
ข้อมูลทั	วไปโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบลหนองสีดา 
 
 

 

สถานที	ตั"ง  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบลหนองสีดา  ตั�งอยู ่เลขที� 21 หมู่ที�  5  ตาํบลหนองสีดา  

อาํเภอหนองแซง     จงัหวดัสระบุรี    โดยตาํบลหนองสีดา  มีพื�นที�  5.61 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ   600   
ไร่  และประกอบไปดว้ย  6  หมู่บา้น   คือ  หมู่ที� 1 บา้นโคกววั    หมู่ที� 2 บา้นโคกสีดา  หมู่ที� 3 บา้นขาม  
หมู่ที� 4 บา้นหนองสีดา  หมู่ที� 5 บา้นตลาดหนองสีดา และ   หมู่ที� 6 บา้นโดน 

 
 

 
 
 
 
 
 

ข้อมูลทั	วไป 



สภาพทางภูมศิาสตร์ 
                   ทิศเหนือ                จดกบั      ตาํบลเมืองเก่า  อาํเภอเสาไห ้  จงัหวดัสระบุรี 
                   ทิศใต ้                    จดกบั     ตาํบลหนองพวัโพ อาํเภอหนองแซง  จงัหวดัสระบุรี 
                   ทิศตะวนัออก         จดกบั      ตาํบลเขาดิน   อาํเภอหนองแซง  จงัหวดัสระบุรี 
                   ทิศตะวนัตก           จดกบั      ตาํบลหนองควายโซ อาํเภอหนองแซง   จงัหวดัสระบุรี 
 

สภาพทางภูมปิระเทศ 
สภาพทางภูมิประเทศของหมู่บา้นหนองสีดาในอดีต  มีลกัษณะเป็นป่าช้าซึ� งประกอบไป

ดว้ย  ไมส้ัก ,  ไมข้่อย ,  ไมต้ะเคียน ,  ไมม้ะขาม ,  ไมป้ระดู่  และป่าไผ ่ ฯลฯ  นอกจากนี� ยงัมีสัตวป่์า  คือ
คา้งคาวแม่ไก่  ซึ� งในปัจจุบนัยงัคงพบเห็นไดที้�วดัหนองสีดา  นอกจากป่าแลว้ยงัมีหนองนํ� าตามธรรมชาติ 
และพื�นที�ราบทอ้งทุ่งกวา้ง 

ปัจจุบนัสภาพทางภูมิศาสตร์ของหมู่บา้นหนองสีดา  ไดมี้การเปลี�ยนแปลงไปจากในอดีต
เป็นอย่างมาก  ป่าช้าดงักล่าวไดห้มดไปเนื�องจากพิธีการลา้งป่าช้า  ไดมี้การตดัโค่นตน้ไมไ้ปจนเกือบหมด
สิ�น  เหลือไวเ้ป็นที�อยูอ่าศยัของคา้งคาวแม่ไก่เพียงไม่กี�ตน้เท่านั�น  หนองนํ� าตามธรรมชาติที�เคยมีก็เกิดการ
ตื�นเขินไปที�พบเห็นในปัจจุบนักลายเป็นที�ราบลุ่มทั�งหมด ซึ� งชาวบา้นส่วนใหญ่ใชพ้ื�นที�ในการทาํนา 
 

ข้อมูลประชากร     
                 จาํนวนหลงัคาเรือน                226             หลงัคาเรือน     263     ครอบครัว 
     จาํนวนประชากรชาย           506             คน 
                  จาํนวนประชากรหญิง                             563             คน 
                  จาํนวนประชากรรวม                          1,069             คน   
   

การประกอบอาชีพ 
           1.   เกษตรกรรม                                                      55    % 

2. รับจา้ง          35    % 
3. อื�นๆ  (คา้ขาย,รับราชการ)                               10    %  

 

การคมนาคม              
       *    มีคอนกรีตและถนนลูกรัง   ติดต่อกนัระหวา่งหมู่บา้นทุกหมู่ 
     **   อยูห่่างจากอาํเภอหนองแซง   6  กิโลเมตร     ไม่มีรถโดยสารประจาํทางผา่น  ผูที้�จะ  
            เดินทางไปอาํเภอตอ้งใชร้ถส่วนตวัหรือจา้งเหมา 
  ***    อยูห่่างจากจงัหวดัสระบุรี   17  กิโลเมตร  เดินทางไปจงัหวดัโดยทางรถไฟ (มีสถานีรถไฟผา่น 
ตั�งอยูห่มู่ที� 5) และบางส่วนเดินทางโดย รถส่วนตวัหรือจา้งเหมา  



สภาพทางสังคม 
*    ประชากรตาํบลหนองสีดา  นบัถือศาสนาพุทธ    
**  ภาษาที�ใช ้ มีหลายภาษา  ไดแ้ก่  ภาษาไทยอีสาน  ภาษาไทยเหนือ  ภาษาไทยกลาง 

  

การศึกษา                            
      โรงเรียนประถมศึกษา    สังกดั   สปช.                   จาํนวน       1        แห่ง 

* โรงเรียนวดัหนองสีดา 
   

สถานที	สําคญั 
          *    โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ                       จาํนวน        1       แห่ง 

*    หอกระจายข่าว     จาํนวน        4      แห่ง 
                      *    ศูนยส์าธารณสุขมูลฐานชุมชน   จาํนวน         6      แห่ง 

*    ร้านขายของชาํ                               จาํนวน       10      แห่ง 
*    องคก์ารบริหารส่วนตาํบล  จาํนวน         1      แห่ง 
*   วดั     จาํนวน         3      แห่ง    
*   โรงเรียน จาํนวน        1      แห่ง 
*   สถานีรถไฟ จาํนวน        1      แห่ง 

 

ข้อมูลเขตการปกครอง 
             ตารางที�    1    แสดงเขตการปกครอง  จาํแนกตามหมู่บา้น    ประจาํปีงบประมาณ   2555 
            

หมู่ที	 ชื	อหมู่บ้าน จํานวนประชากร หลงัคาเรือน 

 ชาย หญงิ รวม  

1 บา้นโคกววั 86 89 175 33 
2 บา้นโคกสีดา 85 103 188 40 
3 บา้นขาม 112 134 246 52 
4 บา้นหนองสีดา 73 66 139 35 
5 บา้นตลาดหนองสีดา 68 85 153 36 
6 บา้นโดน 82 86 168 30 
 รวม 506 563 1,069 226 

                     ที�มา     :    โปรแกรม HOSxP   ณ   วนัที�   31   สิงหาคม  2555 
                       จากตารางที�  1  พบวา่มีประชากรเพศหญิงมากกว่าเพศชาย หมู่บา้นที�มีประชากรมาก ที�สุด  
คือ  หมู่ที�  3  รองลงมา   คือ  หมู่ที�  2   สาํหรับจาํนวนหลงัคาเรือนที�มีมากที�สุด  คือ   หมู่ที�  3 



         ตารางที�    2    แสดงจาํนวนนกัเรียน  แยกตามรายโรงเรียน  ประจาํปีการศึกษา 2555 
 

ชื	อโรงเรียน โรงเรียนประถมศึกษา(ขยายโอกาส) 
อนุบาล ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 รวม 

ช/ญ ช/ญ ช/ญ ช/ญ ช/ญ ช/ญ ช/ญ ช/ญ ช/ญ ช/ญ ทั�งหมด 

วดัหนองสีดา 
 

14/14 6/2 -/4 1/6 2/2 3/1 6/2 4/4 7/2 5/4 89 

 

 ที�มา  :   งานอนามยัโรงเรียน  
                     จากตารางที�  2    พบวา่มีนกัเรียนชาย  จาํนวน  47  คน  นกัเรียนหญิง  42  คน  ซึ� งนกัเรียนชาย  
มากกวา่นกัเรียนหญิง     โดยแยกเป็นนกัเรียนประถมศึกษาปีที�  1 -  6  จาํนวน  35  คน  ชั�นอนุบาล จาํนวน  
31  คน ชั�นมธัยมศึกษาปีที� 1 – 3  จาํนวน   26   คน  
         

        ตารางที�   3      แสดงจาํนวนประชากร  จาํแนกตามเพศและกลุ่มอาย ุ    ประจาํปี  พ.ศ. 2555 
 ประชากร   

กลุ่มอายุ ชาย หญงิ รวม ร้อยละ 

(ปี) จํานวน จํานวน   

      0    -    4 16 33 49 4.58 
      5    -    9 24 31 52 4.86 
    10    -  14 31 29 60 5.61 
    15    -  19 48 45 93 8.69 
    20    -  24 35 38 73 6.83 
    25    -  29 44 35 79 7.39 
    30    -  34 40 34 74 6.92 
    35    -  39 40 36 76 7.11 
    40    -  44 45 44 89 8.33 
    45    -  49 57 64 121 11.32 
    50    -  54 32 41 73 6.83 
    55    -  59 31 30 58 5.43 
    60    -  64 24 32 56 5.24 
    65    -  69 13 19 32 2.99 
    70  ปีขึ�นไป 29 55 84 7.86 

รวม 506 563 1,069 100 

 
 



     ที�มา   :    โปรแกรม HOSxP   ณ   วนัที�   31   สิงหาคม  2555 
         จากตารางที�  3   พบวา่  ตาํบลหนองสีดา  มีประชากรที�เป็นเพศหญิงและเพศชายจาํนวนใกลเ้คียงกนั 
โดยเพศหญิงมีมากกวา่เพศชายจาํนวน  57  คน  และพบวา่ประชากรกลุ่มอายุ 45 – 49  ปี  มีจาํนวนมากที�สุด  
คิดเป็นร้อยละ  11.32  รองลงมาคือประชากรกลุ่มอายุ  15 - 19  ปี  คิดเป็นร้อยละ 8.69 ซึ� งเป็นกลุ่มวยัผูใ้หญ่  
และวยัพึ�งพิง ไดแ้ก่กลุ่มอาย ุ0 – 19 ปี และ กลุ่มอาย ุ 60  ปีขึ�นไปซึ�งเป็นผูสู้งอาย ุ คิดเป็นร้อยละ  39.85        

 

 
 

สถานบริการสาธารณสุข            
                      สถานีอนามยัทั�วไป                                      จาํนวน           1             แห่ง 
 

ประวตัิโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลหนองสีดา 

                            เมื�อปี  พ.ศ.2520   กระทรวงสาธารณสุขไดพ้ิจารณาเห็นวา่ ชาวบา้นตาํบลหนองสีดา     
เมื�อเจบ็ป่วย ตอ้งเดินทางไปรักษาที�โรงพยาบาลประจาํจงัหวดั  หรือสถานบริการสาธารณสุขอื�น ๆ  ก็ตอ้งใช้
เวลารอคอยนาน  การเดินทางก็ยากลาํบาก  ไม่มีรถโดยสารประจาํทาง  ทางกระทรวงสาธารณสุขจึงจดัสรร
งบประมาณใหส้ร้างสถานีอนามยัโดยใชเ้งินงบประมาณ  ของกระทรวงสาธารณสุข   ในเนื�อที�ที�ไดรั้บ
บริจาคจากผูมี้จิต ศรัทราทาํบุญ  จาํนวน  1  ไร่  1 งาน 20  ตารางวา    สร้างขึ�น  พ.ศ.2520     เป็นสถานี
อนามยัซึ� งใหบ้ริการดา้นสาธารณสุขแก่ชาวตาํบลหนองสีดาและตาํบลใกลเ้คียงมาจนถึงปี  พ.ศ. 2543  
                            ต่อมากระทรวงสาธารณสุข  ไดอ้นุมติังบประมาณในการก่อสร้างสถานีอนามยัทดแทนแก่
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบลหนองสีดา ซึ� งไดด้าํเนินการก่อสร้างในที�ดินเดิม ดาํเนินการก่อสร้างแลว้
เสร็จ  เมื�อ เมษายน  พ.ศ. 2544  และใหบ้ริการประชาชนมาจนถึงปัจจุบนั 
 

บุคลากรสาธารณสุข 
 

            ตารางที�   4   แสดงจาํนวนบุคลากรสาธารณสุขทั�งภาครัฐและภาคชุมชน   ประจาํปี พ.ศ. 2555 
           

             บุคลากร     จํานวน ( คน ) อตัราส่วนต่อประชากร 

นักวชิาการสาธารณสุข 1 1  : 1,069 

พยาบาลวชิาชีพ 1 1  : 1,069 

เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน 1 1  : 1,069 

อาสาสมัครสาธารณสุข 30 1  :   35 

     ที�มา  :   ขอ้มูล  ณ   วนัที�   31   สิงหาคม  2555 
 

                  จากตารางที�  4   พบวา่มีเจา้หนา้ที�สาธารณสุข   จาํนวน  3   คน อตัราส่วนเจา้หนา้ที�ต่อ    
ประชากร   คิดเป็น   1  :  356   และอตัราส่วนอาสาสมคัรสาธารณสุขต่อประชากร  คิดเป็น  1  :  35 

ข้อมูลทรัพยากรสาธารณสุข 


