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วีรกรรมปราบฮอ หลวงพอพระใส สะพานไทย-ลาว 

หนองคาย 



หนองคาย เมืองนาอยูอันดับ 7 ของโลก 

นิตยสาร Modern Maturity ของสหรัฐอเมริกา จัดใหหนองคายเปนเมืองนาอยูลําดับที่ 7 ของโลก สําหรับคน

วัยเกษียณชาวอเมริกัน  จากการสํารวจ 40 เมืองทั่วโลก โดยอาศัยตัวชี้วัด 12 ตัว คือ ภูมิอากาศ คาครองชีพ 

วัฒนธรรม ที่อยูอาศัย สาธารณูปโภค การคมนาคม บริการทางการแพทย สภาพแวดลอม กิจกรรม

นันทนาการ ความปลอดภัย ความมั่นคงทางการเมือง และการเขาถึงเทคโนโลยี 



เทศกาลประจําป 





การคมนาคมขนสง 

     1.ทางบก 

เขาสูหนองคาย ทางหลวงแผนดินหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ) เร่ิมตนจากเขตอําเภอสระใคร (เขตติดตอ

อําเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี) ส้ินสุด ณ สะพานมิตรภาพไทย – ลาว แหงที่ 1 (หนองคาย–เวียงจันทน) 

ระยะทางประมาณ 23.921 กิโลเมตร โดยเสนทางนี้สามารถเดินทางผานสะพานมิตรภาพไทย - ลาว แหงที่ 1 

เชื่อมโยงไปยังสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐประชาชนจีน (ตอนใต) และสาธารณรัฐ

สังคมนิยมเวียดนามได 



  

 

 

      

    

     

  

   

   

  

        

   

  

     

       

     

   

 

 

 

  

 

 

  

 

      

** ทางหลวงแผนดินหมายเลข 212   เชื่อมตอกับจังหวัดบึงกาฬ  เปนทางหลวงแผนดินที่เชื่อมโยงระหวาง

ประเทศ (ไทย-ลาว-เวียดนาม-จีน) ผานจังหวัดบงึกาฬ นครพนม (ขามดานพรมแดนนครพนม – แขวงคํามวน 

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว-สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม-สาธารณรัฐประชาชนจีนฝงทิศ

ตะวันออก) ไปจังหวัดมุกดาหาร (ขามดานพรมแดนมุกดาหาร - แขวงสะวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว – ทาเรือน้ําลึกดานังสาธารณรัฐสังคมนยิมเวียดนาม) ซึ่งเปนจุดเร่ิมตนของเสนทางระเบียง

เศรษฐกิจแนวตะวันออก-ตะวันตก (East-West Economic Corridor: EWEC) หรือเสนทางหมายเลข       

9 (R9) ส้ินสุด ณ จังหวัดอุบลราชธานี จึงเปนเสนทางสําหรับรองรับการขยายตัวทางดานเศรฐกิจ การคา การ

ลงทุน และการขนสงที่สําคัญของประเทศ 

          ทางหลวงแผนดินทั้ง 5 สายทางหลัก  เปนเสนทางที่มีความสําคัญในการพัฒนาระบบการขนสง      

โลจิสติกสพัฒนาระบบเศรษฐกิจของจังหวัดหนองคายเชื่อมโยงกับจังหวัดตางๆและประเทศเพ่ือนบานในอนุ

ภูมิภาคลุมน้ําโขงและสามารถเชื่อมโยงกับสาธารณรัฐประชาชนจีนไดอยางสะดวก  



2)ทางน้ํา มีทาเรือพาณิชย จํานวน 4 แหง ไดแก  

 ๑. ทาเรือจุดผอนปรนบานหมอ  อําเภอศรีเชียงใหม  

 ๒. ทาเรือหายโศก อําเภอเมือง  

 ๓. ทาเรือโพนพิสัย อําเภอโพนพิสัย  

 ๔. ทาเรือจุดผอนปรนรัตนวาป อําเภอรัตนวาป 

3) ทางรถไฟ  



ขอมูลการปกครอง 
     จังหวัดหนองคาย แบงการปกครองเปน 9 อําเภอ  

   62 ตําบล 722 หมูบาน  

 มีองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  จํานวน 68 แหง  

              องคการบริหารสวนจังหวัด  1 แหง  

               เทศบาลเมือง    2 แหง  

               เทศบาลตําบล    16 แหง  

               องคการบริหารสวนตําบล  48 แหง  



โครงสรางประชากรแยกตามกลุมอายุ แยก ชาย-หญิง (ทะเบียนราษฎร 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560) 

• ประชากร จํานวน 521,886 คน ชาย 259,983  คน (รอยละ 49.82) หญิง 261,903 คน (รอยละ 

50.18) 

• อําเภอที่มีจํานวนประชากรมากที่สุด คือ อําเภอเมืองหนองคาย และนอยที่สุด คือ อําเภอโพธิ์ตาก  

• ชวงอายุ 45-49 ป มีมากที่สุด  46,566 คน (รอยละ 8.92 ) ชวงอายุ 85 ป ขึ้นไป มีนอยที่สุด  4,049 

คน (รอยละ 0.85) 



ประชากรวัยทํางาน (อายุ 15 ปขึ้นไป) 352,942 คน เปนผูที่อยูในกําลังแรงงาน  208,492 คน(รอยละ 59.07 

ของประชากรวัยทํางาน)  ผูมีงานทํา 206,277 คน (รอยละ 58.44 ของผูที่อยูในกําลังแรงงาน)  อาชีพ 3 อันดับ

แรก ประกอบอาชีพผูปฏิบัติงานที่มีฝมือในดานการเกษตรและการประมง  87,613 คน (รอยละ42.47) รองลงมา 

คือ พนักงานบริการและพนักงานในรานคา และตลาด 39,106 คน (รอยละ 18.96) และอาชีพขั้นพ้ืนฐานตางๆ 

ในดานการขายและการใหบริการ  21,129 คน (รอยละ 10.24) 

สาขาอาชีพ 



ผูท่ีทํางานภาคเกษตรกรรม จํานวน 89,241 คน (คิดเปนรอยละ 43.26) และผูท่ีทํางานนอก

ภาคเกษตรกรรม จานวน 117,036 คน(คิดเปนรอยละ 56.74) 

ประเภทอุตสาหกรรม 



แรงงานตางดาว 
จํานวนแรงงานตางดาวที่ไดรับอนุญาตทํางานจําแนกตามลักษณะการเขาเมือง  

                              (ขอมูล ณ มีนาคม 2561) 

ประเภทการไดรับอนุญาต (คน) 

1. กลุมแรงงานตางดาวท่ีเขาเมืองถูกกฎหมายท่ีไดรับอนุญาต

ทางาน 

         1) คนตางดาวมาตรา 9 

         2) คนตางดาวตามมาตรา 13 (พ้ืนท่ีสูง) 

          3) ประเภทพิสูจนสัญชาติและไดรับอนุญาตทางาน 

          4) ประเภทช่ัวคราว (MOU) 

          5) กลุมผอนผันตามประกาศ คสช. (จดทะเบียน OSS) 

               - เมียนมา 

               - ลาว 

               - กัมพูชา  

1,736 

 

115 

11 

68 

969 

 

54 

456 

63 

 2. การรับข้ึนทะเบียนแรงงานตางดาวสัญชาติเวียดนาม          - 

รวม 1,736 

ท่ีมา : สานักงานจัดหางานจังหวัดหนองคาย 



ดานพลังงาน 
     สถานบีริการน้ํามันเชื้อเพลิง   จํานวน 119 แหง  

        (อําเภอเมือง 43 แหง ,อําเภอโพนพิสัย  27 แหง และ

อําเภอทาบอ 16 แหง) 

 สถานีบริการกาซธรรมชาต ิ สถานบีริการกาซ LPG   

7 แหง (อําเภอเมือง 5 แหง และอําเภอโพนพิสัย 2 แหง) 

 โรงไฟฟาพลังงานธรรมชาติ  16 แหง  

             - โรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย  14 แหง  

             - โรงไฟฟาชีวมวล     1 แหง 

     - โรงไฟฟาขยะ   1 แหง  



ดานเศรษฐกิจ 
      

ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดหนองคายป พ.ศ.2557 (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติ) มีมูลคา 34,621ลานบาท รายไดตอหัวประชากรเทากับ 76,669 บาท/ป  เปนลําดับที่ 

54 ของประเทศ ลําดับที่ 5 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ลําดับที่ 3 ของกลุมจังหวัดภาคะวันออกเฉียง

เหนือตอนบน 1   โครงสรางเศรษฐกิจของจังหวัดหนองคายขึ้นอยูกับสาขาการผลิตสําคัญคือ สาขา

เกษตรกรรม มูลคา 8,802 ลานบาท คิดเปนรอยละ25.4 รองลงมา คือ สาขาอุตสาหกรรม มูลคา 

5,181 ลานบาท คิดเปนรอยละ 15.0 

         ที่มา: สํานักงานคลังจังหวัดหนองคาย 



การคาชายแดน  

การนําเขา การสงออก 

1 พลังงานไฟฟา  282,0033,717.41 1 รถยนตนั่ง ขับเคล่ือนส่ีลอ  6,058,618,253.08 

2 รถยนตกระบะไมเกิน ๓๐๐๐ ซีซี  707,782,158.39 2 ผลิตภัณฑน้ํามัน  5,708,161,238.57 
3 ชุดสายไฟรถยนต/สายเคเบ้ิล  347,564,904.37 3 เคร่ืองดื่ม (ไมมีแอลกอฮอล)  682,824,007.98 
4 สวนประกอบรองเทาดานบน  156,619,440.36 4 รถบรรทุกเกาใชแลว  586,847,883.49 
5 ไมแปรรูป/ไมสําเร็จรูป  105,074,306.44 5 ปูนซีเมนต  544,395,918.68 
6 หมอแปลงไฟฟา  102,050,560.42 6 รถขุดดินพรอมอุปกรณ  538,218,831.46 
7 รถยนตกระบะ  99,504,320.58 7 อาหารสัตว  5,288,71,596.07 
8 เศษกระดาษ  52,206,393.00 8 สวนประกอบเคร่ืองจักร  511,496,919.78 
9 เคร่ืองดื่มสําเร็จรูป  49,267,517.8 9 รถจักรยานยนต  473,385,258.53 
10 รถเครนเกาใชแลว  20,593,258.76 10 เหล็ก  372,382,624.31 
11 อื่น ๆ  873,006,870.82 11 อื่น ๆ  23,715,111,444.46 

รวมท้ังส้ิน 5,333,703,448.35 รวมท้ังส้ิน 39,720,313,976.41 

มูลคาการคาชายแดน (การนําเขา-สงออก) ที่ผานดานศุลกากรหนองคายในชวงเดือนตุลาคม พ.ศ.2558 - มิถุนายน พ.ศ. 2559  

มูลคารวมทั้งสิ้น 45,054,017,424.76 ลานบาท แยกเปนมูลคาสินคานําเขา 5,333,703,448.35 ลานบาท และมูลคาสินคาสงออก  

39,720,313,976.41 ลานบาท ไดดุลการคา 34,386,610,528.06 ลานบาท  



ดานอุตสาหกรรม 
      

 ท่ีมา : สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย 

จําพวกท่ี จํานวนโรงงาน 

(โรงงาน) 

จํานวนคนงาน 

(คน) 

1 552 844 

2 132 741 

3 248 4,054 

รวม 932 5,776 



ขอมูลทรัพยากรดานสาธารณสุข 

สถานบริการสาธารณสุขภาครัฐ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ประกอบดวย 

            1) โรงพยาบาลท่ัวไป ขนาด 349 เตียง  จํานวน  1 แหง 

 2) โรงพยาบาลชุมชน 

   ขนาด 200 เตียง จํานวน  1 แหง 

   ขนาด 60 เตียง  จํานวน  1 แหง  

  ขนาด 30 เตียง  จํานวน  4 แหง 

 3) โรงพยาบาลเปดใหม (Extend OPD)  จํานวน  2 แหง 

 4) โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล (รพ.สต.)  จํานวน 74 แหง 

 5) ศูนยสุขภาพชุมชนเมือง (ศสม.)   จํานวน   1 แหง 



สวนท่ี 2 ขอมูลดานสิ่งแวดลอม 

* แหลงน้ําผิวดิน    3 สาย ประกอบดวย  

           - หวยหลวง (อําเภอโพนพิสัย)  

            - หวยน้ําโมง (อําเภอทาบอ/อําเภอโพธิ์ตาก)  

            - หวยน้ําสวย (อําเภอสระใคร/อําเภอเมืองหนองคาย) 

จากผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําในแหลงน้ําผิวดิน จํานวน 4 ครั้ง/ป 

 (พฤศจิกายน กุมภาพันธ มิถุนายน และสิงหาคม) ของสํานักงานสิ่งแวดลอมภาคท่ี 9 

 อุดรธานี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมพบวา  คุณภาพน้ําผานตามเกณฑ 

มาตรฐานโดยอยูในระดับพอใช  

* แหลงน้ําใตดิน คุณภาพของน้ําอยูในเกณฑไมดีนัก ยังคงสามารถนํามาใชในการอุปโภค 

บริโภคไดเม่ือพิจารณาเทียบกับมาตรฐานน้ําบาดาลเพ่ือการบริโภค 



* มลพิษอากาศ   ภาพรวมคุณภาพอากาศยังคงอยูในเกณฑปกติ  แตจะมีปญหาเฉพาะ 

จุดและเฉพาะชวงเวลา ไดแก ปญหาฝุนละอองจากโรงสีขาวในชวงฤดูแลงฝุนละออง 

จากถนนท่ีมีการขนสงทรายน้ําโขง ปญหาควันจากการเผาเศษวัชพืชหลังการเก็บเกีย่ว  

* มลพิษทางเสียง  ยังอยูในระดับท่ีปกติแตจะมีปญหาในบางจุด สวนใหญมลพิษทางเสียง 

เกิดจากยานพาหนะโดยเฉพาะอยางย่ิงจากรถบรรทุก รถยนต จักรยานยนตและสามลอ 

รับจางท่ีสัญจรไปมา และจะเกิดจาก สถานบริการซอมรถยนต อูซอมเคาะพนสีรถยนต 

 และโรงงานทําเฟอรนิเจอรไมเครื่องเรือน  ซ่ึงมีผลกระทบท่ีไมรุนแรง 

 



* ขยะมูลฝอย   มีปริมาณขยะมูลฝอยเกิดขึ้นจริง ในป พ.ศ. 2559 จํานวน 255.5 ตันตอวัน 

หรือ 93,257.5 ตันตอป (สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดหนองคาย,2559.)  

* การกําจัดขยะมูลฝอย   มีสถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอย  20 แหง  จําแนกเปน 2 รูปแบบ  

 1 สถานท่ีกําจัดท่ีถูกหลักวิชาการ (ศูนยจัดการขยะมูลฝอยรวม) จํานวน 3 ศูนย  

ไดแก  ศูนยฯ เทศบาลตําบลศรีเชียงใหม , ศูนยฯเทศบาลเมืองทาบอ และศูนยฯเทศบาล 

เมืองหนองคาย  มีอัตราขยะมูลฝอย ท่ีไดรับการกําจัด เฉลี่ยประมาณ 111 ตันตอวัน  

คิดเปนรอยละ 31.2 ของปริมาณขยะมูลฝอยท่ีคาดวาเกิดขึ้น ณ ครัวเรือนท้ังหมด  

 2 สถานท่ีกําจัดท่ีไมถูกหลักวิชาการ มีวิธีกําจัด คือ การเทกองกลางแจง  

(Open Dumping) จํานวน 17 แหง มีอัตราขยะมูลฝอยท่ีไดรับการกําจัด เฉลี่ยประมาณ  

118.2 ตันตอวัน  คิดเปนรอยละ 33.2  ของปริมาณขยะมูลฝอยท่ีคาดวาเกิดขึ้น  

ณ ครัวเรือนท้ังหมด  



สถานที่จําหนายสารเคมีทางการเกษตร      

ท่ีมา : ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรหนองคาย (ขอมูล ณ วันท่ี 2 เมษายน 2561) 

อําเภอ จํานวนสถานที่จําหนาย (ราน) 
ปุย เมล็ดพันธุ วัตถุอันตราย 

ทาบอ 67 24 18 
เฝาไร 56 35 27 

โพธ์ิตาก 24 8 9 
โพนพิสัย 78 46 28 

เมือง 100 59 41 
รัตนวาป 46 18 21 

ศรีเชียงใหม 22 16 15 
สระใคร 21 12 5 
สังคม 45 27 29 
รวม 459 245 193 



ลําดับ เรื่อง จํานวน การยุติ กําลังดําเนินการ 

1 กล่ินเหม็น 13 13 - 

2 ฝุนละออง ควัน 8 8 - 

3 เสียงดังรบกวน 10 7 กําลังดําเนินการ   

๒ เร่ือง 

สงศูนยดํารงธรรม 

๑ เร่ือง 

4 น้ําเนาเสีย 5 5 - 

รวม 36   

ที่มา : เทศบาลเมืองหนองคาย (  ต.ค. 60 - 30 ก.ย. 61 ) 

ขอมูลเรื่องรองเรียน  



ประเภทอุตสาหกรรมที่มีจํานวนโรงงานสูงสุด 10 อันดับแรก  

ลําดับ รหัส ประเภทโรงงาน จํานวนโรงงาน 

(แหง) 

จํานวนคนงาน 

(คน)  

1 00901 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการสี ฝด หรือขัดขาว 517 695 

2 05801 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการทําผลิตภัณฑคอนกรีต ผลิตภัณฑคอนกรีตผสม

ผลิตภัณฑยิบซัม หรือผลิตภัณฑปูนปลาสเตอร 

66 388 

3 09501 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการซอมแซมยานท่ีขับเคล่ือนดวยเคร่ืองยนตหรือ

สวนประกอบของยานดังกลาว 

33 265 

4 00906 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการปอกหัวพืช หรือทําหัวพืชใหเปนเสน แวน หรือแทง 32 149 

5 06413 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการกลึง เจาะ ควาน กัด ไส เจียน หรือเชื่อมโลหะท่ัวไป 31 114 

6 00304 การดูดทราย 26 135 

7 01400 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับ การทําน้ําแข็ง หรือ ตัด ซอย บด หรือยอยน้ําแข็ง 25 148 

8 03402 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการทําวงกบ ขอบประตู ขอบหนาตาง บานหนาตาง 

บานประตู หรือสวนประกอบท่ีทําดวยไมของอาคาร 

25 407 

9 06500 โรงงานผลิต ประกอบ หรือดัดแปลง หรือซอมแซมเคร่ืองยนต เคร่ืองกังหัน และรวมถึง

สวนประกอบหรืออุปกรณของเคร่ืองยนต หรือเคร่ืองกังหันดังกลาว 

19 79 

10 02103 การทํายาอัด ยาเสน ยาเสนปรุง หรือยาเคี้ยว 10 99 

ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม,ขอมูลโรงงานอุตสาหกรรม ณ วันที่ 13 เมษายน 2561 ซ่ึงไมรวมถึง โรงงานที่ยังไมแจงประกอบ 

หยุดช่ัวคราวหรือเลิกประกอบกิจการ ;http://www.diw.go.th 

http://www.diw.go.th/
http://www.diw.go.th/
http://www.diw.go.th/
http://www.diw.go.th/
http://www.diw.go.th/
http://www.diw.go.th/
http://www.diw.go.th/
http://www.diw.go.th/
http://www.diw.go.th/


อุตสาหกรรมเสี่ยง 12 ประเภท ตามทายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 3 

(พ.ศ.2542)  ลําดับ รหัส ประเภทโรงงาน จํานวนโรงงาน

ทั้งหมด (แหง) 

จํานวนโรงงานที่จัดทํา

รายงานวิเคราะหความ

เสี่ยง (แหง) 

จํานวนโรงงานที่กําหนด

มาตรการ/แผนบริหารความ

เสี่ยง (แหง) 

1 00701, 

00704 

โรงงานสกัดน้ํามันจากพืช สัตว หรือไขมัน

สัตว เฉพาะท่ีใชสารตัวทําละลายในการ

สกัด 

1 1 1 

2 04201, 

04202 

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับ 

เคมีภัณฑ สารเคมี หรือวัตถุอันตราย 

- - - 

3 04301, 

04302 

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับปุย หรือ

สารปองกันหรือกําจัดศัตรูพืชหรือสัตว 

- - - 

4 04400 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการผลิต

ยางเรซินสังเคราะห ยางอีลาสโตเมอร

พลาสติก หรือเสนใยสังเคราะหซึ่งมิใชใย

แกว 

- - - 

5 04501, 

04502 

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสี น้ํามัน

ซักเงาเซลแล็ค แล็กเกอร หรือผลิตภัณฑ

สําหรับใชยาหรืออุด 

- - - 

6 04804 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการทําไม

ขีดไฟ วัตถุระเบิด หรือดอกไมไฟ 

- - - 



อุตสาหกรรมเสี่ยง 12 ประเภท ตามทายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 3 (ตอ)  

ลําดับ รหัส ประเภทโรงงาน จํานวนโรงงาน

ทั้งหมด (แหง) 

จํานวนโรงงานที่จัดทํา

รายงานวิเคราะห

ความเสีย่ง (แหง) 

จํานวนโรงงานที่กําหนด

มาตรการ/แผนบริหาร

ความเสีย่ง (แหง) 

7 04900 โรงงานกล่ันน้ํามันปโตรเลียม - - - 

8 05004 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการผสมผลิต

ภัณฑจากปโตรเลียม ถานหิน หรือลิกไนต 

2 2 2 

9 08900 โรงงานผลิตกาซ ซึ่งมิใชกาซธรรมชาติ และ

โรงงานสงหรือจําหนายกาซ แตไมรวมถึง

โรงงานสงหรือจําหนายกาซท่ีเปนน้ํามัน

เชื้อเพลิงตามกฎหมายวาดวยการควบคุมน้ํามัน

เชื้อเพลิง 

- - - 

10 09102 การบรรจุกาซ แตไมรวมถึงการบรรจุกาซท่ีเปน

น้ํามันเชื้อเพลิงตามกฎหมายวาดวยการควบคุม

น้ํามันเชื้อเพลิง 

4 4 4 

11 09200 โรงงานหองเย็น - - - 

12 09900 โรงงานผลิต ซอมแซม ดัดแปลง หรือเปล่ียน

ลักษณะอาวุธปน เคร่ืองกระสุนปน วัตถุระบิด  

- - - 

ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม/สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด (สถิติสะสมจํานวนโรงงานทีไ่ดรับอนุญาตใหประกอบกิจการ ตาม พ.ร.บ.

โรงงาน พ.ศ. 2535 จําแนกตามจังหวัด รายประเภท ณ สิ้นป 2559: http://www.diw.go.th/) 



อุตสาหกรรมเสี่ยงตอกลุมโรคที่เฝาระวัง 5 กลุมโรค  

รหัส ประเภทโรงงาน 

กลุมโรคที่เฝาระวัง 

จํานวน

โรงงาน 

(แหง) 

จํานวน

พนักงาน 

(คน) 

การ

สูญเสีย

การได

ยินจาก

เสียงดัง 

โรคปอด

ฝุนหิน 

(Silicos

is) 

โรคระบบ

ทางเดินหายใจ

ที่เกิดจากแรใย

หินแอสเบส

ตอส 

โรค

พิษ

สาร

ตะกั่ว 

พิษสารตัว

ทําละลาย

อินทรีย) 

 

00301 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการโม บด 

หรือยอยหิน 
  5 48 

00303 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการรอนหรือ

คัดกรวดหรือทราย   2 18 

03700 โรงงานทําเคร่ืองเรือนหรือเคร่ืองตบแตงใน

อาคารจากไม แกว ยาง หรืออโลหะอื่น ซึ่งมิใช

เคร่ืองเรือนหรือเคร่ืองตบแตงภายในอาคาร

จากพลาสติกอัดเขารูป 

       4 33 

05001 
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการทําแอลฟลต 

หรือน้ํามันดิบ 
        1 14 

05004 

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการผสม

ผลิตภัณฑจากปโตรเลียมเขาดวยกันหรือการ

ผสมผลิตภัณฑจากปโตรเลียมกับวัสดุอื่น 

        1 5 



อุตสาหกรรมเสี่ยงตอกลุมโรคที่เฝาระวัง 5 กลุมโรค (ตอ)  

รหัส ประเภทโรงงาน 

กลุมโรคที่เฝาระวัง 

จํานวน

โรงงาน 

(แหง) 

จํานวน

พนักงาน 

(คน) 

การ

สูญเสีย

การได

ยินจาก

เสียงดัง 

โรคปอด

ฝุนหิน 

(Silicos

is) 

โรคระบบ

ทางเดินหายใจ

ที่เกิดจากแรใย

หินแอสเบส

ตอส 

โรค

พิษ

สาร

ตะกั่ว 

พิษสารตัว

ทําละลาย

อินทรีย) 

 

05304 

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ

พลาสติก การทําภาชนะบรรจุ เชน ถุงหรือ

กระสอบ 

        3 25 

05305 

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการทําพลาสติก

เปนเม็ด แทง ทอ หลอด แผน ชิ้น ผง หรือ

รูปทรงตางๆ 

        1 8 

05309 
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการลาง บด 

หรือยอยพลาสติก 
        2 25 

05600 
โรงงานผลิตอิฐ กระเบ้ืองหรือทอสําหรับใชใน

การกอสราง เบาหลอมโลหะ กระเบ้ืองประดับ

รองในเตาไฟ ทอหรือยอดปลองไฟ 
       2 17 

05801 
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการทํา

ผลิตภัณฑคอนกรีต ผลิตภัณฑคอนกรีตผสม

ผลิตภัณฑยิปซั่มหรือผลิตภัณฑปูนปลาสเตอร 
       26 193 

ท่ีมา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม/สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด 



ลําดับ สถิติชีพ เปาหมายแผน 12 (2560-2564) 
2560 

จํานวน อัตรา 

1 อัตราเกิด (ตอ 1,000 ประชากร) - 4,449 8.52 

2 อัตราตาย (ตอ 1,000 ประชากร) - 3,659 7.01 

3 อัตราเพ่ิม (ตอ 100 ประชากร) - 790 0.15 

4 อัตราการตายทารก ไมเกิน 15 ตอ 1,000 การเกิดมีชีพ 29 6.52 

5 อัตราตายของเด็กอายุตํ่ากวา 5 ป - 35 7.87 

6 อัตรามารดาตาย ไมเกิน 18 ตอ 100,000 การเกิดมีชีพ 1 22.50 

สวนที่ 3  ขอมูลสถานะสุขภาพ 

ท่ีมา  :  ขอมูลสถิติการเกิด-ตาย จาก กองยุทธศาสตรและแผนงาน 

ขอมูล ณ วันท่ี 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2560  :  ประชากร 521,886 คน 

  



สาเหตุการปวยของผูปวยนอก  10  อันดับแรก จังหวัดหนองคาย ป พ.ศ.2560 

ที่มา :  รายงานผูปวยนอกตามกลุมสาเหตุ (รง. 504) 

:         ขอมูลวันท่ี 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2560 

  

ที่ สาเหตุการปวย (กลุมโรค) จํานวน  อัตราปวยตอแสนประชากร 

1 โรคระบบไหลเวียนเลอืด  344,292 65,970.73 

2 โรคเก่ียวกับตอมไรทอ โภชนาการ และเมตะบอลิซ่ึม 326,147 62,493.92 

3 โรคระบบหายใจ  271,294 51,983.38 

4 โรคระบบยอยอาหาร รวมโรคในชองปาก 234,431 44,919.96 

5 โรคระบบกลามเน้ือ รวมโครงรางและเน้ือยดึเสริม  215,423 41,277.79 

6 โรคระบบสืบพันธุรวมปสสาวะ  132,903 25,465.91 

7 โรคตารวมสวนประกอบของตา  66,884 12,815.83 

8 โรคติดเช้ือและปรสิต 63,757 12,216.65 

9 โรคผิวหนัง และเน้ือเยือ่ใตผิวหนัง  48,507 9,294.56 

10 ภาวะแปรปรวนทางจิต และพฤติกรรม  36,262 6,948.26 



สาเหตุการปวยของผูปวยใน  10 อันดับแรก จังหวัดหนองคาย ป พ.ศ.2560 

ที่มา   :  รายงานผูปวยในรายโรค  (รง. 505) 

          ขอมูลวันท่ี 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2560 

  

ที่ สาเหตุการปวย (กลุมโรค) จํานวน  อัตราปวยตอแสนประชากร 

1 โรคเลือดและอวัยวะสรางเลือดและความผดิปกติบางชนิดที่
เก่ียวกับระบบภูมิคุมกัน 

7,594 1,455.11 

2 โรคเบาหวาน 5,012 960.36 

3 ความผิดปกติเก่ียวกับตอมไรทอ โภชนาการและเมตะบอลิซึมอืน่ๆ 4,219 808.41 

4 โรคแทรกซอนในการต้ังครรภ การเจ็บครรภ การคลอด ระยะหลัง
คลอด และภาวะอื่นๆ ทางสูติกรรม 

3,429 657.04 

5 โรคอื่นๆ ของระบบยอยอาหาร 1,947 373.07 

6 โรคความดันโลหิตสูง 1,931 370.00 

7 ความผิดปกติอื่นๆ ที่เกิดข้ึนในระยะปริกําเนิด 1,685 322.87 

8 โรคตาและสวนผนวก 1,422 272.47 

9 โรคติดเช้ืออื่นๆ ของลําไส 1,386 265.58 

10 โรคอื่นๆ ของระบบหายใจ 1,319 252.74 



สาเหตุการตาย 10 อันดับแรก จังหวัดหนองคาย ป พ.ศ.2560 (แยกตามกลุมโรค) 

ท่ีมา  : ขอมูลกองยุทธศาสตรและแผนงาน ณ วันท่ี 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2560  

ที่ สาเหตุการตาย (แยกตามกลุมโรค) 
จํานวน 
(คน) 

อัตราตายตอแสน
ประชากร 

1 เนื้องอก มะเร็งทุกชนิด 622 119.18 

2 โรคระบบไหลเวียนโลหิต 297 56.91 

3 โรคระบบประสาท 280 53.65 

4 โรคติดเชื้อและปรสิต 258 49.44 

5 โรคของทางเดินระบบหายใจ 217 41.58 

6 โรคของระบบสืบพันธุและทางเดินปสสาวะ 172 32.96 

7 โรคของตอมไรทอ โภชนาการและเมตะบอลิซึม 129 24.72 

8 โรคระบบยอยอาหาร 108 20.69 

9 ภาวะบางอยางที่เกิดในระยะปริกําเนิด 20 3.83 

10 โรคของผิวหนังและเนื้อเยื่อใตผิวหนัง 6 1.15 



สิทธิว่าง
0.03%

ประกันสังคม
15.23%

บัตรทอง
78.10%

ข้าราชการ
4.67%

อปท.
0.85%

สิทธิอื�น ๆ
1.12% บัตรทอง

ประกันสังคม
ข้าราชการ
อปท.
สิทธิอื�น ๆ
สิทธิว่าง

ความครอบคลุมการมีหลกัประกันสขุภาพ ป 2560 

จังหวัดหนองคาย มีประชากรท่ีอาศัยอยูจริงในจังหวัดหนองคาย จํานวน 571,716 คน มี

หลักประกันสุขภาพ (National Coverage) จํานวน 571,530 คน คิดเปนรอยละ 99.97 



ประเภทโรงงาน อุตสาหกรรม 
จํานวนโรงงาน 

(แหง) 

ผลการตรวจวัดสิ่งแวดลอม 

แสงสวาง เสียง ความรอน 

ผาน ไมผาน ผาน ไมผาน ผาน ไมผาน 

ผลิตยางแผนและยางกอน 1 17(จุด) - - - - - 

จําหนายรถยนต 1 30(จุด) 12(จุด)  -  - 

การคา 1 1(จุด) 22(จุด)  -  - 

ผลิตอาหารกระปอง 1 15(จุด) 17(จุด) 5(จุด) 2(จุด) 5(จุด) 2(จุด) 

การขนสงทางบก 1 10(จุด) 7(จุด)  -  - 

การตรวจความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมการทํางาน 

ท่ีมา : โรงพยาบาลหนองคาย  



การตรวจความปลอดภัย 

การออกตรวจความปลอดภัยในการทํางานตามกฎหมายวาดวยความปลอดภัยของแรงงานในการทํางานในสถาน

ประกอบกิจการ  25 แหง มีลูกจางที่ผานการตรวจ  1,287 คน แยกเปนชาย  541 คน (รอยละ 42.04) และหญิง  

746 คน (รอยละ 57.96) 



การตรวจแรงงาน 

การสุมตรวจแรงงานในสถานประกอบการ  ตามขนาดสถานประกอบกิจการ   68 แหง มีลูกจางที่ผานการตรวจ 

1,332 คนเปนชาย  623 คน (รอยละ 46.77) เปนหญิง  706 คน (รอยละ 53.00) และเด็ก  3 คน (รอยละ 0.23) 



การประกันสังคม 

กองทุนเงินทดแทน 

ขอมูล ณ มีนาคม 2561 พบวามีสถานประกอบการที่อยูในขายกองทุนเงินทดแทนจังหวัดหนองคาย 1,518 แหง ลูกจาง 

18,322 คน โดยสวนใหญเปนสถานประกอบการที่มีลูกจางต่ํากวา 10 คน  1,173 แหง (รอยละ 77.27)  

มีลูกจาง 3,773 คน รองลงมาคือ สถานประกอบการขนาด 10 – 19 คน 158 แหง (รอยละ 10.41) ลูกจาง 2,115 คน 



การประกันสังคม 

กองทุนประกันสังคม 

ขอมูล ณ มีนาคม 2561 สถานประกอบการท่ีขึ้นทะเบียนประกันสังคมทั้งส้ิน  1,518 แหง ผูประกันตน 18,322 คน 

ประเภทอุตสาหกรรม (5 อันดับแรก) เปนประเภทอุตสาหกรรมประเภทกิจการอ่ืนๆ  796 แหง ผูประกันตน  

12,044 คน รองลงมาเปนประเภทการคา 422 แหง ผูประกันตน 2,888 คน การกอสราง  79 แหง ผูประกันตน  

402 คน การผลิตอาหาร เคร่ืองด่ืม 57 แหง ผูประกันตน 1,401 คน และประเภทอุตสาหกรรมการขนสง          

การคมนาคม 52 แหง ผูประกันตน 438 คน 



มีการใชบริการกองทุนประกันสังคม 10,879 ราย แบงเปน กรณีเจ็บปวย  3,261 ราย (รอยละ 29.98)กรณีคลอด

บุตร  363 ราย (รอยละ 3.34) กรณีทุพพลภาพ 142 ราย (รอยละ 1.30) กรณีตาย จานวน 31 ราย(รอยละ 0.28) 

กรณีสงเคราะหบุตร 4,235 ราย (รอยละ 38.93) กรณีชราภาพ   636 ราย (รอยละ 5.85) และกรณีวางงาน  

2,211 ราย (รอยละ 20.32) 

การใชบริการกองทุนประกันสังคม 



 
เขตเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดหนองคาย 

 





ท่ีมา: เขตเศรษฐกิจพิเศษในประเทศไทย, สํานักยุทธศาสตรและการวางแผนพัฒนาพ้ืนท่ี 

       สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 



 



 

ท่ีมา: เขตเศรษฐกิจพิเศษในประเทศไทย, สํานักยุทธศาสตรและการวางแผนพัฒนาพ้ืนท่ี 

       สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
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