
 
 

 การประชุมกลุ่มย่อยเพื่อการกำหนดวาระสำคัญด้านสาธารณสุขที่สำคัญของจังหวัดลำพูน  
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 

ณ ห้องประชุมดอกป๊าน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน 
 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาสาธารณสุขสำคัญ และกำหนดเป็นวาระสำคัญด้านสาธารณสุขของจังหวัดลำพูน  
2. เพ่ือร่วมกันกำหนดมาตรการในการแก้ไขปัญหาสาธารณสุข ด้วยกรอบแนวคิด OKRs  

 
ผลลัพธ์ที่ต้องการ  

1. จังหวัด มีวาระสำคัญด้านสาธารณสุขของจังหวัด และมีมาตรการสำคัญและแนวทางแก้ไขปัญหาสำคัญ ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือใช้เป็นทิศทางการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวง เขตสุขภาพ และจังหวัด  

2. อำเภอ มีกรอบทิศทาง เพ่ือนำไปจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ 2564  
 

กิจกรรมกลุ่ม 

1. การแบ่งกลุ่ม  4 กลุ่ม ตามยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข ดังนี้  
 

กลุ่มที่ 1 ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ   
ประเด็นสำคัญ 

 
วิทยากรประจำกลุ่ม 

การพัฒนาสุขภาพกลุ่มวัย  
(กลุ่มวัยมารดาและเด็ก 0-5 ปี  
กลุ่มวัยเรียน กลุ่มวัยรุน่  
กลุ่มวัยทำงาน กลุ่มผู้สูงอายุ) 

1. นางสาวอรพินธ์ ใจสุนทร นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ 
2. กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 
3. กลุ่มควบคุมโรคติดต่อ 
4. กลุ่มควบคุมโรคไม่ติดต่อ 
5. กลุ่มงานทันตสาธารณสุข  

การจัดการสิ่งแวดล้อม 
และการคุ้มครองผู้บริโภค 
 

1. นางอินทริยา อินทพันธุ์ เภสัชกรชำนาญการพิเศษ 
2. กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม  
3. กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค  

การป้องกันควบคุมโรค 
และลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ 
 

1. นพ.สุริยพงชณ์ สุริยะพงฑากุล นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน 
2. กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ 
3. กลุ่มงานควบคุมโรคไมต่ิดต่อ 

 
ผู้ประสาน : นางสาวกาญจนา ศรีไว 
ห้องประชุมกลุ่มย่อย : ห้องดอกป๊าน (ด้านหน้า)  
อุปกรณ์ กระดาษ flip chart, ปากกา, โน๊ตบุ๊ค 
 
 

 
 
 



 
 
กลุ่มที่ 2 Service Excellence  

ประเด็นสำคัญ 
 

วิทยากรประจำกลุ่ม 

การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ 1. นพ.คะนอง ถนอมสัตย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านโฮ่ง 
2. กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 

การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 1. นพ.นิมิตร อินปั๋นแก้ว นายแพทย์เชี่ยวชาญ 
2. กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 
3. กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ 
4. กลุ่มงานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
5. กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ 
6. กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ  

 
ผู้ประสาน : นางสุรางค์ หมื่นกัณฑ์  
ห้องประชุมกลุ่มย่อย : ห้องกระถินณรงค์   
อุปกรณ์ กระดาษ flip chart, ปากกา, โน๊ตบุ๊ค 
 
 
กลุ่มที่ 3 People Excellence  

ประเด็นสำคัญ วิทยากรประจำกลุ่ม 
 

การพัฒนาระบบบริหารจัดการกำลัง    
คนด้านสุขภาพ /การพัฒนากำลังคน
ด้านสุขภาพ/องค์กรแห่งความสุข 

1. นพ.เผ่าพงษ์ สุนทร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลี้  
2. นายสมาน พรวิเศษศิรกุล นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ     

ด้านบริการทางวิชาการ 
3. กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล  
4. กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 

 
 
ผู้ประสาน : นางสุวิมล ทิพย์ชมภู   
ห้องประชุมกลุ่มย่อย : ห้องดอกป๊าน (ด้านหลัง)   
อุปกรณ์ กระดาษ flip chart, ปากกา, โน๊ตบุ๊ค 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
กลุ่มที่ 4 Governance Excellence  

ประเด็นสำคัญ วิทยากรประจำกลุ่ม 
 

การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ 
ด้านสุขภาพ 

1. นพ.ธีรพงษ์ ตติยพรกุล นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ 
2. กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ    

การบริหารการเงินการคลังสุขภาพ 
ที่มีประสิทธิภาพ   

1. นพ.สันติ วงค์ฝั้น ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่ทา  
2. กลุ่มงานประกันสุขภาพ 
3. กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 

 
ผู้ประสาน : นายมนตรี อินแสง   
ห้องประชุมกลุ่มย่อย CFO : ห้องรับรอง  
ห้องประชุมกลุ่มย่อย CIO : หอ้ง VDO Conference  
อุปกรณ์ กระดาษ flip chart, ปากกา, โน๊ตบุ๊ค 

 
หมายเหตุ ประเด็นสำคัญตาม Excellence ที่กำหนดไว้ให้ สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม 

 
2. ใบงาน  

1) ให้ร่วมกันวิเคราะห์ว่ามีปัญหาสาธารณสุขท่ีสำคัญของจังหวัด หรือประเด็นสำคัญเร่งด่วนที่ต้อง
ขับเคลื่อน มีอะไรบ้าง  

2) กำหนดมาตรการในการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญ หรือประเด็นสำคัญเร่งด่วนที่ต้อง
ขับเคลื่อน (ตามที่วิเคราะห์ในข้อ 1) ด้วยแนวคิด OKR  

3. ผู้แทนกลุ่มนำเสนอปัญหาสาธารณสุข และมาตรการในการแก้ไขปัญหา เวลาในการนำเสนอ กลุ่มละ 15 นาที  
วิพากษ์ และให้ข้อเสนอแนะ โดย นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำพูน รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด 
ผู้บริหาร  

 
ข้อมูลประกอบการประชุม  

ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน 

ประเด็น กลุ่มงานที่รับผิดชอบ 
- ข้อมูลทั่วไป ประชากร หลังคาเรือน กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
- ข้อมูลสถิติชีพ สถานะสุขภาพ สาเหตุการป่วย สาเหตุการตาย กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
- ข้อมูลสถานบริการสาธารณสุขภาครัฐและเอกชน กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
- ข้อมูลกำลังคนด้านสาธารณสุข กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
- ข้อมูลผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน CMI อัตราการครองเตียง กลุ่มงานประกันสุขภาพ 

 
 
 
 
 



 
 

ส่วนที่ ๒ นโยบายกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 1 จังหวัดลำพูน 

ประเด็น กลุ่มงานที่รับผิดชอบ 
- นโยบายปลัดกระทรวงสาธารณสุข  กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
- นโยบายผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
- ประเด็นการขับเคลื่อน เขตสุขภาพท่ี 1  กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
- แผนพัฒนาจังหวัดลำพูน  กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
- สรุปผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัดการตรวจราชการและนิเทศงาน

กรณีปกติ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 

 
ส่วนที่ 3 ผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข/ยุทธศาสตร์การพัฒนาจงัหวัดลำพูน 

ด้านสาธารณสุข/ภารกิจหลักของกลุ่มงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3  
1. กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
2. กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
3. กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ และยาเสพติด 
4. กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ 
5. กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 
6. กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข 
7. กลุ่มงานทันตสาธารณสุข 
8. กลุ่มงานประกันสุขภาพ 
9. กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 
10. กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 
11. กลุ่มงานนิติการ 
12. กลุ่มงานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
13. กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 
 

หมายเหตุ เอกสารประกอบการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถ Download ได้จากหน้า Website สสจ. 


