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โดยกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.หนองแวง 
อ าเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม 



บทน า 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง ได้จัดตั้งกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลหนอง

แวง ตามเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545 ซึ่งได้ก าหนดให้ประชาชนและ
ท้องถิ่นมีส่วนร่วมในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในหลายรูปแบบทั้งในส่วนของการเป็นผู้มีสิทธิ์ในการเข้ารับ
บริการ การบริหารจัดการ การตรวจสอบและรับรองคุณภาพบริการ ซึ่งนอกจากมีเจตนารมณ์ในการสร้างการมี
ส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เข้ามามีบทบาทในการดูแลสุขภาพของประชาชนในพื้นท่ีแล้ว ยัง
สนับสนุนให้ประชาชนได้แสดงบทบาทในการพึ่งตนเองด้านสุขภาพ และส่งเสริมให้บุคลากรด้านสาธารณสุขใน
พ้ืนที่ได้แสดงบทบาทในการสนับสนุนประชาชนในการดูแลสุขภาพตตนเอง นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้ทุกฝ่ายที่
เกี่ยวข้องเกิดความตระหนักต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของประชาชน สามารถดูแลสุขภาพได้ด้วยตนเอง
และสร้างกลไกลในสังคมที่ต้องเข้ามาร่วมกันแก้ไชปัญหาต่างๆที่มีผลกระทบต่อสุขภาพให้ลุล่วง  

 

ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารจัดการกองทุนบรรลุวัฒถุประสงค์จึงต้องมีระบบจัดท าข้อมูล มีการจัดท าแผนงาน
ที่ใช้เป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาและก าหนดทิศทางการด าเนินงานในการสนับสนุนงบประมาณให้แก่หน่วยบริการ 
ประชาชน และภาคีที่เก่ียวข้อง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง จึงได้จัดท าแผนสุขภาพชุมชนเพื่อเป็น
เครื่องมือในการบริหารจัดการกองทุน เพื่อพัฒนาให้เกิดสุขภาวะของประชาชนในพื้นท่ี โดยการจัดท าแผนสุขภาพ
ต าบลหนองแวง โดยแผนสุขภาพนี้จะสอดคล้องกับแผนงานต่างๆที่มีอยู่ของต าบลหนองแวง เช่น แผนยุทธศาสตร์
การพัฒนา แผนพัฒนาสามปี แผนพัฒนาการศึกษา แผนยุทธศาตร์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ แผนงาน/
โครงการของ อสม.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล เป็นต้น เพ่ือให้การพัฒนาในทุกภาคส่วนของต าบลหนองแวง 
เกิดการบูรณาการร่วมกันและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งนี้ได้ยึดแนวทางปฏิบัติ จากคู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลัก
ประสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่  (มกราคม 2554) และจัดท าข้ึนตามความเหมาะสมตามศักยภาพการ
ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง ซึ่งแนวทางการจัดท าแผนยังคงยึดในหลักการของแผนสุขภาพ
ชุมชน ได้แก่ 

1. ใช้พื้นที่เป็นตัวตั้ง ชุมชนเป็นศูนย์กลาง และประชาชนเป็นเจ้าของ  
2. รวมพลังทุกภาคส่วนของสังคม เพ่ือการอยู่เย็นเป็นสุข ตามแนวพระราชด าริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
3. บูรณาการกระบวณการจัดท าแผนและงบประมาณเพ่ือแก้ไขปัญหาแบบองค์รวม  
4. ส่งเสริมและพัฒนากระบวณการเรียนรู้ของชุมชน เพ่ือการพัฒนาสู่ความยั่งยืน 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนสุขภาพต าบลหนองแวง ฉบับนี้จะเป็น
ประโยชน์และเป็นแนวทางในการพัฒนาเพื่อตอบสนองต่อปัญหาความต้องการของประชาชนในต าบลได้เป็นอย่าง
ดี  

 
 

กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง 
  เมษายน 2564  



ส่วนที่ 1  
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป 

1ข้อมูลทั่วไปของพ้ืนที่  
1.1 ที่ตั้ง 

 ทิศเหนือ ติดต่อต าบลโพนทองอ าเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม 
 ทิศตะวันออก    ติดต่อต าบลพะทาย อ าเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 
 ทิศใต้    ติดต่อต าบลหาดแพง อ าเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม  
 ทิศตะวันตก      ติดต่อต าบลสามผง อ าเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 

1.2 เนื้อที/่สภาพภูมิประเทศ 
มีพ้ืนที่ทั้งหมดประมาณ 166.50 ตารางกิโลเมตร เป็นหมู่บ้านที่มีประชาชนอาศัยอยู่เป็นครอบครัวไม่

หนาแน่น  และมีพ้ืนที่ส าหรับประกอบอาชีพซึ่งเป็นพ้ืนที่นา พื้นที่สวนเป็นพื้นที่ราบสลับพ้ืนที่สูง มีคลองน้ า ล าห้วย 
และหนองบึง   
 1.3 แผนที่ต าบลหนองแวง 
 

 
แผนที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง 
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 1.4 ลักษณะภูมิอากาศ 
   มี 3 ฤดู คือ ฤดูร้อน ฤดูฝน และฤดูหนาว  
 1.5  ลักษณะของดิน 
   เป็นดินลูกรัง  ดินทราย  และดินร่วนปนทราย 
 1.6การประกอบชีพที่ส าคัญ ได้แก่ 
  ท านา ท าสวนและท าไร่ อาชีพส่วนตัว ค้าขาย รับราชการ และรับจ้าง 
 2.  ข้อมูลศักยภาพด้านการบริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง 
  2.1 โครงสร้างการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบล ประกอบด้วย 
         ( 1) คณะผู้บริหาร 

- นายพรชัย  ไชยนาน นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง  
- นายศรเพชร  ศรีรักษา รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง  
- นายรชต  วงค์ดวงผา รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง  
- นายเอนก  สารทรัพย์ปัญญา   เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล

หนองแวง 
      (2) ฝ่ายนิติบัญญัติ 

- นายบุญโฮม  กุลโท              ประธานสภา  
- นายพรหมประทาน  คนเพียร   รองประธานสภา  
- นางณิลุบล   ผาลี    เลขานุการสภา  

      (3) จ านวนบุคลากร จ านวน 68คนแบ่งโครงสร้างเป็น 4 ส่วนราชการ ได้แก่ 
- ต าแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  1คน 
- ต าแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  1คน 
- ต าแหน่งในส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล25คน 
- ต าแหน่งในกองคลัง 6คน  
- ต าแหน่งในกองช่าง 10คน 
- ต าแหน่งในกองการศึกษา 25คน 
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  2.2การแบ่งเขตปกครอง 
จ านวนหมู่บ้านในเขตปกครององค์การบริหารส่วนต าบล ทั้งหมด 17 หมู่บ้าน จ านวนสมาชิกสภา อบต. คน และ
ผู้น าหมู่บ้านต่างๆ ประกอบด้วย  

หมู่บ้าน รายช่ือสมาชิก อบต. รายช่ือก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่ 1 บ้านค านกกก นายสกุล    ศรีรักษา 

นายประครอง   ติธรรม 
นายอลงกรณ์  สุพพินิจ 

หมู่ที่ 2 บ้านหนองแวง นางสระเกษ    ติธรรม นายกาวิน    แวงดา 
หมู่ที่ 3 บ้านนากระแต้ นายค าดี    วะบุตรดี 

นายประไพ    ก้อนกั้น 
นายวิบูลย์  ชาเครือ 

หมู่ที่ 4 บ้านนาข่า นายสมพงษ์   สุพรรณ นายพนมศักดิ์ ป้องกัน 
หมู่ที่ 5 บ้านโนนสูง นายจิ้ง    อุ่นสา 

นางสุพรรณ   มัลเลน 
นางปิยะดา แสงพล 

หมู่ที่ 6 บ้านดอนกลาง นายสุดทจักร   รัตนวงศ์ 
นายนิพล   ชัยปัญหา 

นายพรหมา พ่ออามาตย์ 

หมู่ที่ 7 บ้านนาพระชัย นายสมนึก   ศรีนันทา นายมงคล ผาพรม 
หมู่ที่ 8 บ้านดอนกลาง นางธัญชนก   วงเศรษฐ นายวันชัย ซาตาสุข 
หมู่ที่ 9 บ้านโนนสมบูรณ์ นายปลื้ม   ภารสุวรรณ ์

นายค านึง    มีไชย 
นายค าปอลย์ ศรีชนะ 

หมู่ที่ 10 บ้านค าพอก นางกองศรี    สุพรรณ นายวศิน สุพรรณ 
หมู่ที่ 11 บ้านหนองแวง - นายบรรลุ ชิณสาร 
หมู่ที่ 12 บ้านไชยศรี นายสุเทพ  สิมมา 

นายบุญเรือง สุพร 
นายณรงค์ รัตนวงค์ 

หมู่ที่ 13 บ้านค านกกกเหนือ นายอภิศักดิ์   ติธรรม นายสุดี เถียงมี 
หมู่ที่ 14 บ้านนาพระชัย นายวีระพล    ติธรรม นายสว่าง เสนพันธ์ 
หมู่ที่ 15 บ้านน้อยทองค า นายค าไพ     นามบุตร 

นายวิเศษ     เมืองแสน 
นายไขแสง นามบุตร 

หมู่ที่ 16 บ้านหนองแวงทุ่ง นายนัฐพงษ์    วะทาแก้ว 
นายอารมย์   คานสี 

นายป้าย แวงดา 

หมู่ที่ 17 บ้านค าเจริญ นายบุญมี     พันธ์สิ่ว นายสมชาย คงกระเรียน 
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2.3 นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารท้องถิ่นที่เชื่อมโยงด้านสุขภาวะ 

2.3.1 นโยบายด้านการสาธารณสุข 
 ส่งเสริมให้ประชาชนและเยาวชน มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บโดยการ 
  1.ส่งเสริมศักยภาพผู้น าด้านสาธารณสุข ให้มีองค์ความรู้ในการป้องกันและระงับโรค 

2. จัดให้มีวัสดุ อุปกรณ์ และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ให้เพียงพอในการด าเนินงานป้องกันและ
ระงับโรค 

2.3.2 นโยบายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ส่งเสริมและยกกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน ให่มีสุขภาพดีถ้วนหน้าและ

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
1. จัดให้มีกิจกรรมด้านกีฬา เพื่อสุขภาพกายและใจที่ดีแก่ประชาชน 
2. จัดให้มีสวนสุขภาพเพ่ือการพักผ่อนหย่อนใจและสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ประชาชน  
3. จัดให้มีการสงเคราห์แก่ผู้ยากไร้ ผู้พิการ หรือทุพพลภาพและผู้ด้อยโอกาส ให้มีคุณภาพชีวิตที่

ดีและสามารถพ่ึงพาตนเองได้ 
4. จัดให้มีการบรรเทาสาธารณภัยและสงเคราะห์ผู้ประสบภัยในชุมชน 
5. ส่งเสริมกิจกรรมของสตรี เยาวชน เด็กและประชาชนทั่วไป  
6. สนับสนุนหน่วยงานต่างๆในการป้องกันคุ้มครองดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ

ประชาชน 
 2.4 สถานที่ส าคัญในพื้นที่  

ล าดับ ชื่อหน่วยงาน/กลุ่มองค์กร สถานที่ตั้ง  
๑. โรงเรียนบ้านค านกกก ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 บ้านค านกกก 
๒. โรงเรียนบ้านนากระแต้ ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 บ้านนากระแต้ 
๓. โรงเรียนบ้านนาข่าค าพอก ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 บ้านนาข่าค าพอก 
๔. โรงเรียนบ้านดอนกลาง ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 บ้านดอนกลาง 
๕. โรงเรียนชุมชนนาพระชัย ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 บ้านนาพระชัย 
๖. โรงเรียนบ้านหนองแวง ตั้งอยู่หมู่ที่ 11 บ้านหนองแวง 
๗. โรงเรียนบ้านไชยศรี ตั้งอยู่หมู่ที่ 12 บ้านไชยศรี 
8 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาข่าค าพอก ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 บ้านนาข่า 
9 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนกลาง ตั้งอยู่หมู่ที่ 8 บ้านดอนกลาง 
10 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลหนองแวง ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 บ้านนาพระชัย 
11 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไชยศรี ตั้งอยู่หมู่ที่ 12 บ้านไชยศรี 
12 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านค านกกกเหนือ ตั้งอยู่หมู่ที่ 13 บ้านค านกกก 
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ล าดับ ชื่อหน่วยงาน/กลุ่มองค์กร สถานที่ตั้ง  
13 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแวง ตั้งอยู่หมู่ที่ 16 บ้านหนองแวง 
14 วัดโพธิ์ศรี ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 บ้านค านกกก 
15 วัดโนนธรรมทาน ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 บ้านนากระแต้ 
16 วัดโคกชาด ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 บ้านนาข่า 
17 วัดป่าสามัคคีธรรม ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 บ้านดอนกลาง 
18 วัดมัชฌิมาวาส ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 บ้านดอนกลาง 
19 วัดบ้านดอนกลาง ตั้งอยู่หมู่ที่ 6  บ้านดอนกลาง 
20 วัดสว่างพัฒนา ตั้งอยู่หมู่ที่ 9  บ้านอ้วนน้อย 
21 วัดศรีสมพร ตั้งอยู่หมู่ที่ 10 บ้านค าพอก 
22 วัดโพธิ์ไทร ตั้งอยู่หมู่ที่ 11 บ้านหนองแวง 
23 วัดสันติกาวาส ตั้งอยู่หมู่ที่ 12 บ้านไชยศรี 
24 วันสันติธรรมวราราม ตั้งอยู่หมู่ที่ 13 บ้านค าเจริญ 
25 วัดอรัญญา ตั้งอยู่หมู่ที่ 14 บ้านนาพระชัยตะวันออก 
26 วัดศรีมงคล ตั้งอยู่หมู่ที่ 14 บ้านนาพระชัย 
27 วัดป่าธรรมนิเวศน์ ตั้งอยู่หมู่ที่ 8 บ้านดอนกลาง 
28 วัดป่าสามัคคีธรรม ตั้งอยู่หมู่ที่ 16 บ้านหนองแวงทุ่ง 
29 ส านักสงฆ์บ้านหนองหญ้าแฝก ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 บ้านหนองแวง 
30 ส านักสงฆ์บ้านโนนสูง ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 บ้านโนนสูง 
31 ส านักสงฆ์ค าเจริญ ตั้งอยู่หมู่ที่ 17 บ้านค าเจริญ 
32 ส านักสงฆ์หนองกล้วยบก ตั้งอยู่หมู่ที่ 8 บ้านดอนกลาง 
33 โบสถ์บ้านโนนสมบูรณ์ ตั้งอยู่หมู่ที่ 9 บ้านโนนสมบูรณ ์
34 โบสถ์บ้านนาพระชัยตะวันออก ตั้งอยู่หมู่ที่ 14 บ้านนาพระชัยตะวันออก 
35 โบสถ์บ้านค าเจริญ ตั้งอยู่หมู่ที่ 17 บ้านค าเจริญ 
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3. ข้อมูลหน่วยงาน/กลุ่มองค์กรที่ส าคัญ 
 3.1 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหนองแวง   
  1. นักวิชาการสาธารณสุข  จ านวน.......2.......คน 

2. พยาบาลวิชาชีพ  จ านวน....... 3.......คน 
3. ทันตาภิบาล   จ านวน.......1.......คน 
4. เจ้าพนักงานแพทย์แผนไทย จ านวน........ 0......คน 
5. ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย  จ านวน........2......คน 
6. ลูกจ้างประจ า   จ านวน.......1.......คน 
7. เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือคนไข้  จ านวน.......0.......คน 
8. อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) จ านวน...170.......คน 

 3.2 อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 
3.3 อาสาสมัครสาธารณสุขต าบลหนองแวง (อสม.) ประกอบด้วย สมาชิก จ านวน 162 คน  

 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน ประธาน อสม.หมู่บ้าน จ านวนสมาชิก อสม. (คน) เบอร์โทรศัพท์ 

1 บ้านค านกกก นายทรงยศ  ค าหอม 16 0854640251 
2 บ้านหนองแวง นางสาววาสนา  จองไว 15 0815743559 
4 นาข่า นายพนมศักดิ์  ป้องกัน 9  
5 โนนสูง นายแสนพล  สายสะอาด 7  
6 ดอนกลาง นางประวัติไทย  ปตา 20 0630688197 
7 บ้านนาพระชัย นางประหยัด  ไชยนาน 13  
8 ดอนกลาง นางนิเวศ  วงศ์จันทะ 9 0885321962 
9 โนนสมบูรณ ์ นางบุญเพ็ง  ฝ่ายสะเพือ 8  
10 ค าพอก นางวงเดือน  สุพรรณ 12  
11 บ้านหนองแวง นางประนม  สุขภูวงศ์ 9 0883038879 
12 ไชยศรี นางชวน  หารอาษา 13  
13 บ้านค านกกกเหนือ นางสุมารี  วะนาค า 10 0935050276 
15 น้อยทองค า นางด้าย  นามบุตร 5 0926716685 
16 นองแวงเหนือ นางพามา  สิงห์ตา 8 0801866847 
17 บ้านค าเจริญ นางสาวค าปุ่น  พุฒสี 8 0611623189 
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4. ข้อมูลทั่วไปด้านประชากร  

4.1 จ านวนประชากร  
ชื่อหมู่บ้าน จ านวนหลังคาเรือน จ านวนประชากรในพื้นที่รับผิดชอบ(คน) 

จากทะเบียนราษฎรณ์ 
ชาย หญิง รวม 

หมู่ที่ 1 บ้านค านกกก 237 491 439 930 
หมู่ที่ 2 บ้านหนองแวง 217 335 348 683 
หมู่ที่ 3 บ้านนากระแต้ 145 247 236 483 
หมู่ที่ 4 บ้านนาข่า 136 246 270 516 
หมู่ที่ 5 บ้านโนนสูง 161 221 225 446 
หมู่ที่ 6 บ้านดอนกลาง 265 465 502 967 
หมู่ที่ 7 บ้านนาพระชัย 223 370 363 733 
หมู่ที่ 8 บ้านดอนกลาง 128 267 219 486 
หมู่ที่ 9 บ้านโนนสมบูรณ์ 119 187 164 342 
หมู่ที่ 10 บ้านค าพอก 132 232 229 461 
หมู่ที่ 11 บ้านหนองแวง 150 270 216 486 
หมู่ที่ 12 บ้านไชยศรี 174 292 333 625 
หมู่ที่ 13 บ้านค านกกกเหนือ 151 272 247 519 
หมู่ที่ 14 บ้านนาพระชัย 241 412 415 827 
หมู่ที่ 15 บ้านน้อยทองค า 89 121 124 245 
หมู่ที่ 16 บ้านหนองแวงทุ่ง 149 288 257 545 
หมู่ที่ 17 บ้านค าเจริญ 151 291 236 527 
 
จ านวนประชากรตามกลุ่มอายุ 
แยกตามช่วงอายุ คน 
0-3 417 
4-6 378 
7-10 544 
11-13 399 
14-16 401 
17-20 517 
21-30 1,391 
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แยกตามช่วงอายุ คน 
31-40 1,476 
41-50 1,676 
51-60 1,301 
60 ปีขึ้นไป 1,341 
รวม 9,841 

 
   (ข้อมูลจากระบบสถิติทางทะเบียน กรมการปกครอง ธันวาคม 2563) 
4.4 จ านวนประชากรแยกตามกลุ่มเป้าหมาย 5 กลุ่ม ได้แก่ 

- หญิงตั้งครรภ์      จ านวน.......29.................คน 
- เด็ก 0-5 ปี    จ านวน........484..............คน 
- ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง อายุ 35 ปีขึ้นไป จ านวน........489..............คน 
- ผู้พิการ   จ านวน.........150.............คน 
- ผู้สูงอายุ   จ านวน........1,320...........คน 

5. ข้อมูลด้านสุขภาวะของประชากร 
 5.1 ข้อมูลสภาวะสุขภาพรายหมู่บ้าน  
 
หมู่
ที ่

บ้าน ประชากร จ านวนผู้ป่วย 
เบา 
หวาน 

ความ
ดัน 

เบาหวาน
/ความดัน 

โรค 
หัวใจ 

หอบ
หืด 

วัณ
โรค 

ไข้เลือ
ดออก 

ผู้
พิการ 

มะเร็ง 

1 ค านกกก 926 28 67 28 - 14 - - 16 - 
2 หนองแวง 676 7 12 9 - - - - - - 
4 นาข่า 523 10 32 1 - 9/3 - - 5 - 
5 โนนสูง 443 12 29 2 1 3/- - - 11 2 
6 ดอนกลาง 988 8 16 11 - - - - - - 
7 นาพระชัย 743 32 47 2 - 5/1 - 2 9 2 
8 ดอนกลาง 485 5 11 7  - - - -   
9 โนนสมบูรณ ์ 352 17 21 2 - 1/1 - 3 10 - 
10 ค าพอก 461 13 47 2 - 1/- - - 7 4 
11 หนองแวง 477 9 14 10 - - - - - - 
12 ไชยศรี 627 20 49 3 - 8/3 - - 14 4 
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หมู่
ที ่

บ้าน ประชากร จ านวนผู้ป่วย 
เบา 
หวาน 

ความ
ดัน 

เบาหวาน
/ความดัน 

โรค 
หัวใจ 

หอบ
หืด 

วัณ
โรค 

ไข้เลือ
ดออก 

ผู้
พิการ 

มะเร็ง 

13 ค านกกก
เหนือ 

517 20 43 14 - 7 - - 9 - 

14 นาพระชัย 826 30 64 6 - 4/1 - 1 18 5 
15 น้อยทองค า 248 4 9 5 - - - - - - 
16 หนองแวง

เหนือ 
557 8 15 7 - - - - - - 

17 ค าเจริญ 534 35 19 19 - 5 - - 5 1 
 
5.2สาเหตุการเจ็บป่วยท่ีเป็นปัญหาสุขภาพ 5 อันดับแรกของประชากรในต าบลหนองแวง  
 

ล าดับ สาเหตุการเจ็บป่วย จ านวนครั้ง อัตรา/แสน ปชก. 
1 โรคระบบกล้ามเนื้อ 2,135  
2 โรคระบบทางเดินหายใจ 1,080  
3 โรคระบบย่อยอาหาร 745  
4 ไข้หวัด 526  
5 โรคและอาการแสดงคลินิกท่ีไม่สามารถจ าแนก

ได้ 
325  

 
5.3 สาเหตุการตายท่ีส าคัญของประชากรต าบลหนองแวง 

1.โรคเสื่อมของสมองในวัยชรา 
2.กลุ่มอาหารหลอดเลือด สมองในหลอดเหลือด 
3.โรคเบาหวาน 
4.โรคปอดอักเสบ 

5.4 ข้อมูลการดูแลกลุ่มเป้าหมาย 5 กลุ่ม ได้แก่ 
5.4.1.หญิงตั้งครรภ์ 

-หญิงตั้งครรภ์ จ านวน.....29.........คน 
-หญิงหลังคลอด จ านวน.....20.........คน 

5.4.2. เด็ก 0-5 ปี  จ านวน...186+243+290...........คน 
-เด็ก 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย  จ านวน.....469........คน 
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-เด็ก 0-5 ปี มีพัฒนาการล่าช้า  จ านวน.....13.........คน 
-เด็ก 0-5 ปี มีน้ าหนักอยู่ในเกณฑ์ปกติ  จ านวน...396...........คน 
-เด็ก 0-5 ปี มีน้ าหนักต่ ากว่าเกณฑ์  จ านวน.....53.........คน 

5.4.3. กลุ่มเสี่ยงผู้ป่วยโรคเรื้อรัง อายุ 35 ปีขึ้นไป  จ านวน......751........คน 
- ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง  จ านวน..442............คน 

DM    จ านวน… ….307............คน 
HT   จ านวน.... 576..........คน 
DM+ HT= 883 คน  

- ผู้ป่วยโรคเรื้อรังคัดกรองกลุ่มเสี่ยงโรคเรื้อรัง อายุ 35 ปีขึ้นไป จ านวน......2,943........คน 
-คัดกรองทั้งหมด จ านวน…….3,748...........คน 
-กลุ่มเสี่ยงเบาหวาน  จ านวน......1,301........คน 
-กลุ่มเสี่ยงความดันโลหิตสูง  จ านวน......1,119........คน 
-ผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่  จ านวน......21........คน 
-ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง จ านวน........31......คน 

 
     - คัดกรองกลุ่มเสี่ยงโรคอ้วนลงพุง อายุ 15 ปีขึ้นไป กลุ่มเป้าหมายทั้งหมด จ านวน….6,572......... คน 

คัดกรองทั้งหมด   จ านวน …....6,139..........คน 
รอบเอวปกติ จ านวน......5,026........คน 
รอบเอวเกิน จ านวน....1,013..........คน 

- กลุ่มสตรีอายุ 30-60 ปี จ านวน......1,699.......คน เข้ารับการตรวจคัดกรอง จ านวน….1,433.....คน  
- กลุ่มเป้าหมายมะเร็งเต้านม สตรีอายุ 35 ปีขึ้นไป เข้ารับการตรวจคัดกรอง จ านวน.....1,497...... คน  

  
5.4.4 ผู้สูงอายุ จ านวน 1,471 คน 

  - กลุ่มอายุ 60 - 69 จ านวน ....862....   คน   
  - กลุ่มอายุ 70 - 79  จ านวน .....405.....   คน   
  - กลุ่มอายุ 80 - 89  จ านวน .....168......   คน   

   - กลุ่มอายุ >=90 จ านวน .....36.......   คน   
5.4.5 ผู้พิการ    จ านวน....244  คน  
5.4.6 ผู้ป่วยเอดส์  จ านวน ...14.......  คน ขึ้นทะเบียนทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 100 

 
 
10 
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ส่วนที่ 2  

การวิเคราะห์ปัญหาด้านสาธารณสุขของต าบลหนองแวง 
การจัดท าแผนสุขภาพชุมชนต าบลหนองแวง เกิดจากการบูรณาการร่วมกันของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับ

การสร้างสุขอนามัยของประชาชนในต าบลให้มีสุขภาวะที่ดี นับเป็นเครื่องมือหนึ่งที่เกิดจากการร่วมคิด ร่วมท า เพื่อ
เป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้นฃทั้งนี้ แผนสุขภาพชุมชนต าบลหนองแวง ได้จากการระดม
ความคิดระหว่างอาสาสมัครสาธารณสุข(อสม.)โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านนาพระชัย โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลค านกกก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหนองแวง และองค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
แวงและประชาชนในพื้นท่ี โดยพิจารณาจากสถิติข้อมูลด้านสุขภาพท่ีเข้ารับการรักษาในแต่ละโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลในเขตต าบลหนองแวง และการเสวนาประชุมสัมมนาเพื่อหาประเด็นปัญหา สถานการณ์ท่ีเชื่อมโยง
ไปสู่ปัญหาและผลกระทบที่ตามมา โดยกลุ่มแกนน า อสม. ได้ระดมความคิดและเสนอโครงการ โดยถอดจากสภาพ
ปัญหาที่เกิดข้ึน จัดล าดับความส าคัญของปัญหา และฉายให้เห็นภาพที่ชัดเจนในเรื่องของการดูแลสุขภาพและการ
สร้างสังคมท่ีมีสุขภาวะที่ดี ว่าควรค านึงถึงอะไรบ้าง เพราะเรื่องสุขภาพ ไม่ใช่แค่เรื่องของปัญหาสุขภาพเท่านั้น แต่
ยังมีเรื่องของการตรวจรักษา การออกก าลังกาย การเยียวยา รวมถึงมิติทางสังคมศิลปวัฒนธรรม ศาสนา การอยู่
ร่วมกัน การมีคุณภาพชีวิตที่ดี จึงถือเป็นมิติที่กว้างกว่าเรื่องของสาธารณสุขเพียงอย่างเดียว 
ดังนั้น แผนสุขภาพชุมชนของต าบลหนองแวง จึงสะท้อนออกมาในหลายมิติด้วยกัน ทั้งมิติทางด้านเศรฐกิจ ได้แก่ 
ความเครียดที่เกิดจาการท ามาหากิน ถ้าทุกคนออยู่พอกิน โดยยึดแนวทางปรัญชาเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติก็ท า
ให้สุขภาวะดีขึ้น มิติทางด้านสังคม ที่ต้องเน้นเรื่องคุณธรรม จริยธรรม มีการฝึกอบรมสร้างความรู้ ความเข้าใจใน
เรื่องศาสนา และคุณธรรมมให้มากยิ่งขึ้น และมิติทางด้านสิ่งแวดล้อม โดยต้องจัดระบบสิ่งแวดล้อมชุมชนให้เกิด
ความสวยงาม ความสะอาด ลดปริมาณขยะท่ีจะไปสู่ที่ทิ้งจริงให้น้อยลงที่สุดด้วย การคัดแยกชยะ การแปรสภาพ
ขยะเป็นปุ๋ยหมัก หรือน้ าหมักชีวภาพ ซึ่งเหล่านี้ล้วนเชื่อมโยง สู่ปัญหาสุขภาพได้ทั้งสิ้น ซึ่งการขับเคลื่อนการ
ด าเนินการไปสู่สังคมท่ีมีสุขภาวะที่ดีได้นั้น ต้องน าแผนสุขภาพท่ีเกิดจากการระดมความคิดของกลุ่มต่างๆ ในพื้นที่
เข้ามาผนวกกับแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงเพ่ือให้เกิดเป็นโครงการและสามารถน าไปสู่การ
ปฏิบัติได้ต่อไป  

1. การวิเคราะห์ปัญหา (SWOT)ในต าบล 
จุดแข็ง จุดอ่อน 

1. ชุมชนมีความเป็นอยู่ที่พ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและ
กันช่วยเหลือกันแบบพ่ีแบบน้อง 

2. ผู้บริหารให้ความส าคัญในเรื่องสุขภาพ 
3. มี อสม.ประจ าหมู่บ้านที่สามารถดูแล

ครัวเรือนได้อย่างทั่วถึง 
4. มีกลุ่ม/องค์กร ที่มีศักยภาพและเข้มแข็ง 
5. มีการท างานร่วมกับภาคีเครือข่ายภายนอก 

1.ประชาชนยังขาดความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการดูแล
สุขภาพของตนเองและคนในหมู่บ้าน 
2.ประชาชนมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ไม่
ปลอดภัย 
3.การไม่ออกก าลังกาย 
4.ขาคบุคลากรที่มีคุณวุฒิตรงตามสายงานสาธารณสุข 
5.ไม่มีการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง 
6.ปัญหายาเสพติด 



-12- 
 

โอกาส อุปสรรค 
1.มีการจัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่ อสม. เป็นประจ าท า
ทุกปี 
2.รัฐบาลนโยบายในการยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 
3.ผู้น าท้องถิ่นและเครือข่ายภาคประชาชนมีส่วนร่วม
ในการพัฒนางานด้านสาธารณสุขเพ่ิมมากข้ึน 

1. สภาพพ้ืนที่บางแห่งต่ า เป็นหลุมบ่อ มีน้ าท่วมขังเป็น
แหล่งเพราะพันธ์ยุง 
2. โครงสร้างประชากรที่เปลี่ยนแปลงสู่สังคมผู้สูงอายุ
เพ่ิมมากข้ึน  
3.ประชาชนไม่รู้สิทธิหน้าที่และการจัดการปัญหาในการ
บริการสุขภาพ ท าให้บางส่วนประสบปัญหาและเข้าไม่
ถึงบริการสุขภาพ 
4.ขาดการเชื่อมประสานภาคีเครือข่ายต่างๆในระบบ
หลักประกันสุขภาพทั้งในส่วนของผู้ให้บริการ 
ผู้รับบริการ ปละผู้จัดการ 
5. วัฒนธรรมบริโภคนิยม และการรับวัฒนธรรม
ตะวันตกมาใช้ในชีวิตประจ าวัน ท าให้ประชาชนมี
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพของตนเองไม่ถูกต้อง
เหมาะสม ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพ 
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2. ประมวลผลการวิเคราะห์ปัญหาด้านสุขภาพของหมู่บ้าน 

จากการระดมความคิดเห็นระหว่างกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล
นาพระชัย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลค านกกก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหนองแวงได้ร่วมกัน
วิเคราะห์ปัญหา 

ตารางวิเคราะห์ปัญหา  
 

ปัญหา สาเหตุของปัญหา แนวทางแก้ไข โครงการ 
ปี พ.ศ.2564 รพ.สต.บ้านค านกกก 
พบผู้ป่วยโรคเรื้อรัง โรคเบาหวาน 
ความดันโลหิตสูง จ านวนร้อยละ 
10.47 โดยจ าแนกเป็นกลุ่มเสี่ยง
แฝงโรคเบาหวาน (FBS 100-125 
mg%) จ านวน 60 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 9.44 กลุ่มเสี่ยงแฝงโรค
ความดันโลหิตสูง (BP 120-
139/80-89 mmHg) จ านวน 168 
ราย คิดเป็นร้อยละ 14.17 ผู้ป่วย
รายใหม่ เบาหวาน ความดันโลหิต
สูง ปีงบประมาณ 2562 คิดเป็น
ร้อยละ 6.30  

สาเหตุหลักท่ีพบ
ส่วนมากเกิดจาก
พฤติกรรมสุขภาพท่ีไม่
เหมาะสม เช่น ขาด
การออกก าลังกาย กิน
อาหารรสหวาน มัน 
เค็ม ดื่มเหล้า สูบบุหรี่ 
 

พัฒนาองค์ความรู้แก่
ประชาชนกลุ่มเสี่ยงในเขต
รับผิดชอบ ให้มีความรู้
และความ สามารถ ทราบ
แนวทางในการปฏิบัติตัว
เพ่ือไม่ให้เจ็บ ป่วยจาก
โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง  
 

โครงการพัฒนาศักยภาพ
การดูแลตนเองเพ่ือ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพลดเสี่ยงเบาหวาน
และโรคความดันโลหิตสูง 

ประชากรส่วนใหญ่ในเขตพ้ืนที่
รับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลบ้านค านกกก 
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม มาก
ถึงร้อยละ 80 ของพ้ืนที่ทั้งหมด ท า
ให้ได้รับผลกระทบจากการใช้
สารเคมีในการควบคุมและก าจัด
ศัตรูพืชโดยเข้ารับการ
รักษาพยาบาลด้วยโรคที่เก่ียวข้อง
การสัมผัสสารเคมีก าจัดศัตรูพืช
จ านวนมาก 

ประชากรมีการใช้
สารเคมีก าจัดศัตรูพืช
อยู่เป็นจ านวนมากซึ่ง
ในการน ามาใช้นั้นมี
การใช้อย่างไม่ถูกวิธี
และขาดความ
ตระหนักถึงอันตราย
ของสารเคมี 

-พัฒนาองค์ความรู้ของ
เกษตรกรกลุ่มเสี่ยงให้มี
ความรู้ในการใช้สารเคมีท่ี
ถูกต้อง และตระหนักถึง
อันตรายของสารเคมี 

-การตรวจหาสารเคมีใน
เลือด เพื่อให้เกษตรกร
รับรู้ถึงภาวะเสี่ยงเพ่ือ
น าไปสู่การปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมที่ถูกต้อง 

โครงการห่วงใยใส่ใจ
ป้องกันสารแคมีตกค้างใน
เลือดเกษตรกรกลุ่มเสี่ยง  
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ตารางวิเคราะห์ปัญหา  
 

ปัญหา สาเหตุของปัญหา แนวทางแก้ไข โครงการ 
ประชาชนมีปัญหาด้านสุขภาพ เพราะ
รับประทานยาแผนปัจจุบันมากเกินไป 
ยาแผนปัจจุบันมีราคาแพง และมีสาร
ตกค้างในร่างกาย 

ประชาชนขาดความรู้
ด้ายยาสมุนไพรและ
ไม่ได้ปลุกยาสมุนไพร
ไว้ใช้เอง 

ให้ความรู้เกี่ยวกับยา
สมุนไพร ส่งเสริมให้มี
การใช้ยาสมุนไพรใน
การรักษาโรคเบื้องต้น 

โครงการส่งเสริมภูมปัญญา
ท้องถิ่นด้านการแพทย์แผน
ไทยและการใช้สมุนไพรใน
ชุมชน 
-โครงการส่งเสริมการแพทย์
แผนไทยและใช้สมุนไพรไทย
และใช้สมุนไพรในชุมชน 
--โครงการส่งเสริมการแพทย์
แผนไทยในชุมชน 

สถานการณ์งานอนามัยแม่และเด็กใน
เขตพ้ืนที่รับผิดชอบของโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพ ต าบลบ้านค านกกก 
ในปีงบประมาณ 2563พบว่ามีการ
ฝากครรภ์ตามเกณฑ์คุณภาพ ร้อยละ
80.25 มีการฝากครรภ์ก่อน 12 
สัปดาห์ คิดเป็นร้อยละ 84.65 และมี
มารดาที่คลอดทารกที่มีน้ าหนักน้อย
กว่า 2,500 กรัม คิดเป็นร้อยละ 7.2 
ซึ่งเกินเกณฑ์คุณภาพ คือ ไม่เกินร้อย
ละ 7 นอกจากนี้ยังพบว่าใน
ปีงบประมาณดังกล่าว มีมารดาอายุ
น้อยกว่า 20 ปี คลอดบุตร คิดเป็น
ร้อยละ 3.2ตามล าดับ โดยมีแนวโน้ม
ที่จะสูงขึ้น 

เนื่องจากกลุ่มหญิงวัย
เจริญพันธุ์ วัยรุ่น หญิง
ตั้งครรภ์ รวมถึงสามี
และญาติ แกนน า
สุขภาพครอบครัว ขาด
ความรู้ ความตระหนัก 
ของการฝากครรภ์ที่
ถูกต้อง 
 

พัฒนาองค์ความรู้ของ
กลุ่มวัยรุ่น หญิง
ตั้งครรภ์ รวมถึงสามี
และญาติ แกนน า
สุขภาพครอบครัว 
เพ่ือให้เกิดความ
ตระหนัก ของการฝาก
ครรภ์ที่ถูกต้อง 
 

โครงการแม่ลูกปลอดภัย ฝาก
ครรภ์ไวและมีคุณภาพ 
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ตารางวิเคราะห์ปัญหา  
 

ปัญหา สาเหตุของปัญหา แนวทางแก้ไข โครงการ 
อัตราการป่วยและการเสียชีวิตด้วย
โรคไข้เลือดออกในระดับประเทศ 
ระดับจังหวัด มีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้น
ทุกปี  ในพ้ืนที่ รพ.สต.บ้านค านก
กก ในปีที่ผ่านมาถึงจะไม่พบผู้ป่วย
โรคไข้เลือดออก แต่จากการส ารวจ
ค่าความชุกของลูกน้ ายุงลายใน
ชุมชน ในปี 2562 ยังพบว่ามีบาง
หมู่บ้านที่มีค่า HI  CI เกินเกณฑ์
มาตรฐาน   

ประชาชนขาดความ
ตระหนักถึงอันตราย
และความรุนแรงของ
โรคไข้เลือดออก 
เนื่องจากไม่พบผู้ป่วย
โรคไข้เลือดออกมา
หลายปี 
 

-พัฒนาองค์ความรู้ของ
ภาคีเครือข่ายสุขภาพทุก
ภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นผู้น า
ชุมชน อสม. อบต. 
โรงเรียน วัด ประชาชน 
ให้เกิดความตระหนักและ
มีความพร้อมในการรับมือ 
หากเกิดโรคไข้เลือดออก
ในชุมชน 
-จัดกิจกรรมรณรงค์
ป้องกันโรคไข้เลือดออก 
โดยการมีส่วนร่วมของ
ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน 

โครงการห่วงใยใส่ใจ
ป้องกันโรคไข้เลือดออกใน
ชุมชน  
 

ผลการด าเนินงาน ด้านคุ้มครอง
ผู้บริโภค ของรพ.สต.บ้านค านกกก 
พบว่า ร้านช าในชุมชน มีการ
จ าหน่ายเครื่องอุปโภคบริโภคท่ี
ไม่ได้มาตรฐานจากไม่ว่าจะเป็น
ผลิตภัณฑ์อาหาร เครื่องส าอาง ที่
ไม่ได้คุณภาพ และยังจ าหน่ายยา
บางชนิดที่ไม่สามารถจ าหน่ายได้
ในร้านช า ซึ่งผู้ประกอบการส่วน
ใหญ่ไม่มีความรู้ที่ชัดเจนเกี่ยวกับ
การเลือก ผลิตภัณฑ์อาหาร 
เครื่องส าอางที่มีคุณภาพ ความรู้
เรื่องประเภทของยาแต่ละชนิดที่
สามารถจ าหน่ายได้ในร้านช า และ
จ าหน่ายให้กับประชาชนในชุมชน
ได้ 
 

ผู้ประกอบการส่วน
ใหญ่ไม่มีความรู้ที่
ชัดเจนเกี่ยวกับการ
เลือกผลิตภัณฑ์อาหาร 
เครื่องส าอางที่มี
คุณภาพ ความรู้เรื่อง
ประเภทของยาแต่ละ
ชนิดที่สามารถ
จ าหน่ายได้ในร้านขาย
ของช า และจ าหน่าย
ให้กับร้านค้าในชุมชน
ได้ 
 
 

-พัฒนาองค์ความรู้
ผู้ประกอบการร้านขาย
ของช า มีความรู้เกี่ยวกับ
อาหาร ยา เครื่องส าอาง 
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ และ
บริการสุขภาพ 
-พัฒนาองค์ความรู้
อาสาสมัครสาธารณสุข 
แกนน าคุ้มครองผู้บริโภค 
มีความรู้เกี่ยวกับอาหาร 
ยา เครื่องส าอาง 
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ และ
บริการสุขภาพ  
 

โครงการประชาชนในเขต
ชุมชนปลอดภัยเลือกใช้ยา
ปฏิชีวนะอย่าง
สมเหตุสมผล  
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ตารางวิเคราะห์ปัญหา  
 

ปัญหา สาเหตุของปัญหา แนวทางแก้ไข โครงการ 
- หญิงตั้งครรภ์อายุต่ ากว่า 
20 
ร้อยละ 22.22 (เกณฑ์ไม่
เกินร้อยละ 10) 

- เกิดจากพฤติกรรมการมี
เพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร 
โดยไม่ได้ป้องกันตนเองและ
มีโอกาสตั้งครรภ์และติดเชื้อ
ทางเพศสัมพันธ์ได้ง่าย 
- ปัญหาครอบครัวแตกแยก
ผู้ปกครองขาดความเอาใจใส่ 
อบรมสั่งสอนแนะน าบุตร
หลาน ให้ประพฤติปฏิบัติอยู่
ในขนบธรรมเนียมประเพณี
อันดีงาม 
- ปัญหายาเสพติด ติดเพื่อน 
ไม่เชื่อฟัง พ่อแม่ผู้ปกครอง 
มีความคิดอยากรู้อยากลอง 
ก่อเกิดปัญหาเรื่องเพศ
ตามมา 

- จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
ให้ความรู้เยาวชนเรื่อง
เพศศึกษาและพัฒนาการ
ของตนเองเมื่อเข้าสู่วัยรุ่น 
การใช้ชีวิตวัยรุ่นอย่างมี
ความสุข ทักษะในการ
จัดการกับสถานการณ์ที่
เกี่ยวข้องกับเรื่องเพศ 
และสามารถน าความรู้ไป
ปฏิบัติปรับใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน และ
ถ่ายทอดให้แก่เพ่ือนๆ ได้ 
- จัดกิจกรรมกลุ่มภาคี
เครือข่าย  
“เพ่ือนช่วยเพื่อน” เพ่ือให้
เยาวชนได้มีส่วนร่วมใน
การคิดพัฒนาและแก้ไข
ปัญหาเฉพาะหน้า
หลีกเลี่ยงในเรื่องการมี
เพศสัมพันธ์   

โครงการวัยรุ่น วัยรัก รัก
อย่างไรไม่ท้องก่อนวัยอัน
ควร 
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ตารางวิเคราะห์ปัญหา  
 

ปัญหา สาเหตุของปัญหา แนวทางแก้ไข โครงการ 
- ปี 2563 มีร้านช าทั้งหมด 
22 ร้าน จ าหน่ายอาหาร 
และขนม ที่หมดอายุ ไม่มี 
อย. ไม่มีวันเดือนปีที่ผลิต
และวันหมดอายุ ร้อยละ 
31.81 
- ปี 2562 มีร้านช าทั้งหมด 
๒๑ ร้าน มีร้านช าที่
จ าหน่ายอาหาร และขนม 
ที่หมดอายุ ไม่มี อย. ไม่มี
วันเดือนปีที่ผลิตและวัน
หมดอายุ ร้อยละ 4761 
บางร้านมีการจ าหน่ายยาที่
ห้ามขาย 

- ผู้ประกอบการร้านค้าส่วน
ใหญ่ขาดความรู้ในการเลือก
ซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพอาหาร 
ที่มีคุณภาพมาจ าหน่าย ไม่มี
ความรู้เรื่องการใช้ยา 
อันตรายจากการใช้ยา 
ประเภทของยาแต่ละชนิดที่
สามารถจ าหน่ายได้ในร้าน
ขายของช า 
- ผู้บริโภคยังขาดความรู้ใน
การเลือกซื้อผลิตภัณฑ์
สุขภาพที่ปลอดภัย ขาด
ความใส่ใจในความปลอดภัย
ของการใช้ยาปฏิชีวนะเกิน
ความจ าเป็น  

- รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้
ความรู้ทางสื่อต่างๆ ในชุมชน 
เช่น หอกระจายข่าง เสียง
ตามสาย เป็นต้น 
-อบรมความรู้ให้
ผู้ประกอบการร้านขายของ
ช า ให้มีความรู้เกี่ยวกับ
อาหาร ยา เครื่องส าอาง 
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ และ
บริการสุขภาพ 
- พัฒนาองค์ความรู้
อาสาสมัครสาธารณสุข แกน
น าคุ้มครองผู้บริโภค และ
ภาคีเครือข่ายมีความรู้
เกี่ยวกับอาหาร ยา 
เครื่องส าอาง ผลิตภัณฑ์
สุขภาพ และบริการสุขภาพ  

โครงการคุ้มครองผู้บริโภค
ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ 

-มีการใช้เครื่องอุปโภค
บริโภคท่ีไม่ได้มาตรฐาน
จากร้านช าในชุมชน 
- พบผู้ประกอบการส่วน
ใหญ่ไม่มีความรู้ที่ชัดเจน
เกี่ยวกับการเลือก 
ผลิตภัณฑ์อาหาร 
เครื่องส าอางที่มีคุณภาพ 

- ผู้ประกอบการและ
ผู้บริโภคขาดความตระหนัก
ถึงความส าคัญของการเลือก
ซื้ออาหารที่เหมาะสม 
 

-จัดอบรม เพ่ิมทักษะใน
ความรู้เรื่องยา อาหารและ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพแก่
ผู้ประกอบการร้านค้า และ 
อสม. 

โครงการร้านอาหารและ
แผงลอยมาตรฐาน สู่การ
บริโภคท่ีปลอดภัย   
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ตารางวิเคราะห์ปัญหา  
 

ปัญหา สาเหตุของปัญหา แนวทางแก้ไข โครงการ 
- ปี 2563 พบผู้ป่วยโรค 
ไตวายเรื้อรัง จ านวน 32 ราย 
ซึ่งมีจ านวนเพ่ิมข้ึน เป็น
ปัญหาที่ต้องเฝ้าระวังแก้ไข
เพ่ือไม่ให้ผู้ป่วยเข้าสู่ไตวาย
ระยะสุดท้าย 
 

- เกิดจากผลข้างเคียงของ
การใช้ยาและสารเคมี
ต่างๆ เช่น ยาแก้ปวด 
กลุ่มกลุ่มเอ็นเสด และยา
ปฏิชีวนะบางตัว 
- ผู้ป่วยขาดความรู้ในการ
ใช้ยาและบางครั้งซื้อยา
กินเอง รวมทั้งใช้ยา
สมุนไพรที่ไม่ทราบ
แหล่งที่มา 
- ผู้ป่วยมีพฤติกรรม
สุขภาพที่เสี่ยงต่อการเกิด
โรค ไม่มีความรู้และไม่ใส่
ใจในการดูสุขภาพตน
ตนเอง 

จัดกิจกรรม รักษ์ตน รักษ์ไต  
 - อบรมให้ความรู้กลุ่มผู้ป่วย
เบาหวานและความดันโลหิต
สูง  
ที่มีความเสี่ยงสูงต่อภาวะไต
วายเรื้อรัง เพื่อน าความรู้ไป
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพตนเอง  
ตามหลัก 3 อ. 2 ส 
- จัดกิจกรรม “เพ่ือนเตือน
ตัว เตือนใจ ช่วยกันรักษ์ไต”
โดยออกเยี่ยมบ้านผู้ป่วยที่ไต
วายระยะสุดท้าย และให้
ค าแนะน าผู้ป่วยและญาติ
ผู้ดูแล ร่วมกับภาคีเครือข่า 

โครงการลดเสี่ยง เลี่ยงไต
วาย ในกลุ่มผู้ป่วย
โรคเบาหวานและความดัน
โลหิตสูง 

-  เด็กอายุ 4-5 ปี พบว่ามี
ฟันผุ  
ร้อยละ 53.33 
- เด็กนักเรียนประถมศึกษา 
อายุ 6-12 ปี พบฟันผุร้อยละ 
10.16 และเหงือกอักเสบ 
ร้อยละ 8.16 

- พฤติกรรมการบริโภค
อาหาร ขนมหวาน ลูกอม 
ขนมขบเคี้ยวต่างๆ แล้ว
ไม่ได้ท าความสะอาดฟัน 
- ผู้ปกครองขาดความเอา
ใจใส่ในการดูแลรักษา
ความสะอาดช่องปาก
ให้กับเด็ก หรือตามใจเด็ก
มากเกินไปจนเกิดผลเสีย
ต่อเด็ก 
 

- จัดกิจกรรม อบรมให้
ความรู้ในการดูแลสุขภาพ
ช่องปากแก่นักเรียนและ
ผู้ปกครองเด็ก ใน ศพด. และ
ฝึกทักษะในการแปรงฟัน
อย่างถูกวิธี 
- บริการตรวจสุขภาพช่อง
ปากแก่เด็กเล็กเด็กนักเรียน
ประถมศึกษา ตามระบบเฝ้า
ระวังทันตสุขภาพ ปีละ 1 
ครั้ง และบริการทันตกรรม
อ่ืนๆ ตามปัญหาที่พบ 
และรักษาเบื้องต้น 

โครงการส่งเสริมทันต
สุขภาพในโรงเรียน
ประถมศึกษาและศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
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ตารางวิเคราะห์ปัญหา  
 

ปัญหา สาเหตุของปัญหา แนวทางแก้ไข โครงการ 
- มีผู้ป่วยโรคเบาหวาน
รายใหม่ 
จากกลุ่มเสี่ยง ร้อยละ 
19.51 
(เกณฑ์ไม่เกินร้อยละ 
5) 
 

- เกิดจากพฤติกรรมสุขภาพ 
การดูแลตนเองเรื่อง การ
บริโภคอาหาร  
การออกก าลังกาย คลาย
เครียด  
งดสูบบุหรี่ งดดื่มสุรา ซึ่ง
เป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิด
โรค ที่ควรหลีกเลี่ยง 
 

- คัดกรองประชากร 35 ปี ขึ้นไป 
โดยใช้แบบคัดกรอง verbal 
screening เพ่ือจ าแนกกลุ่มปกติ 
กลุ่มเสี่ยง กลุ่มป่วย 
- กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ทบทวนความรู้ 
- จัดอบรมให้ความรู้กลุ่มเสี่ยง 
และแกนน าสุขภาพในการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตามหลัก 3 
อ. 2 ส. 
- จัดกิจกรรม self health 
group  ใน รพ.สต.หนองแวง 
เดือนละ  
1 ครั้ง 
- ติดตามเยี่ยมบ้านกลุ่มเสี่ยง
ร่วมกับแกนน าสุขภาพ 
 

โครงการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพกลุ่มเสี่ยง
โรคเรื้อรัง (NCDs) 

-การแสดงออกทาง
พฤติกรรมของเด็กวัย
เรียนที่ก้าวสู่วัยรุ่นไม่
เหมาะสม ทั้งทางกาย 
จิตใจ และสังคม 

- เป็นวัยที่มีการ
เปลี่ยนแปลงทางร่างกาย 
การเปลี่ยนแปลงทาง
บุคลิกภาพ การ
เปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ 
การเปลี่ยนแปลงทางสังคม 
และการเปลี่ยนแปลงด้าน
สติปัญญา 

-จัดอบรม ให้ความรู้ปลูกฝัง
พฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพ 
ลักษณะนิสัยที่ถูกต้องให้แก่วัยที่
พร้อมก้าวสู่วัยรุ่น. 

โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัย
อันควรและไม่พร้อมของ
วัยรุ่น 
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ตารางวิเคราะห์ปัญหา  
 

ปัญหา สาเหตุของปัญหา แนวทางแก้ไข โครงการ 
- ผู้สูงอายุมีพฤติกรรม
สุขภาพที่ไม่พึงประสงค์ 
ขาดความรู้ในการดูแล
ตนเอง การเข้าถึงบริการ
น้อย ส่วนใหญ่จะติดบ้าน 
บางรายอยู่ตามล าพัง
ลูกหลานไปท างาน
ต่างจังหวัด อาจก่อเกิด
ปัญหาทางด้านสุขภาพจิต
ตามมา 

เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพร่างกายเสื่อมถอยลง 
เช่น 
   - ด้านร่างกาย ระบบ
กล้ามเนื้อ ระบบประสาท 
ต่อมผลิตฮอร์โมนต่างๆ เสื่อม
ไปก่อเกิดโรคหลายยอย่าง
ตามมา 
   - ด้านจิตใจและอารมณ์ 
เปลี่ยนแปลงไปเป็นผลมาจาก
การเสื่อมของสภาพร่างกาย
ตามอายุ 
   - ด้านสังคม บทบาทใน
สังคมถูกจ ากัดให้ลดลง 
ผู้สูงอายุรู้สึกว่าตนเองไม่ค่อย
มีคุณค่าทางสังคม ชอบเก็บตัว
อยู่คนเดียวไม่ได้พบปะกับ
กลุ่มเพ่ือน เกิดปัญหาด้าน
สุขภาพจิต 

-  คัดกรองภาวะเสี่ยงด้าน
สุขภาพของผู้สูงอายุที่เข้า
ร่วมโครงการ 
- จัดกิจกรรมพบปะ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ประสบการณ์ของผู้สูงอายุ 
- จัดอบรมให้ความรู้ด้าน
สุขภาพ สาธิตการออกก าลัง
กาย และการฝึกจิตคลาย
เครียดเป็นต้น 
- ติดตามเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ
ที่มีปัญหาสุขภาพ พร้อมให้
ค าแนะน าญาติในการดูแล
สุขภาพและรับทราบปัญหา 
เพ่ือน ามาวางแผนแก้ไข 
โดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
และ อสม. 
ที่รับผิดชอบ 
 

โครงการผู้สูงอายุสุขภาพดี 
ชีวีมีสุข 

อสม.ขาดความรู้
ความสามารถด้านการ
สาธารณสุข 

เนื่องจาก อสม.มีการลาออก 
ตาย และมี อสม.สมัครใหม่ 

อบรมให้ความรู้ใหม่ๆด้าน
สาธารณสุข แก่ อสม. ใน
พ้ืน 

โครงการพัฒนาศักยภาพ
อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าหมู่บ้าน 
-โครงการพัฒนาศักยภาพ 
อสม. 
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ตารางวิเคราะห์ปัญหา  
 

ปัญหา สาเหตุของปัญหา แนวทางแก้ไข โครงการ 
ทิ้งขยะไม่เป็นที่แหล่งเพราะพันธ์
เชื้อโรค ขยะเกลื่อนกลาดตามที่
สาธารณะ เป็นแหล่งเพราะเชื้อโรค 
 

- ไม่มีการคัดแยกขยะ
ก่อนน าไปทิ้งเป็นแหล่ง
ที่อยู่อาศัยของยุง เป็น
แหล่งเพราะพันธ์เชื้อ
โรค ขยะเกลื่อนกลาด
ตามท่ีสาธารณะ เป็น
แหล่งเพราะเชื้อโรค 
 

อบรมให้ความรู้การคัด
แยกขยะในครัวเรือน 

-โครงการจัดการขยะมูล
ฝอยในชุมชน  
 

-จากการคัดกรองประชากร 35 ปี 
ขึ้นไป ปี 2562 พบผู้ที่เสี่ยงต่อการ
เป็นโรคเบาหวานร้อยละ 58.94
เสี่ยงต่อโรคความดันโลหิตสูง ร้อย
ละ 50.86  และสงสัยป่วยเป็น
โรคเบาหวาน ร้อยละ 0.94 
สงสัยป่วยเป็นโรคความดันโลหิต
สูง  
ร้อยละ 1.34 

-พฤติกรรมการบริโภค
อาหารที่ไม่ถูกสัดส่วน
และไม่เหมาะสมทาง
โภชนาการ ภาวะ
น้ าหนักเกินและอ้วน  
มีการเคลื่อนไหว
ร่างกายน้อยลง ขาด
การออกก าลังกาย 
พฤติกรรมการดูแล
สุขภาพตนเอง การสูบ
บุหรี่ ดื่มเครื่องดื่มมี
แอลกอฮอล์มากเกินไป
และมีความเครียดจาก
ครอบครัวและสังคม  

-จัดอบรม เพ่ือพัฒนา
ศักยภาพของประชาชนใน
การดูแลตนเอง มีความรู้ 
สร้างทัศนคติ สามารถ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่
เหมาะสมและปฏิบัติตัวให้
ห่างจากการเกิด
โรคเบาหวาน ความดัน
โลหิตสูง 
 

โครงการอบรมให้ความรู้
และปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
กลุ่มเสี่ยงต่อโรคเบาหวาน
และโรคความดันโลหิตสูง 
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ตารางวิเคราะห์ปัญหา  
 
 

ปัญหา สาเหตุของปัญหา แนวทางแก้ไข โครงการ 
-พบโรคฟันผุในเด็กเล็ก - ขาดความรู้และฝึกทักษะ

ในการดูแลเด็กเกี่ยวกับการ
ท าความสะอาดช่องปาก
แบบบูรณาการ 

-จัดประชุมเชิงปฏิบัติการแก่ 
ผู้ปกครอง ครูผู้ดูแลเด็ก 
-ตรวจสุขภาพช่องปากเด็ก 
ให้บริการเคลือบฟลูออไรด์
วานิช และดูแลติดตามผล
เด็กท่ีมีปัญหาฟันน้ านมผุ 

โครงการส่งเสริมทันต
สุขภาพในเด็กปฐมวัย 

-ประชาชนที่เดินทางมาจาก
พ้ืนที่เสี่ยงไม่ตระหนักในการ
กักตัวให้ครบ 14 วัน ในการ
เฝ้าระวังป้องกันการแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 
-อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าหมู่บ้าน (อสม.) วิตก
กังวล ไม่ม่ันใจในการ
ด าเนินงานถ่ายทอดความรู้
แก่ประชาชนในพื้นท่ีและ
ค้นหา ติดตามเยี่ยมกลุ่มเสี่ยง 

- ประชาชนและอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 
(อสม.) ขาดความรู้ที่ถูกต้อง
เนื่องจากเป็นโรคอุบัติใหม่ที่
มีการแพร่ระบาดไปทั่วโลก 
- วัสดุ อุปกรณ์ในการ
ด าเนินงานเพื่อป้องกัน
ตนเองของ อสม.ไม่เพียงพอ 
 

-ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ที่
ถูกต้องแก่ประชาชนในพื้นท่ี
และท่ีมาจากพ้ืนที่เสี่ยงให้
เข้าใจ ร่วมมือในการปฏิบัติ
ตัวป้องกันการระบาดของ
โรคในพ้ืนที่ 
-.ให้ความรู้เสริมสร้างความ
มั่นใจพร้อมทั้งสนับสนุน 
วัสดุ อุปกรณ์การด าเนินงาน
ของ อสม.อย่างเพียงพอและ
ทันต่อเหตุการณ์ในการ
ด าเนินงานป้องกันตนเอง 
 

โครงการควบคุม ป้องกัน
โรคติดต่อและภัยสุขภาพ
ในชุมชน 
 

เด็กขาดสารอาหาร เติมโตไม่
สมวัย 

 

ผุ้ปกครองขาดความรู้ด้าน
โภชนาการ 

อบรมให้ความรู้กับ อสม.และ
ประชาชนในพ้ืนท่ีเกี่ยวกับการ
ดูแลอาการ ยารักษาโรค การ
ดูแลสุขภาพของเด็กให้สมวัย 

โครงการโภชนาการดี
และพัฒนาการสมวัย 0-
5 ปี 

 


