
 
บทท่ี ๒ 

สถานการณ์ปัญหา 
สถานการณ์ปัญหาทางด้านสาธารณสุขของอ้าเภอน้้าหนาว ที่พบมีดังนี้ 
๑. ปัญหาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ที่พบและเป็นปัญหาคือโรคเบาหวานและโรคความดัน 

โลหิตสูง ซึ่งเกิดจากพฤติกรรมการบริโภคอาหาร ที่รสจัด หวาน มัน เค็มและไม่ออกก้าลังกาย 
และกินยาที่เป็นทางเลือกจากการแสวงหา และโฆษณาจากสื่อสารต่าง ๆ มาก สุดท้ายตามมาคือพบไตวายมาก
ขึ้นเรื่อย ๆ 

๒. การเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน  สถานการณ์ของการเกิดอุบัติเหตุของอ้าเภอน้้าหนาว แบ่ง 
ออกเป็น ๒ ส่วน คือ  

๒.๑ ส่วนที่ ๑ ถนนสายหมายเลข ๑๒ สายอ. หล่มสัก- อ. ชุมแพ เกิดบ่อย ซ้้าซากเนื่องจาก 
เนื่องจากเป็นถนนอยู่บนภูเขา บางช่วงลาดชันเป็นระยะทางยาว อุบัติเหตุส่วนมากมาจากการใช้รถที่ไม่คุ้นเคย
กับเสแลนทางและรถบรรทุกหนัก เป็นหลัก อุบัติเหตุส่วนมากเกิดจากการไม่ปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจร ใน
แต่ละปีท้าให้มีผู้เสียชีวิตและทรัพย์สินเป็นจ้านวนมากพอสมควร 
  ๒.๒ ส่วนที่ ๒ ถนนภายในอ้าเภอน้้าหนาว เส้นทางสายห้วยสนามทราย- กกกะทอน 
โดยเฉพาะพ้ืนที่บ้านห้วยสนามทราย บริเวณศาลเจ้าพ่อหินตั้ง(โค้ง ๓๐ ศพ) เกิดอุบัติเหตุบ่อยมาก ส่วนมาก 
เกิดจากรถบรรทุกหนักและไม่คุ้นเคยกับเส้นทาง ส่วนอุบัติเหตุอื่น ๆ เกิดจากการใช้จักรยานยนต์ ท้าให้บาดเจ็บ
และเสียชีวิตโดยไม่สวมหมวกกันน็อค ถึงร้อยละ ๙๙  
     ๓.   โรคติดต่อทั่วไป 
  ๓.๑  โรคไข้เลือดออก ยังเป็นปัญหาสาธารณสุขของอ้าเภอน้้าหนาว แต่ยังไม่มีเสียชีวิต 
ปัญหาส่วนใหญ่ ต้องเร่งสร้างความตระหนักแก่ประชาชนถึงการป้องกันภายในครัวเรือนของตนเองเป็นอันดับ
แรกให้ได้ก่อน 
  ๓.๒ โรคมือ เท้า ปาก ยังพบในศูนย์เด็กเล็ก อยู่เป็นประจ้าตามฤดูกาล 
     ๔.  ภัยหนาว 
  อ้าเภอน้้าหนาว ฤดูหนาว ช่วงพฤศจิกายน – มกราคม เป็นช่วงที่มีอากาศหนาวและการ     
เปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศท่ีหนาวขึ้นเรื่อย ๆ บางพ้ืนที่ต่้ากว่า ๕ องศาเซนเซียส ท้าให้เกิดโรคระบบ
ทางเดินหายใจในเด็กและผู้สูงอายุ ในระยะนี้มากทุกปี 
             ๕.  ภัยธรรมชาต ิ
  อ้าเภอน้้าหนาว ยังไม่พบภัยธรรมชาติ น้้าป่าไหลหลากท่ีรุนแรง 

 
หน้าท่ี ๔ 

            

 
 



บทที่ ๓ 

คปสอ.น้้าหนาว 

วิสัยทัศน์ 

  “สถานบริการมีคุณภาพเจ้าหน้าท่ี เก่ง ดี มีสุข ประชาชนมีความพึงพอใจ” 

พันธะกิจ 

  ให้บริการรักษาพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค ฟ้ืนฟูสภาพ และคุ้มครอง
ผู้บริโภค ภายใต้การบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ 

พัฒนาวิชาการอย่างต่อเนื่อง และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมขององค์กร 

ประเด็นยุทธศาสตร ์

๑. ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคให้ประชาชนมีสุขภาวะแบบมีส่วนร่วม 
ประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีเหมาะสมและพึ่งตนเองได้ 

๒. พัฒนาระบบบริการและสถานบริการสุขภาพทุกระดับให้มีคุณภาพ 
๓. เสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรให้มีความเก่ง ในวิชาชีพ ดีในบทบาทหน้าท่ี มี

ความสุขในการท้างานและชีวิตส่วนตัว รวมท้ังตระหนักในคุณค่าและความ
ภาคภูมิใจในภารกิจสุขภาพเพื่อประชาชน 

๔. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้เป็นองค์กรธรรมาภิบาล 
หน้าท่ี ๕ 

เป้าประสงค์ของประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue Goal) 

๑. ภาคทุกภาคส่วนท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชนและประชาสังคมมีส่วน
ร่วมในการขับเคลื่อนระบบสุขภาพจนบรรลุผลสัมฤทธิ์ 

๒. ประชาชนมีสุขภาวะ ระบบสุขภาพชุมชนเข้มแข็ง พึ่งตนเองทางสุขภาพได้ มี
ระบบการดูแลสุขภาพทุกกลุ่มวัย การจัดการโรคเรื้อรังแบบองค์รวม 

๓. อ้าเภอน้้าหนาวประสบความส้าเร็จในการแก้ไขปัญหาสุขภาพ และปัญหา
ส้าคัญในพื้นท่ีลดน้อยลง 



๔. สถานบริการสุขภาพทุกระดับ มีคุณภาพท่ียังยืน มีความปลอดภัย ผ่านการ
รับรองมาตรฐานและประชาชนไว้ใจ 

๕. บุคลากรทุกระดับมีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ เป็นคนดี มีความสุข ภาคภูมิใจใน
การบริการประชาชน และเป็นตนแบบของคนสุขภาพดีให้แก่ประชาชน 

๖. องค์กรสาธารณสุขทุกแห่งมีธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ เข้มแข็งทาง
การเงิน การคลัง และเป็นองค์กรแห่งหารเรียนรู้ 

กลยุทธ์เพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 

๑. เสริมสร้างความร่วมมือในการขับเคล่ือนระบบสุขภาพกับภาคีทุกภาคส่วน ท้ัง
ภาครัฐ เอกชน ภาคประชาชนและประชาสังคม รวมท้ังเสริมสร้างขีด
ความสามารถทางระบบสุขภาพแก่ประชาชนให้พึ่งตนเองทางสุขภาพได้ จัดการ
สุขภาพตนเอง ครอบครัว จนเกิดนิสัยครอบครัวสุขภาพดีท่ียั่งยืน 

หน้าท่ี ๖ 
๒. พัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย โดยปฏิรูประบบจัดการสุขภาพแม่และ

เด็ก วัยเรียน วัยท้างาน เน้นการเสริมความเข้มแข็งคนสุขภาพดี 
๓. รวมพลังทุกภาคส่วน ท้องถิ่น และชุมชนแก้วิกฤตปัญหาสุขภาพด้านท้องก่อน

วัยอันควร ลดอุบัติเหตุ ยาเสพติด การฆ่าตัวตาย และ 
การจัดการโรคเรื้อรังท่ียั่งยืน เน้นการเปลี่ยนแปลงในทุกพื้นท่ีอย่างท่ัวถึง และ
ปฏิบัติการเชิงรุกจนถงึประชาชนทุกระดับ 

๔. การพัฒนาสถานบริการสุขภาพทุกระดับให้มีคุณภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
ตามท่ีก้าหนดและประชาชนไว้ใจ 

๕. การพัฒนาระบบบริหารจัดการก้าลังคนด้านสุขภาพและภาคีเครือข่ายอย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยเน้นการพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์และบุคลากรทุกระดับ
ให้สมรรถนะสูง มีคุณธรรม และมีความภาคภูมิใจในภารกิจสุขภาพเพื่อ
ประชาชน 

๖. การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ โดยเน้น
การยกระดับสู่องค์กรธรรมาภิบาลท่ีเข้มแข็ง มีศักยภาพ 
สูงในการพึ่งคนเองและการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง รวมท้ังมุ่งพัฒนา
สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ 



เข็มมุ่ง ปี ๒๕๖๒ 

๑. การพัฒนาระบบรองรับอุบัติเหตุทางถนน 
๒. การพัฒนาระบบดูแลและเฝ้าระวังโรคเรื้อรัง(พัฒนาคลินิกโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 

NCD Plus ให้ผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก) 
๓. การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลอย่างต่อเนื่อง และ รพ.สต.ติดดาวอย่างต่อเนื่อง 
๔. การพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU) ขั้นที่ ๓ 
๕. การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประครอง (Palliative Care) 

หน้าท่ี ๗ 
๖. การพัฒนาคุณภาพชีวิตและระบบสุขภาพอ้าเภอ (DHB)(พชอ.) 

 

ค่านิยม 

๑.  คุณธรรมด้านประหยัด ซื่อสัตย์ และท้างานเป็นทีม 
๒. การมุ่งเน้นผลลัพธ์ 
๓. ผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง 
๔. เป็นองค์กรแหล่งการเรียนรู้ 

ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข สู่ความเป็นเลิศ ๔ ด้าน 

๑.  ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ ( P&P  Excellence ) 
๒. บริการเป็นเลิศ ( Service  Excellence ) 
๓. บุคลากรเป็นเลิศ ( PeoPle  Excellence ) 
๔. บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล ( Governance Excellence ) 

 

หน้าท่ี ๘ 

 

 


