
 
 
 
 

 
ประกาศส านักงานป้องกันควบคุมโรคท่ี 9 นครราชสีมา 

เร่ือง  ผลการประเมินรับรองทีมป้องกันการพลัดตกล้ม Falls Prevention Team (FP team) 
ระดับเขตสุขภาพที่ 9 ประจ าปี 2564 

 

  ตามท่ี เขตสุขภาพท่ี 9 โดยส านักงานป้องกันควบคุมโรคท่ี 9 จังหวัดนครราชสีมา และกองป้องกัน
การบาดเจ็บ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ 
สุรินทร์ ได้ด าเนินการผลักดันการด าเนินงานป้องกันการพลัดตกหกล้ม เพื่อลดการบาดเจ็บและการเสียชีวิตของ
ประชาชนในพื้นท่ีเขตสุขภาพท่ี 9 จากปัจจัยเส่ียงท่ีสามารถป้องกันได้ จึงได้เน้นการสร้าง ทีมป้องกันการพลัดตกล้ม 
(FP team) ท้ังนี้ คณะกรรมการระดับเขตสุขภาพท่ี 9   ได้ด าเนินการประเมินเอกสารการขอประเมินรับรองในทุก
ระดับแล้ว จึงขอแจ้งผลการประเมินรับรองทีมป้องกันการพลัดตกล้ม (FP team) ระดับเขตสุขภาพท่ี 9 ประจ าปี 
2564 ท้ังส้ิน จ านวน 269 ทีม ดังนี้ 
 

 ก.ผลการประเมินรับรองทีมป้องกันการพลัดตกล้ม (FP team) ระดับเขตสุขภาพที่ 9 

1.  ทีมป้องกันการพลัดตกล้ม (FP team) ดีเยี่ยม (Advanced)  

ระดับดีเยี่ยม (Advanced) จังหวัดนครราชสีมา 
1. ทีมเลิกล้มท้ังอ าเภอเพื่อท่านคนเดียวอ าเภอขามสะแกแสง   จ.นครราชสีมา 
2. องค์การบริหารส่วนต าบลหนองสาหร่าย FP team  จ.นครราชสีมา 
3. ทีมป้องกันการพลัดตกหกล้ม รพ.สต.หนองขาม   จ.นครราชสีมา 
4. ทีมป้องกันการพลัดตกหกล้มต าบลโนนเพ็ด   จ.นครราชสีมา 

ระดับดีเยี่ยม (Advanced) จังหวัดชัยภูมิ 
1. FP team เทศบาลต าบลโคกสะอาด    จ.ชัยภูมิ 

   2. FP team องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งนก   จ.ชัยภูมิ 
3. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลสามสวน   จ.ชัยภูมิ 
4. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลโสกปลาดุก   จ.ชัยภูมิ 

ระดับดีเยี่ยม (Advanced) จังหวัดบุรีรัมย์ 
1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านปริงเปน    จ.บุรีรัมย์ 
2. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านหนองแวง   จ.บุรีรัมย์ 

 
 



ระดับดีเยี่ยม (Advanced) จังหวัดสุรินทร ์
1. ทีมป้องกันการพลัดตกหกล้มสูงวัยคุณภาพ รพ.สต.บ้านกาเกาะ  จ.สุรินทร์ 

         2. ทีมป้องกันการการพลัดตกหกล้ม รพ.สต.บ้านช าเบง อ าเภอสังขะ  จ.สุรินทร์ 
         3. FP Team Kap Choeng Hospital อ าเภอกาบเชิง  จ.สุรินทร์ 
         4. TAKOOK FALL TEAM อ าเภอเขวาสินรินทร์      จ.สุรินทร์ 
        5. ทีมบานไม่รู้ล้มโรงพยาบาลท่าตูม อ.ท่าตูม    จ.สุรินทร์ 
 

 2.  ทีมป้องกันการพลัดตกล้ม (FP team) ดีมาก (Very Good)  

ระดับดีมาก (Very Good) จังหวัดนครราชสีมา 
1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลโนนไผ่ล้อม อ าเภอประทาย จ.นครราชสีมา 
2. ทีมป้องกันพลัดตกหกล้มโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลพันดุง จ.นครราชสีมา 
3. ทีมป้องกันการพลัดตกหกล้มต าบลทุ่งสว่าง   จ.นครราชสีมา 

ระดับดีมาก (Very Good) จังหวัดบุรีรัมย์ 
1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลป่าหนาม    จ.บุรีรัมย์ 
2. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านสะแกซ า    จ.บุรีรัมย์ 

ระดับดีมาก (Very Good) จังหวัดสุรินทร ์
      1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลท่าสว่าง อ.เมืองสุรินทร ์  จ.สุรินทร์ 
      2. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านสวนหม่อน อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ 
    3. ทีมป้องกันพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุ รพ.สต.ไผ่ อ.รัตนบุร ี  จ.สุรินทร์ 
     4. ทีมป้องกันพลัดตกหกล้ม รพ.สต.บ้านจารย์ อ.สังขะ  จ.สุรินทร์ 
    5. ทีมป้องกันพลัดตกหกล้ม รพ.ส าโรงทาบ อ.ส าโรงทาบ   จ.สุรินทร์ 

 

ข.ทีมป้องกันการพลัดตกล้ม (FP team) ประเภทประเมินเพื่อรับรอง  ระดับเขตสุขภาพที่ 9 

(1)  ทีมป้องกันการพลัดตกล้ม (FP team) ดีเยี่ยม (Advanced)  จ านวน 1 ทีม   
       (รายช่ือตามเอกสารแนบท้าย) 

  (2)  ทีมป้องกันการพลัดตกล้ม (FP team) ดีมาก (Very Good)  จ านวน 50 ทีม   
        (รายช่ือตามเอกสารแนบท้าย) 
  (3)  ทีมป้องกันการพลัดตกล้ม (FP team) ดี (Good)   จ านวน 61 ทีม  

      (รายช่ือตามเอกสารแนบท้าย) 
  (4)  ทีมป้องกันการพลัดตกล้ม (FP team) พื้นฐาน (basic)  จ านวน 132 ทีม   
        (รายช่ือตามเอกสารแนบท้าย) 
    ประกาศ  ณ  วันท่ี 29 กันยายน พ.ศ. 2564 
       



ล ำดับ หน่วยงำน จังหวัด อ ำเภอ ทีมระดับ ช่ือทีม Falls Prevention Team (FP team) 

1 รพ.สต.บ้านซึม นครราชสีมา พิมาย ดีเย่ียม (Advanced) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านซึม

ประกาศ  ณ  วันท่ี 29 กันยายน พ.ศ. 2564

รำยช่ือแนบ ทีมป้องกันกำรพลัดตกล้ม (FP team) ดีเย่ียม (Advanced) ประเภทประเมินเพ่ือรับรอง  ระดับเขตสุขภำพท่ี 9



ล ำดับ หน่วยงำน จังหวัด อ ำเภอ ทีมระดับ ช่ือทีม Falls Prevention Team (FP team) 

1 รพ.สต.คึมมะอุ นครราชสีมา บัวลาย ดีมาก (Very Good) ทีมป้องกันรพ.สต.คึมมะอุ

2   อบต.กระทุ่มราย นครราชสีมา ประทาย ดีมาก (Very Good) พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ต าบลกระทุ่มราย

3
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลตาอ็อง
สุรินทร์ เมืองสุรินทร์ ดีมาก (Very Good) วัยเยาว์ เข่าดี ชีวีมีสุข ต าบลตาอ็อง

4
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลบ้านกาเกาะ ต าบลตาอ๊อง
สุรินทร์ เมืองสุรินทร์ ดีมาก (Very Good)

ทีมป้องกันการพลัดตกหกล้มโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านกาเกาะ

5
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลแสลงพันธ์
สุรินทร์ เมืองสุรินทร์ ดีมาก (Very Good) แสลงพันธ์ FP Team

6
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลนาหนองไผ่
สุรินทร์ ชุมพลบุรี ดีมาก (Very Good)

ทีมป้องกันการพลัดตกหกล้มโรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบลนาหนองไผ่

7
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลศรีณรงค์
สุรินทร์ ชุมพลบุรี ดีมาก (Very Good)

ทีมป้องกันการพลัดตกหกล้มโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลศรีณรงค์

8
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลยะวึก
สุรินทร์ ชุมพลบุรี ดีมาก (Very Good)

ทีมป้องกันการพลัดตกหกล้มโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลยะวึก

9
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลบ้านยางบ่ออี ต าบลเมืองบ้ว
สุรินทร์ ชุมพลบุรี ดีมาก (Very Good)

ทีมป้องกันการพลัดตกหกล้มโรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบลยางบ่ออี

รำยช่ือแนบ  ทีมป้องกันกำรพลัดตกล้ม (FP team) ดีมำก (Very Good) ประเภทประเมินเพ่ือรับรอง  ระดับเขตสุขภำพท่ี 9



ล ำดับ หน่วยงำน จังหวัด อ ำเภอ ทีมระดับ ช่ือทีม Falls Prevention Team (FP team) 

รำยช่ือแนบ  ทีมป้องกันกำรพลัดตกล้ม (FP team) ดีมำก (Very Good) ประเภทประเมินเพ่ือรับรอง  ระดับเขตสุขภำพท่ี 9

10
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลสระขุด
สุรินทร์ ชุมพลบุรี ดีมาก (Very Good)

ทีมป้องกันการพลัดตกหกล้มโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลสระขุด

11
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลกระเบ้ือง
สุรินทร์ ชุมพลบุรี ดีมาก (Very Good)

ทีมป้องกันการพลัดตกหกล้มโรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบลกระเบ้ือง

12
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลหนองเรือ
สุรินทร์ ชุมพลบุรี ดีมาก (Very Good)

ทีมป้องกันการพลัดตกหกล้มโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลหนองเรือ

13 โรงพยาบาลชุมพลบุรี สุรินทร์ ชุมพลบุรี ดีมาก (Very Good) ทีมป้องกันการพลัดตกหกล้มโรงพยาบาลชุมพลบุรี

14
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลกระโพ
สุรินทร์ ท่าตูม ดีมาก (Very Good) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลกระโพ

15
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลบ้านตระมุง ต าบลกระโพ
สุรินทร์ ท่าตูม ดีมาก (Very Good) พลัดตก หกล้ม รพ.สต.บ้านตระมูง

16
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลโพนครก
สุรินทร์ ท่าตูม ดีมาก (Very Good) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลโพนครก

17
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลบ้านสะเอิง
สุรินทร์ ท่าตูม ดีมาก (Very Good) สะเอิง STRONG

18
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลบ้านหนองม่วง
สุรินทร์ ท่าตูม ดีมาก (Very Good) MM Fall Prevention



ล ำดับ หน่วยงำน จังหวัด อ ำเภอ ทีมระดับ ช่ือทีม Falls Prevention Team (FP team) 

รำยช่ือแนบ  ทีมป้องกันกำรพลัดตกล้ม (FP team) ดีมำก (Very Good) ประเภทประเมินเพ่ือรับรอง  ระดับเขตสุขภำพท่ี 9

19
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลบ้านม่วงมูล ต าบลหนองบัว
สุรินทร์ ท่าตูม ดีมาก (Very Good) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านม่วงมูล

20
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลบ้านโสมน ต าบลบัวโคก
สุรินทร์ ท่าตูม ดีมาก (Very Good) FP รพ.สต.บ้านโสมน

21
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลบัวโคก
สุรินทร์ ท่าตูม ดีมาก (Very Good) FP  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบัวโคก

22
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลหนองเมธี
สุรินทร์ ท่าตูม ดีมาก (Very Good) หนองเมธี FP TEAM

23
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลทุ่งกุลา
สุรินทร์ ท่าตูม ดีมาก (Very Good) มะลิไม่ล้ม  FP TEAM ต าบลทุ่งกุลา

24
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลหนองสนิท
สุรินทร์ จอมพระ ดีมาก (Very Good) FP Team หนองสนิท

25
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลเป็นสุข
สุรินทร์ จอมพระ ดีมาก (Very Good) FP Team ต าบลเป็นสุข

26 โรงพยาบาลจอมพระ สุรินทร์ จอมพระ ดีมาก (Very Good) ทีม NoFallChompra

27
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลบ้านปราสาทเบง
สุรินทร์ กาบเชิง ดีมาก (Very Good)

ทีมป้องกันการพลัดตกหกล้มโรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านปราสาทเลง



ล ำดับ หน่วยงำน จังหวัด อ ำเภอ ทีมระดับ ช่ือทีม Falls Prevention Team (FP team) 

รำยช่ือแนบ  ทีมป้องกันกำรพลัดตกล้ม (FP team) ดีมำก (Very Good) ประเภทประเมินเพ่ือรับรอง  ระดับเขตสุขภำพท่ี 9

28
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลด่าน
สุรินทร์ กาบเชิง ดีมาก (Very Good) FP Team ต าบลคูตัน

29
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลบ้านเกษตรถาวร ต าบลด่าน
สุรินทร์ กาบเชิง ดีมาก (Very Good) FP Team บ้านเกษตรถาวร

30
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลแนงมุด
สุรินทร์ กาบเชิง ดีมาก (Very Good) FP Team โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลแนงมุด

31
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลสระทอง ต าบลแนงมุด

สุรินทร์ กาบเชิง ดีมาก (Very Good) FP Team โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลสระทอง

32
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลบ้านสกล ต าบลตะเคียน
สุรินทร์ กาบเชิง ดีมาก (Very Good) สุขภาพดีไม่มีล้ม SAKOL TEAM

33
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลหนองบัวทอง
สุรินทร์ รัตนบุรี ดีมาก (Very Good)

ทีมป้องกันการหกล้มในผู้สูงอายุโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลหนองบัวทอง

34 โรงพยาบาลรัตนบุรี สุรินทร์ รัตนบุรี ดีมาก (Very Good) ทีมป้องกันการพลัดตกหกล้มโรงพยาบาลรัตนบุรี

35
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลบ้านส าโรง ต าบลแคน

สุรินทร์ สนม ดีมาก (Very Good) ทีมป้องกันการพลัดตกหกล้มต าบลแคน

36
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลดม
สุรินทร์ สังขะ ดีมาก (Very Good)

ทีมป้องกันการบาดเจ็บจากการพลัดตกหกล้ม 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลดม



ล ำดับ หน่วยงำน จังหวัด อ ำเภอ ทีมระดับ ช่ือทีม Falls Prevention Team (FP team) 

รำยช่ือแนบ  ทีมป้องกันกำรพลัดตกล้ม (FP team) ดีมำก (Very Good) ประเภทประเมินเพ่ือรับรอง  ระดับเขตสุขภำพท่ี 9

37
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลสะกาด
สุรินทร์ สังขะ ดีมาก (Very Good)

ทีมป้องกันการบาดเจ็บจากการพลัดตกหกล้ม 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลสะกาด

38
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลตาตุม
สุรินทร์ สังขะ ดีมาก (Very Good)

ทีมป้องกันการบาดเจ็บจากการพลัดตกหกล้ม 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลตาตุม

39
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลทับทัน
สุรินทร์ สังขะ ดีมาก (Very Good) ทับทัน FP Team

40
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลตาคง
สุรินทร์ สังขะ ดีมาก (Very Good)

ทีมป้องกันการบาดเจ็บจากการพลัดตกหกล้ม 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลตาคง

41
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลบ้านทับทิมสยาม04
สุรินทร์ สังขะ ดีมาก (Very Good)

ทีมป้องกันการบาดเจ็บจากการพลัดตกหกล้ม 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านทับทิมสยาม

42
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลเทพรักษา
สุรินทร์ สังขะ ดีมาก (Very Good)

ทีมป้องกันการบาดเจ็บจากการพลัดตกหกล้ม 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเทพรักษา

43 โรงพยาบาลสังขะ สุรินทร์ สังขะ ดีมาก (Very Good)
ทีมป้องกันการบาดเจ็บจากการพลัดตกหกล้ม โรง

พยาบาลสังขะ

44
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลอู่โลก
สุรินทร์ ล าดวน ดีมาก (Very Good)

ทีมป้องกันการบาดเจ็บจากการพลัดตกหกล้ม

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลอู่โลก

45
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลตระเปียงเตีย
สุรินทร์ ล าดวน ดีมาก (Very Good)

ทีมป้องกันการพลัดตกหกล้มโรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบลตระเปียงเตีย



ล ำดับ หน่วยงำน จังหวัด อ ำเภอ ทีมระดับ ช่ือทีม Falls Prevention Team (FP team) 

รำยช่ือแนบ  ทีมป้องกันกำรพลัดตกล้ม (FP team) ดีมำก (Very Good) ประเภทประเมินเพ่ือรับรอง  ระดับเขตสุขภำพท่ี 9

46 โรงพยาบาลล าดวน สุรินทร์ ล าดวน ดีมาก (Very Good) ทีมป้องกันการพลัดตกหกล้มโรงพยาบาลล าดวน

47
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลแจนแวน
สุรินทร์ ศีรณรงค์ ดีมาก (Very Good) janvan Fp Team 

48
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลตรวจ
สุรินทร์ ศีรณรงค์ ดีมาก (Very Good)

ทีมป้องกันการบาดเจ็บจากการพลัดตกหกล้ม
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลตรวจ

49
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลศรีสุข
สุรินทร์ ศีรณรงค์ ดีมาก (Very Good)

ทีมป้องกันการบาดเจ็บจากการ

พลัดตกหกล้ม รพ.สต.ศรีสุข

50 โรงพยาบาลโนนนารายณ์ สุรินทร์ โนนนารายณ์ ดีมาก (Very Good)
ทีมป้องกันการบาดเจ็บจากการ
พลัดตกหกล้มต าบลหนองหลวง

ประกาศ  ณ  วันท่ี 29 กันยายน พ.ศ. 2564



ล ำดับ หน่วยงำน จังหวัด อ ำเภอ ทีมระดับ ช่ือทีม Falls Prevention Team (FP team) 

1 รพ.สต.โคกพะงาด นครราชสีมา ชุมพวง ดี (Good) รพ.สต.โคกพะงาด

2 รพ.สต.โคกหินช้าง นครราชสีมา ชุมพวง ดี (Good) ทีมป้องกันการพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุต าบลสาหร่าย

3 รพ.สต.ลุงตามัน นครราชสีมา พิมาย ดี (Good) รพ.สต.ลุงตามัน

4 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านซึม นครราชสีมา พิมาย ดี (Good) ทีมป้องกันการบาดเจ็บจากการพลัดตกหกล้มบ้านซึม

5 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลวะภูแก้ว นครราชสีมา สูงเนิน ดี (Good) ทีมผู้สูงอายุ รพ.สต.วะภูแก้ง

6 แก้งคร้อ เอฟพีทีม ชัยภูมิ แก้งคร้อ ดี (Good) แก้งคร้อ เอฟพีทีม

7 เทศบาลต าบลคอนสวรรค์ ชัยภูมิ คอนสวรรค์ ดี (Good) เทศบาลคอนสวรรค์รวมใจป้องกันภัยหกล้มในผู้สูงอายุ

8 รพ.สต.ห้วยส าราญ บุรีรัมย์ นาโพธ์ิ ดี (Good) ทีมห้วยส าราญ

9 องค์การบริหารส่วนต าบลไทยเจริญ บุรีรัมย์ ปะค า ดี (Good) FP team  องค์การบริหารส่วนต าบลไทยเจริญ

10 รพ.สต.บ้านกระสัง บุรีรัมย์ เมืองบุรีรัมย์ ดี (Good) ทีมป้องกันพลัดตกหกล้ม ต าบลกระสัง

11 รพ.สต.บ้านบัว บุรีรัมย์ เมืองบุรีรัมย์ ดี (Good) ต าบลบ้านบัว

12 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตบลบ้านมะพริก บุรีรัมย์ สตึก ดี (Good) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตบลบ้านมะพริก

13 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลไพรขลา สุรินทร์ ชุมพลบุรี ดี (Good) ทีมป้องกันการพลัดตกหกล้มต าบลไพรขลา

14
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล

บ้านตากลาง ต าบลกระโพ
สุรินทร์ ท่าตูม ดี (Good) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านตากลาง

15 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบะ สุรินทร์ ท่าตูม ดี (Good) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบะ

16
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านปรีง 

ต าบลบะ
สุรินทร์ ท่าตูม ดี (Good) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านปรีง

 รำยช่ือแนบ ทีมป้องกันกำรพลัดตกล้ม (FP team) ดี (Good) ประเภทประเมินเพ่ือรับรอง  ระดับเขตสุขภำพท่ี 9



ล ำดับ หน่วยงำน จังหวัด อ ำเภอ ทีมระดับ ช่ือทีม Falls Prevention Team (FP team) 

 รำยช่ือแนบ ทีมป้องกันกำรพลัดตกล้ม (FP team) ดี (Good) ประเภทประเมินเพ่ือรับรอง  ระดับเขตสุขภำพท่ี 9

17 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหนองบัว สุรินทร์ ท่าตูม ดี (Good) FP หนองบัว

18 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลกระหาด สุรินทร์ จอมพระ ดี (Good) FP Team รพ.สต.กระหาด

19 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลประทัดบุ สุรินทร์ ปราสาท ดี (Good) ประทัดบุสร้างสุขFP TEAM

20 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลคูตัน สุรินทร์ กาบเชิง ดี (Good) FP Team  คูตัน

21 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลตะเคียน สุรินทร์ กาบเชิง ดี (Good) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลตะเคียน

22
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านโคก

สะอาด ต าบลคูตัน
สุรินทร์ กาบเชิง ดี (Good)

ทีมป้องกันการพลัดตกหกล้มโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านโคกสะอาด

23 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลธาตุ สุรินทร์ รัตนบุรี ดี (Good) ทีมป้องกันพลัดตกหกล้ม “ธาตุพุทธิคุณ”

24 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลแก สุรินทร์ รัตนบุรี ดี (Good)
ทีมป้องกันการหกล้มในผู้สูงอายุ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลแก

25
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านบึง 

ต าบลดอนแรด
สุรินทร์ รัตนบุรี ดี (Good)

ทีมป้องกันการหกล้มในผู้สูงอายุ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านบึง

26
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านดอน

แรด ต าบลดอนแรด
สุรินทร์ รัตนบุรี ดี (Good)

ทีมป้องกันการหกล้มในผู้สูงอายุ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเบิด

27
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านดิน

แดง ต าบลหนองบัวบาน
สุรินทร์ รัตนบุรี ดี (Good)

ทีมป้องกันการหกล้มในผู้สูงอายุ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านดินแดง



ล ำดับ หน่วยงำน จังหวัด อ ำเภอ ทีมระดับ ช่ือทีม Falls Prevention Team (FP team) 

 รำยช่ือแนบ ทีมป้องกันกำรพลัดตกล้ม (FP team) ดี (Good) ประเภทประเมินเพ่ือรับรอง  ระดับเขตสุขภำพท่ี 9

28
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล

หนองบัวบาน
สุรินทร์ รัตนบุรี ดี (Good)

ทีมป้องกันการหกล้มในผู้สูงอายุ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหนองบัวบาน

29
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านคอน

สวรรค์ ต าบลไผ่
สุรินทร์ รัตนบุรี ดี (Good)

มป้องกันการหกล้มในผู้สูงอายุ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านคอนสวรรค์

30 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลกุดขาคีม สุรินทร์ รัตนบุรี ดี (Good) kudkakeem fall prevention team

31 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลยางสว่าง สุรินทร์ รัตนบุรี ดี (Good)
ทีมป้องกันการหกล้มในผู้สูงอายุ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลยางสว่าง

32 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทับใหญ่ สุรินทร์ รัตนบุรี ดี (Good)
ทีมป้องกันการหกล้มในผู้สูงอายุ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทับใหญ่

33
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล

บ้านยะยาน ต าบลหนองเหล็ก
สุรินทร์ ศีขรภูมิ ดี (Good) ทีมป้องกันการพลัดตกหกล้ม รพ.สต.หนองเหล็ก

34 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลตรมไพร สุรินทร์ ศีขรภูมิ ดี (Good) ผู้สูงอายุตรมไพรปลอดภัยจากการพลัดตกหกล้ม

35 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลโชคเหนือ สุรินทร์ ล าดวน ดี (Good) ทีมป้องกันการพลัดตกหกล้มต าบลโชคเหนือ

36
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้าน

ตะเคียน
สุรินทร์ ล าดวน ดี (Good)

ทีมป้องกันการบาดเจ็บจากการพลัดตกหกล้ม

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านตะเคียน

37
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลส าโรงทาบ
สุรินทร์ ส าโรงทาบ ดี (Good)

Fall Prevention Teamโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลส าโรงทาบ



ล ำดับ หน่วยงำน จังหวัด อ ำเภอ ทีมระดับ ช่ือทีม Falls Prevention Team (FP team) 

 รำยช่ือแนบ ทีมป้องกันกำรพลัดตกล้ม (FP team) ดี (Good) ประเภทประเมินเพ่ือรับรอง  ระดับเขตสุขภำพท่ี 9

38 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหม่ืนศรี สุรินทร์ ส าโรงทาบ ดี (Good) ทีมป้องกันการพลัดตกหกล้มต าบลหม่ืนศรี

39
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล

บ้านกะเลา ต าบลหม่ืนศรี
สุรินทร์ ส าโรงทาบ ดี (Good) ทีมสูงอายุกะเลาสุขใจ

40 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเสม็จ สุรินทร์ ส าโรงทาบ ดี (Good) ทีมป้องกันการพลัดตกหกล้มต าบลเสม็จ

41 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านสะโน สุรินทร์ ส าโรงทาบ ดี (Good) ทีม สะโนสร้างสุข ปลอดภัย จากพลัดตกหกล้ม

42 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลประดู่ สุรินทร์ ส าโรงทาบ ดี (Good) ทีมป้องกันการบาดเจ็บจากการพลัดตกหกล้มต าบลประดู่

43 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ต าบลจรัส สุรินทร์ บัวเชด ดี (Good) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลจรัส

44
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล

บ้านนาสนวน
สุรินทร์ บัวเชด ดี (Good) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลนาสนวน

45 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลตาวัง สุรินทร์ บัวเชด ดี (Good) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลตาวัง

46 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลอาโพน สุรินทร์ บัวเชด ดี (Good) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลอาโพน

47 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลส าเภาลูน สุรินทร์ บัวเชด ดี (Good) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลส าเภาลูน

48 โรงพยาบาลบัวเชด สุรินทร์ บัวเชด ดี (Good) ทีมป้องกันการพลัดตกหกล้มโรงพยาบาลบัวเชด

49
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล

บ้านรุน ต าบลอาโพน
สุรินทร์ บัวเชด ดี (Good) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านรุน



ล ำดับ หน่วยงำน จังหวัด อ ำเภอ ทีมระดับ ช่ือทีม Falls Prevention Team (FP team) 

 รำยช่ือแนบ ทีมป้องกันกำรพลัดตกล้ม (FP team) ดี (Good) ประเภทประเมินเพ่ือรับรอง  ระดับเขตสุขภำพท่ี 9

50
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล

บ้านอ าปึล ต าบลบักได
สุรินทร์ พนมดงรัก ดี (Good) Fall team prevention ต าบลบักได

51 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลจีกแดก สุรินทร์ พนมดงรัก ดี (Good) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลจีกแดก

52 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลตาเมียง สุรินทร์ พนมดงรัก ดี (Good) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลตาเมียง

53
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล

เขวาสินรินทร์
สุรินทร์ เขวาสินรินทร์ ดี (Good) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเขวาสินรินทร์

54 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบึง สุรินทร์ เขวาสินรินทร์ ดี (Good) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบึง

55
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล

ปราสาททอง
สุรินทร์ เขวาสินรินทร์ ดี (Good)

ทีมป้องกันการพลัดตกหกล้มโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลปราสาททอง

56 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านแร่ สุรินทร์ เขวาสินรินทร์ ดี (Good) ทีมป้องกันการพลัดตกหกล้มต าบลแร่

57
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลตรวจ บ้าน

เกาะตรวจ
สุรินทร์ ศีรณรงค์ ดี (Good) ทีมป้องกันการพลัดตกหกล้ม รพ.สต.เกาะตรวจ

58 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหนองแวง สุรินทร์ ศีรณรงค์ ดี (Good) ทีมป้องกันการพลัดตกหกล้ม รพ.สต.หนองแวง

59 โรงพยาบาลศรีณรงค์ สุรินทร์ ศีรณรงค์ ดี (Good) ทีมป้องกันการพลัดตกหกล้มโรงพยาบาลศรีณรงค์

60
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล

บ้านผ า ต าบลหนองเทพ
สุรินทร์ โนนนารายณ์ ดี (Good) ทีมป้องกันการพลัดตกหกล้มต าบลบ้านผ า



ล ำดับ หน่วยงำน จังหวัด อ ำเภอ ทีมระดับ ช่ือทีม Falls Prevention Team (FP team) 

 รำยช่ือแนบ ทีมป้องกันกำรพลัดตกล้ม (FP team) ดี (Good) ประเภทประเมินเพ่ือรับรอง  ระดับเขตสุขภำพท่ี 9

61
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล
บ้านหนองใหญ่ ต าบลหนองหลวง

สุรินทร์ โนนนารายณ์ ดี (Good) ทีมป้องกันการพลัดตกหกล้มต าบลหนองหลวง

ประกาศ  ณ  วันท่ี 29 กันยายน พ.ศ. 2564



ล ำดับ หน่วยงำน จังหวัด อ ำเภอ ทีมระดับ ช่ือทีม Falls Prevention Team (FP team) 

1 รพ.สต.หนองตะครอง นครราชสีมา ขามทะเลสอ พ้ืนฐาน (Basic) ทีมรพ.สต.หนองตะครอง

2 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหนองสรวง นครราชสีมา ขามทะเลสอ พ้ืนฐาน (Basic) รพ.สต.หนองสรวง

3 รพ.สต.บึงอ้อ ต.บึงอ้อ นครราชสีมา ขามทะเลสอ พ้ืนฐาน (Basic) FP team บึงอ้อ

4 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลพันดุง นครราชสีมา ขามทะเลสอ พ้ืนฐาน (Basic) ทีมป้องกันการพลัดตกหกล้ม รพ.สต.พันดุง

5 รพ.สต.บ้านวัด นครราชสีมา คง พ้ืนฐาน (Basic) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านวัด

6 รพ.สต.ตาจง นครราชสีมา ชุมพวง พ้ืนฐาน (Basic) รพ.สต.ตาจง

7 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลโนนรัง นครราชสีมา ชุมพวง พ้ืนฐาน (Basic) FPT Chumphuang

8 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอชุมพวง นครราชสีมา ชุมพวง พ้ืนฐาน (Basic) รพ.สต.บ้านเขว้า

9 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหนองตาด นครราชสีมา ชุมพวง พ้ืนฐาน (Basic) FP Chumpuang

10 รพ.สต.ประสุข นครราชสีมา ชุมพวง พ้ืนฐาน (Basic) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลประสุข

11 รพ.สต.ปฏิรูป นครราชสีมา ชุมพวง พ้ืนฐาน (Basic) รพ.สต.ปฏิรูป

12 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลประดู่ นครราชสีมา ชุมพวง พ้ืนฐาน (Basic) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลประดู่

13 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลท่าลาด นครราชสีมา ชุมพวง พ้ืนฐาน (Basic) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลท่าลาด

14 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลตลาดไทร นครราชสีมา ชุมพวง พ้ืนฐาน (Basic) ตลาดไทร ป้องกันการบาดเจ็บฯ ทีม

15 รพ.สต.หนองหลัก นครราชสีมา ชุมพวง พ้ืนฐาน (Basic) หนองหลัก FP Team

16 รพ.สต.ตูมใหญ่ นครราชสีมา ชุมพวง พ้ืนฐาน (Basic) รพ.สต.ตูมใหญ่

17 โรงพยาบาลชุมพวง นครราชสีมา ชุมพวง พ้ืนฐาน (Basic) โรงพยาบาล

18 รพ.สต.บัวลาย นครราชสีมา บัวลาย พ้ืนฐาน (Basic) ทีมพลัดตกหกล้ม ต าบลบัวลาย

รำยช่ือแนบ ทีมป้องกันกำรพลัดตกล้ม (FP team) พ้ืนฐำน (basic) ประเภทประเมินเพ่ือรับรอง  ระดับเขตสุขภำพท่ี 9



ล ำดับ หน่วยงำน จังหวัด อ ำเภอ ทีมระดับ ช่ือทีม Falls Prevention Team (FP team) 

รำยช่ือแนบ ทีมป้องกันกำรพลัดตกล้ม (FP team) พ้ืนฐำน (basic) ประเภทประเมินเพ่ือรับรอง  ระดับเขตสุขภำพท่ี 9

19 รพ.สต.หนองแวง นครราชสีมา บัวลาย พ้ืนฐาน (Basic) FP team บัวลาย

20 รพ.สต.โนนจาน นครราชสีมา บัวลาย พ้ืนฐาน (Basic) รพ.สต.โนนจาน

21 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลโคกสี นครราชสีมา ประทาย พ้ืนฐาน (Basic) ทีมวังไม้แดง

22 โรงพยาบาลปักธงชัย นครราชสีมา ปักธงชัย พ้ืนฐาน (Basic) ธงชัยเหนือก้าวไกลไม่ล้ม

23 รพ.สต.หนองคุ้ม นครราชสีมา ปากช่อง พ้ืนฐาน (Basic) โป่งตาลอง 

24 รพ.สต.กลางดง นครราชสีมา ปากช่อง พ้ืนฐาน (Basic) รพ.สต.กลางดง

25 รพ.สต.ท่าช้าง นครราชสีมา ปากช่อง พ้ืนฐาน (Basic) รพ.สต.ท่าช้าง

26 รพ.สต.คลองดินด า นครราชสีมา ปากช่อง พ้ืนฐาน (Basic) ผู้สูงอายุคลองดินด า แข็งเเรง หม่ืน หม่ืนปี

27 รพ.สต.ลุงตามัน สสอ.พิมาย นครราชสีมา พิมาย พ้ืนฐาน (Basic)
Lungtaman the best team 

for healthy  aging society.

28 รพ.สต.นิคม 2    นครราชสีมา พิมาย พ้ืนฐาน (Basic) Falls Prevention Team (FP team)  รพ.สต. นิคม 2 

29 รพสต.นิคม1 นครราชสีมา พิมาย พ้ืนฐาน (Basic) รพสต.นิคม1

30 รพ.สต.ดงใหญ่ นครราชสีมา พิมาย พ้ืนฐาน (Basic) ชมรมผู้สูงวัยต าบลดงใหญ่รักษ์สุขภาพ

31 รพ.สต.ชีวาน นครราชสีมา พิมาย พ้ืนฐาน (Basic) Chevan FP team

32 รพ.สต.บ้านเตย นครราชสีมา พิมาย พ้ืนฐาน (Basic) รพ.สต.บ้านเตย

33 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหนองขาม นครราชสีมา พิมาย พ้ืนฐาน (Basic) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหนองขาม

34 รพ.สต.หนองระเวียง นครราชสีมา พิมาย พ้ืนฐาน (Basic) ยึดให้ม่ัน

35 รพ.สต.ดงน้อย นครราชสีมา พิมาย พ้ืนฐาน (Basic) รพ.สต.ดงน้อย



ล ำดับ หน่วยงำน จังหวัด อ ำเภอ ทีมระดับ ช่ือทีม Falls Prevention Team (FP team) 

รำยช่ือแนบ ทีมป้องกันกำรพลัดตกล้ม (FP team) พ้ืนฐำน (basic) ประเภทประเมินเพ่ือรับรอง  ระดับเขตสุขภำพท่ี 9

36 รพ.สต.หนองจิก นครราชสีมา พิมาย พ้ืนฐาน (Basic) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหนองจิก FP

37 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลโนนพุทรา นครราชสีมา พิมาย พ้ืนฐาน (Basic) รพ.สต.โนนพุทรา

38 รพ.สต.ท่าหลวง นครราชสีมา พิมาย พ้ืนฐาน (Basic) Talaung health team

39 รพ.สต.มะค่าระเว นครราชสีมา พิมาย พ้ืนฐาน (Basic) ทีมป้องกันการบาดเจ็บจากการพลัดตกหกล้มมะค่าระเว

40 รพ.สต.รังกาใหญ่ นครราชสีมา พิมาย พ้ืนฐาน (Basic) รพ.สต.รังกาใหญ่

41 รพ.สต.มะกอก นครราชสีมา พิมาย พ้ืนฐาน (Basic) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลมะกอก

42 รพ.สต.หนองหญ้าขาว นครราชสีมา พิมาย พ้ืนฐาน (Basic) รพ.สต.หนองหญ้าขาว

43 รพ.สต.จารย์ต ารา นครราชสีมา พิมาย พ้ืนฐาน (Basic) ทีม รพ.สต.จารย์ต าราป้องกันพลัดตกหกล้ม

44 ศูนย์สุขภาพชุมชนพิมายเมืองใหม่ นครราชสีมา พิมาย พ้ืนฐาน (Basic) ศูนย์สุขภาพชุมชนพิมายเมืองใหม่

45 รพ.สต.สัมฤทธ์ิพัฒนา นครราชสีมา พิมาย พ้ืนฐาน (Basic) สัมฤทธ์ิสดใส ไม่ไถลหกล้ม

46 รพ.สต.ยางใหญ่ นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา พ้ืนฐาน (Basic) Suranaree team

47 รพ.สต.สีมุม นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา พ้ืนฐาน (Basic) รพ.สต.สีมุม

48 รพ สต.โพนสูง นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา พ้ืนฐาน (Basic) หม่ืนไวไม่ล้ม

49 รพ.สต.ทุ่งกระโดน นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา พ้ืนฐาน (Basic) รพ.สต.ทุ่งกระโดน

50 รพสต.พุดซา นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา พ้ืนฐาน (Basic) รพสต.พุดซา

51 รพ.สต.บ้านพระ นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา พ้ืนฐาน (Basic) ทีม รพ.สต.บ้านพระ

52 รพ.สต.ปางละกอ นครราชสีมา สีค้ิว พ้ืนฐาน (Basic) ปางละกอใส่ใจ สูงวัย ไม่หกล้ม

53 รพ.สต.ใหม่ส าโรง นครราชสีมา สีค้ิว พ้ืนฐาน (Basic) ทีมป้องกันการพลัดตกหกล้ม รพ.สต.ใหม่ส าโรง



ล ำดับ หน่วยงำน จังหวัด อ ำเภอ ทีมระดับ ช่ือทีม Falls Prevention Team (FP team) 

รำยช่ือแนบ ทีมป้องกันกำรพลัดตกล้ม (FP team) พ้ืนฐำน (basic) ประเภทประเมินเพ่ือรับรอง  ระดับเขตสุขภำพท่ี 9

54 รพ.สต.บ้านหัน นครราชสีมา สีค้ิว พ้ืนฐาน (Basic) FPTบ้านหัน

55 รพ.สต.กุดจิก นครราชสีมา สูงเนิน พ้ืนฐาน (Basic) รพ.สต.กุดจิก

56 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหินต้ัง นครราชสีมา สูงเนิน พ้ืนฐาน (Basic) รพ.สต.หินต้ัง

57 รพ.สต.มะเกลือเก่า อ.สูงเนิน นครราชสีมา สูงเนิน พ้ืนฐาน (Basic) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลมะเกลือเก่า

58 รพ.สต.มะเกลือใหม่ นครราชสีมา สูงเนิน พ้ืนฐาน (Basic) Falls prevention Team

59 รพ.สต.ปลายราง นครราชสีมา สูงเนิน พ้ืนฐาน (Basic) รพ.สต.ปลายราง

60 รพ .สต .หนองหอย นครราชสีมา สูงเนิน พ้ืนฐาน (Basic) รพ .สต .หนองหอย

61 รพ. สต.หนองตะไก้ นครราชสีมา สูงเนิน พ้ืนฐาน (Basic) ทีมอ าเภอสูงเนิน

62 รพ.สต.บ้านโสก ชัยภูมิ คอนสวรรค์ พ้ืนฐาน (Basic) รพ.สต.บ้านโสก ร่วมใจป้องกันภัยหกล้มในผู้สูงอายุ

63 รพ.สต.บ้านตะครองใต้ บุรีรัมย์ กระสัง พ้ืนฐาน (Basic) รพ.สต.บ้านตะครองใต้

64 อบต.ชุมแสง บุรีรัมย์ นางรอง พ้ืนฐาน (Basic) ชุมแสงทีม

65 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ บุรีรัมย์ นางรอง พ้ืนฐาน (Basic)
ทีมป้องกันการบาดเจ็บจากการพลัดตกหกล้ม (Falls 

Prevention Team : FP team) ต าบลหนองโบสถ์

66 รพ.สต.บ้านหนองบัว บุรีรัมย์ นาโพธ์ิ พ้ืนฐาน (Basic) รพ.สต.บ้านหนองบัว

67 รพ.สต.บ้านหัวช้าง บุรีรัมย์ นาโพธ์ิ พ้ืนฐาน (Basic) รพ.สต.บ้านหัวช้าง

68 รพ.สต.บ้านดอนกลาง บุรีรัมย์ นาโพธ์ิ พ้ืนฐาน (Basic) ต าบลบ้านคู

69 รพ.สต.บ้านนาเหล็ก บุรีรัมย์ นาโพธ์ิ พ้ืนฐาน (Basic) ทีมป้องกันการพลัดตกหกล้มรพ.สต.บ้านนาเหล็ก

70 รพ.สต.บ้านนาโพธ์ิ บุรีรัมย์ นาโพธ์ิ พ้ืนฐาน (Basic) FP รพ.สต.บ้านนาโพธ์ิ



ล ำดับ หน่วยงำน จังหวัด อ ำเภอ ทีมระดับ ช่ือทีม Falls Prevention Team (FP team) 

รำยช่ือแนบ ทีมป้องกันกำรพลัดตกล้ม (FP team) พ้ืนฐำน (basic) ประเภทประเมินเพ่ือรับรอง  ระดับเขตสุขภำพท่ี 9

71 อบต.โนนดินแดง บุรีรัมย์ โนนดินแดง พ้ืนฐาน (Basic)  อบต.โนนดินแดงร่วมใจป้องกันการพลัดตกหกล้ม

72 รพ.สต.โนนดินแดง บุรีรัมย์ โนนดินแดง พ้ืนฐาน (Basic) ทีมป้องกันอุบัติเหตุทางถนน รพ.สต.โนนดินแดง

73 รพ.สต.บ้านร่อนทอง บุรีรัมย์ สตึก พ้ืนฐาน (Basic) ร่อนทองสามัคคี

74 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านมะพริก บุรีรัมย์ สตึก พ้ืนฐาน (Basic) SakaeFD Team

75 รพ.สต.บ้านสนามชัย บุรีรัมย์ สตึก พ้ืนฐาน (Basic) รพ.สต.บ้านสนามชัย

76 สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติบ้านหนองใหญ่ บุรีรัมย์ สตึก พ้ืนฐาน (Basic) FT team ต าบลหนองใหญ่

77 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลต้ังใจ สุรินทร์ เมืองสุรินทร์ พ้ืนฐาน (Basic) ทีมป้องกันการพลัดตกหกล้มต าบลต้ังใจ

78 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลนาดี สุรินทร์ เมืองสุรินทร์ พ้ืนฐาน (Basic) ทีมนาดีใส่ใจผู้สูงวัยไม่พลัดล้ม รพ.สต.นาดี

79 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลสลักได สุรินทร์ เมืองสุรินทร์ พ้ืนฐาน (Basic) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลสลักได

80 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลส าโรง สุรินทร์ เมืองสุรินทร์ พ้ืนฐาน (Basic) ทีมป้องกันการพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุต าบลส าโรง

81 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลแกใหญ่ สุรินทร์ เมืองสุรินทร์ พ้ืนฐาน (Basic) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลแกใหญ่

82 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลนอกเมือง สุรินทร์ เมืองสุรินทร์ พ้ืนฐาน (Basic) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลนอกเมือง

83 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลคอโค สุรินทร์ เมืองสุรินทร์ พ้ืนฐาน (Basic) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลคอโค

84 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลสวาย สุรินทร์ เมืองสุรินทร์ พ้ืนฐาน (Basic) ทีมป้องกันการพลัดตกหกล้ม SAWAI TEAM

85 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเฉนียง สุรินทร์ เมืองสุรินทร์ พ้ืนฐาน (Basic) ทีมป้องกันการพลัดตกหกล้มต าบลเฉนียง

86 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเทนมีย์ สุรินทร์ เมืองสุรินทร์ พ้ืนฐาน (Basic) ทีมป้องกันการพลัดตกหกล้มต าบลเทนมีย์

87 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลนาบัว สุรินทร์ เมืองสุรินทร์ พ้ืนฐาน (Basic) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลนาบัว

88 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเมืองที สุรินทร์ เมืองสุรินทร์ พ้ืนฐาน (Basic) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเมืองที



ล ำดับ หน่วยงำน จังหวัด อ ำเภอ ทีมระดับ ช่ือทีม Falls Prevention Team (FP team) 

รำยช่ือแนบ ทีมป้องกันกำรพลัดตกล้ม (FP team) พ้ืนฐำน (basic) ประเภทประเมินเพ่ือรับรอง  ระดับเขตสุขภำพท่ี 9

89 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลราม สุรินทร์ เมืองสุรินทร์ พ้ืนฐาน (Basic) ทีมป้องกันการพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุต าบลราม

90 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบุฤาษี สุรินทร์ เมืองสุรินทร์ พ้ืนฐาน (Basic) ทีมป้องกันการพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุต าบลบุฤาษี

91 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลตระแสง สุรินทร์ เมืองสุรินทร์ พ้ืนฐาน (Basic) ทีมป้องกันการพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุต าบลตระแสง

92
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านอาลอ

 ต าบลนาดี
สุรินทร์ เมืองสุรินทร์ พ้ืนฐาน (Basic) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลอาลอ

93
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านนาบัว

 ต าบลนาบัว
สุรินทร์ เมืองสุรินทร์ พ้ืนฐาน (Basic) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลนาบัว

94 ศูนย์สุขภาพชุมชนสุริยกานต์ สุรินทร์ เมืองสุรินทร์ พ้ืนฐาน (Basic) ใส่ใจ สูงวัย ไม่ล้ม สุริยกานต์

95 ศูนย์สุขภาพชุมชนกรุงศรีนอก สุรินทร์ เมืองสุรินทร์ พ้ืนฐาน (Basic) ทีมป้องกันการพลัดตกหกล้มกรุงศรีนอก

96 ศูนย์สุขภาพชุมชนสระโบราณ สุรินทร์ เมืองสุรินทร์ พ้ืนฐาน (Basic) ทีมป้องกันการพลัดตกหกล้มชุมชนสระโบราณ

97
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล

บ้านโพนม่วง ต าบลไพรขลา
สุรินทร์ ชุมพลบุรี พ้ืนฐาน (Basic) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านโพนม่วง

98
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลเมืองบัว
สุรินทร์ ชุมพลบุรี พ้ืนฐาน (Basic) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเมืองบัว

99
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล

บ้านอ้อ-ตล่ิงชัน ต าบลสระขุด
สุรินทร์ ชุมพลบุรี พ้ืนฐาน (Basic) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านอ้อ-ตล่ิงชัน

100
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้าน
กระเบ้ืองเมืองใหม่ ต าบลนาหนองไผ่

สุรินทร์ ชุมพลบุรี พ้ืนฐาน (Basic) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลนาหนองไผ่



ล ำดับ หน่วยงำน จังหวัด อ ำเภอ ทีมระดับ ช่ือทีม Falls Prevention Team (FP team) 

รำยช่ือแนบ ทีมป้องกันกำรพลัดตกล้ม (FP team) พ้ืนฐำน (basic) ประเภทประเมินเพ่ือรับรอง  ระดับเขตสุขภำพท่ี 9

101 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านสาโรช สุรินทร์ ท่าตูม พ้ืนฐาน (Basic) FP  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านสาโรช

102 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลพรมเทพ สุรินทร์ ท่าตูม พ้ืนฐาน (Basic) FP  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลพรมเทพ

103 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเมืองแก สุรินทร์ ท่าตูม พ้ืนฐาน (Basic) FP  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเมืองแก

104 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบุแกรง สุรินทร์ จอมพระ พ้ืนฐาน (Basic) ทีมป้องกันการบาดเจ็บจากการพลัดตกหกล้มต าบลบุแกรง

105
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านม่วง 

ต าบลบ้านผือ
สุรินทร์ จอมพระ พ้ืนฐาน (Basic) FP Team ต าบลบ้านผือ

106 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลชุมแสง สุรินทร์ จอมพระ พ้ืนฐาน (Basic) ทีมป้องกันการพลัดตกหกล้ม ต าบลชุมแสง

107 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทมอ สุรินทร์ ปราสาท พ้ืนฐาน (Basic) ทีมป้องกันการบาดเจ็บจากการพลัดตกหกล้มต าบลทมอ

108
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านปลัด 

ต าบลหนองใหญ่
สุรินทร์ ปราสาท พ้ืนฐาน (Basic) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านปลัด

109 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลโคกยาง สุรินทร์ ปราสาท พ้ืนฐาน (Basic) ทีมพลัดตกหกล้มต าบลโคกยาง

110 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลตานี สุรินทร์ ปราสาท พ้ืนฐาน (Basic) Tanee FP Team

111 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านพลวง สุรินทร์ ปราสาท พ้ืนฐาน (Basic) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านพลวง

112
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลกันตรวจ

ระมวล
สุรินทร์ ปราสาท พ้ืนฐาน (Basic) Kantuadramual FP Team

113 โรงพยาบาลปราสาท สุรินทร์ ปราสาท พ้ืนฐาน (Basic) คลินิกหมอครอบครัว ต าบลกังแอน อ.ปราสาท FP TEAM

114
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้าน

หนองกระทุง ต าบลเบิด
สุรินทร์ รัตนบุรี พ้ืนฐาน (Basic) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านหนองกระทุง



ล ำดับ หน่วยงำน จังหวัด อ ำเภอ ทีมระดับ ช่ือทีม Falls Prevention Team (FP team) 

รำยช่ือแนบ ทีมป้องกันกำรพลัดตกล้ม (FP team) พ้ืนฐำน (basic) ประเภทประเมินเพ่ือรับรอง  ระดับเขตสุขภำพท่ี 9

115 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเบิด สุรินทร์ รัตนบุรี พ้ืนฐาน (Basic) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเบิด

116 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลน้ าเขียว สุรินทร์ รัตนบุรี พ้ืนฐาน (Basic) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลน้ าเขียว

117
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านนาท่ม

 ต าบลแตล
สุรินทร์ ศีขรภูมิ พ้ืนฐาน (Basic) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านนาท่ม

118 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลแตล สุรินทร์ ศีขรภูมิ พ้ืนฐาน (Basic) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลแตล

119
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านคา

ละแมะ ต าบลคาละแมะ
สุรินทร์ ศีขรภูมิ พ้ืนฐาน (Basic) ทีมป้องกันการพลัดตกหกล้มต าบลคาละแมะ

120 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหนองขวาว สุรินทร์ ศีขรภูมิ พ้ืนฐาน (Basic) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลหนองขวาว

121 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลช่างป่ี สุรินทร์ ศีขรภูมิ พ้ืนฐาน (Basic) ทีมป้องกันการบาดเจ็บจากการพลัดตกหกล้มต าบลช่างป่ี

122 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลกุดหวาย สุรินทร์ ศีขรภูมิ พ้ืนฐาน (Basic) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลกุดหวาย

123 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลผักไหม สุรินทร์ ศีขรภูมิ พ้ืนฐาน (Basic) ทีมป้องกันการบาดเจ็บจากการพลัดตกหกล้มต าบลผักไหม

124
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านหนอง

โดน ต าบลหนองบัว
สุรินทร์ ศีขรภูมิ พ้ืนฐาน (Basic) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านหนองโดน

125 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลตร าดม สุรินทร์ ล าดวน พ้ืนฐาน (Basic) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลตร าดม

126 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลกระออม สุรินทร์ ส าโรงทาบ พ้ืนฐาน (Basic) กระออม Fall Prevention Team

127 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหนองฮะ สุรินทร์ ส าโรงทาบ พ้ืนฐาน (Basic) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหนองฮะ



ล ำดับ หน่วยงำน จังหวัด อ ำเภอ ทีมระดับ ช่ือทีม Falls Prevention Team (FP team) 

รำยช่ือแนบ ทีมป้องกันกำรพลัดตกล้ม (FP team) พ้ืนฐำน (basic) ประเภทประเมินเพ่ือรับรอง  ระดับเขตสุขภำพท่ี 9

128
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านโคก

สะอาด
สุรินทร์ ส าโรงทาบ พ้ืนฐาน (Basic) รพ.สต.บ้านโคกสะอาด  ต าบลหนองฮะ 

129 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลศรีสุข สุรินทร์ ส าโรงทาบ พ้ืนฐาน (Basic) ทีมป้องกันการบาดเจ็บจากการพลัดตกหกล้มต าบลศรีสุข

130 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเกาะแก้ว สุรินทร์ ส าโรงทาบ พ้ืนฐาน (Basic) ทีมป้องกันการพลัดตกหกล้มรพ.สต.เกาะแก้ว

131 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลสะเดา สุรินทร์ บัวเชด พ้ืนฐาน (Basic) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลสะเดา

132
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านหนอง

โจงโลง ต าบลตาวัง
สุรินทร์ บัวเชด พ้ืนฐาน (Basic) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านหนองโจงโลง.

ประกาศ  ณ  วันท่ี 29 กันยายน พ.ศ. 2564


