารางที ่14 จำนวนอาสาสมัครสาธารณสุขและกรอบอัตรากำลัง อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท ปี 2563 
สถานบริการ หมู่บ้าน หลังคาเรือน จำนวน อสม. จำนวน อสม./หลังคาเรือน 

รพ.สต.บ้านเชีย่น 6 1,595 137 12 
รพ.สต.บ้านไร่สวนลาว 6 1,192 102 12 
รพ.สต.บ้านบ่อพระ 6 789 52 15 
รพ.สต.ไพรนกยูง 7 869 59 15 
รพ.สต.หนองแซง 9 1,326 111 12 
รพ.สต.บ้านดอนสีนวล 11 1,083 84 13 
รพ.สต.ตำบลห้วยง ู 11 1,769 171 10 
รพ.สต.วังไก่เถื่อน 11 2,353 186 13 
รพ.สต.เด่นใหญ่ 12 1,648 130 13 
รพ.สต.สามง่ามท่าโบสถ ์ 10 1,591 141 11 
โรงพยาบาลหนัคา 11 4,216 195 22 

รวม 100 18,431 1,368 13 
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            3. ข้อมูลด้านสังคม 
 

3.1 สภาพสังคม วัฒนธรรม 
สภาพสังคม วัฒนธรรม อำเภอหันคำมีประชากรส่วนใหญ่เป็นคนไทยแท้ดั้งเดิม และคนไทยเชื้อสาย

จีน มีคนไทยบางส่วนที่เป็นคนไทยเชื้อสายลาวโซ่ง ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ โดยในเขตอำเภอหันคา มีวัด
ทั้งหมด 44 แห่ง สำนักสงฆ์ 5 แห่ง 

 

 3.2 สถานบันการศึกษา 
  ในพื้นที่อำเภอหันคา มีโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดชัยนาท จำนวน 38 
แห่ง ระดับมัธยมศึกษา 2 แห่ง และโรงเรียนเอกชน ระดับอนุบาล – ประถมศึกษา 1 แห่ง นอกจำกนี้ยังมี
สถานศึกษาสังกัด กศน. จำนวน 1 แห่ง ห้องสมุดประชาชนอำเภอหันคา 1 แห่ง  

3.3 การพัฒนาชุมชน 
    3.3.1 กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ได้แก่ 

- กลุ่มออมทรัพย์เพื่อกำรผลิต จำนวน 32 หมู่บ้าน 
- หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ จำนวน 6 หมู่บ้าน 
- กองทุนหมู่บ้าน ทั้งหมด 100 กองทุน 
- จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลแล้ว 100 หมู่บ้าน 
- มีเงินทุนหมุนเวียน 250,000,000 บาท 
- การใช้ประโยชน์ของกองทุน หมู่บ้านมีแหล่งเงินทุนหมุนเวียนให้กู้ยืมไปประกอบอาชีพ ลด

ภาระการเป็นหนี้นอกระบบ นำผลกำไรจากการบริหารกองทุนไปจัดสวัสดิการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในหมู่บา้น 
- กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองทุกหมู่บ้าน ไมม่ีเงินกู้คา้งชำระ 

 

3.3.2 ผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น (OTOP) 
- กลุ ่มผู ้ผลิตสินค้า OTOP ขอขึ ้นทะเบียนสินค้า ปี พ.ศ. 2555 จำนวน 15 กลุ ่ม 42 

ผลิตภัณฑ์ โดยแยกตามประเภท ได้แก่ ประเภทอาหาร 4 กลุ่ม ประเภทเครื่องดื่ม 1 กลุ่ม ประเภทของใช้/
ตกแต่ง 10 กลุ่ม 

- สินค้า OTOP ของอำเภอหันคาที่เป็นที่รู้จัก ได้แก่ 
1) กลุ่มอาชีพดอนชงโค หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยงู จำหน่ายผลิตภัณฑ์ไม้แขวนเสื้อและเก้าอ้ีแบบพับได้ 
2) กลุ่มอาชีพบ้านพราน หมู่ที่ 11 ตำบลวังไก่เถื่อน จำหน่ายกระเช้าเถาวัลย์แดง 
3) กลุ่มผลิตภัณฑ์ของตกแต่งบ้านและของชำร่วยหมู่ที่ 3 ตำบลเด่นใหญ่ จำหน่ายกล่องทิชชู่ 
4) กลุ่มอาชีพบ้านดอนชงโค หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยงู จำหน่ายเกา้อ้ีแบบพับได้ ทำจากไม้ลัง 
5) กลุ่มจักสานบา้นคลองคต หมู่ที่ 1 ตำบลวังไก่เถ่ือน จำหน่ายเครื่องจักสานประเภทต่างๆ 
6) กลุ่มแม่บ้านเกษตร หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านเชี่ยน จำหน่ายไข่เค็มพอกดินภูเขาสารพัดด ี
7) กลุ่มพัฒนาหัตถกรรมทำหุ่นฟางนกเล็ก หมู่ที่ 7 ตำบลวังไก่เถ่ือน จำหน่ายหุ่นฟางนกเล็ก 
8) กลุ่มผลิตภัณฑ์จากตอไม้บ้านสระดู่ หมู่ที่ 6 ตำบลหนองแซง จำหน่ายผลิตภัณฑ์จากตอไม ้
9) กลุ่มแปรรูปนมสดบ้านดอนกะพ้ี หมู่ที่ 2 ตำบลเด่นใหญ่ จำหน่ายผลิตภัณฑ์นมสด 
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          4. ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ 
 

ข้อมูลครัวเรือนเกษตรกร จำนวน 16,670 ครัวเรือน เกษตรกรชาย 10,891 คน หญิง 11,522 คน 
รวมเกษตรกรทั้งหมด 22,413 คน โดยมีรายละเอียดังนี้  

1) ข้อมูลการใช้พ้ืนที่การเกษตร 242,937 ไร่ ดังนี้ 
- ปลูกข้าว 163,857 ไร่  - พืชไร่ 65,847 ไร่  
- ไม้โตเร็ว 4,607 ไร่  - ไม้ผล 6,922 ไร่  
- ไม้ดอก ไม้ประดับ 25 ไร่  - เกษตรอื่นๆ 1,125 ไร่ 
- พืชผัก 104 ไร่   - ทุ่งหญ้า/อาหารสัตว์ 450 ไร่ 

2) ข้อมูลการใช้พ้ืนที่การเกษตร ปริมาณผลผลิตการเกษตร ดังนี้ 
- ข้าวนาปี พื้นที่ทำนา 163,857 ไร่ ผลผลิตเฉลี่ย 675 กก./ไร่ ผลผลิตรวม 116,825 ตัน/ปี 
- ข้าวนาปรัง พ้ืนที่ทำนา 119,146 ไร่ ผลผลิตเฉลี่ย 720 กก./ไร่ ผลผลิตรวม 86,057 ตัน/ปี 
- มันสำปะหลัง พ้ืนที่ปลูก 47,783 ไร่ ผลผลิตเฉลี่ย 3,169 กก./ไร่ ผลผลิตรวม 149,501 ตัน/ปี 
- อ้อยโรงงาน พ้ืนที่ปลูก 17,996 ไร่ ผลผลิตเฉลี่ย 10,177 กก./ไร่ ผลผลิตรวม 183,282 ตัน/ปี 

3) ข้อมูลโครงสร้างพ้ืนฐานการเกษตร ดังนี้ 
- ลานตากข้าว จำนวน 60 ลาน  
- โรงสีชุมชน จำนวน 26 โรง  
- โรงสีใหญ่ จำนวน 10 โรง   
- ฉางเก็บผลผลิต จำนวน 5 ฉาง  
- ลานตากมัน จำนวน 15 ลำน พื้นที่ 169,600 ตารางเมตร 
- บ่อบาดาลการเกษตร จำนวน 2,025 บ่อ  
- สระเก็บน้ำ จำนวน 860 สระ พื้นที่สระ 1,075 ไร่ 

4) ปศุสัตว์ การประกอบอาชีพเลี้ยงสัตว์ในอำเภอหันคายังไม่แพร่หลายมากนัก บางส่วนมีการเลี้ยง 
กระบือ เป็ด สุกร ไก่ แพะและแกะ 

5) ประมง ชาวหันคาทำการประมงเป็นบางส่วน เช่น การเลี้ยงปลากระชัง เนื่องจากมีแม่น้ำท่าจีนไหลผ่าน 
6) อุตสาหกรรม เขตพื้นที่อำเภอหันคามีโรงงานอุตสาหกรรมที่มีเครื่องจักรซึ่งจดทะเบียนตามกฎหมาย 

เช่น โรงสีข้าว จำนวน 10 แห่ง สถานประกอบการที่ไม่ใช้เครื่องจักร เช่น โรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและ
ขนาดย่อม และยังมีสถานประกอบการที ่ผลิตสินค้าและบริการอื ่นๆ ทั ้งที ่ใช้และไม่ใช้เครื ่องจักร เช่น 
อุตสาหกรรมที่ผลิต          

7) สินคา้หัตถกรรม ศูนย์บริการซ่อมบำรุง) ส่วนโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางที่มีทุนจดทะเบียนตั้งแต่ 
10 - 100 ล้านบาท มี 3 แห่ง คือ โรงงานซาบินา่ โรงงานหันคาบางกอกรับเบอร์ และโรงงานช.ไพศาล 

8) พาณิชกรรม การคา้ และการบริการ 
- บริการด้านโทรศัพท์พ้ืนฐาน จำนวน 2,778 เลขหมาย, โทรศัพท์สาธารณะจำนวน 271 เลขหมาย 
- สถานีวิทยุชุมชนที่ได้จัดตั้งตามกฎหมาย จำนวน 3 แห่ง 
- สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 7 แห่ง 
- รา้นสะดวกซ้ือ จำนวน 5 แห่ง 
- รา้นจำหน่ายสินค้าหรือให้บริการทั่วไปที่จดทะเบียนพาณิชย์ จำนวน 1,362 แห่ง 
- ตลาดสดที่มีสถานที่ตัง้ถาวรเป็นหลักแหล่ง จำนวน 2 แห่ง 
- ธนาคาร จำนวน 8 แห่ง 
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- ร้านค้าของเก่าที่จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า พ.ศ. 
2474 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการขายทอดตลาดและคา้ของเกา่ พ.ศ 2555 จำนวน 25 แห่ง 

- โรงแรมที่จดทะเบียนตามกฎหมาย จำนวน 3 แห่ง 
- สถานที่ประกอบกิจการตาม พ.ร.บ.สถานบริการและร้านประกอบกิจการวัสดุเทปและโทรทัศน์  

โดยแบ่งตามพ้ืนที่รับผิดชอบของสถานีตำรวจภูธร (สภ.หันคำ และสภ.ห้วยงู) ดังนี้ 
- รา้นเทปซีดี 18 ร้าน  
- รา้นเทปซีดี 1 ร้าน 
- รา้นอาหาร/คาราโอเกะ 5 ร้าน  
- รา้นเกม/อินเทอร์เน็ต 9 ร้าน  
- รา้นเกม/อินเทอร์เน็ต 14 ร้าน 

9) สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ 
9.1) วัดเขาสารพัดดีศรีเจริญธรรม หรือวัดไกลกังวล ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านเชี่ยน วัดไกลกังวล

เป็นวัดโบราณสมัยลพบุรี แต่ต่อมาตกอยู่ในสภาพร้าง ได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์ใหม่ เมื่อประมาณปี พ.ศ. 
2510 บนยอดเขาของวัดยังคงปรากฏซากการสร้างโบสถ์ และรอยพระพุทธบาทขนาดใหญ่ปรากฏอยู่ และมี
การสร้างรั้วคอนกรีตรอบบริเวณเขตพื้นที่ของวัดยาวประมาณ 5,000 เมตร หากยืนอยู่บนยอดเขาแห่งนี้ จะ
เห็นทัศนียภาพธรรมชาติที่สวยงาม ทุกปีช่วงหลังออกพรรษาจะมีงานประเพณีตักบาตรเทโวมีพุทธศาสนิกชน
จากท่ัวประเทศมาปฏิบัติธรรมอย่างสม่ำเสมอ มีสัตว์ป่า ประเภท เก้ง กวาง และนกยูงอาศัยเป็นจำนวนมาก 

9.2) วัดพิชัยนาวาส (วัดบ้านเชี่ยน) เป็นวัดโบราณ ตั้งอยู่หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านเชี่ยน สันนิษฐานว่า
สร้างในสมัยอยุธยาตอนกลาง มีอายุไม่ต่ำกว่า 300 ปี ภายใน พระอุโบสถซึ่งสร้างไว้กลางสระน้ำ มีพระ
ประธาน คือ “หลวงพ่อโต” เป็นพระพุทธรูปปางป่าเลไลย์ ปั้นด้วยปูนสอ ประทับนั่งห้อยพระบาท สูง 4 เมตร 
54 เซนติเมตร สันนิษฐานว่าระหว่างสร้างพระประธานองค์นี้ บ้านเมืองเกิดระส่ำระส่ายจากสงคราม เพราะ
เป็นพื้นที่ซึ่งกองทัพจากพม่าเดินทางผ่าน วัดกำหนดจัดงานนมัสการปิดทองสมโภชระหว่างเทศกาลวันเพ็ญ
เดือนสาม และเทศกาลวันเพ็ญเดือนสิบสอง เป็นประจำทุกปี 

9.3) วัดเทพหิรัณย์ (วัดหนองทาระภู) ตั้งอยู่หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านเชี่ยน มีอุโบสถหินอ่อนและบ้าน
ทรงไทยหลังใหญ่ทำด้วยไม้สักทองที่มีความสวยงาม เจ้าอาวาสวัด คือ พระครูไพศาลชัยกิจ หรือหลวงปู่ฤาษตีา
ไฟ เป็นพระสงฆ์ที่เป็นที่เคารพนับถือทั้งประชาชนในพื้นที่และต่างพื้นที่มากราบขอพรเป็นจำนวนมาก เป็น
สถานที่ปฏิบัติธรรมสำคัญอีกแห่งหนึ่งของอำเภอ 

9.4) วัดท่ากฤษณา ตั้งอยู่หมู่ที ่ 1 ตำบลหันคา อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท มีวิหารอดีตเจ้า
อาวาสวัด คือ หลวงปู่ฉิม วาจาศักดิ์สิทธิ์ เป็นที่เคารพบูชาของพุทธศาสนิกชนทั้งในพ้ืนที่และต่างพ้ืนที่ วังมัจฉา
ริมแม่น้ำท่าจีน เป็นเขตอภัยทานมีปลาหลากหลายชนิดอาศัยอยู่จำนวนมาก เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของ
นักท่องเที่ยวและให้อาหารปลา มีการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์เรือไทย จัดแสดงเรือโบราณริมแม่น้ำท่าจีนใกล้กับบริเวณ
วังมัจฉา มีพิพิธภัณฑ์ที่จัดเก็บของเก่าหลากหลายประเภททั้งข้าวของเครื่องใช้โบราณ เครื่องมือเครื่องใช้ในการ
ประกอบอาชีพสมัยก่อนและวัตถุมงคลต่างๆ เป็นศาสนสถานที่จัดตั้งหอสมุดบริการประชาชนทั่วไป ปัจจุบันอยู่
ระหว่างดำเนินการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์พระราชชยาภรณ์ (เจ้าคุณร้อย) ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ไม้ทรงไทยสำหรับจัดเก็บ
ประวัติวัด ประวัติโรงเรียนที่เจ้าคุณร้อยจัดตั้งและเครื่องอัตถบริขารต่างๆ ในชั้นบนส่วนชั้นล่างมีโครงการจะต่อ
เติมฝาผนังไม้เป็นสถานที่จัดเก็บใบลานคัมภีร์เก่าและหนังสือเก่าเพื่อเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ของนักเรียน
ประชาชนและนักท่องเที่ยวทั่วไป 
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9.5) ป่าชุมชนเขาราวเทียน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเนินขาม อำเภอเนินขาม และตำบลไพรนกยูง 
อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท จัดเป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ มีเนื้อที่ 22,969 ไร่ สภาพป่าเป็นป่าเบญจพรรณ 
ทรัพยากรปา่ไม้พบว่าไผ่รวก มีมากกว่าพันธุ์ไม้อ่ืนๆ รองลงมา ได้แก่ แดง ประดู่ รัง ฯลฯ ชุมชนจำแนกป่า เป็น 
2 ประเภท ได้แก่ ป่าจริง คือ ป่าที่มีไม้ยืนต้นขึ้นเป็นจำนวนมาก มีความหนาทึบ และป่ารวก คือ ป่าที่มีไผ่รวก
ขึ ้นมากมีต้นไม้ขึ ้นปะปนบางเล็กน้อย แนวป่าพาดผ่านทางตอนเหนือและตะวันออกของชุมชน ภูเขา
ประกอบด้วยภูเขาย่อย 4 ลูก คือ เขาราวเทียนทองตั้งอยู่ทางทิศเหนือ เป็นภูเขาที่ใหญ่และสูงที่สุด เขา
กระเจียวเขารวก และเขาเครือสามลูกหลังมีขนาดเล็กอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของหมู่บ้าน มีการจัด
กิจกรรมเทศกาลกินหน่อไม้เขาราวเทียน ตำบลเด่นใหญ่ ห้วงเดือนกันยายนของทุกปี 

9.6) บึงกระจับใหญ่ (เกาะเมืองท้าวอู่ทอง) ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 ตำบลหันคา มีพื้นที่ประมาณ 1,116 ไร่  
มีสภาพเป็นเกาะตามธรรมชาติล้อมรอบด้วยบึงน้ำมีนกนานาชนิดอาศัยอยู่บนเกาะกลางบึงกระจับใหญ่ มีศักยภาพ 
ที่จะพัฒนาเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจและศึกษาธรรมชาติของนกน้ำจำนวนมาก 

 
      5. ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม 
 

แผนงานการบริหารจัดการสิ ่งแวดล้อม รพ.หันคา มีการดำเนินงานตามแนวทาง GREEN&CLEAN 
Hospital ผลการประเมินผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก Plus เครือขา่ยพัฒนา GREEN สู่ชุมชน ส่วน รพ.สต. 10 แห่ง 
มีการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม ตามมาตรฐาน รพ.สต.ติดดาว ซึ่งใช้เกณฑ์ GREEN&CLEAN พบว่าผ่านเกณฑ์ 10 
แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100% โดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมีการบริหารจัดการขยะติดเชื้อในรูปจ้าง
เหมาบริษัท ขนส่ง - ทำลายครบทุกแห่ง รวมถึงการจัดการขยะติดเชื้อในชุมชน สามารถนำขยะติดเชื้อมารวมไว้
ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเพื่อการทำลายที่ถูกวิธีเช่นกัน 
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ข้อมูลการวิเคราะห์สถานการณ์การป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน ประเด็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) 

อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท 
 

1. ข้อมูลผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ำตาลได้ดีในพื้นที่อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท 
              จากการสำรวจข้อมูลผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ำตาลได้ดีในอำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท 
พบว่า ร้อยละผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ำตาลได้ดี ปี พ.ศ. 2562 มีค่าเท่ากับ ร้อยละ 33.01 และ
พบว่า ร้อยละผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมระดับความดันโลหิตได้ดี ปี พ.ศ. 2562 มีค่าเท่ากับร้อยละ 
41.50 ตามลำดับ (ตารางที่ 15)  

ตารางท่ี 15 ร้อยละผู้ป่วยโรคเบาหวานทีค่วบคุมระดับน้ำตาลได้ดีและโรคความดันโลหิตที่ควบคุมได้ดี 

เครือข่ายบริการสุขภาพ โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง 
จำนวนผู้ป่วย ควบคุมได้ดี ร้อยละ จำนวนผู้ป่วย ควบคุมได้ดี ร้อยละ 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเช่ียน 320 109 34.06 770 362 47.01 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไรส่วนลาว 253 88 34.78 531 293 55.18 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบ่อพระ 118 38 32.2 233 128 54.94 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไพรนกยูง 98 32 32.65 231 121 52.38 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแซง 179 33 18.44 535 331 61.87 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนสีนวล 184 72 39.13 383 165 43.08 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยงู 409 138 33.74 839 300 35.76 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังไก่เถื่อน 558 225 40.32 1,294 483 37.33 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเด่นใหญ ่ 611 145 23.73 794 249 31.36 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสามง่ามท่าโบสถ ์ 354 100 28.25 729 272 37.31 
โรงพยาบาลหันคา 615 241 39.19 1,266 452 35.7 

รวม 3,699 1,221 33.01 7,605 3,156 41.50 
ที่มา : www.hdcservice.moph.go.th 
 

2. ร้อยละของประชากรอายุ 35 ปี ขึ้นไปที่ได้รับการคัดกรองโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงใน
พื้นที่อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท 

ร้อยละของผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ควบคุมได้และโรคความดันโลหิตที่ควบคุมได้ พบว่า ยังมีปัญหาในเรื่อง
ฐานข้อมูลที่ไม่เป็นในปัจจุบัน และ การบันทึก การส่งข้อมูล ที่สำคัญการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพเรื่องการ
บริโภคอาหารและการออกกำลังกายในผู้ป่วย (ตารางที่ 16 - 17) 

 

ตารางท่ี 16 จำนวน/ร้อยละการคัดกรองโรคเบาหวานในประชากร อายุ 35 ปีขึ้นไป  
                จำแนกรายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 

เครือข่ายบริการสุขภาพ 
การคัดกรองประชากรอายุ 35 ปี ขึ้นไป 

ที่ไม่ป่วยด้วยโรคเบาหวาน 
เป้าหมาย (คน) ผลงาน (คน) ร้อยละ 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเชี่ยน 2,149 2,057 95.72 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไร่สวนลาว 1,441 1,307 90.7 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบ่อพระ 797 783 98.24 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไพรนกยูง 1,159 1,075 92.75 
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เครือข่ายบริการสุขภาพ 
การคัดกรองประชากรอายุ 35 ปี ขึ้นไป 

ที่ไม่ป่วยด้วยโรคเบาหวาน 
เป้าหมาย (คน) ผลงาน (คน) ร้อยละ 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแซง 1,641 1,574 95.92 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนสนีวล 1,273 1,204 94.58 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยงู 2,795 2,722 97.39 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังไก่เถื่อน 3,374 3,102 91.94 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเด่นใหญ่ 2,592 2,377 91.71 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสามงา่มทา่โบสถ์ 2,607 1,856 71.19 
โรงพยาบาลหนัคา 3,667 3,537 96.45 

ที่มา : www.hdcservice.moph.go.th 
 

ตารางท่ี 17 จำนวน/ร้อยละการคัดกรองโรคความดันโลหิตในประชากร อายุ 35 ปีขึ้นไป  
                 จำแนกรายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 

เครือข่ายบริการสุขภาพ 
การคัดกรองประชากรอายุ 35 ปี ข้ึนไป 

เป้าหมาย 
(คน) 

ประชากรอายุ 35 ปี ข้ึนไป  
ที่ไม่ป่วยด้วยโรคความดันโลหิตสูง  

ร้อยละ 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเชี่ยน 1,785 1,623 90.92 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไร่สวนลาว 1,201 1,131 94.17 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบ่อพระ 699 664 94.99 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไพรนกยูง 1,034 981 94.87 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแซง 1,360 1,248 91.76 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนสีนวล 1,142 1,038 90.89 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยงู 2,476 2,388 96.45 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังไก่เถ่ือน 2,694 2,299 58.34 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเด่นใหญ่ 2,166 2,094 96.68 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสามง่ามท่าโบสถ์ 2,291 2,167 94.59 
โรงพยาบาลหันคา 3,065 2,795 91.19 

รวม 19,913 18,428 93 
ที่มา : www.hdcservice.moph.go.th 
 

3. ความชุกของผู้สูบบุหรี่และดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของประชากรไทยอายุ 15 ปีข้ึนไปในพื้นที่                
อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท 
          จากการสำรวจประชากรอายุ 15 ขึ้นไปในพื้นที่ พบว่า ในปี พ.ศ. 2562 มีความชุกของผู้สูบบุหรี่  
เท่ากับร้อยละ 14.87 และผู้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เท่ากับร้อยละ 0.3 (ตารางที ่18 - 19) 
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ตารางท่ี 18 ความชุกของผู้สูบบุหรี่ของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป รายตำบล/สถานบริการ ในอำเภอหันคา 

เครือข่ายบริการสุขภาพ 
จำนวนประชากรทั้งหมด

อายุ 15- 70 ปี 
จำนวนผู้สูบบุหร่ี
อายุ 15 - 70 ปี 

ร้อยละ 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเชี่ยน 2,783 481 17.28 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไร่สวนลาว 1,778 359 20.19 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบ่อพระ 1,056 262 24.81 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไพรนกยูง 1,722 315 18.29 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแซง 2,219 379 17.08 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนสีนวล 1,873 276 14.74 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยงู 3,849 564 14.65 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังไก่เถ่ือน 4,916 636 12.94 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเด่นใหญ่ 3,837 611 15.92 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสามง่ามท่าโบสถ์ 3,665 326 8.89 
โรงพยาบาลหันคา 4,863 643 13.04 

รวม 32,561 4,843 14.87 
ที่มา : www.hdcservice.moph.go.th 
 

ตารางท่ี 19 ความชุกผู้บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในประชากรอายุ 15 - 19 ปี รายตำบล/สถานบริการ 
เครือข่ายบริการสุขภาพ อายุ 15 – 19 ปี บริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ ร้อยละ 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเชี่ยน 226 6 3.0 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไร่สวนลาว 122 0 0 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบ่อพระ 88 0 0 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไพรนกยูง 164 0 0 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแซง 202 1 0.5 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนสีนวล 186 0 0 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยงู 268 0 0 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังไก่เถ่ือน 377 0 0 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเด่นใหญ่ 300 0 0 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสามง่ามท่าโบสถ์ 265 0 0 
โรงพยาบาลหันคา 375 1 0.3 

รวม 2,573 8 0.3 
ที่มา : www.hdcservice.moph.go.th 
 

4.  ข้อมูลของประชากรอายุ 15 ปีข้ึนไปท่ีมีภาวะอ้วนในพื้นที่อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท 
 จากการสำรวจประชากรอายุ 15 ปี ขึ้นไป ในปี พ.ศ. 2562 พบประชากรที่อยู่ในภาวะน้ำหนักเกิน  
จำนวน 2,944 คน คิดเป็นร้อยละ 18.16 พบว่าประชากรที่อยู ่ในภาวะอ้วนระดับ 1 จำนวน 4,138  
คิดเป็นร้อยละ 25.67 และประชากรที่อยู่ในภาวะอ้วนระดับ 2 จำนวน 1,655 คิดเป็นร้อยละ 10.26 
(ตารางท่ี 20) 
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ตารางท่ี 20 ความชุกของภาวะโภชนาการ รายตำบล/สถานบริการ จำแนก ดังนี้  
- ร้อยละของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไปที่มีภาวะอ้วน  
- ร้อยละประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไปที่มีภาวะอ้วนลงพุง 

เครือข่ายบริการ
สุขภาพ 

ประชากรในเขต
รับผิดชอบ  

อายุ 18 - 59 ป ี

ชั่งน้ำหนัก/ 
วัดส่วนสูง 

(B) 

ร้อยละ
ความ

ครอบคลุม 

การแปรผลค่า BMI 
น้ำหนัก

เกิน  
BMI  

>= 23 
ถึง < 25 

ร้อยละ 

อ้วน
ระดับ 1 

BMI  
>= 25 

ถึง < 30 

ร้อยละ 

อ้วน 
ระดับ 2  

BMI  
>= 30  

ถึง < 150 

ร้อยละ 

รพ.สต.บ้านเช่ียน 1,993 1,512 75.87 269 17.79 362 23.94 157 10.38 
รพ.สต.บ้านไร่สวนลาว 1,231 1,032 83.83 204 19.77 278 26.94 139 13.47 
รพ.สต.บ้านบ่อพระ 771 518 67.19 101 19.5 137 26.45 51 9.85 
รพ.สต.ไพรนกยูง 1,374 794 57.79 112 14.11 121 15.24 34 4.28 
รพ.สต.หนองแซง 1,644 1,148 69.83 254 22.13 274 23.87 83 7.25 
รพ.สต.บ้านดอนสีนวล 1,391 914 65.71 119 13.02 237 25.93 94 10.28 
รพ.สต.ตำบลห้วยงู 2,844 1,833 64.45 277 15.11 456 24.88 205 11.18 
รพ.สต.วังไก่เถื่อน 3,671 2,013 54.84 377 18.73 661 32.84 265 13.16 
รพ.สต.เด่นใหญ่ 3,031 1,730 57.08 362 20.92 351 20.29 73 4.22 
รพ.สต.สามง่ามท่าโบสถ ์ 2,810 1,813 64.52 377 20.79 408 22.5 205 11.31 
โรงพยาบาลหันคา 3,498 2,816 80.5 492 17.47 853 30.29 349 12.39 

รวม 24,258 16,123 742 2,944 18.16 4,138 25.67 1,655 10.26 

ที่มา : www.hdcservice.moph.go.th 
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ข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูลการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน ประเด็นปัญหาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) 

พื้นที่อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 
 
     1. ข้อมูลทั่วไป 
 

1.1 ที่ตั้งและอาณาเขต   
1.1.1 การแบ่งเขตการปกครอง 

 อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก แบ่งการปกครองออกเป็น 13 ตำบล 125 หมู่บ้าน 28 ชุมชน ได้แก ่
1) ตำบลท่าช้าง ประกอบด้วย จำนวน 13 หมู่บ้าน  
2) ตำบลบ้านใหญ่   ประกอบด้วย  จำนวน  7  หมู่บ้าน  
3) ตำบลวังกระโจม  ประกอบด้วย  จำนวน  7 หมู่บ้าน  
4) ตำบลท่าทราย   ประกอบด้วย  จำนวน  7 หมู่บ้าน 
5) ตำบลศรีจุฬา ประกอบด้วย  จำนวน 12 หมู่บ้าน  
6) ตำบลดอนยอ   ประกอบด้วย  จำนวน  7 หมู่บ้าน 
7) ตำบลดงละคร  ประกอบด้วย  จำนวน 13 หมู่บ้าน 
8) ตำบลศรีนาวา   ประกอบด้วย  จำนวน  8 หมู่บ้าน 
9) ตำบลสาริกา  ประกอบด้วย  จำนวน 12 หมู่บ้าน 
10) ตำบลหินตั้ง  ประกอบด้วย  จำนวน  9 หมู่บ้าน 
11) ตำบลเขาพระ   ประกอบด้วย จำนวน 13 หมู่บ้าน 
12) ตำบลพรหมณี  ประกอบด้วย   จำนวน 17 หมู่บ้าน 
13) ตำบลนครนายก   ประกอบด้วย   จำนวน 28 ชุมชน 

ท้องที่อำเภอเมืองนครนายกประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 14 แห่ง ได้แก่ 
1) เทศบาลเมืองนครนายก ครอบคลุมพ้ืนที่ตำบลนครนายกทั้งตำบล รวมทั้งบางส่วนของตำบลท่าช้าง 

ตำบลบ้านใหญ่ ตำบลวังกระโจม และตำบลพรหมณี 
2) เทศบาลตำบลท่าช้าง ครอบคลุมพ้ืนที่บางส่วนของตำบลท่าช้าง 
3) องค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง ครอบคลุมพ้ืนที่ตำบลท่าช้าง (เฉพาะนอกเขตเทศบาลเมือง 

นครนายก และเทศบาลตำบลท่าช้าง) 
4) องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหญ่ ครอบคลุมพ้ืนที่ตำบลบ้านใหญ่ (เฉพาะนอกเขตเทศบาลเมือง 

นครนายก) 
5) องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระโจม ครอบคลุมพ้ืนที่ตำบลวังกระโจม (เฉพาะนอกเขตเทศบาลเมือง 

นครนายก 
6) องค์การบริหารส่วนตำบลท่าทราย ครอบคลุมพ้ืนที่ตำบลท่าทรายทั้งตำบล 
7) องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยอ ครอบคลุมพ้ืนที่ตำบลดอนยอท้ังตำบล 
8) องค์การบริหารส่วนตำบลศรีจุฬา ครอบคลุมพ้ืนที่ตำบลศรีจุฬาทั้งตำบล 
9) องค์การบริหารส่วนตำบลดงละคร ครอบคลุมพ้ืนที่ตำบลดงละครทั้งตำบล 
10) องค์การบริหารส่วนตำบลศรีนาวา ครอบคลุมพ้ืนที่ตำบลศรีนาวาทั้งตำบล 
11) องค์การบริหารส่วนตำบลสาริกา ครอบคลุมพ้ืนที่ตำบลสาลิกาทั้งตำบล 
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12) องค์การบริหารส่วนตำบลหินตั้ง ครอบคลุมพ้ืนที่ตำบลหินตั้งทั้งตำบล 
13) องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ ครอบคลุมพ้ืนที่ตำบลเขาพระทั้งตำบล 
14) องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมณี ครอบคลุมพ้ืนที่ตำบลพรหมณี (เฉพาะนอกเขตเทศบาลเมือง 

-นครนายก) 
อำเภอเมืองนครนายก มีพ้ืนที่ทั้งหมด 728 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ  455,062 ไร่ และมี

อาณาเขตติดต่อดังนี้ 
   ทิศเหนือ ติดต่อกับ อำเภอมวกเหล็ก (จังหวัดสระบุรี) และ  

     อำเภอปากช่อง (จังหวัดนครราชสีมา) เทือกเขาใหญ่. 
   ทิศใต้  ติดต่อกับ อำเภอบ้านสร้าง (จังหวัดปราจีนบุรี) และอำเภอองครักษ์ 
   ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อำเภอปากพลี 

ทิศตะวันตก ติดต่อกับ อำเภอองครักษ์ 

 
ภาพที่ 1 แผนที่อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 

 

1.1.2 แหล่งน้ำสาธารณะ/แหล่งน้ำที่สำคัญมีดังนี้ 
- แหล่งน้ำธรรมชาติเพ่ือการเกษตรที่สำคัญ มีท้ังหมด 3 สาย ประกอบด้วย 
   1) คลองนครนายกฝั่งซ้าย ไหลผ่านตำบลวังกระโจม ตำบลดงละคร และตำบลศรีจุฬา 
   2) คลองนครนายกกลาง   ไหลผ่านตำบลท่าช้าง ตำบลท่าทราย และตำบลดอนยอ 
   3) คลองนครนายกฝั่งขวา   ไหลผ่านตำบลท่าช้าง  และตำบลท่าทราย  

  - แหล่งน้ำสร้างข้ึน ประกอบด้วย 
                 1) เขื่อน       จำนวน 2 แห่ง 
                 2) อ่างเก็บน้ำ      จำนวน 3 แห่ง 

 3) คลองส่งน้ำสายหลัก  จำนวน 3 แห่ง  
1.1.3 สภาพภูมิประเทศ  

ลักษณะภูมิประเทศของอำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ประกอบด้วยพื้นที่ที่มีลักษณะ
เป็นภูเขา และเป็นที่ราบลุ่ม โดยพื้นที่ที่เป็นภูเขามีประมาณ ร้อยละ 20 อยู่ทางทิศเหนือ ซึ่งครอบคลุมพื้นที่
ตำบล - หินตั้ง ตำบลสาริกา และตำบลเขาพระ สำหรับพื้นที่ราบลุ่มมีร้อยละ 80 อยู่ทางทิศใต้ ซึ่งครอบคลุม
พื้นที่ตำบล –พรหมณี ตำบลบ้านใหญ่ ตำบลท่าช้าง ตำบลดงละคร ตำบลท่าทราย ตำบลดอนยอ ตำบลวัง
กระโจม และตำบลศรีจุฬา   
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https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A1%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B2
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     1.1.4 สภาพภูมิประเทศ 
 อำเภอเมืองนครนายกเป็นภูมิอากาศแบบร้อนชื้นสลับแห้ง และมีปริมาณน้ำฝนปานกลาง มีทั้งหมด 
3 ฤดูกาล ได้แก่ ฤดูร้อน ฤดูฝน และฤดูหนาว ดังนี้ 

- ฤดูร้อน อยู่ในช่วงระหว่าง เดือนมีนาคม ถึง เดือนมิถุนายน มีอุณหภูมิโดยเฉลี่ยเท่ากับ 35 
องศาเซลเซียส โดยบางปีพบว่ามีอุณหภูมิสูงถึง 40 องศาเซลเซียส 

- ฤดูฝน อยู่ระหว่าง เดือนมิถุนายน ถึง เดือนพฤศจิกายน  โดยพบว่าช่วงที่มีฝนตกชุกมาที่สุด คือ
เดือนสิงหาคม ปริมาณน้ำฝนที่ตกในพ้ืนที่อำเภอนี้นั้นไม่สามารถจะคาดเดาได้ เพราะมีปริมาณไม่สม่ำเสมอ 

- ฤดูหนาว อยู่ระหว่าง เดือนธันวาคม ถึง เดือนกุมภาพันธุ์ โดยได้รับอิทธิพลจากลมมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือ มีอุณหภูมิช่วงฤดูหนาวโดยเฉลี่ยประมาณ 20 องศาเซลเซียส โดยบางปีพบว่ามีอุณหภมูิ   
ต่ำถึง 17 องศาเซลเซียส 

 

1.2 ข้อมูลการปกครอง 
 พ้ืนที่รับผิดชอบอำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 
  การปกครอง แบ่งการปกครองออกเป็น  13 ตำบล จำนวน 125 หมู่บ้าน 28 ชุมชน
  ประชากร จำนวนประชากร   ชาย    34,486     คน 

 หญิง   38,225     คน 
 รวม    72,711     คน 

    อัตราส่วน   เพศชาย : เพศหญิง   เท่ากับ  0.9 : 1 
  

1.3 โครงสร้างประชากร 
 1.3.1 ประชากรภาพรวม 

จากข้อมูลสำนักงานทะเบียนท้องถิ่นอำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ข้อมูล ณ เดือน
กรกฎาคม พ.ศ.2563 มีประชากรจำนวนทั้งสิ้น 72,711 คน แบ่งเป็น เพศชาย จำนวน 34,486 คน คิด
เป็นร้อยละ 47 เพศหญิง จำนวน 38,225 คน คิดเป็นร้อยละ 53 จำนวนหลังคาเรือน 28,028 หลังคาเรือน 
ความหนาแน่นของประชากรต่อพ้ืนที่เฉลี่ยประมาณ 100 คน/ตารางกิโลเมตร 

เมื ่อพิจารณาเป็นรายตำบล พบว่าตำบลที่มีประชากรมากที่สุด คือ ตำบลนครนายก มีจำนวน
ประชากร 13,876 คิดเป็นร้อยละ 19 ของประชากรในพื้นที่อำเภอเมืองนครนายกทั้งหมด รองลงมา  คือ 
ตำบลพรหมณี คิดเป็นร้อยละ 17 และตำบลสาริกา คิดเป็นร้อยละ 12 (ตารางที่ 1) 

 

ตารางท่ี 1 ข้อมูลประชากรกลางปีจำแนกรายอำเภอ ปี 2563 

ตำบล 
เพศชาย (n) เพศหญิง (n) รวม (n) 

จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 
ตำบลนครนายก 3,157 9.1 3,653 9.6 6,810 9.4 
ตำบลท่าช้าง 2,876 8.3 3,203 8.4 6,079 8.4 
ตำบลบ้านใหญ่ 2,678 7.8 3,059 8 5,737 7.9 
ตำบลวังกระโจม 1,609 4.7 1,901 5 3,510 4.8 
ตำบลท่าทราย 1,372 4 1,427 3.7 2,799 3.8 
ตำบลดอนยอ 1,542 4.5 1,665 4.4 3,207 4.4 
ตำบลศรีจุฬา 1,963 5.7 2,106 5.5 4,069 5.6 
ตำบลดงละคร 2,587 7.5 2,873 7.5 5,460 7.5 
ตำบลศรนีาวา 1,701 4.9 1,930 5 3,631 5 
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ตำบล 
เพศชาย (n) เพศหญิง (n) รวม (n) 

จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 
ตำบลสาลิกา 3,856 11 4,159 10.8 8,015 11 
ตำบลหนิตั้ง 2,137 6.2 2,291 6 4,428 6 
ตำบลเขาพระ 2,939 8.5 3,231 8.5 6,170 8.5 
ตำบลพรหมณี 6,070 17.6 6,726 17.6 12,796 17.6 

รวม 34,487 100 38,224 100 72,711 100 
 

 
 

1.3.2 พีระมิดประชากร 
จากจำนวนประชากรอำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ปี พ.ศ.2563 เมื่อแบ่งช่วงอายุ ช่วงละ 

5 ปี พบว่า เพศชาย กลุ่มอายุระหว่าง 50 - 54 ปี มีจำนวนมากที่สุด จำนวน 2,647 คน คิดเป็นร้อยละ 7.7 
รองลงมาคือกลุ่มอายุระหว่าง 55 - 59 ปี จำนวน 2,615 คน คิดเป็นร้อยละ 7.6 และกลุ่มอายุระหว่าง  
10 - 14 ปี จำนวน 2,574 คน คิดเป็นร้อยละ 7 และเพศหญิง กลุ่มอายุระหว่าง 50 - 54 ปี มีจำนวนมาก
ที่สุด จำนวน 3,207 คน คิดเป็นร้อยละ 8.38 รองลงมาคือ กลุ่มอายุระหว่าง 55 - 59 ปี จำนวน 3,130 คน 
คิดเป็นร้อยละ 8.18 และกลุ่มอายุระหว่าง 45 - 49 ปี จำนวน 2,645 คน คิดเป็นร้อยละ 6.9 (ภาพที่ 2) 

 

 

แผนภูมิที่ 2 พีระมิดประชากรเปรียบเทียบสัดส่วนประชากรชาย - หญิงของอำเภอเมืองนครนายก  
จังหวัดนครนายก ปี พ.ศ.2563 
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1.3.3 ข้อมูลพื้นฐานครัวเรือน ปี พ.ศ. 2563 
จากผลการสำรวจ พบว่า ครัวเรือนทั้งอำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก มีจำนวนครัวเรือน

ทั้งสิ้น 28,028 ครัวเรือน ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในตำบลนครนายก จำนวน 5,900 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 21 
รองลงมาคือตำบลพรหมณี จำนวน 4,651 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 17  และตำบลสาริกา จำนวน 3,570 
ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 13 ตามลำดับ (ตารางท่ี 2) 
 

ตารางท่ี 2 จํานวนและร้อยละของครัวเรือนอำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายกปี พ.ศ.2563             
              จำแนกรายตำบล 

ตำบล จำนวน (n) ร้อยละ 
ตำบลนครนายก 5,900 21 
ตำบลท่าช้าง 1,450 5 
ตำบลบ้านใหญ่ 530 1 
ตำบลวังกระโจม 520 1 
ตำบลท่าทราย 1,101 3 
ตำบลดอนยอ 1,368 4.9 
ตำบลศรีจุฬา 1,818 6.5 
ตำบลดงละคร 2,489 8 
ตำบลศรีนาวา 1,711 6 
ตำบลสาลิกา 3,570 12.6 
ตำบลหินตั้ง 1,405 5 
ตำบลเขาพระ 2,647 9 
ตำบลพรหมณี 4,651 17 

รวม 28,029 100 
 
 
 

    2. ข้อมูลด้านสุขภาพทั่วไป 
 

2.1 ข้อมูลการเกิดมีชีพ  
จากข้อมูลของอำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ปี พ.ศ.2563 จำนวนเด็กเกิดมีชีพของ

อำเภอเมืองนครนายก จำนวนทั้งหมด 366 คน (ข้อมูล ณ เดือนกรกฎาคม 2563) แบ่งเป็นเพศชาย จำนวน 
140 คน และเพศหญิง จำนวน 226 คน เมื่อพิจารณาข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี ตั้งแต่ พ.ศ.2559 – พ.ศ.2563 
พบว่า พ.ศ. 2560 มีเด็กเกิดมีชีพมากที่สุด จำนวน 450 คน อัตราการเกิดมีชีพ เท่ากับ 5.3 ต่อประชากร  
พันคน รองลงมาคือ พ.ศ.2559 จำนวน 410 คน อัตราการเกิด เท่ากับ 4.9 ต่อประชากรพันคน 

 

2.2 การเสียชีวิต 
ข้อมูลการตาย พบว่าในปี พ.ศ.2563 มีจำนวนผู้เสียชีวิตทั้งหมดเท่ากับ 374 คน คิดเป็นอัตราตาย

เท่ากับ 514 ต่อประชากรแสนคน) โดยพบว่าเพศชายตายมากที่สุดอัตราตายเท่ากับ 273 ต่อประชากรแสนคน
ในขณะที่เพศหญิง อัตราการเสียชีวิตเท่ากับ 240 ต่อประชากรแสนคน ซึ่งสาเหตุการตาย 10 ลำดับแรก 
(ตารางท่ี 3) 
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ตารางท่ี 3 สาเหตุการตาย 10 ลำดับแรก ปี พ.ศ. 2563 ของประชาชนในพื้นท่ีอำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 
สาเหตุการตาย จำนวน อัตราตายต่อประชากรแสนคน 

1) วัยชรา 83 114 
2) การหายใจล้มเหลว ไม่ระบุรายละเอียด 60 82.5 
3) สาเหตุการตายอ่ืนที่ไม่ชัดเจนและไม่ระบุรายละเอียด 47 64.6 
4) ฝีที่ปอดและเมดิแอสตินัม 40 55 
5) การหายใจล้มเหลว มิได้จำแนกไว้ที่ใด 37 50.8 
6) หัวใจล้มเหลว ไม่ระบุรายละเอียด 28 38.5 
7) การหายใจล้มเหลวเฉียบพลัน 26 35.7 
8) ความดันโลหิตสูงไม่ทราบสาเหตุ (ปฐมภูมิ) 24 33 
9) เบาหวานชนิดที่ไม่ต้องพ่ึงอินซูลิน ไม่มีภาวะแทรกซ้อน 15 20.6 
10) หัวใจล้มเหลว 14 19 

 

เมื่อพิจารณาข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี ตั้งแต่ พ.ศ.2559 – พ.ศ.2563 พบว่า อัตราตายมีแนวโน้ม 
เพิ่มขึ้น โดย พ.ศ. 2563 มีอัตราตายมากที่สุดเท่ากับ 514 ต่อประชากรแสนคน รองลงมา คือ พ.ศ. 2561  
มีอัตรา - ตายเท่ากับ 388 ต่อประชากรแสนคน (ตารางท่ี 4) 

ตารางท่ี 4 อัตราตาย 5 ปีย้อนหลัง ตั้งแต่ปี พ.ศ.2559 – 2563 อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 
ปี พ.ศ. จำนวน อัตราตายต่อประชากรแสนคน  
2559 206 249 
2560 132 157 
2561 286 388 
2562 151 206 
2563 374 514 

   

2.3 ข้อมูลบริการสุขภาพ  
อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก มีประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 

31,210 คน ได้รับการคัดกรองโรคความดันโลหิตสูง จำนวน 29,108 คน คิดเป็นร้อยละ 93.26 ผลการคัดกรอง 
พบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มปกติ จำนวน 16,717 คน คิดเป็นร้อยละ 57.43 รองลงมา คือ กลุ่มที่ขึ้นทะเบียน
เป็นผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงรายใหม่ จำนวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 0.10 กลุ่มเสี่ยง จำนวน 732 คน  
ร้อยละ 2.51 ตามลำดับ และพบว่าตำบลที่มีการคัดกรองมากที่สุดคือตำบลพรหมณี คิดเป็นร้อยละ 15 
รองลงมา คือ ตำบลสาริกา คิดเป็นร้อยละ 12 และตำบลดงละคร คิดเป็นร้อยละร้อยละ 7 

การคัดกรองโรคเบาหวานในประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 36,802 คน 
ได้รับการตรวจคัดกรองโรคเบาหวาน จำนวน 34,082 คน คิดเป็นร้อยละ 92.60 ผลการคัดกรองพบว่า  
ส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มปกติจำนวน 33,787 คิดเป็นร้อยละ 99.13 รองลงมาเป็นผู้ป่วยโรคเบาหวานรายใหม่
จำนวน 95 คน คิดเป็นร้อยละ 0.27 และเป็นกลุ่มเสี่ยง จำนวน 200 คน ร้อยละ 0.58 ตามลำดับ และ
พบว่าตำบลที่มีการคัดกรองมากที่สุด คือ พรหมณี คิดเป็นร้อยละ 15 รองลงมาคือตำบลสาริกา คิดเป็น 
ร้อยละ 11 และตำบลดงละคร คิดเป็นร้อยละร้อยละ 7.9 
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2.4 ข้อมูลทรัพยากรสุขภาพ 
2.4.1 บุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุข   

ปี พ.ศ. 2563 อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก มีบุคลากรทางการแพทย และ
สาธารณสุข (บุคลากรของโรงพยาบาลนครนายกและสำนักสาธารณสุขอำเภอเมืองนครนายก) จำนวนทั้งสิ้น 
512 คน  แบ่งออกเป็น  

   - แพทย ์   จำนวน  47  คน  
   - ทันตแพทย์    จำนวน   9   คน 
   - เภสัชกร   จำนวน  22  คน  
   - พยาบาลวิชาชีพ   จำนวน 332 คน 
   - พยาบาลเทคนิค   จำนวน  12  คน 
   - นักวิชาการสาธารณสุข   จำนวน 63  คน 
   - เจ้าพนักงานสาธารณสุข  จำนวน  25  คน 
   - เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข  จำนวน   2   คน 
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ข้อมูลการวิเคราะห์สถานการณ์การป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน ประเด็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs)  

อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 
 

1. ข้อมูลความชุกโรคไม่ติดต่อ(โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด) ในประชากร 
อายุ 15 ปีข้ึนไป อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 

ปี พ.ศ.2563 พบว่าพื้นที่ มีผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังรายใหม่ทั้งสิ้น 2,192 คน คิดเป็นอัตราป่วย
เท่ากับ 2,143 ต่อประชากรแสนคน ซึ่งมีแนวโน้มลดลงจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 35 เมื่อพิจารณาเป็นรายโรค
พบว่าโรคความดันโลหิตสูงมีผ ู ้ป ่วยมากที ่ส ุด จำนวน 1,471 คน คิดเป็นอัตราป่วยเท่ากับ 1,438  
ต่อแสนประชากร รองลงมาคือโรคเบาหวานมีผู้ป่วย จำนวน 654 คน คิดเป็นเท่ากับ 639 ต่อแสนประชากร 
รองลงมาโรคหัวใจและหลอดเลือดมีผู้ป่วย จำนวน 67 คน คิดเป็นอัตราป่วยเท่ากับ 32.27 ต่อแสนประชากร 

 

2. ข้อมูลโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือดของประชากรไทยอายุ 15 ปีขึ้นไป 
ตั้งแต่ปี 2559 - 2563 ของอำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 

เมื่อพิจารณาข้อมูลโรคเบาหวานของประชากรไทยอายุ 15 ปีขึ้นไป ตั้งแต่ปี พ.ศ.  2559 - 2563   
พบว่า ปี พ.ศ. 2563 มีอัตราป่วยมากที ่สุด เท่ากับ 8,186 ต่อประชากรแสนคน (หรือร้อยละ 8.18) 
รองลงมาคือ ปี พ.ศ. 2562 มีอัตราป่วยเท่ากับ 7,870 ต่อประชากรแสนคน (หรือร้อยละ 7.87) 

สำหรับอัตราป่วยโรคความดันโลหิตสูง ตั ้งแต่ ปี พ.ศ. 2559 - 2563 พบว่า ปี พ.ศ. 2563 
ประชากรไทยอายุ 15 ปี ขึ้นไป มีอัตราป่วยสูงที่สุด เท่ากับ 17,040 ต่อประชากรแสนคน (หรือร้อยละ 17) 
รองลงมา คือ ปี พ.ศ. 2562 มีอัตราป่วยเท่ากับ 16,650 ต่อประชากรแสนคน (หรือร้อยละ 16.65.) 
ในขณะที่อัตราป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดของประชากรไทยอายุ 15 ปี ขึ ้นไป พบว่า ปี พ.ศ. 2562   
มีอัตราป่วยสูงที่สุด เท่ากับ 539 ต่อประชากรแสนคน (หรือร้อยละ 0.54) รองลงมา คือ ปี พ.ศ. 2563  
มีอัตราป่วย เท่ากับ 540 ต่อประชากรแสนคน (หรือร้อยละ 0.5) (ตารางท่ี 5) 
 

ตารางท่ี 5 อัตราป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังของประชากรไทยอายุ 15 ปีขึ้นไป ย้อนหลัง 5 ปี  
               ระหว่างปี 2559 - 2563 อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก จำแนกรายโรค  

 

3. ข้อมูลผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อ (โรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูง และโรคหัวใจและหลอดเลือด)  รายใหม่ 
ที่ได้รับการวินิจฉัยในปี พ.ศ. 2563 ในพื้นที่อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 

จากการสำรวจข้อมูลสุขภาพ พบว่ามีจำนวนผู ้ป่วยโรคไม่ติดต่อรายใหม่ที่ได้รับการวินิจฉัยใน  
ปี พ.ศ. 2563 จำนวน 2,192 คน คิดเป็นร้อยละ 2.14 (หรืออัตราป่วยเท่ากับ 2,143 ต่อประชากรแสนคน)  
เมื่อพิจารณาเป็นรายโรคพบว่า โรคเบาหวานมีผู้ป่วยรายใหม่ จำนวน 654 คน คิดเป็นร้อยละ 0.6 (หรืออัตราป่วย
เท่ากับ 639 ต่อประชากรแสนคน) โรคความดันโลหิตสูงมีผู ้ป่วยรายใหม่ จำนวน 1,471 คน คิดเป็น 

ปี 
โรคเบาหวาน 

(ร้อยละ) 
โรคความดันโลหิตสูง 

(ร้อยละ) 
โรคหัวใจและหลอดเลือด 

(ร้อยละ) 
2559 5.1 10.3 0.37 
2560 5.6 13.5 0.4 
2561 7.4 16 0.44 
2562 7.9 16.65 0.54 
2563 8.2 17 0.5 
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ร้อยละ 1.43 (หรืออัตราป่วยเท่ากับ 1,438 ต่อประชากรแสนคน) และโรคหัวใจและหลอดเลือดมีผู ้ป่วย 
รายใหม่จำนวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 0.07 (หรืออัตราป่วยเท่ากับ 70 ต่อประชากรแสนคน) (ตารางท่ี 6) 

 

ตารางท่ี 6 อัตราป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังรายใหม่ที่ได้รับการวินิจฉัยในปี พ.ศ. 2563  
              ตั้งแตป่ี พ.ศ.2559 – 2563 อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก จำแนกรายโรค 

 

4. ข้อมูลผู้เสียชีวิตจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง และโรคหัวใจและหลอดเลือด) 
ปี พ.ศ.2563 ในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 

ในปี พ.ศ.2563 พบว่าพื้นที่มีผู้เสียชีวิตจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรังทั้งสิ้น 245 คน คิดเป็นอัตราป่วยตาย 
เท่ากับร้อยละ 1.3 ซึ่งมีแนวโน้มลดลงจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 2 เมื่อพิจารณาเป็นรายโรค พบว่าโรคความดันโลหิตสูง 
มีผู้เสียชีวิตมากที่สุด จำนวน 135 คน คิดเป็นอัตราป่วยตาย ร้อยละ 1 รองมาคือโรคเบาหวานมีผู ้เสียชีวิต
จำนวน 68 คน คิดเป็นอัตราป่วย - ตาย ร้อยละ 1.14 และโรคหัวใจและหลอดเลือด มีผู้เสียชีวิตจำนวน 42 คน 
คิดเป็นอัตราป่วย - ตาย เท่ากับ 11.57  

 

5. ข้อมูลผู้เสียชีวิตจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง และโรคหัวใจและหลอดเลือด)  
ระหว่างปี พ.ศ. 2559 - 2563 ของอำเภอเมือง จังหวัดนครนายก  

เมื่อพิจารณาข้อมูลผู้เสียชีวิตจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ย้อนหลัง 5 ปี ระหว่างปี พ.ศ. 2559 – 2563
พบว่า ปี พ.ศ.2561 มีอัตราป่วยตายมากที่สุด เท่ากับร้อยละ 3.3 รองลงมาคือ ปี พ.ศ. 2559 มีอัตราป่วยตาย 
เท่ากับร้อยละ 3.28 และปี พ.ศ. 2562 มีอัตราป่วย - ตาย เท่ากับร้อยละ 2   
  สำหรับอัตราป่วยตาย โรคเบาหวาน ระหว่างปี พ.ศ. 2559 - 2563 พบว่า  ปี พ.ศ. 2561 มีอัตรา
ป่วยตาย มากที่สุด เท่ากับร้อยละ 4.34 รองลงมา คือ ปี พ.ศ. 2559 มีอัตราป่วยตาย เท่ากับร้อยละ 3.38 
และปี พ.ศ.2562 มีอัตราป่วยตาย เท่ากับร้อยละ 2.14 
   อัตราป่วยตาย โรคความดันโลหิตสูงระหว่างปี พ.ศ. 2559 – 2563 พบว่า ปี พ.ศ. 2561 มีอัตรา
ป่วยตายมากที่สุด เท่ากับร้อยละ 2.67 รองลงมาคือ ปี พ.ศ.2559 มีอัตราป่วยตาย เท่ากับร้อยละ 2.62 และ
ปี พ.ศ. 2562 มีอัตราป่วยตาย เท่ากับร้อยละ 1.77 

อัตราป่วยตาย โรคหัวใจและหลอดเลือดระหว่างปี พ.ศ. 2559 – 2563 พบว่าปี พ.ศ. 2559 
มีอัตราป่วยตาย มากที่สุด เท่ากับร้อยละ 20.39 รองลงมาคือ ปี พ.ศ.2560 มีอัตราป่วยตาย เท่ากับ                           
ร้อยละ 11.65 และปี พ.ศ. 2563 มีอัตราป่วยตาย เท่ากับร้อยละ 11.57 (ตารางท่ี 7 และแผนภูมิที่ 1) 

 
 
 
 
 

ปี 
อัตราป่วยโรคเบาหวานราย

ใหม่ต่อแสนประชากร 
อัตราป่วยโรคความดันโลหิตสูง

รายใหม่ต่อแสนประชากร 
อัตราป่วยโรคหัวใจและหลอด

เลือดรายใหม่ต่อประชากร 
2559 479 876 230 
2560 938 1,815 80 
2561 921 2,394 90 
2562 977 2,256 80 
2563 639 1,438 70 

สํา
นัก

งาน
คณ

ะก
รรม

กา
รผ
ู้ทร
งค
ุณวุ

ฒิ 
กร
มค
วบ
คุม
โรค



คู่มือการพัฒนาชุดดชันีชี้วดัจำเป็นในการป้องกันควบคุมโรคที่เป็นปญัหาระดับอำเภอ 
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน (District Quality of life Profile : DQP_DC)  

สำนักงานคณะกรรมการผูท้รงคณุวุฒิ กรมควบคุมโรค 

96 

ตารางท่ี 7 อัตราป่วยตาย โรคไม่ติดต่อเรื้อรังระหว่าง ปี พ.ศ. 2559 – 2563 อำเภอเมืองนครนายก      
              จังหวัดนครนายก จำแนกรายโรค 

 

 
แผนภูมิที่ 1 แนวโน้มอัตราป่วยตาย โรคไม่ติดต่อเรื้อรังระหว่าง ปี พ.ศ. 2559 - 2563  

อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก จำแนกรายโรค 
 

6. ข้อมูลผูป้่วยโรคเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ำตาลได้ดีในพื้นที่อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 
จากการสำรวจข้อมูลผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ำตาลได้ดีในอำเภอเมืองนครนายก จังหวัด

นครนายก พบว่าร้อยละผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ำตาลได้ดี ระหว่าง ปี พ.ศ. 2559 - 2563 มีค่า
เท่ากับร้อยละ 16.79 , 30.06, 32.79, 30, และ 26 ตามลำดับ (แผนภูมทิี่ 2) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภูมิที่ 2 ร้อยละผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ำตาลได้ดีในพ้ืนที่อำเภอเมืองนครนายก  

จังหวัดนครนายก ระหว่างปี พ.ศ. 2559 – 2563 

0
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DM HT หัวใจและหลอดเลือด

ปี 
อัตราป่วยตาย  

ผู้เสียชีวิตโรคเบาหวาน 
อัตราป่วยตาย 

ผู้เสียชีวิตโรคความดันโลหิตสูง 
อัตราป่วยตาย  

ผู้เสียชีวิตโรคหัวใจและหลอดเลือด 
2559 3.38 2.62 20.39 
2560 2.06 1.87 11.65 
2561 4.34 2.67 8.41 
2562 2.14 1.77 8.12 
2563 1.14 1 11.57 

ร้อยละ 
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7. ข้อมูลผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมความดันโลหิตได้ในพื้นที่อำเภอเมืองนครนายก 
จากการสำรวจข้อมูลผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมระดับความดันโลหิตได้ดีในอำเภอเมือง

นครนายก จังหวัดนครนายก พบว่า ร้อยละผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมความดันโลหิต ระหว่าง ปี พ.ศ. 
2559 – 2563 มีค่าเท่ากับร้อยละ 17.39, 27.70, 27.20, 33.12 และ 32.49  ตามลำดับ (แผนภูมทิี่ 3) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิที่ 3 แสดงร้อยละผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ำตาลได้ดีในพ้ืนที่อำเภอเมืองนครนายก 
 จังหวัดนครนายก 

 

8. ร้อยละของประชากรอายุ 35 ปี ขึ้นไปที่ได้รับการคัดกรองโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงใน
พื้นที่อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 

จากการคัดกรองโรคเบาหวานในประชากรอายุ 35 ปี ขึ ้นไป ระหว่าง ปี พ.ศ. 2559 – 2563 
พบว่า ปี พ.ศ. 2563 พบประขากรอายุ 35 ปี ขึ ้นไป ได้รับการคัดกรองมากที่สุด เท่ากับ 34,083 คน               
คิดเป็นร้อยละ 92.61 รองลงมาคือ ปี พ.ศ. 2562 มีจำนวน 33,342 คน คิดเป็นร้อยละ 89.77  

สำหรับการคัดกรองโรคความดันโลหิตสูงในประชากรอายุ 35 ปี ขึ้นไป ระหว่าง ปี พ.ศ. 2559 – 2563 
พบว่า ปี พ.ศ. 2563 พบประชากรอายุ 35 ปี ขึ ้นไป ได้รับการคัดกรองมากที่สุด เท่ากับ 29,110 คน  
คิดเป็น ร้อยละ 93.27 รองลงมาคือ ปี พ.ศ. 2562 มีจำนวน 29,007 คน คิดเป็นร้อยละ 90.48 (ตารางที่ 8) 
 

ตารางท่ี 8 การคัดกรองโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง ประชากรอายุ 35 ปีขึ้นไป ย้อนหลัง 5 ปี             
              ระหว่างปี พ.ศ. 2559 - 2563 

 

ปี 
ร้อยละของประชากรอายุ 35 ปี ขึ้นไป 

ที่ได้รับการคัดกรองโรคเบาหวาน 
ร้อยละของประชากรอายุ 35 ปี ขึ้นไป 

ที่ได้รับการคัดกรองโรคความดันโลหิตสูง 
2559 76.33 84.49 
2560 88.68 90.31 
2561 85.70 87.96 
2562 89.77 90.48 
2563 92.61 93.27 
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ประเด็นปัญหา 
การจัดการขยะ 
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การนำเสนอผลการวิเคราะห์สถานะ 
ชุดดัชนีชี้วัดจำเป็นในการสนับสนุนการป้องกันควบคุมโรคที่เป็นปัญหาระดับอำเภอ 
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน (District quality of life profile : DQP_DC) 

ประเด็นปัญหาการจัดการขยะ (ข้อมูลเชิงปริมาณ) 
 

ดัชนีชี้วัดจำเป็นที่จำเป็น ผลการวิเคราะห์ 

การแปลผล 
ด (ดี) 

ป (ปานกลาง) 
ปป (ควรปรับปรุง) 

๑.ปริมาณขยะที่เหลือตกค้างต่อวันในพื้นที่
อำเภอจำแนกตามประเภทขยะ (ขยะทั่วไป 
ขยะติดเชื้อ ขยะอันตราย) 
 

กรณีท่ี ๑ ข้อมูลที่เก็บได้จริง 
- ปริมาณขยะที่ท้องถิ่นเก็บได้ทั้งหมด  
– ขยะที่ท้องถิ่นนำไปกำจัดได้ 
กรณีท่ี ๒ ข้อมูลที่ไม่สามารถเก็บได้ 
- ประชากร x (๑.๑๕)  
– จำนวนปริมาณขยะที่เก็บได้ 

 

๒. ปริมาณขยะต่อปี จำแนกตามประเภทขยะ
ในพ้ืนที่อำเภอ (ขยะทั่วไป ขยะติดเชื้อ ขยะ
อันตราย) 

- อัตรา ร้อยละ ของขยะแต่ละประเภท 
- เทียบประเมินผลรายปี 

 

๓. วิธีการจัดเก็บขยะและกำจัดขยะแต่ละ
ประเภทในพ้ืนที่อำเภอ 

- วิเคราะห์การจัดเก็บและกำจัดให้เป็นไปตาม
มาตรฐาน 

 

๔. ภาชนะใส่ขยะ และสถานที่พักขยะประจำ
ครัวเรือนหรือสถานประกอบการระหว่างรอ
การกำจัดในพ้ืนที่อำเภอ 

- ความเพียงพอของถังขยะ เทียบกับปริมาณขยะ 
- สถานที่พักขยะถูกหลักสุขลักษณะ 

 

๕. ร้อยละของครัวเรือนที่มีการคัดแยกขยะใน
พ้ืนที่อำเภอ 

- ร้อยละจำนวนครัวเรือนทีคัดแยกขยะ  

๖. สถานที่กำจัดขยะในพ้ืนที่อำเภอ - ความเพียงพอ เทียบกับปริมาณขยะ 
- ได้มาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด 

 

๗. มาตรการหรือแผนงานหรือโครงการหรือ
กิจกรรมการจัดการขยะแต่ละปีในพ้ืนที่อำเภอ 

- ความสอดคล้องกับปัญหาของพ้ืนที่  

๘. เหตุการณ์ไฟไหม้บ่อขยะต่อปี ในพื้นที่
อำเภอ 

- จำนวนครั้งxระยะเวลาที่ไฟไหม้  

๙. ประเด็นเรื่องร้องเรียนจากขยะต่อปีใน
พ้ืนที่อำเภอ 

- วิเคราะห์รายประเด็นปัญหา (น้ำเสีย กลิ่น สัตว์
พาหะนำโรค ฝุ่นละออง) 
- ผลกระทบด้านสุขภาพ 
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ดัชนีชี้วัดจำเป็นที่จำเป็น ผลการวิเคราะห์ 

การแปลผล 
ด (ดี) 

ป (ปานกลาง) 
ปป (ควรปรับปรุง) 

๑๐. ข้อมูลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม
บริเวณรอบบ่อขยะในพื้นที่อำเภอ 

- เทียบกับค่ามาตรฐานที่กฎหมายกำหนด  

๑๑. จำนวนผู้ประกอบอาชีพสัมผัสขยะ และ
ระบบดูแลสุขภาพที่เก่ียวข้องในพื้นที่อำเภอ 

- จำนวนผู้ที่ได้รับการตรวจสุขภาพท่ีเหมาะสม/
จำนวนผู้สัมผัสขยะท้ังหมดx๑๐๐ 

 

๑๒. จำนวนประชาชนที่ได้รับผลกระทบทาง
สุขภาพจากขยะ และระบบการดูแลสุขภาพท่ี
เกี่ยวข้องในพ้ืนที่อำเภอ 

- จำนวนผู้ได้รับผลกระทบทางสุขภาพ/จำนวน
ประชาชนโดยรอบทั้งหมดx๑๐๐ 
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(ตัวอย่าง) แนวทางการวิเคราะห์สถานการณ์การป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน ประเด็นการจัดการขยะ 

พื้นที่อำเภอ ............. จังหวัด ...........  
 

1.  สถานการณ์ขยะมูลฝอยของอำเภอ ............. จังหวัด ................. 
  จากการเก็บข้อมูลปริมาณขยะมูลฝอยของพื้นที่อำเภอ ....... จังหวัด....... พบว่าใน ปี พ.ศ. .......                     
มีปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นจากแหล่งมูลฝอยต่างๆ จำนวน ............. ตัน หรือประมาณ .............. ตันต่อวัน ซึ่งมี
ปริมาณขยะมูลฝอยเพิ ่มมากขึ ้น (ลดลง) กว่าปีที ่ผ่านมา อาจเนื ่องมาจากการปรับเปลี ่ยนวิถีชีวิตจากสังคม
เกษตรกรรมสู่สังคมเมือง (ตารางท่ี .......) 
 

ตารางท่ี ..... ปริมาณขยะมูลฝอยปี พ.ศ. 2562 - 2563 จำแนกตามประเภทของขยะมูลฝอย 
 

รายละเอียด 
ปริมาณขยะมูลฝอย (ตัน/ปี) การเปลี่ยนแปลงปริมาณ

ขยะ (ผลต่าง) ปี พ.ศ. 2562 ปี พ.ศ. 2563 
ปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่เกิดขึ้นทั้งหมด    
ปริมาณขยะมูลฝอยเปียก    
ปริมาณขยะรีไซเคิล    
ปริมาณขยะอันตราย    
ปริมาณขยะท่ัวไป    

 
  สำหรับการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของอำเภอ ...... ในปี พ.ศ. ........ ที่ผ่านมา พบว่า ขยะมูลฝอยทั้งหมด 
..... ตัน ได้ถูกนำไปกำจัดอย่างถูกต้องประมาณ ......... ตัน หรือคิดเป็นร้อยละ ........ ของปริมาณขยะมูลฝอยทั้งหมด 
และขยะมูลฝอยถูกกลับนำไปใช้ประโยชน์ประมาณ ........ ตัน หรือร้อยละ ........ ของปริมาณขยะมูลฝอยทั้งหมด และ
ขยะที่เหลือตกค้างหรือขยะมูลฝอยที่ถูกนำไปจัดการอย่างไม่ถูกต้องประมาณ ....... ตัน (......... กิโลกรัม/วัน)                   
หรือร้อยละ ........ ของปริมาณขยะมูลฝอยทั้งหมด ซึ่งในกลุ่มดังกล่าว เมื่อพิจารณาจำแนกตามประเภท พบว่า ขยะ...
(บอกประเภทขยะ).......... เป็นขยะที่เหลือตกค้างมากที่สุด รองลงมาคือ ขยะ...(บอกประเภทขยะ).......... และขยะ...
(บอกประเภทขยะ).......... (ตาราง ......)  
 

ตารางท่ี ..... ปริมาณขยะมูลฝอยที่เหลือตกค้างปี พ.ศ. ............. จำแนกตามประเภทของขยะมูลฝอย 
 

รายละเอียด 
ปริมาณขยะมูลฝอย  

(ตัน/ปีหรือ กิโลกรัม/วัน) 
ปริมาณขยะมูลฝอยเหลือตกค้าง 

(ตัน/ปี หรือ กิโลกรัม/วัน) 
ปริมาณขยะมูลฝอยเปียก   
ปริมาณขยะรีไซเคิล   
ปริมาณขยะอันตราย   
ปริมาณขยะท่ัวไป   
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2. แนวทางการกำจัดขยะ 
  ระหว่างปี พ.ศ. ...... - ......... พบว่า อำเภอ ...... จังหวัด ...... มีสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย/สถานีขนถา่ย
ขยะมูลฝอย ทั้งสิ้นจำนวน ........ แห่ง ซึ่งแบ่งเป็น  
 -  สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยดำเนินการด้วยการฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill)  
จำนวน.......... แห่ง  
 - การกำจัดขยะมูลฝอยแบบการฝังกลบเชิงวิศวกรรม (Engineered Landfill) จำนวน .......... แห่ง 
 - การฝังกลบแบบเทกองควบคุม (Cobtrollef Dump) จำนวน .......... แหง่ 
 - เตาเผาที่มีระบบบำบัดมลพิษทางอากาศ จำนวน .......... แห่ง 
 - การหมักทำปุ๋ย  จำนวน ....... แห่ง (ตารางท่ี  ......) 
 

ตารางท่ี ....  สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่เปิดดำเนินการพื้นท่ีอำเภอ ........ จังหวัด ............ 
 

ตำบล 

จำนวนสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย 
รวมทั้งสิ้น 

(แห่ง) Sanitary 
Landfill 

Engineered 
Landfill 

Cobtrollef 
Dump 

เตาเผาที่มี
ระบบบำบัด

มลพิษ 

การหมักทำ
ปุ๋ย 

       
       
       
       

 
วิธีการจัดเก็บขยะและกำจัดขยะแต่ละประเภทในพ้ืนที่อำเภอ 
3.  การจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนและสถานประกอบการ 
  จากการสำรวจพฤติกรรมการคัดแยกขยะมูลฝอยของประชาชนจำนวน .......... คน ในพื ้นที่                   
อำเภอ ......... จังหวัด ............. ปี พ.ศ.2563 พบว่า ประชาชนมีพฤติกรรมคัดแยกขยะมูลฝอย เช่น การคัดแยก
ขยะประเภทวัสดุพลาสติกก่อนทิ้งลงถังขยะ การทิ้งขยะเปียกจะต้องมีภาชนะรองรับเสมอ การคัดแยกแบตเตอรี่
โทรศัพท์ก่อนทิ้งลงถังขยะ จำนวน ...... คน คิดเป็นร้อยละ ...... เมื่อสอบถามเป็นภาพครัวเรือน พบว่า ครัวเรือนใน                 
อำเภอ .................... จำนวน ............ ครอบครัว มีพฤติกรรมการคัดแยกขยะจำนวน ......... ครอบครัว                
คิดเป็นร้อยละ................  มีภาชนะใส่ขยะประจำครัวเรือน จำนวน ...........ครอบครัว (คิดเป็นจำนวนภาชนะ                
ใส่ขยะทั้งสิ้นจำนวน ........... อัน)  
  นอกจากนี้อำเภอ ...... จังหวัด ...... มีสถานประกอบการจำนวน ........... แห่ง พบว่ามีสถานประกอบการ
ที่ดำเนินการคัดแยกขยะมูลฝอยก่อนนำไปกำจัด จำนวน ............ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ............   (ตารางที่ .....)  
สำหรับสถานที่พักขยะระหว่างรอการกำจัดในพื้นที่อำเภอ ......... พบว่า มีจำนวน ....... แห่ง คือ ...........(ระบุพื้นที่
หรือชื่อสถานที่พักขยะ)..................... 
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ตารางท่ี ....  สถานประกอบการที่มีการคัดแยกขยะมูลฝอย ปี พ.ศ. ....... ในพื้นที่อำเภอ ....... จังหวัด ..........  
 

ตำบล จำนวนสถาน
ประกอบการ 

จำนวนสถานประกอบการที่มี
การคัดแยกขยะมูลฝอย 

ร้อยละของสถานประกอบการที่มี
การคัดแยกขยะมูลฝอย 

    
    
    
    

 
4.  เหตุการณ์ไฟไหม้บ่อขยะและข้อร้องเรียนจากประชาชน   
  พื้นที่อำเภอ ..... จังหวัด...... มีบ่อขยะในพื้นที่จำนวน ........ บ่อ พบว่าตั้งแต่ปี พ.ศ. ...... – ........                  
มีเหตุการณ์ไฟไหม้บ่อขยะ จำนวน ...... เหตุการณ์ ซึ่งปี พ.ศ. ...... มีการไหม้บ่อขยะมากที่สุดจำนวน ....... 
เหตุการณ์โดยมีเหตุการณ์ไฟไหม้บ่อขยะที่สำคัญ คือ ไฟไหม้บ่อขยะของเอกชนในพื้นที่ตำบล .......... ระหว่าง                  
วันที ่ ............. ซึ ่งพบว่าประชาชนจำนวนมากได้ร ับผลกระทบจากควันที ่กระจายตัวอยู่บร ิเวณโดยรอบ                 
(ตารางท่ี ......) 
 

ตารางท่ี ..... สถานการณ์ไฟไหม้บ่อขยะในพ้ืนที่ระหว่างปี พ.ศ. ...... – ........  อำเภอ ............. จังหวดั ............. 
 

วันที่ สถานทีเ่กิดเหตุการณ์ไฟไหม้บ่อขยะ 
  
  
  
  

 
  นอกจากเหตุการณ์ไฟไหม้บ่อขยะแล้ว ประชาชนในพื้นที่ยังได้ร้องเรียนประเด็นที่เกี่ยวข้องกับบ่อขยะ
ในระหว่าง ปี พ.ศ. ...... – ........ จำนวนทั้งสิ้น .......... ประเด็น ซึ่งทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่ .................... .…..
ได้จัดการให้เกิดความเรียบร้อยดังกล่าวแล้ว (ตารางท่ี ......) 
 

ตารางที่ ..... ข้อร้องเรียนของประชาชนที่เกี่ยวข้องกับบ่อขยะที่ระหว่างปี พ.ศ. ...... – ........  อำเภอ ............. 
จังหวัด ............. 
 

ประเด็นที่ร้องเรียน แนวทางจัดการ หน่วยงานที่ดำเนินการแก้ไข 
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5.   การเฝ้าระวังและมาตรการที่พื้นที่ดำเนินการ 
 5.1  มาตรการหรือแผนงาน/โครงการที่อำเภอดำเนินการ 
  สำหรับมาตรการ หรือ แผนงาน/โครงการที่อำเภอ ......... จังหวัด ............ ได้ดำเนินการระหว่าง                    
ปีงบประมาณ พ.ศ. ...... – ……..  มีทั้งสิ้น ....... โครงการ ซึ่งมีหน่วยงานหรือภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม
ดำเนินงานได้แก่ ................................ โดยพบผลลัพธ์การจัดทำโครงการดังนี้ ................................. (ตารางที่ .......) 
 

ตารางที่ ...... มาตรการหรือแผนงาน/โครงการที่เกี ่ยวข้องกับการจัดการขยะมูลฝอย ระหว่างปีงบประมาณ                    
พ.ศ. ...... – ……..อำเภอ ......... จังหวัด ............  
 

ปีงบประมาณ มาตรการหรือแผนงาน/
โครงการ 

ผลลัพธ์การดำเนินการ ภาคีเครือข่ายร่วม
ดำเนินการ 

    
    
    
    

     นอกจากการจัดการขยะมูลฝอยโดยทั่วไปแล้ว ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ........ - ........ หน่วยงาน
................. ยงัได้ทำการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมบริเวณรอบบ่อขยะ ดังนี้....................................................... ...... 
โดยผลการตรวจวัดพบว่า .....................................................................................................................(ตารางท่ี.......)  
 

ตารางที่ ...... ข้อมูลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมบริเวณรอบบ่อขยะระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ...... – ……..
อำเภอ ......... จังหวัด ............  
 

ปีงบประมาณ สถานที่บ่อขยะ  สิ่งท่ีตรวจวัดคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม  

ผลการตรวจวัดคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม 

    
    
    
    
    

 
 5.2  การดูแลและคัดกรองสุขภาพผู้มีความเสี ่ยงในการทำงานของผู้ประกอบอาชีพเก็บคัดแยกและ                  
รีไซเคิลขยะ 
   ในปี พ.ศ. ........ อำเภอ ........ จังหวัด ......... ได้ดำเนินการคัดกรองคัดกรองผู้มีความเสี่ยงในการ
ทำงานของผู้ประกอบอาชีพเก็บ คัดแยกและรีไซเคิลขยะ จำนวน ....... คน จากผู้มีความเสี่ยงฯ จำนวน ....... คน 
 คิดเป็นร้อยละการคัดกรอง เท่ากับร้อยละ ...........  (หากพื้นที่ดำเนินการต่อเนื่องมาหลายปีสามารถแสดงข้อมูล
ย้อนหลังได้) พบผลการคัดกรอง ดังนี้ ………………………………………………………………………………………………………….. 
โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่ ..................................... ได้มีแนวทางการเฝ้าระวัง คัดกรอง และระบบการดูแล
สุขภาพของกลุ่มผู้มีความเสี่ยงฯดังกล่าว ได้แก่ 
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1. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
4. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
5. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
  นอกจากนี้อำเภอ .......... ยังได้สำรวจประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากขยะ จำนวน .......... คน 
พบว่ามีผู้ได้รับผลกระทบจำนวน ......... คน คิดเป็นร้อยละ ............  ซึ่งหน่วยงาน.......................ได้มีแนวทางการ 
เฝ้าระวัง คัดกรอง และระบบการดูแลสุขภาพของประชาชนในพื้นท่ีที่ได้รับผลกระทบจากขยะ ได้แก่ 
1. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
4. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
5. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูลการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน ประเด็นปัญหาการจัดการขยะ 

พื้นที่อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 
 
    1. ข้อมูลทั่วไป 
 

1.1 ความเป็นมาของอำเภอ 
เมืองกบินทร์บุรีเดิมตั้งอยู่ ณ หมู่บ้านหนุมาน ห่างจากที่ตั้งปัจจุบันไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

ประมาณ 7 กิโลเมตร เนื่องจากพ้ืนที่เดิมกันดารน้ำและไม่สะดวกต่อการคมนาคม จึงย้ายมาตั้งเมืองใหม่ที่บ้าน
ปากน้ำ เมื่อปี พ.ศ. 2499 ซึ่งเป็นที่บรรจบกันระหว่าง “แควหนุมาน” กับ “แควพระปรง” รวมเป็นต้นแมน่้ำ
ปราจีนบุรีที่มีระบบคมนาคมทางน้ำที่สะดวกสบายมีชัยภูมิที่เอื้ออำนวยต่อการควบคุม และการตรวจภาษี  
ส่วนหมู่บ้านหนุมานเดิมคือตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรีในปัจจุบัน 

ตามประวัติศาสตร์สมัยพระนเรศวรมหาราช กรุงศรีอยุธยาทำสงครามิดพันอยู่กับพม่า เขมร ยกกำลัง
เข้าก่ออวนชายแดนทางภาคตะวันออก สมเด็กพระนเรศวรตรัสสั่งให้พระยาศรีไสยณรงค์และพระยาสีหราช
เดโชนำทัพไปปราบญวนที่มารุกรานเขมรซึ่งเป็นประเทศราชของสยามเจ้าพระยาบดินทร์ฯ ได้ใช้เมืองกบินทร์
เป็นที่ชุมนุมไพร่พล สร้างยุ้งฉาง สะสมเสบียงไว้เป็นกำลัง จนเสร็จทัพ เมื่อปี พ.ศ. 2457 ทางราชการได้
ปรับปรุงการปกครองของประเทศโดยได้ยุบฐานะเมืองกบินทร์บุรี ลงเป็นอำเภอให้ขึ้นตรงต่อจังหวัดปราจนีบรุี 
เมื่อปี พ.ศ. 2469 จนถึงปัจจุบัน 

คำขวัญอำเภอกบินทร์บุรี 
    เมืองด่านหนุมาน   ประตูสู่อีสานด้านบูรพา 
    ต้นธาราบางประกง  ดงกระเฉดชะลูดน้ำ 
    เหมืองแร่ทองคำบ่อทอง  หนองปลาแขยงแหล่งน้ำ 
    เขตอุตสาหกรรมที่ดี  วัดมากมีคู่เมือง 
 

1.2 ที่ตั้งและอาณาเขต   
1.2.1 ที่ตั้งและอาณาเขต 

อำเภอกบินทร์บุรี ตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันออกของจังหวัดาจีนบุรี ห่างจากตัวเมืองจังหวัดปราจีนบุรี 
ประมาณ 58 กิโลเมตร ห่างจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ 165 กิโลเมตร อาณาเขตอำเภอกบินทร์บุรีมีพื ้นที่
ทั้งหมด 1309 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 818,302.875 ไร่ และมีอาณาเขตติดต่อดังนี้ 

ทิศเหนือ  ติดต่อกับอำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี 
ทิศใต้  ติดต่อกับอำเภอศรีหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี และอำเภอพนมสารคาม  
   จังหวัดเชิงเทรา 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว 
ทิศตะวันตก  ติดต่อกับอำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี 
 

1.2.2 สภาพภูมิประเทศ  
ลักษณะภูมิประเทศของอำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ประกอบด้วยพื้นที่ที่มีลักษณะ

เป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำตอนเหนือเป็นที่ราบสูงติดภูเขา ตอนกลางเป็นที่ราบลุ่ม ทางตอนใต้เป็นป่าโปร่ง โดยสภาพ
ทั่วไปอำเภอกบินทร์บุรี มีสภาพเป็นพื้นที่ราบลุ่มรองรับแม่น้ำจากจังหวัดสระแก้ว และอำเภอนาดี จังหวัด
ปราจีนบุรี  และมีแม่น้ำสายสำคัญ ได้แก่ แม่น้ำปราจีนบุรี แควพระปรง แควโสมง และแควหนุมาน  
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ภาพที่ 1 แสดงแผนที่ตัง้ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 

 

1.2.3 สภาพภูมิอากาศ 
ลักษณะทางภูมิอากาศเป็นแบบมรสุม มี 3 ฤดู คือ 

ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต ่ เดือนกุมภาพันธ์ – เดือนพฤษภาคม 
ฤดูฝน เริ่มตั้งแต ่ เดือนมิถุนายน – เดือนกันยายน 
ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต ่ เดือนตุลาคม - เดือนมกราคม 

 

1.3 ข้อมูลการปกครอง 
อำเภอกบินทร์บุร ี จังหวัดปราจีนบุรี  แบ่งการปกครองตาม พ.ร.บ. ลักษณะปกครองท้องที่  

พ.ศ. 2457 จำนวน 14 ตำบล 193 หมู่บ้าน 20 ชุมชน ดังนี้ 
    1) ตำบลวังท่าช้าง   ประกอบด้วย  จำนวน  23  หมู่บ้าน  
    2) ตำบลเมืองเก่า   ประกอบด้วย  จำนวน  22  หมู่บ้าน  
    3) ตำบลวังตะเคียน   ประกอบด้วย  จำนวน  17  หมู่บ้าน  
    4) ตำบลนนทรี    ประกอบด้วย  จำนวน  16  หมู่บ้าน 
    5) ตำบลย่านรี    ประกอบด้วย  จำนวน  12  หมู่บ้าน 
    6) ตำบลวังดาล    ประกอบด้วย  จำนวน  16  หมู่บ้าน 
    7) ตำบลลาดตะเคียน ประกอบด้วย  จำนวน  13  หมู่บ้าน 
    8) ตำบลกบินทร์   ประกอบด้วย  จำนวน  12  หมู่บ้าน 
    9) ตำบลหนองกี่   ประกอบด้วย  จำนวน  12  หมู่บ้าน 
    10) ตำบลเขาไม้แก้ว ประกอบด้วย  จำนวน  11  หมู่บ้าน 
    11) ตำบลนาแขม   ประกอบด้วย  จำนวน  11  หมู่บ้าน 
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    12) ตำบลบ้านนา   ประกอบด้วย  จำนวน  11  หมู่บ้าน 
    13) ตำบลบ่อทอง   ประกอบด้วย  จำนวน  10  หมู่บ้าน 
    14) ตำบลหาดนางแก้ว ประกอบด้วย  จำนวน   7   หมู่บ้าน 

มีเทศบาลตำบล จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ 
1) เทศบาลตำบลกบินทร์ 
2) เทศบาลตำบลเมืองเก่า 
3) เทศบาลตำบลสระบัว 
4) เทศบาลเมืองหนองก่ี 

มีหน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่ 
1) หน่วยงานส่วนกลาง มีหน่วยราชการส ่วนกลางในเขตอำเภอ จำนวน 17 ส่วนราชการ 
ประกอบด้วย 

• ศาลจังหวัดกบินทร์บุรี 
• สำนักงานอัยการจังหวัดกบินทร์บุรี 
• สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 
• วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี 
• ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
• ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี 
• สถานีอุตุนิยมวิทยากบินทร์บุรี 
• สถานอุทกวิทยากบินทร์บุรี 
• โครงการสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้า 
• สำนักงานด่านป่าไม ้
• ศูนย์บริการวิชาการด้านพืชและปัจจัยการผลิตปราจีนบุรี 
• ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ปราจีนบุรี 
• ด่านกักกันสัตว์ปราจีนบุรี 
• สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์ปราจีนบุรี 
• สถาบันวิจัยและพัฒนาสัตว์ปีกแห่งชาติ 
• สถานีประมงน้ำจืดปราจีนบุรี 
• สถานีตำรวจทางหลวง 

2) หน่วยงานส่วนภูมิภาค  
2.1) หน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคที ่ม ีสายการบังคับบัญชาขึ ้นกับจังหวัดปราจีนบุรี  

ประกอบด้วย 
• เรือนจำอำเภอกบินทร์บุรี 
• โรงพยาบาลกบินทร์บุรี 
• สำนักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ปราจีนบุรี 
• สำนักงานที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี สาขากบินทร์บุรี 
• สถานีตำรวจภูธรกบินทร์บุรี 
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• สถานีตำรวจภูธรวังตะเคียน 
• สถานีตำรวจภูธรสระบัว 
• ฐานปฏิบัติการ ศปป. ที่ ปจ. 1 (วังตะเคียน) 
• สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปราจีนบุรี สาขากบินทร์บุรี 
• สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปราจีนบุรี สาขากบินทร์บุรี 
• สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปราจีนบุรี สาขากบินทร์บุรี 
• สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ      

2.2) หน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคที่มีสายการบังคับบัญชาที่ข้ึนกับอำเภอกบินทร์บุรี 
ประกอบด้วย 

• ที่ทำการปกครองอำเภอกบินทร์บุรี 
• สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกบินทร์บุรี 
• หน่วยงานสัสดีอำเภอกบินทร์บุรี 
• สำนักงานเกษตรอำเภอกบินทร์บุรี 
• สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกบินทร์บุรี 
• สำนักงานสหกรณ์อำเภอกบินทร์บุรี 
• สำนักงานประมงอำเภอกบินทร์บุรี 
• สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกบินทร์บุรี 
• สำนักงานป่าไม้อำเภอกบินทร์บุรี 

2.3) หน่วยงานส่วนท้องถิ่นประกอบด้วย เทศบาล 4 แห่ง และองค์การบริหารส่วนตำบล 13 แห่ง 
ได้แก ่

• เทศบาลตำบลกบินทร์ 
• เทศบาลตำบลเมืองเก่า 
• เทศบาลตำบลสระบัว 
• เทศบาลเมืองหนองก่ี 
• องค์การบริหารส่วนตำบลวังท่าช้าง 
• องคก์ารบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า 
• องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน 
• องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี 
• องค์การบริหารส่วนตำบลวังดาล 
• องค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน 
• องค์การบริหารส่วนตำบลกบินทร์ 
• องค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี 
• องค์การบริหารส่วนตำบลหาดนางแก้ว 
• องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว 
• องค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม 
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• องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา 
• องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง 

2.4) หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 
• ชุมสายโทรศัพท์อำเภอกบินทร์บุรี 
• การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอกบินทร์บุรี 
• การประปาส่วนภูมิภาคอำเภอกบินทร์บุรี 
• ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลขอำเภอกบินทร์บุรี 
• การรถไฟแห้งประเทศไทย สถานีกบินทร์บุรี 

2.5) ธนาคารและสถาบันการเงิน 
• ธนาคารออมสินสาขากบินทร์บุรี 
• ศูนย์บริการธุรกิจและสินเชื่อสี่แยกสามทหาร 
• ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขากบินทร์บุรี 
• ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาวังท่าช้าง 
• ธนาคารกรุงเทพ สาขากบินทร์บุรี 
• ธนาคารกรุงไทย สาขากบินทร์บุรี 
• ธนาคารกสิกร สาขากบินทร์บุรี 
• ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขากบินทร์บุรี 
• ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขากบินทร์บุรี 
• ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขากบินทร์บุรี 
• ธนาคารธนชาติ สาขากบินทร์บุรี 

  

1.4 โครงสร้างประชากร 
1.4.1 ประชากรภาพรวม 

จากข้อมูลสำนักงานทะเบียนท้องถิ่น อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ณ เดือนธันวาคม 
พ.ศ. 2561 มีประชากรจำนวนทั้งสิ้น 147,909 คน แบ่งเป็นเพศชาย จำนวน 72,715 คน คิดเป็นร้อยละ 
49.16 เพศหญิง จำนวน 75,194 คน คิดเป็นร้อยละ 50.84  มีจำนวนหลังคาเรือน 53,940 หลัง  
มีความหนาแน่นของประชากรต่อพ้ืนที่เฉลี่ยประมาณ 741.60  คน/ตารางกิโลเมตร  

เมื่อพิจารณาเป็นรายตำบลพบว่าตำบลที่มีประชากรมากที่สุด คือ ตำบลเมืองเก่า มีประชากร
จำนวน 19 ,403 คน ค ิดเป ็นร ้อยละ 13.31 ของประชากรในพื ้นท ี ่อำเภอทั ้ งหมด รองลงมาคือ                         
ตำบลวังท่าช้าง คิดเป็นร้อยละ 11.26 และ ตำบลหนองก่ี คิดเป็นร้อยละ 10.37  (ตารางที่ 1) 
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ตารางท่ี 1 ข้อมูลประชากรกลางปีจำแนกรายอำเภอ ปี 2561 

ตำบล 
เพศชาย  

(n = 72,715) 
เพศหญิง  

(n = 75,194) 
รวม  

(n = 147,909) 
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 

ตำบลวังท่าช้าง 8,157 11.22 8,261 10.99 16,418 11.26 
ตำบลเมืองเก่า 9,489 13.05 9,914 13.18 19,403 13.31 
ตำบลวังตะเคียน 5,404 7.43 5,501 7.32 10,905 7.48 
ตำบลนนทรี 4,512 6.21 4,835 6.43 9,347 6.41 
ตำบลวังดาล 3,744 5.15 3,816 5.07 7,560 5.19 
ตำบลลาดตะเคียน 5,533 7.61 5,797 7.71 11,330 7.77 
ตำบลกบินทร์ 6,870 9.45 7,395 9.83 14,265 8.32 
ตำบลย่านรี 4,774 6.57 4,818 6.41 9,592 6.58 
ตำบลหนองกี่ 7,402 10.18 7,721 10.27 15,123 10.37 
ตำบลเขาไม้แก้ว 4,643 6.39 4,579 6.09 9,222 6.33 
ตำบลนาแขม 2,523 3.47 2,494 3.32 5,017 3.44 
ตำบลบ้านนา 4,407 6.06 4,582 6.09 8,989 6.17 
ตำบลบ่อทอง 3,143 4.32 3,236 4.30 6,379 4.38 
ตำบลหาดนางแก้ว 2,114 2.91 2,245 2.99 4,359 2.99 

  

1.4.2 พีระมิดประชากร 
จากจำนวนประชากรอำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ปี พ.ศ. 2563 เมื่อแบ่งช่วงอายุ   

ช่วงละ 5 ปี พบว่า เพศชาย กลุ่มอายุระหว่าง 40 - 44 ปี มีจำนวนมากที่สุด จำนวน 5,093 คน คิดเป็น               
ร้อยละ 7.98 รองลงมาคือ กลุ่มอายุระหว่าง 45 - 59 ปี มีจำนวน 4,957 คน คิดเป็นร้อยละ 7.77 และ
กลุ่มอายุระหว่าง 20 - 24 ปี มีจำนวน 4,834 คน คิดเป็นร้อยละ 7.58 เพศหญิง  กลุ่มอายุระหว่าง  
45 - 49 ปี มีจำนวนมากที่สุด จำนวน 5 ,148 คน คิดเป็น ร้อยละ 7.82 รองลงมาคือ กลุ่มอายุระหว่าง  
40 - 44 ปี มีจำนวน 5,042 คน คิดเป็นร้อยละ 7.66 และกลุ่มอายุระหว่าง 50 - 54 ปี มีจำนวน 5,020 คน 
คิดเป็นร้อยละ 7.63 (ภาพที่ 2) 
 
                      
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2 พีระมิดประชากรเปรียบเทียบสัดส่วนประชากรชาย-หญิงของอำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี  
ปี พ.ศ. 2563 
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1.4.3 ข้อมูลพื้นฐานครัวเรือน ปี พ.ศ. 2563 
จากผลการสำรวจ พบว่า ครัวเรือนทั้งอำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี มีจำนวนทั้ งสิ้น 

53,940 ครัวเรือน โดยส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในตำบลหนองกี่ จำนวน 8,146 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 15.10 
รองลงมาคือตำบลกบินทร์ จำนวน 6,677 ครัวเรือน ร้อยละ 12.38  และตำบลวังท่าช้าง จำนวน 5,666 
ครัวเรือน ร้อยละ 10.50 ตามลำดับ (ตารางที่ 2) 

 

ตารางที่ 2 จํานวนและร้อยละของครัวเรือน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ปี พ.ศ. 2563 จำแนกรายตำบล 
ตำบล จำนวน (n = 53,940) ร้อยละ 

ตำบลวังท่าช้าง 5,666 10.50 
ตำบลเมืองเก่า 4,646 8.61 
ตำบลวังตะเคียน 3,450 6.40 
ตำบลนนทรี 4,635 8.59 
ตำบลวังดาล 2,376 4.40 
ตำบลลาดตะเคียน 4,105 7.61 
ตำบลกบินทร์ 6,677 12.38 
ตำบลย่านรี 2,497 4.63 
ตำบลหนองกี่ 8,146 15.10 
ตำบลเขาไม้แก้ว 2,877 5.33 
ตำบลนาแขม 1,708 3.17 
ตำบลบ้านนา 2,981 5.53 
ตำบลบ่อทอง 2,011 3.73 
ตำบลหาดนางแก้ว 2,165 4.01 

 

1.5 สถานศึกษา 
 

ตารางท่ี 3 แสดงรายชื่อสถานศึกษาในพื้นที่ จำนวน 98 แห่ง ของอำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 
 

ลำดับที ่ ชื่อโรงเรียน เปิดสอนระดบั อยู่ในพื้นที่ตำบล 
เขตคุณภาพกบินทร์บุรี 1 

1 โรงเรียนบรรหารวิทยา อ.1 -ม.3 เมืองเก่า 
2 โรงเรียนอนุบาลกบินทร์บุรี อ.1 - ม.3 เมืองเก่า 
3 โรงเรียนบ้านโคกหอม อ.1 - ป.6 เมืองเก่า 
4 โรงเรียนบ้านไผ่ อ.1 - ป.6 เมืองเก่า 
5 โรงเรียนวัดราษฎ์รังษี อ.1 - ป.6 หนองกี่ 
6 โรงเรียนวัดโคกอุดม อ.1 - ม.3 หนองกี่ 
7 โรงเรียนบ้านโคกสั้น อ.1 – ม.3 หนองกี่ 
8 โรงเรียนวัดโคกขี้เหล็ก อ.1 - ป.6 หนองกี่ 
9 โรงเรียนบ้านคลองอุดม อ.1 - ป.6 หนองกี่ 

10 โรงเรียนบ้านทด อ.1 - ป.6 หนองกี่ 
11 โรงเรียนบ้านโคกลาน อ.1 - ป.6 หนองกี่ 
12 โรงเรียนวัดสระดู่ (บู่บำรุงวิทย์) อ.1 - ป.6 กบินทร ์
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ลำดับที ่ ชื่อโรงเรียน เปิดสอนระดบั อยู่ในพื้นที่ตำบล 
เขตคุณภาพกบินทร์บุรี 2 

1 โรงเรียนวัดศรีสวัสดิ์ อ.1 - ม.3 นาแขม 
2 โรงเรียนบ้านท่าอุดม อ.1 - ป.6 นาแขม 
3 โรงเรียนวัดเนาวรัตนาราม อ.1 - ป.6 นาแขม 
4 โรงเรียนบ้านหนองมันปลา อ.1 - ป.6 นาแขม 
5 โรงเรียนบ้านหนองบัว อ.1 - ป.6 นนทร ี
6 โรงเรียนบ้านโนนสะอาด อ.1 – ม.3 นนทร ี
7 โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง อ.1 - ป.6 นนทร ี
8 โรงเรียนบ้านหนองอนามัย อ.1 - ป.6 นนทร ี
9 โรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม อ.1 - ป.6 นนทร ี

10 โรงเรียนวัดตันทาราม อ.1 - ป.6 นนทร ี
11 โรงเรียนวัดปากแพรก อ.1 - ป.6 กบินทร ์
12 โรงเรียนวัดสระดู่ (บู่บำรุงวิทย์) อ.1 - ป.6 กบินทร ์

เขตคุณภาพกบินทร์บุรี 3 
1 โรงเรียนวัดใหม่พรหมสุวรรณ อ.1 – ม.3 วังดาล 
2 โรงเรียนบ้านหนองจิก อ.1 – ป.6 วังดาล 
3 โรงเรียนบ้านหนองศรีวิชัย อ.1 – ป.6 วังดาล 
4 โรงเรียนวัดรัตนโชติการาม อ.1 – ป.6 วังดาล 
5 โรงเรียนวัดรัตนชมภู อ.1 – ป.6 วังดาล 
6 โรงเรียนวัดเกาะแดง อ.1 – ม.3 วังดาล 
7 โรงเรียนวัดวังหวาย อ.1 – ม.3 วังดาล 
8 โรงเรียนวัดโคกป่าแพง อ.1 – ม.3 กบินทร ์
9 โรงเรียนบ้านหนองช้างลง อ.1 – ป.6 กบินทร ์

10 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งแฝก อ.1 – ป.6 กบินทร ์
11 โรงเรียนบ้านนางเลง อ.1 – ป.6 กบินทร ์

เขตคุณภาพกบินทร์บุรี 4 
1 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา อ.1 – ม.3 ลาดตะเคียน 
2 โรงเรียนบ้านชำโสม อ.1 –ม.3 กบินทร ์
3 โรงเรียนวัดหาดสูง อ.1 – ป.6 หาดนางแก้ว 
4 โรงเรียนชุมชนบ้านเขาลูกช้าง อ.1 –ป.6 ลาดตะเคียน 
5 โรงเรียนบ้านโคกกระท้อน อ.1 –ม.3 ลาดตะเคียน 
6 โรงเรียนบ้านคลองร่วม อ.1 –ป.6 ลาดตะเคียน 
7 โรงเรียนบ้านเขาดิน(ประชาอุทิศ) อ.1 –ป.6 หาดนางแก้ว 
8 โรงเรียนบ้านปราสาท อ.1 –ป.6 หาดนางแก้ว 
9 โรงเรียนบ้านวังบัวทอง อ.1 – ป.6 หาดนางแก้ว 

10 โรงเรียนบ้านหนองตลาด อ.1 – ป.6 ลาดตะเคียน 
11 โรงเรียนบ้านนาคลองกลาง อ.1 – ป.6 กบินทร ์
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ลำดับที ่ ชื่อโรงเรียน เปิดสอนระดบั อยู่ในพื้นที่ตำบล 
เขตคุณภาพกบินทร์บุรี 5 

1 โรงเรียนบ้านซ่ง อ.1 – ม.3 ย่านร ี
2 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง อ.1 – ป.6 ย่านร ี
3 โรงเรียนบ้านตรอกปลาไหล อ.1 – ป.6 ย่านร ี
4 โรงเรียนบ้านคลองเจ้าแรง อ.1 – ป.6 เขาไม้แก้ว 
5 โรงเรียนบ้านคลองตามั่น อ.1 – ป.6 เขาไม้แก้ว 
6 โรงเรียนบ้านหนองประดู่ อ.1 –ป.6 เขาไม้แก้ว 
7 โรงเรียนบ้านเขาด้วน อ.1 – ม.3 ย่านร ี
8 โรงเรียนบ้านเขาไม้แก้ว อ.1 – ม.3 เขาไม้แก้ว 
9 โรงเรียนบ้านโปร่งสะเดา อ.1 – ป.6 เขาไม้แก้ว 

10 โรงเรียนบ้านหนองปรือ อ.1 – ป.6 ย่านร ี
11 โรงเรียนวัดย่านรี อ.1 – ป.6 ย่านร ี
12 โรงเรียนบ้านโนนหัวบึง อ.1 – ป.6 ย่านร ี

เขตคุณภาพกบินทร์บุรี 6 
1 โรงเรียนบ่อทองวิทยา อ.1 – ม.3 บ่อทอง 
2 โรงเรียนบ้านหนองโดน อ.1 – ป.6 บ่อทอง 
3 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม อ.1 – ป.6 บ่อทอง 
4 โรงเรียนวัดปากน้ำ อ.1 – ป.6 บ่อทอง 
5 โรงเรียนบ้านพระปรง อ.1 –ม.3 บ้านนา 
6 โรงเรียนบุเสี้ยว อ.1 – ม.3 บ้านนา 
7 โรงเรียนวัฒนารังสี อ.1 – ม.3 บ้านนา 
8 โรงเรียนบ้านหนองสัง(ไลอุทิศ) อ.1 –ป.6 บ้านนา 
9 โรงเรียนบ้านหนองนาใน อ.1 – ป.6 บ้านนา 

เขตคุณภาพกบินทร์บุรี 7 
1 โรงเรียนบ้านกุงประชาสรรค์ อ.1 – ม.3 บ่อทอง 
2 โรงเรียนบ้านวังตะเคียน อ.1 – ป.6 วังตะเคียน 
3 โรงเรียนวัดเนินสูง อ.1 – ป.6 วังตะเคียน 
4 โรงเรียนบ้านเขากระแต อ.1 – ป.6 วังตะเคียน 
5 โรงเรียนวัดจันทรังษีถาวร อ.1 – ป.6 วังตะเคียน 
6 โรงเรียนบ้านแก่ง อ.1 –ป.6 วังตะเคียน 
7 โรงเรียนบ้านหนองคล้า อ.1 – ป.6 วังตะเคียน 
8 โรงเรียนบ้านหนองหอย อ.1 –ป.6 วังตะเคียน 
9 โรงเรียนบ้านคลองระกำ อ.1 – ป.6 วังตะเคียน 

เขตคุณภาพกบินทร์บุรี 8 
1 โรงเรียนบ้านวังดินสอ อ.1 – ม.3 วังท่าช้าง 
2 โรงเรียนบ้านโปร่งใหญ่ อ.1 –ม.3 วังท่าช้าง 
3 โรงเรียนบ้านเขาปูน อ.1 – ป.6 วังท่าช้าง 
4 โรงเรียนบ้านวังดินสอ อ.1 –ม.3 วังท่าช้าง 
5 โรงเรียนบ้านคลองหันแดง อ.1 – ป.6 วังท่าช้าง 
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ลำดับที ่ ชื่อโรงเรียน เปิดสอนระดบั อยู่ในพื้นที่ตำบล 
6 โรงเรียนบ้านคลองสิบสอง อ.1 –ม.3 วังท่าช้าง 
7 โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา อ.1 – ป.6 วังท่าช้าง 
8 โรงเรียนบ้านเขาถ้ำ อ.1 –ม.3 วังท่าช้าง 
9 โรงเรียนบ้านไทยเจริญ อ.1 –ม.3 วังท่าช้าง 

10 โรงเรียนบ้านวังกวาง อ.1 – ม.3 วังท่าช้าง 
11 โรงเรียนบ้านวังมะกรูด อ.1 – ป.6 วังท่าช้าง 

เขตคุณภาพพิเศษ 
1 วิทยาลัยอาชีวศึกษากบินทร์บุรี ปวช.–ปวส.2 กบินทร ์
2 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี อ.1 – ม.6 กบินทร ์
3 โรงเรียนสายมิตรศึกษา อ.1 –ม.6 กบินทร ์
4 โรงเรียนเจียหมิน อ.1 – ม.3 กบินทร ์
5 โรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากร อ.1 – ม.6 กบินทร ์
6 โรงเรียนกบินทร์จริยาคม อ.1 – ม.3 กบินทร ์
7 วิทยาลัยเทคโนโลยีสายมิตรกบนิทร์บุรี ปวช. –ปวส.2 กบินทร ์
8 โรงเรียนเทคโนโลยีนครกบินทร์ ปวช.–ปวส.3 เมืองเก่า 
9 โรงเรียนจันทร์กระจ่างศึกษา อ.1 – ม.3 หนองกี่ 

10 โรงเรียนกชนันท์อนุบาล อ.1 –อ.3 หนองกี่ 
11 โรงเรียนสายมิตรศึกษา(วังท่าช้าง) อ.1 – ป.4 วังท่าช้าง 

 

1.6 การสาธารณสุข 
 1.6.1 มีการให้บริการด้านการสาธารณสุขโดยมีสถานบริการ ดังนี้ 

• โรงพยาบาล ขนาด 250 เตียง  จำนวน    1 แห่ง 
• สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ  จำนวน    1 แห่ง 
• โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน   20 แห่ง 
• สถานพยาบาลของเอกชน  จำนวน   20 แห่ง 
• ร้านขายยาแผนปัจจุบัน  จำนวน   28 แห่ง 
• หน่วยควบคุมโรคและแมลง  จำนวน     1  แห่ง 

1.6.2 จำนวนบุคลากรทางด้านสาธารณสุข 
• แพทย์   จำนวน  123 คน 
• ทันตแพทย์   จำนวน   20 คน 
• เภสัชกร   จำนวน   12 คน 
• พยาบาล   จำนวน  192 คน 
• จนท.สาธารณสุข  จำนวน   62 คน  
• อาสาสมัครสาธารณสุข  จำนวน 1,793 คน 
 

1.7 การศาสนาและศิลปวัฒนธรรม มีสถาบันหรือองค์กรทางศาสนา ดังนี้ 
• วัด,ที่พักสงฆ ์   จำนวน  102 แห่ง 
• มัสยิด   จำนวน    1 แห่ง 
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• ศาลเจ้า   จำนวน    1 แห่ง 
• โบสถ์ทางศาสนาคริสต์  จำนวน     1  แห่ง 
• ศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี ได้แก่ ประเพณีสงกรานต์ ลอยกระทงและบุญบั้งไฟ 

 

1.8 การคมนาคม การคมนาคมติดต่อระหว่างอำเภอและจังหวัด รวมทั้งการคมนาคมภายในตำบลและ
หมู่บ้านมีรายละเอียด ดังนี้ 
     1.8.1 ทางบก 

• ทางหลวงแผ่นดิน  หมายเลข  33 ปราจีนบุรี - อรัญประเทศ 
• ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 304 ฉะเชิงเทรา - นครราชสีมา 
• ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 359 เขาหินซ้อน – สระแก้ว 

1.8.2 ทางน้ำ : มีแม่น้ำปราจีนบุรี ราษฎรใช้เรือสัญจรไปมาใกล้ๆ ประเภทโดยสารรับจ้างไม่มี 
  

   2. ดา้นการเกษตร 
 

2.1 ด้านการเกษตร 
2.1.1 การเพาะปลูก 

ตารางท่ี 4 ข้อมูลการเพาะปลูกในพื้นที่อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี  
ชื่อพืช พื้นที่ปลูก (ไร่) พื้นที่เก็บเกี่ยว(ไร่) ผลผลิตเฉลี่ย(กก./ไร่) ผลผลิตรวม

(ต้น) 
ข้าวเจ้านาปี 93,255 93,255 330 30,774 
ข้าวนาปรัง 9,951 9,951 820 7,960 
มันสำปะหลัง 62,349 62,349 4,000 249,396 
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 9,171 9,171 1,200 7,171 
อ้อยเคี้ยว 79 79 10,000 790 
อ้อยโรงงาน 55,759 55,759 10,000 55,759 
ถั่วฝักยาว 11 11 - - 
แตงกวา 50 50 300 15 
ข้าวโพดหวาน 28 28 1,000 28 
พืชผักอ่ืน ๆ 252 252 - 5 
กระท้อน 121 121 1,500 181.5 
กล้วยน้ำว้า 49 49 2,500 122.5 
เงาะ 42 42 600 25.2 
ชมพู่ 5 5 800 4 
ทุเรียน 41 41 800 32.8 
มะนาว 133 133 300 39.9 
มะม่วง 202 202 2,500 505 
มะละกอ 157 157 2,000 314 
มะปรางหวาน 16 16 500 8 
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ชื่อพืช พื้นที่ปลูก (ไร่) พื้นที่เก็บเกี่ยว(ไร่) ผลผลิตเฉลี่ย(กก./ไร่) ผลผลิตรวม
(ต้น) 

มะยงชิด 8 8 500 4 
มังคุด 7 7 600 4.2 
ลำไย 2,150 1,720 1,000 1,720 
ส้มโอ 101 101 2,500 252.5 
ยางพารา 4,325 4,325 300 1,27.5 
ปาล์มน้ำมัน 2,041 2,041 2,500 5,102.5 

ที่มา : เกษตรอำเภอ  ณ เดือน กันยายน 2562 
2.1.2 ด้านปศุสัตว์ : สถิติจำนวนสัตว์โดยประมาณ (ที่มา : ปศุสัตว์อำเภอ  ณ  เดือน พฤษภาคม 2559) 

• ม้า   จำนวน        14  ตัว 
• โคนม   จำนวน        68  ตัว 
• โคเนื้อ   จำนวน     2,885 ตัว 
• กระบือ   จำนวน     3,942 ตัว 
• สุกร   จำนวน  134,790 ตัว 
• เป็ดเนื้อ   จำนวน  253,180 ตัว 
• เป็ดไข่   จำนวน     4,592 ตัว 
• เป็ดเทศ   จำนวน     3,204 ตัว 
• ไก่เนื้อ   จำนวน  633,660 ตัว 
• ไก่ไข ่   จำนวน  803,569 ตัว 
• ไก่พ้ืนเมือง  จำนวน  125,346 ตัว 
• แพะ   จำนวน         75 ตัว 
• แกะ   จำนวน        20  ตัว 
• ห่าน   จำนวน      188  ตัว 
• นกกระทา  จำนวน      700  ตัว 
• แมว   จำนวน    10,520 ตัว 
• สุนัข   จำนวน    29,106 ตัว 
 

2.1.3 ด้านการประมง : ด้านการประมงผู้เลี้ยงปลา แยกตามพ้ืนที่ตำบล ดังนี้ 
 

ตารางท่ี 5 แสดงการประมงผู้เลี้ยงปลา แยกตามพ้ืนที่ตำบล 
ลำดับที่ ตำบล จำนวน (ราย) จำนวน (บ่อ) พื้นที่ (ไร่) 

1 เขาไม้แก้ว 19 22 18 
2 กบินทร ์ 24 47 72.50 
3 นนทรี 3 6 3.50 
4 นาแขม 58 118 73.75 
5 บ่อทอง 32 70 64 
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ลำดับที่ ตำบล จำนวน (ราย) จำนวน (บ่อ) พื้นที่ (ไร่) 
6 บ้านนา 17 20 13 
7 เมืองเก่า 70 100 59.50 
8 ย่านรี 85 127 144.25 
9 วังดาล 145 220 224.25 

10 วังตะเคียน 4 7 2.75 
11 วังท่าช้าง 27 30 20.25 
12 หนองก่ี 129 177 162.50 
13 หาดนางแก้ว 87 150 150.50 

รวม  13  ตำบล 700 1,094 1,008.75 
ที่มา : ประมงอำเภอ ณ เดือน กันยายน 2562 
 

2.2 ด้านการพาณิชย์ 

ตารางท่ี 6 แสดงประเภทและจำนวนร้านค้าของเก่า  
ประเภท จำนวน อยู่ในพื้นที่ตำบล 

ประเภท ข* 20 กบินทร์,เมืองเก่า,หนองก่ี 
ประเภท ค** 18 เมืองเก่า,ลาดตะเคียน,บ่อทอง,หนองก่ี 
ประเภท ง*** 39 กบินทร์,เมืองเก่า,หนองก่ี 

ข้อมูลเดือนสิงหาคม 2562 
หมายเหตุ :  
* หมายถึง ร้านค้าของเก่าประเภทเพชร พลอย ทอง นาก เงินหรืออัญมณี 
** หมายถึง ร้านค้าของเก่าประเภทรถยนต์ตามกฎหมาย ได้แก่ รถยนต์สาธารณะ รถยนต์บริการและรถยนต์ส่วนบุคคล 
*** หมายถึง ร้านค้าของเก่าประเภทอ่ืน ๆ เช่น รถจักรยานต์ ไม้เรือนเก่า ขวด เศษเหล็ก กระดาษ เป็นต้น 
 

2.3 ด้านการท่องเที่ยว และสถานที่สำคัญ 
1) วัดหลวงบดินทร์เดชา ตั้งอยู่บ้านดงเย็น หมู่ที่ 10 ตำบลเมืองเก่า เป็นวัดเก่าแก่ สร้างขึ้นเมื่อสมัย

ที่หลวงบดินทร์เดชา ยกทัพไปปราบญวน รัชสมัยพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว อดีตเคยเป็นสถานที่ในการกระทำพิธี
ถือน้ำพิพัฒสัตยาของข้าราชการ 

2) วัดบรรพตเขมาราม (เขาแจงแมง) ตั้งอยู่บ้านนาแขม หมู่ที่ 6 ตำบลนาแขม เป็นสถานที่ตั้งเจดีย์
บรรจุสารีริกธาตุ ที่ได้อันเชิญมาจากเจดีย์หลวงเชียงใหม่ นอกจากนี้ภายในวัดยังมีรูปปั้นพระพุทธประวัติและ
พระพุทธไสยาสน์ สำหรับให้ผู้สนใจได้เที่ยวชมและศึกษาอีกด้วย 

3) พิพิธภัณฑ์เหมืองแร่ทองคำบ้านบ่อทอง ต.บ่อทอง เป็นสถานที่รวบรวมเอกสาร วัตถุโบราณ 
สิ่งของ เครื่องมือ เครื่องใช้ ในประวัติศาสตร์เกี่ยวกับการทำเหมืองทองในท้องถิ่นสมัยรัชกาลที่ 5 

4) ต้นแม่น้ำปราจีนบุรี  เป็นจุดที ่แควหนุมานและแควพระปรงไหลมารวมกันกลายเป็นแม่น้ำ
ปราจีนบุรี ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอเก่า อำเภอกบินทร์บุรี ในเขตเทศบาลตำบลกบินทร์ เป็นสถานที่มี
ทัศนียภาพสวยงาม ปัจจุบันได้มีการปรับปรุงเป็นสวนสาธารณะ ให้เป็นสถานที่พักผ่อนสำหรับนักท่องเที่ยว 
และประชาชนทั่วไป 
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5) นกเป็ดน้ำหนองปลาแขยง หรืออุทยานกบินทร์เฉลิมราชย์ ติดกับถนนสุวรรณศร บริเวณกิโลเมตร
ที่ 207 ในเขตเทศบาล ตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี เป็นสถานที่ตั้ง “หนองปลาแขยง” ซึ่งเป็นหนองน้ำ
ขนาดใหญ่มีน้ำขังตลอดปี พื้นที่ประมาณ 400 ไร่ เก็บกักน้ำได้ประมาณ 1.9 ล้านลูกบาตรเมตร เป็นแหล่ง
เพาะพันธ์ปลาขนาดใหญ่และในช่วงฤดูร้อน (มีนาคม – พฤษภาคม) ของทุกปีจะมีนกเป็ดน้ำอพยพมาพักอาศัย
อยู่เป็นจำนวนมาก ปัจจุบันได้มีการปรับปรุงพื้นที่บางส่วนให้เป็นสวนสาธารณะ เหมาะสำหรับการพักผ่อน
หย่อนใจและศึกษาวงจรชีวิตของนกเป็ดน้ำ ถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีทัศนียภาพสวยงามอีกแห่งหนึ่งของ
อำเภอกบินทร์บุรี 

6) ทุ่งรวงทอง หนองแขนนาง แหล่งท่องเที่ยวชุมชนตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี 
ภายใต้ชื่อ “ทุ่งรวงทอง หนองแขนนาง” ในเนื้อที่ประมาณ 700 ไร่ ซึ่งตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ 8 , 11, 15 ของ
ตำบลวังดาล ปัจจุบันมีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ บ่อยครั้ง และมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชมเป็นจำนวนมาก 
 

2.4 ด้านอุตสาหกรรม ประกอบด้วย 
• สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่ตำบลนนทรี มีพ้ืนที่ 2,068 ไร่ จำนวน 35 โรงงาน 
• เขตอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่ตำบลหนองกี่ มีพ้ืนที่ 2,563 ไร่ จำนวน 75 โรงงาน 
• นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค กบินทร์บุรี ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ ตำบลลาดตะเคียน มีพื้นที่ 1,075 ไร่ 

จำนวน 8 โรงงาน 
• นิคมอุตสาหกรรมบ่อทอง และมีโรงงานขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่และมีโรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหิน ได้แก่ 

บริษัทไทยเคนเปเปอร์ (จำกัด) ซึ่งอยู่ในเครือ SCG ตั้งอยู่ที่ตำบลบ่อทอง (อยู่ระหว่างการพัฒนา) มีจำนวน
โรงงานทั้งสิ้น 296 แห่ง 

• โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 3 แห่ง อยู่ที่ตำบลบ่อทอง ตำบลกบินทร์ และตำบลนาแขม  
 

2.5 ด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
ตารางท่ี 7 แสดงประเภทและจำนวนโรงแรม ที่พัก รีสอร์ท 

ประเภทโรงแรม จำนวน อยู่ในพื้นที่ตำบล หมายเหตุ 

ประเภทที่ 1 25 แห่ง กบินทร,์เมืองเก่า,นนทรี,หนองกี,่วังดาล   
ประเภทที่ 2 3 แห่ง เมืองเก่า   
ประเภทที่ 3 2 แห่ง เมืองเก่า,นนทรี   

ข้อมูลเดือนสิงหาคม 2562 
• สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์กบินทร์บุรีแหล่งที่ตั้งสถานประกอบการอุตสาหกรรมและเป็น

แหล่งขายสินค้า ราคาส่ง ปีละ 2 ครั้ง 
• สนามกอล์ฟ เค.บี.เอส.ซี. ตำบลนนทรี (18 หลุม) สนามกอล์ฟฮิลไซด์ ตำบลนนทรี (18 หลุม) 
• วัดพระยาทำตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลกบินทร์ สร้างข้ึนใน พ.ศ.2375 โดยเจ้าพระยาบดินทร์

เดชานุชิต(สิงห์) ร่วมกับพระยาภิรมย์ สร้างข้ึนหลังจากเสร็จศึกไปรบเขมร ที่บ้านกระโดน อำเภอกบินทร์บุรี จึง
ชื่อวัดพระยาทำวัดนี้มีหลวงพ่อพุก (พระครูกบินทร์จริยาธิมุต) 2413-2482 เป็นเจ้าอาวาส สมัยรัชกาลที่ 5 
เป็นเกจิอาจารย์รุ่นเก่าที่ประชาชนในพื้นที่ให้ความเคารพนับถือ 
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    3. ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ 
 

3.1 อาชีพหลักและรายได้เฉลี่ยประชาชนอำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 
ประชาชนในพื้นที่อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี โดยส่วนมากประกอบอาชีพภาคอุตสาหกรรม  

ร้อยละ 69.76 รองลงมาประกอบอาชีพเกษตรกรรม ร้อยละ 14.18 และอาชีพค้าขาย ร้อยละ 7.51 (ตารางที่ 8) 
 

ตารางที่ 8 อาชีพของประชาชนในพ้ืนที่อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี (ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563) 
อาชีพ จำนวน (n = 79,185 คน ) ร้อยละ 

ภาคอุตสาหกรรม 55,243 69.76 
เกษตรกรรม 11,230 14.18 
ค้าขาย 5,946 7.51 
รับราชการและรัฐวิสาหกิจ 2,107 2.66 
ธุรกิจส่วนตัวและอาชีพอ่ืน ๆ 4,659 5.88 

 

รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปีของประชาชนในพ้ืนที่ 5 ปีย้อนหลัง ระหว่าง ปี พ.ศ. 2559 - 2563 พบว่า
มีแนวโน้มลดลง โดยในปี พ.ศ. 2561 ประชาชนมีรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปีมากที่สุด เท่ ากับ 189,203.91 
บาท รองลงมาคือ ปี พ.ศ. 2562 รายได้เฉลี่ยเท่ากับ 169 ,203.91 บาท และ ปี พ.ศ. 2559 รายได้เฉลี่ย
เท่ากับ 172,703.91 บาท 
     สำหรับปี พ.ศ. 2563 เมื่อพิจารณาแยกรายตำบลพบว่า ตำบลกบินทร์ มีรายได้เฉลี่ยต่อปีของ
ประชาชนสูงที ่ส ุด เท่ากับ 199,259.15 บาท รองลงมาคือตำบลลาดตะเคียน รายได้เฉลี ่ยเท่ากับ 
159,539.76 บาท และตำบลเมืองเก่า รายได้เฉลี่ยเท่ากับ 159,377.2 บาท  ตามลำดับ (ตารางท่ี 9)  
 

ตารางท่ี 9 รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปีของประชาชนแยกรายตำบล ในพ้ืนที่อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี  
              ปี พ.ศ. 2563 

ตำบล รายได้เฉลี่ยต่อปี (บาท) 
ตำบลกบินทร์ 199,259.15 
ตำบลเมืองเก่า 159,377.2 
ตำบลวังดาล 67,378.48 
ตำบลนนทรี 72,818.28 
ตำบลย่านรี 74,397.55 
ตำบลวังตะเคียน 72,141.61 
ตำบลหาดนางแก้ว 73,587.21 
ตำบลลาดตะเคียน 159,539.76 
ตำบลบ้านนา 83,105.16 
ตำบลบ่อทอง 69,168.55 
ตำบลหนองกี่ 80,285.21 
ตำบลนาแขม 69,106.6 
ตำบลเขาไม้แก้ว 80,502.38 
ตำบลวังท่าช้าง 68,289.01 
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3.2 การบริการ ประกอบด้วย 
• โรงแรม                    จำนวน         30 แห่ง 
• ร้านอาหาร    จำนวน        112        แห่ง 
• โรงภาพยนตร์            จำนวน           0 แห่ง 
• สถานีขนส่ง                 จำนวน           2 แห่ง 
• ห้างสรรพสินค้า   จำนวน           3 แห่ง 
• ธนาคารหรือสถาบันทางการเงิน จำนวน          11 แห่ง 
• ตลาดสด หรือตลาดนัด  จำนวน          60 แห่ง 
• ปั๊มน้ำมัน    จำนวน          17 แห่ง 
• สวนสาธารณะหรือสถานที่พักผ่อน จำนวน           3 แห่ง 
 
 

     4. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  

4.1 ทรัพยากรดิน แบ่งได้ 3 ประเภท คือ 
- ประเภทที่ดินเพ่ือการเพาะปลูก พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำ 
- ประเภทที่ดินเพ่ือการอุตสาหกรรม แหล่งหินแถบภูเขา 
- ประเภทที่ดินแหล่งทรายเพ่ือการก่อสร้างแถบริมฝั่งแม่น้ำและแควสายต่าง ๆ 

4.2 ทรัพยากรน้ำ มีแหล่งน้ำสำคัญที่เปรียบเสมือนเส้นเลือดหล่อเลี้ยงชีวิตของชาวกบินทร์บุรีคือ  
แควพระปรง แควหนุมาน แควโสมง โดยแควโสมงไหลมารวมเป็นแควสายเดียวกับแควหนุมานในที่ตำบล  
นาแขมแล้วจึงไหลมาบรรจบกับแควพระปรงกลายเป็นต้นแม่น้ำปราจีนบุรีที่ตำบลกบินทร์ อำเภอกบินทร์บุรี  
มีปริมาณน้ำท่า ประมาณ  3,900 ล้านลูกบาศก์เมตร  

4.3 ทรัพยากรป่าไม้ อำเภอมีพื้นที่ป่าไม้ที่สำคัญ ได้แก่ ป่าห้วยไคร้ ป่าประดู่ ป่าวังตะเคียน แก่งใหญ่ 
แก่งดินสอ และป่าเขาสะโตก รวมพ้ืนที่ป่าไม้ทั้งสิ้น 131,466 ไร่ นอกจากนี้อำเภอกบินทร์บุรียังมีโครงการ
ส่งเสริมการปลูกป่าในที่ดินกรรมสิทธิ์ เพ่ือยับยั้งการบุกรุกป่า และเพ่ิมพ้ืนที่ป่าให้มีไม้ใช้สอยในอนาคต มีผู้ร่วม
โครงการ 140 ราย พ้ืนที่ในการดำเนินงาน 5,280 ไร่ 

 

      5. ด้านความม่ันคงและความสงบเรียบร้อย 
 

มีสถานีตำรวจภูธรอำเภอ จำนวน 3 แห่ง ดังนี้ สถานีตำรวจภูธรกบินทร์บุรี สถานีตำรวจภูธร  
วังตะเคียน สถานีตำรวจภูธรสระบัว และสถานีตำรวจทางหลวง 1 แห่ง 

 

      6. ข้อมูลด้านสุขภาพทั่วไป 
 

6.1 ข้อมูลการเกิดมีชีพ  
จากข้อมูลของอำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี  ปี พ.ศ. 2558 มีจํานวนเด็กเกิดมีชีพมากที่สุด  

คิดเป็นอัตราการเกิด เท่ากับ 16.02 ต่อประชากรพันคน รองลงมาคือ ปี พ.ศ. 2563 มีเด็กเกิดมีชีพ คิดเป็น
อัตราการเกิด เท่ากับ 15.82 ต่อประชากรพันคน และ ปี พ.ศ. 2562 เด็กเกิดมีชีพ คิดเป็นอัตราการเกิด 
เท่ากับ 12.12 ต่อประชากรพันคน 
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6.2 การเสียชีวิต 
ข้อมูลการตาย พบว่า ในปี พ.ศ. 2563 มีผู้เสียชีวิตจากทุกสาเหตุ จำนวน 826 คน คิดเป็นอัตราตาย

เท่ากับ 5.58 ต่อประชากรพันคน  โดยพบว่าเพศชายตายมากที่สุด มีอัตราตายเท่ากับ 5.82 ต่อประชากร  
พันคน ในขณะที่เพศหญิง มีอัตราการเสียชีวิตเท่ากับ 5.36 ต่อประชากรพันคน ซึ่งสาเหตุการตาย 5 ลำดับแรก 
ได้แก่ 1) โรควัยชรา อัตราการตาย เท่ากับ 0.57 ต่อประชากรพันคน  2) โรคหัวใจล้มเหลว ไม่ระบุรายละเอียด 
อัตราการตายเท่ากับ 0.53 ต่อประชากรพันคน  3) โรคหัวใจล้มเหลวว อัตราการตายเท่ากับ 0.45 ต่อประชากร 
พันคน  4) โรคเสื่อมของสมองในวัยชรา อัตราการตายเท่ากับ 0.26 ต่อประชากรพันคน และ 5) การติดเชื้อ 
ในกระแสเลือดอัตราการตายเท่ากับ 0.20 ต่อประชากรพันคน (ตารางที่ 10) 

 

ตารางท่ี 10 สาเหตุการตาย 10 ลำดับแรก ปี พ.ศ. 2563 ของประชาชนในพื้นท่ีอำเภอกบินทร์บุรี  
                จงัหวัดปราจีนบุรี 

สาเหตุการตาย จำนวน อัตราตาย ต่อประชากรพันคน 
1) วัยชรา 85 0.57 
2) หัวใจล้มเหลว ไม่ระบุรายละเอียด 79 0.53 
3) หัวใจล้มเหลว 66 0.45 
4) โรคเสื่อมของสมองในวัยชรา มิได้จำแนกไว้ที่ใด 39 0.26 
5) การติดเชื้อในกระแสเลือด ไม่ระบุชนิด 30 0.20 
6) มะเร็งเซลล์ตับ 12 0.08 
7) กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลนั 8 0.05 
8) มะเร็ง ณ จุดเริ่ม ไม่ระบุรายละเอียด 6 0.04 
9) มะเร็ง ณ จุดเร่ิมของลำไส้ใหญ่ 5 0.03 
10) มะเร็งของตับที่ระบุรายละเอียดเป็นอย่างอื่น 4 0.03 

 

เมื่อพิจารณาข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี ระหว่างปี พ.ศ. 2559 – พ.ศ. 2563 พบว่า อัตราตายมีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้น โดยปี พ.ศ. 2561 มีอัตราตายมากที่สุด เท่ากับ 6.19 ต่อประชากรพันคน รองลงมาคือ ปี พ.ศ. 
2562  มีอัตราตายเท่ากับ 5.76 ต่อประชากรพันคน และ ปี พ.ศ. 2563 มีอัตราตายเท่ากับ 5.58  
ต่อประชากรพันคน(ตารางท่ี 11) 
 

ตารางท่ี 11 อัตราตาย 5 ปีย้อนหลัง ระหว่างปี พ.ศ. 2559 – 2563 อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 
ปี พ.ศ. จำนวน อัตราตาย ต่อประชากรพันคน 
2559 586 3.96 
2560 820 5.54 
2561 915 6.19 
2562 852 5.76 
2563 826 5.58 

 

6.3 ข้อมูลการเฝ้าระวังโรคติดต่อ  
จากรายงานการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 

– 31 สิงหาคม 2563 จากระบบรายงาน 506 พบผู้ป่วยด้วยโรคความดันโลหิตสูงที่ไม่มีสาเหตุนำ มีจำนวนมาก
ที่สุด คิดเป็นอัตราป่วยเท่ากับ 208.11 ต่อประชากรพันคน รองลงมาคือโรคการติดเชื้อของทางเดินหายใจ
ส่วนบนแบบเฉียบพลันอ่ืน ๆ อัตราป่วยเท่ากับ 179.79 ต่อประชากรพันคน และโรคเบาหวาน อัตราป่วยเท่ากับ 
130.79 ต่อประชากรพันคน (ตารางที่ 12) 
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ตารางที ่ 12 อัตราป่วย 10 อันดับแรก ตั ้งแต่วันที ่ 1 มกราคม – 31 สิงหาคม 2563 อำเภอกบินทร์บุรี  
จังหวัดปราจีนบุรี เปรียบเทียบกับอัตราป่วยระดับจังหวัดปราจีนบุรี อัตราป่วยภาคตะวันออก และอัตราป่วยประเทศไทย  

ลำ 
ดับ 

ชื่อโรค 
 

ณ วันที่ 31 สงิหาคม 
2563 

ณ วันที่  31 สิงหาคม 2563 

อำเภอกบินทร์บุร ี
จังหวัด 

ปราจีนบุร ี
ภาค

ตะวันออก 
ประเทศไทย 

จำนวน 
(คน) 

อัตราป่วย 
(ปชก.พันคน) 

อัตราป่วย 
(ปชก.พันคน) 

อัตราป่วย 
(ปชก.พันคน) 

อัตราป่วย 
(ปชก.พัน

คน) 

เปรียบเทียบ
ประเทศ 

1 ความดันโลหิตสูงที่ไม่มีสาเหตุนำ 30,781 208.11 983.05 233.04 25.21 มากกว่า 

2 การติดเช้ือของทางเดินหายใจ
ส่วนบนแบบเฉยีบพลันอื่น ๆ 

26,593 179.79 536.80 162.86 13.06 มากกว่า 

3 เบาหวาน 19,345 130.79 530.73 138.06 17.62 มากกว่า 

4 เนื้อเยื่อผิดปกต ิ 15,666 105.92 421.32 123.03 13.32 มากกว่า 

5 ความผิดปกติอื่น ๆ ของฟันและ
โครงสร้าง 

14,357 97.07 290.96 75.85 7.90 มากกว่า 

6 ฟันผ ุ 12,304 83.19 279.38 70.09 5.47 มากกว่า 

7 การบาดเจ็บระบุเฉพาะอื่น ๆ ,  
ไม่ระบุเฉพาะและหลายบริเวณใน
ร่างกาย 

11,115 75.15 277.97 68.00 5.26 มากกว่า 

8 พยาธิสภาพของหลังส่วนอื่น ๆ 7,540 50.98 174.05 49.88 4.94 มากกว่า 

9 โรคอื่น ๆ ของหลอดอาหาร 
กระเพาะและดูโอเดนัม 

6,511 44.02 156.93 41.77 4.55 มากกว่า 

10 คออักเสบเฉียบพลันและต่อมทอนซิล
อักเสบเฉียบพลัน 

6,129 41.44 105.88 37.43 2.65 มากกว่า 

 

6.4 สถานการณ์โรคไข้เลือดออก อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ระหว่างวันที่ 1 มกราคม –  
31 สิงหาคม 2563 

นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563 อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 
ได้รับรายงานผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกจำนวนทั้งสิ้น 80  ราย คิดเป็นอัตราป่วย 54.08 ต่อประชากรแสนคน  
ไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต เพศชาย มีจำนวน 40 คน เพศหญิง มีจำนวน 40 คน ในเดือนสิงหาคม พบผู้ป่วย
โรคไข้เลือดออก 15 ราย 

 

6.5 ข้อมูลทรัพยากรสุขภาพ 
 

6.5.1 บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข   
ปี พ.ศ.2563 อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี มีบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข  

ได้แก่ แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร นักเทคนิคการแพทย์ พยาบาลวิชาชีพ พยาบาลเทคนิค นักวิชาการ
สาธารณสุข  จำนวนทั้งสิ้น 395 คน แบ่งเป็น แพทย์จำนวน 123 คน เภสัชกร จำนวน 12 คน ทันตแพทย์ 
จำนวน 20 คน พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 192 คน และนักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 48 คน (ตารางที่ 13) 
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ตารางท่ี 13 จำนวนของบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี   
                ปี พ.ศ. 2563 จำแนกตามสถานที่ปฏิบัติงาน 

สถานที่ปฏิบัติงาน 
จำนวนของบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข 

แพทย์ 
 

ทันต
แพทย์ 

เภสัชกร เทคนิค
การแพทย์ 

พยาบาล
วิชาชีพ 

พยาล
เทคนิค 

นักวิชาการ 
สาธารณสุข 

โรงพยาบาลกบินทร์บุรี 115 14 12 0 144 0 0 
รพ.สต. บ้านนา 0 0 0 0 2 0 2 
รพ.สต. บ่อทอง 0 0 0 0 2 0 2 
รพ.สต. เขาไม้แก้ว 0 0 0 0 4 0 3 
รพ.สต. ลาดตะเคียน 1 0 0 0 4 0 4 
รพ.สต. นาแขม 0 0 0 0 2 0 3 
รพ.สต. วังตะเคียน 1 0 0 0 3 0 2 
รพ.สต. หาดนางแก้ว 0 0 0 0 1 0 1 
รพ.สต. วังท่าช้าง 3 0 0 0 6 0 5 
รพ.สต. วังดาล 0 1 0 0 2 0 2 
รพ.สต. เมืองเก่า 1 0 0 0 5 0 5 
รพ.สต. ย่านรี 0 0 0 0 1 0 2 
รพ.สต. บ้านเขาด้วน 0 0 0 0 1 0 3 
รพ.สต. หนองนาใน 0 0 0 0 1 0 2 
รพ.สต. บ้านโปร่งสะเดา 0 0 0 0 1 0 3 
รพ.สต. บ้านโคกอุดม 0 0 0 0 3 0 1 
รพ.สต. บ้านคลองสิบสอง 1 0 0 0 2 0 1 
รพ.สต. บ้านเกาะแดง 1 0 0 0 3 0 3 
รพ.สต. บ้านปราสาท 0 0 0 0 0 0 1 
รพ.สต. นนทรี 0 5 0 0 3 0 2 
รพ.สต. หนองกี ่ 0 0 0 0 2 0 1 
ศูนย์บริการสุขภาพตำบลกบินทร์ 1 0 0 0 1 0 2 

รวมทั้งสิ้น 123 20 12 0 192 0 48 
 

6.5.2 ผลการประเมินติดดาวและเครือข่ายทางด้านสุขภาพ  
อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สตต.) ทั้งหมด 20 แห่ง 

และได้ดำเนินการพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลติดดาว จากการประเมินผล  
ตามเกณฑ์ดังกล่าว พบว่า มี รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์ระดับ 5 ดาว จำนวน 13 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 65  
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           7. ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม 
 

7.1 ข้อมูลปริมาณขยะ 
อำเภอกบินทร์ จังหวัดปราจีนบุรี มีแนวโน้มของปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นทั่วทั้งอำเภอ เพิ่มขึ้น 

จากปีที่แล้ว ซึ่งปี พ.ศ. 2563 พบว่ามีปริมาณการเกิดขยะรวมทั้งอำเภอ 36 ,814 ตันต่อปี หรือคิดเป็น
ประมาณ 100.86 ตันต่อวัน (ตารางที่ 14) สำหรับประเภทขยะมูลฝอยในปี พ.ศ. 2563 สามารถแบ่งได้เป็น 
4 ประเภท ดังนี้  

1) ขยะอินทรีย์ หรือขยะที่ย่อยสลายได้ คิดเป็นร้อยละ 9.072 จากขยะทั้งหมด ส่วนใหญ่มาจาก
เศษผักเศษอาหารจากท่ีพักอาศัยและตลาดนัด 

2) ขยะรีไซเคิล เป็นที่ขยะสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้หากมีการแยกขยะอย่างถูกต้อ คิดเป็นร้อยละ 
1.621 ของขยะทั้งหมด  

3) ขยะทั่วไป เช่น ซองขนม กล่องโฟม ถุงพลาสติก คิดเป็นร้อยละ 89.302 ของขยะทั้งหมด 
4) ขยะอันตราย เช่น หลอดไฟ ขวดยา ถ่านไฟฉาย ยาฆ่าแมลง กระป๋องสี ขยะจากภาคการเกษตร

และอุตสาหกรรม คิดเป็นร้อยละ 0.004 ของขยะทั้งหมด 
 

ตารางท่ี 14 ปริมาณขยะมูลฝอย ระหว่างปี พ.ศ. 2559 – 2563 อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 
ปี พ.ศ. ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดขึ้น (ตัน) 
2559 372,631.54 
2560 299,851.57 
2561 475,426.46 
2562 950,852.89 
2563 1,284,936.34 

 

            เมื่อพิจารณาแยกรายตำบลพบว่า ในปี 2563 ตำบลที่มีปริมาณขยะมากที่สุดคือ ตำบลลาดตะเคียน  
มีจำนวนปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นเท่ากับ 1,257,96 ตัน รองลงมา คือ ตำบลกบินทร์ มีจำนวนปริมาณ
ขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นเท่ากับ 7,697.14 ตัน และตำบลหนองกี่ มีจำนวนปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นเท่ากับ 
6,170.40 ตัน ตามลำดับ (ตารางที่ 15) 
 

ตารางท่ี 15 ปริมาณขยะมูลฝอย ระหว่างปี พ.ศ. 2559 – 2563 จำแนกรายตำบลของอำเภอกบินทร์บุรี 
                จังหวัดปราจีนบุรี 

ตำบล 
ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดขึ้น (ตัน) 

ปี พ.ศ. 2559 ปี พ.ศ. 2560 ปี พ.ศ. 2561 ปี พ.ศ. 2562 ปี พ.ศ. 2563 
ตำบลวังท่าช้าง 669.38 900.20 854.04 530.89 2,308.20 
ตำบลเมืองเก่า 110.63 148.78 141.15 87.74 381.48 
ตำบลวังตะเคียน 123.54 166.14 157.62 97.98 426.00 
ตำบลนนทรี 648.18 871.70 826.99 514.08 2,235.12 
ตำบลวังดาล 525.34 706.49 670.26 416.65 1,811.52 
ตำบลลาดตะเคียน 364,808.40 289,330.80 465,445.20 490,604.40 1,257,960 
ตำบลกบินทร์ 2,232.17 3,001.88 2,847.94 1,770.34 7,697.14 
ตำบลย่านรี 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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ตำบล 
ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดขึ้น (ตัน) 

ปี พ.ศ. 2559 ปี พ.ศ. 2560 ปี พ.ศ. 2561 ปี พ.ศ. 2562 ปี พ.ศ. 2563 
ตำบลหนองกี่ 1,789.42 2,406.46 2,283.05 1,419.19 6,170.40 
ตำบลเขาไม้แก้ว 44.58 59.95 56.88 35.36 153.72 
ตำบลนาแขม 1.15 1.54 1.47 0.91 3.96 
ตำบลบ้านนา 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
ตำบลบ่อทอง 584.64 786.24 745.92 463.68 2,016.00 
ตำบลหาดนางแก้ว 1,094.11 1,471.39 1,395.94 867.74 3,772.80 
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ข้อมูลการวิเคราะห์สถานการณ์การป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน ประเด็นปัญหาการจัดการขยะ 

อำเภอกบินทร์บุรี  จังหวัดปราจีนบุรี 
 

1. สถานการณ์ขยะมูลฝอยของอำเภอกบินทร์บุรี  จังหวัดปราจีนบุรี 
จากการเก็บข้อมูลปริมาณขยะมูลฝอยของพ้ืนที่อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี พบว่าใน ปี พ.ศ. 

2563 มีปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นจากแหล่งมูลฝอยต่าง ๆ จำนวน 1,284,936.34 ตัน หรือประมาณ 
3,520.37 ตันต่อวัน ซึ่งมีปริมาณขยะมูลฝอยเพิ่มมากขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา อาจเนื่องมาจากการปรับเปลี่ยน  
วิถีชีวิตจากสังคมเกษตรกรรมสู่สังคมเมือง (ตารางท่ี 16) 
 

ตารางท่ี 16 ปริมาณขยะมูลฝอยปี พ.ศ. 2562 - 2563 จำแนกตามประเภทของขยะมูลฝอย 

รายละเอียด 
ปริมาณขยะมูลฝอย (ตัน/ปี) การเปลี่ยนแปลงปริมาณ

ขยะ (ผลต่าง) ปี พ.ศ. 2562 ปี พ.ศ. 2563 
ปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่เกิดขึ้นทั้งหมด 950,852.89 1,284,936.34 334,083.44 
ปริมาณขยะมูลฝอยเปียก 86,263.16 116,571.8 30,308.7 
ปริมาณขยะรีไซเคิล 15,414.97 20,831.04 5,416.07 
ปริมาณขยะอันตราย 42.25 57.10 14.85 
ปริมาณขยะทั่วไป 849,132.5 1,147,476 298,344 

 

สำหรับการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของอำเภอกบินทร์บุรี ในปี พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมา พบว่า  
ขยะมูลฝอยทั้งหมด 1,284,936.34 ตัน ได้ถูกนำไปกำจัดอย่างถูกต้องประมาณ 1,137,425.65 ตัน หรือ
คิดเป็นร้อยละ 88.52 ของปริมาณขยะมูลฝอยทั้งหมด และขยะมูลฝอยถูกกลับนำไปใช้ประโยชน์ประมาณ 
19,031.52 ตัน หรือร้อยละ 1.48 ของปริมาณขยะมูลฝอยทั้งหมด และขยะท่ีเหลือตกค้างหรือขยะมูลฝอยที่
ถูกนำไปจัดการอย่างไม่ถูกต้องประมาณ 128,493.63 ตัน (352.04 กิโลกรัม/วัน) หรือร้อยละ 10 ของ
ปริมาณขยะมูลฝอยทั้งหมด ซึ่งในกลุ่มดังกล่าว เมื่อพิจารณาจำแนกตามประเภท พบว่า ขยะทั่วไปเป็นขยะที่
เหลือตกค้างมากที่สุด รองลงมาคือ ขยะเปียก และขยะรีไซเคิล (ตารางท่ี 17)  
 

ตารางท่ี 17 ปริมาณขยะมูลฝอยที่เหลือตกค้างปี พ.ศ. 2563 จำแนกตามประเภทของขยะมูลฝอย 

รายละเอียด 
ปริมาณขยะมูลฝอย 

(ตัน/ปี) 
ปริมาณขยะมูลฝอยเหลือตกค้าง 

(ตัน/ปี) 
ปริมาณขยะมูลฝอยเปียก 116,571.8 25,698.73 
ปริมาณขยะรีไซเคิล 20,831.04 19,274.05 
ปริมาณขยะอันตราย 57.10 6,424.68 
ปริมาณขยะทั่วไป 1,147,476 77,093.18 

 

2. แนวทางการกำจัดขยะ 
ระหว่างปี พ.ศ. 2562 - 2563 พบว่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี มีสถานที่กำจัดขยะ 

มูลฝอย/สถานีขนถ่ายขยะมูลฝอย ทั้งสิ้นจำนวน 31 แห่ง ซึ่งแบ่งเป็น  
1) สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยดำเนินการด้วยการฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) 

จำนวน 9 แห่ง  
2) เตาเผาที่มีระบบบำบัดมลพิษทางอากาศ จำนวน 1 แห่ง (รพ.กบินทร์บุรี) 
3) สถานที่เก็บรวบรวมและขนถ่ายขยะติดเชื้อ จำนวน 21 แห่ง (รพ.สต.และ รพ.กบินทร์บุรี) 
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ตารางท่ี 18 สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่เปิดดำเนินการพื้นที่อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 

ตำบล 

จำนวนสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย 
รวม

ทั้งสิ้น 
(แห่ง) 

Sanitary 
Landfill 

Engineered 
Landfill 

Cobtrollef 
Dump 

เตาเผาที่มี
ระบบ
บำบัด
มลพิษ 

การหมักทำ
ปุ๋ย 

ตำบลวังท่าช้าง 0 0 0 0 0 0 
ตำบลเมืองเก่า 2 0 0 1 0 3 
ตำบลวังตะเคียน 1 0 0 0 0 1 
ตำบลนนทรี 1 0 0 0 0 1 
ตำบลวังดาล 0 0 0 0 0 0 
ตำบลลาดตะเคียน 2 0 0 0 0 2 
ตำบลกบินทร์ 2 0 0 0 0 2 
ตำบลย่านรี 0 0 0 0 0 0 
ตำบลหนองกี่ 1 0 0 0 0 1 
ตำบลเขาไม้แก้ว 0 0 0 0 0 0 
ตำบลนาแขม 0 0 0 0 0 0 
ตำบลบ้านนา 0 0 0 0 0 0 
ตำบลบ่อทอง 0 0 0 0 0 0 
ตำบลหาดนางแก้ว 0 0 0 0 0 0 

 

3. การจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนและสถานประกอบการ 
จากการสำรวจพฤติกรรมการคัดแยกขยะมูลฝอยของประชาชนจำนวน 147 ,909 คน ในพื้นที่                  

อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ปี พ.ศ.2563 พบว่า ประชาชนมีพฤติกรรมคัดแยกขยะมูลฝอย เช่น  
การคัดแยกขยะประเภทวัสดุพลาสติกก่อนทิ้งลงถังขยะ การทิ ้งขยะเปียกจะต้องมีภาช นะรองรับเสมอ  
การคัดแยกแบตเตอรี่โทรศัพท์ก่อนทิ้งลงถังขยะ จำนวน 140 ,514 คน คิดเป็นร้อยละ 95 เมื่อสอบถาม 
เป็นภาพครัวเรือน พบว่า ครัวเรือนในอำเภอกบินทร์บุรี จำนวน 53 ,940 ครอบครัว มีพฤติกรรมการคัดแยก
ขยะจำนวน 52,322  ครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 97 มีภาชนะใส่ขยะประจำครัวเรือน จำนวน 53,940 
ครอบครัว (คิดเป็นจำนวนภาชนะ ใส่ขยะทั้งสิ้นจำนวน 161,820 อัน)  

นอกจากนี้อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี มีสถานประกอบการจำนวน 64 แห่ง พบว่ามี  
สถานประกอบการที่ดำเนินการคัดแยกขยะมูลฝอยก่อนนำไปกำจัด จำนวน 42 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 65.63  
(ตารางที่ 19)   
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ตารางท่ี 19 สถานประกอบการที่มีการคัดแยกขยะมูลฝอย ปี พ.ศ. 2563 ในพ้ืนที่อำเภอกบินทร์บุรี  
                จังหวัดปราจีนบุรี 

ตำบล 
จำนวนสถาน
ประกอบการ 

จำนวนสถานประกอบการ
ที่มีการคัดแยกขยะมูล

ฝอย 

ร้อยละของสถาน
ประกอบการที่มีการคัดแยก

ขยะมูลฝอย 
ตำบลวังท่าช้าง 5 3 60 
ตำบลเมืองเก่า 11 7 63.63 

ตำบลวังตะเคียน 5 2 40 
ตำบลนนทรี 5 1 20 
ตำบลวังดาล 5 3 3 

ตำบลลาดตะเคียน 5 5 100 
ตำบลกบินทร์ 9 5 55.55 
ตำบลย่านรี 3 1 33.33 

ตำบลหนองกี่ 8 7 87.5 
ตำบลเขาไม้แก้ว 1 1 100 
ตำบลนาแขม 3 3 100 
ตำบลบ้านนา 1 1 100 
ตำบลบ่อทอง 1 1 100 

ตำบลหาดนางแก้ว 2 2 100 
 

4. เหตุการณ์ไฟไหม้บ่อขยะและข้อร้องเรียนจากประชาชน   
พื้นที่อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี  มีบ่อขยะในพื้นที่จำนวน 21 บ่อ พบว่าตั้งแต่ปี พ.ศ. 

2559 – 2563 มีเหตุการณ์ไฟไหม้บ่อขยะ จำนวน 2 เหตุการณ์ ซึ่งปี พ.ศ. 2563 มีการไหม้บ่อขยะ  
มากที่สุดจำนวน 2 เหตุการณ์โดยมีเหตุการณ์ไฟไหม้บ่อขยะที่สำคัญ คือ ไฟไหม้บ่อขยะในพื้นที่ตำบลกบินทร์ 
ซึ่งพบว่าประชาชนจำนวนมากได้รับผลกระทบจากควันที่กระจายตัวอยู่บริเวณโดยรอบ (ตารางท่ี 20) 
ตารางท่ี 20 สถานการณ์ไฟไหม้บ่อขยะในพ้ืนที่ระหว่างปี พ.ศ. 2562 – 2563 อำเภอกบินทร์บุรี  
                จังหวัดปราจีนบุรี   

วันที่ สถานที่เกิดเหตุการณ์ไฟไหม้บ่อขยะ 
2562 บ่อขยะ 175 ม.5 ต.หนองก่ี 
ก.พ. 2563  ตำบลกบินทร์  

 

นอกจากเหตุการณ์ไฟไหม้บ่อขยะแล้ว ประชาชนในพื้นที่ยังได้ร้องเรียนประเด็นที่เกี ่ยวข้องกับ  
บ่อขยะในระหว่าง ปี พ.ศ. 2562 – 2563 จำนวนทั้งสิ้น 2 ประเด็น ซึ่งทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่  
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ได้จัดการให้เกิดความเรียบร้อยดังกล่าวแล้ว (ตารางท่ี 21) 
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ตารางท่ี 21 ข้อร้องเรียนของประชาชนที่เกี่ยวข้องกับบ่อขยะที่ระหว่างปี พ.ศ. 2562 – 2563  
                อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี   

ประเด็นที่ร้องเรียน แนวทางจัดการ หน่วยงานที่ดำเนินการแก้ไข 
(กลิ่น,สถานที,่การฝังกลบ)        
การนำขยะมาท้ิงในพ้ืนที่หมู่ 7 
ตำบลหาดนางแก้ว 

ประชุมดำเนินการก้ไข เทศบาลตำบลกบินทร์ 

กลิ่นเหม็น ประชุมดำเนินการก้ไข ทีมไตรภาคีอำเภอ 
 

5. การเฝ้าระวังและมาตรการที่พื้นที่ดำเนินการ 
5.1 มาตรการหรือแผนงาน/โครงการที่อำเภอดำเนินการ 

สำหรับมาตรการ หรือ แผนงาน/โครงการที่อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ได้ดำเนินการ
ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 – 2563 มีทั้งสิ้น 4 โครงการ ซึ่งมีหน่วยงานหรือภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง
เข้าร่วมดำเนินงาน ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบล ประชาชน โรงเรียน เจ้าหน้าที่สาธารณสุข โดยพบผลลัพธ์
การจัดทำโครงการดังนี้ (ตารางท่ี 22) 
ตารางท่ี 22 มาตรการหรือแผนงาน/โครงการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะมูลฝอย ระหว่างปีงบประมาณ                     
                พ.ศ. 2559 – 2563 อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี  
ปีงบประมาณ มาตรการหรือแผนงาน/

โครงการ 
ผลลัพธ์การดำเนินการ ภาคีเครือข่ายร่วม

ดำเนินการ 
2561 การคัดแยกขยะในชุมชน ประชาชนในเขตมีความรู้

เรื่องการคัดแยกขยะใน
ชุมชน 

อบต. และ ประชาชน 

2562 
 

โครงการประชุมสัมมนาและ
ศึกษาดูงานการคัดแยกขยะ
และการกำจัดขยะอย่างถูก
วิธี ตามแผนปฏิบัติการ 60 
วัน  “แยกก่อนทิ้ง” 

-ประชาชนมีส่วมร่วมในการ
จัดการขยะมูลฝอยและ
สิ่งแวดล้อม 

2562 

โครงการจัดการขยะการคัด
แยกขยะตามกระบวนการ 
3Rs 

ประชาชนมีพฤติกรรมการ
คัดแยกขยะที่ถูกต้อง 

อปท. 
ประชาชน 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

โครงการแยกขยะ ลด
มลภาวะ ลดภาวะโลกร้อน 
ปี 2562 

-ประชาชนมีความรู้ความใน
การคัดแยกขยะที่ถูกต้อง 
-มีรายได้เพ่ิมจากการขาย
ขยะรีไซเคิล 
-ชุมชนเกิดกระบวนการการ
เรียนรู้ การมีส่วนร่วมในการ
แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมของ
ชุมชน  

อบต.วังดาล 
จนท.รพ.สต.บ้านเกาะแดง 
จนท.รพ.สต.วังดาล 
โรงเรียนวัดรัตนโชติการราม 
โรงเรียนวัดวังหวาย 
หมู่ 10 บ้านสวน 
หมู 12 บ้านหนองจิก 
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ตารางท่ี 23 ข้อมูลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมบริเวณรอบบ่อขยะระหว่างปีงบประมาณ  
                 พ.ศ. 2559 – 2563อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 
ปีงบประมาณ สถานที่บ่อขยะ สิ่งท่ีตรวจวัดคุณภาพ

สิ่งแวดล้อม 
ผลการตรวจวัดคุณภาพ

สิ่งแวดล้อม 
2559 ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล 
2560 ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล 
2561 ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล 
2562 ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล 
2563 ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล 

 

5.2 การดูแลและคัดกรองสุขภาพผู้มีความเสี่ยงในการทำงานของผู้ประกอบอาชีพเก็บคัดแยกและ 
รีไซเคิลขยะ 

ในปี พ.ศ. 2563 อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ได้ดำเนินการคัดกรองผู้มีความเสี่ยงในการทำงาน
ของผู้เก็บและผู้ประกอบอาชีพเก็บ คัดแยก และรีไซเคิลขยะ จำนวน 238 คน แบ่งเป็น พนักงานเก็บขยะ จำนวน 
76 คน คิดเป็นร้อยละ 31.93 และผู้ประกอบอาชีพเก็บ คัดแยก และรีไซเคิลขยะ จำนวน 162 คน คิดเป็นร้อยละ 
68.07 โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่ องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานสาธารณสุข ได้มีแนวทางการ 
เฝ้าระวัง คัดกรอง และระบบการดูแลสุขภาพของกลุ่มผู้มีความเสี่ยงฯดังกล่าว ได้แก่ 

1) สำรวจสภาพทำงานของผู้ประกอบอาชีพเก็บและคัดแยกขยะในพ้ืนที่ 
2) มีการลงพ้ืนที่ประเมินความเสี่ยงในการทำงานโดยใช้แบบประเมิน 
3) ให้คำปรึกษา/ข้อเสนอแนะ เพ่ือการปรับปรุงสภาพการทำงานและพฤติกรรมที่ปลอดภัยในการทำงาน 
4) สร้างเครือข่ายในการจัดการปัญหาสุขภาพของผู้ที่ประกอบอาชีพเก็บและคัดแยกขยะมูลฝอย 
5) จัดสรรงบสนับสนุนอุปกรณ์ป้องกันตนเองขณะปฏิบัติงาน 
นอกจากนี้อำเภอกบินทร์บุรี ยังได้สำรวจประชาชนในพื้นที่ที ่ได้รับผลกระทบจากขยะ จำนวน 

147,909 คน พบว่า มีผู ้ได้ร ับผลกระทบจำนวน 10 ,354 คน คิดเป็นร้อยละ 7 ซึ ่งองค์การบริหาร 
ส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานสาธารณสุข ได้มีแนวทางการเฝ้าระวัง คัดกรอง และระบบการดูแลสุขภาพของ
ประชาชนในพื้นท่ีที่ได้รับผลกระทบจากขยะ ได้แก่ 

1) ลงพื้นที่ประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพของประชาชนที่พักอาศัยใกล้บ่อขยะหรือที่ได้รับผลกระทบ
จากขยะ 

2) ให้คำปรึกษา/ข้อเสนอแนะ ในการป้องกันและดูแลตนเองจากปัญหาขยะที ่ต ้องพบเจอใน
ชีวิตประจำวัน 

3) รณรงค์การคัดแยกขยะในครัวเรือน เพ่ือลดปริมาณขยะต้นทาง 
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แนวทางการวิเคราะห์ข้อมูลการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน ประเด็นปัญหาการจัดการขยะ 

พื้นที่อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี  
 
    1. ข้อมูลทั่วไป 
 

1.1 ที่ตั้งและอาณาเขต 
1.1.1 ที่ตั้งและอาณาเขต 

อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี แบง่การปกครองออกเป็น 6 ตำบล 76 หมู่บ้าน คือ 
   1) ตำบลคันไร่    ประกอบด้วย จำนวน 16 หมู่บ้าน 
   2) ตำบลคำเข่ือนแก้ว   ประกอบด้วย จำนวน 16 หมู่บ้าน 
   3) ตำบลโนนก่อ    ประกอบด้วย จำนวน 14 หมู่บ้าน  
   4) ตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย ประกอบด้วย จำนวน 13 หมู่บ้าน  
   5) ตำบลช่องเม็ก    ประกอบด้วย จำนวน 13 หมู่บ้าน  
   6) ตำบลฝางคำ    ประกอบด้วย จำนวน   4 หมูบ่้าน 

อำเภอสิรินธร มีพื้นที่ทั้งหมด 759.860 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 474,912.5 ไร่ และ 
มีอาณาเขตติดต่อดังนี้ 
   ทิศเหนือ ติดต่อกับ อำเภอโขงเจียม 
   ทิศใต้  ติดต่อกับ แขวงจำปาศักดิ์ (ประเทศลาว) 
   ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อำเภอบุณฑริก 
   ทิศตะวันตก ติดต่อกับ อำเภอพิบูลมังสาหาร 
 

1.1.2 แหล่งน้ำสาธารณะ แหล่งน้ำที่สำคัญมีดังนี้ 
o แหล่งน้ำธรรมชาติเพ่ือการเกษตรที่สำคัญ มีทั้งหมด 1 สาย ได้แก่ แม่น้ำมูล ไหลผ่านตำบลคันไร่ 
o แหล่งน้ำสร้างข้ึน ได้แก่ อ่างเก็บน้ำ เขื่อนสิรินธรจำนวน 1 แห่ง 
o แหล่งน้ำชลประทาน มีแหล่งน้ำชลประทานขนาดใหญ่ 2 แห่ง ได้แก่ ตำบลฝางคำ จำนวน 1 แห่ง 

ตำบลคันไร่ จำนวน 1 แห่ง 
    

1.1.3 สภาพภูมิประเทศ  
ลักษณะภูมิประเทศ เป็นที ่ราบ ภูเขาและอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ ที ่สร้างขึ้ นสำหรับโครงการ 

เขื่อนสิรินธร ที่ราบส่วนใหญ่เป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติเสื่อมโทรม 
 

1.1.4 สภาพภูมิประเทศ  
อำเภอสิรินธร เป็นภูมิอากาศแบบร้อนชื้นสลับแห้ง และมีปริมาณน้ำฝนปานกลาง มีทั้งหมด  

3 ฤดูกาล ได้แก่ ฤดูร้อน ฤดูฝน และฤดูหนาว ดังนี้ 
o ฤดูร้อนอยู่ในช่วงระหว่างเดือนมีนาคม ถึงเดือนพฤษภาคม มีอุณหภูมิโดยเฉลี่ยเท่ากับ 

38.8 องศาเซลเซียส โดยบางปีพบว่ามีอุณหภูมิสูงถึง 43.1 องศาเซลเซียส 
o ฤดูฝนอยู่ระหว่างเดือนมิถุนายน ถึงเดือนกันยายน โดยพบว่าช่วงที่มีฝนตกชุกมาที่สุดคือ

เดือนสิงหาคม ปริมาณฝนที่ตกในพื้นที่อำเภอนี้นั ้นไม่สามารถจะคาดเดาได้ เพราะมีปริมาณไม่สม่ำเสมอ  
โดยปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยต่อปีอยู่ระหว่าง 230 มิลลิเมตร ถึง 280 มิลลิเมตร   

สํา
นัก

งาน
คณ

ะก
รรม

กา
รผ
ู้ทร
งค
ุณวุ

ฒิ 
กร
มค
วบ
คุม
โรค



คู่มือการพัฒนาชุดดชันีชี้วดัจำเป็นในการป้องกันควบคุมโรคที่เป็นปญัหาระดับอำเภอ 
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน (District Quality of life Profile : DQP_DC)  

สำนักงานคณะกรรมการผูท้รงคณุวุฒิ กรมควบคุมโรค 

133 

o ฤดูหนาวอยู่ระหว่างเดือนตุลาคม ถึงเดือนกุมภาพันธ์ โดยได้รับอิทธิพลจากลมมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือ มีอุณหภูมิช่วงฤดูหนาวโดยเฉลี่ยเท่ากับ 22.4 องศาเซลเซียส โดยบางปีพบว่ามีอุณหภมูิ
ต่ำถึง 17.1 องศาเซลเซียส 

 

1.2 ข้อมูลการปกครอง 
 พื้นที่รับผิดชอบอำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี 

การปกครอง แบ่งการปกครองออกเป็น  6 ตำบล จำนวน 76 หมู่บ้าน 
ประชากร จำนวนประชากร   ชาย   28,056  คน 

 หญิง  27,291  คน 
 รวม   55,347  คน 

               อัตราส่วน เพศชาย : เพศหญิง เท่ากับ 1.03 : 1 
โดยมีองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 5 แห่ง เทศบาลตำบล จำนวน 2 แห่ง ดังนี้ 

ตารางท่ี 1 ข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอสิรินธร ปี 2563 
ลำดับ หน่วยงาน 

1 องค์การบริหารส่วนตำบลคนัไร ่
2 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนก่อ 
3 องค์การบริหารส่วนตำบลฝางคำ 
4 องค์การบริหารส่วนตำบลช่องเม็ก 
5 องค์การบริหารส่วนตำบลคำเข่ือนแก้ว 
6 เทศบาลตำบลช่องเม็ก 
7 เทศบาลตำบลนิคมสรา้งตนเองลำโดมน้อย 

 

1.3 โครงสร้างประชากร 
1.3.1 ประชากรภาพรวม 

จากข้อมูลสำนักงานทะเบียนท้องถิ่น อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ณ เดือนสิงหาคม 
พ.ศ. 2563 มีประชากรจำนวนทั้งสิ้น 55,347 คน แบ่งเป็นเพศชาย จำนวน 28,056 คน คิดเป็นร้อยละ 
50.70 เพศหญิง จำนวน 27,291 คน คิดเป็นร้อยละ 49.30 มีจำนวนหลังคาเรือน 18,171 หลัง 
มีความหนาแน่นของประชากรต่อพ้ืนที่เฉลี่ยประมาณ 72.84 คน/ตารางกิโลเมตร 

เมื่อพิจารณาเป็นรายตำบลพบว่าตำบลที่มีประชากรมากที่สุด คือ ตำบลคันไร่ มีประชากร
จำนวน 11,863 คิดเป็นร้อยละ 21.43 ของประชากรในพื้นที่อำเภอทั้งหมด รองลงมา คือ ตำบลโนนก่อ  
คิดเป็นร้อยละ 20.24 และตำบลคำเข่ือนแก้ว คิดเป็นร้อยละ 19.85 (ตารางท่ี 2) 
 

ตารางท่ี 2 ข้อมูลประชากรกลางปีจำแนกรายอำเภอ ปี 2563 

ตำบล 
เพศชาย (n = 28,056) เพศหญิง (n = 27,291) รวม (n = 55,347) 

จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 
ตำบลคันไร่ 6,084 21.69 5,779 21.18 11,863 21.43 
ตำบลโนนก่อ 5,705 20.33 5,499 20.15 11,204 20.24 
ตำบลคำเข่ือนแก้ว 5,541 19.75 5,446 19.96 10,987 19.85 
ตำบลช่องเม็ก 4,989 17.78 4,846 17.76 9,835 17.77 
ตำบลนิคมสร้างตนเองฯ 3,940 14.04 3,883 14.23 7,823 14.13 
ตำบลฝางคำ 1,797 6.41 1,838 6.73 3,635 6.57 
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1.3.2 พีระมิดประชากร 
จากจำนวนประชากรอำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ปี พ.ศ. 2563 เมื่อแบ่งช่วงอายุ  

ช่วงละ 5 ปี พบว่า 
   เพศชาย กลุ่มอายุระหว่าง 30 - 34 ปี มีจำนวนมากที่สุด จำนวน 2,546 คน คิดเป็น               
ร้อยละ 9.07 รองลงมา คือ กลุ่มอายุระหว่าง 20 - 24 ปี มีจำนวน 2,488 คน คิดเป็นร้อยละ 8.86 และ 
กลุ่มอายุระหว่าง 40 - 44 ปี มีจำนวน 2,173 คน คิดเป็นร้อยละ 7.74  
   เพศหญิง กลุ่มอายุระหว่าง 35 - 39 ปี มีจำนวนมากที่สุด จำนวน 2,479 คน คิดเป็น                      
ร้อยละ 9.08 รองลงมา คือ กลุ่มอายุระหว่าง 30 - 34 ปี มีจำนวน 2,463 คน คิดเป็นร้อยละ 9.02 และ
กลุ่มอายุระหว่าง 20 - 24 ปี มีจำนวน 2,334 คน คิดเป็นร้อยละ 8.55 (ภาพท่ี 1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่1 พีระมิดประชากรเปรียบเทียบสัดส่วนประชากรชาย-หญิงของอำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี  
ปี พ.ศ. 2563 

 

1.3.3 ข้อมูลพื้นฐานครัวเรือน ปี พ.ศ. 2563 
จากผลการสำรวจ พบว่า ครัวเรือนทั้งอำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี มีจำนวนทั้งสิ้น 

18,171 ครัวเรือน โดยส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในตำบลโนนก่อ จำนวน 3,895 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 21.44 
รองลงมาคือตำบลช่องเม็ก จำนวน 3,673 ครัวเรือน ร้อยละ 20.21 และตำบลคันไร่ จำนวน 3,598 
ครัวเรือน ร้อยละ 19.80 ตามลำดับ (ตารางท่ี 3) 
 

ตารางท่ี 3 จำนวนและร้อยละของครัวเรือน อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี  ปี พ.ศ. 2563  
              จำแนกรายตำบล 

ตำบล จำนวน (n = 18,171) ร้อยละ 
ตำบลคันไร่ 3,598 19.80 
ตำบลโนนก่อ 3,895 21.44 
ตำบลคำเขื่อนแก้ว 3,173 17.46 
ตำบลช่องเม็ก 3,673 20.21 
ตำบลนิคมสร้างตนเองฯ 2,571 14.15 
ตำบลฝางคำ 1,261 6.94 
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           2. ข้อมูลด้านสุขภาพทั่วไป 
 

2.1 ข้อมูลการเกิดมีชีพ  
จากข้อมูลของอำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ปี พ.ศ. 2563 มีจำนวนเด็กเกิดมีชีพทั้งอำเภอ 

จำนวน 701 คน แบ่งเป็นเพศชาย จำนวน 368 คน และเพศหญิง จำนวน 333 คน เมื่อพิจารณาข้อมูล
ย้อนหลัง 5 ปี ระหว่างปี พ.ศ. 2559 – พ.ศ. 2563 พบว่า ปี พ.ศ. 2562 มีเด็กเกิดมีชีพมากที่สุด จำนวน 
807 คน อัตราการเกิด เท่ากับ 18.67 ต่อประชากรพันคน รองลงมา คือ ปี พ.ศ. 2563 มีเด็กเกิดมีชีพ 
จำนวน 701 คน อัตราการเกิด เท่ากับ 12.67 ต่อประชากรพันคน   
 

2.2 การเสียชีวิต 
ข้อมูลการตาย พบว่า ในปี พ.ศ. 2563 มีผู้เสียชีวิตจากทุกสาเหตุ จำนวน 308 คน คิดเป็นอัตรา

ตายเท่ากับ 5.56 ต่อประชากรพันคน โดยพบว่า เพศหญิง ตายมากท่ีสุดอัตราตายเท่ากับ 3.54 ต่อประชากร
พันคน ในขณะที่เพศชาย อัตราการเสียชีวิตเท่ากับ 2.02 ต่อประชากรพันคน ซึ่งสาเหตุการตาย 5 ลำดับแรก 
ได้แก่ 1) โรควัยชรา อัตราการตาย เท่ากับ 301.95 ต่อประชากรพันคน 2) โรคการติดเชื้อในกระแสเลือด  
ไม่ระบุชนิด อัตราการตาย เท่ากับ 181.82 ต่อประชากรพันคน 3) โรคหัวใจหยุดเต้น ไม่ระบุรายละเอียด 
อัตราการตาย เท่ากับ 155.84 ต่อประชากรพันคน 4) โรคหัวใจล้มเหลว อัตราการตาย เท่ากับ 120.13  
ต่อประชากรพันคน  และ 5) โรคเบาหวานชนิดที่ไม่ต้องพ่ึงอินซูลิน ไม่มีภาวะแทรกซ้อน อัตราการตาย เท่ากับ 
90.91 ต่อประชากรพันคน (ตารางที่ 4) 
 

ตารางท่ี 4 สาเหตุการตาย 10 ลำดับแรก ปี พ.ศ. 2563 ของประชาชนในพื้นที่อำเภอสิรินธร  
              จังหวัดอุบลราชธานี 

สาเหตุการตาย จำนวน อัตราตาย ต่อประชากรพันคน 
1. วัยชรา 93 301.95 
2. การติดเชื้อในกระแสเลือด ไม่ระบุชนิด 56 181.82 
3. หัวใจหยุดเต้น ไม่ระบุรายละเอียด 48 155.84 
4. หัวใจล้มเหลว 37 120.13 
5. เบาหวานชนิดที่ไม่ต้องพ่ึงอินซูลิน ไม่มีภาวะแทรกซ้อน 28 90.91 
6. มะเร็งเซลล์ตับ 16 51.95 
7. โรคไตจากความดันโลหิตสูงที่มีไตวาย 12 38.96 
8. หัวใจล้มเหลว ไม่ระบุรายละเอียด 9 29.22 
9. ไตวายเฉียบพลัน 5 16.23 
10. กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน ไม่ระบุรายละเอียด 4 12.99 

 

เมื่อพิจารณาข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี ระหว่างปี พ.ศ. 2559 – พ.ศ. 2563 พบว่า อัตราตายมีแนวโน้ม 
เพิ่มขึ้น โดยปี พ.ศ. 2563 มีอัตราตายมากที่สุด เท่ากับ 5.56 ต่อประชากรพันคน รองลงมาคือ ปี พ.ศ. 
2560 มีอัตราตายเท่ากับ 4.03 ต่อประชากรพันคน (ตารางท่ี 5) 
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ตารางท่ี 5 อัตราตาย 5 ปีย้อนหลัง ระหว่างปี พ.ศ. 2559 – 2563 อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี 
ปี พ.ศ. จำนวน อัตราตาย ต่อประชากรพันคน 
2559 64 1.18 
2560 90 1.66 
2561 116 2.12 
2562 219 4.03 
2563 308 5.56 

 

2.3 ข้อมูลการเฝ้าระวังโรคติดต่อ  
จากรายงานการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 

– 31 กรกฎาคม 2563 จากระบบรายงาน 506 พบผู้ป่วยด้วยโรค Pyrexia มีจำนวนมากที่สุด คิดเป็นอัตรา
ป่วยเท่ากับ 2,828.71 ต่อประชากรแสนคน รองลงมา คือ โรค Diarrhea อัตราป่วยเท่ากับ 1,446.94  
ต่อประชากรแสนคน และโรค D.H.F,Total อัตราป่วยเท่ากับ 671.33 ต่อประชากรแสนคน (ตารางท่ี 6) 
ตารางท่ี 6 อัตราป่วย 10 อันดับแรก ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 31 กรกฎาคม 2563 อำเภอสิรินธร  
              จังหวัดอุบลราชธานี  

 
 

สถานการณ์โรคไข้เลือดออก อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 1 มกราคม –  
31 กรกฎาคม 2563 

นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี                 
ได้รับรายงานผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกจำนวนทั้งสิ ้น 34 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 61.4 ต่อประชากรแสนคน  
ไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต เพศชาย มีจำนวน 18 คน อัตราป่วยเพศชายเท่ากับ 32.52 ต่อประชากรแสนคน  
เพศหญิง มีจำนวน 16 อัตราป่วยเพศหญิงเท่ากับ 28.90 ต่อประชากรแสนคน ผู้ป่วยเพศชายมากกว่าเพศหญิง  

ลำดับ 
ผู้ป่วยโรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา (อัตราป่วยต่อแสนประชากร) 

ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561 
1 Pyrexia (2,828.71) Pyrexia (3,903.75) Pyrexia (3,582.46) 
2 Diarrhoea (1,446.94) Diarrhoea (2,806.63) Diarrhoea (2,847.07) 
3 D.H.F,Total (671.33) D.H.F,Total (164.46) โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อ่ืนๆ (108.35) 
4 Dengue fever (473.62) Dengue fever 

(119.02) 
Hand,foot and mouth disease 
(62.24) 

5 Pneumonia (406.27) Pneumonia (807.15) Pneumonia (620.13) 
6 H.Conjunctivitis 

(315.02) 
H.Conjunctivitis 
(545.31) 

H.conjunctivitis (693.90) 

7 Food Poisoning 
(256.36) 

Food Poisoning 
(499.87) 

Food Poisoning (666.24) 

8 D.H.F. (197.70) Dysentery (108.20) Dysentery (117.57) 
9 Influenza (126.01) Influenza (447.94) Influenza (133.71) 

10 S.T.D.,total (45.62) S.T.D.,total (144.98) S.T.D.,total (145.23) 
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ในเดือน สิงหาคม มีผู้ป่วยจำนวน 3 คน อัตราป่วยเท่ากับ 5.42 โดยพบว่า ตำบลที่มีอัตราป่วยสูงสุด 
คือ ตำบลโนนก่อ อัตราป่วยเท่ากับ รองลงมา คือ ตำบล 3.61 และตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย อัตราป่วย               
เท่ากับ 1.80 
 

 2.4 ข้อมูลบริการสุขภาพ  
อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี มีการคัดกรองโรคความดันโลหิตสูงในประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไป 

จำนวน 15,395 คน คิดเป็นร้อยละ 95.60 จากผลการคัดกรอง พบว่าเป็นส่วนใหญ่เป็นกลุ่มปกติจำนวน 
14,972 คิดเป็นร้อยละ 97.25 เป็นผู้ป่วยความดันโลหิตสูงรายใหม่จำนวน 198 คน ร้อยละ 1.29 เป็นกลุ่มเสี่ยง
จำนวน 225 คน ร้อยละ 1.46 โดยพบว่าตำบล คันไร่ มีอัตราการคัดกรองมากที่สุด คือ ร้อยละ 98.68 
รองลงมา คือ ตำบลฝางคำ อัตราการคัดกรองเท่ากับร้อยละ 97.95 และ ตำบลโนนก่อ อัตราการคัดกรอง
เท่ากับร้อยละ 96.65  

สำหรับการคัดกรองโรคเบาหวานประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไป มีจำนวน 16,444 คน คิดเป็นร้อยละ 
96.07 จากผลการคัดกรอง พบว่าเป็นส่วนใหญ่เป็นกลุ่มปกติจำนวน 15,258 คิดเป็นร้อยละ 92.79  
เป็นผู้ป่วยโรคเบาหวานรายใหม่จำนวน 162 คน ร้อยละ 0.98 เป็นกลุ่มเสี่ยงจำนวน 1,024 คน ร้อยละ 
6.23 โดยพบว่าตำบลคันไร่ มีอัตราการคัดกรองมากที่สุด คือ ร้อยละ 98.96 รองลงมา คือ ตำบลฝางคำ 
อัตราการคัดกรองเท่ากับร้อยละ 97.33 และตำบลโนนก่อ อัตราการคัดกรองเท่ากับ ร้อยละ 96.89  
 

2.5 ข้อมูลทรัพยากรสุขภาพ 
2.5.1 บุคลากรทางการแพทยแ์ละสาธารณสุข   

ปี พ.ศ. 2563 อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี มีบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข  
7 ประเภท ไดแก แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร นักเทคนิคการแพทย์ พยาบาลวิชาชีพ พยาบาลเทคนิค 
นักวิชาการสาธารณสุข จำนวนทั้งสิ้น 233 คน (ตารางที่ 7) 
 

ตารางที่ 7 จำนวนของบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ปี พ.ศ. 2563  
              จำแนกตามสถานที่ปฏิบัติงาน 

สถานที่ปฏิบัติงาน 
จำนวนของบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข 

แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร 
เทคนิค

การแพทย์ 
พยาบาล
วิชาชีพ 

พยาล
เทคนิค 

นักวิชาการ 
สาธารณสุข 

โรงพยาบาลสิรินธร 5 3 5 2 39 - 3 
รพ.สต. คันไร่ - - - - 3 - 3 
รพ.สต. แก่งศรีโคตร - - - - 3 - 1 
รพ.สต. หัวสะพาน - - - - 1 - 1 
รพ.สต. นิคม2 - - - - 2 - 1 
รพ.สต. คันเปือย - - - - 1 - 2 
รพ.สต.ช่องเม็ก - - - - 3 - 2 
รพ.สต.คำก้อม - - - - 1 - 1 

รวมทั้งสิ้น 5 3 5 2 53 - 14 
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ตารางที่ 8 จำนวนของบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ปี พ.ศ. 2563  
จำแนกตามประเภทบุคลากร 
ประเภทบุคลากร สสอ. รพช.     รพ.สต. รวม 

ข้าราชการ 5 60 22 87 
ลูกจ้างประจำ 0 7 0 7 
พนักงานราชการ 0 4 0 4 
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข 5 84 32 121 
ลูกจ้างชั่วคราว 1 9 4 14 

รวม 11 164 58 233 
  

2.5.2 ผลการประเมินติดดาวและเครือข่ายทางด้านสุขภาพ  
อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ทั้งหมด 7 แห่ง 

และได้ดำเนินการพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลติดดาว จากการประเมินผล 
ตามเกณฑ์ดังกล่าว พบว่า มี รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์ระดับ 5 ดาวจำนวน 7 แห่ง คิดเปน็ร้อยละ 100  
 

    3. ข้อมูลด้านสังคม 
 

3.1 สถานบันการศึกษา 
  อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี มีสถานศึกษาท้ังสิ้น 42 แห่ง แบ่งเป็นประเภทดังนี้ 

3.1.1 การศึกษาในระบบ ประกอบด้วย 
   -  โรงเรียนระดับประถมศึกษา   จำนวน 38 แห่ง 
   -  โรงเรียนมัธยมศึกษา     จำนวน  2  แห่ง 
   -  วิทยาลัยต่างๆ (ปวช. – ปวส.)   จำนวน  1  แห่ง 

3.1.2 การศึกษานอกระบบ หรือการศึกษาตามอัธยาศัย  จำนวน  1  แห่ง  
 

3.2 ข้อมูลศาสนสถาน 
ประชากรส่วนใหญ่ของอำเภอสิรินธร นับถือศาสนาพุทธ ซึ่งมีศาสนสถานที่สำคัญในอำเภอ เช่น  

วัดสิรินธรวรารมภูพร้าว ในปัจจุบันอำเภอสิรินธร มีข้อมูลทางศาสนา ดังนี้   
   -  วัด      จำนวน 69 แห่ง 
   -  สำนักสงฆ์     จำนวน 39 แห่ง 
   -  โบสถ์ทางศาสนาคริสต์    จำนวน 5   แห่ง 
 

 3.3 ขนบธรรมเนียมประเพณีสำคัญของอำเภอ 
อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี การจัดงานเทศกาล ประเพณีท่ีสำคัญเป็นประจำทุกปี ดังนี้ 

   3.3.1 ประเพณีปีใหม่ไทย จัดขึ้นในช่วงวันที่ 1 เดือนมกราคม ของทุกปี โดยความสำคัญของ
ประเพณีดังกล่าวจัดขึ้น เพ่ือแสดงความนอบน้อม กิจกรรมที่สำคัญ ได้แก ่ทำบุญตักบาตร 
   3.3.2 ประเพณีสงกรานต์ จัดขึ้นในช่วงวันที่ 13 - 15 เดือนเมษายน ของทุกปี โดยความสำคัญ
ของประเพณีดังกล่าวจัดขึ้น เพ่ือสืบสานวัฒนธรรม กิจกรรมที่สำคัญ ได้แก ่รดน้ำขอพรผู้สูงอายุที่เคารพนับถือ 
   3.3.3 ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา จัดขึ้นในช่วงวันที่ 11 - 17 เดือนกรกฎาคม ของทุกปี  
โดยความสำคัญของประเพณีดังกล่าวจัดขึ้น เพ่ือสืบสานวัฒนธรรมความเชื่อทางพระพุทธศาสนา กิจกรรมที่สำคัญ 
ได้แก ่แห่เทียนพรรษาเข้าวัด 
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   3.3.4 ประเพณีแข่งเรือ จัดขึ้นในช่วงเดือนพฤศจิกายน ของทุกปี โดยความสำคัญของประเพณี
ดังกล่าวจัดขึ้น เพื่อบวงสรวงพระแม่คงคาและสร้างความสามัคคีของประชาชนในพื้นที่ กิจกรรมที่สำคัญ ได้แก่ 
แข่งขันเรือหางยาว 

   
3.4 ข้อมูลด้านอ่ืนๆ 

3.4.1 ข้อมูลปราชญ์ชาวบ้านและบุคคลตัวอย่างของอำเภอ ประกอบด้วย 
ตารางท่ี 9 ข้อมูลปราชญ์ชาวบ้านและบุคคลตัวอย่างของอำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี 
ลำดับ ชื่อ – สกุล รายละเอียดด้านภูมิปัญญา ที่อยู่ 

1 นายไพรัตน์ โทณะกุล เศรษฐกิจพอเพียง ตำบลช่องเม็ก 
2 นายคำดี สายแวว เกษตรอินทรีย์ ตำบลโนนก่อ 
3 นายบัญชา ตั้งวงษ์ไชย อาหารแปรรูป ตำบลโนนก่อ 
4 นายนิคม จันทร์แรม พิธีทางศาสนา ตำบลคันไร ่
5 นางอรุณรัตน์ จำปาเทศ เศรษฐกิจพอเพียง ตำบลฝางคำ 

  

3.4.2 กลุ่มวิสาหกิจในชุมชน และกลุ่มต่างๆ ระดับอำเภอ ประกอบด้วย 
ตารางท่ี 10 ข้อมูลกลุ่มวิสาหกิจในชุมชน และกลุ่มต่างๆ ระดับอำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี 
ลำดับ ชื่อกลุ่ม ลักษณะการดำเนินงาน สถานที่ตั้ง 

1 กลุ่มสตรีเมืองเรืองแสง ผ้าไทย/ของฝาก เมืองเรือง 
2 อังคิลานัง กัญชาทางการแพทย์ วัดสิรินธรวรารามภูพร้าว 
3 ผลิตภัณฑ์ตอไม้ใต้น้ำ เฟอร์นิเจอร์ไม้ใต้น้ำ บ้านบากชุม ตำบลโนนก่อ 
4 กลุ่มบ้านโชครังสรรค์ ปลาแก้วสามรส บ้านโชครังสรรค์ ตำบลคันไร่ 
5 กลุ่มบ้านโชครังสรรค์ สบู่สมุนไพร บ้านโชครังสรรค์ ตำบลคันไร่ 
6 กลุ่มปลาส้มบ้านคำกลาง แปรรูปปลาน้ำจืด บ้านคำกลาง ตำบลฝางคำ 
7 กลุ่มทำไม้กวาด ทำไม้กวาด บ้านคำวังยาง ตำบลนิคมฯ 

 

    4. ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ 
 

4.1 อาชีพหลักและรายได้เฉลี่ยประชาชนอำเภอ สิรินธร จังหวัด อุบลราชธานี 
ประชาชนในพื้นที่อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี โดยส่วนมากประกอบอาชีพทำนา ร้อยละ 

28.13 รองลงมาประกอบอาชีพทำสวน ร้อยละ 23.76 อาชีพทำไร่ ร้อยละ 19.37 และอาชีพเลี้ยงสัตว์               
ร้อยละ 12.79 (ตารางที่ 11) 
 

ตารางที่ 11 อาชีพของประชาชนในพ้ืนที่อำเภอสิรินธร จังหวดัอุบลราชธานี (ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563) 
อาชีพ จำนวน (n = 45,418) ร้อยละ 
ทำนา 11,624 25.59 
ทำสวน 10,462 23.03 
ทำไร่ 9,678 21.31 

เลี้ยงสัตว์ 6,842 15.06 
ประมง 3,871 8.52 
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4.2 การบริการ ประกอบด้วย 
o โรงแรม                     จำนวน          19  แห่ง 
o ร้านอาหาร    จำนวน         112      แห่ง 
o สถานีขนส่ง                  จำนวน        1 แห่ง 
o ธนาคารหรือสถาบันทางการเงิน  จำนวน        2 แห่ง 
o ตลาดสด หรือตลาดนัด   จำนวน        7 แห่ง 
o ปั๊มน้ำมัน    จำนวน        8 แห่ง 
o สวนสาธารณะหรือสถานที่พักผ่อน  จำนวน        2 แห่ง 
o จำนวนสนามกีฬา/ศูนย์กีฬา   จำนวน        3 แห่ง  

4.3 แหลง่ท่องเที่ยวของอำเภอ  ประกอบด้วย 
o ด่านพรมแดนช่องเม็ก : ตลาดสินค้าไทยลาว 
o แก่งตะนะ : แก่งโขดหิน 
o เขื่อนสิรินธร : โรงไฟฟ้าพลังน้ำ และจุดชมวิว 
o วัดสิรินธรวรารามภูพร้าว : อุโบสถเรืองแสง 
o พัทยาน้อย : แพอาหารและสถานที่ชมวิวเขื่อน 
o ล่องแพลำโดมน้อย : กิจกรรมล่องแพตามลำโดมน้อย 
 

    5. ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม 
 

5.1 ข้อมูลปริมาณขยะ 
   อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี มีแนวโน้มของปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นทั่วทั้งอำเภอ
เพิ่มขึ้น จากปีที่แล้ว ซึ่งปี พ.ศ. 2563 พบว่ามีปริมาณการเกิดขยะรวมทั้งอำเภอสิรินธร 5,492.32 ตันต่อปี 
หรือคิดเป็นประมาณ 15.08 ตันต่อวัน (ตารางที ่ 10) สำหรับประเภทขยะมูลฝอยในปี พ.ศ. 2563  
สามารถแบ่งได้เป็น 6 ประเภท ดังนี้  

1) ขยะอินทรีย์ หรือขยะที่ย่อยสลายได้ คิดเป็นร้อยละ 13.43 จากขยะทั้งหมด ส่วนใหญ่ 
มาจากเศษผักและเศษอาหารจากท่ีพักอาศัย  

2) ขยะทั่วไป เช่น ซองขนม กล่องโฟม ถุงพลาสติก คิดเป็นร้อยละ 60.18 ของขยะทั้งหมด 
3) ขยะรีไซเคิล เป็นที่ขยะสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้หากมีการแยกขยะอย่างถูกต้อ คิดเป็น

ร้อยละ 23.85 ของขยะทั้งหมด 
4) ขยะอันตราย เช่น หลอดไฟ ขวดยา ถ่านไฟฉาย ยาฆ่าแมลง กระป๋องสี ขยะจาก 

ภาคการเกษตรและอุตสาหกรรม คิดเป็นร้อยละ 1.44 ของขยะทั้งหมด 
5) ขยะอิเล็กทรอนิกส์ เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้าหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ คิดเป็นร้อยละ 0.95 

ของขยะทั้งหมด 
6) ขยะติดเชื้อ เช่น เนื้อเยื่อ ชิ้นส่วน อวัยวะต่าง ๆ และสิ่งขับถ่าย หรือของเหลวจากร่างกาย

ผู้ป่วยคิดเป็นร้อยละ 0.15 ของขยะทั้งหมด 
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ตารางท่ี 12 ปริมาณขยะมูลฝอย ระหว่างปี พ.ศ. 2562 – 2563  อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี 
ปี พ.ศ. ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดขึ้น (ตัน) 
2562 4,852.90 
2563 5,492.32 

    

เมื่อพิจารณาแยกรายตำบลพบว่า ในปี 2563 ตำบลที่มีปริมาณขยะมากที่สุด คือ ตำบลช่องเม็ก  
มีจำนวนปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นเท่ากับ 1,789.10 ตัน รองลงมา คือ ตำบลคันไร่ มีจำนวนปริมาณขยะ
มูลฝอยที่เกิดขึ้นเท่ากับ 1,142.35 ตัน และตำบลโนนก่อ มีจำนวนปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นเท่ากับ 
1,089.42 ตัน ตามลำดับ (ตารางที ่13) 
 

ตารางที่ 13 ปริมาณขยะมูลฝอย ระหว่างปี พ.ศ. 2562 – 2563 จำแนกรายตำบลของอำเภอสิรินธร  
               จังหวัดอุบลราชธานี 

ตำบล 
ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดขึ้น (ตัน) 

ปี พ.ศ. 2562 ปี พ.ศ. 2563 
ตำบลคันไร่ 1,126.34 1,142.35 
ตำบลโนนก่อ 973.80 1,089.42 
ตำบลคำเขื่อนแก้ว 873.38 981.10 
ตำบลช่องเม็ก 1,521.27 1,789.10 
ตำบลนิคมสร้างตนเองฯ 332.54 457.20 
ตำบลฝางคำ 25.57 33.15 

 

5.2 ข้อมูลการจัดการขยะ 
อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นจำนวน 7 แห่ง ได้แก่  

องค์การบริหารส่วนตำบลคันไร่  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนก่อ องค์การบริหารส่วนตำบลฝางคำ  
องค์การบร ิหารส่วนตำบลช่องเม ็ก องค์การบริหารส่วนตำบลคำเขื ่อนแก้ว  เทศบาลตำบลช่องเม็ก  
เทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย ซึ่งในหน่วยงานดังกล่าวได้ดำเนินการให้บริหารเก็บขนขยะมูลฝอย
จำนวน 3 แห่ง และไม่มีการให้บริหารเก็บขนขยะมูลฝอยจำนวน 4 แห่ง โดยสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยในพื้นที่
อำเภอ องค์การบริหารส่วนตำบลช่องเม็ก มีวิธีกำจัดขยะมูลฝอย ได้แก่ Controlled Dump  
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ข้อมูลการวิเคราะห์สถานการณ์การป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน ประเด็นการจัดการขยะ 

อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี 
 
1. สถานการณ์ขยะมูลฝอยของอำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธาน ี

จากการเก็บข้อมูลปริมาณขยะมูลฝอยของพื้นที่อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี พบว่าใน  
ปี พ.ศ. 2563 มีปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นจากแหล่งมูลฝอยต่างๆ จำนวน 5,492.32 ตันต่อปี หรือ
ประมาณ 15.05 ตันต่อวัน ซึ่งมีปริมาณขยะมูลฝอยเพิ ่มมากขึ ้น กว่าปีที ่ผ่านมา อาจเนื ่องมาจากการ
ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตจากสังคมเกษตรกรรมสู่สังคมเมือง (ตารางท่ี 14) 
 

ตารางท่ี 14 ปริมาณขยะมูลฝอยปี พ.ศ. 2562 - 2563 จำแนกตามประเภทของขยะมูลฝอย 

รายละเอียด 
ปริมาณขยะมูลฝอย (ตัน/ปี) การเปลี่ยนแปลง

ปริมาณขยะ (ผลต่าง) ปี พ.ศ. 2562 ปี พ.ศ. 2563 
ปริมาณขยะอินทรีย์ 623.24 737.89 +114.65 
ปริมาณขยะท่ัวไป 2,978.68 3,305.03 +326.35 
ปริมาณขยะรีไซเคิล 1,142.93 1,309.84 +166.91 
ปริมาณขยะอันตราย 62.71 79.07 +16.36 
ปริมาณขยะอิเล็กทรอนิกส์ 38.72 52.42 +13.70 
ปริมาณขยะติดเชื้อ 6.62 8.07 +1.45 

 

สำหรับการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของอำเภอสิรินธร ในปี พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมา พบว่า  
ขยะมูลฝอยทั้งหมด 15.02 ตันต่อวัน ได้ถูกนำไปกำจัดอย่างถูกต้องประมาณ 9.22 ตันต่อวัน หรือคิดเป็น 
ร้อยละ 61.38 ของปริมาณขยะมูลฝอยทั้งหมด และขยะมูลฝอยถูกกลับนำไปใช้ประโยชน์ประมาณ 3.58  
ตันต่อวัน หรือร้อยละ 23.83 ของปริมาณขยะมูลฝอยทั้งหมด และขยะที่เหลือตกค้างหรือขยะมูลฝอย  
ที่ถูกนำไปจัดการอย่างไม่ถูกต้องประมาณ 5.8 ตัน หรือร้อยละ 38.62 ของปริมาณขยะมูลฝอยทั้งหมด  
ซ่ึงในกลุ่มดังกล่าว เมื่อพิจารณาจำแนกตามประเภท พบว่า ขยะทั่วไป เป็นขยะที่เหลือตกค้างมากที่สุด (ตาราง 15)  
 

ตารางท่ี 15 ปริมาณขยะมูลฝอยที่เหลือตกค้างปี พ.ศ. 2563 จำแนกตามประเภทของขยะมูลฝอย 

รายละเอียด ปริมาณขยะมูลฝอย (กิโลกรัม/วัน) 
ปริมาณขยะมูลฝอยเหลือตกค้าง 

(กิโลกรัม/วัน) 
ปริมาณขยะอินทรีย์ 2,021.62 - 
ปริมาณขยะท่ัวไป 9,054.88 5,779.80 
ปริมาณขยะรีไซเคิล 3,588.60 - 
ปริมาณขยะอันตราย 216.63 - 
ปริมาณขยะอิเล็กทรอนิกส์ 143.62 - 

 

2. แนวทางการกำจัดขยะ 
ระหว่างปี พ.ศ. 2562 - 2563 พบว่า อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี มีสถานที่กำจัด 

ขยะมูลฝอย/สถานีขนถ่ายขยะมูลฝอย ทั้งสิ้นจำนวน 1 แห่ง ซึ่งแบ่งเป็น  
- การฝังกลบแบบเทกองควบคุม (Controlled Dump) จำนวน 1 แห่ง (ตารางท่ี 16) 
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ตารางที่ 16 สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่เปิดดำเนินการพื้นท่ีอำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี 

ตำบล 
จำนวนสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย 

รวมทั้งสิ้น 
(แห่ง) Sanitary 

Landfill 
Engineered 

Landfill 
Controlled 

Dump 
เตาเผาที่มี 

ระบบบำบัดมลพิษ 
การหมัก 
ทำปุ๋ย 

 ช่องเม็ก     /     1 
 

3. การจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนและสถานประกอบการ 
จากการสำรวจพฤติกรรมการคัดแยกขยะมูลฝอยของประชาชนจำนวน 55,347 คน ในพื้นที่                  

อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ปี พ.ศ.2563 พบว่า ประชาชนมีพฤติกรรมคัดแยกขยะมูลฝอย เช่น  
การคัดแยกขยะประเภทวัสดุพลาสติกก่อนทิ้งลงถังขยะ การทิ ้งขยะเปียกจะต้องมีภาชนะรองรับเสมอ  
การคัดแยกแบตเตอรี่โทรศัพท์ก่อนทิ้งลงถังขยะ จำนวน 23,973 คน คิดเป็นร้อยละ 57.15 เมื่อสอบถาม
เป็นภาพครัวเรือน พบว่า ครัวเรือนใน อำเภอสิรินธร จำนวน 18,171 ครอบครัว มีพฤติกรรมการคัดแยกขยะ
จำนวน 7,991 ครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 43.97 มีภาชนะใส่ขยะประจำครัวเรือน จำนวน 16,479 
ครอบครัว (คิดเป็นจำนวนภาชนะใส่ขยะทั้งสิ้นจำนวน 24,718 อัน)  

นอกจากนี้อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี มีสถานประกอบการจำนวน 401 แห่ง พบว่า  
มีสถานประกอบการที่ดำเนินการคัดแยกขยะมูลฝอยก่อนนำไปกำจัด จำนวน 241 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 
60.10 (ตารางท่ี 17)   
 

ตารางท่ี 17 สถานประกอบการที่มีการคัดแยกขยะมูลฝอย ปี พ.ศ. 2563 ในพ้ืนที่อำเภอสิรินธร  
                จังหวัดอุบลราชธานี  

ตำบล 
จำนวนสถาน
ประกอบการ 

จำนวนสถาน
ประกอบการที่มีการ
คัดแยกขยะมูลฝอย 

ร้อยละของสถาน
ประกอบการที่มีการคัดแยก

ขยะมูลฝอย 
ตำบลคันไร่  116 74 63.79 
ตำบลโนนก่อ 68 46 67.64 
ตำบลฝางคำ 21 10 47.62 
ตำบลช่องเม็ก 65 32 49.23 
ตำบลคำเขื่อนแก้ว 96 59 61.45 
ตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย 35 20 57.14 

 

4. เหตุการณ์ไฟไหม้บ่อขยะและข้อร้องเรียนจากประชาชน   
พ้ืนที่อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี มีบ่อขยะในพ้ืนที่จำนวน 1 บ่อ พบว่าตั้งแต่ปี พ.ศ. 2562 

– 2563 มีเหตุการณ์ไฟไหม้บ่อขยะ จำนวน 1 เหตุการณ์ ซึ ่งปี พ.ศ. 2563 มีการไหม้บ่อขยะจำนวน  
1 เหตุการณ์โดยมีเหตุการณ์ไฟไหม้บ่อขยะที่สำคัญ คือ ไฟไหม้บ่อในพื้นที่ตำบลช่องเม็ก ระหว่างวันที่ 16 พ.ค. 
2563 ซึ่งพบว่าประชาชนจำนวนมากได้รับผลกระทบจากควันที่กระจายตัวอยู่บริเวณโดยรอบ (ตารางที่ 18) 
 

ตารางท่ี 18 สถานการณ์ไฟไหม้บ่อขยะในพ้ืนที่ระหว่างปี พ.ศ. 2562 – 2563 อำเภอสิรินธร  
                 จังหวัดอุบลราชธาน ี

วันที่ สถานที่เกิดเหตุการณ์ไฟไหม้บ่อขยะ 
วันที่ 16 พ.ค. 2563  ม.4 บ้านทุ่งหนองบัว ตำบลช่องเม็ก พิกัด x = 549009 y = 1671380 
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นอกจากเหตุการณ์ไฟไหม้บ่อขยะแล้ว ประชาชนในพื้นท่ียังได้ร้องเรียนประเด็นที่เกี่ยวข้องกับบ่อขยะ 
ในระหว่าง ปี พ.ศ. 2562 – 2563 จำนวนทั้งสิ้น 1 ประเด็น ซึ่งทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสิรินธร โรงพยาบาลสิรินธร โรงพยาบาล 
ส่งเสริมสุขภาพตำบลคันไร่ และองค์การบริหารส่วนตำบลคันไร่ ได้มีแนวทางการเฝ้าระวัง คัดกรอง และระบบ
การดูแลสุขภาพของกลุ่มผู้มีความเสี่ยงฯดังกล่าวแล้ว (ตารางท่ี 19) 
 

ตารางท่ี 19 ข้อร้องเรียนของประชาชนที่เกี่ยวข้องกับบ่อขยะที่ระหว่างปี พ.ศ. 2562 – 2563  
                 อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี 

ประเด็นที่ร้องเรียน แนวทางจัดการ หน่วยงานที่ดำเนินการแก้ไข 
ร้านอาหารพัทยาน้อย
สะสมขยะอินทรีย์ไว้
หลายวันส่งกลิ่นเหม็น
ต่อรีสอร์ทข้างเคียง 

- สนับสนุนแนวทาง มาตรการ 
กำหนดรูปแบบการกำจัดขยะให้
เหมาะสมกับบริบทของพ้ืนที่ 

- สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
อุบลราชธานี  
- สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ 
สิรินธร  
- โรงพยาบาลสิรินธร  
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคันไร่  
- องค์การบริหารส่วนตำบลคันไร่ 
- ผู้นำชุมชน 

- สร้างความร่วมมือเครือข่าย
ผู้ประกอบการพัทยาน้อย ในการ
ปฏิบัติตามแนวทาง และมาตรการที่
กำหนดไว้ 

 

5. การเฝ้าระวังและมาตรการที่พื้นที่ดำเนินการ 
5.1 มาตรการหรือแผนงาน/โครงการที่อำเภอดำเนินการ 

  สำหรับมาตรการ หรือ แผนงาน/โครงการที่อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ได้ดำเนินการ
ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2563 มีทั้งสิ้น 8 โครงการ ซึ่งมีหน่วยงานหรือภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง
เข้าร่วมดำเนินงาน ได้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง โดยพบผลลัพธ์การจัดทำโครงการดังนี้ (ตารางที่ 20) 
 

ตารางท่ี 20 มาตรการหรือแผนงาน/โครงการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะมูลฝอย ระหว่างปีงบประมาณ                     
                พ.ศ. 2562 – 2563 อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี  

ปีงบประมาณ มาตรการหรือแผนงาน/โครงการ 
ผลลัพธ์การ
ดำเนินการ 

ภาคีเครือข่ายร่วม
ดำเนินการ 

2563 โครงการอาสาทำดี ขยะแลกสิ่งของ ปริมาณขยะลดลง อบต.โนนก่อ 
2563 โครงการสร้างบ้านแปลงเมือง บ้านเรือนสะอาด 

ปริมาณขยะลดลง 
อบต.ฝางคำ 

2563 โครงการอุบลเมืองสะอาด ราชธานีอีสาน ถนนสะอาด 
ปริมาณขยะลดลง 

อบต.ฝางคำ 

2563 โครงการขยะแลกบุญ ปริมาณขยะลดลง อบต.ช่องเม็ก 
2563 โครงการรณรงค์การคัดแยกขยะ ปริมาณขยะลดลง อบต.ช่องเม็ก 
2563 โครงการบริหารจัดการขยะตำบลช่องเม็ก ปริมาณขยะลดลง อบต.ช่องเม็ก 
2563 โครงการส่งเสริมการจัดการขยะในชุมชน ปริมาณขยะลดลง เทศบาลช่องเม็ก 
2563 โครงการประกวดชุมชนหน้าบ้าน หน้ามอง ปริมาณขยะลดลง เทศบาลช่องเม็ก 
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นอกจากการจัดการขยะมูลฝอยโดยทั่วไปแล้ว ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2563 
หน่วยงานสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค ยังได้ทำการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมบริเวณรอบบ่อขยะ ดังนี้  
โดยผลการตรวจวัดพบว่า อยู่ในเกณฑ์ปกติ (ตารางท่ี 21) 
 

ตารางท่ี 21 ข้อมูลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมบริเวณรอบบ่อขยะระหว่างปีงบประมาณ  
                 พ.ศ. 2562 – 2563 อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี  

ปีงบประมาณ สถานที่บ่อขยะ 
สิ่งท่ีตรวจวัด

คุณภาพสิ่งแวดล้อม 
ผลการตรวจวัด 

คุณภาพสิ่งแวดล้อม 
2563 ม.4 บ้านทุ่งหนองบัว ตำบลช่องเม็ก  

พิกัด x = 549009 y = 1671380 
คุณภาพดิน 
คุณภาพน้ำ 

คุณภาพอากาศ 

อยู่ในเกณฑ์ปกติ 

 

5.2 การดูแลและคัดกรองสุขภาพผู้มีความเสี่ยงในการทำงานของผู้ประกอบอาชีพเก็บคัดแยกและ                  
รีไซเคิลขยะ 

ในปี พ.ศ. 2563 อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ได้ดำเนินการคัดกรองผู้มีความเสี่ยงในการ
ทำงานของผู้ประกอบอาชีพเก็บ คัดแยกและรีไซเคิลขยะ จำนวน 28 คน ไม่พบผู้มีความเสี่ยงฯ โดยหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสิรินธร โรงพยาบาล 
สิรินธร และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่ง ได้มีแนวทางการเฝ้าระวัง คัดกรอง และระบบการดูแล
สุขภาพของกลุ่มผู้มีความเสี่ยงฯดังกล่าว ได้แก่ 

1) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 
 - ดำเนินการดูแลทั้งเชิงรับและเชิงรุกตามขั้นตอนการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรม

สิ่งแวดล้อม 
 - ให้การรักษาพยาบาลเบื้องต้น และการส่งต่อ 
2) สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสิรินธร 
 - สนับสนุนการดำเนินงานและกำกับ ติดตามการดำเนินงานของ รพ.สต. 
 - เก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์สถานการณ์การดูแลผู้ประกอบอาชีพเก็บและคัดแยกขยะ 
3) โรงพยาบาลสิรินธร 
 - สนับสนุนการดำเนินงาน รพ.สต. 
 - ให้การรักษาพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับการส่งต่อจาก รพ.สต. 
4) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 
 - สนับสนุนการดำเนินงานและกำกับ ติดตามการดำเนินงานของ สสอ. 
 - เก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์สถานการณ์การดูแลผู้ประกอบอาชีพเก็บและคัดแยกขยะ 

 

นอกจากนี้อำเภอสิรินธร ยังได้สำรวจประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากขยะ จำนวน 20 คน 
ซึ่งหน่วยงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสิรินธร โรงพยาบาลสิรินธร
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคันไร่ และผู้นำชุมชน ได้มีแนวทางการเฝ้าระวัง คัดกรอง และระบบการดูแล
สุขภาพของประชาชนในพื้นท่ีที่ได้รับผลกระทบจากขยะ ได้แก่ 

1) สนับสนุนแนวทาง มาตรการ กำหนดรูปแบบการกำจัดขยะให้เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ 
2) สร้างความร่วมมือเครือข่ายผู ้ประกอบการพัทยาน้อย ในการปฏิบัติตามแนวทาง และ

มาตรการที่กำหนดไว้ 
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ประเด็นปัญหา 
ความปลอดภัยทางถนน (RTI) 
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การนำเสนอผลการวิเคราะห์สถานะ 
ชุดดัชนีชี้วัดจำเป็นในการสนับสนุนการป้องกันควบคุมโรคที่เป็นปัญหาระดับอำเภอ 
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน (District quality of life profile : DQP_DC) 

ประเด็นความปลอดภัยทางถนน (Road Safety) (ข้อมูลเชิงปริมาณ) 
 

ดัชนีชี้วัดจำเป็นที่จำเป็น ผลการวิเคราะห์ 

การแปลผล 
ด (ดี) 

ป (ปานกลาง) 
ปป (ควรปรับปรุง) 

๑. ผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนทั้งหมดใน
พ้ืนที่อำเภอ 

- จำนวน /ร้อยละ/ 
- จำแนกตามเพศ อายุ ช่วงเวลา ยานพาหนะ 
สถานที ่พฤติกรรมเสี่ยง 
-  ความสูญเสียทางเศรษฐกิจ/พยากรณ/์ติดตาม
ประเมินผล 

 

๒. ผู้บาดเจ็บที่นอนโรงพยาบาล (Admit) จาก
อุบัติเหตุทางถนนทั้งหมดในพ้ืนที่อำเภอ 

- จำนวน /ร้อยละ/ 
- จำแนกตามเพศ อายุ ช่วงเวลา ยานพาหนะ 
สถานที ่พฤติกรรมเสี่ยง 
- ความสูญเสียทางเศรษฐกิจ/พยากรณ/์ติดตาม
ประเมินผล 

 

๓. การเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนทั้งหมดใน
พ้ืนที่อำเภอ 

- จำนวน /ร้อยละ/ 
- จำแนกตามเพศ อายุ ช่วงเวลา ยานพาหนะ 
สถานที ่พฤติกรรมเสี่ยง/คนใน-นอกพ้ืนที่ 
- ความสูญเสียทางเศรษฐกิจ/พยากรณ/์ติดตาม
ประเมินผล 

 

๔. จำนวนครั้งการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในพ้ืนที่
อำเภอ 

- จำนวน /ร้อยละ/ 
- จำแนก ช่วงเวลา สถานที่ จุดเกิดเหตุ 
พฤติกรรมเสี่ยง/คนใน-นอกพื้นที่ 
- ติดตามประเมินผล 

 

๕. สวมหมวกนิรภัยเมื่อขับข่ีจักรยานยนต์ในพ้ืนที่
อำเภอ 
     ๕.๑ ผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตที่ไม่สวมหมวก
นิรภัยเมื่อขับข่ีจักรยานยนต์ในพื้นที่อำเภอ 
    ๕.๒ ของประชาชนที่ไม่สวมหมวกนิรภัยเมื่อ
ขับข่ีจักรยานยนต์ในพ้ืนที่อำเภอ 

- จำนวน /ร้อยละ 
- จำแนก ช่วงเวลา สถานที่ จุดเกิดเหตุ /คนขับ 
คนซ้อน/การบาดเจ็บที่ศีรษะ 
- ติดตามประเมินผล 
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ดัชนีชี้วัดจำเป็นที่จำเป็น ผลการวิเคราะห์ 

การแปลผล 
ด (ดี) 

ป (ปานกลาง) 
ปป (ควรปรับปรุง) 

๖. คาดเข็มขัดเมื่อขับขี่ยานพาหนะในพ้ืนที่
อำเภอ 
    ๖.๑ ผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตที่ไม่คาดเข็มขัด
เมื่อขับขี่ยานพาหนะในพ้ืนที่อำเภอ 
    ๖.๒ ประชาชนที่ไม่คาดเข็มขัดเมื่อขับขี่
ยานพาหนะในพ้ืนที่อำเภอ 

- จำนวน /ร้อยละ 
- จำแนก ช่วงเวลา สถานที่ จุดเกิดเหตุ /คนขับ 
ผู้โดยสาร/ประเภทรถ 
- ติดตามประเมินผล 
 

 

๗. เมาแล้วขับข่ียานพาหนะในพื้นที่อำเภอ 
     ๗.๑ ผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตที่เมาแล้วขับข่ี
ยานพาหนะในพ้ืนที่อำเภอ 
   ๗.๒ ประชาชนที่เมาแล้วขับข่ียานพาหนะใน
พ้ืนที่อำเภอ 

 
- จำนวน /ร้อยละ 
- จำแนก ช่วงเวลา สถานที่ จุดเกิดเหตุ /คนขับ 
คนซ้อน 
-  ผลการติดตามประเมินผล 

 

๘. ประชาชนที่ขับข่ียานพาหนะโดยใช้ความเร็ว
เกินกฎหมายกำหนดในพ้ืนที่อำเภอ (ถ้ามี) 

- จำนวน /ร้อยละ 
- จำแนก ช่วงเวลา สถานที่ /ประเภทรถ 
- ผลการติดตามประเมินผล 

 

๙. จุดเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในพ้ืนที่
อำเภอ 

- จำนวนจุดเสี่ยงและลักษณะ  
- จำแนก ช่วงเวลา สถานที่  ประเภทถนน 
ลักษณะถนน 

 

๑๐. จำนวนยานพาหนะท่ีมีสภาพไม่ปลอดภัย - จำนวน /ร้อยละ 
- ประเภทยานพาหนะ 

 

๑๑. การดำเนินงานได้ตามมาตรฐานการ
ตอบสนองหลังเกิดเหตุ (Response time) EMS 
หมายเลข ๑๖๖๙ 

- จำนวน /ร้อยละ 
 

 

๑๒. จำนวนครั้งของการประชุม ศปถ.อำเภอ 
ต่อปี 

- จำนวนครั้งของติดตามประเมินผล  

๑๓. รายชื่อเครือข่ายการทำงานในรายประเด็น สรุปศักยภาพในการทำงานของ ศปถ.อำเภอ  
๑๔ ถนนในการรับผิดชอบ รายชื่อ ถนนสายหลัก ถนนสายรอง  
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(ตัวอย่าง) แนวทางการวิเคราะห์สถานการณ์การป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 
                   เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน ประเด็นอุบัติเหตุทางถนน (RTI)  

พื้นที่อำเภอ ............. จังหวัด ........... 
 

1. จำนวนผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนทั้งหมดในพื้นที่อำเภอ............. จังหวัด............ 
เมื่อพิจารณาข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่อำเภอ............. จังหวัด............ระหว่างปี พ.ศ. ...... – ........  

พบว่า  ปี พ.ศ. .............. มีผู้บาดเจ็บมากที่สุด เท่ากับ ............ ราย (หรือร้อยละ........) รองลงมาคือ ปี พ.ศ. .......... 
มีผู้บาดเจ็บ เท่ากับ ........... ราย (หรือร้อยละ........) โดยในปี พ.ศ.2563 พบว่ามีผู้บาดเจ็บเท่ากับ ........... ราย  
ซึ่งมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน (หรือลดลง) จากปีที่แล้วร้อยละ ............   

 

2. จำนวนผู้บาดเจ็บที่นอนโรงพยาบาล (Admit) จากอุบัติเหตุทางถนนทั้งหมดในพื้นที่ อำเภอ................... 
จังหวัด............ 

เมื่อพิจารณาข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่อำเภอ............. จังหวัด............ระหว่างปี พ.ศ. ...... – ........  
พบว่า  ปี พ.ศ. ....... มีผู้บาดเจ็บมากที่สุด เท่ากับ ........... ราย (หรือร้อยละ........) รองลงมาคือ ปี พ.ศ. ...........                
มีผู้บาดเจ็บ เท่ากับ ........... ราย (หรือร้อยละ........) โดยในปี พ.ศ.2563 พบว่ามีผู้บาดเจ็บเท่ากับ ........... ราย ซึ่งมี
แนวโน้มเพ่ิมข้ึน (หรือลดลง) จากปีที่แล้วร้อยละ ............   

 

3. จำนวนการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนทั้งหมดในพื้นที่อำเภอ............. จังหวัด............ 
เมื่อพิจารณาข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่อำเภอ............. จังหวัด............ระหว่างปี พ.ศ. ...... – ........  

พบว่า  ปี พ.ศ. ....... มีจำนวนการเกิดอุบัติเหตุทางถนนมากที่สุด เท่ากับ ........... ครั้ง รองลงมาคือ ปี พ.ศ. ........... 
มีจำนวนการเกิดอุบัติเหตุทางถนน เท่ากับ ........... ครั้ง โดยในปี พ.ศ.2563 พบว่ามีจำนวนการเกิดอุบัติเหตุ 
ทางถนน เท่ากับ ........... ครั้ง ซึ่งมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน (หรือลดลง) จากปีที่แล้วร้อยละ ............   

 

4. จำนวนครั้งการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่อำเภอ............. จังหวัด............ 
เมื่อพิจารณาข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่อำเภอ............. จังหวัด............ระหว่างปี พ.ศ. ...... – ........  

พบว่า  ปี พ.ศ. ....... มีจำนวนการเกิดอุบัติเหตุทางถนนมากที่สุด เท่ากับ ........... ครั้ง รองลงมาคือ ปี พ.ศ. ........... 
มีจำนวนการเกิดอุบัติเหตุทางถนน เท่ากับ ........... ครั้ง โดยในปี พ.ศ.2563 พบว่ามีจำนวนการเกิดอุบัติเหตุ 
ทางถนน เท่ากับ ........... ครั้ง ซึ่งมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน (หรือลดลง) จากปีที่แล้วร้อยละ ............  (ตารางท่ี ....) 

 

ตารางท่ี .....  สถิติอุบัติเหตุทางถนนในพ้ืนที่อำเภอ.............. จังหวัด..................... ปี ..........-......... 
 

ปี 
จำนวนผู้บาดเจ็บ

(ราย) 

จำนวนผู้บาดเจ็บที่
นอนโรงพยาบาล  

(ราย) 

จำนวนการเสียชีวิต 
(ราย) 

จำนวนครั้งการเกิด
อุบัติเหตุทางถนน 

(ครั้ง) 
2559 330 150 20 150 
2560 300 162 30 128 
2561 400 252 34 135 
2562 380 188 50 144 
2563 355 202 52 157 
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ภาพที่ ..... แสดงสถิติอุบัติเหตุทางถนนในพ้ืนที่อำเภอ................... จังหวัด..................... ปี ..........-......... 
 

 

 

ที่มา : HosXP, PHER Accident, IS online หรืออ่ืนๆ/สถานีตำรวจในพื้นที่ /ข้อมูลจากบริษัทกลางฯ สาขาประจำ
จังหวัด หรือ  หรือจาก www.thaiRSC.com /ข้อมูลจากการสำรวจในพื้นที่ 
 
5. ร้อยละของประชาชนที่ไม่สวมหมวกนิรภัยเม่ือขับขี่จักรยานยนต์ในพื้นที่อำเภอ............. จังหวัด......... 

จากการสำรวจข้อมูลพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัยของประชาชน พื้นที่อำเภอ......................................
จังหวัด .......................  ในปี พ.ศ.2563 พบว่ามีจำนวนประชาชนที่ไม่สวมหมวกนิรภัยเมื่อขับขี่จักรยานยนต์ 
เท่ากับ ........... ราย คิดเป็นร้อยละ........  ซึ่งมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน (หรือลดลง) จากปีที่แล้วร้อยละ ............   

 

6.   ร้อยละของประชาชนที่ไม่คาดเข็มขัดนิรภัยเม่ือขับขี่ยานพาหนะในพื้นที่อำเภอ............. จังหวัด............ 
  จากการสำรวจข้อมูลพฤติกรรมการคาดเข็มขัดนิรภัยของประชาชน พ้ืนที่อำเภอ............. จังหวัด............                            
ในปี พ.ศ.2563 พบว่ามีจำนวนประชาชนที่ไม่คาดเข็มขัดนิรภัยเมื่อขับขี่ยานพาหนะ เท่ากับ ........... ราย คิดเป็น
ร้อยละ........  ซึ่งมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน (หรือลดลง) จากปีที่แล้วร้อยละ ............   
 

7.   ร้อยละของประชาชนที่เมาแล้วขับข่ียานพาหนะในพื้นที่อำเภอ............. จังหวัด............ 
 จากการสำรวจข้อมูลพฤติกรรมเมาแล้วขับขี ่ยานพาหนะของประชาชน พื ้นที ่อำเภอ.............                         
จ ังหว ัด.. . . . .. . .. .. .. .. ในปี พ.ศ.2563 พบว่าม ีจำนวนประชาชนที ่ ไม ่คาดเข ็มข ัดเม ื ่อข ับขี ่ยานพาหนะ                            
เท่ากับ ........... ราย คิดเป็นร้อยละ........  ซึ่งมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน (หรือลดลง) จากปีที่แล้วร้อยละ ............   
 

8. ร้อยละของประชาชนที่ขับขี่ยานพาหนะโดยใช้ความเร็วเกินกฎหมายกำหนดในพื้นที่ อำเภอ .............
จังหวัด............ 
          จากการสำรวจข้อมูลพฤติกรรมขับขี ่ยานพาหนะโดยใช้ความเร ็วเก ินกฎหมายของประชาชน                        
พ้ืนที่อำเภอ............. จังหวัด............ในปี พ.ศ.2563 พบว่ามีจำนวนประชาชนที่ไม่คาดเข็มขัดเมื่อขับขี่ยานพาหนะ 
เท่ากับ ........... ราย คิดเป็นร้อยละ........  ซึ่ งมีแนวโน้มเพิ ่มขึ ้น (หรือลดลง) จากปีที ่แล้วร้อยละ ............                  
(ตารางที่ ….) 
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2559 2560 2561 2562 2563

สถิติอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่อ าเภอ................... ปี ..........-.........

จ านวนผู้บาดเจ็บ(ราย)

จ านวนผู้บาดเจ็บที่นอน
โรงพยาบาล
จ านวนการเสียชีวิต

จ านวนครั้งการเกิด
อุบัติเหตุทางถนน
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ตารางท่ี …. แสดงพฤติกรรมเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงจากอุบัติเหตุทางถนนในพ้ืนที่อำเภอ.............. จังหวัด............             
ปี พ.ศ. 2563 
 

 

 

ภาพที่ …..  แสดงพฤติกรรมเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงจากอุบัติเหตุทางถนนในพ้ืนที่อำเภอ........... จังหวัด..........                      
ปี พ.ศ. 2563 
 
 

 
 
ที่มา: ข้อมูลจากสถานีตำรวจ…………. อำเภอ…………….. จังหวัด……………………. 

 
9. จำนวนจุดเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ อำเภอ............. จังหวัด............ 

เมื่อพิจารณาข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่อำเภอ............. จังหวัด............ พบว่ามีจุดเสี่ยงต่อการเกิด
อุบัติเหตุทางถนน เท่ากับ ........... แห่ง ซึ่งจุดเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนสามอันดับแรก ได้แก่……….…………. 
รองลงมา คือ………….…………. และ…………..………….(ภาพท่ี ….) 

 

43.33

10.77

60.55

38.2

0 10 20 30 40 50 60 70

ไม่สวมหมวกนิรภัย

ไม่คาดเข็มขัดเมื่อขับขี่ยานพาหนะ

เมาแล้วขับขี่ยานพาหนะ

ขับขี่ยานพาหนะโดยใช้ความเร็วเกินกฎหมายก าหนด

พฤติกรรมเสี่ยงและปัจจยัเสี่ยงจากอุบติัเหตุทางถนนในพ้ืนที่อ าเภอ.............. จังหวัด............ 
ปี พ.ศ. 2563

พฤติกรรมเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง จำนวน (ราย) ร้อยละ 

ประชาชนที่ไม่สวมหมวกนิรภัยเมื่อขับขี่
จักรยานยนต์ 

……………. ……………. 

ประชาชนที่ไม่คาดเข็มขัดเมื่อขับขี่ยานพาหนะ ……………. ……………. 
ประชาชนที่เมาแล้วขับขี่ยานพาหนะ ……………. ……………. 
ประชาชนที่ขับข่ียานพาหนะโดยใช้ความเร็วเกิน
กฎหมายกำหนด 

……………. ……………. 
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ภาพที่ ….. แสดงจุดเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในพ้ืนที่อำเภอ............. จังหวัด............ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10.  ร้อยละของยานพาหนะท่ีมีสภาพไม่ปลอดภัย............. จังหวัด............ 
  เมื่อพิจารณาข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนในพ้ืนที่อำเภอ............. จังหวัด............ระหว่างปี พ.ศ. ...... – ........  
พบว่า  ปี พ.ศ. ....... มีจำนวนของยานพาหนะที่มีสภาพไม่ปลอดภัยเท่ากับมากที่สุด เท่ากับ ...........คัน คิดเป็น  
ร้อยละ…………. รองลงมาคือ ปี พ.ศ. ........... จำนวนของยานพาหนะที่มีสภาพไม่ปลอดภัย เท่ากับ ...........คัน                      
คิดเป็นร้อยละ…………. โดยในปี พ.ศ.2563 พบว่ามีจำนวนของยานพาหนะที่มีสภาพไม่ปลอดภัยเท่ากับ ........... 
คิดเป็นร้อยละ……………..(ตารางที่ ….) 
 

ตารางท่ี .... จำนวนและร้อยละยานพาหนะที่มีสภาพไม่ปลอดภัย ในพ้ืนที่อำเภอ.............. จังหวัด...............   
     

 

ที่มา: ข้อมูลจากสถานีตำรวจ…………. อำเภอ…………….. จังหวัด……………………. /จากการสำรวจข้อมูลอุบัติเหตุทาง
ถนนจากอำเภอ…………….. จังหวัด……………………. 

ปี พ.ศ. จำนวนยานพาหนะที่มีสภาพ 
ไม่ปลอดภัย (ราย) 

ร้อยละยานพาหนะที่มีสภาพ 
ไม่ปลอดภัย 

……………. ……………. ……………. 
……………. ……………. ……………. 
……………. ……………. ……………. 
……………. ……………. ……………. 
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11. สัดส่วนการดำเนินงานได้ตามมาตรฐานการตอบสนองหลังเกิดเหตุ (Response time) EMS  หมายเลข 
1669 อำเภอ............. จังหวัด............ 
 ในปี พ.ศ.2563 พบว่ามีสัดส่วนการดำเนินงานได้ตามมาตรฐานการตอบสนองหลังเกิดเหตุ (Response 
time) EMS หมายเลข 1669 เท่ากับ ........... ซึ่งมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน (หรือลดลง) จากปีที่แล้วร้อยละ ............ 
   
12. จำนวนครั้งของการประชุม ศปถ.อำเภอต่อปี 

เมื่อพิจารณาข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนในพ้ืนที่อำเภอ.......... จังหวัด............ระหว่างปี พ.ศ. ...... – ........
พบว่า ปี พ.ศ. ...... มีจำนวนครั้งของการประชุม ศปถ.อำเภอต่อปี เท่ากับ .......... ครั้ง รองลงมาคือ ปี พ.ศ. ........... 
มีจำนวนครั้งของการประชุม ศปถ.อำเภอต่อปีเท่ากับ ........... ครั้ง (ตารางท่ี …..) 

 

ตารางท่ี ….. แสดงจำนวนครั้งของการประชุม ศปถ.อำเภอต่อปี ในพื้นที่อำเภอ.............. จังหวัด...............   
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา: ข้อมูลจากเลขาศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอ (ศปถ.อำเภอ) อำเภอ…………….. 
จังหวัด………… 
 

ปี พ.ศ. จำนวนครั้งของการประชุม ศปถ.อำเภอต่อปี (ครั้ง) 

……………. ……………. 
……………. ……………. 
……………. ……………. 
……………. ……………. 
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ข้อมูลการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน  
ประเด็นปัญหาความปลอดภัยทางถนน (RTI) 

 พื้นที่อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน  
 
 

     1. ข้อมูลทั่วไป 

       1.1 ประวัติอำเภอทุ่งช้าง               
อำเภอทุ่งช้างในอดีตมีฐานะเป็นแขวงเรียกว่า “แขวงขุนน่าน” ผู้ครองแขวงชื่อ เจ้าพรหมณน่าน 

ปกครองแขวงขุนน่าน ระหว่างปี พ.ศ. ๒๔๖๖ และต่อมาแขวงขุนน่าน ได้รับการยกฐานะเป็นอำเภอ มีชื่อว่า 
“อำเภอและ” โดยมีอาคารที่ว่าการอำเภอ ตั้งอยู่ ณ บ้านเฟือยลุง หมู่ที่ ๙ ตำบลและ ต่อมาได้ย้ายอาคารที่ว่า
การอำเภอมาตั้งใหม่ ณ ที่ปัจจุบันเมื่อปี ๒๕๐๔ ซึ่งเป็นเขตบ้านทุ่งช้าง หมู่ที่ ๒ ตำบลทุ่งช้าง จึงได้เปลี่ยนชื่อ
อำเภอจาก “อำเภอและ” มาเป็น “อำเภอทุ ่งช้าง” จนถึงปัจจุบันนี ้ ปัจจุบัน มีนายสุจิโรจน์ คงเมือง  
ดำรงตำแหน่ง นายอำเภอทุ่งช้าง  
 

“พิพิธภัณฑ์เรืองรอง ส้มสีทองเรืองนาม สาวงามพริ้มพราย ผ้าลายน้ำไหลไทลื้อ  
ยึดถือธรรมะ พระพุทธรูปเจ็ดร้อยปี อนุสรณีย์ทุ่งช้าง" 

 

 1.2 ที่ตั้งและอาณาเขต   
1.2.1 ที่ตั้งและอาณาเขต  

อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่านตั้งอยู่ทางเหนือสุดของจังหวัดน่านบนทางหลวงหมายเลข 
1080 ระยะทางห่างจากจังหวัดน่าน 90 กิโลเมตร มีพื ้นที ่ทั ้งหมด 806 ,731 ตารางกิโลเมตร หรือ 
504,206.875 ไร่ โดยมีอาณาเขต ดังนี้ 

ทิศเหนือ       ติดกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
ทิศตะวันออก  ติดกับอำเภอเฉลิมพระเกียรติ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน 
ทิศใต้           ติดกับอำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน 
ทิศตะวันตก    ติดกับอำเภอสองแคว จังหวัดน่าน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

  
  ภาพที่ 1 แผนที่อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน  
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   1.2.2 การรักษาความสงบ (หลักเขตแดนไทย - สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว) 
ด้วยสถานการณ์ในปัจจุบันได้เปลี่ยนไปมีความมั่นคงมากขึ้นจะเห็นได้จากความสัมพันธ์

ระหว่างไทย – ลาว ที่ผ่านมาแต่อย่างไรก็ตามเนื่องจากเป็นอำเภอชายแดนจึงมีหน่วยงานที่เกี ่ยวข้องกับ  
ความมั่นคงดังนี้คือกองร้อยทหารพรานที่ 3206 ฐานปฏิบัติการห้วยสะแตง, กองร้อยทหารพราน 3201  
ฐานปฏิบัติการบ้านปางแก บ้านมณีพฤกษ์ , สถานีตำรวจภูธรอำเภอทุ่งช้าง, สถานีตำรวจภูธรตำบลงอบ , 
หมู่บ้านป้องกันตัวเองชายแดนจำนวน 2 หมู่บ้าน, หมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตัวเอง จำนวน 30 หมู่บ้าน  
ดังตารางที่ 1 และ 2 

ตารางท่ี 1 หลักเขตแดนไทย - สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว พ้ืนที่อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน 
หลักเขตแดน 
หมายเลข 

แบบหลัก 
เขตแดน 

พิกัดหลัก 
เขตแดน 

วัสดุ
ก่อสร้าง 

การก่อสร้าง
เสร็จ 

สถานที่ต้ังหลักเขตแดน 

3 – 04 2 PB 863554 ลาว 16 ธ.ค.40 บ้านน้ำสอดเกา่ ต.ชนแดน อำเภอสองแคว 
3 – 05 2 PB 891584 ไทย 12 ม.ค.41 บ้านห้วยสะแตง ตำบลงอบ อำเภอทุ่งช้าง 
3 – 06 2 PB 914606 ไทย 14 ม.ค.41 บ้านห้วยสะแตง ตำบลงอบ อำเภอทุ่งช้าง 
3 – 07 2 PB 932628 ไทย 17 ม.ค.41 บ้านห้วยสะแตง ตำบลงอบ อำเภอทุ่งช้าง 
3 – 08 2 PB 943646 ลาว 19 ม.ค.41 บ้านห้วยสะแตง ตำบลงอบ อำเภอทุ่งช้าง 
3 – 09 2 PB 968681 ลาว 23 มี.ค.41 บ้านน้ำเลียง ตำบลปอน อำเภอทุง่ช้าง 
3 – 10 2 PB 988718  รอการเจรจา บริเวณภูสามเส้า 
3 – 11 2 QB 016705 ไทย 11 เม.ย.41 บ้านปางหก ตำบลห้วยโก๋น อำเภอเฉลิมพระเกียรติฯ 
3 – 12 2 QB 047707 ไทย 22 เม.ย.41 บ้านปางหก ตำบลห้วยโก๋น อำเภอเฉลิมพระเกียรติฯ 

 

ตารางท่ี 2 ช่องทางเข้า – ออกธรรมชาติและจุดผ่อนปรนด้านการค้าชายแดนไทย – ลาวในพ้ืนที่  
    อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน 

ลำดับ หมู่บ้านในชายแดนไทย หมู่บ้านในชายแดน สปป.ลาว ช่องทางเข้า – ออกธรรมชาติ  
และจุดผ่อนปรนด้านการค้า 

1 บ้านน้ำสอด หมู่ที่ 8, หมู่ที่ 12 ตำบลและ บ้านห้วยแต เมืองเชียงฮ่อน ช่องทางบ้านน้ำสอด 
2 บ้านห้วยสะแตง หมู่ที่ 2 ตำบลงอบ บ้านป่าหว้าน, บ้านลับ, 

บ้านดอนไชเมืองเชียงฮ่อน 
จุดผ่อนปรนบ้านห้วยสะแตง (ช่องทางดอยลม) 

3 บ้านภูคำ หมู่ที่ 3 ตำบลงอบ บ้านแกเมืองเชียงฮ่อน ช่องทางบ้านภูคำ 
4 บ้านน้ำเลียง หมู่ที่ 1 ตำบลปอน บ้านห้วยหยวก เมืองเชียงฮ่อน ช่องทางห้วยเฮี้ย  
5 บ้านเฉลิมราช หมู่ที่ 8 ตำบลปอน บ้านปง, บ้านดอนไช เมืองเชียงฮ่อน ช่องทางปุกป่าติ้ว, ช่องทางปุกป่าไร่,ช่องทางขุน

ห้วยลึก, ช่องทางขุนน้ำปาง 
รวม 6  หมู่บ้าน 8  หมู่บ้าน 8  ช่องทาง 

 

1.2.3 ช่องทางพ้ืนที่ อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน   
1) ช่องทางบ้านภูคำ พิกัด PB 900590 ลักษณะช่องทางเป็นเส้นทางเดินเท้า กว้างประมาณ 

1 - 2 เมตร ลักษณะภูมิประเทศบริเวณช่องทางเป็นสันเขา มีป่าไม้เบญจพรรณ สลับกับป่าโปร่งหมู่บ้านที่อยู่
ใกล้ช่องทางในเขตไทย ได้แก่ บ้านภูคำ (PB 950553) ตำบลงอบ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน ระยะทาง
ประมาณ 9 กิโลเมตร หมู่บ้านในเขตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ได้แก่ เมืองเชียงฮ่อน (PB 8969) 
แขวงไชยบุรี 

2) ช่องทางบ้านห้วยสะแตง พิกัด PB 944646 ลักษณะช่องทางเป็น ถนนดินลูกรัง กว้าง
ประมาณ 6 - 6 เมตร รถยนต์วิ่งผ่านเข้า – ออก ได้ตลอดปี ในห้วงฤดูฝน ต้องใช้รถยนต์ขับเคลื่อน 4 ล้อ  
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อยู่ใกล้หลักเขตแดน ที่ 3  - 09 เป็นจุดผ่อนปรนการค้าขายระหว่าง ราษฎรไทย – สปป.ลาว เปิดทุกวันที่ 15 
และ 30 ของทุกเดือน ลักษณะภูมิประเทศบริเวณช่องทางเป็นสันเขา มีป่าไม้เบญจพรรณ สลับกับป่าโปร่ง 
หมู ่บ้านที ่อยู ่ใกล้ช่องทางในเขตไทย ได้แก่ บ้านห้วยสะแตง (PB 994629) ตำบลงอบ อำเภอทุ่งช้าง  
จังหวัดน่าน ระยะทางประมาณ 7 กิโลเมตร หมู่บ้านในเขตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ได้แก่  
บ้านป่าว่าน (PB 903677) เมืองเชียงฮ่อน แขวงไชยบุรีฯ ระยะทางจาก เมืองเชียงฮ่อน (PB 8969)  
ถึงช่องทาง ประมาณ  14 กิโลเมตร  

3) ช่องทางปุกป่าไร่ บ้านน้ำเลียง พิกัด QB 016706 ลักษณะช่องทางเป็นเส้นทางเดินเท้า 
กว้างประมาณ 1 - 2 เมตร ลักษณะภูมิประเทศบริเวณช่องทางเป็นภูเขาสูง มีป่าไผ่และป่าไม้เบญจพรรณ 
หมู่บ้านที่อยู่ใกล้ช่องทางในเขตไทย ได้แก่ บ้านน้ำเลียง (QB 023638) ตำบลปอน อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน 
หมู่บ้านในเขตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ได้แก่ เมืองเชียงฮ่อน (PB 8969) แขวงไชยบุรีฯ  

4) ช่องทางกิ่วศาลาน้อย พิกัด QB 065706 ชาวบ้านเรียกว่า ช่องทาง “ห้วยฮ่าง” หรือ
ช่องทาง “ภูดู่” ลักษณะของช่องทางเป็นเส้นทางเดินเท้า กว้างประมาณ 1 เมตร ลักษณะภูมิประเทศบริเวณ
ช่องทางเป็นภูเขาสูง มีป่าไม้หนาทึบ สลับกับป่าไผ่ อยู่ใกล้หลักเขตแดนที่ 3 - 11 ไปทางทิศตะวันออก 
ประมาณ 150 เมตร หมู่บ้านที่อยู่ใกล้ช่องทางในเขตไทย ได้แก่ บ้านน้ำเลียง(QB 023638) ตำบลปอน 
อำเภอทุ่งช้าง บ้านปางหก (QB223655) ตำบลห้วยโก๋น อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน หมู่บ้านใน 
เขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ได้แก่บ้านห้วยหยวก (ไม่ทราบพิกัด) บ้านหมกสะตุ (QB 1479)  
เมืองเชียงฮ่อน แขวงไชยบุรีฯ 

 

ตารางที่ 3 สรปุข้อมูลสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ที่เป็นภัยคุกคามด้านความมั่นคง อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน 
ลำดับ หัวข้อ/ประเด็น รายละเอียดปัญหา 

1 การแพร่ระบาด 
ของยาเสพติด 

ยังพบวา่มีการใช้สารเสพติดอยู่ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
  - ประเภทสารเมทแอมเฟตามีน (ยาบ้า) พบว่า มีการใช้ในกลุ่มอาชีพรับจ้าง โดยเฉพาะ
เจ้าหน้าที่บริการ (เด็กท้ายรถ) รถโดยสารปรับอากาศ /รถโดยสารประจำทาง ซึ่งพบว่าบาง
รายมีการพัฒนาขึ้นเป็นผู้ค้ารายย่อย 
  - ประเภทสารระเหย (กาว) พบว่า มีการใช้ในกลุ่มวัยรุ ่นนอกสถานศึกษา โดยเฉพาะ
หมู่บ้าน/ชุมชน ที่เป็นชาวเขาเผ่าม้ง ซึ่งมีลูกมาก/การดูแลเอาใจใส่/ให้การศึกษาไม่ทั่วถึง  
  - ประเภทฝิ่น พบว่า มีการเสพฝิ่นในกลุ่มวยัแรงงานของหมู่บ้าน/ชุมชนที่เปน็ชาวเขา 

2 ผู้หลบหนีเข้าเมือง ยังพบว่ามีการลักลอบ หลบหนีเข้าเมืองของราษฎรสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวอยู่ 
เช่น ในรอบมกราคม ถึงมิถุนายน 2553 มีการจับกุมและผลักดันราษฎร สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว ที่หลบหนีเข้าเมืองในข้อหาเข้ามาในราชอาณาจักร โดยไม่ผ่าน
ช่องทางตรวจคนเข้าเมือง จำนวน 11 คน 

3 การค้ามนุษย ์ ยังปรากฏข่าวสารนายทนุนอกพื้นที่เข้ามาติดต่อว่าจ้างบุคคลในพื้นที่จดัหาแรงงานต่างด้าว
เพื่อส่งออกไปทำงานนอกพื้นที ่

4 ประชากรแฝง ยังปรากฏข่าวสารมีราษฎรสาธารณรัฐประชาธปิไตยประชาชนลาวลักลอบเข้ามาอาศัยอยู่
กับญาติเพื่อทำงานรบัจ้างในพื้นที่และหากมีโอกาสก็จะออกไปทำงานนอกพื้นที่  

5 การลักลอบ 
ค้าสิ่งผิดกฎหมาย 

ยังปรากฏข่าวสาร มีการลักลอบค้าสิ่งผิดกฎหมาย (สุราเถ่ือน) ซึ่งนำเข้ามาตามช่องทางผ่าน
แดนตามธรรมชาติที่มีอยู่หลายช่องทาง 

6 การลักลอบตัดไมท้ำลาย
ป่าและการทำลาย
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

ยังมีการลักลอบตัดไม้ทำลายป่าและการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะในพื้นที่
หมู่บ้านที่เปน็ชาวไทยภูเขาเผ่ามง้ มีอัตราการขยายตัวของประชากรสูงมาก  
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1.2.4 ข้อมูลทั่วไปของหมู่บ้านแนวชายแดน 
อำเภอทุ ่งช้าง จังหวัดน่าน เป็นอำเภอที ่มีเขตพื้นที ่ต ิดต่อชายแดนประเทศเพื ่อนบ้าน

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีระยะทางยาวรวม 36 กิโลเมตร ท้องที่ 3 ตำบล 6 หมู่บ้าน คือ 
• ตำบลปอน ได้แก่ บ้านน้ำเลียง หมู่ที่ 1 บ้านเฉลิมราช หมู่ที่ 8   
• ตำบลงอบ ได้แก่ บ้านห้วยสะแตง หมู่ที่ 2 บ้านภูคำ หมู่ที่ 3   
• ตำบลและ ได้แก่ บ้านน้ำสอด หมู่ที่ 8 บ้านน้ำสอด หมู่ที่ 12   

ตลอดทั้ง มีช่องทางผ่านแดน จุดผ่อนปรนบ้านห้วยสะแตง และจุดผ่านแดนเป็นช่องทา งทางธรรมชาติ 
อีกหลายจุด ซึ่งเขตพื้นที่ติดต่อที่มีระยะทางยาวรวม 36 กิโลเมตร และมีช่องทางเข้า - ออก หลายช่องทาง  
ทำให้การดูแล ป้องกันปัญหาต่าง ๆ ของหน่วยงานที่มีภารกิจตามแนวชายแดนไม่ทั ่วถึง และกำลังพล  
ไม่เพียงพอ จึงทำให้เกิดปัญหาต่าง ๆ เช่น ปัญหาอาชญากรรม การลักลอบขนส่งสินค้าที ่ผิดกฎหมาย  
การลักลอบค้าสัตว์ การลักลอบค้ายาเสพติด การลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมาย การบุกรุกทรัพยากรธรรมชาติ
และอ่ืน ๆ 

1.2.5 เส้นทางคมนาคมที่สำคัญ 
1) ถนนลาดยางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 101 สายน่าน – ทุ่งช้าง  
2) ถนนลาดยางทางหลวงชนบทสายบ้านงอบเหนือ หมู่ที ่ 5 ถึงบ้านห้วยสะแตง หมู่ที ่ 2  

ตำบลงอบ  
3) ถนนลาดยางทางหลวงชนบทสายบ้านวังผา หมู่ที่ 7 ถึงบ้านน้ำสอด หมู่ที่ 12 ตำบลและ  
4) ถนนลาดยางทางหลวงชนบทสายบ้านนาหนุน หมู ่ที ่ 4 ตำบลเปือ อำเภอเชียงกลาง  

ถึงบ้านมณีพฤกษ์ หมู่ที่ 11 ตำบลงอบ  
5) ถนนดินลูกรังสายบ้านวังผา หมู่ที่ 7 ถึงบ้านน้ำพิ หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งช้าง  
6) ถนนดินลูกรังสายบ้านสลี หมู่ที่ 1 ถึงบ้านน้ำพิ หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งช้าง  
7) ถนนดินลูกรังสายบ้านหล่ายทุ่ง หมู่ที่ 3 ตำบลปอน ถึงบ้านห้วยสะแตง หมู่ที่ 2 ตำบลงอบ  
 

1.2.6 แม่น้ำสำคัญท่ีไหลผ่าน มีดังนี ้
1) แม่น้ำน่าน       2) ลำน้ำและ       3) ลำน้ำเลียบ    4) ลำน้ำงอบ      
5) ลำน้ำหลุ    6) ลำน้ำแงน        7) ลำน้ำปอน     8) ลำนำ้พิ    
9) ลำน้ำเพาะ     10) ลำน้ำสอด 

   

1.2.7 สภาพภูมิประเทศ  
ลักษณะภูมิประเทศทั่วไปของอำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน เป็นภูเขาสูงสลับซับซ้อนพื้นที่ 

เป็นภูเขาถึงร้อยละ 90  
1.2.8 สภาพภูมิอากาศ 

ลักษณะภูมิอากาศทั ่วไปของอำเภอทุ ่งช้าง จังหวัดน่าน จะมีอากาศร้อนจัดในฤดูร้อน 
หนาวจัดในฤดูหนาวและฝนตกชุกในฤดูฝน   
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1.3 ข้อมูลการปกครอง 
  1.3.1 การแบ่งเขตการปกครอง 

 อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน แบ่งการปกครองออกเป็น 4 ตำบล 40 หมู่บ้าน ดังนี้ 
 
 

 

โดยจำนวน 40 หมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้าน อพป. 30 หมู่บ้าน (เป็นหมู่บ้านป้องกันตัวเองชายแดน 
2 หมู ่บ้าน) เป็นหมู ่บ้าน กม. ที ่จ ัดตั ้งตามกฎหมาย จำนวน 8 หมู ่บ้าน (อยู ่ในเขตเทศบาลเต็มพื ้นที่  
2 หมู่บ้านในเขตบางส่วน 6 หมู่บ้าน) หมู่บ้านชายแดน 6 หมู่บ้าน (บ้านน้ำเลียง หมู่ที ่ 1 บ้านเฉลิมราช  
หมู่ที่ 8 ตำบลปอน บ้านน้ำสอด หมู่ที่ 8 บ้านน้ำสอด หมู่ที่ 12 ตำบลและ บ้านห้วยสะแตง หมู่ที่ 2 บ้านภูคำ 
หมู่ที่ 3 ตำบลงอบ)  

 

1.3.2 การปกครองส่วนท้องถิ่น  
อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน มีหน่วยบริหารราชการส่วนท้องถิ่น 5 แห่ง คือ เทศบาลตำบล 

จำนวน 2 แห่ง และองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 3 แห่ง ดังนี้ 
1) องค์การบริหารส่วนตำบล        2) องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งช้าง 
3) เทศบาลตำบลงอบ                4) องค์การบริหารส่วนตำบลปอน 
5) เทศบาลตำบลทุ่งช้าง  

 

1.3.3 สถานที่ราชการ และรัฐวิสาหกิจที่สำคัญ 
1) ที่ทำการอำเภอทุ่งช้าง                                           
2) สำนักงานที่ดินอำเภอทุ่งช้าง                                     
3) สถานีตำรวจภูธรทุ่งช้าง สถานีตำรวจภูธรงอบ                 
4) ด่านศุลกากรอำเภอทุ่งช้าง                                        
5) หน่วยจัดการต้นน้ำ 8 แห่ง                                      
6) โครงการพัฒนาพ้ืนที่เพ่ือความม่ันคง (พมพ.) 2 แห่ง        
7) หน่วยป้องกันรักษาป่า 2 แห่ง  
8) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอทุ่งช้าง 1 แห่ง 
9) ไปรษณีย์ 1 แห่ง 
10) โรงพยาบาลทุ่งช้าง                 
11) สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุ่งช้าง      
12) รพ.สต. 4 แห่ง สสช. 3 แห่ง             
13) เทศบาล 2 แห่ง อบต. 3 แห่ง 
14) โรงเรียนมัธยมทุ่งช้าง 
15) โรงเรียนประถมศึกษา 13 แห่ง 

1.3.4 ระบบสาธารณูปโภค 
ในพ้ืนที่อำเภอทุ่งช้าง มีไฟฟ้าใช้ทุกหมู่บ้าน มีระบบน้ำของเทศบาล จำนวน 1 แห่ง และอบต. 

จำนวน 5 แห่งและระบบประปาภูเขา ร้อยละ 80 ของหมู่บ้านทั้งหมด 
 

1) ตำบลทุ่งช้าง    ประกอบด้วย จำนวน  7   หมู่บ้าน 
2) ตำบลและ         ประกอบด้วย จำนวน  14 หมู่บ้าน 
3) ตำบลงอบ          ประกอบด้วย จำนวน  11 หมู่บ้าน 
4) ตำบลปอน        ประกอบด้วย จำนวน  8   หมู่บ้าน 
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1.3.5 การเมือง 
ประชาชนอำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน มีความสนใจในด้านการเมืองพอสมควร โดยเห็นได้จาก

การเลือกตั้งสมาชิกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2550 ผู้มีสิทธิเลือกตั้งจำนวน 12,572  
มีผู้มาใช้สิทธิจำนวน 8,715 คน ร้อยละ 69.31 บัตรดี 87.09 บัตรเสียร้อยละ 10.52 บัตรไม่ประสงค์
ลงคะแนน 2.39 และมีการประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็น เช่น การคัดเลือก
โครงการที่รัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณมาให้ 

 

 1.4 โครงสร้างประชากร 
 1.4.1 ประชากรภาพรวม 

 ประชากรที่รับผิดชอบของอำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน มีจำนวนประชากรทั้งหมด 18 ,733 
คน โครงสร้างประชากรอำเภอทุ่งช้างกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์อย่างรวดเร็ว โดยพบว่า  
ในปี 2557 มีสัดส่วนประชากรผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) เพียงร้อยละ 10.14 และเพิ่มขึ้นสูงถึงร้อยละ 17.22 
ในปี 2563 ดังรายละเอียดในรูปภาพที่ 2 

 
รูปภาพที่ 2 ปิรามิดประชากรปี 2557 กับ 2563 

 

ปี 2563 อำเภอทุ่งช้างมีประชากร 18,733 คน ประกอบด้วย 6  กลุ่มชาติพันธุ์ ได้แก่ 
กลุ่มชาติพันธุ์ม้ง กลุ่มชาติพันธุ์ลั๊วะหรือถิ่น กลุ่มชาติพันธุ์พื้นเมือง กลุ่มชาติพันธุ์ไทลื้อ กลุ่มชาติพันธุ์เหาะ 
กลุ่มชาติพันธุ ์ขมุ เมื่อพิจารณารายกลุ่มชาติพันธ์ พบว่ากลุ่มชาติพันธ์ที ่มีจำนวนประชากรมากที่สุด คือ  
กลุ่มชาติพันธุ์ม้ง จำนวน 6,836 คน (ร้อยละ 36.49) กลุ่มชาติพันธุ์ลั๊วะหรือถิ่น จำนวน 4,078 คน (ร้อยละ 
21.77) กลุ่มชาติพันธุ์พื้นเมือง จำนวน 2,758 คน (ร้อยละ 14.72) (ตารางท่ี 4) 
 

ตารางท่ี 4 ข้อมูลประชากรอำเภอทุ่งช้าง จำแนกรายกลุ่มชาติพันธุ์ ปี 2563 
กลุ่มชาติพันธุ์ จำนวน ร้อยละ 

กลุ่มชาติพันธุ์ม้ง 6,836 36.49 
กลุ่มชาติพันธุ์ลั๊วะหรือถิ่น 4,078 21.77 
กลุ่มชาติพันธุ์พื้นเมือง 2,758 14.72 
กลุ่มชาติพันธุ์ไทลื้อ 2,463 13.15 
กลุ่มชาติพันธุ์เหาะ 1,605 8.57 
กลุ่มชาติพันธุ์ขมุ 993 5.3 
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              2. ข้อมูลด้านสุขภาพทั่วไป 

       2.1 ข้อมูลโรคและภัยสุขภาพที่เกิดขึ้นในอำเภอทุ่งช้าง จำแนกตามชาติพันธุ์ 
ในปี 2550 ทั้ง 6 กลุ่มชาติพันธุ์ การมีวิถีชีวิต ความเชื่อที่แตกต่างกันทำให้มีประเด็นโรคที่

แตกต่างกัน โดยพบว่าตั้งแต่ปี 2550 - 2558 มีประเด็นโรคและภัยสุขภาพที่เกิดขึ้นกับแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์ 4 
ประเด็นปัญหาประกอบด้วย ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยเรียนและปัญหาการพยายามฆ่าตัวตายในกลุ่ มชาติพันธุ์
ม้ง ปัญหาอุบัติเหตุจราจรทางถนนและปัญหาโรคความดันโลหิตสูง/เบาหวานในกลุ่มชาติพันธุ์พ้ืนเมือง ดังเสนอ
รายละเอียดในตารางที่ 5 และเมื่อพิจารณาเฉพาะประเด็นอุบัติเหตุจราจรทางถนน พบว่าแต่ละตำบลมี  
กลุ่มชาติพันธุ์ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงสูงสุดในการเกิดอุบัติเหตุจราจรทางถนน คือ  

• ตำบลปอน พบความเสี่ยงในพฤติกรรมดื่มแล้วขับขี่ในชาติพันธุ์เหาะ โดยเฉพาะวัยรุ่น  
วัยแรงงานและวัยผู้สูงอายุ  

• ตำบลงอบ พบความเสี่ยงในพฤติกรรมดื่มแล้วขับขี่ในชาติพันธุ์ไทลื้อ โดยเฉพาะกลุ่ม
ผู้สูงอายุและวัยแรงงาน 

• ตำบลและ พบความเสี่ยงในพฤติกรรมขับขี่รถเร็วในชาติพันธุ์ม้ง โดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่น  
ซึ่งพบในกลุ่มชาติพันธุ์ม้งในตำบลทุ่งช้างอีก 2 หมู่บ้านด้วย 

• ตำบลทุ่งช้าง พบความเสี่ยงในพฤติกรรมดื่มแล้วขับขี่ในชาติพันธุ์พื ้นเมือง และลั๊วะ 
โดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่น วัยแรงงาน และวัยผู้สูงอายุ 
 

ตารางท่ี 5 ความชุกของโรคและภัยสุขภาพที่เกิดขึ้นในอำเภอทุ่งช้าง จำแนกตามชาติพันธุ์ 

ชาติพันธุ์ 
ความชุก (ร้อยละ) ของโรคและภัยสุขภาพตั้งแต่ปี 2550 - 2558 

การตั้งครรภ์      
ในวัยเรียน 

อุบัติเหตุจราจร
ทางถนน 

พยายาม          
ฆ่าตัวตาย 

ความดันโลหิตสูง/
เบาหวาน 

กลุ่มชาติพันธุ์ม้ง  66.14 3.23 40.74 3.86 
กลุ่มชาติพันธุ์ลั๊วและขมุ  13.39 25.81 14.81 13.39 
กลุ่มชาติพันธุ์พ้ืนเมือง 17.33 54.83 22.22 66.71 
กลุ่มชาติพันธุ์ไทลื้อ  1.57 9.68 11.11 14.71 
กลุ่มชาติพันธุ์เหาะ 1.57 6.45 3.70 1.32 

 

รูปภาพที่ 3 พฤติกรรมเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุจราจรทางถนนจำแนกรายตำบลและชาติพันธุ์ 
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❖ สรุปประเด็นปัญหาด้านสุขภาพที่ต้องดำเนินการตั้งแต่ปี  2559 
ตารางท่ี 6 สรุปประเด็นปัญหาสุขภาพท่ีต้องดำเนินการตั้งแต่ปี 2559 

ปัญหา 
สุขภาพตามกลุ่มวยั 

ปัญหาระบบบริการ ปัญหาระบบ
บริหาร OPD IPD Refer out Unplan refer 

IPD 
รง.506 เสียชีวิต ดัชนีชี้วัดคุณภาพ

ภาพบริการ 
1) อนามยัแมแ่ละเด็ก 
- หญิงตั้งครรภ์โลหิตจาง 
- ขาดออกซิเจนในเด็ก
แรกเกิด 
- LBW 
- ภาวะโภชนาการในเดก็  
0 - 72 เดือน 

1) ผู้ป่วยโรค
ความดันโลหิต
สูง ที่เป็น 
Stoke 

1) โรคระบบ
ทางเดนิอาหาร 

1) ผู้ป่วย
Orthopedic 

1) Appendic 1) อุจจาระร่วง อัตราการฆ่าตัว
ตายสำเร็จ 

อัตราการส่งต่อผู้ป่วย
MI ภายใน 30 นาท ี

การจดัเก็บ
รายได้ค่า
รักษาพยาบาล
จ่ายตรง, สทิธิ 
UC 

2) เสียชีวิตอุบัติเหตุ
จราจร 

2) โรคปอดอุด
กั้นเรือ้รัง 
(COPD) 

2) โรคCOPD 2) Appendic 2) Sepsis 2) TB อัตราตายจาก
โรคมะเร็ง 
เต้านม 

ร้อยละผุ้ป่วย
เบาหวานทีม่ีค่า
HbA1C<7 

การซ้ือวัสดุ
สำนักงานไม่
เป็นไปตามแผน 

3) ปัญหาการตั้งครรภ์ใน
วัยรุน่ 

3) อัตราการเกดิ 
ภาวะแทรกซ้อน
ทางตา ไต เท้า,   

3) ปอดบวม 3) Stroke  3) Strepto 
coccus suis 

เสียชวีิตจาก
อุบัติเหตุจราจร 

อัตราการเกิด
ภาวะแทรกซ้อนตา
ไตเท้าผู้ป่วย
เบาหวาน 

การนิเทศไม่
เป็นไปตามแผน 

4) อัตราการฆ่าตัวตาย
สำเร็จ 

 4) CA ระยะ
สุดท้าย 

      

5) เด็ก 3 - 5 ปี มีปัญหา
โรคฟันผ ุ

        

6) การดูแลผู้ป่วยระยะ
สุดท้ายโรคมะเร็ง 

        

2.2 ข้อมูลทรัพยากรสุขภาพ 
 2.2.1 บุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุข   

อำเภอทุ่งช้างมีโรงพยาบาลขนาด 30 เตียง 1 แห่งมีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 4 แห่ง 
สถานบริการสาธารณสุขชุมชน (สสช.) 3 แห่ง ปี พ.ศ. 2563 อำเภอทุ่งช้าง มีบุคลากรทางการแพทย และ
สาธารณสุข 7 ประเภท ได้แก แพทย ทันตแพทย เภสัชกร นักเทคนิคการแพทย์ พยาบาลวิชาชีพ เจ้าพนักงาน
สาธารณสุขชุมชน นักวิชาการสาธารณสุข จำนวนทั้งสิ้น 61 คน แบ่งเป็น แพทย์จำนวน 3 คน ทันตแพทย์ 
จำนวน 2 คน เภส ัชกร จำนวน 4 คน พยาบาลว ิชาช ีพ จำนวน 31 คน เจ ้าพนักงานสาธารณสุข  
จำนวน 5 คน และนักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 14 คน (ตารางที่ 4) 
ตารางท่ี 7 จำนวนของบุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุข อำเภอทุ่งช้าง ปี พ.ศ. 2563  
              จำแนกตามสถานที่ปฏิบัติงาน 

สถานที่ปฏิบัติงาน 
จำนวนของบุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุข 

แพทย์ 
 

ทันต
แพทย์ 

เภสัชกร นักเทคนิค
การแพทย์ 

พยาบาล
วิชาชีพ 

เจ้าพนักงาน
สาธารณสุข 

นักวิชาการ 
สาธารณสุข 

โรงพยาบาลทุ่งช้าง 3 2 4 2 24  4 
รพ.สต.และ     2  2 
รพ.สต.งอบ     1  3 
รพ.สต.ปอน     1 2 1 
รพ.สต.บ้านปางแก     1 2  
สสช.บ้านมณีพฤกษ ์      1 2 
สสช.บ้านน้ำสอด     1  2 
สสช.บ้านห้วยสะแตง     1   

รวมทั้งสิ้น 3 2 4 2 31 5 14 
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             3. ข้อมูลด้านสังคม  
 

3.1 สถานบันการศึกษา 
อำเภอทุ่งช้างมีสถานบันการศึกษา แบ่งเป็นประเภท ดังนี้ 
3.1.1 การศึกษาในระบบ จำนวน 14 แห่ง 

• โรงเรียนสังกัดสำนักงานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานน่านเขตการศึกษาที่ 2 จำนวน 13 แห่ง 
• โรงเรียนมัธยมทุ่งช้าง สังกัด สพม. เขต 37 (แพร่ - น่าน) จำนวน 1 แห่ง  

3.1.2 ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียน จำนวน 1 แห่ง            
3.1.3 โรงเรียนปริยัติธรรม จำนวน 1 แห่ง 
3.1.4 ห้องสมุดประชาชน จำนวน 1 แห่ง  
3.1.5 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 12 แห่ง 
 

 3.2 ข้อมูลศาสนสถาน  
   ประชากรส่วนใหญ่ของอำเภอทุ่งช้าง นับถือศาสนาพุทธ ซึ่งมีศาสนสถานที่สำคัญในอำเภอ เช่น 
ศาสนาพุทธ ศาสนาคริสต์ ในปัจจุบันอำเภอทุ่งช้าง มีข้อมูลทางศาสนา ดังนี้   

3.2.1 ศาสนาพุทธ : มีพระภิกษุสงฆ์ จำนวน 27 รูป สามเณร จำนวน 59 รูป พุทธศาสนิกชน 
จำนวน 14,982  คน มีศาสนสถานสำคัญ ดังนี้    

            - วัด จำนวน 12 แห่ง  
            - สำนักสงฆ์ จำนวน 6 แห่ง  
3.2.2 ศาสนาคริสต์ : โบสถ์คริสต์ จำนวน 2 แห่ง ตั้งที่บ้านน้ำสอด หมู่ 12 และบ้านน้ำสอด หมู่ 8 

ตำบลและ มีคริสตศาสนิกชน จำนวน 45 คน 

 

 3.3 ขนบธรรมเนียมประเพณีสำคัญของอำเภอ 
อำเภอทุ่งช้าง เป็นอำเภอเล็กๆ ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีประเพณีสำคัญ คือ  
• ประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ ตานก๋วยสลาก จัดในเดือน พฤศจิกายน จัดทุกตำบล 
• งานรำลึกวีรชน อนุสรณีย์ พตท. วันที่ 3 กุมภาพันธ์ ณ ตำบลทุ่งช้าง 
• ประเพณีวัฒนธรรมไทยลื้อ งานปี๋ใหม่เมือง (สงกรานต์) จัดในวันที่ 13 - 15 เมษายนจัดที่

ตำบลงอบและตำบลและ 
• งานนมัสการพระธาตุภูเพียง (วันสำคัญทางศาสนา) จัดในเดือนพฤษภาคม  - มิถุนายน  

(วันวิสาขบูชา) จัดที่ตำบลและ  
• งานปีใหม่ม้ง จัดในเดือน ธันวาคม - มกราคม จัดที่บ้านมณีฤกษ์ ตำบลงอบ บ้านน้ำสอด 

ตำบลและ บ้านปางแก ตำบลทุ่งช้าง 
• งานกินดอกดำ ดอกแดง ชาวไทยภูเขา เช่น ถิ่น ม้ง ขมุ เหาะ ตำบลงอบ, ปอน 
• การเลี้ยงผีเมือง ผีประจำตระกูล ผีไร่ ผีนา จัดทุกตำบล    

 
 
 
 
 
 

สํา
นัก

งาน
คณ

ะก
รรม

กา
รผ
ู้ทร
งค
ุณวุ

ฒิ 
กร
มค
วบ
คุม
โรค



คู่มือการพัฒนาชุดดชันีชี้วดัจำเป็นในการป้องกันควบคุมโรคที่เป็นปญัหาระดับอำเภอ 
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน (District Quality of life Profile : DQP_DC)  

สำนักงานคณะกรรมการผูท้รงคณุวุฒิ กรมควบคุมโรค 

163 

           4. ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ 
 

4.1 อาชีพหลัก 
ประชากรอำเภอทุ่งช้าง ร้อยละ 90 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีพื้นที่ทางการเกษตรทั้งหมด 

26,326 ไร่ พืชเศรษฐกิจ คือ ข้าว ข้าวโพด ส้มสีทอง ลิ้นจี่ ฝ้าย กะหล่ำปลี มะม่วง เงาะ และบางส่วน เลี้ยงสัตว์ 
เช่น โค กระบือ แพะ สุกร เป็ด ไก่ 

4.2 การบริการ  
• ตลาดสดเทศบาล จำนวน 2 แห่ง 
• โรงสุรากลั่นชุมชน จำนวน 3 แห่ง 

 

5. ข้อมูลด้านอุบัติเหตุจราจรทางถนนที่เพิ่มขึ้น จากการสร้างโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้า 
จากการที่มีทางหลวงแผ่นดินสาย 101 ตัดผ่านพื้นที่อำเภอทุ่งช้างเข้าสู่อำเภอเฉลิมพระเกียรติฯ        

ซึ่งขณะนี้มีการเพ่ิมขึ้นของยานพาหนะที่เกี่ยวข้องกับการสร้างโรงงานและผลิตกระแสไฟฟ้า ของโรงไฟฟ้าหงสา  
ที่ตั้งอยู่ในเมืองหงสาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ทำให้ที่ผ่านมาเกิดอุบัติเหตุจากการขนส่ง  พบว่า 
มีหมู่บ้านในพ้ืนที่เสี่ยงที่มีโอกาสได้รับผลกระทบจากการเกิดอุบัติเหตุการขนส่งสารเคมีที่ใช้ในกระบวนการผลิต
กระแสไฟฟ้า จำนวน 24 หมู่บ้าน ดังนี้ 

• ตำบลทุ่งช้าง จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด 7 หมู่บ้านมีหมู่บ้านที่อยู่ติดทางหลวงแผ่นดินสาย 101 
จำนวน 5 หมู่บ้าน คือ บ้านทุ่งช้าง บ้านแพะกลาง บ้านสลี บ้านทุ่งผึ้ง บ้านห้วยยาง 

• ตำบลและ จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด 14 หมู่บ้านมีหมู่บ้านที่อยู่ติดทางหลวงแผ่นดินสาย  101 
จำนวน 7 หมู่บ้าน คือ บ้านทุ่งอ้าว บ้านศาลา บ้านดอนชัย บ้านประดู่ บ้านเวียงสอง บ้านสันกลาง บ้านเฟือยลุง 

• ตำบลงอบ จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด 11 หมู่บ้าน มีหมู่บ้านที่อยู่ติดทางหลวงแผ่นดินสาย 101 
จำนวน 5 หมู่บ้าน คือบ้านงอบศาลา บ้านทุ่งสุน บ้านงอบเหนือ บ้านใต้ร่มโพธิ์ทอง บ้านน้ำลาด 

• ตำบลปอน จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด 8 หมู่บ้าน มีหมู่บ้านที่อยู่ติดทางหลวงแผ่นดินสาย 101 
จำนวน 7 หมู่บ้าน คือ บ้านป่าเปือย บ้านปอน บ้านใหม่ บ้านน้ำเลียง บ้านหล่ายทุ่ง บ้านไร่ไทรงาม บ้านหนองคำ 
 จากเงื่อนไขดังกล่าว สามารถประเมินปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการรับมืออุบัติเหตุจราจรทางถนน ดังนี้ 
 

ตารางท่ี 8 แสดงจำนวนครั้งการเกิดอุบัติเหตุทางถนนจากยานพาหนะที่เกี่ยวข้องกับการสร้างโรงงาน 
และผลิตกระแสไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าหงสา 

 

ประเภทอุบัติเหตุ จำนวนครั้งการเกิดอุบัติเหตุ 
2556 2557 2558 

อุบัติเหตุจากรถบรรทุกน้ำมัน 1 1 2 
อุบัติเหตุจากรถบรรทุกปูนซีเมนต์ 1 0 1 
อุบัติเหตุจากรถบรรทุกแอสฟอล (ยางมะตอย) 1 0 0 

รวม 3 1 3 
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ตารางท่ี 9 แสดงการวิเคราะห์องค์กร เกี่ยวกับการรับมืออุบัติเหตุจากยานพาหนะที่เก่ียวข้องกับการ 
สร้างโรงงานและผลิตกระแสไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าหงสา 

จุดแข็ง จุดอ่อน 

- มีทีมOTOSในอปท.ทุกแห่ง 
- มีเครือข่ายทีมSRRTตำบลทุกตำบล 
- มีการซ้อมแผนรับมืออุบัติเหตุจราจรทุกป ี

- ทีมOTOS, FR, SRRT ในพื้นทีย่ังไม่มีความรู้ในการ
จัดการภัยจากสารเคม ี
- จนท.ตำรวจ, ศุลกากร, OTOS, SRRT ไม่มีการ
เชื่อมโยงฐานข้อมูลสารเคมีที่นำเข้า-ส่งออก 

โอกาสพัฒนา สิ่งคุกคาม 

- บริษัทไฟฟา้หงสาเคยสนบัสนนุงบประมาณในการ
ซ้อมแผนรับอุบัติเหตุจากรถน้ำมัน 
- การเตรียมเปิดเขตเศรษฐกิจพิเศษห้วยโก๋น 

- ปริมาณสารเคมีที่ผ่านแดนมีจำนวนมากข้ึน 
- สภาพถนนมีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ 

 
รูปภาพที่ 4 ประเภทและมูลค่าสินค้าที่นำเข้า-ส่งออกด่านศุลกากรห้วยโก๋น ปีงบฯ 2557 

 
ตารางท่ี 10 แสดงปริมาณสารเคมีที่ผ่านอำเภอทุ่งช้างไปยังอำเภอเฉลิมพระเกียรติฯ  และโรงไฟฟ้าหงสา 

ประเภทสารเคมี 
ปี/ปริมาณกิโลกรัม 

2554 2555 2556 2557 2558 
น้ำมันเช้ือเพลิง 24,827,128.44 70,017,392.30 64,940,362.03 75,595,774.24 15,343,562.91 

โซเดี่ยมไฮดรอกไซด์ 
(NaOH) 

0 0 75,000.00 50,000.00 75,000.00 

กรดไฮโดรคลอริก 
(HCL) 

0 0 82,000.00 95,000.00 50,000.00 

ปูนซีเมนต ์ 31,473,500.45 90,662,800.48 104,480,900.00 62,332,194.00 9,001,187.50 

ที่มา: ด่านศุลกากรทุ่งช้าง 
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6. การวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งอำเภอทุ่งช้าง (SWOT Analysis) 
ตารางท่ี 11 วิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งอำเภอทุ่งช้าง (SWOT) 

จุดแขง็ (Strengths) จุดออ่น (Weakness) 
1. บุคลากรมีความพร้อมในการปฏิบัติงาน ครอบคลุมพื้นที่ 

เป็นคนในพื้นที่(สื่อสาร พัฒนางาน ประสานงาน) 
2. บุคลากรมีความสามารถหลากหลาย(ทักษะ และ

ประสบการณ์) 
3. บุคลากรทำงานแบบสหวชิาชพี มีสว่นร่วมแบบบูรณาการใน

การทำงานแบบสุขภาพหน่ึงเดียว(One Health)  
4. มีความร่วมมือภาคประชาชนที่มีสว่นร่วมในการพัฒนา 

1. พื้นที่มแีนวเทือกเขากั้นแบ่งแดนไทย-ลาว โอกาสเสี่ยงที่จะมี
การแพร่ระบาดของโรคติดต่อจากสตัว์สู่คนตามแนวชายแดน
เช่นสุนัขข้ามแดนทีอ่าจมีเชือ้โรคพษิสุนัขบ้า เป็นต้น 

2. ด้วยพื้นที่ลกัษณะของอำเภอทุ่งช้างเป็นเทือกเขาสูง  
มีเส้นทางคมนาคมค่อนขา้งคดเค้ียว อีกทั้ง เป็นเส้นทางของ
การขนส่งสินค้า อุปกรณ์ เวชภัณฑร์วมถึงน้ำมันเชื้อเพลิง 
เดินทางเข้าไปสู่โรงไฟฟ้าหงสา ทำให้มีโอกาสการเกิด
อุบัติเหตุจากการขนส่งสินค้าเหล่าน้ันได้ 

3. ยังปรากฏข่าวสาร  มีราษฎร สปป.ลาว  ลักลอบเขา้มาอาศัย
อยู่กับญาติ เพือ่ทำงานรับจ้างในพื้นที่และหากมีโอกาสก็จะ
ออกไปทำงานนอกพื้นที่ซ่ึงโอกาสเสีย่งที่แรงงานจะมี
โรคติดต่อที่จะเกิดการแพร่ระบาดในกลุ่มแรงงานมีสูง 

4. การอพยพเคลื่อนย้ายของราษฎรวยัแรงงานเข้าเมอืงหลวง 
5. ประชาชนมีความหลากหลายของชาติพันธ์ มีพื้นฐานความรู้

แตกตา่งกัน มีผลต่อการยอมรับ 
โอกาส (Opportunities) ภัยคุกคาม (Threats) 

1. อำเภอทุ่งช้าง มีการขับเคลื่อน “ระบบสุขภาพหน่ึงเดียว
(One Health)” โดยมทีีมงานทกุภาคส่วนทีพ่บปะ 
แลกเปลี่ยนขอ้มูล รวมถึงการประชมุสรุปผลการดำเนินงาน
อย่างต่อเน่ือง  เพื่อที่จะนำไปวางแผนแกไ้ขปญัหา  และ
ช่วยเหลือสนับสนุน 

2. อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน มีการตั้งเป็นชมรมหัวหน้าส่วน
ราชการอำเภอทุ่งช้าง  เพือ่เป็นแกนกลางสอดประสานการ
ขับเคลื่อนงานระดับ 

3. มีเวทพีบปะปรึกษาหารือ  แลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์  
ด้านต่างๆ  เป็นประจำ  เพื่อสร้างจุดร่วม  ในการทำงาน
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน   

4. มีการสนับสนุนช่วยเหลือซึ่งกัน และกัน  ไม่ว่าด้านการ เงิน  
ทรัพยากรบุคคล  วัสดุสิ่งของอุปกรณ์  และยานพาหนะ  
ตามความเหมาะสม ไม่ขัดระเบียบ และกฎหมาย 

5. มีการสอดประสานแผนงาน ประสานงบประมาณในการ
ขับเคลื่อนการทำงานในระดับพื้นทีร่่วมกัน ให้การช่วยเหลอื
สนับสนุนแบ่งปันทรัพยากรร่วมกันตามความเหมาะสม ไม่
ขัดระเบียบและกฎหมาย 
ผลสัมฤทธิ์จากการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหารว่มกัน จึงทำ
ให้ ได้ใจ ได้พวก ได้งาน 

1. ภูมิอากาศเกิดภัยพิบัติคุกคามปัญหาการตัดไม่ทำลายป่าสูง  
2. มีชายแดนที่ติดตอ่กับ สปป.ลาว ที่เป็นพื้นที่ป่าเขายาวถึง   

36 กม.    
 

สรุปได้ว่า อำเภอทุ่งช้าง เป็นอำเภอหนึ่งที่มีจุดแข็งและโอกาสในการการดำเนินงานป้องกันการ
บาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนในระดับอำเภอ (District Road Traffic Injury : D-RTI) โดยปรับใช้กลยุทธ์       
5 ส. ภายใต้การดำเนินงานระบบสุขภาพหนึ่งเดียว (One Health)” 
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ข้อมูลสถานการณ์การป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน  
ประเด็นอุบัติเหตุทางถนน (RTI) ของอำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน 

 
 
การดำเนินงานป้องกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนในระดับอำเภอ (District Road Traffic 

Injury : D-RTI) อำเภอทุ่งช้าง ใช้รูปแบบการดำเนินงาน ระบบสุขภาพหนึ่งเดียว (One Health) โดยให้ 
หน่วยงานในระดับอำเภอ ได้แก่ คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอำเภอ (คปสอ.) มีการดำเนินงาน
ป้องกันและลดการตายจากอุบัติเหตุทางถนนในระดับอำเภอ ร่วมกับภาคีเครือข่าย ได้แก่ ศูนย์ปฏิบัติการ  
ความปลอดภัยทางถนนระดับอำเภอทุ่งช้าง (ศปถ.อำเภอ) ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนระดับท้องถิ่น 
(ศปถ.อปท.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นทั้ง 5 แห่ง สำนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยอำเภอเชียงกลาง สถานีตำรวจภูธรอำเภอเชียงกลาง แขวงการทาง หมวดการทางขนส่ง
อำเภอ/จังหวัด สถานศึกษา ฯลฯ โดยปรับใช้กลยุทธ์ 5 ส. ดำเนินงานผ่านช่องทาง/ระบบการทำงานต่างๆ  
ได้ ดังนี้ 

1) คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอทุ่งช้างและตำบล  (พชอ.) (พชต.) (DHB)  
2) ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนระดับอำเภอทุ่งช้าง (ศปถ.อำเภอ) 
3) คณะทำงาน คปสอ.ทุ่งช้าง 
4) การดำเนินงานระบบสุขภาพหนึ่งเดียว (One Health) มีการดำเนินงานป้องกันการบาดเจ็บ

จากอุบัติเหตุทางถนนระดับอำเภอ (D-RTI) อำเภอทุ่งช้าง 3 ช่วงเวลาดังนี้ 

 

รูปภาพที่ 5 การดำเนินงานป้องกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนระดับอำเภอ (D-RTI)  
อำเภอทุ่งช้าง 3 ช่วงเวลา 

 

1. จำนวนผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนทั้งหมดในพื้นที่อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน 
เมื่อพิจารณาข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน ระหว่างปี พ.ศ. 2559 -

2561 พบว่า ปี พ.ศ. 2559 มีผู้บาดเจ็บมากที่สุด เท่ากับ 296 ราย รองลงมาคือ ปี พ.ศ. 2560 มีผู้บาดเจ็บ 
เท่ากับ 286 ราย และปี พ.ศ. 2561 มีผู้บาดเจ็บ เท่ากับ 114 ราย เมื่อพิจารณาข้อมูลอุบัติเหตุทางถนน 
ที่จำแนกตามเพศ พบว่า เพศชาย มีจำนวนครั้งการเกิดอุบัติเหตุทางถนนมากว่าเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 
68.67 (เพศหญิง ร้อยละ 31.33) ซึ่งเมื่อพิจารณาตามแนวโน้มจำนวนของผู้บาดเจ็บระหว่างปี พ.ศ. 2559 -
2561 พบว่าปี พ.ศ. 2561 มีผู้บาดเจ็บมีแนวโน้มลดลงจากปีที่ผ่านมา (ตารางที่ 14) 

สํา
นัก

งาน
คณ

ะก
รรม

กา
รผ
ู้ทร
งค
ุณวุ

ฒิ 
กร
มค
วบ
คุม
โรค



คู่มือการพัฒนาชุดดชันีชี้วดัจำเป็นในการป้องกันควบคุมโรคที่เป็นปญัหาระดับอำเภอ 
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน (District Quality of life Profile : DQP_DC)  

สำนักงานคณะกรรมการผูท้รงคณุวุฒิ กรมควบคุมโรค 

167 

2. จำนวนผู้บาดเจ็บที่นอนโรงพยาบาล (Admit) จากอุบัติเหตุทางถนนทั้งหมดในพื้นที่อำเภอทุ่งช้าง 
จังหวัดน่าน 

เมื่อพิจารณาข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน ระหว่างปี พ.ศ. 2559 -
2561 พบว่า มีจำนวนผู้บาดเจ็บ Admit จากอุบัติเหตุทางถนนส่วนใหญ่ อยู่ในช่วงอายุ 11 – 20 ปี รองลงมา
อายุ 21-30 ปี และ 41 – 50 ปี ตามลำดับ (ตารางที่ 12) และมีจำนวนผู้บาดเจ็บ Admit จากอุบัติเหตุ 
ทางถนนส่วนใหญ่ ในเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 72.62 และในเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 27.38 (ตารางท่ี 14)  

 

ตารางที่ 12 สถิติผู้บาดเจ็บที่นอนโรงพยาบาล (Admit) จากอุบัติเหตุทางถนน ในพ้ืนที่อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน 
                 แยกตามช่วงอายุ จำแนกตามปี พ.ศ. 2559 – 2561 

ที่มา : ทะเบียนรายงานห้องฉุกเฉิน โรงพยาบาลทุ่งช้าง 
 

3. จำนวนการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนทั้งหมดในพื้นที่อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน 
เมื่อพิจารณาข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนในพ้ืนที่อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน ระหว่างปี พ.ศ. 2559 - 2561 

พบว่า จำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนส่วนใหญ่ พบในช่วงอายุ 41 – 60 ปี ซึ่งเป็นช่วงวัยที่มีความเสี่ยง
ของการพลัดตกหกล้ม เกิดการบาดเจ็บจากอวัยวะภายในที่ได้รับผลกระทบกระเทือน ส่งผลให้เกิดอันตรายต่อชีวิต 
(ตารางที่ 13) และพบว่า เพศชาย มีการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนมากกว่าเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 72.72 
(เพศหญิง ร้อยละ 27.27) (ตารางที่ 14) 
 

ตารางท่ี 13 สถิติการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน ในพ้ืนที่อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน แยกตามช่วงอายุ  
                จำแนกตามปี พ.ศ. 2559 – 2561 

ที่มา : ทะเบียนรายงานห้องฉุกเฉิน โรงพยาบาลทุ่งช้าง 
 

ตารางท่ี 14 สถิติอุบัติเหตุทางถนนในพ้ืนที่อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน จำแนกตามปี พ.ศ. 2559 – 2561 

ที่มา : ทะเบียนรายงานห้องฉุกเฉิน โรงพยาบาลทุ่งช้าง 

ปี จำนวนผู้บาดเจ็บที่นอนโรงพยาบาล (Admit) จากอุบัติเหตุทางถนน (ราย) 
ต่ำกว่า 10 ปี 11 – 20 ปี 21 – 30 ปี 31 – 40 ปี 41 – 50 ปี 51 – 60 ปี 60 ปีขึ้นไป 

2559 9 18 8 11 5 8 2 
2560 5 27 12 11 16 8 10 
2561 1 8 6 6 3 4 1 

ปี 
จำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน (ราย) แยกตามช่วงอายุ 

ต่ำกว่า 10 ปี 11 – 20 ปี 21 – 30 ปี 31 – 40 ปี 41 – 50 ปี 51 – 60 ปี 60 ปีขึ้นไป 
2559 0 0 2 0 2 1 0 
2560 0 1 0 0 0 2 0 
2561 0 0 0 0 1 0 2 

ปี 
จำนวนผู้บาดเจ็บ (ราย) 

จำนวนผู้บาดเจ็บ 
ที่นอนโรงพยาบาล (ราย) 

จำนวนการเสียชีวิต 
(ราย) 

เพศชาย เพศหญิง เพศชาย เพศหญิง เพศชาย เพศหญิง 
2559 218 78 45 16 4 1 
2560 181 105 62 27 2 1 
2561 79 35 23 6 2 1 
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แผนภูมิที่ 1 สถิติอุบัติเหตุทางถนนในพ้ืนที่อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน จำแนกตามปี พ.ศ. 2559 – 2561 

ที่มา: ทะเบียนรายงานห้องฉุกเฉิน โรงพยาบาลทุ่งช้าง 
 

4. จำนวนครั้งการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน 
เมื่อพิจารณาข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน ระหว่างปี พ.ศ. 2559 – 

2561 พบว่า สถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในปี 2560 มีจำนวนลดลงจากปี 2559 แต่จำนวนผู้บาดเจ็บ 
Admit เพิ่มสูงขึ้น อีกทั้งจำนวนผู้เสียชีวิตลดลงจากปี 2559 ที่เสียชีวิต 3 ราย (ปี 2559 จำนวน 5 ราย) 
(ตารางที่ 15) และพบว่า จำนวนครั้งการเกิดอุบัติเหตุทางถนน แยกตามช่วงอายุ  ส่วนใหญ่เกิดการบาดเจ็บ
ในช่วงอายุ 21 – 30 ปี รองลงมาอายุ 31 - 40 ปี และ 41 – 50 ปี ตามลำดับ โดยในปี พ.ศ. 2561 พบว่า
การเกิดอุบัติเหตุทางถนนในทุกช่วงอายุมีแนวโน้มลดลงจากปีที่ผ่านมา (ตารางท่ี 16) 

 

ตารางที่ 15 แสดงจำนวนครั้งของการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ ผู้ป่วยบาดเจ็บ Admit และเสียชีวิต  
                 ปีพ.ศ. 2559 – 2561  

เดือน 
จำนวนครั้งการบาดเจ็บ Admit เสียชีวิต 

2559 2560 2561 2559 2560 2561 2559 2560 2561 
มกราคม 23 32 21 4 9 8 1 1 0  
กุมภาพันธ์ 23 28 16 8 6 8 3 0   0 
มีนาคม 18 28 25 3 8 4  0  0 3 
เมษายน 23 22 17 2 9 1 1  0  0 
พฤษภาคม 19 14 23 4 4 5  0 1  0 
มิถุนายน 41 21 12 6 10 3  0  0  0 
กรกฎาคม 16 15   3 5    0  0   
สิงหาคม 25 18   5 8    0  0   
กันยายน 15 20   5 5    0 1   
ตุลาคม 24 25   8 9    0  0   
พฤศจิกายน 26 38   4 9    0  0   
ธันวาคม 43 25   9 7    0  0   

รวม 296 286 114 61 89 29 5 3 3 
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ตารางท่ี 16 สถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในพ้ืนที่อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน ตามช่วงอายุ  
                จำแนกตามปี พ.ศ. 2559 – 2561  

ที่มา : ทะเบียนรายงานห้องฉุกเฉิน โรงพยาบาลทุ่งช้าง 
 

ช่วงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุทางถนนมากที่สุดคือ ช่วงเวลา 16.00 – 19.59 น. ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่มีใช้
การสัญจรไปมาของผู้คนที่ใช้รถใช้ถนนค่อนข้างมาก รวมถึงเป็นช่วงเวลาใกล้ค่ำ อาจมีข้อจำกัดของไฟส่องสว่าง
ตามถนน โอกาสเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุค่อนข้างสูง (แผนภูมิ 2) 

 
 
 

แผนภูมิ 2 จำนวนครั้งของการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน ในพ้ืนที่อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน  
ตามช่วงเวลาตามปี พ.ศ. 2559 – 2561 ที่มา : ทะเบียนรายงานห้องฉุกเฉิน โรงพยาบาลทุ่งช้าง 

 

5. ร้อยละของประชาชนที่ไม่สวมหมวกนิรภัยเม่ือขับขี่จักรยานยนต์ในพื้นที่อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน 
จากการสำรวจข้อมูลพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัยของประชาชน พื้นที่อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน 

ในปี พ.ศ. 2559 พบว่ามีจำนวนประชาชนที่ไม่สวมหมวกนิรภัยเมื่อขับขี่จักรยานยนต์  เท่ากับ 104 ราย 
รองลงมาในปี พ.ศ. 2560 เท่ากับ 95 ราย และในปี พ.ศ. 2561 เท่ากับ 77 ราย ซึ่งพบว่าจำนวนประชาชน
มีการสวมหมวกนิรภัยเมื่อขับข่ีจักรยานยนต์มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนจากปีทีผ่่านมา (ตารางท่ี 17) 

 

6. ร้อยละของประชาชนที่ไม่คาดเข็มขัดนิรภัยเมื่อขับข่ียานพาหนะในพื้นที่อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน 
  จากการสำรวจข้อมูลพฤติกรรมการคาดเข็มขัดนิรภัยของประชาชน พื้นที่อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน 
ในปี พ.ศ. 2559 พบว่ามีจำนวนประชาชนที่ไม่คาดเข็มขัดนิรภัยเมื่อขับขี่ยานพาหนะ เท่ากับ 24 ราย 
รองลงมาคือ ปี พ.ศ. 2560 เท่ากับ 17 ราย และในปี พ.ศ. 2561 เท่ากับ 8 ราย ซ่ึงพบว่าจำนวนประชาชน
ที่คาดเข็มขัดนิรภัยเมื่อขับข่ียานพาหนะมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นจากปีทีผ่่านมา (ตารางท่ี 17) 
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ปี จำนวนครั้งการเกิดอุบัติเหตุทางถนน (ครั้ง) 
ต่ำกว่า 10 ปี 11 – 20 ปี 21 – 30 ปี 31 – 40 ปี 41 – 50 ปี 51 – 60 ปี 60 ปีขึ้นไป 

2559 14 43 77 65 45 30 22 
2560 10 38 65 60 44 38 31 
2561 6 17 24 26 17 13 11 
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7. ร้อยละของประชาชนที่ดื่มแอลกอฮอล์แล้วขับขี่ยานพาหนะในพื้นที่อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน 
 จากการสำรวจข้อมูลพฤติกรรมเมาแล้วขับขี่ยานพาหนะของประชาชน พื้นที่อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน 
ในปี พ.ศ. 2559 พบว่ามีจำนวนประชาชนที่ดื่มแอลกอฮอล์แล้วขับข่ียานพาหนะ (รถจักรยานยนต์และ รถเก๋ง/
รถกระบะ) เท่ากับ 77 ราย รองลงมา คือปี พ.ศ. 2560 เท่ากับ 67 ราย และในปี พ.ศ. 2561 เท่ากับ 49 
ซึ่งมีแนวโน้มลดลงจากปีที่ที่ผ่านมา (ตารางที่ 17) 
 

ตารางท่ี 17 แสดงพฤติกรรมเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงจากอุบัติเหตุทางถนนในพ้ืนที่อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน  
                จำแนกตามปี พ.ศ. 2559 – 2561 

ที่มา: ทะเบียนรายงานห้องฉุกเฉิน โรงพยาบาลทุ่งช้าง 
 

จากตาราง พบว่า ปัจจัยที่ส่งให้เกิดการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน คือประชาชนขับขี่รถจักรยานยนต์ 
และรถเก๋ง/รถกระบะ ไม่ปฏิบัติตามหลักความปลอดภัยในการขับขี่ คือ ต้องสวมหมวกนิรภัยคาดเข็มขัดนริภัย
ทุกครั้ง และไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ขณะขับขี่ 

 

8. จำนวนจุดเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน 
เมื่อพิจารณาข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน พบว่ามีจุดเสี่ยงต่อการเกิด

อุบัติเหตุทางถนน เท่ากับ 13 แห่ง ซึ่งจุดเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนสามอันดับแรก ได้แก่ ศาลเจ้าพ่อ
เสือ รองลงมา คือ หน้าตลาดสดเทศบาลทุ่งช้าง และ แยกทางข้ึนบ้านแพะกลาง (ภาพท่ี 6) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 6 แสดงจุดเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในพ้ืนที่อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน 

 

เมื่อพิจารณาข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนในพ้ืนที่อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน พบว่าถนนที่เกิดอุบัติเหตุมาก
ที่สุดในอำเภอทุ่งช้างคือ ถนนอบต./หมู ่บ้าน รองลงมาคือถนนกรมทางหลวง และถนนทางหลวงชนบท 
(แผนภูมิ 3) 

 

พฤติกรรมเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง 
จำนวน (ราย) 

พ.ศ. 2559 พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 
ประชาชนที่ไม่สวมหมวกนิรภัยเมื่อขับขี่จักรยานยนต์ 104 95 77 
ประชาชนที่ไม่คาดเข็มขัดเมื่อขับขี่ยานพาหนะ 24 17 8 
ประชาชนทีด่ื่มแอลกอฮอล์แล้วขับข่ียานพาหนะ 
(รถจักรยานยนต์และ รถเก๋ง/รถกระบะ) 

77 67 49 
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แผนภูมิ 3 แสดงจำนวนครั้งของการบาดเจ็บตามประเภทถนนในพื้นที่ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน  
จำแนกตามปี พ.ศ. 2559 – 2561 ที่มา : ทะเบียนรายงานห้องฉุกเฉิน โรงพยาบาลทุ่งช้าง 

 

10. จำนวนผู้บาดเจ็บที่นอนโรงพยาบาล (Admit) จากอุบัติเหตุทางถนน แยกตามประเภทยานพาหนะใน
พื้นที่อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน 
  เมื่อพิจารณาข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน ระหว่างปี พ.ศ. 2559 – 
2561 พบว่า รถจักรยานยนต์เป็นพาหนะเสี่ยงที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ในเขตอำเภอทุ่งช้าง เนื่องจากเป็นพาหนะ
ที่ประชาชนส่วนใหญ่ใช้สัญจรไปมา โอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุจึงมีสูง (ตารางที่ 18) 
 

ตารางที ่ 18 จำนวนผู ้บาดเจ็บที ่นอนโรงพยาบาล (Admit) จากอุบัติเหตุทางถนน แยกตามประเภท
ยานพาหนะในพ้ืนที่อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน จำแนกตามปี พ.ศ. 2559 – 2561 

ประเภทยานพาหนะ 

จำนวน
คร้ังการ
บาดเจ็บ 
2559 

จำนวน
คร้ังการ
บาดเจ็บ 
2560 

จำนวน
คร้ังการ
บาดเจ็บ 
2561 

IPD 
2559 

IPD 
2560 

IPD 
2561 

Dead 
2559 

Dead 
2560 

Dead 
2561 

รถจักรยานยนต ์ 189 177 87 58 74 23 5 1 2 
รถกระบะ 27 21 12 3 4 2 0 0 0 
รถเก๋ง 33 26 8 0 6 1 0 0 1 
รถจักรยาน 45 54 5 0 4 1 0 0 0 
อื่น ๆ (เช่น รถตู้ รถบรรทุกพ่วง) 2 8 2 0 1 1 0 2 0 
รวม 296 286 114 61 89 28 5 3 3 

ที่มา : ทะเบียนรายงานห้องฉุกเฉิน โรงพยาบาลทุ่งช้าง 
 

11. สัดส่วนการดำเนินงานได้ตามมาตรฐานการตอบสนองหลังเกิดเหตุ (Response time) EMS 
หมายเลข 1669 อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน  

มีทีม OTOS ในอปท.ทุกแห่ง มีเครือข่ายทีม SRRT ตำบลทุกตำบล และมีการซ้อมแผนรับมือุบัติเหตุ
จราจรทุกปี 
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12. จำนวนครั้งของการประชุม ศปถ.อำเภอต่อปี 
มีการขับเคลื่อนการดำเนินงานโดยอาศัยกลไกทีมระดับตำบลหรือหน่วยงานในการป้องกันอุบัติเหตุ

ทางถนน(RTI Team ตำบล) ซึ่งทีม One Health อ.ทุ่งช้าง มีกรอบการดำเนินงานขับเคลื่อนทีมระดับตำบล
หรือหน่วยงานที่มีสมาชิกมาจากองค์การบริหารส่วนตำบล เทศบาล อาสาสมัครกู้ชีพ อพปร อสหมู่ ชรบ.  
เป็นต้น ร่วมกันเป็นทีมระดับตำบลในการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน โดยดำเนินการผ่านคณะกรรมการพัฒนา
คุณภาพชีวิตระดับอำเภอทุ่งช้าง (พชอ.) (District Health Board : DHB) และดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตำบล อำเภอทุ่งช้าง (พชต.)เพื ่อดำเนินการกำหนดแผนงาน เป้าหมายในการ
ดำเนินงานแก้ไขปัญหาในระดับตำบล 
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แนวทางการวิเคราะห์ข้อมูลการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน ประเด็นอุบัติเหตุทางถนน (RTI) 

พื้นที่อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี ่ 
 
    1. ข้อมูลทั่วไป 
 

อำเภอเมืองกระบี ่เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดกระบี่  สืบความเป็นมาของเมืองได้ว่าเจ้าพระยา
นครศรีธรรมราช ได้ให้ปลัดเมืองมาตั้งเพนียดจับช้างที่บ้านปกาสัย (ปัจจุบันตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่อำเภอเหนือคลอง 
จังหวัดกระบี่) และมีผู้อพยพติดตามเข้ามาทำกินเพิ่มขึ้นส่วนมากอาศัยอยู่ ตามปากน้ำต่างๆ เช่น คลองพน 
คลองปกาไส (ปกาสัย) คลองปากลาว เป็นต้น เนื่องจากชุมชนเกิดข้ึนหลายแห่งเกิดความยุ่งยากในการปกครอง
พระปลัดเมืองจึงตั ้งแขวงเมืองขึ้น ชื่อว่า “แขวงเมืองปกาไส” (ปกาสัย) ช่วงหลังเนื่องจากการคมนาคม  
ไม่สะดวก จึงได้ย้ายมาตั้งที่ทำการใหม่ บ้านหินขวางบริเวณปากน้ำกระบี่ ต่อมาย้ายที่ทำการเมืองกระบี่ ไปตั้งที่
ปากน้ำกระบี่ อยู่ใกล้ร่องน้ำลึกเรือใหญ่เข้ามาเทียบท่าได้สะดวก จึงเป็นที่ตั้งของเมืองจนถึงปัจจุบัน 

 

1.1 ที่ตั้งและอาณาเขต   
1.1.1 ที่ตั้งและอาณาเขต 

อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ แบ่งการปกครองออกเป็น ๑๐ ตำบล ๕๙ หมู่บ้าน ๑4 ชุมชน คือ  
  ๑) ตำบลกระบี่ใหญ่    เขตเทศบาลเมืองกระบี่ 
  ๒) ตำบลปากน้ำ         เขตเทศบาลเมืองกระบี่ 
  ๓) ตำบลคลองประสงค์     ๔      หมู่บ้าน 
  ๔) ตำบลเขาทอง              ๖      หมู่บ้าน 
  ๕) ตำบลเขาคราม               ๖      หมู่บ้าน 
  ๖) ตำบลหนองทะเล           ๗      หมู่บ้าน 
  ๗) ตำบลไสไทย                 ๗      หมู่บ้าน 
  ๘) ตำบลทับปริก                    ๘     หมู่บ้าน 
  ๙) ตำบลอ่าวนาง               ๘       หมู่บ้าน 
  ๑๐) ตำบลกระบี่น้อย               ๑๓     หมู่บ้าน 

อำเภอเมืองกระบี่ ตั้งอยู่ตำบลปากน้ำ ในเขตเทศบาลเมืองกระบี่ เป็นศูนย์กลางของจังหวัดกระบี่ 
ตั้งอยู่ฝั่งตะวันตกของภาคใต้ของประเทศไทย ชายฝั่งทะเลอันดามันระยะทางจาก กรุงเทพ - กระบี่ โดยทาง
รถยนต์ ประมาณ 946 กิโลเมตร 

อำเภอเมืองกระบี่ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของจังหวัดกระบี่ ห่างจากตัวจังหวัด ๒๐๐ เมตร มีเนื้อที่
อำเภอเมืองกระบี่ประมาณ ๖๔๘, ๕๕๒ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๔๐๕,๓๔๕ ไร่ 

มีอาณาเขตติดต่อดังนี้ 
ทิศเหนือ      ติดต่อกับ อำเภออ่าวลึก อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ 
ทิศตะวันออก   ติดต่อกับ อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ 
ทิศใต้         ติดต่อกับ ทะเลอันดามัน 
ทิศตะวันตก     ติดต่อกับ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ ทะเลอันดามัน 

1.1.2 แหล่งน้ำสาธารณะ แหล่งน้ำที่สำคัญมีดังนี้ 
o แหล่งน้ำธรรมชาติเพ่ือการเกษตรที่สำคัญ มีทั้งหมด 2 สาย ประกอบด้วย 
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- น้ำตกห้วยโต้ หมู่ที่ 4 บ้านห้วยโต้ ไหลผ่านหมู่ที่ 4 6 8 ตำบลทับปริก 
- คลองบ้านสวนพริก หมู่ 1 ตำบลไสไทย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ เป็นประปาภูมิภาค 

o แหล่งน้ำสร้างข้ึน ประกอบด้วย 
- อ่างเก็บน้ำ จำนวน  2  แห่ง 
- บ่อบาดาล จำนวน  6  แห่ง 
- ประปาภูเขา จำนวน  1  แห่ง 
- คลองส่งน้ำ จำนวน  1  แห่ง 

o แหล่งน้ำชลประทาน มีแหล่งน้ำชลประทานขนาดเล็ก 1  แห่ง   
 

 1.1.3 สภาพภูมิประเทศ  
สภาพพื้นที่อำเภอเมืองกระบี่ แบบลูกคลื่นลอนลาดชัน มีแนวเทือกเขาอยู ่ทางทิศเหนือ 

ทอดตัวลงสู่ทิศใต้สลับกัน โดยทั่วไปเป็นพื้นที่เป็นที่ลาดต่ำติดกับทะเลอันดามัน มีแม่น้ำ 2 สาย ไหลผ่านจาก
เทือกเขาพนมเบญจาลงสู่ทะเล คือ คลองกระบี่ใหญ่ และคลองกระบี่น้อย ลักษณะดินโดยทั่วไปเป็นดินเหนียว
และดินเหนียวปนทราย เหมาะแก่การเกษตร โดยเฉพาะ ยางพาราและปาล์มน้ำมัน 
 1.1.4 สภาพภูมิอากาศ 

ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนพฤษภาคม ระยะนี้เป็นช่วงว่างของฤดู
มรสุม จะมีลมจากทิศตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุม ทำให้มีอากาศร้อนอบอ้าวทั่วไป เดือนมีนาคมเป็นเดือนที่มี
อากาศร้อนที่สุด 
   ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม จะมีลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ 
พัดปกคลุมประเทศไทยและร่องความกดอากาศต่ำพาดผ่านภาคใต้เป็นระยะๆ อีกด้วย จึงทำให้มีฝนตกมาก
ตลอดฤดูฝน เดือนกรกฎาคมเป็นเดือนที่มีฝนตกมากที่สุด 

 ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งเป็นฤดูมรสุมตะวันออกเฉียง 
เหนือ จะมีลมเย็นและแห้งจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือพัดผ่าน ทำให้มีอากาศเย็นทั่วไป แต่จังหวัดกระบี่อยู่ใกล้
ทะเล อุณหภูมิจะลดลงเพียงเล็กน้อย อากาศจึงไม่หนาวเย็นมากนัก และตามชายฝั่งมีฝนตกท่ัวไป 

 

1.2 ข้อมูลการปกครอง 
 พ้ืนที่รับผิดชอบอำเภอ เมืองกระบี ่จังหวัด กระบี่ 

o การปกครอง แบ่งการปกครองออกเป็น 10 ตำบล จำนวน ๕๙ หมู่บ้าน ๑4 ชุมชน 
o ประชากร จำนวนประชากร   ชาย    48,086    คน 

 หญิง    52,032    คน 
                                                     รวม    100,118  คน 
                    อัตราส่วน เพศชาย : เพศหญิง เท่ากับ 1 : 1.08 

o องค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 7 แห่ง ได้แก่  
    - ตำบลทับปริก  
    - ตำบลอ่าวนาง  
    - ตำบลไสไทย  
    - ตำบลหนองทะเล  
    - ตำบลเขาคราม  
    - ตำบลเขาทอง  
    - ตำบลคลองประสงค์  
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o เทศบาลตำบล จำนวน 1 แห่ง คือ เทศบาลตำบลกระบี่น้อย  
o เทศบาลเมือง จำนวน 1 แห่ง คือ เทศบาลเมืองกระบี่  
o มีการบริหารแบบผู้นำท้องที่ โดยมีกำนันรับผิดชอบแต่ละตำบล ดังนี้ (ตารางท่ี 1) 

 

ตารางท่ี 1 รายชื่อกำนันทีร่ับผิดชอบการบริหารท้องที่ จำแนกรายตำบล 
ลำดับที ่ ตำบล ชื่อ – นามสกุล ผู้นำชุมชน ตำแหน่ง 

1 กระบี่น้อย นายมะโน เครือแก้ว กำนันตำบลกระบี่น้อย 
2 ทับปริก นายศุภชัย เกิดสุข กำนันตำบลทับปริก 
3 อ่าวนาง นายวงษ์รวิญช์ กิตติธรกุล กำนันตำบลอ่าวนาง 
4 ไสไทย นายอับดลอารีด เล็กกุล กำนันตำบลไสไทย 
5 หนองทะเล นายสุมิตร รักโอ่ กำนันตำบลหนองทะเล 
6 เขาคราม นายพรศักดิ์ ภูมิภมร กำนันตำบลเขาคราม 
7 เขาทอง นายจเร พวงนุ่น กำนันตำบลเขาทอง 
8 คลองประสงค์ นายสุทธิชัย นาเมือง กำนันตำบลคลองประสงค์ 

1.3 โครงสร้างประชากร 
1.3.1 ประชากรภาพรวม 

จากข้อมูลสำนักงานทะเบียนท้องถิ่น อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ ณ เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562  
มีประชากรจำนวนทั้งสิ ้น 100,118 คน แบ่งเป็นเพศชาย จำนวน 48,086 คน คิดเป็นร้อยละ 48.03  
เพศหญิง จำนวน 52,032 คน คิดเป็นร้อยละ 51.96   
   เมื่อพิจารณาเป็นรายตำบล พบว่า ตำบลที่มีประชากรมากที่สุด คือ ตำบลปากน้ำ มีประชากร
จำนวน 20,393 คิดเป็นร้อยละ 20.37 ของประชากรในพื้นที่อำเภอทั้งหมด รองลงมา คือ ตำบลไสไทย  
คิดเป็นร้อยละ 14.74 และตำบลอ่าวนาง คิดเป็นร้อยละ 14.32 (ตารางท่ี 2) 
 

ตารางท่ี 2 จำนวนประชากรรายตำบลแยกเพศ - หลังคาเรือน 
ตำบล ชาย (คน) หญิง (คน) รวม จำนวนครัวเรือน 

เขาคราม 5,210 5,348 10,558 3,043 
เขาทอง 3,464 3,421 6,885 2,074 
ทับปริก 4,978 5,180 10,158 4,003 
ไสไทย 7,168 7,591 14,759 8,106 
อ่าวนาง 7,021 7,312 14,333 13,563 
หนองทะเล 5,454 5,263 10,717 4,459 
คลองประสงค์ 2,841 2,851 5,692 1,443 
ปากน้ำ 9,373 11,020 20,393 16,558 
กระบี่ใหญ่ 5,139 5,881 11,020 5,214 

 

1.3.2 พีระมิดประชากร 
จากจำนวนประชากรอำเภอเมืองกระบี ่จังหวัดกระบี่ ในเดือนตุลาคม ปี พ.ศ. 2562 เมื่อแบ่ง

ช่วงอายุ ช่วงละ 5 ปี พบว่า 
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   เพศชาย กลุ่มอายุระหว่าง 10 - 14 ปี มีจำนวนมากที่สุด จำนวน 4,506 คน คิดเป็น               
ร้อยละ 4.50 รองลงมา คือ กลุ่มอายุระหว่าง 20 - 24 ปี มีจำนวน 3,861 คน คิดเป็นร้อยละ 3.86 และ
กลุ่มอายุระหว่าง 15 - 19 ปี มีจำนวน 3,803 คน คิดเป็นร้อยละ 3.80 
   เพศหญิง กลุ่มอายุระหว่าง 10 - 14 ปี มีจำนวนมากที่สุด จำนวน 4,298 คน คิดเป็น                      
ร้อยละ 4.29 รองลงมา คือ กลุ่มอายุระหว่าง 35 - 39 ปี มีจำนวน 4,295 คน คิดเป็นร้อยละ 4.28 และ
กลุ่มอายุระหว่าง 40 - 44 ปี มีจำนวน 4,187 คน คิดเป็นร้อยละ 4.18  

และพบว่า วัยเด็ก (อายุต่ำกว่า 15 ปี) คิดเป็นร้อยละ 22.23 วัยแรงงาน (อายุ 15 - 59 ปี) 
คิดเป็นร้อยละ 45.94 วัยสูงอายุ (อายุ 60 ปีขึ้นไป)  คิดเป็นร้อยละ 11.79 อัตราส่วนประชากรวัยพึ ่งพิง 
รวม 74.04 (ภาพท่ี 1) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 พีระมิดประชากรเปรียบเทียบสัดส่วนประชากรชาย-หญิงของ อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 
ที่มา : ฐานข้อมูลกลุ่มรายงานมาตรฐาน  HDC ประชากรทะเบยีนราษฎร์ ปี 2562 ประมวลผล ตุลาคม 2562 

 

ลักษณะโครงสร้างประชากรเมืองกระบี่ อำเภอเมืองกระบี่มีประชากรทั้งหมด ณ ปีงบประมาณ 
2563 จากการประมวลผล เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2562 จำนวน 100,118 คน อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด เท่ากับ 
80.97 โดยเพศชาย มีอายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดเท่ากับ 77.03 ปี เพศหญิง มีอายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดเท่ากับ 
84.84 ปี จำนวนประชากรเพศชาย 48,086 คน เพศหญิง จำนวน 52,032 คน พบว่า มีอัตราส่วนเพศชาย 
น้อยกว่าเพศหญิง ร้อยละ 48 และร้อยละ 52 ตามลำดับ ประชากรวัยทำงาน 100 คน ต้องรับภาระดูแลเด็ก
ประมาณ 48 คน และรับภาระดูแลผู้สูงอายุประมาณ 26 คน ซึ่งเท่ากับว่าประชากรวัยทำงาน 100 คน 
ต้องรับภาระดูแลทั้งเด็กและผู้สูงอายุประมาณ 74 คน    

 

1.3.3 ข้อมูลพื้นฐานครัวเรือน ปี พ.ศ. 2562 
จากผลการสํารวจ พบว่า ครัวเรือนทั ้งอำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ มีจำนวนทั้งสิ้น 

58,463ครัวเรือน โดยส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในตำบลปากน้ำ จำนวน 16,558 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 28.32 
รองลงมา คือ ตำบลอ่าวนาง จำนวน 13,563 ครัวเรือน ร้อยละ 23.20 และตำบลไสไทย จำนวน 8,106 
ครัวเรือน ร้อยละ 13.87 ตามลำดับ (ตารางที่ 2) 
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           2. ข้อมูลด้านสุขภาพทั่วไป 
 

2.1 ข้อมูลการเกิดมีชีพ 
อัตราเกิดในแต่ละปี มีความใกล้เคียงกันและมีแนวโน้มลดลง ในขณะที่อัตราตาย ในแต่ละปี มีอัตรา

การตายที่มีความใกล้เคียงกัน แต่ในปี พ.ศ. 2562 มีอัตราตายลดลดลง (แผนภูมทิี่ 1) 
 

 
แผนภูมิที่ 1 อัตราเกิด อัตราตาย เปรียบเทียบปี พ.ศ. 2552 – 2562 อำเภอเมืองกระบี่ 

ที่มา : สำนักทะเบียนกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, งานอนามัยแม่และเด็ก, สสอ.เมืองกระบี่  
(ข้อมูล ณ ตุลาคม 2562) 

อัตราเพิ่มของประชากรอำเภอเมืองกระบี่ ปี 2557 - 2562 มีแนวโน้มการเพิ่มที่ใกล้เคียงกัน 
แต่ด้วยในปีพ.ศ. 2562 มีอัตราตายลดลงในขณะที่อัตราเกิดใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา ทำให้มีอัตราเพิ่มที่สูงขึ้น 
(แผนภูมทิี่ 2)  

 
แผนภูมิที่ 2 อัตราเพ่ิม เปรียบเทียบปี พ.ศ. 2552 – 2562 อำเภอเมืองกระบี่ 

ที่มา : สำนักทะเบียนกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, งานอนามัยแม่และเด็ก, สสอ.เมืองกระบี่  
 

อัตราจำนวนทารกตายอายุต่ำกว่า 7 วันและทารกเกิดไร้ชีพ ปี พ.ศ. 2562 พบว่า จะมีแนวโน้มด้วย
อัตราตายทีล่ดลงด้วยอัตรา 2.51 (ไม่เกิน 9 ต่อการเกิดมีชีพ 1,000 คน) และไม่มีมารดาเสียชีวิต (แผนภูมทิี่ 3) 
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แผนภูมิที่ 3 อัตราตายปริกำเนิดและมารดาตาย ปี พ.ศ. 2552 - 2562 (เดือนกันยายน 2562)  

อำเภอเมืองกระบี่ 
ที่มา : รายงานคลอด งานห้องคลอดโรงพยาบาลกระบี่ (ปี พ.ศ. 2552 - 2562) 

 
 

2.2 การเสียชีวิต 
กลุ ่มโรคที ่เป็นสาเหตุการตายอันดับหนึ่งของประชากรอำเภอเมืองกระบี่ จากฐานข้อมูล HDC  

จังหวัดกระบี่  ในปี พ.ศ. 2562 ได้แก่ วัยชรา เป็นลม หัวใจล้มเหลว การติดเชื้อในกระแสเลือดไม่ระบุ (ตารางที่ 3) 

ตารางท่ี 3  จำนวนการเสียชีวิตแยกตามชื่อโรค อำเภอเมืองกระบี่ ปี พ.ศ. 2562 
ลำดับ ชื่อโรค ชาย หญิง รวม 

1 วัยชรา 16 19 35 
2 เป็นลม 19 11 30 
3 หัวใจล้มเหลว 8 10 18 
4 การติดเชื้อในกระแสเลือด ไม่ระบุชนิด 12 6 18 
5 เป็นลมเพราะความร้อนและเป็นลมแดด 11 4 15 
6 หัวใจล้มเหลว ไม่ระบุรายละเอียด 5 8 13 
7 เบาหวานชนิดที่ไม่ต้องพ่ึงอินซูลิน ไม่มีภาวะแทรกซ้อน 8 4 12 

8 กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน ไม่ระบุละเอียด 2 7 9 
9 ไตวายเรื้อรัง ไม่ระบุรายละเอียด 2 7 9 

10 ความดันโลหิตสูงไม่ทราบสาเหตุ (ปฐมภูมิ) 4 5 9 
ที่มา : HDC กลุ่มรายงานมาตรฐาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ ประมวลผล (ข้อมูล ณ ตุลาคม 2562) 
 

ผู้ป่วยนอกที่มารับบริการในสถานบริการเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอเมืองกระบี่  ปี พ.ศ. 2558 -  
2562 โดยส่วนใหญ่ อยู่ในกลุ่มโรคความดันโลหิตสูงที่ไม่มีสาเหตุนำ เบาหวาน การติดเชื้อของทางเดินหายใจ
ส่วนบนแบบเฉียบพลันอ่ืนๆ ตามลำดับ (ตารางที่ 4) 
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ตารางท่ี 4 กลุ่มโรค 10 อันดับแรกของผู้ป่วยนอกท่ีมารับบริการที่หน่วยบริการสาธารณสุขของรัฐ  
              อำเภอเมืองกระบี่ ปี 2558 – 2562  

ชื่อกลุ่ม (298โรค) 2558 2559 2560 2561 2562 
ความดันโลหิตสูงที่ไม่มีสาเหตุนำ 22,689 23,851 26,945 29,857 28,855 
เบาหวาน 14,898 14,993 15,282 15,387 16,535 
การติดเชื้อของทางเดินหายใจส่วนบนแบบเฉียบพลันอ่ืน ๆ 16,819 16,931 13,326 14,441 13,997 

ความผิดปกติอื่น ๆ ของฟันและโครงสร้าง 14,462 14,318 15,297 15,501 13,702 
เนื้อเยื่อผิดปกติ 8,575 7,642 7,923 8,944 12,508 
การบาดเจ็บระบุเฉพาะอ่ืนๆ  
ไม่ระบุเฉพาะและหลายบริเวณในร่างกาย 

13,277 11,556 12,082 11,932 10,410 

พยาธิสภาพของหลังส่วนอ่ืน ๆ 5,344 4,671 5,047 5,889 8,786 
โรคอ่ืน ๆ ของหลอดอาหาร กระเพาะและดูโอเดนัม 6,958 5,971 5,990 6,150 5,631 
ความผดิปกติของต่อมไร้ท่อ โภชนาการและเมตะบอลิกอ่ืน ๆ 4,637 4,846 5,164 4,700 5,061 
นิ่วในระบบทางเดินปัสสาวะ 5,389 4,182 3,957 4,538 4,694 
โรคอ่ืน ๆ ของผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง 6,148 5,008 4,687 4,355 4,030 
ฟันผ ุ 3,640 3,466 4,164 4,510 3,840 
ภูมิคุ้มกันบกพร่องเนื่องจากไวรัส (HIV) 3,910 4,019 3,929 3,747 3,588 
จิตเภท พฤติกรรมแบบจิตเภทและความหลงผิด 4,108 3,847 3,415 3,560 3,431 
คออักเสบเฉียบพลันและต่อมทอนซิลอักเสบเฉียบพลัน 7,380 6,304 4,884 4,046 3,312 
ที่มา : HDC จังหวัดกระบี่ (ประมวลผล ณ ตลุาคม 2562)              

2.3 ข้อมูลการเฝ้าระวังโรคติดต่อ 
จำนวนและอัตราป่วยด้วยโรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ ต่อประชากร 

100,000 คน ปี 2555 – 2562 (ตารางที่ 5) 
 

ตารางท่ี 5 จำนวนและอัตราป่วยด้วยโรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่  
               ต่อประชากร 100,000 คน ปี พ.ศ. 2555 – 2562  

ลำดับ 
สาเหตุ 

การป่วย 
ปี พ.ศ. 

2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 

1 อุจจาระร่วง 
2,430 2,015 1,943 1,755 1,846 1,110 1,091 1,042 

2213.74 1801.18 1737.48 1507.71 1636.96 975.44 967.46 892.6 

2 ปอดบวม 
761 780 758 784 831 424 347 444 

693.27 697.23 664.15 673.53 736.90 375.93 307.71 374.56 

3 
ไข้เลือดออก

/ไข้เดงกี ่
854 843 531 1,066 282 176 249 272 

777.99 753.55 465.25 915.79 250.07 156.07 304.17 231.09 

4 ตาแดง 
205 152 432 137 125 76 66 53 

186.76 135.87 378.51 117.70 110.85 67.30 58.53 43.53 

5 
อาหาร 
เป็นพิษ 

158 127 78 82 159 58 74 41 
143.94 113.52 68.34 70.45 140.99 51.43 65.62 35.22 
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ลำดับ 
สาเหตุ 

การป่วย 
ปี พ.ศ. 

2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 

6 ชิคุนกุนย่า 
              35 
              29.21 

7 ไข้หวัดใหญ ่
178 126 132 60 193 73 101 33 

162.16 112.63 115.66 51.55 171.14 64.73 89.57 28.35 

8 มือ เท้า ปาก 
123 158 30 51 79 71 28 22 

112.05 141.23 26.29 43.81 70.05 62.96 24.83 18.9 

9 สุกใส 
152 79 99 150 58 80 34 20 

138.47 70.62 86.74 128.86 51.43 70.79 30.15 17.8 

10 
เลปโตสไปโร

ซีส 
23 12 8 9 8 31 5 8 

20.95 10.73 7.01 7.73 7.01 27.49 4.43 6.87 
ที่มา : รง.506 ปี พ.ศ. 2555-2562 (ประมวลผล ณ ตุลาคม 2562 ) 
หมายเหตุ : งานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองกระบี่ (สาเหตุการป่วยที่ไม่นำมาจัดอันดับ 
ได้แก่ ไข้หรือไข้ไม่ทราบสาเหตุ) 

2.3.1 สถานการณ์โรคไข้เลือดออก อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ ระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 31 
กรกฎาคม พ.ศ. 2563 

นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 
ได้รับรายงานผู ้ป่วยโรคไข้เลือดออกจำนวนทั้งสิ ้น 84 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 69.54 ต่อประชากรแสนคน  
ไม่มีรายงานผู ้ป่วยเสียชีวิต อัตราส่วนเพศชายมากกว่าเพศหญิง 1.11 : 1 กลุ ่มอายุที ่พบสูงสุดคือกลุ ่มอายุ   
15 - 24 ปี รองลงมาคือกลุ่มอายุ 5 - 9 ปี และกลุ่มอายุ 0 – 4 ปี ตามลำดับ อาชีพที่มีจำนวนผู้ป่วยสูงสุด คือ 
นักเรียน ตำบลที่มีอัตราป่วยสูงที่สุด 3 อันดับแรก คือ ตำบลคลองประสค์ ตำบลเขาคราม และตำบลอ่าวนาง 
ตามลำดับ 

2.4 ข้อมูลบริการสุขภาพ  
อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ มีการคัดกรองโรคความดันโลหิตสูงในประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไป                  

จำนวน 67,696 คน ได้รับการคัดกรองโรคความดันโลหิตสูงจำนวน 56,199 คน คิดเป็นร้อยละ 83.02 
จากผลการคัดกรอง พบว่าเป็นส่วนใหญ่เป็นกลุ ่มปกติจำนวน 54,893 คิดเป็นร้อยละ 81 เป็นผู ้ป่วย 
ความดันโลหิตสูงรายใหม่จำนวน 297 คน ร้อยละ 0.54 เป็นกลุ่มเสี่ยงจำนวน 1,009 คน ร้อยละ 1.84  
โดยพบว่า ตำบลกระบี่น้อย มีอัตราการคัดกรองมากที่สุด คือ ร้อยละ 99.39 รองลงมา คือ ตำบลหนองทะเล 
อัตราการคัดกรองเท่ากับร้อยละ 98.32 และ ตำบลทับปริก อัตราการคัดกรองเท่ากับร้อยละ 98.22 

สำหรับการคัดกรองโรคเบาหวานประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไป มีจำนวน 71,802 คน ได้รับการ 
คัดกรองโรคเบาหวานจำนวน 41,394 คน คิดเป็นร้อยละ 57.65 จากผลการคัดกรอง พบว่า เป็นส่วนใหญ่
เป็นกลุ่มปกติจำนวน 40,588 คิดเป็นร้อยละ 98 เป็นผู้ป่วยโรคเบาหวานรายใหม่จำนวน 66 คน ร้อยละ 
0.16 เป็นกลุ่มเสี่ยงจำนวน 740 คน ร้อยละ 1.79 โดยพบว่า ตำบลทับปริก มีอัตราการคัดกรองมากที่สุด คือ 
ร้อยละ 97.54 รองลงมา คือ ตำบลกระบี่น้อย อัตราการคัดกรองเท่ากับร้อยละ 97.17 และตำบลเขาทอง 
อัตราการคัดกรองเท่ากับ ร้อยละ 96.60 

 

สํา
นัก

งาน
คณ

ะก
รรม

กา
รผ
ู้ทร
งค
ุณวุ

ฒิ 
กร
มค
วบ
คุม
โรค



คู่มือการพัฒนาชุดดชันีชี้วดัจำเป็นในการป้องกันควบคุมโรคที่เป็นปญัหาระดับอำเภอ 
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน (District Quality of life Profile : DQP_DC)  

สำนักงานคณะกรรมการผูท้รงคณุวุฒิ กรมควบคุมโรค 

181 

       

2.5 ข้อมูลทรัพยากรสุขภาพ 
2.5.1 บุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุข   

ปี พ.ศ.2563 อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ มีบุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุข 
ประเภท ไดแก แพทย ทันตแพทย เภสัชกร นักเทคนิคการแทย์ พยาบาลวิชาชีพ พยาบาลเทคนิค นักวิชาการ
สาธารณสุข  จำนวนทั้งสิ้น 121 คน (ตารางที ่6) 
 

ตารางที่ 6 จำนวนของบุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุข อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ ปี พ.ศ.2563 
จำแนกตามสถานที่ปฏิบัติงาน 

รพ.สต. ปชก. 
ขนา
ด 

สสอ./
ผอ.รพ.

สต. 

นวก.
สธ. 

จพ
.สธ
. 

พบ.
วิชาชีพ 

พบ.
เทคนิค 

ทต. 
ภิบาล 

แพทย์
แผน
ไทย 

จนท.
การเงิน

และบัญชี 

นวก.คอมฯ 
/จนท.
บันทึก
ข้อมูล 

พนง.
ท่ัวไป 

รวม 

เกาะกลาง 5,212 M 1 1 0 2 0 0 0 1 0 1 6 
ไสไทย 10,729 L 1 1 2 4 0 0 1 1 1 1 12 
ช่องพลี 8,384 M 1 1 1 3 1 1 0 1 0 1 10 
คลองม่วง 2,337 S 1 1 2 2 0 0 0 1 0 1 8 
ในไร่ 7,894 M 1 1 1 2 0 0 1 1 1 1 9 
ในสระ 6,670 M 1* 1 0 2 0 0 0 1 1 1 7 
บ้านทุ่ง 10,889 M 1 1 1 4 0 1 1 1 1 1 12 
คลองใหญ่ 5,099 M 1 2* 1 2 0 0 0 1 1 1 9 
ทับปริก 5,058 M 1 1 1 2 0 1 1 1 1 1 10 
นาตีน 5,332 M 1* 0 1 2 0 0 0 1 1 1 7 
สองแพรก 11,290 L 1 1 1 5 0 1 1 1 1 1 13 
สสอ. - - 1 8 3 3 - - - 1 1 1 18 

 

 2.5.2 ผลการประเมินติดดาวและเครือข่ายทางด้านสุขภาพ  
   อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ทั้งหมด 11 แห่ง และ 
ได้ดำเนินการพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลติดดาว จากการประเมินผลตามเกณฑ์
ดังกล่าว พบว่า มี รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์ระดับ 5 ดาวจำนวน 9 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 81.82 สำหรับในด้าน 
ของเครือข่ายเพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพและปัจจัยเสี่ยงต่างๆนั้น พบว่า การแก้ไขปัญหาด้านอุบัติเหตุ ไข้เลือดออก 
อาหารปลอดภัย มีภาคีเครือข่ายร่วมดำเนินการ ได้แก่ คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ และระดับตำบล  
 

   3. ข้อมูลด้านสังคม 
 

3.1 สถานบันการศึกษา  
อำเภอเมืองกระบี ่จังหวัดกระบี่ มีสถานศึกษาท้ังสิ้น 124 แห่ง แบ่งเป็นประเภทดังนี้ 
3.1.1 การศึกษาในระบบ ประกอบด้วย 

o โรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา                      จำนวน    33    แห่ง 
o โรงเรียนสังกัดสำนักงานประถมแห่งชาติ           จำนวน    38    แห่ง 
o โรงเรียนสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชน           จำนวน    10    แห่ง 
o โรงเรียนสังกัดสำนักงานการศึกษาท้องถิ่น        จำนวน     1     แห่ง 
o โรงเรียนสังกัดกรมพละศึกษา                        จำนวน     1     แห่ง 
o โรงเรียนสังกัดกรมอาชีวศึกษา                        จำนวน     2     แห่ง 

  3.1.2 การศึกษานอกระบบ หรือการศึกษาตามอัธยาศัย ประกอบด้วย 
o ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน                       จำนวน     1    แห่ง 
o ศูนย์การเรียนชุมชน                                   จำนวน    37   แห่ง 
o ห้องสมุดประชาชน                                จำนวน    1    แห่ง 
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 3.2 ข้อมูลศาสนสถาน  
ประชากรในพื้นที่อำเภอเมืองกระบี่ โดยส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามร้อยละ 53.82 รองลงมา 

นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 45.91 คริสต์ ร้อยละ 0.19 ซิกซ์ 0.04 โดยมี 
o วัด    จำนวน   18  แห่ง 
o ที่พักสงฆ์   จำนวน   5 แห่ง 
o โบสถ์คริสต์   จำนวน    2      แห่ง 
o มัสยิด   จำนวน   51 แห่ง 
o ศูนย์อบรมจริยธรรม  จำนวน    37 แห่ง 
o ศูนย์พระพุทธศาสนา  จำนวน   3 แห่ง 

 

3.3 ขนบธรรมเนียมประเพณีสำคัญของอำเภอ 
อำเภอเมืองกระบี ่จังหวัดกระบี่ การจัดงานเทศกาล ประเพณีท่ีสำคัญเป็นประจำทุกปี ดังนี้ 

o งานประเพณีสารทเดือนสิบ เดือนสิบเป็นประเพณีสำคัญของชาวใต้เพื่ออุทิศส่วนกุศล 
ให้บรรพบุรุษผู้ล่วงลับ ขนมท่ีขาดไม่ได้คือ ขนมลา ขนมเจาะหู ขนมพอง ขนมบ้า และขนมกงหรือไข่ปลา 

o งานเมาลิดกลางจังหวัดกระบี่ เป็นงานประเพณีทางศาสนาของชาวมุสลิมในจังหวัดกระบี่  
จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในช่วงเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ของทุกปี ณ มัสยิดกลางประจำจังหวัดกระบี่ 

o เทศกาลถือศีลกินเจ ระยะเวลาการจัดงาน การถือศีลกินเจตรงกับวันขึ้น ๑ ค่ำ ถึง ๙ ค่ำ 
เดือน ๙ ของจีน (ตรงกับเดือน ๑๑ ของไทย ช่วงเดือนกันยายน-ตุลาคมทุกปี) ในจังหวัดกระบี่โรงศาลเจ้าทุกโรง
จะกำหนดการกินเจพร้อมกัน การประกอบพิธีกรรมจะใช้สถานที่บริเวณโรงศาลเจ้าของแต่ละแห่ง และมีการ 
จัดกิจกรรมพิเศษ คือ การจัดขบวนแห่พระของทุกศาลเจ้าในจังหวัดกระบี่ ประมาณ 40 ศาลเจ้า แห่ขบวน
มาร่วมทำพิธีเสริมดวงเมืองกระบี่พร้อมกัน ณ ศาลหลักเมืองกระบี่ 

o เทศกาลกระบี ่เบิกฟ้าอันดามัน จัดตรงกับเดือนพฤศจิกายนของทุกปี เป็นเทศกาล 
เปิดฤดูกาลท่องเที่ยวของจังหวัดกระบี่ เพื่อส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัด มีกิจกรรมรื่น
เริง กิจกรรมและการแสดงทางวัฒนธรรม เช่น การบวงสรวง แม่คงคา ขอพรแม่พระนาง ขบวนแห่ทาง
วัฒนธรรม ทอดแหกุ้งทะเล แข่งขันเก็บหอย การแสดงทางวัฒนธรรม ดนตรีพื้นบ้าน บนเวที และงานออกซุ้ม
อาหารของโรงแรม เป็นต้น 

3.4 ข้อมูลด้านอ่ืนๆ 
3.4.1 ข้อมูลปราชญ์ชาวบ้านและบุคคลตัวอย่างของอำเภอ ประกอบด้วย 

ตารางท่ี 7 ข้อมูลปราชญ์ชาวบ้านและบุคคลตัวอย่างของอำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 
ลำดับ ชื่อ – สกุล รายละเอียดด้านภูมิปัญญา ที่อยู่ 

1 นายบุญเสริม  ทองขยัน ด้านการเกษตรและชนบท ม.7 ตำบลกระบี่น้อย  
2 นายเกษม  ลิ่มบุตร ด้านการเกษตรและชนบท ม.13 ตำบลกระบี่น้อย 
3 นายวิสุทธิ์ บุตรหลำ ด้านการเกษตรและชนบท ม.3 ตำบลเขาคราม 
4 นายอทัุย  บุญฤทธิ์ ด้านการเกษตรและชนบท ม.5 ตำบลเขาคราม 
5 นายฉัตรชัย  ชูเชิด ด้านการเกษตรและชนบท ม.4  ตำบลเขาทอง 
6 นายเหยด  ช่วยการ  ด้านการเกษตรและชนบท ม.1 ตำบลคลองประสงค ์
7 นางคณิต   สุขแดง ด้านการเกษตรและชนบท ม.2 ตำบลคลองประสงค ์
8 นางนวลจันทร์  สท้าน ด้านการเกษตรและชนบท ม.3 ตำบลคลองประสงค ์
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ลำดับ ชื่อ – สกุล รายละเอียดด้านภูมิปัญญา ที่อยู่ 
9 นางดุษฎี  เกดิขวัญ ด้านการเกษตรและชนบท ม.4 ตำบลคลองประสงค ์

10 นายพฤติชัย    มากสิน ด้านการเกษตรและชนบท ม.1 ตำบลทับปริก 
11 นายวิโรจน์  มิตรศร ๊ ด้านการเกษตรและชนบท ม.2 ตำบลทับปริก 
12 นายประสินธ์ ชูศร ี ด้านการเกษตรและชนบท ม.3 ตำบลทับปริก 
13 นายประภาส อนุพัฒน์ ด้านการเกษตรและชนบท ม.4 ตำบลทับปริก 
14 นางศุภลักษณ์ หอมขาว ด้านการเกษตรและชนบท ม.5 ตำบลทับปริก 
15 นางบังอร สุมณี ด้านการเกษตรและชนบท ม.6 ตำบลทับปริก 
16 นางสมกิจ ไกรเลิศ ด้านการเกษตรและชนบท ม.7 ตำบลทับปริก 
17 นายสุเทพ พรหมแก้ว ด้านการเกษตรและชนบท ม.8 ตำบลทับปริก 
18 นายบูหมาดโสด ตาเดอิน ด้านการเกษตรและชนบท ม.7 ตำบลหนองทะเล 
19 นายวินิจ จางแสง ด้านการเกษตรและชนบท ม.1 ตำบลอ่าวนาง 

    

3.4.2 ข้อมูลโบราณสถานและโบราณวัตถุที่สำคัญ ประกอบด้วย 
 

ตารางท่ี 8 ข้อมูลโบราณสถานและโบราณวัตถุที่สำคัญอำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 
ลำดับ ชื่อโบราณสถาน/โบราณวัตถุ ลักษณะท่ัวไป สถานที่ตั้ง 

1 เพิงผาเขาขนาบน้ำ เป็นเขาสองลูกสูงประมาณ 100 เมตร ขนาบ
แม่น้ำกระบี่ด้านหน้าตัวเมือง ถือเป็นสัญลักษณ์
ของเมืองกระบี่ สามารถไปเที่ยวชมได้โดยเช่าเรือ
หางยาวที่ท่าเรือเจ้าฟ้า ใช้เวลาเดินทางเพียง 15 
นาท ี

ตำบลปากน้ำ 

2 วัดถ้ำเสือวิปัสสนา อยู่ห่างจากตัวเมืองกระบี่ประมาณ 9 กิโลเมตร 
ตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่ บ้านถ้ำเสือ ตำบลกระบี่น้อย 
อ.เมือง จ.กระบี่ พื้นที่บริเวณวัดประมาณ 200 
ไร่ ประกอบไปด้วพ้ืนที่ราบ หุบเขาและยอดเขา 

ตำบลกระบี่น้อย 

3 แหล่งโบราณคดี “ถ้ำหลัง
โรงเรียนทับปริก” 

เป็นหุบเขาตั้งอยู่ในลุ่มน้ำกระบี่ เป็นแหล่งศึกษา
ทางโบราณคดีเกี่ยวกับมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์ 

ตำบลทับปริก 

4 แหล่งโบราณคดี เขาหน้าวังหมี 
(หรือเขานาแขยง) 

เขาหน้าวังหมีเป็นภูเขาหินปูนลูกโดดในแนว
เทือกเขาหินปูนในกลุ่มหินราชบุรี ภูเขามีความ
ยาวตลอดแนวเหนือ-ใต้ประมาณ 900 เมตร 
ภูเขาสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางประมาณ 
40-140 เมตร ปัจจุบันมีต้นไม้ข้ึนปกคลุมอยู่
ทั่วไป พื้นที่โดยรอบภูเขาเป็นที่ราบที่เกิดจากการ
ทับถมของตะกอนเชิงเขาและตะกอนผุพังอยู่กับ
ที่ ความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 20 เมตร 
ปัจจุบันเป็นสวนยางพารา สวนปาล์ม และพ้ืนที่
อยู่อาศัยของราษฎร 

ตำบลทับปริก 
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3.4.3 กลุ่มวิสาหกิจในชุมชน และกลุ่มต่างๆระดับอำเภอ ประกอบด้วย 
ตารางท่ี 9 กลุ่มวิสาหกิจในชุมชน และกลุ่มต่างๆ ของอำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 

ลำดับ ชื่อกลุม่ ลักษณะการดำเนินงาน สถานที่ต้ัง 
1 กลุ่มกระบี่แฮนด์เมด 

  
ผลิตภณัฑ์ชุมชน ผลติภณัฑ์จาก
เชือก  กระเป๋าเชือกถัก 

130 ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.กระบี ่

2 กลุ่มไขมุ่กแท้จากทะเลใต ้
  

ผลิตภณัฑ์ชุมชน ผลติภณัฑ์
ประดับมุก 

205 ม.2 ต.เขาคราม อ.เมือง  
จ.กระบี ่

3 กลุ่มไม้กวาดทับปริก 
 

ผลิตภณัฑ์ชุมชน ไม้กวาดดอก
หญ้า 

94/1 ม.8 ต.ทับปริก อ.เมือง  
จ.กระบี ่

4 กลุ่มเรือหัวโทงจำลองบ้านนาตีน ผลิตภณัฑ์ชุมชน เรือจำลอง 4/2 ม.4 ต.อ่าวนาง อ.เมืองจ.กระบี่ 
5 กลุ่มสตรีอาสาพัฒนาชุมชนบ้านทุ่ง 

  
ผลิตภณัฑ์ชุมชน น้ำพริกแกง  
น้ำพริกแกงไตปลา 

446 ม.1 ต.เขาคราม อ.เมือง  
จ.กระบี ่

6 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มจักสานบ้านห้วยโต ้ ผลิตภณัฑ์ชุมชน ผลติภณัฑ์จาก
เส้นพลาสติก 

193 ม.4 ต.ทับปริก อ.เมือง จ.กระบี ่

7 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเรือหัวโทงจำลอง
บ้านเกาะกลาง 

ผลิตภณัฑ์ชุมชน เรือจำลอง 27 ม.1 ต.คลองประสงค์ อ.เมือง  
จ.กระบี ่

 

 

   4. ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ 
 

4.1 การประกอบอาชีพ   
รายได้ส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับเกษตรกรรม ร้อยละ 54 อาชีพหลัก ได้แก่ สวนยางพารา ปาล์มน้ำมัน  

การท่องเที่ยว รองลงมาเป็นอาชีพเสริม ผัก ผลไม้ และค้าขาย รายได้เฉลี่ยครัวเรือนเดือนละ 28,522 บาท 
ด้านการประมงร้อยละ 10.40 ส่วนใหญ่ทำการประมงพื้นบ้านตามชายฝั่ง ชาวประมงส่วนใหญเ่ป็น

หมู่บ้านที่ตั้งริมทะเลหรือติดทะเล ส่วนประมงน้ำลึกมีเรืออวนลากอวนดำในพื้นที่ ประมาณ 15 ลำ เท่านั้น 
ส่วนที่เหลือเป็นเรือประมงของจังหวัดใกล้เคียง 

4.2 การบริการ ประกอบด้วย 
ด้านการบริการและการค้า ร้อยละ 35.60 ประกอบธุรกิจโรงแรม นำเที ่ยวค้าขาย ส่วนใหญ่

ประกอบอาชีพตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆทำการค้าขายควบคู่ไปกับการท่องเที่ยว  
4.2.1 จำนวนห้างสรรพสินค้าและสถานบริการใหญ่ๆ ได้แก่  

o แมคโคร โลตัส บิ๊กซี ซุปเปอร์ชิป จำนวน   6  แห่ง 
o ตลาดนัด     จำนวน   23  แห่ง   
o บขส      จำนวน   1  แห่ง  
o ปั๊มน้ำมัน     จำนวน   8  แห่ง 
o ธนาคาร     จำนวน   10  แห่ง 

4.3 แหล่งท่องเที่ยวของอำเภอ ประกอบด้วย 
o อุทยานแห่งชาติทางบก 
o อุทยานแห่งชาติเขาพนมเบญจา 
o อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี 
o สุสานหอยเจ็ดสิบห้าล้านปี 
o เขาขนาบน้ำ 
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o เขาหางนาค 
o เขาหงอนนาค 
o หาดคลองม่วง 
o น้ำตกห้วยโต้ 
o น้ำตกคลองแห้ง 
o เกาะพีพีดอน 
o เกาะพีพีเล 
o เกาะไผ่ 
o เกาะห้อง 
o เกาะบิด๊ะนอก 
o หาดเกาะกวาง 
o หาดคลองม่วง 
o หาดนพรัตน์ธารา 
o หาดทับแขก 
o หาดแหลมขาม 
o อ่าวพระนาง 
o อ่าวทึง 
o อ่าวนงนุช 
o อ่าวนาง 
o อ่าวพระแอะหรือหาดลองบีช 
o อ่าวไร่เลย์ 
o อ่าวลูกธนู 
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ข้อมูลการวิเคราะห์สถานการณ์การป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน ประเด็นอุบัติเหตุทางถนน (RTI) 

อำเภอเมืองกระบ่ี จังหวัดกระบ่ี 
 
 

1. จำนวนผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนทั้งหมดในพื้นที่อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 
อำเภอเมืองกระบี ่ เป็นอำเภอที ่เป็นศูนย์กลางการท่องเที ่ยว มีเส้นทางคมนาคมที ่สะดวกและ  

มีนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในพื้นที่อำเภอเมืองเป็นจำนวนมากในแต่ละปี และมีอัตราการเกิดอุบัติเหตุสูงเป็นอันดับ
ต้นๆของประเทศ และพบว่าอำเภอเมืองกระบี่มีจำนวนผู้บาดเจ็บจราจรทางถนน เฉลี่ย 400 กว่ารายในแต่ละปี 
ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ มีนาคม ตุลาคม และธันวาคม มีจำนวนผู้บาดเจ็บสูงกว่าเดือนอ่ืนๆ ในปีเดียวกัน (แผนภูมทิี่ 4) 

 
แผนภูมิที่ 4 จำนวนผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจรทางถนน ปี พ.ศ. 2561 - 2562  

จำแนกรายเดือนมกราคม – ธันวาคม 
ที่มา : ข้อมูลจากระบบเฝ้าระวังการเสียชีวิต (Injury Surveillance - IS) โรงพยาบาลกระบี่ 

 

2. จำนวนผู้บาดเจ็บที่นอนโรงพยาบาล (Admit) จากอุบัติเหตุทางถนนทั้งหมดในพื้นที่อำเภอเมืองกระบ่ี 
จังหวัดกระบ่ี 

เมื ่อพิจารณาข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ พบว่ามีจำนวน
ผู้บาดเจ็บจราจรทางถนน และ admit โดยประมาณ 1 ใน 3 ของผู้บาดเจ็บทั้งหมด และในช่วงเดือนมีนาคม  
มีผู้บาดเจ็บ admit มากกว่าเดือนอ่ืนในปีเดียวกนั (แผนภูมิที่ 5) 

 
แผนภูมิที่ 5 จำนวนผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจรทางถนนและadmit ปี2557 - 2562  

อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 
ที่มา : ข้อมูลจากระบบเฝ้าระวังการเสียชีวิต (Injury Surveillance - IS) โรงพยาบาลกระบี่ 
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3. จำนวนการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนทั้งหมดในพื้นที่อำเภอเมืองกระบี ่จังหวัดกระบ่ี 
เมื่อพิจารณาข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ พบว่าช่วงเวลาที่เกิด

อุบัติเหตุจราจรทางถนนอำเภอเมืองกระบี่ ส่วนใหญ่อยู่ในช่วงเวลา 15.00 - 20.00 น. (แผนภูมิที่ 6) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิที่ 6 จำนวนผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน จำแนกตามเวลาที่เกิดเหตุ ปี 2562 
ที่มา : ข้อมูลจากระบบเฝ้าระวังการเสียชีวิต (Injury Surveillance - IS) โรงพยาบาลกระบี่ 

 

4. จำนวนครั้งการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบ่ี  
เมื่อพิจารณาข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนในพ้ืนที่อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ ระหว่างปี พ.ศ. 2557 

- 2562 พบว่า มีผู ้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรทางถนนในทุกเดือน โดยในปี 2559 มีจำนวนผู้เสียชีวิต  
ด้วยอุบัติเหตุจราจรทางถนนมากท่ีสุด และในปี 2562 ที่ผ่านมา มีจำนวนครั้งการเกิดอุบัติเหตุจราจรทางถนน 
มากที่สุดในพื้นที่ตำบลอ่าวนาง รองลงมา เป็นพื้นที่ในเขตเทศบาล ตำบลปากน้ำ และตำบลไสไทยตามลำดับ 
(แผนภูมิที่ 7) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิที่ 7 จำนวนครั้งการเกิดอุบัติเหตุจราจรทางถนน ปี 2562 ในแต่ละตำบล อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 
ที่มา : ข้อมูลจากระบบเฝ้าระวังการเสียชีวิต (Injury Surveillance - IS) โรงพยาบาลกระบี่ 
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ในปี 2562 ที่ผ่านมา มีการเกิดอุบัติเหตุจราจรทางถนน โดยส่วนใหญ่จะอยู่ในช่วงอายุ 15 - 19 ปี
รองลงมาอยู่ในช่วงอายุ 30 - 39 ปี (แผนภูมิที่ 8) 

 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภูมิที่ 8 จำนวนผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนตามพาหนะและกลุ่มอายุ ปี 2562 

ที่มา : ข้อมูลจากระบบเฝ้าระวังการเสียชีวิต (Injury Surveillance - IS) โรงพยาบาลกระบี่ 
 

5. ร้อยละของประชาชนที่ไม่สวมหมวกนิรภัย ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย และเมาแล้วขับขี่ยานพาหนะในพื้นที่
อำเภอเมืองกระบ่ี จังหวัดกระบี่  

ข้อมูลในด้านพฤติกรรมเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง ได้ดำเนินการเก็บข้อมูลจากกรณีเกิดอุบัติเหตุแล้ว
สอบถามข้อมูล ซักประวัติในด้านพฤติกรรมเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง พบว่า ร้อยละ 79.01 ของประชาชนมีพฤติกรรม
ไม่สวมหมวกนิรภัยขณะขับจักรยานยนต์ ร้อยละ 67.9 ประชาชนมีพฤติกรรมไม่คาดเข็มขัดนิรภัยเมื ่อขับ
ยานพาหนะ และมีพฤติกรรมเมาแล้วขับข่ียานพาหนะ ร้อยละ 4.92 (แผนภูมิที่ 9 – 10 และตารางท่ี 10) 

 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิที่ 9 พฤติกรรมเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุของประชาชน อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 
ที่มา : ข้อมูลจากสถานีตำรวจภูธรจังหวัดกระบี่ (จากการบังคับใช้กฎหมายจราจร) อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 

 

ตารางท่ี 10 พฤติกรรมเสี่ยงในการขับข่ียานพาหนะและการกระทำที่ผิดกฎจราจรของประชาชน  
                อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 

ที่มา : ข้อมูลจากสถานีตำรวจภูธรจังหวัดกระบี่ (จากการบังคับใช้กฎหมายจราจร) อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 

ภ.จว.กระบี ่
 ไม่สวม
หมวก
นิรภัย  

 อุปกรณ์
ส่วนควบ

ไม่
ครบถ้วน  

 เมาสุรา
ขณะขับ

ขี่  

 ไม่คาด
เข็มขัด
นิรภัย  

 ไม่มี
ใบอนุญาต

ขับขี่  

 ขับรถเร็ว
เกินกว่าที่
กฎหมาย
กำหนด  

 ฝ่าฝืน
สัญญาณ

ไฟ  

 ขับรถ
ย้อนศร  

 แซงใน
ที่คับขัน  

 โทรศัพท์
ขณะขับรถ  

 รวม  

ปี 2561 5,236 305 166 678 3,772 211 302 158 9 90 10,927 
ปี 2562 8,941 1,356 319 876 5,212 330 439 238 51 162 17,924 
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แผนภูมิที่ 10 พฤติกรรมเสี่ยงในการขับขี่ยานพาหนะและการกระทำท่ีผิดกฎจราจรของประชาชน  

อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 
ที่มา : ข้อมูลจากสถานีตำรวจภูธรจังหวัดกระบี่ (จากการบังคับใช้กฎหมายจราจร) อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 

 

9. จำนวนจุดเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 
เมื่อพิจารณาข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ พบว่ามีจุดเสี่ยงต่อการ

เกิดอุบัติเหตุทางถนน เท่ากับ 14 แห่ง (ภาพท่ี ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2 จุดเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในพ้ืนที่อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 
 

10. ร้อยละของยานพาหนะที่มีสภาพไม่ปลอดภัยของอำเภอเมืองกระบ่ี จังหวัดกระบี่ 
  เมื่อพิจารณาข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนในพ้ืนที่อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ ระหว่างปี พ.ศ. 2561 – 
2563 พบว่า ปี พ.ศ.2563 มีจำนวนของยานพาหนะที่มีสภาพไม่ปลอดภัยเท่ากับมากที่สุด เท่ากับ 1,386 ราย
รองลงมา คือ ปี พ.ศ. 2562 จำนวนของยานพาหนะที่มีสภาพไม่ปลอดภัย เท่ากับ 1,047 คัน และในปี พ.ศ.
2561 พบว่ามจีำนวนของยานพาหนะที่มีสภาพไม่ปลอดภัยเท่ากับ 233 ราย มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น (ตารางที่ 11) 
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ตารางท่ี 11 จำนวนและร้อยละยานพาหนะที่มีสภาพไม่ปลอดภัย ในพ้ืนทีอ่ำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 

ที่มา : ข้อมูลจากสถานีตำรวจภูธรจังหวัดกระบี่ (จากการบังคับใช้กฎหมายจราจร) อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 
11. สัดส่วนการดำเนินงานได้ตามมาตรฐานการตอบสนองหลังเกิดเหตุ (Response time) EMS 
หมายเลข 1669 อำเภอเมืองกระบี ่จังหวัดกระบี่  

ในปี พ.ศ.2563 พบว่า มีสัดส่วนการดำเนินงานได้ตามมาตรฐานการตอบสนองหลังเกิดเหตุ 
(Response time) EMS หมายเลข 1669 เท่ากับ 3309 ซึ่งมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน จากปีที่แล้วร้อยละ 77.55   

 

12. จำนวนครั้งของการประชุม ศปถ.อำเภอต่อปี 
เมื่อพิจารณาข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ ระหว่างปี พ.ศ. 

2561 – 2563 พบว่า ปี พ.ศ. 2561 และ 2562 มีจำนวนครั้งของการประชุม ศปถ.อำเภอต่อปี เท่ากับ 3 
ครั้ง รองลงมาคือ ปี พ.ศ. 2563 มีจำนวนครั้งของการประชุม ศปถ.อำเภอต่อปีเท่ากับ 1 ครั้ง (ตารางท่ี 12) 

 

ตารางท่ี 12 แสดงจำนวนครั้งของการประชุม ศปถ.อำเภอต่อปี ในพ้ืนทีอ่ำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่   

ที่มา : ข้อมูลจากเลขาศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอ (ศปถ.อำเภอ) อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปี พ.ศ. จำนวนยานพาหนะที่มีสภาพไม่ปลอดภัย (ราย) 
2561 233 
2562 1,047 
2563 1,386 

ปี พ.ศ. จำนวนครั้งของการประชุม ศปถ.อำเภอต่อปี (ครั้ง) 
2561 3 
2562 3 
2563 1 
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ข้อมูลการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน  
ประเด็นปัญหาความปลอดภัยทางถนน (RTI) 

 พื้นที่อ าเภอเทพา จังหวัดสงขลา  
 
 

     1. ข้อมูลทั่วไป 

       1.1 ประวัติอ าเภอเทพา 
  ในสมัยโบราณ อ าเภอเทพา มีฐานะเป็นเมืองเทพา จัดอยู่ในระดับ “เมืองจัตวา” และมีเมืองจะนะ 
(อ าเภอจะนะปัจจุบัน) ต่างเป็นเมืองจัตวาขึ้นตรงต่อเมืองพัทลุง ทุกๆ ปี เจ้าเมืองจะต้องน าต้นไม้เงินต้นไม้ทอง
ไปถวายเจ้าเมืองพัทลุงเป็นประจ า 
  ปี พ.ศ. 2539 ในรัชสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก แห่งราชวงศ์จักรี ได้ทรงโปรด 
ให้ยกเมอืงเทพาและเมืองจะนะขึ้นกับเมืองสงขลาซึ่งเป็นเมืองตรี  
 ปี พ.ศ. 2444 สมัยรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ปรับปรุงบ้านเมือง 
และการปกครองหัวเมืองต่างๆ และได้ทรงจัดตั้งมณฑลเทศาภิบาลขึ้น โดยแยกเมืองเทพาและเมืองจะนะออก
จากเมืองสงขลา ตั้งขึ้นเป็นอ าเภอเรียกว่า “อ าเภอเทพา” (ไม่รวมอ าเภอจะนะ) ขึ้นกับจังหวัดสงขลา โดยตั้ง
ที่ว่าการอ าเภอที่บ้านพระพุทธ ยึดเอาทะเลใกล้แม่น้ าเทพาทะเลหลวงด้านตะวันออก ซึ่งการคมนาคมทางบกยัง
ไม่สะดวก ต้องอาศัยทางเรือเป็นส่วนใหญ่ จึงได้ยึดบ้านพระพุทธ หมู่ที่ 2 บ้านพระพุทธ ต าบลเทพา ปั จจุบัน
เป็นที่ตั้งอ าเภอในสมัยนั้น 
 ปี พ.ศ. 2475 บ้านเมืองเจริญขึ้น การคมนาคมสะดวก มีรถไฟผ่านท้องที่อ าเภอเทพา ทางราชการ
ได้ย้ายที่ว่าการอ าเภอเทพาจากบ้านพระพุทธ หมู่ที่ 2 ต าบลเทพา มาตั้งที่บ้านท่าพรุ หมู่ที่ 1 ต าบลเทพา ซึ่ง
ใกล้กับสถานีรถไฟ “ท่าม่วง” ต่อมาการรถไฟแห่งประเทศไทยได้เปลี่ยนชื่อสถานี “ท่าม่วง” เป็นสถานี 
“เทพา” ให้ตรงกับค าว่า“อ าเภอเทพา” ซ่ึงต้ังอยู่ห่างจากท่ีวา่การอ าเภอเทพาประมาณ 1 กิโลเมตร  
 

ค าขวัญอ าเภอเทพา 

                                           

พระสามองค์คู่บ้าน       ตระหง่านเกาะขาม       หาดงามทรายขาว         ข้าวแกงไก่ทอด    รีสอรท์เรียงราย 
 

1.2 ที่ตั้งและอาณาเขต   
1.2.1 ที่ตั้งและอาณาเขต  

 อ าเภอเทพาตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของจังหวัดสงขลา  มีพื้นท่ีทั้งหมด  978  
ตารางกิโลเมตร  ที่ตั้งอ าเภอเทพาห่างจากอ าเภอเมืองสงขลา 73 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการ
ปกครองข้างเคียง ดังต่อไปนี้ 

ทิศเหนือ    ติดต่อกับทะเลหลวงอ่าวไทย 
 ทิศตะวันออก   ติดต่ออ าเภอหนองจิก  อ าเภอโคกโพธิ์  จังหวัดปัตตานี 
 ทิศใต้   ติดต่อกับอ าเภอสะบ้าย้อย  อ าเภอเทพา  จังหวัดสงขลา  
    ทิศตะวันตก   ติดต่อกับอ าเภอจะนะ  จังหวัดสงขลา   
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  ภาพที่ 1 แผนที่จังหวัดสงขลา 
                      อ าเภอเทพา ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของจังหวัดสงขลา อยู่ห่างจากจังหวัดสงขลา
ประมาณ ๗๓ กิโลเมตร มีพ้ืนที่ทั้งหมด  978  ตารางกิโลเมตร    
 

   1.2.2 ลักษณะทางภูมิประเทศ 
 อ าเภอเทพา ตั้งอยู่ในเขตภูมิอากาศแบบร้อนชื้น มีฝนตกชุกเป็นฤดู แต่อากาศไม่ร้อนจัด
เนื่องจากอิทธิพลของลมทะเล มี 2 ฤดูกาล คือ ฤดูฝน (ในช่วงเดือนกันยายน – มกราคม) และฤดูร้อน 
(กุมภาพันธ์–สิงหาคม) อ าเภอเทพา มีพ้ืนที่ 978 ตารางกิโลเมตร หรือ 661,250 ไร่ พ้ืนที่โดยทั่วไปแบ่งออกได้เปน็ 
3 เขต คอื  
 1. เขตที่ราบสูง มีลักษณะเป็นเนินเขา ซึ่งอยู่บริเวณทิศใต้และทิศตะวันตก พ้ืนที่บริเวณนี้เป็น 
ป่าไม ้มีการเพาะปลูกสวนยางพาราและสวนผลไม้ 
             2. เขตท่ีราบ อยู่บริเวณตอนกลางของอ าเภอเทพา ซึ่งมีทั้งพืชพันธุ์ธรรมชาติและท่ีเพาะปลูก
กันมากในแถบนี้ คือ ข้าวเจ้า นอกจากนั้นยังมีการปลูกผัก ไม้ผล พืชยืนต้น ซึ่งลักษณะดินบริเวณนี้เป็นดินร่วน 
             3. เขตที่ราบชายฝั่ง อยู่บริเวณทางทิศตะวันออก มีการเพาะปลูก ท าสวนมะพร้าว ประมง 
ซึ่งสร้างรายได้ให้กับประชาชนในเขตนี้มากพอสมควร 
        อ าเภอเทพา มีแม่น้ าสายหลัก 1 สาย คือ คลองเทพา มีต้นน้ าเกิดจากเขาตีโต๊ก เทือกเขาสันกา
ลาคีรี ซึ่งเป็นพรมแดนระหว่างจังหวัดสงขลา ยะลา กับประเทศมาเลเซีย เริ่มจากบริเวณอ าเภอสะบ้าย้อย ไหล
ผ่านอ าเภอสะบ้าย้อย อ าเภอเทพา มีล าน้ าหลายสายมาบรรจบ เช่น คลองท่าโต๊ะยี คลองเปียน คลองล าเปา 
เป็นต้น ความยาวของล าน้ าสายหลักประมาณ 130 กิโลเมตร มีปริมาณน้ าเฉลี่ยปีละประมาณ 763 ล้าน
ลูกบาศก์เมตร ไหลลงอ่าวไทยที่บ้านคลองประดู่ หมู่ที่ 4 ต าบลปากบาง อ าเภอเทพา จังหวัดสงขลา 
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ภาพที ่๒  แผนที่อ าเภอเทพา จังหวัดสงขลา 

 
 

1.2.3 การคมนาคม 
การติดต่อระหว่างตัวจังหวัดกับอ าเภอเทพา ใช้เส้นทางรถยนต์ ผ่านอ าเภอจะนะ จนถึงอ าเภอ

เทพารวมระยะทาง 73 กิโลเมตร มีรถตู้โดยสารประจ าทางบริการในเส้นทางเทพา – สงขลา, เทพา – หาดใหญ่ 
และมีเส้นทางรถไฟผ่านหน้าที่ว่าการอ าเภอ การเดินทางติดต่อของประชาชนภายในอ าเภอเทพาส่วนใหญ่ใช้
รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลและรถตู้โดยสารประจ าทาง 

 

1.3 สภาพการปกครอง ประชากร เศรษฐกิจ และสังคม 
  1.3.1 การปกครอง อ าเภอเทพามีรูปแบบการปกครองและการบริหารราชการแผ่นดิน ๒ รูปแบบ คือ 

1) การบริหารราชการส่วนภูมิภาค ประกอบด้วย ๗ ต าบล ๖๗ หมู่บ้าน ดังนี้ 
          - ต าบลเทพา  จ านวน   ๘  หมู่บ้าน 

                  - ต าบลปากบาง  จ านวน   8  หมู่บ้าน 
                  - ต าบลล าไพล  จ านวน  13  หมู่บ้าน 
                  - ต าบลวังใหญ่  จ านวน   8  หมู่บ้าน 
                  - ต าบลท่าม่วง  จ านวน  14  หมู่บ้าน 
                  - ต าบลเกาะสะบ้า  จ านวน   8  หมู่บ้าน 
                - ต าบลสะกอม  จ านวน   8  หมู่บ้าน 

         ๒) การปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 8 แห่ง ประกอบด้วยเทศบาลต าบล 2 แห่ง และองค์การ
บริหารส่วนต าบล 6 แห่ง  ดังนี้ 
  - เทศบาลต าบลเทพา 

  - เทศบาลต าบลล าไพล 
  - องค์การบริหารส่วนต าบลเทพา 
  - องค์การบริหารส่วนต าบลปากบาง 

  - องค์การบริหารส่วนต าบลวังใหญ่ 
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  - องค์การบริหารส่วนต าบลท่าม่วง 
  - องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะสะบ้า 
  - องค์การบริหารส่วนต าบลสะกอม 
 

ตารางที ่1 ข้อมูลการปกครองและประชากรของอ าเภอเทพา จังหวัดสงขลา ปี 2558 

ต าบล หมู่บ้าน หลังคาเรือน 
ท้องถิ่น (แห่ง) ประชากร (คน) 

เทศบาลต าบล อบต. ชาย หญิง รวม 
1. เทพา   8 ๓,๙๒๑ 1 1 8,753 8,896 17,649 
2. ปากบาง   8 ๑,๕๙๗ 0 1 3,981 4,009 7,990 
3. ล าไพล   13 ๒,๗๘๔ 1 0 6,256 6,620 12,876 
4. วังใหญ่    8 ๒,๒๙๕ 0 1 3,754 3,999 7,753 
5. ท่าม่วง    14 ๓,๕๑๑ 0 1 7,953 8,077 16,030 
6. เกาะสะบ้า    8 ๑,๓๕๑ 0 1 2,773 2,827 5,600 
7. สะกอม   8 ๑,๗๑๗ 0 1 4,741 4,640 9,381 
     รวม 67 ๑๗,๑๗๖ 2 6 38,211 39,068 77,279 
ที่มา : ศูนย์ข้อมูลข่าวสารสาธารณสุขอ าเภอเทพา, ๒๕๕8  

 จากตารางที่ 1 อ าเภอเทพา มี 7 ต าบล 67 หมู่บ้าน ประชากรชายมากกว่าหญิง ต าบลที่มี
ประชากรมากที่สุด คือ ต าบลเทพา รองลงมา คือ ต าบลท่าม่วง และน้อยที่สุด คือ ต าบลเกาะสะบ้า  

1.3.2 ข้อมูลประชากร 

๑) ประชากรย้อนหลัง 3 ปี (ปี 2555 – 2558) 

 ตารางที ่2 จ านวนประชากรอ าเภอเทพา จังหวัดสงขลา ปี 2555 – 2558 
ปี ประชากร 

    ชาย (คน)       ร้อยละ หญิง (คน)      ร้อยละ รวม (คน) 
2555 38,433      49.44   39,294      50.55 77,727 
2556 38,644      49.51 39,404      50.49 78,048 
2557 38,863      49.48 39,682      50.52 78,545 
2558 38,211      49.45 39,068      50.55 77,279 

ที่มา : ศูนย์ข้อมูลข่าวสารสาธารณสุขอ าเภอเทพา, 255๕ – 2558 

    จากตารางที่ 2 ประชากรจ าแนกตามเพศของอ าเภอเทพา จังหวัดสงขลา ปี 2555 – 2558 
พบว่า ประชากรเพศหญิงมากกว่าเพศชาย อัตราส่วนเพศชายต่อเพศหญิง เท่ากับ 1 : 1.02 จากข้อมูลประชากร 
จ าแนกตามเพศ ปี 2555-2558 แสดงให้เห็นว่าโครงสร้างประชากรของอ าเภอเทพา จ านวนประชากร ในปี 
2558 ลดลงเนื่องจาก ได้มีการส ารวจประชากรในพ้ืนที่ตามประเภทการอยู่อาศัยและน ามาตรวจสอบกับข้อมูลที่มี
อยู่ในฐานข้อมูล พบว่า ประชากรส่วนใหญ่มีชื่อในทะเบียนราษฎร์แต่อยู่จริงที่อ่ืน จึงท าการย้ายประชากรให้อยู่
นอกเขต เพ่ือให้การปฏิบัติงานในพื้นท่ีมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
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2) ประชากรปี 2558 จ าแนกตามช่วงอายุ 
  ตารางที ่ 3 ประชากรจ าแนกตามช่วงอายุและเพศของอ าเภอเทพา จังหวัดสงขลา ปี 2558 

ช่วงอายุ 
ชาย (คน) หญิง (คน) รวม (คน) 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
๐-๔ 3,240 4.19 3,029 3.92 6,269 8.11 
๕-๙ 3,502 4.53 3,182 4.12 6,684 8.65 

๑๐-๑๔ 3,309 4.28 3,082 3.99 6,391 8.27 
๑๕-๑๙ 3,231 4.18 3,207 4.15 6,438 8.33 
๒๐-๒๔ 3,120 4.04 3,239 4.19 6,359 8.23 
๒๕-๒๙ 3,176 4.11 3,286 4.25 6,462 8.36 
๓๐-๓๔ 3,035 3.93 3,050 3.95 6,085 7.88 
๓๕-๓๙ 2,656 3.44 2,759 3.57 5,415 7.01 
๔๐-๔๔ 2,602 3.37 2,666 3.45 5,268 6.82 
๔๕-๔๙ 2,433 3.15 2,476 3.20 4,909 6.35 
๕๐-๕๔ 2,116 2.74 2,283 2.95 4,399 5.69 
๕๕-๕๙ 1,646 2.13 1,763 2.28 3,409 4.41 
๖๐-๖๔ 1,304 1.69 1,440 1.86 2,744 3.55 
๖๕-๖๙ 813 1.05 991 1.28 1,804 2.33 
๗๐-๗๔ 702 0.91 811 1.05 1,513 1.96 
๗๕-๗๙ 572 0.74 761 0.98 1,333 1.72 
80-84 407 0.53 521 0.67 928 1.20 

85 ปีขึ้นไป 347 0.45 522 0.68 869 1.13 
รวม 38,211 49.45 39,068 50.55 77,279 100 

ที่มา: ศูนย์ข้อมูลข่าวสารสาธารณสุขอ าเภอเทพา 2558 

 จากตารางที่ 3 ประชากรอ าเภอเทพา จังหวัดสงขลาจ าแนกตามช่วงอายุและเพศ ปี ๒๕58 
ปรากฏว่าเพศหญิงมากกว่าเพศชายเล็กน้อย ร้อยละ 50.55 กลุ่มอายุที่ส าคัญ คือ วัยเด็กอายุต่ ากว่า 14 ปี  
ร้อยละ 25.03 วัยแรงงาน (15-59 ปี) ร้อยละ 63.08 และวัยสูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) ร้อยละ 11.89   
จากข้อมูลประชากรอ าเภอเทพาจ าแนกตามช่วงอายุและเพศ ปี 2558 แสดงให้เห็นว่ากลุ่มวัยแรงงานเป็น
ประชากรที่มีขนาดใหญ่สุด รองลงมาคือวัยเด็กอายุต่ ากว่า 14 ปี และผู้สูงอายุตามล าดับ ทั้งนี้จากสัดส่วนของ
ประชากรผู้สูงอายุดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าอ าเภอเทพาเข้าสู่สังคมของผู้สูงอายุ1 และในอนาคตจะเป็นสังคมของ
ผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์2 

 
 1การก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) หมายถึง การมีประชากรอายุ 60 ปขีึ้นไปรวมทั้งชายและหญิงมากกว่าร้อยละ 10 หรอืมี
ประชากรอายุ 65 ปีขึ้นไปเกินร้อยละ 7 ของประชากรทั้งหมด 
                 2สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ (Aged Society) หมายถึง การมีประชากรอาย ุ60 ปขีึ้นไปเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 20 หรือมีประชากรอายุ 65 ปี
ขึ้นไปเกินร้อยละ 14 ของประชากรทั้งหมด 
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3) ปิรามิดประชากร 

 
ภาพที่ 3 ปิรามิดประชากรอ าเภอเทพา จังหวัดสงขลา ปี 2563 

 จากปิระมิดประชากรเป็นแบบทรงระฆังคว่ า คือ มีฐานกว้างเล็กน้อยและสันจากส่วนฐานเว้าเข้าแล้วจึงตั้ง
เกือบเป็นแนวตรง ขึ้นไปและค่อยๆ ลาดสู่ส่วนยอด ซึ่งแสดงได้ว่า พื้นที่อ าเภอเทพามีภาวะการตายและภาวะเจริญพันธุ์
ระดับต่ าเป็นเวลานานอยู่ช่วงหนึ่ง แต่ภายหลังภาวะเจริญพันธุ์ มีระดับสูงขึ้น จึงท าให้มีสัดส่วนของวัยเด็ก มีประชากร
วัยท างานสูงขึ้นตาม ในขณะที่ยังคงมีสัดส่วนของคนในวัยผู้สูงอายุเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากวามก้าวหน้าทางการแพทย์และ
สาธารณสุข และการเข้าถึงบริการของประชาชนมากข้ึน โดยเฉพาะอัตราเกิดลดลงได้ แนวโน้มในอนาคตของประชากร
อ าเภอเทพา กลุ่มวัยเด็กมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น และวัยสูงอายุมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ส่งผลให้อัตราส่วนพึ่งพิงวัยเด็กมากกว่า1 
(อัตราส่วนพึ่งพิงวัยเด็ก 39.68 )ขณะที่อัตราส่วนพึ่งพิงวัยผู้สูงอายุมากข้ึน2 (อัตราส่วนพึ่งพิงวัยสูงอายุ 18.85)   
 1อัตราส่วนพึ่งพิงวยัเด็ก    ค านวณจาก  [จ านวนเด็ก≤14ปXี100] /จ านวนประชากรวยัแรงงาน(15-59ปี) 
 2อัตราส่วนพึ่งพิงวยัสูงอาย ุค านวณจาก  [จ านวนผู้สูงอายXุ100] /จ านวนประชากรวยัแรงงาน(15-59ปี) 
 

1.3.4 ศาสนา สถานศึกษา 
 1) ศาสนา 
 - พุทธ จ านวน  31,213 คน คิดเป็นร้อยละ 40.39 
               - อิสลาม จ านวน  45,965 คน คิดเป็นร้อยละ 59.48 
 - อ่ืนๆ จ านวน      101  คน คิดเป็นร้อยละ   0.13 

   ศาสนสถาน ๙๑  แห่ง  ประกอบด้วย 
 - มัสยิด             จ านวน  68 แห่ง 

      - วัดและส านักสงฆ์ จ านวน  23 แห่ง 
 2) สถานศึกษา 5๙  แห่ง  ประกอบด้วย 
 - โรงเรียนประถมศึกษา  49 แห่ง 

     - โรงเรียนมัธยมศึกษา               2 แห่ง 
 - โรงเรียนเอกชน   13 แห่ง 

- โรงเรียนปอเนาะ   7        แห่ง  
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1.3.5 เศรษฐกิจ 
ด้านเศรษฐกิจประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตร ได้แก่ การท าสวนยาง การท า

สวนผลไม้ นาข้าว พื้นที่เกษตรเชิงอนุรักษ์ ซึ่งพ้ืนที่ตลอดแนวชายฝั่งที่ติดกับอ่าวไทย พ้ืนที่เกษตรเชิงอนุรักษ์นี้ 
จะรวมพื้นที่ท่ีเป็นเขตพัฒนาทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และปศุสัตว์และเขตพัฒนาการเพาะเลี้ยงชายฝั่งและมีธุรกิจขนาด
เล็ก เช่น รีสอร์ท ตามแนวชายฝั่งทะเลชาวประมงขนาดเล็กในบริเวณหมู่บ้านชาวทะเลและเป็นหมู่บ้านยากจน 
เกณฑ์เฉลี่ย จปฐ. ประชาชนอาศัยอยู่อย่างหนาแน่น พาณิชกรรมส่วนใหญ่เป็นการค้าขายแบบปลีก สินค้า
อุปโภค บริโภค และผลิตผลทางการเกษตร 

 

1.3.6 สังคมวัฒนธรรมและประเพณี 
๑) สังคม วัฒนธรรม 

 วัฒนธรรมอ าเภอเทพามีการผสมผสาน 2 วัฒนธรรม 2 ศาสนาหลัก คือ ศาสนาพุทธและ
ศาสนาอิสลาม โครงสร้างทางสังคมของชุมชนจะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามนโยบายการบริหารประเทศของ
รัฐบาล การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบริหารประเทศแต่ละครั้งน ามาใช้ในพ้ืนที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้และ 
4 อ าเภอในจังหวัดสงขลา จะส่งผลกระทบต่อระบบโครงสร้างสังคมของชุมชนมุสลิมส่วนใหญ่อาศัยอยู่ เพราะ
โครงสร้างของชุมชนมุสลิม เชื่อมโยงเป็นเนื้อเดียวกันกับหลักค าสอนของศาสนาอิสลาม ระดับชุมชนจะมีความ
ผูกพันกับผู้น าศาสนา มีอิหม่าม บิลาล คอเต็บ และกรรมการมัสยิด มีบทบาทหน้าที่ในการสร้างความสัมพันธ์ 
ปกครอง แนะน า และการแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายในชุมชน แต่จะมีวัฒนธรรมแสดงความเป็นอัตลักษณ์
ของตนเองออกมาอย่างชัดเจนตามรูปแบบวิถีการด าเนินชีวิต ด้านการประกอบอาชีพและการท ามาหากิน ที่อยู่
อาศัย การแต่งกาย อาหารการกิน ขนบธรรมเนียมประเพณีและพิธีกรรม  ศิลปะการแสดง การละเล่นพ้ืนบ้าน 
และภูมิปัญญาท้องถิ่น   

 สถานการณ์ความไม่สงบในอ าเภอเทพา ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาส่งผลกระทบทั้งทางด้าน
สังคม เศรษฐกิจและวัฒนธรรมในพ้ืนที่ ประเด็นทางสังคมจะเห็นได้ชัดเจนจากภาพการสูญเสียชีวิตและ
ทรัพย์สิน ความไม่ม่ันคงในการประกอบอาชีพ รวมทั้งด้านความปลอดภัย  เหล่านี้เป็นผลกระทบโดยตรงต่อวิถี
ชีวิตความเป็นอยู่ภายในชุมชน  ส่วนด้านวัฒนธรรมเป็นแม่แบบในการเชื่อมต่อ สานสัมพันธ์ความเป็นอยู่แบบ
เครือญาติทางวัฒนธรรม ญาติพ่ีน้อง เพ่ือนร่วมงาน ร่วมร้อยปีอย่างสงบสุข เข้าใจท่ามกลางความหลากหลาย มี
กิจกรรม พ้ืนที่สาธารณะ ประเพณีและวัฒนธรรมเป็นสิ่งเชื่อมผ่านประสานความกลมกลืน อยู่ด้วยกันม า
ท่ามกลางความแตกต่างในความเหมือน เหตุการณ์ความไม่สงบเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง น ามาซึ่งระบบความคิดใน
การอนุรักษ์ รักษา ฟ้ืนฟู อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของตนเองให้มีความชัดเจน เพ่ือความเข้มแข็งในท่ามกลาง
สถานการณ์อันเลวร้าย ส่งผลต่อวัฒนธรรมในอ าเภอเทพามีการเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพสังคม เศรษฐกิจ 
การเมือง และศาสนา  โดยเฉพาะวัฒนธรรมดั้งเดิมที่เคยมีบทบาทสร้างความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนพุทธกับ
มุสลิมเริ่มจะเลื่อนหายไป ส่วนวัฒนธรรมสมัยใหม่จะเข้มแข็งและฝังรากแน่นอยู่ในพ้ืนที่ทางวัฒนธรรมต่อไป 
โดยมีวัฒนธรรมใหม่เสริมแทรกเข้ามาเท่าที่ผู้รู้ทางอิสลามจะยอมรับและชี้น าให้ศาสนาด าเนินกิจกรรมนั้นๆ ได้ 

 รูปแบบการด าเนินชีวิตในปัจจุบัน ประชาชนมีการแข่งขันกันมากขึ้นในการด ารงชีวิต 
โดยเฉพาะในเรื่องเศรษฐกิจ ท าให้มีความหลากหลายในการประกอบอาชีพมากขึ้น เพ่ือหา

รายได้เข้าสู่ครอบครัว การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นดังกล่าวท าให้สังคมและวัฒนธรรมดั้งเดิมแบบสังคมชาวนา
เสื่อมถอยลงไป ความผูกพันภายในกลุ่มเครือญาติลดลงเพราะการไปมาหาสู่น้อยลง ความคิด ความเชื่อและ
ค่านิยมของประชาชนเปลี่ยนแปลงไปและหลากหลายมากขึ้น ประชาชนบางส่วนมีรายได้มากขึ้นและมีฐานะ
ร่ ารวย ท าให้เกิดความแตกต่างของฐานะทางสังคมและเศรษฐกิจและเกิดความเหลื่อมล้ าภายในสังคมของ
อ าเภอเทพามากขึ้น  
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 ๒) ประเพณีส าคัญ 
     ประเพณีเปลี่ยนผ้าพระสามองค์ เป็นการบวงสรวงสักการบูชาพระสามองค์ที่ชาวบ้านมี

ความเชื่อในเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์บนบานศาลกล่าวสิ่งใดก็ได้สมปรารถนา จึงเป็นที่เคารพบูชาว่าเป็นพระ
คู่บ้านคู่เมืองของอ าเภอเทพาเป็นต้นมา ทั้งเป็นการท าบุญปีใหม่ไทยอีกด้วย จะท าทุกวันที่  9  เมษายนของทุกปี 

      การชักพระหรือการแห่พระพุทธรูปทั้งทางบกและทางน้ า ตรงกับวันแรม 1 ค่ า เดือน 11 
หลังออกพรรษาของทุกปี 

      การท าบุญวันสาร์ทเดือนสิบ หรือภาคกลางเรียกว่า “ตักบาตรเทโว” เพ่ืออุทิศส่วนกุศล
ให้แก่บรรดาญาติและเพ่ือนที่ล่วงลับ  จะชุมนุมตักบาตรกันปีละ 2 ครั้ง ในวันแรม 1 ค่ า กับวันแรม 15 ค่ า 
เดือนสิบของทุกปี 

      การกวนอาซูรอ ช่วงเวลาตรงกับวันที่ ๑๐ เดือนมุฮัรรอม ซึ่งเป็นเดือนแรกของปีของ
ศาสนาอิสลาม เป็นประเพณีท้องถิ่นของชาวไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ค าว่า อาซูรอ เป็นภาษา
อาหรับ แปลว่า การผสม การรวมกัน คือการน าสิ่งของที่รับประทานได้หลายสิ่งหลายอย่างมากวนรวมกัน มีทั้ง
ชนิดคาวและหวาน การกวนข้าวอาซูรอจะใช้คนในหมู่บ้านมาช่วยกันคนละไม้คนละมือ เพ่ือความสามัคคีและ
สร้างความพร้อมเพรียงเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน อันมีผลต่อการอยู่ร่วมกันของสังคมอย่างมีความสุข ก่อนจะ
แจกจ่ายให้รับประทานกัน เจ้าภาพจะเชิญบุคคลที่นับถือของชุมชนขึ้นมากล่าวขอพร(ดูอา)ก่อนจึงจะแจกให้คน
ทั่วไปรับประทานกัน 

    งานวันอนุรักษ์เกาะขาม ประมาณเดือนมิถุนายนของทุกปี จัดขึ้น ณ หาดเขาร้อน หมู่ที่ 1 
ต าบลสะกอม  อ าเภอเทพา จังหวัดสงขลา 

    มหรสพพ้ืนเมืองที่นิยมกันมาก คือ  
    ดิเกร์ฮูลู เป็นการละเล่นพื้นบ้านของชาวมลายูมุสลิมอ าเภอเทพา ขึ้นบทเป็นเพลงประกอบ

ดนตรีและจังหวะตบมือการแสดงดิเกฮูลู แต่เดิมนิยมแสดงในงานพิธีต่างๆ เช่น มาแกปูโล๊ะ (งานแต่งงาน) พิธี
เข้าสุหนัต งานเมาลิด งานฮารีรายอ งานบุญ และงานแสดงเพ่ือแก้บน เป็นการขอพรจากพระอัลลอฮฺโดยผ่าน
การแสดงดิเกร์ ปัจจุบันยังแสดงในงานเทศกาลต่างๆ ร่วมกับมหรสพอ่ืนๆ เช่น ในงานพิธีถวายพระพรวันเฉลิม
พระชนมพรรษา เป็นต้น 

   โนราห์ การเล่นมโนราห์ เป็นการแสดงใช้คนจริงทั้งชายและหญิงเป็นตัวพระ ตัวนาง มีตัว
ตลก ลูกคู่ มีเครื่องดนตรีประกอบ  เช่นเดียวกับหนังตะลุง  สิ่งส าคัญในการแสดงอยู่ที่บทร่ายร า  ต้องมีลีลาเข้า
กับจังหวะดนตรี 
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              2. ข้อมูลด้านสุขภาพทั่วไป 

       2.1 สถานบริการสาธารณสุขของรัฐ  รายละเอียดดังนี้ 
ตารางที ่4 สถานบริการสาธารณสุขของรัฐสังกัดกระทรวงสาธารณสุข อ าเภอเทพา จังหวัดสงขลา ปี ๒๕๕8 

ต าบล 
โรงพยาบาล หน่วยบริการปฐมภูมิในสังกัด 

สสอ. 
ประเภท แห่ง จ านวนเตียง รพ.สต. PCU รพ/คลินิกชุมชน รวม 

เทพา รพช. 1 60 - 2 3 1 
ปากบาง - - - 2 - 2 - 
ล าไพล - - - 2 1 3 - 
วังใหญ ่ - - - 1 - 1 - 
ท่าม่วง - - - 3 - 3 - 

เกาะสะบา้ - - - 1 - 1 - 
สะกอม - - - 2 - 2 - 
รวม  1 60 11 3 15 1 

ที่มา :   ศูนย์ข้อมูลข่าวสารสาธารณสุขอ าเภอเทพา , ๒๕๕8 
 ตารางที ่5 สถานบริการสาธารณสุขเอกชน อ าเภอเทพา จังหวัดสงขลา ปี ๒๕๕8  

สถานบริการสาธารณสุขเอกชน จ านวน (แห่ง ) 

1. คลินิกแพทย ์ 2 
2. ร้านขายยา                                                  ๙ 
3. สถานบริการเพื่อสุขภาพ                                  ๔ 
4. นวดเพื่อสุขภาพ ๓ 
5. นวดเพื่อเสริมสวย                         ๑ 

รวม 1๙ 
  ที่มา : ศูนย์ข้อมูลข่าวสารสาธารณสุขอ าเภอเทพา, ๒๕๕8 
 

2.2 ข้อมูลทรัพยากรบุคคล 
ตารางที ่6 บุคลากรด้านสาธารณสุขสังกัดกระทรวงสาธารณสุข อ าเภอเทพา จังหวัดสงขลาปี ๒๕๕๘ 

ประเภทบุคลากร 
บุคลากร (คน) 
(77,279) 

สัดส่วนต่อประชากร สสอ. 
(คน) 

รวม 
(คน) 

๑. แพทย ์ ๕ 1:15,456 0 ๕ 
๒. ทันตแพทย ์ ๕ 1:15,456 0 ๕ 
๓. เภสัชกร ๕ 1:15,456 0 ๕ 
๔. พยาบาลวิชาชีพ ๒0 1:3,864 0 ๒๐ 
5. นักกายภาพบ าบัด ๑ ๑: 77,279 0 ๑ 
6. แพทย์แผนไทย 1 ๑: 77,279 0 1 
7. นักวิชาการสาธารณสุข/  
    เจ้าพนักงานสาธารณสุข/ พยาบาลเทคนิค 

29 1:2,760 8 ๓๗ 

8. บุคลากรสาธารณสุขอ่ืนๆ 18 0 2 ๒๐ 
รวม 6๓ 0 10 ๗๓ 

ที่มา : ศูนย์ข้อมูลข่าวสารสาธารณสุขอ าเภอเทพา, ๓0 เมษายน ๒๕๕8 
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 จากตารางที่ ๖ สัดส่วนบุคลากรสาธารณสุขต่อประชากร อ าเภอเทพา ส่วนใหญ่มีความเพียงพอ 
ยกเว้น บุคลากรด้านแพทย์ที่มีสัดส่วน 1:15,456 ซึ่งเกินเกณฑ์ที่ก าหนดไว้  
 

ตารางที ่7  บุคลากรในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลและ PCU ต่อสัดส่วนประชากร ของอ าเภอเทพา 

                 จังหวัดสงขลา ปี 255๘ (เม.ย.255๘) 

สถานบริการสาธารณสุข 

เจ้าหน้าที่รพ.สต./PCU พยาบาลวิชาชีพ /(คน) 
บุคลากร

สาธารณสุข
อ่ืนๆ 

สัดส่วนต่อ
ประชากร 

พยาบาลวิชาชีพ สัดส่วนต่อ
ประชากร 

1. รพ.สต.ตูหยง     ๓ 1:1,463 2 1:2,195 
2. รพ.สต.ตาแปด    ๔ 1:900 1 1:3,600 
3. รพ.สต.เกาะสะบ้า   ๕ 1:1,120 2 1:2,800 
4. รพ.สต.ล าไพล       4 1:1,897 2 1:3,795 
5. รพ.สต.ท่าไทร       4 1:1,322 1 1:5,287 
6. รพ.สต.ท่าม่วง       5 1:1,137 2 1:2,844 
7. รพ.สต.พรุชิง        4 1:1,608 2 1:3,217 
8. รพ.สต.วังใหญ่       6 1:1,292 3 1:2,585 
9. รพ.สต.สะกอม      6 1:1,010 3 1:2,022 
10. รพ.สต.ท่าแมงลัก    4 1:829 1 1:3,316 
11. รพ.สต.ทุ่งโดน       4 1:978 1 1:3,910 
12. PCU  1    4 1:1,605 3 1:1,547 
13. PCU  2    4 1:1,282 3 1:1,709 
14. PCU  3    6 1:1,313 4 1:1,969 

รวม 33 1:1,227 30 1:2,575 
ทีม่า : ศูนย์ข้อมูลข่าวสารสาธารณสุขอ าเภอเทพา, เม.ย. 2558 
 

 จากตารางที่ ๗ พบว่า สัดส่วนบุคลากรสาธารณสุขต่อประชากร จ าแนกรายสถานบริการ โดยรวม
มีความเพียงพอ เมื่อพิจารณารายสถานบริการ พบว่า สัดส่วนบุคลากรสาธารณสุขต่อประชากร เพียงพอ จ านวน  
๗ แห่ง และไม่เพียงพอ จ านวน ๗ แห่ง ได้แก่ รพ.สต.ล าไพล, รพ.สต.พรุชิง, PCU 1, รพ.สต.ตูหยง, รพ.สต.ท่าไทร, 
PCU 3, PCU 2 และ รพ.สต.วังใหญ่  
 ส่วนสัดส่วนพยาบาลวิชาชีพต่อประชากรเพียงพอ คิดเป็นสัดส่วนต่อประชากร1:2,575 เมื่อ
พิจารณารายสถานบริการ พบว่า รพ.สต.ท่าไทร มีสัดส่วนต่อประชากร 1:5,287 ซึ่งเกินเกณฑ์ที่ก าหนดไว้  
 นอกจากนั้นแล้ว อ าเภอเทพา มีการบริหารจัดการระบบโซน หากพบว่า สถานบริการในโซนมี
ภารกิจที่มีความต้องการบุคลากรเพ่ิม ประธานโซนจะมีการบริหารจัดการช่วยเหลือ ดูแลความต้องการดังกล่าว 
ท าให้เพียงพอต่อการให้บริการประชาชนในพื้นท่ี 
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ตารางที ่8 อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านรายสถานบริการสาธารณสุขของอ าเภอเทพา จังหวัดสงขลา ปี๒๕๕๘ 
สถานบริการสาธารณสุข จ านวน อสม. (คน) ค่าเฉลี่ยต่อหลังคาเรือน 

1. รพ.สต.ตูหยง 54 17 
2. รพ.สต.ตาแปด 60 12 
3. รพ.สต.เกาะสะบา้ 108 13 
4. รพ.สต.ล าไพล 101 16 
5. รพ.สต.ท่าไทร 79 16 
6. รพ.สต.ท่าม่วง 96 15 
7. รพ.สต.พรุชิง 104 12 
8. รพ.สต.วังใหญ ่ 139 17 
9. รพ.สต.สะกอม 77 14 
10. รพ.สต.ท่าแมงลัก 57 12 
11. รพ.สต.ทุ่งโดน 72 14 
12. PCU  1 81 18 
13. PCU  2 68 16 
14. PCU  3 125 12 

รวม 1,221 15 
  ทีม่า : ศูนย์ข้อมูลข่าวสารสาธารณสุขอ าเภอเทพา, 255๘ 
          จากตารางที่ 8 อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน รายสถานบริการสาธารณสุขของอ าเภอเทพา 
จังหวัดสงขลา ปี ๒๕๕8 ปรากฏว่าอ าเภอเทพา มี อสม. ทั้งหมด 1,221 คน สถานบริการที่มี อสม. มากที่สุด คือ 
รพ.สต.วังใหญ่ จ านวน 139 คน รองลงมา คือ คลินิกเวชปฏิบัติครอบครัว 3 จ านวน 125 คน และน้อยที่สุด 
จ านวน 57 คน คือ รพ.สต. ท่าแมงลัก ส่วนค่าเฉลี่ยต่อหลังคาเรือนที่รับผิดชอบส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ปกติ มีเพียง 
PCU 1 ที่มีอัตราส่วน อสม. รับผิดชอบหลังคาเรือนมากกว่าเกณฑ์แต่ก็สามารถบริหารจัดการให้การด าเนินงาน
บรรลุเป้าหมายได้อย่างต่อเนื่อง 
 

2.3 ข้อมูลสถิติชีพสาธารณสุข 
ตารางที ่9 สถิติชีพของอ าเภอเทพาจังหวัดสงขลา ปี ๒๕๕5 – 2558 (ณ เม.ย. 2558) 

ข้อมูล 
ปี ๒๕๕5 ปี ๒๕๕6 ปี ๒๕๕7 ปี 2558 

จ านวน(คน) อัตรา จ านวน(คน) อัตรา จ านวน (คน) อัตรา จ านวน (คน) อัตรา 
 ๑. เด็กเกิดมีชีพ 
     (ต่อพันประชากร) 

889 11.50 752 9.63 
 

805 10.24 
 

387 5.08 
 

2. จ านวนตายทัง้หมด 
    (ต่อพันประชากร) 

407 5.23 385 4.93 
 

337 4.29 
 

111 1.43 
 

 3. อัตราเพิ่ม(ต่อร้อยประชากร) 482 0.63 ๓๖๗ ๐.๔๗ ๔๖๘ ๐.๕๙ ๒๗๖ ๐.๓๕ 
4. จ านวนทารกตาย 0 0 ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 0 
5. จ านวนมารดาตาย 
    (ต่อแสนประชากร) 

0 0 ๐ ๐ ๐ ๐ 0 0 
 

6. จ านวนเกิดไรช้ีพ 0 0 ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 

ที่มา :ศูนย์ข้อมูลข่าวสารสาธารณสุขอ าเภอเทพา, 25๕5 - เม.ย. 2558 
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             จากตาราง  อัตราเกิด อัตราตาย อัตราเพ่ิม อัตราทารกตาย อัตรามารดาตายและอัตราเกิดไร้ชีพ
ของอ าเภอเทพา จังหวัดสงขลา ปี ๒๕๕5 – 2558 (เม.ย.2558) มีแนวโน้มลดลงทั้งอัตราตายและอัตราเพ่ิม
ของประชากร ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ประชาชนมีการวางแผนครอบครัวที่สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจ และมีการ
ดูแลสุขภาพท่ีดีขึ้นด้วย  
 2.4  อัตราป่วยสาธารณสุข มีรายละเอียด ดังนี้ 

ตารางที ่ 10  อัตราป่วย 10 อันดับ จ าแนกตามกลุ่มโรค อ าเภอเทพา จังหวัดสงขลา ปี 2555  –  2558 
(ณ เม.ย. 2558) 

ที่มา : รายงานผู้ป่วยนอกตามกลุ่มสาเหตุ (กลุ่มโรค) (รง.๕๐๔) ศูนย์ข้อมูลข่าวสารสาธารณสุขอ าเภอเทพา, 
        2555 - เม.ย. 2558 
 

  จากตารางที่ 10 แสดงอัตราป่วย 10 อันดับ จ าแนกตามกลุ่มโรค อ าเภอเทพา จังหวัดสงขลา  
ปี 2555 – 2558 (เม.ย.2558) พบว่า โรคที่มีอัตราป่วยมากที่สุด คือ โรคระบบไหลเวียนเลือด รองลงมา คือ 
ระบบย่อยอาหารรวมโรคในช่องปาก และโรคระบบหายใจ ตามล าดับ จากข้อมูลดังกล่าว เครือข่ายสุขภาพอ าเภอ
เทพา ได้น าไปจัดท าแผนงาน/โครงการ เพ่ือแก้ไขปัญหาทั้งในระดับปฐมภูมิและระดับอ าเภอ เช่น โครงการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดเสี่ยงลดโรค การจัดบริการคลินิกโรคเรื้อรัง ในหน่วยบริการปฐมภูมิเพ่ือรองรับผู้ป่วยที่มี
จ านวนเพ่ิมขึ้น 
 
 

 

 

 

 

โรค 
ปี ๒๕๕5 ปี ๒๕๕6 ปี ๒๕๕7 ปี ๒๕๕8 

อัตราต่อแสน อัตราต่อแสน อัตราต่อแสน อัตราต่อแสน 
โรคระบบไหลเวียนเลือด 17,491.17 18,260.56 20,196.07 10,573.38 
ระบบย่อยอาหารรวมโรคในช่องปาก 16,882.98 17,331.64 16,938.06 8,897.63 
โรคระบบหายใจ 15,270.64 16,694.85 14,590.36 8,019.00 
โรคเก่ียวกับต่อมไร้ท่อ โภชนาการ 
และเมตะบอลิซึม 

12,659.33 15,097.12 18,665.73 
 

10,331.40 

โรคระบบกล้ามเนื้อ 12,202.54 11,454.49 11,248.33 5,209.69 
อาการ อาการแสดงและสิ่งผิดปกติฯท่ีไม่สามารถ
จ าแนกโรค ในกลุ่มอ่ืนได้ 

9,637.81 10,822.83 9,459.55 4,526.46 

โรคติดเชื้อและปรสิต 5,544.84 7,191.73 6,686,61 2,808.01 
โรคระบบสืบพันธุ์ร่วมปัสสาวะ 5,667.78 6,156.47 6,732.45 3,609.00 
โรคระบบผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง 3,742.28 4,074.42 4,016.81 1,665.39 
สาเหตุจากภายนอกอ่ืนๆ ที่ท าให้ป่วย  หรือตาย 3,919.56 2,417.74 3,615.76 1,215.08 
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แผนภูมิที่ 2 อัตราป่วย 5 อันดับแรกจ าแนกตามกลุ่มโรคของอ าเภอเทพา จังหวัดสงขลา ปี 2554 – 255๘ 

               (ณ เม.ย. ๒๕๕๘) 

ที่มา : รายงานผู้ป่วยนอกตามกลุ่มสาเหตุ (กลุ่มโรค) (รง.๕๐๔) ศูนย์ข้อมูลข่าวสารสาธารณสุขอ าเภอเทพา, 
         ปี ๒๕๕๔ – เม.ย. ๒๕๕๘ 
 

        จากแผนภูมิที่ ๒ อัตราป่วยที่ส าคัญจ าแนกตามกลุ่มโรค อ าเภอเทพา จังหวัดสงขลา ปี 2554 – 
2558 (30 เม.ย.2558) พบว่า อัตราป่วยด้วยกลุ่มโรคระบบหายใจและอาการ อาการแสดงและสิ่งผิดปกติท่ี
พบได้การตรวจทางคลินิกและห้อง Lab มีแนวโน้มลดลง ส่วนกลุ่มโรคระบบไหลเวียนเลือด โรคระบบ
กล้ามเนื้อ รวมโรคงร่างและเนื้อยึดเสริม และโรคระบบย่อยอาหาร รวมโรคในช่องปาก มีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้น 
ทุกปี อันเนื่องมาจากสภาวะเศรษฐกิจ สังคมปัจจุบัน  
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อ าเภอเทพา จังหวัดสงขลา ปี 2554 - 2558
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ตารางที ่11 อัตราป่วยโรคที่เฝ้าระวังทางระบาดวิทยา อ าเภอเทพา จังหวัดสงขลา ป ี2553  –  255๘ (เม.ย.255๘) 

ที่มา :  ศูนย์ระบาดวิทยาและควบคุมโรค อ าเภอเทพา, 2553 - พ.ค.2558 

  จากตารางที่ 11 อัตราป่วยโรคที่เฝ้าระวังทางระบาดวิทยา อ าเภอเทพา จังหวัดสงขลา  
ปี 2553 –2558 (เม.ย.2558) ปรากฏว่า โรคที่มีอัตราป่วยมากที่สุด คือ โรคอุจจาระร่วง รองลงมา คือ ตาแดง
และอีสุกอีใส  ส่วนอัตราป่วยไข้เลือดออก ปี 2553-2558 คือ 19.82 ,69.43 ,457.41, 248.27 ต่อแสน
ประชากร ตามล าดับ ซึ่งยังเป็นปัญหาสาธารณสุขที่จะต้องด าเนินการแก้ไขตลอดมา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรค 
ปี 2553 ปี 2554 ปี ๒๕๕5 ปี ๒๕๕6 ปี ๒๕๕7 ปี ๒๕๕8 

อัตราต่อแสน อัตราต่อแสน อัตราต่อแสน อัตราต่อแสน อัตราต่อแสน อัตราต่อแสน 
อุจจาระร่วง 2076.93 2,159.29 1,610.77 1,874.49 1,234.96 ๓๘๑.๗๓ 
ตาแดง 622.68 483.66 160.82 213.97 662.04 ๑๙.๔๑ 

สุกใส 157.00 175.76 140.23 138.38 258.45 ๔๒.๗๐ 
ไข้เลือดออก ๖๓๕.๙๙ 19.82 69.47 457.41 248.27 ๓๔.๙๔ 
ปอดบวม 95.80 141.40 136.37 194.75 203.70 ๘๔.๑๑ 
อาหารเป็นพิษ 41.25 46.25 69.47 79.44 57.29 ๒๔.๕๙ 
มือเท้าปาก 1.33 19.82 57.89 64.06 72.57 ๗.๗๖ 

คางทูม 22.62 18.50 51.46 42.28 15.28 ๑๐.๓๕ 
หัด 9.31 7.93 48.89 16.66 7.64 ๑.๒๙ 
ไข้ไม่ทราบ
สาเหตุ 

59.87 56.82 63.04 102.50 87.85 ๑๔.๒๓ 
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ข้อมูลการวิเคราะห์สถานการณ์การป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน ประเด็นอุบัติเหตุทางถนน (RTI) 

อ าเภอเมืองกระบ่ี จังหวัดกระบ่ี 
 

 

1. จ านวนผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนทั้งหมดในพื้นที่อ าเภอเทพา จังหวัดสงขลา 
เมื่อพิจารณาข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนในพ้ืนที่อ าเภอเทพาจังหวัดสงขลา.ระหว่างปี พ.ศ. 2559 – 2563 

พบว่า  ปี พ.ศ. 2561 มีผู้บาดเจ็บมากที่สุด เท่ากับ 900.ราย รองลงมาคือ ปี พ.ศ. 2562 มีผู้บาดเจ็บ เท่ากับ 
858 ราย โดยในปี พ.ศ.2563  (ณ. 30 ตุลาคม ) พบว่ามีผู้บาดเจ็บเท่ากับ 658 ราย ซึ่งมีแนวโน้มลดลง 
จากปีที่แล้ว (แผนภูมิที่ 3) 

 

2. จ านวนผู้บาดเจ็บที่นอนโรงพยาบาล (Admit) จากอุบัติเหตุทางถนนทั้งหมดในพื้นที่ อ าเภอเทพา
จังหวัดสงขลา 

เมื่อพิจารณาข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนในพ้ืนที่อ าเภอเทพา จังหวัดสงขลา ระหว่างปี พ.ศ. 2559 – 2563 
พบว่า  ปี พ.ศ. 2560 มีผู้บาดเจ็บมากที่สุด เท่ากับ 271 ราย  รองลงมาคือ ปี พ.ศ. 2561  มีผู้บาดเจ็บ 
เท่ากับ 234 ราย โดยในปี พ.ศ.2563 พบว่ามีผู้บาดเจ็บเท่ากับ 178 ราย ซึ่งมีแนวโน้มลดลงจากปีที่แล้ว 
(แผนภูมิที่ 3) 

 

3. จ านวนการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนทั้งหมดในพื้นที่อ าเภอเทพา จังหวัดสงขลา 
เมื่อพิจารณาข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนในพ้ืนที่อ าเภอเทพา จังหวัดสงขลา ระหว่างปี พ.ศ. 2559 – 2563 

พบว่า  ปี พ.ศ. 2561 มีจ านวนการเกิดอุบัติเหตุ เสียชีวิต ทางถนนมากที่สุด เท่ากับ 26 ครั้ง ราย รองลงมา
คือ ปี พ.ศ. 2559,2560,2562 มีจ านวนการเกิดอุบัติเหตุเสียชีวิตทางถนน เท่ากับ 21 ครั้ง ราย โดยในปี 
พ.ศ.2563 พบว่ามีจ านวนการเกิดอุบัติเหตุเสียชีวิตทางถนน เท่ากับ 20 ครั้ง ราย ซึ่งมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น  
จากปีที่แล้ว (แผนภูมิที่ 3) 

 

4. จ านวนครั้งการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่อ าเภอเทพา จังหวัดสงขลา. 
เมื่อพิจารณาข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนในพ้ืนที่อ าเภอเทพา จังหวัดสงขลา ระหว่างปี พ.ศ. 2560 –2563 

พบว่า  ปี พ.ศ. 2561 มีจ านวนการเกิดอุบัติเหตุทางถนนมากที่สุด เท่ากับ 756 ครั้ง รองลงมาคือ ปี พ.ศ. 
2560 มีจ านวนการเกิดอุบัติเหตุทางถนน เท่ากับ 714 ครั้ง โดยในปี พ.ศ.2563 พบว่ามีจ านวนการเกิด
อุบัติเหตุทางถนน เท่ากับ 506 ครั้ง ซึ่งมีแนวโน้มลดลง จากปีที่แล้ว (แผนภูมิที่ 3) 

 

ตารางท่ี 12  สถิติอุบัติเหตุทางถนนในพ้ืนที่อ าเภอเทพา จังหวัดสงขลา ระหว่างปี พ.ศ. 2559 – 25๖3 
 

 
 
 
 

ปี 
จ านวนผู้บาดเจ็บ

(ราย) 

จ านวนผู้บาดเจ็บที่
นอนโรงพยาบาล  

(ราย) 

จ านวนการเสียชีวิต 
(ราย) 

จ านวนครั้งการเกิด
อุบัติเหตุทางถนน 

(ครั้ง) 
2559 668 186 21 - 
2560 904 271 21 714 
2561 900 234 26 756 
2562 858 215 21 707 
2563 658 178 20 506 
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แผนภูมิที่ 3 แสดงสถิติอุบัติเหตุทางถนนในพ้ืนที่อ าเภอเทพา จังหวัดสงขลา ระหว่างปี พ.ศ. 2559 – 25๖3 

 

 

 

ที่มา : HosXP, PHER Accident, IS online หรืออ่ืนๆ/สถานีต ารวจในพื้นที่ /ข้อมูลจากบริษัทกลางฯ  
         สาขาประจ าจังหวัด หรือ  หรือจาก www.thaiRSC.com /ข้อมูลจากการส ารวจในพื้นที่ 
 
5. จ านวนจุดเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ อ าเภอเทพา จังหวัดสงขลา 

เมื่อพิจารณาข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนในพ้ืนที่อ าเภอเทพา จังหวัดสงขลา พบว่ามีจุดเสี่ยงต่อการเกิด
อุบัติเหตุทางถนน เท่ากับ 16 แห่ง ซึ่งจุดเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนสามอันดับแรก ได้แก่โค้งปากบาง
บ้านบ่อเตย ต.ปากบาง รองลงมา คือ โค้งดีอามาน ม.1 สะกอม  และ ตลาดเขาน้อย ม.8 ต าบลสะกอม 
(ภาพท่ี 4) 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 4 แสดงจุดเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในพ้ืนที่อ าเภอเทพา จังหวัดสงขลา 
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ตารางท่ี 13  พิกัดจุดเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในพ้ืนที่อ าเภอเทพา จังหวัดสงขลา 
 

ท่ี ต าบล 
พิกัดจุดเสี่ยงอันตราย  

(ช่ือเส้นทางถนน/พิกัด/บริเวณ 

สถาพถนน/สาเหตุ/ความเสี่ยง 

แนวทางแก้ไขปัญหา หน่วยงานรับผิดชอบ ทาง
โค้ง 

ทาง 
ตรง 

ทาง
ข้ึน 

ทาง
แยก 

จุดตัด
ทาง
รถไฟ 

อื่นๆ 
(ระบุ) 

1 ปาก
บาง 

โค้งบ่อเตย สาย 43  
พิกัด 6.856385  100.959393 

/      

- ติดป้ายเตือนทางโค้งวงไม่ขับ 
- ติดต้ังไฟกระพริบ 
- ติดต้ังราวกันอันตราย 
- ติดต้ังไฟส่องสว่าง 
- ติดต้ังกล้องจับความเร็ว 

หมวดทางหลวงเทพา 
สภ.เทพา 

2 สะกอม  ตลาดเขาน้อย (เก่า)  สาย 43  
พิกัด 6.931614  100.880642 

 /      -  ติดป้ายเตือนลดความเร็ว 
- ติดต้ังกล้องจับความเร็ว 

หมวดทางหลวงเทพา 
สภ.เทพา 

3 เกาะ
สะบ้า 

หน้าโรงเรียนกรงอิต าถึงบริษัท 
กรีนพาราวูด สาย 43 

/ /     

 - ติดต้ังป้ายเตือนทางโค้ง  ลดความเร็ว 
ง่วงไม่ขับ 
- เส้นชะลอความเร็ว  
- ราวกั้นอันตราย 
- ติดต้ังไฟกระพริบ 
- ไฟส่องสว่าง 

 -  ติดต้ังเครื่องตรวจจับความเร็ว 

หมวดทางหลวงเทพา 
สภ.เทพา 

4 ปาก
บาง 

บ้านคลองควาย-บ้านควนติหมุน สาย ๔๓ 
 

/ 
   

  - ต้ังด่านชะลอความเร็ว 
- ติดต้ังป้ายเตือนห้ามเลี้ยสัตว์บนถนน 

ชคต.ปากบาง 
อบต.ปากบาง 

5 เทพา แยกพระพุทธ - โค้งนาเกาะ - อบต.เทพา  
- แยกท่าฤดี สาย ๔๐๘๕ 

/ / 
   

  - ขยายผิวจราจร 
- ขยายไหล่ทาง 
- ปรับผิวจราจร 
- ติดต้ังป้ายเตือนทางแคบ 
- ต้ังด่านชะลอความเร็ว 
- ตัดหญ้าริมไหล่ทาง 
- ติดต้ังไฟกระพริบแยก ท่าฤดี 

หมวดทางหลวงเทพา 
อบต.เทพา 
สภ.เทพา 
หมวดทางหลวงเทพา
หมวดทางหลวงเทพา 

6 เทพา แยกหน้าอ าเภอ ถึง หน้า รพ.เทพา 
สาย ๔๐๘๕ 

 
/         - ขยายผิวจราจร 

- ขยายไหล่ทาง 
- ทดลองต้ังวงเวียนหน้าอ าเภอ 
- ติดต้ังป้ายเตือนลดความเร็ว 
- ต้ังด่านกวดขันวินัยจราจร 

หมวดทางหลวงเทพา 
ทต.เทพา 
สภ.เทพา 

7 สะกอม  โค้งปากบางสะกอมขาข้ึนหาดใหญ่ สาย 
43 พิกัด 6.948479  100.828734 
โค้งปากบางสะกอมขาล่อง สาย 43 
พิกัด 6.948479  100.828735 
 

/ 
 

        - ปรับพื้นผิวจราจร 
- เส้นชะลอความเร็ว 
- ติดต้ังเสาหลักน าทาง 
- ติดต้ังป้ายเตือนทางโค้งลดความเร็ว 
- ไฟส่องสว่าง 
- เป้าสะท้อนแสง 

หมวดทางหลวงเทพา 

8 สะกอม   โค้งดีอามาน /ปั้ม ESSO ถนนสาย ๔๓ 
พิกัด 6.948297  100.861002 

/ 
 

        - ติดปา้ยเตือนทางโค้งเสาหลักน าทาง 
- ติดต้ังไฟส่องสว่าง 

หมวดทางหลวงเทพา 

9 สะกอม  ปั๊มปตท บ้านสวรรค์ สาย 43 
พิกัด 6.937391 100.815015 

/ 
 

        - ติดต้ังป้ายเตือน ลดความเร็ว 
- ไฟกระพริบ 
- ไฟส่องสว่าง 

หมวดทางหลวงเทพา 

10 สะกอม  ตลาดเขาน้อย (ใหม่) หรือ ตลาดบางพังกา 
สาย 43 
พิกัด 6.944217  100.866403 

 
/         -  ติดป้ายเตือน ประชาสัมพันธ์ เขตชุมชน    

   ลดความเร็ว 
- ไฟส่องสว่าง 
- ไฟกระพริบ 
- ท าพ้ืนที่จอดรถตลาด บางพังกา 

หมวดทางหลวงเทพา 

11 เทพา โค้งเพชรมี  ทางหลวงหมายเลข 43 
พิกัด 6.875245  100.899271 

/            -  ติดป้ายเตือนทางโค้ง  พร้อมไฟ
กระพริบ ป้ายลดความเร็ว 
- ราวกันอันตราย 
- เสาหลักน าทาง 
- ไฟส่องสว่าง 

หมวดทางหลวงเทพา 
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6. สัดส่วนการด าเนินงานได้ตามมาตรฐานการตอบสนองหลังเกิดเหตุ (Response time) EMS 
หมายเลข 1669 อ าเภอเทพา จังหวัดสงขลา ภายใน 10 นาที  
 ในปี พ.ศ.2563 พบว่ามีสัดส่วนการด าเนินงานได้ตามมาตรฐานการตอบสนองหลังเกิดเหตุ 
(Response time) EMS ภายใน 10 นาที ร้อยละ 90.41 ซึ่งมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นจากปีที่แล้ว (2562 ร้อยละ 
84.28) ร้อยละ 6.13 
   
7. จ านวนครั้งของการประชุม ศปถ. อ าเภอต่อปี 

เมื่อพิจารณาข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนในพ้ืนที่อ าเภอเทพา จังหวัดสงขลา ระหว่างปี พ.ศ. 2561 – 2563
พบว่า ปี พ.ศ.2561 มีจ านวนครั้งของการประชุม ศปถ.อ าเภอต่อปี เท่ากับ 4 ครั้ง รองลงมาคือ ปี พ.ศ.2562  
มีจ านวนครั้งของการประชุม ศปถ.อ าเภอต่อปีเท่ากับ 3 ครั้ง (ตารางท่ี …..) 

 

ตารางท่ี 14 แสดงจ านวนครั้งของการประชุม ศปถ.อ าเภอต่อปี ในพื้นที่อ าเภอเทพา จังหวัดสงขลา 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา: ข้อมูลจากเลขาศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอ าเภอ (ศปถ.อ าเภอ) อ าเภอเทพา จังหวัดสงขลา 
 

ปี พ.ศ. จ านวนครั้งของการประชุม ศปถ.อ าเภอ 
ต่อปี (ครั้ง) 

2561 4 
2562 3 
2563 2 
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ประเด็นปัญหา 
อาหารปลอดภัย  

(ด้านสารเคมีก าจัดศัตรูพืช) 
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การน าเสนอผลการวิเคราะห์สถานะ 
ชุดดัชนีชี้วัดจ าเป็นในการสนับสนุนการป้องกันควบคุมโรคที่เป็นปัญหาระดับอ าเภอ 
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน (District quality of life profile : DQP_DC) 

ประเด็นอาหารปลอดภัย (สารเคมีก าจัดศัตรูพืช) (ข้อมูลเชิงปริมาณ) 
 

ดัชนีชี้วัดจ าเป็นที่จ าเป็น ผลการวิเคราะห์ 

การแปลผล 
ด (ดี) 

ป (ปานกลาง) 
ปป (ควรปรับปรุง) 

๑. จ ำนวนเกษตรกรจ ำแนกตำมชนิดของ
พืชที่เพำะปลูกในพ้ืนที่อ ำเภอ 

๑. ร้อยละจ ำแนกตำมชนิดของพืชที่เพำะปลูก = ชนิดของ
พืช x ๑๐๐ หำรด้วย จ ำนวนพืชที่เพำะปลูกทั้งหมด 

 

๒. จ ำนวนโรงงำนและ/หรือสถำน
ประกอบกำรที่ผลิต และแบ่งบรรจุสำรเคมี
ก ำจัดศัตรูพืชในพ้ืนที่อ ำเภอ 

๑. จ ำนวน จ ำแนกตำมประเภท 
๒. ร้อยละจ ำแนกตำมประเภท x ๑๐๐ หำรด้วย จ ำนวน
สถำนประกอบกำรทั้งหมด 

 

๓. จ ำนวนพื้นที่กำรเพำะปลูก (จ ำแนก
ตำมประเภทพืชที่เพำะปลูก) ในพ้ืนที่
อ ำเภอ 

๑. จ ำนวน  
๒. ร้อยละจ ำนวนพ้ืนที่กำรเพำะปลูก จ ำแนกตำมประเภท
ของพืชที่เพำะปลูก = พ้ืนที่กำรเพำะปลูกตำมประเภทพืช 
x ๑๐๐ หำรด้วย จ ำนวนพื้นที่กำรเพำะปลูกทั้งหมด 

 

๔. จ ำนวนร้ำนจ ำหน่ำยสำรเคมีก ำจัด
ศัตรูพืชในพ้ืนที่อ ำเภอ 

๑. จ ำนวน ร้ำนจ ำหน่ำยสำรเคมีก ำจัดศัตรูพืช   

๕. จ ำนวนพื้นที่เพำะปลูกเกษตรปลอดภัย 
และเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่อ ำเภอ (จ ำแนก
รำยต ำบล) 

๑. จ ำนวน แยกตำมประเภทเกษตรอินทรีย์ และเกษตร
ปลอดภัย 
๒. ร้อยละ แยกตำมพ้ืนที่เพำะปลูกเกษตรปลอดภัย และ
เกษตรอินทรีย์รำยต ำบล และอ ำเภอ = พ้ืนที่เกษตร
ปลอดภัย/อินทรีย์ x ๑๐๐ หำรด้วย จ ำนวนพื้นที่
กำรเกษตรทั้งหมด 

 

๖. จ ำนวนกลุ่ม/ องค์กร /ชุมชน/ศูนย์กำร
เรียนรู้กำรเกษตร ที่เกี่ยวข้องกับกำร
ขับเคลื่อนเกษตรปลอดภัยและนโยบำย
อำหำรปลอดภัยในพ้ืนที่อ ำเภอ (จ ำแนก
รำยต ำบล) 

๑. จ ำนวนแยกประเภทเครือข่ำย  

๗. ปริมำณ และประเภทสำรเคมีก ำจัด
ศัตรูพืชที่มีกำรใช้สูงสุด ๑๐ อันดับแรกใน
พ้ืนที่อ ำเภอ  

๑. จ ำนวนปริมำณ และประเภทสำรเคมีก ำจัดศัตรูพืชที่ใช้ 
๒. ร้อยละปริมำณประเภทสำรเคมีก ำจัดศัตรูพืชที่มีกำรใช้
สูงสุด ๑๐ อันดับแรก = ปริมำณแยกตำมประเภทสำรเคมี
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ดัชนีชี้วัดจ าเป็นที่จ าเป็น ผลการวิเคราะห์ 

การแปลผล 
ด (ดี) 

ป (ปานกลาง) 
ปป (ควรปรับปรุง) 

ข้อมูลปริมำณมีควำมจ ำเป็น แต่ไม่มี
แหล่งข้อมูลโดยตรง 

ก ำจัดศัตรูพืช x ๑๐๐ หำรด้วย ปริมำณกำรใช้สำรเคมี
ทั้งหมด 

๘. ร้อยละผู้ได้รับกำรอบรมให้ควำมรู้ใน
กำรลด ละ เลิกใช้สำรเคมีก ำจัดศัตรูพืช
ของเกษตรกรในพ้ืนที่อ ำเภอ 

๑. จ ำนวนผู้เข้ำรับกำรอบรม 
๒. ร้อยละผู้ได้รับกำรอบรมกำรลด ละ เลิกใช้สำรเคมี
ก ำจัดศัตรูพืช =จ ำนวนเกษตรกรที่เข้ำรับกำรอบรม x 
๑๐๐ หำรด้วยจ ำนวนเกษตรกรที่ข้ึนทะเบียนทั้งหมด 
๓. ร้อยละผู้เข้ำรับกำรอบรมมีควำมรู้เพิ่มขึ้น = จ ำนวน
เกษตรกรผู้เข้ำรับกำรอบรมที่มีคะแนนหลังกำรอบรม
เพ่ิมข้ึน x ๑๐๐ หำรด้วยจ ำนวนเกษตรกรผู้เข้ำรับกำร
อบรมทั้งหมด หรือ 
๔. ผลกำรวิเครำะห์ทำงสถิติ เปรียบเทียบควำมรู้ของผู้เข้ำ
รับกำรอบรมก่อนและหลังกำรอบรม (Paired t-test) 

 

๙. ร้อยละของเกษตรกรที่มีควำมเสี่ยงต่อ
สุขภำพจำกกำรสัมผัสสำรเคมีก ำจัด
ศัตรูพืชด้วยวิธีกำรตรวจจำกกระดำษ 
Reactive paper ในพ้ืนที่อ ำเภอ 

๑. จ ำนวนเกษตรกรที่ได้รับกำรคัดกรองควำมเสี่ยงจำก
กำรสัมผัสสำรเคมีก ำจัดศัตรูพืช แยกตำมผลกำรตรวจ  
๒. ร้อยละผลกำรคัดกรองควำมเสี่ยงจำกกำรสัมผัส
สำรเคมีก ำจัดศัตรูพืช = จ ำนวนเกษตรกรที่ได้รับกำรคัด
กรองควำมเสี่ยงจำกกำรสัมผัสสำรเคมีก ำจัดศัตรูพืช แยก
ตำมผลกำรตรวจ x ๑๐๐ หำรด้วยจ ำนวนเกษตรกรที่
ได้รับกำรเจำะเลือดคัดกรองควำมเสี่ยงทั้งหมด 
๓. ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลย้อนหลังเปรียบเทียบตำม
ระยะเวลำ พ้ืนที่ กลุ่มประเภทกำรท ำเกษตร เพ่ือดู
แนวโน้มควำมเสี่ยง  

 

๑๐. จ ำนวนและร้อยละของเกษตรกรที่มี
กำรเจ็บป่วยด้วยโรคพิษสำรก ำจัดศัตรูพืช
ในพ้ืนที่อ ำเภอ 

๑. จ ำนวนผู้ป่วย 
๒. อัตรำป่วยด้วยโรคพิษสำรก ำจัดศัตรูพืช = จ ำนวน
เกษตรกรที่ได้รับกำรวินิจฉัยว่ำป่วยด้วยโรคพิษสำรก ำจัด
ศัตรูพืช x ๑๐๐ หำรด้วยจ ำนวนเกษตรกรทั้งหมด 
๓.  ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลย้อนหลังเปรียบเทียบตำม
ระยะเวลำ พ้ืนที่ กลุ่มประเภทกำรท ำเกษตร เพ่ือดู
แนวโน้มกำรป่วยจำกพิษสำรก ำจัดศัตรูพืช 
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ดัชนีชี้วัดจ าเป็นที่จ าเป็น ผลการวิเคราะห์ 

การแปลผล 
ด (ดี) 

ป (ปานกลาง) 
ปป (ควรปรับปรุง) 

๑๑. ร้อยละของผัก และผลไม้ที่มีกำร
ปนเปื้อนสำรเคมีก ำจัดศัตรูพืชในพ้ืนที่
อ ำเภอ 

๑. จ ำนวนผักท่ีส่งตรวจ และผลกำรตรวจ 
๒. ร้อยละผลกำรตรวจกำรปนเปื้อนสำรเคมีก ำจัดศัตรูพืช
ในผัก = จ ำนวนผัก และผลไม้ที่พบกำรปนเปื้อนสำรเคมี
ก ำจัดศัตรูพืช x ๑๐๐ หำรด้วย จ ำนวนผักและผลไม้ที่
ตรวจทั้งหมด 
๓. ผลกำรวิเครำะห์แหล่งที่มำของผักผลไม้ที่ปนเปื้อนท้ัง
ในพ้ืนที่และนอกพ้ืนที่ เพื่อกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำ 

 

๑๒. ข้อมูลกำรปนเปื้อนสำรเคมีก ำจัด
ศัตรูพืชในสิ่งแวดล้อม (ดิน น้ ำ ฯลฯ) ใน
พ้ืนที่อ ำเภอจำกผลกำรตรวจวัดของ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 

๑. จ ำนวนกำรตรวจกำรปนเปื้อนสำรเคมีก ำจัดศัตรูพืชใน
สิ่งแวดล้อม 
๒. ร้อยละผลกำรตรวจกำรปนเปื้อนสำรเคมีก ำจัดสัตรูพืช
ในสิ่งแวดล้อม แยกตำมประเภทที่ตรวจ = สิ่งแวดล้อม
แยกตำมประเภทที่ตรวจและพบกำรปนเปื้อนสำรเคมี x 
๑๐๐ หำรด้วยจ ำนวนกำรตรวจทั้งหมด 

 

๑๓. จ ำนวนของเกษตรกรที่สวมใส่
อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลเมื่อมีกำรใช้
สำรเคมีก ำจัดศัตรูพืชในพ้ืนที่อ ำเภอ 

๑. ร้อยละพฤติกรรมกำรใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล = 
จ ำนวนเกษตรกรที่มีคะแนนพฤติกรรมกำรใช้ PPE ใน
ระดับดี x ๑๐๐ หำรด้วยจ ำนวนเกษตรกรทั้งหมดที่ได้รับ
กำรส ำรวจ 
๒. ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลย้อนหลังเปรียบเทียบตำม
ระยะเวลำ พ้ืนที่ กลุ่มประเภทกำรท ำเกษตร เพ่ือดู
แนวโน้ม 

 

๑๔. จ ำนวนศูนย์กำรเรียนรู้ด้ำนเกษตร
ปลอดภัย และเกษตรอินทรีย์ (เพิ่มเติม) 

๑. จ ำนวนศูนย์กำรเรียนรู้ด้ำนกำรเกษตร แยกตำม
ประเภท 

 

๑๕. จ ำนวนตลำด/แหล่งจ ำหน่ำยผัก และ
ผลไม้ปลอดภัย/ปลอดสำร (เพ่ิมเติม) 

๑. จ ำนวนแยกตำมประเภทแหล่งจ ำหน่ำย 
๒. ร้อยละตลำด/แหล่งจ ำหน่ำยผักและผลไม้ปลอดภัย/
ปลอดสำร = จ ำนวนแหล่งจ ำหน่ำยแยกตำมประเภท x 
๑๐๐ หำรด้วยจ ำนวนแหล่งจ ำหน่ำยทั้งหมด 
๓. ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลย้อนหลังเปรียบเทียบตำม
ระยะเวลำ พ้ืนที่(แหล่ง) ประเภทกำรปลูก เพ่ือดูแนวโน้ม 
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(ตัวอย่าง) แนวทางการวิเคราะห์สถานการณ์การป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 
                   เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน ประเด็นอาหารปลอดภัย (สารเคมีก าจัดศัตรูพืช)  

พื้นที่อ าเภอ ............. จังหวัด ........... 
 
 

1.   การเพาะปลูกในพื้นที่ 
 1.1 ประเภทของพืชที่เพาะปลูกในพื้นที่อ าเภอ .......... จังหวัด ........................ 
  อ ำเภอ.......... จังหวัด ............. มีพ้ืนที่จ ำนวน ........ ไร่ หรือประมำณ ....... ตำรำงกิโลเมตร โดยมีพ้ืนที่
ส ำหรับกำรเกษตร ร้อยละ .......  (เท่ำกับ ...... ไร่) และรำยได้ของภำคเกษตรคิดเป็นร้อยละ .......ของรำยได้ภำพรวม
อ ำเภอ เมื่อพิจำรณำประเภทของพืชที่เพำะปลูก พบว่ำ ปี พ.ศ. ...(ปีปัจจุบัน)........ เกษตรกรเพำะปลูกข้ำวเป็นหลัก 
คิดเป็นพ้ืนที่ปลูกข้ำว เท่ำกับ ....... ไร่ รองลงมำคือข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์  เท่ำกับ ...... ไร่ และอ้อย เท่ำกับ ........ ไร่ 
(ตำรำงท่ี ......) 
 

ตารางท่ี ...... จ ำนวนพื้นที่เพำะปลูกทำงกำรเกษตรของ อ ำเภอ .......... จังหวัด ................ปี พ.ศ. ...(ปีปัจจุบัน)......   
จ ำแนกตำมประเภทของพืชที่เพำะปลูก 
 

ประเภทพืชที่เพาะปลูก จ านวนพื้นที่เพาะปลูก (ไร่) ร้อยละ 
ข้ำว   
ข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์   
อ้อย   
ถั่วเหลือง   
มันส ำปะหลัง   

 
 1.2 จ านวนเกษตรกรจ าแนกตามชนิดของพืชท่ีเพาะปลูกในพื้นที่อ าเภอ.......... จังหวัด ........................ 
  ในปี พ.ศ. ...(ปีปัจจุบัน)......   พบประชำชนประกอบอำชีพหลักเป็นเกษตรกร จ ำนวน ...... คน คิดเป็น
ร้อยละ ....... เมื่อจ ำแนกเกษตรกรตำมชนิดของพืชที่เพำะปลูกพบว่ำ เกษตรกรเพำะปลูกพืช ..ข้ำว.. มำกที่สุด            
จ ำนวน ....... คน คิดเป็นร้อยละ ...........  รองลงมำคือ..ข้ำว โพดเลี้ยงสัตว์......... จ ำนวน .......... คน เท่ำกับ                  
ร้อยละ ......... และ ...อ้อย......  จ ำนวน .......... คน  เท่ำกับ ร้อยละ ......... ตำมล ำดับ   (ตำรำงที่ .....) 
 

ตารางท่ี ...... จ ำนวนเกษตรกรของ อ ำเภอ .......... จังหวัด ................ปี พ.ศ. ...(ปีปัจจุบัน)......  จ ำแนกตำมประเภท
ของพืชที่เพำะปลูก 
 

ประเภทพืชที่เพาะปลูก จ านวนเกษตรกร (คน) ร้อยละ 
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 1.3  ด้านเกษตรปลอดภัย   
  อ ำเภอ ...... จังหวัด............ ได้ส่งเสริมกำรผลิตทำงกำรเกษตรที่ปลอดภัยและได้มำตรฐำน               
โดยเฉพำะข้ำว  มีเกษตรกรได้รับกำรส่งเสริมกำรผลิตข้ำวปลอดภัย จ ำนวน  ............  รำย  รวมพ้ืนที่  .........ไร่  คิด
เป็นร้อยละ ........ ของพ้ืนที่นำทั้งหมด ซึ่งกระจำยอยู่ใน ......... ต ำบล ดังนี้  
  1.  ต ำบล .......................    มีจ ำนวน .............. ไร ่
  2.  ต ำบล .......................    มีจ ำนวน .............. ไร ่
  3.  ต ำบล .......................    มีจ ำนวน .............. ไร่ 
  4.  ต ำบล .......................    มีจ ำนวน .............. ไร่ 
  ส ำหรับพืชที่ได้รับกำรส่งเสริมให้เป็นกำรเป็นเกษตรปลอดภัย ได้แก่ ................รองลงมำคือ ................. 
มีเกษตรกรที่ด ำเนินกำร จ ำนวน  ............  รำย  รวมพ้ืนที่  .........ไร่  คิดเป็นร้อยละ ........ ของพ้ืนที่กำรปลูก ...... 
ทั้งหมดซึ่งกระจำยอยู่ใน ......... ต ำบล ดังนี้  
  1.  ต ำบล .......................    มีจ ำนวน .............. ไร ่
  2.  ต ำบล .......................    มีจ ำนวน .............. ไร ่
  3.  ต ำบล .......................    มีจ ำนวน .............. ไร่ 
  4.  ต ำบล .......................    มีจ ำนวน .............. ไร่ 
 

  โดยเครือข่ำยที่เก่ียวข้องกับกำรขับเคลื่อนเกษตรปลอดภัยและนโยบำยอำหำรปลอดภัยในพื้นที่อ ำเภอ
ประกอบด้วยหน่วยงำนดังนี้ 
1. ....................................................................... สถำนที่ตั้ง ............................ ........................................................ 
2. ....................................................................... สถำนที่ตั้ง ...................................... .............................................. 
3. ....................................................................... สถำนที่ตั้ง ................................................................. ................... 
4. ....................................................................... สถำนที่ตั้ง ........................ ............................................................ 
  

2. การใช้สารเคมีทางการเกษตรพื้นที่อ าเภอ .......... จังหวัด ........................ 
  ในปี ...(ปีปัจจุบัน)......  พบว่ำ อ าเภอ .......... มีปริมำณกำรน ำเข้ำสำรก ำจัดแมลง เท่ำกับ .................. 
กิโลกรัม คิดเป็นมูลค่ำ........ ล้ำนบำท ปริมำณน ำเข้ำสำรก ำจัดวัชพืชเท่ำกับ ............ กิโลกรัม คิดเป็นมูลค่ำ                   
........ ล้ำนบำท ปริมำณน ำเข้ำสำรเคมีก ำจัดศัตรูพืชทุกชนิดเท่ำกับ ............... กิโลกรัม คิดเป็นมูลค่ำ                   
........ ล้ำนบำท (ตำรำงที่ ........) 
  

ตารางท่ี .....  ปริมำณและมูลค่ำกำรน ำเข้ำวัตถุอันตรำยทำงกำรเกษตร ระหว่ำงปี พ.ศ. ..... – ...... 
 

ปี พ.ศ. 
สารก าจัดแมลง สารก าจัดวัชพืช สารเคมีก าจัดศัตรูพืช รวม 

ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า 
         
         
         
         
         

สํา
นัก

งาน
คณ

ะก
รรม

กา
รผ
ู้ทร
งค
ุณวุ

ฒิ 
กร
มค
วบ
คุม
โรค



คู่มือการพัฒนาชุดดชันีชี้วดัจ าเป็นในการป้องกันควบคุมโรคที่เป็นปญัหาระดับอ าเภอ 
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน (District Quality of life Profile : DQP_DC)  

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรผูท้รงคณุวุฒิ กรมควบคุมโรค 

215 

  ส ำหรับโรงงำน หรือสถำนประกอบกำรขนำดใหญ่ที่ ผลิต หรือ จ ำหน่ำย หรือ มีกำรใช้สำรเคมีก ำจัด
ศัตรูพืช ในอ ำเภอ ....... ได้แก่ ......(รำยชื่อโรงงำนหรือสถำนประกอบกำร)..........    เมื่อพิจำรณำร้ำนค้ำรำยย่อยใน
ระดับต ำบล พบร้ำนค้ำทีจ่ ำหน่ำยสำรเคมีก ำจัดศัตรูพืช จ ำนวนทั้งสิ้น ..... ร้ำน  (ตำรำงท่ี .....) 
 

ตารางท่ี ..... รำยชื่อร้ำนจ ำหน่ำยสำรเคมีก ำจัดศัตรูพืชระดับต ำบล ในพื้นที่อ ำเภอ ....... จังหวัด ................. 
 

รายช่ือร้านค้า ต าบล 
  
  
  
  

 

จำกกำรเก็บข้อมูลกำรใช้สำรเคมีก ำจัดศัตรูพืชในพ้ืนที่ พบว่ำ สำรเคมีฯ ที่ใช้มำกท่ีสุด 10 อันดับแรก ได้แก่  
1) .................................... 2) ..................................... 3) ...................................... 4)  ..........................................                      
5) .................................... 6) ..................................... 7) ...................................... 8)  ..........................................                      
9) .................................... 10) .....................................  
 
3.  ข้อมูลอัตราป่วยจากพิษสารเคมีก าจัดศัตรูพืช 
  ข้อมูลกำรเจ็บป่วยจำกจำกพิษสำรเคมีก ำจัดศัตรูพืช ซึ่งได้ข้อมูลจำก ....(แหล่งข้อมูลที่น ำมำวิเครำะห์ 
เช่น 43 แฟม).......... โดยเลือกจำกรหัส ICD – 10 ในรำยกำรส ำหรับอำกำรบำดเจ็บ  กำรได้รับสำรพิษ  และ 
กำรเจ็บป่วยที่เป็นผลจำกพิษของสำรเคมีก ำจัดศัตรูพืช (Toxic effect of pesticides) ดังรหัสต่อไปนี้ 
T 60.0 ออรกำโนฟอสเฟตและคำรบำเมต (Organophosphate and carbamate insecticides) 
T 60.1 ยำฆำแมลงกลุมที่มีสำรประกอบฮำโลเจน (Halogenated insecticides) 
T 60.2 ยำฆำแมลงชนิดอ่ืนๆ (Other insecticides) 
T 60.3 ยำฆำหญำและยำฆำเชื้อรำ (Herbicide and fungicides) 
T 60.4 ยำฆำหนู(Rodenticides) 
T 60.8 สำรก ำจัดศัตรูพืชและสัตวอ่ืนๆ (Other pesticides) 
T 60.9 สำรก ำจัดศัตรูพืชและสัตวอ่ืนๆ ที่ไมระบุรำยละเอียด (Other pesticides - Not specified) 
 เมื่อพิจำรณำข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี ระหว่ำง ปี พ.ศ. ......- ......... พบแนวโน้มอัตรำปว่ยจำกพิษสำรเคมีก ำจัด
ศัตรูพืชเพ่ิมขึ้น(ลดลง) ซึ่งปี พ.ศ. ....... พบอัตรำป่วยมำกที่สุด เท่ำกับ ......... ต่อประชำกรแสนคน (พันคน) 
รองลงมำคือ ปี พ.ศ. .......  พบอัตรำป่วยเท่ำกับ ............ ต่อประชำกรแสนคน (พันคน)  และ ปี พ.ศ. .......                     
พบอัตรำป่ว เท่ำกับ ............ ต่อประชำกรแสนคน (พันคน)  (ตำรำงที่ .....) 
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ตารางท่ี .... จ ำนวนผู้ป่วย และอัตรำป่วยจำกพิษสำรเคมีก ำจัดศัตรูพืช ย้อนหลัง .... ปี ระหว่ำง ปี พ.ศ. .....- ......... 
อ ำเภอ ........ จังหวัด ..........  
 

ปี พ.ศ. จ านวนผู้ป่วย 
อัตราป่วย ต่อประชากรแสนคน 

(หรือพันคน) 
   
   
   
   
   

 

4. การเฝ้าระวัง ป้องกันโรคจากพิษสารเคมีก าจัดศัตรูพืช 
 ในปี พ.ศ. ...(ปีปัจจุบัน)......  มีเกษตรกรที่ได้รับกำรตรวจคัดกรองควำมเสี่ยงโดยกำรเจำะเลือดเพ่ือ
ตรวจหำเอนไซม์โคลีนเอสเตอเรส ด้วยกระดำษทดสอบ (Reactive Paper) จ ำนวน ……… คน เป็นผู้ที่มีผลกำร
ตรวจเลือดเสี่ยงและ/หรือไม่ปลอดภัย จ ำนวน ……. คน  เท่ำกับร้อยละ ...........  
  ทั้งนี้เมื่อพิจำรณำข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี ระหว่ำงปี พ.ศ. .... – ....... พบว่ำ ปี พ.ศ. ....... มีเกษตรกรที่พบ
ตรวจเลือดเสี่ยงและ/หรือไม่ปลอดภัยมำกที่สุด ร้อยละ  รองลงมำคือ ปี พ.ศ. ....... เท่ำกับร้อยละ ....... และ                  
ปี พ.ศ. ....... เท่ำกับร้อยละ ....... (ตำรำงที่ ......) 
 

ตารางที่ .......  ผลกำรตรวจเอนไซม์โคลีนเอสเตอเรส ด้วยกระดำษทดสอบ (Reactive Paper) ในเกษตรกร                
ข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี ระหว่ำง ปี พ.ศ. .... - ......  อ ำเภอ ......... จังหวัด ........... 
 
 

ปี พ.ศ. 
จ านวนได้รับการตรวจ   

คัดกรอง (คน) 
ผลเสี่ยงและ/หรือไม่

ปลอดภัย(คน) 
ร้อยละผลเสี่ยงและ/หรือไม่

ปลอดภัย 
    
    
    
    

 
 ส ำหรับกำรด ำเนินงำนเพ่ือเฝ้ำระวัง ป้องกันโรคจำกพิษสำรเคมีก ำจัดศัตรูพืช  พบว่ำ ปี พ.ศ. ...........                   
หน่วยงำน ......................... ได้ด ำเนินกำรอบรมเกษตรกรในพ้ืนท่ีอ ำเภอจ ำนวน ............ คน คิดเป็นร้อยละ.........
ของ เ กษตรกรทั้ ง หมด   นอกจำกนี้ ยั ง ไ ด้ ด ำ เ นิ นก ำร กำรตรวจห ำสำ ร เ คมี ก ำ จั ด ศั ต รู พื ช ตก ค้ ำ ง                
organophosphate และ carbamate ด้ วยชุ ดทดสอบ …….. และตรวจสำร เคมี ก ำ จั ดศั ตรู พื ชตกค้ ำ ง                       
กลุ่ม organochlorine และ pyrethroid ด้วยชุดทดสอบ …….. ในสถำนที่ตลำดสด ตลำดนัด ห้ำงสรรพสินค้ำ                        
มินิมำร์ทของอ ำเภอ จ ำนวน ......... แห่ง  ซึ่งตรวจผักท้ังสิ้น ....... ชนิด ผลกำรตรวจตัวอย่ำงผักพบว่ำมีกำรปนเปื้อน
สำรเคมีกลุ่ม organophosphate และ carbamate ในตัวอย่ำงร้อยละ . . . . . .  พบกำรปนเปื้อนสำรเคมี                              
กลุ่ม organochlorine และ pyrethroid ในตัวอย่ำงร้อยละ ...... (ตำรำงที่ ......) 
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ตารางที่ ......  ผลกำรตรวจตัวอย่ำงผักที่ด ำเนินกำรส่งตรวจสำรเคมีก ำจัดศัตรูพืชตกค้ำง ระดับอ ำเภอ ..........                  
จังหวัด............. ปี พ.ศ. ........ 
 

ชนิดของผัก 
การตรวจด้วยชุดทดสอบ .............. การตรวจด้วยชุดทดสอบ .............. 

จ านวนที่ตรวจสอบ 
ร้อยละที่พบสารเคมี

ตกค้าง 
จ านวนที่ตรวจสอบ 

ร้อยละที่พบสารเคมี
ตกค้าง 

     
     
     
     
     
     
     
     

 
  ปี พ.ศ. ...... พ้ืนที่อ ำเภอ ....... ได้มีหน่วยงำน ........ ด ำเนินกำรเก็บตัวอย่ำงเพ่ือวิเครำะห์สำรเคมี
ปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อม ระหว่ำงเดือน .......... – ............. โดยเก็บตัวอย่ำงน้ ำ และดินจำกแหล่งน้ ำชลประทำน                 
น้ ำผิวดิน น้ ำบ่อตื้น และบ่อขุด ที่อยู่ในบริเวณพ้ืนที่กำรเกษตร หรือพ้ืนที่ใกล้เคียง  จ ำนวน ........ แหล่ง                     
พบสำรเคมีปนเปื้อน จ ำนวน..... แหล่ง คิดเป็นร้อยละ ........ ของพ้ืนที่ที่สุ่มตรวจทั้งหมด (ตำรำงที่ .....)  
 

ตำรำงที่ ...  รำยละเอียดสถำนที่และตัวอย่ำงจำกพ้ืนที่เกษตรกรรมของ ปี พ.ศ. ..... พื้นที่อ ำเภอ ....... จังหวัด ........ 
  

ล าดับ
ที ่

สถานที ่ รายละเอียด ผลการตรวจ 
หมู่ ต าบล ดิน น้ า ดิน น้ า 

1   ดินนำข้ำว น้ ำบำดำลบ่อตื้น พบสำรเคมี 
............ 

พบสำรเคมี 
............ 

2   ดินสวนพริก บ่อขุดในพ้ืนที่
เกษตรกร 

ไม่พบ ไม่พบ 

3       
 
  ส ำหรับกำรเฝ้ำระวังด้ำนพฤติกรรมของเกษตรกรนั้น ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอ ........ (หรือ  
รพ.สต. ......) ด ำเนินกำรลงพื้นที่เก็บข้อมูลพฤติกรรมกำรสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลเมื่อมีกำรใช้สำรเคมีก ำจัด
ศัตรูพืชกับเกษตรกร จ ำนวน ........... คน พบว่ำมีผู้สวมใส่อุปกรณ์ฯ ดังกล่ำว จ ำนวน ........ คน คิดเป็นร้อยละ 
.............  
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ข้อมูลการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน 
ประเด็นอาหารปลอดภัย (สารเคมีก าจัดศัตรูพืช) 

พื้นที่อ าเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร 
 

 

1. ข้อมูลทั่วไป 

บึงนารางเป็นชื่อบึงน ้าขนาดใหญ่ มีช่องทาง ร่องน ้า รางน ้าไหลลงสู่บึงน ้า ท้าให้น ้าในบึงมีปริมาณมาก
และเพียงพอต่อการประกอบอาชีพ (ท้านา) ของประชากรที่อาศัยอยู่โดยรอบ ประชาชนส่วนใหญ่เป็นกลุ่มคนที่
อพยพมาจากจังหวัดอุทัยธานีและบางจังหวัดของภาคอีสานตอนล่างมาตั งรกรากถิ่นฐานบริเวณรอบ ๆ บึงน ้าจน
เป็นชุมชนและหมู่บ้านต่าง ๆ หลายหมู่บ้าน และได้มีการแบ่งเขตการปกครองเป็นต้าบลต่าง ๆ อ้าเภอบึงนาราง  
มีอาณาเขตกว้าง เดิมขึ นอยู่ในการปกครองของอ้าเภอโพทะเล และได้แยกตัวยกฐานะเป็นกิ่งอ้าเภอบึงนาราง 
เมื่อปี พ.ศ.๒๕๒๙ และได้รับการประกาศยกฐานะเป็นอ้าเภอบึงนาราง เมื่อเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๓๘ 
 

 1.1 ที่ตั งและอาณาเขต 
อ้าเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร ประกอบด้วยต้าบล จ้านวน 5 ต้าบล 51 หมู่บ้าน รายละเอียด ดังนี  

1) ต้าบลบึงนาราง ประกอบด้วย จ้านวน 10 หมู่บ้าน 
2) ต้าบลแหลมรัง ประกอบด้วย จ้านวน 14 หมู่บ้าน 

- เขตรับผิดชอบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบลแหลมรัง ประกอบด้วย 5 หมู่บ้าน 
- เขตรับผิดชอบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบลบ้านใหม่สามัคคี ประกอบด้วย 8 หมู่บ้าน 
- เขตรับผิดชอบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบลบึงนาราง ประกอบด้วย 1 หมู่บ้าน 

3) ต้าบลโพธิ์ไทรงาม ประกอบด้วย จ้านวน 9 หมู่บ้าน 
4) ต้าบลห้วยแก้ว ประกอบด้วย จ้านวน 8 หมู่บ้าน 
5) ต้าบลบางลาย ประกอบด้วย จ้านวน 10 หมู่บ้าน (ตารางท่ี 1) 

 

อ้าเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร มีพื นที่ทั งหมดประมาณ 450.61 ตารางกิโลเมตร และมีอาณาเขต
ติดต่อ ดังนี  
      ทิศเหนือ      ติดต่อกับ อ้าเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร 
      ทิศใต ้      ติดต่อกับ อ้าเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร 
      ทิศตะวันออก     ติดต่อกับ อ้าเภอตะพานหิน และอ้าเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร 

     ทิศตะวันตก      ติดต่อกับ อ้าเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ และอ้าเภอบึงสามัคคี  
                                                จังหวัดก้าแพงเพชร 

 
ภาพที่ 1 แผนที่อ้าเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร 
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 1.2 แหล่งน ้าสาธารณะ    
                แหล่งน ้าสาธารณะในพื นที่อ้าเภอบึงนารางที่ส้าคัญ ดังนี  
           - บึงคูณ หมู่ที่ 2 ต้าบลห้วยแก้ว เป็นบึงน ้าขนาดใหญ่ อยู่หลังที่ว่าการอ้าเภอบึงนาราง มีเนื อที่ 
715 ไร่ ซึ่งเป็นบึงที่สามารถเก็บน ้าได้ตลอดปี 

- อ่างเก็บน ้าบึงนาราง หมู่ที่ 1 ต้าบลบึงนาราง ใช้ในการเพาะขยายพันธุ์ปลา และเป็นแหล่ง 
ท่องเที่ยว พักผ่อนหย่อนใจ ดูนกเป็ดน ้าช่วงฤดูหนาว (เดือนพฤศจิกายน – เดือนมกราคม) 

- อ่างเก็บน ้าบึงทับจั่น หมู่ที่ 3 ต้าบลแหลมรัง มีเนื อที่ 570 ไร่ เป็นอ่างเก็บน ้าไว้ใช้เฉพาะ
ฤดูกาลผลิตประจ้าปีเท่านั น เนื่องจากบึงตื นเขินสามารถเก็บกักน ้าได้น้อย 
 1.3 สภาพภูมิประเทศ  
   สภาพภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม มีแม่น ้ายมไหลผ่าน พื นที่ หมู่ 1 หมู่ 2 หมู่ 3 หมู่ 5 
หมู่ 6 หมู่ 7 หมู่ 9 และหมู่ 10 ต้าบลบางลาย 
 1.4 สภาพภูมิอากาศ 

สภาพภูมิอากาศท่ัวไปขึ นอยู่กับอิทธิพลของมรสุมที่พัดประจ้าฤดูกาล 2 ชนิด ดังนี   
  1.4.1 มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ พัดพามวลอากาศเย็นและแห้งจากประเทศจีนในช่วงฤดูหนาว  
  1.4.2 มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ พัดพามวลอากาศชื นจากทะเลและมหาสมุทรในช่วงฤดูฝน 
ฤดูกาล มี 3 ฤดู ดังนี  

- ฤดูร้อน ประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ - กลางเดือนพฤษภาคม ร้อนอบอ้าวมากที่สุด 
                               ในเดือนเมษายน 

- ฤดูฝน ประมาณกลางเดือนพฤษภาคม - กลางเดือนตุลาคม ฝนตกมากที่สุด ในเดือนสิงหาคม 
- ฤดูหนาว ประมาณกลางเดือนตุลาคม - กลางเดือนกุมภาพันธ์ หนาวที่สุดคือ 
  เดือนธันวาคมและมกราคม 
 

     2. ข้อมูลการปกครอง 

พื้นที่รับผิดชอบอ าเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร 
- การปกครอง : แบ่งการปกครองออกเป็น จ้านวน 5 ต้าบล 51 หมู่บ้าน 17,195 หลังคาเรือน 
- ประชากร : จ้านวนประชากรทั งหมดจ้านวน 28,824 คน  
 

ตารางท่ี 1 พื นที่รับผิดชอบของอ้าเภอบึงนาราง จ้านวนหมู่บ้าน หลังคาเรือน และประชากร 

ต าบล 
จ านวน
หมู่บ้าน 

จ านวน
หลังคาเรือน 

จ านวนประชากร 
(คน) 

บึงนาราง 10 1,627 5,145 
แหลมรัง (เขตรับผิดชอบรพ.สต.แหลมรัง) 5 913 3,432 
แหลมรัง (เขตรับผิดชอบรพ.สต.บ้านใหม่สามัคคี) 8 1,297 4,837 
แหลมรัง (เขตรับผิดชอบรพ.บึงนาราง) 1 153 510 
โพธิ์ไทรงาม 9 2,942 4,095 
ห้วยแก้ว 8 2,651 4,807 
บางลาย 10 3,813 5,998 

รวม 51 17,195 28,824 
ที่มา : ข้อมูลประชากรกลางปี พ.ศ. 2562 จากศูนย์ข้อมูลสารสนเทศด้านสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร (MIS)  
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     3. โครงสร้างประชากร 

 3.1 ประชากรภาพรวม 
จากข้อมูลส้านักงานทะเบียนท้องถิ่นอ้าเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร ณ พ.ศ. 2562 มีประชากร

จ้านวนทั งสิ น 28,824 คน แบ่งเป็นเพศชาย จ้านวน 14,174 คน เพศหญิง จ้านวน 14,650 คน มีจ้านวน
หลังคาเรือน 17,195 หลัง เมื่อพิจารณาเป็นรายต้าบลพบว่าต้าบลที่มีประชากรมากที่สุด คือ ต้าบลบางลาย 
จ้านวน 5,998 คน รองลงมา คือ ต้าบลบึงนาราง จ้านวน 5,145 คน และต้าบลห้วยแก้ว จ้านวน 4,807 คน 
ตามล้าดับ (แผนภูมิที่ 1) 

 

แผนภูมิที่ 1 จ้านวนหลังคาเรือน และประชากรกลางปี พ.ศ. 2562 แยกรายหน่วยบริการ 

 
ที่มา : ข้อมูลประชากรกลางปี พ.ศ. 2562 จากศูนย์ข้อมูลสารสนเทศด้านสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร (MIS) 

 

 3.2 พีระมิดประชากร 
   จากจ้านวนประชากรอ้าเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร ปี พ.ศ.2562 เมื่อแบ่งช่วงอายุ ช่วงละ                
5 ปี พบว่า ประชากรทั งหมดของอ้าเภอบึงนารางมีจ้านวน 28 ,824 คน โดยส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มวันท้างาน 
(อายุ 20-59 ปี) และมีแนวโน้มเข้าสู่วัยสูงอายุในอนาคต และพบว่า 
   เพศชาย กลุ่มอายุระหว่าง 40 – 44 ปี มีจ้านวนมากที่สุด จ้านวน 1,174 คน รองลงมาคือ 
กลุ่มอายุระหว่าง 45 – 49 ปี มีจ้านวน 1,167 คน และกลุ่มอายุระหว่าง 50 – 54 ปี มีจ้านวน 1,145 คน  
   เพศหญิง กลุ่มอายุระหว่าง 40 - 44 ปี มีจ้านวนมากที่สุด จ้านวน 1,237 คน รองลงมาคือ 
กลุ่มอายุระหว่าง 45 - 49 ปี มีจ้านวน 1,216 คน และกลุ่มอายุระหว่าง 50 - 54 ปี มีจ้านวน 1,179 คน 
(ตารางที่ 2 และภาพที่ 2) 
 

ตารางท่ี 2 จ้านวนประชากรอ้าเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร แยกตามเพศและอายุ 
กลุ่มอายุ (ปี) ชาย (คน) หญิง (คน) รวม ร้อยละ 

00-04 646 600 1,246 4.32 

05-09 848 862 1,710 5.93 

10-14 918 892 1,810 6.28 

15-19 896 808 1,704 5.91 

20-24 985 994 1,979 6.87 

25-29 999 959 1,958 6.79 

3,179

1,834
2,623

153

2,942 2,651
3,813

5,145

3,432

4,837

510

4,095
4,807

5,998
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รพ.สต.บึงนาราง รพ.สต.แหลมรงั รพ.สต.บ้านใหม่สามคัคี รพ.บึงนาราง รพ.สต.โพธ์ิไทรงาม รพ.สต.ห้วยแก้ว รพ.สต.บางลาย

จ า
นว

น

จ านวนหลังคาเรือน และประชากรกลางปีพ.ศ. 2562 แยกรายหน่วยบริการ

จ้านวนหลังคาเรือน จ้านวนประชากร (คน)
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ประชำกรแยกตำมกลุ่มอำยุอ ำเภอบึงนำรำง ปีพ.ศ.2563

หญิง (คน) ชำย (คน)

กลุ่มอายุ (ปี) ชาย (คน) หญิง (คน) รวม ร้อยละ 

30-34 980 925 1,905 6.61 

35-39 1,136 1,133 2,269 7.87 

40-44 1,174 1,237 2,411 8.36 

45-49 1,167 1,216 2,383 8.27 

50-54 1,145 1,179 2,324 8.06 

55-59 1,019 1,102 2,121 7.36 

60-64 800 902 1,702 5.90 

65-69 553 698 1,251 4.34 

70-74 391 426 817 2.83 

75-79 252 301 553 1.92 

80 ปีขึ นไป 265 416 681 2.36 

รวม 14,174 14,650 28,824 100.00 

ที่มา : ข้อมูลประชากรกลางปีพ.ศ.2562 จากศูนย์ข้อมูลสารสนเทศด้านสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร (MIS) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ภาพที ่2 พีระมิดประชากรเปรียบเทียบสัดส่วนประชากรชาย - หญิงของอ้าเภอบึงนาราง จังหวัด ปี พ.ศ. 2562 
 

 3.2 ข้อมูลพื นฐานครัวเรือน ปี พ.ศ. 2562 
   จากผลการส้ารวจ พบว่า ครัวเรือนทั งอ้าเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร มีจ้านวนทั งสิ น 17,195 
ครัวเรือน โดยส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในต้าบลบางลาย จ้านวน 3,813 ครัวเรือน รองลงมาคือต้าบลโพธิ์ไทรงาม 
จ้านวน 2,942 ครัวเรือน และต้าบลห้วยแก้ว จ้านวน 2,651 ครัวเรือน ตามล้าดับ (ตารางท่ี 3) 
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ตารางท่ี 3 จ้านวนหมู่บ้านและครัวเรือน อ้าเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร ปี พ.ศ. 2562 จ้าแนกรายต้าบล 
ต าบล จ านวนหมู่บ้าน จ านวนหลังคาเรือน 

บึงนาราง 10 1,627 
แหลมรัง (เขตรับผิดชอบรพ.สต.แหลมรัง) 5 913 
แหลมรัง (เขตรับผิดชอบรพ.สต.บ้านใหม่สามัคคี) 8 1,297 
แหลมรัง (เขตรับผิดชอบรพ.บึงนาราง) 1 153 
โพธิ์ไทรงาม 9 2,942 
ห้วยแก้ว 8 2,651 
บางลาย 10 3,813 

รวม 51 17,195 
ที่มา : ข้อมูลประชากรกลางปีพ.ศ.2562 จากศูนย์ข้อมูลสารสนเทศด้านสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร (MIS) 
 

2. ข้อมูลด้านสุขภาพทั่วไป 
 2.1 ข้อมูลการเกิดมีชีพ  

จากข้อมูลของอ้าเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร ปี พ.ศ. 2562 มีจ้านวนเด็กเกิดมีชีพทั งอ้าเภอ 
จ้านวน 155 คน เมื่อพิจารณาข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี ระหว่างปี พ.ศ. 2557 – 2562 พบว่า ปี พ.ศ. 2558  
มีเด็กเกิดมีชีพมากที่สุด จ้านวน 247 คน อัตราการเกิด เท่ากับ 8.58 ต่อประชากรแสนคน รองลงมาคือ  
ปี พ.ศ. 2559 มีเด็กเกิดมีชีพ จ้านวน 225 คน อัตราการเกิด เท่ากับ 7.83 ต่อประชากรแสนคน และ  
ปี พ.ศ. 2560 เด็กเกิดมีชีพ จ้านวน 183 คน อัตราการเกิด เท่ากับ 6.33 ต่อประชากรแสนคน  

 

ตารางท่ี 4 สถิติชีพประชากรอ้าเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร ปี พ.ศ. 2557 - 2562 
ปี ประชากรกลางปี เกิดมีชีพ ตาย อัตราเพิ่ม % 

จ านวน อัตรา จ านวน อัตรา 
2558 28,786 247 8.58 0 0 0.86 
2559 28,737 225 7.83 196 6.82 0.10 
2560 28,914 183 6.33 204 7.06 0.07 
2561 28,932 154 5.32 234 8.09 0.28 
2562 28,882 155 5.37 241 8.34 0.30 

ที่มา : ระบบฐานข้อมูลการเกิด-ตาย จากศูนย์ข้อมูลสารสนเทศด้านสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร (MIS) 

 
แผนภูมิที่ 2 สถิติชีพประชากรอ้าเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร ปี พ.ศ.2558 - 2563 
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จากตารางที่ 3 และแผนภูมิที่ 3 พบว่า ประชากรอ้าเภอบึงนาราง ปี พ.ศ.2558-2562  
มีแนวโน้มอัตราการเกิดลดลง อัตราการตายเพ่ิมขึ น และอัตราการเพ่ิมคงที่  

 

2.2  การเสียชีวิต 
ในปี พ.ศ. 2562 พบว่าอายุคาดเฉลี่ยประชากรของอ้าเภอบึงนาราง มีแนวโน้มลดลงเนื่องจาก  

มีการเสียชีวิตของประชากรมีแนวโน้มเพ่ิมขึ น โดยเฉพาะประชากรที่อายุน้อย การวิเคราะห์สาเหตุการเสียชีวิต
พบว่าส่วนใหญ่ไม่ทราบสาเหตุ เป็นการเสียชีวิตนอกโรงพยาบาล การแจ้งตายยังเป็นผู้ น้าชุมชน (ตารางที่ 5  
– 7 และแผนภูมิที่ 3) 
 

ตารางท่ี 5 อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดของประชากรอ้าเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร ปี พ.ศ. 2558 - 2562 
ปี พ.ศ. ชาย หญิง รวม 
2558 72.92 83.23 77.78 
2559 71.75 78.44 74.99 
2560 74.94 80.41 74.94 
2561 73.34 77.81 73.34 
2562 72.81 78.85 72.81 

ที่มา : ข้อมูลจากมรณบัตร สสจ.พิจิตร และส้านักงานสถิติแห่งชาติ  
 

ตารางท่ี 6 แสดงจ้านวนการเสียชีวิตในประชากรจ้าแนกตามกลุ่มอายุย้อนหลัง 3 ปี 
อายุ ปี พ.ศ. 2560 ปี พ.ศ. 2561 ปี พ.ศ. 2562 

< 1 ปี 0 2 1 
1-4 0 2 1 
5-9 1 1 1 

10-14 1 2 3 
15-19 4 0 2 
20-24 3 1 2 
25-29 2 1 1 
30-34 4 3 1 
35-39 8 5 3 
40-44 5 9 8 
45-49 14 6 16 
50-54 18 22 18 
55-59 13 20 23 
60-64 18 20 23 
65-69 20 22 23 

70 ปีขึ นไป 93 118 115 
รวม 204 234 241 

ที่มา : ข้อมูลจากมรณบัตร สสจ.พิจิตร และส้านักงานสถิติแห่งชาติ  
 
 

สํา
นัก

งาน
คณ

ะก
รรม

กา
รผ
ู้ทร
งค
ุณวุ

ฒิ 
กร
มค
วบ
คุม
โรค



คู่มือการพัฒนาชุดดชันีชี้วดัจ าเป็นในการป้องกันควบคุมโรคที่เป็นปญัหาระดับอ าเภอ 
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน (District Quality of life Profile : DQP_DC)  

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรผูท้รงคณุวุฒิ กรมควบคุมโรค 

224 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

แผนภูมิที่ 3 แนวโน้มอายุคาดเฉลี่ยของประชากรอ้าเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร ปี พ.ศ. 2558 – 2562 
 

ตารางท่ี 7 สาเหตุการเสียชีวิตของประชากรอ้าเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร ปี พ.ศ. 2562   

อายุ 
จ านวน
เสียชีวิต 

สาเหตุการเสียชีวิตส่วนใหญ่ 

< 1 ปี 1 แรงดันในช่องปอดส่งผลปอดแตกไม่ทราบสาเหตุ 
1-4 1 ความผิดปกติแต่ก้าเนิด อายุ 3 ปี มีปัญหาน ้าในเยื่อหุ้มปอด 
5-9 1 อุบัติเหตุจราจร 

10-14 3 จมน ้าเสียชีวิตนอกพื นที่จ้านวน 1 ราย,อุบัติเหตุจราจร 1 ราย ,ระบบประสาท 1 ตาย 
15-19 2 อุบัติเหตุจราจร 1 ราย,เสียเลือดไม่ทราบสาเหตุ 1 ราย 
20-24 2 อุบัติเหตุจราจร 
25-29 1 โรคหัวใจ 
30-34 1 อุบัติเหตุจราจร 
35-39 3 ตายไม่ทราบสาเหตุ 2 ราย ,หลอดเลือดสมอง 1 ราย 
40-44 8 อุบัติเหตุจราจร 1 ราย,อุบัติเหตุอื่น ๆ 2 ราย,หลอดเลือดสมอง 1 ราย,มะเร็ง 1 ราย 
45-49 16 หัวใจขาดเลือด 2 ราย,มะเร็ง 3 ราย,โรคระบบทางเดินอาหาร 5 ราย และอ่ืน ๆ  
50-54 18 หัวใจขาดเลือด 3 ราย,มะเร็ง 2 ราย,หลอดเลือดสมอง 1 ราย,จมน ้า 1 ราย และอ่ืน ๆ 
55-59 23 มะเร็ง 5 ราย,วัณโรค 1 ราย,หลอดเลือดสมอง 1 ราย และอ่ืน ๆ 
60-64 23 มะเร็ง 4 ราย,ปอดอักเสบ 4 ราย,จมน ้า 1 ราย และอ่ืน ๆ 
65-69 23 มะเร็ง 5 ราย,หลอดเลือดสมอง 2 ราย,อุบัติเหตุจราจร 1 ราย และอ่ืน ๆ 

70 ปีขึ นไป 115 หลอดเลือดสมอง 2 ราย,หัวใจขาดเลือด 1 ราย,อุบัติเหตุจราจร 1 ราย และอ่ืน ๆ 
รวม 241  

ที่มา : ข้อมูลจากมรณบัตร สสจ.พิจิตร และส้านักงานสถิติแห่งชาติ  
 

เมื่อพิจารณาสาเหตุการป่วยของผู้ป่วยนอกที่มารับบริการที่หน่วยบริการในพื นที่อ้าเภอบึงนาราง 
ปี พ.ศ.2560 - 2563 พบว่าสาเหตุการป่วยตามกลุ่มโรค (21 กลุ่มโรค) 5 อันดับแรก ได้แก่ 1) ความดันโลหิตสูง
ที่ไม่มีสาเหตุน้า 2) การติดเชื อของทางเดินหายใจส่วนบนแบบเฉียบพลันอ่ืน ๆ 3) เบาหวาน 4) ความผิดปกติ
อ่ืน ๆ ของฟันและโครงสร้าง 5) เนื อเยื่อผิดปกติ เมื่อพิจารณาในภาพรวมทั ง 10 อันดับโรค พบว่าส่วนใหญ่  
มีแนวโน้มลดลง (ตารางท่ี 8 และแผนภูมิที่ 4) 
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ตารางท่ี 8 จ้านวนผู้ป่วยและอัตราป่วยต่อแสนประชากร แยกตามสาเหตุการป่วยตามกลุ่มโรคของผู้ป่วยนอก        
              10 อันดับแรก อ้าเภอบึงนาราง ปีงบประมาณ 2560 - 2563 

สาเหตุการป่วย 
ตามกลุ่มสาเหตุ 
(21 กลุ่มโรค) 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

จ านวน 
อัตราป่วย 
/แสนปชก. 

จ านวน 
อัตราป่วย 
/แสนปชก. 

จ านวน 
อัตราป่วย/
แสน ปชก. 

จ านวน 
อัตราป่วย/
แสน ปชก. 

1. ความดันโลหิตสูงที่ไม่มี
สาเหตุน้า 

9,112 31,514.15 6,528 22,563.25 7,105 24,600.10 6,010 20,850.68 

2. การติดเชื อของทางเดิน
หายใจสว่นบนแบบ
เฉียบพลันอื่น ๆ 

8,272 28,608.98 7,620 26,337.62 5,719 19,801.26 3,703 12,846.93 

3. เบาหวาน 7,169 24,794.22 5,032 17,392.51 5,848 20,247.91 5,087 17,648.49 

4. ความผิดปกต ิ
อื่น ๆ ของฟันและ
โครงสร้าง 

5,680 19,644.46 4,481 15,488.04 4,157 14,393.05 2,918 10,123.51 

5. เนื อเยื่อผิดปกต ิ 4,738 16,386.53 3,712 12,830.08 3,001 10,390.55 2,225 7,719.26 
6. คออักเสบเฉียบพลัน
และต่อมทอนซิลอักเสบ
เฉียบพลัน 

6,592 22,798.64 3,153 10,897.97 1,773 6,138.77 1,274 4,419.93 

7. ฟันผุ 3,426 11,848.93 2,107 7,282.59 2,401 8,313.14 1,696 5,883.99 
8. โรคอื่น ๆ ของผิวหนัง
และเนื อเยื่อใต้ผิวหนัง 

3,291 11,382.03 2,326 8,039.54 2,291 7,932.28 1,575 5,464.20 

9. การบาดเจบ็ระบุเฉพาะ
อื่น ๆ , ไม่ระบุเฉพาะและ
หลายบริเวณในร่างกาย 

3,248 11,233.31 2,413 8,340.25 2,181 7,551.42 1,530 5,308.08 

10. โรคของหูและปุ่มกกหู
อื่น ๆ 

3,104 10,735.28 2,254 7,790.68 1,829 6,332.66 1,360 4,718.29 

ที่มา : ระบบคลังข้อมูลด้านสุขภาพ (Health Datacenter) จากศูนย์ข้อมูลสารสนเทศด้านสาธารณสุขจังหวัด
พิจิตร (MIS) ข้อมูล ณ 21 กรกฎาคม 2563 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิที่ 4 แนวโน้มอัตราป่วยของผู้ป่วยนอก ตามกลุ่มสาเหตุ (21 กลุ่มโรค) ปีพ.ศ. 2560 – 2563 

 -  5,000.00  10,000.00  15,000.00  20,000.00  25,000.00  30,000.00  35,000.00

ความดันโลหิตสูงที่ไม่มีสาเหตุน้า

การติดเชื อของทางเดินหายใจส่วนบนแบบเฉียบพลันอื่น ๆ

เบาหวาน

ความผิดปกติอื่น ๆ ของฟันและโครงสร้าง

เนื อเยื่อผิดปกติ

คออักเสบเฉียบพลันและต่อมทอนซลิอกัเสบเฉียบพลนั

ฟันผุ

โรคอื่น ๆ ของผิวหนังและเนื อเยือ่ใต้ผิวหนงั

การบาดเจ็บระบุเฉพาะอ่ืน ๆ  , ไม่ระบุเฉพาะและหลายบริเวณในร่างกาย

โรคของหูและปุ่มกกหอูื่น ๆ
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เมื่อพิจารณาสาเหตุการตายที่ไม่ทราบสาเหตุยังคงมีแนวโน้มสูงขึ นอย่างต่อเนื่อง เนื่องมาจาก  
ส่วนใหญ่เสียชีวิตนอกโรงพยาบาลช่องว่างของกฎหมายยังให้ผู้น้าชุมชน ออกหนังสือรับรองการเสียชีวิต  
จึงส่งผลให้การตายมิทราบสาเหตุยังคงสูง คิดเป็น 173.11 ต่อแสนประชากร รองลงมาคือ ชราภาพ คิดเป็น 
266.60 ต่อแสนประชากรและกลุ่มโรคปอดบวม คิดเป็น 41.54 ต่อแสนประชากรตามล้าดับ ส้าหรับมะเร็ง  
มีแนวโน้มเพ่ิมขึ น รวมถึงอุบัติเหตุจราจร (ตารางท่ี 9) 

 

ตารางท่ี 9 จ้านวนและอัตราการตายด้วยสาเหตุตามกลุ่มสาเหตุการป่วยของผู้ป่วยนอก 10 อันดับแรก 

รหัส ชื่อโรค 
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

จ านวน 
อัตราต่อ

แสน ปชก. 
จ านวน 

อัตราต่อ
แสน ปชก. 

จ านวน 
อัตราต่อ

แสน ปชก. 
R54 วัยชรา 2 6.91 98 338.72 77 266.60 
R99 ตายไม่ทราบสาเหต ุ 87 300.89 20 69.12 50 173.11 
J189 ปอดบวมยังไมร่ะบรุายละเอียด 22 76.08 14 48.38 12 41.54 
I619 หลอดเลือดสมองไมร่ะบุ

รายละเอียด 
8 27.66 12 41.47 5 17.31 

A419 การติดเชื อในกระแสเลือด 9 31.12 11 38.02 11 38.08 
V892 อุบัติเหตุยานยนต ์ 3 10.37 10 34.56 9 31.16 
C349 มะเร็งหลอดลม 3 10.37 3 10.36 4 13.84 
C229 มะเร็งตับและท่อน ้าด ี 4 13.87 3 10.36 3 10.38 
W749 จมน ้า 0 0 3 10.36 4 13.84 
Y349 เสียชีวิตจากสาเหตุอื่นๆ 6 20.75 3 10.36 0 0 

ที่มา : ระบบคลังข้อมูลด้านสุขภาพ (Health Datacenter) จากศูนย์ข้อมูลสารสนเทศด้านสาธารณสุขจังหวัด
พิจิตร (MIS) ข้อมูล ณ 21 กรกฎาคม 2563 
 

2.3 ข้อมูลการเฝ้าระวังโรคติดต่อ 
จากสถานการณ์โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา 3 ปีย้อนหลังของอ้าเภอบึงนาราง 

จังหวัดพิจิตร (ปี พ.ศ.2560 - 2563) พบว่า โรคที่มีอัตราป่วยสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ อุจจาระร่วง คิดเป็น
อัตราป่วยเท่ากับ 943.04 ต่อประชากรแสนคน รองลงมา คือ มือ เท้า ปาก คิดเป็นอัตราป่วยเท่ากับ 187.91 
ต่อประชากรแสนคน และอาหารเป็นพิษ คิดเป็นอัตราป่วยเท่ากับ 128.75 ต่อประชากรแสนคน (ตารางที่ 10) 

 

ตารางท่ี 10 อัตราป่วยต่อแสนประชากรของโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา อ้าเภอบึงนาราง 

โรค 
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

จ านวน อัตรา จ านวน อัตรา จ านวน อัตรา 
1. อุจจาระร่วง 271 943.04 390 1,357.14 400 1,391.93 
2. มือ เท้า ปาก  54 187.91 61 212.27 26 90.48 
3. อาหารเป็นพิษ 37 128.75 13 45.24 28 97.44 
4. ตาแดง 22 76.56 7 24.36 2 6.95 
5. ไข้หวัดใหญ่ 18 62.63 5 17.4 10 34.8 
6. ไข้เลือดออก  4 13.83 17 57.76 5 17.31 

ที่มา : อันดับโรคบัตรรายงาน R506 จากศูนย์ข้อมูลสารสนเทศด้านสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร (MIS)  
        ข้อมูล ณ 21 กรกฎาคม 2563 
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6.ไข้เลือดออก 

ปี 2562 อัตรา

ปี 2561 อัตรา

ปี 2560 อัตรา

 
 

   
 

  
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิที่ 5 แนวโน้มอัตราป่วยต่อแสนประชากรของโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา  
อ้าเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร ปี พ.ศ. 2560 – 2562 

 

เมื่อพิจารณาอัตราป่วยต่อแสนประชากรด้วยโรคไข้เลือดออก พื นที่อ้าเภอบึงนาราง พบว่า มีอัตราป่วย
สูงสุด ในปี 2558 และปี 2561 และมีแนวโน้มการระบาด 1 ปี เว้น 2 ปี  (ตารางที่ 11 และแผนภูมิที่ 6) 
และจ้านวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกของอ้าเภอบึงนาราง เปรียบเทียบระหว่างปี  2563 และค่ามัธยฐาน 5 ปี
ย้อนหลัง แนวโน้มของการป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกจะสูงขึ นในช่วงเดือน มิถุนายน-ธันวาคม ซึ่งเป็นช่วงฤดูฝน  
- ฤดูหนาว (แผนภูมิที่ 7) 

 

ตารางท่ี 11 จ้านวนผู้ป่วย และอัตราป่วยต่อแสนประชากรด้วยโรคไข้เลือดออกปี พ.ศ.2558 - 2563 
หน่วยบริการ 2558 2559 2560 2561 2562 

1. รพ.สต.บึงนาราง 15 4 1 10 0 
2. รพ.สต.แหลมรัง 5 0 1 11 3 
3. รพ.สต.โพธิ์ไทรงาม 9 4 6 9 3 
4. รพ.สต.บ้านใหม่สามัคคี 23 0 4 15 2 
5. รพ.สต.ห้วยแก้ว 5 1 8 8 1 
6. รพ.สต.บางลาย 5 12 1 12 3 
7. รพ.บึงนาราง 1 1 2 1 0 

รวม 63 22 23 66 12 
อัตราป่วยต่อแสนประชากร 219.23 76.09 79.50 228.53 41.55 
จ านวนประชากร 28,786 28,737 28,914 28,932 28,882 

  ที่มา : สถานการณ์โรคทางระบาดวิทยา จากศูนย์ข้อมูลสารสนเทศด้านสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร (MIS)  
          ข้อมูล ณ วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 
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แผนภูมิที่ 6 อัตราป่วยต่อแสนประชากรด้วยโรคไข้เลือดออก พื นที่อ้าเภอบึงนาราง จังหวดัพิจิตร ป ี2558 - 2562 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิที่ 7 จ้านวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกของอ้าเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร เปรียบเทียบระหว่างปี 2563  

และค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง 
  2.4 ข้อมูลบริการสุขภาพ  

อ้าเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร มีการคัดกรองโรคเบาหวาน และโรคความดันโลหิตสูง  
ในประชาชนอายุ 15 ปีขึ นไป ในเขตรับผิดชอบอ้าเภอบึงนาราง ปีพ.ศ.2560 และปีพ.ศ.2561 อัตรา 
ความครอบคลุมมากกว่า ร้อยละ 90 เนื่องจากมีแผนปฏิบัติการด้านโรคไม่ติดต่อชัดเจน มีงบประมาณ
ด้าเนินการจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเพียงพอ ส่วนในปีพ.ศ.2562 การคัดกรองโคเบาหวานได้ร้อยละ 
89.55 และโรคความดันโลหิตสูงได้ร้อยละ 89.87 ไม่ผ่านเกณฑ์ที่ก้าหนด (ร้อยละ 90) เนื่องจาก
กลุ่มเป้าหมายอยู่นอกพื นที่ แต่สิทธิอยู่ในพื นที่ จึงท้าให้ไม่สามารถคัดกรองได้ตามเป้าหมาย ในปี 2563 
อ้าเภอบึงนาราง จึงมีการปรับแผนการด้าเนินงาน ส้ารวจกลุ่มเป้าหมายที่อยู่จริง และปรับสิทธิ์ให้ตรงกับ
กลุ่มเป้าหมาย รวมถึงได้รับความร่วมมือจาก อสม. และประชาชนกลุ่มเป้าหมายเป็นอย่างดี จึงท้าให้ ปี 2563 
อ้าเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตรคัดกรองครอบคลุมได้ตามเป้าหมาย (ตารางท่ี 12)  

 

ตารางท่ี 12 ร้อยละประชากรอายุ 35 ปี ขึ นไปได้รับการคัดกรองโรคเบาหวาน/โรคความดันโลหิตสูง  
                ในเขตรับผิดชอบอ้าเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร (ข้อมูล 3 ปี ย้อนหลัง ปีพ.ศ. 2560 – 2563) 

ปี 
โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง 

เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 
2560 10770 10166 94.39 9203 8161 94.33 
2561 10506 9718 92.50 9030 8553 94.72 
2562 10569 9465 89.55 9075 8156 89.87 
2563 10745 10330 96.14 9146 8865 96.93 

ที่มา : ระบบคลังข้อมูลด้านสุขภาพ (Health Datacenter) จากศูนย์ข้อมูลสารสนเทศด้านสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร      
        (MIS) ข้อมูล ณ 21 กรกฎาคม 2563 
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แผนภูมิที่ 8 เปรียบเทียบการคัดกรองโรคเบาหวาน และความดันโลหิตสูง ปี พ.ศ.2560 – 2563 
 

เมื่อพิจารณาการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวาน ในเขตรับผิดชอบอ้าเภอ 
บึงนาราง ในข้อมูล 3 ปี ย้อนหลัง ปีพ.ศ.2560 – 2563 พบว่า กลุ่มเสี่ยงและกลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวาน 
และโรคความดันโลหิตสูงมีแนวโน้มลดลง (ตารางที่ 13 และแผนภูมิที่ 9) 
 

ตารางที่ 13 ร้อยละประชากรอายุ 35 ปีขึ นไปได้รับการคัดกรอง เป็นกลุ่มเสี่ยงและสงสยัป่วยโรคความดันโลหิตสูง  
               ในเขตรับผิดชอบอ้าเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร (ข้อมูล 3 ปี ย้อนหลัง ปีพ.ศ.2560 – 2563) 

ปี 
โรคความดันโลหิตสูง 

กลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง 
เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 

2560 9,203 1,274 13.84 
2561 9,030 1,494 16.54 
2562 9,075 857 9.44 
2563 9,146 37 0.40 

ที่มา : ระบบคลังข้อมูลด้านสุขภาพ (Health Datacenter) จากศูนย์ข้อมูลสารสนเทศด้านสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร   
        (MIS) ข้อมูล ณ 21 กรกฎาคม 2563 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิที่ 9 เปรียบเทียบกลุ่มเสี่ยง และกลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวาน และโรคความดันโลหิตสูง 

ปี พ.ศ. 2560- 2563 

สํา
นัก

งาน
คณ

ะก
รรม

กา
รผ
ู้ทร
งค
ุณวุ

ฒิ 
กร
มค
วบ
คุม
โรค



คู่มือการพัฒนาชุดดชันีชี้วดัจ าเป็นในการป้องกันควบคุมโรคที่เป็นปญัหาระดับอ าเภอ 
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน (District Quality of life Profile : DQP_DC)  

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรผูท้รงคณุวุฒิ กรมควบคุมโรค 

230 

เมื่อพิจารณาอัตราป่วยโรคเบาหวานรายใหม่ พบว่า มีแนวโน้มคงที่ และพบว่าอัตราป่วยโรคความดัน
โลหิตสูงรายใหม่มีแนวโน้มลดลง (ตารางที่ 14 และแผนภูมิที่ 10) 

 

ตารางท่ี 14 อัตราป่วยด้วยโรคเบาหวาน/ โรคความดันโลหิตสูง รายใหม่ ในเขตรับผิดชอบอ้าเภอบึงนาราง     
                จังหวัดพิจิตร (ข้อมูล 3 ปี ย้อนหลัง ปี พ.ศ. 2560 – 2563) 

ปี 
โรคเบาหวานรายใหม่ โรคความดันโลหิตสูงรายใหม่ 

เป้าหมาย ผลงาน อัตราป่วย/แสนปชก. เป้าหมาย ผลงาน อัตราป่วย/แสนปชก. 
2560 28,944 134 462.96 28,944 366 1,264.51 
2561 28,927 133 459.78 28,927 298 1,030.18 
2562 28,811 148 513.69 28,811 388 1,346.71 
2563 28,825 123 426.71 28,825 293 1,061.48 

ที่มา : ระบบคลังข้อมูลด้านสุขภาพ (Health Datacenter) จากศูนย์ข้อมูลสารสนเทศด้านสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร     
        (MIS) ข้อมูล ณ 21 กรกฎาคม 2563 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

แผนภูมิที่ 10 เปรียบเทียบอัตราผู้ป่วยป่วยโรคเบาหวาน และโรคความดันโลหิตสูงรายใหม่ 
ปี พ.ศ. 2560 – 2563 

 

2.5 ข้อมูลทรัพยากรสุขภาพ 
2.5.1 บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ปี พ.ศ. 2563 อ้าเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร  

มีบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข 12 ประเภท ได้แก แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาลวิชาชีพ
นักวิชาการสาธารณสุข นักจัดการทั่วไป นักวิชาการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานสาธารณสุข (อาวุโส)  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข แพทย์แผนไทย และ อ่ืน ๆ จ้านวนทั งสิ น 122 คน 
แบ่งเป็น แพทย์จ้านวน 2 คน ทันตแพทย์ จ้านวน 2 คน เภสัชกร จ้านวน 2 คน พยาบาลวิชาชีพ จ้านวน 22 คน 
และนักวิชาการสาธารณสุข จ้านวน 12 คน เป็นต้น (ตารางที่ 15) 
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ตารางท่ี 15 จ้านวนของบุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุข อ้าเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร ปี พ.ศ. 2563 
                จ้าแนกตามสถานที่ปฏิบัติงาน 

บุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุข 
จ านวนของบุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุข 

รพ. บึงนาราง 
สัดส่วนต่อ
ประชากร 

รพ.สต และสสอ.
บึงนาราง 

สัดส่วนต่อ
ประชากร 

แพทย์ 2 1: 28,824 - - 
ทันตแพทย์ 2 1: 14,412 - - 
เภสัชกร 2 1: 14,412 - - 
พยาบาลวิชาชีพ 16 1: 1,802 6 1:4,804 
นักวิชาการสาธารณสุข 2 1: 14,412 10 1:2,882 
นักจัดการทั่วไป 1 1: 28,824 - - 
นักวิชาการเงินและบัญชี 2 1: 14,412 - - 
เจ้าพนักงานสาธารณสุข (อาวุโส) - - 2 1:14,412 
เจ้าพนักงานสาธารณสุข - - 8 1:3,603 
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข - - 3 1:9,608 
แพทย์แผนไทย - - 1 1:28,824 
อ่ืนๆ 39 1: 793 26 1:1,108 

รวมทั้งสิ้น 66  56  
ที่มา : งานธุรการ โรงพยาบาลบึงนาราง ข้อมูล ณ 21 กรกฎาคม 2563 และงานทรัพยากรบุคคล ส้านักงาน 
        สาธารณสุขอ้าเภอบึงนาราง 
 

ตารางท่ี 16 แสดงขนาดของหน่วยบริการเครือข่ายสุขภาพอ้าเภอบึงนาราง 

หน่วยบริการ 
ขนาด จ านวนบุคลากรกลุ่มวิชาชีพ

(ตามเกณฑ์) 
จ านวนบุคลากรกลุ่ม

วิชาชีพ(อยู่จริง) ใหญ ่ กลาง เล็ก 
1. สสอ.บึงนาราง   / 10 4 
2. รพ.สต.บึงนาราง  /  12 5 
3. รพ.สต.แหลมรัง /   15 4 
4. รพ.สต.โพธิ์ไทรงาม  /  12 3 
5. รพ.สต.บ้านใหม่สามัคค ี  /  12 3 
6. รพ.สต.ห้วยแก้ว /   15 6 
7. รพ.สต.บางลาย  /  12 4 

รวม    88 29 
ที่มา : งานทรัพยากรบุคคล ส้านักงานสาธารณสุขอ้าเภอบึงนาราง ขนาดหน่วยบริการตามเกณฑ์ส้านักงาน 
        ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
 

2.5.2 เครือข่ายทางด้านสุขภาพ  
 อ้าเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร มีเครือข่ายเพ่ือแก้ไขปัญหาสุขภาพและปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ 

ได้แก่ คณะกรรมการพชอ.บึงนาราง คณะกรรมการพชต. คณะกรรมการพชม. อาสาสมัครสาธารณสุขประจ้า
หมู่บ้าน กลุ่มเกษตรอินทรีย์/เกษตรปลอดภัย ชมรมคุ้มครองผู้บริโภค กลุ่มพระอสว.ระดับต้าบล คณะกรรมการ
สถานศึกษา Care Giver Care Manager และ ชมรมแพทย์แผนไทย เป็นต้น (ตารางท่ี 17) 
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ตารางท่ี 17 ข้อมูลเครือข่ายสุขภาพในอ้าเภอบึงนาราง 
เครือข่ายสุขภาพ จ านวน 

1) คณะกรรมการพชอ.บึงนาราง 21 คน 
2) คณะกรรมการพชต. 5 ต้าบล 
3) คณะกรรมการพชม. 51 หมู่บ้าน 
4) อาสาสมัครสาธารณสุขประจ้าหมู่บ้าน 593 คน 
5) กลุ่มเกษตรอินทรีย์/เกษตรปลอดภัย 51 กลุ่ม 
6) ชมรมคุ้มครองผู้บริโภค 7 ชมรม 
7) กลุ่มพระอสว.ระดับตา้บล 5 ต้าบล 
8) คณะกรรมการสถานศึกษา 18 แห่ง 
9) Care Giver 44 คน 
10) Care Manager 8 คน 
11) ชมรมแพทย์แผนไทย 6 ชมรม 

ที่มา : ข้อมูลเครือข่ายสุขภาพในอ้าเภอบึงนาราง ส้านักงานสาธารณสุขอ้าเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร 
 
 

     3. ข้อมูลด้านสังคม 

 3.1 สถาบันการศึกษา 
  อ้าเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร มีสถานศึกษาทั งสิ น 18 แห่ง แบ่งเป็นประเภท ดังนี  
  3.1.1 โรงเรียนประถมศึกษา จ้านวน 7 แห่ง 
  3.1.2 โรงเรียนขยายโอกาส จ้านวน 8 แห่ง 
            3.1.3 โรงเรียนมัธยมศึกษา จ้านวน 3 แห่ง 
 

 3.2 ข้อมูลศาสนสถาน  
ประชากรส่วนใหญ่ของอ้าเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร นับถือศาสนาพุทธ ซึ่งมีศาสนสถานที่ส้าคัญ 

ในอ้าเภอ ได้แก่ วัด และศาสนสถาน จ้านวน 12 แห่ง  
    

 3.3 ขนบธรรมเนียมประเพณีส้าคัญของอ้าเภอ 
อ้าเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร มีขนบธรรมเนียมและประเพณีที่ส้าคัญ โดยส่วนใหญ่มีกิจกรรม

ประเพณีตามเทศกาลประจ้าปีปฏิทิน นอกเหนือจากประเพณีท่ัวไป มีประเพณีท่ีแตกต่างจากพื นที่อ่ืน ดังนี  
- ประเพณีงานบุญบั งไฟ ต้าบลห้วยแก้ว 
- ประเพณีกวนข้าวทิพย์ ต้าบลโพธิ์ไทรงาม 
 
 

     4. ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ 

 4.1 ข้อมูลด้านเศรษฐกิจของประชากรในพื นที่อ้าเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตรสามารถจ้าแนกได้ตามรายได้
ครัวเรือน และรายได้ต่อคน ซึ่งสัมพันธ์กับการประกอบอาชีพ ดังนี  

ประชาชนในพื นท่ีอ้าเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร โดยส่วนมากประกอบอาชีพเกษตรกรรม (ท้านา) 
2,467 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 14.35 รองลงมาประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป 1,970 ครัวเรือน คิดเป็น 
ร้อยละ 11.46 และประกอบอาชีพเกษตรกรรม (ท้าไร่)  716 ครัวเรือน ร้อยละ 4.16 ตามล้าดับ (ตารางที่ 18 
และแผนภูมิที่ 11) 

สํา
นัก

งาน
คณ

ะก
รรม

กา
รผ
ู้ทร
งค
ุณวุ

ฒิ 
กร
มค
วบ
คุม
โรค



คู่มือการพัฒนาชุดดชันีชี้วดัจ าเป็นในการป้องกันควบคุมโรคที่เป็นปญัหาระดับอ าเภอ 
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน (District Quality of life Profile : DQP_DC)  

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรผูท้รงคณุวุฒิ กรมควบคุมโรค 

233 

14.35
11.46

4.16 2.69

0

5

10

15

20

เกษตรกรรม (ท้านา) รับจ้างท่ัวไป เกษตรกรรม (ท้าไร่) ค้าขาย

ร้อ
ยล

ะ

อาชีพหลักของประชากรอ าเภอบึงนาราง

ตารางท่ี 18 ข้อมูลการประกอบอาชีพหลักของประชากรในเขตพื นที่อ้าเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร 
อาชีพ จ านวน (ครัวเรือน) ร้อยละต่อครัวเรือนทั้งหมด 

เกษตรกรรม (ท้านา) 2,467 14.35 
รับจ้างทั่วไป 1,970 11.46 
เกษตรกรรม (ท้าไร่) 716 4.16 
ค้าขาย 462 2.69 

ที่มา : ข้อมูลการส้ารวจความจ้าเป็นพื นฐาน (จปฐ.) กลุ่มงานพัฒนาชุมชนองค์การบบริหารส่วนท้องถิ่น  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิที่ 11 อาชีพหลักของประชากรอ้าเภอบึงนาราง 

รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปีแยกรายต้าบล พบว่าต้าบลที่มีรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปีสูงสุด ได้แก่ ต้าบล
บางลาย ต้าบลโพธิ์ไทรงาม ต้าบลแหลมรัง ต้าบลห้วยแก้ว และต้าบลบึงนาราง ตามล้าดับ (ตารางท่ี 20) 

 

ตารางท่ี 19 ข้อมูลรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี แยกรายต้าบล 
ต าบล รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี (บาท) 

บึงนาราง 73,528.88 
แหลมรัง 79,006.86 
โพธิ์ไทรงาม 91,336.45 
ห้วยแก้ว 75,248.90 
บางลาย 92,716.32 
รวมอ้าเภอบึงนาราง 82,367.48 

ที่มา : ข้อมูลการส้ารวจความจ้าเป็นพื นฐาน (จปฐ.) กลุ่มงานพัฒนาชุมชนองค์การบบริหารส่วนท้องถิ่น 
 

 4.2 แหล่งท่องเที่ยวของอ าเภอ ประกอบด้วย 
- วัดบึงนาราง  วัดคุณพุ่ม และอ่างเก็บน ้าบึงนาราง 
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ข้อมูลการวิเคราะห์สถานการณ์การป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน ประเด็นอาหารปลอดภัย (สารเคมีก าจัดศัตรูพืช) 

พื้นที่อ าเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร 
 
1. กระบวนการด าเนินงาน และผลลัพธ์การด าเนินงานอาหารปลอดภัย (สารเคมีก าจัดศัตรูพืช) 

จากการรวบรวมข้อมูลด้านสุขภาพในทุกมิติ และวิเคราะห์เพ่ือคืนข้อมูลแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้
รับทราบถึงสภาพปัญหาของพื นที่ในระดับหมู่บ้าน และระดับต้าบล เพ่ือท้าแผนแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพด้วย
กระบวนการมีส่วนร่วม การจัดล้าดับความส้าคัญของปัญหา ค้นหาสาเหตุของปัญหา วางแผน ก้าหนดแนวทาง
แก้ไขปัญหา และตั งเป้าหมายในการด้าเนินงาน โดยใช้เครื่องมือหรือกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน เช่น 
แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ แผนที่ต้นไม้ชุมชน เป็นต้น ท้าให้ได้มาซึ่งปัญหา และแผนการด้าเนินงานแก้ไขปัญหา
ที่ตรงตามความต้องการของชุมชนในระดับหมู่บ้าน สู่ระดับต้าบล และระดับอ้าเภอ ผลลัพธ์การมีส่วนร่ วมของ
ภาคีเครือข่าย ท้าให้เกิดกระบวนการด้าเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยมีคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ระดับอ้าเภอ ระดับต้าบล และระดับหมู่บ้าน ขับเคลื่อนประเด็นปัญหาสุขภาพหลัก 6 ประเด็น ได้แก่ โรคเรื อรัง 
(โรคเบาหวาน และความดันโลหิตสูง) การดูแลผู้สูงอายุระยะยาว โรคไข้ เลือดออก การแก้ไขปัญหาในวัยรุ่น 
(อุบัติเหตุ ยาเสพติด การตั งครรภ์ก่อนวัยอันควร โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์) การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม และ
อาหารปลอดภัยลดใช้สารเคมี ซึ่งทั ง 6 ประเด็นได้ด้าเนินการขับเคลื่อนอย่างมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง 
โดยเฉพาะประเด็นอาหารปลอดภัยลดใช้สารเคมี เป็นประเด็นปัญหาที่มีผลการด้าเนินงานเด่น มีนวัตกรรม
สุขภาพ และเป็นต้นแบบที่ประสบความส้าเร็จในการด้าเนินงานในหลายพื นท่ี 

คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอ้าเภอบึงนาราง จึงได้หยิบยกประเด็นอาหารปลอดภัย ลดใช้
สารเคมี เป็นประเด็นหลักในการน้าเสนอกระบวนการเก็บรวบรวม และพัฒนาข้อมูล ผลลัพธ์การด้าเนินงานที่
ประสบความส้าเร็จและสามารถเป็นต้นแบบได้ เพ่ือน้าไปพัฒนาการจัดท้าชุดข้อมูล และการวางแผนแก้ไข
ปัญหาหรือแนวทางการด้าเนินงานในอนาคต 

วัตถุประสงค์ 
1) เพ่ือให้มีกระบวนการรวบรวม และพัฒนาฐานข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม อาหารปลอดภัย และการลด

ใช้สารเคมีทางการเกษตร 
2) เพ่ือเฝ้าระวัง ประชาสัมพันธ์ และพัฒนากระบวนการด้าเนินงานอย่างต่อเนื่อง และการมีส่วนร่วม

ของภาคีเครือข่ายทุกระดับ 
3) ประชาชนมีองค์ความรู้ และสามารถพ่ึงพาตนเอง หรือดูแลสุขภาพตนเอง และครอบครัวได้ 

อย่างยั่งยืนจากข้อมูลบริบทของอ้าเภอบึงนารางในทุกมิติที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม 
และสุขภาพนั น การเชื่อมโยงทุกมิติมีความเกี่ยวข้องและสัมพันธ์กันโดยเฉพาะเรื่องการประกอบอาชีพทาง  
การเกษตร เช่น ท้านา ท้าไร่ ท้าสวน เลี ยงสัตว์ เป็นต้น ประชากรในเขตพื นที่อ้าเภอบึงนาราง จ้านวน 28,824 
คน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก เนื่องจากสภาพภูมิศาสตร์ของอ้าเภอบึงนารางที่เอื อต่อ  
การประกอบอาชีพดังกล่าว ท้าให้ระบบเศรษฐกิจ และสังคมของประชากรในพื นที่ อ้าเภอบึงนาราง  
มีความสัมพันธ์กับการเกษตร ดังนั น อ้าเภอบึงนาราง จึงมีเครือข่ายหลายภาคส่วนที่ร่วมด้าเนินงานเกี่ยวกับ
การเกษตร ซึ่งมีจุดมุ่งหมายในการด้าเนินงานในทิศทางเดียวกันคือการน้อมน้าเศรษฐกิจพอเพียงในการด้าเนิน
ชีวิต และการส่งเสริมเกษตรปลอดโรค ผู้บริโภคปลอดภัย ให้ประชากรในเขตพื นที่ อ้าเภอบึงนารางสามารถ
พ่ึงพาตนเองได้อย่างมีสุขภาพดีและยั่งยืน ดังรายละเอียดข้อมูลผลการด้าเนินกิจกรรมในทุกมิติ ดังนี  
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1.1 กระบวนการบริหารจัดการ 
 

  
 
  
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3 กระบวนการบริหารจัดการของอ้าเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร 
 

1) การวางแผนการด้าเนินงานโดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย ทั งในระดับอ้าเภอ  
ระดับต้าบล และระดับหมู่บ้าน โดยมีจุดมุ่งหมายในการด้าเนินงานในทิศทางเดียวกัน 

2) การด้าเนินงานตามแผน จากกระบวนการคิด วิเคราะห์และวางแผนโดยการมีส่วนร่วม  
น้าสู่การปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน และตามบริบทของชุมชน  

3) การติดตาม และประเมินตลอดกระบวนการด้าเนินงาน เพ่ือตรวจสอบว่ากระบวนการใดพบ
ปัญหาอุปสรรคในการด้าเนินงาน หรือกระบวนการใดเป็นต้นแบบที่ดีหรือเป็นมาตรฐานที่ควรยึดเป็นแนวทางปฏิบัติ 

4) การปรับปรุง แก้ไข และพัฒนากระบวนการด้าเนินงาน สืบเนื่องจากการติดตามและ
ประเมินผลการด้าเนินงานตลอดกระบวนการด้าเนินงานจนได้ผลสัมฤทธิ์จากการด้าเนินงาน เพ่ือให้เกิดการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน 

 

1.2 เครือข่ายที่เก่ียวข้องกับการขับเคลื่อนการด้าเนินงานเกษตรปลอดโรค ผู้บริโภคปลอดภัย 

 
ภาพที่ 4 เครือข่ายที่เก่ียวข้องกับการขับเคลื่อนการด้าเนินงานเกษตรปลอดโรค ผู้บริโภคปลอดภัย 

ของอ้าเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร 
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จากแผนผังเครือข่ายการด้าเนินงานด้านเกษตรในพื นที่ อ้าเภอบึงนาราง จะเห็นได้ว่ามีหลาย
หน่วยงานทั งภาครัฐ กลุ่มองค์กรในชุมชน หรือผู้น้าชุมชน มีส่วนร่วมในการสนับสนุนการด้าเนินงาน 
ด้านการเกษตร และมีการประสานการด้าเนินงานกันอย่างเป็นระบบ 
 

1.3 การสนับสนุน 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 5 เครือข่ายที่ร่วมกระบวนการวางแผนและสนับสนุนการด้าเนินงานด้านเกษตร 
ของอ้าเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร 

 

อ้าเภอบึงนารางนอกจากมีเครือข่ายที่ร่วมกระบวนการวางแผน และด้าเนินงานด้านการเกษตรแล้ว 
ยังมีส่วนช่วยเหลือและสนับสนุนการด้าเนินงานด้านเกษตรทั งแหล่งงบประมาณ บุคลากร และวัสดุ/อุปกรณ์  
ในการด้าเนินงาน จากหลายหน่วยงานทั งชุมชน ภาครัฐ และเอกชน  

1.4 กิจกรรม และกระบวนการด้าเนินงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 6 เครือข่ายที่ร่วมกระบวนการวางแผนและสนับสนุนการด้าเนินงานด้านเกษตร 
ของอ้าเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร 

 

จากแผนผังกิจกรรม และกระบวนการด้าเนินงานนั น อ้าเภอบึงนารางมีการด้าเนินงานแบบองค์รวม  
ในด้านเกษตรโรค ผู้บริโภคปลอดภัย และการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีความสัมพันธ์กันแบบองค์รวม  
โดยมีเครือข่ายในการด้าเนินงานหลายภาคส่วน พร้อมทั งได้รับการสนับสนุนและอ้านวยการจากภาคีเครือข่าย
อย่างต่อเนื่อง 
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1.5 การพัฒนาข้อมูล 

 
ภาพที่ 7 กระบวนการพัฒนาข้อมูลด้านอาหารปลอดภัยของอ้าเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร 

 

1) จัดท้าฐานข้อมูลสุขภาพชุมชม เพ่ือคืนข้อมูลแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ร่วมกันจัดล้าดับ
ความส้าคัญของปัญหาโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน  

2) คณะกรรมการ พชอ. ก้ากับ ติดตาม วิเคราะห์ และพัฒนาชุดข้อมูลซึ่งมีความสัมพันธ์กับ
นโยบาย เป้าหมาย ตัวชี วัดในการด้าเนินงานอย่างเป็นระบบ และต่อเนื่อง 

3) สร้างเครื่องมือในเก็บรวบรวมข้อมูล หรือประสานงานหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
เพ่ือเพ่ิมเติมข้อมูลส่วนขาด  

4) วิเคราะห์ และประมวลผลข้อมูล เพ่ือน้าไปใช้วางแผนและด้าเนินงานด้านสุขภาพ 
 

1.6 ผลลัพธ์การด้าเนินงาน 
จากการด้าเนินงานอย่างมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทุกระดับ และการได้รับสนับสนุน

งบประมาณจากหน่วยงานต่างๆ ส่งผลให้อ้าเภอบึงนารางมีผลส้าเร็จในการด้าเนินงานด้านอาหารปลอดภัย  
ลดการใช้สารเคมี แบ่งเป็นองค์ประกอบ 4 มิติ ได้แก่ สุขกาย สุขใจ สุขสังคม และสุขปัญญา ดังนี  

1) สุขกาย มิติด้านสุขภาพกาย ผลลัพธ์การด้าเนินงานที่มีการน้าข้อมูลด้านอาหาร
ปลอดภัย และการเกษตร มาใช้เป็นองค์ประกอบในการด้าเนินงาน และใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา
กระบวนการด้าเนินงานต่อไปในอนาคต 

2) สุขใจ มิติด้านสุขภาพจิต ที่มีผลต่อสุขภาพกาย และมีความสัมพันธ์ต่อมิติอ่ืนๆ ในการ
ด้าเนินชีวิต เช่น มิติด้านสังคม เศรษฐกิจ เป็นต้น ซึ่งผลลัพธ์จากการด้าเนินงาน หรือการเก็บข้อมูลในกลุ่ม
เกษตรปลอดภัยทั ง 5 ต้าบล ในเขตพื นที่อ้าเภอบึงนาราง สามารถน้าข้อมูลที่ได้ไปใช้วางแผนการด้าเนินงาน 
หรือแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพจิตได้ 

3) สุขสังคม มิติด้านสังคม รวมถึงด้านเศรษฐกิจ และวัฒนธรรม ที่ส่งผลต่อการประกอบ
อาชีพ และพฤติกรรมการท้าเกษตร และมีความสัมพันธ์กับมิติอ่ืนๆ 

4) สุขปัญญา การน้าองค์ความรู้และประสบการณ์มาใช้ในการด้าเนินงาน และ  
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมซึ่งส่งผลต่อมิติด้านสุขภาพโดยตรง รวมถึงมิติด้านสังคม และวัฒนธรรม ส่งผลให้เกิด
ความต่อเนื่อง และเป็นมาตรฐานในการด้าเนินงาน 
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2. ข้อมูลสนับสนุนการวิเคราะห์สถานการณ์การป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ประชาชน ประเด็นอาหารปลอดภัย (สารเคมีก าจัดศัตรูพืช) อ าเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร 

2.1 การเพาะปลูกในพื นที่ 
2.1.1 ประเภทของพืชที่เพาะปลูกในพื นที่อ้าเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร 
  

ในปี พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2563 อ้าเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร มีรูปแบบการ 
ท้าเกษตร ส่วนใหญ่ท้านา ท้าไร่ และท้าสวน ตามล้าดับ โดยการท้านา และท้าสวนมีแนวโน้มเพ่ิมขึ นในทุกปี 
และการท้าไร่มีแนวโน้มลดลง (ตารางท่ี 20 และแผนภูมิที่ 12) 
 

ตารางท่ี 20 พื นที่ท้าการเกษตรแยกประเภททางการเกษตรอ้าเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร  
                 ป ีพ.ศ. 2559 – 2563 จ้าแนกตามประเภทการท้าเกษตร 

ประเภทพืชที่เพาะปลูก 
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
ท้าไร่ 103 28.85 103 28.93 100 27.40 
ท้านา 197 55.18 198 55.62 206 56.44 
ท้าสวน 57 15.97 55 15.45 59 16.16 

 

ที่มา : จากผลการสัมภาษณ์สมาชิกกลุ่มเกษตรปลอดภัย อ้าเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร จ้านวน 246 คน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

แผนภูมิที่ 12 ประเภทการท้าเกษตรของอ้าเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร 
 

และในปีพ.ศ. 2559 - 2561 พบว่าเกษตรกรส่วนใหญ่ท้าข้าวนาปีมากที่สุด รองลงมาได้แก่
ข้าวนาปรัง ข้าวโพดเลี ยงสัตว์ และมันส้าปะหลังโรงงาน โดยการท้าข้าวนาปรังมีแนวโน้มเพ่ิมขึ น การท้าข้าวนา
ปี ข้าวโพดเลี ยงสัตว์ และมันส้าปะหลังโรงงานมีแนวโน้มคงที่ (ตารางท่ี 21 และแผนภูมิที่ 13) 

 

ตารางท่ี 21 พื นที่ท้าการเกษตรแยกประเภททางการเกษตร ของอ้าเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร  
                 ปีพ.ศ. 2559 - 2561 

ปี พ.ศ. 
พื้นที่ท าการเกษตรแต่ละประเภท (ตร.กม.) 

ข้าวนาปรัง ข้าวนาปี ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันส าปะหลังโรงงาน 
2559 34.52 132.72 6.61 6.47 
2560 47.59 150.92 13.18 7.29 
2561 57.25 146.74 13.77 4.88 

ที่มา : จากผลการสัมภาษณ์สมาชิกกลุ่มเกษตรปลอดภัย อ้าเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร จ้านวน 246 คน 

สํา
นัก

งาน
คณ

ะก
รรม

กา
รผ
ู้ทร
งค
ุณวุ

ฒิ 
กร
มค
วบ
คุม
โรค



คู่มือการพัฒนาชุดดชันีชี้วดัจ าเป็นในการป้องกันควบคุมโรคที่เป็นปญัหาระดับอ าเภอ 
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน (District Quality of life Profile : DQP_DC)  

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรผูท้รงคณุวุฒิ กรมควบคุมโรค 

239 

34.52

132.72

6.61 6.47

47.59

150.92

13.18 7.29

57.25

146.74

13.77
4.88

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

120.00

140.00

160.00

ข้าวนาปรัง ข้าวนาปี ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันส าปะหลังโรงงาน

ตร
กม

.
ปี 2559

ปี 2560

ปี 2561

1
12

2

25

0

40

2
15

3

41

0

61

0

20

40

60

80

บึงนาราง แหลมรัง โพธิ์ไทรงาม ห้วยแก้ว บางลาย รวมทั้งอ าเภอ

จ านวน (ราย) จ านวนแปลง

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิที่ 13 พื นที่ท้าการเกษตรแยกประเภททางการเกษตร ปี พ.ศ. 2559 – 2561  
 1.2 ด้านเกษตรปลอดภัย   
  อ้าเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร ได้ส่งเสริมการผลิตทางการเกษตรที่ปลอดภัยและได้มาตรฐาน GAP            
โดยในปีพ.ศ. 2563 พบว่า เกษตรกรที่ท้าการเกษตรและผ่านมาตรฐาน GAP (พืช/ผักปลอดภัย) มีจ้านวน 41 ราย 
รวมพื นที่ 77.25 ไร่ เมื่อแยกรายต้าบลพบว่า ต้าบลที่มีเกษตรกรผ่านมาตรฐาน GAP มากที่สุด ได้แก่  

1) ต้าบลห้วยแก้ว       จ้านวน 25 ราย  พื นที่จ้านวน 50.25 ไร่  
2) ต้าบลแหลมรัง       จ้านวน 12 ราย  พื นที่จ้านวน 18.60 ไร่  
3) ต้าบลโพธิ์ไทรงาม   จ้านวน  2  ราย  พื นที่จ้านวน     8    ไร่  
4) ต้าบลบึงนาราง      จ้านวน  1  ราย  พื นที่จ้านวน  0.40  ไร่ 
 

ตารางท่ี 22 จ้านวนเกษตรกรที่ท้าการเกษตรและผ่านมาตรฐาน GAP (พืช/ผักปลอดภัย) ปีพ.ศ.2563  

ต าบล 
จ านวนเกษตรกรที่ผ่านมาตรฐาน GAP ปีพ.ศ.2563 

จ านวน (ราย) จ านวนแปลง จ านวนไร่ 
บึงนาราง 1 2 0.40 
แหลมรัง 12 15 18.60 
โพธิ์ไทรงาม 2 3 8.00 
ห้วยแก้ว 25 41 50.25 
บางลาย - - - 
รวมท้ังอ าเภอ 40 61 77.25 

 

 

 

 

 

 
แผนภูมิที่ 13 การท้าเกษตรที่ผ่านมาตรฐาน GAP 

สํา
นัก

งาน
คณ

ะก
รรม

กา
รผ
ู้ทร
งค
ุณวุ

ฒิ 
กร
มค
วบ
คุม
โรค



คู่มือการพัฒนาชุดดชันีชี้วดัจ าเป็นในการป้องกันควบคุมโรคที่เป็นปญัหาระดับอ าเภอ 
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน (District Quality of life Profile : DQP_DC)  

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรผูท้รงคณุวุฒิ กรมควบคุมโรค 

240 

และพบว่า พืช/ผักที่มีการเพาะปลูกและผ่านมาตรฐาน GAP มากที่สุด 3 ล้าดับแรก ได้แก่ 
พริกหยวก ร้อยละ 22.95 เมล่อน ร้อยละ 14.75 และแตงร้าน ร้อยละ 13.11 ตามล้าดับ (ตารางที่ 23, 
24 และ แผนภูมิที ่14) 

 

ตารางท่ี 23 ชนิดของพืช/ผักท่ีผ่านมาตรฐาน GAP ปีพ.ศ.2563  
ต าบล ชนดิของพืช/ผกัทีผ่่าน GAP จ านวนผูด้ าเนนิการ (ราย) จ านวนแปลง จ านวนไร ่

บึงนาราง 
เมล่อน 1 1 0.34 
แตงโม 1 1 0.06 

แหลมรัง 

คะน้าเห็ดหอม 2 2 0.14 
ฝรั่งกิมจู 1 1 2.00 
พริกหยวก 1 1 10.00 
มะเขือยาว 1 1 1.00 
เมล่อน 8 8 2.46 
แตงร้าน 2 2 3.00 

โพธ์ิไทรงาม 
พริกหยวก 1 1 1.00 
มะม่วงหาวมะนาวโห่ 1 1 6.00 
มะเขือเปราะ 1 1 1.00 

ห้วยแก้ว 

กวางตุ้ง 1 1 0.25 
คะน้า 2 2 0.50 
ถั่วฝักยาว 8 8 6.50 
พริกขี หนูผลใหญ่ 2 2 2.50 
พริกหยวก 12 12 16.00 
มะระจีน 5 5 8.00 
มะเขือยาว 1 1 1.00 
มะเขือเปราะ 4 4 5.50 
แตงร้าน 6 6 10.00 

 

ตารางท่ี 24 ชนิดของพืช/ผักท่ีผ่านมาตรฐาน GAP ปีพ.ศ.2563  
ล าดับ ชนิดของพืช/ผักที่ผ่าน GAP จ านวนแปลง ร้อยละ 

1 พริกหยวก 14 22.95 
2 เมล่อน 9 14.75 
3 แตงร้าน 8 13.11 
4 ถั่วฝักยาว 8 13.11 
5 มะเขือเปราะ 5 8.20 
6 มะระจีน 5 8.20 
7 คะน้าเห็ดหอม 2 3.28 
8 พริกขี หนูผลใหญ่ 2 3.28 
9 มะเขือยาว 2 3.28 
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ล าดับ ชนิดของพืช/ผักที่ผ่าน GAP จ านวนแปลง ร้อยละ 
10 ฝรั่งกิมจู 1 1.64 
11 มะม่วงหาวมะนาวโห่ 1 1.64 
12 กวางตุ้ง 1 1.64 
13 แตงโม 1 1.64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

แผนภูมิที่ 14 ชนิดของพืช/ผักท่ีผ่านมาตรฐาน GAP 
 

  โดยเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนเกษตรปลอดภัยและนโยบายอาหารปลอดภัยในพื นที่
อ้าเภอประกอบด้วยหน่วยงาน ดังนี  

1) คณะกรรมการพชอ.บึงนาราง 
2) คณะกรรมการพชต. 
3) คณะกรรมการพชม. 
4) อาสาสมัครสาธารณสุขประจ้าหมู่บ้าน 
5) กลุ่มเกษตรอินทรีย์/เกษตรปลอดภัย 
6) ชมรมคุ้มครองผู้บริโภค  
 

1.4 การใช้สารเคมีทางการเกษตรพื้นที่อ าเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร  
อ้าเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร มีรูปแบบการใช้สารเคมีทางการเกษตรพื นที่ พบว่า การใช ้

สารก้าจัดศัตรูพืช ส่วนใหญ่จะผสมผสานระหว่างสารเคมีและสารชีวภาพ รองลงมาคือการใช้สารเคมีเพียง 
อย่างเดียว และเกษตรปลอดภัยมาตรฐาน GAP ตามล้าดับ โดยมีแนวโน้มการใช้สารเคมีผสมผสานกับ
สารชีวภาพ และการท้าเกษตรปลอดภัยตามมาตรฐาน GAP เพ่ิมขึ น และการใช้สารเคมีเพียงอย่างเดียว 
ในการท้าเกษตรลดลง (ตารางที่ 25 และแผนภูมิที่ 15) และพบว่าการใช้สารเคมีมีแนวโน้มลดลง และการใช้
สารชีวภาพที่มีแนวโน้มเพ่ิมขึ นทุกปี (ตารางที่ 26 และแผนภูมิที่ 16) 
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ตารางท่ี 25 รูปแบบสารก้าจัดศัตรูพืช ปี พ.ศ. 2561 - 2563 

รูปแบบสารก าจัดศัตรูพืช 
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
เกษตรใช้สารเคมีอย่างเดียว 85 34.55 74 30.08 71 28.86 
เกษตรผสมผสานระหว่างใช้สารเคมีและ
สารชีวภาพ 

159 64.63 167 67.89 168 68.29 

เกษตรปลอดภัยมาตรฐาน GAP 2 0.81 5 2.03 7 2.85 
ที่มา : จากผลการสัมภาษณ์สมาชิกกลุ่มเกษตรปลอดภัย อ้าเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร จ้านวน 246 คน 

 

แผนภูมิที่ 15 รูปแบบการใช้สารก้าจัดศัตรูพืช ปี พ.ศ.2561 – 2563 
 

ตารางท่ี 26 การใช้สารก้าจัดศัตรูพืช ปี พ.ศ.2561 - 2563 

ข้อมูล 
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
การใช้สารเคมี 
     ใช ้ 246 100.00 245 99.59 245 99.59 
     ไม่ใช้ 0 0.00 1 0.41 1 0.41 
การใช้สารชีวภาพ 
     ใช ้ 177 71.95 182 73.98 185 75.20 
     ไม่ใช้ 69 28.05 64 26.02 61 24.80 

ที่มา : จากผลการสัมภาษณ์สมาชิกกลุ่มเกษตรปลอดภัย อ้าเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร จ้านวน 246 คน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

แผนภูมิที่ 16 การใช้สารก้าจัดศัตรูพืช ปี พ.ศ. 2561 – 2563 
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และพบว่าสารเคมีก้าจัดศัตรูพืชที่มีแนวโน้มการใช้ลดลง คือ ยาฆ่าหญ้า และสารเคมีก้าจัด
ศัตรูพืชที่มีแนวโน้มการใช้เพ่ิมขึ น คือ ยาฆ่าแมลง และปุ๋ยเคมี โดยสารเคมีก้าจัดศัตรูพืชที่มีการใช้มากที่สุด 
ได้แก่ ยาฆ่าแมลง ปุ๋ยเคมี และยาฆ่าหญ้า ตามล้าดับ (ตารางท่ี 27 และแผนภูมิที่ 17) 

 

ตารางท่ี 27 ประเภทสารเคมีก้าจัดศัตรูพืช ปี พ.ศ. 2561 - 2563 

ข้อมูล 
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
     ยาฆ่าหญ้า 223 34.10 214 33.18 205 32.28 
     ยาฆ่าแมลง 217 33.18 218 33.80 219 34.49 
     ปุ๋ยเคม ี 214 32.71 213 33.02 211 33.23 

ที่มา : จากผลการสัมภาษณ์สมาชิกกลุ่มเกษตรปลอดภัย อ้าเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร จ้านวน 246 คน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภูมิที่ 17 ประเภทสารเคมีก้าจัดศัตรูพืช ปี พ.ศ. 2561 – 2563 

 

พบว่า สารชีวภาพที่มีการใช้ในการเกษตรมากที่สุด ได้แก่ ปุ๋ยชีวภาพ ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก ปุ๋ยพืช
สด และสารชีวภาพชนิดอ่ืน ๆ ตามล้าดับ โดยมีการใช้สารชีวภาพทุกชนิดในจ้านวนใกล้เคียงกันในทุก ๆ ปี  
(ตารางท่ี 28 และแผนภูมิที่ 18) 
 

ตารางที่ 28 ประเภทชีวภาพก้าจัดศัตรูพืชในการเกษตรของอ้าเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร ปี พ.ศ. 2561 - 2563 

ข้อมูล 
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
ปุ๋ยคอก 45 16.98 49 17.38 48 17.14 
ปุ๋ยหมัก 57 21.51 64 22.70 63 22.50 
ปุ๋ยพืชสด 21 7.92 23 8.17 23 8.21 
ปุ๋ยชีวภาพ 132 49.81 136 48.23 137 48.93 
อ่ืนๆ 10 3.77 10 3.55 9 3.21 

ที่มา : จากผลการสัมภาษณ์สมาชิกกลุ่มเกษตรปลอดภัย อ้าเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร จ้านวน 246 คน 
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แผนภูมิที่ 18 ประเภทสารชีวภาพก้าจัดศัตรูพืช ปี พ.ศ. 2561 – 2563 
 

และพบว่า ต้นทุนในการผลิตทางการเกษตรของอ้าเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร ระหว่างปี พ.ศ.
2561 - 2563 ส่วนใหญ่น้อยกว่า 100,000 บาทต่อปี  และจ้านวนงบประมาณในการลงทุนต่อปี 
ที่เพ่ิมขึ นแปรผกผันกับจ้านวนเกษตรกรที่ลดลง (ตารางท่ี 29 และแผนภูมิที่ 19) 

 

ตารางท่ี 29 ต้นทุนการผลิตด้านการเกษตรของอ้าเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร (ต่อปี) ปี พ.ศ.2561-2563 

ต้นทุน 
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
น้อยกว่า 100,000 บาท 152 61.79 149 60.57 154 62.60 
100,000-200,000 บาท 72 29.27 75 30.49 73 29.67 
200,001-300,000 บาท 11 4.41 13 5.28 10 4.07 
300,001-400,000 บาท 7 2.85 5 2.03 5 2.03 
400,001-500,000 บาท 3 1.22 2 0.81 2 0.81 
มากกว่า 500,000 บาท 1 0.41 2 0.81 2 0.81 

ที่มา : จากผลการสัมภาษณ์สมาชิกกลุ่มเกษตรปลอดภัย จ้านวน 246 คน 

 
แผนภูมิที่ 19 ต้นทุนการผลิตด้านการเกษตร (ต่อปี) ปี พ.ศ.2561 - 2563 
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และพบว่ารายได้ทางการเกษตรของเกษตรกรอ้าเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร ส่วนใหญ ่
มีแนวโน้มเพ่ิมขึ น คือน้อยกว่า 100,000 บาทต่อปี และรายได้ที่เพ่ิมขึ นแปรผกผันกับจ้านวนเกษตรกรซึ่งมี
จ้านวนลดลง (ตารางท่ี 30 และแผนภูมิที่ 20) 

 

ตารางท่ี 30 รายได้ทางการเกษตรของเกษตรกรอ้าเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร (ต่อปี) ปี พ.ศ. 2561 - 2563 
รายได้ พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
น้อยกว่า 100,000 บาท 110 44.72 109 44.31 129 52.44 
100,000 - 200,000 บาท 92 37.40 90 36.59 76 30.89 
200,001 - 300,000 บาท 31 12.60 33 13.41 30 12.20 
300,001 - 400,000 บาท 6 2.44 6 2.44 8 3.25 
400,001 - 500,000 บาท 6 2.44 6 2.44 1 0.41 
มากกว่า 500,000 บาท 1 0.41 2 0.81 2 0.41 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิที่ 20 รายได้ทางการเกษตรของเกษตรกรอ้าเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร (ต่อปี) พ.ศ. 2561 – 2563 
 

และพบว่าเกษตรกรอ้าเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร มีการผลิตสารชีวภาพใช้เอง ซึ่งมีส่วนประกอบ
ในกรรมวิธีการผลิตที่แตกต่างกันในแต่ละพื นที่ แต่มีวัตถุประสงค์ในการใช้งานคล้ายคลึงกัน คือ เพ่ือลดการใช้
สารเคมี และรักษาสิ่งแวดล้อม โดยมีการจ้าแนกประเภท และสรรพคุณสารชีวภัณฑ์ที่ผลิตใช้ในการเกษตร ดังนี  

 

ตารางท่ี 31 ประเภท และสรรพคุณสารชีวภัณฑ์ที่ผลิตใช้ในการเกษตร  
สารชีวภาพ สรรพคุณ 

1) ปุ๋ยอัดเม็ดจากชานอ้อย บ้ารุงดิน 
2) น ้าหมักชีวภาพหอยเชอร์รี่ บ้ารุงพืชผัก 
3) น ้าหมักปลาร้า บ้ารุงพืชผัก 
4) น ้าจุรินทรีสังเคราะห์แสง เร่งการเจริญเติบโต 
5) ฮอร์โมนไข่ บ้ารุง/เร่งใบและดอก 
6) น ้าหมักสะเดา ก้าจัดหนอน 
7) น ้าหมักกลอย ก้าจัดหนอน 
8) หัวน ้าส้มสายชู ฉีดไร่แมลง/ป้องกันเชื อรา 
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1.5 ข้อมูลอัตราป่วยจากพิษสารเคมีก้าจัดศัตรูพืช 
1.5.1 การตรวจคัดกรองสารเคมีตกค้างในกระแสเลือดในกลุ่มเกษตรกร อายุ 15 ปีขึ นไป 

เมื่อพิจารณาข้อมูลผลการตรวจคัดกรองสารเคมีตกค้างในกระแสเลือดกลุ่มเกษตรกร หรือผู้ใช้
สารเคมี อายุ 15 ปีขึ นไป พบว่า กลุ่มเป้าหมายมีแนวโน้มได้รับการเจาะเลือดคัดกรองสารเคมีตกค้างมากขึ น  
(ตารางที่ 32 และแผนภูมิที่ 21)  

 

ตารางท่ี 32 ข้อมูลผลการตรวจคัดกรองสารเคมีตกค้างในกระแสเลือดในกลุ่มเกษตรกร หรือผู้ใช้สารเคมี  
                อายุ 15 ปีขึ นไป ปีงบประมาณ 2561 - 2563 

ปีพ.ศ. 
ผู้ได้รับการ
คัดกรอง 

(คน) 

ครั้งที่ 1 (ชว่งเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม) ครั้งที่ 2 (ชว่งเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน) 
ปกติ 
(คน) 

ปลอดภัย 
(คน) 

เสี่ยง 
(คน) 

ไม่ปลอดภัย 
(คน) 

ปกติ 
(คน) 

ปลอดภัย 
(คน) 

เสี่ยง 
(คน) 

ไม่ปลอดภัย 
(คน) 

2561 45 
8 

(17.78) 
7 

(15.56) 
24 

(53.33) 
6 

(13.33) 
19 

(42.22) 
12 

(26.67) 
11 

(24.44) 
3 

(6.67) 

2562 265 
22 

(8.30) 
104 

(39.25) 
89 

(33.58) 
48 

(18.11) 
38 

(14.34) 
148 

(55.85) 
52 

(19.62) 
27 

(10.19) 

2563 326 
41 

(12.58) 
91 

(27.91) 
115 

(35.28) 
79 

(24.23) 
62 

(19.02) 
158 

(48.47) 
75 

(23.01) 
31 

(9.51) 
 

 
แผนภูมิที่ 21 จ้านวนการตรวจคัดกรองสารเคมีตกค้างในกระแสเลือดในกลุ่มเกษตรกร หรือผู้ใช้สารเคมี  

อายุ 15 ปีขึ นไป ปีงบประมาณ 2561 – 2563 

และในปีงบประมาณ 2561 พบว่ามีแนวโน้มระดับสารเคมีตกค้างในเลือดอยู่ในระดับเสี่ยง
และไม่ปลอดภัยลดลง ในครั งท่ี 2 หลังจากได้รับค้าแนะน้าในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (แผนภูมิที่ 22) 

 

 

แผนภูมิที่ 22 ระดับสารเคมีตกค้างในกลุ่มเกษตรกร หรือผู้ใช้สารเคมี อายุ 15 ปีขึ นไป ปีงบประมาณ 2561 
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ปีงบประมาณ 2562 พบว่า มีแนวโน้มระดับสารเคมีตกค้างในเลือดอยู่ในระดับเสี่ยงและ 
ไม่ปลอดภัยลดลง ในครั งท่ี 2 หลังจากได้รับค้าแนะน้าในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (แผนภูมิที่ 23) 

 

 
 

แผนภูมิที่ 23 ระดับสารเคมีตกค้างในกลุ่มเกษตรกร หรือผู้ใช้สารเคมี อายุ 15 ปีขึ นไป ปีงบประมาณ 2562 
 
 

ในปีงบประมาณ 2563 พบว่า มีแนวโน้มระดับสารเคมีตกค้างในเลือดอยู่ในระดับเสี่ยงและ 
ไม่ปลอดภัยลดลง ในครั งท่ี 2 หลังจากได้รับค้าแนะน้าในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (แผนภูมิที่ 24) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิที่ 24 ระดับสารเคมีตกค้างในกลุ่มเกษตรกร หรือผู้ใช้สารเคมี อายุ 15 ปีขึ นไป ปีงบประมาณ 2563 
 

ข้อมูลผลการตรวจคัดกรองสารเคมีตกค้างในกระแสเลือดกลุ่มเกษตรกร หรือผู้ใช้สารเคมี  
อายุ 15 ปีขึ นไป เปรียบเทียบครั งที่ 1 ในปีงบประมาณ 2561 - 2563 พบว่า ระดับสารเคมีตกค้างในเลือด 
ในระดับเสี่ยงมีแนวโน้มลดลง และระดับไม่ปลอดภัยมีแนวโน้มเพ่ิมขึ น (แผนภูมิที่ 25) และเมื่อเปรียบเทียบ
ครั งที่ 2 ในปีงบประมาณ 2561 - 2563 พบว่า ระดับสารเคมีตกค้างในเลือดอยู่ในระดับปลอดภัยมีแนวโน้ม
เพ่ิมขึ น ระดับปกติ ระดับเสี่ยง และระดับไม่ปลอดภัยมีแนวโน้มลดลง (แผนภูมิที่ 26) 
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แผนภูมิที่ 25 ระดับสารเคมีตกค้างในกลุ่มเกษตรกร หรือผู้ใช้สารเคมี อายุ 15 ปีขึ นไป ครั งที่ 1 

ปีงบประมาณ 2561 – 2563 
 

แผนภูมิที่ 26 ระดับสารเคมีตกค้างในกระแสเลือดกลุ่มเกษตรกร หรือผู้ใช้สารเคมี อายุ 15 ปีขึ นไป ครั งที่ 2 
ปีงบประมาณ 2561-2563 

 

1.5.2 การตรวจคัดกรองสารเคมีตกค้างในกระแสเลือดในกลุ่มผู้บริโภค อายุ 15 ปีขึ นไป 
เมื่อพิจารณาข้อมูลผลการตรวจคัดกรองสารเคมีตกค้างในกระแสเลือดกลุ่มผู้บริโภค หรือผู้ใช้

สารเคมี อายุ 15 ปีขึ นไป พบว่า มีแนวโน้มได้รับการเจาะเลือดคัดกรองสารเคมีตกค้างในจ้านวนใกล้เคียงกัน  
ในแต่ละปี (ตารางท่ี 33 และแผนภูมิที่ 27)  
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ตารางที่ 33 ข้อมูลผลการตรวจคัดกรองสารเคมีตกค้างในกระแสเลือดในกลุ่มผู้บริโภค อายุ 15 ปีขึ นไป 
                  ปีงบประมาณ 2561 - 2563 

ปีพ.ศ. 
ผู้ได้รับการ
คัดกรอง 

(คน) 

ครั้งที่ 1 (ชว่งเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม) ครั้งที่ 2 (ชว่งเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน) 

ปกติ 
(คน) 

ปลอดภัย 
(คน) 

เสี่ยง 
(คน) 

ไม่
ปลอดภัย 

(คน) 

ปกติ 
(คน) 

ปลอดภัย 
(คน) 

เสี่ยง 
(คน) 

ไม่
ปลอดภัย 

(คน) 

2561 1,124 
407 

(36.21) 
293 

(26.07) 
696 

(61.92) 
128 

(11.39) 
509 

(45.28) 
211 

(18.77) 
316 

(28.11) 
88 

(7.83) 

2562 1,328 
359 

(27.03) 
367 

(27.64) 
460 

(34.64) 
144 

(10.84) 
427 

(32.15) 
532 

(40.06) 
293 

(22.06) 
76 

(5.72) 

2563 831 
393 

(47.29) 
322 

(38.75) 
375 

(45.13) 
141 

(16.97) 
218 

(26.23) 
438 

(52.71) 
109 

(13.12) 
66 

(7.94) 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิที่ 27 จ้านวนการตรวจคัดกรองสารเคมีตกค้างในกระแสเลือดในกลุ่มผู้บริโภค อายุ 15 ปีขึ นไป 
ปีงบประมาณ 2561 - 2563 

จากการตรวจคัดกรองระดับสารเคมีตกค้างในกระแสเลือดกลุ่มผู้บริโภค ปีงบประมาณ 2561 
พบว่า มีแนวโน้มระดับสารเคมีตกค้างในกระแสเลือดอยู่ในระดับเสี่ยงและไม่ปลอดภัยลดลง  ในครั งที่ 2 
หลังจากได้รับค้าแนะน้าในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (แผนภูมิที่ 27) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

แผนภูมิที่ 28 ระดับสารเคมีตกค้างในกลุ่มผู้บริโภค อายุ 15 ปีขึ นไป ปีงบประมาณ 2561 
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การตรวจคัดกรองระดับสารเคมีตกค้างในกระแสเลือดกลุ่มผู้บริโภค ปีงบประมาณ 2562 พบว่า  
มีแนวโน้มระดับสารเคมีตกค้างในกระแสเลือดอยู่ในระดับเสี่ยงและไม่ปลอดภัยลดลง ในครั งท่ี 2 หลังจากได้รับ
ค้าแนะน้าในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (แผนภูมิที่ 28) 

 

 

 

 

 
 

แผนภูมิที่ 28 ระดับสารเคมีตกค้างในกลุ่มผู้บริโภค อายุ 15 ปีขึ นไป ปีงบประมาณ 2562 

การตรวจคัดกรองระดับสารเคมีตกค้างในกระแสเลือดกลุ่มผู้บริโภค ปีงบประมาณ 2563 พบว่า 
มีแนวโน้มระดับสารเคมีตกค้างในกระแสเลือดอยู่ในระดับเสี่ยงและไม่ปลอดภัยลดลง ในครั งท่ี 2 หลังจากได้รับ
ค้าแนะน้าในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (แผนภูมิที่ 29) 

 
 
 
 
 
 
 

 

แผนภูมิที่ 29 ระดับสารเคมีตกค้างในกลุ่มผู้บริโภค อายุ 15 ปีขึ นไป ปีงบประมาณ 2562 

จากข้อมูลผลการตรวจคัดกรองสารเคมีตกค้างในกระแสเลือดกลุ่มเกษตรกร หรือผู้ใช้สารเคมี 
อายุ 15 ปีขึ นไป เปรียบเทียบครั งที่ 1 ในปีงบประมาณ 2561-2563 พบว่า ระดับสารเคมีตกค้างในเลือดอยู่
ในระดับเสี่ยงและไม่ปลอดภัยมีแนวโน้มเพ่ิมขึ น (แผนภูมิที่ 30 ) และเมื่อเปรียบเทียบครั งที่ 2 พบว่า  
ระดับสารเคมีตกค้างในกระแสเลือดอยู่ในระดับปกติ ระดับเสี่ยง และระดับไม่ปลอดภัยมีแนวโน้มลดลง และ
ระดับปลอดภัยมีแนวโน้มเพ่ิมขึ น (แผนภูมิที่ 31) 

 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิที่ 30 ระดับสารเคมีตกค้างในกลุ่มผู้บริโภค อายุ 15 ปขีึ นไป ครั งที่ 1 ปีงบประมาณ 2561 - 2563 
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แผนภูมิที่ 31 ระดับสารเคมีตกค้างในกลุ่มผู้บริโภค อายุ 15 ปขีึ นไป ครั งที่ 2 ปีงบประมาณ 2561 – 2563 

1.5.3 ข้อมูลอาการผิดปกติหลังใช้สารเคมีก้าจัดศัตรูพืช 
การเก็บข้อมูลในกลุ่มเกษตรปลอดภัยจ้านวน 246 คน พบว่า ส่วนใหญ่ไม่มีอาการ

ผิดปกติหลังการใช้สารเคมีก้าจัดศัตรูพืช ร้อยละ 76.82 และพบกลุ่มอาการผิดปกติหลังใช้สารเคมี  
ก้าจัดศัตรูพืชสูงสุดในกลุ่มที่ 1 (อาการผิดปกติที่มีความรุนแรงน้อย) ร้อยละ 12.60 กลุ่มที่ 2 (กลุ่มอาการ
ผิดปกติที่มีความรุนแรงปานกลาง) ร้อยละ 12.60 และไม่พบอาการกลุ่มที่ 3 (กลุ่มอาการผิดปกติที่มีความ
รุนแรงมาก) โดยอาการแสดงที่พบสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ เวียนศีรษะ ร้อยละ 9.75 ปวดศีรษะ ร้อยละ 
7.63 และแสบจมูก ร้อยละ 7.63 ตามล้าดับ (ตารางที่ 34, 35 และแผนภูมิที่ 32, 33) 

 

ตารางท่ี 34 อาการผิดปกติหลังใช้สารเคมีก้าจัดศัตรูพืช 
อาการ จ านวน ร้อยละ 

อาการผิดปกติ 
     ไม่มีอาการ 189 76.83 
     มีอาการ 57 23.17 
อาการ 
     เวียนศีรษะ 23 9.75 
     ปวดศีรษะ 18 7.63 
     แสบจมูก 18 7.63 
     คันผิวหนัง/ผิวแห้ง ผิวแตก 18 7.63 
     เหงื่อออก 16 6.78 
     อ่อนเพลีย 15 6.36 
     ตาแดง/แสบตา/คันตา 14 5.93 
     คลื่นไส้ อาเจียน 14 5.93 
     เจ็บคอ คอแห้ง 13 5.51 
     ปวดแสบร้อน 13 5.51 
     นอนหลับไม่สนิท 10 4.24 
     ตาพร่ามัว 9 3.81 
     ใจสั่น 7 2.97 
     เจ็บหน้าอก/แน่นหน้าอก 7 2.97 
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อาการ จ านวน ร้อยละ 
     เป็นตะคริว 7 2.97 
     ผื่นคันที่ผิวหนัง/ตุ่มพุพอง 6 2.54 
     ไอ 4 1.69 
     น ้าตาไหล 4 1.69 
     น ้ามูกไหล 4 1.69 
     หนังตากระตุก 4 1.69 
     อาการชา 3 1.27 
     กล้ามเนื ออ่อนล้า 3 1.27 
     มือสั่น 3 1.27 
     หาใจติดขัด 1 0.42 
     น ้าลายไหล 1 0.42 
     ท้องเสีย 1 0.42 

ที่มา : จากผลการสัมภาษณ์สมาชิกกลุ่มเกษตรปลอดภัย จ้านวน 246 คน 
 
 

 
แผนภูมิที่ 25 อาการผิดปกติหลังใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืช 
ตารางท่ี 24 อาการผิดปกติหลังใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืช จ าแนกตามกลุ่มอาการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิที่ 32 อาการผิดปกติหลังใช้สารเคมีก้าจัดศัตรูพืช 
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ตารางท่ี 35 อาการผิดปกติหลังใช้สารเคมีก้าจัดศัตรูพืช จ้าแนกตามกลุ่มอาการ 
กลุ่มอาการ จ านวน ร้อยละ 

ไม่มีอาการ 189 76.83 
อาการกลุ่มที่ 1 31 12.60 
อาการกลุ่มที่ 2 26 10.57 
อาการกลุ่มที่ 3 0 0.00 

ที่มา : จากผลการสัมภาษณ์สมาชิกกลุ่มเกษตรปลอดภัย จ้านวน 246 คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภูมิที่ 33 อาการผิดปกติหลังใช้สารเคมีก้าจัดศัตรูพืช จ้าแนกตามกลุ่มอาการ 

 

1.5.4 ข้อมูลอัตราป่วยจากสารพิษก้าจัดศัตรูพืชของเกษตรกรอ้าเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร 
อัตราการเจ็บป่วยจากสารพิษก้าจัดศัตรูพืชต่อแสนประชากร แยกรายหน่วยบริการ ปี พ.ศ. 

2558 – 2563 พบว่า หน่วยบริการที่พบอัตราป่วยมากที่สุด 3 ล้าดับได้แก่ รพ.สต.ห้วยแก้ว รพ.สต.บ้านใหม่
สามัคคี และรพ.สต.แหลมรังตามล้าดับ โดยในภาพรวมอ้าเภอบึงนาราง พบว่า ตั งแต่ปี พ.ศ. 2562 มีแนวโน้มผู้ป่วย
ลดลง (ตารางที่ 36 และแผนภูมิที่ 34) 

 

ตารางที่ 36 อัตราการเจ็บป่วยจากสารพิษก้าจัดศัตรูพืชต่อแสนประชากร แยกรายหน่วยบริการ  
                 ปี พ.ศ. 2558 - 2563 

หน่วยบริการ 
อัตราป่วยต่อแสนประชากร 

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 
รพ.สต.บึงนาราง 56.29 0 0 99.93 54.93 26.7 
รพ.สต.แหลมรัง 35.61 35.4 36.3 0 0 38.91 
รพ.สต.บ้านใหม่สามัคคี 29.23 29.39 30.55 0 102.6 33.99 
รพ.สต.โพธิ์ไทรงาม 0 0 25.15 106.19 26.64 0 
รพ.สต.ห้วยแก้ว 0 50.03 100.03 91.02 33.31 32.98 
รพ.สต.บางลาย 20.53 0 45.33 23.12 0 0 
รพ.บึงนาราง 0 0 0 2816.9 0 0 
รวมอ้าเภอบึงนาราง 21.58 17.42 40.95 92.24 34.53 19.54 
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แผนภูมิที่ 34 อัตราการเจ็บป่วยจากสารพิษก้าจัดศัตรูพืชต่อแสนประชากร แยกรายหน่วยบริการ 
ปีพ.ศ.2558 - 2563 
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ข้อมูลการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน 
ประเด็นอาหารปลอดภัย (สารเคมีก าจัดศัตรูพืช)  

พื้นที่อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 
 

     1. ข้อมูลทั่วไป 

  1.1 ประวัติความเป็นมา 
อ ำเภอเมืองร้อยเอ็ดก่อนยกฐำนะเป็นอ ำเภอเมืองเดิมเป็นเมืองเรียกชื่อเมืองร้อยเอ็ด ได้ประกำศ

ยกฐำนะเป็นอ ำเภอ เมื่อพ.ศ. ๒๔๕๑ ได้สร้ำงที่ว่ำกำรอ ำเภอขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๗ เป็นอำคำรไม้ชั้นเดียวตั้งอยู่ที่
สนำมหน้ำศำลำกลำงจังหวัดร้อยเอ็ดในปัจจุบัน ต่อมำทำงรำชกำรได้จัดสรรเงินงบประมำณในกำรก่อสร้ำงที่ว่ำ
กำรอ ำเภอเมืองหลังไม้ ๒ ชั้น ขนำดกว้ำง ๑๒.๓๐ เมตร ยำว ๒๙ เมตร โดยได้ย้ำยไปก่อสร้ำงในที่ดินรำชพัสดุ
แปลงหมำยเลข ๒๖๑๗ เนื้อที่ ๘ ไร่ งำนเศษ ๕ ส่วน ๑๐ ตำรำงวำ ซึ่งเป็นที่ตั้งปัจจุบัน ได้ท ำกำรก่อสร้ำงเสร็จ
และได้ย้ำยขึ้นไปปฏิบัติงำน ณ ที่ว่ำกำรอ ำเภอหลังใหม่เมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๖ นับแต่ได้ประกำศยกฐำนะเป็นอ ำเภอ
เมืองร้อยเอ็ดเป็นต้นมำ ครั้นเมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๑๔ ได้เกิดเพลิงไหม้อำคำรที่ว่ำกำรอ ำเภอ 
หลังเดิม และในปีงบประมำณ ๒๕๑๕ ส ำนักงบประมำณได้ด ำเนินกำรก่อสร้ำงอำคำรที่ว่ำกำรอ ำเภอหลังใหม่
เป็นอำคำรอิฐฉำบปูน ตำมแบบของกรมโยธำเทศบำล ๒ ชั้น ข้ำรำชกำรทุกแผนกได้ขึ้นปฏิบัติงำนรำชกำร  
ณ ที่ว่ำกำรอ ำเภอเมืองร้อยเอ็ดหลังใหม่เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวำคม พ.ศ. ๒๕๑๕ เป็นต้นมำ   

 

 1.2 ที่ตั้งและอาณาเขต   
อ ำเภอเมืองร้อยเอ็ด ตั้งอยู่ตอนกลำงของภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ห่ำงจำกกรุงเทพมหำนคร

ประมำณ ๕๕๐ กิโลเมตร มีพ้ืนที่ทั้งหมดประมำณ ๔๔๐.๗๐ ตำรำงกิโลเมตร หรือประมำณ ๒๗๕,๔๓๗.๔๐ ไร่ 
และมีอำณำเขตติดต่อดังนี้ 

ทิศเหนือ       ติดต่อกับ  อ ำเภอจังหำร จังหวัดร้อยเอ็ด 
ทิศใต้           ติดต่อกับ  อ ำเภอจตุรพักตรพิมำน จังหวัดร้อยเอ็ด 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ  อ ำเภอธวัชบุรี อ ำเภออำจสำมำรถ จังหวัดร้อยเอ็ด 
ทิศตะวันตก   ติดต่อกับ  อ ำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด และอ ำเภอเมืองมหำสำรคำม               

                                          จังหวัดมหำสำรคำม 
 

1.3 ลักษณะภูมิประเทศ 
สภำพพ้ืนที่โดยทั่วไปเป็นที่รำบแบบขั้นบันได ไม่มีภูเขำ ไม่มีแม่น้ ำไหลผ่ำน มีเพียงล ำห้วยเล็กๆ ไหล

ผ่ำน เช่น ล ำห้วยเหนือ ล ำห้วยเงิน ล ำห้วยแคน ล ำห้วยรำกไถ   

 
ภาพที่ 1 แผนที่อ ำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 
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๑.๔ ลักษณะดิน สภำพพ้ืนดินเป็นดินปนทรำย ไม่สำมำรถจะกักเก็บน้ ำไว้ได้ตลอดปี 
๑.๕ พื้นที่และการใช้ประโยชน์ พ้ืนที่ส่วนมำกใช้ไปในกำรเกษตรกรรม ซึ่งมีอยู่ร้อยละ ๙๘.๕ ได้แก่ พืชผัก  

ถั่วฝักยำวและยำสูบพันธุ์เตอร์กีซส่วนกำรถือครองที่ดิน อ ำเภอเมืองร้อยเอ็ดมีกำรออกเอกสำรสิทธิให้แก่รำษฎร  
ดังนี้ 

 โฉนดที่ดิน จ ำนวน ๙๙,๒๒๖ แปลง 
 หนังสือรับรองกำรท ำประโยชน์ (น.ส.๓.ก.) จ ำนวน ๓,๓๔๗ แปลง 
 หนังสือส ำคัญส ำหรับที่หลวง (น.ส.ล.) จ ำนวน ๒๔๔ แปลง 
 หนังสือรับรองกำรท ำประโยชน์ (น.ส.๓) จ ำนวน ๓,๙๖๔ แปลง 

๑.๖ ภูมิอากาศ ลักษณะทำงภูมิอำกำศเป็นแบบมรสุม มี ๓ ฤดู คือ 
 ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่ เดือนกุมภำพันธ์ ถึง เดือนพฤษภำคม อุณหภูมิเฉลี่ย ๓๘ องศำเซลเซียส 
 ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่ เดือนมิถุนำยน ถึง เดือนกันยำยน อุณหภูมิเฉลี่ย ๒๗ องศำเซลเซียส 
 ฤดูหนำว เริ่มตั้งแต่ เดือนตุลำคม ถึง มกรำคม อุณหภูมิเฉลี่ย ๒๐ องศำเซลเซียส 

 
     2. ข้อมูลการปกครอง  

แบ่งเขตกำรปกครองตำมพระรำชบัญญัติลักษณะกำรปกครองท้องที่พุทธศักรำช ๒๔๕๗ เป็นจ ำนวน 
๑๔ ต ำบล ๒๐๑ หมู่บ้ำนและเทศบำลเมืองร้อยเอ็ด จ ำนวน ๒๐ ชุมชน ดังนี้ 

๑) ต ำบลโนนตำล      มี  ๑๐      หมู่บ้ำน   
๒) ต ำบลปอภำร      มี ๑๔     หมู่บ้ำน   
๓) ต ำบลสีแก้ว   มี   ๒๒ หมู่บ้ำน   
๔) ต ำบลเหนือเมือง   มี   ๒๓ หมู่บ้ำน 
๕) ต ำบลรอบเมือง   มี   ๒๐  หมู่บ้ำน   
๖) ต ำบลสะอำดสมบูรณ์   มี   ๑๖  หมู่บ้ำน   
๗) ต ำบลขอนแก่น   มี  ๑๔  หมู่บ้ำน   
๘) ต ำบลหนองแวง   มี   ๑๕   หมู่บ้ำน   
๙) ต ำบลดงลำน    มี   ๑๔  หมู่บ้ำน 
๑๐) ต ำบลหนองแก้ว   มี   ๑๓ หมู่บ้ำน   
๑๑) ต ำบลแคนใหญ่   มี   ๑๑   หมู่บ้ำน   
๑๒) ต ำบลนำโพธิ์   มี   ๑๐  หมู่บ้ำน   
๑๓) ต ำบลเมืองทอง   มี   ๑๐ หมู่บ้ำน   
๑๔) ต ำบลโนนรัง    มี     ๙   หมู่บ้ำน   
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ส ำหรับหน่วยงำนกำรปกครองส่วนท้องถิ่น แบ่งออกเป็น ๓ แบบ คือ  
๑) เทศบำลเมือง มี ๑ แห่ง คือ เทศบำลเมืองร้อยเอ็ด มี ๒๐ ชุมชน แบ่งออกเป็น ๓ เขต ดังนี้ 

 
ภาพที่ 2 แผนที่ชุมชนในเขตเทศบำลเมืองร้อยเอ็ด 

 

ตารางท่ี 1 แสดงชุมชนในเขตเทศบำลเมืองร้อยเอ็ด 

เขตที่ ๑ เขตที่ ๒  เขตที่ ๓  
ชุมชนวัดป่ำเรไร 
ชุมชนวัดคุ้ม  
ชุมชนวัดเหนือ 
ชุมชนท่ำนคร 
ชุมชนวัดบึง 
ชุมชนศิริมงคล   
 

ชุมชนพระอำรำมหลวง  
ชุมชนรอบเมือง  
ชุมชนวัดเวฬุวัน  
ชุมชนศรีอุดม 
ชุมชนบ้ำนหนองหญ้ำม้ำ 
ชุมชนทุ่งเจริญ 
ชุมชนพิพิธภัณฑ์ 
ชุมชนมั่นคงพัฒนำ     

ชุมชน บขส.    
ชุมชนตลำดหนองแคน   
ชุมชนจันทร์เกษม 
ชุมชนโรงเรียนเมือง  
ชุมชนรำษฏรอุทิศ 
ชุมชนโรงพยำบำล 
 

ที่มา : กองวิชำกำรและแผนงำน งำนวิเครำะห์นโยบำยและแผน เทศบำลเมืองร้อยเอ็ด   
 

ในแต่ละชุมชนมีคณะกรรมกำรชุมชนร่วมกันบริหำรและพัฒนำชุมชน ประกอบด้วย 
 ประธำนกรรมกำรชุมชน   
 กรรมกำรฝ่ำยสวัสดิกำรสังคม 
 รองประธำนกรรมกำร   
 กรรมกำรฝ่ำยสวัสดิกำรสังคม 
 กรรมกำรฝ่ำยปกครอง   
 กรรมกำรฝ่ำยกำรศึกษำ 
 กรรมกำรฝ่ำยกำรคลัง   
 กรรมกำรและเลขำนุกำร 
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2) เทศบำลต ำบล มี ๓ แห่ง ได้แก่ 
 เทศบำลต ำบลโนนตำล 
 เทศบำลต ำบลปอภำร 
 เทศบำลต ำบลสีแก้ว 

3) องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล มี ๑๑ แห่ง ได้แก่ 
 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเหนือเมือง 
 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลรอบเมือง 
 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสะอำดสมบูรณ์ 
 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลขอนแก่น 
 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองแวง 
 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดงลำน 
 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองแก้ว 
 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแคนใหญ่ 
 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำโพธิ์ 
 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโนนรัง 
 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองทอง  

ส ำหรับหน่วยงำนต่ำง ๆ ในพ้ืนที่ ประกอบด้วย 
 หน่วยงำนรำชกำร/รัฐวิสำหกิจ 

        - ที่ท ำกำรปกครองอ ำเภอเมืองร้อยเอ็ด 
        - สถำนีต ำรวจภูธรเมืองร้อยเอ็ด 
       - ส ำนักงำนพัฒนำชุมชนอ ำเภอเมืองร้อยเอ็ด 
        - ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอเมืองร้อยเอ็ด 
        - ส ำนักงำนเกษตรอ ำเภอเมืองร้อยเอ็ด 
        - ส ำนักงำนส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นอ ำเภอเมืองร้อยเอ็ด 
        - ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอเมืองร้อยเอ็ด 
        - ส ำนักงำนประมงอ ำเภอเมืองร้อยเอ็ด 
        - ส ำนักงำนสัสดีอ ำเภอเมืองร้อยเอ็ด 
        - ส ำนักงำนวัฒนธรรมอ ำเภอเมืองร้อยเอ็ด 
        - ที่ท ำกำรไปรษณีย์ร้อยเอ็ด   
        - กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคจังหวัดร้อยเอ็ด 
        - กำรประปำส่วนภูมิภำคจังหวัดร้อยเอ็ด 
        - ศูนย์กำรศึกษำนอกระบบตำมอัธยำศัยอ ำเภอเมืองร้อยเอ็ด  
        - ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๒๗ 
        - ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำร้อยเอ็ด เขต ๑ 
        - โรงพยำบำลร้อยเอ็ด จ ำนวน ๖๖๙ เตียง 
       - โรงพยำบำลร้อยเอ็ดธนบุรี ขนำด ๑๐๐ เตียง (เอกชน) 
       - โรงพยำบำลกรุงเทพจุรีเวช ขนำด ๑๐๐ เตียง (เอกชน) 
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 ข้อมูลธนำคำรหรือสถำบันกำรเงิน 
- ธนำคำรเพ่ือกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษต  
- ธนำคำรอำคำรสงเครำะห์ 
- ธนำคำรกรุงไทย     
- ธนำคำรออมสิน 
- ธนำคำรกรุงเทพ      
- ธนำคำรไทยพำณิชย์ 
- ธนำคำรธนชำติ      
- ธนำคำรทหำรไทย  
- ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ     
- ธนำคำรนครหลวงไทย 
- ธนำคำรยูโอบี      
- ธนำคำรกสิกรไทย 
- ธนำคำรเอเชีย      
- ธนำคำรอิสลำมแห่งประเทศไทย 
- ธนำคำรพัฒนำวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม SME 
 

   3. ประชากร 

อ ำเภอเมืองร้อยเอ็ด มีประชำกรทั้งสิ้น 158,728 คน จ ำนวนครัวเรือน 57,263 ครัวเรือน 
เทศบำลต ำบล /อบต.              ชำย 60,692 คน   หญิง   62,974   คน 
เขตเทศบำลเมืองร้อยเอ็ด     ชำย 17,040  คน      หญิง   18,002   คน 
           รวมทั้งสิ้น            ชำย 77,732  คน      หญิง   80,996   คน 
          รวม 158,728 คน 

 

ตารางท่ี 2 ข้อมูลจ ำนวนประชำกรจ ำแนกตำมช่วงอำยุและเพศ 

อายุ (ปี) ชาย ร้อยละ หญิง ร้อยละ รวมทั้งหมด ร้อยละ 
แรกเกิด - 12 ปี 11,423 7.20 10,835 6.83 22,258 14.02 
13 - 22 ป ี 9,932 6.26 8,884 5.60 18,816 11.85 
23 - 60 ป ี 43,956 27.69 46,135 29.07 90,091 56.76 
61 - 100 ป ี 12,456 7.88 15,107 9.52 27,563 17.36 
รวม 77,767 48.99 80,961 51.01 158,728 100.00 

ที่มา : ฝ่ำยทะเบียนและบัตร อ ำเภอเมืองร้อยเอ็ด และเทศบำลเมืองร้อยเอ็ดฯ ณ วันที่ 8 มิถุนำยน ๒๕๖3 
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ภาพที่ 3 ปิรำมิดประชำกรอ ำเภอเมืองร้อยเอ็ด 

 

โครงสร้ำงทำงอำยุและเพศของประชำกรโดยกำรสร้ำงปิรำมิดประชำกรท ำให้เห็นโครงสร้ำง  
ทำงประชำกร กำรเพ่ิม กำรลด ของคนเกิดและคนตำย กำรเปลี่ยนแปลงประชำกรของอ ำเภอเมืองร้อยเอ็ด 
จ ำนวนประชำกรกลุ่มอำยุวัยเด็กลดลง จ ำนวนประชำกรวัยสูงอำยุเพ่ิมขึ้น มีประชำกรวัยเด็ก อำยุแรกเกิด - ๑๒ ปี 
ซึ่งเป็นกลุ่มอำยุนอกวัยแรงงำนที่ต้องพ่ึงพิงทำงเศรษฐกิจ ประชำกรวัยเรียนอำยุ ๑๓ - ๒๒ ปีซึ่งเป็น 
กลุ่มประชำกรที่เป็นที่พ่ึงของประชำกรกลุ่มอ่ืนและประชำกรอำยุ ๖๐ ปีขึ้นไป ซึ่งเป็นกลุ่ม ผู้สูงอำยุ เป็นจ ำนวนมำก 
ประชำกรในวัยแรงงำนในอ ำเภอเมืองร้อยเอ็ดต้องรับภำระดูแลเด็กและผู้สูงอำยุ เป็นจ ำนวนมำกอัตรำกำรเพ่ิม
ประชำกรปี พ.ศ. ๒๕๖1 จ ำนวน ๑๕๗,๔๓๗ คน ปี พ.ศ. ๒๕๖2 จ ำนวน ๑๕8,524 คน ปี พ.ศ. ๒๕๖3 
จ ำนวน 160,159 คน 

 

    4. การศึกษา 

    4.๑ จ ำนวนโรงเรียน นักเรียน นักศึกษำ สังกัดอ ำเภอเมืองร้อยเอ็ด  
   4.1.1 โรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๒๗ จ ำนวน ๕ แห่ง 
                   - ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น จ ำนวน   4,000    คน    
                     - ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย   จ ำนวน    4,571    คน              

                 รวม  จ ำนวน    8,571    คน  
   4.1.2 โรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำร้อยเอ็ด เขต ๑ จ ำนวน ๕๓ แห่ง 
          - ระดับก่อนประถมศึกษำ จ ำนวน    1,903   คน 
          - ระดับประถมศึกษำ  จ ำนวน    1,384   คน 
          - ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น จ ำนวน    1,387   คน 
                                         รวม    จ ำนวน   ๑1,386  คน  
    รวมทั้งสิ้น      จ ำนวน   19,947  คน 
        4.1.3 ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กก่อนวัยเรียน จ ำนวน ๒๕ แห่ง 

 4.1.4 ศูนย์กำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย : ศูนย์กำรเรียนชุมชน จ ำนวน ๑๕ แห่ง          
          4.1.5 ระดับอำชีวศึกษำ จ ำนวน ๖ แห่ง ได้แก่ วิทยำลัยเทคนิคร้อยเอ็ด วิทยำลัยอำชีวศึกษำร้อยเอ็ด  
วิทยำลัยกำรอำชีพร้อยเอ็ด วิทยำลัยธีรภำดำเทคโนโลยี โรงเรียนร้อยเอ็ดเทคโนโลยี วิทยำลัยเทคโนโลยีพณิชยกำร
พลำญชัยร้อยเอ็ด วิทยำลัยนำฎศิลป์ร้อยเอ็ด 

4.1.6 ระดับอุดมศึกษำ จ ำนวน ๑ แห่ง มหำวิทยำลัยมหำมกุฏรำชวิทยำลัย วิทยำเขตร้อยเอ็ด 
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สภำพควำมเป็นจริงในปัจจุบัน พบว่ำ ผู้ปกครองนิยมส่งบุตรหลำนเล่ำเรียน เพ่ือไปท ำงำนนอกภำค
กำรเกษตร โดยเน้นกำรเป็นข้ำรำชกำรและพนักงำนบริษัท กำรศึกษำเป็นกำรลงทุนที่สูงเป็นพิเศษ ควรส่งเสริม
กำรศึกษำที่เน้นสร้ำงกำรประกอบอำชีพในชุมชน จัดระบบทดแทนกำรขยำยตัวของโรงเรียนกวดวิชำ ส่งเสริม
และสนับสนุนหลักสูตรท้องถิ่น  
ที่มา  :  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๒๗ วันที่ 8 มิถุนำยน ๒๕๖3 
          ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำร้อยเอ็ด เขต ๑ วันที่ 8 มิถุนำยน ๒๕๖3 
 
 

    5. สาธารณสุข 

5.1 สถำนพยำบำลของรัฐ/เอกชน/ศูนย์บริกำรสำธำรณสุข/คลินิกทุกประเภท/บุคลำกร ประกอบด้วย 
1) โรงพยำบำลของรัฐบำล จ ำนวน ๑ แห่ง คือ โรงพยำบำลศูนย์ (รพศ.) ร้อยเอ็ด ขนำด ๘๒๐ เตียง  

มีแพทย์ ๑๒๘ คน ทันตแพทย์ ๑๐ คน เภสัชกร ๔๒ คน พยำบำลวิชำชีพ ๖๖๐ คน นักวิชำกำรสำธำรณสุข ๒๔ คน 
เป็นพี่เลี้ยงทั้งในอ ำเภอเมืองร้อยเอ็ด และอ ำเภออ่ืนๆ ครอบคลุมทั้งจังหวัด  

 2) โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล/สอน.สีแก้ว จ ำนวน ๑๘ แห่ง /CMU ศูนย์แพทย์ชุมชน กกต. 
จ ำนวน ๑ แห่ง 

3) ศูนย์บริกำรสำธำรณสุขเทศบำลเมืองร้อยเอ็ด จ ำนวน ๑ แห่ง 
4) ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอ จ ำนวน ๑ แห่ง 
5) โรงพยำบำลเอกชน จ ำนวน ๒ แห่ง 

                - โรงพยำบำลร้อยเอ็ดธนบุรี ขนำด ๑๐๐ เตียง 
  - โรงพยำบำลจุรีเวช ขนำด ๑๐๐ เตียง 

- คลินิกเอกชน  จ ำนวน  ๖๐  แห่ง 
5.2 หลักประกันสุขภำพของประชำชน เช่น บัตรประกันสุขภำพถ้วนหน้ำ (บัตรทอง)/ประกันสังคม/

ข้ำรำชกำร/รัฐวิสำหกิจ/สิทธิอ่ืนๆ (คนไทยในต่ำงแดน ข้ำรำชกำรกำรเมือง)/ไม่มีสิทธิ/บุคลคลรอพิสูจน์) 
 

ตารางที่ 3 แสดงร้อยละควำมครอบคลุมสิทธิในระบบหลักประกันสุขภำพของประเทศ อ ำเภอเมืองร้อยเอ็ด  
              จังหวัดร้อยเอ็ด ปีงบประมำณ 2563 

ต าบล ประชากร 
ข้าราชการรัฐวิสาหกิจ ประกันสังคม UC ทั้งหมด ต่างด้าว/ช าระเงินเอง 

คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ 
ต ำบลในเมือง 96,014 5,318 5.54 52,412 54.6 38,153 39.7 131 0.14 
ต ำบลรอบเมือง 15,127 2,468 16.32 1,087 7.19 11,564 76.5 8 0.05 
ต ำบลเหนือเมือง 20,478 3,067 14.98 1,383 6.75 16,021 78.2 7 0.03 
ต ำบลขอนแก่น 8,025 1,121 13.97 568 7.08 6,335 78.9 1 0.01 
ต ำบลนำโพธิ ์ 4,949 310 6.26 462 9.34 4,176 84.4 1 0.02 
ต ำบลสะอำดสมบูรณ์ 7,400 664 8.97 791 10.7 5,943 80.3 2 0.03 
ต ำบลสีแก้ว 11,820 787 6.66 1,226 10.4 9,806 83 1 0.01 
ต ำบลปอภำร   8,356 701 8.39 1,042 12.5 6,612 79.1 1 0.01 
ต ำบลโนนรัง 6,329 219 3.46 428 6.76 5,679 89.7 3 0.05 
ต ำบลหนองแกว้ 6,868 342 4.98 597 8.69 5,929 86.3 0 0 
ต ำบลหนองแวง 8,285 448 5.41 602 7.27 7,234 87.3 1 0.01 
ต ำบลดงลำน 9,153 1,172 12.8 1,048 11.5 6,931 75.7 2 0.02 
ต ำบลแคนใหญ ่ 4,475 185 4.13 414 9.25 3,876 86.6 0 0 
ต ำบลโนนตำล 5,408 112 2.07 448 8.28 4,847 89.6 1 0.02 
ต ำบลเมืองทอง 5,141 324 6.3 455 8.85 4,362 84.9 0 0 

ที่มา  : ข้อมูลจำก HDC ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด วันที่ 8 มิถุนำยน ๒๕๖3 
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ตารางท่ี 4 ประชำกรเชิงกลุ่มอำยุ เพศ แนวโน้มวัยพ่ึงพิง/วัยแรงงำน เพ่ือกำรวำงแผนดูแลสุขภำพประชำกร 
             อ ำเภอเมืองร้อยเอ็ด ปี ๒๕๖๓ 

กลุ่มอายุ จ านวน หญิง > ชาย ร้อยละ ประชากร วัยพ่ึงพิง/วัยแรงงาน ปี ๒๕๖๓ วัยพ่ึงพิง/วัยแรงงาน 
กลุ่มอายุ จ านวน หญิง ชาย ญ > ช ร้อยละเพศหญิง ร้อยละเพศชาย 

๑๐๐ + ๔๕ ๓๐ ๑๕ ๑๕ ๐.๐๒ ๐.๐๑ ๒๔,๙๖๙ 
๙๕-๙๙ ๘๑ ๔๓ ๓๘ ๕ ๐.๐๔ ๐.๐๓ 
๙๐-๙๔ ๒๗๔ ๑๗๐ ๑๐๔ ๖๖ ๐.๑๔ ๐.๐๙ 
๘๕-๘๙ ๘๔๗ ๕๔๗ ๓๐๐ ๒๔๗ ๐.๔๕ ๐.๒๕ 
๘๐-๘๔ ๑,๖๙๐ ๑,๐๔๑ ๖๔๙ ๓๙๒ ๐.๘๖ ๐.๕๔ 
๗๕-๗๙ ๒,๙๑๙ ๑,๖๘๙ ๑,๒๓๐ ๔๕๙ ๑.๔๐ ๑.๐๒ ๒๐.๖๗ 
๗๐-๗๔ ๔,๙๗๘ ๒,๘๑๔ ๒,๑๖๔ ๖๕๐ ๒.๓๓ ๑.๗๙ 
๖๕-๖๙ ๖,๑๑๒ ๓,๓๒๙ ๒,๗๘๓ ๕๔๖ ๒.๗๖ ๒.๓๐ 
๖๐-๖๔ ๘,๐๒๓ ๔,๒๔๔ ๓,๗๗๙ ๔๖๕ ๓.๕๑ ๓.๑๓ 
๕๕-๕๙ ๙,๓๕๕ ๔,๙๗๔ ๔,๓๘๑ ๕๙๓ ๔.๑๒ ๓.๖๓ ๗๐,๓๓๐ 
๕๐-๕๔ ๑๐,๓๑๓ ๕,๔๓๒ ๔,๘๘๑ ๕๕๑ ๔.๕๐ ๔.๐๔ 
๔๕-๔๙ ๑๐,๕๓๒ ๕,๓๘๑ ๕,๑๕๑ ๒๓๐ ๔.๔๕ ๔.๒๖ 
๔๐-๔๔ ๘,๖๓๙ ๔,๔๐๐ ๔,๒๓๙ ๑๖๑ ๓.๖๔ ๓.๕๑ 
๓๕-๓๙ ๗,๙๓๖ ๓,๘๘๒ ๔,๐๕๔ - ๑๗๒ ๓.๒๑ ๓.๓๖ 
๓๐-๓๔ ๗,๒๖๕ ๓,๓๖๖ ๓,๘๙๙ -  ๕๓๓ ๒.๗๙ ๓.๒๓ ๕๘.๒๑ 
๒๕-๒๙ ๗,๘๙๘ ๓,๖๖๐ ๔,๒๓๘ - ๕๗๘ ๓.๐๓ ๓.๕๑ 
๒๐-๒๔ ๘,๓๙๒ ๓,๙๔๔ ๔,๔๔๘ - ๕๐๔ ๓.๒๖ ๓.๖๘ 
๑๕-๑๙ ๗,๕๘๑ ๓,๖๖๔ ๓,๙๑๗ -   ๒๕๓ ๓.๐๓ ๓.๒๔ ๒๕,๕๑๓ 
๑๐-๑๔ ๗,๓๐๗ ๓,๕๕๘ ๓,๗๔๙ -  ๑๙๑ ๒.๙๕ ๓.๑๐ 

๕-๙ ๖,๑๔๒ ๒,๙๗๖ ๓,๑๖๖ -   ๑๙๐ ๒.๔๖ ๒.๖๒ 
๑-๔ ๓,๙๐๗ ๑,๘๑๘ ๒,๐๘๙ -  ๒๗๑ ๑.๕๐ ๑.๗๓ ๒๑.๑๒ 
<๑ ปี ๕๗๖ ๒๙๖ ๒๘๐ ๑๖ ๐.๒๕ ๐.๒๓ 
รวม ๑๒๐,๘๑๒ ๖๑,๒๕๘ ๕๙,๕๕๔ ๑,๗๐๔ ๕๐.๗๑ ๔๙.๒๙ 

 

หญิง > ชาย ๑,๗๐๔ 
     

ที่มา : ข้อมูลจำก HDC ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด วันที่ 8 มิถุนำยน ๒๕๖3 
 

5.3 สถิติกำรเจ็บป่วยและเสียชีวิต (๑ – ๕ อันดับหรือพิจำรณำจำกอัตรำกำรเสียชีวิตที่สูง)  พร้อม 
กำรวิเครำะห์แนวโน้มกำรเกิดโรคระบำดร้ำยแรงหรือปัญหำสุขภำพของประชำชนในอนำคตและแนวทำง  
กำรเฝ้ำระวังป้องกันกำรแพร่ระบำดในอนำคต 

5.4 ปัญหำสุขภำพที่ส ำคัญในพ้ืนที่ อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด ได้วิเคราะห์สถานะสุขภาพ เพ่ือจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 
โดยใช้การจัดล าดับความส าคัญของปัญหาและได้จัดประเภท ได้แก่  

- โรคไม่ติดต่อ ๗ โรค ได้แก่ โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจขาดเลือด โรคหลอดเลือดสมอง 
โรคมะเร็งตับและท่อน  าดี อนามัยแม่และเด็กและพัฒนาการเด็ก และอุบัติเหตุ  

- โรคติดต่อ ๔ โรคที่ส าคัญ ได้แก่ โรคไข้เลือดออก อุจจาระร่วง อาหารเป็นพิษ ปอดบวม 
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ตารางที่ 5 สำเหตุกำรตำย 10 อันดับแรก อ ำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ปี 2563 
ล าดับ ชื่อโรค ชาย หญิง รวม 

1 วัยชรำ 17 21 38 
2 สมองฝ่อมีเขตรอบ 11 17 28 
3 เบำหวำนชนิดที่ไม่ต้องพ่ึงอินซูลิน ไม่มีภำวะแทรกซ้อน 13 14 27 
4 มะเร็งท่อน้ ำดีในตับ 14 8 22 
5 ควำมดันโลหิตสูงไม่ทรำบสำเหตุ (ปฐมภูมิ) 12 9 21 

6 
โรคอัมพำตฉับพลัน ไม่ระบุว่ำเกิดจำกเลือดออกหรือเนื้อสมองตำยเพรำะ
ขำดเลือด 12 6 18 

7 หัวใจล้มเหลว ไม่ระบุรำยละเอียด 9 3 12 
8 หลอดลมอักเสบเฉียบพลัน 8 4 12 
9 หัวใจล้มเหลว 9 2 11 

10 เนื้องอกร้ำยของหลอดลมและปอด 9 0 9 
ตารางที่ 6 แสดงสำเหตุกำรป่วยของผู้ป่วยนอกตำมกลุ่มโรค 10 อันดับแรก จังหวัดร้อยเอ็ด ปีงบประมำณ2563 

ชื่อกลุ่ม (298 โรค) ชาย หญิง รวม 
104 เบำหวำน 111,743 216,226 327,969 
145 ควำมดันโลหิตสูงที่ไม่มีสำเหตุน ำ 111,455 184,072 295,527 
207 เนื้อเยื่อผิดปกติ 81,933 131,509 213,442 
167 กำรติดเชื้อของทำงเดินหำยใจส่วนบนแบบเฉียบพลันอ่ืน ๆ 83,088 110,366 193,454 
181 ควำมผิดปกติอ่ืน ๆ ของฟันและโครงสร้ำง 66,704 83,308 150,012 
185 โรคอ่ืน ๆ ของหลอดอำหำร กระเพำะและดูโอเดนัม 32,330 51,007 83,337 
281 กำรบำดเจ็บระบุเฉพำะอ่ืนๆ ไม่ระบุเฉพำะและหลำยบริเวณ
ในร่ำงกำย 

44,047 26,207 70,254 

206 พยำธิสภำพของหลังส่วนอื่น ๆ 24,813 39,103 63,916 
199 โรคอ่ืน ๆ ของผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง 23,924 31,974 55,898 
180 ฟันผุ 20,548 25,816 46,364 
165 คออักเสบเฉียบพลันและต่อมทอนซิลอักเสบเฉียบพลัน 18,987 26,818 45,805 

 
    6. ศาสนาและวัฒนธรรม 

6.1 ศำสนำและวัฒนธรรมอ ำเภอเมืองร้อยเอ็ด 
  กำรศำสนำ ประชำชนส่วนใหญ่นับถือศำสนำพุทธ ร้อยละ ๙๙.๗๒ และนับถือศำสนำอ่ืน ร้อยละ ๐.๒๘  
มีสถำบันหรือองค์กรทำงศำสนำ ดังนี้ 

- วัดและท่ีพักสงฆ์ จ ำนวน 179 แห่ง (มหำนิกำย ๑53 แห่ง ธรรมยุต 15 แห่ง) 
- มัสยิด จ ำนวน ๑ แห่ง 
- โบสถ์ จ ำนวน 5 แห่ง 
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6.2 ควำมเชื่อ ประเพณี และพิธีกรรม 
          1) ประเพณีบุญผะเหวดร้อยเอ็ด ปกติงำนบุญผะเหวดหรือเทศน์มหำชำติภำคอีสำน จะมีกำรแห่พระ
เวสสันดรเข้ำเมืองด้วยควำมครึกครื้น และมีมหรสพสมโภชในตอนกลำงคืน รุ่งขึ้นก็จะเป็นพิธีเทศน์มหำชำติ 
จังหวัดร้อยเอ็ดได้ก ำหนดให้กำรจัดงำนบุญผะเหวดร้อยเอ็ดเป็นงำนประจ ำปีของจังหวัด เพ่ือให้เกิด  
ควำมเหมำะสมและสะดวกแก่ผู้ร่วมงำน จังหวัดจึงจัดขบวนแห่ทั้ง ๑๓ กัณฑ์ และขบวนน ำอีก ๑ ขบวน ในเช้ำ
วันแรกของงำน โดยมีกำรประกวดแข่งขันแต่ละกัณฑ์ ว่ำกัณฑ์ใดจะตกแต่งได้เหมำะสมกับต ำนำนเวสสันดร
ชำดก และเป็นกำรแสดงให้เห็นประวัติควำมเป็นมำตำมต ำนำนเวสสันดรชำดกที่ยิ่งใหญ่ตระกำรตำ  ในกำร
จัดเตรียมงำน สถำนที่จัดงำนปะร ำประธำน ปะร ำสงฆ์ และปะร ำแขกรับเชิญอยู่บนถนนสุนทรเทพหน้ำทำงเข้ำ
บึงพลำญชัย โดยตั้งอัฒจันทร์เรียงไปตำมแนวถนนสุนทรเทพเพ่ือให้ประชำชนนั่งชม 

2) ประเพณีวัฒนธรรม บำยศรีสมโภชพระสังกัจจำยน์ อ ำเภอเมืองร้อยเอ็ด สถำนที่จัดงำน สวนสมเด็จ
พระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ดและวัดสระทอง ต ำบลในเมือง อ ำเภอเมืองร้อยเอ็ด ประชำชนส่วนใหญ่ในพื้นที่นับถือ
ศำสนำพุทธ มีวัดเป็นสถำนที่ประกอบพิธีกรรมทำงศำสนำในเกือบทุกหมู่ บ้ำน/ชุมชน นอกจำกนี้ยังมี
ขนบธรรมเนียมประเพณีเก่ำแก่ที่ยังคงเป็นเอกลักษณ์ ของพ้ืนที่ที่ยังได้รับกำรอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมและ
ขนบธรรมเนียมประเพณีของประชำชนในเขตพ้ืนที่อ ำเภอเมืองร้อยเอ็ด รวมทั้งกำรแต่งกำย กำรท ำบุญ งำนรื่นเริง
ต่ำง ๆ จะเป็นเช่นเดียวกับขนบธรรมเนียมและประเพณีของชำวอีสำนโดยทั่วไป ควำมเข้มแข็งของศำสนำพุทธและ
วัฒนธรรมท้องถิ่นมีอิทธิพลต่อกำรด ำเนินชีวิตของประชำชนและสังคมโดยรวม แนวโน้มสถำนกำรณ์ในอนำคต
สำมำรถกระตุ้นส่งเสริมให้ประชำชนในพ้ืนที่เกิดควำมเข้มแข็ง ควำมรู้รัก สำมัคคี มำกยิ่งขึ้น 
ที่มา : ส ำนักงำนพระพุทธศำสนำจังหวัดร้อยเอ็ดและส ำนักงำนวัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด วันที่ 8 มิถุนำยน ๒๕๖3 

     

    7. การคมนาคม  

    ด้ำนกำรคมนำคมสำมำรถเดินทำงได้ ๒ ทำง 
7.1 ทำงรถยนต์ มีรถโดยสำรประจ ำทำงให้บริกำรประจ ำระหว่ำงอ ำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด  

ถึงกรุงเทพมหำนคร โดยใช้เวลำเดินทำง ๖ ชั่วโมง อ ำเภออ่ืนและจังหวัดใกล้เคียง รวมทั้งจังหวัดในภูมิภำคอ่ืน
โดยสะดวก  ตลอดจนสำมำรถเดินทำงไปยังสำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำวและเวียดนำม โดยใช้เส้นทำง 
ผ่ำนไปจังหวัดมุกดำหำรและอุบลรำชธำนี 

7.2 ทำงอำกำศ ท่ำอำกำศยำนตั้งอยู่ในเขต อ ำเภอธวัชบุรี ห่ำงจำกอ ำเภอเมืองร้อยเอ็ด ๑๑ กิโลเมตร  
มีเที่ยวบินระหว่ำงกรุงเทพฯ ดอนเมือง - ร้อยเอ็ด โดยสำยกำรบินของบริษัทนกแอร์ จ ำกัด วันละ ๒ เที่ยว คือ ช่วงเช้ำ 
และค่ ำ  และสำยกำรบินไทยนกแอร์เอเชีย จ ำกัด วันละ ๒ เที่ยว คือ ช่วงเช้ำและค่ ำรวมวันละ ๔ เที่ยวบินทุกวัน 

อ ำเภอเมืองร้อยเอ็ดเป็นอ ำเภอขนำดใหญ่ เป็นศูนย์กลำงกำรคมนำคมที่สะดวก มีควำมพร้อมทำงด้ำน
โครงสร้ำงพ้ืนฐำนที่ดี และมีควำมสำมำรถในด้ำนกำรบริกำรเป็นอย่ำงดี เป็นที่ตั้งของสถำนศึกษำ สถำนที่รำชกำร 
สถำนบริกำรในด้ำนต่ำง เช่น ธนำคำรพำณิชย์ จ ำนวนมำก สำมำรถรองรับกำรเติบโตทำงด้ำนเศรษฐกิจและ  
กำรท่องเที่ยวได้ด ีตลอดจนสำมำรถติดต่อประสำนงำน ข้อมูลต่ำง ๆ กับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ได้อย่ำงรวดเร็ว   
 

   8. ด้านเศรษฐกิจ 

8.1 ด้ำนกำรเกษตร อ ำเภอเมืองร้อยเอ็ดมีพ้ืนที่ท ำกำรเกษตรทั้งสิ้น จ ำนวน ๑๙๙,๕๕๑ ไร่ มีเกษตรกร      
จ ำนวน ๑๕,๙๒๗ ครัวเรือน ซึ่งสภำพทำงกำรผลิตพืชเศรษฐกิจที่ส ำคัญ ๆ จ ำแนกได้ ดังนี้ 

      -  พ้ืนที่ท ำนำ    จ ำนวน    ๑๙๓,๒๐๘     ไร่ 
 -  พ้ืนที่ท ำสวน (ไม้ผล)     จ ำนวน        ๑,๖๒๙     ไร่ 
 -  พ้ืนที่ปลูกพืชผัก พืชฤดูแล้งและอ่ืน ๆ  จ ำนวน        ๔,๗๑๔     ไร่ 
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 -  กลุ่มแม่บ้ำนเกษตรกร จ ำนวน ๑๐๓ กลุ่มสมำชิก สมำชิก จ ำนวน ๑,๕๙๔ รำย 
 -  กลุ่มยุวเกษตรกร จ ำนวน ๑๓ กลุ่ม สมำชิก จ ำนวน ๒๕๓ รำย 
 -  กลุ่มส่งเสริมอำชีพ จ ำนวน ๙ กลุ่ม อำทิ กลุ่มวิสำหกิจชุมชน แปรรูปข้ำวหอมมะลิ เป็นแป้งข้ำว

หอมมะลิเพื่อทดแทนกำรใช้แป้งสำลี บ้ำนเล้ำ หมู่ที่ ๓ ต ำบลหนองแก้ว อ ำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด  
 พืชเศรษฐกิจหลักที่ส ำคัญ ข้ำวหอมมะลิ ข้ำวเหนียว ถือเป็นพืชเศรษฐกิจส ำคัญของอ ำเภอเมือง

ร้อยเอ็ด ยังมีพืชเศรษฐกิจส ำคัญอ่ืนๆ ที่เกษตรกรนิยมปลูกเพ่ือเพ่ิมรำยได้ ได้แก่ ข้ำวโพดหวำน ถั่วลิสง ยำสูบ
พันธุ์เตอร์กิส แตงโม งำด ำ อ ำเภอเมืองมีชื่อเสียงเป็นแหล่งข้ำวหอมมะลิที่ดีที่สุดของจังหวัด อยู่ที่บ้ำนสงเปลือย 
หมู่ที่ ๕ ต ำบลเมืองทอง อ ำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 

 โครงกำรที่ด ำเนินกำร 
- โครงกำรศูนย์ส่งเสริมและผลิตเมล็ดพันธุ์ชุมชน จ ำนวน ๑๕ ศูนย์ 
- โครงกำรศูนย์บริกำรและถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรเกษตรประจ ำต ำบล จ ำนวน ๑๔ ศูนย์ 
- โครงกำรยกระดับกำรผลิตข้ำวหอมมะลิ ภำยใต้แผนปฏิบัติรำชกำรกลุ่มจังหวัด ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๕๙ 
- ด ำเนินงำนขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้ำวนำปี ๒๕๖๐/๖๑ เป้ำหมำย ๙,๕๔๗ ครัวเรือน 

 ที่มา  :  ส ำนักงำนเกษตรอ ำเภอเมืองร้อยเอ็ด ณ วันที่ 8 มิถุนำยน ๒๕๖๒ 
 

8.2 ด้ำนกำรพัฒนำชุมชน  
 กำรด ำเนินงำนหมู่บ้ำนเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อนหมู่บ้ำนเศรษฐกิจพอเพียง ปีงบประมำณ 

พ.ศ.๒๕๖๓  มีหมู่บ้ำนเศรษฐกิจพอเพียงที่ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณ จ ำนวน ๒๑ หมู่บ้ำน ประกอบด้วย 
 1) บ้ำนเขวำเหล่ำ หมู่ที่ ๒ ต ำบลรอบเมือง 
 2) บ้ำนหัวแฮด หมู่ที่ ๓ ต ำบลรอบเมือง 
 3) บ้ำนโนนม่วง หมู่ที่ ๓ ต ำบลโนนตำล 
 4) บ้ำนแคน หมู่ที่ ๒ ต ำบลแคนใหญ่ 
 5) บ้ำนหนองบัวห้ำว หมู่ที่ ๗ ต ำบลแคนใหญ่ 
 6) บ้ำนเหล่ำ หมู่ที่ ๙ ต ำบลแคนใหญ่ 
 7) บ้ำนดงเค็งแสบง หมู่ที่ ๙ ต ำบลปอภำร 
 8) บ้ำนดงเค็ง หมู่ที่ ๙ ต ำบลสะอำดสมบูรณ์ 
 9) บ้ำนหนองผือ หมู่ที่ ๑๓ ต ำบลสะอำดสมบูรณ์ 

        10) บ้ำนสังข์ หมู่ที่ ๘ ต ำบลสีแก้ว 
        11) บ้ำนหนองตำไก้ หมู่ที่ ๑๖ ต ำบลสีแก้ว 
        12) บ้ำนหนองตำไก้ หมู่ที่ ๑๗ ต ำบลสีแก้ว 
        13) บ้ำนหนองจิก หมู่ที่ ๑๒ ต ำบลดงลำน 
        14) บ้ำนโนนสะอำด หมู่ที่ ๖ ต ำบลขอนแก่น 

                 15) บ้ำนขอนแก่น หมู่ที่ ๑๓ ต ำบลขอนแก่น 
                 16) บ้ำนเมืองทอง หมู่ที่ ๒ ต ำบลเมืองทอง 
                 17) บ้ำนหนองผ ำ หมู่ที่ ๗ ต ำบลหนองแก้ว 
 18) บ้ำนโนนน้อย หมู่ที่ ๑๓ ต ำบลหนองแก้ว 
 19) บ้ำนนำโพธิ์ หมู่ที่ ๑ ต ำบลนำโพธิ์ 
 20) บ้ำนดอนไฮ หมู่ที่ ๕ ต ำบลนำโพธิ์ 
 21) บ้ำนหนองเทิง หมู่ที่ ๖ ต ำบลหนองแวง  
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 กองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมือง 
1) ปัจจุบันได้รับอนุมัติ ทั้งสิ้น ๒๐๑ กองทุน และชุมชนเมือง ๑๙ ชุมชน แยกเป็น   

          - กองทุนหมู่บ้ำน ๒๐๑ กองทุน 
          - ชุมชนเมือง ๑๙ กองทุน 
    รวมเงินทุนด ำเนินกำร ๒๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บำท 

2) กองทุนได้รับกำรเพิ่มทุน (AAA) จ ำนวน ๗๔ กองทุน งบ ๑๐๐,๐๐๐ บำท  
    รวมเป็นเงิน ๗๔,๐๐๐,๐๐๐ บำท 

      รวมทุนด ำเนินกำรที่ได้รับจำกรัฐบำล ทั้งสิ้น ๒๙๔,๐๐๐,๐๐๐ บำท 
 สรุปผลกำรด ำเนินงำนกองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมือง 

         1) จ ำนวนกองทุนหมู่บ้ำน ๒๐๑ กองทุน และ ๑๙ ชุมชนเมือง รวมเป็น ๒๒๐ กองทุน   
                       รวมเป็นเงินกองทุน ๒๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บำท 

2) หมู่บ้ำนที่ได้ AAA จ ำนวน ๗๒ กองทุน ได้รับเงินจัดสรรเพิ่มหมู่บ้ำนละ ๑๐๐,๐๐๐ บำท   
รวมเป็นเงิน ๒๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บำท 
                       - หมู่บ้ำนที่ได้ AA จ ำนวน ๑๓๕ กองทุน 
                       - หมู่บ้ำนที่ได้ A   จ ำนวน    ๑  กองทุน 
       เงินเพ่ิมทุนระยะท่ี ๒ จ ำนวน ๒๐๐ กองทุน เป็นเงิน ๔๕,๒๐๐,๐๐๐ บำท 
       เงินเพ่ิมทุนระยะท่ี ๓ จ ำนวน ๑๘๐ กองทุน เป็นเงิน ๑๘๐,๐๐๐,๐๐๐ บำท 

3) จ ำนวนผู้กู้ยืมทั้งสิ้น ๓๐,๓๑๑ รำย 
4) จ ำนวนเงินที่กู้ท้ังสิ้น ๔๙๖,๒๙๙,๐๐๐ บำท  
5) กองทุนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อกำรผลิต ๕๖ กลุ่ม 
6) กองทุนแก้ไขปัญหำควำมยำกจน (กข.คจ.) ๖๘ กลุ่ม 

 กลุ่มองค์กรในเขตพ้ืนที่อ ำเภอเมืองร้อยเอ็ด 
                   1) องค์กรสตรี ๓ คณะ ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย 
                       - คณะกรรมกำรพัฒนำสตรีระดับหมู่บ้ำน (กพ.สม.) ๒๐๑ หมู่บ้ำน (๓,๐๑๕ คน) 
                       - คณะกรรมกำรพัฒนำสตรีระดับต ำบล (กพ.สต.) ๑๔ ต ำบล (๒๘๐ คน) 
                       - คณะกรรมกำรพัฒนำสตรีสระดับอ ำเภอ (กพ.สอ.) ๑ คณะ (๓๐ คน) 

 2) ขับเคลื่อนกองทุนพัฒนำบทบำทสตรีต ำบล ๑๕ ต ำบล (๒๑๙ คน) 
            - คณะอนุกรรมกำรกลั่นกรองและติดตำมกำรด ำเนินงำนกองทุนพัฒนำบทบำทสตรีอ ำเภอ (๑๑ คน) 
            - คณะท ำงำนขับเคลื่อนกองทุนพิจำรณำบทบำทสตรีอ ำเภอ (๑๐ คน)   

 3) ศูนย์ประสำนงำนองค์กำรชุมชนต ำบล (ศอช.ต.) ๑๔ ต ำบล (๓๐๐ คน) 
         4) ศูนย์ประสำนงำนองค์กำรชุมชนระดับอ ำเภอ (ศอช.อ.) ๑ คณะ (คณะกรรมกำร ๓๐ คน) 
         5) ผู้น ำอำสำพัฒนำชุมชน ๑๔ ต ำบล (๒๘คน) 
         6) อำสำสมัครพัฒนำชุมชุน ๒๐๑ หมู่บ้ำน ๆ ละ ๔ คน รวมเป็น ๘๐๔ หมู่บ้ำน 
         7) เครือข่ำยกลุ่มออมทรัพย์เพื่อกำรผลิตระดับต ำบล ๑๔ ต ำบล (๒๘ คน) 
         8) เครือข่ำยกลุ่มออมทรัพย์เพื่อกำรผลิตระดับอ ำเภอ ๑ คณะ (๓๐ คน) 
         9) เครือข่ำยกองทุนแม่ของแผ่นดิน ๑ คณะ ๒๐ คน 

 10) เครือข่ำยกองทุนหมู่บ้ำนระดับต ำบล ๑๔ ต ำบล ๑ ชุมชนเมือง (๓๐๐ คน) 
 11) เครือข่ำยกองทุนหมู่บ้ำนระดับอ ำเภอ ๑ คณะ ๒๕ คน 
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 12) เครือข่ำยกองทุน กข.คจ. (โครงกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจน) ระดับต ำบล ๑๔ ต ำบล/
เครือข่ำยกองทุนหมู่บ้ำนระดับอ ำเภอ ๑ คณะ ๒๕ คน 

8.2 ด้ำนกำรพำณิชย์ 
 ร้ำนค้ำอุปโภคบริโภคท่ัวไป ประเภท ห้ำงสรรพสินค้ำและมินิมำร์ท  

  - ห้ำงร้อยเอ็ดพลำซ่ำ      - ห้ำงเทสโก้ โลตัส   
  - เทสโก้ โลตัสเอ็กเพลส      - ห้ำงแม็คโคร   
  - ห้ำงบิ๊กซี        - โกลด์บอลเฮ้ำส์   
  - ห้ำงโรบินสัน     - เซเว่น อีเลฟเว่น   
  - โฮมโปร์     - ไทยเพ่ิมพูนโอมช็อป  
  - เมืองไทย เอำท์เล็ท    - ท็อปเซรำมิค 
  - ตลำดรุ่งเจริญ     - ตลำดประตูน้ ำ 
  - วี ช็อป 

 ประเภทห้ำงร้ำน   
       - ร้ำนตรงมินทร์       - ร้ำนวีระเภสัช   
  - ร้ำนงำนดีเลเซอร์ปริ้นส์     - สหพันธ์ทัวร์ 
  - สำกลวิทยำภัณฑ์       - กรุงทองคอมพิวเตอร์     
  - สำมชัยแก๊ส         - ปั๊ม ปตท. (บุญกว้ำง)   
  - กำญจนำพิมพ์ดีด    - ร้ำนสินสยำม    
  - ร้ำนดอกไม้ครูทศพร    - ร้ำนลูกอำชีวะ  

 ศูนย์จ ำหน่ำยของที่ระลึก - สินค้ำ OTOP   
  - โอท็อป เซ็นเตอร์       - ร้ำนจรินทร์  
  - ร้ำนแม่ยวนจิต     - ศูนย์ผ้ำไหมและหัตถกรรม 
 

ปัจจุบันอ ำเภอเมืองร้อยเอ็ด มีกำรลงทุนจำกภำคเอกชนเพ่ิมขึ้น เนื่องจำกอ ำเภอเมืองร้อยเอ็ด  
เป็นศูนย์กลำงกำรค้ำ และกำรคมนำคมที่เชื่อมต่อกับหลำยอ ำเภอ/จังหวัด นอกจำกนั้นกำรขยำยตัว  
ทำงเศรษฐกิจของอ ำเภอมีกำรเติบโตขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง ประกอบกับก ำลังซื้อของประชำชนในพ้ืนที่อ ำเภอภำวะ
เศรษฐกิจของอ ำเภอมีสถำนกำรณ์และแนวโน้มดีขึ้น มีกำรขยำยตัวของธุรกิจค้ำปลีกและค้ำส่งขนำดใหญ่ 
มำด ำเนินธุรกิจในจังหวัดร้อยเอ็ด เช่น ร้อยเอ็ดพลำซ่ำ แม็คโคร โลตัส โฮมโปร   โกลบอลเฮ้ำส์ บิ๊กซี กำรลงทุน
จำกภำคเอกชนดังที่กล่ำวมำ ท ำให้เกิดกำรแข่งขันทำงกำรค้ำในพ้ืนที่ส่งผลดีกับอ ำเภอในเรื่องกำรจ้ำงงำน  
ในพ้ืนที่เพ่ิมข้ึน 

 

8.3 ผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น (OTOP) 
 กำรด ำเนินตำมโครงกำร หนึ่งต ำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) : ผลกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำร  

หนึ่งต ำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) อ ำเภอเมืองร้อยเอ็ด ปี ๒๕๕๙ มีกลุ่มผู้ผลิตสินค้ำ หนึ่งต ำบล หนึ่ง
ผลิตภัณฑ์ ร่วมคัดสรร ๑๘ ผลิตภัณฑ์ ผลกำรคัดสรรได้ ๒ - ๕ ดำว ดังนี้ 

   ๑) รองเท้ำ    ต ำบลในเมือง  ได้   ๕   ดำว 
    ๒) ชุดผ้ำฝ้ำยส ำเร็จรูป   ต ำบลเหนือเมือง  ได้   ๕   ดำว 
    ๓) ปลำร้ำบองสุก    ต ำบลในเมือง  ได้   ๕   ดำว 
    ๔) แค็ปหมูสกำยแล็ป   ต ำบลดงลำน  ได้   ๔   ดำว 
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    ๕) ผ้ำไหมมัดหมี่(ลำยสำบล ำงอ)  ต ำบลปอภำร  ได้   ๔   ดำว 
    ๖) ผ้ำไหมพ้ืนลำยขัดพ้ืนฐำน  ต ำบลในเมือง  ได้   ๔   ดำว 
    ๗) น้ ำมะเม่ำ (ไวน์มะเม่ำ)   ต ำบลรอบเมือง  ได้   ๔   ดำว 
    ๘) แป้งข้ำวหอมมะลิ   ต ำบลหนองแก้ว  ได้   ๔   ดำว 
    ๙) เสื้อสตรีส ำเร็จรูป   ต ำบลในเมือง  ได้   ๔   ดำว 
 ๑๐) น้ ำจิ้มเนื้อย่ำงเกำหลี   ต ำบลในเมือง  ได้   ๓   ดำว 

 ๑๑) เคชทิชชู    ต ำบลรอบเมือง  ได้   ๓   ดำว 
 ๑๒) ธูปหอม    ต ำบลแคนใหญ่  ได้   ๓   ดำว 
 ๑๓) มะพร้ำวอ่อน   ต ำบลในเมือง  ได้   ๓   ดำว 
 ๑๔) งำนประดิษฐ์จำกวัสดุธรรมชำติ ต ำบลในเมือง  ได้   ๓   ดำว 
 ๑๕) หมวกยำงพำรำ   ต ำบลในเมือง  ได้    ๒  ดำว 
ที่มา : ส ำนักงำนพัฒนำชุมชนอ ำเภอเมืองร้อยเอ็ด ณ วันที่ 8 มิถุนำยน ๒๕๖3 

  

8.4 ด้ำนกำรท่องเที่ยว 
อ ำเภอเมืองร้อยเอ็ดมีแหล่งท่องเที่ยวที่ส ำคัญหลำยประเภท อำทิ เช่น โบรำณสถำน วัดวำอำรำม  

สถำนที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชำติ ดังนี้ 
 บึงพลาญชัย ตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่อ ำเภอเมืองร้อยเอ็ด เป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดร้อยเอ็ด มีเกำะ

กลำงบึงขนำดใหญ่มีน้ ำล้อมรอบ เนื้อที่ประมำณ ๒  แสนตำรำงเมตร มีสะพำนเชื่อมสู่เกำะ ๓ ด้ำน เป็นที่
ประดิษฐำนของศำลเจ้ำพ่อหลักเมือง ซึ่งเป็นสถำนที่ศักดิ์สิทธิ์คู่บ้ำนคู่เมือง พระพุทธโคดมมงคลศิริพัฒนำ 
(พุธโธดม) เป็นพระพุทธรูปปำงลีลำขนำดใหญ่และพระรำชำนุสำวรีย์สมเด็จย่ำ ตั้งประดิษฐำนกลำงสวนดอกไม้  
โดยตกแต่งบริเวณอย่ำงสวยงำม มีปลำนำนำชนิด อยู่เป็นจ ำนวนมำกมีพันธุ์ไม้หลำกชนิด ร่มรื่น มีสิ่งก่อสร้ำง
จ ำลอง เช่น ภูพลำญชัยซึ่งมีลักษณะเป็นสวนสัตว์และน้ ำตกจ ำลอง สระบริสุทธิ์ สวนสุขภำพและสนำมเด็กเล่น  
เป็นสถำนที่ท่องเที่ยว ที่พักผ่อนหย่อนใจ  ที่ออกก ำลังกำยของประชำชนที่สวยงำมไม่แพ้ต่ำงประเทศ  และ 
เป็นสถำนที่จัดงำนประเพณีต่ำง ๆ ในเทศกำลส ำคัญของจังหวัดร้อยเอ็ด  

 สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ สร้ำงขึ้นตำมพระรำชประสงค์ของสมเด็จพระศรีนครินทรำบรม
รำชชนนี ทรงมีพระรำชประสงค์ให้มีสวนสำธำรณะในเมือง เพ่ือรักษำพ้ืนที่สีเขียวในเขตเมืองไว้เป็นสมบัติและ 
ใช้ประโยชน์ร่วมกันของประชำชนทรงเสด็จมำเป็นองค์ประธำนในพิธีเปิดสวน พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้ำพ่ีนำง
เธอเจ้ำฟ้ำกัลยำณิวัฒนำ กรมหลวง นรำธิวำสรำชนครินทร์ เมื่อวันที่ ๒๑ มกรำคม พุทธศักรำช ๒๕๒๙ เทศบำล
เมืองร้อยเอ็ด เป็นหน่วยรับผิดชอบควบคุมดูแลรักษำ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์เป็นสวนที่ตั้งอยู่ใจกลำงเมือง 
มีพ้ืนที่ ๑๒๔ ไร่ แบ่งเป็นพ้ืนที่ดิน ๕๙ ไร่ และพ้ืนที่น้ ำ ๖๕ ไร่ ประกอบด้วย  ๓  สว่น  ดังนี้ 

         - ส่วนที่ ๑ ตั้งอยู่ตรงข้ำมศำลำกลำงจังหวัด เป็นที่ตั้งหอนำฬิกำและศำลำจัตุรมุขอันเป็น
สัญลักษณ์แห่งสถำนที่เสด็จพระรำชด ำเนินมำทรงปฏิบัติพระรำชกรณียกิจ เพ่ือบ ำบัดทุกข์ บ ำรุงสุข แก่รำษฎร
จังหวัดร้อยเอ็ด เฉลิมพระเกียรติพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว เนื่องในโอกำสมหำมงคลเฉลิมพระชนมพรรษำ 
๘๐ พรรษำ ๕ ธันวำคม ๒๕๕๐ 

- ส่วนที่ ๒ บึงพลำญชัย เป็นสวนสำธำรณะอยู่กลำงเมืองในเขตเทศบำล ประชำชนใช้เป็นที่
พักผ่อนหย่อนใจ เป็นสถำนที่ใช้จัดงำนประเพณีต่ำง ๆ ในเทศกำลส ำคัญของจังหวัด มีหนองน้ ำขนำดใหญ่ (บึง) 
เป็นเกำะกลำงบึงซึ่งมีอยู่แห่งเดียวในเมืองร้อยเอ็ด 

- ส่วนที่ ๓ เรียกว่ำ บึงน้อย เป็นที่ตั้งสถำนแสดงพันธุ์สัตว์น้ ำ เป็นแหล่งรวบรวมและอนุรักษ์
พันธุ์สัตว์น้ ำพื้นเมือง 
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 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นพิพิธภัณฑสถำนแห่งชำติ ที่จัดตั้งขึ้นตำม
โครงกำรพิพิธภัณฑสถำนแห่งชำติประจ ำเมือง เป็นสถำนที่จัดแสดงและรวบรวมเรื่องรำวน่ำรู้ทุกด้ำนของจังหวัด
ร้อยเอ็ด เดิมทีพิพิธภัณฑ์แห่งชำติร้อยเอ็ด จัดตั้งขึ้นตำมด ำริของท่ำนศำสตรำจำรย์ ดร. ก่อ สวัสดิพำณิชย์ เพ่ือเป็น
พิพิธภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมอีสำน โดยเฉพำะผ้ำไหมและผ้ำพ้ืนเมือง ต่อมำกรมศิลปำกรได้มีนโยบำยจัดตั้งพิพิธภัณฑ์
สถำนแห่งชำติประจ ำเมือง จึงได้ท ำกำรปรับปรุงเพ่ิมเติมเนื้อหำในกำรจัดแสดงให้ครอบคลุมข้อมูลของจังหวัด 
ทุกด้ำน ทั้งด้ำนภูมิศำสตร์ ประวัติศำสตร์ โบรำณคดี บุคคลส ำคัญ วิถีชีวิต ประเพณี ศิลปหัตถกรรมอีสำน สถำนที่
ท่องเที่ยว แหล่งโบรำณสถำนจังหวัดร้อยเอ็ด ทรัพยำกรธรณี ภูมิปัญญำท้องถิ่น ตลอดจนน ำระบบสำรสนเทศ  
กำรท ำหุ่นจ ำลอง และฉำกต่ำงๆ เข้ำมำเสนอเรื่องรำว ท ำให้พิพิธภัณฑสถำนแห่งชำติร้อยเอ็ดเป็นพิพิธภัณฑสถำน
แห่งชำติที่ทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งของกรมศิลปำกร ได้รับกำรประกำศว่ำ เป็นพิพิธภัณฑ์ประจ ำเมืองแห่งแรกของ
ประเทศ เปิดให้ผู้สนใจเข้ำเที่ยวชมทุกวันพุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสำร์ อำทิตย์ ตั้งแต่เวลำ ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลำ ๑๖.๐๐ 
น. วันปิดท ำกำรคือ วันจันทร์ อังคำรและวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตั้งอยู่ถนนเพลินจิต ใกล้กับโรงเรียนร้อยเอ็ด
วิทยำลัย อยู่ในเขตเทศบำลเมืองร้อยเอ็ด 

 สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ าเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด สถำนแสดงพันธุ์สัตว์น้ ำ ตั้งอยู่ข้ำงวัดบึงพระ
ลำนชัย มีพ้ืนที่ประมำณ ๒ ไร่ เป็นโครงกำรที่กรมประมงได้จัดท ำขึ้นตำมนโยบำยของนำยอนุรักษ์ จุรีมำศ  
เพ่ือเฉลิมพระเกียรติพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว เนื่องในวโรกำสพระรำชพิธีมหำมงคลเฉลิมพระชนมพรรษำ 
๖ รอบเป็นที่รวบรวมพันธุ์สัตว์น้ ำจืดท้องถิ่นที่อำศัยในแหล่งน้ ำต่ำงๆ ของภำคอีสำน แสดงพัฒนำกำร  
ควำมเป็นอยู่ของสัตว์น้ ำจืด เป็นแหล่งค้นคว้ำหำควำมรู้ ตลอดจนศึกษำวิธีกำรแพร่พันธุ์ สร้ำงจิตส ำนึกตระหนัก
ถึงควำมส ำคัญในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรสัตว์น้ ำและสิ่งแวดล้อม                                                                                                   

 วัดกลางมิ่งเมือง เป็นวัดเก่ำแก่สมัยอยุธยำตอนปลำย ในอดีตใช้เป็นสถำนที่ประกอบพิธีถือน้ ำ
พิพัฒน์สัตยำ อุโบสถประกอบด้วยลวดลำยวิจิตรพิสดำรสวยงำมประณีต ภำพวำดแสดงพระพุทธประวัติ 
 มีคุณค่ำศิลปะในวัดมีระฆังสูงสวยงำม นักท่องเที่ยวนิยมขึ้นไปที่หอระฆัง ซึ่งท ำให้มองเห็นทัศนียภำพสวยงำม
ของเมืองร้อยเอ็ดสวยงำมมำก เมื่อขึ้นไปแล้วอย่ำลืมอธิฐำนขอพรแล้วตีระฆังให้ได้ยินค ำขอไปถึงสวรรค์ ตั้งอยู่
บนเนินสูง  ถนนสำยผดุงพำนิช ในเทศบำลเมืองร้อยเอ็ด 

 หลวงพ่อวัดพระสังกัจจายน์ เป็นพระคู่บ้ำนคู่เมืองขนำดใหญ่สวยงำม หน้ำตักกว้ำง ๒.๔๗๐ 
เมตร นั่งขัดสมำธิสูง ๒.๗๕ เมตร ประชำชน ข้ำรำชกำร ชำวร้อยเอ็ดเคำรพบูชำนิยมขอพร เพรำะมักจะ
สัมฤทธิผล จนเป็นที่เลื่องลือ ส่วนมำกจะบนด้วยทองค ำเปลวเท่ำอำยุผู้บนตั้งอยู่ในวัดสระทอง ถนนหำยโศรก 
ในตัวเมืองร้อยเอ็ด ใกล้ตลำดสดเทศบำลเมืองร้อยเอ็ด 

 พระพุทธรัตนมงคลมหามุนี (พระเจ้าใหญ่) เป็นพระพุทธรูปปำงประทำนพร สีทองเหลือง
อร่ำม ที่สูงที่สุดในประเทศไทย มีควำมสูง ๑๐๑ ศอก (๖๗.๘๕ เมตร) สร้ำงด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก ที่ฐำน
พระพุทธรูปเป็นห้องพิพิธภัณฑ์จ ำนวน หลำยห้อง ประดิษฐำนอยู่ที่วัดบูรพำภิรำม บนถนนสำยผดุงพำนิช 
ในเขตเทศบำลเมืองร้อยเอ็ด ประชำชนทั่วไปเรียกว่ำ “พระเจ้ำใหญ่วัดบูรพำ” 

 สวนสาธารณะพุทธประวัติ เวสสันดรชาดก ตั้งอยู่บ้ำนน้อยหัวฝำย หมู่ที่ ๘ ต.รอบเมือง  
อ.เมืองร้อยเอ็ด (เริ่มสร้ำงเมื่อ ปี ๒๕๔๕) สร้ำงข้ึนเพื่อรองรับกำรขยำยตัวทำงด้ำนเศรษฐกิจของจังหวัดร้อยเอ็ด
ในอนำคต  เพ่ือพัฒนำให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว และพักผ่อน ออกก ำลังกำย ของรำษฎร พ้ืนที่สวนห้อมล้อมด้วย
บึงขนำดใหญ่ ประกอบด้วยรูปหล่อสวยงำมของพระเวสสันดรชำดกทั้ง ๑๓ กัณฑ์ งบประมำณ จ ำนวน
๒๘,๗๐๐,๐๐๐  บำท  โดยองค์กำรบริกำรส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นผู้ด ำเนินกำร  
ที่มา : ส ำนักงำนกำรท่องเที่ยวและกีฬำจังหวัดร้อยเอ็ด วันที่ 8 มิถุนำยน ๒๕๖3   
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8.5 ด้ำนอุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยว 
  สถำนบริกำรและสถำนประกอบกำรธุรกิจท่องเที่ยว  

                 - ไหมทองอำบอบนวด แอนด์ชำวน่ำและสปำ - ไหมไทยมิวสิคฮอลส์ 
    - โรงเบียร์ ๑๐๑ พำวิลเลี่ยน   - บูซเซอร์ 
    - ร้ำนหมูจุ่ม     - น้ ำเพชรคอฟฟ่ีช๊อฟ 
    - เรือนเพลง     - ฮับไฟว์ ร้อยเอ็ด 
    - ส ำรำญ                         - ร้ำนเรือนเพลง 

  โรงแรม ที่พัก รีสอร์ท      
      - โรงแรมไหมไทย    - โรงแรมเพชรรัชต์กำร์เด้น 
      - โรงแรมสำเกตุนคร    - โรงแรมร่มอินทนินปำร์ค 
      - โรงแรมบรรจง     - กู๊ดวิวโฮมรีสอร์ท 
      - มำเดอ เออ บูทีค รีสอร์ท   - โรงแรมแพรทอง 
      - โรงแรมบัวทอง     - โรงแรม วัน โอ วัน คลำสสิคอินน์ 
      - โรงแรมธนินทรกรีนปำร์ค    - ร้อยเอ็ดรีสอร์ทเรือนริมน้ ำ 
      - พรสรรค์ รีสอร์ท    - บ้ำนนันทิยำรีสอร์ท 
      - ไอยรำ ปำร์ควิว      - แดนสวรรค์ รีสอร์ท 
      - ซิกตี้ไนน์     - รุ่งนภำ รีสอร์ท 
      - เดอะ ทริปเปิลวี    - โรงแรมสำยทิพย์ 
      - เพชรไพลิน ปำร์ค    - จุ่นพำรำไดซ์ รีสอร์ท 
      - นคำทอง อำพร์ทเม้นท์    - เอกพัชร แมนชั่น 

  ภัตตำคำร/ร้ำนอำหำร 
              - บึงหลวง     - ฟอล็คแลนค์ 
           - แคนทอง     - ลำนไท 
      - บ้ำนสวน     - เพชรรัชต์คอฟฟ่ีชอฟ   
               - ไหมไทคอฟฟ่ีชอฟ    - ชำยคำ 
      - ลีลำบำหลี     - เนยสดปำร์ค 
         - สวนอำหำรไผ่ทอง 

โรงแรมในเขตพ้ืนที่อ ำเภอเมืองร้อยเอ็ด ที่สำมำรถให้บริกำรแบบครบวงจร จ ำนวน ๔ แห่ง 
ได้แก่ โรงแรมไหมไทย โรงแรมเพชรรัชต์กำร์เด้น โรงแรมสำเกตุนคร และโรงแรมธนินทรกรีนปำร์ค ส่วนที่เหลือ
จะเป็นโรงแรมที่ให้บริกำรเฉพำะห้องพัก   
ที่มา : กลุ่มงำนบริหำรงำนปกครอง อ ำเภอเมืองร้อยเอ็ด ณ วันที่ 8 มิถุนำยน ๒๕๖3 
 

8.6 ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม        
8.6.1 แหล่งน้ ำที่ส ำคัญในพื้นที่อ ำเภอเมืองร้อยเอ็ด ได้แก่ 

- บึงพลำญชัย มีพื้นที่ ๖๕ ไร่ พ้ืนที่กักเก็บน้ ำ ๔๐๐,๐๐๐ ลูกบำศก์เมตร ต ำบลในเมือง 
        - หนองสิม มีพ้ืนที่ ๔๗ ไร่ หมู่ที่ ๑๓ ต ำบลปอภำร 
                         - หนองใหญ่ มีพ้ืนที่ ๓๒ ไร่ หมู่ที่ ๑๒ ต ำบลปอภำร 
        - หนองเม็ก มีพ้ืนที่ ๖๕ ไร่ ควำมจุ ๓๕๑,๐๐๐ ลูกบำศก์เมตร หมู่ที่ ๘ ต ำบลรอบเมือง 
         - อ่ำงเก็บน้ ำหนองหญ้ำม้ำ มีพ้ืนที่ ๗๘๔ ไร่ หมู่ที่ ๑๗ ต ำบลรอบเมือง 
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        - อ่ำงเก็บน้ ำหนองหญ้ำม้ำ มีพ้ืนที่ ๗๕ ไร่ หมู่ที่ ๔ ต ำบลรอบเมือง 
         - หนองหูลิง มีพ้ืนที่ ๔๓ ไร่ หมู่ที่ ๑ ต ำบลสะอำดสมบูรณ์ 
        - หนองแวง มีพ้ืนที่ ๗๖ ไร่ หมู่ที่ ๔ ต ำบลสะอำดสมบูรณ์ 
        - หนองใหญ่ มีพ้ืนที่ ๓๔ ไร่ หมู่ที่ ๑๐ ต ำบลสะอำดสมบูรณ์ 

ประชำชนในพ้ืนที่ส่วนใหญ่ประกอบอำชีพเกษตรกรรม ต้องใช้น้ ำเพ่ือกำรเกษตร ประมง ปศุสัตว์
และเพ่ืออุปโภค – บริโภค เป็นจ ำนวนมำก ประกอบกับสภำพแหล่งน้ ำในพ้ืนที่อ ำเภอ เมืองร้อยเอ็ด ส่วนใหญ่จะ
ตื้นเขิน และมีกำรบริหำรจัดกำรน้ ำที่ยังไม่มีประสิทธิภำพ ส่งผลให้เกิดกำร ขำดแคลนน้ ำเพ่ือกำรเกษตร ประมง 
ปศุสัตว์ และอุปโภค - บริโภค ควรมีแนวทำงกำรพัฒนำระบบชลประทำนทั้งกำรจัดหำแหล่งน้ ำต้นทุนและกำร
กระจำยน้ ำอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
ที่มา : ส ำนักงำนทรัพยำกรน้ ำภำค ๔ ณ วันที่ 8 มิถุนำยน ๒๕๖3 
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ข้อมูลการวิเคราะห์สถานการณ์การป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน ประเด็นอาหารปลอดภัย (สารเคมีก าจัดศัตรูพืช) 

อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 
 
 

1. การเพาะปลูกในพื้นที่ 
 1.1 ประเภทของพืชท่ีเพาะปลูกในพื้นที่อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 
  อ ำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด มีพ้ืนที่จ ำนวน ๒๗๕,๔๓๗.๔๐ ไร่ หรือประมำณ ๔๔๐.๗๐ 
ตำรำงกิโลเมตร โดยมีพ้ืนที่ส ำหรับกำรเกษตร ร้อยละ 63.54 (เท่ำกับ 174,991.42 ไร่) เมื่อพิจำรณำ
ประเภทของพืชที่เพำะปลูก พบว่ำ ระหว่ำงปี พ.ศ. 2562 - 2563 เกษตรกรเพำะปลูกข้ำวเป็นหลัก คิดเป็น
พ้ืนที่ปลูกข้ำว เท่ำกับ 173,532.67 ไร่ รองลงมำคือข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ เท่ำกับ 1,415 ไร่ และมันส ำปะหลัง 
เท่ำกับ 25.25 ไร่ (ตำรำงท่ี 7) 
 

ตารางท่ี 7 จ ำนวนพื้นที่เพำะปลูกทำงกำรเกษตรของ อ ำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด  
              ปี พ.ศ. 2562 – 2563 จ ำแนกตำมประเภทของพืชที่เพำะปลูก 

ประเภทพืชที่เพาะปลูก จ านวนพื้นที่เพาะปลูก (ไร่) ร้อยละ 
ข้ำว 173,532.67 99.17 
ข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ 1,415 0.81 
อ้อย 18.50 0.01 
ถั่วเหลือง - - 
มันส ำปะหลัง 25.25 0.01 

รวมทั้งหมด 174,991.42 100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
แผนภูมิที่ 1 จ ำนวนพ้ืนที่เพำะปลูกทำงกำรเกษตรของ อ ำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด  
                 ปี พ.ศ. 2562 – 2563 จ ำแนกรำยต ำบล 
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 1.2 จ านวนเกษตรกรจ าแนกตามชนิดของพืชท่ีเพาะปลูกในพื้นที่อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 
  ในระหว่ำงปี พ.ศ. 2562 - 2563 พบประชำชนประกอบอำชีพหลักเป็นเกษตรกร จ ำนวน 

18,397 คน เมื่อจ ำแนกเกษตรกรตำมชนิดของพืชที่เพำะปลูกพบว่ำ เกษตรกรเพำะปลูกข้ำวมำกที่สุดจ ำนวน 

18,142 คนคิดเป็นร้อยละ 98.61 รองลงมำคือ ข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ จ ำนวน 249 คน เท่ำกับร้อยละ 1.35 
และ อ้อย รวมถึงมันส ำปะหลัง จ ำนวน 3 คน เท่ำกับ ร้อยละ 0.02 มีจ ำนวนเท่ำกันทั้ง 2 ชนิด (ตำรำงที่ 8) 
 

ตารางท่ี 8 จ ำนวนเกษตรกรของอ ำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ปี พ.ศ. 2562 - 2563 จ ำแนกตำม   
               ประเภทของพืชที่เพำะปลูก 

ประเภทพืชที่เพาะปลูก จ านวนเกษตรกร (คน) ร้อยละ 
ข้ำว 18,142 98.61 
ข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ 249 1.35 
อ้อย 3 0.02 
ถั่วเหลือง - 

 

มันส ำปะหลัง 3 0.02 
รวม 18,397.42 100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิที่ 2 จ ำนวนเกษตรกรของอ ำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ปี พ.ศ. 2562 - 2563 จ ำแนกรำยต ำบล 
 

 1.3 ด้านเกษตรปลอดภัย   
  กำรส่งเสริมกำรผลิตทำงกำรเกษตรที่ปลอดภัยและได้มำตรฐำน โดยเฉพำะข้ำว มีเกษตรกรได้รับ
กำรส่งเสริมกำรผลิตข้ำวปลอดภัย ปี 2563 จ ำนวน 591 รำย รวมพ้ืนที่ 3596.50 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 2.07 
ของพ้ืนที่นำทั้งหมด ซึ่งกระจำยอยู่ใน 5 ต ำบล ดังนี้  

1) ต ำบลปอภำร             มีจ ำนวน 270  ไร่ 
2) ต ำบลแคนใหญ่           มีจ ำนวน 967.25  ไร่ 
3) ต ำบลขอนแก่น           มีจ ำนวน 1,740.25  ไร่ 
4) ต ำบลสะอำดสมบูรณ์    มีจ ำนวน 2,301  ไร่ 
5) ต ำบลนำโพธิ์         มีจ ำนวน 2,301 ไร่ 
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แผนภูมิที่ 3 จ ำนวนพื้นที่เพำะปลูกเกษตรปลอดภัย (ไร่) ปี พ.ศ. 2562 - 2563 จ ำแนกรำยต ำบล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภูมิที่ 4 จ ำนวนเกษตรกรที่เพำะปลูกเกษตรปลอดภัย (รำย) ปี พ.ศ. 2562 - 2563 จ ำแนกรำยต ำบล 
 

เครือข่ำยที่เก่ียวข้องกับกำรขับเคลื่อนเกษตรปลอดภัยและนโยบำยอำหำรปลอดภัยในพ้ืนที่อ ำเภอ
ประกอบด้วยหน่วยงำน ดังนี้ 

1) ศูนย์เรียนรู้กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตรอ ำเภอเมืองร้อยเอ็ด ต ำบลเมืองทอง 
2) ศูนย์เรียนรู้กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตรอ ำเภอเมืองร้อยเอ็ดเครือข่ำย ต ำบลปอภำร  
3) ศูนย์เรียนรู้กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตรอ ำเภอเมืองร้อยเอ็ดเครือข่ำย ต ำบลแคนใหญ่ 
4) ศูนย์เรียนรู้กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตรอ ำเภอเมืองร้อยเอ็ดเครือข่ำย ต ำบลขอนแก่น 
5) ศูนย์เรียนรู้กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตรอ ำเภอเมืองร้อยเอ็ดเครือข่ำย ต ำบลสะอำดสมบูรณ์ 
6.) ศูนย์เรียนรู้กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตรอ ำเภอเมืองร้อยเอ็ดเครือข่ำย ต ำบลนำโพธิ ์
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แผนภูมิที่ 5 จ ำนวนเครือข่ำยที่เก่ียวข้องกับกำรขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์และนโยบำยอำหำรปลอดภัย (กลุ่ม) 
 

2. การใช้สารเคมีทางการเกษตรพื้นที่อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด   
เมื่อพิจำรณำจ ำนวนเกษตรกรผู้ที่ใช้สำรเคมีฯ ในระดับต ำบล พบว่ำต ำบลที่มีกำรใช้สำรเคม ี

ก ำจัดศัตรูพืช มำกที่สุด คือ ต ำบลในเมือง จ ำนวน 25 รำย รองลงมำคือต ำบลรอบเมือง จ ำนวน 9 รำย และ
ต ำบลดงลำน จ ำนวน 8 รำย ตำมล ำดับ  

ตารางท่ี 9 จ ำนวนเกษตรกรที่มีกำรใช้สำรเคมีทำงกำรเกษตรของพ้ืนที่อ ำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด  
               ปี พ.ศ. 2563 จ ำแนกรำยต ำบล 

ต าบล จ านวน (ราย) 
ต ำบลในเมือง 25 

ต ำบลรอบเมือง 9 

ต ำบลเหนือเมือง 3 

ต ำบลขอนแก่น 5 

ต ำบลนำโพธิ์ 1 

ต ำบลสะอำดสมบูรณ์ 2 

ต ำบลสีแก้ว 2 

ต ำบลปอภำร 5 

ต ำบลโนนรัง 0 

ต ำบลหนองแก้ว 7 

ต ำบลหนองแวง 3 

ต ำบลดงลำน 8 

ต ำบลแคนใหญ่ 2 

ต ำบลโนนตำล 2 

ต ำบลเมืองทอง 1 
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3. ข้อมูลอัตราป่วยจากพิษสารเคมีก าจัดศัตรูพืช 
 

ตารางที่ 10 จ ำนวนผู้ป่วย และอัตรำป่วยจำกพิษสำรเคมีก ำจัดศัตรูพืช ปี พ.ศ. 2563 อ ำเภอเมืองร้อยเอ็ด  
                  จังหวัดร้อยเอ็ด 

ต าบล 
ประชากร
เป้าหมาย 

รวมพิษสารก าจัดศัตรูพืช สารก าจัดแมลง สารก าจัดวัชพืช สารก าจัดศัตรูพืชอื่นๆ 
ป่วย อัตรา ป่วย อัตรา ป่วย อัตรา ป่วย อัตรา 

 ในเมือง  27,766.00 - - - - - - - - 
 รอบเมือง  13,124.00 1.00 7.62 1.00 7.62 - - - - 
 เหนือเมือง  22,078.00 - - - - - - - - 
 ขอนแก่น  6,908.00 - - - - - - - - 
 นำโพธิ์  4,059.00 - - - - - - - - 
 สะอำดสมบูรณ์  7,447.00 1.00 13.43 - - - - 1.00 13.43 
 สีแก้ว  10,568.00 1.00 9.46 1.00 9.46 - - - - 
 ปอภำร (ปอพำน)  6,368.00 1.00 15.70 - - - - 1.00 15.70 
 โนนรัง  5,350.00 1.00 18.69 - - - - 1.00 18.69 
 หนองแก้ว  6,170.00 - - - - - - - - 
 หนองแวง  7,131.00 2.00 28.05 2.00 28.05 - - - - 
 ดงลำน  6,611.00 3.00 45.38 - - - - 3.00 45.38 
 แคนใหญ่  3,344.00 - - - - - - - - 
 โนนตำล  4,248.00 1.00 23.54 - - - - 1.00 23.54 
 เมืองทอง  4,022.00 - - - - - - - - 
 

 
แผนภูมิที่ 6 จ ำนวนผู้ป่วย และอัตรำป่วยจำกพิษสำรเคมีก ำจัดศัตรูพืช ปี พ.ศ. 2563 อ ำเภอเมืองร้อยเอ็ด     
                จังหวัดร้อยเอ็ด แยกรำยต ำบล 
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4. การเฝ้าระวัง ป้องกันโรคจากพิษสารเคมีก าจัดศัตรูพืช 
 ในปี พ.ศ. 2563 มีเกษตรกรที่ได้รับกำรตรวจคัดกรองควำมเสี่ยงโดยกำรเจำะเลือดเพ่ือตรวจ 
หำเอนไซม์โคลีนเอสเตอเรส จ ำนวน 6,783 คน เป็นผู้ที่มีผลกำรตรวจเลือดเสี่ยง จ ำนวน 1,252 คน 
ไม่ปลอดภัย จ ำนวน 926 คน   
   

ตารางท่ี 11 ผลกำรตรวจเอนไซม์โคลีนเอสเตอเรสในเกษตรกร ปี พ.ศ. 2563 อ ำเภอเมืองร้อยเอ็ด  
                จังหวัดร้อยเอ็ด แยกรำยต ำบล 

ชื่อต าบล จ านวนตรวจ ปกต ิ ปลอดภัย มีความเสี่ยง ไม่ปลอดภัย 
ต ำบลในเมือง 327 175 63 52 37 
ต ำบลรอบเมือง 662 386 84 144 48 
ต ำบลเหนือเมือง 560 312 88 102 58 
ต ำบลขอนแก่น 740 352 194 115 79 
ต ำบลนำโพธิ์ 412 145 96 87 84 
ต ำบลสะอำดสมบูรณ์ 361 131 91 84 55 
ต ำบลสีแก้ว 511 178 142 94 97 
ต ำบลปอภำร 534 201 157 118 58 
ต ำบลโนนรัง 143 44 36 28 35 
ต ำบลหนองแก้ว 691 285 142 119 145 
ต ำบลหนองแวง 316 121 89 57 49 
ต ำบลดงลำน 783 377 169 138 99 
ต ำบลแคนใหญ่ 253 138 58 36 21 
ต ำบลโนนตำล 197 77 67 24 29 
ต ำบลเมืองทอง 293 115 92 54 32 

รวม 6,783 3,037 1,568 1,252 926 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิที่ 7 ผลกำรตรวจเอนไซม์โคลีนเอสเตอเรสในเกษตรกร ปี พ.ศ. 2563 อ ำเภอเมืองร้อยเอ็ด  
                จังหวัดร้อยเอ็ด แยกรำยต ำบล 
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แผนภูมิที่ 8 ร้อยละข้อมูลผลกำรคัดกรองควำมเสี่ยงต่อสุขภำพจำกกำรสัมผัสสำรเคมีทำงกำรเกษตร  
                ปี พ.ศ. 2563 อ ำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด แยกรำยต ำบล 
 

ผลกำรตรวจตัวอย่ำงผักที่ด ำเนินกำรส่งตรวจสำรเคมีก ำจัดศัตรูพืชตกค้ำง ระดับอ ำเภอเมือง
ร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ปี พ.ศ. 2563 สุ่มตรวจ 386 ตัวอย่ำง พบปลอดภัยร้อยละ 98.70 (ปี 2562 
ปลอดภัยร้อยละ 89.17) 
ตารางท่ี 12 ผลกำรตรวจตัวอย่ำงผักที่ด ำเนินกำรส่งตรวจสำรเคมีก ำจัดศัตรูพืชตกค้ำง  
                ระดับอ ำเภอเมืองร้อยเอ็ด  จังหวัดร้อยเอ็ด ปี พ.ศ. 2563 

ชนิดของผัก 

การตรวจด้วยชุดทดสอบ OC Kit  
(ยาฆ่าแมลง 2 กลุ่ม) 

การตรวจด้วยชุดทดสอบ GPO -TM Kit 
(ยาฆ่าแมลง 4 กลุ่ม) 

จ านวนที่
ตรวจสอบ 

ร้อยละที่พบ
สารเคมีตกค้าง 

จ านวนที่
ตรวจสอบ 

ร้อยละที่พบ
สารเคมีตกค้าง 

คะน้ำ 75 2.67 75 2.67 
ถั่วฝักยำว 68 0 68 0 
พริก 44 4.55 34 4.55 
กวำงตุ้ง 47 0 47 0 
สะระแหน่ 32 0 32 0 
ต้นหอม 43 0 0 0 
มะเขือเปรำะ 45 0 45 0 
ขึ้นฉำ่ย 32 3.13 52 3.13 

 

ในปี พ.ศ. 2563 พ้ืนที่อ ำเภอเมืองร้อยเอ็ด ได้ด ำเนินกำรเก็บตัวอย่ำงน้ ำ และดินจำกพ้ืนที่
เกษตรกรรมของ ปี พ.ศ. 2563 จ ำนวน 6 ต ำบล ผลกำรตรวจไม่พบสำรเคมีปนเปื้อน (ตำรำงที่ 13)  
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ตารางท่ี 13 รำยละเอียดสถำนที่และตัวอย่ำงจำกพ้ืนที่เกษตรกรรมของ ปี พ.ศ.2563  
                 พ้ืนทีอ่ ำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด แยกรำยต ำบล 

ล าดับ 
สถานที่ รายละเอียด ผลการตรวจ 

หมู่ ต าบล ดิน น้ า ดิน น้ า 
1   1 - 11 แคนใหญ่ ดินนำข้ำว น้ ำบำดำลบ่อตื้น ไม่พบ ไม่พบ 
2   1 - 16 สะอำดสมบูรณ์ ดินปลูกผัก บ่อขุดในพ้ืนที่เกษตรกร ไม่พบ ไม่พบ 
3   1 - 10 ต ำบลเมืองทอง ดินนำข้ำว น้ ำบำดำลบ่อตื้น ไม่พบ ไม่พบ 
4   1 - 14 ต ำบลขอนแก่น ดินนำข้ำว น้ ำบำดำลบ่อตื้น ไม่พบ ไม่พบ 
5   1 - 10 ต ำบลนำโพธิ์ ดินปลูกผัก บ่อขุดในพ้ืนที่เกษตรกร ไม่พบ ไม่พบ 
6   1 - 14 ต ำบลปอภำร ดินนำข้ำว น้ ำบำดำลบ่อตื้น ไม่พบ ไม่พบ 
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แนวทางการวิเคราะห์ข้อมูลการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน ประเด็นอาหารปลอดภัย (สารเคมีก าจัดศัตรูพืช) 

พื้นที่อ าเภอผาขาว จังหวัดเลย  
 
    1. ข้อมูลทั่วไป 
 

 1.1 ที่ตั้งและอาณาเขต   
1.1.1 ที่ตั้งและอาณาเขต  

อ าเภอผาขาว จังหวัดเลย แบ่งการปกครองออกเป็น 5 ต าบล 64 หมู่บ้าน คือ 
   1) ต าบลโนนปอแดง    ประกอบด้วย จ านวน  17  หมู่บ้าน  
   2) ต าบลท่าช้างคล้อง   ประกอบด้วย จ านวน  14  หมู่บ้าน  
   3) ต าบลโนนป่าซาง     ประกอบด้วย จ านวน  12  หมู่บ้าน  
   4) ต าบลบ้านเพิ่ม        ประกอบด้วย จ านวน   9   หมู่บ้าน  
   5) ต าบลผาขาว  ประกอบด้วย จ านวน   12 หมู่บ้าน 

อ าเภอผาขาว มีพ้ืนที่ทั้งหมด 463 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 289,375 ไร่ และมีอาณาเขต
ติดต่อดังนี้ 

ทิศเหนือ  ติดต่อกับ   อ าเภอวังสะพุงและอ าเภอเอราวัณ 
ทิศใต้  ติดต่อกับ   อ าเภอศรีบุญเรือง (จังหวัดหนองบัวล าภู) และอ าเภอภูกระดึง 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ    อ าเภอศรีบุญเรือง (จังหวัดหนองบัวล าภู)   
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ   อ าเภอหนองหิน 

 

1.1.2 แหล่งน้ าสาธารณะ แหล่งน้ าที่ส าคัญมีดังนี้ 
o แหล่งน้ าธรรมชาติเพ่ือการเกษตรที่ส าคัญ มีทั้งหมด 2 สาย ประกอบด้วย 

   ล าห้วยพวย ไหลผ่าน      ต าบลบ้านเพ่ิม ต าบลผาขาว ต าบลโนนปอแดง ต าบลท่าช้างคล้อง  
   ล าห้วยยาง ไหลผ่าน      ต าบลโนนป่าซาง ต าบลท่าช้างคล้อง  

o แหล่งน้ าสร้างข้ึน ประกอบด้วย 
   ฝาย  จ านวน    14 แห่ง 
   อ่างเก็บน้ า จ านวน     1 แห่ง 
   บ่อบาดาล จ านวน    64 แห่ง 
   คลองส่งน้ า จ านวน     1 แห่ง 
 

1.1.3 สภาพภูมิประเทศ  
ลักษณะภูมิประเทศของอ าเภอผาขาว จังหวัดเลย ประกอบด้วยพ้ืนที่ที่มีลักษณะเป็นภูเขาและ

เป็นที่ราบสูง โดยพื้นทีท่ี่เป็นภูเขามีประมาณ ร้อยละ 20 ของพ้ืนที่ทั้งหมด  
 

1.1.4 สภาพภูมิอากาศ  
อ าเภอผาขาว เป็นภูมิอากาศแบบร้อนชื้นสลับแห้ง และมีปริมาณน้ าฝนปานกลาง มีทั้งหมด 3 

ฤดูกาล ได้แก่ ฤดูร้อน ฤดูฝน และฤดูหนาว ดังนี้ 
o ฤดูร้อนอยู่ในช่วงระหว่างเดือนมีนาคม ถึงเดือนพฤษภาคม มีอุณหภูมิโดยเฉลี่ยเท่ากับ 33 

องศาเซลเซียส โดยบางปีพบว่ามีอุณหภูมิสูงถึง 36 องศาเซลเซียส 
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https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B6%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%8D%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%B3%E0%B8%A0%E0%B8%B9
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%B4%E0%B8%99
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o ฤดูฝนอยู่ระหว่างเดือนพฤษภาคม ถึงเดือน สิงหาคม โดยพบว่าช่วงที่มีฝนตกชุกมาที่สุดคือ
เดือน มิถุนายน ปริมาณฝนที่ตกในพ้ืนที่อ าเภอนี้นั้นไม่สามารถจะคาดเดาได้ เพราะมีปริมาณไม่สม่ าเสมอ  
โดยปริมาณน้ าฝนเฉลี่ยต่อปีอยู่ระหว่าง 35 มิลลิเมตร ถึง 65 มิลลิเมตร   

o ฤดูหนาวอยู่ระหว่างเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือน มกราคม โดยได้รับอิทธิพลจากลมมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือ มีอุณหภูมิช่วงฤดูหนาวโดยเฉลี่ยเท่ากับ 15 องศาเซลเซียส โดยบางปีพบว่ามีอุณหภูมิ 
ต่ าถึง 8 องศาเซลเซียส 
 

1.2 ข้อมูลการปกครอง 
1.2.1 พ้ืนที่รับผิดชอบอ าเภอผาขาว จังหวัดเลย 

การปกครอง แบ่งการปกครองออกเป็น 5 ต าบล จ านวน 64 หมู่บ้าน 
ประชากร จ านวนประชากร   ชาย 21,213 คน 

หญิง 21,059 คน 
รวม  42,272 คน 

                    อัตราส่วน เพศชาย : เพศหญิง เท่ากับ 21,213 : 21,059 หรือ 1 : 1  
 

โดยมีองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 3 แห่ง ได้แก่ องค์การบริหารส่วนต าบลโนนป่าซาง องค์การ
บริหารส่วนต าบลผาขาวและองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพ่ิม เทศบาลต าบล จ านวน 2 แห่ง ได้แก่ เทศบาล
ต าบลท่าช้างคล้องและเทศบาลต าบลโนนปอแดง และมีการบริหารแบบผู้น าท้องที่ โดยก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ดังนี้ 

ตารางท่ี 1 รายชื่อและต าแหน่งผู้น าชุมชนของอ าเภอผาขาว จังหวัดเลย แยกรายต าบล 
ล าดับ ต าบล ชื่อ – นามสกุล  ต าแหน่ง 

1 โนนปอแดง นายสง่า  กรรณลา ก านันต าบลโนนปอแดง 
2 ท่าช้างคล้อง นายกฤษดากร  วุฒา ก านันต าบลท่าช้างคล้อง 
3 โนนป่าซาง นายสมัย  บุษบก ก านันต าบลโนนป่าซาง 
4 บ้านเพิ่ม นายเกียรติศักดิ์  ทิพย์มล ก านันต าบลบ้านเพ่ิม 
5 ผาขาว นายยงยุทธ  ศรีบุตรโคตร ก านันต าบลผาขาว 

 

1.3 โครงสร้างประชากร 
1.3.1 ประชากรภาพรวม 

จากข้อมูลส านักงานทะเบียนท้องถิ่น อ าเภอผาขาว จังหวัดเลย ณ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563  
มีประชากรจ านวนทั้งสิ้น 42,272 คน แบ่งเป็นเพศชาย จ านวน 21,213 คน คิดเป็นร้อยละ 50.18  
เพศหญิง จ านวน 21,059 คน คิดเป็นร้อยละ 49.81 มีจ านวนหลังคาเรือน 9,712 หลัง มีความหนาแน่น
ของประชากรต่อพ้ืนที่เฉลี่ยประมาณ 91.30 คน/ตารางกิโลเมตร  

เมื่อพิจารณาเป็นรายต าบลพบว่าต าบลที่มีประชากรมากที่สุด คือ ต าบลโนนปอแดง มีประชากร
จ านวน 11,185 คิดเป็นร้อยละ 26.45 ของประชากรในพื้นที่อ าเภอทั้งหมด รองลงมา คือ ต าบลท่าช้างคล้อง  
คิดเป็นร้อยละ 26.00 และต าบลโนนป่าซาง คิดเป็นร้อยละ 18.21 (ตารางท่ี 2) 
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ตารางท่ี 2 ข้อมูลประชากรกลางปีจ าแนกรายอ าเภอ ปี 2563 

ต าบล 
เพศชาย  

(n = 21,213) 
เพศหญิง  

(n = 21,059) 
รวม  

(n = 42,272) 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ต าบลโนนปอแดง 5,163 24.34 5,572 26.46 11,185 26.45 
ต าบลท่าช้างคล้อง 5,538 26.11 5,454 25.90 10,992 26.00 
ต าบลโนนปา่ซาง 3,834 18.08 3,873 18.40 7,707 18.21 
ต าบลผาขาว 3,324 15.67 3,364 15.98 6,688 15.82 
ต าบลบ้านเพิ่ม 2,904 13.69 2,796 13.28 5,700 13.48 

1.3.2 พีระมิดประชากร  
จากจ านวนประชากรอ าเภอผาขาว จังหวัดเลย ปี พ.ศ. 2563 เมื่อแบ่งช่วงอายุ ช่วงละ 5 ปี พบว่า 

   เพศชาย กลุ่มอายุระหว่าง 45 - 49 ปี มีจ านวนมากที่สุด จ านวน 1,543 คน คิดเป็น               
ร้อยละ 7.27 รองลงมา คือ กลุ่มอายุระหว่าง 50 - 54 ปี มีจ านวน 1,455 คน คิดเป็นร้อยละ 6.86 และ
กลุ่มอายุระหว่าง 40 - 44 ปี มีจ านวน 1,402 คน คิดเป็นร้อยละ 6.61 
   เพศหญิง กลุ่มอายุระหว่าง 50 - 54 ปี มีจ านวนมากที่สุด จ านวน 1,509 คน คิดเป็น                      
ร้อยละ 7.17 รองลงมา คือ กลุ่มอายุระหว่าง 45 - 49 ปี มีจ านวน 1,504 คน คิดเป็นร้อยละ 7.14 และ
กลุ่มอายุระหว่าง 40 - 44 ปี มีจ านวน 1,407 คน คิดเป็นร้อยละ 6.68 (ภาพท่ี 1) 
 

 
ภาพที ่1  พีระมิดประชากรเปรียบเทียบสัดส่วนประชากรชาย-หญิงของอ าเภอผาขาว จังหวัดเลย ปี พ.ศ. 2563 

1.3.3 ข้อมูลพื้นฐานครัวเรือน ปี พ.ศ. 2563 
จากผลการส ารวจ พบว่า ครัวเรือนทั้งอ าเภอผาขาว จังหวัดเลย มีจ านวนทั้งสิ้น 9,712 ครัวเรือน 

โดยส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในต าบลโนนปอแดง จ านวน 2,646 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 27.24 รองลงมาคือ
ต าบลท่าช้างคล้อง จ านวน 2,362 ครัวเรือน ร้อยละ 24.32 และต าบลโนนป่าซาง จ านวน 1,803 ครัวเรือน 
ร้อยละ 18.56 ตามล าดับ (ตารางท่ี 3) 
 

ตารางท่ี 3 จ านวนและร้อยละของครัวเรือน อ าเภอผาขาว จังหวัดเลย ปี พ.ศ.2563 จ าแนกรายต าบล 
ต าบล จ านวน (n = 9,712) ร้อยละ 

ต าบลท่าช้างคล้อง 2,362 24.32 
ต าบลโนนปอแดง 2,646 27.24 
ต าบลโนนป่าซาง 1,803 18.56 
ต าบลผาขาว 1,596 16.43 
ต าบลบ้านเพิ่ม 1,305 13.44 
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           2. ข้อมูลด้านสุขภาพทั่วไป 
 

2.1 ข้อมูลการเกิดมีชีพ  
จากข้อมูลของอ าเภอผาขาว จังหวัดเลย ปี พ.ศ. 2563 มีจ านวนเด็กเกิดมีชีพทั้งอ าเภอ จ านวน 

251 คน แบ่งเป็นเพศชาย จ านวน 126 คน และเพศหญิง จ านวน 125 คน เมื่อพิจารณาข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี 
ระหว่างปี พ.ศ. 2559 – พ.ศ. 2563 พบว่า ปี พ.ศ. 2559 มีเด็กเกิดมีชีพมากที่สุด จ านวน 509 คน อัตราการเกิด 
เท่ากับ 1204.10 ต่อประชากรแสนคน รองลงมาคือ ปี พ.ศ. 2560 มีเด็กเกิดมีชีพ จ านวน 502 คน  
อัตราการเกิด เท่ากับ 1187.54 ต่อประชากรแสนคน และ ปี พ.ศ. 2561 เด็กเกิดมีชีพ จ านวน 453 คน 
อัตราการเกิด เท่ากับ 1071.63 ต่อประชากรแสนคน  
 

2.2 การเสียชีวิต 
ข้อมูลการตาย พบว่า ในปี พ.ศ. 2563 มีผู้เสียชีวิตจากทุกสาเหตุเท่ากับ จ านวน 124 คน คิดเป็น

อัตราตายเท่ากับ 293.34 ต่อประชากรแสนคน โดยพบว่าเพศชายตายมากที่สุดอัตราตายเท่ากับ 175.05  
ต่อประชากรแสนคน ในขณะที่เพศหญิง อัตราการตายเท่ากับ 118.28 ต่อประชากรแสนคน ซึ่งสาเหตุการตาย 
5 ล าดับแรก ได้แก่ 1) โรคเบาหวานชนิดไม่ต้องพ่ึงอินซูลิน ไม่มีภาวะแทรกซ้อนอัตราการตาย เท่ากับ 21.29  
ต่อประชากรแสนคน 2) โรคการติดเชื้อสเตร็ปโดค็อกคัส ไม่ระบุชนิด อัตราการตาย เท่ากับ 16.55 ต่อประชากร
แสนคน 3) โรคโรคอัมพาตเฉียบพลัน ไม่ระบุว่าเกิดจากเลือดออกหรือเนื้อสมองตายเพราะขาดเลือด อัตราการตาย 
เท่ากับ 14.19 ต่อประชากรแสนคน 4) โรควัยชรา อัตราการตาย เท่ากับ 14.19 ต่อประชากรแสนคน และ  
5) โรคติดเชื้อในกระแสเลือดไม่ระบุชนิด อัตราการตาย เท่ากับ 14.19 ต่อประชากรแสนคน (ตารางที่ 4) 
 

ตารางท่ี 4 สาเหตุการตาย 10 ล าดับแรก ปี พ.ศ. 2563  ของประชาชนในพื้นท่ีอ าเภอผาขาว  จังหวัดเลย 

สาเหตุการตาย จ านวน 
อัตราตาย ต่อประชากรแสนคน  

(หรือพันคน) 
1. เบาหวานชนิดไม่ต้องพ่ึงอินซูลิน ไม่มีภาวะแทรกซ้อน 9 21.29 
2. การติดเชื้อสเตร็ปโดค็อกคัส ไม่ระบุชนิด 7 16.55 
3. โรคอัมพาตเฉียบพลัน ไม่ระบุว่าเกิดจากเลือดออกหรือ
เนื้อสมองตายเพราะขาดเลือด 

6 14.19 

4. วัยชรา 6 14.19 
5. ติดเชื้อในกระแสเลือดไม่ระบุชนิด 6 14.19 
6. หัวใจหยุดเต้น 6 14.19 
7. ไตวายเรื้อรัง ไม่ระบุรายละเอียด 5 11.82 
8. เนื้องอกร้ายของหลอดลมหรือปอด ไม่ระบุต าแหน่ง 4 9.46 
9. หัวใจล้มเหลว 4 9.46 
10. เนื้องอกร้ายของล าไส้ใหญ่ ไม่ระบุต าแหน่ง 4 9.46 

 

เมื่อพิจารณาข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี ระหว่างปี พ.ศ. 2559 – พ.ศ. 2563 พบว่า อัตราตายมีแนวโน้ม 
เพ่ิมขึ้น โดยปี พ.ศ. 2562 มีอัตราตายมากที่สุด เท่ากับ 347.75 ต่อประชากรแสนคน รองลงมาคือ ปี พ.ศ. 
2559 และ 2560 มีอัตราตายเท่ากับ 305.17 และ 298.07 ต่อประชากรแสนคน (ตารางท่ี 5) 

 
 

ตารางท่ี 5 อัตราตาย 5 ปีย้อนหลัง ระหว่างปี พ.ศ. 2559 – 2563 อ าเภอผาขาว จังหวัดเลย 
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ปี พ.ศ. จ านวน อัตราตาย ต่อประชากรแสนคน  
2563 124 293.34 
2562 147 347.75 
2561 113 267.32 
2560 126 305.17 
2559 129 298.07 

  

2.3 ข้อมูลการเฝ้าระวังโรคติดต่อ  
จากรายงานการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา อ าเภอผาขาว จังหวัดเลย ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 18 

สิงหาคม 2563 จากระบบรายงาน 506 พบผู้ป่วยด้วยโรค Diarrhea มีจ านวนมากที่สุด คิดเป็นอัตราป่วย
เท่ากับ 1723.04 ต่อประชากรแสนคน รองลงมาคือโรค Pneumonia อัตราป่วยเท่ากับ 368.21  
ต่อประชากรแสนคน และโรค H.conjunctivitis อัตราป่วยเท่ากับ 212.43 ต่อประชากรแสนคน (ตารางท่ี 6) 
 

ตารางที่ 6 อัตราป่วย 10 อันดับแรก ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 18 สิงหาคม 2563 อ าเภอผาขาว จังหวัดเลย         
              เปรียบเทียบกับอัตราป่วยระดับจังหวัด อัตราป่วยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และอัตราป่วยประเทศ  

ล า
ดบั 

ชื่อโรค 
(ตัวอย่างโรค  

10 ล าดบัแรก) 

ณ วันที่ 18 สิงหาคม 2563 ณ วันที่  18 สิงหาคม 2563 
อ าเภอผาขาว จังหวดัเลย ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ประเทศ 

จ านวน 
(คน) 

อัตราป่วย 
(ปชก.แสนคน) 

อัตราป่วย 
(ปชก.แสนคน) 

อัตราป่วย 
(ปชก.แสนคน) 

อัตราป่วย 
(ปชก.แสนคน) 

อัตราป่วยอ าเภอเม่ือ
เปรยีบเทียบประเทศ 

1 Diarrhea 730 1723.04 1055.07 883.27 770.29 มากกว่า 
2 Pneumonia 156 368.21 202.91 221.81 175.37 มากกว่า 
3 H.conjunctivitis 90 212.43 47.06 70.60 53.90 มากกว่า 
4 Influenza  63 148.70 137.3 135.46 160.57 น้อยกว่า 
5 DHF,DF,DSS Total 27 63.87 127.17 91.51 66.86 น้อยกว่า 
6 Chickenpox  18 42.49 43.79 34.96 34.67 มากกว่า 
7 Pyrexia 10 23.60 660 ไม่เป็นปัญหา ไม่เป็นปัญหา มากกว่า 
8 Food Poisoning  10 23.60 48.62 115.17 77.91 น้อยกว่า 
9 Hand,foot and 

mouth disease  
7 16.52 13.09 6.67 10.70 มากกว่า 

10 Hepatitis,total  5 11.80 10.13 1.19 1.13 มากกว่า 
 

2.3.1 สถานการณ์โรคไข้เลือดออก อ าเภอผาขาว จังหวัดเลย ระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 18 สิงหาคม 2563 
นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 18 สิงหาคม 2563 อ าเภอผาขาว จังหวัดเลย ได้รับ

รายงานผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกจ านวนทั้งสิ้น 27 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 63.87 ต่อประชากรแสนคน  
ไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต เพศชาย มีจ านวน 14 คน อัตราป่วยเพศชายเท่ากับ 33.12 ต่อประชากรแสนคน 
เพศหญิง มีจ านวน 13 อัตราป่วยเพศหญิงเท่ากับ 30.75 ต่อประชากรแสนคนผู้ป่วยมากกว่าเพศหญิง  
กลุ่มอายุที่พบสูงสุดคือกลุ่มอายุ 8 ปี จ านวนผู้ป่วยเท่ากับ 5 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 11.83 ต่อประชากรแสน
คน รองลงมาคือกลุ่มอายุ 10 ปี จ านวนผู้ป่วยเท่ากับ 4 ราย อัตราป่วยเท่ากับ 9.46 ต่อประชากรแสนคน 
กลุ่มอายุ 9 ปี จ านวนผู้ป่วยเท่ากับ 3 ราย อัตราป่วยเท่ากับ 7.10 ต่อประชากรแสนคน ตามล าดับ อาชีพที่มี
จ านวนผู้ป่วยสูงสุด คือ นักเรียน  จ านวนผู้ป่วยเท่ากับ 16 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 37.85 ต่อประชากรแสนคน 
รองลงมา คือ อาชีพรับจ้างทั่วไป จ านวนผู้ป่วยเท่ากับ 6 ราย อัตราป่วยเท่ากับ 14.19 ต่อประชากรแสนคน 
และ อาชีพเกษตรกรรม จ านวนผู้ป่วยเท่ากับ 5 ราย อัตราป่วยเท่ากับ 11.82 ต่อประชากรแสนคน ตามล าดับ 
พบผู้ป่วยสูงสุดในเดือนสิงหาคมจ านวนผู้ป่วย เท่ากับ 15 ราย   
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  ในเดือนสิงหาคม มีผู้ป่วยจ านวน 15 คน อัตราป่วยเท่ากับ 35.48 โดยพบว่า ต าบลที่มีอัตราป่วย
สูงสุดคือ ต าบลโนนป่าซาง อัตราป่วยเท่ากับ 64.71 รองลงมา คือต าบลโนนป่าซาง และต าบลท่าช้างคล้อง 
อัตราป่วยเท่ากับ 38.59 และ 28.19 ต่อประชากรแสนคน ตามล าดับ    
 

2.4 ข้อมูลบริการสุขภาพ  
อ าเภอผาขาว จังหวัดเลย มีการคัดกรองโรคความดันโลหิตสูงในประชาชนอายุ 35 ปีขึ้นไป                  

จ านวน 15,513 คน ได้รับการคัดกรองโรคความดันโลหิตสูงจ านวน 14,903 คน คิดเป็นร้อยละ 96.07 
จากผลการคัดกรอง พบว่าเป็นส่วนใหญ่เป็นกลุ่มปกติจ านวน 14,315 คน คิดเป็นร้อยละ 96.05 เป็นผู้ป่วย
ความดันโลหิตสูงรายใหม่จ านวน 191 คน ร้อยละ 1.28 เป็นกลุ่มเสี่ยงจ านวน 397 คน ร้อยละ 2.66 
โดยพบว่าต าบลบ้านเพ่ิม มีอัตราการคัดกรองมากที่สุด คือ ร้อยละ 98.61 รองลงมาคือต าบลท่าช้างคล้อง 
อัตราการคัดกรองเท่ากับร้อยละ 96.98 และต าบลโนนปอแดง อัตราการคัดกรองเท่ากับร้อยละ 95.73 

ส าหรับการคัดกรองโรคเบาหวานประชาชนอายุ 35 ปีขึ้นไป มีจ านวน 17,195 คน ได้รับการ
คัดกรองโรคเบาหวานจ านวน 16,321 คน คิดเป็น ร้อยละ 94.92 จากผลการคัดกรอง พบว่าเป็นส่วนใหญ่
เป็นกลุ่มปกติจ านวน 15,268 คิดเป็นร้อยละ 93.55 เป็นผู้ป่วยโรคเบาหวานรายใหม่จ านวน 315 คน  
ร้อยละ 1.93 เป็นกลุ่มเสี่ยงจ านวน 738 คน ร้อยละ 4.52 โดยพบว่าต าบลบ้านเพิ่ม มีอัตราการคัดกรองมาก
ที่สุด คือ ร้อยละ 98.97 รองลงมา คือ ต าบลท่าช้างคล้อง อัตราการคัดกรองเท่ากับร้อยละ 95.56 และต าบล
โนนป่าซาง อัตราการคัดกรองเท่ากับ ร้อยละ 94.66  

ส าหรับหญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับการดูแลก่อนคลอด 5 ครั้ง ตามเกณฑ์คุณภาพ จ านวน 153 คน 
ได้รับการดูแลก่อนคลอด 5 ครั้ง ตามเกณฑ์คุณภาพ จ านวน 109 คน คิดเป็นร้อยละ 71.24 โดยพบว่า ต าบล
ท่าช้างคล้อง มีอัตราการฝากครรภ์ 5 ครั้ง ตามเกณฑ์คุณภาพมากท่ีสุด จ านวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 31.20 
รองลงมาคือ ต าบลโนนปอแดง จ านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 25.69  

 

2.5 ข้อมูลทรัพยากรสุขภาพ 
2.5.1 บุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุข 

ปี พ.ศ. 2563 อ าเภอผาขาว จังหวัดเลย มีบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ไดแก แพทย์
ทันตแพทย์ เภสัชกร นักเทคนิคการแพทย์ พยาบาลวิชาชีพ นักวิชาการสาธารณสุข จ านวนทั้งสิ้น 79 คน  
แบ่งเป็น แพทย์จ านวน 6 คน ทันตแพทย์ จ านวน 3 คน เภสัชกร จ านวน 5 คน นักเทคนิคการแพทย์ 1 คน 
พยาบาลวิชาชีพ จ านวน 42 คน และนักวิชาการสาธารณสุข จ านวน 22 คน (ตารางที่ 7) 
 

ตารางที่ 7 จ านวนของบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข อ าเภอผาขาว จังหวัดเลย ปี พ.ศ. 2563 
จ าแนกตามสถานที่ปฏิบัติงาน 

สถานที่ปฏิบัติงาน 
จ านวนของบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข 

แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร เทคนิคการแพทย ์ พยาบาลวิชาชีพ นักวิชาการสาธารณสุข 
โรงพยาบาลผาขาว 6 3 5 1 34 10 
รพ.สต. พวยเด้ง - - - - 1 2 
รพ.สต. สมศักดิ์พัฒนา - - - - 2 3 
รพ.สต. โนนป่าซาง - - - - 1 4 
รพ.สต. เพิ่มสุข - - - - 2 2 
รพ.สต. นาตาด - - - - 1 1 
รพ.สต. ห้วยยาง - - - - 1 - 

รวมท้ังสิ้น 6 3 5 1 42 22 
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2.5.2 ผลการประเมินติดดาวและเครือข่ายทางด้านสุขภาพ  
อ าเภอผาขาว จังหวัดเลย มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพ.สต.) ทั้งหมด 6 แห่ง และ 

ได้ด าเนินการพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลติดดาว จากการประเมินผลตามเกณฑ์
ดังกล่าว พบว่า มี รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์ระดับ 5 ดาวจ านวน 6 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100 ส าหรับในด้านของ
เครือข่ายเพ่ือแก้ไขปัญหาสุขภาพและปัจจัยเสี่ยงต่างๆนั้น พบว่า การแก้ไขปัญหาตามประเด็น ODOP/OTOP  
ของผู้คนในชุมชน ทั้งปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต  

คปสอ.ผาขาว ร่วมกับอ าเภอผาขาวและหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ขับเคลื่อนการด าเนินงาน  
สร้างวินัยในการลดอุบัติเหตุทางถนน อ าเภอผาขาว จึงจัดท าแผนการด าเนินงานแก้ไขปัญหาการลดอุบัติเหตุ 
ทางถนน อ าเภอผาขาว จังหลัดเลย ปี 2563 มีการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข (Public Health 
Emergency Management - PHEM) ที่มีประสิทธิภาพ การมีศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (Emergency 
Operation Center – EOC) และการมีระบบบัญชาการเหตุการณ์ (Incident Command System – ICS)  
ที่ดีจะสามารถจัดการกับเหตุการณ์สาธารณภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความชัดเจนในระบบการบัญชาการ
เหตุการณ์ บทบาทหน้าที่ในการมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับอ าเภอ การบริหารจัดการในพ้ืนที่
เกิดเหตุ การประสานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง วัสดุอุปกรณ์ที่ช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานมีมาตรฐาน มีอัตรา
การเกิดอุบัติเหตุทางถนนลดลง 

คปสอ.ผาขาว ร่วมกับอ าเภอผาขาวและหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ได้จัดท า
แผนงานด าเนินงานการแก้ไขปัญหายาเสพติด อ าเภอผาขาว จังหวัดเลย ปี 2563 เพ่ือให้ตระหนักและ 
ให้ความส าคัญว่า ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาส าคัญที่ต้องให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของครอบครัวในการ
เฝ้าระวังการเสพและการค้ายาเสพติดในชุมชน ตลอดจนเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดให้แก่สมาชิก ใน
ครอบครัว ที่มีแนวโน้มต่อปัญหายาเสพติด โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนที่เสี่ยงต่อการเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด 
จะช่วยให้การแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน และสร้างให้ครอบครัวเป็นสุข ชุมชนเข้มแข็ง ห่างไกลยาเสพติด  

 

ตารางท่ี 8 ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง 
ภาคีเครือข่าย บทบาทหน้าที ่

1. โรงพยาบาลผาขาว 1. เป็นศูนย์บัญชาการเหตุการณ์งานอุบตัิเหตุและฉุกเฉิน
และสนบัสนุนงบประมาณดา้นการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุ 
ทางถนน  
2. เป็นศูนย์บ าบัดยาเสพติดและสนบัสนุนงบประมาณ 
การแก้ไขปัญหายาเสพตดิ 
3. มีผู้รับผิดชอบงานที่ผา่นการอบรมเฉพาะด้าน 
4. จัดการระบบฐานข้อมูล  

2. ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอผาขาว 1. ประสานงานกับแม่ข่ายและลูกข่าย 
2. จัดการระบบฐานข้อมูล 
3. นิเทศ ก ากับ ติดตามงาน 

3. อสม. 1. จัดท าทะเบียนผู้ดดัแปลงรถ ท่อรถ ในหมู่บ้าน 
2. รณรงค์ให้คนในหมู่บ้านใส่หมวกกันน็อคก่อนออกจาก
บ้าน ลดปญัหาการเกิดอุบัติเหตุทางถนน 
3. รณรงค์ให้คนในหมู่บ้านอยู่อย่างไร ให้ห่างไกลยาเสพติด 
ให้ความรู้เรื่องยาเสพติด  
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ภาคีเครือข่าย บทบาทหน้าที ่
4. ติดตาม เฝ้าระวังการขับรถเร็วในหมู่บ้าน และรายงานผล 
5. ติดตาม เฝ้าระวังการมั่วสุมของคนในหมู่บ้าน และ
รายงานผล 

4. ผู้น าชุมชน 1. ช่วยประชาสัมพนัธ์กิจกรรม ข่าวสาร การรณรงค์ต่างๆ 
ในชุมชน 
2. มีส่วนร่วมในการด าเนนิการแก้ไขปัญหาสุขภาพในชุมชน  

5. โรงพยาบาลสง่เสริมสุขภาพต าบล 1. ติดตามการด าเนนิงานของชมุชนและรายงานข่ายทราบ 
2. ให้ความรู้ เรื่องการขับขี่อย่างปลอดภัย ใส่ใจ  
ใส่หมวกกันน็อค 
3. ให้ความรู้ เรื่องสารเสพติด อยู่อย่างไร ให้ห่างไกลยาเสพติด
4. ส่งเสริม ป้องกัน ฟื้นฟู รักษาสุขภาพของคนในชุมชน 

6. หอกระจายข่าว/วิทยุชุมชน 1. ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เรื่องการแก้ไขปัญหา
อุบัติเหตุทางถนน 
2. ประชาสัมพันธ์การแก้ไขปัญหายาเสพติด  

7. อปท. 1. สนับสนุนอุปกรณ์แก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน 
2. สนับสนุนอุปกรณ์แก้ไขปัญหายาเสพติด  
3. สนับสนุนงบประมาณในการส่งเสริม ป้องกัน ฟืน้ฟู 
ระบบสุขภาพของอ าเภอผาขาว 

 

   3. ข้อมูลด้านสังคม 
 

   3.1 สถานบันการศึกษา  
  อ าเภอผาขาว จังหวัดเลย มีสถานศึกษาท้ังสิ้น 64 แห่ง แบ่งเป็นประเภท ดังนี้ 
  3.1.1 การศึกษาในระบบ ประกอบด้วย 
   -  โรงเรียนระดับก่อนประถมศึกษา   จ านวน  24  แห่ง 
   -  โรงเรียนระดับประถมศึกษา   จ านวน  38  แห่ง 
   -  โรงเรียนมัธยมศึกษา     จ านวน   1   แห่ง 
   -  วิทยาลัยต่างๆ (ปวช. – ปวส.)   จ านวน   -    แห่ง 
   -  มหาวิทยาลัย     จ านวน   -    แห่ง 
  3.1.2 การศึกษานอกระบบ หรือการศึกษาตามอัธยาศัย  จ านวน   1   แห่ง  
 

3.2 ข้อมูลศาสนสถาน  
ประชากรส่วนใหญ่ของอ าเภอผาขาว นับถือศาสนาพุทธ ซึ่งมีศาสนสถานที่ส าคัญในอ าเภอ เช่น วัด 

ส านักสงฆ์ โบสถ์ทางศาสนาคริสต์ ในปัจจุบันอ าเภอผาขาว มีข้อมูลทางศาสนา ดังนี้   
   -  วัด      จ านวน   75  แห่ง 
   -  ส านักสงฆ์     จ านวน   8    แห่ง 
   -  โบสถ์ทางศาสนาคริสต์    จ านวน   2    แห่ง 
   -  มัสยิด      จ านวน    -    แห่ง 
   -  ศาสนสถานของศาสนาพราหมณ์ ฮินดู  จ านวน    -    แห่ง 
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3.3 ขนบธรรมเนียมประเพณีส าคัญของอ าเภอ 
3.3.1 ประเพณีล าพวยเกมส์ จัดขึ้นในช่วงวันที่ 12 เดือนเมษายน ของทุกปี   

โดยความส าคัญของประเพณีดังกล่าวจัดขึ้นเพ่ือ แสดงถึงความเคารพนบน้อบต่อคุณพ่อ คุณแม่ ผู้ใหญ่ หรือ 
ผู้มีพระคุณ เป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที และเป็นการขอขมาลาโทษที่ผู้น้อยอาจเคยล่วงเกินผู้ใหญ่ 
นอกจากนี้ยังเป็นการขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล กิจกรรมที่ส าคัญ ได้แก่ รดน้ าด าหัว การแข่งขันกีฬาฟุตบอล 

3.3.2 ประเพณีนวัตวิถีอ าเภอผาขาว จัดขึ้นในช่วงวันที่ 10-15 เดือน ตุลาคม ของทุกปี โดยความส าคัญ
ของประเพณีดังกล่าวจัดขึ้นเพ่ือ ให้ประชาชนน าสินค้า OTOP มาขาย กิจกรรมที่ส าคัญ ได้แก่ จ าหน่ายสินค้า 
OTOP/พื้นบ้าน  

3.3.3 ประเพณีลอยกระทงอ าเภอผาขาว จัดขึ้นในช่วงวันที่ 1 เดือนพฤศจิกายน ของทุกปี โดยความส าคัญ
ของประเพณีดังกล่าวจัดขึ้น เพ่ือเป็นประเพณีที่สืบทอดมาแต่โบราณโดยมีวัตถุประสงค์ที่หลากหลาย เช่น  
ลอยเคราะห์บูชาพระพุทธเจ้าแต่ปัจจุบันนิยมท าเพ่ือขอขมา และระลึกถึงคุณแม่พระคงคา ที่ได้อ านวย
ประโยชน์ต่าง ๆ แก่มนุษย์ กิจกรรมที่ส าคัญ ได้แก่ ลอยกระทง ประกวดกระทง ประกวดนางนพมาศ 
 

    4. ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ 
 

4.1 อาชีพหลักและรายได้เฉลี่ยประชาชนอ าเภอผาขาว จังหวัดเลย 
ประชาชนในพ้ืนที่อ าเภอผาขาว จังหวัดเลย โดยส่วนมากประกอบอาชีพ เกษตร (ท าไร่) ร้อยละ 

16.87  รองลงมาประกอบอาชีพ เกษตร (ท านา) ร้อยละ 13.51 อาชีพ รับจ้างทั่วไป ร้อยละ 9.89 และ 
อาชีพค้าขาย ร้อยละ 1.65 (ตารางท่ี 9) 
 

ตารางท่ี 9 อาชีพของประชาชนในพื้นท่ีอ าเภอ ผาขาว  จังหวัดเลย   (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562) 
อาชีพ จ านวน (n = 42,272) ร้อยละ 

เกษตร (ท าไร่) 7,130 16.87 
เกษตร (ท านา) 5,709 13.51 
รับจ้างทั่วไป 4,180 9.89 
ค้าขาย 697 1.65 

 

รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปีของประชาชนในพ้ืนที่ 3 ปีย้อนหลัง ระหว่าง ปี พ.ศ. 2560 - 2562 พบว่า 
มีแนวโน้มลดลง โดยในปี พ.ศ. 2560 ประชาชนมีรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปีมากที่สุด เท่ากับ 398,848.64 
บาท รองลงมา คือ 274,129.44 บาท ปี พ.ศ. 2562 รายได้เฉลี่ยเท่ากับ 74,434.09 บาท และ ปี พ.ศ. 
2561 รายได้เฉลี่ยเท่ากับ 73,764.83 บาท ตามล าดับ               
     ส าหรับปี พ.ศ. 2562 เมื่อพิจารณาแยกรายต าบลพบว่า ต าบลโนนปอแดง มีรายได้เฉลี่ยต่อคน              
ต่อปีของประชาชนสูงที่สุด เท่ากับ 222,805.56 บาท รองลงมา คือ ต าบลผาขาว รายได้เฉลี่ยเท่ากับ 
76,253.38 บาท และต าบลท่าช้างคล้อง รายได้เฉลี่ยเท่ากับ 65,323.28 บาท ตามล าดับ (ตารางท่ี 10)  
 

ตารางที่ 10 รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปีของประชาชนแยกรายต าบล ในพ้ืนที่อ าเภอผาขาว จังหวัดเลย ปี พ.ศ.2562 
ต าบล รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี (บาท) 

ต าบลโนนปอแดง 104,393.97 
ต าบลท่าช้างคล้อง 65,323.28 
ต าบลโนนป่าซาง 62,878.71 
ต าบลผาขาว 76,253.38 
ต าบลบ้านเพิ่ม 63,321.14 
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4.2 การบริการ ประกอบด้วย 
o รีสอร์ท                    จ านวน         6  แห่ง 
o ร้านอาหาร    จ านวน           61       แห่ง 
o โรงภาพยนตร์            จ านวน           - แห่ง 
o สถานีขนส่ง                 จ านวน        2 แห่ง 
o ห้างสรรพสินค้า   จ านวน         - แห่ง 
o ธนาคารหรือสถาบันทางการเงิน จ านวน        9 แห่ง 
o ตลาดสด หรือตลาดนัด  จ านวน        7 แห่ง 
o ปั๊มน้ ามัน    จ านวน        19 แห่ง 
o สวนสาธารณะหรืสถานที่พักผ่อน จ านวน        3 แห่ง 
o จ านวนสนามกีฬา/ศูนย์กีฬา   จ านวน        - แห่ง  

 

4.3 แหล่งท่องเที่ยวของอ าเภอ ประกอบด้วย 
o น้ าตกตาดทอง บ้านซ ากกค้อ ต าบลโนนปอแดง อ าเภอผาขาว จังหวัดเลย น้ าตกตาดทอง เป็นแหล่ง

ท่องเที่ยวเชิงเกษตร พ้ืนที่ประกอบด้วยหินทรายสีเทา สีเทาขาว เม็ดตะกอนละเอียดถึงปานกลาง การคัดขนาดไม่ดี 
สลับหินทรายแป้งและหินโคลน สีน้ าตาลแกมแดงเนื้อไมก้า มีชั้นเม็ดปูนและชั้นซิลิกา เป็นน้ าตกที่แสดงการวางตัว 
(bedding) ชัดเจน แนว dip angle 13 องศา/dip direction 015 องศา มีรอยแตกของหินแนว dip angle  
48 องศา/ dip direction 170 องศาและแนว dip angle 65 องศา/ dip direction 152 องศา พื้นที่โดยรอบ 
มีกุมภลักษณ์ขนาด 10 - 60 ซ.ม.กระจายอยู่ทั่วไป น้ าตกชั้นล่างอยู่ห่างจากน้ าตกชั้นบนมาทางทิศใต้ระยะ 25 เมตร 
ซึ่งการไหลของน้ าตกไหลไปตามรอยแตกของหินทางทิศใต้เช่นกัน พบแนวชั้นเฉียงระดับของหินทรายบริเวณน้ าตก
ชั้นล่างทิศทางไปทางตะวันตกขนาดหนา 15 เซนติเมตร อยู่ในหมวดหินภูกระดึง 

o วัดถ้ าผาสวรรค์ บ้านผาสวรรค์ ต าบลบ้านเพ่ิม อ าเภอผาขาว จังหวัดเลย วัดถ้ าผาสวรรค์ตั้งวัด 
เมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๗ เดิมชื่อวัดถ้ าผาช้างน้อย สันนิษฐานว่าเรียกตามลักษณะหินงอกหินย้อยในถ้ าซึ่งมีลักษณะ 
เหมือนลูกช้าง ตามประวัติแจ้งว่า เมื่อประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๗ นายผอง อินทร์เพชร เป็นชาวบ้านเพ่ิม มีอาชีพเป็น
พรานล่าเนื้อ ได้เข้ามาแผ้วถางป่าบริเวณหน้าถ้ าและจับจองเป็นของตน ในเวลาต่อมานายผองได้อุปสมบทและ 
ยกที่ดินของตนจ านวน ๑๒ ไร่ ให้เป็นที่สร้างวัด ในปี พ.ศ. ๒๕๑๒ นายประดิษฐ์ ศิริเจริญ และชาวบ้านได้เปลี่ยน
ชื่อวัดเป็นวัดถ้ าผาสวรรค์ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๒๓ เขตวิสุงคามสีมา 
กว้าง ๔๐ เมตร ยาว ๔๘ เมตร การบริหารการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือ รูปที่ ๑ พระผอง อาจาโร 
รูปที่ ๒ พระสอาด โภโณ รูปที่ ๓ พระละเอียด ปญฺญาทีโป รูปที่ ๔ พระสมาน สจฺจวโร รูปที่ ๕ พระรอง สุวณฺโณ 
รูปที่ ๖ พระโต้น โชติญาโณ รูปที่ ๗ พระครูสัจจาญาฯประสุต เป็นต้นมา 

o วัดภูถ้ าพระศรีธะรัตน์ บ้านโนนกาข่า ต าบลโนนปอแดง อ าเภอผาขาว จังหวัดเลย ภูถ้ าพระศรีธะ
รัตน์ เป็นวัดเก่าแก่สถานที่ส าคัญในหมู่บ้านโนนกกข่า ทางเข้าผ่านพ้ืนที่ทางเกษตรของชาวบ้าน ถ้ าพระศรีธะรัตน์
อยู่ทางด้านบน ทางข้ึนถ้ าเป็นบันไดทอดยาวระบุถึงเส้นทางแต่ละขั้นในการเดินทางขึ้นสู่ถ้ า เริ่มต้นตั้งแต่ประตู 
สู่สวรรค์ ประตูสู่พรหม และสุดท้ายประตูสู่นิพพาน เพ่ือเป็นคติสอนใจคนที่เข้ามายังถ้ าแห่งนี้ ด้านหน้าถ้ า 
มีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่เพ่ือให้ประชาชนได้เข้ามากราบไหว้ก่อนเดินทางเข้าไปในถ้ า 

o แพภูป่าไผ่ บ้านภูป่าไผ่ ต าบลโนนป่าซาง อ าเภอผาขาว จังหวัดเลย อ่างเก็บน้ าภูป่าไผ่ อีกหนึ่ง
สถานที่ท่องเที่ยวที่ส าคัญของต าบลโนนป่าซาง ซึ่งบริเวณอ่างเก็บน้ ายังมีแพร้านอาหารไว้คอยบริการนักท่องเที่ยว
ที่ต้องการรับประทานอาหาร พร้อมกับชมความสวยงามของอ่างเก็บน้ าที่ถูกโอบล้อมไปด้วยภูเขาที่สวยงาม 
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ข้อมูลการวิเคราะห์สถานการณ์การป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน ประเด็นอาหารปลอดภัย (สารเคมีก าจัดศัตรูพืช) 

อ าเภอผาขาว จังหวัดเลย 
 

1. การเพาะปลูกในพื้นที่ 
1.1 ประเภทของพืชท่ีเพาะปลูกในพื้นที่อ าเภอผาขาว จังหวัดเลย 

อ าเภอผาขาว จังหวัดเลย มีพ้ืนที่จ านวน 289,375 ไร่ หรือประมาณ 463 ตารางกิโลเมตร โดยมีพ้ืนที่
ส าหรับการเกษตร ร้อยละ 37.08 (เท่ากับ 107,300 ไร่) และรายได้ของภาคเกษตรคิดเป็นร้อยละ 80  
ของรายได้ภาพรวมอ าเภอ เมื่อพิจารณาประเภทของพืชที่เพาะปลูก พบว่า ปี พ.ศ. 2563 เกษตรกร  
เพาะปลูกอ้อยโรงงานเป็นหลัก คิดเป็นพ้ืนที่ปลูกอ้อยโรงงาน เท่ากับ 50,173 ไร่ รองลงมาคือ ข้าว เท่ากับ 
19,127 ไร่ และยางพารา เท่ากับ 14,816 ไร่ (ตารางท่ี 11) 
 

ตารางท่ี 11 จ านวนพื้นที่เพาะปลูกทางการเกษตรของ อ าเภอผาขาว จังหวัด เลย ปี พ.ศ. 2563   จ าแนก
ตามประเภทของพืชที่เพาะปลูก 

ประเภทพืชที่เพาะปลูก จ านวนพื้นที่เพาะปลูก (ไร่) ร้อยละ 
ข้าว 19,127 17.83 
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 3,127 2.91 
อ้อย 50,173 46.76 
ถั่วเหลือง 14,816 13.81 
มันส าปะหลัง 2,090 1.95 

 

1.2 จ านวนเกษตรกรจ าแนกตามชนิดของพืชท่ีเพาะปลูกในพื้นที่อ าเภอผาขาว จังหวัดเลย 
ในปี พ.ศ. 2563 พบประชาชนประกอบอาชีพหลักเป็นเกษตรกร จ านวน 17,748 คน คิดเป็นร้อยละ 

42.96 เมื่อจ าแนกเกษตรกรตามชนิดของพืชที่เพาะปลูก พบว่า เกษตรกรเพาะปลูกพืช อ้อยโรงงาน มากที่สุด            
จ านวน 9,885 คน คิดเป็นร้อยละ 55.70 รองลงมา คือ ข้าว จ านวน 8,079 คน เท่ากับ ร้อยละ 45.52 
และ ยางพารา จ านวน 2,832 คน เท่ากับ ร้อยละ 15.96 ตามล าดับ (ตารางที่ 12) 
 

ตารางที่ 12 จ านวนเกษตรกรของอ าเภอผาขาว จังหวัดเลย ปี พ.ศ. 2563 จ าแนกตามประเภทของพืชที่
เพาะปลูก 

ประเภทพืชที่เพาะปลูก จ านวนเกษตรกร (คน) ร้อยละ 
อ้อยโรงงาน 9,885 55.70 
ข้าว 8,079 45.52 
ยางพารา 2,832 15.96 
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 843 4.75 
มันส าปะหลัง 825 4.65 

 

1.3 ด้านเกษตรปลอดภัย   
  อ าเภอผาขาว จังหวัดเลย ได้ส่งเสริมการผลิตทางการเกษตรที่ปลอดภัยและได้มาตรฐาน โดยเฉพาะ
พืชผัก และข้าว มีเกษตรกรได้รับการส่งเสริมการผลิตข้าวปลอดภัย จ านวน 90 ราย รวมพ้ืนที่ 274 ไร่  คิดเป็น
ร้อยละ 0.26 ของพ้ืนที่ทั้งหมด ซึ่งกระจายอยู่ใน 5 ต าบล ดังนี้  
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  1) ต าบลโนนปอแดง  มีจ านวน 120     ไร่ 
  2) ต าบลผาขาว  มีจ านวน 32       ไร ่
  3) ต าบลบ้านเพิ่ม  มีจ านวน 12       ไร ่
  4) ต าบลท่าช้างคล้อง  มีจ านวน 60       ไร ่
  5) ต าบลโนนป่าซาง  มีจ านวน 50       ไร ่

ส าหรับพืชที่ได้รับการส่งเสริมให้เป็นการเป็นเกษตรปลอดภัย ได้แก่ ข้าวนาปี รองลงมาคือ ไม้ผล  
มีเกษตรกรที่ด าเนินการ จ านวน 8,090 ราย รวมพ้ืนที่ 19,227 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 17.92 ของพ้ืนที่การปลูก
ทั้งหมดซึ่งกระจายอยู่ใน 5 ต าบล ดังนี้  
  1) ต าบลท่าช้างคล้อง  มีจ านวน 8,363   ไร่ 
  2) ต าบลโนนปอแดง  มีจ านวน 4,619   ไร่ 
  3) ต าบลโนนป่าซาง  มีจ านวน 3,766   ไร่ 
  4) ต าบลผาขาว  มีจ านวน 1,610   ไร่ 
  5) ต าบลบ้านเพิ่ม  มีจ านวน 882      ไร่ 
 

โดยเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนเกษตรปลอดภัยและนโยบายอาหารปลอดภัยในพ้ืนที่  
อ าเภอผาขาว ประกอบด้วยหน่วยงานดังนี้ 

1) ศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) สถานที่ตั้ง ม.7 ต.ผาขาว อ.ผาขาว 
2) ศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสาน (เครือข่าย ศพก.) สถานที่ตั้ง ม.9 ต.ท่าช้างคล้อง อ.ผาขาว 
3) ศูนย์เรียนรู้เกษตรแปลงใหญ่ สถานที่ตั้ง ม.2 ต.โนนปอแดง อ.ผาขาว  

  

2. การใช้สารเคมีทางการเกษตรพื้นที่อ าเภอผาขาว จังหวัดเลย 
ส าหรับสถานประกอบการ จ าหน่าย หรือ มีการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืช ในอ าเภอผาขาว ได้แก่  

ร้านเกษตรโชคด ีเมื่อพิจารณาร้านค้ารายย่อยในระดับต าบล พบร้านค้าที่จ าหน่ายสารเคมีก าจัดศัตรูพืช จ านวน
ทั้งสิ้น 23 ร้าน (ตารางท่ี 13) 
 

ตารางท่ี 13 รายชื่อร้านจ าหน่ายสารเคมีก าจัดศัตรูพืชระดับต าบล ในพื้นที่อ าเภอผาขาว จังหวัดเลย 
รายช่ือร้านค้า ต าบล 

ร้านอุลิตพานิช ท่าช้างคล้อง 
ร้านสกุลไชยพาณิชย์ ท่าช้างคล้อง 
บริษัท ต้นอ้อยการเกษตร 2555 จ ากัด ท่าช้างคล้อง 
สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. เลย จ ากัด (สาขาผาขาว) โนนปอแดง 
ร้านกอบโชคพาณิชย์ โนนปอแดง 
ร้านเกษตรโชคดี โนนปอแดง 
ร้านหงษ์ฟ้าการเกษตร โนนปอแดง 
ร้านพีเค ออยล์ (PK OIL) โนนปอแดง 
ร้านโชคอุทัยพืชผล โนนปอแดง 
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอเธนส์การเกษตร โนนปอแดง 
สหกรณ์การเกษตรผาขาว จ ากัด โนนปอแดง 
ร้านโคตรเจริญ โนนปอแดง 
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รายช่ือร้านค้า ต าบล 
บริษัท รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จ ากัด (มิตรภูหลวง) เขตส่งเสริมอ้อยที่ 4 
(พรสวรรค์) 

โนนปอแดง 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัดรวมเกษตร ผาขาว โนนปอแดง 
ร้านเอ้การเกษตร โนนป่าซาง 
ร้านแม่ปลื้ม โนนป่าซาง 
บริษัท น้ าตาลขอนแก่น จ ากัด (มหาชน) (วังสะพุง) โนนป่าซาง 
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิมล พาณิชย์2018 โนนป่าซาง 
ร้านน้องเฟิร์น บ้านเพิ่ม 
ร้านกุ๊กก๊ิกพาณิชย์ บ้านเพิ่ม 
ร้านชนะหาญการเกษตร บ้านเพิ่ม 
ร้านจริงใจการเกษตร ผาขาว 
บริษัท น้ าตาลขอนแก่น จ ากัด (มหาชน) (วังสะพุง) ผาขาว 

 

จากการเก็บข้อมูลการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชในพ้ืนที่ พบว่า สารเคมีฯ ที่ใช้มากที่สุด 10 อันดับแรก ได้แก่  
1) พาราควอต 2) อมีทีน 3) อทาซิน 4) ทูโฟดี 5) ไกโฟเซต  
6) ไตรโคเพอร์ 7) ไดยูรอน 8) อะลาคลอร์ 9) เรดโรดอฟ 10) เพนดิเมทาลิน 

 

3. ข้อมูลอัตราป่วยจากพิษสารเคมีก าจัดศัตรูพืช 
ข้อมูลการเจ็บป่วยจากจากพิษสารเคมีก าจัดศัตรูพืช ซึ่งได้ข้อมูลจาก 43 แฟม โดยเลือกจากรหัส ICD – 10 

ในรายการส าหรับอาการบาดเจ็บ การได้รับสารพิษ และการเจ็บป่วยที่เป็นผลจากพิษของสารเคมีก าจัดศัตรูพืช  
(Toxic effect of pesticides) ดังรหัสต่อไปนี้ 

T 60.0 ออรกาโนฟอสเฟตและคารบาเมต (Organophosphate and carbamate insecticides) 
T 60.1 ยาฆาแมลงกลุมที่มีสารประกอบฮาโลเจน (Halogenated insecticides) 
T 60.2 ยาฆาแมลงชนิดอ่ืนๆ (Other insecticides) 
T 60.3 ยาฆาหญาและยาฆาเชื้อรา (Herbicide and fungicides) 
T 60.4 ยาฆาหนู (Rodenticides) 
T 60.8 สารก าจัดศัตรูพืชและสัตวอ่ืนๆ (Other pesticides) 
T 60.9 สารก าจัดศัตรูพืชและสัตวอ่ืนๆ ที่ไมระบุรายละเอียด (Other pesticides - Not specified) 

เมื่อพิจารณาข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี ระหว่าง ปี พ.ศ. 2559 - 2563 พบแนวโน้มอัตราป่วยจาก 
พิษสารเคมีก าจัดศัตรูพืชลดลง ซึ่งปี พ.ศ. 2559 พบอัตราป่วยมากที่สุด เท่ากับ 56.77 ต่อประชากรแสนคน  
รองลงมาคือ ปี พ.ศ. 2561 พบอัตราป่วยเท่ากับ 14.19 ต่อประชากรแสนคน และ ปี พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 
2562 พบอัตราป่วย เท่ากับ 7.09 ต่อประชากรแสนคน (ตารางที่ 14) 
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ตารางท่ี 14 จ านวนผู้ป่วย และอัตราป่วยจากพิษสารเคมีก าจัดศัตรูพืช ย้อนหลัง 5 ปี  
                 ระหว่าง ปี พ.ศ. 2559 – 2563 อ าเภอผาขาว จังหวัดเลย 

ปี พ.ศ. จ านวนผู้ป่วย อัตราป่วย ต่อประชากรแสนคน  
2563 0 0 
2562 3 7.09 
2561 6 14.19 
2560 3 7.09 
2559 24 56.77 

 

4. การเฝ้าระวัง ป้องกันโรคจากพิษสารเคมีก าจัดศัตรูพืช 
ในปี พ.ศ. 2563 มีเกษตรกรที่ได้รับการตรวจคัดกรองความเสี่ยงโดยการเจาะเลือดเพ่ือตรวจ 

หาเอนไซม์โคลีนเอสเตอเรส ด้วยกระดาษทดสอบ (Reactive Paper) จ านวน 3,363 คน เป็นผู้ที่มีผลการ
ตรวจเลือดเสี่ยงและไม่ปลอดภัย จ านวน 2,205 คน เท่ากับร้อยละ 65.57 

ทั้งนี้เมื่อพิจารณาข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี ระหว่างปี พ.ศ. 2559 – 2563 พบว่า ปี พ.ศ. 2559  
มีเกษตรกรที่พบตรวจเลือดเสี่ยงและ/หรือไม่ปลอดภัยมากที่สุด ร้อยละ 74.27 รองลงมาคือ ปี พ.ศ. 2563 
เท่ากับร้อยละ 65.57 และ ปี พ.ศ. 2562 เท่ากับร้อยละ 59.69 (ตารางท่ี 15) 
 

ตารางท่ี 15 ผลการตรวจเอนไซม์โคลีนเอสเตอเรส ด้วยกระดาษทดสอบ (Reactive Paper) ในเกษตรกร                  
                 ข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี ระหว่าง ปี พ.ศ. 2559 - 2563 อ าเภอผาขาว จังหวัดเลย 

ปี พ.ศ. 
จ านวนได้รับการตรวจคัดกรอง  

(คน) 

ผลเสี่ยงและไม่
ปลอดภัย  

(คน) 

ร้อยละผลเสี่ยง 
และไม่ปลอดภัย 

2563 3,363 2,205 65.57 
2562 3,049 1,820 59.69 
2561 2,857 1,507 52.74 
2560 4,256 2,471 58.06 
2559 2,321 1,724 74.27 

 

ส าหรับการด าเนินงานเพ่ือเฝ้าระวัง ป้องกันโรคจากพิษสารเคมีก าจัดศัตรูพืช พบว่า ปี พ.ศ. 2563                   
ส านักงานเกษตรอ าเภอผาขาว ได้ด าเนินการอบรมเกษตรกรในพ้ืนที่อ าเภอจ านวน 150 คน คิดเป็นร้อยละ 
0.67ของเกษตรกรทั้ งหมด นอกจากนี้ยั งได้ด า เนินการการตรวจหาสารเคมีก าจัดศัตรู พืชตกค้าง 
organophosphate และ carbamate ด้วยชุดทดสอบ GPO M Kit และตรวจสารเคมีก าจัดศัตรูพืชตกค้าง
กลุ่ม organochlorine และ pyrethroid ด้วยชุดทดสอบ GPO-TM/2 ในสถานที่ตลาดสด ตลาดนัด ร้านอาหาร 
ร้านจ าหน่ายอาหารสดของอ าเภอ จ านวน 61 แห่ง ซึ่งตรวจผักทั้งสิ้น 10 ชนิด ผลการตรวจตัวอย่างผักพบว่า
มี ก า ร ป น เ ปื้ อ น ส า ร เ ค มี ก ลุ่ ม  organophosphate แ ล ะ  carbamate ใ น ตั ว อ ย่ า ง ร้ อ ย ล ะ  2 0  
ที่พบว่าไม่ปลอดภัย กลุ่ม organochlorine และ pyrethroid ในตัวอย่างไม่พบสารเคมีตกค้าง (ตารางท่ี 16) 
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ตารางท่ี 16 ผลการตรวจตัวอย่างผักที่ด าเนินการส่งตรวจสารเคมีก าจัดศัตรูพืชตกค้าง ระดับอ าเภอผาขาว                  
                จังหวัดเลย ปี พ.ศ. 2563 

ชนิดของผัก 
การตรวจด้วยชุดทดสอบ GPO M Kit 

การตรวจด้วยชุดทดสอบ GPO-TM/2  
(ตรวจปลีะ 1 ครั้ง) 

จ านวนที่ตรวจสอบ ร้อยละที่พบว่าไม่ปลอดภัย จ านวนที่ตรวจสอบ ร้อยละที่พบสารเคมีตกค้าง 
ต้นหอม 45 - 7 - 
ถั่วฝักยาว 43 - 7 - 
พริกแดง 43 2.32 7 - 
คะน้า 35 - 7 - 
ผักบุ้งจีน 40 - 7 - 
มะเขือเทศ 27 - 7 - 
หัวหอมใหญ่ 37 - 7 - 
โหระภา 42 - 7 - 
ผักกาดขาว 39 2.56 7 - 
กะหล่ าปลี 33 - 7 - 

 

ส าหรับการเฝ้าระวังด้านพฤติกรรมของเกษตรกรนั้น ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอผาขาว โรงพยาบาล 
ผาขาวและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลในพื้นที่ ด าเนินการลงพื้นที่เก็บข้อมูลพฤติกรรมการสวมใส่อุปกรณ์
ป้องกันส่วนบุคคลเมื่อมีการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชกับเกษตรกร จ านวน 80 คน พบว่ามีผู้สวมใส่อุปกรณ์ฯ 
ดังกล่าว จ านวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 57.5 
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หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อ... 
 

กองโรคไม่ติดต่อ 

 เบอร์โทร : 02 590 3892 
 Fax : 02 590 3893 
 ที่ตั้ง : อาคาร 10 ชั้น 5 กรมควบคุมโรค  

 

กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม  

กองป้องกันการบาดเจ็บ 

 
  

1.  นายแพทย์อรรถเกียรติ กาญจนพิบูลวงศ ์ นายแพทย์ช านาญการพิเศษ  
2.  นายภานุวัฒน์ ค าวังสง่า นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  
3.  นางสาวนางสาวสุธิดา  แก้วทา นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  

1. นางสาวเพ็ญศร ี อนันตกุลนธี นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 
เบอร์โทร : 0 2590 3863 
E-mail : occ_service@hotmail.com 

2.  นางสาวประไพพรรณ น าพันธุ์วิวัฒน์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
  เบอร์โทร : 0 2590 3865 

E-mail : prapaiparn.n@gmail.com 
3.  นางสาวขวัญนภา อุทัยทอง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 
  เบอร์โทร : 0 2590 3865 

E-mail :  khwan_khwannapa@hotmail.com 

1. ดร. ปัญณ ์ จันทร์พาณิชย์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  
เบอร์โทร : 0 2590 3888 
E-mail : punjanpanich@gmail.com 
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