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 อ ำเภอวังยำง เดิมเป็นกิ่งอ ำเภอวังยำง  โดยแยกเขตกำรปกครองออกจำกอ ำเภอนำแก เมื่อวันที่ 1 
กรกฎำคม 2540 ได้มีพระรำชกฤษฎีกำจัดตั้งอ ำเภอ โดยประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม 124 ตอนที่ 46 ก 
ลงวันที่ 24 สิงหำคม 2550 กิ่งอ ำเภอวังยำงได้ยกฐำนะเป็นอ ำเภอวังยำง วันที่ 8 กันยำยน 2550 พ้ืนที่ทั้งหมด 
121 ตำรำงกิโลเมตร แบ่งกำรปกครองออกเป็น 4 ต ำบล 27 หมู่บ้ำน 
 โรงพยำบำลวังยำง เริ่มเปิดให้บริกำร เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกำยน 2557 ประเภทโรงพยำบำลชุมชน 
ระดับทุติยภูมิ  ขนำด 10 เตียง  เปิดให้บริกำรงำนปฐมภูมิ ในวันที่ 1 ตุลำคม 2558 และได้รับกำรประเมินขึ้น
ทะเบียน เป็น หน่วยบริกำรประจ ำ และหน่วยบริกำรรับส่งต่อ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม 2560 
 
 
 
  

 วิสัยทัศน์ (Vision) 
โรงพยำบำลวังยำง มุ่งมั่นให้บริกำรดี มีมำตรฐำน เน้นงำนคุณภำพ เสริมสร้ำงชุมชนเข้มแข็ง 
 

     พันธกิจ (Mission) 
1.ให้บริกำรด้ำนสุขภำพแบบองค์รวมที่มีมำตรฐำนด้วยหัวใจควำมเป็นมนุษย์  

 2.พัฒนำบุคลำกรให้มีคุณภำพ ท ำงำนเป็นทีม มีศักยภำพในกำรให้บริกำร 
 3.สร้ำงควำมเข้มแข็งในองค์กรและชุมชน 
 4.ท ำงำนร่วมกับภำคีเครือข่ำยเพื่อดูแลสุขภำพประชำชนแบบไร้รอยต่อ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์  (Strategic issue) 
 1.สร้ำงเสริมพฤติกรรมสุขภำพ เฝ้ำระวังป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภำพอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 2.จัดบริกำรสุขภำพที่มีคุณภำพ 
 3.ประชำชนมีสำวนร่วมในกำรจัดกำรระบบสุขภำพ 
 4.พัฒนำระบบบริหำรจัดกำร ด้วยหลักธรรมมำภิบำล 
 5.พัฒนำระบบบริหำรยุทธศำสตร์แบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
 6.เพิ่มประสิทธิภำพระบบข้อมูลสำรเสนเทศสุขภำพและเชื่อมโยงทุกระดับ 

 

เป้าประสงค์ (Goal) 
1.  ประชำชนทุกกลุ่มวัยมีสุขภำพดี  
2. หน่วยงำนสำธำรณสุขได้ รับกำรรับรองคุณภำพมำตรฐำน 
3. ประชำชนมีควำมพึงพอใจ  
4. ระบบส่งเสริมสุขภำพป้องกันควบคุมโรคและสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภำพ  
5. ระบบกำรรักษำพยำบำลฟ้ืนฟูสภำพและกำรแพทย์แผนไทยมีประสิทธิภำพ 
6. ระบบคุ้มครองผู้บริโภคมีประสิทธิภำพ 
7. ระบบบริหำรจัดกำรที่มีประสิทธิภำพตำมหลักธรรมำภิบำล 
8. ภำคีเครือข่ำยมีควำมเข้มแข็ง 

ข้อมูลทั่วไป 
 

1.1ลักษณะองค์กร 
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9. ระบบงำนสำธำรณสุขชำยแดน 
10. บุคลำกรเพียงพอมีสมรรถนะและมีควำมสุข 
11. มีกำรจัดกำรควำมรู้วิจัยและ นวัตกรรม 
12. มีสิ่งแวดล้อมที่ดีเอ้ือต่อกำรมีสุขภำพดี 
13. ระบบเทคโนโลยีและสำรสนเทศมีมำตรฐำน 

 

     ค่านิยม (Values) 
         Learn : ใฝ่รู้ ใฝ่พัฒนำ มองหำโอกำสในปรับปรุง   ตนเอง ปรับปรุงงำนตลอดเวลำ 
 Care : ดูแลตนเอง ดูแลผู้อ่ืน มีใจให้กัน สัมพันธภำพดี มีควำมเป็นกัลยำณมิตร 
 Share : แบ่งปันควำมรัก แบ่งปันควำมรู้ 
 Shine : ยกย่องชมเชยคนท ำดี 
 

   อัตลักษณ์ (Identity) 
 รับผิดชอบ : บุคลำกรต้องมีควำมรับผิดชอบในหน้ำที่ของตนเองและช่วยเหลือหน่วยงำนอย่ำง
สม่ ำเสมอ เพ่ือให้กำรปฏิบัติงำนไปสู่เป้ำหมำยได้รำบรื่น และประสิทธิภำพ 
 โปรงใส่ : บุคลำต้องปฏิบัติงำนด้วย ควำมซื่อสัตย์ สุจริต ตรงต่อเวลำ ประหยัด รู้จักใช้ทรัพยำกรที่
มีคุ้มค่ำ 
 ใส่ใจบริการ : บุคลำกรมีควำมใส่ใจเอ้ืออำทรต่อผู้รับบริกำร ผู้ร่วมงำนและใส่ใจต่อกำรพัฒนำ
ตนเองไม่เพิกเฉยต่อสิ่งพบเห็น  
 
   ขอบเขตบริการ (Scope of Service) 
 โรงพยำบำลวังยำง เป็นโรงพยำบำลชุมชนระดับ F3 เปิดให้บริกำรในระดับปฐมภูมิและทุติยภูมิ
เป้ำหมำย คือ ให้บริกำรประชำชนในอ ำเภอวังยำงและพ้ืนที่ใกล้เคียงมีบริกำรเชื่อมกับเครือข่ำยปฐมภูมิและ
ภำคีเครือข่ำย โดยมีขอบเขตกำรให้บริกำรดังนี้ 
 1.บริการระดับปฐมภูมิ ในเขตพ้ืนที่อ ำเภอวังยำงมีประชำกรในเขตรับผิดชอบ 15,432 คน ประชำกร
ในส่วนบริกำรปฐมภูมิ รพ.วังยำง 3,685 คน มีเครือข่ำยในกำรด ำเนินงำนดังนี้ 
  1.1 หมู่บ้ำนในเขตรับผิดชอบงำนบริกำรปฐมภูมิของโรงพยำบำลวังยำง  6 หมู่บ้ำน 
  1.2 โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพระดับต ำบล     4 แห่ง  
  1.3 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล      3 แห่ง 
 2.บริการระดับทุติยภูมิ 
เป็นหน่วยบริกำรระดับทุติยภูมิระดับต้น มีห้องผ่ำตัดเล็ก มีห้องคลอด มีเตียงรับผู้ป่วยไว้นอนรักษำพยำบำลมี
ภำรกิจในด้ำนกำรรักษำพยำบำลสิ้นสุดที่กำรรักษำผู้ป่วยใน  ( IPD)  รักษำโรคพ้ืนฐำนทั่วไปไม่ซับซ้อน  งำนส่ง
ต่อผู้ป่วย   หำกประเมินพบว่ำอำกำรผู้ป่วยเกินกว่ำศักยภำพในกำรรักษำมีระบบกำรส่งผู้ป่วย ไปรักษำใน
โรงพยำบำลที่มีระดับสูงขึ้นต่อไป (หน่วยบริกำรส่งต่อในเครือข่ำย ได้แก่ รพศ.สกลนคร รพท.นครพนม  รพ.จิต
เวชนครพนมรำชนครินทร์ หรือ รพศ.อุดรธำนี) 
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1.2.1 ที่ตั้ง/อาณาเขต 

โรงพยำบำลวังยำง อ ำเภอวังยำง เป็นโรงพยำบำลชุมชนขนำด 10 เตียง ตั้งอยู่เลขที่ 334 ต ำบลวังยำง 
อ ำเภอวังยำง จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48130 เนื้อที่ประมำณ 25 ไร่ โทรศัพท์ 042 -577013 โทรสำร 
042-57713 ต่อ  200 จัดอยู่ในเขตสุขภำพที่ 8  ห่ำงจำกโรงพยำบำลนครพนม  64 กิโลเมตร           

 

 อาณาเขตติดต่อ 
ทิศเหนือ   ติดต่อ  เขตบ้านวังโน    ต าบลหนองโพธิ์  อ าเภอวังยาง  จังหวัดนครพนม 

   ทิศใต้    ติดต่อ  เขตบ้านดินด า  ต าบลหนองบ่อ   อ าเภอนาแก   จังหวัดนครพนม  
ทิศตะวันออก     ติดต่อ  เขตบ้านหนองคอง  ต าบลนาเลียง อ าเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 

           ทิศตะวันตก    ติดต่อ  เขตบ้านนาคอย  ต าบลยอดชาด  อ าเภอวังยาง   จังหวัดนครพนม 
 

ภาพ  1 แผนที่เขตรับผิดชอบ อ ำเภอวังยำง จังหวัดนครพนม 

 
 

 

1.2.2 สภาพสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และการศึกษา 
 

สภาพสังคมอาชีพและเศรษฐกิจ 
พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นที่ดอน 12,810 ไร่ (ร้อยละ 42)  เป็นพื้นที่รำบ 11,590 ไร่ (ร้อยละ  38) ที่รุ่มริมล ำน้ ำ  

6,099 ไร่ (ร้อยละ  20)  พ้ืนที่ต ำบลวังยำงเป็นพ้ืนที่  ที่อยู่นอกเขตชลประทำนดังนั้นกำรท ำกำรเกษตรจึง
จ ำเป็นต้องอำศัยน้ ำฝน  ประชำชนสวนใหญ่ประกอบอำชีพเกษตรกรรม  

 

ลักษณะภูมิอากาศ   
ฤดูร้อน   เริ่มเดือน กุมภำพันธ์  -  พฤษภำคม    อุณหภูมิเฉลี่ย  28  องศำ 
ฤดูฝน  เริ่มเดือนมิถุนำยน     -  กรกฎำคม  อุณหภูมิเฉลี่ย  22  องศำ 
ฤดูหนำว  เริ่มเดือน ตุลำคม      -  มกรำคม    อุณหภูมิเฉลี่ย  18  องศำ 

1.2 สภาพทั่วไป 
2 
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สถานการศึกษา/ โรงเรียนในความรับผิดชอบ  
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                     จ านวนนักเรียน (คน) 

ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนวังยำง  หมู่ที่  1 7 
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนหนองนำงด่อน  หมู่ที่ 2 31 
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดแสงสว่ำง (บ้ำนหนองสะโน) หมู่ที่  3 22 

โรงเรียนประถมศึกษา  จ านวนนักเรียน (คน) 
โรงเรียนบ้ำนวังยำง 76 
โรงเรียนบ้ำนสำมแยกหัวภูธร 30 
โรงเรียนบ้ำนหนองนำงด่อน 67 
โรงเรียนบ้ำนหนองสะโนนำสมบูรณ์ 90 

โรงเรียนมัธยมศึกษา จ านวนนักเรียน (คน) 
โรงเรียนวังยำงวิทยำคม          

 
การสื่อสารประชาสัมพันธ์ 

ประเภท จ านวน 
1. ศูนย์สำธำรณสุขมูลฐำนประจ ำหมู่บ้ำน  (ศสมช.)   6 
2. หอกระจำยข่ำวประจ ำหมู่บ้ำน 6 

 
สถาบันและองค์การศาสนา  

สถาบันและองค์การศาสนา ที่ตั้ง 
1. วัดวังยำง            บ้ำนวังยำง  หมู่ที่  1 
2. วัดสุมงคล           บ้ำนหนองนำงด่อน หมู่ที่  2 
3. วัดแสงสว่ำง         บ้ำนหนองสะโน  หมู่ที่  3 
4. วัดโนนสะอำด       บ้ำนสำมแยก   หมู่ที่  6 
5. วัดทุ่งรวงทอง        บ้ำนนำสมบูรณ์   หมู่ที่  8 
6. วัดสุพรรณวรำรำม   บ้ำนใหม่ไทยเจริญ  หมู่ที่  9 
7. วัดส ำนักสงฆ์วังคูณ   บ้ำนวังยำง  หมู่ที่  1 

 

ข้อมูลทางสาธารณสุข 
ประเภท จ านวน 

1. โรงพยำบำลชุมชน 1 
2. ร้ำนขำยยำแผนปัจจุบัน 1 

 
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน  (อสม.)     

หมู่บ้าน  จ านวน 
          บ้ำนวังยำง  หมู่ที่  1  21 คน 

บ้ำนหนองนำงด่อน  หมู่ที่  2   19 คน 
บ้ำนหนองสะโน หมู่ที่  3  19 คน 
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หมู่บ้าน  จ านวน 
บ้ำนสำมแยก หมู่ที่  6    7 คน 
บ้ำนนำสมบูรณ์ หมู่ที่  8   7 คน 
บ้ำนใหม่ไทยเจริญ หมู่ที่  9   8 คน 

จ านวนรวม    81 คน 
 

ข้อมูลงานด้านคุ้มครองผู้บริโภคสาธารณสุข 
ประเภท จ านวน 

1.  ร้ำนขำยของช ำ 34  ร้ำน 
     2.   ร้ำนจ ำหน่ำยขนมบดเค้ียว 34  ร้ำน 

3. ร้ำนจ ำหน่ำยน้ ำดื่นบรรจุขวด 34 ร้ำน 
4. ร้ำนจ ำหน่ำยสุรำหรือบุหรี่ 21  ร้ำน 
5. ร้ำนจ ำหน่ำยยำรักษำโรค 17  ร้ำน 
6. ร้ำนจ ำหน่ำยวัตถุมีพิษก ำจัดแมลงและหนู 13  ร้ำน 
7. ปั๊มน้ ำมัน  (ปั๊มหลอด) 9  แห่ง 
8. สถำนีบริกำรน้ ำมัน 2 แห่ง 
9. โรงสีข้ำว 17 แห่ง 

 
 

 
 

ตาราง 1 อัตรำก ำลังบุคลำกรสำธำรณสุขโรงพยำบำลวังยำง ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
วิชาชีพ รพ. จ านวน (คน) สัดส่วน บุคลากร : ปชก. 

แพทย์ 3 1: 5,144 

ทันตแพทย์ 2 1: 7,716 

นวก.ทันตสาธารณสุข/จพ.ทันตสาธารณสุข 3 1: 5,144 

เภสัชกร 3 1: 5,144 

เจ้าพนักงานเภสัชกรรม 2 1: 7,716 

พยาบาลวิชาชีพ 27             1: 572 

กายภาพบ าบัด 1   1: 15,432 

แพทย์แผนไทย 1   1: 15,432 
(ประชำกรกลำงปี ณ วันที่ 1 กรกฎำคม 2563 อ ำเภอวังยำง จ ำนวน 15,432 คน) 
ที่มำ: ทะเบียนรำช่ือบุคลำกร กลุ่มงำนบริหำรทั่วไป โรงพยำบำลวังยำง 
 
 
 
 

2. บุคลากรสาธารณสุข/และสัดส่วนบุคลาการ 
 



                                                      แผนปฏิบัติราชการพัฒนางานสาธารณสุขระดับอ าเภอ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

                           อ าภอวังยาง   จังหวัดนครพนม 

ตาราง 2 ข้อมูลบุคลำกรสัดส่วนบุคลำกร แยกตำมประเภทกำรจ้ำง ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
 

ประเภท รพ. สสอ. รพ.สต. รวม 

ข้ำรำชกำร 49 5 14 68 

พนักงำนรำชกำร 5 0 0 5 

พนักงำนกระทรวง 14 0 4 18 

ลูกจ้ำงชั่วครำว(รำยเดือน) 7 1 1 9 

ลูกจ้ำงชั่วครำว(รำยวัน) 12 0 0 12 

รวม 87 7 22 116 
 

ภาพ  2  สัดส่วนบุคลำกร CUP อ ำเภอวังยำง แยกตำมประเภทกำรจ้ำง 

 
 

ภำพ  3 สัดส่วนบุคลำกรโรงพยำบำลวังยำง แยกตำมประเภทกำรจ้ำง 

 

ข้าราชการ, 58.62 

พนักงานราชการ, 
4.31 

พนักงาน
กระทรวง, 

15.52 

ลูกจ้างช่ัวคราว(ราย
เดือน), 7.76 

ลูกจ้างช่ัวคราว
(รายวัน), 10.34 

สัดส่วนบุคลากร CUP อ าเภอวังยาง  
แยกตามประเภทการจ้าง 

ข้าราชการ 

พนักงานราชการ 

พนักงานกระทรวง 

ลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน) 

ลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) 

ข้าราชการ, 56.32 

พนักงานราชการ, 
5.75 

พนักงาน
กระทรวง, 

16.09 

ลูกจ้างชั่วคราว
(รายเดือน), 

8.05 

ลูกจ้างชั่วคราว
(รายวัน), 13.79 

สัดส่วนบุคลากรโรงพยาบาลวังยาง  
แยกตามประเภทการจ้าง 

ข้าราชการ 

พนักงานราชการ 

พนักงานกระทรวง 

ลูกจ้างชั่วคราว(ราย
เดือน) 



                                                      แผนปฏิบัติราชการพัฒนางานสาธารณสุขระดับอ าเภอ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

                           อ าภอวังยาง   จังหวัดนครพนม 

 
  

 
 

อ ำเภอวังยำง มีพ้ืนที่รับผิดชอบจ ำนวน 27 หมู่บ้ำน จ ำนวนหลังคำเรือน  4,617  หลังคำเรือน 
ประชำกรทั้งสิ้น 15,432 คน เป็นชำย 7,784 คน หญิง 7,648 คน รายละเอียดดังตาราง 3 

 

ตาราง 3 จ ำนวนหลังคำเรือน ประชำกร จ ำแนกรำยหน่วยบริกำร อ ำเภอวังยำง จังหวัดนครพนม  
 

หน่วยบริการ 
จ านวน 

หลังคาเรือน 
ประชากร (คน) ประชากร UC 

หมู่บ้าน ชาย หญิง รวม (คน) 
รพ.สต.โคกสี  7 908 1,646 1,667 3,313 2,474 
รพ.สต.บ้านนาขาม  3 328 677 578 1,255 938 
รพ.วังยาง  6 1,267 1,865 1,820 3,685 2,603 
รพ.สต.ยอดชาด  7 1,481 2,515 2,498 5,013 3,849 
รพ.สต.หนองโพธิ์  4 633 1,081 1,085 2,166 1,694 

รวม  27 4,617 7,784 7,648 15,432 11,558 
 

ที่มา : จำก ข้อมูลประชำกรกลำงปี ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดนครพนม (ข้อมูล ณ วันที่ 1 กรกฎำคม 2563)   
 

ภาพ 4 สัดส่วนประชากรแยกตามสิทธิการรักษาพยาบาล CUP  อ าเภอวังยาง 

 
 

ที่มำ : จำก โปรแกรม HosXP โรงพยำบำลวังยำง (ข้อมูล ณ วันที่ 1 เมษำยน 2563)   
 
 
 

3. ข้อมูลประชากร 



                                                      แผนปฏิบัติราชการพัฒนางานสาธารณสุขระดับอ าเภอ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

                           อ าภอวังยาง   จังหวัดนครพนม 

 
ตาราง 4 จ ำนวนประชำกรแยกตำมกลุ่มอำยุ และเพศ อ ำเภอวังยำง จังหวัดนครพนม ปี พ.ศ. 2564 
 

       
ที ่

กลุ่มอำยุ 
ชำย หญิง 

จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ 
1 อำยุ ต่ ำกว่ำ 1 ปี 135 1.74 139 1.82 
2 อำยุ   1-4   ปี 251 3.23 229 2.99 
3 อำยุ   5-9   ปี 459 5.91 426 5.57 
4 อำยุ    10-14  ปี 476 6.13 517 6.76 
5 อำยุ    15-19  ปี 551 7.10 494 6.46 
6 อำยุ    20-24  ปี 547 7.05 574 7.50 
7 อำยุ    25-29  ปี 608 7.83 573 7.49 
8 อำยุ    30-34  ปี 568 7.32 530 6.93 
9 อำยุ    35-39  ปี 716 9.23 640 8.36 
10 อำยุ    40-44  ปี 733 9.44 674 8.81 
11 อำยุ    45-49  ปี 702 9.05 676 8.84 
12 อำยุ    50-54  ปี 660 8.50 618 8.08 
13 อำยุ    55-59  ปี 470 6.06 479 6.26 
14 อำยุ    60-64  ปี 338 4.36 352 4.60 
15 อำยุ    65-69  ปี 232 2.99 305 3.99 
16 อำยุ    70-74 ปี 173 2.23 193 2.52 
17 อำยุ    75-79  ปี 88 1.13 117 1.53 
18 อำยุ 80 ปี ขึ้นไป 77 0.99 112 1.46 

 รวม 7,784 100.00 7,648 100.00 
 

ที่มา : จำก ข้อมูลประชำกรกลำงปี ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดนครพนม (ข้อมูล ณ วันที่ 1 กรกฎำคม 2563)                      
      

            ภาพ 5  ปิรำมิดประชำกรเขต อ ำเภอวังยำง จังหวัดนครพนม ปี พ.ศ. 2564 
 

1  
 

ร้อยละประชากร (%) 10.00                       5.00 



                                                      แผนปฏิบัติราชการพัฒนางานสาธารณสุขระดับอ าเภอ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

                           อ าภอวังยาง   จังหวัดนครพนม 

 

 
 
4.1 สถิติชีพ 
จำกกำรพิจำรณำแนวโน้ม  ทำงด้ำนสถิติชีพ ของประชำกรอ ำเภอวังยำง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 ถึงปี 

พ.ศ. 2563 พบว่ำ มีเพียงปี พ.ศ. 2560 เท่ำนั้นที่อัตรำกำรเกิดมำกว่ำอัตรำกำรตำย ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2561 เป็น
ต้นมำ มีแนวโน้มว่ำอัตรำกำรตำยมำกกว่ำอตัรำกำรเกิดอย่ำงต่อเนื่อง รายละเอียดดังรูปภาพ 3 

 

ตาราง 5  อัตรำเกิด อัตรำตำยและอัตรำเพ่ิม อ ำเภอวังยำง จังหวัดนครพนม   ปี พ.ศ. 2559 – 2563 

สถิติชีพ 
(ต่อพันประชำกร) 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 
คน อัตรำ คน อัตรำ คน อัตรำ คน อัตรำ คน อัตรำ 

เกิด 55 3.61 79 5.13 71 4.60 74 4.80 59 3.82 
ตำย 68 4.46 63 4.09 80 5.18 112 7.27 119 7.72 
อัตรำเพ่ิมธรรมชำติ(ร้อยละ) -13 -0.85 16 1.04 -9 -0.58 -38 -2.47 -60 -3.90 
เกิดไร้ชีพ 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 1.35 0 0.00 
มำรดำตำย 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.00 
ทำรกตำย 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.00 
เด็กอำยุ<5 ปีตำย 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 1.33 
ที่มา : รำยงำนข้อมูลกำรเกิด-กำรตำย (https://www.npm.moph.go.th/extrep/birth_death/) 

 
 ภาพ 6  แนวโน้มอัตรำเกิด อัตรำตำยและอัตรำเพิ่มธรรมชำติ  อ ำเภอวังยำง จังหวัดนครพนม   
 ปี พ.ศ. 2559 – 2563 
 

 

4. ข้อมูลสถานะสุขภาพ 
 


