
       ข้อมลูทั่วไปโรงพยาบาลหนองแซง   
     ที่ตั้งโรงพยาบาลหนองแซง  
   เลขที่ 59 ม.1 ตําบลไก่เส่า อําเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี  
 

       อําเภอหนองแซงอยู่ทางทศตะวันตกเฉียงใต้ของจังหวัดสระบุรี ห่างจากตัวเมือง
สระบุรี 22 กม. มีพื้นที่ 87.081 ตารางกิโลเมตรหรือ 54,425.625 ไร่ ประวัติความเป็นมา 
อําเภอหนองแซง เดิมเป็นชือ่หมู่บ้าน ซึง่ราษฎร อพยพหนพีม่ามาจากนครเวยีงจันทน์มาตั้ง
ถิน่ฐานอยู่ใกล้ หนองน้าํมีต้นแซงข้ึนเต็มรอบๆหนองน้ํา ชาวบ้านจึงต้ังช่ือหมู่บ้านวา่ ” บ้าน
หนองแซง” และอยู่ในการปกครองของอาํเภอเสาไห้ ต่อมาในปี พ.ศ.2496 ได้มี พรก.
ประกาศยก ฐานะเป็นก่ิงอําเภอหนองแซงและเป็นอําเภอหนองแซงมาจนถึงปัจจุบัน  
     อาณาเขต มีอาณาเขตติดต่อกบตําบลใกล้เคียง ดังนี้  
ทิศเหนือ ติดต่อ อําเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี, อําเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรอียธุยา  
ทิศใต้ ติดต่อ อําเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี  
ทิศตะวันออก ติดต่อ อาํเภอเมืองและอําเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี  
ทิศตะวันตก ติดต่อ อาํเภอท่าเรือ และอําเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
 

 



 ข้อมูลทัว่ไป  
           ข้อมูลประชากรภายใต้การดูแล จํานวนหลังคาเรือน 4,318 หลังคาเรือน จํานวน
ประชากรรวม 16,487 คน ต่างด้าว 107 คน  
    การปกครอง แบ่งเขตการปกครองออกเป็ น ตําบล 9 ตําบล หมู่บ้าน 69 หมู่บ้าน 
หลังคาเรือน 4,318 หลัง ชุมชน 69 แห่ง เทศบาล 1 แห่ง องค์การบริหารส่วนตําบล 5 แห่ง
สถานบริการสาธารณสขุเอกชน   
     • โรงพยาบาลเอกชน    -  แห่ง/เตียง  
     • สถานพยาบาลรับผู้ป่วยไว้ข้างคืน  -  แห่ง/เตียง  
   • คลินิกแพทย์     -  แห่ง  
  • คลินิกทันตแพทย์     -  แห่ง  

  • สถานการพยาบาลและผดุงครรภ์  -  แห่ง  

• ร้านขายยาแผนปัจจุบัน    2  แห่ง  

• ร้านขายยาแผนโบราณ    1  แห่ง  

• สถานพยาบาลแผนโบราณ   -  แห่ง  

  สภาพภูมิศาสตร ์เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมประเพณี (โดยย่อ 8-10 บรรทัด) 
สภาพทางภมูิประเทศ ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม ลาดเอยีงจากเหนือจรดใต้ มีเนินดินขนาดย่อม
อยู่ ทางทิศตะวันออกเฉยีงเหนือของอําเภอเรียกวา “เขาไกรลาศ” ต.เขาดิน มีแหล่งน้ํา คือ
ห้วยบ่า และคลอง หนองสรวง เส้นทาง คมนาคม ทางหลวงหมายเลข 3041 ( หนองแซง - 
เสาไห้ และ หนองแซง - เขาวิสุทธิมรรคคีรี ) และรถไฟสายตะวันออกเฉยีงเหนือผ่าน 2 
สถานี คอืหนองสีดา และหนองแซง การประกอบอาชีพ อาชพีหลักทํานา อาชีพเสรมิ 
รับจ้าง การคมนาคม อาํเภอหนองแซงอยู่ทางทศตะวันตกเฉยีงใต้ของจังหวัดสระบุรี ห่าง
จากตัวเมืองสระบุรี 22 กม. มีพื้นที่ 87.081 ตารางกิโลเมตรหรอื 54,425.625 ไร ่สภาพ
ทางสังคม - ประชากร นับถือศาสนาพทุธ – ภาษาที่ใช้ มีหลายภาษา ได้แก่ ภาษาไทยอสีาน 
ภาษาไทยกลาง  
 

 



 

   สถานที่สาํคัญ  

 
  - โรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพ   จํานวน         7    แห่ง  
  - หอกระจายขา่ว     จํานวน  69   แห่ง  
  - ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน             จํานวน  69  แห่ง  
  - เทศบาล      จํานวน  1  แห่ง  
  - องค์การบริหารส่วนตาํบล   จํานวน  5  แห่ง  
  - วัด       จํานวน   26   แห่ง  
  - โรงเรยีน      จํานวน   15  แห่ง  
   

บุคลากรสาธารณสขุ  
 
แพทย์     3  คน  
ทันตแพทย์     3 คน  
เภสัชกร     3  คน  
พยาบาลวิชาชีพ (ขา้ราชการ)  24  คน  
พยาบาลวิชาชีพ (รพ.สต.)   7  คน 
กายภาพบําบัด     3  คน 
แพทยแ์ผนไทย    2  คน 
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์   1  คน 
เจ้าพนักงานทันตาสาธารณสุข 3  คน 
เจ้าพนักงานเภสัชกรรม   2  คน 
เจ้าพนักงานเวชสถิติ   1  คน 
เจ้าพนักงานชันสูตร    1  คน 
เจ้าพนักงานการเงิน   1  คน 
เจ้าพนักงานธุรการ   1 คน 
เจ้าหน้าทีส่าธารณสุข(รพ)   4  คน  



เจ้าหน้าทีส่าธารณสุข(รพ.สต)  13  คน  
เจ้าหน้าทีส่าธารณสุข(สสอ)  4  คน  
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข  23  คน 
ลูกจ้างประจํา    5  คน  
ลูกจ้างช่ัวคราว    7  คน  
 

สถิติผู้ป่วยนอก 5 อันดับโรค  
ลําดับที่ ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565( ตค.64- กค.65) 
1 Essential (primary) hypertension Essential (primary) hypertension Essential (primary) hypertension 

2 Non-insulin-dependent diabetes 
mellitus 

กลา้มเน้ือผิดปกติ Acute nasopharyngitis [common 
cold] 

3 Acute upper respiratory 
infections of multiple and 
unspecified sites 

Non-insulin-dependent diabetes 
mellitus 

Non-insulin-dependent diabetes 
mellitus 

4 Dental caries Dyspepsia กลา้มเน้ือผิดปกติ 

5 Dizziness and giddiness Acute nasopharyngitis [common 
cold] 

Dizziness and giddiness 

 

สถิติผู้ป่วยใน 5 อนัดับโรค  
ลําดับที่ ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565( ตค.64- กค.65) 
1 Beta thalassaemia Other viral pneumonia Other viral pneumonia 

2 Hypoglycaemia, 

unspecified 

Other acute upper 

resiratory infections of 

multiple sites 

Other acute upper resiratory 

infections of multiple sites 

3 Urinary tract infection, site 

not specified 

Beta thalassaemia Acute pharyngitis due to other 

specified organisms 

4 Spontaneous vertex 

delivery 

Septicaemia due to other 

Gram-negative organisms 

Beta thalassaemia 

5 Pneumonia, unspecified Septicaemia, unspecified 

(Septic  Shock) 

Gastroenteritis and colitis of 

unspecified origin 

 


