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 คณะท่ี 3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพ่ือสนับสนุนการจัดบริการ 
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 คณะท่ี 5 การตรวจราชการแบบบูรณาการร�วมกับสํานักนายกรัฐมนตรี 
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สอดคล�องกับสถานการณ=ป>จจุบัน  ปรับระบบการตรวจราชการและนิเทศงาน ให�เกิดความสะดวก คล�องตัว ใน
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ความต�องการด�านสุขภาพของประชาชน  เพ่ือนําไปสู�การปฏิบัติราชการของส�วนราชการให�ดําเนินไปตาม
เป@าหมายท่ีกําหนดอย�างเป0นระบบมีประสิทธิภาพ  และประสิทธิผล  ก�อให�เกิดประโยชน=สูงสุดต�อประชาชน 

 ขอขอบคุณ ผู�ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข  สาธารณสุขนิเทศก=  ผู�ช�วยผู�ตรวจราชการ
กระทรวง  เจ�าหน�าท่ีสํานักตรวจและประเมินผล  กองแผนงานและผู�รับผิดชอบตัวชี้วัดของทุกกรม/กอง/สํานัก  
ตลอดจนคณะกรรมการขับเคลื่อนระบบการตรวจราชการ  และคณะกรรมการกําหนดแผนและติดตามผลการ
ตรวจราชการ ทุกท�าน  ท่ีร�วมกันจัดทําแผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจําป&งบประมาณ พ.ศ. 
2558 ฉบับนี้ สําเร็จลุล�วงด�วยดี 
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แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2558 

ระบบการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2558 
……………………………………………………………………………. 

1. หลักการและเหตุผล 
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว&าด(วยการตรวจราชการ พ.ศ. ๒๕๔๘  กําหนดให( “ การตรวจราชการ ”  

เป1นมาตรการสําคัญประการหนึ่งของการบริหารราชการแผ&นดิน ท่ีจะทําให(การปฏิบัติราชการหรือการจัดทํา
ภารกิจของหน&วยงานของรัฐเป1นไปตามเป<าหมาย  อีกท้ังเป1นกลไกสําคัญท่ีสามารถแก(ไขป@ญหาและอุปสรรคต&าง ๆ 
อันเกิดจากการปฏิบัติราชการหรือการจัดทําภารกิจต&าง ๆ ของภาครัฐ ซ่ึงตามระเบียบดังกล&าวในข(อ ๘ ได(
กําหนดไว(ว&า “การตรวจราชการตามระเบียบนี้  ให(ดําเนินการตามแผนการตรวจราชการประจําป� หรือตามท่ีได(รับ
คําสั่งจาก ผู(บังคับบัญชา นายกรัฐมนตรี หรือคณะรัฐมนตรี   โดยให(หัวหน(าหน&วยงานของรัฐและผู(ตรวจราชการ
ร&วมกันจัดทําให(แล(วเสร็จภายในเดือนตุลาคมของป�งบประมาณนั้น ถ(าในกระทรวงใดมีผู(ตรวจราชการท้ังระดับ
กระทรวงและระดับกรม  แผนการตรวจราชการประจําป�ของกรม ต(องสอดคล(องกับแผนการตรวจราชการประจําป�
ของกระทรวง โดยไม&ซํ้าซ(อนกันและเกิดบูรณาการ รวมท้ังกําหนดมาตรฐานและเครื่องมือในการตรวจติดตามให(
เป1นไปในแนวทางเดียวกัน สามารถแลกเปลี่ยนข(อมูลกันได(  โดยมีวัตถุประสงคFเพ่ือ ติดตามความก(าวหน(า  ป@ญหา  
และอุปสรรค  รวมท้ังประเมินประสิทธิภาพ  ประสิทธิผลและความคุ(มค&าในการปฏิบัติงานหรือการจัดทําภารกิจ
ของหน&วยงาน” 

ในป�งบประมาณ พ.ศ. 2558 การตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเป1นการตรวจราชการภายใต(บริบท
การบริหารราชการแผ&นดินร&วมสมัย ตามยุทธศาสตรFและนโยบายรัฐบาล สอดคล(องกับสถานการณFป@จจุบัน ปรับ
ระบบการตรวจราชการและนิเทศงาน ให(เกิดความสะดวก คล&องตัว ในการกํากับ ติดตาม และขับเคลื่อนนโยบาย
สําคัญของกระทรวง และแก(ไขป@ญหาในระดับพ้ืนท่ีได(สอดคล(องกับความต(องการด(านสุขภาพของประชาชน เพ่ือ
นําไปสู&การปฏิบัติราชการของส&วนราชการให(ดําเนินไปตามเป<าหมายท่ีกําหนดอย&างเป1นระบบมีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล ก&อให(เกิดประโยชนFสูงสุดต&อประชาชน 

2. วัตถุประสงค% 
   2.1 เพ่ือใช(เป1นแนวทางในการตรวจ กํากับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานตามเป<าหมาย
ยุทธศาสตรFกระทรวง  นโยบายสําคัญท่ีจะเร&งรัดดําเนินการในป�งบประมาณ พ.ศ.2558  และการแก(ไขป@ญหา
สาธารณสุขในแต&ละพ้ืนท่ี   ให(มีประสิทธิภาพและเป1นไปตามเวลาท่ีกําหนด    

2.2 เพ่ือใช(เป1นเครื่องมือในการประสานการตรวจราชการระหว&างส&วนราชการภายในและภายนอก
กระทรวงสาธารณสุขในส&วนท่ีเก่ียวข(อง   

2.3 เพ่ือเป1นแนวทางให(แต&ละจังหวัดพัฒนาระบบการตรวจราชการให(สอดคล(อง กับระบบการตรวจ
ราชการของประเทศ โดยประสานกันในทุกระดับ คือ ระดับกระทรวง กรม และจังหวัด รวมท้ัง สามารถแก(ไขป@ญหา
สาธารณสุขของพ้ืนท่ีและสถานการณFต&าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนได(สอดคล(องกับการบริหารงานจังหวัดบูรณาการ     

2.4 เพ่ือเป1นการเฝ<าระวังและป<องปรามป@ญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

3.  กรอบแนวคิดการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2558 
การตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุข ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2558 ภายใต(

บริบทการบริหารราชการแผ&นดินร&วมสมัย ซ่ึงมีการบูรณาการการทํางานของหน�วยงาน (Integration) 
โดยเฉพาะการวางระบบการบริหารงานแบบบูรณาการภายใต(ยุทธศาสตร-กระทรวงเพ่ือขับเคลื่อนการ
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ดําเนินงานตามนโยบายหรือตามยุทธศาสตร-สําคัญ (Policy Driven)  มีการกําหนดบทบาทภารกิจและความ
รับผิดชอบในการดําเนินกิจกรรมท่ีชัดเจน (Cross Functional Management System) มีการปรับปรุงการ
จัดสรรงบประมาณให(เปGนแบบยึดยุทธศาสตร-สําคัญของกระทรวง เปGนตัวต้ัง (Strategy–based approach) 
เพ่ือให(เอ้ือต�อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร-ท่ีต(องมีการดําเนินงานร�วมกันระหว�างหน�วยงาน มีการส�งเสริมการ
ประสานความร�วมมือระหว�างหน�วยงาน (Public Partnership) ท้ังวิธีการทํางาน การพัฒนาแนวทางการ
จัดระบบความสัมพันธ-ระหว�างราชการบริหารส�วนกลาง และส�วนภูมิภาค ท่ีเอ้ือต�อการประสานความร�วมมือ
กับภาคส�วนอ่ืน (Horizontal Governance) มีการบูรณาการเพ่ือร�วมมือและผนึกสรรพกําลังกันในการพัฒนา
หรือขับเคลื่อนการพัฒนาเรื่องใดเรื่องหนึ่งให(บรรลุผลท่ีชัดเจนยิ่งข้ึนโดยการกําหนดตัวชี้วัดของกระทรวงท่ีมี
เปSาหมายร�วมกัน (Joint KPIs) การจัดสรรงบประมาณแบบบูรณาการ การพัฒนาระบบการกํากับ ติดตาม และ
ประเมินผล และการพัฒนาประเด็นการตรวจติดตามนโยบายหรือยุทธศาสตร-สําคัญของกระทรวงสาธารณสุข 
ท่ีให(ความ สําคัญกับสภาพแวดล(อมของนโยบายท่ีเปลี่ยนแปลงไปแต�ละช�วง ตามบริบทและภูมิสังคม มากข้ึน 

การจัดทําแผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2558 จะใช(การ
วิเคราะหFกรอบยุทธศาสตรFกระทรวงสาธารณสุข 3 ยุทธศาสตรF แผนบูรณาการ 15 แผน ร&วมกับการวิเคราะหF
นโยบายรัฐบาลและนโยบายของรัฐมนตรีว&าการกระทรวงสาธารณสุข โครงการตามนโยบายสําคัญและป@ญหาของ
ของพ้ืนท่ี โดยมุ&งเน(นความเชื่อมโยงและสอดคล(องกัน ตามประเด็นนโยบายสําคัญ (Issue)  และ เป<าหมายผลลัพธF
ของการพัฒนาสุขภาพประชาชนเป1นสําคัญ ดังแสดงตามตารางท่ี 1   

ซ่ึงในการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขนั้นมีเครื่องมือต&างๆ ท่ีใช(ในการตรวจ กํากับ ติดตาม 
ราชการ ดังแสดงในตารางท่ี 2 ได(แก&  

(1) การกํากับติดตาม (Monitoring) ความก(าวหน(าของงานท่ีได(วางแผนไว(แล(ว  
(2) การประเมินผล (Evaluation) ได(แก& E1 : ประเมินผลเทียบกับเป<าหมายว&าบรรลุผลหรือไม& เช&น 

ประเมินตาม KPI  เป1นช&วงเวลา (Ongoing Evaluation)  E2 :  ประเมินผลบางประเด็นท่ีวิเคราะห-แล(วว�ามีปXญหา 
และ E-PM : เป1นการติดตาม ประเมินผลโดยประธานคณะกรรมการบริหารแผนยุทธศาสตรFบูรณาการกระทรวง
สาธารณสุข 15 แผน (PM) ซ่ึงอยู&ในความรับผิดชอบของกรม 

(3) การตรวจติดตาม  (Inspection)  เป1นลักษณะการตรวจ ติดตามในเรื่องท่ีเป1นท่ีสนใจนการขับเคลื่อน
งานเชิงนโยบายของผู(บริหาร  การตรวจติดตามงานท่ีไม&บรรลุเป<าหมาย  การตรวจจุด/ประเด็นท่ีเป1นความเสี่ยง 
(Key Risk Area : KRA) ท่ีจะเป1นอุปสรรค หรือท่ีจะทําให(การขับเคลื่อนนโยบายไม&ประสบความสําเร็จ เพ่ือวินิจฉัย
ป@ญหา  ให(การสนับสนุน ช&วยเหลือ ให(คําแนะนําต&อหน&วยรับตรวจ รวมท้ังให(ข(อเสนอแนะเชิงนโยบายต&อผู(บริหาร
ในส&วนกลาง และ การตรวจราชการ นิเทศงานตามสภาพป@ญหาของพ้ืนท่ี 

(4) การตรวจสอบ (Audit) อ(างอิงกับกฎ ระเบียบ เช&น การตรวจสอบภายใน ธรรมาภิบาลในการบริหาร 
ยาและเวชภัณฑFท่ีไม&ใช&ยา 

(5) ระบบข(อมูล สารสนเทศ (Information) ท้ังระดับกระทรวง ระดับกรม ระดับเขต และระดับจังหวัด ท่ี
จะต(องพัฒนาให(สามารถสนับสนุนการตรวจ กํากับ ติดตามราชการให(เป1นไปอย&างมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน โดยไม&เป1น
การเพ่ิมภาระงานในพ้ืนท่ี 
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วิสัยทัศน
 : ภายในทศวรรษต�อไป คนไทยทุกคนจะมีสุขภาพแข็งแรงเพิ่มขึ้นเพื่อสร'างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ ทั้งทางตรงและทางอ'อมอย�างยั่งยืน  
เปSาหมายระยะ 10 ป[  :   1. อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดไม�น(อยกว�า 80 ป[   2. อายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพดี ไม�น(อยกว�า 72 ป[  

 ยุทธศาสตร-ที่ 1 พัฒนาสุขภาพตามกลุ�มวัย ยุทธศาสตร-ที่ 2 พัฒนาและจัดระบบบริการที่มีคุณภาพมาตรฐาน ครอบคลุม ประชาชนสามารถเข(าถึง
บริการได( 

ยุทธศาสตร-ที่ 3 พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการจัดบริการ 

 กลุ�มแม�และเด็ก
ปฐมวัย 
0-5 ป[ 

กลุ�มเด็ก 
วัยเรียน 
5-14 ป[ 

กลุ�มเด็กวัยรุ�น 
15-21 ป[ 

กลุ�มวัยทํางาน 
15-59 ป[ 

กลุ�มผู(สูงอายุ 
และผู(พิการ 

ระบบบริการ
ปฐมภูมิ 

ระบบบริการ
ทุติยภูมิ-ตติยภูมิ 

ระบบควบคุมโรค ระบบคุ(มครอง
ผู(บริโภคฯ 

การปSองกันและ
บําบัดยาเสพติด 

การบังคับใช(
กฏหมาย 

สิ่ง 
แวดล(อม 

พัฒนาบุคลากร การเงินการคลัง ยาและ
เวชภัณฑ-พัสดุ 

ปราบปราม
ทุจริต 

เปSาหมาย 1. อัตราส�วน 
การตายมารดา
ไม�เกิน 15 ต�อ
การเกิดมีชีพ
แสนคน 

2. อัตราเด็ก 0 - 5 
ป[ มีพัฒนาการ
สมวัย ร(อยละ 
85 

3.  เด็กนักเรียน
เริ่มอ(วนและ
อ(วน ไม�เกิน
ร(อยละ 10 

4. อัตราการ
เสียชีวิตจาก
การจมน้ําของ
เด็กอายุต่ํา
กว�า 15 ป[ไม�
เกิน 6.5 

5. อัตราการ
คลอดมีชีพใน
หญิงอายุ 15 - 
19 ป[(ไม�เกิน 
50 ต�อปชก.
หญิงอายุ 15 -
19 ป[ พันคน) 

6. ความชุกของ
ผู(บริโภค
เครื่องดื่ม
แอลกอฮอล-ใน
ปชก.อายุ 15 - 
19 ป[ (ไม�เกิน
ร(อยละ 13) 

7. อัตราตายด(วย
อุบัติเหตุทาง
ถนน ในป[ 
2558 ไม�เกิน 
18 ต�อ
ประชากรแสน
คน 

8. อัตราตายด(วย
โรคหลอด
เลือดหัวใจ 
ลดลงร(อยละ 
10 ภายใน
ระยะ5 ป[  

9. ร(อยละของ
ผู(สูงอายุมี
พฤติกรรม
สุขภาพที่พึง
ประสงค- (ร(อย
ละ 30) 

10. ร(อยละของ
อําเภอที่มี 
District Health 
System (DHS) 
ที่เชื่อมโยงระบบ
บริการปฐมภูมิ
กับชุมชนและ
ท(องถิ่นอย�างมี
คุณภาพ 
(ไม�น(อยกว�าร(อย
ละ 80) 

11. การส�งต�อ
ผู(ปnวยออกนอก
เขตสุขภาพลดลง 
 

12. ร(อยละ 50  
ของอําเภอ 
สามารถควบคุม 
โรคติดต�อสําคัญ
ของพื้นที่ได( 
 
13.ร(อยละ50 
ของอําเภอ 
ชายแดน 
สามารถ 
ควบคุม 
  โรคติดต�อ 
  สําคัญ 

14. ระดับ 
ความสําเร็จ 
ของการ 
ดําเนินงาน 
คุ(มครอง 
ผู(บริโภค 
ด(าน 
ผลิตภัณฑ- 
สุขภาพ 

15.อัตรา 
การหยุด 
เสพ  
(remission 
rate) ร(อยละ 
50 

16..มีเครือข�ายนัก
กฎหมายที่เข(มแข็ง 
และบังคับใช(
กฎหมายในเรื่องที
สําคัญได(อย�างมี
ประสิทธิภาพ 

17.มีระบบ
ฐานข(อมูล 
และถาน
การณ-
สิ่งแวดล(อม
และสุขภาพ 
ระบบเฝSาระวัง
ด(าน
สิ่งแวดล(อม
และสุขภาพ 

18. มี
แผนพัฒนา
บุคลากรอย�าง
มืออาชีพใน
ระดับจังหวัด 

19.ประสิทธิภา
พะของการ
บริหารการเงิน
สามารถควบคุม
ปXญหาการเงิน 
ระดับ 7 ของ
หน�วยบริการใน
พื้นที่ (ไม�เกิน 
ร(อยละ 10) 

20.ลดต(นทุน
ยา เวชภัณฑ-  
และเวชภัณฑ-
ที่ไม�ใช�ยา ได(
ตามแผนของ
เขตและ 
จังหวัด 

21.ค�าดัชนีวัด
ภาพลักษณ-คอ
รับชั่นของ
ประเทศไทย 
(CPI) มีระดับดี
ขึ้น 

นโยบายรมว. 1.ให(ความสําคัญกับโครงการพระราชดําริและโครงการเฉลิมพระเกียรติ 
3. สร(างเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชากรไทยตลอดช�วงชีวิต 

2. พัฒนาระบบบริการสุขภาพให(ทุกคน
บนแผ�นดินไทยสามารถเข(าถึงบริการที่
มีคุณภาพอย�างทั่วถึงโดยมีการใช(
ทรัพยากรสุขภาพอย�างมีประสิทธิภาพ
และเปGนระบบยั่งยืน 

7. จัดการ
โรคติดต�อและภัย
คุกคามด(าน
สุขภาพ 

2. พัฒนาระบบบริการสุขภาพให(ทุกคน
บนแผ�นดินไทยสามารถเข(าถึงบริการที่
มีคุณภาพอย�างทั่วถึงโดยมีการใช(
ทรัพยากรสุขภาพอย�างมีประสิทธิภาพ
และเปGนระบบยั่งยืน 

4. ส(รางเสริมความเข(มแข็งของกลไกนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพที่ทํางานข(ามภาคส�วน 
5. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการบุคลากรสุขภาพ 
6. พัฒนาความมั่นคงระบบยา วัคซีนเวชภัณฑ- และเทคโนโลยีทางการแพทย- 
10.พัฒนาและส�งเสริมระบบธรรมาภิบาลในกระทรวงสาธารณสุขและองค-กรด(านสุขภาพของรัฐ 

นโยบายปลัด          1. การจัดตั้งเขตสุชภาพ2. การพัฒนากําลังคน    3. การบริหารการเงินการคลัง     4. ธรรมาภิบาล 
การผลักดันนโยบาย 
คณะรัฐมนตรีด(าน
สังคม 

   
 
 
ข(อ 5.6 ตั้งครรภ-
ในวัยรุ�น 
- บูรณาการกับ 
กศธ. 
- ผลักดัน
กฎหมาย 

 
 
ข(อ 5.4 อุบัติเหตุ
จราจร 
- ร�วมกับสห

สาขาทุก
หน�วยงาน
ปSองกัน
อุบัติเหตุ 

 
ข(อ 3.4 
ผู(สูงอายุ 

- Family care 
team 

- Blinding 
Cataract 

- Palliative care 
unit 

ข(อ 5.2 บริการสุขภาพ การปSองกันโรค 
กลไกการจัดการระดับเขต 
- service Plan 
- กสธ. พัฒนาจัดตั้งเขตสุขภาพ 
- สช.พัฒนารูปแบบเขตสุขภาพเพื่อ
ประชาชน 

ข(อ 5.3 โรค
ระบาด 
- เฝSาระวังโรค
สําคัญ MERS, 
Ebola 

     ข(อ 5.1ระบบ
หลักประกัน
สุขภาพ 

 - แก(ปXญหาการ
บริหารงบ UC 
ป[ 58 

- พัฒนาระบบ
ประกับสุขภาพ 
3 ระบบ 

ข(อ 10 ธรรมาภิบาล 
 - ระเบียบบริหารจัดการยา/
เวชภัณฑ- 
- เกณฑ-จริยธรรม 
-การแต�งคั้งโยกย(าย 
- ระบบตรวจสอบ ถ�วงดุลย- 
 

ขับเคลื่อน 
นโยบาย
รัฐมนตรีว�าการฯ 
1) โครงการ
ของขวัญ** 
 

ข(อ1  
1. รณรงค- Vaccine หัดและคางทูม ใน

เด็กอายุ 2ป[ครึ่ง- 7 ป[ 

 ข(อ 1 
1.รณรงค- 
Vaccine คอตีบ
และบาดทะยัก 
(dT) 
 

ข(อ1 
1. โครงการราก

ฟXนเทียมฯ 
2. โครงการฟXน

เทียม 
ข(อ 2.5  
3. การดูแลสุขภาพ
ผู(สูงอายุระยะยาว 

ข(อ 2 
1. ทีมหมอประจํา

ครอบครัว 
(Familycare 
team) ดูแล
ประชาชนทุก
กลุ�มวัย 

ข(อ 2.5  
1. การคัดกรอง
และผ�าตัดต(อ
กระจก 
 
ข(อ 2  
2. Palliative 
care unit 

         

2) โครงการสําคัญ 2.  โครงการ
ควบคุมปSองกัน
โรคขาดสาร
ไอโอดีน 

3. โครงการเฝSา
ระวังการ
พัฒนา
สติปXญญา 

1. ลดปXญหา
ภาวะอ(วนใน
เด็กวัยเรียน 

ข(อ1 
1. To be No. 1 
2. ผลักดันโรงเรียน
สอนเพศศึกษา/
พฤติกรรมเสี่ยง 

ข(อ 3.1 
2. การปSองกัน
และลดการ
เสียชีวิตจาก
อุบัติเหตุทางถนน 

4. การดูแลสุขภาพ
ผู(พิการ ขาขาด 

 ข(อ 2.8 
3. OPD สมุนไพร

คู�ขนาน 
4. แพทย-

ผสมผสานครบ
วงจร 

ข(อ 7 
1. พัฒนาทีม
ประเมินสถาน
การสาธารณสุข
ระดับเขตจังหวัด 
2. การรักษาด(วย
ยาต(านไวรัสในผู(
ติดเชื้อ HIV 
3. การจัดตั้ง
ห(องปฏิบัติการ 
DRA ->Ebola 

ข(อ 3.4 
1. กลไกการ
ดําเนินงาน
คุ(มครองผู(บริโภค 
ระดับเขต 

ข(อ 3.1 
1. โครงการ
ปSองกันและ
แก(ไขปXญหายา
เสพติด 

1. ผลักดัน
กฎหมายและ
ระเบียบสําคัญ 

  1.จัดตั้งเขต
สุขภาพ 

 1.สร(างระบบ
ธรรมาภิบาล  
กสธ 

หน�วยงาน
รับผิดชอบ 
 
 

1. กรมอนามัย 
2. กรมคร 
3. กรมวิทย- 

 

1. กรมอนามัย 1.กรมสุขภาพจิต 
2. กรม คร.  
3. กรม อนามัย 
 

1. กรม คร. 
2. กรม คร 

1.กรมการแพทย- 
2.กรมอนามัย 
3. กรมอนามัย 
4.กรมการแพทย- 

1. สบรส. 1.สบรส 
2.กรมการแพทย- 
3.แพทย-แผนไทย4. 
กรมสบส. 

1. กรม คร. 
2. กรมวิทย- 

1. อย. 
2.กรม สบส. 

1. สป. 1. สป. 1. กรมอนามัย 1. สบช. 1. กลุ�มประกัน 
2. สบรส 
3. ตรวจสอบ
ภายใน สป. 

1. สบรส. สป. 

ข(อ 4.4 พัฒนาคนทุก
ช�วงวัย 

 

ตารางที่ 1 วิเคราะหFความเชื่อมโยงกรอบยุทธศาสตรFกระทรวง แผนบูรณาการ 15 แผน  นโยบายรัฐบาล และนโยบายรัฐมนตรีว&าการกระทรวงสาธารณสุข ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2558 
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ตารางที่ 2 แนวคิดการตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุข ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2558 
 Monitor Evaluation Inspection Audit Information 

ยุทธศาสตรFที่ 1 
การพัฒนาสุขภาพ
ตามกลุ&มวัย 

  เช&น การพัฒนาสุขภาพตามกลุ&มวัย   

ยุทธศาสตรFที่ 2 
การพัฒนาระบบ
บริการ 

  เช&น  การบริการปฐมภูม ิ 
       การส&งต&อ 
       Palliative  care unit 

  

ยุทธศาสตรFที่ 3 
การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการ 

เช&น การติดตามงบลงทุน 
      การติดตามการใช(จ&าย 
      งบประมาณ 

 เช&น การบริหารการเงินการคลัง เช&น การบริหารยาและ    
      เวชภัณฑFที่ไม&ใช&ยา 

 

ขอบเขต กํากับติดตามความก(าวหน(า
ของงานที่วางแผนไว(แล(ว  

 

E1 ประเมินผลเทียบกับเป<าหมาย
ว&าบรรลุผลหรือไม& เช&น ประเมิน
ตาม KPIเป1นช&วงเวลา 

  (Ongoing Evaluation) 
E2 ประเมินผลบางประเด็นที่
วิเคราะหFแล(วว&ามีป@ญหา 
 
E-PM  การติดตาม ประเมินผล 
โดย PM 

- ตรวจติดตามเรื่องที่เป1นที่สนใจในการ
ขับเคลื่อนนโยบายของผู(บริหาร 

- ตรวจติดตามงานที่ไม&บรรลุเป<าหมาย 
- ตรวจจุด/ประเด็นที่เป1นความเสี่ยง (Key 
Risk Area : KRA) ที่จะเป1นอุปสรรค หรือที่จะ
ทําให(การขับเคลื่อนนโยบายไม&ประสบ
ความสําเร็จ เพื่อวินิจฉัยป@ญหา  ให(การ
สนับสนุน ช&วยเหลือ ให(คําแนะนําต&อหน&วย
รับตรวจ และ ให(ข(อเสนอแนะเชิงนโยบายต&อ
ผู(บริหารในส&วนกลาง 
- ตรวจและนิเทศงานตามป@ญหาของพื้นที่ 

การควบคุมตรวจสอบเทียบกับ
กฎ ระเบียบ เช&น 
- การตรวจสอบภายใน 
- ธรรมาภิบาลเรื่องการบริหาร

ยาและเวชภัณฑFที่ไม&ใช&ยา 

1. ข(อมูลพื้นฐาน 
2. ข(อมูลเพื่อ

ประเมิน
สถานการณF 

3. ข(อมูลเพื่อ 
กํากับติดตาม
ความก(าวหน(า
และประเมินผล 

*** ไม&เพิ่มภาระ
งานพื้นที่ 

หน&วยดําเนินการ เขตกํากับติดตาม ส&ง 
- สํานักในสป.ที่เป1นFocal 

point  
- สตป.ประมวลผล 

E1  กรม/ สํานักเจ(าภาพ, สนย 
E2  กรม./สตร./สตป. (คกก.) 
E-PM  Program manager (PM  )

กรม,  สนย 

สตร./สตป./ ทีมตรวจราชการ หน&วยงาน หรือ ทีม ผู(เชี่ยวชาญ
เฉพาะเรื่อง 

Health Data 
Center (HDC)  
ของจังหวัด เขต 
กรม และ สนย. 

ความถี่ ทุกสัปดาหF ทุกเดือน แล(วแต&
ลักษณะของประเด็น 

รายเดือน รายไตรมาส รายป� 
 

2  รอบ ตามแผนการตรวจสอบของ
หน&วยงานที่รับผิดชอบ 
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3. รูปแบบการตรวจราชการ  
รูปแบบการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2558  ประกอบด(วย 3 

รูปแบบ ได(แก& รูปแบบท่ี 1 การตรวจราชการโดยสัมพันธFกับการประเมินตามเป<าหมายตัวชี้วัดกระทรวง (KPI) 
รูปแบบท่ี 2 การตรวจติดตามนโยบายสําคัญและแก(ไขป@ญหาพ้ืนท่ี และรูปแบบท่ี 3 เป1นการตรวจสอบ 
(Audit) เฉพาะกิจ เฉพาะเรื่อง ดังแสดงในตารางท่ี 3  

ตารางท่ี 3  รูปแบบการตรวจราชการประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2558 
 รูปแบบท่ี 1 รูปแบบท่ี 2 รูปแบบท่ี 3 
 สัมพันธFกับการประเมิน

ตาม KPI 
ตรวจติดตามนโยบายสําคัญ  ตรวจเฉพาะกิจ  / ตรวจสอบ 

(Audit) เฉพาะเรื่อง 
ลักษณะ ตรวจติดตามงานท่ีไม&

บรรลุเป<าหมาย 
 

1) ตรวจติดตามเรื่องท่ีเป1นท่ีสนใจในการขับเคลื่อน
นโยบายของผู(บริหาร 

2) ตรวจจุด/ประเด็นท่ีเป1นความเสี่ยง (Key Risk 
Area : KRA) ท่ีจะเป1นอุปสรรค หรือท่ีจะทําให(
การขับเคลื่อนนโยบายไม&ประสบความสําเร็จ 
เพ่ือวินิจฉัยป@ญหา  ให(การสนับสนุน ช&วยเหลือ 
ให(คําแนะนําต&อหน&วยรับตรวจ และ ให(
ข(อเสนอแนะเชิงนโยบายต&อผู(บริหารในส&วนกลาง 

3) ตรวจติดตามเพ่ือแก(ป@ญหาเฉพาะพ้ืนท่ี 

ตรวจสอบตามกฎหมาย 
ระเบียบปฏิบัติ โดยเฉพาะ   
ให(เป1นไปตามธรรมาภิบาล 
เช&น ตรวจสอบภายใน การ
บริหารยาและเวชภัณฑFท่ีไม&ใช&
ยา การบริหารการเงินการคลัง
ในหน&วยบริการท่ีประสบ
วิกฤติทางการเงิน 

เครื่องมือ ผลการประเมิน KPI ท่ีไม&
บรรลุเป<าหมาย 

แนวทางการตรวจติดตาม  
(Inspection Guideline) 

ระเบียบ กฎหมาย 

ระยะเวลา รายเดือน รายไตรมาส 
ตามลักษณะของ KPI 

2  รอบต&อป� ตามแผนการตรวจสอบของ
หน&วยงานท่ีรับผิดชอบ 

แผน/ปฏิทิน กําหนดการรายงานผล KPI   
(รายเดือน รายไตมาสตาม
ลักษณะของ KPI) 

กําหนดการตรวจราชการและนิเทศงาน รายเขต /
รายจังหวัด 

เช&น แผนการตรวจประเมิน / 
แผนการตรวจสอบภายใน /
แผนของทีมการเงินการคลัง 

ทีม ทีมนิเทศตามภารกิจของ
หน&วยงานท่ีเป1นเจ(าภาพ 
KPI 

ทีมตรวจราชการ ได(แก&  ผู(ตรวจราชการ
กระทรวงสาธารณสุข  สาธารณสขุนิเทศกF   
ผู(ทําหน(าท่ีตรวจราชการกรม ผู(แทนจากสํานัก 
ในสังกัดสํานักงานปลดักระทรวง  ผู(เช่ียวชาญ
ระดับจังหวัด/ เขต ผู(ทรงคุณวุฒิจากภายนอกท่ี
ผู(ตรวจราชการกระทรวงพิจารณาให(ร&วมคณะ
ตรวจราชการ โดยมี สํานักตรวจและประเมินผล
เป1นเลขานุการคณะ 

ท้ังน้ีอยู&ในดุลยพินิจของผู(ตรวจราชการ 

ทีมเฉพาะกิจท่ีมีความ
เช่ียวชาญเฉพาะด(าน 

ความสัมพันธF นําผลการตรวจประเมิน
และนิเทศงาน รายงานต&อ
ผู(ตรวจราชการเพ่ือ
พิจารณาเป1นประเด็น
นําเข(าการตรวจราชการใน
รอบปกติ 

พิจารณาผลจากการตรวจติดตามงานท่ีไม&บรรลุ
เป<าหมาย และ ผลการตรวจสอบตามประเด็น
เฉพาะกิจ/เฉพาะเรื่อง เข(าร&วมการตรวจราชการใน
รอบปกติ 

นําผลการตรวจประเมิน/
เฉพาะกิจ รายงานต&อผู(ตรวจ
ราชการเพ่ือทราบและ
พิจารณาเป1นประเด็นนําเข(า
ร&วมการตรวจ    
             ราชการในรอบปกติ 
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4. การจัดทําแผนการตรวจราชการ 
ในการจ ัดทำแผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข มีข ั้นตอนส ําค ัญต&างๆ ด ังนี้ 
4.1 การเตรียมการเพ่ือกําหนดแนวทางการจัดทําแผนการตรวจราชการโดยประชุมร&วมระหว&างผู(ตรวจ

ราชการกระทรวง สาธารณสุขนิเทศกF และสํานักตรวจและประเมินผล เพ่ือกําหนดกรอบแนวทางการตรวจราชการ  
จัดทําโครงร&างแผนการตรวจราชการ โดยการวิเคราะหFกรอบยุทธศาสตรFกระทรวงสาธารณสุข  3 ยุทธศาสตรF แผน
บูรณาการ 15 แผน ร&วมกับการวิเคราะหFนโยบายรัฐบาลและนโยบายของรัฐมนตรีว&าการกระทรวงสาธารณสุข 
โครงการตามนโยบายสําคัญและป@ญหาของของพ้ืนท่ี โดยมุ&งเน(นความเชื่อมโยงและสอดคล(องกัน ตามประเด็น
นโยบายสําคัญ (Issue)  และ เป<าหมายผลลัพธFของการพัฒนาสุขภาพประชาชนเป1นสําคัญ (ตามตารางท่ี 1) 

4.2 แต&งต้ังคณะกรรมการขับเคลื่อนระบบตรวจราชการเพ่ือขับเคลื่อนการตรวจราชการประจําป�
งบประมาณ พ.ศ. 2558  ให(บรรลผลสัมฤทธิ์ก&อให(เกิดประโยชนFต&อทางราชการและประชาชน  และแต&งต้ังคณะ 
กรรมการกําหนดแผนและติดตามผลการตรวจราชการ ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2558 จํานวน 5 คณะ เพ่ือ
พิจารณากลั่นกรองประเด็นการตรวจราชการ ข(อสังเกตหรือข(อเสนอแนะท่ีได(จากการตรวจราชการเพ่ือจัดทํา
รายงานภาพรวมผลการตรวจราชการ และจัดทําข(อเสนอแนะเชิงนโยบายต&อผู(บริหาร  ประกอบด(วย 

(1) คณะกรรมการกําหนดแผนและติดตามผลการตรวจราชการ ด(านการพัฒนาสุขภาพตามกลุ&มวัย 
และระบบควบคุมโรค 

(2) คณะกรรมการกําหนดแผนและติดตามผลการตรวจราชการ ด(านการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 
(3) คณะกรรมการกําหนดแผนและติดตามผลการตรวจราชการ ด(านการบริหารจัดการ 
(4) คณะกรรมการกําหนดแผนและติดตามผลการตรวจราชการ การคุ(มครองผู(บริโภคด(าน

บริการ อาหาร และผลิตภัณฑFสุขภาพ และด(านสิ่งแวดล(อมสุขภาพ 
(5)  คณะกรรมการกําหนดแผนและติดตามผลการตรวจราชการ ด(านการตรวจราชการแบบบูรณา

การร&วมกับสํานักนายกรัฐมนตรี 
4.3 คณะกรรมการแต&ละคณะประชุมเพ่ือกําหนดกรอบแนวทางการตรวจราชการ และประชุมร&วม

ระหว&างคณะกรรมการขับเคลื่อนระบบการตรวจราชการและคณะกรรมการกําหนดแผนและติดตามผลการตรวจ
ราชการ 5 คณะ เพ่ือร&วมพิจารณากลั่นกรอง และบูรณาการประเด็นการตรวจราชการ จัดทํา (ร&าง) แผนการตรวจ
ราชการประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2558 

4.4 นําเสนอ (ร&าง) แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2558 
ต&อท่ีประชุมสํานักตรวจราชการกระทรวง  ท่ีประชุมสํานักงานปลัดกระทรวง เพ่ือพิจารณาตามลําดับ  

4.5 นําแผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2558 เสนอต&อ
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเพ่ือลงนาม และ เสนอต&อท่ีประชุมกระทรวงสาธารณสุขรับทราบ 

4.6 แจ(งแผนการตรวจราชการประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2558 ต&อผู(บริหารทุกกรมและหน&วยรับตรวจ 
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5. กรอบประเด็นการตรวจราชการ 
การตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2558 ประกอบด(วย 2 ภารกิจ     

5 ด(าน 10 หัวข(อ 13 ประเด็นการตรวจราชการท่ีมุ&งเน(น ดังแสดงในตารางท่ี 4 

ตารางท่ี 4 กรอบประเด็นการตรวจราชการ 

2 ภารกิจ 5 ด(าน 10 หัวข(อ 13 ประเด็นการตรวจราชการท่ีมุ&งเน(น 

1. การตรวจ
ติดตามนโยบาย
เป<าหมาย
ยุทธศาสตรF
กระทรวง และ
แก(ไขป@ญหา
พ้ืนท่ี 

1. การพัฒนาสุขภาพ
ตามกลุ&มวัยและ
ระบบควบคุมโรค 

1. การพัฒนาสุขภาพตามกลุ&มวัย 1. การบริหารงานส&งเสริมสุขภาพและ
ป<องกันโรคตามกลุ&มวัย 

2. ระบบควบคุมป<องกันโรค 2. ระบบการควบคุมป<องกันโรคในพ้ืนท่ีท่ีได(
มาตรฐาน 

2. การพัฒนาระบบ 
บริการ 

3. ระบบบริการปฐมภมู ิ 3. อําเภอมรีะบบสุขภาพระดับอําเภอ 
(District Health System : DHS) ท่ี
เช่ือมโยงระบบบริการปฐมภมูิกับชุมชน
และท(องถ่ินอย&างมีคุณภาพ 

4. ระบบบริการทุติยภมูิและตตยิภูม ิ 4. การส&งต&อผู(ป~วยออกนอกเขตสขุภาพ
ลดลง 

3 . การบริหารจัดการ 5. การบริหารการเงินการคลัง 5. ประสิทธิภาพของการบริหารการเงิน  
6. หน&วยบริการในพ้ืนท่ีมีต(นทุนต&อหน&วยไม& 
    เกินเกณฑFเฉลีย่กลุ&มระดับบริการ  

6. การบริหารยาและเวชภณัฑF 7. การบริหารจัดการด(านยาและเวชภัณฑFท่ี 
    ไม&ใช&ยาอย&างมีประสิทธิภาพ    
    สมเหตุสมผล และมีจริยธรรม 

7. ธรรมาภิบาล 8. การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
4. การคุ(มครอง
ผู(บริโภคด(านบริการ 
อาหาร และผลิตภณัฑF
สุขภาพ และด(าน
สิ่งแวดล(อมสุขภาพ
และสิ่งแวดล(อมท่ีมี
ผลกระทบต&อสุขภาพ 

8. ระบบการคุ(มครองผู(บริโภคด(าน 
บริการ อาหารและผลิตภณัฑF
สุขภาพ 

9. การพัฒนากลไกการดําเนินงานและผล
การดําเนินงานคุ(มครองผู(บริโภคด(าน
บริการ อาหารและผลิตภณัฑFสุขภาพ 

9. ระบบการคุ(มครองผู(บริโภคด(าน
สิ่งแวดล(อมสุขภาพ 

10.คณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัด
(อสธจ.) ดําเนินงานตามอํานาจหน(าท่ีและ
แนวทางท่ีกําหนดได(อย&างมีประสทิธิภาพ 

2. การตรวจ
ราชการแบบ
บูรณาการ
ร&วมกับสํานัก
นายกรัฐมนตร ี

5. การตรวจราชการ
แบบบูรณาการ
ร&วมกับสํานัก
นายกรัฐมนตร ี

10. ตรวจราชการแบบบูรณาการ
ร&วมกับสํานักนายกรัฐมนตร ี

11. โครงการบูรณาการระบบบรหิารจัดการ
ความปลอดภัยอาหารในส&วนภมูิภาค 

12. โครงการพัฒนามาตรฐานการผลิต
อาหารแปรรูปท่ีบรรจุในภาชนะพร(อม
จําหน&ายเข(าสู&มาตรฐาน Primary GMP 

13. โครงการแก(ไขป@ญหาผู(เสพ ผู(ติดยาเสพ
ติด และการสร(างและพัฒนาระบบ
รองรับการคืนคนดีให(สังคม (Demand) 

 นอกจากนี้ บางคณะได(มีการจัดทําแนวทางการตรวจราชการประเด็นท่ีอาจเป1นป@ญหาเฉพาะพ้ืนท่ี เพ่ือให(
ผู(ตรวจราชการและคณะใช(ประโยชนFเป1นคู&มือแนวทางในการตรวจติดตามประเด็นท่ีเป1นป@ญหาเฉพาะพ้ืนท่ี 
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3. แนวทางการตรวจราชการ (Inspection Guideline) 

ในป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8 สํานักตรวจราชการกระทรวง และสํานักตรวจและประเมินผล ได(
ดําเนินการจัดทําแผนการตรวจราชการกรณีปกติ  ให(เชื่อมโยงสอดคล(องกับการติดตามผลการปฏิบัติงานตาม
ยุทธศาสตรFการดําเนินงานด(านสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข รับฟ@งป@ญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนควบคู&กับการ
เร&งรัดผลงาน มุ&งเน(นการแก(ไขป@ญหาในพ้ืนท่ีมากกว&าการแก(ไขตัวเลข ตัวชี้วัด โดยกําหนดเป1นภารกิจท่ีสําคัญ 
๒ ภารกิจ 5 ด(าน 10 หัวข(อ 13 ประเด็นการตรวจราชการท่ีมุ&งเน(น ในแต&ละหัวข(อจะใช(กรอบการทํางานท่ี
เก่ียวข(องเป1นแนวทางในการตรวจราชการและนิเทศงาน เพ่ือประเมินป@ญหาการทํางาน กระบวนการปฏิบัติ
และผลลัพธFต&างๆ ตามสภาพของแต&ละพ้ืนท่ี 

คณะกรรมการกําหนดแผนและติดตามผลการตรวจราชการ ประจําป�งบประมาณ พ.ศ.2558 ท้ัง 5 
คณะ ได(จัดทําแนวทางการตรวจราชการ (Inspection Guideline) เพ่ือใช(เป1นคู&มือแนวทางสําหรับผู(ทําหน(าท่ี
ตรวจราชการ และเป1นการสื่อสารกับหน&วยรับตรวจ ซ่ึงกรอบเนื้อหาแนวทางการตรวจราชการ (Inspection 
Guideline) ประกอบด(วย 

(1) สถานการณF หรือสภาพป@ญหา ของประเด็นการตรวจราชการ 
(2) เป<าหมาย ซ่ึงอาจระบุเป1นค&าเป<าหมายท่ีต(องการให(บรรลุผล (KPI) ตามเป<าหมายยุทธศาสตรF

กระทรวง หรือ ระบุเป1นพ้ืนท่ี หรือประเด็นความเสี่ยง 
(3) มาตรการการดําเนินงานในพ้ืนท่ี  
(4) แนวทางการตรวจติดตาม ซ่ึงเป1นรายละเอียดแนวทางเพ่ือใช(เป1นเครื่องมือสําหรับผู(ทําหน(าท่ี

ตรวจราชการว&า จะไปตรวจอะไร ตรวจอย&างไร โดยเฉพาะอย&างยิ่งการตรวจประเด็นสําคัญต&อความสําเร็จของงาน 
(Key success Area) ป@จจัยหรือป@จจัยเสี่ยงท่ีทําให(งานบรรลุหรือไม&บรรลุผลสําเร็จ (Key Success factor) ท่ีจะ
ส&งผลถึงความสําเร็จของการนํานโยบายหรือมาตรการไปปฏิบัติ หรือ การเกิดป@ญหาในพ้ืนท่ี ซ่ึงผู(ทําหน(าท่ีตรวจ
ราชการท่ีรับผิดชอบแต&ละประเด็นจะต(องนําสิ่งท่ีตรวจพบมาวิเคราะหF สังเคราะหF ประมวลผลโดยสรุป 

(5) หน&วยงาน/ผู(รับผิดชอบ   

7. การายงานผลการตรวจราชการและขEอเสนอแนะ 
7.1 การรายงานผลการตรวจราชการ 

 7.1.1 การจัดทํารายงานผลการตรวจราชการระดับเขตบริการสุขภาพ  
 1) ผู(ทําหน(าท่ีตรวจราชการกรมรายงานผลการตรวจราชการรายประเด็นท่ีเก่ียวข(อง ตาม
แบบรายงานการตรวจราชการ (ท่ีปรากฎในภาคผนวก 2) โดยสรุปข(อสังเกต หรือป@ญหาสําคัญท่ีค(นพบ ต&อ
ผู(ตรวจราชการกระทรวง ภายใน 7 วัน หลังจากการเสร็จสิ้นการตรวจราชการแต&ละจังหวัด แต&ละเขต ท้ังนี้อยู&
ในดุลยพินิจของผู(ตรวจราชการกระทรวงเขตนั้น และให(ผู(ทําหน(าท่ีตรวจราชการกรมเสนอต&ออธิบดีกรม ด(วย
อีกทางหนึ่ง 

2) หัวหน(ากลุ&มตรวจราชการเขตสุขภาพ สํานักตรวจและประเมินผลซ่ึงทําหน(าท่ีเป1น
เลขานุการของคณะตรวจราชการ จัดทํารายงานผลการตรวจราชการ  

2.1) บทสรุปผู(บริหาร (Executive Summary) ระดับจังหวัด เฉพาะในกรณีท่ีมีประเด็น 
เร&งด&วนสําคัญ เสนอรายงานต&อปลัดกระทรวงสาธารณสุขทันที  
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2.2) บทสรุปผู(บริหาร ( Executive Summary) ระดับเขต จัดทําภายหลังจากการ
ตรวจราชการเสร็จสิ้นในแต&ละครั้งท่ีกําหนดไว(ในแผนการตรวจราชการของเขต เสนอต&อปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ภายใน 15 วัน หลังจากการตรวจราชการจังหวัดสุดท(าย 

2.3) รายงานภาพรวมระดับเขตบริการสุขภาพ รายประเด็นการตรวจราชการ ภายใน 
15 วัน หลังจากการตรวจราชการจังหวัดสุดท(าย ของแต&ละรอบ 

2.4) รายงานข(อเสนอแนะ ข(อสั่งการท่ีให(ไว(แก&หน&วยรับตรวจ ภายใน 15 วัน 
หลังจากการตรวจราชการจังหวัดสุดท(าย ของแต&ละรอบ ตามแบบรายงานการตรวจราชการ  

7.1.2 การจัดทํารายงานภาพรวมประเทศ 
 1) กรมเจ(าภาพหลักสรุปผลการตรวจราชการตามประเด็นตรวจราชการท่ีรับผิดชอบเป1น
เจ(าภาพหลัก เสนอต&อคณะกรรมการกํากับแผนและติดตามผลการตรวจราชการ 5 คณะท่ีเก่ียวข(อง  

2) คณะกรรมการกําหนดแผนและติดตามผลการตรวจราชการ 5 คณะ และคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนระบบตรวจราชการ พิจารณากลั่นกรองและบูรณาการการแก(ไขป@ญหาและจัดทําข(อเสนอแนะเชิง
นโยบายท่ีได(จากการตรวจราชการในพ้ืนท่ี 

3) สํานักตรวจและประเมินผลจัดทํารายงานผลการตรวจราชการภาพรวมท้ังประเทศ สรุปผล
การตรวจราชการของผู(ตรวจราชการกระทรวง และผลจากการพิจารณากลั่นกรองและบูรณาการการแก(ไข
ป@ญหา และจัดทําข(อเสนอแนะเชิงนโยบายของคณะกรรมการการกําหนดแผนและติดตามผลการตรวจราชการ 
รอบ ๖ เดือน (Semi – Annual Inspection Report : SAIR) ภายในวันท่ี 30 เมษายน 2558 และรายงาน
ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8 (Annual Inspection Report: 2015) ภายในวันท่ี ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕8 
เสนอปลัดกระทรวงสาธารณสุขเพ่ือเห็นชอบ และแจ(งหน&วยงานท่ีเก่ียวข(อง 

7.2 การใหEEขEอเสนอแนะ 
๗.๑.1 ข(อเสนอแนะระดับพ้ืนท่ี ในกรณีป@ญหาท่ีตรวจพบและสามารถแก(ไขได(ในพ้ืนท่ี ผู(ทําหน(าท่ี

ตรวจราชการกรมท่ีเก่ียวข(องกับป@ญหานั้น เสนอแนะให(แก&หน&วยรับตรวจ 
7.1.2 ข(อเสนอแนะส&วนกลาง ในกรณีป@ญหาท่ีตรวจพบและจําเป1นต(องแก(ไขโดยส&วนกลาง ผู(ทํา

หน(าท่ีตรวจราชการกรมท่ีเก่ียวข(องกับป@ญหานั้นรับไปประสานแก(ไขป@ญหาในหน&วยงานท่ีเก่ียวข(องให(ได(ข(อยุติ 
7.1.3 ข(อเสนอแนะระดับนโยบาย ในกรณีป@ญหาท่ีคณะผู(ตรวจราชการมีความเห็นว&าจําเป1นต(อง

แก(ไขระดับนโยบาย จะถูกนําไปพิจารณาถึงสาเหตุของป@ญหาและแนวทางการแก(ไขป@ญหาท่ีเหมาะสมเพ่ือเสนอให(
ข(อเสนอแนะแก&หน&วยงานท่ีรับผิดชอบในระดับนโยบายพิจารณาดําเนินการในส&วนท่ีเก่ียวข(อง โดยผ&านกลไก
คณะกรรมการกําหนดแผนและติดตามผลการตรวจราชการ 5 คณะ เม่ือได(ข(อยุติแล(วให(เสนอต&อหัวหน(าผู(ตรวจ
ราชการกระทรวงเพ่ือนําเสนอขอความเห็นชอบจากปลัดกระทรวง ต&อไป 

 

8. คณะตรวจราชการ ประกอบด(วย 

 8.1 ผู(ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข  
8.2 สาธารณสุขนิเทศกF   
8.3 ผู(ทําหน(าท่ีตรวจราชการกรม  
8.4 ผู(แทนจากสํานักในสํานักงานปลัดกระทรวง ท่ีร&วมคณะตรวจราชการ 

 8.5 ผู(ทําหน(าท่ีตรวจราชการจังหวัด 
 8.6 ผู(ท่ีผู(ตรวจราชการกระทรวงพิจารณาให(ร&วมคณะตรวจราชการ 
 8.7 สํานักตรวจและประเมินผล  คณะเลขานุการ 
ท้ังนี้อยู&ในดุลยพินิจของผู(ตรวจราชการกระทรวงท่ีกํากับดูแลเขตบริการสุขภาพนั้น 
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9. หนHวยรับการตรวจราชการและหนHวยรับการตรวจเย่ียม 
9.1 หนHวยรับการตรวจราชการ 

9.1.1 สํานักงานเขตบริการสุขภาพ   
9.1.2 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด   
9.1.3 โรงพยาบาลศูนยF โรงพยาบาลท่ัวไป   

9.2 หนHวยรับการตรวจเย่ียม 
9.2.1 สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ  
9.2.2 โรงพยาบาลชุมชน   
9.2.3 โรงพยาบาลส&งเสริมสุขภาพตําบล  
9.2.4 ศูนยFวิชาการ 
9.2.5 โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 

10. ระยะเวลาในการตรวจราชการ ตรวจราชการรายรอบปกติ ป�ละ 2 รอบ ได(แก& 
10.1 รอบท่ี 1 : กําหนดตรวจราชการ ระหว&างเดือน มกราคม – มีนาคม 2558 เพ่ือประเมินสภาพ

ป@ญหา แผนแก(ไขป@ญหา โครงสร(างระบบการทํางาน การกํากับติดตามงานด(านต&างๆ การบริหารจัดการและ
ระบบข(อมูลในภาพรวมจังหวัด การวิเคราะหFประเด็นท่ีเป1นความเสี่ยงและป@ญหาอุปสรรคท่ีทําให(การขับเคลื่อน
นโยบายหรือการแก(ไขป@ญหาไม&ประสบความสําเร็จ เพ่ือทีมตรวจราชการจะให(การสนับสนุนและให(
ข(อเสนอแนะต&อหน&วยรับการตรวจท่ีสามารถนําไปปรับปรุงแก(ไขได(อย&างเป1นรูปธรรม และข(อเสนอแนะเชิง
นโยบายต&อผู(บริหารในส&วนกลาง 

10.2 รอบท่ี 2 : กําหนดตรวจราชการระหว&างเดือน มิถุนายน – สิงหาคม 2558 เพ่ือติดตาม
ความก(าวหน(าผลการดําเนินงานตามประเด็นการตรวจราชการ การแก(ไขป@ญหาสุขภาพในพ้ืนท่ี และ
ข(อเสนอแนะจากการตรวจราชการรอบท่ี 1 รวมท้ังให(ข(อเสนอแนะต&อหน&วยรับการตรวจท่ีสามารถนําไป
ปรับปรุงแก(ไขในพ้ืนท่ีได(อย&างเป1นรูปธรรม และข(อเสนอแนะเชิงนโยบายต&อผู(บริหารในส&วนกลาง 

11. บทบาทผูEที่เกี่ยวขEองการตรวจราชการ และข้ันตอนการตรวจราชการ 

10.1 บทบาทหนHวยรับตรวจระดับจังหวัด 
 10.1.1 ข้ันเตรียมการตรวจราชการ (ก&อนลงตรวจราชการ) 
  1)  เตรียมข(อมูลการดําเนินงานตามแผนการตรวจราชการและแผนการแก(ไขป@ญหา

สุขภาพในพ้ืนท่ี 
  2) ประสาน และยืนยัน วัน เวลาในการตรวจราชการของจังหวัดกับ หัวหน(ากลุ&มตรวจ

ราชการเขตบริการสุขภาพ เพ่ือเตรียมความพร(อมรับการตรวจราชการ 
  3) ประสานงานหน&วยงานท่ีเก่ียวข(องภายในจังหวัด เพ่ือร&วมรับการตรวจราชการ ตามวัน 

เวลาท่ีกําหนด 
 10.1.2 ข้ันการตรวจราชการ 
 1) รับการตรวจราชการของทีมตรวจราชการ และอํานวยความสะดวกแก&ทีมตรวจราชการ  
 2) นําเสนอข(อมูล และตอบข(อซักถามของทีมตรวจราชการ ในประเด็นท่ีทีมตรวจราชการ

มีข(อสงสัย  โดยมีกรอบแนวทางการนําเสนอข(อมูลของจังหวัดในการตรวจราชการ ดังนี้ 
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2.1) การตรวจราชการ รอบท่ี 1 :  สถานการณFป@ญหาสุขภาพในพ้ืนท่ี และแผนการ
แก(ไขป@ญหาสุขภาพภาพรวมจังหวัด 
 2.2) การตรวจราชการ รอบท่ี 2 : ผลการดําเนินงานการแก(ไขป@ญหาสุขภาพในพ้ืนท่ี 
ป@ญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน และข(อเสนอแนะต&อส&วนกลาง 
ท้ังนี้ ข้ึนอยู&กับดุลยพินิจของผู(ตรวจราชการกระทรวง ท่ีกํากับดูแลแต&ละเขตสุขภาพ 

3) รับฟ@งและร&วมอภิปรายสรุปผลการตรวจราชการ และการให(ข(อเสนอแนะของผู(ตรวจ
ราชการเม่ือเสร็จสิ้นการตรวจ เพ่ือรับไปดําเนินการต&อไปในพ้ืนท่ี 

11.2 บทบาทผูEทําหนEาท่ีตรวจราชการกรม และ ผูEรHวมตรวจราชการจากสํานักในสังกัด
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 1) ข้ันเตรียมการตรวจราชการ (ก&อนลงตรวจราชการ) 
  1.1) ทําความเข(าใจเก่ียวกับประเด็นการตรวจราชการท่ีรับผิดชอบ 
  1.2) รวบรวม สรุปวิเคราะหF ข(อมูลผลการดําเนินงานและผลการสํารวจ การประเมินผล     

ท่ีกรมรับผิดชอบ ของแต&ละจังหวัดเพ่ือเตรียมการตรวจราชการในพ้ืนท่ี 
  1.3) ประสาน และยืนยัน วัน เวลาในการตรวจราชการของแต&ละจังหวัดภายในเขตบริการ

สุขภาพ  ในแต&ละรอบการตรวจกับหัวหน(ากลุ&มตรวจราชการเขตบริการสุขภาพ ของสํานักตรวจและประเมินผล 

  2) ข้ันการตรวจราชการ 
  2.1) ร&วมทีมในการตรวจราชการตามกําหนดการ 
  2.2) วิเคราะหFกระบวนการทํางานของจังหวัดในการนําแผนสุขภาพจังหวัดไปสู&การ

ปฏิบัติในพ้ืนท่ี และกลไกการบริหารจัดการในภาพรวมจังหวัด 
  2.3) วิเคราะหFกระบวนการทํางานในแต&ละประเด็นการตรวจราชการท่ีสําคัญ และ

ประเด็นท่ีเป1นป@ญหาอุปสรรคในพ้ืนท่ี โดยไม&นําตัวชี้วัด (KPI) ระดับกระทรวง เขต จังหวัด เป1นตัวต้ังในการทํางาน
และการตรวจราชการ 

2.4) ประมวล สรุปผลการวิเคราะหF ข(อ 2.2) และ 2.3) ร&วมกันระหว&างผู(ทําหน(าท่ี
ตรวจราชการกรมท่ีเป1นเจ(าภาพหลักและเจ(าภาพร&วม จากข(อมูล ข(อสังเกต และข(อเท็จจริงท่ีพบในพ้ืนท่ี เพ่ือ
จัดทําสรุปผลการตรวจราชการ ข(อเสนอแนะท่ีสําคัญต&อหน&วยรับการตรวจ และข(อเสนอแนะเชิงนโยบายต&อ
ผู(บริหารส&วนกลาง โดยสรุปนําเสนอผู(ตรวจราชการ และหน&วยรับการตรวจ พร(อมท้ังส&งเอกสารสรุปผลการตรวจ
ราชการ (ตก.1) ให(หัวหน(ากลุ&มตรวจราชการเขตบริการสุขภาพ ในวันสุดท(ายของการตรวจราชการแต&ละจังหวัด  

2.5) ประสานการสรุปประเด็นการตรวจราชการ และการให(ข(อเสนอแนะ ในการ
ดําเนินงาน กับหัวหน(ากลุ&มตรวจราชการเขตบริการสุขภาพ เพ่ือบันทึกในสมุดตรวจราชการของหน&วยรับตรวจ 

 3) ข้ันสรุปผลการตรวจราชการ 
  วิเคราะหFและจัดทํารายงานผลการตรวจราชการรายรอบ รายเขต ตามแผนการตรวจ

ราชการท่ีกําหนด ส&งกองแผนงานของกรม เพ่ือสรุปภาพรวมระดับกรม พร(อมท้ังส&งให(หัวหน(ากลุ&มตรวจ
ราชการเขตบริการสุขภาพของสํานักตรวจและประเมินผลเพ่ือสรุปภาพรวมระดับเขต  

11.3 บทบาทผูEรับผิดชอบประเด็นการตรวจราชการระดับกรม 
 วิเคราะหFสรุปผลการตรวจราชการภาพรวมประเทศในประเด็นท่ีรับผิดชอบ เสนอต&อ

คณะกรรมการประสานและติดตามผลการตรวจราชการ 5 คณะท่ีเก่ียวข(อง เพ่ืออภิปรายผลการตรวจราชการ 
และสรุปเป1นภาพรวมประเทศ และจัดทําข(อเสนอแนะเชิงนโยบายเสนอต&อผู(บริหารต&อไป 



12 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2558 

11.4 บทบาทกลุHมตรวจราชการ เขตสุขภาพ ท่ี 1-12 ของสํานักตรวจและประเมินผล 
   1) ข้ันเตรียมการตรวจราชการ (ก&อนลงตรวจราชการ) 

       1.1) ประสานหน&วยรับตรวจและคณะตรวจราชการ ในเรื่องแผนและกําหนดการตรวจราชการ 
       1.2) ประสาน และยืนยัน วัน เวลาในการตรวจราชการของแต&ละจังหวัดภายในเขตบริการ
สุขภาพ และการนัดหมายการเดินทาง กับคณะตรวจราชการและผู(ประสานการตรวจราชการระดับจังหวัด 

1.3) เตรียมข(อมูลเบ้ืองต(นเก่ียวกับพ้ืนท่ีท่ีจะเป1นประโยชนFในการตรวจราชการ เช&น 
ข(อมูลท่ัวไป ป@ญหาสุขภาพ  Best Practice เป1นต(น จัดทําเป1นบทสรุปผู(บริหาร (Executive summary)เสนอ
ต&อผู(ตรวจราชการกระทรวงประจําเขตตรวจราชการ  

   2) ข้ันการตรวจราชการ 
       2.1) ร&วมทีมในการตรวจราชการ 
       2.2) ประสานนัดหมายกําหนดการ และอํานวยความสะดวกให(กับคณะตรวจราชการ 

2.3) ประสานการจัดทําสรุปผลการตรวจราชการ และข(อเสนอแนะของผู(ทําหน(าท่ี
ตรวจราชการกรม/สํานัก เพ่ือรวบรวมและเตรียมข(อมูลท่ีเป1นประเด็นสําคัญจากการตรวจราชการให(ผู(ตรวจ
ราชการ สาธารณสุขนิเทศกF รับทราบและพิจารณาก&อนแจ(งต&อหน&วยรับการตรวจ 

       2.4) สรุปประเด็นการตรวจราชการ และข(อเสนอแนะท่ีผู(ตรวจราชการกระทรวง ให(กับ
หน&วยรับตรวจ โดยบันทึกในสมุดตรวจราชการของหน&วยรับตรวจ 

 3) ข้ันสรุปผลการตรวจราชการ 
  3.1) ประสานกับผู(ทําหน(าท่ีตรวจราชการกรม/สํานัก เพ่ือส&งรายงานสรุปผลการตรวจ

ราชการภาพรวมเขต (ตก.2) ในแต&ละรอบตามระยะเวลาท่ีกําหนด 
  3.2) รวบรวม ตรวจสอบ แก(ไข สรุปผลการตรวจราชการ จากผู( ท่ีทําหน(าท่ีตรวจ

ราชการกรม/สํานัก ให(ครบถ(วนตามแผนการตรวจราชการ เพ่ือส&งให(กลุ&มตรวจราชการ  สํานักตรวจและ
ประเมินผล ตามระยะเวลาท่ีกําหนด 

  3.3) จัดทําบทสรุปผลการตรวจราชการสําหรับผู(บริหาร (Executive Summary) 
ภาพรวมเขตในแต&ละรอบส&งให(กลุ&มตรวจราชการ  สํานักตรวจและประเมินผล ตามระยะเวลาท่ีกําหนด 

  3.4) จัดทําเอกสารรูปเล&มสรุปผลการตรวจราชการภาพรวมเขตในแต&ละรอบ (รอบ 
1,2) เพ่ือแจ(งให(หน&วยรับการตรวจ/กรม/สํานัก ท่ีเก่ียวข(องและผู(นิเทศนําไปใช(ประโยชนFในการติดตามผลการ
ดําเนินงานและพัฒนาปรับปรุงแก(ไขการทํางานในพ้ืนท่ีต&อไป 

  3.5) ประสานการรายงานผลการดําเนินงานตามข(อเสนอแนะของผู(ตรวจราชการในแต&
ละรอบ  จากหน&วยรับการตรวจราชการแต&ละจังหวัดในเขตบริการสุขภาพ  เพ่ือสรุปรายงานส&งกลุ&มตรวจ
ราชการ สํานักตรวจและประเมินผล ตามระยะเวลาท่ีกําหนด  และเป1นข(อมูลในการติดตามความก(าวหน(าใน
การตรวจราชการรอบถัดไป 

 
----------------------------------------------------------- 



 

 

 

สรุปกรอบประเด็นการตรวจราชการ 
กระทรวงสาธารณสุข 

ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2558 



แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2558 

สรุปกรอบประเด็นการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2558 

การตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2558 ประกอบด!วย 2 
ภารกิจ   5 ด!าน 10 หัวข!อ 13 ประเด็นการตรวจราชการท่ีมุ.งเน!น  

2 ภารกิจ 5 ด!าน 10 หัวข!อ 13 ประเด็นการตรวจราชการท่ีมุ.งเน!น 

1. การตรวจ
ติดตาม
นโยบาย
เป0าหมาย
ยุทธศาสตร1
กระทรวง 
และแก!ไข
ป4ญหาพ้ืนท่ี 

1. การพัฒนาสุขภาพตาม
กลุ.มวัยและระบบ
ควบคุมโรค 

1. การพัฒนาสุขภาพตาม
กลุ.มวัย 

1. การบริหารงานส.งเสริมสุขภาพและ
ป0องกันโรคตามกลุ.มวัย 

2. ระบบควบคุมป0องกันโรค 2. ระบบการควบคุมป0องกันโรคในพ้ืนท่ีท่ีได!
มาตรฐาน 

2. การพัฒนาระบบ 
บริการ 

3. ระบบบริการปฐมภมู ิ 3. อําเภอท่ีมี District Health System 
(DHS) ท่ีเช่ือมโยงระบบบริการปฐมภูมิกับ
ชุมชนและท!องถ่ินอย.างมีคุณภาพ 

4. ระบบบริการทุติยภมูิและ
ตติยภมู ิ

4. การส.งต.อผู!ปOวยออกนอกเขตสขุภาพ
ลดลง 

2 . การบริหารจัดการ 5. การบริหารการเงินการ
คลัง 

5. ประสิทธิภาพของการบริหารการเงิน  
6. หน.วยบริการในพ้ืนท่ีมีต!นทุนต.อหน.วยไม. 
    เกินเกณฑ1เฉลีย่กลุ.มระดับบริการ  

6. การบริหารยาและ
เวชภัณฑ1 

7. การบริหารจัดการด!านยาและเวชภัณฑ1ท่ี 
    ไม.ใช.ยาอย.างมีประสิทธิภาพ    
    สมเหตุสมผล และมีจริยธรรม 

7. ธรรมาภิบาล 8. การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 

4. การคุ!มครองผู!บริโภค
ด!านบริการ อาหาร และ
ผลิตภณัฑ1สุขภาพ และ
ด!านสิ่งแวดล!อมสุขภาพ
และสิ่งแวดล!อมท่ีมี
ผลกระทบต.อสุขภาพ 

8. ระบบการคุ!มครอง
ผู!บริโภคด!าน บริการ 
อาหารและผลิตภัณฑ1
สุขภาพ 

9. การพัฒนากลไกการดําเนินงานและผล
การดําเนินงานคุ!มครองผู!บริโภคด!าน
บริการ อาหารและผลิตภณัฑ1สุขภาพ 

9. ระบบการคุ!มครอง
ผู!บริโภคด!านสิ่งแวดล!อม
สุขภาพ 

10.คณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัด
(อสธจ.) ดําเนินงานตามอํานาจหน!าท่ีและ
แนวทางท่ีกําหนดได!อย.างมีประสทิธิภาพ 

2. การตรวจ
ราชการแบบ
บูรณาการ
ร.วมกับสํานัก
นายก 

   รัฐมนตร ี

5. การตรวจราชการแบบ
บูรณาการร.วมกับสํานัก
นายกรัฐมนตร ี

10. ตรวจราชการแบบบูรณา
การร.วมกับสํานัก
นายกรัฐมนตร ี

11. โครงการบูรณาการระบบบรหิารจัดการ
ความปลอดภัยอาหารในส.วนภมูิภาพชค 

12. โครงการพัฒนามาตรฐานการผลิต
อาหารแปรรูปท่ีบรรจุในภาชนะพ!อม
จําหน.ายเข!าสู.มาตรฐาน Primary GMP 

13. โครงการแก!ไขป4ญหาผู!เสพ ผู!ติดยาเสพ
ติด และการสร!างและพัฒนาระบบ
รองรับการคืนคนดีให!สังคม (Demand) 

 นอกจากนี้ บางคณะได!มีการจัดทําแนวทางการตรวจราชการประเด็นท่ีอาจเปZนป4ญหาเฉพาะพ้ืนท่ี เพ่ือให!
ผู!ตรวจราชการและคณะใช!ประโยชน1เปZนคู.มือแนวทางในการตรวจติดตามประเด็นท่ีเปZนป4ญหาเฉพาะพ้ืนท่ี 
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กรอบแนวทางการตรวจราชการ 
กระทรวงสาธารณสุข 

ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2558 
คณะที่ 1-5 

 
 
 



 

กรอบแนวทางการตรวจราชการ 
กระทรวงสาธารณสุข 

ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2558 

คณะที่ 1 
การพัฒนาสขุภาพตามกลุ'มวัยและ 

ระบบควบคุมโรค 
- ประเด็นการตรวจราชการที่มุ'งเน-น 

• การบริหารงานส�งเสริมสุขภาพและป�องกันโรคตามกลุ�มวัย 
• ระบบการควบคุมป�องกันโรคในพ้ืนท่ีได&มาตรฐาน 

- ประเด็นการตรวจราชการเพ่ือให-คณะตรวจราชการแต'ละเขตพิจารณาตามสภาพ
ป2ญหาของพ้ืนที่ฯ 

 

 

กรมอนามัย 
กรมสุขภาพจิต 
กรมการแพทย6 

กรมควบคุมโรค 
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร6 สป. 

สํานักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข 
สํานักตรวจและประเมินผล 
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แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2558 

แนวทางการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจําป�งบประมาณ 2558  
(Inspection Guideline) 

คณะท่ี 1 : การพัฒนาสุขภาพตามกลุ4มวัยและระบบควบคุมโรค 
 
ประเด็นการตรวจราชการท่ีมุ4งเน:น 

1. การบริหารงานส4งเสริมสุขภาพและป>องกันโรคตามกลุ4มวัย 
2. ระบบการควบคุมป>องกันโรคในพ้ืนท่ีได:มาตรฐาน 

เป>าหมาย มาตรการการดําเนินงานในพ้ืนท่ี แนวทางการตรวจ ติดตาม ผลลัพธFท่ีต:องการ 

ประเด็นตรวจราชการท่ีมุ4งเน:น : (1) การบริหารงานส4งเสริมสุขภาพและป>องกันโรคตามกลุ4มวัย 
1.ทุกเขต/จังหวัดมี
กระบวนการบริหารส(งเสริม
สุขภาพและป+องกันโรคตาม
กลุ(มวัย 

1.1 การวิเคราะห
สภาพป�ญหา
สุขภาพ 

(1)  มีข2อมูลสถิติโรค/ป5จจัยท่ีมีต(อป5ญหา
สุขภาพ/ผลการดําเนินงานท่ีผ(านมา 
(2)  มีการวิเคราะห8จดัลําดับป5ญหา
สุขภาพในภาพรวมจังหวัด 

มีการวิเคราะห
และ
จัดลําดับป�ญหา
สุขภาพในภาพรวม 

 1.2 การจัดทําแผนสุขภาพ
ระดับเขต จังหวัดและอําเภอ 
และการบริหารงบประมาณงาน 
ส(งเสริมป+องกัน 

(1)  มีแผนยุทธศาสตร8สุขภาพเขต 
(2)  มีแผนงานส(งเสริมสุขภาพและ
ป+องกันโรคระดับจังหวัด 
(3) มีแผนปฏบัิติการและแผนงบประมาณ
ท่ีแสดงข2อมูลการดําเนินงานท้ังจังหวัด
จากทุกแหล(งงบประมาณ 
(4) มีแผนปฏบัิติการและแผน
งบประมาณท่ีแสดงข2อมลูการ
ดําเนินงานในภาพรวมอําเภอจากทุก
แหล(งงบประมาณ 

1. มีแผนยุทธศาสตร8
สุขภาพเขต 
2. มีแผนปฏิบัติการและ
แผนงบประมาณจังหวัด/
อําเภอ 
 

 1.3 การบรหิารจัดการระบบข2อมลู (1)  มีการจัดระบบข2อมลูเพ่ือการ
กํากับติดตามในระดับเขต 
(2) มีการจัดระบบข2อมลูเพ่ือการ
กํากับติดตามในระดับจังหวัด 

มีระบบข2อมลูในการ
กํากับติดตามผลการ
เนินงานระดับเขต/
จังหวัด 

 1.4 การนําแผนไปสู(การปฏบัิต ิ (1) มีการประชุมช้ีแจงกรอบแผน
ยุทธศาสตร8ระดับเขตให2ผู2บรหิารและผู2
ปฏิบัติทุกระดับรับทราบ 
(2) มีการประชุมช้ีแจงแผนงาน PP ระดับ
จังหวัดให2ผู2บริหารและผู2ปฏิบัติทุกระดับ
รับทราบ เพ่ือจัดทําแผนปฏิบัติการ 
(3) จังหวัดมีการตรวจสอบแผนปฏิบัติ
การระดับอําเภอให2สอดคล2องกับแผน
ระดับจังหวัดและเขต 

1. มีการประชุมช้ีแจง
แผนงานส(งเสริม
ป+องกัน ให2ผู2บริหาร/ผู2
ปฏิบัติรับทราบทุก
ระดับ 
2. มีการตรวจสอบ
แผนปฏิบัติการระดบั
อําเภอให2สอดคล2องกับ
แผนระดบัจังหวัดและ
เขต 
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แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2558 

เป>าหมาย มาตรการการดําเนินงานในพ้ืนท่ี แนวทางการตรวจ ติดตาม ผลลัพธFท่ีต:องการ 

1.ทุกเขต/จังหวัดมี
กระบวนการบริหารส(งเสริม
สุขภาพและป+องกันโรคตาม
กลุ(มวัย (ต(อ) 

1.5 การกํากับ ติดตาม
ประเมินผล 

(1) มีแผน / การสรุปผลตรวจ ติดตาม 
และประเมินผลระดับเขต 
(2) มีแผน / การสรุปผลตรวจ ติดตาม 
และประเมินผลระดับจังหวัด 
(3) มีแผน / การสรุปผลตรวจ ติดตาม 
และประเมินผลระดับอําเภอ 

1. มีแผนการตรวจ
ติดตามประเมินผล
ระดับเขต/จังหวัด/
อําเภอ  
2. มีสรุปผลการตรวจ 

2. ทุกจังหวัดมีกระบวนการ
ของการดาํเนินงานและ
ผลลัพธ8ตามกลุ(มวัย 5 กลุ(ม 
โดยให:ความสําคัญกลุ4มวัยท่ี
เปHนนโยบายสําคัญของ
รัฐบาล คือ กลุ4มวัยผู:สูงอายุ 
(สําหรับประเด็นการตรวจ
ราชการกลุ(มวัยอ่ืนให2พิจารณา
ตามสภาพป5ญหาในพ้ืนท่ี) 
 

(1) ร2อยละ 30 ของ
ผู2สูงอายุมีพฤติกรรมสุขภาพ
ผู2สูงอายุท่ีพึงประสงค8    
 

1. ผู:สูงอายุมีพฤติกรรมสุขภาพ
ผู:สูงอายุท่ีพึงประสงคF 
1.1 พัฒนาระบบกลไก การ
ดําเนินงาน ดูแลสุขภาพผู2สูงอายุใน
ระดับจังหวัด และพ้ืนท่ี 
1.2 การประเมินพฤติกรรม
สุขภาพผู2สูงอาย ุ 
1.3 พัฒนาผู2สูงอายุ ให2มีทักษะใน
การดูแลสุขภาพตนเอง และ
สนับสนุนกิจกรรมการปรบัเปลีย่น
พฤติกรรมสุขภาพผู2สูงอาย ุ
1.4 สนับสนุนกิจกรรมของ
เครือข(ายการดําเนินงานผู2สูงอาย ุ

1. มีการวิเคราะห8สถานการณ8ป5ญหา
ของผู2สูงอายุในระดับจังหวัดและพ้ืนท่ี 
2. มีการประเมินพฤติกรรมสุขภาพ
ผู2สูงอายุ (ตามสมดุบันทึกสุขภาพผู2สูงอายุ
เล(มสีฟ+า กระทรวงสาธารณสุข)  
3. มีแผนงาน โครงการท่ีสอดคล2องกับ
แผนงานส(งเสริมการปรับเปลีย่น
พฤติกรรมสุขภาพผู2สูงอายุให2มี
พฤติกรรมสุขภาพดี  
4. มีการพัฒนาทักษะกาย  ใจ ใน
ผู2สูงอายุกลุ(มเสี่ยง 
5. มีการสนับสนุนกิจกรรมของเครือข(าย
การดําเนินงานผู2สูงอายุ เช(น ชมรมผู2สูงอายุ 
/ วัดส(งเสริมสุขภาพ /ชมรมคลังสมอง 
6. มีการวิเคราะห8การบริหารจัดการ และ
ดําเนินงานตามบริบทของพ้ืนท่ี 
7. มีการวิเคราะห8ผลการดําเนินงานเชิง
ปริมาณ และเชิงคุณภาพ และป5ญหาท่ีเปJน
ผลกระทบต(อความสําเร็จตามเป+าหมาย 

1. ผู2สูงอายุมี
พฤติกรรมสุขภาพท่ี
พึงประสงค8และมี
คุณภาพชีวิตท่ีด ี
2. ผู2สูงอายุกลุ(มเสยีง
ได2รับการพัฒนาทักษะ  
กาย  ใจ  ร2อยละ 80 
 

(2) ร2อยละ 30 ของ DHS  มี
ระบบการดูแลผู2สูงอายุระยะยาว
และผู2สูงอายุท่ีต2องการการ
พ่ึงพิง (Long Term Care) ด2าน
สุขภาพ 

2.  DHS  มีระบบการดูแลผู:สูงอายุ
ระยะยาวและผู:สูงอายุท่ีต:องการการ
พ่ึงพิง (Long Term Care) ด:านสุขภาพ 
2.1 ส(งเสริมให2ชุมชน/ท2องถ่ินมี
ระบบการส(งเสริมและดูแล
สุขภาพผู2สูงอาย ุ
2.2 ชุมชนท2องถ่ินมีการส(งเสรมิ
สุขภาพและปรับสภาพแวดล2อม
ท่ีเอ้ือต(อผู2สูงอาย ุ

1. มีการวิเคราะห8สถานการณ8ป5ญหา
ของผู2สูงอายุในระดับจังหวัดและพ้ืนท่ี 
2. จังหวัดมีแผนงาน/โครงการท่ี
สอดคล2องกับแผนงานการดูแลผู2สูงอายุ
ระยะยาวและผู2สูงอายุท่ีต2องการการ
พ่ึงพิง (Long Term Care) ด2านสุขภาพ 
3. มีการดําเนินงานพัฒนาระบบการดูแล
สุขภาพผู2สูงอายุระยะยาวตามองค8ประกอบ 
  3.1 มีระบบการประเมิน/คัดกรองข2อมูล
ผู2สูงอายุตามกลุ(มศักยภาพตามความสามารถ
ในการประกอบกิจวัตรประจําวัน (Barthel 
Activities of Daily Living : ADL) / มีข2อมูล
ผู2สูงอายุท่ีจําเปJนต2องได2รับการดูแล
ช(วยเหลือระยะยาว 
  3.2 มีชมรมผู2สูงอายุผ(านเกณฑ8ชมรม
ผู2สูงอายุคุณภาพ 

1. มีตําบลดูแลและ
ส(งเสริมสุขภาพผู2สูงอายุ
ผ(านเกณฑ8อย(างน2อย 
ร2อยละ 30  
2. ตําบลมี
กระบวนการดูแลและ
ส(งเสริมสุขภาพ
ผู2สูงอายุร2อยละ 60  
3. ผู2สูงอายุได2รับการ
ดูแลจากผู2ดูแลท่ีมี
คุณภาพ มีความมั่นคง
ปลอดภัย 
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แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2558 

เป>าหมาย มาตรการการดําเนินงานในพ้ืนท่ี แนวทางการตรวจ ติดตาม ผลลัพธFท่ีต:องการ 

  3.3 มีผู2ดูแลผู2สูงอายุในชุมชนท้ังท่ี
เปJนทางการ (Formal) และไม(เปJน
ทางการ (Informal) 
  3.4  มีบริการการดูแลสุขภาพ
ผู2สูงอายุท่ีบ2านท่ีมีคุณภาพ (Home 
Health Care) จากสถานบริการสู(
ชุมชนโดยบุคลากรสาธารณสุขและ
ทีมสหวิชาชีพ 
  3.5  มีบริการส(งเสริมป+องกันทันต
สุขภาพในระดับตําบล 
  3.6  มีระบบการดูแลผู2สูงอายุ กลุ(มท่ี 
2 (ติดบ2าน) และผู2สงูอาย ุกลุ(มท่ี 3  
(ติดเตยีง) โดยท2องถ่ิน  ชุมชน มีส(วนร(วม 
4. มีการวิเคราะห8การบริหารจัดการ และ
ดําเนินงานตามบริบทของพ้ืนท่ี  
5. มีการวิเคราะห8ผลการดําเนินงาน
เชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ และ 
ป5ญหาท่ีเปJนผลกระทบต(อความสาํเร็จ
ตามเป+าหมาย 

 
หน4วยงานท่ีรับผิดชอบ     สํานักอนามัยผู2สูงอายุ   กรมอนามัย  กระทรวงสาธารณสุข 
ผู:รับผิดชอบ 
1.นายแพทย8เอกชัย   เพียรศรีวัชรา ตําแหน(ง  ผู2อํานวยการสํานักอนามัยผู2สูงอายุ  กรมอนามยั 

โทรศัพท8 02  590  4503   มอืถือ   081  600 8543   โทรสาร  02  590  4500 
E – mail :<ekachai.p@anamai.mail.go.th>, ekachaipien@hotmail.com 

2.นางวิมล   บ2านพวน   ตําแหน(ง  หัวหน2ากลุ(มพัฒนาระบบส(งเสรมิสขุภาวะผู2สูงอายแุละเครือข(ายสํานักอนามัยผู2สูงอายุ   กรม
อนามัย  กระทรวงสาธารณสุข โทรศัพท8 02  590  4508   มือถือ   081  444  2864  โทรสาร  02  590  4500  
E – mail : vimol.b@anamai.mail.go.th 

ผู:ประสานงาน  
  นางปpยะนุช ชัยสวัสดิ์(ปุrย)โทร.02 590 6255  มือถือ 0870904560   E – mail : pyanut.igm@hotmail.com 
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แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2558 

เป>าหมาย มาตรการการดําเนินงานในพ้ืนท่ี แนวทางการตรวจ ติดตาม ผลลัพธFท่ีต:องการ 

ประเด็นตรวจราชการท่ีสําคัญ : (2) ระบบการควบคุมป>องกันโรคในพ้ืนท่ีได:มาตรฐาน 
1. ร2อยละ 50 ของอําเภอ 
สามารถควบคุมโรคติดต(อสําคัญ
ของพ้ืนท่ีได2 (ไข2เลือดออก, หัด) 
2.ร2อยละ 50 ของอําเภอชายแดน
สามารถควบคุมโรคติดต(อสําคัญ
ของพ้ืนท่ีชายแดน 

มาตรการท่ี 1 : บูรณาการ
ระบบเฝ+าระวังโรคและภัย
สุขภาพให2ได2มาตรฐาน 5 
ระบบ (โรคติดต(อ, โรคไม(ติดต(อ
, โรคเอดส8, โรคจากการ
บาดเจ็บ, โรคจากการประกอบ
อาชีพและสิ่งแวดล2อม) 5 มิติ 
(ป5จจัยเสี่ยง, พฤติกรรมเสี่ยง, 
อัตราปuวย/อัตราตาย, ตรวจจับ
เหตุการณ8ผดิปกติ, มาตรการ
ป+องกันควบคุมโรค) 

รอบที 1 :  
1.จังหวัดมีแผนงาน/โครงการ ในการ
ดําเนินการป+องกันควบคุมโรคติดต(อท่ี
สําคัญ ได2แก( ไข2เลือดออก หัด และ
โรคตดิต(อสาํคัญในพ้ืนท่ีและ/พ้ืนท่ี
ชายแดน  
2. จังหวัดมีการประเมินการ
ดําเนินการป+องกันและควบคุม
โรคตดิต(อสาํคัญ และนําผลการ
ประเมินฯ มาปรับปรุงการดําเนินการ 
3. มีการสื่อสาร (ตามข2อ 1) ให2แก(
หน(วยงาน/บุคลากรเครือข(าย รวมถึง
ประชาชน ได2รบัทราบข2อมลู ข(าวสาร 
เพ่ือนําไปสู(การปฏิบัติ เฝ+าระวัง 
ควบคุม ป+องกันโรค 
รอบท่ี 2 :                                 
1) รายงานสถานการณ8โรคติดต(อสําคัญ
ของพ้ืนท่ีและ/พ้ืนท่ีชายแดนของจังหวัด 

1. จังหวัดสามารถ
ควบคุมการแพร(
ระบาดโรคติดต(อท่ี
สําคัญ : ไข2เลือดออก 
และ หัด ได2 
2. จังหวัดท่ีมีพ้ืนท่ี
ชายแดนระบุ
โรคตดิต(อสาํคัญและมี
มาตรการป+องกัน
ควบคุมโรค อย(างเปJน
ระบบ 

 

หน4วยงานท่ีรับผิดชอบ 
            กรมควบคุมโรค โดย สาํนักระบาดวิทยา, สํานักโรคตดิต(อท่ัวไป, สํานักความร(วมมือระหว(างประเทศ 
ผู:รับผิดชอบ : 
1.นพ. ธนรักษ8   ผลิพัฒน8  ตําแหน(ง ผู2อํานวยการสํานักระบาดวิทยา โทร. 0 2590 1776 
(มาตรการท่ี 1-2-3)  อีเมล8 : kepidem@gmail.com 
2.ร.ต.อ. นพ.รุ(งเรือง กิจผาติ  ตําแหน(ง ผู2อํานวยการสํานักโรคติดต(อท่ัวไป โทร. 0 2590 13160       
(มาตรการท่ี 3 ด(านช(องทาง) อีเมล8 : drrungrueng@hotmail.com 
3,พญ.บุษบัน เช้ืออินทร8                 ตําแหน(ง ผู2อํานวยการสํานักความร(วมมือระหว(างประเทศ    โทร 0 2590 3835 
(มาตรการท่ี 3 จังหวัดชายแดน) อีเมล8 : boosbun@gmail.com 
ผู:ประสานงาน  1.จินต8ศุจี กอบกุลธร  jinsujee kobkoonthorn  สํานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค 
                                                 โทร. 0 2591879   2 089-811-0927    อีเมล8 :   miss_oki@yahoo.com 
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แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2558 

ประเด็นการตรวจราชการเพ่ือให:คณะตรวจราชการแต4ละเขตพิจารณา 
ตามสภาพปVญหาของพ้ืนที่นอกเหนือจากประเด็นการตรวจราชการที่มุ4งเน:น 

1. การพัฒนาสุขภาพ : กลุ4มสตรีและเด็ก 
 

สถานการณF :  
กลุ(มมารดาและหญิงต้ังครรภ8 จากการตรวจราชการ ป� ๒๕๕๗  พบว(า อัตราส(วนการตายมารดาของ

ระดับประเทศ เท(ากับ ๑๘.๒๙ ต(อการเกิดมีชีพหนึ่งแสนคน  (เป+าหมายไม(เกิน ๑๕ ต(อการเกิดมีชีพแสนคน) แต(จาก
การสํารวจขององค8การอนามัยโลก  ป� ๒๕๕๖ เท(ากับ ๓๖.๗ ต(อการเกิดมีชีพแสนคน โดยอัตราส(วนการตายมี
แนวโน2มลดลงในภาพรวมของประเทศ  

สาเหตุการตายส(วนใหญ(มาจากหญิงต้ังครรภ8มีภาวะเสี่ยง (Thalassemia, โรคหัวใจ, Preeclampsia, HT, 
DM), มารดาตกเลือดหลังคลอด Amniotic fluid embolism และระบบบริการในโรงพยาบาลท่ีขาดคุณภาพในเรื่อง 
ระยะเวลาการรอคลอด/ICU/OR/LR ซ่ึงเกิดจากการจัดการด2านความเสี่ยงท่ีขาดประสิทธิภาพ และขาดการจัดการ
เม่ือมีภาวะเสี่ยงหรือฉุกเฉิน รวมท้ังระบบการส(งต(อหญิงต้ังครรภ8เสี่ยงจาก รพ.สต. รพช. รพท./รพศ. และกลไกการ
บริหารจัดการของMCH board ในทุกระดับ  

กลุ(มเด็กแรกเกิดถึง ๕ ป� ภาพรวมประเทศ มีพัฒนาการสมวัย ร2อยละ ๙๓.๒๘ (การตรวจราชการ ป� 
๒๕๕๗)   แต(จากการสุ(มสํารวจพัฒนาการเด็กอายุ ๐-๕ ป� ป�๒๕๕๗ โดยกลุ(มแม(และเด็ก สํานักส(งเสริมสุขภาพ เด็ก
อายุ ๐-๕ ป� พัฒนาการสมวัยร2อยละ ๗๒.๕  

สาเหตุส(วนใหญ(   เกิดจากการบริหารจัดการการบริการในคลินิกเด็กดี (WCC) ท่ีไม(เอ้ือต(อการบริการท่ีมี
คุณภาพ มีจํานวนเด็กท่ีเข2ารับบริการคับค่ัง บริการอย(างเร(งรีบ มีเวลาจํากัดในการให2บริการเฉพาะช(วงเช2า 
บุคคลากรไม(สามารถประเมินพัฒนาการของเด็ก ได2อย(างละเอียดและถูกต2องตามเทคนิค จึงไม(สามารถ Early 
Detection เด็กได2  ประกอบกับโรงพยาบาลชุมชนมีคลินิกกระตุ2นพัฒนาการเด็กล(าช2า เพียงร2อยละ ๔๐   

ดังนั้น เด็กท่ีมีพัฒนาการล(าช2าจึงไม(สามารถเข2าถึงบริการได2ครอบคลุม อีกท้ังความรู2 ทักษะผู2ให2บริการ ใน
การสอน ฝ�กทักษะพ(อ แม(เพ่ือให2มีความรู2ส(งเสริม และกระตุ2นพัฒนาการน2อยมาก เด็กจึงไม(ได2กระตุ2นพัฒนาการ 
และเปJนป5ญหาเรื้อรังในการเรียนรู2ต(อเนื่อง เม่ือเด็กเข2าสู(วัยเรียน อีกท้ังเด็กอายุ ๓  - ๕ ป�ส(วนใหญ(จะอยู(ในศูนย8เด็ก
เล็ก เด็กวัยนี้ควรได2รับฝ�กทักษะการคิด การใช2เหตุผล ฝ�กวินัยและความอดทนต(อการแก2ป5ญหา  

จากการประเมินตามเกณฑ8มาตรฐานศูนย8เด็กเล็กคุณภาพ  จํานวน ๑๕,๕๘๐ แห(ง  ผ(านเกณฑ8มาตรฐานฯ  
จํานวน ๙,๕๔๖ แห(ง  คิดเปJนร2อยละ๖๒.๑๑ (รายงานตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข,๒๕๕๗ ) พบป5ญหา 
อุปสรรคต(อการพัฒนาศูนย8เด็กเล็ก คือ ๑) ด2านความรู2 ทักษะของครูพ่ีเลี้ยง ขาดความรู2และทักษะในการส(งเสริม
พัฒนาการ และการจัดกิจกรรมการเรียนรู2ของเด็กตามวัย ๒) ขาดอุปกรณ8 สื่อในการส(งเสริมพัฒนาการและการจัด
กิจกรรมการเรียนรู2ของเด็ก เช(น ของเล(นท่ีใช2จัดกิจกรรมการคิดและการเชื่อมโยงอย(างมีเหตุ มีผล หนังสือนิทาน ๓) 
ความรู2และพฤติกรรมในการเลี้ยงดูเด็กของผู2ปกครองยังน2อย การเล(านิทานการเล(นกับลูกน2อยมาก  ส(วนใหญ(ปล(อย
ให2ลูกดูทีวีโดยลําพัง  ๔) ด2านสุขภาพ เด็กมีป5ญหาด2านโภชนาการ  ผอม และอ2วน มีป5ญหาฟ5นผุและพัฒนาการไม(
สมวัย โดยเฉพาะด2านภาษาและกล2ามเนื้อมัดเล็กซ่ึงเปJนพ้ืนฐานด2านสติป5ญญา 
 
ประเด็นการตรวจราชการ :  

1. ระบบการเฝ+าระวังพัฒนาการอายุ ๐-๕  ป�และการช(วยเหลือเด็กท่ีพัฒนาการล(าช2า 
2. ระบบและกลไกการจัดการป5ญหาแม(และเด็กระดับจังหวัด 
3. ระบบการจัดการช(วยเหลือหญิงต้ังครรภ8ท่ีมีความเสี่ยงและหญิงต้ังครรภ8ภาวะฉุกเฉิน 
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แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2558 

เป>าหมาย มาตรการการดําเนินงาน
ในพ้ืนท่ี 

แนวทางการตรวจ ติดตาม ผลลัพธFท่ีต:องการ 

ประเด็นตรวจราชการ  : (1) ระบบการเฝ+าระวังพัฒนาการอายุ ๐-๕  ป�และการช(วยเหลือเด็กท่ีพัฒนาการล(าช2า 

1. ร2อยละของเด็ก
แรกเกิด – 6 เดือน
กินนมแม(อย(างเดยีว 
ไม(น2อยกว(า ๕๐ 
2. ร2อยละเด็กอายุ 
18,30 เดือนได2รับ
การตรวจพัฒนาการ
ทุกราย 
3. ร2อยละเดก็อาย ุ
0-5 ป� มีพัฒนาการ
สมวัย ไม(น2อยกว(า๘๕ 
 

ระบบการส(งเสรมิพัฒนาการ
อายุ ๐-๕ ป�และการ
ช(วยเหลือเดก็ท่ีพัฒนาการ
ล(าช2าอย(างมปีระสิทธิภาพ 

 

ประเด็นการตดิตาม นิเทศ   รอบท่ี ๑ :  
๑. จังหวัดมีแผนงาน/โครงการ ในการดําเนินการพัฒนาการ
เจริญเติบโตและพัฒนาการเด็กอายุ ๐-๕ป� 
๒. มี Program manager คําสั่งแต(งตั้ง การมอบหมาย
งานและการดําเนินงานท่ีชัดเจน 
๓. มีการจัดอบรบความรู2 ทักษะให2กับผู2ปฏิบัติงานใน
ระดับ โรงพยาบาลชุมชนและโรงพยาบาลส(งเสริม
สุขภาพตําบล ตามหลักสูตรนักส(งเสริมพัฒนาการเด็ก
หลักสตูรเร(งรัด(5วัน) 
๔. มีการจัดระบบส(งเสรมิพัฒนาการอายุ  
๐ – ๕ ป� และการช(วยเหลือเด็กท่ีพัฒนาการล(าช2าอย(าง
มีประสิทธิภาพ ดังน้ี 
๔.๑ หญิงตั้งครรภ8ได2รับการดูแลและส(งเสริมแก2ไขภาวะ
โภชนาการโดยได2รับวิตามินเสริมธาตุเหล็กไอโอดีน 
และโฟลิกในช(วงไตรมาสแรก และการได2รับความรู2ใน
เรื่องอาหารท่ีมีคุณค(าครบ 5 หมู( เพ่ือช(วยลดทารกแรก
เกิดนํ้าหนักน2อย 
๔.๒ หญิงตั้งครรภ8รับความรู2และทักษะในการลดความเสี่ยง
ต(อพัฒนาการเด็ก เช(นการป+องกันคลอดก(อนกําหนด การ
สังเกตการดิ้นของทารกในครรภ8 
๔.๓ เด็กอายุ ๑๘,๓๐ เดือนได2รับการคัดกรองพัฒนาการอย(าง
ละเอียดทุกคน  ๆละอย(างน2อย ๕ นาทีด2วยเครื่องมือท่ีกรมวิชา 
การรับรอง หากพบเด็กพัฒนาการล(าช2าให2ส(งต(อไปยังคลินิก
กระตุ2นพัฒนาการเด็กล(าช2า ณ โรงพยาบาลแม(ข(ายทันที 
 ๔.๔. ให2ความรู2  ฝ�กทักษะ พ(อ  แม( แบบลงมือทํา ใน
การเลีย้งดูเด็กอย(างถูกต2องเหมาะ สมตามวัยตาม
มาตรฐานโรงเรียนพ(อ แม( โดยใช2สมุดบันทึกสุขภาพแม(
และเด็ก 
๕. จังหวัดมีการประเมินมาตรฐานคลนิิกเด็กดีและรับการ
ประเมินจากผู2ประเมินภายนอก (ทีมศูนย8อนามัยเขตขอดูจาก
รายงานและซักถามผู2รับผดิชอบ) 
๖. เด็ก อายุ 18,30 เดือน ได2รับการสุ(มตรวจประเมิน
พัฒนาการโดยนักส(งเสริมพัฒนาการเด็กท่ีได2รับการ
อบรมป�ละ ๒ ครั้ง (ครั้งท่ี๑ ดือนมนีาคม ครั้งท่ี ๒ 
กันยายน)  
๗. มีการจัดคลิกนิคสุขภาพเด็กดีเคลื่อนท่ีให2บริการนอก
สถานบริการฯ 
รอบที ๒ :  
๑ จังหวัดมีการประเมินการดําเนินงาน และนําผลการประเมิน 
ฯ มาปรับปรุง การดําเนินการ  

เด็ก 0-5 ป� ได2รบั
การเฝ+าระวัง
พัฒนาการ และ
การช(วยเหลือเด็ก
ท่ีพัฒนาการล(าช2า
อย(างมี
ประสิทธิภาพ 
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แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2558 

เป>าหมาย มาตรการการดําเนินงาน
ในพ้ืนท่ี 

แนวทางการตรวจ ติดตาม ผลลัพธFท่ีต:องการ 

๒.มีรายงานสถานการณ8เปรียบเทียบตามเป+าหมาย 
ป5ญหา อุปสรรค  
๓. มีมาตรการส(งเสรมิพัฒนาการเด็กกลุ(มเสี่ยง เช(น 
ทารกคลอดก(อนกําหนดทารกแรกเกิดนํ้าหนักน2อย มี
ภาวะขาดออกซิเจนเมื่อแรกคลอดเด็กเปJน
TSHThalassemia  ดาว8นซิลโดม  เด็กท่ีเกิดจากแม(ติด
เช้ือ เอช ไอ วี  เด็กมีความพิการต(างๆ 
4. รูปแบบ แนวทางการดาํเนินงานเฉพาะพ้ืนท่ี 

4. ศูนย8เด็กเล็กผ(าน
การประเมินมาตรฐาน
มีคุณภาพ ไม(น2อย
กว(าร2อยละ ๖๐ 

 

 

จังหวัดมีกระบวนการพัฒนา
ให2ศูนย8เด็กเล็กผ(าน
มาตรฐานศูนย8เดก็เล็ก
คุณภาพ 

 

ประเด็นการตรวจ  รอบท่ี ๑ :  
๑. จังหวัดมีแผนงาน/โครงการ ในการดําเนินการพัฒนา
ศูนย8เด็กเล็กโดยการมีส(วนร(วมกับท2องถ่ินในการ 
ดําเนินการ 
๒. มีการประเมินและรับรองมาตรฐานศูนย8เด็กเล็ก
คุณภาพ ๖ ด2าน  
๒.1 ด2านบุคลากรมสีุขภาพร(างกายและจิตใจท่ีดีและมี
ความรู2ในการเลี้ยงดเูด็ก  
2.๒ ด2านการเจรญิเติบโตของร(างกาย ด2วยการจัด
อาหารมื้อหลักตามหลักโภชนาการและอาหารเสรมิตาม
วัย สะอาดถูกหลักสุขาภิบาลอาหารและการดูแล
สุขภาพช(องปาก   
๒.3 ด2านพัฒนาการและการเรยีนรู2ตามช(วงวัย   
๒.4 ด2านการจัดสภาพแวดล2อมภายในและภายนอก
ศูนย8ฯ สะอาดและปลอดภัย 
๒.5 ด2านการป+องกันและควบคุมโรคติดต(อภายในศูนย8 
เช(น มือเท2าปากฯลฯ   
๒.๖ ด2านการมสี(วนร(วมของผู2ปกครอง ชุมชน ท2องถ่ิน 
และหน(วยงานท่ีเก่ียวข2อง 
๓. มีระบบการส(งต(อเด็กท่ีพัฒนาการล(าช2าได2รับการ
แก2ไขท่ีมีประสิทธิภาพ 
๔. มีการอบรมความรู2 ทักษะครูพ่ีเลี้ยง และพ่ีเลี้ยงเด็ก 
๕. มีการให2ความรู2 พ(อ แม( ตามมาตรฐานโรงเรียนพ(อแม( 

 

ประเด็นตรวจราชการ : (2) ระบบและกลไกการจัดการปVญหาแม4และเด็กระดับจังหวัด 

อัตราส(วนการตาย
มารดาไทยไม(เกิน ๑๕ 
ต(อการเกิดมีชีพแสนคน 

 

ระบบและกลไกการ
ดําเนินงานของคณะกรรมการ
อนามัยแม(และเด็กระดับ
จังหวัดอย(างเปJนรปูธรรมใน
การแก2ไขป5ญหาสุขภาพสตรี
ตั้งครรภ8 คลอด หลังคลอด
และเด็กปฐมวัย 

ประเด็นติดตามนิเทศ  รอบท่ี ๑ :  
๑.จังหวัดมีแผนงาน/โครงการ ในการดําเนินการอนามัย
แม(และเด็ก 
๓.หลักฐานการสอบสวนการตายมารดาและหาสาเหตุ
ในการป+องกัน พร2อมท้ังรายงานกรมอนามัย ภายใน ๑ 
เดือน (case management)เขต และมีการพัฒนา
ความรู2  ทักษะ 
๔. รายงาน MCH จังหวัดได'รับการประเมินคุณภาพจาก

ระบบการจัดการ
ช(วยเหลือหญิง
ตั้งครรภ8ท่ีมคีวาม
เสี่ยงและหญิงคลอด
ในภาวะฉุกเฉิน 



16 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2558 

เป>าหมาย มาตรการการดําเนินงาน
ในพ้ืนท่ี 

แนวทางการตรวจ ติดตาม ผลลัพธFท่ีต:องการ 

หน)วยงานภายนอก เช)น จาก MCH เขต 
๕. จังหวัดมีการประเมินการดําเนินงานและนําผลการ
ประเมินฯ มาปรับปรุงการดําเนินการ 
๖. มีการสื่อสาร ตามข'อ ๑ ให'แก)หน)วยงาน/บุคลากรเครือข)าย 
รวมถึงประชาชน ได'รับทราบข'อมูล ข)าวสาร เพ่ือนําไปสู)การ
ปฏิบัติ และเฝ;าระวัง ป�ญหา โดยดูจากทะเบียน และการซักถาม
ผู'รับผิดชอบ 
รอบที ๒ :  
๑. มีการอบรมผู'ปฏิบัติงานเพ่ือการดําเนินงานการดูแล
สตรตีั้งครรภ
แนวใหม)ตามข'อแนะนําองค
การอนามัยโลก
ในบริบทประเทศไทย (รายงานการอบรม) 
๒. จังหวัดมีการประเมินการดําเนินงาน และนําผลการ
ประเมินฯ มาปรับปรุงการดําเนินการ  
๓. มีรายงานสถานการณ
เปรียบเทียบตามเป;าหมาย 
ป�ญหา อุปสรรค วิธีการแก'ไขป�ญหา 

ประเด็นตรวจราชการ : (2) ระบบการจัดการช4วยเหลือหญิงต้ังครรภFท่ีมีความเสี่ยงและหญิงต้ังครรภFภาวะฉุกเฉิน 
๑.ร2อยละของหญิง
ตั้งครรภ8ได2รับการฝาก
ครรภ8ครั้งแรกเมื่ออายุ
ครรภ8≤ ๑๒สัปดาห8 
ไม(น2อยกว(า ๖๐ 
2. หญงิตั้งครรภ8ฝาก
ครรภ8คุณภาพครบ 5 
ครั้งตามเกณฑ8 

1. มีระบบการจัดการ
ช(วยเหลือหญิงตั้งครรภ8ท่ีมี
ความเสีย่งและหญิงคลอด
ในภาวะฉุกเฉิน 

 

  ประเด็นติดตามนิเทศ  รอบท่ี ๑ :  
๑.จังหวัดมีแผนงาน/โครงการ ในการดําเนินการ
จัดระบบบริหารความเสี่ยง 
2. ระบบการบริหารความเสี่ยงอย(างเปJนรูปธรรมต(อการดูแล
สุขภาพสตรีตั้งครรภ8และทารกในครรภ8(Risk Management) 
เช(น การคัดกรองครรภ8เสี่ยง การส(งต(อ การจัดโซนน่ิง
ผู2เช่ียวชาญด2านสูติฯ มีระบบ Fast tract  ครรภ8เสี่ยงได2รับการ
ดูแลโดยสูติแพทย8 โดยขอดูทะเบียนรายงาน หรือสังเกตการณ8
บริการหน2างาน 
รอบที ๒ :  
1. ประเมินผลการดําเนินงานและป5ญหาอุปสรรค 

จังหวัดมีระบบการ
บริหารความเสี่ยง
อย(างเปJนรูปธรรม
ต(อการดูแล
สุขภาพสตรี
ตั้งครรภ8และทารก
ในครรภ8ท่ีมีความ
เสี่ยงและหญิง
คลอดภาวะฉุกเฉิน 

 

หน4วยงานท่ีรับผิดชอบ   กลุ(มอนามัยแม(และเด็ก กรมอนามยั 
ผู:รับผิดชอบ 
๑. นายแพทย8สราวุฒิ   บุญสุข            ตําแหน(ง    หัวหน2ากลุ(มอนามัยแม(และเด็ก             โทรศัพท8  081-9081761  
                                                E-mail : wutmd39ju@hotmail.com 
๒. นางจินตนา    พัฒนพงศ8ธร  ตําแหน(ง    นักวิชาการสาธารณสขุชํานาญการพิเศษ  โทรศัพท8 02 5904426 
                                                E-mail :  Jin_pattana@yahoo.com 
๓ นางนงลักษณ8  รุ(งทรัพย8สิน    ตําแหน(ง    นักวิชาการชํานาญการพิเศษ                โทรศัพท8 02- 5904425  

E-mail  : Noi _55@hotmail.com 
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2. การพัฒนาสุขภาพ  :  กลุ4มเด็กวัยเรียน 
 

สถานการณF :  
ในป� พ.ศ.2556 ประเทศไทยมีเด็กวัยเรียนอายุ 5-14 ป� จํานวน 8,371,000 คน พบปVญหาสุขภาพท่ี

สําคัญด:านโภชนาการ คือ มีส4วนสูงระดับดีและรูปร4างสมส4วน เพียงร:อยละ 60.7 มีภาวะเริ่มอ:วนและอ:วน 
ร2อยละ 8.8 และเพ่ิมข้ึนเปJน ร2อยละ 9.5 ในป� พ.ศ.2557  

สาเหตุ เกิดจากพฤติกรรมการกินอาหารท่ีไม(ถูกต2อง ท้ังปริมาณและสัดส(วน คือ กินอาหารประเภทข2าว 
แป+ง น้ําตาล และไขมันสูง กินผัก ผลไม2น2อย รวมถึงค(านิยมในการกินอาหารแบบตะวันตกเพ่ิมมากข้ึน ได2แก( อาหาร
จานด(วน (fast food) อาหารขยะ (junk food) เคลื่อนไหวออกแรงและออกกําลังกายน2อยในแต(ละวัน ตลอดจนด่ืม
น้ําอัดลม และกินขนมกรุบกรอบ เปJนประจํา ส(งผลให2เด็กไทยมีป5ญหาฟ5นผุร2อยละ 52 การสํารวจ ในป� พ.ศ.2556 
พบว(าเด็ก ป.6 มีความชุกของโรคฟ5นผุร2อยละ 52 และมีภาวะเหงือกอักเสบร2อยละ 50 ซ่ึงจะต2องให2ความสําคัญใน
การดูแลสุขภาพช(องปากของเด็กนักเรียนไม(ให2เปJนโรคฟ5นผุต(อไป  

ในด2านพัฒนาการและเชาวน8ป5ญญาของเด็กวัยเรียน พบว(า เด็กไทยตํ่ากว(ามาตรฐานสากล โดยในป�พ.ศ.
2554 พบว(า เชาวน8ป5ญญาเด็กไทยอายุ 6-12 ป� มีคะแนนสติป5ญญาเฉลี่ยเท(ากับ 98.6 ตํ่ากว(าเกณฑ8
มาตรฐานสากลเล็กน2อย (IQ=100) และยังพบว(า มีเด็กกลุ(มท่ีมีป5ญหาระดับสติป5ญญาบกพร(อง (IQ<70) อยู(ร2อย
ละ 6.5 เม่ือเทียบกับมาตรฐานสากล คือ ไม(ควรเกินร2อยละ 2 และมีช(องว(างของสติป5ญญาระหว(างกลุ(มท่ีมี
สติป5ญญาดีกับกลุ(มท่ีมีป5ญหาสติป5ญญามาก นอกจากนี้เด็กไทยอายุ 6-11 ป� มีความฉลาดทางอารมณ8เท(ากับ 
45.12 ซ่ึงจัดอยู(ในระดับตํ่ากว(าเกณฑ8ปกติ (50 - 100) ซ่ึงเปJนข2อมูลการดําเนินการเฝ+าระวังป5ญหา IQ/EQ ในป�
พ.ศ. 2557 จากการรายงานตัวชี้วัดรอบเดือนแรก 

นอกจากนี้ ยังพบอุบัติเหตุจากการจมน้ําซ่ึงเปJนสาเหตุการตายท่ีสําคัญ ของเด็กอายุ 5-14 ป�     ในป� 
พ.ศ. 2556 พบร2อยละ 7.26 ต(อ 100,000 ประชากร ซ่ึงสูงกว(าทุกกลุ(มอายุ (ทุกกลุ(มอายุมีอัตราตาย 5.7 ต(อ 
100,000 ประชากร ในป� พ.ศ. 2556)  และพบว(า  ในกลุ(มเด็กไทยอายุตํ่ากว(า 15 ป� การจมน้ําเปJนสาเหตุการ
เสียชีวิตอันดับหนึ่ง ในทุกสาเหตุท้ังโรคติดเชื้อและไม(ติดเชื้อ อัตราการเสียชีวิตต(อประชากรแสนคน (ป� พ.ศ. 
2547 - 2556 อยู(ในช(วง 7.6-11.5 ) และมีจํานวนการเสียชีวิตเฉลี่ยป�ละ 1,243 คนหรือวันละ 3.4 คน 
(ค(าเฉลี่ยป� พ.ศ. 2547 - 2556) แม2อัตราการเสียชีวิตจะมีแนวโน2มลดลงอย(างต(อเนื่อง แต(ในกลุ(มวัยเรียนยังถือว(า
สัดส(วนการลดลงค(อนข2างช2า  

ป5จจัยเสี่ยงจากการจมน้ํามีความแตกต(างกันในแต(ละช(วงอายุ โดยในกลุ(มเด็กอายุตํ่ากว(า 5 ป� มักเกิดจาก
การเผอเรอชั่วขณะของผู2ปกครอง/ผู2ดูแลเด็ก ส(วนเด็กอายุต้ังแต( 5 ป�ข้ึนไป มักเกิดจากการไปเล(นน้ํา ประกอบกับ
การไม(รู2วิธีการเอาชีวิตรอดและวิธีการช(วยเหลือท่ีถูกต2อง และจากการประเมินผลของสํานักโรคไม(ติดต(อ ป�พ.ศ. 
2556 พบเด็กไทยอายุต่ํากว(า 15 ป� ว(ายน้ําเปJนเพียงร2อยละ 23.7 สามารถว(ายน้ําเพ่ือเอาชีวิตรอดได2เพียงร2อยละ 
4.4 
 เม่ือจําแนกการเสียชีวิตเปJนรายเขตบริการสุขภาพ  พบว(า   ในทุกเขตบริการสุขภาพมีอัตราการเสียชีวิต
ต(อประชากรเด็กแสนคน  สูงกว(าค(าเป+าหมายตัวชี้วัดท่ีกําหนด ยกเว2นเขตท่ี 1, 4 และ 12   
 
ประเด็นการตรวจราชการ :  

1. ภาวะโภชนาการในเด็กนักเรียน 
2. การแก2ป5ญหาการเสียชีวิตของเด็ก (อายุต่ํากว(า 15 ป�) จากการจมน้ําตาย 
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เป>าหมาย มาตรการการดําเนินงาน
ในพ้ืนท่ี 

แนวทางการตรวจ ติดตาม ผลลัพธFท่ีต:องการ 

ประเด็นตรวจราชการ  :  (1) ภาวะโภชนาการในเด็กนักเรียน 
1. ประชากร
กลุ(มเป+าหมาย : 
เด็กอายุ 5-14 ป� 
ในโรงเรียนทุกสังกัด 
มีอัตราเริ่มอ2วนและ
อ2วน ไม(เกินร2อยละ 
10 
 

1. การดําเนินการผ(าน
โรงเรียนส(งเสริม
สุขภาพแบบบูรณาการ  

 

1. มีแผนปฏิบัติการระดับเขตสุขภาพ
และระดับจังหวัด ร(วมกันระหว(าง
ศูนย8วิชาการท่ีเก่ียวข2อง (ศูนย8
อนามัย, สํานักป+องกันและควบคุม
โรค, ศูนย8สุขภาพจิต ฯลฯ) 

2. มี Program manager (PM) ระดับ
จังหวัด และอําเภอ 

3. มีการดําเนินงานของ PM ทุกระดับตาม
แผนปฏิบัติการ เช(น การพัฒนา
ศักยภาพ, Smart Kids Coacher, ครู 
ข. การสอนว(ายนํ้า, การประชุม
ถ(ายทอดนโยบายการดูแลสุขภาพ
นักเรียนระดับจังหวัด, การติดตาม 
ควบคุมกํากับ (เน2นหลักฐานเชิง
ประจักษ8 เช(น สรปุผลการดําเนินงาน
, รายงานประชุม ภาพกิจกรรม, 
โครงการ, โครงงาน และสรุปผลการ
ดําเนินงาน ฯลฯ) 

1. จํานวนโรงเรียนท่ีเข2า 
ร(วมโครงการเปJนโรงเรยีนส(งเสรมิ
สุขภาพแบบบูรณาการ มี  10 
องค8ประกอบ คือ        

 1. นโยบาย               
 2. การบริหารจัดการ      
 3. โครงการร(วมโรงเรยีน

และชุมชน       
 4. การจัดสิ่งแวดล2อม     
 5. อนามัยโรงเรียน        
 6. สุขศึกษา               
 7. โภชนาการ              
 8. ออกกําลังกาย        
 9. การให2คําปรึกษา       
 10. ส(งเสรมิสุขภาพ 

เน:นต:องผ4านเกณฑFประเมินขั้นดี           
ในองคFประกอบท่ี 7 และ 8 

 2. การจัดบริการสุขภาพ
ร(วมกับโรงเรียน 

1. มีการดําเนินงานค(ายปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมในกลุ(มเสี่ยง  

2. การคัดกรองนักเรียนเริม่อ2วนและอ2วน
ท่ีมีโรคประจําตัวและส(งต(อสถาน
บริการสาธารณสุข / รพ.สต.    

1. มี Smart Kids Coacher ใน
ระดับจังหวัดและโรงเรียน 

2. นักเรียนเข2าถึงระบบบริการ
และได2รับการดูแลสุขภาพทุก
ด2าน 

 3. การมีส(วนร(วมของ
ระบบสุขภาพระดับ
อําเภอ 
(DHS) 

1. มีระบบสุขภาพระดับอําเภอ (DHS) 
เรื่องการลดป5ญหาเด็ก เริ่มอ2วนและ
อ2วน และการป+องกันเด็กจมนํ้า 

2. มีเครือข(ายในชุมชนท่ีสนับสนุนการ
ดําเนินงาน เช(น อปท.  

1. โรงเรียนมีกิจกรรม การเรียนการ
สอนบูรณาการเรื่อง โภชนาการ 
อย(างน2อย 3 กลุ(มสาระ 1) สุข
ศึกษาและพละศึกษา 2) 
วิทยาศาสตร8 และ 3) การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี และมีหลักสตูรการ
สอนเรื่อง การป+องกันเด็กจมนํ้า  

2. อปท.ให2การสนับสนุน 
(งบประมาณ ) การดําเนินงานลด
ป5ญหาภาวะอ2วนและการป+องกัน
เด็กจมนํ้า ในพ้ืนท่ีดําเนินการ 

ประเด็นการตรวจราชการ : (2) การแก2ป5ญหาการเสียชีวิตของเด็ก (อายุต่ํากว(า 15 ป�) จากการจมนํ้าตาย 
อัตราการเสียชีวิต 
จากการจมนํ้าของ
เด็ก (อายุต่ํากว(า 
15 ป�) ไม(เกิน 6.5

1. สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดทุกแห(งสร2างการ
มีส(วนร(วมของโรงเรียน 
ท2องถ่ิน ชุมชน ในการ

ประเด็นติดตามนิเทศ : รอบท่ี 1 
1. จังหวัดมีการวิเคราะห8และนําเสนอ 
ข2อมูลการจมนํ้าเปJนรายอําเภอท้ังข2อมูล
เชิงปริมาณและคุณภาพ 

1. จังหวัดมีทีมผู2ก(อการดีตามท่ี
กําหนด 
2. จังหวัดมีจํานวนการเสียชีวิต
ลดตามท่ีกําหนด 
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แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2558 

เป>าหมาย มาตรการการดําเนินงาน
ในพ้ืนท่ี 

แนวทางการตรวจ ติดตาม ผลลัพธFท่ีต:องการ 

ต(อประชากรเด็ก
แสนคน 

ส(งเสรมิให2ผู2ปกครอง 
ผู2ดูแลเด็ก และเด็ก (1) รู2
และสามารถจัดการแหล(ง
นํ้าเสีย่ง (2) มีทักษะการ
เอาชีวิตรอดทางนํ้า (3) 
มีทักษะการช(วยเหลือ
และการปฐมพยาบาล
เบ้ืองต2น (4) รู2วิธีการใช2
อุปกรณ8ลอยนํ้าได2 

2. การค2นหา/สร2างทีม
เครือข(ายผู2ก(อการดี 
ป+องกันการจมนํ้า 

หมายเหต ุ: 
ผู2ก(อการดี (ระดับทองแดง) 
หมายถึง ทีม/หน(วยงานท้ัง
ภาครัฐและเอกชนท่ีมีการ
ดําเนินงานป+องกันการจมนํ้า
ในรูปแบบสหสาขา โดยใช2
ทรัพยากรท่ีมีในพ้ืนท่ี  โดยมี
การดําเนินงานอย(างน2อย 6 
องค8ประกอบดังน้ี 
1) สถานการณ8และข2อมลู 

2) การจัดการแหล(งนํ้า
เสี่ยง  

3) การดําเนินการในศูนย8
พัฒนาเด็กเล็ก     

4) การให2ความรู2 5) การ
เรียนการสอนหลักสตูร
ว(ายนํ้าเพ่ือเอาชีวิตรอด  

6) การสื่อสารประชาสัมพันธ8 
2. โรงเรียนมีกิจกรรมการ

เรียนการสอนเก่ียวกับ
การป+องกันการจมนํ้า  

2. จังหวัดมีการสนับสนุน/กระตุ2น/ร(วมกับ 
หน(วยงานภาคีเครือข(ายในการดําเนินงาน
ป+องกันเด็กจมนํ้า ตามองค8ประกอบผู2ก(อการ
ดีระดับทองแดง 
3. โรงเรียน* มีการส(งเสริมสนับสนุน 
- ให2นักเรียนมีความรู2เรื่องความปลอดภัย
ทางนํ้า  
- ให2นักเรียนมีทักษะการเอาชีวิตรอดทางนํ้า  
- ให2นักเรียนมีทักษะการช(วยเหลือและ
การปฐมพยาบาลเบ้ืองต2น  
- ให2นักเรยีนรู2วิธีการใช2อุปกรณ8ลอยนํ้าได2   
- จัดการสิ่งแวดล2อมให2มีความปลอดภัย
จากการจมนํ้า 
* หมายเหตุ กรณโีรงเรยีนไม(มีสระว(าย
นํ้า สามารถสอนฝ�กภาคปฏบัิติใน
ห2องเรียนได2 
 

ประเด็นติดตามนิเทศ : รอบท่ี 2 
1. จํานวนทีมผู2ก(อการดีในแต(ละจังหวัด
ตามท่ีกําหนด ดังน้ี  
- เขตพ้ืนท่ีเสี่ยงมาก (แดง): ร2อยละ 50 
ของจํานวนอําเภอในจังหวัด มีทีมผู2ก(อการ
ดี ระดับทองแดง อย(างน2อยอําเภอละ 1 
ทีม 
- เขตพ้ืนท่ีเสี่ยงปานกลาง (เหลือง) : ร2อย
ละ 30 ของจํานวนอําเภอในจังหวัด มีทีม
ผู2ก(อการดีระดบัทองแดง อย(างน2อยอําเภอ
ละ 1 ทีม 
- เขตพ้ืนท่ีเสีย่งน2อย (เขียว): มีทีมผู2ก(อการดี
ระดบัทองแดง อย(างน2อย 1 ทีม 
2. จํานวนการเสียชีวิตลดตามท่ีกําหนด 
- จังหวัดพ้ืนท่ีเสี่ยงมาก ลดลงร2อยละ 20 
- พ้ืนท่ีเสี่ยงปานกลาง ลดลงร2อยละ 10  
- พ้ืนท่ีเสี่ยงน2อย ลดลงอย(างน2อยป�ละ 1 คน 
3. ดูความก2าวหน2าการดําเนินงานต(อ 
จากรอบ 1 ในประเด็นโรงเรยีนม ี
กิจกรรมการเรียนการสอนเก่ียวกับการ 
ป+องกันการจมนํ้า 

3. โรงเรียนมีการดําเนินงาน
ป+องกันการจมนํ้า 
 

 

หน4วยงานท่ีรับผิดชอบ   กลุ(มอนามัยวัยเรียน  และสํานักโภชนาการ กรมอนามยั 
ผู:รับผิดชอบ  
1. แพทย8หญิงนภาพรรณ  วิริยะอุตสาหกุล  ผู2อํานวยการสํานักโภชนาการ 
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    โทรศัพท8 02 590 4328 / 081 421 1411   E-mail : napavkul@gmail.com 
2. ดร.แพทย8หญิงสายพิณ  โชติวิเชียร  หัวหน2ากลุ(มควบคุมป+องกันด2านโภชนาการ สํานักโภชนาการ 
    โทรศัพท8  02 590 4329  E-mail : saipin.c@anamai.mail.go.th 
3. นายแพทย8กิตติ  ลาภสมบัติศิร ิ หัวหน2ากลุ(มอนามัยเด็กวัยเรียนและเยาวชน  สํานักส(งเสริมสุขภาพ 
    โทรศัพท8  02 590 4191-2  E-mail :  kitti.l@anamai.mail.go.th 
ผู:ประสานงาน นายนุกูลกิจฯ กองแผนงาน กรมอนามัย โทร 02 590 4298  084 917 6222 E-mail : 
nukoonkij.p@anamai.mail.go.th 
 
3. การพัฒนาสุขภาพ  :  กลุ4มวัยรุ4น 
 

สถานการณF :  
อัตราการคลอดของหญิงอายุ 15-19 ป�ต(อหญิงอายุ 15-19 ป� พันคน มีแนวโน2มลดลง โดยพบว(าในป� 

2554 มีอัตราคลอดหญิงอายุ 15-19 ป�ต(อหญิงอายุ 15-19 ป�พันคน เท(ากับ 53.6 ในป� 2555  อัตราการ
คลอดของหญิงอายุ 15-19 ป� ต(อหญิงอายุ 15-19 ป�พันคน เท(ากับ 53.8 และในป� 2256 ป� มีอัตราคลอดหญิง
อายุ 15-19 ป� ต(อหญิงอายุ 15-19 ป� = 51.2  การด่ืมแอลกอฮอล8ในวัยรุ(น 15-19 ป� เพ่ิมข้ึนจากร2อยละ 
14.0 ใน พ.ศ. 2544 เปJนร2อยละ 16.0 ในพ.ศ. 2556 หรือเพ่ิมข้ึนร2อยละ 14.3 อายุเฉลี่ยท่ีด่ืมสุรา 20.3 ป� 
และมีสัดส(วนการด่ืมหนักมากกว(ากลุ(มอายุอ่ืนๆ ท่ีสําคัญคือ พบว(าการด่ืมแอลกอฮอล8เปJนป5จจัยท่ีทําให2เกิดป5ญหา
ต(างๆ ตามมา เช(น การมีเพศสัมพันธ8โดยไม(ได2ป+องกัน การต้ังครรภ8ไม(พร2อม อุบัติเหตุ และความรุนแรง เปJนต2น  

ความชุกของการสูบบุหรี่ของวัยรุ(นเปJนร2อยละ 22.4 โดยวัยรุ(นชาย สูบบุหรี่สูงกว(าเพศหญิง 17.2 เท(า 
(ร2อยละ 39.5 และ 2.3 ตามลําดับ) อายุเฉลี่ยท่ีเริ่มสูบบุหรี่เท(ากับ 15.3 ป� และเกือบครึ่งหนึ่งสูบบุหรี่ทุกวันและ
ประมาณ 3 ใน 4 มีอาการติดบุหรี่ และพบว(าวัยรุ(นท่ีมีป5ญหาดังกล(าว มีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ โดยพบว(าอายุ
เฉลี่ยของการมีเพศสัมพันธ8ครั้งแรกมีอายุน2อยลงจาก 15-16 ป� ในพ.ศ. 2545-2552 เปJนอายุ 12-15 ป� ใน 
พ.ศ. 2554 โดยพบว(าการต้ังครรภ8ของวัยรุ(นไทยในช(วง 14 ป�ท่ีผ(านมาเพ่ิมสูงข้ึน 1.4 เท(าจาก 36 ต(อประชากร 
1,000 คน ใน พ.ศ. 2556 มีแม(อายุ ตํ่ากว(า 20 ป� 133,176 คน หรือ 16.6 ของแม(ทุกกลุ(มอายุ พบวัยรุ(นทํา
แท2งป�ละ 300,000 คน และอัตราโรคติดต(อทางเพศสัมพันธ8ในวัยรุ(นอายุ 15-24 ป� เพ่ิมสูงข้ึนเกือบ 2 เท(าจาก 
46.2 ต(อประชากร 100,000 คน ใน พ.ศ. 2547 เปJน 95 ต(อประชากร 100,000 คน ใน พ.ศ. 2556 

ประเด็นการตรวจราชการ :  
1. การป+องกันการต้ังครรภ8ไม(พร2อมในวัยรุ(นและการต้ังครรภ8ซํ้า 

 2. การแก2ป5ญหาพฤติกรรมความเสี่ยงในวัยรุ(น 
เป>าหมาย มาตรการการดําเนินงานใน

พ้ืนท่ี 
แนวทางการตรวจ ติดตาม ผลลัพธFท่ีต:องการ 

ประเด็นการตรวจราชการ  :  (1) การป>องกันการต้ังครรภFไม4พร:อมในวัยรุ4นและการต้ังครรภFซํ้า 
1. อัตราการคลอดมี
ชีพในหญิงอายุ 15-
19 ป� (ไม(เกิน 50 ต(อ
ประชากรหญิงอายุ 
15-19 ป� 1,000 คน)  

1. โรงเรียน: สอนทักษะ
ชีวิต-เพศศึกษา / คัดกรอง- 
ช(วยเหลือกลุ(มเสีย่ง  
 
 
 
 

1. โรงเรียนมีการสอนเรื่องเพศศึกษา/
พฤติกรรมเสี่ยงในโรงเรียนตามเกณฑ8 โดย
ประกอบด2วย 
1.1 มีการเรียนการสอนเรื่องเพศศึกษา/
พฤติกรรมเสี่ยงในวัยรุ(น ท่ีบรรจุอยู(ใน
หลักสตูรของกระทรวงศึกษา โดยครูท่ีปรึกษา
หรือครูประจํารายวิชาเปJนผู2สอน เช(น วิชาสุข

1. โรงเรียนมีการสอนเรื่อง
เพศศึกษา/พฤติกรรมเสี่ยง
ในโรงเรียน ร2อยละ 20 
ของโรงเรียนในพ้ืนท่ี 
2. เด็กและเยาวชนอายุ 
15-24 ป� มีการป+องกัน
ตนเองโดยใช2ถุงยางอนามัย 
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เป>าหมาย มาตรการการดําเนินงานใน
พ้ืนท่ี 

แนวทางการตรวจ ติดตาม ผลลัพธFท่ีต:องการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศึกษา กิจกรรมโฮมรูม ฯลฯ 
1.2 มีกิจกรรมส(งเสริมพัฒนาผู2เรียนท่ีโรงเรียน
จัดให2สอดคล2องกับโอกาสวันสาํคัญต(างๆ เช(น วัน
เอดส8 วันวาเลนไทน8 ฯลฯ 1.3 กิจกรรมท่ี
โรงเรียนร(วมกับเครือข(ายสาธารณสุข จัด
กิจกรรมส(งเสริมป+องกัน ให2ความรู2 รณรงค8
เรื่องเพศศึกษา และพฤติกรรมเสี่ยงของวัยรุ(น   
2. โรงเรียนมรีะบบคัดกรองเด็กกลุ(มเสี่ยง 
เมื่อพบมีป5ญหาช(วยเหลือ-ส(งต(อ 
3. ระดับความสําเรจ็ในการพัฒนา รพช. ให2มี
บริการดูแลด2านสังคมจิตใจท่ีมีคณุภาพและ
เช่ือมโยงกับระบบบริการตามวัย 
4. บุคลากรเครือข(ายมีความรู2และทักษะใน
การดูแล ป+องกันแก2ไขพฤติกรรมเสี่ยงกลุ(ม
วัยรุ(นท่ีได2รับจากการถ(ายทอด โดยได2รับการ
สนับสนุนจากหน(วยงานส(วนกลาง ได2แก( 
มาตรฐานโรงเรียนส(งเสรมิสุขภาพ 

เมื่อมีเพศสัมพันธ8ครั้งล(าสดุ 
ร2อยละ 67 
 
 

 2. โรงพยาบาล : การ
จัดบริการเปJนมติร / การ
คุมกําเนิดในแม(วัยรุ(น 
 

1. โรงพยาบาลชุมชนมีศูนย8ให2คาํปรึกษา
คุณภาพ (Psychosocial Clinic) ตามเกณฑ8
ท่ีกําหนด ประกอบด2วย การดําเนินการครบ
ท้ัง 4 ด2าน คือ (1) ด2านบุคลากร (2) ด2าน
บริการ (3) ด2านการบูรณาการ (4) ด2านการ
ส(งเสริมป+องกันป5ญหาสุขภาพจิต  
และครอบคลุม 4 ประเด็นหลัก คือ  
(1) ท2องไม(พร2อม (2) ความรุนแรง (OSCC) 
(3) สุรา/ยาเสพตดิ (4) โรคเรื้อรัง/เอดส8  
2. วัยรุ(นอายุ 15-19 ป� ได2รับบรกิาร
คุมกําเนิดหลังคลอดหรือแท2งก(อนออกจาก
โรงพยาบาล 
3. โรงพยาบาลสังกัดสํานักงานปลดักระทรวง
สาธารณสุขผ(านเกณฑ8มาตรฐาน YFSH 
4. บุคลากรเครือข(ายมีความรู2และทักษะในการดูแล 
ป+องกันแก2ไขพฤติกรรมเสี่ยงกลุ(มวัยรุ(นท่ีได2รับจาก
การถ(ายทอด โดยได2รับการสนับสนุนจากหน(วยงาน
ส(วนกลาง ได2แก( (1) มาตรฐานคลินิกวัยรุ(น(ฉบับ
ปรับปรุง) (2) คู(มือการดําเนินงานสุขภาพวัยรุ(นแบบ
บูรณาการ (ฉบับปรับปรุง) (3) คู(มือแนวปฏิบัติการ
ดูแลแม(วัยรุ(น 
 
 
 

1. การตั้งครรภ8ซ้ําในวัยรุ(น
อายุ 15-19 ป� (ไม(เกิน
ร2อยละ 10) 
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เป>าหมาย มาตรการการดําเนินงานใน
พ้ืนท่ี 

แนวทางการตรวจ ติดตาม ผลลัพธFท่ีต:องการ 

ประเด็นการตรวจราชการ  :  (2) การแก2ป5ญหาพฤติกรรมความเสี่ยงในวัยรุ(น 
2. ลดความชุก
ผู2บรโิภคเครื่องดืม่
แอลกอฮอล8ใน
ประชากรอายุ 15-
19 ป� ภายในจังหวัด 
(ไม(เกินร2อยละ 13 ใน
ป� 2560) 
 

1. การบังคับใช2กฎหมาย
เครื่องดื่ม แอลกอฮอล8  
 

1. จังหวัดมีการดําเนินการตามมาตรการหลัก 
4 มาตรการดังน้ี 
   1) มาตรการควบคุมการเข2าถึงเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล8 
   2) มาตรการควบคุมการโฆษณาและ
ส(งเสริมการขายเพ่ือชักจูงใจให2ดื่ม 
   3)มาตรการสื่อสาร รณรงค8เพ่ือปรับเปลี่ยน
ค(านิยมและลดแรงสนับสนุนในการดื่ม 
   4) มาตรการระดับชุมชน 
โดยท้ัง 4 มาตรการดําเนินการภายใต2กลไกการ
บริหารจัดการระดับจังหวัด ผ(านคณะกรรมการ
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล8จังหวัด ซ่ึงมีผู2ว(า
ราชการจังหวัดเปJนประธานกรรมการ และ
นายแพทย8สาธารณสุขจังหวัดเปJนเลขานุการ 
ประกอบด2วยกิจกรรม 
  2. จังหวัดมีรายงานผลการเฝ+าระวังการกระทํา
ผิดกฎหมายและผลการบังคับใช2กฎหมาย
ควบคุมเครื่องดืม่แอลกอฮอล8 
ควบคุมเครื่องดืม่แอลกอฮอล8จังหวัด  

1. สัดส(วนของสถานศึกษา
ท่ีได2รับการตรวจว(าไม(มี
การกระทําผิดกฎหมาย
ควบคุมเครื่องดืม่
แอลกอฮอล8  
- ในสถานศึกษา ร2อยละ 
90 
- นอกสถานศึกษา ร2อยละ 
50 
 
 
 

 2. การแก2ไขป5ญหา
พฤติกรรมเสี่ยงของวัยรุ(น
โดยใช2กลไก DSH บูรณาการ
การดําเนินงานในพ้ืนท่ี 
 
 

1. มีการพัฒนาระบบสร2างเสรมิสขุภาพใน
กลุ(มเด็กวัยรุ(น โดยใช2กลไก DHS  
   1.1 อําเภอมีแผนงาน/กิจกรรมในชุมชนครบ 3 
กิจกรรม 1 แห(ง : 1 เขตสุขภาพ 
   1.2 อําเภอมีแผนงาน/มาตรการครบท้ัง 4 
มาตรการ 
2. มีการพัฒนาชุมชนต2นแบบในการส(งเสริม
สุขภาพและป+องกันป5ญหาด2านพฤติกรรม
เสี่ยงของวัยรุ(น 
3. อําเภอมีการพัฒนาพ้ืนท่ีสร2างสรรค8สําหรับ
วัยรุ(นและเยาวชนอย(างมสี(วนร(วม (อย(างน2อย 
1 แห(งต(อ 1 เขต 

1. วัยรุ(นในชุมชนมี
พฤติกรรมเสี่ยงลดลง 
2. การดาํเนินกิจกรรมเปJนไป
ตามเป+าหมายท่ีกําหนด 

หน4วยงานท่ีรับผิดชอบ 
   กลุ(มพัฒนาระบบแผนงานและงบประมาณ สํานักยุทธศาสตร8สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต 
ผู:รับผิดชอบ 
๑) พญ.เบ็ญจมาส  พฤกษ8กานนท8      ตําแหน(งผู2อํานวยการสํานักยุทธศาสตร8สุขภาพจิต     โทรศัพท8/025908571    
E-mail: benjamasprukkanone@gmail.com 
๒) นายเศรษฐา  ขุมทอง                 ตําแหน(งนักวิเคราะห8นโยบายและแผนชํานาญการ    โทรศัพท8/025908133 
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มือถือ  081 257 9028   E-mail: pbsd.mhs5@gmail.com  
๓) นางสาวนภาภรณ8   ช(อพฤกษา ตําแหน(ง นักวิเคราะห8นโยบายและแผน          โทรศัพท8 025908120   
E-mail: pbsd.mhs5@gmail.com 
ผู:ประสานงาน นางอนุสรา (ปุ+ย) กองแผนงาน กรมสุขภาพจิต 025908125/091 697 8668   
E-mail: psd.mhs4@gmail.com 
 

4. การพัฒนาสุขภาพ  :  กลุ4มวัยทํางาน 
 

สถานการณF :  

1. โรค NCD  อัตราตายด2วยกลุ(มโรค NCD ในช(วงป� 2552-2556 ยังคงมีแนวโน2มเพ่ิมข้ึน ผู2ปuวยเบาหวาน
และความดันโลหิตสูงยังมีสัดส(วนของการควบคุมสถานะของโรคได2ตํ่ากว(าร2อยละ 40 และ 50 ตามลําดับ และมี
ภาวะแทรกซ2อนทางไตเพ่ิมข้ึน ภาวะอ2วนยังคงเพ่ิมข้ึนอย(างต(อเนื่อง และพฤติกรรมเสี่ยงต(างๆ (ทานอาหารไม(
สมดุลย8 ไม(ออกกําลังกาย สูบบุหรี่ ด่ืมสุรา) ถึงแม2ว(าแนวโน2มลดลงแต(ยังไม(มากพอท่ีจะส(งผลให2อัตราตายลดลงและ
ควบคุมสถานการณ8ของโรคได2 

2. อุบัติเหตุทางถนน จากเป+าหมายทศวรรษความปลอดภัยทางถนน ในป� 2563 อัตราอุบัติเหตุทางถนนต2อง
ลดลงครึ่งหนึ่งของอัตราตายในป� 2554 ซ่ึงเม่ือป� 2554 อัตราตายเท(ากับ 21.86 ต(อแสนประชากร และในป� 
2556 อัตราตายเท(ากับ 22.89 ต(อแสนประชากร และในป�งบประมาณ พ.ศ.2557 (ตุลาคม 2556 – มิถุนายน 
2557) พบว(า อัตราตายจากอุบัติเหตุทางถนน เท(ากับ 15.52 ต(อแสนประชากร  
 
ประเด็นการตรวจราชการ :  

1.  การป+องกันควบคุมโรค NCD และป5จจัยเสี่ยง (สุรา ยาสูบ) 
 2.  การป+องกันอุบัติเหตุทางถนน 
 

เป>าหมาย มาตรการการดําเนินงานใน
พ้ืนท่ี 

แนวทางการตรวจ ติดตาม ผลลัพธFท่ีต:องการ 

ประเด็นตรวจราชการ  :  (1) การป>องกันควบคุมโรค NCD และปVจจัยเสี่ยง (สุรา ยาสูบ) 
1. อัตราปuวยราย
ใหม( โรคเบาหวาน 
และความดันโลหิต
สูง ไม(เพ่ิมข้ึน 
 
 

1. บูรณาการป+องกันผ(านตําบล
จัดการสุขภาพ (พ้ืนท่ีดาํเนินการ 
4 ตําบล ต(ออําเภอ รวม 3,630 
ตําบล) 
2. บูรณาการป+องกันใน
สถานท่ีทํางาน (Healthy 
work place)  
 

รอบ 1 : 
1. มีแผนการดําเนินการตําบลจัดการ
สุขภาพ 
2. มีกระบวนการหรือแผนการพัฒนา
ศักยภาพ อสม. นักจัดการสุขภาพ 
 

รอบ 2 : 
1. มีตําบลท่ีผ(านเกณฑ8ตําบลจัดการ
สุขภาพระดับดีข้ึนไป 
2. มีสถานท่ีทํางาน ท่ีดําเนินการบูรณการ
ป+องกันโรค NCD และป5จจัยเสี่ยง ต(อโรค NCD 

1. มีการบูรณการป+องกัน
โรค NCD และป5จจัย
เสี่ยง ต(อโรค NCD และ
อุบัติเหตุทางถนน ใน
ตําบลจัดการสุขภาพ 
และได2รับการประเมิน
ผ(านเกณฑ8ระดับดีข้ึนไป 
(ร2อยละ 70) 
2. มีการบูรณการป+องกัน
โรค NCD และป5จจัย
เสี่ยงต(อโรค NCD ใน
สถานท่ีทํางาน 
3. อัตราปuวยรายใหม( 
โรคเบาหวาน และความ
ดันโลหิตสูง ไม(เพ่ิมข้ึน 
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เป>าหมาย มาตรการการดําเนินงานใน
พ้ืนท่ี 

แนวทางการตรวจ ติดตาม ผลลัพธFท่ีต:องการ 

2. ผู2ปuวยเบาหวาน
และความดันโลหิต
สูง ควบคุมสถานะ
ความรุนแรงของ
โรคได2ดี (ควบคุม
ระดับนํ้าตาลใน
เลือดและความดัน
โลหิตได2ตามเกณฑ8 
จัดการตนเองลด
เสี่ยงต(อโรคหัวใจ
และหลอดเลือด ลด
ภาวะแทรกซ2อนทาง
ตา ไต เท2า ฯลฯ) 

1. บูรณาการจัดการโรคและลด
ป5จจัยเสี่ยง ผ(านคลินิก NCD 
คุณภาพ 
2. การประเมินและจัดการลด
เสี่ยงต(อโรคหัวใจและหลอดเลือด 
(CVD Risk) 

รอบ 1  
1. มีการทบทวน Gap ของการดําเนินงาน
คลินิก NCD คุณภาพในป�งบประมาณ 2557 
และมีแผนการพัฒนาคุณภาพระบบบริการ 
เพ่ือปpด Gap 

รอบ 2 
1. รายงานสรุปผลการประเมินรับรอง
คลินิก NCD คุณภาพ  
(เป+าหมาย : รพ. ระดับ A, S , M1, M2 ท่ีไม(
ผ(านการประเมินรับรองในป�งบประมาณ 
2557 และ รพ. ระดับ F1-F3 ร2อยละ 40) 
 

1. ผู2ปuวยโรคเบาหวานท่ี
ควบคุมระดับนํ้าตาลได2ดี 
ไม(น2อยกว(าร2อยละ 40 
2. ผู2ปuวยโรคความดันโลหิต
สูงท่ีควบคุมระดับความดัน
โลหิตได2ดีไม(น2อยกว(าร2อยละ 
50 
3. ผู2ปuวยด2วยโรคความดัน
โลหิตสูงและโรคเบาหวานท่ี
มีความเสี่ยงสูงมากต(อ CVD 
(≥ร2อยละ 30) ได2รับการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย(าง
เข2มข2นและ/หรือได2รับยาใน
การรักษาเพ่ือลดความเสี่ยง 
(ร2อยละ 50) 
7. ภาวะแทรกซ2อนใน
ผู2ปuวยเบาหวาน ไม(
เพ่ิมข้ึน 

ประเด็นการตรวจราชการ  :  (2) การป>องกันอุบัติเหตุทางถนน 
1. บูรณาการ
ป+องกันอุบัติเหตุทาง
ถนนในระดับอําเภอ 
ตําบล ผ(าน DHS 

1. การบริหารจัดการข2อมลู 
(Data management and 
analysis) 
2. การสอบสวนสาเหตุการ
บาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน 
(Accident Investigation) 
3. การลดพฤติกรรมเสี่ยง 
(Risk prevention and 
control) 
 
 

รอบ 1 
1. มีการวิเคราะห8และนําเสนอข2อมูลการ
บาดเ จ็บและเสีย ชี วิตจากข2 อมู ล เ ชิ ง
ปริมาณและเชิงคุณภาพ ช้ีป5จจัยเสี่ยงใน
ระดับจังหวัดร(วมกับทีมสหสาขา 
2. ดําเนินการขับเคลื่อนงานอุบัติเหตุทาง
ถนนผ(าน DHS  โดย 
2.1 วิเคราะห8ข2อมูลเพ่ือช้ีพ้ืนท่ีเสี่ยง 
สําหรับดําเนินการ DHS 
2.2 สนับสนุน/ผลักดันให2อําเภอ
ดําเนินการสอบสวนสาเหตุการเกิด
อุบัติเหตุ กรณีท่ีมีการเสียชีวิตทุกราย 
นอกเหนือจากเกณฑ8ของสํานักระบาด 
และมีการคืนข2อมลูให2กับพ้ืนท่ี/ชุมชน 
2.3 สนับสนุนให2อําเภอมีการขับเคลื่อน
งานป+องกันอุบัติเหตุทางถนน โดยใช2
กระบวนการ 5 ส 
2.4 มีการตดิตาม ประเมินผลการ
ดําเนินงานของอําเภอ DHS 
รอบ 2  
มีกระบวนการความร(วมมือในการป+องกัน
อุบัติเหตุทางถนนในระดับจังหวัด อําเภอ 
และตําบล 

 อุบัติเหตุทางถนนลดลง  
โดยเฉพาะสาเหตุจาก
การดื่มแอลกอฮอล8 (เมา
ไม(ขับ) โดยบูรณาการ
ผ(านกลไกของ DHS 
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หน4วยงานท่ีรับผิดชอบ 
กลุ(มยุทธศาสตร8และแผนงาน สํานักโรคไม(ตดิต(อ กรมควบคุมโรค 

ผู:รับผิดชอบ 
1. ดร.นพ.ภานุวัฒน8  ปานเกต ุ             ตําแหน(ง  ผู2อํานวยการสํานักโรคไม(ติดต(อ          

โทรศัพท8 : 0 2590 3982, 081 801 8896    E-mail : joongpank@yahoo.com 
2. พญ.จุรีพร  คงประเสริฐ  ตําแหน(ง  รองผู2อํานวยการสํานักโรคไม(ติดต(อ    

โทรศัพท8 : 0 2590 3985, 081 341 5408    E-mail : jurekong@gmail.com 
3. นางศรีเพ็ญ สวัสดมิงคล  ตําแหน(ง  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ      

โทรศัพท8 : 0 2590 3974, 086 383 9387    E-mail : sripen_ncd@yahoo.com 
ผู:ประสานงาน น.ส.พรทิพย8 ศิริภานุมาศ โทรศัพท8 : 0 2590  3264, 089-032-4599 E-mail : 

siporntip@gmail.com 
 

4. การพัฒนาสุขภาพ  : กลุ4มวัยสงูอายุ 
 

สถานการณF :  
จากความก2าวหน2าด2านการแพทย8และสาธารณสุขของประเทศไทย ทําให2อัตราการตายน2อยลง ประชากรมี

อายุยืนยาวมากข้ึน  ป5จจุบัน (19 กันยายน 2557) ไทยมีประชากร 64.9224 ล2านคน มีประชากรผู2สูงอายุ 60 
ป�ข้ึนไป เท(ากับ 10.0214 ล2านคน หรือคิดเปJนร2อยละ 15.4๔ จํานวนประชากรผู2สูงอายุ 65 ป�ข้ึนไป เท(ากับ 
6.7052 ล2านคน คิดเปJนร2อยละ 10.3๓ นั่นหมายถึงว(า ประเทศไทยถือเปJนสังคมผู2สูงอายุ (Aging Society)  

จากผลการประเมินพฤติกรรมสุขภาพท่ีพึงประสงค8ในผู2สูงอายุ พบว(ามีผู2สูงอายุเพียงร2อยละ 18.7 ท่ีมี
พฤติกรรมสุขภาพท่ีพึงประสงค8 จากเป+าหมายท่ีตั้งไว2 ร2อยละ 30  
  เม่ือแบ(งผู2สูงอายุตามความสามารถในการดูแลตนเองเพ่ือประกอบกิจวัตรประจําวัน (Activity of Daily 
Living) พบว(า ผู2สูงอายุ ร2อยละ 0.6 – 11.9  มีข2อจํากัด ในการทํากิจวัตรประจําวันพ้ืนฐาน(ทําเองไม(ได2) และ
ผู2สูงอายุต2องการความช(วยเหลือในการทํากิจวัตรประจําวันพ้ืนฐาน ถึงร2อยละ 15.5 ดังนั้น เม่ือสัดส(วนวัยแรงงาน
แปรผกผันกับวัยผู2สูงอายุ เปJนผลให2ผู2ท่ีจะมาช(วยเหลือดูแลผู2สูงอายุกลุ(มท่ีต2องพ่ึงพิงโดยบุคคลในครอบครัวอาจไม(
เพียงพอ จึงจําเปJนต2องจัดหาอาสาสมัครดูแลผู2สูงอายุมาช(วยเหลือดูแลเพ่ิมเติมในอนาคต  

ข2อเท็จจริงด2านเวชศาสตร8ผู2สูงอายุ ผู2สูงอายุมีลักษณะเวชกรรมท่ีไม(จําเพาะ (Atypical Presentation) มี
พยาธิสภาพหลายระบบ หลายอวัยวะในเวลาเดียวกัน การเจ็บปuวยเกิดข้ึนง(ายและไม(หายขาด รวมถึงมีป5ญหา
สุขภาพท่ีหลากหลายซับซ2อน ต2องการการดูแลท่ีตรงประเด็นป5ญหา โรคของผู2สูงอายุสูงอายุส(วนใหญ(จะเปJนโรค
เรื้อรังท่ีต2องดูแลระยะยาว ปuวยและตายด2วยโรคไม(ติดต(อเรื้อรัง (NCD) เพ่ิมข้ึน โรคท่ีเปJน Burden และเปJนสาเหตุ
การสูญเสียป�สุขภาวะอันดับสูงสุดในผู2สูงอายุ แบ(งเปJน เพศชายคือ หลอดเลือดสมอง ปอดอุดก้ันเรื้อรัง หัวใจขาด
เลือด เบาหวาน, และมะเร็งตับ ส(วนในผู2หญิง คือ หลอดเลือดสมอง เบาหวาน หัวใจขาดเลือด ต2อกระจก สมอง
เสื่อม อีกท้ังยังพบว(าผู2สูงอายุนั้นตายด2วย สาเหตุจากโรคมะเร็งเพ่ิมข้ึน 

คาดการณ8ว(า ในอีก 10 ป� ข2างหน2า (พ.ศ. 2564)  ประเทศไทยจะกลายเปJน “สังคมสูงวัยอย(างสมบูรณ8:  
Aged Society) และจากนั้นอีก 10 ป� ประเทศไทยจะกลายเปJน “สังคมสูงวัยระดับสุดยอด” (Super – Aged 
Society) จากสภาพป5ญหาและสถานการณ8ของผู2สูงอายุ ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอย(างรวดเร็ว ส(งผลกระทบทางด2าน
สุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม  โดยรวม การส(งเสริมสุขภาพ การป+องกันโรค ในผู2สูงอายุท่ียังมีสุขภาพดี ให2มีสุขภาพ
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แข็งแรง เพ่ือยืดเวลาท่ีจะเกิดการเจ็บปuวยเรื้อรัง  พิการ หรือทุพพลภาพออกไป รวมถึงการเตรียมการเพ่ือรองรับ
สภาพป5ญหาดังกล(าวจึงมีความสําคัญ   

สถานการณ8นี้ จะส(งผลต(อการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดบริการสุขภาพ การเตรียมกําลังคนท่ีต2องมี
ความสามารถเฉพาะทางสําหรับดูแลผู2สูงอายุมากข้ึน การป+องกันและชะลอโรค การดูแลรักษาหรือการฟ ¡นฟู จึงต2อง
ครอบคลุมทุกระดับต้ังแต(ปฐมภูมิจนถึงตติยภูมิ และต2องใช2องค8ความรู2เฉพาะทางเวชศาสตร8ผู2สูงอายุและวิทยาการ
ผู2สูงวัย  

รวมถึงการนํากรอบแนวคิดองค8รวมตามหลักวิทยาการผู2สูงวัย (Gerontology)เข2ามาใช2 เพ่ือให2ผู2สูงอายุ
ได2รับการดูแลรักษาท่ีถูกต2องเหมาะสมตามหลักวิชาการ และเพ่ือให2ผู2สูงอายุมีโอกาสในการเข2าถึงบริการสุขภาพท่ีมี
คุณภาพและเหมาะสมและเกิดประโยชน8แก(ผู2สูงอายุอย(างแท2จริง 
ประเด็นการตรวจราชการ  
     1. ประเด็นการตรวจราชการท่ีมุ4งเน:น  : ผู:สูงอายุมีพฤติกรรมสุขภาพผู:สูงอายุท่ีพึงประสงคF (ดู
รายละเอียดหน2า 10) 
     2. ประเด็นการตรวจราชการ :  

(1) ผู2สูงอายุได2รับการคัดกรอง/ประเมินสุขภาพท้ังทางร(างกายและจิตใจ 
(2) สถานบริการมีระบบการดูแลผู2สูงอายุท่ีครบวงจร 

เป>าหมาย มาตรการการดําเนินงานในพ้ืนท่ี แนวทางการตรวจ ติดตาม ผลลัพธFท่ีต:องการ 
ประเด็นตรวจราชการ : (1) ผู2สูงอายุได2รับการคัดกรอง/ประเมินสขุภาพท้ังทางร(างกายและจิตใจ 
1. ผู2สูงอายุได2รับ
การคัดกรอง/
ประเมินสุขภาพท้ัง
ทางร(างกายและ
จิตใจ ประกอบด2วย 
3 ด2าน ดังน้ี 
 1.1 การประเมิน
ความสามารถในการ
ทํากิจวัตรประวัตร
ประจําวัน (ADL)  
 1.2 การคัดกรองโรค
ท่ีเปJนป5ญหาสําคัญ
และพบบ(อยใน
ผู2สูงอายุ ได2แก(  
(1) เบาหวาน 
(2) ความดันโลหิตสูง 
(3) ฟ5น (4) สายตา 
  1.3 การคัดกรอง
กลุ(ม Geriatric 
Syndromes ได2แก( 
(1) ภาวะหกล2ม  
(2) สมรรถภาพ
สมอง(MMSE) 

เขต/สสจ.ดําเนินการ: 
1. สร2าง Ageing Manager ในระดับ เขต 
จังหวัด อําเภอ ครบถ2วนทุกระดับ 
2. จัดทําแผนปฏิบัติการและรายช่ือ
ผู2รับผิดชอบอย(างชัดเจน 
3. จังหวัด อําเภอ ตําบล (รพ.สต.
,รพช,รพท/รพศ) เจ2าหน2าท่ีหลักของ
สถานพยาบาลแต(ละระดับเข2ารับ
การอบรมด2าน Ageing 
รพ.สต. มีบทบาท : 
1. ดําเนินการคัดกรอง/ประเมินผู2สูงอายุ 
(ตามแนวทางคู(มือคัดกรอง/ประเมิน
ผู2สูงอายุ ฉบับกระทรวงเล(มเขียว) 
สรุปผล จําแนกกลุ(ม พัฒนาทักษะกายใจ 
(โปรแกรมของกรมอนามัย) และส(งต(อไป
ดูแลท่ี รพช. 
รพช. มีบทบาท : 
1. ยืนยัน/คัดกรองซํ้า 
(Rescreening) และให2บริการ: 
* ปกติ : ส(งเสรมิ/ป+องกัน/เฝ+าระวัง 
* เสี่ยง: ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
* ปuวย: รักษาเบ้ืองต2น ท่ี รพช. 
 โดยจะประเมินซํ้า หรือใช2ข2อมูลการคัด

1. ทะเบียนรายช่ือ Ageing Manger 
ระดับ เขต จังหวัด อําเภอ 
2. การดําเนินงาน และการรับส(งต(อ
ผู2สูงอายุจากการคัดกรองและวิเคราะห8
จําแนกกลุ(มผู2สูงอายุ เพ่ือ 
* การส(งเสริมสุขภาพและเฝ+าระวังโรค
ในกลุ(มปกต ิ
* ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในกลุ(มเสีย่ง  
* การดูแลรักษา/ส(งต(อในกลุ(มปuวย 
 
 

1. มี Ageing Manger 
(Program manager) 
ครบถ2วนทุกระดับ ระดับละ 
1 – 2 คน สําหรับประสาน
และผลักดันแผนงาน/โครงการ 
2. ผู2สูงอายุ ได2รับการคัด
กรอง/ประเมินสุขภาพ 
ครบถ2วนท้ัง 3 ด2าน อย(าง
น2อยร2อยละ 60 
3. Care Plan: ผู2สูงอายุท่ี
ได2รับการคัดกรอง/
ประเมินและกรณีพบ
ป5ญหา ได2รับการส(งต(อ
เพ่ือรับการดูแล รักษา 
ฟ ¡นฟู ตามป5ญหา  
ร2อยละ 100 
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(3) การกลั้นป5สสาวะ 
(4) ภาวะโภชนาการ 
(5) ภาวะซึมเศร2า 
(6) ข2อเข(าเสื่อม 

กรองจาก รพ.สต. เพ่ือสรุปผลในภาพของ
อําเภอ สรุปผล การวิเคราะห8จําแนกกลุ(ม
ผู2สูงอายุเพ่ือการดูแลท่ีเหมาะสม และมี
แผนดําเนินการส(งต(อผู2ปuวยท่ีต2องรักษา
ในระดับ Tertiary ไปยัง รพท/รพศ ต(อไป   
รพศ/รพท. มีบทบาท :  
  ดูแล รักษา ฟ ¡นฟู ตามแนวทางการ
บริการสุขภาพผู2สูงอายุในสถาน
บริการสุขภาพ และส(งต(อเพ่ือดูแล
เฉพาะทางในด2านโรคเรื้อรังอ่ืนๆ  
 สสจ. มีบทบาท :     
  รวบรวมข2อมูลในภาพของจังหวัด 
วิเคราะห8สรุปผลในภาพของจังหวัด เพ่ือ
เตรียมแผนงาน/โครงการเพ่ือรองรับและ
แก2ไขป5ญหาในระดับจังหวัด 
เขตบริการสุขภาพ มีบทบาท : 
วิเคราะห8สรุปผลในภาพรวมเขต เพ่ือ
เตรียมแผนงาน/โครงการรองรับและแก2ไข
ป5ญหาผู2สูงอายุในระดับเขต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู:รับผิดชอบ    1. ผู2อํานวยการสํานักตรวจราชการกรมการแพทย8  โทร. 02-590-6330 
2. ผู2อํานวยการสถาบันเวชศาสตร8สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพ่ือผู2สูงอายุ กรมการแพทย8   
   โทร. /Fax 02-591 8277 

ผู:ประสานงาน     นางปpยะนุช ชัยสวัสดิ์     สถาบันเวชศาสตร8ผู2สูงอายุฯ โทร. 025906255   มือถือ 0870904560   
                        e-mail:  piyanut.igm@hotmail.com 
 

เป>าหมาย มาตรการการดําเนินงานในพ้ืนท่ี แนวทางการตรวจ ติดตาม ผลลัพธFท่ีต:องการ 
ประเด็นตรวจราชการ : (2) สถานบริการมรีะบบการดูแลผู2สูงอายท่ีุครบวงจร 
4. ร2อยละ 30 ของ
รพช./รพศ. /รพท. 
มีระบบการดูแล
ผู2สูงอายุท่ีครบวงจร  
 4.1 โรงพยาบาล
ชุมชนมีหน(วย
บริการผู2สูงอายุท่ี
ให2บริการประเมิน/
คัดกรองและรักษา
เบ้ืองต2น 
4.2 รพท./รพศ.มี
หน(วยบริการ
ผู2สูงอาย ุ 

เขต/จังหวัด : 
 ประสานงานกับสถานบริการ เพ่ือ
วางแผนการรับและส(งต(อผู2สูงอายุ
ระหว(างสถานบริการทุกระดับ 
รพ.สต. : 
  มีการดําเนินการคัดกรองสุขภาพ
ผู2สูงอายุเพ่ือค2นหากลุ(มเสี่ยงและส(ง
ต(อไปให2 รพช. เพ่ือประเมินและยืนยนั 
รพช. : 
1. แผนการดาํเนินงาน และ
ความก2าวหน2าในการจัดบริการสุขภาพ
ผู2สูงอายุในโรงพยาบาลชุมชน  
• การพัฒนาบุคลากรด2านการดูแล
รักษาผู2สูงอายุ : แพทย8 พยาบาล  

1. มีคณะทํางานขับเคลื่อนประเดน็การ
พัฒนาระบบบริการสุขภาพผู2สูงอาย ุโดย
มีเจ2าหน2าท่ีทุกระดบัเปJนคณะทํางาน 
(อาจเปJนชุดเดียวกันกับประเด็นการคัด
กรองป5จจัยเสี่ยงฯ) 
2. มีแผนปฏิบัติการฯและผู2รับผดิชอบ
ท่ีชัดเจน 
รพช. 
1. จัดบริการหน(วยบริการสุขภาพ
ผู2สูงอายุท่ีเน2นการให2บริการประเมิน/คัด
กรอง ส(งเสริมป+องกัน และรักษา
เบ้ืองต2น ตามเกณฑ8คลินิกผู2สูงอายุ 
2. สรุป/วิเคราะห8ผล จากการคัดกรอง/
ประเมินสุขภาพผู2สูงอายุ  

1. ร2อยละ 30 ของรพช.
มีหน(วยบริการผู2สูงอายุท่ี
ให2บริการประเมิน/คัด
กรองและรักษาเบ้ืองต2น  
2. ร2อยละ 95 ของรพท./
รพศ.มีหน(วยบริการ
ผู2สูงอาย ุ
3. Care Plan ของ
ผู2สูงอายุรายคน และราย
กลุ(ม : ผู2สูงอายุท่ีได2รับ
การคัดกรอง/ประเมินและ
กรณีท่ีพบป5ญหา ได2รับ
การส(งต(อเพ่ือรบัการดูแล 
รักษา ฟ ¡นฟู ตามป5ญหา 
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สหสาขาวิชาการ 
• การพัฒนาด2านสถานท่ีและ
สภาพแวดล2อมท่ีเหมาะสมและเอ้ือต(อ
ผู2สูงอายุ 
2. ผลงานการให2บริการคัดกรอง
ป5ญหาสุขภาพของผู2สูงอายุ ตาม
เกณฑ8คลินิกผู2สูงอายุสําหรับ รพช. 
3. ผลการคัดกรองป5ญหาสุขภาพท่ีพบ
บ(อย และ Geriatric Syndromes 
รายไตรมาส  
4. ผลการรับผู2สูงอายุกลุ(มเส่ียงจาก 
รพ.สต. และการส(งต(อ รพศ. ในกรณท่ีี
ต2องได2รับการดแูลรักษาเฉพาะทาง  
5. Care Plan ผู2สูงอายุรายคน และ
รายกลุ(ม 
รพศ./รพท. : 

1.  แผนการดําเนินงาน และความก2าวหน2า
ในการจัดบริการสุขภาพผู2สูงอายุ 
• การพัฒนาบุคลากรด2านการดูแลรักษา
ผู2สูงอายุ : แพทย8 พยาบาล สหสาขาวิชา
การการพัฒนาเทคโนโลยีและระบบการ
บริการสุขภาพผู2สูงอาย ุ
• การพัฒนาด2านสถานท่ีและ
สภาพแวดล2อมท่ีเหมาะสมและเอ้ือต(อ
ผู2สูงอาย ุ
2. ผลงานการให2บริการคัดกรองป5ญหา
สุขภาพของผู2สูงอายุ และการ
จัดบริการ ตามแนวทางและเกณฑ8
คลินิกผู2สูงอายุสําหรับ รพศ./รพท. 
3. ผลการคัดกรองระดับตติยภูมิ และ
การดูแลป5ญหาสุขภาพท่ีพบบ(อย 
และ Geriatric Syndromes 
รายไตรมาส  
4. ผลการรับผู2สูงอายุกลุ(มเส่ียงจาก
การประเมิน/คัดกรองโดย รพช. 
5. Care Plan ผู2สูงอายุรายคน และ
รายกลุ(ม 
6. การส(งต(อและจัดบริการ ดูแล 
รักษา ฟ ¡นฟู ตามป5ญหา 

3. จัดทํา Care Plan ผู2สูงอายุรายคน และ
รายกลุ(ม เพ่ือมีแนวทางการจัดบริการท่ี
เหมาะสมตามป5ญหาของแต(ละคน 
รพศ./รพท. 
1. จัดเตรียมหน(วยบริการสุขภาพ
ผู2สูงอายุตามเกณฑ8คลินิกผู2สูงอายุ 
2. Care Plan ผู2สูงอายรุายคน และราย
กลุ(ม 
3. รายงานผลการดูแล การรักษา/และ
การส(งกลับยังชุมชนเพ่ือการดูแล
ต(อเน่ืองในชุมชนต(อไป 

ร2อยละ 100 
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หัวข:อ : กลุ4มคนพิการ 
 

สถานการณF :  
รายงานการสํารวจความพิการป� ๒๕๕๕ มีคนพิการประมาณ ๑.๕ ล2านคน คิดเปJนร2อยละ ๒.๒ ของ

ประชากร ผลสํารวจพบคนพิการมีความต2องการความช(วยเหลือเพ่ิมเติมจากรัฐร2อยละ ๘๐.๘ โดยในด2านสุขภาพ 
พบว(า ร2อยละ ๑๑.๑ คนพิการต2องการเข2ารักษาในโรงพยาบาลได2สะดวก และร2อยละ ๑๗.๘ ต2องการให2พยาบาล
เยี่ยม/ดูแลท่ีบ2านเม่ือจําเปJนรวมท้ังยังมีคนพิการท่ีมีความจําเปJนต2องได2รับอุปกรณ8เครื่องช(วยความพิการแต(ยังไม(ได2
รับร2อยละ ๑๕.๘ 

ประเด็นการตรวจราชการ : บูรณาการระบบการดูแลสุขภาพคนพิการการเคลื่อนไหว/ผู2ปuวยโรคหลอดเลือดสมองท่ีพ2น
ระยะวิกฤติ 

 

เป>าหมาย มาตรการการดําเนินงานใน
พ้ืนท่ี 

แนวทางการตรวจ ติดตาม ผลลัพธFท่ีต:องการ 

ประเด็นตรวจราชการ : บูรณาการระบบการดูแลสุขภาพคนพิการการเคลื่อนไหว/ผู2ปuวยโรคหลอดเลือดสมองท่ีพ2นระยะวิกฤติ                        
1. คนพิการทางการ
เคลื่อนไหว (ขาขาด) 
ได2รับบริการครบถ2วน 
ร2อยละ ๙๐ 

๑. ทบทวนสถานการณ8คน
พิการขาขาดป� ๒๕๕๗ และ
สํารวจคนพิการขาขาดราย
ใหม(ป�๒๕๕๘ในพ้ืนท่ี โดยใช2
แบบสํารวจสถานการณ8ท่ี
พัฒนาโดยศูนย8สิรินธรเพ่ือ
การฟ ¡นฟูฯ 

๑. ติดตามผลการดําเนินงานตาม
มาตรการท่ีกําหนด  
๒. สุ(ม/ขอดูข2อมูลการสํารวจสถานการณ8
คนพิการขาขาด ป� ๒๕๕๗/๒๕๕๘ 

๑. การสรุปผลการ
ดําเนินงานป�๒๕๕๗ 
๒. ข2อมูลคนพิการขาขาด
ท้ังหมดของจังหวัดและ
สถานการณ8ร2อยละการ
บริการครบถ2วนของป� 
๒๕๕๗ (เพ่ือเปJนฐานตั้งต2น
ในการดําเนินงานป�๒๕๕๘) 
๓. ข2อมูลคนพิการขาขาดราย
ใหม(และสถานการณ8 (การ
เข2าถึงบริการตรวจประเมิน 
ฟ ¡นฟู ได2รับขาเทียมหรือ
อุปกรณ8เครื่องช(วยคนพิการ
หรือไม(/มีขาเทียมชํารดุ
หรือไม() ท่ีได2จากการสํารวจ
ในพ้ืนท่ี  

๒. วิเคราะห8จําแนกข2อมลูคน
พิการขาขาดในจังหวัด และ
ลงสํารวจสถานการณ8 ใน
ระบบลงทะเบียนข2อมลูบุคคล
พิการขาขาด  
(http://amputee.nhso.go.
th/amputee) 

๑. ผู2รบัผิดชอบคีย8ข2อมูลในรายงาน
ผลการสํารวจและสถานการณ8ระดบั
จังหวัด จากระบบลงทะเบียนข2อมลู
บุคคลพิการขาขาด และตรวจสอบ
ความถูกต2อง กับรายงานท่ี
ผู2รับผิดชอบจัดทําหรือไม( 
๒. ดูฐานข2อมลู/โปรแกรมท่ี
ผู2รับผิดชอบใช2ในการจัดเก็บข2อมลู 
สรุปวิเคราะห8การดาํเนินงาน 

1. การจําแนกข2อมูลคน
พิการขาขาดในจังหวัด เช(น 
รายเก(า/รายใหม( ได2รับ
บริการแล2ว/ขาเทียมชํารดุ 
ตาย/ย2ายท่ีอยู( ไม(ต2องการ   
ขาเทียม/อุปกรณ8เครื่องช(วย 
เปJนต2น 
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เป>าหมาย มาตรการการดําเนินงานใน
พ้ืนท่ี 

แนวทางการตรวจ ติดตาม ผลลัพธFท่ีต:องการ 

 ๓. ส(งต(อคนพิการขาขาด เพ่ือ
เข2ารับบริการด2านกายอุปกรณ8
เทียม/อุปกรณ8เครื่องช(วยคน
พิการท่ีเหมาะสม  

๑. สสจ. มีแผนงาน/ระบบในการ
ดําเนินงานอย(างไร ภายหลังจากการ
สํารวจแล2ว มีระบบการดูแลคนพิการขา
ขาดอย(างไร มีป5ญหาอุปสรรคและการ
แก2ไขป5ญหาอย(างไร  
๒. ติดตามการตรวจ/ประเมิน
ศักยภาพ และกําลังการผลติขาเทียม 
รวมท้ังการสนับสนุนอุปกรณ8
เครื่องช(วยคนพิการจากงานเวชกรรม
ฟ ¡นฟู/กายอุปกรณ8/หน(วยงานในรพ.
จังหวัดท่ีเก่ียวข2อง 

๑. จังหวัดมีการดําเนินงาน
อย(างเปJนระบบ และมี
คณะกรรมการท่ีเก่ียวข2อง
ในการประสานงานภายใน
ระดับจังหวัด 
๒. ศักยภาพและกําลังการ
ผลิตขาเทียม และการ
สนับสนุนอุปกรณ8
เครื่องช(วยคนพิการท่ี
เพียงพอ/เหมาะสม/
ทันเวลา ต(อปรมิาณความ
ต2องการท่ีมีท้ังในระดับ
จังหวัดและจังหวัด
ข2างเคียงในเขตบริการ
สุขภาพเดียวกัน 

 ๔. กํากับ ติดตามการ
ดําเนินงานอย(างต(อเน่ือง 

- สสจ. มีแผนกํากับ ติดตามการ
ดําเนินงานอย(างไร 

- มีการกํากับ ติดตามอย(าง
เปJนระบบ  

2. ร2อยละ  ๘๐ ของ
จังหวัดในเขตบริการ
สุขภาพ มีการ
ดําเนินงานบูรณาการ
ระบบดูแลสุขภาพคน
พิการทางการ
เคลื่อนไหว/ผู2ปuวยโรค
หลอดเลือดสมอง 
ท่ีพ2นระยะวิกฤติ ผ(าน
เกณฑ8ระดับ ๓ 

๑. สสจ. สํารวจความพร2อม
ของสถานบริการทุกระดับใน
จังหวัด เพ่ือจัดทําแผนการ
ดูแลสุขภาพคนพิการ/ผู2ปuวย
โรคหลอดเลือดสมอง ท่ีพ2น
ระยะวิกฤติ อย(างมีส(วนร(วม 
ให2แล2วเสร็จในไตรมาส 1 
๒. สสจ. ทําหน2าท่ีเปJนศูนย8
ประสานงานและพัฒนาระบบ
การดําเนินงานในการบูรณา
การระบบดูแลสุขภาพคน
พิการ/ผู2ปuวยโรคหลอดเลือด
สมองท่ีพ2นระยะวิกฤต ิ
๓. สสจ. เปJนผู2รับผิดชอบหลัก 
(Project Manager) รวบรวม
ข2อมูล วิเคราะห8 ติดตามและ
รายงานผล 

- ตรวจติดตามผ(านสํานักตรวจ
ราชการ กรมการแพทย8 โดย
สอบถามข2อมูลจาก สสจ. ว(ามีการ
จัดทําแผนการดูแลสุขภาพคนพิการ/
ผู2ปuวยโรคหลอดเลือดสมอง ท่ีพ2น
ระยะวิกฤติอย(างมีส(วนร(วมในพ้ืนท่ี
หรือไม( และมีการดําเนินการตาม
แผนหรือไม( พร2อมท้ังผลการ
ดําเนินงานเปJนอย(างไร 

- เขตบริการสุขภาพมี
จังหวัดดําเนินงานบูรณา
การระบบดูแลสุขภาพคน
พิการทางการเคลื่อนไหว/
ผู2ปuวยโรคหลอดเลือดสมอง
ท่ีพ2นระยะวิกฤติ ผ(าน
เกณฑ8ระดับ ๓ * เพ่ือ
ส(งเสริมการเข2าถึงบริการ
ทางการแพทย8ของผู2ปuวย
และคนพิการ 
 

*หมายเหต ุสามารถดรูายละเอียดเกณฑ8 วัดระดับความสําเรจ็ของการดําเนินงานจาก Template ตัวช้ีวัดกระทรวง
สาธารณสุข/คู(มือการตรวจราชการ กลุ(มผู2สูงอายุและคนพิการ (สามารถ download เอกสารทาง www.snmrc.go.th) 
 
3. ร2อยละ ๑๐๐ ของ
สถานบริการ
เป+าหมาย มีการปรับ
สภาพแวดล2อม จัดสิ่ง

1. สสจ. สํารวจข2อมูล
สถานพยาบาล เป+าหมาย ได2แก( รพ
ศ./รพท. ตามรายช่ือท่ีกําหนด
เก่ียวกับสิ่งอํานวยความสะดวกให2

๑. ประเมินโดยใช2เกณฑ8ตามคู(มือการ
ประเมิน โดยสํานักผู2ตรวจราชการ 
กรมการแพทย8 ในรอบการตรวจราชการ 
รอบท่ี ๑ และ ๒ 

สถานบริการเป+าหมาย (รพ
ศ./รพท. จํานวน ๑๒๓ 
แ ห( ง )  มี ก า ร ป รั บ
ส ภ า พ แ ว ด ล2 อ ม  มี สิ่ ง
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เป>าหมาย มาตรการการดําเนินงานใน
พ้ืนท่ี 

แนวทางการตรวจ ติดตาม ผลลัพธFท่ีต:องการ 

อํานวยความสะดวก 
อย(างน2อยอยู(ในระดับ 
๔ ภายในป� ๒๕๕๘ 

คนพิการ/ผู2สูงอายุในจังหวัด  
2. กรมการแพทย8 โดยศูนย8สริิน
ธรฯจัดอบรมให2ความรู2แก(
ผู2รับผดิชอบจาก สสจ.และรพ.
เป+าหมาย เรื่อง การปรับ
สภาพแวดล2อมฯสําหรับคนพิการ
ตามหลัก Universal design 
3. สสจ. ทําหน2าท่ีเปJนศูนย8
ประสานงาน และพัฒนา
สนับสนุนให2 รพศ. รพท. มี
การปรับปรุงสิ่งอํานวยความ
สะดวกฯ 
4. รวบรวมข2อมูล ตดิตาม
และรายงานผลสํารวจ/
ประเมินตามเกณฑ8มาตรฐาน  

๒. ตรวจเยี่ยมสถานบริการเป+าหมาย
ในสังกัดกรมการแพทย8 โดยทีมศูนย8สิ
รินธรฯ 

อํานวยความสะดวกให2คน
พิการ/ผู2สูงอายุเข2าถึงและ
ใช2ประโยชน8 ได2  เ พ่ือลด
อุปส ร ร คแ ละ เ ปJ น ก า ร
ส(งเสริมการเข2าถึงบริการ
ท า ง ก า ร แ พ ท ย8 ข อ ง
หน(วยงานภาครัฐ 

หมายเหต ุสามารถดรูายละเอียดเกณฑ8 มาตรฐานสิ่งอํานวยความสะดวก/รายช่ือสถานพยาบาลและเกณฑ8การประเมินจาก 
Template ตัวช้ีวัดกระทรวงสาธารณสุข/คู(มือการตรวจราชการ กลุ(มผู2สูงอายุและคนพิการ (สามารถ download เอกสาร
ทาง www.snmrc.go.th) 
4. ร2อยละ ๘๐ ของ
คนพิการมีคณุภาพ
ชีวิตท่ีดีข้ึน 

1. สสจ. สํารวจข2อมลูคน
พิการทุกประเภทในจังหวัด 
เพ่ือเปJนฐานข2อมูลพร2อมใช2 
2. กรมการแพทย8 โดยศูนย8สิ
รินธรเพ่ือการฟ ¡นฟูฯ สอบ
ทานและเปรียบเทียบกับ
ฐานข2อมูลการข้ึนทะเบียนคน
พิการ ของกระทรวงพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของ
มนุษย8 
3. กรมการแพทย8 โดยศูนย8สิ
รินธรเพ่ือการฟ ¡นฟูฯ สุ(มเก็บ
ข2อมูลผ(านกระบวนการวิจัย
เชิงสํารวจในพ้ืนท่ีท้ัง ๑๓ เขต
บริการสุขภาพ 

๑. ติดตามผ(านกระบวนการวิจัยเชิง
สํารวจและจัดเก็บข2อมูลโดยกรมการ
แพทย8 ศูนย8สิรินธรเพ่ือการฟ ¡นฟูฯ 
โดยอาศัยฐานข2อมูล ๗ ประเภท
ความพิการในจังหวัดท่ีถูกสุ(มเลือก 
๒. สํารวจโดยใช2เกณฑ8การประเมินความ
พิการขององค8การอนามัยโลก ฉบับ๒.๐ 
(WHODAS 2.0) สามารถ download 
ห รื อ  เ ข2 า ถึ ง ไ ด2 ท า ง เ ว็ บ ไ ซ ต8 
www.snmrc.go.th 
๓. จัดเก็บข2อมูลตามกระบวนการวิจัยเชิง
สํารวจ 

ข2อมูลคุณภาพชีวิตคนพิการ
ทุกประเภท ในภาพรวมของ
ประเทศ เปJนข2อมูลกลาง
สําคัญเพ่ือใช2เปJนพ้ืนฐาน 
(National Database of ICF in 
people with disabilities) 

หมายเหต ุสามารถดรูายละเอียดเกณฑ8การประเมินความพิการขององค8การอนามัยโลก ฉบับ ๒.๐ (WHODAS 2.0) สามารถ 
download เอกสารทาง www.snmrc.go.th 

หน4วยงานท่ีรับผิดชอบ : ศูนย8สิรนิธรเพ่ือการฟ ¡นฟูสมรรถภาพทางการแพทย8แห(งชาติ กรมการแพทย8  
ผู:รับผิดชอบกลุ4มคนพิการ : 
1.นางสาวสารณิี   แก2วสว(าง      นักกายภาพบําบัดชํานาญการ  โทรศัพท8 ๐๒ ๕๙๑๕๔๕๕ ต(อ ๖๘๐๖  
                                    โทรสาร  ๐๒ ๕๙๑๑๗๖๖   e-mail : hisarinee @hotmail.com 
2. นางศุลีพันธ8     โสลันดา  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ โทรศัพท8 ๐๒ ๕๙๑ ๕๔๕๕ ต(อ ๖๘๓๙ 
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โทรสาร  ๐๒ ๕๙๑๑๗๖๖   e-mail : suleepun@gmail.com 
3. นางสาวภัชราภรณ8  กองเกิด นักกิจกรรมบําบัดชํานาญการ โทรศัพท8 ๐๒ ๕๙๑ ๕๔๕๕ ต(อ ๖๗๙๘   

โทรสาร๐๒ ๕๙๑๑๗๖๖   e-mail : kongkerd_phatch@yahoo.com 
 
ผู:รับผิดชอบ กลุ(มผู2สูงอาย ุ: 
1. ผู2อํานวยการสํานักตรวจราชการ  กรมการแพทย8     โทร. 02-590-6330 
2. ผู2อํานวยการสถาบันเวชศาสตร8สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพ่ือผู2สูงอายุ กรมการแพทย8      โทร. /Fax 02-591 8277 
หน4วยงานท่ีรับผิดชอบ : 
กระทรวงสาธารณสุข: กรมการแพทย8 กรมอนามัย กรมสุขภาพจิต กรมควบคุมโรค กรมพัฒนาการแพทย8แผนไทยและ
การแพทย8ทางเลือก กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ฯ 
 

๖. ระบบควบคุมโรค 
 

สถานการณF :  
 ป5จจุบันยังมีการระบาดโรคติดต(อสําคัญของประเทศ(DHF, Influenza, HFMD) และโรคติดต(อระหว(าง
ประเทศ (EIDs, Diphtheria, Rabies) เช(น ป� 2556 พบว(ามีอําเภอท่ีควบคุมโรคไข2เลือดออกได2ภายใน 2 
generation ร2อยละ 8.5 และในป� 2555  คอตีบระบาดท่ีจังหวัดเลยพ้ืนท่ีชายแดนไทย-ลาว เปJนต2น 

ประเด็นการตรวจราชการ  
1. ประเด็นการตรวจราชการท่ีมุ4งเน:น  : ระบบการควบคุมป+องกันโรคในพ้ืนท่ีได2มาตรฐาน (ดูรายละเอียด

หน2า 12) 
2. ประเด็นการตรวจราชการ :  

(1) ความพร2อมในการตอบโต2สถานการณ8หรือภาวะฉุกเฉินด2านสาธารณสุข 
(2) การควบคุมป+องกันโรคในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนและช(องทางเข2าออกระหว(างประเทศ 
(3) การควบคุมป+องกันโรคในชุมชนต(างด2าว 

เป>าหมาย มาตรการการดําเนินงานใน
พ้ืนท่ี 

แนวทางการตรวจ ติดตาม ผลลัพธFท่ีต:องการ 

ประเด็นตรวจราชการ : (1) ความพร2อมในการตอบโต2สถานการณ8หรือภาวะฉุกเฉินด2านสาธารณสุข 
1. ร2อยละ 50 ของอําเภอ 
สามารถควบคุมโรคติดต(อ
สําคัญของพ้ืนท่ีได2 
(ไข2เลือดออก, หัด) 
2.ร2อยละ 50 ของ
อําเภอชายแดนสามารถ
ควบคุมโรคติดต(อสําคัญ
ของพ้ืนท่ีชายแดน 

มาตรการท่ี 2 : การตอบโต2
ภาวะฉุกเฉินด2านสาธารณสุข 

รอบท่ี 1 :  
1) มีแผนงาน/โครงการพัฒนาระบบเฝ+า
ระวังเหตุการณ8ผิดปกติทางสาธารณสขุ ท่ี
เช่ือมโยงระดับเขตและจังหวัด 

 
1. จังหวัดเตรียมความ
พร2อมในการตอบโต2
สถานการณ8/ภาวะฉุกเฉิน
ด2านสาธารณสุข 

 รอบท่ี 2 : ความพร2อมของจังหวัดใน
การตอบโต2สถานการณ8/ภาวะฉุกเฉิน
ด2านสาธารณสุข  
1) มีคณะกรรมการฯ ทีประกอบด2วย
ภาคส(วนท่ีเก่ียวข2อง และมีการ
ประชุมฯ อย(างต(อเน่ือง 

2. มีระบบการรายงาน
เหตุการณ8ท่ีเช่ือมโยงจาก
ภาคสนามสู(ศูนย8ปฏิบัติการ
เขต ท่ี real- time ทันต(อ
เหตุการณ8เพ่ือแจ2งเตือน
และตอบสนองต(อภาวะ
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เป>าหมาย มาตรการการดําเนินงานใน
พ้ืนท่ี 

แนวทางการตรวจ ติดตาม ผลลัพธFท่ีต:องการ 

2) คู(มือ/แนวทางในการตอบโต2
สถานการณ8/ภาวะฉุกเฉินด2าน
สาธารณสุขสําหรับภัยหรือโรคท่ีเปJน
ป5ญหาสาํคัญในพ้ืนท่ี 
3) การซ2อมแผนตอบโต2ภาวะฉุกเฉิน
ระดับเขต 
4) มาตรฐานการดูแลรักษากรณีเกิดการ
ระบาดของโรคติดเช้ืออุบัติใหม(อุบัติซ้ํา 
5) ความพร2อมทางห2องปฏิบัติการเพ่ือ 
ตอบสนองต(อโรคอุบัติใหม(อุบัติซ้ํา 
6) จํานวนทีมSRRT ระดับอําเภอท่ี
ผ(านเกณฑ8การประเมินมาตรฐาน 
SRRT ในการเฝ+าระวัง สอบสวน และ
ควบคุมโรคและกลุ(มอาการท่ีมีความ 
สําคัญสูงระดับประเทศ 

ฉุกเฉินได2อย(างเหมาะสม
ทันเวลา ในระดบัเขต /
จังหวัด 

ประเด็นตรวจราชการ  : (2) การป+องกันควบคุมโรคในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนและช(องทางเข2าออกระหว(างประเทศ 
 มาตรการท่ี 3 : พัฒนาระบบ

ควบคุมโรคในช(องทางเข2าออก
ระหว(างประเทศ และจังหวัด
ชายแดนให2ได2ตามIHR 2005
ดําเนินการเฉพาะ  
1) จังหวัดท่ีมีช(องทางเข2าออก
ประเทศท่ีมดี(านควบคุม
โรคตดิต(อระหว(างประเทศ
ตั้งอยู( (ท(าอากาศยาน, ท(าเรือ, 
พรหมแดนทางบก) 67 
ช(องทางท่ัวประเทศ 
2) จังหวัดชายแดนท่ีมีพ้ืนท่ี
ติดต(อกับประเทศเพ่ือนบ2าน
(กัมพูชา/เมียนมาร8/มาเลเซีย) 
31 จังหวัด 

รอบท่ี 1 :                            
จังหวัดมีโครงการการพัฒนาช(องทาง 
เข2าออกระหว(างประเทศและจังหวัด
ชายแดนตามการพัฒนาสมรรถนะ
หลักด2านการเฝ+าระวังป+องกันควบคุม
โรคตดิต(อโรคอุบัติใหม(และภัย
สุขภาพ ตามกรอบการดําเนิน งานใน 
12 เป+าหมาย ของกฎอนามยั
ระหว(างประเทศ พ.ศ. 2548 
(International Health 
Regulation 2005 : IHR 2005) 

1. มีระบบการเฝ+าระวัง
ป+องกันควบคุมโรคในช(อง
ทางเข2าออกระหว(าง
ประเทศ และจังหวัด
ชายแดน 

  รอบท่ี 2 : 
จํานวนช(องทางเข2าออกประเทศ และ
จังหวัดชายแดน ท่ีมีการพัฒนา
สมรรถนะหลักด2าน การเฝ+าระวัง
ป+องกันควบคุมโรคตดิต(อ โรคอุบัติ
ใหม( และภยัสุขภาพ ตามกรอบการ

 
2. ช(องทางเข2าออก
ประเทศและจังหวัด
ชายแดนท่ีเปJนเป+าหมาย 
ผ(านเกณฑ8การประเมินท่ี
กําหนด 
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เป>าหมาย มาตรการการดําเนินงานใน
พ้ืนท่ี 

แนวทางการตรวจ ติดตาม ผลลัพธFท่ีต:องการ 

ดําเนินงานใน 12 เป+าหมาย ของกฎ
อนามัยระหว(างประเทศ พ.ศ. 2548 
(International Health 
Regulation 2005 : IHR2005) 
ตามเกณฑ8ท่ี กรมควบคุมโรคกําหนด   

ประเด็นตรวจราชการ : (3) การเฝ+าระวังป+องกันควบคุมโรคในชุมชนต(างด2าว 
 มาตรการท่ี 4 : สนับสนุนการ

พัฒนาฐานข2อมูลประชากรต(าง
ด2าว และพัฒนาอาสาสมัคร  
สาธารณสุขต(างด2าว (อสต.) ใน
การจัดการสุขภาพชุมชนและ
การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

รอบท่ี 1 : 
จังหวัดมีโครงการ/แนวทางการ
ควบคุมโรคในชุมชนต(างด2าว ใน
จังหวัดเป+าหมาย 14 จังหวัด 
(สมุทรสาคร สมุทรปราการ   สุ
ราษฎร8ธานี พังงา ระยอง ปทุมธานี 
ตาก อุบลราชธานี เชียงราย ระนอง 
ตราด สระแก2ว สงขลา มุกดาหาร) 

 
1. การพัฒนาระบบเฝ+าระวัง 
ป+องกัน ควบคุมโรค 
ครอบคลุมถึงประชากรต(าง
ด2าว  

  รอบท่ี 2 : 
1.จังหวัดเป+าหมาย(14 จังหวัด) มีการ
จัดทําฐานข2อมูลประชากรต(างด2าว   
2. ความครอบคลมุของการอบรม/
พัฒนา อสต. ตามแนวทางและ
หลักสตูรท่ีกําหนด(โดย สบรส.+กรม 
คร.+กรม อ.) 

 
2. ฐานข2อมูลควบคุมโรคใน
ประชากรต(างด2าวท่ีเปJน
ป5จจุบัน (เปJนป�แรกในการ
ดําเนินงานเฝ+าระวังป+องกัน
ควบคุมโรคในประชากรต(าง
ด2าว) 

หน4วยงานท่ีรับผิดชอบกรมควบคุมโรค โดย สํานักระบาดวิทยา, สํานักโรคติดต(อท่ัวไป, สํานักความร(วมมือระหว(างประเทศ 
ผู:รับผิดชอบ : 
1.นพ. ธนรักษ8   ผลิพัฒน8  ตําแหน(ง ผู2อํานวยการสํานักระบาดวิทยา โทร. 0 2590 1776 
   (มาตรการท่ี 1-2-3)  อีเมล8 : kepidem@gmail.com 
2.ร.ต.อ. นพ.รุ(งเรือง กิจผาติ  ตําแหน(ง ผู2อํานวยการสํานักโรคติดต(อท่ัวไป โทร. 0 2590 13160       
  (มาตรการท่ี 3 ด(านช(องทาง) อีเมล8 : drrungrueng@hotmail.com 
3,พญ.บุษบัน เช้ืออินทร8                 ตําแหน(ง ผู2อํานวยการสํานักความร(วมมือระหว(างประเทศ    โทร 0 2590 3835 
  (มาตรการท่ี 3 จังหวัดชายแดน) อีเมล8 : boosbun@gmail.com 
ผู:ประสานงาน  1.จินต8ศุจี กอบกุลธร  jinsujee kobkoonthorn  สํานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค 
                                                 โทร. 0 2591879   2 089-811-0927    อีเมล8 :   miss_oki@yahoo.com 
 
คํานิยาม 

1. ช(องทางเข2าออกระหว(างประเทศ จุดผ(านแดนถาวรท่ีมีด(านควบคุมโรคติดต(อระหว(างประเทศต้ังอยู( 
แบ(งเปJน 3 ประเภท ได2แก( ท(าอากาศยาน ท(าเรือ และพรมแดนทางบก 

2. ช(องทางเข2าออกระหว(างประเทศท่ีเปJนเป+าหมาย หมายถึง ช(องทางเข2าออกระหว(างประเทศ ท่ีอยู(ในความ
รับผิดชอบของกรมควบคุมโรค (58 แห(ง) และสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (9 แห(ง) รวมท้ังสิ้น 67 แห(ง 
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3. จังหวัดชายแดนท่ี   เปJนเป+าหมาย หมายถึง จังหวัดชายแดนท่ีมีพ้ืนท่ีติดต(อกับประเทศเพ่ือนบ2าน
(กัมพูชา/เมียนมาร8/ลาว/มาเลเซีย)  จํานวน 31 จังหวัด หมายถึง จังหวัดชายแดนท่ีมีพ้ืนท่ีติดต(อกับประเทศเพ่ือน
บ2าน ได2แก( (1) แม(ฮ(องสอน (2) ประจวบคีรีขันธ8 (3) กาญจนบุรี (4) ราชบุรี (5) ชุมพร (6) เพชรบุรี (7) พะเยา (8) 
เชียงใหม( (9) อุตรดิตถ8 (10) เลย (11) ศรีสะเกษ (12) สุรินทร8 (13) บุรีรัมย8 (14) อํานาจ เจริญ (15) สระแก2ว 
(16) ตราด (17)จันทบุรี (18) หนองคาย (19) บึงกาฬ (20)  นครพนม (21)มุกดาหาร (22) อุบลราชธานี (23) 
ตาก (24) เชียงราย (25) น(าน (26)พิษณุโลก (27) ระนอง (28)สงขลา (29) นราธิวาส (30) สตูล และ(31) 
ยะลา   

4. จังหวัดชายแดนท่ีเปJนเป+าหมายผ(านเกณฑ8การประเมินท่ีกําหนด หมายถึง จังหวัดชายแดนมีการพัฒนา
สมรรถนะหลักด2านการเฝ+าระวังป+องกันควบคุมโรคติดต(อ โรคอุบัติใหม( และภัยสุขภาพ ตามกรอบการดําเนินงานใน 
12 เป+าหมายของกฎอนามัยระหว(างประเทศ 2548 (International Health Regulation 2005: IHR 2005) 
ตามเกณฑ8ท่ี กรมควบคุมโรคกําหนด   

การดําเนินงานตาม 12 เป+าหมายของกฎอนามัยระหว(างประเทศ 2548 (International Health 
Regulation 2005: IHR 2005) ได2แก( 

เป+าหมายท่ี 1 Infectious disease 
เป+าหมายท่ี 2 การป+องกันการเกิดและการแพร(ระบาดของโรคจากสัตว8สู(คนอุบัติใหม((Zoonosis) 
เป+าหมายท่ี 3 ความปลอดภัยด2านอาหาร (Food Safety) 
เป+าหมายท่ี 4 ความปลอดภัยด2านสารเคมี (Chemical) 
เป+าหมายท่ี 5 Radiological and nuclear 
เป+าหมายท่ี 6 การป+องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล (Hospital infection control) 
เป+าหมายท่ี 7 การพัฒนาห2องปฏิบัติการ เครือข(ายห2องปฏิบัติการ และการจัดส(ง specimens 
เป+าหมายท่ี 8 ช(องทางเข2าออกประเทศ (Point of entry) 
เป+าหมายท่ี 9 การเฝ+าระวัง (Situation Awareness Team) 
เป+าหมายท่ี 10 ทีมสอบสวนควบคุมโรค (SRRT) 
เป+าหมายท่ี 11 การรับมือภาวะฉุกเฉิน (Emergency Operation Center, EOC) 
เป+าหมายท่ี 12 การพัฒนานักระบาดวิทยาภาคสนาม   

 

รายชื่อด4านควบคุมโรคติดต4อระหว4างประเทศ สังกัดกรมควบคุมโรค (ข:อมลู ณ พฤศจิกายน 2556) 57 แห4ง 

ท่ี 
ด4านควบคุมโรคติดต4อระหว4าง

ประเทศ 
จังหวัด สังกัด 

หมายเหตุ 

1 ท(าอากาศยานสุวรรณภูม ิ สมุทรปราการ สํานักโรคติดต(อท่ัวไป 3 
2 ท(าเรือกรุงเทพ กรุงเทพฯ ”  
3 ท(าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ ”  
4 ท(าอากาศยานอู(ตะเภา อ. สัตหีบ จ.ชลบุร ี สคร. 3 ชลบุร ี 10 
5 ท(าเรือแหลมฉบัง อ.ศรีราชา จ.ชลบุร ี ”  
6 ท(าเรือสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุร ี ”  
7 ท(าเรือเกาะสีชัง อ.ศรีราชา จ.ชลบุร ี ”  
8 ท(าเรือศรรีาชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุร ี ”  
9 ท(าเรือมาบตาพุด อ.มาบตาพุด จ.ระยอง ”  

10 พรมแดนคลองลึก อ.อรัญประเทศ  จ. สระแก2ว ”  
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ท่ี 
ด4านควบคุมโรคติดต4อระหว4าง

ประเทศ 
จังหวัด สังกัด 

หมายเหตุ 

11 พรมแดนบ2านผักกาด อ.โปuงนํ้าร2อน จ. จันทบุร ี ”  
12 พรมแดนบ2านแหลม อ.โปuงนํ้าร2อน จ. จันทบุร ี ”  
13 พรมแดนบ2านหาดเล็ก อ.คลองใหญ( จ.ตราด ”  

14 
พรมแดนสังขละบุร ี(เจดีย8สาม
องค8) อ. สังขละบุรี จ. กาญจนบุร ี สคร. 4 ราชบุร ี

5 

15 พรมแดนบ2านพุนํ้าร2อน อ.เมือง จ.กาญจนบุร ี ” (เปpดใหม() 
16 พรมแดนสิงขร อ. เมืองจ. ประจวบคีรีขันธ8 ”  

17 
ท(าเรือประจวบคีรีขันธ8 (บาง
สะพาน) 

อ.บางสะพาน  จ.
ประจวบคีรีขันธ8 ” 

 

18 ท(าอากาศยานหัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ8 ”  
19 พรมแดนช(องจอม (กาบเชิง) อ.กาบเชิง จ.สุรินทร8 สคร. 5 นครราชสีมา 1 
20 ท(าอากาศยานอุดรธานี อ. เมือง จ.อุดรธานี สคร.  6 ขอนแก(น 6 
21 พรมแดนสะพานมติรภาพ 1 อ. เมือง จ. หนองคาย ”  
22 พรมแดนวัดหายโศก    อ. เมือง จ.หนองคาย ”  

23 
พรมแดนหนองคาย-ท(านาแร2ง
(รถไฟ) อ. เมือง จ.หนองคาย ” 

 

24 พรมแดนบึงกาฬ อ. เมือง จ. บ่ึงกาฬ ”  
25 พรมแดนท(าลี ่ อ. ท(าลี่ จ.เลย ”  
26 พรมแดนนครพนม (ท(าเรือ) อ. เมือง จ.นครพนม สคร. 7 อุบลราชธานี 7 
27 พรมแดนสะพานมติรภาพ 3 อ.เมือง จ.นครพนม  ”  
28 พรมแดนสะพานมติรภาพ 2 อ.เมือง จ.มุกดาหาร ”  
29 พรมแดนมุกดาหาร (ท(าเรือ) อ.เมือง จ.มุกดาหาร ”  
30 ท(าอากาศยานอุบลราชธานี อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ”  
31 พรมแดนช(องเม็ก อ.สินธร จ.อุบลราชธานี ”  
32 พรมแดนภสูิงห8 (ช(องสะงํา) อ.ภูสิงห8 จ.ศรีสะเกษ  ”  
33 พรมแดนแม(สอด อ.แม(สอด จ.ตาก สคร. 9 พิษณุโลก 4 
34 ท(าอากาศยานแม(สอด อ.แม(สอด จ.ตาก ” (เปpดใหม() 
35 พรมแดนบ2านภูดู( อ.บ2านโคก จ.อุตรดิตถ8 ” (เปpดใหม() 
36 ท(าอากาศยานสุโขทัย จ. สุโขทัย ” (เปpดใหม() 
37 ท(าอากาศยานเชียงใหม( อ. เมือง จ.เชียงใหม( สคร. 10 เชียงใหม( 4 
38 ท(าอากาศยานเชียงราย อ.เมือง จ.เชียงราย ”  
39 พรมแดนแม(สาย อ.แม(สายจ.เชียงราย ”  
40 พรมแดนห2วยโก§น อ. เฉลิมพระเกียรติ จ. น(าน ”  
41 ท(าอากาศยานเกาะสมุย อ. เกาะสมุย จ. สุราษฎร8ธานี สคร.11 นครศรีธรรมราช 8 
42 ท(าเรือเกาะสมุย อ. เกาะสมุย จ. สุราษฎร8ธานี ”  
43 ท(าเรือระนอง อ. เมือง จ.ระนอง ”  
44 ท(าเรือภูเก็ต อ. เมือง จ. ภูเก็ต ”  
45 ท(าอากาศยานภูเก็ต อ. ถลาง จ. ภูเก็ต ”  
46 ท(าอากาศยานกระบ่ี อ. เหนือคลอง จ.กระบ่ี ”  
47 ท(าเรือกระบ่ี อ.เมือง จ. กระบ่ี ”  
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ท่ี 
ด4านควบคุมโรคติดต4อระหว4าง

ประเทศ 
จังหวัด สังกัด 

หมายเหตุ 

48 ท(าเรือนครศรีธรรมราช อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช ”  
49 ท(าอากาศยานหาดใหญ( อ.หาดใหญ( จ.สงขลา สคร. 12 สงขลา 9 
50 ท(าเรือสงขลา อ.สิงหนคร จ.สงขลา ”  
51 พรมแดนสะเดา อ. สะเดา จ.สงขลา ”  
52 พรมแดนปาดังเบซาร8 อ. ปาดังเบซาร8 จ. สงขลา ”  
53 พรมแดนบ2านประกอบ อ. นาทวี จ. สงขลา ”  
54 พรมแดนเบตง อ. เบตง จ.ยะลา ”  
55 พรมแดนสุไหงโกลก  อ.สุไหงโกลก จ.นราธิวาส ”  
56 พรมแดนบูเก̈ะตา อ.แว2ง จ.นราธิวาส ”  
57 ท(าอากาศยานนราธิวาส อ. เมือง จ.นราธิวาส ”  

 
รายชื่อด4านควบคุมโรคติดต4อระหว4างประเทศ สังกัดสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด (ข:อมูล ณ พฤศจิกายน 2556) 10 แห4ง 

ท่ี 
ด4านควบคุมโรคติดต4อระหว4าง

ประเทศ 
จังหวัด สังกัด 

1 ท(าอากาศยานสุราษฎร8ธานี จ. สุราษฎร8ธานี สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร8ธานี 
2 ท(าเรือสุราษฎร8ธานี อ.เมือง จ.สุราษฎร8ธานี สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร8ธานี 
3 ท(าเรือเชียงแสน อ.เชียงแสน จ.เชียงราย สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย 
4 พรมแดนเชียงของ อ. เชียงของ จ.เชียงราย สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย 
5 พรมแดนควนโดน อ. ควนโดน จ.สตูล สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล 
6 ท(าเรือตํามะลัง อ. เมือง จ.สตูล สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล 
7 ท(าเรือกันตัง อ. กันตัง จ.ตรัง สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง 
8 ท(าเรือป5ตตานี อ.เมือง จ.ป5ตตานี สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดป5ตตานี 
9 พรมแดนตากใบ อ. ตากใบ จ.นราธิวาส สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส 

10 พรมแดนบ2านปากแซง อ.นาตาล จ.อุบลราชธานี สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 
 



 

กรอบแนวทางการตรวจราชการ 
กระทรวงสาธารณสุข 

ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2558 

คณะที่ 2 
การพัฒนาและจัดระบบบริการที่มีคณุภาพและ 

มาตรฐาน ครอบคลุม ประชาชนสามารถ 
เข+าถึงได+ระบบบริการ 

- ระบบบริการปฐมภูมิ 
- ระบบบริการทุติยภูมิ และตติยภูมิ 

 

กรมสุขภาพจิต 
กรมการแพทย0 

สํานักสาธารณสุขฉุกเฉิน สป. 
สํานักบริหารการสาธารณสุข สป. 

สํานักนโยบายและยุทธศาสตร0 สป. 
กรมการแพทย0แผนไทยและการแพทย0ทางเลือก 

สํานักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข 
สํานักตรวจและประเมินผล 

 



38 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2558 

แนวทางการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2558 
 (Inspection  Guideline) 

คณะท่ี 2 : การพัฒนาและจัดระบบบริการท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน ครอบคลุม 
ประชาชนสามารถเข;าถึงได;ระบบบริการ 

หัวข;อท่ี  1  ระบบบริการปฐมภูม ิ
ระบบสุขภาพระดับอําเภอ (District Health System : DHS) หมายถึง ระบบการทํางานด*านสุขภาพ

ระดับอําเภอร+วมกันของทุกภาคส+วนด*วยการบูรณาการทรัพยากรภายใต*บริบทของพ้ืนท่ีผ+านกระบวนการชื่น
ชม และการจัดการความรู*ส+งเสริมให*ประชาชนและชุมชนพ่ึงตนเองได* และไม+ทอดท้ิงโดยมีเป?าหมายร+วมเพ่ือ
สุขภาวะของประชาชน 

ประเด็นการตรวจราชการท่ีมุ�งเน�น 
อําเภอท่ีมีระบบสุขภาพระดับอําเภอ (District Health System : DHS) ท่ีเช่ือมโยงระบบบริการ          

ปฐมภูมิกับชุมชนและท�องถ่ินอย�างมีคุณภาพ 

เปAาหมาย มาตรการการดําเนินงานใน
พ้ืนท่ี 

แนวทางการตรวจ ติดตาม 
 

ผลลัพธGท่ีต;องการ 

1. อําเภอท่ีมี District 
Health System 
(DHS) ท่ีเช่ือมโยง
ระบบบริการปฐมภูมิ
กับชุมชนและท>องถ่ิน
อย@างมีคุณภาพไม@น>อย
กว@าร>อยละ 80 

2. มีการจัดการให>มีการ
ดูแลสุขภาพร@วมกัน 
เพ่ือเพ่ิมการเข>าถึง
บริการ ท้ัง Acute & 
Chronic care ไม@น>อย
กว@า 3 เรื่อง 

1.มีแผนยุทธศาสตรO/
แผนปฏิบัติการท่ีแสดงถึง
การดําเนินงาน DHS 

2.การดําเนินงาน DHS เปRน
การเช่ือมโยงระบบกับ 
service plan สาขาต@างๆ 
และมรีะบบบริหารจัดการ
การแก>ปVญหาสุขภาพระดับ
พ้ืนท่ี โดยการมสี@วนร@วมของ
ทุกภาคส@วน 

3.มีการจัดการให>มีการดูแล
สุขภาพร@วมกัน เพ่ือเพ่ิมการ
เข>าถึงบริการ ท้ัง Acute 
&Chronic care ไม@น>อยกว@า 
3 เรื่อง โดยการดาํเนินการ
จะเปRนก่ีสาขาของ service 
plan ก็สามารถดําเนินการ
ได> 

 
  

1. มีแผนยุทธศาสตรO/แผนปฏิบัตกิารและ
แผนการตดิตามประเมินผล ท่ีเช่ือมโยง
ระบบ 

บริการปฐมภูมิกับชุมชนและท>องถ่ิน อย@าง
มีส@วนร@วม 

2. มีแผนบูรณาการ การจัดบริการใน 5 
กลุ@มวัย และแผนการพัฒนาระบบ
บริการ (Service Plan) ในบริบทของ
การบริการระดับปฐมภูม ิ

3. กําหนดอําเภอเป[าหมายประจําป� 
2558 ไม@น>อยกว@าร>อยละ 80 

4. มีการประเมินตนเอง (Self- 
Assessment) โดยใช>แนวทางการ
พัฒนา DHS – PCA 

5. มีการจัดการให>มีการดูแลสุขภาพ
ร@วมกันและมีระบบ Family Care 
Team  เพ่ือเพ่ิมการเข>าถึงบริการ ท้ัง 
Acute &Chronic care ไม@น>อยกว@า 3 
เรื่อง (essential care เช@น อุบัติเหตุ
ฉุกเฉินและส@งต@อ การเยี่ยมบ>าน Home 
care & LTC บริการแพทยOแผนไทย
สุขภาพจิตชุมชนการฟefนฟูสุขภาพ 
ส@งเสริมสุขภาพช@องปาก เปRนต>น) 

1. ประชาชนทุก
กลุ@มวัยได>รับ
บริการพ้ืนฐาน
และสามารถ
ดูแลตนเองได> 

2. สามารถ
ขับเคลื่อนการ
ดําเนินงานด>าน
สุขภาพโดยใช>
กลไกระบบ
สุขภาพระดับ
อําเภอได> 
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เปAาหมาย มาตรการการดําเนินงานใน
พ้ืนท่ี 

แนวทางการตรวจ ติดตาม 
 

ผลลัพธGท่ีต;องการ 

  6. มีระบบบริหารจัดการการแก>ปVญหา
สุขภาพระดับพ้ืนท่ี โดยการมสี@วนร@วม
ของทุกภาคส@วน 

7. จํานวนอําเภอท่ีมีระบบสุขภาพระดับ
อําเภอ (District Health System : 
DHS) ท่ีสามารถยกระดบัข้ึนหน่ึงระดับ
ทุกข>อ หรือเกินระดับสามทุกข>อ ตาม
แนวทางการพัฒนา DHS – PCA โดย ผู>
เยี่ยมระดับจังหวัด/ระดับเขต (External 
Audit) 

 

หน�วยงานท่ีรับผิดชอบ  สํานักบรหิารการสาธารณสุข สํานักงานปลดักระทรวงสาธารณสุข 
ผู�รับผิดชอบ 
1. นายแพทยOประสิทธ์ิชัย มั่งจิตร  นายแพทยOเช่ียวชาญด>านเวชกรรมป[องกัน สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี  

โทร 036 223118   e-mail : peed.pr@gmail.com 
2. นายแพทยOณัฐพงศO วงศOวิวัฒนO  ผู>อํานวยการสํานักบริหารการสาธารณสุข  โทร 02 590 1750-6  

e-mail : nutortho@gmail.com 

นิยาม 
ระบบสุขภาพระดับอําเภอ (District Health System : DHS) หมายถึง ระบบการทํางานด>านสุขภาพ

ระดับอําเภอร@วมกันของทุกภาคส@วนด>วยการบูรณาการทรัพยากรภายใต>บริบทของพ้ืนท่ีผ@านกระบวนการชื่นชม 
และการจัดการความรู>ส@งเสริมให>ประชาชนและชุมชนพ่ึงตนเองได> และไม@ทอดท้ิงโดยมีเป[าหมายร@วมเพ่ือสุขภาวะ
ของประชาชน 

คุณภาพ หมายถึง มีผลการดําเนินการ ดังนี้ 
1. มีระบบสุขภาพระดับอําเภอ (District Health System : DHS) ท่ีเชื่อมโยงระบบบริการปฐมภูมิกับ

ชุมชนและท>องถ่ิน ตามองคOประกอบ UCARE และมีผลลัพธOการพัฒนาระบบสุขภาพระดับอําเภอท่ีสามารถยกระดับ
ข้ึนหนึ่งระดับทุกข>อ หรือต้ังแต@ระดับสามข้ึนไปทุกข>อ ตามแนวทางการพัฒนา DHS – PCA  

2. มีการบูรณาการ แผนการจัดการใน 5 กลุ@มวัย และแผนท่ีเชื่อมโยงกับการพัฒนาระบบบริการ (Service 
Plan) ในบริบทของการบริการระดับปฐมภูมิ 

3. มีการจัดการให>มีการดูแลสุขภาพร@วมกัน เพ่ือเพ่ิมการเข>าถึงบริการท้ัง Acute & Chronic care ไม@น>อย
กว@า 3 เรื่อง (essential care เช@น อุบัติเหตุฉุกเฉินและส@งต@อ การเยี่ยมบ>าน Home care & LTC บริการแพทยO
แผนไทย สุขภาพจิตชุมชน การฟefนฟูสุขภาพ ส@งเสริมสุขภาพช@องปาก เปRนต>น) 

4. มีระบบบริหารจัดการ การแก>ปVญหาสุขภาพระดับพ้ืนท่ี  โดยการมีส@วนร@วมของทุก   ภาคส@วน  

ระบบบริการปฐมภูมิ หมายถึง ระบบบริการระดับปฐมภูมิท่ีมีการให>บริการเปRนแบบผสมผสานองคOรวม
และต@อเนื่องท้ังบริการเชิงรุกเพ่ือสร>างสุขภาพ บริการควบคุมป[องกันโรคและปVญหาท่ีคุกคามสุขภาพ บริการ
รักษาพยาบาลและฟefนฟูสมรรถภาพ สนับสนุนระบบการดูแลสุขภาพตนเองและครอบครัว มีระบบการดูแลสุขภาพ
ท่ีบ>านและท่ีชุมชน และเชื่อมโยงกับระบบบริการระดับทุติยภูมิ ตติยภูมิ อย@างเปRนระบบมีคุณภาพและมี
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ประสิทธิภาพ โดยมีประชากรท่ีเปRนเป[าหมายในการให>บริการ (catchments population) และผู>ให>บริการเปRนทีม
สุขภาพ 

ชุมชนและท;องถ่ิน หมายถึง  ประชาชน  ครอบครัว  หมู@บ>าน องคOการบริหารส@วนท>องถ่ิน องคOกรอิสระ 
(NGO) ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคีเครือข@ายทุกภาคส@วน 

อําเภอ หมายถึง อําเภอท่ีมีโรงพยาบาล (รพศ,รพท,รพช) ไม@นับรวมอําเภอท่ีไม@มีโรงพยาบาลในพ้ืนท่ี 
จํานวน 856 แห@ง 

เอกสารแนบท�าย 
1. ตามองคOประกอบ UCARE   ดังนี้ 

1.1 การทํางานร@วมกันในระดับอําเภอ (Unity District Health Team) 
1.2 การมีส@วนร@วมของเครือข@ายและชุมชน (Community participation) 
1.3 การทํางานจนเกิดคุณค@า ท้ังกับผู>รับบริการ และตัวผู>ให>บริการเอง (Appreciation) 
1.4 การแบ@งปVนทรัพยากร และการพัฒนาบุคลากร (Resource sharing and human 

development) 
1.5 การให>บริการสุขภาพตามบริบทท่ีจําเปRน (Essential care ) 

๒. แนวทางการพัฒนา DHS – PCA 

1 มีแนวทางท่ีชัดเจน และ/หรือ เริ่มดําเนินการ 
(แนวทาง ประกอบด
วย 3 องค�ประกอบ ได
แก� วัตถุประสงค�เป�นอย�างไร, แผนข้ันตอนเป�นอย�างไร และตัววัด
เป"าหมาย วิธีการติดตามประเมินผลเป�นอย�างไร) 

2 มีการขยายการดําเนินการเพ่ิมข้ึน แต@ยังไม@ครอบคลมุ  
3 ดําเนินการอย@างเปRนระบบ และ/หรือ มีการทบทวน ประเมินและปรบัปรุงกระบวนการท่ีสําคัญและ/หรือ มีการ

ดําเนินการครอบคลุม 
(ระบบ หมายถึง สามารถทําซํ้าได
 มีข้ันตอนชัดเจน)  
(การดําเนินการ ประกอบด
วย 3 องค�ประกอบ ได
แก� ทําได
ครอบคลุมทุกข้ันตอนตามแผนหรือไม�อย�างไร, คนท่ีได
รับ
มอบหมายทําหน
าท่ีทุกคนหรือไม�อย�างไร และคนท่ีทําทําอย�างมุ�งมั่นหรือไม�อย�างไร) 

4 มีการทบทวน ประเมินผลและปรบัปรุงโดยใช>ข>อมูลจริงและมีการเรยีนรู>เพ่ือปรับพัฒนาให>ดีข้ึน  
(การเรียนรู� ประกอบด
วย 3 องค�ประกอบ ได
แก� ผลลัพธ�ตรงเป"าหรือไม�อย�างไร, มีการแลกเปลี่ยนบทเรียนท่ีได
รับ
หรือไม�อย�างไร และมีการนําบทเรียนไปปรับปรุงหรือไม�อย�างไร) 

5 มีการบูรณาการการพัฒนาใหม@เข>าสู@ระบบงานหลักขององคOกร เริ่มเห็นผลการเปลี่ยนแปลงท่ีดีข้ึน และตอบสนองต@อ
เป[าหมาย/พันธกิจองคOกร 
(การบูรณาการ ประกอบด
วย 3 องค�ประกอบ ได
แก� ความสอดคล
องของเป"า แผน ปฏิบัติ วัด ปรับ, ความสอดคล
อง
กับกระบวนการอ่ืนท่ีเก่ียวข
อง และความสอดคล
องกับเป"าหมายของเครือข�ายบริการปฐมภูมิ) 
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UCARE 1 เร่ิมมีแนวทาง     
และ/หรือ เร่ิม
ดําเนินการ 

2 ขยายการ
ดําเนินการ 

3 ดําเนินการเปRน
ระบบ และ/หรือ
ครอบคลุม 

4 เรียนรู> 5 บูรณาการ คําสําคัญและนิยาม
ปฏิบัติการ 

Un
ity

 T
ea

m
 

มีแนวทางท่ีจะ
ทํางานร@วมกันและ
ดําเนินงานตาม
หน>าท่ีในส@วนท่ี
รับผิดชอบ 
 

มีการทํางาน
ร@วมกันเปRนทีมใน
บางประเด็น  
และ/หรือ มีภาคี
ภาคส@วนร@วมด>วย 

cross functional
เปRนteam ระหว@าง
ฝzายคิดวางแผนและ
ดําเนินการร@วมกัน  
โดยมีภาคีภาคส@วน
ร@วมด>วยบางส@วน 

fully integrate
เปRนโครงข@ายทีม
เดียวกัน ท้ัง
แนวต้ังและ
แนวราบ 
โดยมีภาคีภาค
ส@วนร@วมด>วย 

ชุมชน ภาคี
ภาคส@วนต@างๆ 
ร@วมเปRนทีมกับ 
เครือข@าย
สุขภาพ  ในทุก
ประเด็น
สุขภาพสําคัญ 

ทีมสุขภาพ (Health 
Team) หมายถึง ทีม
ภายในหน�วยงาน
เดียวกัน (ทีมรพ.กับรพ., 
ทีมรพ.สต.กับทีมรพ.สต. 
, ทีมระหว�างหน�วยงาน 
(ทีมรพ.กับทีมรพ.สต.), 
ทีมแนวต้ังและทีม
แนวราบ และ/หรือ ทีม
ข
ามสายงาน (ภาคีภาค
ส�วนต�างๆ) 

Cu
st

om
er

 F
oc

us
 

มีช@องทางในการรับรู>
และเข>าใจ ความ
ต>องการของ
ประชาชนและ
ผู>รับบริการเปRนแบบ 
reactive 
 

มีช@องทางในการ
รับรู>และเข>าใจ 
ความต>องการ 
ของประชาชนและ
ผู>รับบริการท่ี
หลากหลายอย@าง
น>อยในกลุ@มท่ีมี
ปVญหาสูง 
 

มีช@องทางการรับรู>และ
เข>าใจความต>องการ
ของประชาชนและ
ผู>รับบริการ แต@ละ
กลุ@ม ครอบคลุม
ประชากรส@วนใหญ@ 
และนํามาแก>ไข 
ปรับปรุงระบบงาน 

มีการเรียนรู>และ
พัฒนาช@อง
ทางการรับรู> 
ความต>องการ
ของประชาชน
แต@ละกลุ@ม ให>
สอดคล>อง และมี
ประสิทธิภาพ
มากขึ้น 
 

ความต>องการ
ของประชาชน
และผู>รับบริการ 
ถูกนํามาบูรณา
การกับ
ระบบงานต@างๆ 
จนทําให>
ประชาชน 
เช่ือม่ัน ศรัทธา 
ผูกพัน และมี
ส@วนร@วมกับ
เครือข@ายบริการ
ปฐมภูมิ 

ความต�องการของ
ประชาชนและ
ผู�รับบริการ(Health 
Need ) หมายถึง 
ประเด็นป;ญหาหรือ
ประเด็นพัฒนา ท่ี
ประชาชนและ
ผู
รับบริการจําเป�นต
อง
ได
รับโดยหมายรวมท้ัง
ในส�วนของ felt need 
(เช�น การรักษาฟGHนฟู)
และ unfelt need 
(เช�น บริการส�งเสริม
ป"องกัน) 

Co
m

m
un

ity
 P

ar
tic

ip
at

io
n 

มีแนวทาง หรือเร่ิม
ให>ชุมชน และภาคี
เครือข@ายมีส@วนร@วม
ในการดําเนินงาน
ด>านสุขภาพ 

ดําเนินการให>
ชุมชน และภาคี
เครือข@าย ร@วมรับรู> 
ร@วมดําเนินการ
ด>านสุขภาพ ใน
งานท่ีหลากหลาย
และขยายวงกว>าง
เพิ่มขึ้น 

ชุมชน และภาคีเครือข@าย
มีส@วนร@วมคิด ร@วม
ดําเนินการด>านสุขภาพ
อย@างเปRนระบบกับ
เครือข@ายบริการปฐมภูมิ 
และมีการขยายวงได>
ค@อนข>างครอบคลุม 

ชุมชน และภาคี
เครือข@ายร@วมคิด 
ร@วมวางแผน ร@วม
ดําเนินการด>าน
สุขภาพ และมี
การทบทวน 
เรียนรู> ปรับปรุง
กระบวนการมี
ส@วนร@วมให>
เหมาะสมมากขึ้น  

ชุมชน และ
ภาคีเครือข@าย
ร@วมดําเนินการ
อย@างครบวงจร 
รวมท้ังการ
ประเมินผล จน
ร@วมเปRน
เจ>าของการ
ดําเนินงาน
เครือข@าย
บริการปฐมภูม ิ

 

Ap
pr

ec
iat

io
n 

มีแนวทางหรือ
วิธีการท่ีชัดเจน หรือ
เร่ิมดําเนินการใน
การดูแล  พัฒนา 
และสร>างความพึง
พอใจของบุคลากร 

มีการขยายการ
ดําเนินการตาม
แนวทางหรือ
วิธีการในการดูแล 
พัฒนา และสร>าง
ความพึงพอใจของ
บุคลากรเพิ่มขึ้นใน
แต@ละหน@วยงาน 
หรือในแต@ละระดับ 

ดําเนินการตาม
แนวทางหรือวิธกีาร
ดูแลพัฒนาและสร>าง
ความพึงพอใจ และ
ความผูกพัน
(engagement) ของ
บุคลากรให>สอดคล>อง
กับภารกิจท่ีจาํเปRน
อย@างเปRนระบบ 

เครือข@ายสุขภาพ
มีการเรียนรู> 
ทบทวน
กระบวนการ
ดูแล พัฒนา 
และสร>างความ
ผูกพันของ
บุคลากรให>
สอดคล>องกับ
บริบท 
 

สร>างวัฒนธรรม
เครือข@ายให>
บุคลากรมี
ความสุข ภูมิใจ 
รับรู>คุณค@าและ
เกิดความ
ผูกพันในงาน
ของเครือข@าย
บริการปฐมภูมิ  

ความผูกพัน 
(engagement) 
หมายถึง การท่ีบุคลากร
มีความกระตือรือร
นใน
การปฏิบัติงานในหน
าท่ี 
และในงานท่ีได
รับ
มอบหมาย ด
วยความ
มุ�งมั่นเพื่อให
บรรลุพันธ
กิจขององค�กร 
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UCARE 1 เร่ิมมีแนวทาง     
และ/หรือ เร่ิม
ดําเนินการ 

2 ขยายการ
ดําเนินการ 

3 ดําเนินการเปRน
ระบบ และ/หรือ
ครอบคลุม 

4 เรียนรู> 5 บูรณาการ คําสําคัญและนิยาม
ปฏิบัติการ 

Re
so

ur
ce

s S
ha

rin
g 

an
d 

Hu
m

an
 D

ev
el

op
m

en
t 

มีแนวทาง หรือเร่ิมวาง
แผนการใช>ทรัพยากร
ร@วมกัน และ พัฒนา
บุคลากรร@วมกัน เพือ่
สนับสนุนการพัฒนา
ระบบสุขภาพชุมชน   

มีการดําเนินการ
ร@วมกัน ในการใช>
ทรัพยากร และ
พัฒนาบุคลากร 
ในบางประเด็น 
หรือบางระบบ 

มีการจัดการ
ทรัพยากร และพัฒนา
บุคลากรร@วมกันอย@าง
เปRนระบบและ
ครอบคลุม ตามบริบท 
และความจาํเปRนของ
พื้นท่ี เพื่อสนับสนุนให>
บรรลุตามเป[าหมาย
ของเครือข@ายสุขภาพ 
 

มีการทบทวน
และปรับปรุงการ
จัดการ
ทรัพยากร และ
พัฒนาบุคลากร 
ให>เหมาะสม 
และมี
ประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น  

มีการจัดการ
ทรัพยากร
ร@วมกันโดยยึด
เป[าหมายของ
เครือข@าย
สุขภาพ (ไม@มี
กําแพงกั้น) 
และมีการใช>
ทรัพยากรจาก
ชุมชน ส@งผลให>
เกิดระบบ
สุขภาพชุมชนท่ี
ยั่งยืน  

Resourceหมายถึง คน 
เงิน ของ ความรู
 รวมท้ัง
ข
อมูล ซ่ึงเป�นป;จจัย
นําเข
า (input) ของการ
ทํางาน 

Es
se

nt
ial

 C
ar

e 

มีแนวทาง หรือเร่ิม
ดําเนินการจัดระบบ
ดูแลสุขภาพพื้นฐานท่ี
จําเปRนในแต@ละกลุ@ม 
ตามบริบทของชุมชน   

มีการจัดระบบดูแล
สุขภาพตามบริบท 
และตามความ
ต>องการของ
ผู>รับบริการ 
ประชาชน และ
ชุมชนบางส@วน 
โดยเฉพาะกลุ@มท่ีมี
ปVญหาสูง  

มีการจัดระบบดูแล
สุขภาพตามบริบท 
ตามความต>องการของ
ผู>รับบริการ ประชาชน
แต@ละกลุ@ม และชุมชน
ท่ีครอบคลุม 
ประชากรส@วนใหญ@ 

มีการเรียนรู> 
ทบทวน การ
จัดระบบดูแล
สุขภาพ และ
พัฒนาอย@าง
ต@อเน่ือง เพื่อให>
เกิดการดูแล
สุขภาพท่ี
เหมาะสม 
สอดคล>องมาก
ขึ้น 

มีการจัดระบบ
ดูแลสุขภาพ
อย@างบูรณาการ
ร@วมกับ
ประชาชน 
ชุมชนภาคีภาค
ส@วนท่ีเกี่ยวข>อง 
ส@งผลให>
ประชาชนมี
สถานะสุขภาพดี  
 

Essential Care
หมายถึง บริการด
าน
สุขภาพท่ีจําเป�นสําหรับ
ประชาชน โดย
สอดคล
องกับบริบทของ
ชุมชน และเป�นไปตาม
ศักยภาพของเครือข�าย
บริการปฐมภูม ิ

 

 

 

 

 

 

 

 

 



43 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2558 

หัวข;อท่ี  2  ระบบบริการทุติยภูมิและตติยภูมิ 
 เขตบริการสุขภาพ มีการจัดโครสร>างการบริหารจัดการในภาพรวมของเขตพ้ืนท่ี  เพ่ือให>มีการจัดระบบ
บริการสุขภาพท่ีครอบคลุมท้ังการส@งเสริมสุขภาพ การควบคุมและป[องกันโรค การรักษาพยาบาลและการฟefนฟู
สภาพ มีการจัดแบ@งระบบบริการสุขภาพเปRน ๔ ระดับ ได>แก@ บริการระดับปฐมภูมิ (Primary Care) บริการระดับ
ทุติยภูมิ (Secondary Care) และบริการระดับตติยภูมิ (Tertiary Care) และ ระดับความเชี่ยวชาญระดับสูง โดย
มุ@งหวังให>บริการแต@ละระดับมีบทบาทหน>าท่ีท่ีแตกต@างกันและเชื่อมต@อกันด>วยระบบส@งต@อ (Referral System) 
เพ่ือให>สามารถจัดบริการท่ีมีคุณภาพได>อย@างมีประสิทธิภาพ โดยเลือกการดําเนินการเพ่ือลดการส@งต@อจาก service 
plan อย@างน>อย 4 สาขา คือ หัวใจ ทารกแรกเกิด มะเร็ง และอุบัติเหตุ  

การส@งต@อในเขตสุขภาพ  หมายถึง  การส@งต@อภายในเขตสุขภาพตามแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
รวมท้ังสถานบริการนอกสังกัดกระทรวง สาธารณสุขท่ีอยู@ในเขตสุขภาพนั้นๆ   

การส@งต@อนอกเขตสุขภาพ หมายถึง การส@งต@อไปสถานบริการท่ีอยู@นอกเขตสุขภาพของตนเอง รวมถึง
หน@วยงานท่ีมีการทําบันทึกความเข>าใจข>อตกลง (MOU) กับสถานบริการท่ีตั้งอยู@นอกเขตสุขภาพ 

ประเด็นการตรวจราชการท่ีมุ[งเน;น 

การส[งต[อผู;ป\วยออกนอกเขตสุขภาพลดลง 
โดย การส@งต@อผู>ปzวยออกนอกเขตสุขภาพ 4 สาขา คือ หัวใจ ทารกแรกเกิด มะเร็ง และอุบัติเหตุลดลง 

และประเด็นท่ีเปRนปVญหาตามท่ีเขตพิจารณาเสนอ 

เปAาหมาย มาตรการการ
ดําเนินงานในพ้ืนท่ี 

แนวทางการตรวจ ติดตาม 
 

ผลลัพธGท่ีต;องการ 

การส@งต@อผู>ปzวยออก
นอกเขตสุขภาพ
ลดลง  เมื่อเทียบกับ
ป�ท่ีผ@านมา (ประสาน
ข>อมูลก@อนออกตรวจ
จาก สนย. แล>วนําไป
เปรียบเทียบกับ
จังหวัด) 

1.service plan 
อย@างน>อย 4 สาขา 
มีแผนยุทธศาสตรO/
แผนปฏิบัติการและ
แผนการตดิตาม
ประเมินผล ท่ี
เช่ือมโยงระบบ
บริการปฐมภูมิกับ
ชุมชนและท>องถ่ิน 
แสดงให>เห็นถึง
ระบบการส@งต@อ 
การลดการส@งต@อ 

  

1.1.เปรียบเทียบข>อมลูการส@งต@อย>อนหลังกับป� 56 
และ 57 (จากฐานข>อมลู 43 แฟ[ม สนย.) 

1.2 รพ. (M2) มีแพทยOผู>เช่ียวชาญสาขาหลักตาม
เกณฑO(เง่ือนไข หากไม@มีแพทยOผู>เช่ียวชาญอยู@ประจํา 
ต>องมีแพทยOหมุนเวียน) 

      (จังหวัดน้ีมีโรงพยาบาลระดับ M2 ก่ีแห@ง ได>มี
การดําเนินการพัฒนาตามแผนหรอืไม@  อย@างไร 
ปVญหาอุปสรรคอย@างไร) 

1.3 ดัชนีผู>ปzวยใน (CMI) ของแต@ละระดับสถาน
บริการสุขภาพตามService Plan ผ@านเกณฑOท่ี
กําหนด (ฐานข>อมูลการรายงานจากเว็บไซดO สบรส.) 

1.4  โรงพยาบาลทุกระดับได>รับการรับรองคุณภาพ 
HA (ฐานข>อมูลจากสถาบันรับรองคุณภาพ) 

1.วิเคราะหOข>อมลู
และสถานการณO
ได>ว@าการเพ่ิมข้ึน
หรือลดลงของ
การส@งต@อผู>ปzวย
ออกนอกเขต
สุขภาพ มีเหตุ
ปVจจัยจากอะไร 

2. ประชาชนเข>าถึง
บริการและได>รับ
บริการท่ีมี
คุณภาพอย@าง
เท@าเทียมกัน 

  1.5 มีการจัดตั้งศูนยOประสานการส@งต@อ (ศสต.) ระดับ
จังหวัด/เขต เพ่ือทําบทบาทหน>าท่ีในการ
ประสานงาน รับส@งต@อผู>ปzวยตามแนวทางพัฒนา
ระบบส@งต@อ 

1.6 มีการจัดทําระบบข>อมลูการส@งต@อผู>ปzวย เพ่ือใช>
ประโยชนOในการวิเคราะหOข>อมูลและแก>ไขปVญหา 

1.7 มีการจัดทําเครือข@ายผู>เช่ียวชาญ สาขาท่ีมีการส@ง
ต@อผู>ปzวยจํานวนมาก และเปRนปVญหาของจังหวัด/ 
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เปAาหมาย มาตรการการ
ดําเนินงานในพ้ืนท่ี 

แนวทางการตรวจ ติดตาม 
 

ผลลัพธGท่ีต;องการ 

      เขต ท่ีสอดคล>องกับแผนพัฒนาระบบบริการ
สุขภาพ (Service Plan)เพ่ือแก>ไขปVญหาการส@งต@อ 

1.8 มีการตดิตามผลและวิเคราะหOผลการดําเนินงาน 
การส@งต@อผู>ปzวยระดับจังหวัด/เขตเพ่ือร@วมกันแก>ไข
ปVญหาในเครือข@าย 

1.9 สรุปและรายงานผลการส@งต@อผู>ปzวยระดับ
จังหวัด/เขต ตามแบบบันทึกข>อมลูการส@งต@อผู>ปzวย
ออกนอกเขตสุขภาพ 

 

 2.มีระบบการพัฒนา
ระบบบริการ 4 
สาขา เปRนรูปธรรม 

    
 

2.1.เช่ือมโยงให>ถึงระบบปฐมภูมิ(DHS) 3 เรื่องโดย
พ้ืนท่ีเลือกเอง 

2.2.สร>างเครือข@ายการรักษาให>ครอบคลุม 
2.3.มีการพัฒนาทีมแพทยOเพ่ือการรักษา 
2.4.ระบบการส@งต@อต>องมีความพร>อมและมี

ประสิทธิภาพ 
2.5.มีระบบการส@งกลับ 
2.6.สร>างระบบประกันภยั สร>างความมั่นใจให>กับ

เจ>าหน>าท่ีในการปฏิบัติงาน 

 

 3. Service plan 
สาขาโรคหัวใจ
แนวทางเพ่ือลดการ
ส@งต@อ 

3.1 มศูีนยOโรคหัวใจ (ระดับ 1) เขตละ 1 แห@ง  
3.2 มีการให>บริการตรวจรักษาโรคหัวใจใน รพท. 

อย@างน>อยจังหวัดละ 1 แห@ง  
    (ศูนยOโรคหัวใจระดับ 3) 
3.3 รพช.ระดับ F2 ข้ึนไป สามารถให>ยาละลายลิ่ม

เลือด(SK)ได> 
3.4 ผู>ปzวยโรคกล>ามเน้ือหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน

(STEMI) ได>รับการรักษาโดยการเป�ดหลอดเลือด
(PPCI+SK) มากกว@าร>อยละ 70 

3.5 มีการจัดตั้ง Wafarin clinic ครบทุกแห@งใน
โรงพยาบาลตั้งแต@ระดับ M2  โดยสหวิชาชีพ 

3.6 ลดอัตราการตายจากโรคหลอดเลือดหัวใจน>อย
กว@าร>อยละ 10 (เปรียบเทียบข>อมลูกับป� 57) 
(รหัส ICD-10=I20-I25) 

3.7 มีการจัดตั้ง heart failure clinic ในโรงพยาบาล
ระดับ M2 ข้ึนไป 

 

 4.Service plan 
สาขาทารกแรกเกิด
แนวทางเพ่ือลดการ
ส@งต@อ 

4.1 อัตราตายของทารกแรกเกิดอายุ < 28 วัน น>อย
กว@า 8 ต@อ 1,000 การเกิดมีชีพ Neonatal 
mortality Rate 

4.2 ผู>ปzวยเข>าถีงบริการมากข้ึน (เตียง NICU SNB 
เพียงพอ) จํานวนเตียง NICU SNB ท่ีเพ่ิมข้ึนใน
รพ.ระดับ A S M1 M2 

4.3 มเีครือข@ายบริการ และระบบการส@งต@อทารกปzวย
วิกฤต คลอดก@อนกําหนดระหว@างสถานบริการท่ี 
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เปAาหมาย มาตรการการ
ดําเนินงานในพ้ืนท่ี 

แนวทางการตรวจ ติดตาม 
 

ผลลัพธGท่ีต;องการ 

        ได>มาตรฐาน ระบบ Refer 
4.4 รพศ/รพท สามารถผสม TPN ได>มาตรฐาน  
4.5 ทํา Laser ROP ได>อย@างน>อยเขตสุขภาพละ 1 

แห@ง  
4.6 ลดอัตราการเกิด Birth Asphyxia และสามารถ

ให>การ รักษาด>วย Cooling System อย@างน>อย
เขตสุขภาพละ 1 แห@ง 

4.7 ให>การผ@าตัดทารกแรกเกิดท่ีมีปVญหาทาง
ศัลยกรรมได> อย@างน>อยเขตสุขภาพละ 1 แห@ง 

 

 5.Service plan 
สาขามะเร็งแนวทาง
เพ่ือลดการส@งต@อ 

5.1 จํานวนผู>ปzวยมะเร็งเต>านม/มะเร็งปากมดลูก ราย
ใหม@ในป�ท่ีตรวจพบ และ มีการค>นพบ ระยะท่ี 1 
และ 2 ไม@น>อยกว@าร>อยละ 70   

 

 6.Service plan 
สาขาอุบัติเหตุ
แนวทางเพ่ือทางลด
การส@งต@อ 

6.๑ มีการประชุมคณะกรรมการระดับจังหวัด/อําเภอ 
เพ่ือวิเคราะหOข>อมูล สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุณO
ซํ้าซาก  และมีการแก>ไขปVญหาอย@างเปRนรูปธรรม 

6.2 อัตราตายจากอุบัตเิหตุทางถนนไม@เกิน 18 ต@อ
ประชากรแสนคน ในป�งบประมาณ 2558 (รหัส 
ICD-10 = V01-V89) 

6.3 มีแผนการพัฒนาระบบบริการ (Service Plan) 
ของการดูแลผู>ปzวยอุบัติเหต ุ

6.4 มีการเก็บข>อมลูตัวช้ีวัดระดับจังหวัด/เขต เพ่ือใช>
ในการพัฒนา และเปรียบเทียบความสําเร็จของ
โครงการ 

6.5 มรีะบบการดูแลผู>บาดเจ็บก@อนถึงโรงพยาบาล 
(Pre-hospital care) และ ระบบ Fast Tract 
Traumaได>ครอบคลุมและมมีาตรฐาน 

6.6 มรีะบบการดูแลผู>บาดเจ็บ (Acute care 
facilities) และระบบฟefนฟูผู>บาดเจ็บเมื่อพ>น
ภาวะวิกฤติ (Post –hospital care) ระดับเขต
บริการสุขภาพ /จังหวัด 

 

  6.7 มรีะบบการพัฒนาบุคลากรในระบบการแพทยO
ฉุกเฉิน /ห>องฉุกเฉินในทุกระดับ 

6.8 มรีะบบการเตรียมความพร>อมของเครื่องมือ 
อุปกรณOการกู>ชีพข้ันสูง 

6.9 มีการพัฒนาระบบส@งต@อ (Referral system) ท่ีมี
คุณภาพไร>รอยต@อ โดยเฉพาะในผู>ปzวย head 
injury และ Multiple Trauma ได>ท้ัง refer in/ 
 refer out 

 

  6.10 มีการพัฒนาคุณภาพห>องฉุกเฉินในระดับเขต 
และจังหวัด 

 

 

 



46 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2558 

เปAาหมาย มาตรการการ
ดําเนินงานในพ้ืนท่ี 

แนวทางการตรวจ ติดตาม 
 

ผลลัพธGท่ีต;องการ 

  6.๑1 มีโครงการรณรงคO/ทดรองนําร@อง เพ่ือป[องกัน
และลดการตายจากอุบัติเหตุทางถนนแบบ 

      บูรณาการ 

 

 
หน[วยงานท่ีรับผิดชอบ   

1. กรมการแพทยO 
2. สํานักบริหารการสาธารณสุข สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

ผู;รับผิดชอบ/ผู;ประสานข;อมูล 

1.  นายแพทยOสุทัศนO ดวงดีเด@น  ผู>อํานวยการสํานักตรวจราชการ กรมการแพทยO  โทร 086 222 2010 , 085 822 1999 
e-mail : suthatddd@hotmail.com 

2. นายแพทยOณัฐพงศO วงศOวิวัฒนO  ผู>อํานวยการสํานักบริหารการสาธารณสุข  โทร 02 590 1750-6  
e-mail : nutortho@gmail.com 
  



 

กรอบแนวทางการตรวจราชการ 
กระทรวงสาธารณสุข 

ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2558 

คณะที่ 3 
การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุน 

การจัดบริการ 
- การบริหารการเงินการคลัง 
- การบริหารจัดการด+านยาและเวชภัณฑ/ที่มิใช1ยา 
- ธรรมาภิบาล 

 

กลุ1มคลังและพัสดุ สป. 
กลุ1มประกันสุขภาพ สป. 

กลุ1มตรวจสอบภายใน สป. 
สถาบันพระบรมราชชนก สป. 

สํานักวิชาการสาธารณสุข สป. 
สํานักบริหารการสาธารณสุข สป. 

สํานักนโยบายและยุทธศาสตร/ สป. 
ศูนย/ปฏิบตัิการต1อต+านการทุจริต กสธ. 

กลุ1มเสริมสร+างวินัยและระบบคุณธรรม สป. 
สํานักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข 

สํานักตรวจและประเมินผล 
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แนวทางการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจําป�งบประมาณ 2558 
(Inspection Guideline)   

คณะท่ี 3 :  การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการจัดบริการ 
 

หัวข8อท่ี 1 การบริหารการเงินการคลัง 

สถานการณ< 
1. จากข"อมูลการรายงานทางการเงินของหน*วยบริการสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขซ่ึงกลุ*ม

ประกันสุขภาพ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได"รวบรวมเป2นรายไตรมาส และนําข"อมูลท่ีได"มากําหนด
เกณฑ5การวิเคราะห5ภาวะวิกฤติทางการเงิน แบ*งเป2น 7 ระดับ โดยป9ญหาการเงินระดับ 7 เป2นระดับท่ีรุนแรงท่ีสุด 
ท่ีคะแนนความเสี่ยงตามเกณฑ5เฝ<าระวังทางการเงินอยู*ในระดับสูงสุด 7 คะแนน ประกอบด"วย 

1) Current Ratio <1.5  = 1 คะแนน 2) Quick Ratio <1.0  = 1 คะแนน 
3) Cash Ratio <0.8 = 1 คะแนน 4) ทุนสํารองสุทธิติดลบ  = 1 คะแนน  
5) ผลประกอบการขาดทุน= 1 คะแนน 6) ระยะเวลาทุนสํารองเพียงพอใช"จ*าย<3เดือน = 2 คะแนน 

และผลการดําเนินงาน ไตรมาส 3 ป�งบประมาณ 2557 พบหน*วยในพ้ืนท่ีท่ีมีป9ญหาทางการเงินระดับ 7 จํานวน 
156 แห*ง จากหน*วยบริการท้ังหมด (หน*วยบริการระดับโรงพยาบาลศูนย5  โรงพยาบาลท่ัวไป และโรงพยาบาล
ชุมชนท่ีจัดทํางบทดลอง) จํานวน 870 แห*ง คิดเป2นร"อยละ 18 ของจํานวนหน*วยบริการท้ังหมดจําแนกรายเขต 
ดังนี้  

เขต 1 มีหน*วยบริการท้ังหมด 99 แห*ง วิกฤตระดับ 7 จํานวน 16 แห*ง คิดเป2นร"อยละ 16 
เขต 2 มีหน*วยบริการท้ังหมด 47 แห*ง วิกฤตระดับ 7 จํานวน 17แห*ง คิดเป2นร"อยละ 36 
เขต 3 มีหน*วยบริการท้ังหมด 50 แห*ง วิกฤตระดับ 7 จํานวน  5 แห*ง คิดเป2นร"อยละ 10 
เขต 4 มีหน*วยบริการท้ังหมด 70 แห*ง วิกฤตระดับ 7 จํานวน  9 แห*ง คิดเป2นร"อยละ 13 
เขต 5 มีหน*วยบริการท้ังหมด 65 แห*ง วิกฤตระดับ 7 จํานวน 10 แห*ง คิดเป2นร"อยละ 15 
เขต 6 มีหน*วยบริการท้ังหมด 69 แห*ง วิกฤตระดับ 7 จํานวน 10 แห*ง คิดเป2นร"อยละ 14 
เขต 7 มีหน*วยบริการท้ังหมด 72 แห*ง วิกฤตระดับ 7 จํานวน 12 แห*ง คิดเป2นร"อยละ 17 
เขต 8 มีหน*วยบริการท้ังหมด 86 แห*ง วิกฤตระดับ 7 จํานวน  7 แห*ง คิดเป2นร"อยละ 8 
เขต 9 มีหน*วยบริการท้ังหมด 89 แห*ง วิกฤตระดับ 7 จํานวน  3 แห*ง คิดเป2นร"อยละ 3 
เขต 10 มีหน*วยบริการท้ังหมด 71 แห*ง วิกฤตระดับ 7 จํานวน 28 แห*ง คิดเป2นร"อยละ 39 
เขต 11 มีหน*วยบริการท้ังหมด 75 แห*ง วิกฤตระดับ 7 จํานวน 21 แห*ง คิดเป2นร"อยละ 28 
เขต 12 มีหน*วยบริการท้ังหมด 77 แห*ง วิกฤตระดับ 7 จํานวน 18 แห*ง คิดเป2นร"อยละ 23 

     2.   จากแนวคิดการบริหาร กองทุนหลักประกันสุขภาพแห*งชาติ ของสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห*งชาติ 
ด"วยวิธี Inclusive & Exclusive มีท้ังข"อดี และข"อจํากัด ท่ีทําให"เกิดป9ญหาในระบบบริการ จากหลายสาเหตุ คือ 

1) งบประมาณท่ีได"รับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห*งชาติไม*เพียงพอต*อการให"บริการรายได"ของสถาน
บริการมาจากเงินเหมาจ*ายรายหัวตามบัตรทองในลักษณะเป2นปลายป_ด และรับ Financial risk สูงมาก  มีผลการ
ติดลบเงินของหน*วยบริการ ระหว*างผลงานจริงและเงินจัดสรรล*วงหน"าปลายป� ผูกพันไปข"ามป�ท้ังนี้ภาวะทางการ
เงินของสถานบริการจะข้ึนอยู*กับรายรับท้ังจากเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณรวมกัน การสนับสนุนข"าม
จากแหล*งเงินกองทุนอ่ืนจะเกิดข้ึนได"ก็เฉพาะกับโรงพยาบาลท่ีมีศักยภาพในการหาเงินจากแหล*งเงินอ่ืน ในขณะท่ี
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โรงพยาบาลขนาดเล็กในพ้ืนท่ีชนบทต"องอาศัยเงินจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเป2นหลัก การได"รับงบสนับสนุน
ไม*เพียงพออาจมีผลกระทบด"านลบต*อการจัดบริการ 

2) การจัดสรรรายหัวประชากรในพ้ืนท่ีและการหักเงินเดือนจากงบเหมาจ*ายรายหัว ทําให"งบดําเนินการของ
หน*วยบริการมีความแตกต*างกันมาก 

3) ผลกระทบจากการปรับเปลี่ยนขยายสิทธิ์การรักษาพยาบาลท่ีเพ่ิมข้ึน 
4) ค*าใช"จ*ายท่ีสูงข้ึน อันเนื่องมาจากการเพ่ิมค*าตอบแทน ค*าแรงหรือการลงทุนในโครงการขนาดใหญ* 
5) ไม*มีการวางแผนการใช"เงิน และไม*ทราบค*าใช"จ*ายท่ีแท"จริงท่ีให"บริการ  
ในการดําเนินการเพ่ือแก"ไขป9ญหาดังกล*าว บนพ้ืนฐานของหลักการ Risk sharing & Risk Pooling   การ

จัดสรร scale ท่ีเหมาะสม ควรจัดระดับเขต  ใช"กลไกการเงินในการขับเคลื่อนการจัดบริการ เพ่ือให"ประชาชนได"รับ
บริการสาธารณสุขท่ีมีคุณภาพ อย*างครอบคลุม   และหน*วยบริการมีความม่ันคงทางการคลังอย*างยั่งยืนดังนั้น จึง
จําเป2นอย*างยิ่งท่ีจะต"องมีการเสริมสร"างประสิทธิภาพหน*วยบริการในการบริหารด"านการเงินการคลัง  การจัดวาง
ระบบการควบคุมภายใน   การวางแผนประมาณการรายได" ควบคุมค*าใช"จ*าย และต"องพัฒนาการจัดทําต"นทุนให"
เกิดข้ึนในหน*วยบริการ โดย การประเมินเพ่ือกํากับติดตามการพัฒนาระบบการเงินการคลังของหน*วยบริการ  
ประเมินจากประสิทธิภาพการดําเนินการของกระทรวงสาธารณสุขผ*านการบริหารงานในรูปแบบเขตบริการ
สุขภาพเพ่ือให"บรรลุผลสําเร็จตามเป<าหมายท่ีวางไว"  ประกอบด"วย 

1) ความสามารถกระจายการจัดสรรงบค*าใช"จ*ายทุกหมวดท่ีได"รับมอบอํานาจ ให"สอดคล"องกับสถานะ
การเงินของ 

หน*วยบริการในพ้ืนท่ี เพ่ือให"หน*วยบริการได"รับค*าใช"จ*ายอย*างเพียงพอสามารถจัดบริการประชาชนให"เข"าถึงบริการ
ได"ครอบคลุมท่ัวถึงเท*าเทียมและเป2นธรรม 

2) ความสามารถพัฒนาและควบคุมกํากับให"หน*วยบริการมีสมรรถนะ และประสิทธิภาพในการบริหารการเงิน
การคลัง จนไม*ประสบป9ญหาทางการเงิน  
 
ประเด็นการตรวจราชการที่มุ>งเน8น 1.1 : 
        ประสิทธภิาพของการบริหารการเงินสามารถควบคุมปAญหาการเงินระดับ 7 ของหน>วย
บริการในพ้ืนที่ (ไม>เกินร8อยละ 10) 
 

เปIาหมาย มาตรการดําเนินงาน 
ในพ้ืนท่ี 

แนวทางการตรวจ ติดตาม ผลลัพธ<ท่ีต8องการ 

โรงพยาบาลสังกัด
สํานักงานปลดักระทรวง
สาธารณสุข ระดับ
โรงพยาบาลศูนย5  
โรงพยาบาลท่ัวไป 
โรงพยาบาลชุมชน 

เพ่ือให"หน*วยบริการสามารถ
ควบคุมป9ญหาทางการเงินได"
จะต"องมีมาตรการ 
1. หน*วยบริการจะต"องมี
แผนการดาํเนินงาน เพ่ือปรับ
ประสิทธิภาพการบริหารการเงิน 
2. พัฒนาข"อมูลบัญชีให"มีความ
ถูกต"องน*าเช่ือถือ 

1. มีการแต*งตั้งคณะกรรมการ
แก"ป9ญหาการเงินของ รพ. 
2. หน*วยบริการมแีผนควบคุม
ค*าใช"จ*าย/เพ่ิมรายได" (Planfin) 
โดยจังหวัดพิจารณา และเขต
อนุมัติ  
- ระดับ ดี คือ สามารถปรับลด
ค*าใช"จ*ายและเพ่ิมรายได" (เทียบกับ
ผลการดําเนินงานของไตรมาส) 
-ระดับ พอใช" คือ สามารถปรับ
ลดค*าใช"จ*าย หรือ เพ่ิมรายได" 
(เทียบกับผลการดําเนินงานของ

ประสิทธิภาพการบริหารการเงิน
สามารถควบคุมป9ญหาทางการ
เงินระดับ 7 ของหน*วยบริการ
ในพ้ืนท่ี  ประกอบด"วย 
1)  ความสามารถกระจายการ
จัดสรรงบค*าใช"จ*ายทุกหมวดท่ี
ได"รับมอบอํานาจ ให"สอดคล"อง
กับสถานะการเงินของหน*วย
บริการในพ้ืนท่ี เพ่ือให"หน*วย
บริการได" รับค*าใช"จ* ายอย*าง
เ พียงพอสามารถจัดบริ การ
ประชาชนให"เข"าถึงบริการได"
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เปIาหมาย มาตรการดําเนินงาน 
ในพ้ืนท่ี 

แนวทางการตรวจ ติดตาม ผลลัพธ<ท่ีต8องการ 

ไตรมาส) 
- ระดับ ปรับปรุง คือไม*สามารถปรับ
ลดค*าใช"จ*าย หรือ เพ่ิมรายได"(เทียบ
กับผลการดําเนินงานของไตรมาส) 
3. หน*วยบริการมีการพัฒนา
บัญชีผ*านเกณฑ5คณุภาพตรวจ
บัญชีโดยระบบอิเลคทรอนิกส5 
ได"ไม*น"อยกว*าร"อยละ 100 
4. มีการรายงานการเงินและ
ตัวช้ีวัดให"ผู"บริหารได"รับทราบ
ประจําทุกเดือน ใช"เพ่ือในการ
บริหารองค5กร 
5. มีคะแนนการประเมิน
คุณภาพการบริหารการเงินการ
คลังโดยใช"เกณฑ5ประเมินFAI 
(Financial Administration 
Index) ไม*ต่ํากว*าร"อยละ 80 

ครอบคลุมท่ัวถึงเท*าเทียมและ
เป2นธรรม 
2) ความสามารถพัฒนาและ
ควบคุมกํากับให"หน*วยบริการมี
สมรรถนะ และประสิทธิภาพใน
การบริหารการเงินการคลัง จน
ไม*ประสบป9ญหาทางการเงิน  
 

 

รายละเอียดประเด็นการตรวจติดตาม 

การตรวจติดตาม รายละเอียด/หลักฐานประกอบการตรวจราชการ/ 
การประเมิน 

1. รพ.ได"มีการแต*งตั้ง คกก. จัดทําแผนการใช"จ*าย และมีการ
ดําเนินงานโดยติดตามและแก"ป9ญหาทางการเงินอย*างเป2น
รูปธรรม 

1. มีคําสั่ง/หลักฐานการแต*งตั้งคณะกรรมการจัดทําแผน
ค*าใช"จ*าย 

2. คณะกรรมการและดําเนินงานตามแผนการแก"ป9ญหาได" 1 
คะแนน 

3. ไม*มีคณะกรรมการหรือมีคณะกรรมการแต*ไม*มีการ
ดําเนินงานเพ่ือแก"ป9ญหา ได" 0 คะแนน 

2. หน*วยบริการมีแผนควบคุม Planfin ครบถ"วนสมบูรณ5 ใน
การตรวจราชการหมายถึง การจัดทํา Planfin ผ*านการ
พิจารณาจากจังหวัด และอนุมัติจากเขตตรวจราชการ
สําหรับการประเมินคุณภาพของ Planfin กลุ*มประกัน
สุขภาพจะประเมินร*วมกับผลการดําเนินงานของไตรมาส
โดยแบ*งคุณภาพของ Planfin เป2น 3 ระดับ 
ก)ระดับ ดี คือ ปรับลดค*าใช"จ*ายและเพ่ิมรายได" (เทียบกับ
ผลการดําเนินงานของไตรมาส) 
ข) ระดับ พอใช" คือ ปรับลดค*าใช"จ*ายหรือเพ่ิมรายได" 
(เทียบกับผลการดําเนินงานของไตรมาส) 
ค) ระดับ ปรับปรุงคือไม*สามารถปรับลดค*าใช"จ*ายหรือ 
เพ่ิมรายได"(เทียบกับผลการดําเนินงานของไตรมาส) 

1. รอบท่ี 1 การจัดทํา Planfin ครบถ"วนสมบูรณ5 ได" 1 
คะแนนไม*ครบถ"วน ได" 0 คะแนน 

2. รอบท่ี 2 จะตรวจสอบคุณภาพ Planfin หากคุณภาพอยู*
ในระดับดี ได" 1 คะแนน ระดับพอใช"ได" 0.5 คะแนน  
ระดับปรับปรุงได" 0 คะแนน 

3. มีการประเมินคะแนนคุณภาพบัญชี หมายถึงคะแนน
คุณภาพบัญชีท่ีได"จากการประเมินผลโดยโปรแกรม ทาง
เว็บไซต5 http://hfo.cfo.in.th 

1. คุณภาพบัญชีได" 100 คะแนนได" 1 คะแนน 
2. ได"น"อยกว*า 100 คะแนน ได" 0 คะแนน 
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การตรวจติดตาม รายละเอียด/หลักฐานประกอบการตรวจราชการ/ 
การประเมิน 

4. มีการเสนอรายงานการเงินตัวช้ีวัด7 ระดับ บทวิเคราะห5
การเงินต*อผู"บริหารทุกเดือน 

1. มีหลักฐานการเสนอรายงานการเงินต*อผู"บริหาร 
2. มีรายงานเสนอต*อผู"อํานวยการรพ.ทุกเดือน ได" 1 คะแนน 
3. ไม*มีรายงานหรือเสนอไม*ครบทุกเดือน ได" 0 คะแนน 

4. คะแนน FAI ไม*ต่ํากว*าร"อยละ 80 1. รพ.ได"รับการประเมิน FAI ในท้ัง 4กิจกรรม  
2. ได"ผลการประเมินรวมสูงกว*าร"อยละ 80 ได" 1 คะแนน 
3. ผลการประเมินต่ํากว*าร"อยละ 80 หรือไม*มีการประเมิน ได" 0 

 

ประเด็นการตรวจราชการที่ 1.2  : หน>วยบริการในพ้ืนที่มีต8นทุนต>อหน>วยไม>เกินเกณฑ<เฉลี่ยกลุ>ม
ระดับบริการ (ไม>เกินร8อยละ 20) 
เป<าหมาย มาตรการดําเนินงาน 

ในพ้ืนท่ี 
แนวทางการตรวจ ตดิตาม ผลลัพธ5ท่ีต"องการ 

โรงพยาบาลสังกัด
สํานักงานปลดักระทรวง 
สาธารณสุข ระดับ 
โรงพยาบาลศูนย5  
โรงพยาบาลท่ัวไป  และ
โรงพยาบาลชุมชน 

 เพ่ือให"ต"นทุนลดลงอย*างเหมาะสม
จนต"นทุนต*อหน*วยไม*เกินเกณฑ5
เฉลี่ยกลุ*มระดับบริการเดียวกัน ใน 
3 องค5ประกอบ ได"แก*   
1) ส*งข"อมูลบริการ Service  
data ครบถ"วน ทันเวลา ทุกเดือน 
(ภายในวันท่ี 30 ของเดือนถัดไป) 
ให"กลุ*มประกันฯ ทางเว็บไซต5 
http://hfo.cfo.in.th 
2) การจัดการระบบบริการ
เพ่ือให"มีต"นทุนบริการลดลง เช*น
การใช"ทรัพยากรร*วมกันเพ่ือลด
การลงทุน, การส*งต*อเฉพาะ
ภายในเครือข*าย สป. ฯลฯ  
3) การควบคุมค*าใช"จ*ายของหน*วย
บริการในหมวดต*างๆ  ได"แก*  
- ค*าแรง (Labor cost: LC)  
- ค*าวัสดุ  (Material cost: MC)   
- งบลงทุน (Capital cost: CC)  
- ค*าใช"จ*ายดําเนินการ        
(Operating cost : OC ) 

1. หน*วยบริการมีผู"รับผดิชอบ 
การตรวจสอบข"อมลูบริการ 
Service Data สําหรับทํา Unit 
cost แบบ Quick Method 
2. มีการรายงานต"นทุน 
Unit Cost แบบ Quick 
method ให"ผู"บริหารได"รับ
ทราบประจําทุกเดือน  
3. ต"นทุน OPD ของ รพ.ไม*สูง 
กว*าค*าเฉลี่ย รพ.ในกลุ*มระดับ
เดียวกันเมื่อเทียบไตรมาส 
4. ต"นทุน IPD ของ รพ. ไม*สูง 
กว*าค*าเฉลี่ย รพ.ในกลุ*มระดับ
เดียวกันเมื่อเทียบไตรมาส 
5. ได"นําข"อมลูต"นทุนไปใช"ใน 
การพัฒนาระบบบริการ   

หน*วยบริการในพ้ืนท่ีมีต"นทุนต*อ
หน*วยไม*เกินเกณฑ5เฉลี่ยกลุ*ม
ระดับบริการในระดับผู"ปzวยนอก 
(OPD) และผู"ปzวยใน (IPD) รวม
ทุกสิทธิ (total cost) ต*อหน*วย
นํ้าหนัก 

 

รายละเอียดประเด็นการตรวจติดตาม 

การตรวจติดตาม รายละเอียด/หลักฐานประกอบการตรวจราชการ/ 
การประเมิน 

1. มีผู"รับผิดชอบในการตรวจสอบข"อมูลบริการ ท่ีส*งทาง
เว็บไซต5 http://hfo.cfo.in.th ประจําเดือน 

1. มีการตรวจสอบข"อมูลบริการได" 1 คะแนน 
2. ไม*มีการตรวจสอบ ได" 0 คะแนน 

2. มีการเสนอรายงานต"นทุนรพ. แบบ Quick method ต*อ
ผู"บริหารทุกเดือน 
 

1. มีรายงานเสนอต*อผู"อํานวยการรพ.ได" 1 คะแนน 
2. ไม*มีรายงานหรือรายงานไม*ครบได" 0 คะแนน 
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3. ต"นทุน OPD ไม*สูงกว*าค*าเฉลี่ยของกลุ*มระดับบริการ
เดียวกัน ตามเกณฑ5กลางของกลุ*มประกันสุขภาพ 

1. ต"นทุนต่ํากว*าค*าเฉลี่ยได" 1 คะแนน 
2. ต"นทุนสูงกว*าค*าเฉลี่ยได" 0 คะแนน 

4. ต"นทุน IPD ไม*สูงกว*าค*าเฉลี่ยของกลุ*มระดับบริการ
เดียวกันตามเกณฑ5กลางของ กลุ*มประกันสุขภาพ 

1. ต"นทุนต่ํากว*าค*าเฉลี่ยได" 1 คะแนน 
2. ต"นทุนสูงกว*าค*าเฉลี่ยได" 0 คะแนน 

5. ได"นําข"อมูลไปใช"เพ่ือการพัฒนาระบบบริการและระบบ
บริหารจัดการของหน*วยบริการ 

1. มีการนําข"อมูลไปใช"ในรพ.เพ่ือพัฒนาระบบบริการได" 1
คะแนน/ไม*มีการนําไปใช"ได" 0 คะแนน 

 
หน>วยงานท่ีรับผิดชอบ : กลุ*มประกันสุขภาพ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ผู8รับผิดชอบ :  

1. นางอมรรัตน5  พีระพล  นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการพิเศษ 
โทรศัพท5 02-590-1797     089-779-3168  
อีเมล5 amonratana@hotmail.com 

2. นางนํ้าค"าง  บวรกุลวัฒน5  นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ 
โทรศัพท5 02-590-1575     081-908-5588 
อีเมล5      numkhang_ser@hotmail.com 

3. นางสาวศิญาภัสส5  จํารสัอภิวัฒน5 นักวิเคราะห5นโยบายและแผนชํานาญการ 
โทรศัพท5  02-590-2417081-928-7269 
อีเมล5    srakngarn@gmail.com 
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หัวข8อท่ี 2 : การบริหารจัดการด8านยาและเวชภัณฑ<ท่ีมิใช>ยา 

สถานการณ<  
การตรวจราชการงานการบริหารจัดการด"านยาและเวชภัณฑ5ท่ีมิใช*ยา เป2นมาตรการสําคัญประการหนึ่งใน

การพัฒนาประสิทธิภาพของโรงพยาบาล ท่ีจะทําให"การการบริหารจัดการด"านยาและเวชภัณฑ5ท่ีมิใช*ยาของ
โรงพยาบาลในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป2นไปตามเป<าหมาย เป2นการติดตามการปฏิบัติงาน 
ความก"าวหน"าการดําเนินงานตามนโยบายการสร"างธรรมาภิบาลในการจัดซ้ือจัดหายาและเวชภัณฑ5ท่ีมิใช*ยา โดย
เน"นการกํากับติดตามการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว*าด"วยการบริหารจัดการด"านยาและเวชภัณฑ5ท่ี
มิใช*ยา พ.ศ. 2557 การกํากับติดการการดําเนินการตามประกาศเกณฑ5จริยธรรมว*าด"วยการส*งเสริมการขายยา
และเวชภัณฑ5ท่ีมิใช*ยาของหน*วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขเพ่ือให"ได"ข"อมูลสารสนเทศ รับรู"ป9ญหา อุปสรรค 
ข"อจํากัดในด"านต*างๆ รวมท้ังวิเคราะห5ถึงป9จจัยท่ีมีอิทธิพลต*อความสําเร็จหรืออุปสรรคในกระบวนการดําเนินการ
หรือผลลัพธ5ของการดําเนินการ ตลอดจนให"ข"อเสนอแนะในการปรับปรุงกระบวนการทํางานและการบริหารจัดการ
เพ่ือให"บรรลุเป<าหมายและวัตถุประสงค5ท่ีคาดหวังของการออกระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว*าด"วยการบริหาร
จัดการด"านยาและเวชภัณฑ5ท่ีมิใช*ยา และนโยบายการควบคุมค*าใช"จ*ายด"านยาและเวชภัณฑ5ท่ีไม*ใช*ยา 

ในประเด็นของต"นทุนค*ายาและเวชภัณฑ5/พัสดุของหน*วยงานต*างๆ เป2นต"นทุนกลุ*มสําคัญซ่ึงมีผลต*อการให" 
บริการประชาชน และเป2นต"นทุนหลักของหน*วยบริการท่ีมีสัดส*วนสูงเป2นอันดับสอง รองจากค*าแรง ภายใต"ภาวะ
งบประมาณท่ีมีจํากัด การลดต"นทุนกลุ*มนี้จึงมีความจําเป2น แต*หากต"องพึงระวังไม*ให"การลดต"นทุนดังกล*าวส*งผล
กระทบต*อการให"บริการผู"ปzวย ในการบริหารต"นทุนค*ายาและเวชภัณฑ5/พัสดุของของหน*วยบริการประกอบด"วย
ระบบย*อยต*างๆ ท้ัง การคัดเลือก (Selection) การจัดหา (Procurement) การกระจาย (Distribution) และการ
ใช" (Use) ซ่ึงในแต*ละระบบจะต"องมีกระบวนการหรือกิจกรรมปฏิบัติท่ีเป2นระบบชัดเจน จึงจะทําให"การบริหารยา
และเวชภัณฑ5ของหน*วยงานมีประสิทธิภาพ ซ่ึงจะทําให"หน*วยงานสามารถได"ยาและเวชภัณฑ5ท่ีดี มีคุณภาพ และมี
การสั่งใช"อย*างสมเหตุสมผล 

 

ผังแนวคิดการตรวจราชการและนิเทศงานบริหารจัดการด"านยาและเวชภัณฑ5ท่ีมิใช*ยา 

 

การตรวจราชการนิ เทศ 
ติดตามการบริหารจัดการด�าน
ยาและเวชภัณฑ�ท่ีมิใช�ยา 
 

รับรู� 

ความก�าวหน�า 

เสนอแนะ 

- การดําเนินการตามแผน/ระเบียบหรือไม* 
- มีการดําเนินการไม*เป2นไปตามแผน/ระเบียบหรือไม*  
- ถ"า “ไม*” เพราะเหตุใด 

- การเปล่ียนแปลง/ความก"าวหน"าท่ีเกิดขึ้น 
- ความเหมาะสมของกระบวนการ/วิธีการ 
- ความต"องการสนับสนุน  
- ป9ญหา อุปสรรค ข"อจํากัดต*างๆ 
- ป9จจัยท่ีทําให"การดําเนินงานบรรลุเป<าหมายหรือ 
   วัตถุประสงค5 

- ปรับกระบวนการ/วิธีการให"สอดคล"องกับ 
สถานการณ5และสถานะของทรัพยากร  

   เพ่ือให"เป2นไปตามแผน/ระเบียบ 
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ประเด็นการตรวจราชการที่มุ>งเน8น  : การบริหารจัดการยาและเวชภัณฑ<ที่มิใช>ยาอย>างมี
ประสิทธิภาพ สมเหตุสมผล และมีจริยธรรม  ซึ่งประกอบด"วย 

(1) การพัฒนาประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการยาและเวชภัณฑ�ตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว�าด�วย
การบริหารจัดการยาและเวชภัณฑ�ท่ีมิใช�ยา พ.ศ. 2557 

(2) การสั่งใช�และการใช�ยาและเวชภัณฑ�ท่ีมิใช�ยาอย�างสมเหตุผล 
(3) จริยธรรมว�าด�วยการจัดซ้ือจัดหาและการส�งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ�ท่ีมิใช�ยา 
(4) การควบคุมต�นทุนยาและเวชภัณฑ�ท่ีมิใช�ยา 
(5) การรายงานและการควบคุมกํากับการบริหารจัดการยาและเวชภัณฑ�ฯ 

      
เป<าหมาย มาตรการดําเนินงาน 

ในพ้ืนท่ี 
แนวทางการตรวจ ตดิตาม ผลลัพธ5ท่ีต"องการ 

ห น* ว ย ง า น ใ น สั ง กั ด
กระทรวงสาธารณสุข 
ควบคุมกํากับโดย สสจ 
เขต และหัวหน"าส*วน
ราชการ 

1. การพัฒนาประสิทธิภาพ
ระบบการบรหิารจัดการยาและ
เวชภณัฑ5ตามระเบียบ
กระทรวงสาธารณสุขว*าด"วย
การบริหารจัดการยาและ
เวชภณัฑ5ท่ีมิใช*ยา พ.ศ. 2557 

- มีการบริหารจัดการโดยคณะกรรมการบริหาร
จัดการด"านยาและเวชภณัฑ5ท่ีมิใช*ยา ทุกระดับ 
- มีกรอบและบัญชีรายการยาและเวชภัณฑ5
ท่ีมิใช*ยาท่ีสอดคล"องและลดหลั่นตามระดับ
สถานบริการ 
- มีแผนจัดซ้ือยาและเวชภัณฑ5ท่ีมิใช*ยา 
- มีการดําเนินการจัดซ้ือถูกต"องตามระเบียบฯ
พัสด ุ
- จัดซ้ือร*วม 
- มีแผนการสํารองร*วม 

1. การบริหารจัดการ
ยาและเวชภัณฑ5ท่ีมิใช*
ยามีประสิทธิภาพ 
ดําเนินการ กํากับ
ติดตาม และ
ประเมินผลอย*างเป2น
ระบบ โปร*งใส 
สอดคล"องตาม
ระเบียบกําหนด 
2. ต"นทุนยาและ
เวชภัณฑ5ท่ีมิใช*ยาของ
หน*วยงานต*อผู"ปzวย
ลดลง และการใช"ยา 
และเวชภณัฑ5ท่ีมิใช*ยา
เหมาะสมในหน*วย
บริการแต*ละระดบั 

2. การสั่งใช"และการใช"ยา
และเวชภณัฑ5ท่ีมิใช*ยาอย*าง
สมเหตุผล 

- มีระบบการกํากับประเมินการใช"ยาและ
เวชภัณฑ5ท่ีมิใช*ยา (Utilization Evaluation) 
- มีระบบป<องกันการเกิดแพ"ยาซํ้า 
- มีการสั่งใช"ยาท่ีเหมาะสมตามข"อบ*งช้ี 

3. จริยธรรมว*าด"วยการจัดซ้ือ
จัดหาและการส*งเสริมการขาย
ยาและเวชภัณฑ5ท่ีมิใช*ยา 

- มีแนวปฏิบัติตามเกณฑ5จริยธรรม 

4. การควบคุมต"นทุนยาและ
เวชภัณฑ5ท่ีมิใช*ยา 

- มี ร ะบบควบคุม กํา กับต" น ทุนยาและ
เวชภัณฑ5ฯ 

5. การรายงานและการ
ควบคุมกํากับการบริหาร
จัดการยาและเวชภัณฑ5ฯ 

- มีการรายงาน และประเมินผลการ
ดําเนินงานตามลําดับช้ัน ในเวลาท่ีกําหนด 
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แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2558 

รายละเอียดแนวทางการตรวจติดตาม  
1. การพัฒนาประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการยาและเวชภัณฑ<ตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว>าด8วย

การบริหารจัดการยาและเวชภัณฑ<ท่ีมิใช>ยา พ.ศ. 2557 
     เป<าหมายหรือเจตนารมณ5  

1) มุ*งเน"นท่ีจะกําหนดในเชิงกระบวนการท่ีควรดําเนินการในการบริหารจัดการท้ังด"านยาและเวชภัณฑ5ท่ีไม*ใช*
ยา ก*อนท่ีจะมีการดําเนินการจัดซ้ือจัดหาตามระเบียบพัสดุฯ 

2) เพ่ือให"มีการดําเนินการท่ีเป2นระบบ โปร*งใส ผู"เก่ียวข"องมีส*วนร*วมมีการควบคุมกํากับและรายงานเป2น
ลําดับชั้น และให"พยายามมองมิติของการบริหารจัดการท้ังในหน*วยงานเอง การเชื่อมต*อกันในระดับ
จังหวัดและระดับเขต  

3) ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว*าด"วยการบริหารจัดการยาและเวชภัณฑ5ท่ีมิใช*ยา พ.ศ. 2557 นี้เป2น
ระเบียบท่ีจะใช"แทน ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว*าด"วยการซ้ือยาและเวชภัณฑ5ท่ีมิใช*ยา พ.ศ.2543 
และระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว*าด"วยการซ้ือยาและเวชภัณฑ5ท่ีมิใช*ยา (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2546 

การตรวจติดตาม รายละเอียด/หลักฐานประกอบการตรวจราชการ 
1. มีการบริหารจัดการโดยคณะ
กรรมการบริหารจัดการด"านยาและ
เวชภัณฑ5ท่ีมิใช*ยา ทุกระดับ 

 

1. ให"การบรหิารจัดการด"านยาในหน*วยงานทุกระดับดําเนินการในรปูของคณะกรรมการ  
จะแต*งตั้งกรรมการชุดต*าง ๆ จํานวนก่ีชุด ให"อยู*ในดุลยพินิจของหน*วยงาน 
2. ยกเว"น รพ.สต.ซ่ึงมีบุคลากรน"อยมาก การดาํเนินการให"ดําเนินการในรูปของ
คณะกรรมการร*วมระดับอําเภอ หรือระดบัจังหวัด ตามความเหมาะสมและบริบทของแต*ละ
จังหวัด 
3. นโยบายของกระทรวงสาธารณสุข ต"องการให"มีการบริหารจัดการร*วม มากข้ึน ดังน้ีใน
เรื่องยาและเวชภณัฑ5ท่ีมิใช*ยาก็เป2นประเด็นท่ีจะสามารถจัดให"มีการบริหารจัดการร*วมกัน
ของโรงพยาบาลในจังหวัดหรือเขตต*อไปได" ซ่ึงก็จําเป2นท่ีจะต"องตั้งกรรมการร*วมระดับ
จังหวัด หรือกรรมการร*วมระดับเขตตามความเหมาะสม 
4. องค5ประกอบของคณะกรรมการต"องประกอบด"วยผู"แทนจากส*วนต*าง ๆ ท่ีเก่ียวข"อง  และ
กรรมการจะต"องมีหน"าท่ี ในการกําหนดนโยบายและวางแผนการดําเนินการรวมถึงการ
ควบคุมกํากับการดําเนินการตามแผนท่ีชัดเจนต*อไป 
5. หลักฐานประกอบการตรวจราชการ 

5.1 คําสั่งแต*งตั้ง คกก.บริหารจัดการด"านยาและเวชภณัฑ5 ระดบัต*างๆ  
5.2 รายงานการประชุม 
5.3 แนวทางการดําเนินงาน 

2. มีกรอบและบัญชีรายการยา
และเวชภัณฑ5ท่ีมิใช*ยาท่ีสอดคล"อง
และลดหลั่ นตามระดับสถาน
บริการ 

1. สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเป2นผู"ประสานจัดทํากรอบบัญชีรายการยาและเวชภัณฑ5ท่ี
มิใช*ยาของโรงพยาบาลในจังหวัดท่ีมีความสอดคล"องและลดหลั่นกันตามระดับของ
โรงพยาบาล 
2. กําหนดกรอบรายการยาและเวชภัณฑ5ท่ีมิใช*ยาท่ีจะใช"ร*วมกันในโรงพยาบาลทุกระดับ  
เพ่ือให"เป2นไปตามนโยบาย “ได"พบหมอ รอไม*นาน อยู*ใกล"ไกลได"ยาเดียวกัน”  
3. เพ่ือให"เกิดความคล*องตัวในการปฏิบัติการกําหนดและการขอปรับเปลี่ยนจํานวนในบัญชี
รายการยาและเวชภัณฑ5ท่ีมิใช*ยาของโรงพยาบาลให"ขออนุมัติจากสํานักงานสาธารณสุข
จังหวัด โดยไม*ต"องขออนุมัติจากกระทรวงหรือเขตตามท่ีผ*านมา 
4. หลักฐานประกอบการตรวจราชการ 

4.1 กรอบและบัญชีรายการยาและเวชภัณฑ5ท่ีมิใช*ยา ระดับต*างๆ 
4.2 กรอบบัญชีรายการยาร*วมของจังหวัด 
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แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2558 

การตรวจติดตาม รายละเอียด/หลักฐานประกอบการตรวจราชการ 
3. มีแผนจัด ซ้ือยา และ
เวชภัณฑ5ท่ีมิใช*ยา 

1. ให"ทุกหน*วยงานมีการจัดทําแผนการจัดซ้ือยาและเวชภัณฑ5ท่ีมิใช*ยาให"ผ*านคณะกรรการท่ีตั้งข้ึน
และให"มีการนําเสนอผู"บังคับบัญชาตามลําดับช้ันพิจารณาอนุมตั ิ
2. ในส*วนภูมภิาคให" นพ.สสจ.เป2นผู"อนุมัติแผนและรวมถึงการปรับแผน  
โดยรายละเอียดท่ีจะต"องเสนอเพ่ือขออนุมัติหรือความถ่ีในการเสนอขอปรับแผนให"จังหวัด
พิจารณากําหนด โดยต"องไม*ให"ข้ันตอนการขออนุมัติเป2นอุปสรรคต*อการให"บริการของ รพ.  
3. หลักฐานประกอบการตรวจราชการ 
- แผนจัดซ้ือท่ีได"รับการอนุมัติแผน และอนุมัติปรับแผนกรณีไม*เป2นไปตามแผน 

4. มีการดําเนินการจัดซ้ือ
ถูกต"องตามระเบียบฯพัสดุ 
 

1. หลักการทําแผนจัดซ้ือยาและเวชภัณฑ5ท่ีมิใช*ยา เมื่อมีการจัดทําแผนจัดซ้ือประจําป� จะทําให"
ทราบจํานวนและวงเงินท่ีคาดการณ5ว*าจะซ้ือในป�ต*อไป  จึงควรท่ีจะวางแผนในการดําเนินการ
จัดซ้ือตามวงเงินท่ีประมาณการในแผนในแต*ละรายการ ตามระเบียบพัสดุและใช"สัญญาจะซ้ือจะ
ขายราคาคงท่ีไม*จํากัดปริมาณ 
2. หากในช*วงระยะเวลาท่ีกําลังดาํเนินการจัดซ้ือยาและเวชภณัฑ5ท่ีมิใช*ยารายการใดเกิดขาดจาก
คลัง สามารถดําเนินการซ้ือด"วยวิธีตกลงราคาไปพรางก*อนในระหว*างการดําเนินการได" 
3. หลักการสําคัญของระเบียบกระทรวงสาธารณสุขฉบับน้ีไม*ได"เป2นการยกเว"นให"ไม*ต"องปฏิบัติ
ตามระเบียบพัสดุฯ  แต*เป2นกระบวนการบริหารจัดการก*อนท่ีจะดําเนินการจัดซ้ือ ซ่ึงต"อง
ดําเนินการตามระเบียบพัสดฯุ ยกเว"น ประเด็นใดจะได"รับการยกเว"นจากคณะกรรมการว*าด"วยการ
พัสดุ หรือมมีติคณะรัฐมนตรีกําหนดไว"เท*าน้ัน    
4. หลักฐานประกอบการตรวจราชการ 
- ผลการสอบทานกระบวนการดําเนินงาน 

5. จัดซ้ือร*วม 1. ยาหรือเวชภัณฑ5ท่ีมิใช*ยาท่ีมีการใช"ร*วมกันมากหรือมีมูลค*าสูง ควรมีการดําเนินการร*วมกันใน
ระดับจังหวัด/ระดับเขต/ระดับกรม   
2. การจัดซ้ือร*วมในระดับเขตในประเด็นเรื่องยา มมีติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 13 มีนาคม 2550 
ให"สามารถดําเนินการจัดซ้ือยาร*วมระดบัเขต โดยการยื่นซองประกวดราคาและใช"สัญญาจะซ้ือจะ
ขายราคาคงท่ีไม*จํากัดปริมาณ โดยสามารถจัดซ้ือจาก 1-3 บริษัทได" และให"แต*ละโรงพยาบาล
สามารถออกใบสั่งซ้ือตามความต"องการใช"ในแต*ละคราว  
3. สําหรับเวชภณัฑ5ท่ีมิใช*ยา กระทรวงสาธารณสุขกําลังดําเนินการหารือกรมบัญชีกลางเพ่ือขอยกเว"นการ
ปฏิบัติตามระเบียบพัสดุฯ เช*นเดียวกับยา  หากได"รับการยกเว"นแล"วจะแจ"งให"ทราบเพ่ือดําเนินการ
ต*อไป 
4. กรณียาและเวชภณัฑ5ท่ีมิใช*ยาสามารถดําเนินการในระดับจังหวัด  และเสนอผู"ว*าราชการลง
นาม และใช"สญัญาจะซ้ือจะขายราคาคงท่ีไม*จํากัดปริมาณ พร"อมให"มอบอํานาจให"แต*ละ
โรงพยาบาลสามารถออกใบสั่งซ้ือตามความต"องการใช"ในแต*ละคราวได" เช*นเดยีวกับการจัดซ้ือยา
ร*วมเขต  ซ่ึงจะเป2นการดําเนินการตามอํานาจหัวหน"าส*วนราชการตามระเบียบพัสดุ   
5. การจัดซ้ือร*วมกันในระดับจังหวัด กรณีแรกสําหรับยา การดําเนินการร*วมในระดับจังหวัดอาจ
ดําเนินการเป2นส*วนหน่ึงของการจัดซ้ือยาร*วมเขต ตามมตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 13 มีนาคม 
2550   
6. หลักฐานประกอบการตรวจราชการ 
 - จํานวนรายการ/มูลค*าการจัดซ้ือร*วมระดับจังหวัด /ระดับเขต 

6. มีแผนการสํารองร*วม 
 

1. นอกจากการจัดซ้ือร*วมแล"ว อาจพิจารณาความเป2นไปได"ในการจัดการให"มียาท่ีจะสํารองร*วมกันหรือให"มี
คลังยาร*วมกันในระดับจังหวัด  หรือให" รพศ./รพท. เป2นดําเนินการแทน รพ.ต*าง ๆ  ในจังหวัด และให"  รพ.
ต*าง ๆ  มาเบิกจาก รพศ./รพท. และจัดระบบการจ*ายเงินชดเชยท่ีชัดเจน 
2. หลักฐานประกอบการตรวจราชการ 
   - รายการยา /แนวทางการดําเนินงาน 
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แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2558 

2. การส่ังใช8และการใช8ยาและเวชภัณฑ<ท่ีมิใช>ยาอย>างสมเหตุผล 

การตรวจติดตาม รายละเอียด/หลักฐานประกอบการตรวจราชการ 
1. มีระบบการกํากับ
ประเมินการใช"ยาและ
เวชภัณฑ5ท่ีมิใช*ยา 
(Utilization Evaluation) 

1. หลักการคือเพ่ือให"มั่นใจว*าการสั่งใช"ยาและการใช"เวชภณัฑ5ท่ีมิใช*ยาในรายการท่ีมีมลูค*าสูง 
เป2นไปด"วยความเหมาะสม  
2. คณะกรรมการจะต"องมีการจัดทําการกํากับและตรวจสอบการใช" โดยมีการจัดทําเกณฑ5
มาตรฐานในการใช"แต*ละรายการ และกํากับตดิตามว*าเป2นไปตามเกณฑ5ท่ีกําหนดหรือไม*อย*างไร 
3. มีการสรุปผลการประเมินเสนอคณะกรรมการทราบ เพ่ือวางแผนการดําเนินการต*อไป   
4. หลักฐานประกอบการตรวจราชการ 
   4.1 การกํากับ ตดิตามและประเมินการใช"ยา (Drug Utilization Evaluation) ในยากลุ*ม 
Statins, Angiotensin II receptor antagonists, Proton pump Inhibitors, COX-2 
Selective Inhibitors ของโรงพยาบาลท่ีมีการใช"ยากลุ*มดังกล*าว ในประเด็น 
    4.2 กําหนดเกณฑ5การสั่งใช"ยาในกลุ*มต*าง ๆ ท่ีระบุ (สํานักบริหารการสาธารณสุขได"จดัทํา
ตัวอย*างเกณฑ5ในการสั่งใช"ยาในกลุ*มต*าง ๆ และแจ"งเวียนให"จังหวัดต*าง ๆ ทราบแล"ว)  
    4.3 เสนอคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบําบัดพิจารณาและแจ"งผู"เก่ียวข"องทราบ 

4.4 กลุ*มงานเภสัชกรรมเก็บรวบรวมข"อมูล และป9ญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึน 
    4.5 รายงานผลการดําเนินการเสนอคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบําบัดพิจารณา 
     4.6 พิจารณาปรับปรุงเกณฑ5การสั่งใช"ยาให"เหมาะสมและสอดคล"องกับสภาพของโรงพยาบาล 

2. มีระบบป<องกันการเกิด
แพ"ยาซํ้า 

1. เพ่ือให"เกิดความปลอดภัยกับผู"ปzวยท่ีมีประวัติการแพ"ยา ท่ีจะเกิดการแพ"ยาซํ้า ซ่ึงอาจทําให"เกิด
อันตรายท่ีรุนแรงและอาจเสยีชีวิตได" 
2. หลักฐานประกอบการตรวจราชการ 
    2.1 กระบวนการในการดําเนินงาน เช*น การซักประวัติการแพ"ยา โปรแกรมการตรวจสอบการ
แพ"ยาของผู"ปzวย การบันทึกประวัติการแพ"ยาในเวชระเบียน ระบบการเข"าถึงข"อมูลการแพ"ยาของ
ผู"ปzวย 

2.2 จํานวนผู"ปzวยท่ีแพ"ยาซํ้า และสาเหตุ 
จํานวนผู"ปzวยท่ีดักจับได"ก*อนท่ีจะเกิดแพ"ยาซํ้า 

3. มีการสั่งใช"ยาท่ี
เหมาะสมตามข"อบ*งช้ี 

1. เพ่ือให"การสั่งใช"ยามีความสมเหตุสมผล เพ่ือให"ผู"ปzวยได"รับการรกัษาอย*างมีประสิทธิภาพ 
ปลอดภัย  
2. หลักฐานประกอบการตรวจราชการ 
    2.1 การจัดทําแนวทางการใช"ยาในการรักษาผู"ปzวย  และการปฏิบัติตามแนวทางท่ีกําหนด 
    2.2 รายงานการประเมินการใช"ยา และการปรับปรุงระเบียบ/ข"อปฏิบัติในการสั่งใช"ยา 

 

4. จริยธรรมว>าด8วยการจัดซ้ือจัดหาและการส>งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ<ท่ีมิใช>ยา 
 

การตรวจติดตาม รายละเอียด/หลักฐานประกอบการตรวจราชการ 
1. มีแนวปฏิบัติตามเกณฑ5
จริยธรรม 

1. หลักการคือจะต"องมีการประกาศแนวทางปฏิบัติตามเกณฑ5จรยิธรรมว*าโรงพยาบาลแต*ละแห*งมี
การกําหนดในเรื่องเกณฑ5จริยธรรมในการจัดซ้ือจัดหาและการส*งเสริมการขายอย*างไร ท่ีจะเอ้ือให"
เกิดการปฏิบัติท่ีดีของผู"เก่ียวข"องกับระบบด"านยาและเวชภณัฑ5ท่ีมิใช*ยาท่ีผู"บริหาร  ผู"สั่งใช"และผู"ใช"  
ผู"จัดซ้ือจัดหา และรวมถึงในภาพรวมของระบบในเรื่องดังกล*าวของโรงพยาบาล 
2. หลักฐานประกอบการตรวจราชการ 

2.1 ประกาศแนวปฏบัิติของโรงพยาบาลตามเกณฑ5จรยิธรรม 
2.2 การประเมินผลการดําเนินการ 
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5. การควบคุมต8นทุนยาและเวชภัณฑ<ท่ีมิใช>ยา 
 

การตรวจติดตาม รายละเอียด/หลักฐานประกอบการตรวจราชการ 
1.  มี ระบบควบคุมกํากับ
ต"นทุนยาและเวชภัณฑ5ฯ 

1. เพ่ือให"การใช"ยาและเวชภณัฑ5เป2นไปอย*างมีประสิทธิภาพ ไม*ใช"ยาเกินความจําเป2น 
2. หลักฐานประกอบการตรวจราชการ 

2.1 กลวิธีท่ีใช" 
2.2 เปรียบเทียบมูลค*าการจัดซ้ือกับป�ท่ีผ*านมาในช*วงระยะเวลาเดียวกัน 

 

6. การรายงานและการควบคุมกํากับการบริหารจัดการยาและเวชภัณฑ<ฯ 
 

การตรวจติดตาม รายละเอียด/หลักฐานประกอบการตรวจราชการ 
1 .  มี ก า ร ร าย ง า น  แล ะ
ประเมินผลการดําเนินงาน
ตามลํ าดับ ช้ัน  ใน เวลา ท่ี
กําหนด 

1. เพ่ือให"มีการควบคุมกํากับการบริหารจัดการด"านยาและเวชภัณฑ5ฯ ท่ีมีระบบ และต*อเน่ือง 
โดยมีการกํากับติดตามเป2นระยะและตามลําดับช้ัน  
2. หลักฐานประกอบการตรวจราชการ 
- ระบบรายงาน/แบบสํารวจท่ีเก่ียวข"อง และสรุปผลการติดตามกํากับ 

 

 
หน>วยงานท่ีรับผิดชอบ : สํานักการบริหารการสาธารณสุข สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ผู8รับผิดชอบ :  
1. นางภัทร5อนงค5  จองศิริเลศิ   หัวหน"ากลุ*มงานพัฒนาระบบสนับสนุนบริการ   โทรศัพท5  02-590-1641  081-438-4207 
      อีเมล5 : Jprapai@gmail.com 
2. นางสาวไพทิพย5  เหลืองเรืองรอง  เภสัชกรชํานาญการพิเศษ        โทรศัพท5 02-590-1641 081-613-7997 
                                  อีเมล5 : paithip@gmail.com 
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หัวข8อท่ี 3 : ธรรมาภิบาล 
 

สถานการณ< 
1. จากอันดับดัชนีวัดภาพลักษณ5คอร5รัปชั่น ประจําป� พ.ศ. 2556 พบว*าประเทศไทยได" 35 คะแนน 

(คะแนนเต็ม 100 คะแนน) อยู*อันดับท่ี 102 จากการจัดอันดับท้ังหมด 177 ประเทศท่ัวโลก อยู*อันดับท่ี 16 
จาก 28 ประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟ_ก และอยู*ในอันดับท่ี 5 จาก 10 ประเทศในอาเซียน อันดับลดลงจากป�
ก*อนหน"า (พ.ศ. 2555) ซ่ึงอยู*อันดับท่ี 88 และในป� พ.ศ. 2557 ผลการจัดอันดับดัชนีวัดภาพลักษณ5คอร5รับชั่น
(CPI) ของประเทศไทยดีข้ึนจากป�ท่ีผ*านมา ได" 38 คะแนน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) และอยู*อันดับท่ี 83 ซ่ึงใน
ป� พ.ศ.2559 ประเทศไทยต้ังเป<าหมายไว"ท่ี 50 คะแนน 

2. จากวิกฤติเศรษฐกิจท่ีเกิดข้ึนในป9จจุบันได"ส*งผลกระทบต*อทุกภาคส*วนของสังคมสาเหตุสําคัญประการ
หนึ่งเกิดข้ึนจากความบกพร*องความอ*อนแอและหย*อนประสิทธิภาพของกลไกด"านการบริหารจัดการในระดับชาติ
และระดับองค5กรท้ังในภาครัฐและเอกชนรวมไปถึงการทุจริตและการกระทําผิดวินัย คุณธรรม จริยธรรมในวิชาชีพ
อีกท้ังการขาดกลไกและกฎเกณฑ5ท่ีดีพอในการบริหารความอ*อนด"อยและถดถอยของกลุ*มข"าราชการนักวิชาการ
ตลอดจนระบบการตัดสินใจและการบริหารจัดการมีลักษณะท่ีขาดความโปร*งใสบริสุทธิ์และยุติธรรมประชาชนขาด
ข"อมูลข*าวสารขาดความรู"ความเข"าใจเก่ียวกับสถานการณ5บ"านเมืองอย*างชัดเจนทําให"เกิดป9ญหาการทุจริตประพฤติ
มิชอบท้ังในภาครัฐและเอกชนการไม*มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม การแก"ไขป9ญหาอย*างยั่งยืนจะต"องขจัดป9ญหา
ดังกล*าวข"างต"น และสร"างธรรมาภิบาลเพ่ือการบริหารกิจการบ"านเมืองและสังคมท่ีดี (Good Governance)  ให"
ปรากฎเป2นจริงในภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน กระทรวงสาธารณสุข ได"ตระหนักถึงความสําคัญในเรื่อง
ดังกล*าว ประกอบกับพระราชบัญญัติระเบียบข"าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๘๗ บัญญัติให"
ผู"บังคับบัญชามีหน"าท่ีเสริมสร"าง พัฒนาให"ผู"บังคับบัญชามีวินัย และป<องกันมิให"ผู"อยู*ใต"บังคับบัญชากระทําผิดวินัย 
และก.พ. ได"พิจารณาเห็นว*าผู"บังคับบัญชามีหน"าท่ีและความรับผิดชอบตามกฎหมายในการรักษาวินัยของผู"อยู*ใต"
บังคับบัญชา โดยต"องเสริมสร"าง พัฒนาให"ผู"อยู*ใต"บังคับบัญชามีวินัย ป<องกันมิให"ผู"อยู*ใต"บังคับบัญชากระทําผิดวินัย
และดําเนินการทางวินัยแก*ผู"กระทําผิดวินัย และประมวลจริยธรรมข"าราชการพลเรือน ส*วนท่ี 2 ระบบการบังคับ
ใช"ประมวลจริยธรรม ข"อ 18 การฝzาฝ�นจริยธรรมนี้เป2นความผิดวินัยตามกฎหมายว*าด"วยพระราชบัญญัติระเบียบ
ข"าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ดังนั้นกระทรวงสาธารณสุขจึงต"องดําเนินการเสริมสร"างและพัฒนาบุคลากร
กระทรวงสาธารณสุขทุกระดับในหน*วยงานให"มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป<องกันการกระทําผิด ตลอดจน
ดําเนินการตามกฎหมาย ระเบียบวินัยเม่ือมีการกระทําผิดเกิดข้ึน 

3. ป9จจุบันประเทศไทยได"รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก อาทิ เศรษฐกิจ การเมือง
เทคโนโลยีการสื่อสาร และการเปลี่ยนแปลงภายในประเทศ ดังเช*น การเปลี่ยนแปลงทางโครงสร"าง  ประชากร 
จํานวนผู"สูงอายุมากข้ึน จํานวนเด็กเกิดใหม*ลดลง ทําให"เกิดป9ญหาสุขภาพ กระทบต*อการดําเนินชีวิตของประชาชน  
ประเด็นท่ีน*าเป2นห*วงท่ีสุด คือ วิกฤตคุณธรรมซ่ึงมีการเปลี่ยนแปลงไปจากอดีตมาก เช*น เรื่องธรรมนิยม ประชาชน
ในอดีตให"ความสําคัญผู"ท่ีเป2นผู"ใหญ*กว*า แต*ป9จจุบันกลายเป2นระบบท่ีให"ความสําคัญแก*ผู"ท่ีมีอํานาจ กับความร่ํารวย 
ในอดีตท่ีเคยรักสันโดษ กลายเป2นวัตถุนิยม บริโภคนิยม เป2นต"น ประชาชนทุกคนจึงต"องช*วยกันแก"ไข โดยเฉพาะ
บุคลากรสาธารณสุขซ่ึงทํางานกับประชาชนและมีพ้ืนฐานการเสียสละเป2นทุนเดิม มีระบบกํากับดูแลคุณภาพ
โรงพยาบาลรวมท้ังคุณภาพการบริหารและบริการภายใต"ระบบธรรมาภิบาล (ท่ีมา: ศาสตราจารย5เกียรติคุณนาย
แพทย5เกษม วัฒนชัย) 
  แนวคิดดังกล*าวสอดคล"องกับนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขท่ีมุ*งหมายให"ประชาชนได"รับประโยชน5
ในการบริการท่ีมีคุณภาพ บุคลากรมีความสุขในการทํางาน สร"างธรรมาภิบาลในการบริหาร และเป2นบรรทัดฐาน
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ของสังคมในเรื่องของการเป2นผู"ให"บริการสุขภาพด"วยความรู"ควบคู*คุณธรรม มีแนวทางดําเนินการพัฒนาหน*วยงาน
บริการสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขทุกแห*งท่ัวประเทศให"เป2น“โรงพยาบาลคุณธรรม”ด"วย
กระบวนการปฏิบัติ ท่ีมุ*งเน"นให"เจ"าหน"าท่ีทุกระดับของหน*วยงานบริการ  มีส*วนร*วมกําหนดหลักคุณธรรม ในการ
ทํางานบนพ้ืนฐานความรู" คู*คุณธรรม ด"วยความสุข สร"างวัฒนธรรมการทํางานท่ีโปร*งใส ซ่ือสัตย5 ประชาชนในชาติ
ได"รับประโยชน5สูงสุดในการดูแลสุขภาพ ต*อไป 
 4. การจัดซ้ือจัดจ"าง การส*งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ5ท่ีมิใช*ยาท่ีขาดจริยธรรม การใช"ยาท่ีไม*สมเหตุผลส*งผล
ให"เกิดป9ญหาการบริโภคยาและเวชภัณฑ5เกินความจําเป2น  ยามีราคาแพงเกินควร ซ่ึงเป2นป9ญหาส*วนหนึ่งของการเข"าถึง
ยาท่ีจําเป2นของผู"ปzวย และเกิดภาระค*าใช"จ*ายด"านการรักษาพยาบาลของประเทศท่ีสูงข้ึนอย*างต*อเนื่อง กระบวนการ
จัดซ้ือจัดจ"างมีโอกาสเกิดผลประโยชน5ทับซ"อนในรูปแบบต*างๆ ท้ังท่ีเป2นผลประโยชน5ท้ังทางตรงและแอบแฝง เกิดเป2น 
“วัฒนธรรมคอร5รัปชั่น” ในสังคมไทย ทําให"บุคลากรสาธารณสุขจํานวนหนึ่งเข"าใจผิดและเชื่อว*าผลประโยชน5เหล*านี้
เป2นสิทธิท่ีพึงได"รับหรือใช"ประโยชน5ได"  อีกท้ังหลายหน*วยงานในกระทรวงสาธารณสุขยังมีการปฏิบัติงานด"าน
การเงิน การคลัง พัสดุ หรือการบริหารงานบุคคลไม*ถูกต"อง เช*น ความไม*เป2นธรรมในการแต*งต้ัง โยกย"าย เลื่อน
ระดับ เลื่อนข้ันเงินเดือนถูกทักท"วง ถูกสอบสวน ถูกลงโทษทางวินัย ผู"ปฏิบัติงานหรือผู"ท่ีเก่ียวข"องขาดความรู" 
ความเข"าใจในกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ5ท่ีเก่ียวข"อง  ผู"บริหารยังควบคุมกํากับดูแลไม*ท่ัวถึง เพ่ือให"มิให"เกิดผล
เสียหายแก*ทางราชการ จึงจําเป2นอย*างยิ่งท่ีจะต"องกํากับดูแลสร"างความโปร*งใสในการบริหารงานบุคคล หรือแก"ไข
ป9ญหาการจัดซ้ือจัดจ"าง การเบิกจ*ายเงิน และรายงานการเงินของหน*วยงานดําเนินการให"เป2นไปตามกฎ ระเบียบ 
หลักเกณฑ5และวิธีปฏิบัติ คุ"มค*า เกิดประโยชน5สูงสุด 

5. ในป�งบประมาณ พ.ศ. 2558 ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได"มีนโยบายและทิศทางการขับเคลื่อนการส*งเสริมให"
บุคลากรมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม , ป<องกัน ป<องปราม มิให"บุคลากรกระทําผิด ตลอดจนมีการดําเนินการตามกฎหมาย 
ระเบียบวินัยต*อบุคลากร หน*วยงาน ท่ีมีการกระทําผิด การทุจริตและประพฤติมิชอบ  ได"แก* 

5.1 ขจัดการคอรัปชั่นเวลาในการให"บริการของบุคลากรทางการแพทย5และสาธารณสุข 
5.2 การดําเนินงานด"านธรรมาภิบาล ได"แก* 

- ธรรมาภิบาลในการจัดซ้ือ จัดหา ใน 5 กลุ*ม ได"แก* ยา วัสดุการแพทย5 วัสดุทันตกรรม วัสดุ
วิทยาศาสตร5การแพทย5 และวัสดุสํานักงาน 

         - จัดทําและประกาศใช"ระบบธรรมาภิบาลของกระทรวงสาธารณสุขได"แก* ระเบียบกระทรวง
สาธารณสุขว*าด"วยการจัดซ้ือ จัดหายา เวชภัณฑ5ท่ีมิใช*ยา รวมถึงวัสดุสํานักงาน, ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว*า
ด"วยการรับการสนับสนุนจากบริษัทผู"ผลิตและผู"จําหน*าย หรือเก่ียวกับเงินสวัสดิการ และประกาศเกณฑ5จริธรรมว*า
ด"วยการส*งเสริมการขายของวัสดุต*างๆ 

5.3 ให"ความร*วมมือกับหน*วยงานภายนอกในการเฝ<าระวังการทุจริต เช*น สํานักงานป.ป.ช. สํานักงาน 
ป.ป.ท.  ภาคีเครือข*ายด"านสาธารณสุข 

5.4  ส*งเสริม สนับสนุน นโยบายโรงพยาบาลคุณธรรม 
5.5  ให"ความสําคัญและจริงจังในการลงโทษผู"กระทําผิด 
พบว*าบางหน*วยงานยังมีความเสี่ยงในการบริหารงานท่ีไม*เป2นไปตามหลักธรรมาภิบาลจากสภาวการณ5ท่ีมี

การเปลี่ยนแปลงท้ังสภาพเศรษฐกิจ สังคม การพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือสนองความต"องการในเรื่องวัตถุนิยมผู"ปฏิบัติ
ขาดความรู" ความเข"าใจในการปฏิบัติงานเป2นป9จจัยท่ีก*อให"เกิดป9ญหาการทุจริตในหน*วยงาน เกิดผลกระทบต*อการ
ปฏิบัติงานและองค5กร มีการหลบหนีหรือละท้ิงการปฏิบัติหน"าท่ี  ทําให"เกิดความยุ*งยากซับซ"อนในการแก"ไขป9ญหา 
ดังนั้น เพ่ือแก"ไขป9ญหาในการบริหารจัดการองค5กรและทรัพยากรด"านคน เงิน ของ  ภายใต"กรอบการนิเทศติดตาม
งานธรรมาภิบาลด"านการแก"ไขป9ญหา4 ด"าน ประกอบด"วย ด"านการลงโทษ  ด"านจัดซ้ือจัดจ"าง ด"านการเงินและ
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บัญชี และด"านบริหารงานบุคคล จะเป2นการช*วยพัฒนาและส*งเสริมให"หน*วยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข โดยเฉพาะอย*างยิ่งหน*วยงานในเขตบริการสุขภาพประกอบด"วย สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 
โรงพยาบาลศูนย5 โรงพยาบาลท่ัวไป โรงพยาบาลชุมชนมีความเข"มแข็งในการบริหารงานและการจัดการภายในท่ีมี
ประสิทธิภาพ โปร*งใส ตรวจสอบได"และเป2นธรรม 

 

ประเด็นการตรวจราชการที่มุ>งเน8น : การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล  ประกอบด"วย 
 (1) ด8านการส>งเสริมปIองกันการทุจริต ประพฤติมิชอบ :   

(1.1) การเสริมสร"างและพัฒนา บุคลากรกระทรวงสาธารณสุขทุกระดับในหน*วยงานระดับจังหวัด สังกัด
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขให"มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป<องกันการกระทําผิด 

(1.2) เสริมสร"างและพัฒนา บุคลากรกระทรวงสาธารณสุขในหน*วยงานบริการ สังกัดสํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขให"มีแนวทางการดําเนินงานโรงพยาบาลคุณธรรม 

(2) ด8านการปIองปรามตรวจสอบการทุจริต ประพฤติมิชอบ : การควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน  
(3) ด8านแก8ไขปAญหาการทุจริต ประพฤติมิชอบ : แก"ไขป9ญหาปฏิบัติ งานผิดพลาด ถูกทักท"วง ถูกสอบสวน 

ถูกลงโทษทางวินัย 
 

คํานิยาม: 
1. ธรรมาภิบาล (Good Governance) หมายถึง การบริหารกิจการบ"านเมืองและสังคมท่ีดี 
2. การเสริมสร"างและพัฒนา หมายถึงการปฏิบัติตนเป2นแบบอย*างท่ีดี การฝ�กอบรม การสร"างขวัญและ

กําลังใจ การจูงใจ การเสริมสร"างและพัฒนาทัศนคติ จิตสํานึก และพฤติกรรมให"เป2นไปในทางท่ีมีวินัยคุณธรรม 
จริยธรรม 

3. การป<องกันการกระทําผิด หมายถึง การเอาใจใส*สังเกตการณ5 และการขจัดเหตุท่ีก*อให"เกิดการกระทําผิด
วินัย คุณธรรม จริยธรรมในเรื่องอันอยู*ในวิสัยท่ีจะดําเนินการป<องกันตามควรแก*กรณี 

4. บุคลากร หมายถึง ข"าราชการพลเรือนสามัญ ลูกจ"างประจํา พนักงานราชการ พนักงานกระทรวง
สาธารณสุข และลูกจ"างชั่วคราวในหน*วยงานระดับจังหวัด สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

5. วินัย หมายถึง การควบคุมความประพฤติให"เป2นไปตามระเบียบแบบแผน และลักษณะเชิงพฤติกรรมท่ี
แสดงออกมาว*าสามารถจะควบคุมตนเองให"อยู*ในกรอบของบทวินัย 

6. คุณธรรม หมายถึง สิ่งกํากับจิตใจและเกิดผลเป2นพฤติกรรม 
7. จริยธรรม หมายถึง การอันพึงประพฤติโดยถูกต"องตามสภาพ 
8. หน*วยงาน หมายถึง จังหวัด (สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลศูนย5 และโรงพยาบาลท่ัวไป) 
9. ผู"บริหารระดับสูง หมายถึง ปลัดกระทรวง รองปลัดกระทรวง ผู"ตรวจราชการกระทรวง 
10. โรงพยาบาลคุณธรรม  หมายถึงโรงพยาบาลท่ีมีการบริหารจัดการด"วยความโปร*งใส ซ่ือสัตย5  ประหยัด ยึดม่ันในสิ่ง

ท่ีถูกต"องบนพ้ืนฐานทางศีลธรรม วัฒนธรรม และหลักกฎหมาย ตลอดจนให"บริการด"วยจรรยาบรรณแห*งวิชาชีพ  ด"วยความมี
น้ําใจ เคารพในศักด์ิศรีคุณค*าของผู"รับบริการ และบุคคลอ่ืน ปฏิบัติงานด"วยความสุขเพ่ือประโยชน5ของประชาชนและแผ*นดิน 

11. คุณธรรม หมายถึง หลักของความดี ความงาม ความถูกต"อง แสดงออกโดยการกระทํา ทางกาย วาจา 
และจิตใจของแต*ละบุคคล ซ่ึงเป2นหลักประจําใจในการประพฤติปฏิบัติจนเกิดเป2นนิสัย เป2นสิ่งท่ีมีประโยชน5ต*อ
ตนเอง ผู"อ่ืน และสังคม 

12. การตรวจสอบภายใน หมายถึง กิจกรรมการให"ความเชื่อม่ันและการให"คําปรึกษาอย*างเท่ียงธรรมและเป2น
อิสระ ซ่ึงจัดให"มีข้ึนเพ่ือเพ่ิมคุณค*าและปรับปรุงการปฏิบัติงานของส*วนราชการให"ดีข้ึน การตรวจสอบภายในจะ
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ช*วยให"ส*วนราชการบรรลุถึงเป<าหมายและวัตถุประสงค5ท่ีกําหนดไว"ด"วยการประเมินและปรับปรุงประสิทธิผลของ
กระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการกํากับดูแลอย*างเป2นระบบ 

13. ภาคีเครือข*ายคณะกรรมการตรวจสอบภายในระดับเขต ระดับจังหวัดหมายถึง คณะกรรมการท่ีได"รับ
แต*งต้ังตามคําสั่งสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพ่ือปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ประกอบด"วย ผู"มีความรู"
ความเชี่ยวชาญในด"าน 

1) การควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ*นดิน 
2) พัสดุ (ตามนโยบายธรรมาภิบาล กระทรวงสาธารณสุข)คือ วัสดุสํานักงานยา เวชภัณฑ5ท่ีมิใช*ยา วัสดุวิทยาศาสตร5 

วัสดุทันตกรรม 
3) ระบบบัญชี GFMIS 
4) การเงิน 

14 ป9ญหาในการปฏิบัติงาน หมายถึง การปฏิบัติงานผิดพลาด /ถูกร"องเรียน/ถูกทักท"วง/ถูกสอบสวน/ถูก
ลงโทษทางวินัย (ความไม*เป2นธรรมในการแต*งต้ัง โยกย"าย เลื่อนระดับ เลื่อนข้ันเงินเดือน ด"านการเงิน/การจัดซ้ือ
จัดจ"างฯลฯ) 
 

แนวทางการตรวจติดตาม 
(1) ด8านการส>งเสริมปIองกันการทุจริต ประพฤติมิชอบ  

(1.1) การเสริมสร8างและพัฒนา บุคลากรกระทรวงสาธารณสุขทุกระดับในหน>วยงานระดับจังหวัด สังกัด
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขให8มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และปIองกันการกระทําผิด 

 
 
คําช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีดําเนินการในพ้ืนท่ี: 

1. กลุ*มเสริมสร"างวินัยและระบบคุณธรรม ดําเนินการประสานเขตสุขภาพ ในการเสริมสร"างและพัฒนา
บุคลากรกระทรวงสาธารณสุขทุกระดับในหน*วยงานระดับจังหวัด สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให"มี
วินัย คุณธรรม จริยธรรม และป<องกันการกระทําผิด 

2. เขตสุขภาพจัดทําและส*งข"อมูลการเสริมสร"างและพัฒนา บุคลากรกระทรวงสาธารณสุขทุกระดับใน
หน*วยงานระดับ 

เปIาหมาย 
มาตรการดําเนินงานใน

พ้ืนท่ี 
แนวทางการตรวจ ติดตาม 

 
ผลลัพธ<ท่ีต8องการ 

หน*วยงานระดับ
จังหวัด สังกัด
สํานักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข
(สํานักงาน
สาธารณสุข
จังหวัด/รพ.ศูนย5/
รพ.ท่ัวไป) 

หน*วยงานมแีผนและ
ดําเนินการเสรมิสร"างพัฒนา 
บุคลากรทุกระดับใน
หน*วยงานระดับจังหวัด 
สังกัดสํานักงาน
ปลดักระทรวงสาธารณสุข 
ให"มีวินัย คุณธรรม 
จรยิธรรม และป<องกันการ
กระทําผิด 
 

1. มีการประชุมช้ีแจงตัวช้ีวัด 
2. มีคําสั่งแต*งตั้งคณะกรรมการ 
3. มีแผนเสริมสร"างและพัฒนา บุคลากรของ 
หน*วยงานทุกระดับในหน*วยงานระดับจังหวัด สังกัด
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให"มีวินัย 
คุณธรรม จริยธรรม และป<องกันการกระทําผิด 
4. มีการดําเนินการตามแผนเสรมิสร"างและ 
พัฒนาบุคลากรของหน*วยงานทุกระดับใน
หน*วยงานระดับจังหวัด สังกัดสํานักงาน
ปลดักระทรวงสาธารณสุข ให"มีวินัย คุณธรรม 
จรยิธรรม และป<องกันการกระทําผิด 
5. มีเอกสารหลักฐานการดําเนินการ ตามแผนฯ 
6. มรีายงานสรุปผลการดําเนินการตามแผนฯ 

บุคลากรกระทรวง
สาธารณสุขทุกระดับใน
หน*วยงานระดับจังหวัด 
สังกัดสํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ได"รับการเสรมิสร"างและ
พัฒนา ให"มีวินัย คุณธรรม 
จริยธรรม และป<องกันการ
กระทําผดิ 
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จังหวัด สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให"มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป<องกันการกระทําผิดของแต*
ละหน*วยงานในเขตสุขภาพ ส*งให"กับผู"นิเทศของกลุ*มเสริมสร"างวินัยและระบบคุณธรรม ภายในวันท่ี 31 มีนาคม 
2558 (เก็บข"อมูลทุก 6 เดือน) ซ่ึงจะรายงานให"ผู"บริหารทราบเม่ือได"รับข"อมูลแล"ว 

3. กําหนดเกณฑ5การประเมินติดตามความคืบหน"าของการดําเนินงานเป2นระดับข้ันของความสําเร็จ (Milestone) 4 
ระดับ ดังนี้ 
 

ระดับ 
ระดับข้ันตอนของความสําเร็จ 

ข้ันตอนท่ี๑ ข้ันตอนท่ี๒ ข้ันตอนท่ี๓ ข้ันตอนท่ี๔ ข้ันตอนท่ี๕ 

1 √     

2 √ √    

3 √ √ √   

4 √ √ √ √  
 

       อธิบายระดับข้ันตอนของความสําเร็จ :   

ระดับ ผลการดําเนินการแต*ละข้ันตอนในป�งบประมาณพ.ศ. ๒๕๕๘ 
1 หน*วยงานประชุมช้ีแจงและแต*งตั้งคณะกรรมการดําเนินการ 
2 ดําเนินการระดับท่ี 1  และ  

หน*วยงานจัดทําแผนเสริมสร"างและพัฒนาบุคลากรของหน*วยงานทุกระดับในหน*วยงานระดับจังหวัด สังกัด
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขให"มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป<องกันการกระทําผิด 

3 ดําเนินการระดับท่ี 2  และ 
หน*วยงานดําเนินการตามแผนเสริมสร"างและพัฒนาให"บุคลากรของหน*วยงานทุกระดับในหน*วยงานระดับจังหวัด 
สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขให"มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป<องกันการกระทําผิด 

4 ดําเนินการระดับท่ี 3 และ 
หน*วยงานจัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินการตามแผน และมีการพัฒนาต*อยอดการเสริมสร"างและพัฒนา ให"มีวินัย 
คุณธรรม จริยธรรม และป<องกันการกระทําผิด  

 

รายละเอียดการตรวจติดตาม 

การตรวจติดตาม รายละเอียด/หลักฐานประกอบการตรวจราชการ 
1. หน*วยงานประชุมช้ีแจงและแต*งตั้งคณะกรรมการ

ดําเนินการ 
1. รายงานการประชุมช้ีแจงตัวช้ีวัด 
2. คําสั่งแต*งตั้งคณะกรรมการ 

2. หน*วยงานจัดทําแผนเสริมสร"างและพัฒนา บุคลากรของ
หน*วยงานทุกระดับในหน*วยงานระดับจังหวัด สังกัดสํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให"มีวินัย คุณธรรม จรยิธรรม และ
ป<องกันการกระทําผดิ 

1. แผนเสริมสร"างและพัฒนา บุคลากรของหน*วยงานทุก
ระดับ ในหน* วยงานระดับ จั งห วัด  สั ง กัดสํ า นักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให"มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม 
และป<องกันการกระทําผิด 

3. หน*วยงานดําเนินการตามแผนเสริมสร"างและพัฒนาให"
บุคลากรของหน*วยงานทุกระดับในหน*วยงานระดับจังหวัด 
สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให"มี วินัย 
คุณธรรม จริยธรรม และป<องกันการกระทําผิด 

1. เอกสาร/หลักฐานการดําเนินการตามแผนเสริมสร"างและ
พัฒนา บุคลากรของหน*วยงานทุกระดับในหน*วยงานระดับ
จังหวัด สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให"มี
วินัย คุณธรรม จริยธรรม และป<องกันการกระทําผิด 

4. หน*วยงานจัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินการตามแผน และ
มีการพัฒนาต*อยอดการเสริมสร"างและพัฒนา ให"มีวินัย 
คุณธรรม จริยธรรม และป<องกันการกระทําผิด 

1. เอกสาร/หลักฐานเ ก่ียวกับการพัฒนาบุคลากร เช*น 
โครงการ รายช่ือการประชุม เอกสารแผ*นพับ ภาพถ*าย
กิจกรรม ฯลฯ 
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การตรวจติดตาม รายละเอียด/หลักฐานประกอบการตรวจราชการ 
2. รายงานสรุปผลการดําเนินการตามแผนเสริมสร"างและ

พัฒนา บุคลากรของหน*วยงานทุกระดับในหน*วยงานระดับ
จังหวัด สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให"มี
วินัย คุณธรรม จริยธรรม และป<องกันการกระทําผิด 

5. หน*วยงานจัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินการตามแผน และ
มีการพัฒนาต*อยอดการเสริมสร"างและพัฒนา ให"มีวินัย 
คุณธรรม จริยธรรม และป<องกันการกระทําผิด 

1. เอกสาร/หลักฐานเ ก่ียวกับการพัฒนาบุคลากร เช*น 
โครงการ รายช่ือการประชุม เอกสารแผ*นพับ ภาพถ*าย
กิจกรรม ฯลฯ 

2. รายงานสรุปผลการดําเนินการตามแผนเสริมสร"างและ
พัฒนา บุคลากรของหน*วยงานทุกระดับในหน*วยงานระดับ
จังหวัด สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให"มี
วินัย คุณธรรม จริยธรรม และป<องกันการกระทําผิด 

หน>วยงานรับผิดชอบ : กลุ*มเสริมสร"างวินัยและระบบคุณธรรม 
ผู8รับผิดชอบ :   
๑. นางสาวยุพิน ตันวิสุทธ์ิ ผู"อํานวยการกลุ*มเสริมสร"างวินัยและระบบคุณธรรม เบอร5โทร ๐ ๒๕๙๐ ๑๓๑๖ 
๒. นายเสมอ กาฬภักดี นิติกรชํานาญการพิเศษ  เบอร5โทร ๐ ๒๕๙๐ ๑๓๑๔ 
๓. นายเกตุแก"ว  แก"วใส นิติกรชํานาญการ        เบอร5โทร ๐ ๒๕๙๐ ๑๓๑๖  
๔. นางสาวสุณีย5พร แดงภูมี นิติกรปฏิบัติการ        เบอร5โทร ๐ ๒๕๙๐ ๑๔๑๗ 
๕. นางสาวอัชนา  ไชยชนะ นิติกร            เบอร5โทร ๐ ๒๕๙๐ ๑๓๑๔ 
 

แนวทางการตรวจติดตาม 
(1) ด8านการส>งเสริมปIองกันการทุจริต ประพฤติมิชอบ (ต>อ) :  

(1.2)  เสริมสร8างและพัฒนา บุคลากรกระทรวงสาธารณสุขในหน>วยงานบริการ สังกัดสํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขให8มีแนวทางการดําเนินงานโรงพยาบาลคุณธรรม 

 

คําช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีได8ดําเนินการ: 
1. สถาบันพระบรมราชชนก โดยแก"วกัลยาสิกขาลัย จัดประชุมพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขเพ่ือให"

แนวคิดและแนวทางการพัฒนา หน*วงงานบริการ ให"เป2น “โรงพยาบาลคุณธรรม” 

เปIาหมาย มาตรการดําเนินงานในพ้ืนท่ี แนวทางการตรวจ ติดตาม ผลลัพธ<ท่ีต8องการ 
หน*วยบริการใน
สัง กัดสํา นักงาน
ป ลั ด ก ร ะ ท ร ว ง
สาธารณสุข 
( ร พ ศ . / ร พ ท . /
รพช.) 

หน*วยงานดําเนินงาน “โรงพยาบาล
คุณธรรม” 
1. ประชุมช้ีแจงนโยบายพร"อมกําหนดจุดร*วม
ท่ีบุคลากรตกลงเป2นข"อปฏิบัติในการนําไป
พัฒนา “โรงพยาบาลคุณธรรม” 
2. แต*งตั้งกรรมการดําเนินการและจัดทํา
แผนพัฒนา“ โรงพยาบาลคุณธรรม” 
3. ดําเนินการตามแผนฯ 
4. รายงานสรุปผลการดําเนินการตามแผน  
5. วิเคราะห5ผลการดําเนินการ และมี
การพัฒนาต*อยอด 

1. ภาวะผู"นําของผู"อํานวยการ
โรงพยาบาล 
2. การทํางานของกรรมการและ 
แกนนําเจ"าหน"าท่ี 
3. กิจกรรมท่ีสนับสนุนให"เกิด
“โรงพยาบาลคุณธรรม” 
4. การพัฒนาต*อยอด 

 

1. รพ.คุณธรรม ระดับ 5 
(ระดับ1 กําหนดคุณธรรมร*วม, 
ระดับ2 มีแผนการดําเนินการ, 
ระดับ3  ดําเนินการตามแผน, 
ร ะดั บ4  มี ผ ล ลั พ ธ5 ก า ร
ดําเนินการ, ระดับ5 วิเคราะห5
ผลการดําเนินการ และพัฒนา
ต*อยอด) 
2 .  ค ว า ม ค ร อ บ ค ลุ ม
โรงพยาบาลคุณธรรมใน
จังหวัด 
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2. จัดทําแบบประเมิน เพ่ือติดตามความก"าวหน"าในการดําเนินการบริหาร และพัฒนา “โรงพยาบาล
คุณธรรม” เพ่ือรายงานให"ผู"บริหารทราบต*อไป 

3. กําหนดเกณฑ5การประเมินตามความคืบหน"าของการดําเนินงานแต*ละระดับข้ันของความสําเร็จเป2น 5 ระดับ 
ดังนี้ 

ระดับ 
ระดับข้ันตอนของความสําเร็จ 

ข้ันตอนท่ี 1 ข้ันตอนท่ี 2 ข้ันตอนท่ี 3 ข้ันตอนท่ี 4 ข้ันตอนท่ี 5 
1 √     
2 √ √    
3 √ √ √   
4 √ √ √ √  
5 √ √ √ √ √ 

 

อธิบายระดับข้ันตอนความสําเร็จ 

ระดับ ผลการดําเนินการแต*ละข้ันตอนในป�งบประมาณ  พ.ศ. 2558 
1 หน*วยงานประชุมช้ีแจงนโยบาย และหาจุดร*วมท่ีบุคลากรทุกคนตกลงยึดเป2นข"อปฏิบัติในการนําไปพัฒนา 

“โรงพยาบาลคุณธรรม” 
2 1. ดําเนินการระดับ 1 และ 

2. แต*งตั้งคณะกรรมการดําเนินการ 
3. จัดทําแผนเสริมสร"างการบริหาร และพัฒนา“โรงพยาบาลคุณธรรม” 

3 1. ดําเนินการระดับ 2 และ 
2. หน*วยงานดําเนินการตามแผนเสริมสร"างและพัฒนาการเป2น “โรงพยาบาลคุณธรรม” 

4 1. ดําเนินการระดับ 3 และ 
2. หน*วยงานผลลัพธ5การดําเนินการพัฒนาหน*วยงานบริการเป2น “โรงพยาบาลคุณธรรม” 

5 1. ดําเนินการระดับ 4 และ 
2. หน*วยงานมีการประเมินผลการดําเนินการ และปรับปรุงแผนการบริหาร พัฒนา “โรงพยาบาลคุณธรรม” 

 

รายละเอียดการตรวจติดตาม 
 

การตรวจติดตาม รายละเอียด/หลักฐานประกอบการประเมิน 

1. หน*วยงานประชุมช้ีแจงนโยบาย และหาจุดร*วมท่ี
บุคลากรทุกคนตกลงยึดเป2นข"อปฏบัิติในการนําไป
พัฒนา “โรงพยาบาลคุณธรรม” 

1. รายงานการประชุมช้ีแจงนโยบาย 
2. ประเด็นคุณธรรมร*วมท่ีบุคลากรในหน*วยงานเลือก และ

ยึดถือปฏิบัต ิ
2. แต*งตั้งคณะกรรมการดําเนินการ 
3. จัดทําแผนเสรมิสร"างการบริหาร และพัฒนา

“โรงพยาบาลคุณธรรม” 

1. คําสั่งแต*งตั้งคณะกรรมการดําเนินการ 
2. แผนเสริมสร"างและพัฒนาคุณธรรมของบุคลากรในหน*วยงาน  

4. หน*วยงานดําเ นินการตามแผนเสริมสร"างและ
พัฒนาการเป2น “โรงพยาบาลคุณธรรม” 

1. เอกสาร/หลักฐานการดําเนินการตามแผนเสริมสร"างและ
พัฒนาคุณธรรม ของบุคลากร เช*น โครงการภาพถ*าย
กิจกรรม ฯ 

5. ผลลัพธ5การดําเนินการพัฒนาหน*วยงานบริการเป2น 
“โรงพยาบาลคุณธรรม” 

1. เอกสาร/หลักฐานเก่ียวกับผลลัพธ5การพัฒนาหน*วยงาน 
เช*นผลความพึงพอใจของผู"รับบริการ  ผลการประหยัด
ค*าใช"จ*ายของหน*วยงาน ฯลฯ 
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6. การประเมินผลการดําเนินการ และปรับปรุงแผนการ
บริหาร พัฒนา “โรงพยาบาลคุณธรรม” 

1. เอกสาร/หลักฐานเก่ียวกับวิเคราะห5ผลการดําเนินการ 
ป9จจัยท่ีทําให"สําเร็จ ป9จจัยท่ีทําให"ล"มเหลว และแผนการ
บริหาร และพัฒนาโรงพยาบาลคุณธรรมในการเสริมป9จจัย
ท่ีทําให"สําเร็จ และแก"ไขป9จจัยท่ีล"มเหลว  

หน>วยงานรับผิดชอบ : แก"วกัลยาสิกขาลัย สถาบันพระบรมราชชนก 
ผู8รับผิดชอบ :  
1. นางเพียรพันธ5 อัศวพิทยา ผู"อํานวยการแก"วกัลยาสิกขาลัย สถาบันพระบรมราชชนก เบอร5โทร ๐ ๒๕๙๐ ๑๘๑๖ 
2. นางสาววราภา จันทร5โชติ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ   เบอร5โทร ๐ ๒๕๙๐ ๑๘๑๖ 
3. นางอรวรรณจิตตวานิช    นักวิชาการศึกษาชํานาญการ  เบอร5โทร ๐ ๒๕๙๐ ๑๘๑๖ 
4. นางเนาวรัตน5   สัจจกุล    พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ   เบอร5โทร ๐ ๒๕๙๐ ๑๘๑๖ 
5. นางศิริวรรณ    มหากิจ    เจ"าพนักงานสาธารณสุขชํานาญงาน  เบอร5โทร ๐ ๒๕๙๐ ๑๘๑๖ 

  

แนวทางการตรวจติดตาม 
(2) ด8านการปIองปรามตรวจสอบการทุจริต ประพฤติมิชอบ : การควบคุมภายในการตรวจสอบภายใน 

(2.1) ระดับกระทรวง  :  ภาคีเครือข*ายการตรวจสอบภายในระดับเขต ระดับจังหวัด หน*วยงานสังกัด
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขตรวจสอบเชิงบูรณาการตามความเสี่ยงได"อย*างมีประสิทธิภาพ 

(2.2) ระดับจังหวัด  : ระดับความสําเร็จการตรวจสอบภายในประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2558 
ของภาคีเครือข*ายตรวจสอบภายในระดับจังหวัด 
 

เปIาหมาย มาตรการดําเนินงานในพ้ืนท่ี แนวทางการตรวจ ติดตาม ผลลัพธ<ท่ีต8องการ 

ภา คี เครื อข* าย
คณะกรรมการ
ต ร ว จ ส อ บ
ภ า ย ใ น ร ะ ดั บ
จังหวัด 

ภาคีเครือข*ายคณะกรรมการตรวจสอบ
ภาย ในร ะดั บ จั งห วั ด  ดํ า เ นิ นก า ร
ตรวจสอบภายใน และประเมินระบบ
ก า ร ค ว บ คุ ม ภ า ย ใ น   ต ล อ ด จ น มี
กระบวนการติดตามหน*วยงานท่ีไม*
ดําเนินการตามข"อเสนอแนะรายงานการ
ตรวจสอบภายใน (เจตนารมณ5 : 
ต" อ ง ก า ร ใ ห" ห น* ว ย ง า น มี แ ผ น ก า ร
ตรวจสอบภายในสอดคล"องกับนโยบาย
ของสํานักงานปลัดกระทรวง มีการ
ปฏิบัติตามแผนติดตาม และรายงานผล
เชิงผลผลิต ผลลัพธ5 
ภาคีเครือข*าย หมายถึงคณะกรรมการ
ตรวจสอบภายในระดับจังหวัด หรือ
ผู"รับผิดชอบ และ มีระบบการติดตาม 
สอดส*องดูแลการแก"ไขของหน*วยงานท่ี
ไม*ดําเนินการตามข"อเสนอแนะตาม
รายงานการตรวจสอบภายใน) 

1. ภาคีเครือข*ายมีแผนการ
ตรวจสอบภายในประจําป� 
2. ภาคีเครือข*ายปฏิบัตติาม
แผนการตรวจสอบภายใน 
3. ภาคีเครือข*ายมีการกํากับ 
ติดตาม สอดคล"องกับนโยบาย 
สป.กําหนด 
4. มีการติดตามการดําเนินงาน
ตามข"อเสนอ แนะของรายงาน
การตรวจสอบภายใน 
5. มีหลักฐานเชิงประจักษ5การ
ดําเนินการแก"ไข 

 

หน*วยงานในสังกัด สป.มีกลไกการ
ต ร ว จส อ บภ า ย ใ น อย* า ง เ ป2 น
รูปธรรม คือ 
1. แผนการตรวจสอบภายใน
สอดคล"องนโยบาย สป. 
2. มีการปฏิบัตติามแผน 
3. มีการกํากับ ติดตาม และ
รายงานผลการตรวจสอบเชิง
ผลผลติ ผลลัพธ5 
4. ข"อเสนอแนะตามรายงานการ
ตรวจสอบภายในได"รับการแก"ไข
ทุกประเด็น 
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คํานิยาม 
1. การตรวจสอบภายใน  หมายถึง กิจกรรมการให"ความเชื่อม่ันและการให"คําปรึกษาอย*างเท่ียงธรรมและ

เป2นอิสระ ซ่ึงจัดให"มีข้ึนเพ่ือเพ่ิมคุณค*าและปรับปรุงการปฏิบัติงานของส*วนราชการให"ดีข้ึน การตรวจสอบภายในจะ
ช*วยให"ส*วนราชการบรรลุถึงเป<าหมายและวัตถุประสงค5ท่ีกําหนดไว"ด"วยการประเมินและปรับปรุงประสิทธิผลของ
กระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการกํากับดูแลอย*างเป2นระบบ 

2. ภาคีเครือข*ายคณะกรรมการตรวจสอบภายในระดับเขต ระดับจังหวัด หมายถึง คณะกรรมการท่ีได"รับ
แต*งต้ังตามคําสั่งสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพ่ือปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ประกอบด"วย ผู"มีความรู"
ความเชี่ยวชาญในด"าน 

2.1. การควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ*นดิน 
2.2. พัสดุ (ตามนโยบายธรรมาภิบาล กระทรวงสาธารณสุข) ได"แก* วัสดุสํานักงาน ยา เวชภัณฑ5ท่ีมิใช*

ยา วัสดุวิทยาศาสตร5 และวัสดุทันตกรรม 
2.3 ระบบบัญชี GFMIS 
2.4 การเงิน 

3. ระดับความสําเร็จการตรวจสอบภายในประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2558 ของภาคีเครือข*ายตรวจสอบภายใน
ระดับจังหวัด หมายถึง การดําเนินงานตามข้ันตอนท่ีกําหนดโดยแบ*งระดับความสําเร็จเป2น 5 ระดับ ดังนี้ 
 

ระดับท่ี ผลการดําเนินการแต*ละข้ันตอนในป�งบประมาณพ.ศ. ๒๕๕๘ 
1 จัดทําแผนการตรวจสอบภายในประจําป�งบประมาณ พ.ศ.2558 ตามความเสี่ยงสอดคล"องนโยบาย

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และความเสี่ยงเพ่ิมเติมระดับจังหวัด 
ประกอบด"วย 
1. ประเด็นตามนโยบายกระทรวง 

1.1 ประเมินระบบการควบคุมภายใน 
1. ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ*นดิน 
2. สุ*มกระบวนการปฏิบัติงาน (นโยบาย/ท่ีสําคัญ) 

2.1) การจัดทําแผนการจัดซ้ือยาและเวชภัณฑ5มิใช*ยา 
2.2) การจัดทําแผนการจัดซ้ือวัสดุสํานักงาน 
2.3) การจัดทําแผนการจัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร5 
2.4) การจัดทําแผนการจัดซ้ือวัสดุทันตกรรม 
2.5) การจัดทําแผนการจัดหางบลงทุน 
2.6) การควบคุม เก็บรักษา (บริหารคลังยา วัสดุท่ัวไป) 
2.7) การจัดเก็บเงินรายได"ค*ารักษาพยาบาลสิทธิข"าราชการเบิกจ*ายตรงกรมบัญชีกลาง 

                2.8) การจัดเก็บเงินรายได"ค*ารักษาพยาบาลสิทธิ UC 
                2.9) การจัดทําแผนประมาณการรายได"และควบคุมค*าใช"จ*าย 

 2. ตรวจสอบภายในกิจกรรม ดังน้ี 
1) ระบบบัญชี GFMIS/ระบบบัญชีเกณฑ5คงค"าง/รายงานการเงิน 
2) พัสดุ ตามนโยบายธรรมาภิบาล กระทรวงสาธารณสุข (การจัดทําแผนการจัดซ้ือวิธีการจัดซ้ือ,การ 

ควบคุมเก็บรักษา) ได"แก* วัสดุสํานักงาน ยา เวชภัณฑ5ท่ีมิใช*ยา วัสดุวิทยาศาสตร5 และวัสดุทันตกรรม 
3) การจัดเก็บรายได"ค*ารักษาพยาบาล/ลูกหน้ีค*ารักษาพยาบาล 
4) เจ"าหน้ี 
5) ลูกหน้ีเงินยืม 

3. กําหนดหน*วยรับตรวจตามลําดับความเสี่ยงของหน*วยงาน 
4. แผนการตรวจสอบได"รับอนุมัตจิากนายแพทย5สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดและแจ"งแผนการตรวจสอบ
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ระดับท่ี ผลการดําเนินการแต*ละข้ันตอนในป�งบประมาณพ.ศ. ๒๕๕๘ 
ภายในประจําป�งบประมาณ พ.ศ.2558 ให"หน*วยรับตรวจทราบ 

2 จัดทําแผนการปฏิบัติงาน (Engagement Plan) รายหน*วยรับตรวจ และอนุมัติแผนการปฏิบัติงาน 
(Engagement Plan) จากประธานคณะกรรมการภาคีเครือข*ายตรวจสอบภายในระดับจังหวัด โดยระบุ 

1. เรื่องท่ีตรวจสอบ 
2. วัตถุประสงค5การตรวจสอบ 
3. ขอบเขตการตรวจสอบ 
4. วิธีการตรวจสอบ 
5. ผู"รับผิดชอบการตรวจสอบ 

3 การปฏิบัติงานตรวจสอบ 
1. ระบบการควบคุมภายใน 

1.1. สอบทานการจัดทํารายงานการควบคุมภายใน (ปย.2/ปอ.3) ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ*นดิน 
กําหนด (สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด, โรงพยาบาลศูนย5/ท่ัวไป, โรงพยาบาลชุมชน) ของหน*วยงานครบทุกภารกิจใน
ความรับผิดชอบ ดังน้ี  

1)  ภารกิจด"านบริหาร 
2)  ภารกิจด"านบริการ  
3)  ภารกิจด"านวิชาการ 

     1.2 สุ*มสอบทานการจัดทํารายงานการควบคุมภายในของหน*วยบริการ(ปย.2/ปอ.3) ตามนโยบาย/ท่ี
สําคัญ ดังน้ี 
 1) การจัดทําแผนการจัดซ้ือยาและเวชภัณฑ5มิใช*ยา 
 2) การจัดทําแผนการจัดซ้ือวัสดุสํานักงาน 
 3) การจัดทําแผนการจัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร5 
 4) การจัดทําแผนการจัดซ้ือวัสดุทันตกรรม 
           5) การจัดทําแผนการจัดหางบลงทุน 
 6) การควบคุม เก็บรักษา (บริหารคลังยา วัสดุท่ัวไป) 
 7) การจัดเก็บเงินรายได"ค*ารักษาพยาบาลสิทธิข"าราชการเบิกจ*ายตรงกรมบัญชีกลาง 
 8) การจัดเก็บเงินรายได"ค*ารักษาพยาบาลสิทธิ UC 
 9) การจัดทําแผนประมาณการรายได"และควบคุมค*าใช"จ*าย 
      1.3 การวิเคราะห5แบบ ปย. 2/ปอ.3 
 1) การวิเคราะห5ความเสี่ยงท่ีเหลืออยู*สอดคล"องกับวิธีการปรับปรุงการควบคุม 
 2) แบบติดตาม ปย. 2/ปอ.3 รอบ 12 เดือน ป�ท่ีผ*านมา (ป�งบประมาณ พ.ศ.2557) 
 3)  รายงานความก"าวหน"า รอบ 6 เดือน 
 4)  รายงานความก"าวหน"า รอบ 9 เดือน 
2.  ตรวจสอบภายใน 
    2.1 สอบทานการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับแผนการตรวจสอบภายในท่ีกําหนด 
    2.2 การออกรายงานการตรวจสอบภายใน 45 วัน 
    2.3 สอบทานกระดาษทําการ 
    2.4 สอบทานแผนการปฏิบัติงาน (Engagement Plan) รายละเอียดท่ีกําหนด 
    2.5 เอกสารการประชุมป_ดตรวจและสรุปร*างรายงานการตรวจสอบ 

4 จัดทํารายงานผลการตรวจสอบภายใน 
1. รายงานผลการตรวจสอบภายใน เสนอนายแพทย5สาธารณสุขจังหวัด 
2. บันทึกแจ"งรายงานผลการตรวจสอบภายในให"กลุ*มตรวจสอบภายใน สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
3. ติดตามผล การดําเนินงานแก"ไขตามข"อเสนอแนะรายงานการตรวจสอบภายใน 2  ระดับ ดังน้ี 
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ระดับท่ี ผลการดําเนินการแต*ละข้ันตอนในป�งบประมาณพ.ศ. ๒๕๕๘ 
       1) ภาคีเครือข*ายคณะกรรมการตรวจสอบภายในระดับจังหวัด 
       2) ภาคีเครือข*ายคณะกรรมการตรวจสอบภายในระดับเขต 

5 สรุปผลการตรวจสอบภายในภาพรวมของจังหวัด (เชิงผลผลิต ผลลัพธ5) พร"อมข"อเสนอแนะป9ญหา อุปสรรค 
ให"กลุ*มตรวจสอบภายใน สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
1. รอบ 6 เดือน  ภายในวันท่ี 15 เมษายน 2558 
2. รอบ 12 เดือน  ภายในวันท่ี 15 กันยายน 2558 

 
4. เกณฑ5เป<าหมาย  :  ร"อยละ 80 ของภาคีเครือข*ายคณะกรรมการตรวจสอบภายในระดับจังหวัด  
ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในเสร็จสิ้นตามแนวทางท่ีสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กําหนด(A/B *100) โดยท่ี 
A = ภาคีเครือข*ายคณะกรรมการตรวจสอบภายในระดับจังหวัด ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในเสร็จสิ้นตามตาม
แนวทางท่ีสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกําหนด B = จํานวนจังหวัดของภาคีเครือข*ายคณะกรรมการ
ตรวจสอบภายในระดับจังหวัด (77 จังหวัด) 
รายละเอียดการตรวจติดตาม 

 

ลําดับท่ี การตรวจติดตาม รายละเอียด/หลักฐานประกอบการตรวจติดตาม 
1 แผนการตรวจสอบภายใน

ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 
2558 

แผนการตรวจสอบภายในประจําจังหวัดประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2558  
ประกอบด"วย 
1. ประเมินระบบการควบคุมภายใน 

1.1. ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ*นดิน 
1.2. สุ*มกระบวนปฏิบัติงาน (นโยบายท่ีสําคัญ) 

1) การจัดทําแผนการจัดซ้ือยาและเวชภัณฑ5มิใช*ยา 
2) การจัดทําแผนการจัดซ้ือวัสดุสํานักงาน 
3) การจัดทําแผนการจัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร5 
4) การจัดทําแผนการจัดซ้ือวัสดุทันตกรรม 
5) การจัดทําแผนการจัดหางบลงทุน 
6) การควบคุม เก็บรักษา (บริหารคลังยา วัสดุท่ัวไป) 
7) การจัดเก็บเงินรายได"ค*ารักษาพยาบาลสิทธิ 
ข"าราชการเบิกจ*ายตรงกรมบัญชีกลาง 
8) การจัดเก็บเงินรายได"ค*ารักษาพยาบาลสิทธิ UC 
9) การจัดทําแผนประมาณการรายได"และควบคุม 
ค*าใช"จ*าย 

2. ตรวจสอบกิจกรรมดังน้ี 
2.1. ระบบบัญชี GFMIS/ระบบบัญชีเกณฑ5คงค"าง/รายงานการเงิน 
2.2. พัสดุ (การจัดทําแผนการจัดซ้ือ, วิธีการจัดซ้ือ,การควบคุมเก็บรักษา) 

ตามนโยบายธรรมาภิบาล กระทรวงสาธารณสุข ดังน้ี 
- วัสดุสํานักงาน 
- ยา เวชภัณฑ5ท่ีมิใช*ยา 
- วัสดุวิทยาศาสตร5 
- วัสดุทันตกรรม 

2.3. การจัดเก็บรายได"ค*ารักษาพยาบาล/ลูกหน้ีค*ารักษาพยาบาล 
2.4. เจ"าหน้ี 
2.5. ลูกหน้ีเงินยืม 
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ลําดับท่ี การตรวจติดตาม รายละเอียด/หลักฐานประกอบการตรวจติดตาม 
2.6. ประเด็นเพ่ิมเติมของระดับจังหวัด 

3. เอกสารแสดงการประเมินและจัดลําดับความเสี่ยงของหน*วยงานเป2นลาย
ลักษณ5อักษร 

4. แผนการตรวจสอบภายในได"รับอนุมัติจากนายแพทย5สาธารณสุขจังหวัด 
5. บันทึกการแจ"งแผนการตรวจสอบภายในประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2558 

ให"หน*วยรับตรวจทราบ 
2 แผนการปฏิบัติงาน 

(Engagement Plan)  
1. แผนการปฏิบัติงานจัดทํารายหน*วยรบัตรวจ โดยอนุมัติจากประธานคณะกรรมการ

ภาคีเครือข*ายตรวจสอบภายในระดับจังหวัด 
2. แผนการปฏิบัติงาน (Engagement Plan) ประกอบด"วย 
2.1 เรื่องท่ีตรวจสอบ 
2.2 วัตถุประสงค5การตรวจสอบ 
2.3 ขอบเขตการตรวจสอบ 
2.4 วิธีการตรวจสอบ 
2.5 ผู"รับผิดชอบการตรวจสอบ   

3 การปฏิบัติงานตรวจสอบ 1. ระบบการควบคุมภายใน 
1.1. สอบทานการจัดทํารายงานการควบคุมภายใน (ปย.2/ปอ.3) ตาม

ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ*นดินกําหนด (สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด,โรงพยาบาลศูนย5/ท่ัวไป, โรงพยาบาลชุมชน) ของ
หน*วยงานครบทุกภารกิจในความรับผิดชอบ ดังน้ี 

  1) ภารกิจด"านบริหาร 
  2) ภารกิจด"านบริการ 
  3) ภารกิจด"านวิชาการ 

1.2. สุ*มสอบทานการจัดทํารายงานการควบคุมภายในของหน*วยบริการ 
(ปย.2/ปอ.3) ตามนโยบาย/ท่ีสําคัญ ดังน้ี 
1) การจัดทําแผนการจัดซ้ือยาและเวชภัณฑ5มิใช*ยา 
2) การจัดทําแผนการจัดซ้ือวัสดุสํานักงาน 
3) การจัดทําแผนการจัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร5 
4) การจัดทําแผนการจัดซ้ือวัสดุทันตกรรม 
5) การจัดทําแผนการจัดหางบลงทุน 
6) การควบคุม เก็บรักษา (บริหารคลังยา วัสดุท่ัวไป) 
7) การจัดเก็บเงินรายได"ค*ารักษาพยาบาลสิทธิข"าราชการเบิกจ*าย

ตรงกรมบัญชีกลาง 
8) การจัดเก็บเงินรายได"ค*ารักษาพยาบาลสิทธิ UC 
9) การจัดทําแผนประมาณการรายได"และควบคุมค*าใช"จ*าย 

1.3  การวิเคราะห5แบบปย. 2/ปอ.3 
1) การวิเคราะห5ความเสี่ยงท่ีเหลืออยู*สอดคล"องกับวิธีการปรับปรุง

การควบคุม 
2) แบบติดตาม  ปย .  2/ปอ .3รอบ 12 เดื อน  ป� ท่ี ผ* านมา 

(ป�งบประมาณ พ.ศ.2557) 
3) รายงานความก"าวหน"า รอบ 6 เดือน 
4) รายงานความก"าวหน"า รอบ 9 เดือน 
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ลําดับท่ี การตรวจติดตาม รายละเอียด/หลักฐานประกอบการตรวจติดตาม 
  2. ตรวจสอบภายใน 

2.1 สอบทานการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับแผนการตรวจสอบ 
ภายในท่ีกําหนด 
2.2 การออกรายงานการตรวจสอบภายใน 45 วัน 
2.3 สอบทานกระดาษทําการ 
2.4 สอบทานแผนการปฏิบัติงาน (Engagement Plan) 
รายละเอียดท่ีกําหนด 
2.5 เอกสารการประชุมป_ดตรวจและสรุปร*างรายงานการตรวจสอบ 

4 รายงานผลการตรวจสอบ
ภายใน 

1. รายงานผลการตรวจสอบภายใน เสนอนายแพทย5สาธารณสุขจังหวัด 
2. บันทึกแจ"งรายงานผลการตรวจสอบภายในให"กลุ*มตรวจสอบภายใน 

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขภายใน 
3. ติดตามผล การดาํเนินงานแก"ไขตามข"อเสนอแนะรายงานการตรวจสอบ

ภายใน2 ระดับ ดังน้ี 
1)  ภาคีเครือข*ายคณะกรรมการตรวจสอบภายในระดับจังหวัด 
2)  ภาคีเครือข*ายคณะกรรมการตรวจสอบภายในระดับเขต 

5 สรุปผลการตรวจสอบภายใน
ภาพรวมของจังหวัด  

บันทึกแจ"งสรุปผลการตรวจสอบภายในภาพรวมของจังหวัด  
- รอบ 6 เดือน ภายในวันท่ี 15 เมษายน 2558  
- รอบ 12 เดือน ภายในวันท่ี 15 กันยายน 2558 

หน>วยงานรับผิดชอบ : กลุ*มตรวจสอบภายใน สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ผู8รับผิดชอบ :  กลุ*มตรวจสอบภายใน สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โทรศัพท5สํานักงาน : 0 2590 1510, 1512, 

1521 โทรสาร : 0 2590 1522 E-mail :internal_audit_moph@hotmail.com   
 

แนวทางการตรวจติดตาม 
(3) ด8านแก8ไขปAญหาการทุจริต ประพฤติมิชอบ : การแก8ไขปAญหาปฏิบัติงานผิดพลาด ถูกทักท8วง            

ถูกสอบสวน ถูกลงโทษทางวินัย 
 

เปIาหมาย มาตรการดําเนินงานในพ้ืนท่ี แนวทางการตรวจ ติดตาม ผลลัพธ<ท่ีต8องการ 
ห น* ว ย ง า น ใ น
สัง กัดสํา นักงาน
ป ลั ด ก ร ะ ท ร ว ง
ส า ธ า ร ณ สุ ข
(สสจ./  
ร พ ศ . /ร พ ท . /
รพช.) ท่ีมีป9ญหา
ป ฏิ บั ติ  ง า น
ผิดพลาด   
ถูกทักท"วง 
ถูกสอบสวน  
ถูกลงโทษทางวินัย 

ผู"บริหารและหน*วยงาน มีการ
ดํ า เ นิ น ก า ร แ ก" ไ ข ป9 ญ ห า
ข"อผิดพลาดจากการปฏิบัติงาน/
ถูกร"องเรียน/ถูกทักท"วง/ ถูก
สอบสวน/ถูกลงโทษทางวินัย 
(ความไม*เป2นธรรมในการแต*งตั้ง 
โยกย"าย เลื่อนระดับ เลื่อนข้ัน
เ งินเดือน ด"านการ เ งิน/การ
จัดซ้ือจัดจ"าง) 
 

หน*วยงานท่ีมีป9ญหาในการปฏิบัติงานผิดพลาด 
จากการปฏิบัติงาน/ถูกร"องเรียน/ถูกทักท"วง/ถูก
สอบสวน/ถูกลงโทษทางวินัย (ด"านบุคลากร 
ด"านการเงิน ด"านยา เวชภัณฑ5 และวัสดุ  ด"าน
การจัดซ้ือจัดจ"าง ฯลฯ ได"มีการดําเนินการตาม
มาตรการ /มีการปรับปรุงแก"ไข /มีการลงโทษ 
ดังน้ี 

ห น* ว ย ง า น  ใ น
สั ง กัดสํ า นักงาน
ป ลั ด ก ร ะ ท ร ว ง
ส า ธ า ร ณ สุ ข 
( ส ส จ . / ร พ ศ . /
รพท./รพช.)  
มี ก า ร บ ริ ห า ร
จั ด ก า ร ด" า น
การเงิน การคลัง
พั ส ดุ แ ล ะ ด" า น
บุคลากร ถูกต"อง 
โปร*งใส ตรวจสอบ
ได" เป2นธรรม 
 

1. ด"านการลงโทษ 
1.1 ให"คําแนะนํา ตักเตือน

เพ่ือ 
แก"ไข เมื่อตรวจสอบพบว*าการ
ปฏิ บัติ งานไม* เป2นไปตามกฎ 

1.  ด"านการลงโทษ 
1.1. มีการสอบสวนผู"กระทําผิด  
1.2. มีการแต*งตั้คณะกรรมการ 

ทางวินัย 
1.3. มีวิธีการพิจารณาลงโทษ 
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เปIาหมาย มาตรการดําเนินงานในพ้ืนท่ี แนวทางการตรวจ ติดตาม ผลลัพธ<ท่ีต8องการ 
ร ะ เ บี ย บ  ห รื อ ข" อ บั ง คั บ ท่ี
เก่ียวข"อง 

1.2 ถ" า มี ก า ร ทุ จ ริ ต ห รื อ
กระทํา 

โดยจงใจไม*ปฏิบัติตามระเบียบ
หรือมีเจตนาทุจริต ให"ดําเนินการ
สอบสวนผู"กระทําผิดและมีการ
ดําเนินการทางวินัยแก*ผู"กระทําผิด 

ผู"กระทําผิดอย*างยุติธรรม หนักเบาตามเหตุแห*ง
การกระทําผิด 

1.4. มีการลงโทษหรือ 
ดําเนินการทางวินัยอย*างจริงจังรวดเร็ว ยุติธรรม
และ มีประสิทธิภาพ 

2. ด"านจัดซ้ือจัดจ"าง 
    2.1 สําหรับผู"ปฏิบัติงานหรือ 
ผู"เก่ียวข"อง มีการกําหนดข้ันตอน/
แนวทางการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน 
ถูกต"อง โปร*งใส ตรวจสอบได"เป2น
ตามกฎ ระเบียบ ข"อบังคับหรือมติ
ครม.ท่ีเก่ียวข"อง มีระยะเวลาชัดเจน 
และเผยแพร*ให"ทราบโดยท่ัวกัน 

2.2 สําหรับผู"บริหาร มีการ
ควบคุม 

กํากับ ดูแลให"การจัดซ้ือจัดจ"าง
เป2นไปตามแผนการจัดซ้ือจัดจ"าง 

2.3 มีการบริหารสินทรัพย5ท่ี 
คุ"มค*า เหมาะสมและประหยัด 

2. ด"านจัดซ้ือจัดจ"าง 
2.1 มีการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดซ้ือจัดจ"าง
ประจําป� 
2.2 มีข้ันตอนการขอความเห็นจากหัวหน"าส*วน
ราชการ/ขออนุมัติสั่งซ้ือสั่งจ"างจากผู"มีอํานาจ
เป2นตามกฎ ระเบียบ ข"อบังคับหรือมติครม.ท่ี
เก่ียวข"อง ไม*มีการแบ*งซ้ือ/แบ*งจ"าง โดยลด
วงเงินหรือใช"วิธีการจัดซ้ือ/จัดจ"างเปลี่ยนไป 
2.3 มีการสัญญาหรือข"อตกลงเป2นหนังสือ มี
หลักฐานการตรวจรับ และการเบิกจ*ายท่ีถูกต"อง
ตามกฎ ระเบียบ ข"อบังคับหรือมติครม. ท่ี
เก่ียวข"อง 

 3. ด"านการเงินและบัญชี 
    3.1  มีข้ันตอน/แนวทางการ
ปฏิบัติงานท่ีชัดเจน และมีการ
จัดทํารายงานเสนอผู"บริหารตรง
ตามเวลา ครบถ"วน ถูกต"อง 
น*าเช่ือถือ 
    3 . 2   มี ก า ร ต ร ว จ ส อ บ
รายงานสถานะการเ งินของ
ห น* ว ย ง า น ใ ห" ถู ก ต" อ ง ต า ม
ผลผลิต/ โครงการ กิจกรรม 
แหล*งของเงิน รหัสงบประมาณ 
รหัสบัญชีในระบบGFMIS ทุก
เดือน หากพบข"อผิดพลาดมีการ
ปรับปรุงแก"ไขให"ถูกต"อง เป2น
ป9จจุบัน 

3. ด"านการเงินและบัญชี 
3.1 มีการแต*งตั้งมอบหมายให"เจ"าหน"าท่ีทํา
หน"าท่ีรับ-จ*ายเงินเป2นลายลักษณ5อักษรและ
แบ*งแยกผู"รับจ*ายเงินกับผู"จัดทําบัญชี /แต*งตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบการรับ–จ	ายเงิน 
3.2 มีการเบิกจ*ายเงินสด เงินฝากธนาคาร
ถูกต"องเป2นตามกฎ ระเบียบ ข"อบังคับหรือมติ
ครม.ท่ีเก่ียวข"อง 
3.3 มีการจัดทํารายงานเป2นป9จจุบัน เสนอ
ผู"บริหารตรงตามกําหนดเวลา 
3.4 มีการจัดทํางบพิสูจน5ยอดเงินฝากธนาคาร
ทุกบัญชี ทุกเดือน 
3.5 มีการตรวจสอบรายงานสถานะการเงินของ
หน*วยงานให" ถูกต"องตามผลผลิต/โครงการ 
กิจกรรม แหล*งของเงิน รหัสงบประมาณ รหัส
บั ญ ชี ใ น ร ะ บ บ GFMIS ทุ ก เ ดื อ น  ห า ก พ บ
ข"อผิดพลาดมีการปรับปรุงแก"ไขให"ถูกต"อง เป2น
ป9จจุบัน 

 

 4.  ด"านการบริหารงานบุคคล 
4.1 มีการแต*งตั้ง โยกย"าย เลื่อน 

4.  ด"านการบริหารงานบุคคล 
4.1 มีการกําหนดหลักเกณฑ5 ข้ันตอนการสรรหา/
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เปIาหมาย มาตรการดําเนินงานในพ้ืนท่ี แนวทางการตรวจ ติดตาม ผลลัพธ<ท่ีต8องการ 
ร ะ ดั บ  เ ลื่ อ น ข้ั น เ งิ น เ ดื อ น 
โปร*งใส เป2นธรรมไม*เลือกปฏิบัติ 
4.2 มีการสอบสวนและลงโทษ 
ข"าราชการท่ีเก่ียวข"องเก่ียวกับ
การทุจริตด"านการบริหารงาน
บุคคล 
 

คัดเลือก/แต*งตั้ง/ โยกย"าย/ เลื่อนระดับ เลื่อนข้ัน
เงินเดือนบุคลากรของหน*วยงานเป2นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ และข"อบังคับท่ีเก่ียวข"อง 
4.2 มี ช* องทางการสื่ อสารในการประกาศ
หลักเกณฑ5และผลการสรรหา/คัดเลือก/แต*งตั้ง/ 
โยกย"าย/ เลื่อนระดับ เลื่อนข้ันเงินเดือนบุคลากร
ของหน*วยงานโดยมีการเป_ดเผยข้ันตอน ระยะเวลา
และผลการดําเนินการในแต*ละครั้ง 
4.3 มีการแต*งตั้งคณะกรรมการด"านบริหารบุคคล
เพ่ือสรรหา/คัดเลือก/แต*งตั้ง/ โยกย"าย/ เลื่อน
ระดับบุคลากรของหน*วยงานผู"บริหารมีการติดตาม
เร*งรัดการสอบสวน/ลงโทษข"าราชการท่ีเก่ียวข"อง
กับการทุจริตด"านการบริหารงานบุคคล 

 

รายละเอียดการตรวจติดตาม 
 

การตรวจติดตาม รายละเอียด/หลักฐานประกอบการตรวจติดตาม 
1.  ด"านการลงโทษ 

1.1. มีการสอบสวนผู"กระทําผิด  
1.2. มีการแต*งตั้งคณะกรรมการทางวินัย 
1.3. มีวิธีการพิจารณาลงโทษผู"กระทําผดิอย*าง 

ยุติธรรม หนักเบาตามเหตุแห*งการกระทําผิด 
1.4. มีการลงโทษหรือดําเนินการทางวินัยอย*าง 

จริงจังรวดเร็ว ยุติธรรมและ มีประสิทธิภาพ 

 
1.1 เอกสารแต*งตั้งคณะกรรมการทางวินัย 
1.2 เอกสารการดําเนินการทางวินัยเช*น การสอบสวน การลงโทษ
และรายงาน 
1.3 เอกสาร/หนังสือสั่งการหลักฐานผู"บริหารติดตามเร*งรัดการ
สอบสวน/ลงโทษผู"กระทําผิด 
1.4 หลักฐานอ"างอิงอ่ืนๆ 

2. ด"านจัดซ้ือจัดจ"าง 
2.1 มีการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดซ้ือจัดจ"างประจําป� 
2.2 มีข้ันตอนการขอความเห็นจากหัวหน"าส*วนราชการ/
ขออนุมัติสั่งซ้ือสั่งจ"างจากผู"มีอํานาจเป2นตามกฎ ระเบียบ 
ข"อบังคับหรือมติครม.ท่ีเก่ียวข"อง 
2.3 ไม*มีการแบ*งซ้ือ/แบ*งจ"าง โดยลดวงเงินหรือใช"วิธีการ
จัดซ้ือ/จัดจ"างเปลี่ยนไป 
2.4 มีการสัญญาหรือข"อตกลงเป2นหนังสือ มีหลักฐานการ
ตรวจรับ และการเบิกจ*ายท่ีถูกต"องตามกฎ ระเบียบ 
ข"อบังคับหรือมติครม.ท่ีเก่ียวข"อง 
2.5 ผู"บริหาร มีการควบคุม กํากับ ดูแลให"การจัดซ้ือจัดจ"าง
เป2นไปตามแผนการจัดซ้ือจัดจ"างและเป2นไปตามกฎ ระเบียบ 
ข"อบังคับหรือมติครม.ท่ีเก่ียวข"อง 
2.6 มีการบริหารสินทรัพย5 เช*น มีการควบคุม บํารุง ดูแล
รักษา จําหน*าย ฯลฯ 

 
2.1 เอกสารแผนการจัดซ้ือจัดจ"างประจําป� 
2.2 เอกสารจัดหาพัสดุตามแผนการจัดซ้ือจัดจ"างประจําป� 
2.3 คําสั่งแต*งตั้งคณะกรรมการท่ีเก่ียวข"องกับการจัดหาพัสดุของ
หน* วย งาน /เอกสารหลั กฐ านการต รวจรั บ ร ายงานของ
คณะกรรมการฯ 
2.4 เอกสารหรือสัญญาท่ีผู"มีอํานาจลงนามให"ความเห็นชอบ/
อนุมัติในการดําเนินการสั่งซ้ือสั่งจ"าง 
2.5 เอกสาร/หนังสือสั่งการท่ีผู"บริหารติดตาม เร*งรัดหรือควบคุม 
กํากับ ดูแล 
2.6 หลักฐานอ"างอิงอ่ืนๆ 

3. ด"านการเงินและบัญชี 
3.1 มีการแต*งตั้งมอบหมายให"เจ"าหน"าท่ีทําหน"าท่ีรับ-จ*ายเงิน
เป2นลายลักษณ5อักษรและแบ*งแยกผู"รับจ*ายเงินกับผู"จัดทําบัญชี /
แต*งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการรับ – จ	ายเงิน 

 
3.1 เอกสารคําสั่งแต*งตั้ง/การมอบหมายงาน/หน"าท่ีความ 
รับผิดชอบ 
3.2 เอกสารทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิกทะเบียนคุมเจ"าหน้ี  
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การตรวจติดตาม รายละเอียด/หลักฐานประกอบการตรวจติดตาม 
3.2 มีการเบิกจ*ายเงินสด เงินฝากธนาคารถูกต"องเป2นตามกฎ 
ระเบียบ ข"อบังคับหรือมติครม.ท่ีเก่ียวข"อง 
3.3 มีการจัดทํารายงานเป2นป9จจุบัน เสนอผู"บริหารตรง
ตามกําหนดเวลา 
3.4 มีการจัดทํางบพิสูจน5ยอดเงินฝากธนาคารทุกบัญชี ทุกเดือน 
3.5 มีการตรวจสอบรายงานสถานะการเงินของหน*วยงาน
ให"ถูกต"องตามผลผลิต/โครงการ กิจกรรม แหล*งของเงิน 
รหัสงบประมาณ รหัสบัญชีในระบบGFMIS ทุกเดือน หาก
พบข"อผิดพลาดมีการปรับปรุงแก"ไขให"ถูกต"อง เป2นป9จจุบัน 

ทะเบียนคุมลูกหน้ีเงินยืม ทะเบียนคุมการรับและนําส*งเงินฝากคลัง 
ทะเบียนคุมเงินสดคงเหลือประจําวัน ทะเบียนคุมเงินฝากธนาคาร 
ทะเบียนคุมเงินประกันสัญญา 
3.3 เอกสารงบทดลองและรายงานระดับหน*วยเบิกจ*าย 
เสนอผู"บริหารและส*งสตง.ภายในวันท่ี 15 ของเดือนถัดไป 
3.4 เอกสารงบพิสูจน5ยอดเงินฝากธนาคารทุกเดือน 
3.5 เอกสารรายงานสถานการณ5เงินของหน*วยงานในระบบ GFMIS 
(รายการผลผลิต/โครงการ กิจกรรม แหล*งของเงิน รหัสงบประมาณ รหัส
บัญชีเอกสารถูกต"อง เป2นป9จจุบัน 
3.6 หลักฐานอ"างอิงอ่ืนๆ 

4. ด"านการบริหารงานบุคคล 
4.1 มีการกําหนดหลักเกณฑ5  ข้ันตอนการสรรหา/
คัดเลือก/แต*งตั้ง/ โยกย"าย/ เลื่อนระดับ เลื่อนข้ันเงินเดือน
บุคลากรของหน*วยงานเป2นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และ
ข"อบังคับท่ีเก่ียวข"อง 
4.2 มีช*องทางการสื่อสารในการประกาศหลักเกณฑ5และ
ผลการสรรหา/คัดเลือก/แต*งตั้ง/ โยกย"าย/ เลื่อนระดับ 
เลื่อนข้ันเงินเดือนบุคลากรของหน*วยงานโดยมีการเป_ดเผย
ข้ันตอน ระยะเวลาและผลการดําเนินการในแต*ละครั้ง 
4.3 มีการแต*งตั้งคณะกรรมการด"านบริหารบุคคลเพ่ือสรรหา/
คัดเลือก/แต*งตั้ง/ โยกย"าย/ เลื่อนระดับบุคลากรของหน*วยงาน 
4.4 ผู"บริหารมีการติดตาม เร*งรัดการสอบสวน/ลงโทษ
ข"าราชการท่ีเก่ียวข"องกับการทุจริตด"านการบริหารงานบุคคล 

 
4.1 เอกสารหลักเกณฑ5 ข้ันตอนการสรรหาคัดเลือก/แต*งตั้ง/ 
โยกย"าย/ เลื่อนระดับ เลื่อนข้ันเงินเดือนบุคลากรของหน*วยงาน 
4.2 เอกสารหนังสือเวียนหรือประกาศ เว็บไซต5ฯลฯเพ่ือแจ"ง
หลักเกณฑ5และผลการสรรหา/คัดเลือก/แต*งตั้ง/ โยกย"าย/ เลื่อน
ระดับ เลื่อนข้ันเงินเดือนบุคลากรของหน*วยงาน 
4.3 คําสั่งแต*งตั้งคณะกรรมการด"านบริหารบุคคล 
4.4 เอกสารการติดตามเร*งรัดการสอบสวน/ลงโทษข"าราชการท่ี
เก่ียวข"องเก่ียวกับการทุจริตด"านการบริหารงานบุคคล 
4.5 หลักฐานอ"างอิงอ่ืนๆ 

หน>วยงานรับผิดชอบ : กลุ*มคลังและพัสดุ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ผู8รับผิดชอบ : 1. นางพจอาภา   ธนาบุญพัส  นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ 

โทรศัพท5  02-590-1279086-516-9693 
อีเมล5 P_arpa_9@hotmail.com 

 
 



 

กรอบแนวทางการตรวจราชการ 
กระทรวงสาธารณสุข 

ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2558 

คณะที่ 4 
ระบบการคุ#มครองผู#บริโภคด#านบริการ อาหาร

และผลิตภัณฑ.สุขภาพและ 
ด#านสิ่งแวดล#อมสุขภาพ 

- ระบบการคุ#มครองผู#บริโภคด#านบริการ อาหารและผลิตภัณฑ.สุขภาพ 
- ระบบการคุ#มครองผู#บริโภคด#านสิ่งแวดล#อมด#านสุขภาพ 

 

กรมอนามัย 
กรมสุขภาพจิต 
กรมควบคุมโรค 

กรมวิทยาศาสตร.การแพทย. 
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

สํานักนโยบายและยุทธศาสตร. สป. 
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

สํานักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข 
สํานักตรวจและประเมินผล 
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แนวทางการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจําป�งบประมาณ 2558  
(Inspection Guideline) 

คณะท่ี 4 :  ระบบการคุ�มครองผู�บริโภคด�านบริการ อาหารและผลติภัณฑ�สุขภาพและ
ด�านสิ่งแวดล�อมสุขภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หัวข1อท่ี 1 ระบบการคุ1มครองผู1บริโภคด1านบริการ อาหารและผลติภัณฑ<สุขภาพ 
สถานการณ< 
 สถานการณ"การดําเนินงานคุ'มครองผู'บริโภคด'านบริการ อาหารและผลิตภัณฑ"สุขภาพในป1จจุบันสามารถ
สรุปประเด็นท่ีสําคัญดังนี้ 

1. กลไก และรูปแบบการดําเนินงานคุ'มครองผู'บริโภคด'านสุขภาพในส9วนภูมิภาคยังขาดความเป;นเอกภาพ
เชิงนโยบาย และแนวทางการพัฒนาในระดับเขต ซ่ึงจะส9งผลให'การบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพในระดับจังหวัด 

2. ป1ญหาคลินิกเวชกรรมท่ีให'บริการด'านเสริมความงาม ซ่ึงอาจกระทําการฝ@าฝAนหรือไม9ปฏิบัติตามท่ี
กฎหมายกําหนด ได'แก9 (1) ไม9จัดให'มีผู'ประกอบวิชาชีพตรงสาขาบริการหรือยินยอมให'ผู'ไม9มีใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพ (2) การใช'เครื่องมือและเวชภัณฑ"ตลอดจนท้ังวิธีการรักษาไม9ได'ปฏิบัติตามมาตรฐานของวิชาชีพนั้น (3) 
สถานท่ีไม9ได'มาตรฐานตามท่ีกําหนด เช9น อาจมีการเปลี่ยนแปลงพ้ืนท่ีใช'สอยใหม9โดยไม9ได'แจ'งให'ทราบ 

3. ป1ญหาคลินิกท่ีไม9ได'รับอนุญาตให'ประกอบกิจการสถานพยาบาล : (1) สถานบริการสุขภาพท่ีไม9ได'รับ
อนุญาต (คลินิกเถ่ือน) (2) ลักลอบกระทําความผิด  หรือให'บุคคลท่ีไม9ใช9ผู'ประกอบวิชาชีพทําการรักษา(หมอเถ่ือน) 
ซ่ึงส9งผลกระทบต9อผู'บริโภคเกิดอันตรายต9อชีวิต และทรัพย"สิน 

4. ป1ญหาคุณภาพและมาตรฐานเกลือบริโภคเสริมไอโอดีน : (1) กระทรวงสาธารณสุขได'ให'การสนับสนุน
เครื่องผสมเกลือบริโภคเสริมไอโอดีน 100 เครื่อง พร'อมท้ังประเมินผู'ประกอบการก9อน-หลังติดต้ังเครื่องผสม (2) 
การตรวจสอบเกลือบริโภค ณ สถานท่ีผลิต และสถานท่ีจําหน9าย ผ9านมาตรฐาน ร'อยละ 65.79 และ 59.12 
ตามลําดับ 

5. ป1ญหาการโฆษณาผลิตภัณฑ"สุขภาพ อาหารเสริมและสถานพยาบาลผิดกฎหมายมีผลดําเนินการระงับ
โฆษณาผลิตภัณฑ"สุขภาพ (อาหาร ยา และเครื่องมือแพทย")ท่ีพบการฝ@าฝAนกฎหมายทางโทรทัศน"ดาวเทียมจํานวน 
404 เรื่อง จากการเฝPาระวังโฆษณาสื่อโทรทัศน"ดาวเทียมท้ังหมด 544 เรื่อง โดย อย.ได'ส9งข'อมูลให'กับ กสทช. ใน
การพิจารณาต9อใบอนุญาต 

6. ป�งบประมาณ พ.ศ. 2557 มีการรับเรื่องร'องเรียนใน เขต 1-12 ท้ังสิ้น 764 เรื่อง ดําเนินการเสร็จ
แล'ว 749 เรื่อง คิดเป;นร'อยละ 98.03 มีเรื่องร'องเรียนด'านอาหาร มีจํานวนข'อร'องเรียนมากท่ีสุดประมาณ ร'อยละ 
50 เรื่องร'องเรียนด'านยารองลงมาเป;นอันดับท่ี 2 ประมาณร'อยละ 30 มีประเด็นข'อร'องเรียนท่ีมากท่ีสุด 3 อันดับ 
ดังนี้ (1) ผลิตภัณฑ"อาหาร ฉลากอาหาร ไม9ระบุ วัน/เดือน/ป� ท่ีผลิต/หมดอายุ /ฉลากไม9มีเลขสารบบอาหาร /เลข
สารบบอาหารปลอม/สงสัยด'านคุณภาพ ปนเปASอนสิ่งแปลกปลอม (2) ผลิตภัณฑ"ยา การขายยาโดยไม9ขออนุญาต/
ขายยาโดยไม9มีเภสัชกร/สงสัยด'านคุณภาพ ปนเปASอน (3) ผลิตภัณฑ"เครื่องสําอาง เครื่องสําอางแสดงฉลากไม9
ถูกต'อง/พบสารท่ีห'ามใช'/สงสัยด'านคุณภาพ ปนเปASอนสิ่งแปลกปลอม/แสดงเลขจดแจ'งปลอม 
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ประเด็นการตรวจราชการที่มุAงเน1น  :  การพัฒนากลไกการดําเนินงานและผลการดําเนินงาน
คุ1มครองผู1บริโภคด1านบริการ อาหารและผลิตภัณฑ<สุขภาพ 

เปDาหมาย มาตรการการดําเนินงานในพ้ืนท่ี แนวทางการตรวจ ติดตาม ผลลัพธ<ท่ีต1องการ 
1. มีคณะอนุกรรมการ

คุ'มครองผู'บริโภค
ด'านสุขภาพระดับ
เขต ดําเนินการตาม
อํานาจ หน'าท่ีท่ี
กําหนด 

1. แต9งตั้งคณะอนุกรรมการ
คุ'มครองผู'บริโภคด'านสุขภาพ
ระดับเขต 

2. วิเคราะห"สถานการณ"ป1ญหา
งานคุ'มครองผู'บริโภคด'าน
สุขภาพระดับจังหวัด และ
ระดับเขตเพ่ือในไปกําหนด
ยุทธศาสตร" ประเด็นป1ญหา
สําคัญระดับเขต 

3. กําหนดแนวทางการแก'ไข
ป1ญหาและแผนงาน 
การพัฒนาระบบงานคุ'มครอง
ผู'บริโภคสุขภาพระดับจังหวัด 
และระดับเขต 

4. ติดตามผลการดําเนินงานแก'ไข
ป1ญหาสุขภาพและลดป1จจัย
เสี่ยงด'านสุขภาพของ
ประชาชนท่ีเก่ียวข'องกับการ
บริโภคผลิตภัณฑ"สุขภาพของ
เขตสุขภาพ 

1. มีคําสั่งแต9งตั้งคณะอนุกรรมการ
คุ'มครองผู'บริโภคด'านสุขภาพ
ระดับเขต 

2. มีการระบุป1ญหาสุขภาพและ
ป1จจัยเสี่ยงด'านสุขภาพท่ีสําคัญ
ของประชาชนท่ีเก่ียวข'องกับการ
บริโภคระดับเขต 

- ผลิตภัณฑ"สุขภาพ 
- บริการสุขภาพ 
- อนามัยสิ่งแวดล'อมของระดับ
จังหวัด 

3. มีการแนวทางและผลการ
ดําเนินงานการแก'ไขป1ญหาและ
แผนงานการพัฒนาระบบงาน
คุ'มครองผู'บริโภคสุขภาพระดับ
เขต 

การดําเนินงานคุ'มครอง
ผู'บริโภคด'านสุขภาพ ในระดับ
พ้ืนท่ีมีความเป;นเอกภาพเชิง
นโยบายระดับเขต 

2. มีการคณะกรรมการ 
หรือ
คณะอนุกรรมการ 
หรือคณะทํางานเพ่ือ
พัฒนาระบบงาน
คุ'มครองผู'บริโภค
สุขภาพระดับระดับ
จังหวัด 

1. แต9งตั้งคณะกรรมการ/
คณะอนุกรรมการ/คณะทํางาน
เพ่ือพัฒนาระบบงานคุ'มครอง
ผู'บริโภคสุขภาพระดับจังหวัด 

2. สรุปทบทวนผลการดําเนินงาน
ตรวจสอบ เฝPาระวัง คุณภาพ 
มาตรฐาน ความปลอดภัยของ
สถานพยาบาลผลิตภัณฑ"
สุขภาพ ประจําป�งบประมาณ 
พ.ศ. 2557 และจากเรื่อง
ร'องเรียนด'านสุขภาพของ
จังหวัด เพ่ือค'นหาป1ญหาด'าน
ผลิตภัณฑ"สุขภาพท่ีสําคัญของ
จังหวัดและนําเสนอต9อคณะ 
อนุกรรมการคุ'มครองผู'บริโภค
ด'านสุขภาพระดับเขต 

3. จัดทําแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรมป�งบประมาณ พ.ศ. 
2558 ท่ีสอดคล'องกับ
นโยบายคุ'มครองผู'บริโภคด'าน

1. มีคณะกรรมการ/
คณะอนุกรรมการ/คณะทํางาน ท่ี
ชัดเจนท่ีรับผิดชอบการพัฒนา
ระบบงานคุ'มครองผู'บริโภค
สุขภาพระดับจังหวัดท่ีครอบคุลม
ท้ังด'านผลิตภัณฑ"สุขภาพและ
บริการสุขภาพ 

2. มีสรุปทบทวนผลการดําเนินงาน
ตรวจสอบ เฝPาระวัง คุณภาพ 
มาตรฐาน ความปลอดภัยของ
สถานพยาบาลผลิตภัณฑ"สุขภาพ 
ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2557 

3. มีการแนวทางและผลการ
ดําเนินงานการแก'ไขป1ญหาและ
แผนงานการพัฒนาระบบงาน
คุ'มครองผู'บริโภคสุขภาพระดับ
จังหวัด 

- แผนงาน/โครงการ 
- เปPาหมายตัวช้ีวัด 
- การติดตามและประเมินผลการ

การบริหารจัดการท่ีมี
ประสิทธิภาพในระดับจังหวัด 
และการบูรณาการ 
การทํางานระหว9าง สสอ./รพ.
สต และรพช. ในระดับอําเภอ 
ตลอดจนสามารถส9งต9อข'อมูล
และการดําเนินงานเพ่ือแก'ไข
ป1ญหาสุขภาพและลดป1จจัย
เสี่ยงด'านสุขภาพของ
ประชาชนท่ีเก่ียวข'องกับการ
บริโภคด'านบริการ อาหาร
และผลิตภัณฑ"สุขภาพ 



76 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2558 

เปDาหมาย มาตรการการดําเนินงานในพ้ืนท่ี แนวทางการตรวจ ติดตาม ผลลัพธ<ท่ีต1องการ 
สุขภาพและป1ญหาท่ีสําคัญ
ของระดับเขตและระดับ
จังหวัด 

4. ดําเนินการตามแผนการ
ดําเนินงานเพ่ือแก'ไขการ
คุ'มครองผู'บริโภคด'านสุขภาพ
ของจังหวัด ป� 2558 

5. วิเคราะห"หาความเสี่ยงท่ียังคง
เหลืออยู9จากการดําเนินงาน
ตามแผนการดําเนินงานเพ่ือ
แก'ไขป1ญหาการคุ'มครอง
ผู'บริโภคด'านสุขภาพของ
จังหวัด ป� 2558 

6. จัดทําข'อเสนอแนะ/แนวทาง 
ในการพัฒนาการดําเนินงาน
คุ'มครองผู'บริโภคด'านสุขภาพ
ของจังหวัด เพ่ือใช'เป;นข'อมูล
ในการดําเนินงานป�ถัดไป 

ดําเนินงานตามแผนท่ีกําหนด 

3.ร'อยละของเกลือ
บริโภคเสริมไอโอดีน 
ณ สถานท่ีผลิต ผ9าน
มาตรฐานตาม 

  ประกาศฯ กําหนด
(20-40 ppm) 

(เปPาหมาย:ร'อยละ 100) 
 
 
 

1. ตรวจสอบมาตรฐานเกลือ
บริโภค ณ สถานท่ีผลิต ด'วย
เครื่อง I-Reader 

2. ตรวจสอบกระบวนการผลิต 
ข้ันตอนการผสมไอโอดีนให'ได'
มาตรฐาน และเก็บตัวอย9าง
เกลือบริโภค (finish product) 
ณ จุดผลิตอย9างน'อยป�ละ 1 
ครั้ง 

3. กรณีพบเกลือบริโภคไม9ได'
มาตรฐาน ให'ส9งตัวอย9างเกลือ
บริโภคตรวจวิเคราะห"ใน
ห'องปฏิบัติการ และหาก
ผู'ประกอบการไม9ปฏิบัติตาม
ประกาศฯให'ดําเนินการทาง
กฎหมาย 

4. รายงานผลการดําเนินงานให'
สํานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา เพ่ือสรุปผลการ
ดําเนินงานในภาพรวมท้ัง
ประเทศ 

เอกสารท่ีเกี่ยวข1อง 
1. คู9มือเปPาหมาย ตัวช้ีวัด และ

แนวทางดําเนินงานคุ'มครอง

มีผลการตรวจสอบมาตรฐานเกลือ
บริโภคเสริมไอโอดีน ณ สถานท่ีผลิต 
ผ9านมาตรฐานตามประกาศฯ กําหนด
(20-40 ppm)  
ผ9านเปPาหมายท่ี ร'อยละ 100 
 
 
 

เกลือบริโภคเสริมไอโอดีน
มาตรฐานตามกําหนด(20-40 
ppm) 
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แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2558 

เปDาหมาย มาตรการการดําเนินงานในพ้ืนท่ี แนวทางการตรวจ ติดตาม ผลลัพธ<ท่ีต1องการ 
ผู'บริโภคด'านผลิตภัณฑ"สุขภาพ
ในส9วนภูมิภาค ประจําป�
งบประมาณ พ.ศ. 2558   

Download ได'ท่ี เวบไซต"กอง
ส9งเสริมงานคุ'มครองผู'บริโภค
ด'านผลิตภัณฑ"สุขภาพในส9วน
ภูมิภาคและท'องถ่ิน 
http://kbs.fda.moph.go.th/
kbs2/other_activity.php 

4. ร1อยละของการ
โฆษณาผลิตภัณฑ<
สุขภาพ อาหาร
เสริมและ
สถานพยาบาลผิด
กฎหมาย ได1รับการ
จัดการ 

(เปPาหมาย:ร'อยละ 100) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ดําเนินการเฝPาระวังโฆษณาด'าน
สุขภาพท่ีผิดกฎหมาย ในสื่อ
ต9างๆ  โดยมีขอบเขตความ
รับผิดชอบของหน9วยงาน
ส9วนกลางและส9วนภูมิภาคใน
การจัดการโฆษณาด'านสุขภาพ 
ประกอบด'วย   

-ส9วนกลาง : สื่อสิ่งพิมพ"ซึ่งมีท่ีอยู9
ของกองบรรณาธิการอยู9ใน
กรุงเทพมหานคร  หรือโทรทัศน"
ดาวเทียม /วิทยุกระจายเสียงซ่ึง
มีท่ีตั้งของสถานทีอยู9ใน กทม. 

- ส9วนกลางภูมิภาค :   สื่อท'องถ่ิน
มีท่ีอยู9ของกองบรรณาธิการอยู9
ในจังหวัด หรือเคเบ้ิลทีวี / 
วิทยุกระจายเสียงท่ีตั้งของ
สถานีอยู9ในจังหวัด 

2. เจ'าหน'าท่ีของ สสจ. ดําเนินการ
จัดการ โฆษณาด'านสุขภาพท่ี
ผิดกฎหมายท้ังผลิตภัณฑ"
สุขภาพและสถานพยาบาล โดย 
การวิเคราะห" แยกประเด็น
ข'อมูลการโฆษณาท่ีผิดกฎหมาย 
และดําเนินการวิธีใดๆ เพ่ือ
ไม9ให'เผยแพร9โฆษณาท่ีผิด
กฎหมาย เช9น อาจตักเตือน, 
ปPองปราม, สั่งระงับโฆษณา,
เปรียบเทียบปรับ, ส9งฟPองศาล, 
ส9งข'อมูลให' กสทช. เป;นต'น 

เอกสารท่ีเกี่ยวข1อง 
1.คู9มือเปPาหมาย ตัวช้ีวัด และ

แนวทางดําเนินงานคุ'มครอง
ผู'บริโภคด'านผลิตภัณฑ"สุขภาพ

1. ผลการดําเนินการเฝPาระวัง
โฆษณาด'านสุขภาพท่ีผิด
กฎหมาย ในสื่อต9างๆ โดยมีการ
วิเคราะห" แยกประเด็นข'อมูล
การโฆษณาท่ีผิดกฎหมาย 

2. ผลดําเนินการจัดการโฆษณา
ด'านสุขภาพท่ีผิดกฎหมายท้ัง
ผลิตภัณฑ"สุขภาพและ
สถานพยาบาล 
ผ9านเปPาหมายท่ี ร'อยละ 100 

 
 

 
 

 
 

 

ป1ญหาโฆษณาด'านสุขภาพท่ี
สําคัญของจังหวัด และเขต
ได'รับการแก'ไขและจัดการ 
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แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2558 

เปDาหมาย มาตรการการดําเนินงานในพ้ืนท่ี แนวทางการตรวจ ติดตาม ผลลัพธ<ท่ีต1องการ 
ในส9วนภูมิภาค ประจําป�
งบประมาณ พ.ศ. 2558   

Download ได'ท่ี เวบไซต"กอง
ส9งเสริมงานคุ'มครองผู'บริโภค
ด'านผลิตภัณฑ"สุขภาพในส9วน
ภูมิภาคและท'องถ่ิน 

http://kbs.fda.moph.go.th/kbs
2/other_activity.php 

5. ร1อยละของคลินิก
เวชกรรมท่ีให1บริการ
ด1านเสริมความงามและ
คลินิกท่ีไมAได1รับ
อนุญาตให1ประกอบ
กิจการสถานพยาบาล
ได1รับการเฝDาระวังและ
ให1ดําเนินการตาม
กฎหมาย             
(เปPาหมาย:ร'อยละ 98) 

1. การตรวจมาตรฐาน คลินิก
เวชกรรมท่ีให1บริการด1าน
เสริมความงาม  

1.1 สํารวจข'อมูลคลินิกท่ีห'
บริการด'านเสริมความงาม 
ภายในพ้ืนท่ี เพ่ือกําหนด
เปPาหมายการตรวจมาตรฐาน 

1.2 ดําเนินการตรวจมาตรฐาน
ตามเปPาหมายท่ีได'กําหนดไว' 

1.3 ให'คําแนะนําแก9คลินิกเสริม
ความงามเพ่ือให'ได'รับ
มาตรฐานเดียวกัน 

2. การจัดการเรื่องร1องเรียน
คลินิกท่ีไมAได1รับอนุญาตให1
ประกอบกิจการ
สถานพยาบาลได1รับ
ดําเนินการตามกฎหมาย 
2.1 ดําเนินการแก'ไขป1ญหา
คลินิกท่ีไม9ได'รับอนุญาตให'
ประกอบกิจการ
สถานพยาบาลได'รับ
ดําเนินการตามกฎหมาย
ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด
ดังน้ี 

1) ระยะเวลา 30 วันทําการ 
ได'แก9 เรื่องท่ีทางหน9วยงานมีการ

เฝPาระวังและตรวจพบว9าการ
กระทําความผิดน้ัน เข'าข9าย
ผิดกฎหมายและมีหลักฐาน
ข'อมูล  ชัดเจน ครบถ'วน 
สามารถรวบรวมข'อเท็จจริง 
โดยไม9ต'องหาหลักฐาน
เพ่ิมเติม 

 

1. ฐานข'อมูลในการสํารวจคลินิก
ด'านเสริมความงามและคลินิกเถ่ือน 
ในพ้ืนท่ีมีจํานวนก่ีแห9ง 
2. ผลดําเนินงานการจัดการป1ญหา
ด'านสถานพยาบาลปลอดภัย ผ9าน
เปPาหมาย ร'อยละ 98 

ผู'บริโภคได'รับการบริการจาก
สถานพยาบาลท่ีมีมาตรฐาน
และความปลอดภัย 
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แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2558 

เปDาหมาย มาตรการการดําเนินงานในพ้ืนท่ี แนวทางการตรวจ ติดตาม ผลลัพธ<ท่ีต1องการ 
2)  ระยะเวลา 60 วันทําการ 
ได'แก9 เรื่องท่ีมีผู'รับบริการด'าน

สถานพยาบาลร'องเรียนผ9าน
ช9องทางต9างๆ หน9วยงาน
ตรวจสอบเบ้ืองต'น เข'าข9ายผิด
กฎหมายแต9ข'อมูลการกระทํา
ความผิดยังไม9ชัดเจนหรือไม9
ครบถ'วน และต'องตรวจสอบ
ข'อเท็จจริง 

 
หนAวยงานท่ีรับผิดชอบ 

1. สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
2. กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
3. กรมวิทยาศาสตร"การแพทย" 

ผู1รับผิดชอบ 

ช่ือ-สกุล ตําแหน9ง โทรศัพท"/โทรสาร e-mail 
1. นายชาพล  รัตนพันธุ" ผู'อํานวยการกองแผนงานและ

วิชาการอย. 
0-2590-7281 sonapan@fda.moph.go.th 

2. นายสมใจ สุตันตยาวล ี ผู'อํานวยการกองส9งเสรมิงานคุ'มครอง
ผู'บริโภคด'านผลิตภณัฑ"สุขภาพใน
ส9วนภูมภิาคและท'องถ่ิน (กอง คบ.)
อย. 

๐-๒๕๙๐-๗๓๙๔ somjai@fda.moph.go.th 

3. ภญ. อรัญญา เทพพิทักษ" กองส9งเสริมงานคุ'มครองผู'บริโภค
ด'านผลิตภณัฑ"สุขภาพในส9วนภูมิภาค
และท'องถ่ิน (กอง คบ.) อย. 

๐-๒๕๙๐-๗๓83 aranyat@fda.moph.go.th 

4. ภก.อาทิตย" พันเดช  กองส9งเสริมงานคุ'มครองผู'บริโภค
ด'านผลิตภณัฑ"สุขภาพในส9วนภูมิภาค
และท'องถ่ิน (กอง คบ.) อย. 

๐-๒๕๙๐-๗๓83 artypun@fda.moph.go.th 

5.นายชาตรี  พินใย นิติกรชํานาญการพิเศษ  
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  

02590 2999  
ต9อ 1280 

 

6.นางนิภา   ทิพย"พิลา กองกฎหมาย 
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

02590 1997  
ต9อ   202 

 

7.นางสาวจุฑามาศ  วงค"เลย กองกฎหมาย 
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

02590 2999  
ต9อ 1274 
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แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2558 

หัวข1อท่ี 2 ระบบการคุ1มครองผู1บริโภคด1านสิ่งแวดล1อมสขุภาพ 
สถานการณ� 

ป�ญหามลพิษสิ่งแวดล�อมสามารถส�งผลกระทบต�อสุขภาพบุคคลและชุมชนได�มากท้ังแบบเฉียบพลันและแบบเรื้อรัง  
หากไม�ได�รับการจัดการอย�างรวดเร็ว ตรงประเด็น และถูกต�องทางวิชาการ สาเหตุของป�ญหาดังกล�าว ส�วนใหญ�เกิดจากการ
สถานประกอบการ หรือหน�วยงานท่ีเก่ียวข�องละเลยหรือจงใจไม�ปฏิบัติตามกฎหมายสาธารณสุข หรือกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข�อง 
ด�วยเหตุผลนานาประการ ประกอบกับผู�มีหน�าท่ีบังคับใช�กฎหมายขาดความรู� ความเข�าใจและมีข�อจํากัดด�านการบริหารจัดการ 
ดังท่ีพบว�า มีป�ญหาเหตุรําคาญ ข�อร�องเรียนด�านอนามัยสิ่งแวดล�อม จากประชาชนถึงองค6กรปกครองส�วนท�องถ่ิน หรือ
หน�วยงานราชการท่ีเก่ียวข�องเพ่ือให�แก�ไขป�ญหา ซ่ึงการแก�ไขป�ญหาท่ีซับซ�อน ต�องอาศัยความร�วมมือจากหลายภาคส�วนท่ี
เก่ียวข�องอย�างจริงจัง  ดังน้ัน คณะกรรมการสาธารณสุขจึงได�มีคําสั่งแต�งตั้งคณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัดในทุกจังหวัด 
(ยกเว�นกรุงเทพมหานคร) เพ่ือเป;นกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนและสนับสนุนการดําเนินงานตามกฎหมายว�าด�วยการ
สาธารณสุขของราชการส�วนท�องถ่ินและเป;นท่ีปรึกษา สนับสนุน กํากับดูแลการดําเนินงานของราชการส�วนท�องถ่ินท่ีมีหน�าท่ี
ต�องปฏิบัติงานเพ่ือคุ�มครองดูแลสภาวะความเป;นอยู�ท่ีเหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน รวมถึงเช่ือมโยงการดําเนินงาน
ระหว�างคณะกรรมการสาธารณสุขท่ีอยู�ในส�วนกลางกับเจ�าพนักงานท�องถ่ินท่ีเป;นผู�บังคับใช�กฎหมายว�าด�วยการสาธารณสุขใน
ระดับพ้ืนท่ีให�เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมีคําสั่งแต�งตั้งคณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัดตามพ.ร.บ.การ
สาธารณสุข พ.ศ.2535  ในจังหวัดท่ีมีความพร�อมก�อน 32 จังหวัด (คําสั่งแต�งตั้งลงวันท่ี 3 ตุลาคม 2557) และได�มีคําสั่งแต�งตั้ง
ให�มีคณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัด ครบ76 จังหวัด เมื่อวันท่ี 25 กันยายน 2557  

การดําเนินงานของคณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัด ในปCงบประมาณพ.ศ.2557 ท่ีผ�านมา พบว�าในหลายจังหวัด
นําร�องสามารถแก�ไขป�ญหาสิ่งแวดล�อมและสุขภาพในระดับพ้ืนท่ี ท้ังประเด็นท่ีเก่ียวข�องภายใต�กฎหมายสาธารณสุข และอ่ืน ๆ 
ได�อย�างดี ในขณะท่ีบางจังหวัดยังขาดการสนับสนุนจากผู�บริหารและไม�มีการกําหนดผู�รับผิดชอบงานด�านสิ่งแวดล�อมและ
สุขภาพอย�างชัดเจน  

ประเด็นการตรวจราชการที่มุ)งเน�น : คณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัด(อสธจ.)ทุกจังหวัด 
ดําเนินงานตามอํานาจหน�าที่และแนวทางที่กําหนดได�อย)างมีประสิทธภิาพ 

เปDาหมาย มาตรการการดําเนินงานในพ้ืนท่ี แนวทางการตรวจ ติดตาม ผลลัพธ<ท่ีต1องการ 
ทุกจังหวัดมีกลไก
การดําเนินงาน
เพ่ือสนับสนุนให'
คณะอนุกรรมการ
สาธารณสุข
จังหวัด (อสธจ.) 
แก'ไขป1ญหา
สิ่งแวดล'อมและ
สุขภาพ ในพ้ืนท่ี
ได'อย9างมี
ประสิทธิภาพ 

1.สรรหาและแต9งตั้ง
คณะอนุกรรมการฯ ให'ครบถ'วน
ตามองค"ประกอบท่ีกําหนด (ตาม
คําสั่งตามกฎหมายฯ) 

2. จัดการประชุมคณะอนุกรรมการ
สาธารณสุขจังหวัด เพ่ือเป;นกลไก
สนับสนุนการดําเนินงานแก'ไข
ป1ญหาสิ่งแวดล'อมและสุขภาพใน
พ้ืนท่ี ตามความเหมาะสม 

3. เลขานุการคณะอนุกรรมการ
สาธารณสุข (นพ. สสจ.)มอบหมาย
ผู'รับผิดชอบรวบรวมและวิเคราะห"
ข'อมูลสถานการณ"ป1ญหา
สิ่งแวดล'อมและสุขภาพเพ่ือเสนอ
คณะอนุกรรมการสาธารณสุข
จังหวัดพิจารณาสั่งการ หรือ
มอบหมายผู'เก่ียวข'องร9วมแก'ไข
ป1ญหา โดยเสนอมาตรการและ

1. มีข'อมูล/รายงานการวิเคราะห"
สถานการณ"ป1ญหาด'านสิ่งแวดล'อม
และสุขภาพของพ้ืนท่ี อาทิ 
1.1 ข'อมูลสถานการณ"สิ่งแวดล'อม

และสุขภาพกลุ9มประชาชนท่ีได'รับ
ผลกระทบ ประเด็นป1ญหาสาํคัญเร9งด9วน
ในพ้ืนท่ีและข'อเสนอแนวทางการแก'ไข
ป1ญหา 
 1.2  ข'อมูลสถานการณ"การออก

ข'อกําหนดของท'องถ่ินตามกฎหมายว9า
ด'วยการสาธารณสุข 
2.  มีเจ'าพนักงานตามกฎหมายการ

สาธารณสุข ได'แก9 เจ'าพนักงาน
ท'องถ่ิน ผู'ซึ่งได'รับแต9งตั้งจากเจ'า
พนักงานท'องถ่ิน และเจ'าพนักงาน
สาธารณสุข ท้ังท่ีปฏิบัติงานใน
องค"กรปกครองส9วนท'องถ่ินและ
หน9วยงานสาธารณสุขท่ีมีความรู'

1. ประชาชนได'
อยู9ใน
สิ่งแวดล'อมท่ีไม9
มีป1ญหาด'าน
สิ่งแวดล'อมและ
ไม9เกิดผลกระทบ
ทางลบต9อ
สุขภาพ(เน่ือง 
จากป1ญหาฯ 
ได'รับการจัดการ
โดยอาศัยกลไก
การดําเนินงาน
ของคณะอนุ 
กรรมการ
สาธารณสุข
จังหวัด) 
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เปDาหมาย มาตรการการดําเนินงานในพ้ืนท่ี แนวทางการตรวจ ติดตาม ผลลัพธ<ท่ีต1องการ 
วิธีการแก'ไขป1ญหาในพ้ืนท่ี  

4.  มีการสนับสนุนการดําเนินงาน ท่ี
ให'ความสําคัญกับประเด็นป1ญหาท่ี
หน9วยงานด'านสาธารณสุข
เก่ียวข'องโดยตรง เช9นการจัดการ
ขยะติดเช้ือในโรงพยาบาล และ
ประเด็นป1ญหาใน พ.ร.บ.การ
สาธารณสุข เช9น การจัดการขยะ
และสิ่งปฏิกูลไม9ถูกสุขลักษณะและ
เกิดป1ญหาหรือความเสีย่งต9อ
สุขภาพประชาชน ข'อร'องเรียนจาก
เหตุรําคาญตาม พ.ร.บ. การ
สาธารณสุข สุขลักษณะสถานท่ี
จําหน9ายอาหาร ตลาด และ
คุณภาพนํ้าบริโภค  

5. มีการสนับสนุนและส9งเสริม อปท. 
ให'มีการบังคับใช'กฎหมาย
สาธารณสุข และพัฒนาระบบ
บริการอนามยัสิ่งแวดล'อมได'ตาม
มาตรฐานท่ีกําหนด เป;นต'น     

6. มีการกํากับ ติดตาม จัดทํารายงาน
การประชุมฯ และสรุปการแก'ไข
ป1ญหาตามมตคิณะอนุกรรมการฯ  

ความสามารถพร'อมปฏิบัติงานแก'ไข
ป1ญหา 

3. มีการกําหนดผู'ท่ีรับผดิชอบในฐานะ
ผู'ช9วยเลขานุการของคณะอนุกรรมการ
ฯ ท่ีมีความรู' ความสามารถเหมาะสม 

4. มีการจัดทํารายงานการประชุมท่ี
แสดงถึงข'อพิจารณา มติท่ีประชุม 
หรือข'อสั่งการใดๆ ในการแก'ไขป1ญหา
ท่ีเกิดข้ึน 

5. มีสรุปผลการดําเนินงานตามข'อสั่ง
การจากมติท่ีประชุมท่ีแสดงถึง
กระบวนการ ผลการดําเนินงาน 
ป1ญหาอุปสรรค และข'อเสนอแนว
ทางแก'ไข 

6. มีแนวทางการเฝPาระวังป1ญหาสาํคัญ
ของพ้ืนท่ีด'านสิ่งแวดล'อมและสุขภาพ 

เอกสารท่ีเกี่ยวข�อง 

1. คําส่ังแต9งต้ังคณะอนุกรรมการ
สาธารณสุขจังหวัดตามพ.ร.บ.การ
สาธารณสุข พ.ศ.2535 
2. คู9มือการปฏิบัติงานคณะอนุกรรมการ
สาธารณสุขจังหวัดตามกฎหมายว9าด'วยการ
สาธารณสุข (สําหรับฝ@ายเลขานุการ) 
3. แนวทางการจัดทําฐานข'อมูลและ
สถานการณ"ด'านส่ิงแวดล'อมแลสุขภาพ 
4. คู9มือการดําเนินงานพัฒนาระบบบริการ
อนามัยส่ิงแวดล'อมของ อปท. 
5. กฎกระทรวงฯ การจัดการมูลฝอยติด
เช้ือฯ 

หนAวยงานที่รบัผดิชอบ 
1. สํานักอนามัยส่ิงแวดล'อม กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข  โทร. 0 2590 4328 โทรสาร 0 2590 4200 
2. สํานักสุขาภิบาลอาหารและนํ้า กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข โทร. 0 2590 4184 โทรสาร 0 2590 4186 
3. กองประเมินผลกระทบต9อสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข โทร 0 2590 4349 โทรสาร 0 2590 4356 
4. ศูนย"บริหารกฎหมายสาธารณสุข กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข โทร. 0 2590 4175 โทรสาร 0 2591 8180 

ผู�รับผิดชอบ 
ชื่อ-สกุล ตําแหน9ง โทรศัพท</โทรสาร มือถือ E-mail 

นายสุพจน"  อาลีอุสมาน นักวิชาการสาธารณสุข
ชํานาญการ 

โทร. 0 2590 4219โทรสาร 0 
2591 8180 

08 1869 1246 supoj.a@anamai.mai
l.go.th 

นายชัยเลิศกิ่งแก'วเจริญชัย   นักวิชาการสาธารณสุข
ชํานาญการพิเศษ 

โทร 0 2590 4184 
โทรสาร 0 2590 4186 

08 434 6888 chailert.k@anamai.
mail.go.th 

นางสาวอําพรบุศรังษี  
  

นักวิชาการสาธารณสุข
ชํานาญการพิเศษ 

โทร. 0 2590 4359 
โทรสาร 0 2590 4356 

08 1831 1430 bussarangsri@gmail.
com 

นางศรีอรุณ  สุขเจริญ นักวิชาการสาธารณสุข
ชํานาญการ 
 

โทร. 0 25904128 
โทรสาร 0 2590 4200 

08 1710 2227 sriaroon.s@ 
anamai.mail.go.th 
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แบบรายงานการตรวจราชการ 
คณะท่ี 4 การคุ�มครองผู�บริโภคและสิ่งแวดล�อม 

 
จังหวัด.........................................................  เขตบริการสขุภาพท่ี...........  ตรวจราชการวันท่ี................... 
 
ประเด็นการตรวจราชการระบบการคุ�มครองผู�บรโิภคด�านบริการ อาหารและผลิตภัณฑ)สุขภาพ 

ส'วนท่ี 1 ข�อสังเกตท่ีพบ/ ป+ญหา/อุปสรรค/ข�อเสนอแนะ 
ลําดับ ประเด็น/หัวข�อ 

 
  (1) 

ข�อสังเกต ป+ญหา 
อุปสรรค 

(2) 

ข�อเสนอแนะ 
ต'อหน'วยรับตรวจ 

(3) 

ข�อเสนอแนะ 
ต'อส'วนกลาง หรือผู�บริหาร 

(4) 
1 คณะอนุกรรมการคุ�มครอง

ผู�บริโภคด�านสุขภาพระดบัเขต 
   

2 คณะกรรมการ หรือ
คณะอนุกรรมการ หรือ
คณะทํางานเพ่ือพัฒนา
ระบบงานคุ�มครองผู�บรโิภค
สุขภาพระดับระดับจังหวัด 

   

3 การกํากับ ดูแล มาตรฐาน 
การผลิตเกลือบรโิภคเสรมิ
ไอโอดีน  

   

4 การจัดการป8ญหาโฆษณา
ผลิตภณัฑ)สุขภาพ อาหาร
เสรมิและสถานพยาบาล 
ผิดกฎหมาย 

   

5 คลินิกเวชกรรมท่ีให�บริการ
ด�านเสริมความงามและคลินิก
ท่ีไม@ได�รับอนุญาตให�ประกอบ
กิจการสถานพยาบาลได�รับ
การเฝBาระวังและให�
ดําเนินการตามกฎหมาย 

   

 

หมายเหตุ  
 (4) ข�อเสนอแนะต@อส@วนกลาง หรอืผู�บริหารเพ่ือการปรับปรุงนโยบาย แนวปฏิบัติ การดําเนินงาน กฎระเบียบ 
กฎหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตก. 1 : รายงานระดับจังหวัด  
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ส'วนท่ี 2 ข�อมูลตามเป1าหมาย การตรวจติดตาม และ/หรือ ผลลพัธ3ในแนวทางการตรวจราชการ 

ลําดับ ผลสําเร็จ/ตัวชี้วัด ประเด็นการประเมินผล ผลการดําเนินงาน 
1. มีคณะอนุกรรมการ

คุ�มครองผู�บริโภคด�าน
สุขภาพระดับเขต 
ดําเนินการตามอํานาจ 
หน�าท่ีท่ีกําหนด 

  

2. มีการคณะกรรมการ หรือ
คณะอนุกรรมการ หรือ
คณะทํางานเพ่ือพัฒนา
ระบบงานคุ�มครอง
ผู�บริโภคสุขภาพระดับ
ระดับจังหวัด 

มีคณะกรรมการ/
คณะอนุกรรมการ/
คณะทํางาน ท่ีชัดเจนท่ี
รับผิดชอบการพัฒนา
ระบบงานคุ�มครอง
ผู�บริโภคสุขภาพระดับ
จังหวัดท่ีครอบ 
คุลมท้ังด�านผลติภณัฑ)
สุขภาพและบริการสุขภาพ 

� มี  � ไม@มี   
ช่ือ คณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ/
คณะทํางาน……………………………………………………… 
……………………………………………………………………………. 
ประธาน ……………………………………………………………… 
ฝIายเลขานุการ.............................................................. 
ประชุม/หารือ วันท่ี....................................................... 

มีสรุปทบทวนผลการ
ดําเนินงานตรวจสอบ เฝBา
ระวัง คุณภาพ มาตรฐาน 
ความปลอดภัยของ
สถานพยาบาลผลิตภณัฑ)
สุขภาพ ประจําป�
งบประมาณ พ.ศ. 2557 

� มี  � ไม@มี   
- ป8ญหาด�านสถานพยาบาล/ผลิตภัณฑ)สุขภาพ ท่ีสําคัญของ
จังหวัด 
………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….. 
..................................................................................... 
..................................................................................... 
 

มีการแนวทางและผลการ
ดําเนินงานการแก�ไข
ป8ญหาและแผนงานการ
พัฒนาระบบงานคุ�มครอง
ผู�บริโภคสุขภาพระดับ
จังหวัดประจําป�
งบประมาณ พ.ศ. 2558 

- ช่ือแผนงาน/โครงการ.............................................. 
………………………………………………………………………… 
- เปBาหมายสถานพยาบาล/ผลติภณัฑ)สุขภาพ/สถาน
ประกอบการดําเนินการ 
…………………………………………………………………………. 
- ตัวช้ีวัด...................................................................... 
- แนวทางการพัฒนา ยกระดับมาตรฐาน 
…………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………….. 
- งบประมาณสนับสนุนและผู�รับผดิชอบ 
…………………………………………………………………………. 

มีผลการดําเนินงานการ
แก�ไขป8ญหาประจําป�
งบประมาณ พ.ศ. 2558 

� มี  � ไม@มี   
สรุปผลการดําเนินงาน 
.............................................................................................
................................................................................ 

 ผลสําเร็จ/ตัวชี้วัด เป1าหมาย ผลงาน ร�อยละ วิเคราะห3ผลการดําเนินงาน 
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3. ร�อยละของเกลือบริโภค
เสรมิไอโอดีน ณ สถานท่ี
ผลิต ผ@านมาตรฐานตาม
ประกาศฯ กําหนด(20-
40 ppm) 

    

4. ร�อยละของการโฆษณา
ผลิตภณัฑ)สุขภาพ อาหาร
เสรมิและสถานพยาบาล
ผิดกฎหมาย ได�รับการ
จัดการ 

    

5. 5.1) ร�อยละของคลินิก
เวชกรรมท่ีให�บริการด�าน
เสรมิความงาม ได�รบัการ
ตรวจมาตรฐาน 

    

5.2) ร�อยละของเรื่อง
ร�องเรียนคลินิกท่ีไม@ได�รับ
อนุญาตให�ประกอบ
กิจการสถานพยาบาล
ได�รับดําเนินการตาม
กฎหมาย 

    

 

ส'วนท่ี 3  นวัตกรรมท่ีเป7นแบบอย'าง (ถ�ามี) 
............................................................................................................................................................................................... 

ผู�รายงาน 
ช่ือ............................................  สกุล...........................................................ตาํแหน@ง............................................................... 

ช่ือ............................................  สกุล...........................................................ตาํแหน@ง............................................................. 
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แบบรายงานการตรวจราชการ  

เขตบริการสขุภาพท่ี........... รอบท่ี........./2558ตรวจราชการวันท่ี................... 
 
คณะท่ี 4 การคุ�มครองผู�บรโิภคและสิ่งแวดล�อม 
ประเด็นการตรวจราชการระบบการคุ�มครองผู�บรโิภคด�านบริการ อาหารและผลิตภัณฑ)สุขภาพ 

ส'วนท่ี 1 ข�อสังเกตท่ีพบ/ ป+ญหา/อุปสรรค/ข�อเสนอแนะ 
ลําดับ ประเด็น/หัวข�อ 

 
  (1) 

ข�อสังเกต ป+ญหา 
อุปสรรค 

(2) 

ข�อเสนอแนะ 
ต'อหน'วยรับตรวจ 

(3) 

ข�อเสนอแนะ 
ต'อส'วนกลาง หรือผู�บริหาร 

(4) 
1 คณะอนุกรรมการคุ�มครองผู�บรโิภคด�าน

สุขภาพระดับเขต 
   

2 คณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ หรือ
คณะทํางานเพ่ือพัฒนาระบบงานคุ�มครอง
ผู�บริโภคสุขภาพระดับระดับจังหวัด 

   

3 การกํากับ ดูแล มาตรฐาน 
การผลิตเกลือบรโิภคเสรมิไอโอดีน  

   

4 การจัดการป8ญหาโฆษณาผลิตภัณฑ)สุขภาพ 
อาหารเสริมและสถานพยาบาล 
ผิดกฎหมาย 

   

5 คลินิกเวชกรรมท่ีให�บริการด�านเสริมความ
งามและคลินิกท่ีไม@ได�รับอนุญาตให�ประกอบ
กิจการสถานพยาบาลได�รับการเฝBาระวังและ
ให�ดําเนินการตามกฎหมาย 

   

หมายเหตุ  
 (4) ข�อเสนอแนะต@อส@วนกลาง หรอืผู�บริหารเพ่ือการปรับปรุงนโยบาย แนวปฏิบัติ การดําเนินงาน กฎระเบียบ 
กฎหมาย 
 
ส'วนท่ี 2 ข�อมูลตามเป1าหมาย การตรวจติดตาม และ/หรือ ผลลพัธ3ในแนวทางการตรวจราชการ 

ลําดับ ผลสําเร็จ/ตัวชี้วัด ประเด็นการประเมินผล ผลการดําเนินงาน 
1. มีคณะอนุกรรมการคุ�มครอง

ผู�บริโภคด�านสุขภาพระดบั
เขต ดําเนินการตามอํานาจ 
หน�าท่ีท่ีกําหนด 

คําสั่งแต@งตั้ง
คณะอนุกรรมการคุ�มครอง
ผู�บริโภคด�านสุขภาพระดบั
เขต 

� มี  � ไม@มี   
เลขท่ีคําสั่ง……………………………………………………………. 
ลงวันท่ี...........................................................……………. 
ประธาน ……………………………………………………………… 
ฝIายเลขานุการ.............................................................. 
ประชุม/หารือ วันท่ี....................................................... 

มีการระบุป8ญหาสุขภาพ
และป8จจัยเสีย่งด�านสุขภาพ
ท่ีสําคัญของประชาชนท่ี
เก่ียวข�องกับการบริโภค
ระดับเขต 

� มี  � ไม@มี   
- ป8ญหาด�านสถานพยาบาล/ผลิตภัณฑ)สุขภาพ ท่ีสําคัญ
ของเขต 
………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………… 

 

ตก. 2: รายงานระดับเขต 
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ลําดับ ผลสําเร็จ/ตัวชี้วัด ประเด็นการประเมินผล ผลการดําเนินงาน 
  มีการแนวทางและผลการ

ดําเนินงานการแก�ไขป8ญหา
และแผนงานการพัฒนา
ระบบงานคุ�มครองผู�บรโิภค
สุขภาพระดับเขต 

- ช่ือแผนงาน/โครงการ.............................................. 
………………………………………………………………………… 
- เปBาหมายสถานพยาบาล/ผลติภณัฑ)สุขภาพ/สถาน
ประกอบการดําเนินการ 
…………………………………………………………………………. 
- ตัวช้ีวัด...................................................................... 
- แนวทางการพัฒนา ยกระดับมาตรฐาน 
…………………………………………………………………………. 
- งบประมาณสนับสนุนและผู�รับผดิชอบ 
…………………………………………………………………………. 

 

ลําดับ ผลสําเร็จ/ตัวชี้วัด  จังหวัด 
1 

จังหวัด 
2 

จังหวัด 
3 

จังหวัด 
…. 

รวม 

2 มีการคณะกรรมการ หรือ
คณะอนุกรรมการ หรือคณะทํางาน
เพ่ือพัฒนาระบบงานคุ�มครอง
ผู�บริโภคสุขภาพระดับระดับจังหวัด 

เปBาหมาย มี มี มี มี  
ผลงาน      

3 ร�อยละของเกลือบริโภคเสรมิไอโอดีน 
ณ สถานท่ีผลิต ผ@านมาตรฐานตาม
ประกาศฯ กําหนด(20-40 ppm) 

เปBาหมาย      
ผลงาน      
ร�อยละ      

4 ร�อยละของการโฆษณาผลิตภัณฑ)
สุขภาพ อาหารเสริมและ
สถานพยาบาลผิดกฎหมาย ได�รับ
การจัดการ 

เปBาหมาย      

ผลงาน      

ร�อยละ      

5 5.1) ร�อยละของคลินิกเวชกรรมท่ี
ให�บริการด�านเสริมความงาม ได�รบั
การตรวจมาตรฐาน 

เปBาหมาย      

ผลงาน      

ร�อยละ      

5.2) ร�อยละของเรื่องร�องเรียน
คลินิกท่ีไม@ได�รับอนุญาตให�ประกอบ
กิจการสถานพยาบาลได�รับ
ดําเนินการตามกฎหมาย 

เปBาหมาย      

ผลงาน      

ร�อยละ      

 
ส'วนท่ี 3  นวัตกรรมท่ีเป7นแบบอย'าง (ถ�ามี) 

............................................................................................................................................................................................... 

ผู�รายงาน 
ช่ือ............................................  สกุล...........................................................ตาํแหน@ง............................................................... 

ช่ือ............................................  สกุล...........................................................ตาํแหน@ง............................................................... 
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แบบรายงานการตรวจราชการ  

คณะท่ี 4  การคุ�มครองผู�บริโภคและสิ่งแวดล�อม 

ประเด็นการตรวจราชการ  คณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัด(อสธจ.)ทุกจังหวัด ดําเนินงานตามอํานาจหน�าท่ีและ
แนวทางท่ีกําหนดได�อย$างมีประสิทธิภาพ 

 

ส'วนท่ี 1 ข�อสังเกตท่ีพบ/ ป+ญหา/อุปสรรค/ข�อเสนอแนะ 

1. ข�อสังเกตท่ีพบ ป+ญหา อุปสรรค(วิเคราะห3  สรุป) 
...............................................................................................................................................................................................  

2.  ข�อเสนอแนะ 

2.1 ข�อเสนอแนะต@อหน@วยรับตรวจ 
............................................................................................................................................................................................ 
2.2 ข�อเสนอแนะต@อส@วนกลาง หรือผู�บรหิาร เพ่ือการปรับปรุงนโยบาย แนวปฏิบัติ การดําเนินงาน กฎระเบียบ กฎหมาย  

....................................................................................................................................................................................... 

ส'วนท่ี 2 ข�อมูลตามเป1าหมาย การตรวจติดตาม และ/หรือ ผลลพัธ3ในแนวทางการตรวจราชการ  

ลําดับท่ี ผลสําเร็จท่ีคาดหวัง ผลการดําเนินงาน 

สามารถ
ดําเนินการได� 

ต�องปรับปรุง ข�อเสนอแนะ 
เพื่อการพัฒนา 

1 จังหวัดมีการรวบรวม วิเคราะห) ข�อมูลด�านส่ิงแวดล�อมและสุขภาพอย@าง
เปQนระบบ สามารถนําเสนอ และช้ีประเด็นป8ญหาของจังหวัดได� 

   

2. มีเจ�าพนักงานตามกฎหมายการสาธารณสุขซ่ึงได�รับการแต@งต้ังตาม
กฎหมาย สามารถปฏิบัติงานได� 

   

3 มีการกําหนดผู�ที่รับผิดชอบในฐานะผู�ช@วยเลขานุการของคณะอนุกรรมการ
ฯ ท่ีมีความรู� ความสามารถเหมาะสม 

   

4 มีการจัดทํารายงานการประชุมคณะอนุกรรมการฯ    ท่ีแสดงถึ ง
ข�อพิจารณา มติที่ประชุม หรือข�อส่ังการใดๆ ในการแก�ไขป8ญหาท่ีเกิดขึ้น 

   

5 มีสรุปผล/ความก�าวหน�าการดําเนินงานตามข�อส่ังการจากมติท่ีประชุมท่ี
แสดงถึงกระบวนการ ผลการดําเนินงาน ป8ญหาอุปสรรค และข�อเสนอแนว
ทางแก�ไข 

   

6 มีแนวทางการเฝBาระวังป8ญหาสําคัญของพื้นท่ีด�านส่ิงแวดล�อมและสุขภาพ 
ตามประเด็นป8ญหาสําคัญของจังหวัด  (ถ�ามี) 

   

ส'วนท่ี 3  นวัตกรรมท่ีเป7นแบบอย'าง (ถ�ามี) 
............................................................................................................................................................................................... 

ผู�รายงาน 
ช่ือ............................................  สกุล...........................................................   ตําแหน@ง............................................................... 

ช่ือ............................................  สกุล...........................................................   ตําแหน@ง...............................................................  

ตก. 1 : รายงานระดับจังหวัด  
ตก. 2 : รายงานระดับเขต 



กรอบแนวทางการตรวจราชการ 
กระทรวงสาธารณสุข 

ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2558 

คณะที่ 5 
การตรวจราชการแบบบรูณาการร#วมกับ 

สํานักนายกรัฐมนตรี 
- โครงการบูรณาการระบบบริหารจัดการความปลอดภัยอาหารในส#วนภูมิภาค 
- โครงการพัฒนามาตรฐานการผลิตอาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะพร0อมจําหน#ายเข0าสู#

มาตรฐาน Primary GMP 
- โครงการแก0ไขป;ญหาผู0เสพ ผู0ติดยาเสพติด และการสร0างและพัฒนาระบบรองรับ     

การคืนคนดีให0สังคม (Demand) 

กรมอนามัย 
กรมการแพทยD 
กรมสุขภาพจิต 
กรมควบคุมโรค 

กรมวิทยาศาสตรDการแพทยD 
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

สํานักบริหารการสาธารณสุข สป. 
สํานักนโยบายและยุทธศาสตรD สป. 

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
สํานักส#งเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย  สป. 

ศูนยDอํานวยการปEองกันและปราบปรามยาเสพติด กสธ. 
สํานักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข 

สํานักตรวจและประเมินผล 
 



๙๓ 
 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2558 

 คณะท่ี 5 การตรวจราชการแบบบูรณาการร�วมกับสํานักนายกรัฐมนตรี 
 ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว&าด(วยการตรวจราชการ พ.ศ. ๒๕๔๘ ข(อ ๘ วรรคสี่ ได(กําหนด
ไว(ว&า “ ให(สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีเชิญหัวหน(าหน&วยงานท่ีมีแผนการตรวจราชการประจําป� หรือ
ผู(ตรวจราชการท่ีหัวหน(าหน&วยงานมอบหมาย มาร&วมประชุมปรึกษาเพ่ือจัดทําแผนการตรวจราชการประจําป�
ให(สอดคล(องโดยไม&ซํ้าซ(อนกันและเกิดการบูรณาการ รวมตลอดท้ังการกําหนดมาตรฐานและเครื่องมือในการ
ตรวจติดตาม ของผู(ตรวจราชการให(เป>นแนวทางเดียวกัน สามารถแลกเปลี่ยนข(อมูลกันได( ” 

เพ่ือให(การตรวจราชการแบบบูรณาการ ของผู(ตรวจราชการ ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2558    
มีกรอบแนวทาง และเครื่องมือในการตรวจราชการท่ีเกิดจากความสําเร็จร&วมกันในการจัดทําแผนการตรวจ
ราชการแบบบูรณาการ  เพ่ือให(สามารถตอบสนองต&อนโยบายรัฐบาลได(อย&างชัดเจน ก&อให(เกิดประโยชนBกับ
ประชาชน รวมท้ังความคุ(มค&าในการปฏิบัติราชการหรือการจัดทําภารกิจ มีการตรวจแบบเป>นทีมตามภารกิจ 
นโยบาย ยุทธศาสตรB และพ้ืนท่ี ท่ีเน(นผลผลิต ผลลัพธB ผลกระทบ และผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายรัฐบาล 
ยุทธศาสตรBของจังหวัด กลุ&มจังหวัด หรือยุทธศาสตรBชาติ โดยมีเปGาประสงคBเพ่ือให(ส&วนราชการ รัฐวิสาหกิจ 
และองคBกรรูปแบบพิเศษท่ีอยู&ภายใต(การกํากับดูแลของรัฐ มีระบบการดูแลตนเองท่ีดี และมีการขับเคลื่อน
นโยบายสําคัญของรัฐบาลและยุทธศาสตรBของประเทศอย&างเป>นระบบให(มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล  

สํานักนายกรัฐมนตรีได(กําหนดให(มีการตรวจติดตามประเด็นนโยบายสําคัญ ๒ ประเด็น ได(แก& 1) การ
ดําเนินการตามกรอบประชาคมอาเซียน  2) การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล#อม ในจุดเน#นท่ีสําคัญต'างๆ 
ส&วนโครงการตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพ้ืนท่ีประยุกตBตามพระราชดําริ และโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการตรวจราชการเพ่ือแก(ไขปIญหาความเดือดร(อน/ข(อร(องเรียนของประชาชน    
(ศูนยBดํารงธรรม) ซ่ึงมีความสอดคล(องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห&งชาติ ฉบับท่ี ๑๑ นโยบายของรัฐบาล 
เจตนารมณB/นโยบายของ คสช. และยุทธศาสตรBการจัดสรรงบประมาณรายจ&าย ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
สําหรับบรรจุในแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ประจําป� ๒๕๕๘ นอกจากนี้จะต(องมีการกําหนดมาตรฐานและ
เครื่องมือในการตรวจติดตามของผู(ตรวจราชการให(เป>นแนวทางเดียวกันสามารถแลกเปลี่ยนข(อมูลกันได( 

๑. การดําเนินการตามกรอบประชาคมอาเซียน จุดเน(น 
 ๑.๑ การเสริมสร(างความสามารถในการแข&งขันของสินค(าและบริการ ในส&วนของ

ผู(ประกอบการและภาครัฐ เพ่ือ ส&งเสริมเศรษฐกิจและการลงทุน พัฒนาแหล&งท&องเท่ียว  พัฒนาสินค(าบริการ 
และปIจจัยสนับสนุน อํานวยความสะดวกและความปลอดภัย ส&งเสริมการตลาดเชิงรุก ระบบการให(บริการเพ่ือ
รองรับ National Single Window (NSW) 

 ๑.๒ การพัฒนาโครงสร(างพ้ืนฐานและโลจิสติกสB โดยเน(นการเชื่อมโยงด(านการขนส&งและ
ระบบโลจิสติกสBภายในอนุภูมิภาคและภูมิภาคอาเซียน แผนงานการพัฒนาความร&วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาค
ลุ&มแม&น้ําโขง ๖ ประเทศ (GMS) แผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ`าย อินโดนีเซีย - มาเลเซีย - ไทย (IMT-GT) แผน
ความร&วมมือทางเศรษฐกิจอิระวดี - เจ(าพระยา - แม&โขง (ACMECS) และแผนความร&วมมือแห&งอ&าวเบงกอล 

 ๑.๓ การเพ่ิมศักยภาพของเมืองเพ่ือเชื่อมโยงโอกาสจากอาเซียน โดยเน(นพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
 ๑.๔ การพัฒนาทรัพยากรมนุษยB คุณภาพชีวิต และการคุ(มครองทางสังคม  เน(นด(านแรงงาน 

ด(านสาธารณสุข  ด(านการศึกษา ด(านการปGองกันและแก(ไขปIญหาการค(ามนุษยB 
 ๑.๕ การพัฒนากฎหมาย กฎ และระเบียบ มอบหมายหน&วยงานท่ีเก่ียวข(องรับไปตรวจติดตาม และ

รายงานผลให(สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีทราบ (มอบหมายกระทรวง/ หน&วยงานท่ีเก่ียวข(องรับไปตรวจติดตาม 
และรายงานผลให(สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีทราบความคืบหน(าของการดําเนินการปรับปรุงพัฒนากฎหมาย 
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แก(ไขกฎ ระเบียบ มาตรการต&างๆ ให(ทันสมัย ครอบคลุม และมีประสิทธิภาพ โดยแบ&งสถานะการดําเนินการเป>น ๒ 
กลุ&ม กลุ&มแรก คือ กฎหมาย กฎ ระเบียบ มาตรการต&างๆ ท่ีปรับปรุงพัฒนาแล(วเสร็จรองรับการเป>นประชาคมอาเซียน
ได(ทัน ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ และกลุ&มท่ีสอง คือ กลุ&มท่ียังต(องมีการปรับปรุงพัฒนาในระยะต&อไป) 

๒. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล(อม (การจัดการขยะและสิ่งแวดล(อม) เน(น 
 ๒.๑ การจัดการขยะมูลฝอย ตาม Roadmap ระยะเร&งด&วน (๖ เดือน) ระยะปานกลาง (๑ ป�) 

และ ระยะยาว (๑ ป�ข้ึนไป) 
 ๒.๒ การจัดการน้ําเสีย 
 ๒.๓ การจัดการมลพิษทางอากาศ 

๑. กรอบประเด็นการตรวจติดตามการดําเนินการตามกรอบประชาคมอาเซียน 
 ๑.๑ ผู#ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรีและผู#ตรวจราชการกระทรวง ตรวจติดตามร&วมกันใน
พ้ืนท่ีอย&างน(อยเขตตรวจราชการละ ๑ จังหวัด เพ่ือขับเคลื่อนการดําเนินการตามจุดเน(นต&างๆ โดยเลือกตรวจ
ติดตามเฉพาะจุดเน(น/ ประเด็นท่ีมีความสอดคล(องกับสภาพปIญหา/ การแก(ไขปIญหาในพ้ืนท่ีจังหวัด (Area 
Based) และยุทธศาสตรBจังหวัด/ กลุ&มจังหวัด หรือเป>นจังหวัดท่ีมีแผนงาน/โครงการ เช&น การเพ่ิมศักยภาพของ
เมืองเพ่ือเชื่อมโยงโอกาสจากอาเซียน ผู(ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี และผู(ตรวจราชการกระทรวงท่ี
รับผิดชอบจังหวัดท่ีกําหนดให(เป>นพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษ ซ่ึงในป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ กําหนดไว( ๕ พ้ืนท่ี
ชายแดน ได(แก& 

� จังหวัดตาก       ด&านศุลกากรแม&สอด เชื่อมต&อกับประเทศเมียนม&ารB 
� จังหวัดสระแก(ว  ด&านศุลกากรอรัญประเทศ เชื่อมต&อกับประเทศกัมพูชา 
� จังหวัดตราด      ด&านศุลกากรคลองใหญ& เชื่อมต&อกับประเทศกัมพูชา 
� จังหวัดสงขลา      ด&านศุลกากรสะเดา และด&านปาดังเบซารB เชื่อมต&อกับประเทศมาเลเซีย 
� จังหวัดมุกดาหาร     ด&านศุลกากรมุกดาหาร เชื่อมต&อกับประเทศสาธารณรัฐ 

   ประชาธิปไตยประชาชนลาว 
เพ่ือตรวจติดตามผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาพ้ืนท่ีเศรษฐกิจพิเศษ ปIญหา อุปสรรค และข(อขัดข(องต&างๆ เป>นต(น 
 ๑.๒ สําหรับจังหวัดท่ีไม&ได(ไปตรวจร&วมกัน ผู(ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรีตรวจติดตามเพ่ือ
ขับเคลื่อนการดําเนินการในจุดเน(นและประเด็นต&างๆ ท่ีมีความสอดคล(องกับสภาพปIญหา/ การแก(ไขปIญหาใน
พ้ืนท่ีจังหวัด (Area Based) และยุทธศาสตรBจังหวัด/ กลุ&มจังหวัด 
 ๑.๓ ผู#ตรวจราชการกระทรวง ตรวจติดตามและส&งผลให(สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีทราบ ดังนี้ 
  - แผนงาน/ โครงการ ในแต&ละจุดเน(น/ ประเด็นปIญหาสําคัญท่ีเก่ียวข(องกับภารกิจของ
กระทรวงท่ีดําเนินการท้ังในส&วนกลางและในพ้ืนท่ี 
  - ปIญหาอุปสรรค/ ข(อจํากัดต&างๆ ท่ีทําให(ไม&สามารถดําเนินการได(แล(วเสร็จในป� ๒๕๕๘ 
รวมท้ังผลการดําเนินโครงการท่ีสามารถดําเนินการได(แล(วเสร็จทันในป� ๒๕๕๘ 
  - ปIญหาอุปสรรคท่ีตรวจพบในป�ท่ีผ&านมา (ป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗) และผลความคืบหน(า
การดําเนินงานแก(ไขปIญหาตามข(อเสนอแนะท้ังส&วนกลางและระดับนโยบาย ในแต&ละจุดเน(น/ ประเด็นท่ี
เก่ียวข(อง เพ่ือประเมินผลสัมฤทธิ์ในเชิงนโยบาย  
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จุดเน(น กรอบประเด็นการตรวจติดตาม หน�วยงานท่ีเกี่ยวข(อง 

๑. การเสริมสร(างความสามารถในการแข&งขันของสินค(าและบริการ 

๑.๑ การส&งเสรมิ
เศรษฐกิจและการ
ลงทุน 

๑.๑.๑ การให(ความคุ(มครอง ส&งเสริมและอํานวยความ
สะดวกด(านการค(า การลงทุน 
๑.๑.๒ การขยายการเปpดเสรตีลาดทุน (Freer Flow of 
Capital 
๑.๑.๓ การเปpดเสรีด(านการค(าบริการ ด(านทุน 
๑.๑.๔ การขจัดมาตรการท่ีไม&ใช&ภาษี 

- กระทรวงพาณิชยB 
- กระทรวงอุตสาหกรรม 
- กระทรวงการคลัง 
- กระทรวงการท&องเท่ียวและกีฬา 
- กระทรวงคมนาคม 
- กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศ  
  และการสื่อสาร 
- กระทรวงพาณิชยB 
- กระทรวงแรงงาน 

๑.๒ การพัฒนาแหล&ง
ท&องเท่ียว 

๑.๒.๑ การพัฒนาแหล&งท&องเท่ียวในรูปแบบต&างๆ 
๑.๒.๒ การกําหนดมาตรฐานการท&องเท่ียว 
๑.๒.๓ แนวทางการประชาสัมพันธBในประเทศกลุ&ม
อาเซียน 
๑.๒.๔ แนวทางการส&งเสริมการตลาดเชิงรุก 

- กระทรวงการท&องเท่ียวและกีฬา 
- กระทรวงวัฒนธรรม 
- กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ   
  สิ่งแวดล(อม 

๑.๓ การพัฒนาสินค(า 
บริการ และป/จจัย
สนับสนุน 

๑.๓.๑ SME อาเซียน 
๑.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพ นวัตกรรม และการเข(าถึง
แหล&งทุน 
๑.๓.๓ ความปลอดภัยด(านอาหาร 

- กระทรวงพาณิชยB 
- กระทรวงอุตสาหกรรม 
- กระทรวงวิทยาศาสตรB 
  และเทคโนโลยี 
- กระทรวงสาธารณสุข 
- กระทรวงมหาดไทย 
- กระทรวงเกษตรและสหกรณB 
- กระทรวงแรงงาน 
- กระทรวงศึกษาธิการ 

๑.๔ การอํานวยความ
สะดวกและความ
ปลอดภัยการค(าและ
การลงทุน และ
นักท&องเท่ียว 

๑.๔.๑ การอํานวยความสะดวกด(านศุลกากรด(วยระบบ
อิเล็กทรอนิกสB ณ จุดเดียวของอาเซียน ASEAN Single 
Widows (ASW) และระบบการให(บริการเพ่ือรองรับ 
National Single Window (NSW) 
๑.๔.๒ ความสะดวก สบายในการคมนาคม 
๑.๔.๓ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยBสิน 

- กระทรวงการคลัง 
- กระทรวงอุตสาหกรรม 
- กระทรวงพาณิชยB 
- กระทรวงการท&องเท่ียวและกีฬา 
- สํานักงานตํารวจแห&งชาติ 

๑.๕ ส&งเสรมิการตลาด 
เชิงรุก 

๑.๕.๑ แผนส&งเสริมการตลาดเชิงรุกของสินค(า และบริการ
ท่ีสําคัญและเป>นจุดขายของจังหวัด เพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข&งขันของสนิค(าและบริการ 
๑.๕.๒ เครือข&ายการประชาสัมพันธBและการส&งเสริม
การตลาด 

- กระทรวงอุตสาหกรรม 
- กระทรวงพาณิชยB 
- กระทรวงเกษตรและสหกรณB 
 

๒. การพัฒนาโครงสร(างพ้ืนฐานและโลจิสติกสBเน(นการเช่ือมโยงด(านการขนส&งและระบบโลจิสติกสBภายในอนุภูมิภาคและ     
   ภูมิอาเซียน 
๒.๑ แผนงานการพัฒนา
ความร&วมมือทาง
เศรษฐกิจในอนุภูมภิาค
ลุ&มแม&นํ้าโขง ๖ ประเทศ 

� ผลการดําเนินงานตามแผน และปIญหา อุปสรรค 
ข(อจํากัด ของการพัฒนาโครงสร(างพ้ืนฐาน เช&น ถนน 
ไฟฟGา ประปา และสะพานข(ามแม&นํ้าโขงตามแนวพ้ืนท่ี
ระเบียบเศรษฐกิจท่ีสําคัญ ๓ แนว ซ่ึงมีจังหวัดซ่ึงตั่งอยู&

- กระทรวงคมนาคม 
- กระทรวงมหาดไทย 
- กระทรวงการคลัง 
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จุดเน(น กรอบประเด็นการตรวจติดตาม หน�วยงานท่ีเกี่ยวข(อง 

(GMS) (ประกอบไปด(วย
ไทย พม&า ลาว กัมพูชา 
เวียดนาม และจีนตอน
ใต() 

ตามแนวพ้ืนท่ีพัฒนาเศรษฐกิจ (Economic Corridors) 
๒๖ จังหวัด คือ 
(๑) แนวตะวันออก - ตะวันตก (East West Economic 
Corridor : EWEC) เช่ือมโยงเวียดนาม - ลาว - ไทย - พม&า 
ประกอบด(วย ๗ จังหวัด ได(แก& ตาก สุโขทัย พิษณุโลก 
เพชรบูรณB ขอนแก&น กาฬสนิธุB 
(๒) แนวเหนือ - ใต( (North-South Economic Corridor : 
NSEC) ประกอบด(วย ๑๓ จังหวัด ได(แก& เชียงราย เชียงใหม& 
ลําปาง นครสวรรคB อยุธยา ลําพูน พะเยา แพร& อุตรดิตถB 
กําแพงเพชร ตาก พิษณุโลก กรุงเทพฯ 
(๓) แนวตอนใต( (Southern Economic Corridor : SEC) 
ประกอบด(วย ๘ จังหวัด ได(แก& ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี 
สระแก(ว ชลบุร ีระยอง จันทบุรี ตราด กาญจนบุร ี

๒.๒ แผนพัฒนาเขต
เศรษฐกิจสามฝา̀ย อิน
โดนิเซีย - มาเลเซีย - 
ไทย (IMT-GT) 

� ผลการดําเนินงานตามแผน และปIญหา อุปสรรค 
ข(อจํากัด ของพ้ืนท่ีท่ีเก่ียวข(อง ๘ จังหวัดชายแดนภาคใต(
ของไทย ได(แก& สงขลา ปIตตานี นราธิวาส ยะลา สตูล 
ตรัง พัทลุง นครศรีธรรมราช  

- กระทรวงคมนาคม 
- กระทรวงมหาดไทย 
- กระทรวงการคลัง 

๒.๓ แผนความร&วมมือ
ทางเศรษฐกิจ อระวดี-
เ จ( า พร ะยา -แม& โ ข ง 
(ACMECS) 

� ผลการดําเนินงานตามแผน และปIญหา อุปสรรค      
    ข(อจํากัด 

- กระทรวงคมนาคม 
- กระทรวงมหาดไทย 
- กระทรวงการคลัง 

๒.๔ แผนความร&วมมือ
แห&งอ&าวเบงกอลสําหรับ
ความร&วมมือหลาก หลาย
วิชาการและเศรษฐกิจ 
( BIMSTEC)  แ ล ะแผ น
แม&บทความเช่ือม โยงใน
อาเซียน 

� ผลการดําเนินงานตามแผน และปIญหา อุปสรรค  
    ข(อจํากัด 

- กระทรวงคมนาคม 
- กระทรวงมหาดไทย 
- กระทรวงการคลัง 

๓. การเพ่ิมศักยภาพของเมืองเพ่ือเช่ือมโยงโอกาสจากอาเซียน 

๓.๑ พ้ืนท่ีเขต
เศรษฐกิจพิเศษ 

� ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจ 
และปIญหา อุปสรรค ข(อจํากัด 
    (ระยะแรก ๕ พ้ืนท่ีชายแดน ๑.แม&สอด ๒.อรัญ
ประเทศ ๓.ตราด ๔.มุกดาหาร ๕.สะเดา (ด&านศุลกากร
สะเดาและปาดังเบซารB) 

- กระทรวงมหาดไทย 
- กระทรวงการคลัง 

๓.๒ พ้ืนท่ีด&าน
ชายแดน 

� ผลการดําเนินงานตามด&านชายแดนท้ังด&านถาวร และ
จุดผ&อนปรน และปIญหา อุปสรรค ข(อจํากัด 

- กระทรวงมหาดไทย 
- กระทรวงการคลัง 

๔. การพัฒนาทรัพยกรมนุษยB คุณภาพชีวิต และการคุ(มครองทางสังคม 

๔.๑ ด(านแรงงาน ๔.๑.๑ สถานการณBแรงงาน และปIญหาแรงงานท่ีพบใน
ภาคอุตสาหกรรม และภาคเกษตร (แรงงานต&างด(าว 
แรงงานเด็ก แรงงานสตรี แรงงานประมง กลุ&มชายขอบ) 
๔.๑.๒ การส&งเสรมิการจ(างงาน และพัฒนาทักษะฝ�มือแรงงาน

- กระทรวงเกษตรและสหกรณB 
- กระทรวงแรงงาน 
- กระทรวงการพัฒนาสังคมและ 
  ความมั่นคงของมนุษยB 
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จุดเน(น กรอบประเด็นการตรวจติดตาม หน�วยงานท่ีเกี่ยวข(อง 

ในภาคอุตสาหกรรม ภาคการเกษตร ท่ีเหมาะสม และ
สอดคล(องกับความต(องการของตลาดแรงงาน 
๔.๑.๓ แนวทางในการแก(ไขปIญหาแรงงาน (เน(นการจัด
ระเบียบแรงงาน และการคุ(มครองแรงงานประเภทต&างๆ 
ดังกล&าว) 
๔.๑.๔ ความคืบหน(าในการจัดทํามาตรฐานฝ�มือแรงงาน 
ตามโครงการ ASEAN Guidelines on the 
Development of National Framework for Skills 
Recognition Arrangement 
๔.๑.๕ การคุ(มครองและส&งเสริมสิทธิแรงงานโยกย(ายถ่ินฐาน 
๔.๑.๖ การออกปฏิญญาอาเซียนว&าด(วยการคุ(มครองและ
ส&งเสริมสิทธิแรงงานอพยพ 

๔.๒ ด(านสาธารณสุข ๔.๒.๑ การเข(าถึงการรักษาสุขภาพและการบริการทาง
การแพทยBท่ีเพียงพอ 
๔.๒.๒ การเข(าถึงการดูแลสุขภาพและส&งเสรมิการ
ดํารงชีวิตท่ีมีสุขภาพ 
๔.๒.๓ การควบคุม เฝGาระวัง และแนวทางการปGองกัน 
โรคตดิต&อ และโรคไม&ติดต&อ 
๔.๒.๔ การจัดทําหลักประกันสุขภาพถ(วนหน(า ASEAN 
Network on UHC 

- กระทรวงสาธารณสุข 
- กระทรวงเกษตรและสหกรณB 
- กระทรวงแรงงาน 
- กระทรวงการพัฒนาสังคมและ 
  ความมั่นคงของมนุษยB 

๔.๓ ด(านการศึกษา ๔.๓.๑ การดําเนินงานแผนงาน ๕ ป�อาเซียน ได(แก& การ
สร(างความตระหนักรู( การเพ่ิมการเข(าถึงการศึกษา
ระดับประถมและมัธยม ส&งเสรมิการเรยีนรู(ตลอดชีวิตและ
การพัฒนาสาขาอาชีพ เป>นต(น 
๔.๓.๒ การจัดทําหลักสตูรคู&มือการสอนวิชาอาเซียน
สําหรับคร ู
๔.๓.๓ การจัดทํา Credit transfer นักศึกษาระดับ
มหาวิทยาลยั 
         - การปรับเวลาเปpดปpดภาคเรียนให(ตรงกันท้ัง
ภูมิภาค (ภาคเรียนท่ี ๑ กลางเดือน สิงหาคม ภาคเรียนท่ี 
๒ กลางเดือน มกราคม) 
๔.๓.๔ การส&งเสริมการผลิตและพัฒนากําลังคนในระดบั
อาชีวศึกษาและอุดมศึกษาให(มีคณุภาพและมาตรฐาน 
เช่ือมโยงกับกลุ&มอุตสาหกรรมเปGาหมาย สอดคล(องตาม
ความต(องการของตลาดแรงงาน (เตรียมความพร(อมให(กับ
แรงงาน) 

- กระทรวงศึกษาธิการ 
- กระทรวงการท&องเท่ียวและกีฬา 
- กระทรวงแรงงาน 
- กระทรวงอุตสาหกรรม 

๔.๔ ด(านการปGองกัน
และแก(ไขปIญหาการค(า
มนุษยB 

๔.๔.๑ สภาพปIญหาการค(ามนุษยBท่ีพบในจังหวัด 
๔.๔.๒ มาตรการการปGองกันและแก(ไขปIญหาการค(ามนุษยB 
๔.๔.๓ การบูรณาการหน&วยงานท่ีเก่ียวข(อง 
๔.๔.๔ ปIญหา อุปสรรค ข(อจํากัด  

- กระทรวงการพัฒนาสังคมและ 
  ความมั่นคงของมนุษยB 
- กระทรวงมหาดไทย 
- กระทรวงแรงงาน 
- กระทรวงอุตสาหกรรม 
- สํานักงานตํารวจแห&งชาต ิ
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จุดเน(น กรอบประเด็นการตรวจติดตาม หน�วยงานท่ีเกี่ยวข(อง 

๕. การพัฒนากฎหมาย กฎ และระเบียบ 

 ๕.๑ กฎหมายท่ีต(องปรับปรุงพัฒนาให(แล(วเสร็จทัน
ภายใน ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ 
๕.๒ กฎหมายท่ีต(องปรับปรุงพัฒนาระยะต&อไป 

ควรมอบหมายหน&วยงานท่ีเก่ียวข(อง   
รับไปตรวจตดิตาม และรายงานผล
ให(สํานักงานปลัดสํานัก
นายกรัฐมนตรีทราบ ดังน้ี 
- กระทรวงยุติธรรม 
- กระทรวงการคลัง 
- กระทรวงการต&างประเทศ 
- กระทรวงการพัฒนาสังคมและ       
  ความมั่นคงของมนุษยB 
- กระทรวงเกษตรและสหกรณB 
- กระทรวงคมนาคม 
- กระทรวงพาณิชยB 
- กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ   
  สิ่งแวดล(อม 
- กระทรวงมหาดไทย 
- กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศ       
  และการสื่อสาร 
- กระทรวงแรงงาน 
- กระทรวงสาธารณสุข 
- กระทรวงอุตสาหกรรม 
- กระทรวงพลังงาน 
- กระทรวงศึกษาธิการ 
- กระทรวงวิทยาศาสตรBและ  
  เทคโนโลย ี
- สํานักนายกรัฐมนตร ี
- สํานักงานตํารวจแห&งชาติ  

 
 กระทรวงสาธารณสุข ได(ส&งโครงการเข(าร&วมการตรวจราชการแบบบูรณาการร&วมกับสํานัก
นายกรัฐมนตรี ประเด็นนโยบายสําคัญท่ี 1 การดําเนินตามกรอบประชาคมอาเซียน จํานวน 1 ประเด็น 3 
โครงการ 7 ตัวชี้วัด ดังนี้ 

1. การเสริมสร(างความสามารถในการแข&งขันของสินค(าและบริการ ด(านพัฒนาสินค(า บริการ  
และปIจจัยสนับสนุน จํานวน 2 โครงการ ได(แก&  
  1.1 โครงการบูรณาการระบบบริหารจัดการความปลอดภัยอาหารในส&วนภูมิภาค 
  1.2 โครงการพัฒนามาตรฐานการผลิตอาหารแปรรูปท่ีบรรจุในภาชนะพร(อมจําหน&ายเข(าสู&
มาตรฐาน Primary GMP 
 2. โครงการแก(ไขปIญหาผู(เสพ ผู(ติดยาเสพติด และการสร(าง และพัฒนาระบบรองรับการคืนคนดี
ให(สังคม (Demand) 
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วธิกีารตรวจตดิตามของกระทรวงสาธารณสขุ ๓ โครงการ

11

กําหนดการ

• สาํนกัตรวจและประเมนิผล จดัทําหนงัสอื/กาํหนดการ พรอ้มท ั%ง
ประสาน/แจง้ผูเ้ก ี'ยวขอ้งรบัทราบ                                       
(รวมเชญิที'ปรกึษาผูต้รวจราชการภาคประชาชน ดา้นสงัคม)

เป้าหมาย

• ผูต้รวจราชการกระทรวง พรอ้มดว้ยทมีตรวจราชการ สตป./
กรม ตรวจตดิตามรว่มกนัในพื%นที'ทกุจงัหวดั                                         
รอบที' ๑ :  กมุภาพนัธ ์- มนีาคม ๒๕๕๘                                      
รอบที' ๒ :  มถินุายน - สงิหาคม ๒๕๕๘

รายงานผล 
การตรวจ

• จดัทํารายงานสง่สาํนกันายกรฐัมนตร ีจํานวน ๒ คร ั%ง                                          
คร ั%งที' ๑ :  ภายในวนัที' ๓๑ มนีาคม   ๒๕๕๘                                               
คร ั%งที' ๒ :  ภายในวนัที' ๓๐ กนัยายน ๒๕๕๘

หมายเหต ุ: ตรวจพรอ้มกรณีปกต/ิอยูท่ ี'ดุลยพนิจิของผูต้รวจราชการ  

๒. กรอบประเด็นการตรวจติดตามการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล(อม  
    (การจัดการขยะและสิง่แวดล(อม) 
 เน(นไปท่ีการแก(ไขปIญหาการจัดการขยะมูลฝอย ตาม Roadmap ระยะเร&งด&วน (๖ เดือน) ระยะ
ปานกลาง (๑ ป�) และระยะยาว (๑ ป�ข้ึนไป) 
 ๒.๑ ผู#ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรีและผู#ตรวจราชการกระทรวง ร&วมกันวิเคราะหBข(อมูลท่ี
ได(รับจากพ้ืนท่ีและหน&วยรับตรวจ เพ่ือนําประกอบการ กํากับ เร&งรัดติดตาม สอบทานการดําเนินโครงการใน
พ้ืนท่ี หรือร&วมกันแก(ไขปIญหา อุปสรรค และข(อจํากัดท่ีพบในแต&ละพ้ืนท่ี (คัดเลือกพ้ืนท่ีเปGาหมายเพ่ือลงตรวจ
ราชการแบบบูรณาการร&วมกัน) 
 ๒.๒ ผู#ตรวจราชการกระทรวง ตรวจติดตามตาม Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสีย
อันตราย ระยะเร&งด&วน (๖ เดือน) ระยะปานกลาง (๑ ป�) และระยะยาว (๑ ป�ข้ึนไป) ท่ีเก่ียวข(องกับภารกิจของ
กระทรวง และส&งให(สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
 รอบการตรวจราชการ  แบ&งเป>น ๒ รอบ ดังนี้  
  รอบท่ี ๑ (Project and Progress Reviews) ระหว&างเดือน ตุลาคม ๒๕๕๗ - มีนาคม 
๒๕๕๘ เป>นการตรวจติดตามความก(าวหน(าและปIญหาอุปสรรคในการดําเนินการ และให(ข(อเสนอแนะแนวทาง
ในการแก(ไขปรับปรุงการดําเนินการ  โดยตรวจราชการในพ้ืนท่ีร�วมกัน อย�างน(อยเขตตรวจละ ๑ จังหวัด 
ในช�วงเดือนกุมภาพันธ9 ๒๕๕๘ 
  รอบท่ี ๒ (Monitoring & Evaluation) ระหว&างเดือน เมษายน - กันยายน ๒๕๕๘ เป>นการ
ติดตามประเมินในภาพรวมความก(าวหน(าการดําเนินการ และการดําเนินการตามข(อเสนอแนะ โดยตรวจ
ติดตามในพ้ืนท่ีร�วมกัน อย�างน(อยเขตตรวจละ ๑ จังหวัด ในช�วงเดือน สิงหาคม - กันยายน ๒๕๕๘  

 การจัดทํารายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู(ตรวจราชการ 
  ๑) ผู#ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี จัดทํารายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณการราย
เขต และนําข้ึนเผยแพร&สู&สาธารณชนผ&านทางเว็บไซตB ดังนี้ 
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   ครั้งท่ี ๑ ภายในวันท่ี ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘  ครั้งท่ี ๒ ภายในวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ 
  ๒) ผู#ตรวจราชการกระทรวง จัดทํารายงานเสนอปลัดกระทรวง และส&งให(สํานักงานปลัด
สํานักนายกรัฐมนตรี จํานวน ๒ ครั้ง ดังนี้ 
   ครั้งท่ี ๑ ภายในวันท่ี ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ 
   ครั้งท่ี ๒ ภายในวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ 

 การจัดทํารายงานภาพรวมท้ังประเทศ 
  สํานักตรวจราชการ สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี จะจัดทํารายงานผลการตรวจ
ราชการแบบบูรณาการภาพรวมท้ังประเทศ โดยการประมวลรายงานผลการตรวจราชการของผู(ตรวจราชการ
กระทรวงและผู(ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี และใช(แนวทางการเชื่อมโยงแผนบูรณาการงบประมาณ 
ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ซ่ึงสํานักงบประมาณร&วมกับสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห&งชาติ และหน&วยงานท่ีเก่ียวข(องจัดทําข้ึน ในการวิเคราะหBความสอดคล(องกับนโยบายรัฐบาล และ
นําเสนอขอความเห็นชอบจาก นายกรัฐมนตรี หรือ คณะรัฐมนตรี ตามท่ีเห็นสมควร 
  ครั้งท่ี ๑ ดําเนินการจัดทํารายงานการตรวจราชการแบบบูรณาการ โดยประมวลปIญหา
อุปสรรคและข(อเสนอแนะของผู(ตรวจราชการให(แล(วเสร็จ และนําเสนอนายกรัฐมนตรี ภายในวันท่ี ๑๖ 
เมษายน ๒๕๕๘ และจัดทํารายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการในรอบ ๖ เดือน (Semi - Annual 
Inspection Report : SAIR) ให(แล(วเสร็จต&อไป 
  ครั้งท่ี ๒ ดําเนินการจัดทํารายงานประจําป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (Annual Inspection 
Report : ๒๐๑๕)  ให(แล(วเสร็จนําเสนอนายกรัฐมนตรี และ/ หรือ คณะรัฐมนตรี  ภายในวันท่ี ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 

จุดเน(น กรอบประเด็นการตรวจติดตาม หน&วยงานที่เก่ียวข(อง 

๑. การจัดการขยะ
มูลฝอยตกค(างสะสม
ในสถานที่กําจัดขยะ
มูลฝอยในพื้นที่วิกฤติ 
(ขยะมูลฝอยเก&า) 

๑.๑ ผลการดําเนินการกําจัดขยะมูลฝอยตกค(างสะสมใน
สถานที่กําจัดขยะมูลฝอยในพื้นที่วิกฤติ (การสํารวจ 
ประเมิน และจดัทําแผนงานฟ��นฟูสถานที่กําจัดขยะมูล
ฝอย) แต&ละระยะ 
      - ระยะเร&งด&วน (๖ เดือน) 
      - ระยะปานกลาง (๑ ป�) 
      - ระยะยาว (๑ ป�ข้ึนไป) 
๑.๒ ผลการดาํเนินการกรณีสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยของ
เอกชน ดาํเนนิการไม&ถูกต(อง และการบงัคับใช(กฎหมาย 
๑.๓ ปIญหา อุปสรรค ข(อจํากัด 

- กระทรวงทรัพยากร    
  ธรรมชาติและสิ่งแวดล(อม 
- กระทรวงสาธารณสุข 
- กระทรวงมหาดไทย 
- กระทรวงเกษตรและสหกรณB 
- กระทรวงการคลัง 
- กระทรวงศึกษาธิการ 
- กระทรวงพลังงาน 
- กระทรวงวิทยาศาสตรBและ   
  เทคโนโลย ี

๒. การจัดการขยะ
มูลฝอยและของเสีย
อันตรายที่เหมาะสม 
(ขยะมูลฝอยใหม&) 

๒.๑ รูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย
ที่เหมาะสมในแต&ละพื้นที่ และแต&ละระยะ 
๒.๒ ผลการดําเนินการจัดการขยะมูลฝอยตามรูปแบบที่
กําหนดในแต&ละระยะ 
๒.๓ ผลการจัดการขยะมูลฝอยแบบรวมศูนยB และการ
กําจัดโดยใช(เทคโนโลยีแบบผสมผสาน 
๒.๔ การส&งเสริมภาคเอกชนลงทนุหรือดําเนนิงานแบบเก็บ
รวบรวมขนส&ง และกําจัดขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย 
๒.๕ ปIญหา อุปสรรค ข(อจํากัด 

- กระทรวงทรัพยากร    
  ธรรมชาติและสิ่งแวดล(อม 
- กระทรวงสาธารณสุข 
- กระทรวงมหาดไทย 
- กระทรวงเกษตรและสหกรณB 
- กระทรวงการคลัง 
- กระทรวงศึกษาธิการ 
- กระทรวงพลังงาน 
- กระทรวงวิทยาศาสตรBและ  
  เทคโนโลย ี



๑๐๑ 
 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2558 

จุดเน(น กรอบประเด็นการตรวจติดตาม หน&วยงานที่เก่ียวข(อง 

๓. การวางระเบียบ
มาตรการการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอย 
และของเสียอันตราย 

๓.๑ ผลความก(าวหน(าในการออกกฎ ระเบียบ แผนแม&บท 
และมาตรการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสีย
อันตราย แต&ละระยะ 
๓.๒ ปIญหา อุปสรรค ข(อจํากัด 

- กระทรวงทรัพยากร    
  ธรรมชาติและสิ่งแวดล(อม 
- กระทรวงสาธารณสุข 
- กระทรวงมหาดไทย 
- กระทรวงเกษตรและสหกรณB 
- กระทรวงการคลัง 
- กระทรวงศึกษาธิการ 
- กระทรวงพลังงาน 
- กระทรวงวิทยาศาสตรBและ 
  เทคโนโลย ี

๔. การสร(างวินัยของ
คนในชาติมุ&งสู&การ
จัดการที่ยั่งยืน 

๔.๑ การรณรงคB ประชาสัมพนัธBให(ความรู( ปลูกจิตสํานึก 
สร(างความตระหนักให(กับประชาชน เข(ามามีส&วนร&วมใน
การจัดการขยะมูลฝอย 
๔.๒ การสร(างจิตสํานึก และวนิยัในการจัดการขยะมูลฝอย
ในโรงเรียน และสถานศึกษา ให(แก&นักเรียน และเยาวชน 
๔.๓ ผลลัพธBและผลกระทบต&อปIจจัยทางสังคม (การศึกษา 
สาธารณสุข วัฒนธรรม วิถีชีวิต ฯลฯ) 
๔.๔ การตรวจสอบ และการดําเนินการทางกฎหมายกับผู(
ลักลอบทิ้ง ลักลอบกําจัดขยะมูลฝอย 
๔.๕ ปIญหา อุปสรรค ข(อจํากัด 

- กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล(อม 
- กระทรวงสาธารณสุข 
- กระทรวงมหาดไทย 
- กระทรวงเกษตรและสหกรณB 
- กระทรวงการคลัง 
- กระทรวงศึกษาธิการ 
- กระทรวงพลังงาน 
- กระทรวงวิทยาศาสตรBและ 
  เทคโนโลย ี
- สํานักนายกรัฐมนตรี 

 

๓. โครงการตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพ้ืนที่ประยุกต9ตามแนวพระราชดําริ (โครงการป>ดทอง   
    หลังพระสืบสานแนวพระราชดําริ) และโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ 
    เศรษฐกิจพอเพียง 
     ๓.๑ แนวทางและวิธีการตรวจราชการของสํานักนายกรัฐมนตรี 
  ผู(ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรีร&วมกับผู(ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตร
และสหกรณB กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล(อม และกระทรวงท่ีเก่ียวข(อง (ถ(ามี) ตรวจกํากับ ติดตาม
โครงการในพ้ืนท่ี โดยใช(กลไกการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู(ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี โดยอาจใช(
โอกาสการลงพ้ืนท่ีตรวจราชการแบบบูรณาการ หรือความเหมาะสมตามดุลยพินิจของผู(ตรวจราชการ 
 ๓.๒ ระยะเวลาในการตรวจราชการ  จํานวน ๒ รอบ 
  รอบท่ี ๑ ระหว&างเดือน ตุลาคม ๒๕๕๗ - มีนาคม ๒๕๕๘ 
  รอบท่ี ๒ ระหว&างเดือน เมษายน - กันยายน ๒๕๕๘ 
 ๓.๓ การจัดทํารายงานผลการตรวจราชการ 
  ผู(ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรีจัดทํารายงานผลการตรวจราชการ ๒ ครั้ง 
  ครั้งท่ี ๑ ภายในวันท่ี ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘ 
  ครั้งท่ี ๒ ภายในวันท่ี ๓๐ ตุลาคม  ๒๕๕๘ 



๑๐๒ 
 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2558 

สรปุวธิกีารตรวจตดิตามของสํานกันายกรฐัมนตร ี 

14

กําหนดการ

• สาํนกันายกรฐัมนตร ี(เขต ๑-๑๘) จะประสานแจง้กาํหนดการ
ตรวจราชการ แบบบรูณาการ มาที'เขตบรกิารสขุภาพที' ๑-๑๒                
ของ กระทรวงสาธารณสขุ ลว่งหนา้ ๑ เดอืน       

เป้าหมาย

• ผูต้รวจราชการสาํนกันายกรฐัมนตร ีและผูต้รวจราชการทกุ
กระทรวง ไปตรวจตดิตามรว่มกนัในพื%นที' อยา่งนอ้ยเขตละ        
๑ จงัหวดั  รอบที' ๑ : ก.พ. ๒๕๕๘  รอบที' ๒ : ส.ค.-ก.ย. ๒๕๕๘                       
ท ั%งนี% อยูท่ ี'ดลุพนิจิของผูต้รวจราชการ

รายงานผล
การตรวจ

• ผูต้รวจราชการทกุกระทรวง รายงานผลการตรวจราชการใน              
ประเด็นนโยบายที'เก ี'ยวขอ้ง
• ผูต้รวจราชการสาํนกันายกฯ จดัทํารายงานการตรวจราชการฯ                   

ที'ลงพื%นที'รว่มกนั
• สาํนกันายกรฐัมนตร ีจดัทํารายงานผลการตรวจราชการ                   

แบบบรูณาการเสนอนายกรฐัมนตรี

 
 
๔. การตรวจราชการเพ่ือแก(ไขป/ญหาความเดือดร(อน/ ข(อร(องเรียนของประชาชน 
 ๔.๑ แนวทางและวิธีการตรวจราชการของสํานักนายกรัฐมนตรี 
  ผู#ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรีและผู#ตรวจราชการกระทรวง มีการตรวจเยี่ยมศูนยBดํารง
ธรรมจังหวัด เพ่ือกระตุ(นและเร&งรัดการแก(ไขปIญหาความเดือดร(อนของประชาชน ในคราวท่ีลงพ้ืนท่ีตรวจราชการ
กรณีปกติ หรืออาจใช(โอกาสในการลงพ้ืนท่ีตรวจราชการแบบบูรณาการตามดุลยพินิจและความเหมาะสม 
 ๔.๒ ระยะเวลาในการตรวจราชการ  จํานวน ๒ รอบ 
  รอบท่ี ๑ ระหว&างเดือน ตุลาคม ๒๕๕๗ - มีนาคม ๒๕๕๘ 
  รอบท่ี ๒ ระหว&างเดือน เมษายน - กันยายน ๒๕๕๘ 
 ๔.๓ การจัดทํารายงานผลการตรวจราชการ 
  ๑) ผู#ตรวจราชการกระทรวง จัดทํารายงานผลการตรวจราชการเสนอปลัดกระทรวง และสําเนา
รายงานผลดังกล&าวให(สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ๒ ครั้ง 
     ครั้งท่ี ๑ ภายในวันท่ี ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘ 
    ครั้งท่ี ๒ ภายในวันท่ี ๓๐ ตุลาคม  ๒๕๕๘ 
  ๒) ผู#ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี จัดทํารายงานผลการตรวจราชการ ๒ ครั้ง 
   ครั้งท่ี ๑ ภายในวันท่ี ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘ 
    ครั้งท่ี ๒ ภายในวันท่ี ๓๐ ตุลาคม  ๒๕๕๘ 
 
 
 
 



๑๐๓ 
 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2558 

 สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี กําหนดให(ทุกกระทรวงรายงานผลการตรวจราชการ หลังเสร็จ
สิ้นการตรวจราชการในแต&ละรอบ โดย   
  1) รายงานต&อปลัดกระทรวง  
  2) เผยแพร&ทาง web site ของกระทรวง  
  3) ส&งรายงานให( สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 

 การนําเสนอข#อมูลของจังหวัดในการตรวจราชการแบบบูรณาการ ของผู#ตรวจราชการ ป3 ๒๕๕8 
  1) สถานการณBภาพรวมโครงการภายในจังหวัด 
  2) ปIญหา/ อุปสรรค ท่ีพบ และแผนการแก(ไขในการดําเนินงานโครงการของจังหวัด 
  3) การบริหารจัดการของจังหวัด 
   3.1 การจัดต้ังคณะกรรมการดําเนินงาน (คําสั่งแต&งต้ังคณะกรรมการฯ, องคBประกอบของ
คณะกรรมการฯ) 
   3.2 การประชุมของคณะกรรมการดําเนินงาน (รายงานการประชุมของคณะกรรมการฯ) 
   3.3 การติดตามความก(าวหน(าการดําเนินงาน และติดตามผลจากการประชุม 
   3.4 ผลการดําเนินงานของจังหวัด  
 
  

 

 



๑๐๔ 
 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2558 

การตรวจราชการแบบบูรณาการ ของผู(ตรวจราชการ ปDงบประมาณ 2558 ของกระทรวงสาธารณสุข และหน�วยงานที่เกี่ยวข(อง 

ที ่ โครงการ หน�วยงานที่รับผิดชอบหลัก - ร�วม กระทรวงที่เกี่ยวข(อง 
หน�วยงานทีเ่กี่ยวข(อง และรับผดิชอบ

ภายในจังหวดั 
1 โครงการบูรณาการระบบบริหาร

จัดการความปลอดภัยอาหารในส&วน
ภูมิภาค 

เจ(าภาพหลัก 
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
   สํานักส&งเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย 
กรมอนามัย 
   สํานักสุขาภิบาลอาหารและน้ํา 
เจ(าภาพร�วม 
กรมวิทยาศาสตรBการแพทยB 
   สํานักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร     
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
   กองส&งเสริมงานคุ(มครองผู(บริโภคด(านผลิตภัณฑB
สุขภาพในส&วนภูมิภาคและท(องถิ่น                                       
กรมควบคุมโรค 
   สํานักโรคติดต&อทั่วไป   

1. กระทรวงมหาดไทย  
   - กรมส&งเสริมการปกครองท(องถิน่ 
2. กระทรวงพาณิชยB 
    - สํานักส&งเสริมการค(าสินค(าเกษตร  
      กรมการค(าภายใน   
3. กระทรวงเกษตรและสหกรณB 
   - กรมวิชาการเกษตร   
   - กรมปศุสัตวB  
   - กรมประมง 
   - สํานักงานมาตรฐานสินค(าเกษตร   
     และอาหารแห&งชาติ (มกอช.)   

 

คณะกรรมการดําเนินงานโครงการ
ระดับจังหวัด และหน&วยงาน ดังนี้ 
1. สํานักงานสวสัดิการและคุ(มครอง

แรงงานจังหวัด 
2. องคBกรปกครองส&วนท(องถิ่น  
    (อบจ./ เทศบาล/ อบต.) 
3. สํานักงานพาณิชยBจังหวัด 
4. สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด 
5. สํานักงานเกษตรจังหวัด 
6. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัด 

(ทุกเขต) 
7. สํานักงานประชาสัมพันธBจังหวัด 
8. สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 

2 โครงการพัฒนามาตรฐานการผลิต
อาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะพร(อม
จําหน&ายเข(าสู&มาตรฐาน Primary 
GMP 

เจ(าภาพหลัก 
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

  1. สํานักอาหาร  
2. กองส&งเสริมงานคุ(มครองผู(บริโภคด(านผลิตภัณฑB  
    สุขภาพในส&วนภูมิภาคและท(องถิ่น 
เจ(าภาพร�วม 
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

   สํานักส&งเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย สป. 
กรมอนามัย 
1. กองแผนงาน  
2. สํานักสุขาภิบาลอาหารและน้ํา 

1. กระทรวงมหาดไทย 
2. กระทรวงเกษตรและสหกรณB 
3. กระทรวงพาณิชยB 
4. กระทรวงวทิยาศาสตรBและ 
    เทคโนโลยี 
5. กระทรวงศึกษาธิการ 
6. กระทรวงอุตสาหกรรม 
7. กระทรวงแรงงาน 

 

1. สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 
2. สํานักงานเกษตรจังหวัด 
3. สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด 



๑๐๕ 
 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2558 

ที ่ โครงการ หน�วยงานที่รับผิดชอบหลัก - ร�วม กระทรวงที่เกี่ยวข(อง 
หน�วยงานทีเ่กี่ยวข(อง และรับผดิชอบ

ภายในจังหวดั 
  กรมวิทยาศาสตรBการแพทยB 

    สํานักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร 
  

3 โครงการแก(ไขปIญหาผู(เสพ ผู(ติดยา
เสพติด และการสร(าง และพัฒนา
ระบบรองรับการคืนคนดีให(สังคม 
(Demand) 

เจ(าภาพหลัก 
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

๑. ศูนยBอํานวยการปGองกันและปราบปราม 
    ยาเสพติด (ศอ.ปส.สธ.) 
๒. สํานักบริหารการสาธารณสุข 
๓. เขตบริการสุขภาพที่ ๑-๑๒  

เจ(าภาพร�วม 
กรมการแพทยB 

๑. สํานักยุทธศาสตรB กรมการแพทยB 
2. สํานักตรวจราชการ กรมการแพทยB 
3. สถาบันธญัญารักษBและโรงพยาบาล 
    ธัญญารักษBภูมิภาค ๖ แห&ง 

กรมสุขภาพจิต 
    ๑. ศูนยBอํานวยการพลังแผ&นดินเอาชนะยาเสพติด 
กรมสุขภาพจิต (ศพส.สจ.) 
    ๒. โรงพยาบาลจิตเวชที่เป>นหน&วยบําบัด รักษาผู(ติด      
ยาเสพติดที่มีภาวะแทรกซ(อนทางจิต จํานวน ๑๗ แห&ง 
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
    ๑. กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน 
    ๒. สํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขตที่ 1-12         
กรมวิทยาศาสตรBการแพทยB 
    ๑. สํานักยาและวัตถุเสพติด 

  ๒. ศูนยBวิทยาศาสตรBการแพทยBที่ ๑-๑๒    
      จํานวน 14 แห&ง    

กําหนดหน�วยงานระดับกระทรวงที่
รับผิดชอบในแผนปฏิบัติการป�องกันและ
แก�ไขป!ญหายาเสพติด ป& ๒๕๕๘ ตาม
ประกาศคณะกรรมการป�องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด ลงวันที่ ๒๕ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๗ 
เจ(าภาพหลัก 
   1. กระทรวงสาธารณสุข 
   ๒. กระทรวงยุติธรรม 
   ๓. กระทรวงมหาดไทย 
 
หน�วยงานสนับสนุน 
   1. กระทรวงกลาโหม 
   2. สํานักงานคณะกรรมการปGองกัน 
       และปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.)     
   3. สํานักงานตํารวจแห&งชาติ 
   4. สํานักงานพระพทุธศาสนาแห&งชาติ 
   5. กระทรวงแรงงาน 
   6. กระทรวงการพฒันาสังคมและ 
       ความมั่นคงของมนุษยB 
   7. กระทรวงศึกษาธิการ 
   8. เอกชน/ ภาคประชาสังคม 
 

คณะกรรมการดําเนินงานโครงการ
ระดับจังหวัด และหน&วยงาน ดังนี้ 
1. ศอ.ปส.จ/อ./สสจ./ชุดปฏิบัติ   
    การชุมชน/ฝ̀ายปกครอง/ตํารวจ 
2. ชุดวิทยากรค&ายปรับเปลี่ยนฯ  
    ระดับจังหวัด/อําเภอ 
3. ทีมสหวิชาชีพในการติดตาม  
    ดูแล ช&วยเหลือระดับจังหวัด/        
    อําเภอ/ตําบล 
๔. สํานักงานคุมประพฤติจังหวัด 
๕. เรือนจํา/ทัณฑสถาน/สถานพินิจฯ 
 



๑๐๖ 
 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2558 

กระบวนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ปDงบประมาณ 2558 
 

1. สอบทานการดําเนินงานของจังหวัด ก�อนลงตรวจราชการรอบท่ี 1 ส�งภายในวันท่ี 15 มกราคม 2558 
๑.๑ หน&วยรับตรวจระดับจังหวดัทุกจังหวัด ประเมินตนเองตามแบบฟอรBมที่ส&วนกลางกําหนด  
1.2 ส&ง Mail ให(ผู(รับผิดชอบโครงการระดับกรม วิเคราะหBผลการดําเนินงานของแต&ละจังหวัด  
1.3 ผู(รับผิดชอบโครงการระดับกรม ส&งข(อมูลให(ผู(ทําหน(าที่ตรวจราชการกรม และหัวหน(ากลุ&มตรวจราชการ  
      สตป. เพื่อเป>นข(อมูล ให(ทีมผู(ตรวจราชการ เขตบริการสุขภาพที่ 1-12 ลงไปตรวจติดตามในพื้นที ่

 
 

 
 

 

          

2. การตรวจราชการรอบท่ี 1 (Project & Progress Review) 
๒.๑ ทีมผู(ตรวจราชการ และผู(ทาํหน(าที่ตรวจราชการกรม ใช(ข(อมูลที่หน&วยรับตรวจประเมินตนเองจากผู(รับผิดชอบ

โครงการระดับกรม ตรวจติดตามแผนงาน/โครงการ และให(ข(อเสนอแนะ เพื่อให(หน&วยรับตรวจรับไปดาํเนินการ
ทั้ง 76 จังหวัด เดือนกุมภาพันธ9 – มีนาคม 2558 

2.๒ ผู(ทําหน(าทีต่รวจราชการกรม เขตบริการสุขภาพที่ 1-12 จัดทํารายงานรายเขต รอบที่ 1 (Project & Progress 
      Review) ตามแบบฟอรBมทีกํ่าหนด ส&งให(ผู(รับผดิชอบโครงการระดับกรม ตรวจสอบความถูกต(องของรายงาน   
๒.3 ผู(รับผิดชอบโครงการระดับกรม ส&งรายงานภาพรวมรายเขต รอบที่ 1 (Project & Progress Review) และ 
      จัดทํารายงานภาพรวมประเทศ  ให(ผู(รับผิดชอบของสาํนักตรวจและประเมินผล รวบรวมเพื่อเสนอผู(ตรวจราชการ  
      เขตบริการสุขภาพที่ 1-12 ลงนามเห็นชอบ  
2.4 ผู(รับผดิชอบของสาํนักตรวจและประเมินผล จัดทําบทสรุปผู(บริหาร เสนอปลดักระทรวงสาธารณสุข ลงนาม

เห็นชอบ และส&งสํานักนายกรัฐมนตรี ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2558 ต&อไป 

3. แบบแจ(งแนวทางตามข(อเสนอแนะของผู(ตรวจราชการ (แบบ PPR๒) 
      ผู(ทําหน(าที่ตรวจราชการกรม ติดตามผลการดําเนนิการตามข(อเสนอแนะของผู(ตรวจราชการ (แบบ PPR๒)  
จากหน&วยรับตรวจ ก&อนลงตรวจรอบที่ 2 ภายในวันที่ 30 เมษายน 2558 ส&งให(หัวหน(ากลุ&มตรวจราชการ  
เขตบริการสุขภาพที่ 1-12 เพื่อรายงานผลการดําเนนิการให(ผู(ตรวจราชการกระทรวง ติดตาม/ประเมินผล  
รอบที่ 2 (Monitoring & Evaluation) ต&อไป 

4. การตรวจราชการรอบท่ี 2 (Monitoring & Evaluation) 
4.1 ทีมผู(ตรวจราชการ และผู(ทาํหน(าที่ตรวจราชการกรม ตรวจติดตามเพื่อประเมินผลการดําเนนิการตามข(อเสนอแนะ 
      ที่ให(ไว(ในรอบที่ 1 ทั้ง 76 จังหวัด เดือนมิถุนายน – สิงหาคม 2558 
4.2 ผู(ทําหน(าทีต่รวจราชการกรม เขตบริการสุขภาพที่ 1-12 จัดทํารายงานรายเขต รอบที่ 2 (Monitoring &  
      Evaluation) ตามแบบฟอรBมที่กําหนด ส&งให(ผู(รับผดิชอบโครงการระดับกรม ตรวจสอบความถูกต(องของรายงาน   
4.๓ ผู(รับผิดชอบโครงการระดับกรม ส&งรายงานภาพรวมรายเขต รอบที่ 2 (Monitoring & Evaluation) และจัดทาํ 
      รายงานภาพรวมประเทศ  ให(ผู(รับผิดชอบของสาํนักตรวจและประเมินผล รวบรวมเพื่อเสนอผู(ตรวจราชการ  
      เขตบริการสุขภาพที่ 1-12 ลงนามเห็นชอบ 
4.4 ผู(รับผิดชอบของสาํนักตรวจและประเมินผล จัดทําบทสรุปผู(บริหาร เสนอปลดักระทรวงสาธารณสุข ลงนาม 
      เห็นชอบ และส&งสํานักนายกรัฐมนตรี ภายในวันที่ 30 กันยายน 2558 ต&อไป 



๑๐๗ 
 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2558 

   แผนภูมิแสดงข้ันตอนการรายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการ ปDงบประมาณ ๒๕๕8 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

๑. หน�วยรับตรวจระดับจังหวัด 
(ผู�รับผดิชอบโครงการระดับจังหวัด) 

  - เตรยีมข�อมลูการดาํเนินงานโครงการ 
  - จัดทําและส$งแบบประเมินตนเอง (PPR๑) ให�ผู�รับผิดชอบโครงการระดับกรม 
  - ตอบข�อซักถามเพ่ิมเติมของทีมตรวจราชการ และผู�ทําหน�าท่ีตรวจราชการกรม 
  - ตอบประเด็นคําถามตามแบบรายงาน 
  - ตอบข�อเสนอแนะของผู�ตรวจราชการ (แบบ PPR๒) ให�ผู�ทําหน�าท่ีตรวจราชการกรม 

๒. ระดับเขต 
(ผู�ทําหน�าท่ีตรวจราชการกรม) 

- ลงพ้ืนท่ีตรวจติดตามผลการดําเนินงานพร(อมทีมตรวจฯ รอบท่ี 1 และ รอบท่ี 2 
- รวบรวมข(อมูลจากหน&วยรับตรวจทุกจังหวัดภายในเขต 
- วิเคราะหB และประเมินผลการดําเนินงานของจังหวัดภายในเขต 
- จัดทํารายงานผลการดําเนินงานรายรอบ รายโครงการ รายเขต (รอบท่ี 1 SeAR (Semi-Annual Report) และ 
                                                                                    รอบท่ี 2 AIR (Annual Inspection Report) 
- ติดตามผลการดําเนินการตามข(อเสนอแนะของผู(ตรวจราชการ (แบบ PPR๒) จากหน&วยรับตรวจ ก&อนลงตรวจรอบท่ี 2  
- ส&งรายงานให(ผู(รับผิดชอบโครงการระดับกรมท่ีเป>นเจ(าภาพหลัก  
 

๓. ระดับกรม 
(ผู�รับผดิชอบโครงการระดับกรม) 

 - วิเคราะหBผลการดําเนินงาน (76 จังหวัด) ตามแบบประเมินตนเอง  
  ส&งให(ผู(ทําหน(าท่ีตรวจราชการกรม 
- ตรวจสอบความถูกต(อง ครบถ(วน ของรายงานรายรอบ รายโครงการ รายเขต 
- จัดทํารายงานภาพรวมประเทศ (76 จังหวัด) รอบท่ี 1 และ รอบท่ี 2 
- ส&งรายงานทุกเขต และภาพรวมประเทศ ให(ผู(รับผดิชอบของ สตป. 
 

๔. สํานักตรวจและประเมินผล 
(ผู�รับผดิชอบของสํานักตรวจและประเมินผล) 

 - รวบรวมรายงานรายรอบ รายโครงการ รายเขตทุกเขต จาก 
  ผู(รับผดิชอบโครงการระดบักรม 
- ตรวจสอบความถูกต(อง ครบถ(วน ของรายงาน 
- เสนอรายงานรายเขตให(ผู(ตรวจราชการแต&ละเขตตรวจสอบและลงนาม 
- จัดทําบทสรุปผู(บริหาร เสนอปลดักระทรวง 
- วิเคราะหBและรวบรวมรายงานภาพรวมประเทศ ส&งสาํนักนายกรัฐมนตร ี
- นํารายงานข้ึนเผยแพร&ใน web site ของสํานักตรวจและประเมินผล 
- จัดทํารายงานสรุปผลการตรวจราชการ รอบ ๖ เดือน และ 12 เดอืน  
- รายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการ ให( คตป. กระทรวง สธ. 
- จัดเตรยีมเอกสารเพ่ือประกอบการ Site Visit ของ กพร. กระทรวง 
  สาธารณสุข และสํานักนายกรัฐมนตรี  
 

๕. ผู(ตรวจราชการเขตบริการสุขภาพท่ี ๑-12 

-  ตรวจสอบความถูกต�องของรายงานรายรอบ ราย
โครงการ ของเขตท่ีรับผิดชอบ และลงนามในรายงาน 

- ส$งรายงานกลับคืนให�ผู�รับผิดชอบงานตรวจราชการ 
  ของสํานักตรวจและประเมินผล  
 

๖. สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 

- รวบรวมรายงานภาพรวมประเทศ ของทุกโครงการ 
  จากทุกกระทรวง 
- จัดทํารายงานภาพรวมประเทศ ของทุกโครงการ  
  จากทุกกระทรวง เสนอคณะรัฐมนตร ี
 

๓. สํานักตรวจและประเมินผล 
(หัวหน�ากลุ$มตรวจราชการเขตบรกิารสุขภาพท่ี ๑-๑๒) 

 - รวบรวมข(อเสนอแนะ (แบบ PPR๒) ให(ผู(รบัผดิชอบของ สตป. 
- ตรวจสอบความถูกต(อง ครบถ(วนของรายงานรายรอบ   
  รายโครงการ รายเขต ในเขตท่ีรบัผิดชอบ 
- ประสานความถูกต(อง ครบถ(วนของข(อมูล กับผู(ทําหน(าท่ี  
  ตรวจราชการกรม ผู(รับผดิชอบโครงการระดับกรม  
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1. โครงการบูรณาการระบบบริหารจัดการความปลอดภัยอาหารในส�วนภูมิภาค 
ปDงบประมาณ 2558 

 
คํานิยาม “งานอาหารปลอดภัย” หมายถึง  งานท่ีเก่ียวกับ การดําเนินงานควบคุม กํากับ ดูแลเฝGาระวัง

ร(านอาหาร แผงลอยจําหน&ายอาหารและตลาดสดประเภท 1 ให(ได(ตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุขเพ่ือให(
ประชาชนบริโภคอาหารท่ีปลอดภัย 
เกณฑ9เปaาหมาย 
 1. ร(านอาหารและแผงลอยจําหน&ายอาหารผ&านมาตรฐาน โครงการสุขาภิบาลอาหาร ส&งเสริมการ
ท&องเท่ียวสนับสนุนเศรษฐกิจไทย (อาหารสะอาด รสชาติอร&อย Clean Food Good Taste) ร(อยละ 80 
 2. ตลาดสดประเภทท่ี 1 ผ&านเกณฑBมาตรฐานตลาดสดน&าซ้ือ ร(อยละ 100 
กลุ�มเปaาหมาย 
 1. ร(านอาหารและแผงลอยจําหน&ายอาหารผ&านมาตรฐาน โครงการสุขาภิบาลอาหาร ส&งเสริมการ
ท&องเท่ียวสนับสนุนเศรษฐกิจไทย (อาหารสะอาด รสชาติอร&อย  Clean Food Good Taste = CFGT) 
 2. ตลาดสดประเภทท่ี 1 ผ&านเกณฑBมาตรฐานตลาดสดน&าซ้ือ 
แหล�งข(อมูล 
 เขตสุขภาพ  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด  เทศบาลนคร/ เมือง 

1. การสุขาภิบาลอาหาร ส�งเสริมการท�องเท่ียวสนับสนุนเศรษฐกิจไทย (อาหารสะอาด รสชาติอร�อย    
   (Clean Food Good Taste = CFGT) 
 โครงการอาหารสะอาด รสชาติอร&อย เริ่มต(นดําเนินการป� 2542 จนถึงปIจจุบัน ท้ังนี้เป>นโครงการร&วม
ระหว&างกรมอนามัย กรมส&งเสริมการปกครองท(องถ่ิน และการท&องเท่ียวแห&งประเทศไทย  ท่ีเกิดจากนโยบาย รัฐบาล
ท่ีกําหนดป�ท&องเท่ียวไทย 2541-2542 (Amazing Thailand) ผสมผสานนโยบายรัฐบาลด(านความปลอดภัย
อาหารจนถึงปIจจุบัน ป� พ.ศ. 2558 ธุรกิจการท&องเท่ียวยังมีความสําคัญอยู&และเป>นธุรกิจท่ีสามารถทํารายได(ให(กับ
ประเทศไทยเป>นจํานวนมากและรัฐบาลไทยยังคงมีนโยบายท่ีจะทําให(ประเทศไทยเป>นศูนยBกลางการท&องเท่ียว การ
บริการด(านอาหาร และการส&งเสริมอุตสาหกรรมด(านอาหาร เพ่ือส&งออกในภูมิภาคนี้ต&อไป จึงมีการกําหนดนโยบาย
ให(หน&วยงานราชการให(การสนับสนุนการท&องเท่ียวและส&งเสริมให(ภาคเอกชนและองคBกรประชาชน จัดกิจกรรมต&างๆ 
เพ่ือดึงดูดให(นักท&องเท่ียวท้ังชาวไทยและชาวต&างประเทศหันมาท&องเท่ียวในประเทศไทย 

 ปIจจัยเรื่องอาหารนับว&าเป>นปIจจัยท่ีสําคัญและมีผลกระทบต&อธุรกิจการท&องเท่ียวอย&างสูง เพราะถ(าอาหารท่ี
จัดไว(บริการไม&ปลอดภัย จนทําให(เกิดการเจ็บป̀วยด(วยโรคท่ีเกิดจากอาหารและน้ําเป>นสื่อแล(ว ก็จะมีผลกระทบเชิงลบ
อย&างรุนแรงต&อธุรกิจการท&องเท่ียว ฉะนั้น จึงได(มีการจัดทําโครงการอาหารสะอาด รสชาติอร&อย เพ่ือกระตุ(นมาตรการ
ในการควบคุม กํากับ เฝGาระวังและตรวจสอบดูแลสถานท่ีปรุง ประกอบ จําหน&ายอาหาร และโครงการตลาดสดน&าซ้ือ ให(
มีความเข(มงวดกวดขันเพ่ิมข้ึน ท้ังนี้ โดยมีมาตรการทางกฎหมายร&วมกับภาครัฐ ภาคเอกชนอย&างต&อเนื่อง 

2. วัตถุประสงค9 
 2.1 เพ่ือลดความเสี่ยงอันเนื่องมาจากการบริโภคอาหารและน้ําท่ีไม&สะอาด ซ่ึงมีสาเหตุจากร(านจําหน&าย
อาหาร โรงอาหาร และแผงลอยจําหน&ายอาหาร 
 2.2 ส&งเสริมการจัดบริการอาหารในแหล&งท&องเท่ียวให(ถูกสุขลักษณะ โดยมีการบริการอาหารท่ีสะอาด
ปลอดภัยแก&นักท&องเท่ียวท้ังชาวไทย และชาวต&างประเทศ 



๑๐๙ 
 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2558 

 2.3 ส&งเสริมให(ท(องถ่ินจัดการการบริการด(านอาหารและสิ่งแวดล(อม ในแหล&งท&องเท่ียวให(ถูกสุขลักษณะ
และปลอดภัยต&อผู(บริโภค 

3. กลยุทธ9และแนวทางการดําเนินงาน 
 เพ่ือให(การดําเนินงานตามโครงการเป>นไปอย&างมีประสิทธิภาพ มี การกําหนดกลยุทธBและแนวทางการ
ดําเนินงานออกเป>น 4 กลยุทธB โดยให( ดําเนินการควบคู&กันไป ได(แก& การสร(างพหุภาคี การประกันสุขภาพ การ
สร(างความยั่งยืน และการประชาสัมพันธB มีรายละเอียด ดังนี้ 
 3.1 กลยุทธ9การสร(างพหุภาคี  
  วัตถุประสงค9 เพ่ือให(หน&วยงานท่ีเก่ียวข(องมีส&วนในการเป>นเจ(าของโครงการ อาหารสะอาด รสชาติ
อร&อย ร&วมกัน 
  แนวทางการดําเนินงาน 
  1) จัดทําโครงการและแผนงานร&วมระหว&างหน&วยงานหลัก 
  2) ประสานงานกับหน&วยงานท่ีเก่ียวข(องท้ังภาครัฐและเอกชนในทุกระดับ 
  3) จัดการประชุมหน&วยงานท่ีเก่ียวข(องในระดับภูมิภาค/ระดับท(องถ่ิน เพ่ือชี้แจงโครงการ
วัตถุประสงคB การดําเนินงาน และการสนับสนุนการดําเนินงานของภาคี 
  4) สร(างเวทีหรือหน&วยงานให(องคBกรท่ีเป>นภาคีท่ีเก่ียวข(องมีโอกาสปฏิสัมพันธBกัน ในกรณีเกิด
ปIญหาท่ีเก่ียวข(องกับความปลอดภัยของอาหาร และร&วมกันวางแผนแก(ไขปIญหา 
  5) มีการร&วมมือดําเนินงานในพ้ืนท่ีเปGาหมายจากหน&วยงานภาครัฐ องคBกรเอกชนในทุกระดับอย&าง
สอดคล(องเพ่ือให(บรรลุวัตถุประสงคBและภาพลักษณBท่ีต(องการ 
 3.2 กลยุทธ9การประกันคุณภาพ 
  วัตถุประสงค9 สร(างความตระหนักให(กับผู(ประกอบการค(าอาหารในการกํากับ ดูแลคุณภาพ 
มาตรฐานของสถานประกอบการ และคุณภาพของอาหาร 
  แนวทางการดําเนินงาน 
  1) สําหรับภาครัฐ ดังนี้ 
   1.1 ตรวจสอบคุณภาพสถานท่ีปรุง ประกอบ จําหน&ายอาหาร เป>นประจํา ตามเง่ือนไขโดย
เจ(าหน(าท่ีท(องถ่ิน/ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด/ ศูนยBอนามัยเขต/ กรมอนามัย โดยท่ีมาตรฐานมีอายุ 1 ป� 
   1.2 กรณีสถานท่ีปรุง ประกอบ จําหน&ายอาหาร ไม&สามารถรักษามาตรฐานให(คงเดิมตาม
เง่ือนไขท่ีกําหนด เจ(าหน(าท่ีของหน&วยงานราชการส&วนท(องถ่ินจะต(องดําเนินการเพิกถอนปGาย 
  2) สําหรับภาคเอกชน 
   2.1 สร(างระบบตรวจสอบคุณภาพโดยมีชมรมผู(ประกอบการค(าอาหารเป>นแกนหลัก 
   2.2 สื่อมวลชนแขนงต&างๆ ติดตามตรวจสอบและดําเนินการประชาสัมพันธBให(ผู(บริโภคทราบ
อย&างต&อเนื่อง 
  3) สําหรับภาคประชาชนผู(บริโภค  
   สร(างช&องทางหรือระบบติดต&อประสานงานให(ประชาชน หรือองคBกรประชาชนมีส&วนร&วมใน
ระบบการตรวจสอบ รวมท้ังการแจ(งข(อมูลต&างๆ ย(อนกลับ หรือส&งกลับให(เจ(าหน(าท่ีของรัฐ หรือสื่อมวลชนเพ่ือ 
ดําเนินการต&อไป 
 3.3 กลยุทธ9การสร(างความย่ังยืน 
  วัตถุประสงค9 เพ่ือมุ&งเน(นให(เจ(าหน(าท่ีรัฐของหน&วยงานราชการส&วนท(องถ่ิน เช&น เจ(าหน(าท่ี
ผู(รับผิดชอบโครงการ โดยมีผู(ประกอบการร(านค(าอาหารภาคเอกชน และองคBกรประชาชนมีส&วนร&วมในการ
ดําเนินงานในโครงการอาหารสะอาด รสชาติอร&อย 
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  แนวทางการดําเนินงาน 
  1) จัดอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพของเจ(าหน(าท่ีผู(ดําเนินงาน และผู(ประกอบการค(าอาหาร 
  2) กระตุ(นและผลักดันให(หน&วยงานราชการส&วนท(องถ่ินใช(กฎหมาย (พระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535) เป>นเครื่องมือสําคัญในการควบคุม กํากับ และดําเนินงาน 
  3) ผลักดันให(หน&วยงานราชการส&วนท(องถ่ินสามารถรับผิดชอบในการดําเนินการรับเรื่องราวร(อง
ทุกขB และแก(ไขปIญหาท่ีพบในท(องถ่ินอย&างมีประสิทธิภาพ 
  4) สนับสนุนให(มีการจัดต้ังสมาคม/ ชมรมผู(ประกอบการค(าอาหาร ท่ีสามารถดําเนินการและ
บริหารจัดการกิจกรรมได(ด(วยตนเองอย&างต&อเนื่อง 
  5) ศึกษาเพ่ือพัฒนารูปแบบ กลวิธีให(เหมาะสม มีประสิทธิภาพ เพ่ิมข้ึน 
 3.4 กลยุทธ9การประชาสัมพันธ9 
  วัตถุประสงค9 

1) เพ่ือชักชวนผู(ประกอบการค(าอาหารเข(ามาร&วมโครงการโดยเผยแพร&จุดขายของปGายสัญลักษณB 
2) เพ่ือสร(างความม่ันใจให(ผู(บริโภคต&อการดําเนินการตามโครงการ และต&อปGายสัญลักษณB 
3) เพ่ือใช(พลังผู(บริโภคเป>นปIจจัย (แรงกดดันทางสังคม) ให(สถานท่ีปรุง ประกอบ จําหน&าย  

ปรับปรุงให(ได(มาตรฐาน 
  แนวทางการดําเนินงาน 
  1) ประชาสัมพันธBโดยอาศัยสื่อมวลชนเป>นกลวิธีหลัก 
  2) ใช(สื่อสิ่งพิมพBประเภทต&างๆ ในการโฆษณาเผยแพร& 
  3) ใช(ปGายโฆษณาขนาดใหญ&เผยแพร&ตามเส(นทางการเดินทาง ท&องเท่ียวท่ีสําคัญ 
  4) ส&งเสริมกิจกรรมประชาสัมพันธBต&างๆ ท่ีเก่ียวข(องของภาคเอกชน องคBกรประชาชน เช&น พิธีมอบ
ปGายสัญลักษณB/หรือการจัดมหกรรมอาหาร ของชมรมผู(ประกอบการค(าอาหารจังหวัดต&างๆ หรือจัดมหกรรมท่ี
เก่ียวข(องกับ Clean Food Good Taste เป>นต(น 

4. หน�วยงานผู(ร�วมรับผิดชอบ 
 1. กระทรวงสาธารณสุข  
  1.1 สํานักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข 
  1.2 สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
   - สํานักส&งเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย 
   - สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 
  1.3 กรมอนามัย  
   - สํานักสุขาภิบาลอาหารและน้ํา 
  1.4 กรมวิทยาศาสตรBการแพทยB   
  1.5 สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา    
 2. การท&องเท่ียวแห&งประเทศไทย 
 3. หน&วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวข(อง  
  3.1 สํานักนายกรัฐมนตรี  
  3.2 กระทรวงมหาดไทย 
  3.3 กรมส&งเสริมการปกครองท(องถ่ิน 
  3.4 กระทรวงเกษตรและสหกรณB : กรมวิชาการเกษตร กรมปศุสัตวB กรมประมง 
  3.5 กระทรวงพาณิชยBฯ : สํานักส&งเสริมการค(าสินค(าเกษตร กรมการค(าภายใน 
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 4. หน&วยงานภาคเอกชนท่ีเก่ียวข(อง 

5. การดําเนินงานอาหารปลอดภัย เรื่องร(านอาหารและแผงลอยจําหน�ายอาหาร (CFGT) 
 มีการตรวจสอบทางด(านกายภาพและการตรวจสอบความสะอาดของแบคทีเรียโดยใช(ชุดทดสอบ SI – 2 หรือ อ.13  

ก. การตรวจสอบทางด�านกายภาพ 
 ข(อกําหนด/เกณฑ9มาตรฐานร(านอาหาร 
 เพ่ือความปลอดภัยของผู(บริโภค ร(านอาหารจึงต(องจัดการปรับปรุง และดูแลร(านอาหารให(ถูกต(องตาม
หลักสุขาภิบาลอาหาร ซ่ึงมีข(อกําหนดพ้ืนฐานท้ังหมด 15 ข(อ ดังต&อไปนี้ 
 1. สถานท่ีรับประทาน สถานท่ีเตรียมปรุง-ประกอบอาหาร ต(องสะอาดเปhนระเบียบ และจัดเปhนสัดส�วน 
  ต(องจัดและดูแลรักษาบริเวณสถานท่ีรับประทานอาหาร และสถานท่ีเตรียม ปรุงประกอบ จําหน&าย
อาหารให(สะอาดเป>นระเบียบอยู&เสมอ พ้ืน ควรมีลักษณะผิวเรียบ ไม&ลื่น ไม&แตกร(าวหรือเป>นร&องและไม&มีเศษขยะ 
ผนัง และเพดาน ควรทาสีอ&อน เพ่ือช&วยให(บริเวณร(านสว&าง ไม&มืดทึบ และสามารถมองเห็นสิ่งสกปรกได(ง&าย 
โดยเฉพาะบริเวณท่ีเตรียมปรุงอาหารควรทําด(วยวัสดุผิวเรียบ  ทําความสะอาดง&าย  เช&น สแตนเลส อลูมิเนียม โฟ
เมก(า กระเบ้ืองเคลือบ อยู&ในสภาพดี ไม&ชํารุด และต(องรักษาความสะอาดอยู&เสมอ 
  วัสดุอุปกรณBต&างๆ ต(องจัดให(เป>นระเบียบ สามารถทําความสะอาดได(ท่ัวถึง และจัดบริเวณในการ
ปฏิบัติงานให(เป>นสัดส&วน ไม&ปะปนกัน เพ่ือปGองกันการปนเป��อนของอาหารและในบริเวณท่ีปรุงควรมีพัดลมดูด
อาหารหรือปล&องระบายควันช&วยระบายอากาศ และต(องไม&รบกวนบริเวณใกล(เคียงด(วย 
 2. ไม�เตรียมปรุงอาหารบนพ้ืน และบริเวณหน(า หรือในห(องน้ํา ห(องส(วม และต(องเตรียมปรุงอาหาร
บนโตiะท่ีสูงจากพ้ืนอย�างน(อย 60 ซม. 
  ต(องไม&เตรียม หรือวางอาหาร ภาชนะใส&อาหาร รวมถึงการหั่น การล(าง การเก็บอาหาร บนพ้ืน และ
บริเวณหน(าหรือในห(องน้ําห(องส(วม ตลอดจนในบริเวณท่ีอาจทําให(อาหารปนเป��อน สิ่งสกปรกได( 
  ต(องเตรียมและปรุงอาหารบนโต�ะท่ีสูงจากพ้ืนอย&างน(อย ๖๐ ซม. และโต�ะท่ีใช(เตรียมปรุงอาหารต(อง
ทําด(วยวัสดุผิวเรียบสามารถทําความสะอาดได(ง&าย เช&น สแตนเลส โฟเมก(า 
 3. ใช(สารปรุงแต�งอาหารท่ีมีความปลอดภัย มีเครื่องหมายรับรองของทางราชการ เช�น เลขสารบบ
อาหาร (อย.) เครื่องหมายรับรองมาตรฐานของกระทรวงอุตสาหกรรม (มอก.) 
  ต(องไม&ใช(สารปลอมปน สารท่ีไม&ใช&อาหาร หรือสารท่ีไม&ปลอดภัยในการบริโภคมาปรุง ประกอบ
อาหาร ภาชนะท่ีใช(ใส&เครื่องปรุงรส เช&น น้ําส(มสายชู น้ําปลา และน้ําจิ้ม ซ่ึงมีฤทธิ์กัดกร&อนได(ต(องใส&ในภาชนะท่ีทํา
จากวัสดุท่ีทนการกัดกร&อนได(ดี ได(แก& แก(ว กระเบ้ืองเคลือบขาว และต(องมีฝาปpดสําหรับช(อนตัก ควรใช(ช(อน
กระเบ้ืองเคลือบขาว ถ(าใช(สแตนเลส ควรเป>นชนิด 18-8 ส&วนเครื่องปรุงรส หรือสารปรุงแต&งอาหารท่ีไม&มีฤทธิ์กัด
กร&อน เช&น น้ําตาล พริกป̀น ควรเก็บในภาชนะท่ีสะอาดมีฝาปpด หรือใช(ฝาชีครอบ 
 4. อาหารสด ต(องล(างให(สะอาดก�อนนํามาปรุง หรือเก็บ การเก็บอาหารประเภทต�างๆ ต(องแยกเก็บ
เปhนสัดส�วน อาหารประเภทเนื้อสัตว9ดิบเก็บในอุณหภูมิท่ีต่ํากว�า 5 องศาเซลเซียส 
  อาหารสด เช&น เนื้อสัตวB ผักสด ผลไม( ต(องล(างให(สะอาดก&อนนํามาปรุงหรือเก็บ การเก็บอาหาร 
ประเภทต&างๆ ต(องแยกเก็บเป>นสัดส&วน ไม&ปะปนกัน โดยอาหารประเภทเนื้อสัตวBดิบต(องเก็บในอุณหภูมิท่ีตํ่ากว&า 5 
องศาเซลเซียส และควรจะมีการแยกเก็บอาหารประเภทต&างๆ ดังนี้ 
   ผักสดก&อนล(างทําความสะอาด             ผักสดหลังจากล(างทําความสะอาดแล(ว 
   ผลไม(สดก&อนล(าง     ผลไม(สดหลังจากล(างทําความสะอาดแล(ว 
   เนื้อสัตวBสดท่ีไม&ใช&อาหารทะเล   เนื้อสัตวBสดประเภทอาหารทะเล 
   อาหารท่ีพร(อมบริโภค 
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 5. อาหารท่ีปรุงสําเร็จแล(ว เก็บในภาชนะท่ีสะอาดมีการปกป>ด วางสูงจากพ้ืนอย�างน(อย 60 ซม. 
  อาหารปรุงสําเร็จ หรืออาหารท่ีพร(อมท่ีจะรับประทานได( โดยไม&ผ&านข้ันตอนของการให(ความร(อน
หรือการฆ&าเชื้อโรคอีก ต(องเก็บไว(ในภาชนะท่ีสะอาด มีการปกปpดอาหารไว(ตลอดเวลาเพ่ือปGองกันสัตวB แมลงนําโรค 
และฝุ`นละออง และต้ังวางสูงจากพ้ืนอย&างน(อย 60 ซม. 
 6. น้ําแข็งท่ีใช(บริโภคต(องสะอาด เก็บในภาชนะท่ีสะอาดมีฝาป>ด ใช(อุปกรณ9ท่ีมีด(ามสําหรับคีบ หรือ
ตักโดยเฉพาะ วางสูงจากพ้ืนอย�างน(อย 60 ซม. 
  น้ําแข็งท่ีใช(บริโภคต(องเป>นน้ําแข็งท่ีผลิตข้ึนเพ่ือใช(ในการบริโภคโดยเฉพาะเม่ือละลายแล(วควรเป>นน้ํา
ท่ีสะอาด ไม&มีตะกอน ภาชนะท่ีใส&ต(องเป>นภาชนะท่ีสะอาด ไม&เป>นสนิม มีฝาปpด สามารถเก็บความเย็นได(ดี ต(องมี
อุปกรณBสําหรับคีบ หรือตักท่ีมีด(ามยาวเพียงพอสามารถหยิบจับได(โดยมือไม&สัมผัสกับน้ําแข็ง หรือไม&ทําให(เกิดการ
ปนเป��อน และต(องไม&มีสิ่งของอ่ืนแช&ปนอยู&กับน้ําแข็ง  
 7. ล(างภาชนะด(วยน้ํายาล(างภาชนะ แล(วล(างด(วยน้ําสะอาด 2 ครั้ง หรือล(างด(วยน้ําไหล และท่ีล(าง
ภาชนะต(องวางสูงจากพ้ืนอย�างน(อย 60 ซม. 
  ภาชนะท่ีใช(ใส&อาหารทุกประเภทต(องล(างให(สะอาด แยกภาชนะท่ีใส&ของหวานและของคาว กําจัดเศษ
อาหาร แล(วล(างด(วยน้ํายาล(างภาชนะ ขัดถูคราบสกปรกของอาหารและไขมันออก แล(วล(างออกด(วยน้ําสะอาดอีก 2 
ครั้ง โดยน้ําท่ีใช(ล(างจะต(องเปลี่ยนให(สะอาดอยู&เสมอหรือล(างด(วยน้ําไหลโดยเปpดก�อกให(น้ําไหลผ&านภาชนะแล(วล(าง
ให(สะอาด เม่ือล(างเสร็จแล(วควรคว่ําให(แห(ง ในท่ีโปร&งสะอาดและสูงจากพ้ืนอย&างน(อย 60 ซม. 
 8. เขียงและมีด ต(องมีสภาพดี แยกใช(ระหว�างเนื้อสัตว9สุก เนื้อสัตว9ดิบ และผัก ผลไม( 
  เขียงต(องมีสภาพดี ไม&แตกร(าว ไม&เป>นร&อง สะอาด ไม&มีรา ไม&มีคราบไขมัน หรือคราบสกปรกฝIงแน&น 
เขียงและมีดจะต(องแยกใช(ระหว&างเนื้อสัตวBดิบ เนื้อสัตวBสุก ผัก ผลไม( โดยไม&ใช(ปะปนกัน เพราะถ(าใช(ปนกันจะทํา
ให(มีการปนเป��อนของเชื้อโรคจากอาหารดิบไปสู&อาหารสุก และผักผลไม(ได( ควรล(างให(สะอาดท้ังก&อน, หลัง และ
ระหว&างการใช(งานเป>นระยะและผึ่งให(แห(งในท่ีโปร&ง โดยวางให(ได(รับแสงแดด ไม&ควรใช(ผ(าหรือฝาหม(อปpด เพราะจะ
ทําให(อับชื้น ควรใช(ฝาชีครอบเพ่ือปGองกันสัตวBและแมลงนําโรค 
 9. ช(อน ส(อม ตะเกียบ วางตั้งเอาด(ามข้ึนในภาชนะโปร�งสะอาด หรือวางเปhนระเบียบในภาชนะโปร�ง
สะอาดและมีการปกป>ด เก็บสูงจากพ้ืนอย�างน(อย 60 ซม. 
  ช(อน ส(อม ตะเกียบ ท่ีล(างสะอาดแล(ว ต(องเก็บวางในลักษณะต้ังให(ส&วนท่ีเป>นด(ามจับไว(ด(านบน ใน
ภาชนะท่ีโปร&งสะอาด ภาชนะไม&กว(างเกินไป หรือเก็บวางเรียงเป>นระเบียบ โดยวางเรียงนอนไปในทางเดียวกัน 
และในการหยิบจับต(องจับเฉพาะด(ามเท&านั้น 
 10. มูลฝอย และน้ําเสียทุกชนิด ได(รับการกําจัดด(วยวิธีท่ีถูกหลักสุขาภิบาล 
  มีการเก็บและรวบรวมขยะมูลฝอยให(เรียบร(อยและมิดชิด ไม&รั่วซึมเพ่ือปGองกันเศษขยะและน้ําจาก
ขยะซึมรั่วออกนอกถัง และเพ่ือความสะดวกในการรวบรวม ควรใช(ถุงพลาสติกสวมไว(ด(านในถังขยะด(วย เวลาเก็บ
ไปกําจัดควรผูกปากถุงให(แน&นเสียก&อนและต(องมีฝาปpดถังขยะให(มิดชิดด(วยการระบายน้ําเสีย ต(องมีรางระบายน้ํา
เสียจากจุดต&างๆ ท่ีใช(การได(ดี โดยเฉพาะบริเวณห(องครัว และบริเวณท่ีล(างภาชนะอุปกรณB ต(องมีรางระบายน้ําท่ีมี
สภาพดี ไม&แตกร(าว ไม&อุดตัน มีการดักรองเศษอาหารและควรติดต้ังบ&อดักไขมันในขนาดท่ีเหมาะสม ก&อนระบาย
น้ําเสียลงสู&ท&อระบาย หรือระบบบําบัดน้ําเสีย ไม&ระบายน้ําเสียลงสู&แหล&งน้ําสาธารณะ เช&น แม&น้ํา ลําคลอง ฯลฯ 
โดยตรงท้ังนี้ ต(องตักเศษอาหารและคราบไขมันท้ิงเป>นประจํา 
 11. ห(องส(วมสําหรับผู(บริโภคและผู(สัมผัสอาหารต(องสะอาด มีอ�างล(างมือท่ีใช(การได(ดี และมีสบู�ใช(
ตลอดเวลา 
  ห(องส(วมควรแยกออกจากห(องครัวเป>นสัดส&วนเฉพาะ โดยประตูของห(องส(วมต(องไม&เปpดตรงสู&
บริเวณท่ีเตรียมปรุงอาหาร ท่ีล(าง ท่ีเก็บภาชนะอุปกรณB และท่ีเก็บวางอาหารทุกชนิด เพ่ือเป>นการปGองกันการ
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ปนเป��อนของเชื้อโรคต(องดูแลรักษาความสะอาดห(องส(วมท่ีอยู&ในบริเวณร(านอาหารทุกห(อง ท้ังห(องส(วมสําหรับ
ผู(บริโภค ห(องส(วมสําหรับผู(สัมผัสอาหาร และพนักงานของร(านอาหาร ต(องสะอาดไม&มีคราบสกปรก ไม&มีกลิ่นเหม็น 
มีน้ําใช(เพียงพอ 
  นอกจากนี้ต(องมีอ&างล(างมือท่ีใช(การได(ดี และจัดให(มีสบู&สําหรับล(างมือใช(ตลอดเวลา (ควรใช(สบู&
เหลว เพราะสบู&ก(อนอาจมีสิ่งสกปรกติดอยู&ท่ีก(อนสบู&ได( ถ(าใช(สบู&ก(อนต(องล(างสบู&ให(สะอาดด(วย)  
 12. ผู(สัมผัสอาหารแต�งกายสะอาด สวมเส้ือมีแขน ผู(ปรุงต(องผูกผ(ากันเปqrอนท่ีสะอาด สวมหมวก
หรือเน็ทคลุมผม 
  ผู(ปรุง ผู(เสิรBฟ ผู(เตรียมอาหาร ผู(ล(างภาชนะหรือผู(ท่ีทํางานเก่ียวข(องกับอาหารทุกคน ต(องแต&งกาย
สะอาด สวมเสื้อมีแขน ผู(ปรุงต(องผูกผ(ากันเป��อนท่ีสะอาด หรือมีเครื่องแบบเฉพาะท่ีสะอาด และสวมหมวกหรือเน็ท
ท่ีสามารถเก็บรวบผมได(เรียบร(อย เพ่ือปGองกันเส(นผมและสิ่งสกปรกปนเป��อนอาหาร 
 13. ผู(สัมผัสอาหารต(องล(างมือให(สะอาดก�อนเตรียมปรุง ประกอบ จําหน�ายอาหารทุกครั้ง ใช(
อุปกรณ9ในการหยิบจับอาหารท่ีปรุงสําเร็จแล(วทุกชนิด 
  ผู(สัมผัสอาหารทุกคนต(องล(างมือด(วยน้ํา และสบู& หรือน้ํายา ล(างมือให(สะอาดอยู&เสมอ โดยเฉพาะ
ก&อนเตรียม ปรุง ประกอบ และจําหน&ายอาหารทุกครั้งและต(องล(างมือให(สะอาดทันที หลังออกจากห(องส(วมหรือ
หลังจากจับต(องสิ่งสกปรก เช&น ผ(าข้ีริ้ว ขยะ การแกะเกาผิวหนัง การปpดปากขณะไอจาม เป>นต(น 
  สําหรับอาหารท่ีปรุงสําเร็จหรืออาหารท่ีพร(อมรับประทาน ห(ามใช(มือหยิบจับ หรือสัมผัสอาหาร
โดยตรง ต(องใช(อุปกรณBท่ีสะอาดปลอดภัย ในการหยิบจับอาหารเช&น ทัพพี ท่ีคีบ 
 14. ผู(สัมผัสอาหารท่ีมีบาดแผลท่ีมือต(องปกป>ดแผลให(มิดชิด หลีกเล่ียงการปฏิบัติงานท่ีมีโอกาส
สัมผัสอาหาร 
  ผู(สัมผัสอาหารท่ีมีบาดแผลต(องปกปpดแผลให(มิดชิด โดยเฉพาะบาดแผล หรือฝ�ท่ีมีหนองจะต(องหยุด
หรือหลีกเลี่ยงการปฏิบัติงานท่ีมีโอกาสสัมผัสอาหาร ถ(าไม&สามารถหยุดปฏิบัติงานได( ควรเลี่ยงไปปฏิบัติงานหน(าท่ี
อ่ืนแทนจนกว&าบาดแผลจะหายสนิท จึงกลับมาปฏิบัติงานตามปกติ 
  นอกจากนี้ผู(สัมผัสอาหาร ต(องตัดเล็บสั้นและไม&สวมเครื่องประดับนิ้วมือและข(อมือ เพราะจะเป>น
แหล&งสะสมสิ่งสกปรกและเชื้อโรคได( 
 15. ผู(สัมผัสอาหารท่ีเจ็บปtวยด(วยโรคท่ีสามารถติดต�อไปยังผู(บริโภค โดยมีน้ําและอาหารเปhนส่ือ ให(
หยุดปฏิบัติงานจนกว�าจะรักษาให(หายขาด 
  ผู(สัมผัสอาหารท่ีมีอาการเจ็บป̀วยด(วยโรคท่ีสามารถติดต&อไปยังผู(บริโภคได( ได(แก& วัณโรค 
อหิวาตกโรค ไทฟอยดB บิด อุจจาระร&วง ไข(สุกใส หัด คางทูม ไวรัสตับอักเสบชนิดเอ และโรคผิวหนังท่ีน&ารังเกียจ 
ต(องหยุดปฏิบัติงานและได(รับการรักษาจนกว&าจะหายเป>นปกติ ไม&สามารถแพร&เชื้อโรคได(และไม&เป>นท่ีน&ารังเกียจ
แล(วจึงกลับมาปฏิบัติงานตามปกติได( 
 แนวทางในการประกอบกิจการร(านอาหารให(ถูกกฎหมาย 
  ร(านอาหารจัดเป>นสถานท่ีจําหน&ายอาหาร ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ซ่ึงอยู&
ภายใต(การควบคุมดูแลของราชการส&วนท(องถ่ิน (กรุงเทพมหานคร, เทศบาล, สุขาภิบาล, องคBการบริหารส&วน
จังหวัด, องคBการบริหารส&วนตําบล และเมืองพัทยา) ดังนั้น การจะประกอบกิจการร(านอาหารต(องปฏิบัติ ดังนี้ 
   ผู(ประกอบการกิจการร(านอาหารท่ีมีพ้ืนท่ีของร(านมากกว&า 200 ตารางเมตร ต(องขออนุญาต
ประกอบกิจการต&อเจ(าพนักงานท(องถ่ิน เม่ือได(รับใบอนุญาตแล(วจึงจะเปpดดําเนินกิจการได( ใบอนุญาตจะมีอายุหนึ่ง
ป� และการขอต&ออายุใบอนุญาตจะต(องยื่นคําขอก&อนใบอนุญาตสิ้นอายุ 
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   ร(านอาหารท่ีมีพ้ืนท่ีของร(านไม&เกิน 200 ตารางเมตร เม่ือเปpดดําเนินกิจการต(องแจ(งต&อเจ(า
พนักงานท(องถ่ิน เพ่ือขอหนังสือรับรองการแจ(ง และเม่ือประสงคBจะเลิกกิจการ หรือโอนกิจการให(แก&บุคคลอ่ืน ต(อง
แจ(งให(เจ(าพนักงานท(องถ่ินทราบด(วย 
   การยื่นคําขอใบอนุญาต การต&ออายุใบอนุญาต และการขอหนังสือรับรองการแจ(งให(ยื่นได(ท่ีส&วน
ราชการต&างๆ ดังนี้ 
    สํานักงานเขตของกรุงเทพมหานคร (สําหรับร(านอาหารท่ีตั้งอยู&ในเขตกรุงเทพมหานคร) 
    สํานักงานเทศบาล (สําหรับร(านอาหารท่ีตั้งอยู&ในเขตเทศบาล) 
    สํานักงานองคBการบริหารส&วนตําบล (สําหรับร(านอาหารท่ีตั้งอยู&ในเขตองคBการบริหารส&วนตําบล)  
    สํานักงานเมืองพัทยา (สําหรับร(านอาหารท่ีตั้งอยู&ในเขตเมืองพัทยา) 
   ผู(ประกอบกิจการร(านอาหารจะต(องปฏิบัติตามข(อกําหนดและเง่ือนไขท่ีราชการส&วนท(องถ่ินกําหนด 
   ผู(ประกอบกิจการร(านอาหารโดยไม&มีใบอนุญาต ต(องระวางโทษจําคุกไม&เกิน หกเดือน หรือปรับ
ไม&เกินหนึ่งหม่ืนบาท 
   ผู(ประกอบกิจการร(านอาหารโดยไม&มีหนังสือรับรองการแจ(ง ต(องระวางโทษจําคุกไม&เกินสาม
เดือน หรือปรับไม&เกินห(าพันบาท 
   ผู(ประกอบกิจการร(านอาหารต(องแสดงใบอนุญาต หรือหนังสือรับรองการแจ(งไว(โดยเปpดเผย 
และเห็นได(ง&ายในบริเวณร(านอาหาร ผู(ฝ`าฝ�นต(องระวางโทษปรับไม&เกินห(าร(อยบาท 
 ข(อกําหนดด(านสุขาภิบาลอาหาร สําหรับแผงลอยจําหน�ายอาหาร 
  แผงลอยจําหน&ายอาหาร หมายถึง แคร& แท&น โต�ะ แผง รถเข็น หรือพาหนะอ่ืนใดท่ี ขายอาหาร 
เครื่องด่ืม น้ําแข็ง โดยต้ังประจําท่ี ซ่ึงมีข(อกําหนดทางด(านสุขาภิบาลอาหาร ท้ังสิ้น 12 ข(อ โดยข(อกําหนดดังกล&าว
เป>นข(อท่ีจําเป>น หากไม&มีอาจเกิดความเสี่ยง ทําให(อาหารมีการปนเป��อน ก&อให(เกิดโรคระบบทางเดินอาหารแก&
ผู(บริโภคได( ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 
  1. แผงลอยจําหน�ายอาหารทําจากวัสดุท่ีทําความสะอาดง�าย มีสภาพดี เปhนระเบียบ อยู�สูงจาก
พ้ืนอย�างน(อย 60 ซม. 
   บริเวณท่ีใช(เตรียม ปรุง ประกอบ และเก็บอาหารท่ีจําหน&ายของแผงลอยจําหน&ายอาหาร ไม&ว&า
จะเป>นแคร& แท&น โต�ะ รถเข็น แผง ฯลฯ ต(องทําด(วยวัสดุท่ีทําความสะอาดง&าย เช&น สแตนเลส อลูมิเนียม โฟไมก(า 
ฯลฯ อยู&ในสภาพดี ไม&แตกชํารุด ไม&มีคราบสกปรก และมีการจัดวางของเป>นระเบียบ ไม&รกรุงรังง&ายต&อการใช(งาน
และปGองกันการปนเป��อนได( 
  2. อาหารปรุงสุกมีการปกป>ดหรือมีการปaองกันสัตว9แมลงนําโรค 
   อาหารปรุงสุกแล(ว พร(อมจะบริการลูกค(า หรือท่ีเตรียมไว(บริการลูกค(าต(องเก็บในภาชนะท่ีมีฝาชี 
ฝาภาชนะปกปpดอาหาร หรือมีตู(ปกปpดอาหาร โดยตู(ต(องมีกระจกอย&างน(อย 3 ด(าน และด(านประตูบานเลื่อนทําด(วย
ลวดตาข&ายหรือตะแกรงมุ(งลวด ท้ังนี้ต(องปกปpดอาหารไว(ตลอดเวลา ยกเว(นเวลาตักอาหารจําหน&าย 
  3. สารปรุงแต�งอาหาร ต(องมีเลขสารบบอาหาร (อย.) 
   สารปรุงแต&งอาหาร เช&น น้ําปลา น้ําส(มสายชู ซอสปรุงรส ฯลฯ ต(องมีฉลากท่ีมีเลขสารบบ
อาหารท่ีถูกต(อง 
  4. น้ําดื่ม ต(องเปhนน้ําสะอาด ใส�ในภาชนะท่ีสะอาด มีการปกป>ด มีกiอกหรือทางเทรินน้ํา 
   น้ําด่ืมท่ีให(บริการแก&ผู(บริโภค ควรเป>นน้ําท่ีผ&านการฆ&าเชื้อโรคแล(วโดยการต(ม หรือกรอง เก็บใน
ภาชนะท่ีสะอาด มีฝาปpด เช&น ขวด กาน้ํา เหยือกน้ํา หรือคูลเลอรB 
  5. เครื่องดื่ม ต(องใส�ภาชนะท่ีสะอาด มีการปกป>ด และมีท่ีตักท่ีมีด(ามยาวหรือมีกiอก หรือทางเทรินน้ํา 
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   เครื่องด่ืม น้ําผลไม( ท่ีให(บริการแก&ลูกค(าควรบรรจุในภาชนะท่ีสะอาด มีการปกปpด และมี
อุปกรณBท่ีมีด(ามยาวตักโดยเฉพาะ หรือใช(ภาชนะเช&นเดียวกับข(อ 4  
  6. น้ําแข็งท่ีใช(บริโภค ต(องสะอาด เก็บในภาชนะท่ีสะอาด มีฝาป>ด อยู�สูงจากพ้ืนอย�างน(อย 60 
ซม. ท่ีตักน้ําแข็งมีด(ามยาว และต(องไม�นําอาหาร หรือส่ิงของอย�างอ่ืนไปแช�ไว(ใน น้ําแข็ง 
   น้ําแข็งท่ีใช(บริโภคต(องเป>นน้ําแข็งท่ีผลิตข้ึนเพ่ือใช(ในการบริโภคโดยตรง ไม&มีตะกอน ต(องบรรจุ
หรือใส&ในภาชนะท่ีสะอาด ไม&เป>นสนิม มีฝาปpด ต(องมีอุปกรณBสําหรับคีบหรือตักท่ีมีด(ามยาวเพียงพอท่ีจะหยิบจับได( 
โดยไม&ทําให(เกิดการปนเป��อน และในภาชนะใส&น้ําแข็งต(องไม&มีสิ่งของอ่ืนแช&ปนอยู& ยกเว(นท่ีตักน้ําแข็ง  
  7. ล(างภาชนะด(วยน้ํายาล(างภาชนะ แล(วล(างด(วยน้ําสะอาด 2 ครั้ง หรือล(างด(วยน้ําไหล และ
อุปกรณ9การล(างต(องวางสูงจากพ้ืนอย�างน(อย 60 ซม. 
   ภาชนะใส&อาหารทุกประเภท ต(องล(างให(สะอาดด(วยการใช(น้ํายาล(างภาชนะทําความสะอาด ขัด
ถูกําจัดเศษอาหารและคราบไขมัน แล(วล(างด(วยน้ําสะอาดอีก 2 ครั้ง หรือล(างด(วยน้ําไหล โดยน้ําท่ีใช(ล(างจะต(อง
เปลี่ยนให(สะอาดอยู&เสมอ 
  8. ช(อน ส(อม ตะเกียบ วางตั้งเอาด(ามข้ึนในภาชนะโปร�งสะอาด หรือวางเปhนระเบียบ ใน
ภาชนะโปร�งสะอาดและมีการปกป>ด เก็บสูงจากพ้ืนอย�างน(อย 60 ซม. 
   ช(อน ส(อม ตะเกียบ ท่ีล(างสะอาดแล(ว ต(องวางหรือเก็บในลักษณะดังนี้ คือ 
   8.1 วางต้ัง ให(ส&วนท่ีเป>นด(ามจับไว(ด(านบนในภาชนะท่ีไม&กว(างเกินไปและภาชนะท่ีใส&ต(องโปร&งสะอาด  
   8.2 วางเรียงนอนเป>นระเบียบไปทางเดียวกัน และควรมีผ(าหรือฝาภาชนะปpด  
  9. มีการรวบรวมมูลฝอย และเศษอาหารเพ่ือนําไปกําจัด 
   ขยะ มูลฝอย และเศษอาหาร ท่ีท้ิงจากการเตรียม ปรุง ประกอบ และเหลือท้ิงจากการบริโภค 
ต(องมีการเก็บรวบรวมโดยภาชนะท่ีสามารถปGองกันการกระจายของขยะ มูลฝอย เศษอาหารออกมาสู&บริเวณ
ภายนอกและมีการนําไปกําจัดทุกวัน 
  10. ผู(สัมผัสอาหารแต�งกายสะอาด สวมเส้ือมีแขน ผู(ปรุงต(องผูกผ(ากันเปqrอนท่ีสะอาด สวม
หมากหรือเน็ทคลุมผม 
   ผู(สัมผัสอาหาร ได(แก& ผู(ปรุง ผู(เสิรBฟ ผู(เตรียม ผู(ล(างภาชนะ ต(องแต&งกายสะอาด และสวมเสื้อมี
แขน สําหรับผู(ปรุง ต(องผูกผ(ากันเป��อนท่ีสะอาด และสวมหมวกหรือเน็ทท่ีสามารถเก็บรวบรวมผมได(เรียบร(อย 
  11. ใช(อุปกรณ9หยิบจับอาหารท่ีปรุงสําเร็จแล(ว 
   อาหารท่ีปรุงสําเร็จ และผักสดพร(อมรับประทาน ให(หลีกเลี่ยงการใช(มือสัมผัสอาหารโดยตรง 
ควรใช(ช(อน ทัพพี ท่ีคีบ หรือควรสวมถุงมือท่ีสะอาด และเป>นอุปกรณBสําหรับหยิบจับอาหารนั้นๆ โดยเฉพาะ 
  12. ผู(สัมผัสอาหารท่ีมีบาดแผลท่ีมือต(องปกป>ดแผลให(มิดชิด 
   มือผู(สัมผัสอาหารท่ีมีบาดแผล ต(องปกปpดแผลให(มิดชิดโดยเฉพาะบาดแผลหรือฝ�ท่ีมีหนอง 
จะต(องหยุดหรือหลีกเลี่ยงการปฏิบัติงานท่ีมือสัมผัสกับอาหารโดยตรง 

ข. การตรวจสอบความสะอาดของแบคทีเรียโดยใช�ชุดทดสอบ SI – 2 หรือ อ.13 จํานวน 10 ตัวอย&างต&อครั้ง 
ได(แก&  1) อาหาร 5 ตัวอย&าง  2) ภาชนะ 3 ตัวอย&าง  3) มือผู(สัมผัสอาหาร 2 ตัวอย&าง 

6. การดําเนินงานอาหารปลอดภัย เรื่อง ตลาดสดน�าซ้ือ 
 ปฏิบัติตามกฎกระทรวงว&าด(วยสุขลักษณะของตลาด พ.ศ. 2551 ตลาดประเภทท่ี 1 
 ข(อ 6 ตลาดประเภทท่ี 1 ต(องมีส&วนประกอบของสถานท่ีและสิ่งท่ีปลูกสร(าง คือ อาคาร สิ่งปลูกสร(าง
สําหรับผู(ขายของ ท่ีขนถ&ายสินค(า ห(องส(วม ท่ีปIสสาวะ อ&างล(างมือ ท่ีเก็บรวบรวมหรือท่ีรองรับมูลฝอย และท่ีจอด
ยานพาหนะ ตามท่ีกําหนดไว(ส&วนนี้ 
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 ข(อ 7 อาคารสิ่งปลูกสร(างสําหรับผู(ขายของต(องมีและเป>นไปตามหลักเกณฑBและสุขลักษณะ ดังต&อไปนี้ 
 1. ถนนรอบอาคารตลาดกว(างไม&น(อยกว&า 4 เมตร และมีทางเข(าออกบริเวณตลาดกว(างไม&น(อยกว&า 4 
เมตร อย&างน(อยหนึ่งทาง 
 2. ตัวอาคารตลาดทําด(วยวัสดุถาวร ม่ันคง และแข็งแรง 
 3. หลังคาสร(างด(วยวัสดุทนไฟ และแข็งแรงทนทาน ความสูงของหลังคาต(องมีความเหมาะสมกับการ
ระบายอากาศของตลาดนั้น 
 4. พ้ืนทําด(วยวัสดุถาวร แข็งแรง ไม&ดูดซึมน้ํา เรียบ ล(างทําความสะอาดง&าย ไม&มีน้ําขังและไม&ลื่น 
 5. ทางเดินภายในอาคารมีความกว(างไม&น(อยกว&า 2 เมตร 
 6. เครื่องก้ันหรือสิ่งกีดขวางทําด(วยวัสดุถาวร และแข็งแรง สามารถปGองกันสัตวB เช&น สุนัข มิให(เข(าไปในตลาด 
 7. การระบายอากาศในตลาดเพียงพอ เหมาะสม และไม&มีกลิ่นเหม็นอับ 
 8. ความแข็งของแสงสว&างในอาคารตลาดไม&น(อยกว&า 200 ลักซB 
 9. แผงจําหน&ายสินค(าประเภทอาหารทําด(วยวัสดุถาวร เรียบ มีความลาดเอียง และทําความสะอาดง&าย 
มีความสูงจากพ้ืนไม&น(อยกว&า 60 เซนติเมตร มีพ้ืนท่ีไม&น(อยกว&า 1.5 ตารางเมตร และมีทางเข(าออกสะดวก โดยมี
ท่ีนั่งสําหรับผู(ขายของแยกต&างหากจากแผง 
 10. น้ําประปาหรือน้ําสะอาดแบบระบบท&ออย&างเพียงพอสําหรับล(างสินค(าหรือล(างมือ ท้ังนี้ ต(องวางท&อใน
ลักษณะท่ีปลอดภัย ไม&เกิดการปนเป��อนจากน้ําโสโครก ไม&ติดหรือทับท&อระบายน้ําเสียหรือสิ่งปฏิกูล โดย 
  (ก) มีท่ีล(างอาหารสดอย&างน(อย 1 จุด และในแต&ละจุดต(องมีก�อกน้ํา ไม&น(อยกว&า 3 ก�อก กรณีท่ีแผง
จําหน&ายอาหารสดต้ังแต& 30 แผงข้ึนไป ต(องจัดให(มีท่ีล(างอาหารสด 1 จุดต&อจํานวนแผง จําหน&ายอาหารสดทุก 
30 แผง เศษของ 30 แผง ถ(าเกิน 15 แผง ให(ถือเป>น 30 แผง 
  (ข) มีก�อกน้ําประจําแผงจําหน&ายอาหารประเภทเนื้อสัตวBชําแหละ และแผงจําหน&ายอาหารประเภทปรุงสําเร็จ 
  (ค) มีท่ีเก็บสํารองน้ําในปริมาณเพียงพอและสะดวกต&อการใช( กรณีท่ีแผงจําหน&ายอาหารสดต้ังแต& 
50 แผงข้ึนไป ต(องจัดให(มีน้ําสํารองอย&างน(อย 5 ลูกบาศกBเมตรต&อจํานวนแผงจําหน&ายอาหารสดทุก 100 แผง 
เศษของ 100 แผง ถ(าเกิน 50 แผง ให(ถือเป>น 100 แผง 

มาตรฐานของตลาดประเภทท่ี 1 (ตล 1) 
 กระทรวงสาธารณสุขโดยคําแนะนําของคณะกรรมการสาธารณสุขได(ออกกฎกระทรวง ฉบับท่ี 4 (พ.ศ. 
2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 กําหนดหลักเกณฑ9สุขลักษณะของตลาด ซ่ึง
เจ(าของตลาดจะต(องปรับปรุงตลาดให(ถูกสุขลักษณะตามหลักเกณฑBท่ีกําหนดไว(ในกฎกระทรวง ดังนั้น เพ่ือเป>นการส&งเสริม
การพัฒนาตลาดประเภทท่ี 1 ให(ได(มาตรฐานตามท่ีกําหนดไว(ในกฎกระทรวงว&าด(วยสุขลักษณะของตลาด พ.ศ. 2551  

หลักเกณฑ9มาตรฐานตลาดสด น�าซ้ือ มี 3 ด(าน ได(แก� 
 ด(านท่ี 1 สุขาภิบาลสิ่งแวดล(อม (Environmental health) 
 ด(านท่ี 2 ความปลอดภัยอาหาร (Food safety) 
 ด(านท่ี 3 การคุ(มครองผู(บริโภค (Consumer Protection) 
 เม่ือเจ(าของตลาดท่ีเข(าร&วมโครงการสามารถปรับปรุงตลาดได(ตามหลักเกณฑBมาตรฐานจะได(รับปGาย
รับรองมาตรฐานตลาดสด น&าซ้ือ ซ่ึงมีมาตรฐานอยู& 2 ระดับ คือ 1) ระดับดี (3 ดาว) 2) ระดับดีมาก (5 ดาว) 

เกณฑ9การรับรองมาตรฐานตลาดสด น�าซ้ือ 
 ต(องผ&านเกณฑBมาตรฐาน ท้ัง 3 ด(าน 
 *** มาตรฐานระดับดี 
  1. ต(องผ&านเกณฑBมาตรฐานด(านสุขาภิบาลสิ่งแวดล(อม 17 ข(อ 
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  2. ต(องผ&านเกณฑBด(านความปลอดภัยของอาหารทุกข(อ 
  3. ต(องผ&านเกณฑBด(านการคุ(มครองผู(บริโภค 
 ***** มาตรฐานระดับดีมาก 
  1. ต(องผ&านเกณฑBมาตรฐานด(านสุขาภิบาลสิ่งแวดล(อมระดับดี (ข(อ 1-17) และต(องผ&านเกณฑB
มาตรฐานด(านสุขาภิบาลสิ่งแวดล(อม ข(อ 18-40 อีกอย&างน(อย 18 ข(อข้ึนไป 
  2. ต(องผ&านเกณฑBด(านความปลอดภัยของอาหารทุกข(อ 
  3. ต(องผ&านเกณฑBด(านการคุ(มครองผู(บริโภค 

เกณฑ9การพิจารณาในการรบัรองตลาดสด น�าซ้ือ 
 ด(านท่ี 1 ด(านสุขาภิบาลส่ิงแวดล(อม (Environmental Health) ผ�านเกณฑ9การประเมิน 8 หมวด ดังนี้ คือ 
(1) สุขลักษณะท่ัวไปของตลาด (2) การจัดการมูลฝอย (3) การจัดการน้ําด่ืม น้ําใช( (4) การจัดการน้ําเสีย (5) การ
จัดการสิ่งปฏิกูล (6) การปGองกัน ควบคุมสัตวBพาหะนําโรค (7) การจัดการบริหารด(านสิ่งแวดล(อม (8) สุขวิทยา
ส&วนบุคคลของผู(ขายของ และผู(ช&วยขายของในตลาด 
 ด(านท่ี 2 ด(านความปลอดภัยอาหาร (Food Safety) แผงจําหน&ายอาหารร(อยละ 80ในตลาดสดผ&าน
เกณฑBการตรวจสอบสารปนเป��อน ผ&านการตรวจไม&พบสารปนเป��อน 5 ชนิด ได(แก& ฟอรBมาลิน, สารกันรา,สารบอ
แรกซB, สารฟอกขาว และยาฆ&าแมลง ตรวจพบในเกณฑBท่ีปลอดภัย สุ&มตรวจตัวอย&าง จํานวน 2 ครั้งต&อป� 
 ด(านท่ี 3 ด(านการคุ(มครองผู(บริโภค (Consumer Protection) 
  3.1 จัดให(มีสถานท่ีจัดบอรBดให(ความรู(แก&ผู(บริโภคในเรื่องท่ีเ ก่ียวกับอาหารปลอดภัย 
โภชนาการ และสุขลักษณะของตลาด 
  3.2 จัดให(มีจุดทดสอบสารปนเป��อนท่ีเป>นอันตรายต&อสุขภาพ 5 ชนิด (ฟอรBมาลิน, สารกันรา, 
สารบอแรกซB, สารฟอกขาว, ยาฆ&าแมลง) และมีการสนับสนุนบริการการตรวจจากหน&วยงานท่ีเก่ียวข(อง 
  3.3 จัดให(มีเครื่องชั่งกลางท่ีได(มาตรฐานไว(บริการผู(บริโภคในตลาดอย&างน(อย 1 จุด และติด
ปGายบอกไว(ชัดเจน 

มาตรฐานด(านสุขาภิบาลส่ิงแวดล(อม  จํานวน 40 ข(อ 
 1. ภายในตัวตลาดมีการระบายอากาศอย&างเพียงพอ ไม&ร(อนอบอ(าว หรืออับทึบ 
 2. มีการจัดการ ดูแล และควบคุมบริ เวณแผง ทางเดิน ถนน ท่ี ต้ังรองรับมูลฝอยสาธารณะ                                                   
และท่ีตั้งท่ีรวบรวมมูลฝอยให(สะอาดเรียบร(อยอยู&เสมอ 
 3. ตลาดและบริเวณโดยรอบไม&มีน้ําขังเฉอะแฉะ 
 4. รางระบายน้ําเสียภายในตลาดเป>นชนิดรางเปpด  สําหรับรางระบายน้ํารอบตลาดสดมีฝาปpด ท่ีเปpดทํา
ความสะอาดได( และสามารถระบายน้ําได(ไม&มีน้ําขัง ไม&อุดตัน 
 5.  ภายในห(องส(วมไม&มีกลิ่นเหม็น  และมีการระบายอากาศดี 
 6. ระบบเก็บกักอุจจาระถูกสุขลักษณะ ไม&ชํารุด 
 7. มีการทําความสะอาดตลาดเป>นประจําทุกวัน 
 8. มีน้ําใช(ท่ีสะอาดไว(บริการอย&างเพียงพอ 
 9. ห(องส(วมแยกเพศ ชาย – หญิง ออกจากกัน เป>นสัดส&วน 
 10. มีการจัดวางสินค(า สิ่งของ วัสดุอุปกรณBเป>นระเบียบเรียบร(อย ไม&ให(เกะกะ รกรุงรัง และไม&กีดขวางทางเดิน 
 11. สินค(าประเภทอาหารและเครื่องใช(ท่ีเก่ียวกับอาหาร จะต(องวางสูงจากพ้ืนไม&น(อยกว&า 60 ซม. 
 12. ให(มีการล(างตลาดตามหลักการสุขาภิบาล อย&างน(อยเดือนละ 1 ครั้ง 
 13. มีท่ีรองรับมูลฝอยสาธารณะท่ีถูกหลักสุขาภิบาลอย&างเพียงพอ และทําความสะอาดอยู&เสมอ 



๑๑๘ 
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 14. มีการดักมูลฝอยและบ&อดักไขมันก&อนปล&อยลงสู&แหล&งน้ําสาธารณะ หรือออกสู&สิ่งแวดล(อม 
 15. โครงสร(างอาคารตลาดมีความม่ันคง แข็งแรง ไม&ชํารุด พ้ืนตลาดทําด(วยวัสดุถาวร ไม&ลื่นทําความ
สะอาดง&าย 
 16. มีการจัดการควบคุมปGองกันสัตวBและแมลงพาหะนําโรค ไม&ให(รบกวนและก&อความรําคาญ 
 17. มีผู(ดูแลรับผิดชอบในการรักษาความสะอาด ความเป>นระเบียบเรียบร(อย และความปลอดภัยของตลาด 
 18. แผงขายสินค(ามีความเข(มของแสงสว&างไม&น(อยกว&า 200 ลักซB 
 19. แผงขายสินค(าทําด(วยวัสดุถาวร เรียบ ทําความสะอาดง&าย และสูงจากพ้ืนไม&น(อยกว&า 60 ซม. และ
ไม&เป>นแหล&งอาศัยของสัตวB แมลงพาหะนําโรค 
 20. จัดให(มีหมายเลขแผง ชื่อท่ีอยู&ของผู(ขายของ ติดต้ังประจําแผง และมองเห็นชัดเจน 
 21. ท่ีรองรับมูลฝอยประจําแผงท่ีถูกหลักสุขาภิบาล และทําความสะอาดอยู&เสมอ 
 22. ท่ีรวบรวมมูลฝอยท่ีถูกหลักสุขาภิบาลอย&างเพียงพอ และทําความสะอาดอยู&เสมอ 
 23. จัดให(มีท่ีเก็บน้ําสํารองไว(ให(เพียงพอต&อการใช(ในแต&ละวัน 
 24. ห(องส(วมชาย-หญิง ท่ีปIสสาวะชาย อ&างล(างมือพร(อมสบู& ต(องสะอาด ใช(การได( มีจํานวนเพียงพอ 
และต้ังอยู&ในท่ีเหมาะสม 
 25. มีผู(ทําความสะอาดห(องส(วม อย&างน(อย 2 ครั้ง 
 26. บริเวณห(องส(วม มีท่ีรองรับมูลฝอยทําด(วยวัสดุแข็งแรง ไม&รั่วซึม และมีฝาปpด 
 27. มีการปGองกัน ควบคุมสัตวB และแมลงพาหะนําโรค อย&างน(อยป�ละ 2 ครั้ง 
 28. มีสัตวBและแมลงพาหะนําโรคไม&เกินเกณฑBมาตรฐาน 
 29. มีการจัดการจําหน&ายสินค(าแต&ละประเภทเป>นหมวดหมู& ไม&ปะปนกัน 
 30. มีชนิดและจํานวนเครื่องดับเพลิงท่ีเหมาะสมใช(การได( ติดต้ังในบริเวณท่ีเห็นง&ายและสะดวกต&อการ
นํามาใช(งาน 
 31. จัดให(มีการบํารุงรักษาโครงสร(างต&างๆ ภายในตลาดให(อยู&ในสภาพท่ีใช(งานได(อย&างปลอดภัยและถูก
สุขลักษณะ 
 32. มีการอํานวยความสะดวกด(านระบบจราจร 
 33. ผู(ขายของและผู(ช&วยขายของต(องแต&งกายเรียบร(อย มีสุขวิทยาส&วนบุคคลท่ีดี 
 34. ผู(ขายของและผู(ช&วยขายของต(องปฏิบัติให(ถูกสุขลักษณะในการใช(กรรมวิธีในการปรุงประกอบและ
จําหน&ายอาหาร 
 35. จัดให(มีตู(แสดงความคิดเห็นจากประชาชน 
 36. ทางเดินภายในอาคารตลาด มีความกว(างไม&น(อยกว&า 2 ม. 
 37. มีการแยกประเภทมูลฝอยเป>นมูลฝอยสด และมูลฝอยท่ัวไป 
 38. มีกลุ&ม/ ชมรมผู(ประกอบการตลาด ผู(ขายของ ผู(ช&วยขายของ ผู(บริโภค หรืออ่ืนๆ เช&น กิจกรรมการ
ออกกําลังกาย 
 39. จัดให(มีการฝ�กอบรมผู(ขายของ และผู(ช&วยขายในตลาดในด(านอนามัยสิ่งแวดล(อม/ สุขภาพอนามัย 
 40. น้ําเสียท่ีผ&านออกจากระบบจะต(องได(มาตรฐาน (สําหรับตลาดท่ีมีขนาดพ้ืนท่ีต้ังแต& 2,500 ตร.ม. ข้ึนไป) 
ด(านการคุ(มครองผู(บริโภค 
 มีจุดให(บริการ 3 จุด คือ  จุดให(ความรู(  จุดทดสอบสารปนเป��อน และ จุดเครื่องชั่งกลาง ด(านความ
ปลอดภัยอาหาร 
 

 



๑๑๙ 
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กลุ&มอาหารท่ีควรเก็บตรวจ โดยจําแนกตามชนิดสารเคมี 

 
ด(านความปลอดภัยอาหาร แผงจําหน&ายอาหารร(อยละ 80 ในตลาดสดต(องผ&านเกณฑBการทดสอบสาร

ปนเป��อน ตรวจไม&พบสารปนเป��อน 5 ชนิด  คือ บอแรกซB  ฟอรBมาลีน  สารฟอกขาว  สารกันรา  ยาฆ&าแมลงตรวจ
พบในเกณฑBท่ีปลอดภัย 
โดย  สํานักสุขาภิบาลอาหารและน้ํา กรมอนามัย  วันท่ี 1 ธันวาคม 2557 

 
 

ตัวช้ีวัดโครงการบูรณาการระบบบริหารจัดการความปลอดภัยอาหารในส�วนภูมิภาค 
 

ตัวช้ีวัดท่ี 1 ระดับความสําเร็จของร(านอาหารและแผงลอยจําหน&ายอาหารผ&านเกณฑBมาตรฐาน 
คํานิยาม “ร(านอาหารและแผงลอยจําหน&ายอาหารผ&านมาตรฐาน” หมายถึง ร(านอาหาร แผงลอยจําหน&ายอาหาร

ท่ีผ&านเกณฑBมาตรฐานสุขาภิบาลอาหารของกรมอนามยัตามเกณฑBร(านอาหาร 15 ข(อ แผงลอยจําหน&าย
อาหาร 12 ข(อหรือเกณฑBมาตรฐานของท(องถ่ิน เพ่ือให(ประชาชนบริโภคอาหารท่ีปลอดภัย 
“ ระดับความสําเร็จของร(านอาหาร แผงลอยจําหน&ายอาหาร ” หมายถึง ระดับความสําเร็จของการ
ดําเนินงานของควบคุม กํากับ ดูแลหรือเฝGาระวัง ร(านอาหาร แผงลอยจําหน&ายอาหาร ทุกเขตท่ี
ดําเนินการตามตัวช้ีวัดท่ีกําหนด  

เกณฑ9เปaาหมาย ร(านอาหารและแผงลอยจําหน�ายอาหารผ�านมาตรฐาน โครงการสุขาภิบาลอาหาร ส�งเสริมการ
ท�องเท่ียวสนับสนุนเศรษฐกจิไทย (อาหารสะอาด รสชาติอร�อย        Clean Food Good Taste)  
ร(อยละ 80 

ประชากรกลุ�มเปaาหมาย ร(านอาหารและแผงลอยจําหน�ายอาหารท่ีได(รับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ(งจากองค9กร
ปกครองส�วนท(องถิ่นในการประกอบกิจการ  

วิธีการจัดเก็บข(อมลู นิเทศ และติดตามประเมินผลงาน หรือสํารวจข(อมูล 
แหล�งข(อมลู เขตสุขภาพ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด เทศบาลนคร/เมือง 
รายการข(อมลู 1 ผลรวมระดับความสําเร็จของเขต/จังหวัด 
รายการข(อมลู 2 จํานวนเขตสุขภาพ 
สูตรคํานวณตัวชี้วัด     ผลรวม (ระดับความสําเร็จของเขตสุขภาพ) 

             จํานวนเขตสุขภาพท้ังหมด 
ระยะเวลาประเมินผล 2 ครั้ง/ป� (ประเมินผลภาพรวม)  
รายละเอียดข(อมูลพ้ืนฐาน ร(านอาหารผ&านเกณฑBร(อยละ 84.16 แผงลอยผ&านเกณฑBร(อยละ 86.18 

 (ข(อมูล 30 กันยายน 2557 ) 
เกณฑ9การประเมิน รอบ 6 เดือน (เมษายน) และ รอบ 12 เดือน (กันยายน) 
วิธีการประเมินผล การนิเทศงาน 
เอกสารสนับสนุน: คู&มือแนวทางการดําเนินงานร(านอาหารและแผงลอยจําหน&ายอาหารผ&านมาตรฐาน  

Clean Food Good Taste   

1. บอแรกซ9 เน้ือสัตวB ผลิตภัณฑBท่ีทําจากเน้ือสตัวB และอ่ืน ๆ เช&น หมูสด หมูบด ปลาบด ทอดมัน  ไส(
กรอก แปGงกรุบ ทับทิมกรอบ ผลไม(ดอง เป>นต(น 

2. ฟอร9มาลิน อาหารทะแลสด ผักสด ผลไม(สด เน้ือสัตวBสด เช&น สไบนาง (ผ(าข้ีริ้ว) ปลาหมึกกรอบ 
(ปลาหมึกแช&ด&าง หรือปลาหมึกเยน็ตาโฟ) เป>นต(น 

3. สารฟอกขาว ถ่ัวงอก ขิงซอย ยอดมะพร(าว กระท(อน หน&อไม(ดอง นํ้าตาลมะพร(าว ทุเรียนกวน เป>นต(น 

4. สารกันรา มะม&วงดอง ผักดอง ผลไม(ดอง เป>นต(น 
5. ยาฆ�าแมลง ผักสด ผลไม(สด ปลาแห(ง เป>นต(น 



๑๒๐ 
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ผู(ให(ข(อมลูทางวิชาการ/ 
ผู(ประสานงานจัดทํารายงาน 

นางนภพรรณ นันทพงษB 
นายธนชีพ พีระธรณิศรB 

โทร. 0-2590-4177  มือถือ 081-9355819 
โทร. 0-2965-9730  มือถือ 081-8212681 

หน�วยงานประมวลผลและ
จัดทําข(อมูล 
(ระดับส�วนกลาง) 

นายธนชีพ พีระธรณิศรB ผู(อํานวยการ สํานักส&งเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย สป.  
โทรศัพทB 0-2965-9730  โทรสาร 0 2588 3020 มือถือ 081-821 2681  
E-mail : foodsafety_moph@hotmail.com / www.foodsafetythailand.net   

ผู(รับผิดชอบการรายงานผล ผู(รับผิดชอบอาหารปลอดภัย สํานักสาธารณสุขจังหวัด 

 
ตัวช้ีวัดท่ี 2 

 
ระดับความสําเร็จของตลาดสดประเภทท่ี 1 ผ&านเกณฑBมาตรฐานตลาดสดน&าซ้ือ  

คํานิยาม “ตลาดสดประเภทท่ี 1 ผ&านเกณฑBมาตรฐาน” หมายถึง ตลาดสดประเภทท่ี 1 ท่ีผ&านเกณฑBมาตรฐานตลาดสดน&าซ้ือ
ระดับดีและระดับดีมากของกรมอนามัยเพ่ือให(ประชาชนบริโภคอาหารท่ีปลอดภัย 
“ ระดับความสําเร็จของตลาดสดประเภทท่ี 1 ผ&านเกณฑBมาตรฐาน” หมายถึง ระดับความสําเร็จของ
การดําเนินงานของควบคุม กํากับ ดูแลหรือเฝGาระวัง ตลาดสดประเภท 1  ทุกเขตท่ีดําเนินการตาม
ตัวช้ีวัดท่ีกําหนด  

เกณฑ9เปaาหมาย ตลาดสดประเภทท่ี 1 ผ&านเกณฑBมาตรฐานตลาดสดน&าซ้ือ ร(อยละ 100 

ประชากรกลุ�มเปaาหมาย ตลาดสดประเภทท่ี 1 ท่ีได(รับใบอนุญาตจากองคBกรปกครองส&วนท(องถ่ินในการประกอบกิจการ 
วิธีการจัดเก็บข(อมลู นิเทศ และติดตามประเมินผลงาน หรือสํารวจข(อมูล 
แหล�งข(อมลู เขตสุขภาพ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด เทศบาลนคร/เมือง 
รายการข(อมลู 1 ผลรวมระดับความสําเร็จของเขต/จังหวัด 
รายการข(อมลู 2 จํานวนเขตสุขภาพ 
สูตรคํานวณตัวชี้วัด     ผลรวม (ระดับความสําเร็จของเขตสุขภาพ) 

             จํานวนเขตสุขภาพท้ังหมด 
ระยะเวลาประเมินผล 2 ครั้ง/ป� (ประเมินผลภาพรวม)  
รายละเอียดข(อมูลพ้ืนฐาน ตลาดสดประเภท 1 ผ&านเกณฑBร(อยละ 86.47 (ข(อมลู 30 กันยายน 2557 ) 
เกณฑ9การประเมิน รอบ 6 เดือน (เมษายน) และ รอบ 12 เดือน (กันยายน) 
วิธีการประเมินผล การนิเทศงาน 
เอกสารสนับสนุน: คู&มือแนวทางการดําเนินงานตลาดสดประเภทท่ี 1 ผ&านเกณฑBมาตรฐานตลาดสดน&าซ้ือ   
ผู(ให(ข(อมลูทางวิชาการ/ 
ผู(ประสานงานจัดทํารายงาน 

นางนภพรรณ นันทพงษB 
นายธนชีพ พีระธรณิศรB 

โทร. 0-2590-4177  มือถือ 081-9355819 
โทร. 0-2965-9730  มือถือ 081-8212681 

หน�วยงานประมวลผลและ
จัดทําข(อมูล 
(ระดับส�วนกลาง) 

นายธนชีพ พีระธรณิศรB ผู(อํานวยการ สํานักส&งเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย สป.  
โทรศัพทB 0-2965-9730  โทรสาร 0 2588 3020 มือถือ 081-821 2681  
E-mail : foodsafety_moph@hotmail.com / www.foodsafetythailand.net   

ผู(รับผิดชอบการรายงานผล ผู(รับผิดชอบอาหารปลอดภัย  สํานักสาธารณสุขจังหวัด 
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Value Chain : ความปลอดภัยอาหารในส่วนภูมภิาค

ต้นนํ"า กลางนํ"า ปลายนํ"า

1. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
(สํานักมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร
แห่งชาติ, กรมปศุสัตว,์ กรมประมง, กรม
วิชาการเกษตร)

- GAP
- Q Mark

2. กระทรวงสาธารณสุข (สํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา)

- GMP
- Primary GMP                      

      (โรงงานประกอบ/แปรรูปอาหาร)

1. กระทรวงสาธารณสุข
( สํ า นัก ส่ ง เ ส ริ ม แ ล ะ ส นับ ส นุ น อ า ห า ร ป ล อ ด ภัย ,               
กรมอนามัย, สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา , 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย,์ กรมควบคุมโรค)
           -  กาํหนดมาตรฐานตลาดสดน่าซื9อ ประกอบดว้ย 
                 1. มาตรฐานดา้นสุขาภิบาลสิ=งแวดลอ้ม
                 2. มาตรฐานดา้นอาหารปลอดภยั
                 3. มาตรฐานดา้นการคุม้ครองผูบ้ริโภค
                       (กระทรวงพาณิชย)์
2. กระทรวงมหาดไทย
           -  องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ=น (อปท.) ออกเทศ
บญัญตัิ หรือขอ้กาํหนดออกครอบคลุมตลาดสดประเภทที= 1

3. กระทรวงพาณชิย์
           - เครื=องชั=งกลาง
           - มาตรฐานราคาสินคา้
           - การสนบัสนุนการปรับปรุงมาตรฐาน

1. กระทรวงสาธารณสุข
(สํานักส่งเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย,  
กรมอนามยั, สาํนกังานคณะกรรมการอาหารและยา
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย,์ กรมควบคุมโรค)
          - กาํหนดมาตรฐานตามโครงการสุขาภิบาล
อาหาร ส่งเสริมการท่องเที=ยว สนบัสนุนเศรษฐกิจ
ไทย  (CFGT)
2. กระทรวงมหาดไทย 
          - อปท. ออกเทศบญัญตัิและขอ้กาํหนด
ควบคุมดูแลร้านอาหารและแผงลอย

3. กระทรวงอื:นๆ
          - กาํหนดมาตรฐานใหร้้านอาหารและแผง
ลอยตามบทบาทหนา้ที=

อาหารผลติในประเทศ + นําเข้า
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แบบติดตามแนวทางการดําเนินการของจังหวัด (ตุลาคม-ธันวาคม 2557) 
ทุกจังหวัดประเมินตนเองก�อนการลงตรวจราชการรอบท่ี 1 (Project and Progress Review) 

 
ประเด็นนโยบาย   : การดําเนินตามกรอบประชาคมอาเซียน ปD 2558 
ประเด็น : การเสริมสร(างความสามารถในการแข�งขันของสินค(าและบริการ ด(าน พัฒนาสินค(า บริการ และ

ป/จจัยสนับสนุน 
1. โครงการบูรณาการระบบบริหารจัดการความปลอดภัยอาหารในส�วนภูมิภาค 
หน&วยงานท่ีรับผิดชอบ............................................ เขตสุขภาพท่ี...............…………จังหวัด.................................. 

 
ประเด็นการตรวจ 

(1) 
กิจกรรมท่ีจังหวัดต(องดําเนินการ 

(2) 
แนวทางการดําเนินการ

ของจังหวัด 
(3) 

ป/ญหา/อุปสรรค 
(4) 

ตัวชี้วัดท่ี 1 
     ร(านอาหารและแผงลอย
จําหน&ายอาหารผ&านมาตรฐาน 
โครงการสุขาภิบาลอาหาร 
ส&งเสริมการท&องเท่ียว สนับสนุน
เศรษฐกิจไทย (อาหารสะอาด 
รสชาติอร&อย Clean Food 
Good Teste = CFGT)  
ร(อยละ 80 
 

 

 
 
ตัวชี้วัดท่ี 2 
     ตลาดสดประเภทท่ี 1 ผ&าน
เกณฑBมาตรฐานตลาดสดน&าซ้ือ  
ร(อยละ 100 
 แหล�งข(อมูล 
เขตสุขภาพ/ สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด เทศบาล
นคร/เมือง 
 
 
 
 
 

 
ก. ตรวจทางด(านกายภาพ 
   1. ร(านอาหาร : ผ&านเกณฑBทางกายภาพของ
กรมอนามัย 15 ข(อ 
   2. แผงลอยจําหน&ายอาหาร : ผ&านเกณฑBทาง
กายภาพของกรมอนามัย 12 ข(อ 
ข. ตรวจทางด(านชีววิทยา 
   เกณฑBทางแบคทีเรีย : ผ&านเกณฑBทางแบคทีเรีย
ร(อยละ 90 โดยการตรวจด(วยนํ้ายา SI-2 จํานวน 
10 ตัวอย&าง/ ครั้ง คือ 
      - อาหาร 5 ตัวอย&าง  
      - ภาชนะ 3 ตัวอย&าง  
      - มือผู(สัมผัสอาหาร 2 ตัวอย&าง 
 
มาตรฐานของตลาดสดน�าซ้ือ 
     ตลาดประเภทท่ี 1 (ตล 1) 
     กระทรวงสาธารณสุขโดยคําแนะนําของ
คณะกรรมการสาธารณสุขได(ออกกฎกระทรวง 
ฉบับท่ี 4 (พ.ศ. 2542) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
กําหนดหลักเกณฑBสุขลักษณะของตลาด ซ่ึง
เจ(าของตลาดจะต(องปรบัปรุงตลาดให(ถูก
สุขลักษณะตามหลักเกณฑBท่ีกําหนดไว(ใน
กฎกระทรวง ดังน้ัน เพ่ือเป>นการส&งเสริมการ
พัฒนาตลาดประเภทท่ี 1 ให(ได(มาตรฐานตามท่ี
กําหนดไว(ในกฎกระทรวงว&าด(วยสขุลักษณะของ
ตลาด พ.ศ. 2551 หลักเกณฑBมาตรฐานตลาดสด 
น&าซ้ือ มี 3 ด(าน ได(แก&  
     - ด(านท่ี 1 สุขาภิบาลสิ่งแวดล(อม 
(Environmental health)  
     - ด(านท่ี 2 ความปลอดภัยอาหาร (Food 

  

แบบ PPR๑ 
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ประเด็นการตรวจ 
(1) 

กิจกรรมท่ีจังหวัดต(องดําเนินการ 
(2) 

แนวทางการดําเนินการ
ของจังหวัด 

(3) 

ป/ญหา/อุปสรรค 
(4) 

safety)  
     - ด(านท่ี 3 การคุ(มครองผู(บรโิภค (Consumer 
Protection) 
เมื่อเจ(าของตลาดท่ีเข(าร&วมโครงการสามารถปรับปรุง
ตลาดได(ตามหลักเกณฑBมาตรฐานจะได(รับปGายรับรอง
มาตรฐานตลาดสดน&าซ้ือ ซ่ึงมีมาตรฐานอยู& 2 ระดับ คือ     
     - ระดับดี (3 ดาว) 
     - ระดับดมีาก (5 ดาว) 
เกณฑ9การรับรองมาตรฐานตลาดสด น�าซ้ือ ต(องผ�าน
เกณฑ9มาตรฐาน ท้ัง 3 ด(าน 
    * มาตรฐานระดับดี 
       1. ต(องผ&านเกณฑBมาตรฐานด(านสุขาภบิาล
สิ่งแวดล(อม 17 ข(อ 
       2. ต(องผ&านเกณฑBด(านความปลอดภัยของ
อาหารทุกข(อ 
       3. ต(องผ&านเกณฑBด(านการคุ(มครองผู(บรโิภค 
   * มาตรฐานระดับดีมาก 
      1. ต(องผ&านเกณฑBมาตรฐานด(านสุขาภิบาล
สิ่งแวดล(อมระดับดี (ข(อ 1-17) และต(องผ&านเกณฑB
มาตรฐานด(านสุขาภิบาลสิ่งแวดล(อม ข(อ 18-40 อีก
อย&างน(อย 18 ข(อข้ึนไป 
      2. ต(องผ&านเกณฑBด(านความปลอดภัยของ
อาหารทุกข(อ 
      3. ต(องผ&านเกณฑBด(านการคุ(มครองผู(บรโิภค 
    เกณฑ9การพิจารณาในการรับรองตลาดสด 
น�าซ้ือ 
      ด(านท่ี 1 ด(านสุขาภิบาลสิ่งแวดล(อม 
(Environmental Health) ผ�านเกณฑ9การ
ประเมิน 8 หมวด ดังน้ีคือ  
        1. สุขลักษณะท่ัวไปของตลาด 
        2. การจัดการมูลฝอย 
        3. การจัดการนํ้าดื่ม นํ้าใช( 
        4. การจัดการนํ้าเสีย 
        5. การจัดการสิ่งปฏิกูล 
        6. การปGองกัน ควบคุมสัตวBพาหะนําโรค 
        7. การจัดการบริหารด(านสิ่งแวดล(อม 
        8. สุขวิยาส&วนบุคคลของผู(ขายของและ
ผู(ช&วยขายของในตลาด 
      ด(านท่ี 2 ด(านความปลอดภัยอาหาร 
(Food Safety) แผงจําหน�ายอาหารผ�านเกณฑ9
การตรวจสอบสารปนเปqrอน ดังน้ี 
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ประเด็นการตรวจ 
(1) 

กิจกรรมท่ีจังหวัดต(องดําเนินการ 
(2) 

แนวทางการดําเนินการ
ของจังหวัด 

(3) 

ป/ญหา/อุปสรรค 
(4) 

       ตรวจไม&พบสารปนเป��อน 5 ชนิด ได(แก& 
ฟอรBมาลิน, สารกันรา, สารบอแรกซB, สารฟอกขาว 
และยาฆ&าแมลงตรวจพบในเกณฑBท่ีปลอดภัย  
      สุ�มตรวจตัวอย�างร(อยละ80 ของแผง
จําหน&ายอาหารในตลาด จํานวน 2 ครั้งต&อป�                        
      ด(านท่ี 3 ด(านการคุ(มครองผู(บริโภค 
Consumer Protection) 
      1. จัดให(มีสถานท่ีจัดบอรBดให(ความรู(แก&
ผู(บริโภคในเรื่องท่ีเก่ียวกับอาหารปลอดภัย 
โภชนาการ และสุขลักษณะของตลาด 
      2. จัดให(มีจุดทดสอบสารปนเป��อนท่ีเป>น
อันตรายต&อสุขภาพ 5 ชนิด (ฟอรBมาลิน,        
สารกันรา, สารบอแรกซB, สารฟอกขาว, ยาฆ&า
แมลง) และมีการสนับสนุนบริการการตรวจจาก
หน&วยงานท่ีเก่ียวข(อง 
      3. จัดให(มีเครื่องช่ังกลางท่ีได(มาตรฐานไว(
บริการผู(บริโภคในตลาดอย&างน(อย 1 จุด และติด
ปGายบอกไว(ชัดเจน 

 
����ข(อเสนอแนะ(ในพ้ืนท่ี)  

…………………………………………………………………………….…………………………………..........………………………………………………
……………………………………………………………………..…………………………………………………………………. 
����ข(อเสนอแนะระดับนโยบาย  

…………………………………………………………………………….…………………………………..........………………………………………………
…………………………………………………………………………..……………………………………………………………. 
 
หมายเหตุ   กรอกข(อมูลเสร็จแล(วส&งภายในวันท่ี 15 มกราคม 2558 ไปท่ี 
1. ผู(รับผิดชอบโครงการระดับกรม  

1.1 นายธนชีพ พีระธรณิศรB   ผู(อํานวยการสํานักส&งเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย สป. 
      โทร. 0 2965 9730  โทรสาร 0 2588 3020 มือถือ 081 821 2681      
      E-mail : foodsafety_moph@hotmail.com 

    1.2 นายสันติ  ซิมพัฒนานนทB  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษสํานักสุขาภิบาลอาหารและน้ํา  
          กรมอนามัย  โทรศัพทB/โทรสาร 0 2590 4188  มือถือ 089 891 8189   
          E-mail : santi.s@anamai.mail.go.th  
2. สํานักตรวจและประเมินผล 

น.ส.ขวัญแก(ว  จันทรวิเชียร  นักวิเคราะหBนโยบายและแผนปฏิบัติการ 
     โทร. 0 2590 1602  โทรสาร 0 2590 1020  มือถือ 089 939 7371  
     E-mail : hush01hush@hotmail.com 
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2. โครงการพัฒนามาตรฐานการผลิตอาหารแปรรูปท่ีบรรจุในภาชนะพร(อมจําหน�าย
เข(าสู�มาตรฐาน Primary GMP ปDงบประมาณ 2558 

 
1. หลักการและเหตุผล  
 ตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขได(ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับท่ี 342) พ.ศ.2555 เรื่อง วิธีการ
ผลิตเครื่องมือเครื่องใช(ในการผลิต และเก็บรักษาอาหารแปรรูปพร(อมจําหน&าย หรือ “Primary GMP” เป>นหลักเกณฑB
วิธีการท่ีดีในการผลิตข้ันต(นสําหรับกลุ&มอาหารพร(อมปรุงและอาหารสําเร็จรูปพร(อมบริโภคทันที และกลุ&มอาหารท่ัวไป 
ท่ียังไม&ได(ถูกบังคับให(ปฏิบัติตามเกณฑB GMP ส&วนใหญ& ได(แก& อาหารท่ัวไปท่ีเป>นของฝาก อาหารพ้ืนเมือง วิสาหกิจ
ชุมชน และสินค(าอาหารหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑB (OTOP) ท้ังนี้ไม&รวมกลุ&มอาหารดังกล&าวท่ีจําหน&ายโดยตรงต&อ
ผู(บริโภคและท่ีผลิตเป>นวัตถุดิบให(กับโรงงานแปรรูปอาหาร ภัตตาคาร ร(านอาหาร ซ่ึงประกาศมีผลบังคับใช(แล(วกับ
ผู(ประกอบการรายใหม& และสําหรับผู(ประกอบการรายเก&ามีผลบังคับใช( วันท่ี 7 พฤศจิกายน 2558 เป>นต(นไป ซ่ึงท่ี
ผ&านมาสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาได(อบรมให(ความรู(ด(านหลักเกณฑBท่ีดีในการผลิต การขออนุญาต และ
การตรวจประเมินสถานท่ีผลิตตามหลักเกณฑB Primary GMP ให(แก&เจ(าหน(าท่ี ผู(ประกอบการและผู(บริโภค มีการ
ประชาสัมพันธBผ&านสื่อต&าง ๆ เพ่ือสร(างความต่ืนตัวให(ผู(ประกอบการและผู(บริโภคเห็นความสําคัญในการผลิต และใส&ใจ
ในการเลือกซ้ือผลิตภัณฑBท่ีมีคุณภาพมาตรฐาน มีการจัดทําฐานข(อมูลการขออนุญาตและรายงานความคืบหน(าของ
การดําเนินงานผ&านระบบ e-submission และ e-logistic เพ่ือเป>นช&องทางให(ผู(ประกอบการและเจ(าหน(าท่ีเข(าถึง
ได(มากข้ึน รวมท้ังมีการจัดทําข(อตกลงความร&วมมือ (MOU) ระหว&างกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย และ
กระทรวงเกษตรและสหกรณB เพ่ือให(เกิดการทํางานร&วมกันอย&างบูรณาการ มีประสิทธิภาพ และให(เกิดการพัฒนา
สถานท่ีผลิตให(ได(มาตรฐานแบบครบวงจรอย&างยั่งยืน  
 ดังนั้นเพ่ือให(เกิดความต&อเนื่องของการดําเนินการและสนับสนุนนโยบายรัฐบาลท่ีส&งเสริมผลิตภัณฑB
ชุมชนให(ก(าวไกลสู&ครัวโลก สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา จึงได(จัดทําโครงการพัฒนามาตรฐานการผลิต
อาหารแปรรูปท่ีบรรจุในภาชนะพร(อมจําหน&ายเข(าสู&มาตรฐาน Primary GMP ป�งบประมาณ 2558 เพ่ือพัฒนา
สถานท่ีผลิตอาหารแปรรูปท่ีบรรจุในภาชนะพร(อมจําหน&ายเข(าสู&มาตรฐาน Primary GMP อย&างต&อเนื่องและ
พัฒนาสถานท่ีผลิตอาหารแปรรูปท่ีบรรจุในภาชนะพร(อมจําหน&าย มาตรฐาน Primary GMP ต(นแบบ 
ท่ัวประเทศ ซ่ึงจะเป>นการยกระดับมาตรฐานการผลิตอาหารของประเทศ รวมถึงคุ(มครองผู(บริโภค ให(บริโภค
อาหารท่ีคุณภาพ มาตรฐาน มีความปลอดภัย ต&อไป 

2. วัตถุประสงค9 
 1. เพ่ือส&งเสริมและพัฒนาสถานประกอบการตามมาตรฐาน Primary GMP 
 2. เพ่ือจัดทําฐานข(อมูลสถานท่ีผลิตอาหารท่ีเข(าข&าย Primary GMP และข(อมูลการพิจารณาอนุญาต 
 3. เพ่ือพัฒนาศูนยBเรียนรู(ต(นแบบท่ัวประเทศ เป>นแหล&งเรียนรู(สําหรับผู(ประกอบการ 
 4. เพ่ือรณรงคBประชาสัมพันธBอย&างต&อเนื่อง ให(เกิดการรับรู(ของผู(บริโภคและเพ่ือให(ผู(ประกอบการ 

 มีความกระตือรือร(นในการพัฒนาสถานท่ีผลิตเพ่ือขออนุญาตได(อย&างถูกต(อง 

3. ตัวช้ีวัดและเปaาหมาย 
 1. ร(อยละของสถานท่ีผลิตอาหารท่ีเข(าข&าย Primary GMP ต(องมีคะแนนตรวจประเมินสถานท่ีผลิต
มากกว&าร(อยละ 60 
  เปGาหมาย ร(อยละ 60 
 2. เกิดการพัฒนาสถานท่ีผลิตต(นแบบ 
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  เปGาหมาย : อย&างน(อย 1 แห&ง ต&อ จังหวัด (ภาพรวมไม&น(อยกว&า 76 แห&งท่ัวประเทศ)  
4. แนวทางการดําเนินงาน 
 4.1 การตรวจประเมินสถานท่ีผลิตอาหารท่ีเข(าข�าย Primary GMP 
  1. ตรวจประเมินสถานท่ีผลิต ในป�งบประมาณ พ.ศ. 2558 ตามแนวทางท่ีกําหนดตามกฎหมาย ได(แก& 
   1.1 สถานท่ีผลิตอาหารแปรรูปท่ีบรรจุในภาชนะพร(อมจํา หน&ายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
ฉบับท่ี 342 พ.ศ. 2555 เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช(ในการผลิต และการเก็บรักษาอาหารแปรรูปท่ีบรรจุ
ในภาชนะพร(อมจําหน&าย 
   1.2 ผลิตภัณฑBอาหารแปรรูปท่ีบรรจุในภาชนะพร(อมจําหน&ายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
(ฉบับท่ี 367) พ.ศ. 2557 เรื่อง การแสดงฉลากของอาหารในภาชนะบรรจุ 
  2. จัดทําฐานข(อมูลสถานท่ีผลิตอาหารท่ีเข(าข&าย Primary GMP และข(อมูลการพิจารณาอนุญาต 
   2.1 ข(อมูลสถานท่ีผลิตอาหารท่ีได(รับอนุญาตตามเกณฑB Primary GMP  
   2.2 ข(อมูลสถานท่ีผลิตอาหารท่ีเข(าข&าย Primary GMP 
   2.3 ข(อมูลสถานท่ีผลิตอาหารท่ีเข(าข&าย Primary GMP ทีมายื่นขออนุญาต 
  3. ดําเนินงานส&งเสริมและพัฒนาสถานประกอบการตามมาตรฐาน Primary GMP 
  4. สรุปและจัดทํารายงานผลการดําเนินงาน 
 4.2 การพัฒนาสถานท่ีผลิตอาหารแปรรูปท่ีบรรจุในภาชนะพร(อมจําหน�าย มาตรฐาน Primary GMP ต(นแบบ 
  1. ประเมินและคัดเลือกสถานท่ีผลิต Primary GMP ท่ีมีคะแนนตรวจประเมินสถานท่ีผลิต  
   - หมวด 1 สถานท่ีตั้งและอาคารผลิต 60 เปอรBเซ็นตBข้ึนไป  
   - หมวด 2 เครื่องมืออุปกรณBท่ีใช(ในการผลิต 60 เปอรBเซ็นตBข้ึนไป และมีความพร(อมในการพัฒนา 
  2. ร&วมกับภาคการศึกษาและเจ(าหน(าท่ีทีม Primary GMP ระดับอําเภอ ในการพัฒนาสถานท่ีผลิต
อาหารท่ีมีความพร(อม ให(มีคะแนนรวมมากกว&า 80 % เพ่ือเป>นสถานท่ีผลิตต(นแบบ ท้ังด(านสถานท่ี กระบวนการ
ผลิต และบุคลากร 
  3. สรุปและจัดทํารายงานผลการดําเนินงาน 

5. ระยะเวลาดําเนินงาน 
 ตุลาคม 2557 ถึง กันยายน 2558 

6. สถานท่ีดําเนินงาน 
 6.1 สถานท่ีผลิตอาหารแปรรูปท่ีอยู&ในภาชนะบรรจุพร(อมจําหน&ายท่ัวประเทศ 
 6.2 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดท่ัวประเทศ  
 6.3 สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

7. ผู(รับผิดชอบโครงการ  
 7.1 สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา   
  - สํานักอาหาร โทร. 02 590 7180 
  - กองส&งเสริมงานคุ(มครองผู(บริโภคด(านผลิตภัณฑBสุขภาพในส&วนภูมิภาคและท(องถ่ิน  
    โทร 02 590 7395 หรือ 02 590 7383 
 7.2 กรมอนามัย 
 7.3 กรมวิทยาศาสตรBการแพทยB 
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8. ผลประโยชน9ท่ีคาดว�าจะได(รับ 
 8.1 ทราบสถานการณBความพร(อม และจํานวนของสถานประกอบการท่ัวประเทศ 
 8.2 สถานท่ีผลิตอาหารแปรรูปท่ีอยู&ในภาชนะบรรจุพร(อมจําหน&าย มีมาตรฐานข้ันต(นในการผลิตตาม
หลักเกณฑB Primary GMP และสามารยื่นขอเลขสารบบอาหารได(เพ่ิมข้ึน 
 8.3 ผู(บริโภคมีความเชื่อม่ันในมาตรฐานการผลิตสินค(า 
 8.4 ผู(ประกอบการมีความรู( ความเข(าใจในมาตรฐานการผลิตข้ันต(น และสามารถยื่นขอเลขสารบบได(
อย&างถูกต(อง 

9. ผู(มีส�วนร�วมโครงการ  
 9.1 กระทรวงมหาดไทย 
 9.2 กระทรวงเกษตรและสหกรณB 
 9.3 กระทรวงพาณิชยB 
 9.4 กระทรวงวิทยาศาสตรBและเทคโนโลยี 
 9.5 กระทรวงศึกษาธิการ 
 9.6 กระทรวงอุตสาหกรรม 
 9.7 กระทรวงแรงงาน 
 

ตัวช้ีวัดโครงการพัฒนามาตรฐานการผลิตอาหารแปรรูปท่ีบรรจุในภาชนะพร(อมจําหน�าย 
เข(าสู�มาตรฐาน Primary GMP 

Screening Coverage 1 ร(อยละของสถานท่ีผลิตอาหารท่ีเข(าข�าย Primary GMP ต(องมีคะแนนตรวจประเมินสถานท่ี
ผลิตมากกว�าร(อยละ 60 

คํานิยาม - สถานท่ีผลิตอาหารเข(าข&าย Primary GMP คือสถานท่ีผลิตอาหารแปรรูปท่ีบรรจุในภาชนะพร(อม
จําหน&าย ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับท่ี 342 พ.ศ.2555 เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือ
เครื่องใช(ในการผลิต และการเก็บรักษาอาหารแปรรูปท่ีบรรจุในภาชนะพร(อมจําหน&าย 
รายเก&า หมายถึง ผู(ประกอบการอาหารท่ีได(รับอนุญาตผลิต (มีใบอนุญาตผลิตอาหาร  อ.2,สบ.1) 
อยู&ก&อนวันท่ี 7 พ.ย.55  
รายใหม& หมายถึง ผู(ประกอบการอาหารท่ียังไม&เคยได(รับอนุญาตผลิต ซ่ึงต(องปฏิบัติตามประกาศฯ 
ตั้งแต&วันท่ี 7 พ.ย. 55 

เกณฑ9เปaาหมาย ร(อยละ 60  
ประชากรกลุ�มเปaาหมาย สถานท่ีอาหารแปรรูปท่ีบรรจุในภาชนะพร(อมจําหน&าย 
วิธีการจัดเก็บข(อมลู ตรวจสถานท่ีผลติท่ีมายื่นขออนุญาตตามแนวทางท่ีกําหนดตามกฎหมาย ได(แก& 

     - สถานท่ีผลิตอาหารแปรรูปท่ีบรรจุในภาชนะพร(อมจําหน&าย ตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุข ฉบับท่ี 342 พ.ศ.2555 เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช(ในการผลิต และการ
เก็บรักษาอาหารแปรรูปท่ีบรรจุในภาชนะพร(อมจําหน&าย 
     - ผลิตภัณฑBอาหารแปรรูปท่ีบรรจุในภาชนะพร(อมจําหน&าย ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
ฉบับท่ี 367 พ.ศ. 2557 เรื่อง การแสดงฉลากของอาหารในภาชนะบรรจุ 

แหล�งข(อมลู สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 
รายการข(อมลู 1 A = จํานวนสถานท่ีผลิตอาหารแปรรปูท่ีบรรจุในภาชนะพร(อมจําหน&ายท่ีเข(าข&าย Primary GMP ท้ังหมด 
รายการข(อมลู 2 B = จํานวนสถานท่ีผลติอาหารแปรรูปท่ีบรรจุในภาชนะพร(อมจําหน&ายท่ีมีคะแนนตรวจประเมิน

สถานท่ีผลติมากกว&าร(อยละ 50 
สูตรคํานวณตัวชี้วัด ร(อยละของสถานท่ีผลติอาหารท่ีเข(าข&าย Primary GMP ต(องมีคะแนนตรวจประเมินสถานท่ีผลิต

มากกว&าร(อยละ 50 = (B/A) x 100 
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Screening Coverage 1 ร(อยละของสถานท่ีผลิตอาหารท่ีเข(าข�าย Primary GMP ต(องมีคะแนนตรวจประเมินสถานท่ี
ผลิตมากกว�าร(อยละ 60 

การรายงานผลการ
ดําเนินงาน 

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด รายงานผลการตรวจประเมินสถานท่ีผลิต ให(กับสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา ตามแบบฟอรBม รายงานผลการตรวจสอบสถานท่ีผลิต/นําเข(าอาหาร
แปรรูปท่ีบรรจุในภาชนะพร(อมจําหน&าย (Primary GMP) 

หน�วยงานจัดเก็บข(อมูล สํานักอาหาร  สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
วิธีการรายงาน/ความถี่ใน
การรายงาน 

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด รายงานผลการตรวจประเมินลงฐานข(อมูลมายัง อย. ผ&านฐานข(อมูล
บนเว็บไซตB http://iodinethailand.fda.moph.go.th/Primary_GMP/index.php และจัดส&งผล
การตรวจสอบทางจดหมายอิเล็กทรอนิกสB (E-mail): gmpprimary@gmail.com ภายในไตรมาส
ท่ี 3 ของปDงบประมาณ 2558 

หน�วยงานท่ีรายงาน สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 
หน�วยงานรับผิดชอบตัวชี้วัด สํานักอาหาร สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
ผู(กํากับตัวชี้วัด นางสาวทิพยBวรรณ  ปริญญาศิริ   

ผู(อํานวยการสํานักอาหาร สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
โทร. 0-2590-7175 

 
 
 

ผู(ให(ข(อมูลทางวิชาการ การขออนุญาตผลิตภัณฑ9 
นางสาวนฤมล ฉัตรสง&า   นักวิชาการอาหารและยาชํานาญการ 
โทร. 0-2590-7120 

 
 

 การขออนุญาตสถานท่ี  
 นางสาวกนกเนตร  รัตนจันท นักวิชาการอาหารและยาชํานาญการพิเศษ  

โทร. 0-2590-7120 
 

 การลงฐานข(อมูล 
นายกริชเพชร  ผรณจินดา นักวิชาการอาหารและยาชํานาญการพิเศษ 
โทร. 0-2590-7176 

 
 

ผู(ประสานงาน/จัดทํา
รายงานตัวชี้วัด 

นางสาววรดา  อํ่าบุญ นักวิชาการอาหารและยาปฏบัิติการ 
โทร. 0-2590-7252 
นางสาวกนกวรรณ  จิตตBพงษB 

 

ตัวชี้วัดท่ี 2 เกิดการพัฒนาสถานท่ีผลิตต(นแบบท่ัวประเทศ 
คํานิยาม สถานท่ีผลิตอาหารเข(าข&าย Primary GMP คือ สถานท่ีผลิตอาหารแปรรูปท่ีบรรจุในภาชนะพร(อม

จําหน&าย ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับท่ี 342 พ.ศ.2555 เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือ
เครื่องใช(ในการผลิต และการเก็บรักษาอาหารแปรรูปท่ีบรรจุในภาชนะพร(อมจําหน&าย 

เกณฑ9เปaาหมาย ไม&น(อยกว&า 76 แห&ง 
ประชากรกลุ�มเปaาหมาย สถานท่ีผลติอาหารแปรรูปท่ีบรรจุในภาชนะพร(อมจําหน&ายท่ัวประเทศ  

วิธีการจัดเก็บข(อมลู 1. ประเมินและคัดเลือกสถานท่ีผลิต Primary GMP ท่ีมีคะแนนตรวจประเมินสถานท่ีผลิต หมวด 1  
สถานท่ีตั้งและอาคารผลิต 60 เปอรBเซ็นตBข้ึนไป และหมวด 2 เครื่องมืออุปกรณBท่ีใช(ในการผลิต 
60 เปอรBเซ็นตBข้ึนไป และมีความพร(อมในการพัฒนา 
2. ร&วมกับภาคการศึกษาและเจ(าหน(าท่ีทีม Primary GMP ระดับอําเภอ ในการพัฒนาสถานท่ีผลิต
อาหารท่ีมีความพร(อม ให(มีคะแนนรวมมากกว&า 80 % เพ่ือเป>นสถานท่ีผลิตต(นแบบ ท้ังด(าน
สถานท่ี กระบวนการผลิต และบุคลากร 

แหล�งข(อมลู สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 
รายการข(อมลู 1 A = จํานวนสถานท่ีผลิตต(นแบบ 76 แห&ง 
รายการข(อมลู 2 B = จํานวนสถานท่ีผลิตต(นแบบ 
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Screening Coverage 1 ร(อยละของสถานท่ีผลิตอาหารท่ีเข(าข�าย Primary GMP ต(องมีคะแนนตรวจประเมินสถานท่ี
ผลิตมากกว�าร(อยละ 60 

สูตรคํานวณตัวชี้วัด 
 

เกิดการพัฒนาสถานท่ีผลิตอาหารแปรรูปท่ีบรรจุในภาชนะพร(อมจําหน&าย ต(นแบบท่ัวประเทศไม�
น(อยกว�า 76 แห�ง 

การรายงานผลการ
ดําเนินงาน 

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด รายงานผลการตรวจประเมินสถานท่ีผลิต ให(กับสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา ตามรายงานการจัดตั้งสถานประกอบการต(นแบบ Primary GMP 

หน�วยงานจัดเก็บข(อมูล สํานักอาหาร สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
วิธีการรายงาน/ความถี่ใน
การรายงาน 

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด รายงานผลการดําเนินงานมายัง อย. จัดส&งผลการดําเนินงานจัดตั้ง
สถานประกอบการต(นแบบ Primary GMP ทางจดหมายอิเล็กโทรนิกสB (E-mail): 
gmpprimary@gmail.com  ภายในไตรมาสท่ี 3 ของปDงบประมาณ 2558 

หน�วยงานท่ีรายงาน สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
หน�วยงานรับผิดชอบตัวชี้วัด สํานักอาหาร สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
ผู(กํากับตัวชี้วัด นางสาวทิพยBวรรณ ปรญิญาศิริ                                      

ผู(อํานวยการสาํนักอาหาร สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา  โทร. 0-2590-7175                         
ผู(ให(ข(อมูลทางวิชาการ 
 

การขออนุญาตผลิตภัณฑ9 : นางสาวนฤมล ฉัตรสง&า 
นักวิชาการอาหารและยาชํานาญการพิเศษ                        โทร. 0-2590-7120 

 การขออนุญาตสถานท่ี : นางสาวกนกเนตร รตันจันท 
นักวิชาการอาหารและยาชํานาญการ                               โทร. 0-2590-7120 

 การลงฐานข(อมูล : นายกริชเพชร ผรณจินดา 
นักวิชาการอาหารและยาชํานาญการพิเศษ                        โทร.0-2590-7176 

ผู(ประสานงาน/จัดทํารายงาน
ตัวชี้วัด 

นางสาววรดา  อํ่าบุญ  นักวิชาการอาหารและยาปฏิบัติการ    โทร.0-2590-7252 
นางสาวกนกวรรณ  จิตตBพงษB 
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Value Chain : การพฒันามาตรฐานผลติอาหารแปรรูปฯ Primary GMP

เป้าหมาย พฒันาการผลติอาหารตามเกณฑ ์Primary GMP และเพิ'มขดีความสามารถในการ
แขง่ขนัใหเ้ป็นที'ยอมรบัของตลาดท ั%งภายในประเทศและตา่งประเทศ

ตวัชี วดัร่วม �  รอ้ยละการขยายตวัของยอดขายผลติภณัฑอ์าหารที'เขา้ขา่ย Primary GMP
� รอ้ยละสถานที'ผลติอาหารผา่นเกณฑ ์Primary GMP

ตน้นํา กลางนํา ปลายนํา

กระทรวงเกษตรฯ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย กระทรวงพาณิชย์

- พฒันา และแปรรูป
สินคา้เกษตรใหมี้คณุภาพ
มาตรฐาน
- ตรวจสอบ รบัรอง 
พฒันา ส่งเสริม สินคา้
เกษตรใหไ้ดม้าตรฐาน

- ควบคมุคณุภาพความ
ปลอดภยั
- กาํกบัดแูลใหผู้ผ้ลิต
ปฏิบติัตามกฎหมาย และ
อนุญาตใหผ้ลิต

- พฒันาผลิตภณัฑใ์หมี้
ความหลากหลาย น่าสนใจ 
และเป็นที5ตอ้งการของ
ตลาด

- ส่งเสริมและพฒันาการ
ตลาดเพื5อการส่งออก และ
ตลาดภายใน ประเทศ

- เพิ5มประสิทธิภาพ ลด
ตน้ทุนการผลิต เสริม
มาตรฐาน สนบัสนุนให้
เกิดมาตรฐานซึ5งเป็นที5
ยอมรบั

กระทรวง
อุตสาหกรรม

- ส่งเสริมและสนบัสนุน
แหลง่เงินทุน

กระทรวงการคลงั

 

(ตอ่)  หนว่ยงานตา่งๆ ที'ตอ้งบรูณาการการทํางานรว่มกนั

กระทรวงพาณิชย์

หน่วยงานอื5นๆ
สสว.

กระทรวงการคลงั

มาตรฐาน

องคค์วามรู้

Innovation

ของดี 
ขายได้

ออมสิน

กระทรวงมหาดไทย

กระทรวงอตุสาหกรรม

กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์

กระทรวงสาธารณสุข

เกษตรจงัหวดั

เกษตรอาํเภอ

สสจ.
อย.

กรมวิทยฯ์

สาํนกังานปลดัฯ

พาณิชยจ์งัหวดั

อตุสาหกรรมจงัหวดั

กรมการพฒันาชุมชน

พฒันาการจงัหวดั

หน่วยงานสง่เสริม
อตุสาหกรรม
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แบบติดตามแนวทางการดําเนินการของจังหวัด (ตุลาคม-ธันวาคม 2557) 
ทุกจังหวัดประเมินตนเองก�อนการลงตรวจราชการรอบท่ี 1 (Project and Progress Review) 

 
ประเด็นนโยบาย   : การดําเนินตามกรอบประชาคมอาเซียน ปD 2558 
ประเด็น : การเสริมสร(างความสามารถในการแข�งขันของสินค(าและบริการ ด(าน พัฒนาสินค(า บริการ และ   
            ป/จจัยสนับสนุน 
2. โครงการพัฒนามาตรฐานการผลิตอาหารแปรรูปท่ีบรรจุในภาชนะพร(อมจําหน�ายเข(าสู�มาตรฐาน  
    Primary GMP 
หน&วยงานท่ีรับผิดชอบ.................................................. เขตสุขภาพท่ี...............…………จังหวัด.................................. 

 
ประเด็นการตรวจ 

(1) 
กิจกรรมท่ีจังหวัดต(องดําเนินการ 

(2) 
แนวทางการดําเนินการของ

จังหวัด 
(3) 

ป/ญหา/อุปสรรค 
(4) 

1.การตรวจประเมินสถานท่ี
ผลิตอาหารท่ีเข(าข�าย 
Primary GMP 
   ตัวชี้วัด : ร(อยละของ
สถานท่ีผลติอาหารท่ีเข(าข&าย 
Primary GMP ต(องมีคะแนน
ตรวจประเมินสถานท่ีผลิต
มากกว&าร(อยละ 60 
  เปaาหมาย : ร(อยละ 60  

 
 
   1. ตรวจประเมินสถานท่ีผลิต ใน
ปDงบประมาณ พ.ศ. 2558 ตามแนวทาง
ท่ีกําหนดตามกฎหมาย ได(แก& 
       1.1 สถานท่ีผลติอาหารแปรรูปท่ี
บรรจุในภาชนะพร(อมจํา หน&ายตาม
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับท่ี 342 
พ.ศ. 2555 เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือ
เครื่องใช(ในการผลติ และการเก็บรกัษา
อาหารแปรรูปท่ีบรรจุในภาชนะพร(อม
จําหน&าย 
       1.2 ผลิตภัณฑBอาหารแปรรปูท่ีบรรจุ
ในภาชนะพร(อมจําหน&ายตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข (ฉบับท่ี 367) พ.ศ.
2557 เรื่อง การแสดงฉลากของอาหารใน
ภาชนะบรรจุ 
   2. จัดทําฐานข(อมูลสถานท่ีผลติอาหาร
ท่ีเข(าข�าย Primary GMP และข(อมูลการ
พิจารณาอนุญาต 
      2.1 ข(อมูลสถานท่ีผลิตอาหารท่ีได(รับ
อนุญาตตามเกณฑB Primary GMP  
      ๒.2 ข(อมูลสถานท่ีผลิตอาหารท่ีเข(า
ข&าย Primary GMP  
      2.๓ ข(อมูลสถานท่ีผลิตอาหารท่ีเข(า
ข&าย Primary GMP ท่ีมายื่นขออนุญาต 
   3. ดําเนินงานส�งเสริมและพัฒนาสถาน
ประกอบการตามมาตรฐาน Primary 
GMP 

  

แบบ PPR๑ 
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ประเด็นการตรวจ 
(1) 

กิจกรรมท่ีจังหวัดต(องดําเนินการ 
(2) 

แนวทางการดําเนินการของ
จังหวัด 

(3) 

ป/ญหา/อุปสรรค 
(4) 

   4. สรุปและจัดทํารายงานผลการ
ดําเนินงาน 

2. พัฒนาสถานท่ีผลิตอาหาร
แปรรูปท่ีบรรจุในภาชนะ
พร(อมจําหน�าย มาตรฐาน 
Primary GMP ต(นแบบท่ัว
ประเทศ 
    ตัวชี้วัด : เกิดการพัฒนา
สถานท่ีผลติ 
ต(นแบบ 
    เปaาหมาย : อย&างน(อย 1 
แห&ง          ต&อจังหวัด 
(ภาพรวมไม&น(อยกว&า 76 แห&ง 
ท่ัวประเทศ) 

 
 
1. ประเมินและคัดเลือกสถานท่ีผลิต 
Primary GMP ท่ีมี 
คะแนนตรวจประเมินสถานท่ีผลติ  
     - หมวด 1 สถานท่ีตั้งและอาคารผลิต 
60 เปอรBเซ็นตBข้ึนไป  
     - หมวด 2 เครื่องมืออุปกรณBท่ีใช(ในการ
ผลิต 60 เปอรBเซ็นตBข้ึนไป และมคีวาม
พร(อมในการพัฒนา 
2. ร�วมกับภาคการศึกษาและเจ(าหน(าท่ี
ทีม Primary GMP  
ระดับอําเภอ ในการพัฒนาสถานท่ีผลิต
อาหารท่ีมีความพร(อม ให(มีคะแนนรวม
มากกว&า 80 % เพ่ือเป>นสถานท่ีผลิต
ต(นแบบ   ท้ังด(านสถานท่ี กระบวนการผลิต 
และบุคลากร 
3. สรปุและจัดทํารายงานผลการ
ดําเนินงาน 

  

 

����ข(อเสนอแนะ(ในพ้ืนท่ี)  
…………………………………………………………………………….…………………………………..........………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………. 
      
����ข(อเสนอแนะระดับนโยบาย  

…………………………………………………………………………….…………………………………..........………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
หมายเหตุ   กรอกข(อมูลเสร็จแล(วส�งภายในวันท่ี 15 มกราคม 2558 ไปท่ี 
1. ผู(รับผิดชอบโครงการระดับกรม  
     นายอาทิตยB  พันเดช  กองส&งเสริมงานคุ(มครองผู(บริโภคด(านผลิตภัณฑBสุขภาพในส&วนมิภาคและท(องถ่ิน อย. 
     โทร. 0 2590 7383  และ 0 2591 8486 มือถือ 084 795 6951 E-mail : artypun@gmail.com 
2. สํานักตรวจและประเมินผล 

น.ส.ขวัญแก(ว  จันทรวิเชียร  นักวิเคราะหBนโยบายและแผนปฏิบัติการ  โทร. 0 2590 1602  
โทรสาร 0 2590 1020 มือถือ 089 939 7371 E-mail : hush01hush@hotmail.com 
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3. โครงการแก(ไขป/ญหาผู(เสพ ผู(ตดิยาเสพตดิ  
และการสร(างและพัฒนาระบบรองรับการคืนคนดีให(สังคม กระทรวงสาธารณสุข 

ปDงบประมาณ ๒๕๕๘  
 
หลักการและเหตุผล 

ยาเสพติดเป>นปIญหาท่ีทุกรัฐบาลให(ความสําคัญ เนื่องจากส&งผลกระทบต&อประชาชน สังคม และการ
พัฒนาประเทศ ซ่ึงทุกหน&วยงานมีความห&วงใยต&อผลกระทบท่ีเกิดข้ึน แม(แต&พระราชวงศBก็มิได(นิ่งนอนใจในปIญหาท่ี
เกิดข้ึน ดังพระราชดํารัสของสมเด็จพระนางเจ(าพระบรมราชินีนาถท่ีพระราชทานแก&คณะบุคคลต&างๆ เนื่องใน
โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๔ ณ ศาลาดุสิตดาลัย พระตําหนักจิตลดารโหฐาน พระราชวัง
ดุสิต เม่ือวันท่ี ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๔  ความว&า  “ข(าพเจ(าอยากขอความร&วมมืออย&างจริงจังจากรัฐบาลและคนไทย
ท้ังชาติ นั่นคือการแก(ปIญหายาเสพติด ท่ีบ&อนทําลายสังคมไทยมาหลายสิบป� และนับวันแต&จะรุนแรงข้ึน โดยเฉพาะ
ชนิดท่ีแพร&ได(เร็วยิ่งกว&าเชื้อโรคคือ ยาบ(า มีผู(ลักลอบผลิตยาเสพติด เพราะสารต้ังต(นในการผลิตยาบ(าหาได(ง&าย ผล
ก็คือ คนไทยตกเป>นทาสยาบ(าแล(วล(านๆ คน ทุกคนมีสุขภาพทรุดโทรม ท้ังร&างกาย จิตใจ สติปIญญาเสื่อมถอย 
ยาบ(าและยาเสพติดท้ังหลาย กําลังทําลายสังคมไทยอย&างน&ากลัว ข(าพเจ(าไม&สบายใจเลย ท่ีมีข&าวว&ายาบ(ามีขายทุก
ตรอกซอกซอย แม(กระท่ังในโรงเรียน หรือในวัด ผู(ผลิตยาเสพติด และผู(ขายกําลังทําตัวเป>นฆาตกร ฆ&าลูกหลานไทย
อย&างเลือดเย็น น&าเป>นห&วงเหลือเกิน ทําไมครอบครัวปล&อยให(ลูกหลานติดยา โดยไม&พาไปรักษา ต(องให(เวลา ให(
กําลังใจในการฟ��นฟูลูกหลานท่ีติดยา” ตลอดจนพระราชดํารัสของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี 
พระราชทานแก&ข(าราชการชั้นผู(ใหญ&และข(าราชบริพาร เก่ียวกับปIญหาของชุมชนตามแนวชายแดน ความว&า 
“ชุมชนตามแนวชายแดนในหลายพ้ืนท่ียังน&าเป>นห&วง ท้ังปIญหาด(านสุขภาพอนามัย การด(อยคุณภาพด(านการศึกษา 
โดยเฉพาะปIญหายาเสพติดท่ีเป>นท้ังแหล&งผลิตและแหล&งแพร&ระบาด ยกตัวอย&างบ(านแสนคําลือ เวลาถึงหน(ากรีด
ยางฝp�น หรือไปขนยาเสพติด พ&อแม&ก็จะพาลูกไปด(วย ทําให(ไม&ได(เรียนหนังสือ และเด็กก็เห็นแบบอย&างต้ังแต&เล็ก 
เม่ือโตข้ึนก็จะทําแบบเดียวกับท่ีพ&อแม&เคยทํามาต&อไป น&าจะมีแนวทางในการสร(างภูมิคุ(มกันให(กับเด็กกลุ&มนี้ให(
ชัดเจน” (ท่ีมาข(อมูล : รายงานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิพิทักษBประชาชาติ เม่ือวันท่ี ๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
รวมท้ังทูลกระหม&อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี ท่ีให(ความสําคัญกับยุทธศาสตรBการปลุกพลัง
แผ&นดินและการปGองกันเยาวชนกลุ&มเสี่ยงไม&ให(ไปเก่ียวข(องกับยาเสพติด จึงทรงเป>นองคBประธานโครงการรณรงคB
ปGองกันและแก(ไขปIญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตรBดังกล&าว 

ปIญหายาเสพติดเป>นปIญหาความม่ันคงปลอดภัยของมนุษยชาติ (Human security) และเป>นตัวการท่ี 
สําคัญในการบ&อนทําลายกําลังทรัพยากรบุคคลของชาติ ทุกรัฐบาลท่ีผ&านมาให(ความสําคัญต&อการปGองกันและแก(ไข
ปIญหายาเสพติดในระดับสูงมาก โดยการกําหนดเป>นวาระแห&งชาติ (National agenda) รวมท้ังเป>นนโยบาย
สาธารณะท่ีเก่ียวข(องกับการควบคุมพฤติกรรมของบุคคลเพ่ือประโยชนBต&อสังคมส&วนรวม (Protective regulatory 
policy)  สถานการณBของปIญหายังคงมีแนวโน(มรุนแรงอยู&และนับวันจะทวีความซับซ(อนมากยิ่งข้ึน ประชาชนได(
คาดหวังให(ทุกหน&วยงานท่ีเก่ียวข(องเร&งรัดในการควบคุม ปGองกัน ปราบปราม และแก(ไขปIญหาอย&างมีประสิทธิภาพ
เพ่ือจะได(มีความรู(สึกม่ันคงปลอดภัยในการดํารงชีวิต  

ในกลุ&มเยาวชน ปIญหายาเสพติดเป>นปIญหาใหญ&อย&างมากในสังคมปIจจุบัน เพราะเยาวชนซ่ึงถือว&าเป>น 
อนาคตของชาติได(เข(าไปเก่ียวข(องกับยาเสพติดมากข้ึนเรื่อยๆ จากสถิติเยาวชนช&วงอายุระหว&าง ๗-๒๔ ป� ท่ีเข(ารับ
การบําบัดรักษายาเสพติด ป� ๒๕๕๒-๒๕๕๗ คิดเป>นร(อยละ ๕๑.๐๒ ,๕๑.๕๑, ๔๙.๐๔, ๔๙.๘๑,๔๘.๕๙ และ  
๕๒.๒๕ ตามลําดับของผู(เข(ารับการบําบัดรักษาท้ังหมด (ท่ีมาข(อมูลระบบรายงาน บสต.) ทําให(ในปIจจุบันมี
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หน&วยงานหลายฝ`ายให(ความสนใจแก(ปIญหาเยาวชนกับยาเสพติดมากข้ึน เพราะนอกจากยาเสพติดจะเป>นตัวบ&อน
ทําลายอนาคตและความม่ันคงของชาติ แล(วยังปIจจัยต(นๆท่ีนําไปสู&การเกิดโรคติดต&อและโรคไม&ติดต&ออีกหลายชนิด 
ซ่ึงเป>นการทําลายคุณภาพชีวิตทรัพยากรบุคคลของชาติอีกด(วย หากเยาวชนผู(จะเป>นกําลังสําคัญในการพัฒนา
ประเทศและภูมิภาคกลายเป>นบุคคลไร(สมรรถภาพทางสติปIญญาอันเป>นผลเนื่องจากการติดยาเสพติด การพัฒนา
ประเทศให(เติบโตเท&าเทียมกับประเทศตะวันตกคงจะเป>นเรื่องยาก 

คณะรักษาความสงบแห&งชาติและรัฐบาลมีเจตนารมณBและความต้ังใจอันแน&วแน&ท่ีจะลดระดับปIญหายา
เสพติดและปIญหาท่ีเก่ียวเนื่องให(ได(มากท่ีสุด เพ่ือไม&ให(ส&งผลกระทบต&อการดํารงชีวิต ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยBสินความสงบสุขของประชาชนและสังคมโดยส&วนรวม ซ่ึงในการแถลงนโยบายของรัฐบาลต&อรัฐสภา เม่ือวันท่ี 
๑๒ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๗ ได(กําหนดให(ปIญหายาเสพติดเป>นปIญหาเฉพาะหน(าท่ีต(องได(รับการปGองกันและแก(ไขโดย
การบังคับใช(กฎหมายท่ีเข(มงวดและจัดการกับปIญหาอ่ืนๆ ท่ีเชื่อมโยงต&อเนื่องให(เบ็ดเสร็จ 

กระทรวงสาธารณสุข ร&วมกับ สํานักงาน ป.ป.ส. และหน&วยงานท่ีเก่ียวข(องจัดทําแผนปฏิบัติการปGองกันและ
แก(ไขปIญหายาเสพติด พ.ศ.๒๕๕๘ โดยมีจุดมุ&งหมายหลักเพ่ือลดปริมาณผู(เข(าสู&การกระทําผิดเก่ียวกับยาเสพติด นํา
คนออกจากวงจรการกระทําผิดเก่ียวกับยาเสพติดให(เห็นอย&างชัดเจน จนไม&ส&งผลกระทบต&อสังคมและประชาชน 
สําหรับเปGาหมายรวมทางยุทธศาสตรB ประกอบด(วย การพัฒนามาตรฐานการบําบัดรักษาทุกระบบ ติดตามผู(ผ&านการ
บําบัดฟ��นฟูฯ ให(ความช&วยเหลือผู(ผ&านการบําบัด ให(สามารถกลับไปใช(ชีวิตในสังคมอย&างปกติ สร(างภูมิคุ(มกันและ
ปGองกันยาเสพติดให(กับเด็กและเยาวชน รวมท้ังผู(ใช(แรงงานในสถานประกอบการ สกัดก้ันการลักลอบลําเลียงและ
นําเข(ายาเสพติดในช&องทางชายแดน ตลอดจนพ้ืนท่ีในประเทศ ปราบปราม จับกุมการกระทําความผิดคดีรายสําคัญ 
รวมท้ังเครือข&ายการค(าในเรือนจําทุกแห&ง จุดเน(นการดําเนินงานจะให(ความสําคัญต&อการปGองกันเชิงรุกในกลุ&มผู(มี
โอกาสเข(าไปเก่ียวข(องกับยาเสพติดรายใหม& การแก(ไขปIญหาผู(เสพผู(ติดให(ครบวงจร สร(างมาตรฐานการบําบัดรักษา 
การติดตามช&วยเหลือเพ่ือมิให(กลับไปเสพซํ้า และดํารงชีวิตในสังคมอย&างปกติ การสกัดก้ันยาเสพติดแบบบูรณาการ
ท้ังระบบ  การทําลายโครงสร(างเครือข&ายการค(ายาเสพติดด(วยการตัดวงจรทางการเงิน การปราบปรามเครือข&ายนัก
ค(ายาเสพติด และการแพร&ระบาดยาเสพติดในเรือนจํา ความร&วมมือเชิงรุกภายนอกประเทศ โดยเฉพาะในภูมิภาค
อาเซียน การแก(ไขปIญหายาเสพติดเชิงคุณภาพ เพ่ือให(สามารถแก(ไขปIญหายาเสพติดได(อย&างแท(จริง การบริหารจัด
การบูรณาการแก(ไขปIญหายาเสพติดในพ้ืนท่ีพิเศษ และจังหวัดนําร&อง 

วัตถุประสงค9 
เพ่ือลดปริมาณผู(เข(าสู&การกระทําผิดเก่ียวกับยาเสพติด นําคนออกจากวงจรการกระทําผิดเก่ียวกับยาเสพ

ติดให(เห็นอย&างชัดเจน จนไม&ส&งผลกระทบต&อสังคมและประชาชน 

เปaาหมายระดับประเทศ 
๑. พัฒนามาตรฐานการบําบัดรักษาทุกระบบ ติดตามผู(ผ&านการบําบัดฟ��นฟูฯ ให(ความช&วยเหลือผู(ผ&านการ

บําบัด ให(สามารถกลับไปใช(ชีวิตในสังคมอย&างปกติ 
๒. สร(างภูมิคุ(มกันและปGองกันยาเสพติดให(กับเด็กและเยาวชน รวมท้ังผู(ใช(แรงงานในสถานประกอบการ 
๓. สกัดก้ันการลักลอบลําเลียงและนําเข(ายาเสพติดในช&องทางชายแดน ตลอดจนพ้ืนท่ีในประเทศ 
๔. ปราบปราม จับกุมการกระทําความผิดคดีรายสําคัญ รวมท้ังเครือข&ายการค(าในเรือนจําทุกแห&ง 
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แนวทางการดําเนินงานตามยุทธศาสตร9ของกระทรวงสาธารณสุข 
นโยบายของรัฐมนตรีว&าการกระทรวงสาธารณสุข (ศาสตราจารยB นายแพทยB รัชตะ รัชตะนาวิน) ให(

ความสําคัญกับปIญหายาเสพติด  โดยกําหนดในนโยบาย ข(อ 3. สร(างเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชากร
ไทยตลอดช&วงชีวิต ข(อย&อยท่ี 3.1 จัดการกับปIจจัยเสี่ยงหลักทางสุขภาพตามกลุ&มวัย ในกลุ&ม (3) กลุ&มวัยรุ&นและวัย
ทํางาน (14-59 ป�) เน(นการจัดการกับปIญหา การบริโภคบุหรี่ สุรา สารเสพติด อนามัยการเจริญพันธุB 
(โดยเฉพาะการลดอัตราการต้ังครรภBในวัยรุ&น รวมท้ังปIญหาสังคมท่ีตามมา ความรุนแรงทางเพศ โรคเอดสB และ
ความปลอดภัยจากการต้ังครรภBและการคลอด) พฤติกรรมการบริโภค กิจกรรมทางกาย การคัดกรองโรคและปIจจัย
เสี่ยงตามกลุ&มวัย 

ประเด็นยุทธศาสตร9และตวัช้ีวัดยาเสพติดของกระทรวงสาธารณสุข ปDงบประมาณ ๒๕๕๘    
อยู&ในแผนงานปGองกัน ปราบปรามและบําบัดรักษาผู(ติดยาเสพติด เปGาหมายการให(บริการท่ี ๗ ของกระทรวงสาธารณสุข 
 ๑. เปGาประสงคB (Goal)   ประชาชน ผู(เสพ ผู(ติดยาและสารเสพติดได(รับการบําบัด รักษา ฟ��นฟูเฝGาระวัง  
  ควบคุมการใช(วัตถุเสพติด เพ่ือสามารถดําเนินชีวิตได(ตามปกติในสังคม 
 ๒. ผลกระทบ (Impact)  ๑. ผู(เสพ/ผู(ติดรายใหม&ลดลง  
  ๒. สารต้ังต(นและเคมีภัณฑBได(รับการควบคุม 
  ๓. ความพึงพอใจและความเชื่อม่ันของประชาชนในการแก(ไขปIญหา 
      ยาเสพติด (ประเด็นด(านการบําบัดรักษา) สูงข้ึน 
 ๓. ผลลัพธB (Outcome)   ผู(เสพยาเสพติดท่ีผ&านการบําบัดฯท่ีได(รับการติดตามไม&กลับไปเสพติดซํ้า  
  ร(อยละ ๘๐  
 4. ผลผลิต (Output)   ๑. จํานวนผู(เสพ/ผู(ติด ได(รับการคัดกรอง/บําบัด  ๒๒๐,๐๐๐ คน (เฉพาะใน 
      ความรับผิดชอบโดยตรงของกระทรวงสาธารณสุข คือ ระบบสมัครใจ  
   สถานพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข ๔๔,๘๐๐ คน ระบบบังคับบําบัด 
                                                  สป.กระทรวงสาธารณสุข (ไม&ควบคุมตัว) ๓๐,๐๐๐ คน) 
  2. จํานวนผู(ผ&านการบําบัดฯ ได(รับการติดตามฯ ๒๓๐,๐๐๐ คน (เฉพาะใน 

     ความรับผิดชอบโดยตรงของกระทรวงสาธารณสุข คือ ผู(ผ&านการบําบัด   
       จากสถานพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข ๓๐,๐๐๔ คน) 

ยุทธศาสตร9การปaองกันและแก(ไขป/ญหายาเสพติดของชาติ ที่กระทรวงสาธารณสุขได(รับมอบหมาย
ให(เปhนเจ(าภาพหลัก  มียุทธศาสตร9ที่สําคัญที่ยกมาเปhนประเด็นของการตรวจราชการบูรณาการ 
ปDงบประมาณ ๒๕๕๘ ดังน้ี 
 ๑. ยุทธศาสตร9การแก(ไขป/ญหาผู(เสพผู(ติดยาเสพติด (ดําเนินการ ๓ หน�วยงานหลักในกระทรวง
สาธารณสุข คือ กรมการแพทย9  กรมสุขภาพจิต  กรมวิทยาศาสตร9การแพทย9) 
    ๑.๑ จุดเน(นยุทธศาสตร9 
  ๑. ลดจํานวนของผู(เสพผู(ติดยาเสพติดในพ้ืนท่ีโดยนําเข(าสู&กระบวนการบําบัดรักษาท่ีมีมาตรฐาน
และมีความเหมาะสมกับความรุนแรงของการเสพติด 
    ๒. เน(นการดําเนินงานในเชิงคุณภาพ และนําเข(าสู&กระบวนการบําบัดรักษาในระบบสมัครใจเป>น
อันดับแรกตามแนวทางประกาศ คสช.ท่ี ๑๐๘ /๒๕๕๗  
    ๓. การปรับปรุงมาตรฐานการบําบัดรักษาทุกระบบ 
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 ๑.๒ จุดเน(นการดําเนินงาน 
๑. การคัดกรองผู(เสพผู(ติดยาเสพติด 

         - ผู(ว&าราชการจังหวัดจัดต้ังศูนยBคัดกรองของจังหวัด โดยมีองคBประกอบท่ีมีหัวหน(าศูนยBคัด
กรอง ทีมคัดกรอง  เจ(าหน(าท่ี เม่ือพบผู(เสพผู(ติดท่ีผลการตรวจปIสสาวะพบว&ามีสารเสพติด และยินยอมท่ีจะเข(ารับ
การบําบัด ต(องได(รับการคัดกรองเบ้ืองต(น และต(องแจ(งผลการคัดกรองพร(อมบันทึกข(อมูลกําหนดวันนัดหมาย 
เพ่ือให(ผู(เสพผู(ติดเข(ารับการบําบัดฟ��นฟูอย&างเหมาะสมกับระดับความรุนแรงของการเสพติด โดยผู(เสพกําหนดให(เข(า
ค&ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ผู(ติดรุนแรง ผู(เสพผู(ติดท่ีมีโรคแทรกทางกายหรือจิตเวชให(ส&งต&อเข(ารับการบําบัด 
รักษาในสถานพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 

๒. ให(บริการบําบัดรักษาผู(เสพ ผู(ติดยาเสพติดท่ีสถานบริการสังกัด กสธ. และร&วมบําบัดฯ กับ 
หน&วยงานท่ีเก่ียวข(องในสถานท่ีท่ีพ้ืนท่ีกําหนดอย&างมีคุณภาพตามมาตรฐาน โดยมอบหมายสาธารณสุขจังหวัดใน
การกํากับมาตรฐานการบําบัดฟ��นฟูฯ และมาตรฐานของสถานท่ีบําบัดในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ 

๓. การติดตามผู(ผ&านการบําบัด 
          - จัดต้ังศูนยBเพ่ือประสานการดูแลผู(ผ&านการบําบัดฟ��นฟูระดับจังหวัดและอําเภอ ทําหน(าท่ีใน
การติดตามดูแล ตลอดจนให(ความช&วยเหลือท้ังในด(านการงาน อาชีพ การศึกษา สุขภาพ ฯลฯ เพ่ือให(ผู(ผ&านการ
บําบัดฟ��นฟูมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน โดยกําหนดให(มีชุดปฏิบัติการระดับตําบล และทีมติดตามในระดับหมู&บ(าน/ชุมชน 
ทําหน(าท่ีติดตาม ดูแล ช&วยเหลือ ผู(ผ&านการบําบัดฟ��นฟูตามวงรอบท่ีกําหนดอย&างน(อย ๔ ครั้ง/ป� 
          - พัฒนาระบบการให(ความช&วยเหลือสําหรับผู(ผ&านการบําบัดฟ��นฟูท่ีประสงคBรับความช&วยเหลือ 
โดยการเพ่ิมช&องทางการเข(าถึงบริการของหน&วยงานรัฐท่ีเก่ียวข(อง เช&น การศึกษา การฝ�กอาชีพ การจัดหางานหรือทุน
สงเคราะหB รวมท้ังการสนับสนุนให(สถานประกอบกิจการรับผู(ผ&านการบําบัดฟ��นฟูเข(าทํางานในสถานประกอบกิจการ 
    ๑.๓ ประเด็นสําคัญในการตรวจราชการและนิเทศงาน 

       - เน(นย้ําให(เจ(าหน(าท่ีสาธารณสุขในพ้ืนท่ี(สสจ./สสอ.)เป>นเจ(าภาพในด(านการแก(ไขปIญหาผู(เสพ ผู(
ติดยาเสพติด ตลอดจนพัฒนาระบบรองรับการคืนคนดีสู&สังคมอย&างครบวงจร ครอบคลุมทุกระบบการบําบัดฯ 
(สมัครใจ/บังคับบําบัด/ต(องโทษ)ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบของตน บนพ้ืนฐานการบูรณาการกับทุกภาคส&วนท่ีเก่ียวข(อง 
                 - เน(นย้ําให(หน&วยบําบัดในพ้ืนท่ีนําเข(าข(อมูล บสต. ให(ครบถ(วนตามผลการดําเนินงานจริง 
เนื่องจากเป>นฐานข(อมูลท่ีมีความสมบูรณBในการประเมินผลสัมฤทธิ์ด(านการบําบัดฯ 
 ๑.๔ ประเด็นความเส่ียง 
                ๑.๔.๑ หน&วยงานท่ีเก่ียวข(องในยุทธศาสตรBการแก(ไขปIญหาผู(เสพผู(ติดยาเสพติด และยุทธศาสตรB
การสร(างและพัฒนาระบบรองรับการคืนคนดีให(สังคม ขาดความเข(าใจท่ีชัดเจนในแนวทาง เปGาหมายการ
ดําเนินงานและขาดการบูรณาการการทํางานร&วมกัน 
แนวทางการจัดการความเสี่ยง 

๑) มีการประชุมชี้แจง และมอบนโยบายการทํางานท่ีชัดเจน และเห็นรูปธรรมของการนํานโยบายไปสู&การปฏิบัติ 
๒) ผู(บริหารทุกพ้ืนท่ีต(องยึดแนวนโยบาย  เปGาหมายการทํางานของแผนยุทธศาสตรBการปGองกันและแก(ไข

ปIญหายาเสพติดของรัฐบาล และบูรณาการการทํางานอย&างชัดเจน 
๓) ทุกอําเภอต(องกําหนดสถานท่ีและทีมรองรับในการจําแนกคัดกรอง ประเมินสภาพความรุนแรงของ

การเสพติด เพ่ือการส&งต&อผู(เสพ ผู(ติดเข(าสู&การบําบัดท่ีเหมาะสม โดยเน(นระบบสมัครใจเป>นหลัก 
๔) มีการกําหนดผู(รับผิดท่ีชัดเจนในการติดตามการรักษา โดยทีมสหวิชาชีพในการติดตามดูแลช&วยเหลือท่ี

ได(รับมอบหมาย (ได(แก& อสม. ร&วมกับผู(นําชุมชน เป>นผู(ติดตามฯ และหน&วยงานท่ีเก่ียวข(องดําเนินการส&งเสริม 
สนับสนุนด(านพัฒนาคุณภาพชีวิต เช&น การประกอบอาชีพ การศึกษาต&อ เป>นต(น 
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๕) มีการจัดทําทะเบียนข(อมูลผู(ผ&านการบําบัดฯ เพ่ือการติดตามดูแลช&วยเหลือ  มีระบบการส&งต&อเพ่ือการ
บําบัดรักษาท่ีเหมาะสมกับสภาพความรุนแรงของการเสพติด  และระบบการรายงานข(อมูลท่ีชัดเจนโดยเน(นระบบ
รายงาน บสต. เป>นหลัก 

      ๑.๔.๒ ครอบครัว ชุมชน ขาดการมีส&วนร&วมในการให(การดูแล ช&วยเหลือผู(ป̀วยยาเสพติดขณะเข(า
รับการบําบัดรักษาและหลังผ&านการบําบัดรักษา 
แนวทางการจัดการความเสี่ยง 
           ๑) กําหนดให(มีมาตรการในการให(ครอบครัว ชุมชนต(องมีส&วนร&วมในการบําบัดรักษาฯ และดูแลช&วยเหลือ
หลังผ&านการบําบัดอย&างชัดเจนและเป>นรูปธรรมให(มากข้ึน 
           ๒) กําหนดมาตรการเสริมสร(างเจตคติท่ีดีต&อผู(ป`วยยาเสพติดให(กับครอบครัว ชุมชน สังคม โดยการให(
ความรู(และทักษะท่ีถูกต(องเก่ียวกับโรคสมองติดยา และการดูแลช&วยเหลือผู(เสพ ผู(ติดยาเสพติด 
 1.5 ตัวช้ีวัด 
  ระดับจังหวัด - อัตราการคงอยู&  (retention rate)  วัด 2 ระยะ 
  1) อัตราคงอยู&ในการบําบัดรักษา  
   นิยาม : ร(อยละของผู(เสพ ผู(ติดท่ียังคงอยู&ในกระบวนการการบําบัดรักษาในระยะเวลาตาม
รูปแบบการบําบัดรักษาของสถานบริการสุขภาพ สังกัด กสธ. (เปGาหมาย ร(อยละ 70) 
  2) อัตราคงอยู&ในระยะติดตามการรักษา  
   นิยาม : ร(อยละของผู(เสพ ผู(ติดท่ีผ&านการบําบัดครบตามกําหนด และยังคงอยู&ในระบบการ
ติดตามการรักษาของสถานบริการสุขภาพ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ท่ีได(รับการติดตามอย&างน(อย 4 ครั้งใน 1 ป�  
(เปGาหมาย ร(อยละ 60) 
  ระดับกระทรวง - อัตราการหยุดเสพ (Early remission rate)  
   นิยาม : ร(อยละของผู(เสพ ผู(ติดท่ีหยุดเสพต&อเนื่องเป>นระยะเวลา 3 เดือน หลังการจําหน&าย
จากการบําบัดรักษาครบตามกําหนด (เปGาหมาย ร(อยละ 50)  
  ระดับชาติ  (รายงานต&อศูนยBอํานวยการปGองกันและปราบปรามยาเสพติดแห&งชาติ : ศอ.ปส.) 
   1. ผู(เสพผู(ติดเข(ารับการบําบัดรักษาตามเปGาหมาย ๒๒๐,๐๐๐ คน อย&างมีคุณภาพ 
   2. สัดส&วนของผู(เข(ารับการบําบัดรักษาในระบบสมัครใจไม&น(อยกว&าร(อยละ ๗๐ ของผู(เข(ารับ
การบําบัดฟ��นฟูท้ังหมด 
   3. ร(อยละ ๘๐ ของผู(ผ&านการบําบัดฟ��นฟูได(รับการติดตาม 
   4. จํานวนผู(ผ&านการบําบัดฟ��นฟูได(รับการสนับสนุนช&วยเหลือตามความประสงคB   
ระยะเวลาดําเนินงาน :   ตุลาคม ๒๕๕๗ – กันยายน ๒๕๕๘ 
งบประมาณ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประกอบด(วย  

1. กรมการแพทยB  
2. กรมสุขภาพจิต  
3. กรมวิทยาศาสตรBการแพทยB เขตบริการสุขภาพ  
4. สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด 

ผู(รับผิดชอบโครงการ  
1. ศูนยBอํานวยการปGองกันและปราบปรามยาเสพติด 

 2. สํานักบริหารการสาธารณสุข  
 3. สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
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 4. กรมการแพทยB 
 5. กรมสุขภาพจิต  
 6. กรมวิทยาศาสตรBการแพทยB  
 7. สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด 

ผู(มีส�วนร�วมในโครงการ 
 ๑. กระทรวงมหาดไทย  (ศูนยBอํานวยการปGองกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงมหาดไทย/กรมการ
ปกครอง/ กรมส&งเสริมการปกครองท(องถ่ิน) 
 ๒. กระทรวงยุติธรรม  (สํานักงานคณะกรรมการปGองกันและปราบปรามยาเสพติด/ กรมคุมประพฤติ/กรม
ราชทัณฑB/ กรมพินิจและคุ(มครองเด็กและเยาวชน) 
 ๓. กระทรวงศึกษาธิการ 
 ๔. สํานักงานตํารวจแห&งชาติ 
 ๕. สํานักนายกรัฐมนตรี 
 ๖. กระทรวงแรงงาน 
 ๗. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยB 

ผู(ประสานงาน 
    ศูนย9อํานวยการปaองกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงสาธารณสุข (ศอ.ปส.สธ.)  โทรศัพท9 ๐๒ ๕๙๐ ๒๔๒๒  

๑. นต.น.พ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒนB ผู(อํานวยการศูนยBอํานวยการปGองกันและปราบปรามยาเสพติด 
๒. นพ.จิโรจ  สินธวานนทB รักษาการนายแพทยBทรงคุณวุฒิ (ด(านเวชกรรม) 
๓. นางสาวจงรัก อินทรBเสวก  นักวิเคราะหBนโยบายและแผนชํานาญการ 
๔. นางไพวัล   อาจหาญ  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 
๕. นายวิศิษยBศักด์ิ   ทวีวัฒนปรีชา  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 

   สํานักบริหารการสาธารณสุข สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  โทรศัพท9 ๐๒ ๕๙๐ ๑๗๙๙ 
 ๑. นพ. พงษBพจนB  ธีรานันตชัย  รองผู(อํานวยการสํานักบริหารการสาธารณสุข 
 ๒. นางธัชนัน   สิงหทัต   นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ 

๓. นางอัจฉรา วิไลสกุลยง นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
   กรมการแพทย9   โทรศัพท9 ๐๒ ๙๙๘ ๙๑๗๗ , ๐๒ ๕๓๑ ๙๙๔๓ 
 ๑. นายแพทยBภาสกร ชัยวานิชศิริ  รองอธิบดีกรมการแพทยB 
 ๒. นางสุภาพ ไชยนิตยB  นักวิเคราะหBนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ กรมการแพทยB 
  ๓. นายแพทยBอังกูร ภัทรากร  รองผู(อํานวยการสถาบันธัญญารักษB 
 ๔. นางระเบียบ โตแก(ว  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ สถาบันธัญญารักษB 
   กรมสุขภาพจิต   โทรศัพท9 ๐๒ ๕๙๐ ๘๕๖๗, ๐๒ ๕๙๐ ๘๑๘๗ 
 ๑. พ.ญ.บุญศิริ จันศิริมงคล  หัวหน(าศูนยBอํานวยการพลังแผ&นดินเอาชนะยาเสพติด  
 ๒. นางกฤษณา จันทรBตรี  นักวิเคราะหBนโยบายและแผน 
 ๓. น.ส.เนตรชนก  บัวเล็ก  ผู(อํานวยการสํานักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE 
   กรมวิทยาศาสตร9การแพทย9   โทรศัพท9 02 580 4074 
 1. ภญ.ดร.วิยะดา อัครวุฒิ  ผู(อํานวยการสํานักยาและวัตถุเสพติด 
 2. นางอรพิณ  ธนันขัติ  นักวิทยาศาสตรBการแพทยBชํานาญการพิเศษ 



๑๓๙ 
 

 
แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2558 
 

แบบสรุปข(อมูลแผนงาน/โครงการสําคัญ ตามนโยบายรัฐบาล (Flagship Project)  
กระทรวงสาธารณสุข 

 
1. หน�วยงานเจ(าของโครงการ : ศูนยBอํานวยการปGองกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงสาธารณสุข (ศอ.ปส.สธ.) 
2. ช่ือ โครงการ : โครงการปGองกันและแก(ไขปIญหายาเสพติด กระทรวงสาธารณสุข 
3. รองรับนโยบาย 

(ก) นโยบายคณะรฐัมนตร ีโดยพลเอกประยุทธ9 จนัทร9โอชา นายกรฐัมนตรี แถลงต�อสภานติิบัญญัติแห�งชาติ 
 ข(อ ๒ การรักษาความม่ันคงของรัฐและการต&างประเทศ 
              ๒.๑ ระยะเร&งด&วน กําหนดให( ปIญหายาเสพติด การค(าอาวุธ การค(ามนุษยB การกระทําอันเป>นโจร 

สลัด การก&อการร(ายสากลและอาชญากรรมข(ามชาติ เป>นปIญหาเฉพาะหน(าท่ีต(องได(รับการปGองกันและแก(ไขโดย
การบังคับใช(กฎหมายท่ีเข(มงวด และจัดการปIญหาอ่ืนๆท่ีเชื่อมโยงต&อเนื่องให(เบ็ดเสร็จ เช&น ปIญหาสถานะและสิทธิ
ของบุคคล การปรับปรุงระบบการเข(าเมือง  การจัดระเบียบแรงงานต&างด(าว เป>นต(น 

(ข) นโยบาย รมว. สธ. ข(อ 3. สร(างเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชากรไทยตลอดช�วงชีวิต 
 3.1 จัดการกับปIจจัยเสี่ยงหลักทางสุขภาพตามกลุ&มวัย 

(3) กลุ&มวัยรุ&นและวัยทํางาน (14-59 ป�) เน(นการจัดการกับปIญหา การบริโภคบุหรี่ สุรา สารเสพ 
ติด อนามัยการเจริญพันธุB (โดยเฉพาะการลดอัตราการต้ังครรภBในวัยรุ&น รวมท้ังปIญหาสังคมท่ีตามมา ความรุนแรง
ทางเพศ โรคเอดสB และความปลอดภัยจากการต้ังครรภBและการคลอด) พฤติกรรมการบริโภค กิจกรรมทางกาย 
การคัดกรองโรคและปIจจัยเสี่ยงตามกลุ&มวัย 
4. สภาพป/ญหา/สถานการณ9ป/จจุบัน (ระบุส้ันๆ เฉพาะสําคัญ) 

1. ผู(เก่ียวข(องกับยาเสพติดในประเทศไทย มีประมาณ 1.2 ล(านคนในป� 2553 คิดเป>นอัตราส&วน           
19 : 1,000 ประชากร ซ่ึงสูงกว&าค&าท่ียอมรับได(ตามเกณฑBมาตรฐานสากล ท่ีกําหนดไว(ไม&เกิน 3 : 1,000 ประชากร   

2. การเข(าถึงบริการการบําบัดรักษายาเสพติดของประชาชนยังไม&ครอบคลุม  
3. คุณภาพการบําบัดรักษา ผู(ป`วยท่ีเข(ารับการบําบัดรักษาไม&ครบตามโปรแกรมกําหนด (Drop out) ร(อย

ละ 20 โดยเป>นผู(ป̀วยระบบบังคับบําบัดสูงเกือบร(อยละ 30 ผลการติดตาม ผู(ผ&านการบําบัดช&วงป� 2556 - 
2557 ทําได(เพียงร(อยละ 42.14 เท&านั้น (ข(อมูล ณ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗)  

4. ผู(เข(ารับการบําบัดรักษา พบว&าเป>นเยาวชนนอกสถานศึกษา ช&วงอายุ 15 -19 ป� สูงถึงร(อยละ 77.7  
ซ่ึงเป>นกลุ&มเสี่ยงสําคัญท่ีต(องเฝGาระวัง นักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาท่ีเข(ารับการบําบัดมีจํานวนเพ่ิม
มากข้ึน นักเรียนระดับประถมฯ จากร(อยละ 10.4 ใน พ.ศ.2547 เป>นร(อยละ 19.9 ใน พ.ศ. 2557 และ
นักเรียนระดับมัธยมต(นฯ จากร(อยละ 43.5  ในป� 2547 เป>น ร(อยละ 47.7  ใน พ.ศ. 2557 

5. กลุ&มผู(เสพรายใหม&ยังคงเป>นปIญหาหลัก แม(จะมีแนวโน(มสัดส&วนลดลงบ(าง แต&ในกลุ&มผู(เข(าบําบัดรักษา
ยังมีถึง ร(อยละ 69 ใน พ.ศ. 2557 
5. เปaาหมายการดําเนินงาน : ครอบคลุมพ้ืนท่ี ๗๖ จังหวัด 
6. ตัวช้ีวัดความสําเร็จ : ทุกกิจกรรมสามารถดําเนินการได(ตามเปGาหมายไม&น(อยกว&า ร(อยละ ๘๐ 
7. ระยะเวลาดําเนินการ (โปรดใส�เครื่องหมาย √ ระบุระยะเวลา) 

 …√.. เริ่มดําเนินการทันทีเสร็จภายใน 4 - 6 เดือน 
 …√.. เริ่มดําเนินการทันที แล(วเสร็จ 6 เดือนข้ึนไป ถึง 1 ป� 
 ....... เริ่มดําเนินการทันที แล(วเสร็จ 1 ป�ข้ึนไป : 
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8. รายละเอียดการดําเนินงาน 

กิจกรรมหลัก 
เปaาหมาย 
กิจกรรม 

งบประมาณ 
รวม (บาท) 

ระยะเวลา
ดําเนินการ 

(ระบุเดือนให(
ชัดเจน) ผลผลิต 
ไตรมาส 

1 2 3 4 

1. สถานพยาบาลทุกแห&งพร(อมรับผู(
ติดยาเสพตดิเข(ารบัการบําบัดรักษา
ท่ีมีคุณภาพ โดยไม&เสยีค&าใช(จ&าย 
รวมท้ังการตดิตามดแูลช&วยเหลือ
ต&อเน่ืองเพ่ือปGองกันการติดซํ้าและมี
คุณภาพชีวิตท่ีดี  

รวม ๗๔,๘๐๐  คน 
๑.ระบบสมคัรใจจํานวน 
44,800 คน 
๒.ระบบบังคับบําบัด จํานวน 
๓๐,๐๐๐  คน 

แผนงาน : ปGองกัน 
ปราบปราม และ 
บําบัดรักษาผู(ติด
ยาเสพตดิ 
๔๔๒.๑๖๕๒  
ล(านบาท   

    จํานวน(คน)   
ผู(เข(ารับการ
บําบัดฯใน
สถานพยา 
บาลสังกัด 
กสธ. 

2. พัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมู&บ(าน (อสม) เช่ียวชาญ
ยาเสพตดิ เพ่ือให(การติดตามดูแล
ช&วยเหลือผู(ผ&านการบําบัดฯ และ
เสรมิสร(างภูมิคุ(มกันเชิงรุกแบบมือ
อาชีพ ครอบคลุมทุกหมู&บ(าน/
ชุมชน (๘๔,๓๒๐ แห&งๆละอย&าง
น(อย ๒ คน) 

จํานวนท้ังสิ้น ๑๖๘,๖๔๐ คน 
(พัฒนาแล(ว ๑๑๖,๑๘๖ คน  
คิดเป>น ๖๘.๘๙% ของ
เปGาหมาย) คงเหลือพัฒนาใน
ป�งบประมาณ ๒๕๕๘ จํานวน 
๕๒,๔๕๔ คน 

กรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ  

    จํานวน อสม.
เช่ียวชาญยา
เสพติด 

 3. จัดทําหลักสูตรโรงเรียนพ&อแม& 
เพ่ือเพ่ิมทักษะท่ีสําคัญในการดูแล
บุตรหลาน  (โดยจัดทําเป>นคู&มือ 
และหลักสตูรการอบรมสําหรบั 
พ&อแม&)  

 ศูนยBพัฒนาครอบครัว
ประจําตําบล จํานวน 
7,490 แห&ง 

ศอ.ปส.สธ.         ๑.จํานวน
คู&มือ ๗,๕๐๐ 
ฉบับ 
๒.จํานวน
หลักสตูร ๑ 
หลักสตูร 

 
หมายเหตุ : ระบุวัน เดือน ปD ท่ีดําเนินงานตามกิจกรรมให(ชัดเจน 
 

9. ประโยชน9ท่ีจะเกิด 
 ๙.๑ กับประชาชนท่ีเปhนรูปธรรม  ประชาสามารถเข(าถึงการบริการด(านการบําบัดรักษายาเสพติดท่ีมี 
คุณภาพและมาตรฐาน  
      ๙.๒ ด(านเศรษฐกิจ ลดค&าใช(จ&ายและงบประมาณในการดูแลผู( เสพ ผู(ติด และเพ่ิมผลผลิตให(กับ
ประเทศชาติ 
10.  กลไกการขับเคล่ือน  

ผ&านเขตบริการสุขภาพ 
 
 
 



๑๔๑ 
 

 
แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2558 
 

11.  ผู(กํากับดูแลโครงการ (ช่ือ/ตําแหน�ง/หน�วยงาน/หมายเลขโทรศัพท9/E-mail) 
๑. นาวาอากาศตรีบุญเรือง  ไตรเรืองวรวัฒนB   อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ/ศูนยBอํานวยการ 

      ปGองกันและปราบปรามยาเสพติด  
      กระทรวงสาธารณสุข (ศอ.ปส.สธ.)  
      E-mail : boonruang45@gmail.com  

 2. นายแพทยBศุภกิจ   ศิริลักษณB   นายแพทยBทรงคุณวุฒิด(านเวชกรรมปGองกัน 
        ประธานคณะทํางานบูรณาการด(านการปGองกัน 
        และแก(ไขปIญหายาเสพติด   
        E-mail : konc62@yahoo.com   
 3. นายแพทยBพงษBพจนB  ธีรานันตชัย   รอง ผอ.สบรส./เลขาฯ คณะทํางานบูรณาการด(าน 
        การปGองกันและแก(ไขปIญหายาเสพติด   
        E-mail : pongpott@gmail.com    
๑๒. ผู(รับผิดชอบในการรายงาน (ช่ือ/ตําแหน�ง/หน�วยงาน/หมายเลขโทรศัพท9/E-mail) 
 ๑. นางสาวจงรัก   อินทรBเสวก    นักวิเคราะหBนโยบายและแผนชํานาญการ    
        ศูนยBอํานวยการปGองกันและปราบปรามยาเสพติด  
        กระทรวงสาธารณสุข (ศอ.ปส.สธ.)   
        มือถือ 081-286 5071  
        E-mail : jongrakinsavek@gmail.com 
 ๒. นางไพวัล    อาจหาญ   พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ  
        ศูนยBอํานวยการปGองกันและปราบปรามยาเสพติด  
        กระทรวงสาธารณสุข (ศอ.ปส.สธ.)   
        มือถือ 081-81๐ ๗๔๔๕  
        E-mail : wanarthan@gmail.com  
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โครงการปaองกันและแก(ไขป/ญหายาเสพติด กระทรวงสาธารณสุข 
เปaาหมายกิจกรรมรายเขต รายจังหวัด 

กิจกรรมหลักท่ี ๑ สถานพยาบาลทุกแห&งพร(อมรับผู(ติดยาเสพติดเข(ารับการบําบัดรักษาท่ีมีคุณภาพ โดยไม&
เสียค&าใช(จ&าย รวมท้ังการติดตามดูแลช&วยเหลือต&อเนื่องเพ่ือปGองกันการติดซํ้าและมีคุณภาพชีวิตท่ีดี เปaาหมายรวม 
๗๔,๘๐๐ คน โดยเป>นระบบสมัครใจจํานวน 44,800 คน  และระบบบังคับบําบัด จํานวน ๓๐,๐๐๐ คน 

ภาพรวมจําแนกรายกรม 
 

หน�วยงาน ระบบสมัครใจ (คน) ระบบบังคับบําบัด (คน) 
สํานักงานปลัดกระทรวงฯ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ 
กรมการแพทยB ๑๑,๘๐๐ - 
กรมสุขภาพจิต ๓,๐๐๐ - 

รวมท้ังหมด ๗๔,๘๐๐  คน ๔๔,๘๐๐ ๓๐,๐๐๐   
 
จําแนกรายเขต รายจังหวัด 

สํานักงานปลัด
กระทรวงฯ 

ระบบสมัครใจ (คน) ระบบบังคับบําบัด (คน) รวม (คน) งบประมาณ (บาท) 

เขต ๑ ๖,๔๗๐ ๓,๒๒๐ ๙,๖๙๐ ๑๙,๓๙๐,๖๐๐ 

 เชียงราย 
เชียงใหม& 
น&าน 
พะเยา 
แพร& 
แม&ฮ&องสอน 
ลําปาง 
ลําพูน 

๓,๐๐๐ 
๑,๕๖๐ 
๒๙๐ 
๓๐๐ 
๗๘๐ 
๖๐ 

๔๘๐ 

๙๘๐ 
๘๒๕ 
๓๓๐ 
๒๑๐ 
๔๙๕ 
๓๐ 

๓๕๐ 

๓,๙๘๐ 
๒,๓๘๕ 
๖๒๐ 
๕๑๐ 

๑,๒๗๕ 
๙๐ 

๘๓๐ 

๖,๘๔๐,๗๐๐ 
๔,๓๔๕,๐๐๐ 
๑,๓๖๕,๖๐๐ 
๑,๐๖๙,๗๐๐ 
๒,๑๙๔,๗๐๐ 
๔๕๒,๕๐๐ 

๑,๖๖๒,๗๐๐ 
๑,๔๕๙,๗๐๐ 

เขต ๒ ๑,๙๔๐ ๑,๖๒๕ ๓,๕๖๕ ๖,๘๘๙,๙๐๐ 

 ตาก 
พิษณุโลก 
เพชรบูรณB 
สุโขทัย 
อุตรดิตถB 

๖๖๐ 
๓๖๐ 
๒๗๐ 
๒๕๐ 
๔๐๐ 

๗๐ 
๗๙๐ 
๓๘๕ 
๑๕๕ 
๒๒๕ 

๗๓๐ 
๑,๑๕๐ 
๖๕๕ 
๔๐๕ 
๖๒๕ 

๑,๕๘๗,๙๐๐ 
๑,๗๘๒,๙๐๐ 
๑,๒๗๕,๘๐๐ 
๙๕๕,๔๐๐ 

๑,๒๘๗,๙๐๐ 
เขต ๓ ๑,๐๗๐ ๑,๑๓๕ ๒,๒๐๕ ๕,๐๘๔,๗๐๐ 

 กําแพงเพชร 
ชัยนาท 
นครสวรรคB 
พิจิตร 
อุทัยธานี 

๕๘๐ 
๖๐ 

๒๐๐ 
๑๕๐ 
๘๐ 

๖๑๕ 
๙๐ 

๒๐๐ 
๑๖๕ 
๖๕ 

๑,๑๙๕ 
๑๕๐ 
๔๐๐ 
๓๑๕ 
๑๔๕ 

๒,๐๖๑,๔๐๐ 
๕๓๙,๗๐๐ 

๑,๐๕๐,๙๐๐ 
๘๗๓,๐๐๐ 
๕๕๙,๗๐๐ 

 
 
 



๑๔๓ 
 

 
แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2558 
 

สํานักงานปลัด
กระทรวงฯ 

ระบบสมัครใจ (คน) ระบบบังคับบําบัด (คน) รวม (คน) งบประมาณ (บาท) 

เขต ๔ ๓,๔๑๐ ๒,๑๑๐ ๕,๕๒๐ 1๐,9๒๒,300 

 นครนายก 
นนทบุรี 
ปทุมธานี 
พระนครศรีอยุธยา
ลพบุร ี
สระบุร ี
สิงหBบุร ี
อ&างทอง 

๔๓๐ 
๑๒๐ 
๘๐ 

๑,๖๕๐ 
๔๑๐ 
๒๘๐ 
๓๓๐ 
๑๑๐ 

๒๐๐ 
๑๑๕ 
๔๖๐ 
๑๙๐ 
๘๙๐ 
๑๐๕ 
๙๐ 
๖๐ 

๖๓๐ 
๒๓๕ 
๕๔๐ 

๑,๘๔๐ 
๑,๓๐๐ 
๓๘๕ 
๔๒๐ 
๑๗๐ 

๑,๑๗๗,๔๐๐ 
๖๐๔,๓๐๐ 
๙๒๐,๖๐๐ 

๓,๖๓๓,๘๐๐ 
๒,๐๒๔,๘๐๐ 
๑,๐๕๔,๖๐๐ 
๙๔๖,๘๐๐ 
๕๖๐,๐๐๐ 

เขต ๕ ๑,๓๑๐ ๓,๐๓๐ ๔,๓๔๐ ๘,๐๐8,000 

 กาญจนบุรี
นครปฐม 
ประจวบคีรีขันธB
เพชรบุร ี
ราชบุร ี
สมุทรสงคราม 
สมุทรสาคร 
สุพรรณบุร ี

๒๘๐ 
๕๓๐ 
๗๐ 
๑๐ 

๑๙๐ 
๔๐ 

๑๑๐ 
๘๐ 

๓๔๐ 
๒๔๕ 
๗๐๐ 
๓๒๕ 
๘๒๕ 
๖๐ 
๕๐ 

๔๘๕ 

๖๒๐ 
๗๗๕ 
๗๗๐ 
๓๓๕ 

๑,๐๑๕ 
๑๐๐ 
๑๖๐ 
๕๖๕ 

๑,๓๓๐,๙๐๐ 
๑,๕๐๗,๒๐๐ 
๑,๑๕๗,๒๐๐ 
๖๗๗,๒๐๐ 

๑,๕๔๗,๖๐๐ 
๓๓๖,๗๐๐ 
๔๓๖,๑๐๐ 

๑,๐๑๕,๑๐๐ 
เขต ๖ ๕,๒๘๐ ๓,๕๘๐ ๘,๘๖๐ ๑๕,๖๕1,250 

 จันทบุร ี
ฉะเชิงเทรา 
ชลบุร ี
ตราด 
ปราจีนบุร ี
ระยอง 
สมุทรปราการ
สระแก(ว 

๘๐ 
๒๘๐ 

๑,๙๒๐ 
๑๕๐ 
๓๘๐ 
๗๘๐ 

๑,๐๐๐ 
๖๙๐ 

๖๐ 
๘๑๐ 

๑,๖๖๕ 
๙๕ 

๑๔๐ 
๔๔๕ 
๒๓๕ 
๑๓๐ 

๑๔๐ 
๑,๐๙๐ 
๓,๕๘๕ 
๒๔๕ 
๕๒๐ 

๑,๒๒๕ 
๑,๒๓๕ 
๘๒๐ 

๖๑๗,๘๕๐ 
๑,๗๐๔,๒๐๐ 
๕,๔๕๖,๔๐๐ 
๖๖๔,๕๐๐ 

๑,๑๑๒,๐๐๐ 
๒,๑๕๘,๘๐๐ 
๒,๒๖๕,๓๐๐ 
๑,๖๗๒,๒๐๐ 

เขต ๗ ๑,๕๘๐ ๑,๒๗๐ ๒,๘๕๐ ๖,๕๔๘,300 

 กาฬสินธุB 
ขอนแก&น 
มหาสารคาม 
ร(อยเอ็ด 

๕๐ 
๔๐ 

๙๓๐ 
๕๖๐ 

๔๐๐ 
๗๐ 

๓๔๕ 
๔๕๕ 

๔๕๐ 
๑๑๐ 

๑,๒๗๕ 
๑,๐๑๕ 

๑,๐๙๘,๒๐๐ 
๙๑๖,๙๐๐ 

๒,๔๓๒,๑๐๐ 
๒,๑๐๑,๑๐๐ 

เขต ๘ ๘๒๐ ๑,๗๗๐ ๒,๕๙๐ ๖,4๐๒,000 

 นครพนม 
บึงกาฬ 
เลย 
สกลนคร 
หนองคาย
หนองบัวลําภู

๗๐ 
๒๑๐ 
๑๘๐ 
๑๘๐ 
๖๐ 
๔๐ 

๓๘๕ 
๑๐๐ 
๒๑๕ 
๓๕๐ 
๓๘๐ 
๔๐ 

๔๕๕ 
๓๑๐ 
๓๙๕ 
๕๓๐ 
๔๔๐ 
๘๐ 

๙๓๘,๙๐๐ 
๘๐๒,๒๐๐ 

๑,๐๑๖,๘๐๐ 
๑,๒๗๕,๗๐๐ 
๘๔๗,๙๐๐ 
๔๐๐,๓๐๐ 



๑๔๔ 
 

 
แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2558 
 

สํานักงานปลัด
กระทรวงฯ 

ระบบสมัครใจ (คน) ระบบบังคับบําบัด (คน) รวม (คน) งบประมาณ (บาท) 

อุดรธานี ๘๐ ๓๐๐ ๓๘๐ ๑,๑๒๐,๒๐๐ 

เขต ๙ ๒,๑๐๐ ๑,๓๘๕ ๓,๔๘๕ ๗,๙๖๐,100 

 ชัยภูม ิ
นครราชสมีา 
บุรีรัมยB 
สุรินทรB 

๑,๐๔๐ 
๓๘๐ 
๒๓๐ 
๔๕๐ 

๓๕๕ 
๗๙๕ 
๑๙๐ 
๔๕ 

๑,๓๙๕ 
๑,๑๗๕ 
๔๒๐ 
๔๙๕ 

๒,๗๓๑,๓๐๐ 
๒,๔๗๑,๖๐๐ 
๑,๓๔๑,๒๐๐ 
๑,๔๑๖,๐๐๐ 

เขต ๑๐ ๑,๑๑๐ ๔,๔๑๕ ๕,๕๒๕ ๙,๐๕๐,100 

 มุกดาหาร 
ยโสธร 
ศรีสะเกษ 
อํานาจเจรญิ 
อุบลราชธานี 

๑๕๐ 
๑๓๐ 
๓๖๐ 
๓๖๐ 
๑๑๐ 

๕๐๐ 
๕๘๕ 
๘๙๐ 
๘๕๐ 

๑,๕๙๐ 

๖๕๐ 
๗๑๕ 

๑,๒๕๐ 
๑,๒๑๐ 
๑,๗๐๐ 

๑,๐๗๐,๐๐๐ 
๑,๑๗๕,๔๐๐ 
๒,๒๔๑,๕๐๐ 
๑,๗๘๗,๕๐๐ 
๒,๗๗๕,๗๐๐ 

เขต ๑๑ ๒,๕๑๓ ๒,๖๒๕ ๕,๑๓๘ ๙,๐๗๖,700 

 กระบ่ี 
ชุมพร 
นครศรีธรรมราช 
พังงา 
ภูเก็ต 
ระนอง 
สุราษฎรBธานี 

๑๒๒ 
๑๖๕ 
๘๐ 

๑๘๕ 
๔๗๕ 
๑๑๓ 

๑,๐๑๓ 

๓๗๕ 
๔๘๐ 

๑,๐๖๐ 
๑๘๐ 
๑๔๕ 
๙๕ 

๒๙๐ 

๔๙๗ 
๖๔๕ 

๑,๑๔๐ 
๓๖๕ 
๖๒๐ 
๒๐๘ 

๑,๓๐๓ 

๙๒๓,๒๐๐ 
๑,๑๔๔,๗๕๐ 
๑,๘๙๔,๓๐๐ 
๘๕๒,๕๕๐ 
๙๙๗,๙๕๐ 
๕๔๙,๒๐๐ 

๒,๗๑๔,๗๕๐ 
เขต ๑๒ ๒,๒๕๗ ๓,๕๘๕ ๕,๘๔๒ 1๐,๔๗1,950 

 ตรัง 
นราธิวาส 
ปIตตานี 
พัทลุง 
ยะลา 
สงขลา 
สตูล 

๓๒๖ 
๓๐๐ 
๓๒๐ 
๑๙๘ 
๑๕๗ 
๖๕๖ 
๓๐๐ 

๗๒๐ 
๑๗๕ 
๔๒๕ 
๔๘๐ 
๒๕๐ 

๑,๐๗๐ 
๔๖๕ 

๑,๐๔๖ 
๔๗๕ 
๗๔๕ 
๖๗๘ 
๔๐๗ 

๑,๗๒๖ 
๗๖๕ 

๑,๖๘๐,๖๐๐ 
๑,๑๗๒,๗๐๐ 
๑,๔๓๐,๕๐๐ 
๑,๒๔๓,๘๐๐ 
๘๕๙,๔๕๐ 

๒,๗๘๗,๔๐๐ 
๑,๒๙๗,๕๐๐ 

รวมท้ังหมด  ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐   ๗๔,๘๐๐   1๑๕,๔๕๕,๙๐๐  
     

กรมการแพทย9 ระบบสมัครใจ (คน) งบประมาณ(บาท) 
สถาบันธัญญารักษB  
โรงพยาบาลธัญญารักษBเชียงใหม& 
โรงพยาบาลธัญญารักษBแม&ฮ&องสอน  
โรงพยาบาลธัญญารักษBขอนแก&น 
โรงพยาบาลธัญญารักษBอุดรธานี 
โรงพยาบาลธัญญารักษBสงขลา 
โรงพยาบาลธัญญารักษBปIตตานี 

2,610 
1,440 
345 

1,580 
775 

1,170 
1,080 

36,028,000 
19,600,000 
6,198,000 

19,908,000 
6,007,000 

16,716,000 
13,063,000 

รวมท้ังหมด  ๙,๐๐๐ ๑๑๗,๕๒๐,๐๐๐ 



๑๔๕ 
 

 
แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2558 
 

กรมสุขภาพจิต ระบบสมัครใจ (คน) งบประมาณ(บาท) 
๑. รพ.ศรีธัญญา 
๒. รพ.สวนสราญรมยB 
๓. สถาบันจิตเวชศาสตรBสมเด็จเจ(าพระยา 
๔. รพ.พระศรีมหาโพธ์ิ 
๕. รพ.สวนปรุง 
๖. รพ.จิตเวชขอนแก&นราชนครินทรB 
๗. สถาบันกัลยาณBราชนครินทรB   
๘. รพ.จิตเวชสงขลาราชนครินทรB 
๙. รพ.จิตเวชนครราชสีมาราชนครินทรB 
๑๐. รพ.จิตเวชนครสวรรคBราชนครินทรB 
๑๑. รพ.จิตเวชนครพนมราชนครนิทรB 
๑๒. รพ.จิตเวชเลยราชนครินทรB 
๑๓. รพ.จิตเวชสระแก(วราชนครินทรB 
๑๔. สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ&นราชนครินทรB 
๑๕. โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภB 
๑๖. สถาบันพัฒนาการเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
๑๗. ส&วนกลางกรมฯ (ฝากไว(ท่ีกองคลังจัดสรร 6 
เดือนหลัง พร(อมค&าติดตามฯ) 

๑๘๐ 
๕๒๐ 
๕๐๐ 
๓๗๐ 
๑๘๐ 
๒๒๐ 
๒๐๐ 
๒๐๐ 
๗๐ 
๕๐ 

๑๔๐ 
๑๔๐ 
๑๕๐ 
๓๐ 
๓๐ 
๒๐ 

1,895,000 
3,530,000 
2,625,000 
2,055,000 
2,145,000 
1,830,000 
2,175,000 
1,550,000 
730,000 
325,000 
460,000 
710,000 
850,000 
45,000 
45,000 
30,000 

21,058,400 

รวมท้ังหมด  ๓,๐๐๐ 4๒,๐5๘,4๐๐  
กิจกรรมหลักที่ ๒ พัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู&บ(าน (อสม.) เชี่ยวชาญยาเสพติด เพื่อให(การติดตาม

ดูแลช&วยเหลือผู(ผ&านการบําบัดฯ และเสริมสร(างภูมิคุ(มกันเชิงรุกแบบมืออาชีพ ครอบคลุมทุกหมู&บ(าน/ชุมชน (๘๔,๓๒๐ 
แห&งๆละอย&างน(อย ๒ คน) เปaาหมายรวม ๑๖๘,๖๔๐ คน (พัฒนาแล(ว ๑๑๖,๑๘๖ คน คิดเปhน ๖๘.๘๙% ของ
เปaาหมาย) คงเหลือพัฒนาในปDงบประมาณ ๒๕๕๘ จํานวน ๕๒,๔๕๔ คน 

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
จํานวน อสม.เชี่ยวชาญยาเสพ

ติดท่ีได(รับการพัฒนา (คน) 
งบประมาณ (บาท) 

๑. สํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต ๑ 
๒. สํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต ๒ 
๓. สํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต ๓ 
๔. สํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต ๔ 
๕. สํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต ๕ 
๖. สํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต ๖ 
๗. สํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต ๗ 
๘. สํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต ๘ 
๙. สํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต ๙ 
๑๐. สํานักงานสนับสนุนบริการสขุภาพ เขต ๑๐ 
๑๑. สํานักงานสนับสนุนบริการสขุภาพ เขต ๑๑ 
๑๒. สํานักงานสนับสนุนบริการสขุภาพ เขต ๑๒ 

  

รวม   
กิจกรรมหลักที่ ๓  จัดทําหลักสูตรโรงเรียนพ&อแม& เพื่อเพิ่มทักษะที่สําคัญในการดูแลบุตรหลาน (โดยจัดทําเป>นคู&มือ 

และหลักสูตรการอบรมสําหรับพ&อแม&) ดําเนินการโดย คณะทํางานบูรณาการและพัฒนางานด(านการบําบัดรักษายาเสพติด 
กระทรวงสาธารณสุข (ส&วนกลาง) งบประมาณของ ศอ.ปส.สธ. จํานวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท 



๑๔๖ 
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ตัวช้ีวัดโครงการแก(ไขป/ญหาผู(เสพ ผู(ติดยาเสพติด และการสร(าง และพัฒนาระบบรองรับการคืนคนดีให(สังคม (Demand)   
  .......................... 

 

1. อัตราการหยุดเสพ (Early remission rate) (ตัวชี้วัดระดับกระทรวง) : ร(อยละ 50 ของผู(เสพ ผู(ติดท่ีหยุดเสพ
ต&อเนื่องเป>นระยะเวลา 3 เดือน หลังการจําหน&ายจากการบําบัดรักษาครบตามกําหนด  
2. อัตราคงอยู�ในการบําบัดรักษา (ตัวชี้วัดระดับจังหวัด) : ร(อยละ 70 ของผู(เสพ ผู(ติดท่ียังคงอยู&ในกระบวนการ
การบําบัดรักษาในระยะเวลาตามรูปแบบการบําบัดรักษาของสถานบริการสุขภาพ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
3. อัตราคงอยู�ในระบบการติดตามการรักษา (ตัวชี้วัดระดับจังหวัด) : ร(อยละ 60 ของผู(เสพ ผู(ติดที่ผ&านการบําบัด
ครบตามกําหนด และยังคงอยู&ในระบบการติดตามการรักษาของสถานบริการสุขภาพ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ได(รับ
การติดตามอย&างน(อย 4 คร้ังใน 1 ป� 

ผู(ให(ข(อมูลทางวิชาการ /ผู(ประสานงานตัวชี้วัด : 
1. นพ.อังกูร ภัทรากร นายแพทยBเชี่ยวชาญ สถาบันธัญญารักษB มือถือ 086-3316106  
2. พญ.บุญศิริ จันศิริมงคล ผู(อํานวยการศูนยBสุขภาพจิตที่ 1 มือถือ 089-1403884 
3. นพ. ณัฐพงศB วงศBวิวัฒนB ผู(อํานวยการสํานักบริหารการสาธารณสุข 
4. นพ. พงษBพจนB ธีรานนัตชัย รองผู(อํานวยการสาํนักบริหารการสาธารณสุข  มือถือ 081-819 1789 
5. นางสาวจงรัก อินทรBเสวก นกัวิเคราะหBนโยบายและแผนชํานาญการ ศพส.สธ. มือถือ 081-286 5071  
6. นางไพวัล  อาจหาญ  พยาบาลวิชาชพีชาํนาญการ ศพส.สธ. มือถือ 081-810 7445   
ผู(รายงานผลการดําเนินงาน : 
1. นางธชันนั สิงหทัต นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ สาํนักบริหารการสาธารณสุข   

โทร 0 2590 1747  มือถือ 081-319 3503   
2. นางอัจฉรา  วไิลสกุลยง นักวชิาการสาธารณสุขชํานาญการ สํานักบริหารการสาธารณสุข   

โทร 0 2590 1799  มือถือ 089-105 0344 
  

หมายเหตุ : รายละเอียด Template สามารถดาวนBโหลดได(ท่ี web site ของสํานักนโยบายและยุทธศาสตรB ;     
               ยุทธศาสตรB ตัวชี้วัด และแนวทางการจัดเก็บข(อมูลกระทรวงสาธารณสุข. 30 กันยายน 2557  
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VALUE CHAIN : การแกไ้ขปญัหาผูเ้สพ ผูต้ดิยาเสพตดิ

ประเด็นยุทธศาสตร* Key Success Factors Project/Activity KPI & Target

Facility Preparation Service / Product Delivery

M & E

ผลผลิต (Output)
- จํานวนผูIเสพผูIติดเขIารับการบําบัด
  รักษาตามเปLาหมายอย�างมีคุณภาพ
- จํานวนผูIผ�านการบําบัดฟRSนฟูไดIรับการสนับสนุน    
  ช�วยเหลือตามความประสงค*  
ผลลัพธ* (Outcome)
- สัดส�วนของผูIเขIารับการบําบัดรักษาในระบบสมัคร  
  ใจ ไม�นIอยกว�ารIอยละ 70 ของผูIเขIารับการบําบัด  
  ฟRSนฟูทั้งหมด
- รIอยละ 80 ของผูIผ�านการบําบัดฟRSนฟูไดIรับการ   
  ติดตาม 
ผลกระทบ (Impact)
- ความพึงพอใจและความเชื่อมั่นของประชาชนใน  
  การแกIไขป_ญหายาเสพติดสูงขึ้น 
- สถานการณ*ป_ญหายาเสพติดในภาพรวมลดลงและ  
  สามารถควบคุมไดI 

หน�วยงานรบัผดิชอบ

หน�วยงานหลัก :
สธ. / ยธ. / มท.

หน�วยงานสนบัสนนุ : 
  ป.ป.ส. / กห. / ตร. / พศ. /
ศธ./ พม./แรงงาน /เอกชน 
ภาคประชาสังคม

เปLาประสงค* (Goal)
- ลดปริมาณและนําคนออก

จากวงจรการกระทําผดิใหIเห็น
อย�างชัดเจน จนไม�ส�งผล

กระทบต�อสังคมและ
ประชาชน 

Results

- กําหนดนโยบายยาเสพติดเปfนวาระ     
  แห�งชาติที่ตIองดําเนินการเร�งด�วน
- ปรับปรุงโครงสรIางพื้นฐาน
- เตรียมพรIอมและพัฒนาบุคลากร
- สนับสนุนงบประมาณ เวชภัณฑ*/วัสดุ 
- สนับสนุนงานวิชาการเกี่ยวกับการ  
  บําบัดรักษาที่มีมาตรฐาน
- พัฒนาระบบขIอมูล การรายงาน
- การสื่อสาร ประชาสัมพันธ*เพื่อปรับเจต 
  คติรองรับ

1. กระบวนการบําบัดรักษาที่มีมาตรฐานและมีความเหมาะสมกับ
   ความรุนแรงของการเสพติด เนIนการดําเนินงานในเชิงคุณภาพ 
   และนําเขIาสู�กระบวนการบําบัดรักษาในระบบสมัครใจเปfน
   อันดับแรก
2. ปรับโครงสรIางและความพรIอมการใหIบริการ
    - ศูนย*คัดกรองระดับจังหวัดและอําเภอ

- ศูนย*เพื่อประสานการดูแลผูIผ�านการบําบัดฟRSนฟู
      ในระดับจังหวัดและอําเภอ
    - สถานที่รองรับการบําบัดฯตามมาตรฐาน 
3. วางแนวทางการติดตาม การช�วยเหลือผูIผ�านการบําบัดรักษาในทุก
    ระบบใหIสามารถกลับมาดํารงชีวิตไดIอย�างปกติสุข และไม�หวน
    กลับไปใชIยาเสพติดซํ้า
4. เปoดโอกาสใหI ครอบครัว/ชุมชนมีส�วนร�วม
5. ปรับแนวทางการบังคับใชIกฎหมายใหIรองรับการบําบัดรักษา 
    และการติดตามดูแลช�วยเหลือ

แบบ PPR๑ 
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แบบติดตามแนวทางการดําเนินการของจังหวัด (ตุลาคม-ธันวาคม 2557) 
ทุกจังหวัดประเมินตนเองก�อนการลงตรวจราชการรอบท่ี 1 (Project and Progress Review) 

 
3. โครงการแก(ไขป/ญหาผู(เสพ ผู(ติดยาเสพติด และการสร(าง และพัฒนาระบบรองรับการคืนคนดีให(สังคม  
    (Demand)  
หน&วยงานท่ีรับผิดชอบ................................................... เขตสุขภาพท่ี...............…………จังหวัด.................................. 

 
ประเด็นการตรวจ 

(1) 
กิจกรรมที่จังหวัดต(องดําเนินการ 

(2) 
แนวทางการ

ดําเนินการของ
จังหวัด 

(3) 

ป/ญหา/
อุปสรรค 

(4) 

1. ตัวชี้วัดระดับกระทรวง
สาธารณสุข 
    ๑.๑ อัตราการหยุดเสพ 
(Early remission rate)  
นิยาม : ร(อยละของผู(เสพ ผู(
ติดที่หยุดเสพต&อเนื่องเป>น
ระยะเวลา 3 เดือน หลังการ
จําหน&ายจากการบาํบัดรักษา
ครบตามกําหนด  
เปGาหมาย ร(อยละ 50 
 
 
 
 

๑. การคัดกรองผู(เสพผู(ติดยาเสพติด 
    - ผู(ว&าราชการจังหวัดจัดตัง้ศูนยBคัดกรอง
ของจังหวัด โดยมีองคBประกอบที่มีหัวหน(าศูนยB
คัดกรอง ทีมคัดกรองเจ(าหน(าที่ เม่ือพบผู(เสพผู(
ติดที่ผลการตรวจปIสสาวะพบว&ามีสารเสพติด 
และยินยอมที่จะเข(ารับการบาํบดั ต(องได(รับ
การคัดกรองเบื้องต(น และต(องแจ(งผลการคัด
กรองพร(อมบันทึกข(อมูลกําหนดวันนัดหมาย 
เพื่อให(ผู(เสพผู(ติดเข(ารับการบําบดัฟ��นฟูอย&าง
เหมาะสมกับระดับความรุนแรงของการเสพติด 
โดยผู(เสพกําหนดให(เข(าค&ายปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม ผู(ติดรุนแรง ผู(เสพผู(ตดิที่มีโรคแทรก
ทางกายหรือจิตเวชให(ส&งต&อเข(ารับการบําบัด 
รักษาในสถานพยาบาลสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข 

  

2. ตัวชี้วัดระดับจังหวัด  
อัตราการคงอยู� (retention 
rate) วัด 2 ระยะ 
    ๒.๑ อัตราคงอยู&ในการ
บําบดัรักษา  
นิยาม : ร(อยละของผู(เสพ ผู(
ติดที่ยังคงอยู&ในกระบวนการ
การบําบดัรักษาในระยะเวลา
ตามรูปแบบการบาํบัดรักษา
ของสถานบริการสุขภาพ 
สังกัด กสธ. 
เปGาหมาย ร(อยละ 70 
    ๒.๒ อัตราคงอยู&ในระยะ
ติดตามการรักษา  
นิยาม : ร(อยละของผู(เสพ ผู(

๒. ให(บริการบําบัดรักษาผู(เสพ ผู(ติดยาเสพตดิที่
สถานบริการสังกัด กสธ. และร&วมบําบัดฯ กับ
หน&วยงานที่เก่ียวข(องในสถานทีท่ี่พื้นที่กําหนด
อย&างมีคุณภาพตามมาตรฐาน โดยมอบหมาย
สาธารณสุขจังหวัดในการกํากับมาตรฐานการ
บําบดัฟ��นฟูฯ และมาตรฐานของสถานทีบ่ําบัด
ในพื้นที่รับผิดชอบ 
๓. การติดตามผู(ผ&านการบําบัด 
    - จัดตั้งศูนยBเพื่อประสานการดูแลผู(ผ&านการ
บําบดัฟ��นฟูระดับจังหวัดและอําเภอ ทําหน(าที่
ในการติดตามดูแล ตลอดจนให(ความช&วยเหลือ
ทั้งในด(านการงาน อาชีพ การศึกษา สุขภาพ 
ฯลฯ เพื่อให(ผู(ผ&านการบําบัดฟ��นฟูมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีข้ึน โดยกําหนดให(มีชุดปฏิบัติการระดับ
ตําบล และทีมตดิตามในระดับหมู&บ(าน/ชุมชน 

  

แบบ PPR๑ 
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ประเด็นการตรวจ 
(1) 

กิจกรรมที่จังหวัดต(องดําเนินการ 
(2) 

แนวทางการ
ดําเนินการของ

จังหวัด 
(3) 

ป/ญหา/
อุปสรรค 

(4) 

ติดที่ผ&านการบาํบัดครบตาม
กําหนด และยังคงอยู&ในระบบ
การติดตามการรักษาของ
สถานบริการสุขภาพ สงักัด 
กสธ. ที่ได(รับการติดตามอย&าง
น(อย 4 คร้ังใน 1 ป�  
เปGาหมาย ร(อยละ 60 
 

ทําหน(าที่ติดตาม ดูแล ช&วยเหลือ ผู(ผ&านการ
บําบดัฟ��นฟูตามวงรอบที่กําหนดอย&างน(อย ๔ 
คร้ัง/ป� 
    - พัฒนาระบบการให(ความ 
ช&วยเหลือสําหรับผู(ผ&านการบําบดัฟ��นฟูที่
ประสงคBรับความช&วยเหลือ โดยการเพิ่มช&อง
ทางการเข(าถึงบริการของหน&วยงานรัฐที่
เก่ียวข(อง เช&น การศึกษา การฝ�กอาชีพ การ
จัดหางานหรือทุนสงเคราะหB รวมทั้งการ
สนับสนนุให(สถานประกอบกิจการรับผู(ผ&านการ
บําบดัฟ��นฟูเข(าทาํงานในสถานประกอบกิจการ 

 
����ข(อเสนอแนะ(ในพ้ืนท่ี)  

…………………………………………………………………………….…………………………………..........…………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………. 
      
����ข(อเสนอแนะระดับนโยบาย  

…………………………………………………………………………….…………………………………..........…………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………. 
 
 
หมายเหตุ   กรอกข(อมูลเสร็จแล(วส�งภายในวันท่ี 15 มกราคม 2558 ไปท่ี 

1. ผู(รับผิดชอบโครงการระดับกรม  
1.1 นางสาวจงรัก  อินทรBเสวก  นักวิเคราะหBนโยบายและแผนชํานาญการ  

ศูนยBอํานวยการปGองกันและปรามปราบยาเสพติด กสธ. 
      โทร. 0 2590 2422  และ 0 2590 1863 มือถือ 086 674 0566  
      E-mail : insavek@yahoo.com 
1.2 นางไพวัล  อาจหาญ  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 

ศูนยBอํานวยการปGองกันและปรามปราบยาเสพติด กสธ. 
      โทร. 0 2590 2422  และ 0 2590 1863 มือถือ 081 810 7445  
      E-mail : wanarthan@gmail.com 

2. สํานักตรวจและประเมินผล 
น.ส.ขวัญแก(ว  จันทรวิเชียร  นักวิเคราะหBนโยบายและแผนปฏิบัติการ 

  โทร. 0 2590 1602  โทรสาร 0 2590 1020  มือถือ 089 939 7371 
                     E-mail : hush01hush@hotmail.com



๑๕๐ 
 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2558 

แบบแจ(งแนวทางตามข(อเสนอแนะของผู(ตรวจราชการกระทรวง 
ท่ีได(ให(ไว(แก�หน�วยรับตรวจจากการตรวจราชการในรอบท่ี 1 : Project and Progress Review  

หน&วยงานท่ีรับผิดชอบ.......................................... เขตบริการสุขภาพท่ี..............…………จังหวัด................................ 
 

 
ประเด็นการตรวจ 

(1) 

 
กิจกรรมท่ีจังหวัดต(องดําเนินการ 

(2) 

ข(อเสนอแนะของ 
ผู(ตรวจราชการ 

(3) 

ผลการดําเนินการ 
ตามข(อเสนอแนะของผู(ตรวจ

ราชการ 
(4) 

  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
หมายเหตุ :   1. ผู(ทําหน(าท่ีตรวจราชการกรม  เปhนผู(กรอก (3) ข(อเสนอแนะของผู(ตรวจราชการให(ไว(ใน 
       รอบท่ี 1 : Project and Progress Review 
  2. หน�วยรับตรวจ  เปhนผู(กรอก  (4) ผลการดําเนินการตามข(อเสนอแนะของผู(ตรวจราชการท่ี 

    ให(ไว( เพ่ือตรวจติดตาม/ประเมินผล ในรอบท่ี 2 : Monitoring and Evaluation 
 3. หน�วยรับตรวจ กรอกเสร็จ ส&งไปท่ีผู(ทําหน(าท่ีตรวจราชการกรม แต&ละเขตบริการสุขภาพ 
            ท่ี 1-12 ทาง E-mail ภายในวันท่ี 15 เมษายน 2558 
  

แบบ PPR๒ 



๑๕๑ 
 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2558 
 

 
 

  รายงาน 
       รอบท่ี ๑ (Semi-Annual Report) 

 
เขตบริการสขุภาพท่ี………….  : จังหวัด……………......................................……จํานวน...............จังหวัด 
การตรวจราชการรอบท่ี 1 Project and Progress Review :  

1. ต.ค. – ธ.ค. 2557 (Review ข(อมูลจากจังหวัด) 
2. Project and Progress Review วันท่ี....................................................... 

ประเด็นนโยบายตามกรอบประชาคมอาเซียน  
โครงการ......................................................................................................... 

สถานท่ีตรวจ : ………………………………………………………….…………………………. 
หน�วยรับตรวจ :  1.……………………………………………………………………………….. 
           2.…………………………………………………………………………..…… 
1. สรปุผลการดําเนินงานภาพรวมเขตท่ีได(ติดตามในจังหวัด 
 .........................................................................................................................................................................................  

 
2. สรุปความคิดเห็นของท่ีปรึกษาผู(ตรวจราชการภาคประชาชน (ด(านสังคม) 

..........................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................. 
3. สรปุผลการตรวจราชการภาพรวมเขตท่ีได(ติดตามในจังหวัด 

..........................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................. 
 
                                            รูปภาพการตรวจราชการของผู(ตรวจราชการ 

 
 
  
 
  
          ระบุชื่อผู(ตรวจราชการทุกท�าน 

                      ประเด็นนโยบายท่ีตรวจติดตาม 
                                       หมู�บ(าน  ตําบล  อําเภอ  และจังหวัด  ท่ีตรวจติดตาม 

   ลงชื่อ 
       (………………………………………..) 

            ผู(ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข 
                                เขตบริการสุขภาพท่ี…….… 

 

ประเด็นการตรวจ 
(1) 

กิจกรรมท่ีจังหวัดต(อง
ดําเนินการ 

(2) 

ป/ญหาอุปสรรค 
(3) 

ข(อเสนอแนะ 
(4) 

ข(อเสนอแนะระดับ
นโยบาย 

(5) 
 
 
 

    

 
 

แบบ SeAR 



๑๕๒ 
 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2558 
 

  
 

รายงาน 
รอบท่ี ๒ (Annual Inspection Report) 

 
เขตบริการสขุภาพท่ี………….  : จังหวัด……………......................................……จํานวน...............จังหวัด 
การตรวจราชการรอบท่ี 2  Monitoring and Evaluation : วันท่ี............................................. 
ประเด็นนโยบายตามกรอบประชาคมอาเซียน  

โครงการ....................................................................................................................... 
สถานท่ีตรวจ : ………………………………………………………….…………………………. 
หน�วยรับตรวจ :  1.……………………………………………………………………………….. 
           2.…………………………………………………………………………..…… 
1. สรปุผลการดําเนินงานภาพรวมเขตท่ีได(ติดตามในจังหวัด 
 .........................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................. 

 
2. สรุปความคิดเห็นของท่ีปรึกษาผู(ตรวจราชการภาคประชาชน (ด(านสังคม) 

..........................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................  
3. สรปุผลการตรวจราชการภาพรวมเขตท่ีได(ติดตามในจังหวัด 

..........................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................. 
4. ผลผลิตและผลลัพธ9ท่ีเกิดขึ้นจากการดําเนินแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  

..............................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................. 

                                         
     รูปภาพการตรวจราชการของผู(ตรวจราชการ 
 
 
  
 
             ระบุชื่อผู(ตรวจราชการทุกท�าน 

                          ประเด็นนโยบายท่ีตรวจติดตาม 
                                            หมู�บ(าน  ตําบล  อําเภอ  และจังหวัด  ท่ีตรวจติดตาม 

   ลงชื่อ 
       (………………………………………..) 

            ผู(ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข 
                                  เขตบริการสุขภาพท่ี…….… 

ประเด็นการตรวจ 
(1) 

กิจกรรมท่ีจังหวัดต(อง
ดําเนินการ 

(2) 

ป/ญหาอุปสรรคเพ่ิมเติม  
(3) 

ข(อเสนอแนะเพ่ิมเติม  
(4) 

 
 
 

   

 
 

แบบ AIR 



๑๕๓ 
 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2558 
 

 
 

 
รายงานผลการตรวจติดตามภาพรวมประเทศ 

เพ่ือขับเคลื่อนประเด็นนโยบายการดําเนินตามกรอบประชาคมอาเซียน 
โครงการ........................................................ 

ตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ของผู(ตรวจราชการ ประจําปDงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8   
รอบท่ี ๑ (Project and Progress Reviews) 

ของผู(ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข 
เดือน........................................... 

 
๑. หลักการ และเหตุผล 
       ............................................................................................................................................................................................. 
๒. วัตถุประสงคB 
 .............................................................................................................................................................................................. 
๓. วิธีการดําเนินงาน 
 ๓.๑....................................................................................................................................................................  
๔. ผลสัมฤทธ์ิของงานและตัวช้ีวัด 
  ๔.๑ ผลสัมฤทธ์ิของงาน  ......................................................................................................................... 
  ๔.๒ ตัวช้ีวัด  ........................................................................................................................................... 
๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 ................................................................................................................................................................................................ 
๖. งบประมาณ........................................................................................................................................................................... 
๗. ความสําคัญของเรื่อง  (ระบุยุทธศาสตรBประเทศ  นโยบายรัฐบาล  ยุทธศาสตรBของกระทรวงท่ีเก่ียวข(อง) 
      .............................................................................................................................................................................................. 
๘. ผลการดําเนินงานโครงการ 
      .............................................................................................................................................................................................. 
๙. สรุปผลการตรวจติดตามตามตัวช้ีวัด  
  ๙.๑ ตัวช้ีวัดท่ี ๑............................................................................................................ 
  9.2 ตัวช้ีวัดท่ี 2............................................................................................................   
๑๐. ข(อเสนอแนะเพ่ิมเติมในพ้ืนท่ี  
 ............................................................................................................................................................................................. 
๑๑. ข(อเสนอแนะระดับนโยบาย  
 ............................................................................................................................................................................................. 
๑๒. ความคิดเห็นของท่ีปรึกษาผู(ตรวจราชการภาคประชาชน  
 ............................................................................................................................................................................................ 
 ท้ัง น้ี  ผู(ตรวจราชการกระทรวง. . . . . . . . . . . . . .จะได( ไปตรวจติดตามประเมินผลการดํา เ นินงานตามแนวทาง 
การจัดการความเสี่ยงท่ีหน&วยรับตรวจเสนอและข(อเสนอแนะท่ีได(ให(ไว( เพ่ือสรุปผลการดําเนินงานในการตรวจราชการรอบ 
Monitoring/Evaluation ต&อไป 

รูปภาพการลงพ้ืนท่ีของผู(ตรวจราชการ 
ร�วมกับท่ีปรึกษาผู(ตรวจราชการภาคประชาชน (ถ(าม)ี 

ผู(ตรวจราชการกระทรวง............(นาย/นาง...................................) 
ตรวจตดิตามโครงการ............................ 
ในพ้ืนท่ีหมู&บ(าน....... ต. ........อ. ...................จ. ..................... 



๑๕๔ 
 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2558 
 

 
 

รายงานผลการตรวจติดตามภาพรวมประเทศ 
เพ่ือขับเคลื่อนประเด็นนโยบายการดําเนินตามกรอบประชาคมอาเซียน 

โครงการ........................................................ 
ตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ของผู(ตรวจราชการ ประจําปDงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8   

รอบท่ี ๒ (Monitoring and Evaluation) 
ของผู(ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข 

เดือน........................................... 
๑. หลักการ และเหตุผล 
 ........................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................... 
๒. วัตถุประสงคB 
 ๒.๑.........................................................................................................................................................................................  
 ๒.๒......................................................................................................................................................................................... 
๓. วิธีการดําเนินงาน 
 ๓.๑........................................................................................................................................................................................ 
 ๓.๒....................................................................................................................................................................................... 
๔. ผลสัมฤทธ์ิของงานและตัวช้ีวัด 
 ๔.๑ ผลสัมฤทธ์ิของงาน  .................................................................................................................................................... 
 ๔.๒ ตัวช้ีวัด  ...................................................................................................................................................................... 
๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 ...................................................................................................................................................................................... 
๖. งบประมาณ......................................................................................................................................................................... 
๗. ความสําคัญของเรื่อง  (ระบุนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตรBของกระทรวงท่ีเก่ียวข(อง) 
       ..................................................................................................................................................................................... 
๘. ผลการดําเนินงานโครงการ 
       .................................................................................................................................................................................... 
๙. สรุปผลการตรวจติดตามตามตัวช้ีวัด  
  ๙.๑ ตัวช้ีวัดท่ี ๑................................................................................................................................................................. 
  9.2 ตัวช้ีวัดท่ี 2................................................................................................................................................. 
๑๐. ข(อเสนอแนะระดับนโยบาย  
      ๑๐.๑................................................................................................................................................................................         
      ๑๐.๒................................................................................................................................................................................ 
๑๑. ความคิดเห็นของท่ีปรึกษาผู(ตรวจราชการภาคประชาชน  
 ๑๑.๑............................................................................................................................................................................. 
 ๑๑.๒............................................................................................................................................................................ 

 
รูปภาพการลงพ้ืนท่ีของผู(ตรวจราชการ 

ร�วมกับท่ีปรึกษาผู(ตรวจราชการภาคประชาชน (ถ(าม)ี 
ผู(ตรวจราชการกระทรวง............(นาย/นาง...................................) 
ตรวจตดิตามโครงการ................................................................... 
ในพ้ืนท่ีหมู&บ(าน....... ต. ........อ. ...................จ. ................................ 



 

 

 

ภาคผนวก 



 
 

  
 แบบรายงานการตรวจราชการระดับจังหวัด ป�งบประมาณ พ.ศ. 2558 

คณะท่ี .......................................................... 
หัวข!อ..................................................................... 

จังหวัด.......................................  เขตสุขภาพท่ี.................  ตรวจราชการวันท่ี........................................... 

 
1. ประเด็นการตรวจราชการ............................................................................................................................................ 

 

2. ข!อมูลประกอบการตรวจติดตาม วิเคราะห, (ถ!ามี) 

ลํา 
ดับ 

รายการขอมลู  อําเภอ 
1 

อําเภอ 
2 

อําเภอ 
...... 

อําเภอ 
.......... 

รวม 

1  ค�าท่ีพึงประสงค!      
ผลงาน      
รอยละ      

2  ค�าท่ีพึงประสงค!      
ผลงาน      
รอยละ      

 
3. สรุปประเด็นสําคัญท่ีเป3นความเส่ียงต4อการทําให!การขับเคล่ือนนโยบายหรือการดําเนินงานไม4ประสบความสําเร็จ 

(Key Risk Area/ Key Risk Factor) ซ่ึงได!จากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห,  สังเคราะห, จากการตรวจติดตาม 
........................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................... 
 
 

 

4. ปLญหา อุปสรรค  และข!อเสนอแนะ 

ป$ญหา/อุปสรรค/ป$จจัยท่ีทําใหการ
ดําเนินงานไม�บรรลุวัตถุประสงค! 

ขอเสนอแนะท่ีใหต�อหน�วยรับตรวจ 
 

สิ่งท่ีผูทําหนาท่ีตรวจราชการรับไป
ประสาน หรือ ดําเนินการต�อ 

   
   
 
 
 

5. ข!อเสนอแนะต4อนโยบาย /ต4อส4วนกลาง / ต4อผู!บริหาร / ต4อระเบียบ  กฎหมาย 
..................................................................................................................................................................................... 

 
6. นวัตกรรมท่ีสามารถเป3นแบบอย4าง (ถามี) 
..................................................................................................................................................................................... 

 
      ผูรายงาน....................................................................................... 
      ตําแหน�ง......................................................................................... 
      วัน/เดือน/ป4................................................................................... 
      โทร..................................... e-mail………………………………………… 
 
 

แบบ ตก. 1 
155 



 
แบบรายงานการตรวจราชการระดับเขตบริการสุขภาพ ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2558 

คณะท่ี .......................................................... 
หัวข!อ..................................................................... 

เขตสุขภาพท่ี...................................  รอบท่ี................................ 
 

1. ประเด็นการตรวจราชการ............................................................................................................................................ 
 

2. ข!อมูลประกอบการตรวจติดตาม วิเคราะห, (ถ!ามี) 

ลํา 
ดับ 

รายการขอมลู  จังหวัด 
1 

จังหวัด 
2 

จังหวัด 
...... 

จังหวัด 
.......... 

รวม 

1  ค�าท่ีพึงประสงค!      
ผลงาน      
รอยละ      

2  ค�าท่ีพึงประสงค!      
ผลงาน      
รอยละ      

 
7. สรุปประเด็นสําคัญท่ีเป3นความเส่ียงต4อการทําให!การขับเคล่ือนนโยบายหรือการดําเนินงานไม4ประสบความสําเร็จ 

(Key Risk Area/ Key Risk Factor) ซ่ึงได!จากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห,  สังเคราะห, จากการตรวจติดตาม 
........................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................... 
 
 

 

3. ปLญหา อุปสรรค  และข!อเสนอแนะ 

ป$ญหา/อุปสรรค/ท่ีทําใหการ
ดําเนินงานไม�บรรลุวัตถุประสงค! 

ขอเสนอแนะท่ีใหต�อหน�วยรับตรวจ 
 

สิ่งท่ีผูทําหนาท่ีตรวจราชการรับไป
ประสาน หรือ ดําเนินการต�อ 

   
   
 
 

4. ข!อเสนอแนะต4อนโยบาย /ต4อส4วนกลาง / ต4อผู!บริหาร / ต4อระเบียบ  กฎหมาย 
..................................................................................................................................................................................... 

 
5. นวัตกรรมท่ีสามารถเป3นแบบอย4าง (ถามี) 
..................................................................................................................................................................................... 

 
      ผูรายงาน....................................................................................... 
      ตําแหน�ง......................................................................................... 
      วัน/เดือน/ป4................................................................................... 
      โทร..................................... e-mail………………………………………… 
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แบบ ตก. 3 
 

แบบรายงานข!อสั่งการ/ข!อเสนอแนะผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข  
ประจําป�งบประมาณ  ๒๕๕8 

เขตตรวจราชการท่ี ………. รอบท่ี……..... จังหวัด……………………………… 
 

ลําดับ 
ข!อส่ังการ/ข!อเสนอแนะของ

ผู!ตรวจราชการ 
ผลการดําเนินการ 

ตามข!อส่ังการ/ข!อเสนอแนะ 
หมายเหตุ 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
  ลงชื่อ.............................................................. 
  (............................................................) 

ตําแหน�ง................................................ 
              เขตบริการสุขภาพท่ี........ 
            วันท่ี............................................... 
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รายละเอียดตัวชี้วัดที่เกี่ยวข�องกับแผนการตรวจราชการ

และแนวทางการจัดเกบ็ข�อมูล 
 

 ตัวช้ีวัดและข�อมูลท่ีอยู�ปรากฏอยู�ในแผนตรวจราชการของแต�ละคณะ 

เป$นส�วนหน่ึงของเป(าหมายตัวช้ีวัดตามยุทธศาสตร,กระทรวงสาธารณสุข ประจําป.

งบประมาณ พ.ศ. 2558 ซ่ึงสํานักนโยบายและยุทธศาสตร, ได�ประกาศใช�แล�ว ดังน้ัน 
จึงสามารถดาวน,โหลดรายละเอียดแนวทางการจัดเก็บข�อมูลตามตัวช้ีวัดท่ีเก่ียวข�อง
ได�ท่ี 
- เว็บไซต,สํานักนโยบายและยุทธศาสตร, สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

http://bps.moph.go.th/                           
- เว็บไซต, สํานักตรวจและประเมินผล สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข    
              http://203.157.240.30/bie/home 

 
 



แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2558 

ปฏิทินการตรวจราชการกรระทรวงสาธารณสุข ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2558 
 

กิจกรรม เวลา ผู#รับผิดชอบ 

ขั้นท่ี 1 จัดทําแผนการตรวจราชการฯ   

1. ปรึกษาหารือกรอบแนวทางการตรวจราชการและมอบหมายภารกิจ 11 พ.ย หัวหน*าผู*ตรวจราชการ 

2. ยกร,างกรอบแนวทางการตรวจราชการ  12 พ.ย นพ.สุวรรณชัย / สตป. 

3. นําร,างกรอบแนวทางการตรวจราชการ เสนอหัวหน*าผู*ตรวจเพ่ือ
พิจารณา 

13 พ.ย. นพ.สุวรรณชัย / สตป. 

4. ประชุมประธานแต,ละคณะ เพ่ือทําความเข*าใจและวางแนวทางการ
ดําเนินงานร,วมกัน 

17 พย. 
ประธานแต,ละคณะ / 
สตป. 

5. เสนอกรอบแนวทางการตรวจราชการต,อท่ีประชุม TBM  18 พ.ย. นพ.สุวรรณชัย 

1. จัดทําคําสั่งแต,งตั้งคณะกรรมการ 17-21 พ.ย สตป. 
2. ประชุมร,วมกับผู*แทนกรมเพ่ือแจ*งกรอบแนวทางการตรวจราชการและ

หารือเพ่ือขับเคลื่อนระบบตรวจราชการ 
4 ธ.ค. 58 นพ.สุวรรณชัย 

8. กําหนดประเด็นและเครื่องมือการตรวจราชการ 
19 พ.ย.– 
9 ธ.ค. 57 

คณะกรรมการชุดท่ี  
1- 4 

9. ประชุมประธานแต,ละคณะ เพ่ือปรับประเด็นและเครื่องมือการตรวจ
ราชการให*สอดคล*องกันไม,ซ้ําซ*อน 

12 ธ.ค. 
ประธาน และ เลขาแต,ละ
คณะ 

10. นําเข*าท่ีประชุมสํานักตรวจราชการฯ เพ่ือพิจารณารับรองแผนฯ 24 ธ.ค. ประธานคณะกรรมการฯ 

11. นําเสนอแผนการตรวจราชการประจําป� งบประมาณ พ.ศ. 2558 ต,อ 
ปลัดกระทรวง 

6 ม.ค. 58 
หัวหน*าผู*ตรวจราชการ
กระทรวง 

12. เสนอแผนการตรวจราชการฯ ต,อท่ีประชุมกระทรวงฯ เพ่ือทราบ 8 ม.ค.58 หัวหน*าผู*ตรวจฯ  

13. จัดทําคําสั่งแต,งตั้งผู*ทําหน*าท่ีตรวจราชการกรม และ ผู*ร,วมทีมตรวจฯ
จากเขต/จังหวัด  (สป.) 

    (คําสั่งแต,งตั้งผู*นิเทศ : ให*กรมดําเนินการเอง) 
1-12 ม.ค. 58 สตป. 

14. ประชุมช้ีแจงแผนการตรวจราชการ ประจําป� 2558 
       และจัดทําเอกสารเผยแพร, 

9 มกราคม  2558 สตร. / สตป. 

2. ขั้นท่ี 2 ดําเนินการตรวจราชการฯ   
 การตรวจราชการฯ ระดับจังหวัด ( อย,างน*อย 2 ครั้ง/ป� ) 

2.1 รอบท่ี 1 
2.2 รอบท่ี 2 

 
ก.พ.-มี.ค.58 
มิ.ย.-ส.ค.58 

 
ทีมตรวจราชการ 
ทีมตรวจราชการ 

3. ขั้นท่ี 3 รายงานผลการตรวจราชการฯ   
 3.1 รายงานผลการตรวจราชการฯ    
 (1) ทีมตรวจราชการจัดทํารายงานผลการตรวจราชการเสนอต,อ

หัวหน*าทีมภายใน 7 วันหลังการตรวจราชการเสร็จสิ้นในแต,
ละรอบหรือแต,ละไตรมาส (ตามความเหมาะสมของประเด็น
ตรวจราชการ) 

ก.พ.-มี.ค.58 ทีมตรวจราชการ 

 
 
 



แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2558 

กิจกรรม เวลา ผู#รับผิดชอบ 

 (2) หัวหน*าทีมตรวจราชการจัดทํารายงานสรุปผลการตรวจ
ราชการเสนอต,อผู*บริหารภายใน 15 วัน ภายหลังการตรวจ
ราชการเสร็จสิ้นในแต,ละรอบ 

เม.ย.58, 
ส.ค.58 

ผู*ตรวจราชการกระทรวง 

 (3) สํานักตรวจและประเมินผล รวบรวมรายงาน ประมวลผลใน
ภาพรวมประเทศเบ้ืองต*น 

เม.ย.58, 
ส.ค.58 

สตป. 

 (4) คณะกรรมการกําหนดแผนและตดิตามผลการตรวจราชการ
กระทรวงสาธารณสุข ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2558 
(คกต.) 5 คณะ พิจารณา กลั่นกรอง ประมวล สรุป และจัดทํา
ข*อเสนอเชิงนโยบาย จากผลการตรวจราชการในภาพรวม
ประเทศ 

(5) เสนอข*อเสนอเชิงนโยบายต,อผู*บรหิาร 

เม.ย.58, 
ส.ค.58 

 
มิ.ย.,ก.ย.58 

คกต. 
 
 
สตป. 

 3.2 จัดทําเอกสารสรุปผลการตรวจราชการฯป�งบประมาณ 2558 
เผยแพร, 

        3.2.1 รอบท่ี 1 
        3.2.2 รอบท่ี 2 

 
 

มิ.ย. 58 
พ.ย.58 

สตป. 

 3.3 ประชุมสรุปผลการตรวจราชการฯ ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 
2558 

ก.ย.58 คกต./สตป. 
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แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2558 

กําหนดการตรวจราชการกรณีปกติและบูรณาการ ระดับกระทรวง  
กระทรวงสาธารณสุข ประจําป�งบประมาณ  พ.ศ. 2558 รอบท่ี 1 และ 2 

 
เขต 

สุขภาพ
ท่ี 

จังหวัด 
กําหนดการตรวจราชการ  รอบท่ี 1 กําหนดการตรวจราชการ รอบท่ี 2 

กรณีปกติ บูรณาการ กรณีปกติ บูรณาการ 

1 เชียงราย ก.พ. (สัปดาห(ท่ี 1)    
พะเยา ก.พ. (สัปดาห(ท่ี 2)    

 แพร+ ก.พ. (สัปดาห(ท่ี 3)    
 ลําพูน ก.พ. (สัปดาห(ท่ี 4)    

น+าน มี.ค. (สัปดาห(ท่ี 1)    
ลําปาง มี.ค. (สัปดาห(ท่ี 2)    
เชียงใหม+ มี.ค. (สัปดาห(ท่ี 3)    
แม+ฮ+องสอน มี.ค. (สัปดาห(ท่ี 4)    

2 ตาก 18-20 ก.พ. 58  10-12 มิ.ย. 58  
สุโขทัย 25-27 ก.พ. 58  17-19 มิ.ย. 58  
อุตรดิตถ( 11-13 มี.ค. 58  24-26 มิ.ย. 58  
เพชรบูรณ( 18-20 มี.ค. 58  8-10 ก.ค. 58  
พิษณุโลก 25-27 มี.ค. 58  15-17 ก.ค. 58  

3 กําแพงเพชร 27-28 ม.ค. 58  30 มิ.ย.-2 ก.ค.58  
 ชัยนาท 3-5 ก.พ. 58  7-9 ก.ค.58  
 นครสวรรค( 17-19 ก.พ. 58  14-16 ก.ค. 58  
 พิจิตร 24-26 ก.พ. 58  21-23 ก.ค. 58  
 อุทัยธานี 10-12 ก.พ. 58  28-30 ก.ค. 58  

4 ปทุมธานี-นนทบุรี 14-16 ม.ค.58 14 ม.ค. 58 26-28 พ.ค.58 26 พ.ค.58 

 อ+างทอง-พระนครศรีอยุธยา 27-29 ม.ค.58 27 ม.ค.58 10-12 มิ.ย.58 10 มิ.ย.58 

 สระบุร-ีนครนายก 24-26 ก.พ.58 24 ก.พ.58 15-17 ก.ค.58 15 ก.ค.58 
 ลพบุร-ีสิงห(บุร ี 11-13 มี.ค.58 11 มี.ค.58 24-26 มิ.ย.58 24 มิ.ย.58 

5 สมุทรสาคร 24-26 ก.พ.58  16-18 มิ.ย.58  
สมุทรสงคราม 17-19 ก.พ.58  2-4 มิ.ย.58  
สุพรรณบุร ี 7-9 เม.ย.58  27-29 ก.ค.58  
นครปฐม 17-19 มี.ค.58  9-11 มิ.ย.58  
ราชบุร ี 10-12 มี.ค.58  23-25 มิ.ย. 58  
กาญจนบุร ี 4-6 ก.พ.58  21-23 ก.ค.58  
ประจวบคีรีขันธ( 24-26 มี.ค.58  7-9 ก.ค.58  
เพชรบุร ี 10-12 ก.พ.58  14-16 ก.ค. 58  

6 
 
 
 

ตราด 18-20 มี.ค. 58  10-12 มิ.ย. 58  
จันทบุร ี 18-20 ก.พ. 58  3-5 มิ.ย. 58  
ฉะเชิงเทรา 8-10 เม.ย. 58  22-24 ก.ค. 58  
ปราจีนบุร ี 1-3 เม.ย. 58  1-3 ก.ค. 58  
สมุทรปราการ 22-24 เม.ย. 58  15-17 ก.ค. 58  
ระยอง 11-13 มี.ค. 58  24-26 มิ.ย. 58  
สระแก?ว 25-27 ก.พ. 58  17-19 มิ.ย. 58  

ชลบุร ี 25-27 มี.ค. 58  8-10 ก.ค. 58  
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แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2558 

เขต 
สุขภาพ

ท่ี 
จังหวัด 

กําหนดการตรวจราชการ  รอบท่ี 1 กําหนดการตรวจราชการ รอบท่ี 2 

กรณีปกติ บูรณาการ กรณีปกติ บูรณาการ 

7 
 
 

 

ขอนแก+น 27 – 29 ม.ค. 58 27 ม.ค. 58 2 – 4  ก.ค. 58 2 ก.ค. 58 
มหาสารคาม 4 – 6 ก.พ. 58 4  ก.พ. 58 8 – 10 ก.ค. 58 8 ก.ค. 58 
กาฬสินธุ( 18 – 20 ก.พ. 58 18 ก.พ. 58 15 – 17 ก.ค. 58 15 ก.ค. 58 
ร?อยเอ็ด 25 – 27 ก.พ. 58 25 ก.พ. 58 22 – 24 ก.ค. 58 22 ก.ค. 58 

8 หนองคาย 27-29 ม.ค. 58  3-5 มิ.ย. 58  
อุดร 4-6 ก.พ. 58  10-12 มิ.ย. 58  

เลย 10-12 ก.พ. 58  24-26 มิ.ย. 58  
นครพนม 18-20 ก.พ. 58  8-10 ก.ค. 58  
บึงกาฬ 11-13 มี.ค. 58  15-17 ก.ค. 58  
สกลนคร 18-20 มี.ค. 58  22-24 ก.ค. 58  
หนองบัวลําภ ู 25-27 มี.ค. 58  28-30 ก.ค. 58  

9 สุรินทร( 4-6 ก.พ.58  8-10 ก.ค.58  
บุรีรัมย( 25-27 ก.พ.58  15-17 ก.ค.58  
ชัยภูม ิ 5-7 มี.ค.58  22-24 ก.ค.58  
นครราชสมีา 12-14 มี.ค.58  1-3 ก.ค.58  

10 มุกดาหาร 4-6 ก.พ.58 4 ก.พ.58 10-12 มิ.ย.58 10 มิ.ย.58 
อํานาจเจรญิ 18-20 ก.พ.58 18 ก.พ.58 17-19 มิ.ย.58 17 มิ.ย.58 
ยโสธร 25-27 ก.พ.58 26 ก.พ.58 24-26 มิ.ย.58 25 มิ.ย.58 
อุบลราชธานี 18-20 มี.ค.58 18 มี.ค.58 1-3 ก.ค.58 1 ก.ค.58 
ศรีษะเกษ 25-27 มี.ค.58 25 มี.ค.58 8-10 ก.ค.58 8 ก.ค.58 

11 กระบ่ี 27-30 ม.ค.58 28 ม.ค.58 2-5 มิ.ย.58 3 มิ.ย.58 
พังงา 3-6 ก.พ.58 4 ก.พ.58 9-12 มิ.ย.58 10 มิ.ย.58 
ภูเก็ต 17-20 ก.พ.58 18 ก.พ.58 16-19 มิ.ย.58 17 มิ.ย.58 
ระนอง 24-27 ก.พ.58 25 ก.พ.58 23-26 มิ.ย.58 24 มิ.ย.58 
นครศรีธรรมราช 10-13 มี.ค.58 11 มี.ค.58 30 มิ.ย.-3 ก.ค.58 1 ก.ค.58 
สุราษฎร(ธานี 16-20 มี.ค.58 17 มี.ค.58 7-10 ก.ค.58 8 ก.ค.58 
ชุมพร 24-27 มี.ค.58 25 มี.ค.58 14-17 ก.ค.58 15 ก.ค.58 

12 ตรัง 16-20 ก.พ. 58  15-19 มิ.ย. 58  
พัทลุง 16-20 ก.พ. 58  15-19 มิ.ย. 58  
สงขลา 5-6 มี.ค. 58  22-24 ก.ค. 58  
ปFตตานี 25-27 ก.พ. 58  3-5 มิ.ย. 58  
ยะลา 18-20 มี.ค. 58  1-3 ก.ค. 58  
นราธิวาส 25-27 มี.ค.58  20-22 พ.ค. 58  
สตูล 20-22 ม.ค. 58  8-10 ก.ค. 58  

 
หมายเหตุ : กําหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
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 สําเนา 
 

คําสั่งกระทรวงสาธารณสุข 
ท่ี   1/๒๕๕8 

เรื่อง  แต�งต้ังคณะกรรมการขับเคลื่อนระบบการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข 
ประจําป(งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8  

 

 ด-วยในป(งบประมาณ พ.ศ. 2558 การตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุขเป3นการ
ตรวจราชการภายใต-บริบทการบริหารราชการแผ�นดินร�วมสมัย  ตามยุทธศาสตร7และนโยบายรัฐบาล สอดคล-องกับ
สถานการณ7ป;จจุบัน  และเพ่ือปรับระบบการตรวจราชการและนิเทศงาน  ให-เกิดความสะดวก คล�องตัว ในการกํากับ 
ติดตาม และขับเคลื่อนนโยบายสําคัญของกระทรวง  และแก-ไขป;ญหาในระดับพ้ืนท่ีได-สอดคล-องกับความต-องการ
ด-านสุขภาพของประชาชน  กระทรวงสาธารณสุขจึงแต�งต้ังคณะกรรมการขับเคลื่อนระบบการตรวจราชการ
กระทรวงสาธารณสุข ประจําป(งบประมาณ พ.ศ. 2558   ดังนี้ 

1. นายคํารณ  ไชยศิริ ผู-ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพท่ี 1 
หัวหน-าผู-ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข 

ท่ีปรึกษา 

2. นายวิศิษฏ7  ต้ังนภากร ผู-ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพท่ี 5,6 
รองหัวหน-าผู-ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข 

ท่ีปรึกษา 

3. นายธีรพล  โตพันธานนท7 ผู-ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพท่ี 4,12 
รองหัวหน-าผู-ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข 

ท่ีปรึกษา 

4. นายสุวรรณชัย  วัฒนายิ่งเจริญชัย ผู-ตรวจราชการกระทรวง  เขตสุขภาพท่ี 11 ประธาน 
5. รองอธิบดีกรมการแพทย7 ท่ีได-รับมอบหมาย กรรมการ 
6. รองอธิบดีกรมควบคุมโรค ท่ีได-รับมอบหมาย กรรมการ 
7. รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร7การแพทย7 ท่ีได-รับมอบหมาย กรรมการ 
8. รองอธิบดีกรมพัฒนาการแพทย7แผนไทยและการแพทย7ทางเลือก ท่ีได-รับมอบหมาย กรรมการ 
9. รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ท่ีได-รับมอบหมาย กรรมการ 

10. รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต ท่ีได-รับมอบหมาย กรรมการ 
11. รองอธิบดีกรมอนามัย ท่ีได-รับมอบหมาย กรรมการ 
12. รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ท่ีได-รับมอบหมาย กรรมการ 
13. ผู-อํานวยการสํานักยุทธศาสตร7การแพทย7     กรมการแพทย7 กรรมการ 
14. ผู-อํานวยการสํานักตรวจราชการ กรมการแพทย7 กรรมการ 
15. ผู-อํานวยการกองแผนงาน กรมควบคุมโรค กรรมการ 
16. ผู-อํานวยการกองแผนงานและวิชาการ กรมวิทยาศาสตร7การแพทย7 กรรมการ 
17.  ผู-อํานวยการสํานักยุทธศาสตร7 กรมพัฒนาการแพทย7แผนไทยและ 

การแพทย7ทางเลือก 
กรรมการ 

18. ผู-อํานวยการกองแผนงาน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กรรมการ 
19. ผู-อํานวยการสํานักยุทธศาสตร7 กรมสุขภาพจิต กรรมการ 
20.  ผู-อํานวยการกองแผนงาน กรมอนามัย กรรมการ 
21. ผู-อํานวยการกองแผนงานและวิชาการ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กรรมการ 

   22.ผู-อํานวยการ... 
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22. ผู-อํานวยการสํานักบริหารการสาธารณสุข สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรรมการ 
23. ผู-อํานวยการสํานักนโยบายและยุทธศาสตร7 สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรรมการ 
24. ผู-อํานวยการกลุ�มประกันสุขภาพ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรรมการ 
25. ผู-อํานวยการสํานักตรวจและประเมินผล สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรรมการ 
26. นางจารุภา  จํานงศักด์ิ รองผู-อํานวยการสํานักตรวจและประเมินผล 

(ด-านวิชาการ) 
กรรมการ 

27. นางสาวอังคณา  จรรยากุลวงศ7 หัวหน-ากลุ�มตรวจราชการ  สํานักตรวจและประเมินผล กรรมการ 
28. นางธิติภัทร  คูหา สํานักตรวจและประเมินผล กรรมการและ 

เลขานุการ 
29. นางสาวสิรินันท7  พานพิศ สํานักตรวจและประเมินผล กรรมการและ

ผู-ช�วยเลขานุการ 

โดยให-คณะกรรมการมีอํานาจหน-าท่ี ดังนี้ 
1. ขับเคลื่อนระบบการจัดทําแผนและแนวทางการตรวจราชการให-เป3นไปอย�างบูรณาการ  สอดคล-อง

กับนโยบายและยุทธศาสตร7กระทรวง  และการแก-ไขป;ญหาในระดับพ้ืนท่ี 
2. ขับเคลื่อนระบบการติดตามรายงานผลการตรวจราชการท่ีสามารถสะท-อนป;ญหาอุปสรรค          

การดําเนินงานในพ้ืนท่ี  เพ่ือเป3นข-อเสนอแนะต�อส�วนกลางและผู-บริหารในการสนับสนุน ปรับปรุงนโยบาย                 
แนวปฏิบัติการดําเนินงานของกระทรวงให-ได-ผลลัพธ7ท่ีพึงประสงค7 

3. ชี้แจงแนวทางการตรวจราชการและนิเทศงานระดับกระทรวงสาธารณสุขให-แก�หน�วยงานและ        
ผู-ท่ีเก่ียวข-องทราบ 

4. สนับสนุนส�งเสริมผู-ร�วมคณะตรวจราชการ  เพ่ือให-การตรวจราชการในพ้ืนท่ีเป3นไปอย�างมีประสิทธิภาพ 
5. แต�งต้ังคณะอนุกรรมการ หรือคณะทํางานได-ตามความเหมาะสม 
6. ปฏิบัติงานอ่ืน  ๆตามท่ีปลัดกระทรวงมอบหมาย 

ท้ังนี้ ต้ังแต�บัดนี้เป3นต-นไป 

สั่ง ณ วันท่ี     6     มกราคม   พ.ศ. ๒๕๕8 
 
 
 
     ณรงค7  สหเมธาพัฒน7 
  (นายณรงค7  สหเมธาพัฒน7) 
  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
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สําเนา 
คําสั่งกระทรวงสาธารณสุข 

ท่ี   2 /๒๕๕8 
เรื่อง  แต งต้ังคณะกรรมการกําหนดแผนและติดตามผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข  

ประจําป,งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8  5 คณะ 

 

 ด1วยในป,งบประมาณ พ.ศ. 2558 การตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุขเป4นการตรวจ
ราชการภายใต1บริบทการบริหารราชการแผ นดินร วมสมัย  ตามยุทธศาสตร6และนโยบายรัฐบาล  สอดคล1องกับสถานการณ6
ป:จจุบัน  และเพ่ือปรับระบบการตรวจราชการและนิเทศงาน  ให1เกิดความสะดวก คล องตัว ในการกํากับ ติดตาม             
และขับเคลื่อนนโยบายสําคัญของกระทรวง  และแก1ไขป:ญหาในระดับพ้ืนท่ีได1สอดคล1องกับความต1องการด1านสุขภาพของ
ประชาชน  กระทรวงสาธารณสุขจึงแต งต้ังบุคคลดังมีรายชื่อตามเอกสารแนบท1ายคําสั่งนี้  เป4นคณะกรรมการกําหนดแผนและ
ติดตามผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจําป,งบประมาณ พ.ศ. 2558  5 คณะ ดังนี้ 
 คณะท่ี ๑ การพัฒนาสุขภาพตามกลุ มวัย 
 คณะท่ี ๒ การพัฒนาและจัดระบบบริการท่ีมีคุณภาพมาตรฐาน  ครอบคลุม ประชาชน 
สามารถเข1าถึงบริการได1 
 คณะท่ี 3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพ่ือสนับสนุนการจัดบริการ 
 คณะท่ี 4 การคุ1มครองผู1บริโภคและสิ่งแวดล1อม 
 คณะท่ี 5 การตรวจราชการแบบบูรณาการร วมกับสํานักนายกรัฐมนตรี 

     

โดยให1มีอํานาจหน1าท่ี ดังต อไปนี้ 
1. กําหนดกรอบและประเด็นการตรวจราชการ 
2. กําหนดแนวทาง และเครื่องมือ การตรวจ ติดตาม กํากับ ราชการ เพ่ือประเมินกระบวนการ

และผลลัพธ6ในเชิงคุณภาพ (Inspection Guideline) 
 3. ชี้แจงแนวทางการตรวจราชการและนิเทศงานระดับกระทรวงสาธารณสุขให1แก หน วยงาน  
และผู1ท่ีเก่ียวข1องทราบ 
 4. ติดตามประเมินผลการตรวจราชการตามประเด็นของคณะท่ีได1รับมอบหมาย 
 5. สรุปผลการตรวจราชการในภาพรวมประเทศ  และเสนอแนะเชิงนโยบายต อผู1บริหารกระทรวง
และหน วยงานท่ีเก่ียวข1อง 
 6. แต งต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานได1ตามความเหมาะสม   
 7. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ท่ีปลัดกระทรวงมอบหมาย 

ท้ังนี้ ต้ังแต บัดนี้เป4นต1นไป 

สั่ง ณ วันท่ี     6     มกราคม   พ.ศ. ๒๕๕8 
                                              

        ณรงค6  สหเมธาพัฒน6 
  (นายณรงค6  สหเมธาพัฒน6) 
  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
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เอกสารแนบท�าย 
คําสั่งกระทรวงสาธารณสุขท่ี   2 /2558  ลงวันท่ี     6    มกราคม พ.ศ. 2558 

เรื่อง  แต$งต้ังคณะกรรมการกําหนดแผนและติดตามผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสขุ   
ประจําป-งบประมาณ พ.ศ. 2558   

 

คณะท่ี 1 การพัฒนาสุขภาพตามกลุ�มวัยและระบบควบคุมโรค  
 

1. นายสุริยะ  วงศ0คงคาเทพ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
หัวหน1ากลุ$มภารกิจด1านสนับสนุนบริการสุขภาพ 

ท่ีปรึกษา 

2. นางประนอม  คําเท่ียง ผู1ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพท่ี 10 
และเขตสุขภาพส$วนกลาง กทม. 

ท่ีปรึกษา 

3. นายสมศักด์ิ  อรรฆศิลป: ผู1ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพท่ี 9 ประธาน 
4. นายยุทธนา  พูนพานิช สาธารณสุขนิเทศก0 เขตสุขภาพท่ี 9 รองประธาน 
5. นายพงษ0สวัสด์ิ  รัตนแสง สาธารณสุขนิเทศก0 เขตสุขภาพท่ี 5 กรรมการ 
6. นายธํารงค0  สมบุญตนนท0 สาธารณสุขนิเทศก0 เขตสุขภาพท่ี 6 กรรมการ 
7. นายเจษฎา  ฉายคุณรัฐ สาธารณสุขนิเทศก0 เขตสุขภาพท่ี 11 กรรมการ 
8. ผู1อํานวยการสํานักนโยบายและยุทธศาสตร0 สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรรมการ 
9. นายประเวช  ตันติพิวัฒนสกุล นายแพทย0ทรงคุณวุฒิ กลุ$มท่ีปรึกษาสุขภาพจิต 

กรมสุขภาพจิต 
กรรมการ 

10. นางมธุรดา  สุวรรณโพธิ์ ผู1อํานวยการสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ$น 
ราชนครินทร0  กรมสุขภาพจิต 

กรรมการ 

11. นางเบ็ญจมาศ พฤกษ0กานนท0 ผู1อํานวยการสํานักยุทธศาสตร0สุขภาพจิต 
กรมสุขภาพจิต 

กรรมการ 

12. นางสุดา   วงศ0สวัสด์ิ ผู1อํานวยการสํานักส$งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต 
กรมสุขภาพจิต 

กรรมการ 

13. นางพรทิพย0  ดํารงปGทมา สํานักยุทธศาสตร0สุขภาพจิต  กรมสุขภาพจิต กรรมการ 
14. นางสาวนภาภรณ0  ช$อพฤกษา กรมสุขภาพจิต กรรมการ 
15. นายสราวุฒิ   บุญสุข สํานักส$งเสริมสุขภาพ  กรมอนามัย กรรมการ 
16. นางนภาพรรณ  วิริยะอุตสาหกุล ผู1อํานวยการสํานักโภชนาการ  กรมอนามัย กรรมการ 
17. นายดนัย  ธีวันดา ผู1อํานวยการสํานักส$งเสริมสุขภาพ  กรมอนามัย กรรมการ 
18. นายเอกชัย   เพียรศรีวัชรา ผู1อํานวยการสํานักอนามัยผู1สูงอายุ กรมอนามัย กรรมการ 
19. นางสายพิณ โชติวิเชียร สํานักโภชนาการ  กรมอนามัย กรรมการ 
20. นายกิตติ  ลาภสมบัติศิริ สํานักส$งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย กรรมการ 
21. นางวิมล   บ1านพวน สํานักอนามัยผู1สูงอายุ  กรมอนามัย กรรมการ 
22. นางจินตนา   พัฒนพงศ0ธร สํานักส$งเสริมสุขภาพ  กรมอนามัย กรรมการ 
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23. นายภานุวัฒน0 ปานเกตุ ผู1อํานวยการสํานักโรคไม$ติดต$อ กรมควบคุมโรค กรรมการ 
24. นางสาวพรทิพย0 ศิริภานุมาส ผู1อํานวยการกองแผนงาน  กรมควบคุมโรค กรรมการ 
25. นายธนรักษ0 ผลิพัฒน0 ผู1อํานวยการสํานักระบาดวิทยา  กรมควบคุมโรค กรรมการ 
26. ร.ต.อ.นพ.รุ$งเรือง กิจผาติ ผู1อํานวยการสํานักโรคติดต$อท่ัวไป 

กรมควบคุมโรค 
กรรมการ 

27. นางบุษบัน  เชื้ออินทร0 ผู1อํานวยการสํานักความร$วมมือระหว$างประเทศ 
กรมควบคุมโรค 

กรรมการ 

28. นางจุรีพร คงประเสริฐ รองผู1อํานวยการสํานักโรคไม$ติดต$อ 
กรมควบคุมโรค 

กรรมการ 

29. นางสาวฉันทนา เจนศุภเสรี กองแผนงาน  กรมควบคุมโรค กรรมการ 
30. นางศรีเพ็ญ  สวัสดิมงคล สํานักโรคไม$ติดต$อ  กรมควบคุมโรค กรรมการ 
31. นางจินต0ศุจี  กอบกุลธร สํานักระบาดวิทยา  กรมควบคุมโรค กรรมการ 
32. นายสุทัศน0  ดวงดีเด$น ผู1อํานวยการสํานักตรวจราชการ 

กรมการแพทย0 
กรรมการ 

33. นางสาวสาริณี   แก1วสว$าง ศูนย0สิรินธรเพ่ือการฟJKนฟูสมรรถภาพทาง 
การแพทย0แห$งชาติ  กรมการแพทย0 

กรรมการ 

34. นางศุลีพันธ0 โสลันดา ศูนย0สิรินธรเพ่ือการฟJKนฟูสมรรถภาพทาง 
การแพทย0แห$งชาติ  กรมการแพทย0 

กรรมการ 

35. นางปLยะนุช  ชัยสวัสด์ิ สถาบันเวชศาสตร0สมเด็จพระสังฆราช 
ญาณสังวรเพ่ือผู1สูงอายุ  กรมการแพทย0 

กรรมการ 

36. นางจารุภา  จํานงศักด์ิ รองผู1อํานวยการสํานักตรวจและประเมินผล 
(ด1านวิชาการ) 

กรรมการ 

37. นางกุลรภัส  สิทธรรถโกวิท หัวหน1ากลุ$มตรวจราชการ เขตสุขภาพท่ี 9 
สํานักตรวจและประเมินผล 

กรรมการและ 
เลขานุการ 

38. นางวาสนา  วิไลรัตน0 หัวหน1ากลุ$มตรวจราชการ เขตสุขภาพท่ี 5 
สํานักตรวจและประเมินผล 

กรรมการและ
ผู1ช$วยเลขานุการ 

39. นางนวลจันทร0  นุกูลอุดมพาณิชย0 สํานักตรวจและประเมินผล กรรมการและ
ผู1ช$วยเลขานุการ 

40. นางเบญญาภา  นนทมาลย0 
 

สํานักตรวจและประเมินผล กรรมการและ
ผู1ช$วยเลขานุการ 

41. นางธิติภัทร  คูหา สํานักตรวจและประเมินผล กรรมการและ
ผู1ช$วยเลขานุการ 

42. นางสาวสิรินันท0  พานพิศ สํานักตรวจและประเมินผล กรรมการและ
ผู1ช$วยเลขานุการ 

/คณะท่ี 2... 
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เอกสารแนบท�าย 
คําสั่งกระทรวงสาธารณสุขท่ี  2 /2558  ลงวันท่ี    6  มกราคม พ.ศ. 2558 

เรื่อง  แต$งต้ังคณะกรรมการกําหนดแผนและติดตามผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสขุ   
ประจําป-งบประมาณ พ.ศ. 2558   

 

คณะท่ี 2  การพัฒนาและจัดระบบบริการท่ีมีคุณภาพมาตรฐาน ครอบคลุม  
ประชาชนสามารถเข�าถึงบริการได� 

1. 
 

นายคํารณ  ไชยศิริ ผู1ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพท่ี 1 
หัวหน1าผู1ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข 

ท่ีปรึกษา 

2. นางประนอม  คําเท่ียง ผู1ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพท่ี 10  และ 
เขตสุขภาพส$วนกลาง กทม. 

ท่ีปรึกษา 

3. นายสุขุม  กาญจนพิมาย ผู1ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพท่ี 3 ประธาน 
4. นายมรุต  จิรเศรษฐสิริ สาธารณสุขนิเทศก0 เขตสุขภาพท่ี 4 รองประธาน 
5. ผู1อํานวยการสํานักนโยบายและยุทธศาสตร0 สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรรมการ 
6. นายขวัญชัย  วิศิษฐานนท0 ผู1อํานวยการสํานักยุทธศาสตร0 

กรมพัฒนาการแพทย0แผนไทยและการแพทย0
ทางเลือก 

กรรมการ 

7. ดร.ภญ.มณฑกา ธีรชัยสกุล ผู1 อํ านวยการสํ านักงานประเ มินมาตรฐาน
เทคโนโลยี กรมพัฒนาการแพทย0แผนไทยและ
การแพทย0ทางเลือก 

กรรมการ 

8. นายบุรินทร0  สุรอรุณสัมฤทธิ์ รองผู1 อํานวยการสํานักบริหารระบบบริการ
สุขภาพจิต  กรมสุขภาพจิต 

กรรมการ 

9. นางสุดา  วงศ0สวัสด์ิ ผู1 อํ า น ว ยก า รสํ า นั ก ส$ ง เ ส ริ ม แล ะ พัฒน า
สุขภาพจิต   กรมสุขภาพจิต       

กรรมการ 

10. นายธรณินทร0 กองสุข 
 

ผู1อํานวยการโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ 
กรมสุขภาพจิต 

กรรมการ 

11. นายบุรินทร0  สุรอรุณสัมฤทธิ์ 
 

รองผู1อํานวยการสํานักบริหารระบบบริการสุขภาพจิต 
กรมสุขภาพจิต 

กรรมการ 

12. นายสุทัศน0  ดวงดีเด$น 
 

ผู1อํานวยการสํานักตรวจราชการ 
กรมการแพทย0 

กรรมการ 

13. นางสาววิพรรณ  สังคหะพงษ0 
 

ผู1อํานวยการสถาบันโรคทรวงอก 
กรมการแพทย0 

กรรมการ 

14. นายเกรียงไกร  เฮงรัศมี สถาบันโรคทรวงอก  กรมการแพทย0 กรรมการ 
15. นางนฤมล สวรรค0ปGญญาเลิศ ผู1ทรงคุณวุฒิ  กรมการแพทย0 กรรมการ 
16. นางสาวอุไรวรรณ โชติเกียรติ   

 
ผู1ทรงคุณวุฒิสถาบันสุขภาพเด็กแห$งชาติ 
มหาราชินี  กรมการแพทย0 
 

กรรมการ 
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17. นายวิบูลย0 กาญจนพัฒนกุล 
 

สถาบันสุขภาพเด็กแห$งชาติมหาราชินี 
กรมการแพทย0 

กรรมการ 

18. นายธนเดช สินธุเสก ผู1 อํานวยการโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณ0
ธัญบุรี  กรมการแพทย0 

กรรมการ 

19. นายอัษฎา ตียพันธ0 ผู1อํานวยการโรงพยาบาลชลบุรี กรรมการ 
20. นายประสิทธิชัย ม่ังจิตร สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี กรรมการ 
21. นายณัฐพงศ0 วงศ0วิวัฒน0 ผู1อํานวยการสํานักบริหารการสาธารณสุข 

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
กรรมการ 

22. นายอนุรักษ0  อมรเพชรสถาพร ผู1อํานวยการสํานักสาธารณสุขฉุกเฉิน 
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

กรรมการ 

23. นายสุวิทย0   โรจนศักด์ิโสธร นายแพทย0สาธารณสุขจังหวัดเลย กรรมการ 
24. นายธํารง หาญวงศ0 CSO เขตสุขภาพท่ี 1 

ผู1อํานวยการโรงพยาบาลนครพิงค0   
กรรมการ 

25. นายศิวฤทธิ์ รัศมีจันทร0   CSO เขตสุขภาพท่ี 2 
ผู1อํานวยการโรงพยาบาลพุทธชินราช  

กรรมการ 

26. นายวิริยะ  เอ๊ียวประเสริฐ CSO เขตสุขภาพท่ี 3 
ผู1อํานวยการโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร  

กรรมการ 

27. นายธานินทร0 สีวราภรณ0สกุล CSO เขตสุขภาพท่ี 4 
ผู1อํานวยการโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา  

กรรมการ 

28. นางดารารัตน0 รัตนรักษ0 CSO เขตสุขภาพท่ี 5 
ผู1อํานวยการสํานักงานเขตสุขภาพท่ี 5 

กรรมการ 

29. นายสวรรค0 ขวัญใจพานิช CSO เขตสุขภาพท่ี 6 
รองผู1อํานวยการฝWายการแพทย0โรงพยาบาลชลบุรี 

กรรมการ 

30. นายสุรกิจ ยศพล CSO เขตสุขภาพท่ี 7 
รองผู1อํานวยการฝWายการแพทย0โรงพยาบาล
มหาสารคาม 

กรรมการ 

31. แพทย0หญิงณภัทร สิทธิศักด์ิ 

 

CSO เขตสุขภาพท่ี 8 
โรงพยาบาลเซกา จังหวัดบึงกาฬ 

กรรมการ 

32. นายประวีณ ตัณฑประภา   CSO เขตสุขภาพท่ี 9 
โรงพยาบาลสุรินทร0 

กรรมการ 

33. นายชลิต ทองประยูร  

 

CSO เขตสุขภาพท่ี 10 
ผู1อํานวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค0  
 

กรรมการ 
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34. นายอดิเกียรติ เอ่ียมวรนิรันดร0 CSO เขตสุขภาพท่ี 11 
ผู1อํานวยการโรงพยาบาลสุราษฎร0ธานี 

กรรมการ 

35. นายกุลเดช เตชะนภารักษ0 CSO เขตสุขภาพท่ี 12 
ผู1อํานวยการโรงพยาบาลหาดใหญ$  

กรรมการ 

36. นายวัฒน0ชัย จรูญวรรธนะ CSO เขตสุขภาพส$วนกลาง กรุงเทพมหานคร 
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร0 

กรรมการ 

37. นางสาวฐปณภร  เจริญวงศ0 หัวหน1ากลุ$มตรวจราชการ เขตสุขภาพท่ี 3 
สํานักตรวจและประเมินผล 

กรรมการและ
เลขานุการ 

38. นางลักษณา  ว$องประทานพร หัวหน1ากลุ$มตรวจราชการ เขตสุขภาพท่ี 4 
สํานักตรวจและประเมินผล 

กรรมการและ
ผู1ช$วยเลขานุการ 

39. นางกองมณี  สุรวงษ0สิน หัวหน1ากลุ$มตรวจราชการ เขตสุขภาพท่ี 10 
สํานักตรวจและประเมินผล 

กรรมการและ
ผู1ช$วยเลขานุการ 

40. นายอติชาติ  หงส0ทอง สํานักตรวจและประเมินผล กรรมการและ
ผู1ช$วยเลขานุการ 

41. นางธิติภัทร  คูหา สํานักตรวจและประเมินผล กรรมการและ
ผู1ช$วยเลขานุการ 

42. นางสาวสิรินันท0  พานพิศ สํานักตรวจและประเมินผล กรรมการและ
ผู1ช$วยเลขานุการ 

43. 
 

นางศิริเพ็ญ  ตลับนาค สํานักตรวจและประเมินผล กรรมการและ
ผู1ช$วยเลขานุการ 

44. นางสาวพเยาว0  ปานสอาด สํานักตรวจและประเมินผล กรรมการและ
ผู1ช$วยเลขานุการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
/คณะท่ี 3... 
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เอกสารแนบท�าย 
คําสั่งกระทรวงสาธารณสุขท่ี  2 /2558  ลงวันท่ี    6   มกราคม พ.ศ. 2558 

เรื่อง  แต$งต้ังคณะกรรมการกําหนดแผนและติดตามผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสขุ   
ประจําป-งบประมาณ พ.ศ. 2558   

 

คณะท่ี 3  การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพ่ือสนับสนุนการจัดบริการ 

1. นายเกียรติภูมิ  วงศ0รจิต ผู1ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพท่ี 2 ประธาน 
2. นายไชยนันท0  ทยาวิวัฒน0 สาธารณสุขนิเทศก0 เขตสุขภาพท่ี 2 รองประธาน 
3. ผู1อํานวยการสํานักนโยบายและยุทธศาสตร0 สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรรมการ 
4. นายสันติ   ศิริโกมล รองผู1อํานวยการสํานักตรวจและประเมินผล   กรรมการ 
5. นายกิตติ  พิทักษนิตินันท0 

 
ผู�ทรงคุณวุฒิด�านอาหารและยา 
สํานักวิชาการสาธารณสุข  

กรรมการ 

6. นางสาวยุพิน    ตันวิสุทธิ์ ผู1อํานวยการกลุ$มเสริมสร1างวินัยและระบบคุณธรรม กรรมการ 
7. นายเสมอ  กาฬภักดี กลุ#มเสริมสร�างวินัยและระบบคุณธรรม กรรมการ 
8. นายเกตุแก�ว  แก�วใส กลุ#มเสริมสร�างวินัยและระบบคุณธรรม กรรมการ 
9. นางกฤษดา  แสวงดี รองผู�อํานวยการสถาบันพระบรมราชชนก กรรมการ 

10. นางกัลยา  เนติประวัติ ผู1อํานวยการกลุ$มพัฒนาบุคลากร   
สถาบันพระบรมราชชนก 

กรรมการ 

11. นางสาวอลิสา  ศิริเวชสุนทร สถาบันพระบรมราชชนก กรรมการ 
12. นางภัทร-อนงค-  จองศิริเลิศ สํานักบริหารการสาธารณสุข กรรมการ 
13. นางสาวไพทิพย-  เหลืองเรืองรอง สํานักบริหารการสาธารณสุข กรรมการ 
14. นางอมรรัตน-  พีระพล กลุ#มประกันสุขภาพ กรรมการ 
15. นางนํ้าค�าง  บวรกุลวัฒน- กลุ#มประกันสุขภาพ กรรมการ 
16. นางสาวศิญาภัสส-  จํารัสอภิวัฒน- กลุ#มประกันสุขภาพ กรรมการ 
17. นางนฬญา  ดํารงคะวิริยะพันธ- หัวหน�ากลุ#มตรวจสอบภายใน 

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
กรรมการ 

18. นางกฤตยา  กัลอาจ กลุ#มตรวจสอบภายใน  
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

กรรมการ 

19. นางสาวกาญจน-นภา แก�วคง กลุ#มตรวจสอบภายใน  
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

กรรมการ 

20. นางสาวดารณี  คัมภีระ สํานักนโยบายและยุทธศาสตร- กรรมการ 
21. นางสุภวาร  มะนิมนากร สํานักนโยบายและยุทธศาสตร- กรรมการ 
22. นางวิระมณ  สุริยะไชย ศูนย-ปฏิบัติการต#อต�านการทุจริตกระทรวงสาธารณสุข กรรมการ 
23. นางสาวสุชาฎา  วรินทร-เวช ศูนย-ปฏิบัติการต#อต�านการทุจริต   

กระทรวงสาธารณสุข 
กรรมการ 

24. นางพจอาภา   ธนาบุญพัส กลุ#มคลังและพัสดุ   กรรมการ 
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25. นางสาวลาวัลย0  สุขุมวาท หัวหน1ากลุ$มตรวจราชการ เขตสุขภาพท่ี 2 
สํานักตรวจและประเมินผล 

กรรมการและ
เลขานุการ 

26. นางสาวอังคณา  จรรยากุลวงศ0 หัวหน1ากลุ$มตรวจราชการ 
สํานักตรวจและประเมินผล 

กรรมการและ
ผู1ช$วยเลขานุการ 

27. นางธิติภัทร  คูหา สํานักตรวจและประเมินผล กรรมการและ
ผู1ช$วยเลขานุการ 

28. นางสาวสุภาวดี  เพ็ชร0สว$าง สํานักตรวจและประเมินผล กรรมการและ
ผู1ช$วยเลขานุการ 

29. นางอรชร  วิชัยคํา สํานักตรวจและประเมินผล กรรมการและ
ผู1ช$วยเลขานุการ 

30. นางสาวสิรินันท0  พานพิศ สํานักตรวจและประเมินผล กรรมการและ
ผู1ช$วยเลขานุการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/คณะท่ี 4..... 
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เอกสารแนบท�าย 
คําสั่งกระทรวงสาธารณสุขท่ี  2 /2558  ลงวันท่ี   6   มกราคม พ.ศ. 2558 

เรื่อง  แต$งต้ังคณะกรรมการกําหนดแผนและติดตามผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสขุ   
ประจําป-งบประมาณ พ.ศ. 2558   

 

คณะท่ี 4 การคุ�มครองผู�บริโภค 

1. นายรัฐวุฒิ   สุขมี ผู1ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพท่ี 7 ประธาน 
2. นายชาญวิทย0  ทระเทพ ผู1ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพท่ี 8 รองประธาน 
3. นายอิทธิพล  สูงแข็ง สาธารณสุขนิเทศก0 เขตสุขภาพท่ี 7 รองประธาน 
4. นายพิศิษฐ0  ศรีประเสริฐ สาธารณสุขนิเทศก0 เขตสุขภาพท่ี 8 กรรมการ 
5. นายไชยนันท0  ทยาวิวัฒน0 สาธารณสุขนิเทศก0 เขตสุขภาพท่ี 2 กรรมการ 
6. นายผดุชชัย  เคียนทอง ผู1ช$วยผู1ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพท่ี 7 กรรมการ 
7. ผู1อํานวยการสํานักนโยบายและยุทธศาสตร0 สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรรมการ 
8. นางเบ็ญจมาส  พฤกษ0กานนท0 ผู1อํานวยการสํานักยุทธศาสตร0สุขภาพจิต 

กรมสุขภาพจิต 
กรรมการ 

9. ผู1อํานวยการสํานักสุขาภิบาลอาหารและน้ํา กรมอนามัย กรรมการ 
10. ผู1อํานวยการสํานักอนามัยสิ่งแวดล1อม กรมอนามัย กรรมการ 
11. ผู1อํานวยการศูนย0บริหารกฎหมายสาธารณสุข กรมอนามัย กรรมการ 
12. ผู1อํานวยการกองแผนงาน กรมอนามัย กรรมการ 
13. ผู1อํานวยการกองประเมินผลกระทบต$อสุขภาพ กรมอนามัย กรรมการ 
14. ผู1อํานวยการกองแผนงานและวิชาการ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กรรมการ 
15. ผู1อํานวยการกองส$งเสริมงานคุ1มครองผู1บริโภค 

ด1านผลิตภัณฑ0สุขภาพในส$วนภูมิภาคและ 
ท1องถ่ิน 

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กรรมการ 

16. หัวหน1ากลุ$มติดตามและประเมินผล กองแผนงานและวิชาการ 
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

กรรมการ 

17. ผู1อํานวยการกองกฎหมาย กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กรรมการ 
18. ผู1อํานวยการสํานักคุณภาพและความ 

ปลอดภัยทางอาหาร 
กรมวิทยาศาสตร0การแพทย0 กรรมการ 

19. ผู1อํานวยการกองแผนงานและวิชาการ กรมวิทยาศาสตร0การแพทย0 กรรมการ 
20. ผู1อํานวยการสํานักโรคจากการประกอบอาชีพ

และสิ่งแวดล1อม 
กรมควบคุมโรค กรรมการ 

21. นางสาวศิริวรรณ  จันทร0สระคู หัวหน1ากลุ$มตรวจราชการ เขตสุขภาพท่ี 7 
สํานักตรวจและประเมินผล 

กรรมการและ
เลขานุการ 

22. นายชาลี  เอ่ียมมา หัวหน1ากลุ$มตรวจราชการ เขตสุขภาพท่ี 1 
สํานักตรวจและประเมินผล 
 

กรรมการและ
ผู1ช$วยเลขานุการ 
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23. นายอาทิตย0  พันเดช กองส$งเสริมงานคุ1มครองผู1บริโภคด1าน 
ผลิตภัณฑ0สุขภาพในส$วนภูมิภาคและท1องถ่ิน 
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

กรรมการและ
ผู1ช$วยเลขานุการ 

24. นางณีรนุช  อาภาจรัส สํานักอนามัยสิ่งแวดล1อม กรมอนามัย กรรมการและ
ผู1ช$วยเลขานุการ 

25. นางสิริพรรณ  โชติกมาศ หัวหน1ากลุ$มตรวจราชการ เขตสุขภาพท่ี 8 
สํานักตรวจและประเมินผล 

กรรมการและ
ผู1ช$วยเลขานุการ 

26. นางแสงจันทร0  ชาติประสิทธิ์ หัวหน1ากลุ$มตรวจราชการเขตกรุงเทพ 
สํานักตรวจและประเมินผล 

กรรมการและ
ผู1ช$วยเลขานุการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/คณะท่ี 5..... 
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เอกสารแนบท�าย 
คําสั่งกระทรวงสาธารณสุขท่ี   2 /2558  ลงวันท่ี   6   มกราคม พ.ศ. 2558 

เรื่อง  แต$งต้ังคณะกรรมการกําหนดแผนและติดตามผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสขุ   
ประจําป-งบประมาณ พ.ศ. 2558   

 

คณะท่ี 5  การตรวจราชการแบบบูรณาการร�วมกับสํานักนายกรัฐมนตรี 

1. นายธีรพล  โตพันธานนท0 
 

ผู1ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพท่ี 4,12 
รองหัวหน1าผู1ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข  

ประธาน 

2. ผู1ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพท่ี 1-12  กรรมการ 
3. สาธารณสุขนิเทศก0 เขตสุขภาพท่ี 1-12  กรรมการ 
4. หัวหน1ากลุ$มตรวจราชการ เขตสุขภาพท่ี 1-12  กรรมการ 
5. ผู1อํานวยการสํานักนโยบายและยุทธศาสตร0 สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรรมการ 
6. นายสืบพงษ0  ไชยพรรค ผู1อํานวยการกองแผนงาน กรมอนามัย กรรมการ 
7. นายนุกูลกิจ  พุกาธร กองแผนงาน กรมอนามัย กรรมการ 
8. นางนันทกา  หนูเทพ รก. ผู1อํานวยการสํานักสุขาภิบาลอาหารและน้ํา  

กรมอนามัย 
กรรมการ 

9. นายสันติ  ซิมพัฒนานนท0 สํานักสุขาภิบาลอาหารและน้ํา กรมอนามัย กรรมการ 
10. นางสาวจารุวรรณ  ลิ้มสัจจะสกุล 

 
ผู1อํานวยการสํานักคุณภาพและความปลอดภัยทาง
อาหาร กรมวิทยาศาสตร0การแพทย0 

กรรมการ 

11. นางสาววิยะดา  อัครวุฒิ   ผู1อํานวยการสํานักยาและวัตถุเสพติด 
กรมวิทยาศาสตร0การแพทย0 

กรรมการ 

12. นายรุ$งเรือง  กิจผาติ ผู1อํานวยการสํานักโรคติดต$อท่ัวไป กรมควบคุมโรค กรรมการ 
13. นายพรชนก  รัตนดิลก ณ ภูเก็ต สํานักโรคติดต$อท่ัวไป   กรมควบคุมโรค กรรมการ 
14. นางสาวทิพย0วรรณ  ปริญญาศิริ ผู1อํานวยการสํานักอาหาร  

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
กรรมการ 

15. นายสมใจ  สุตันตยาวลี ผู1อํานวยการกองส$งเสริมงานคุ1มครองผู1บริโภค 
ด1านผลิตภัณฑ0สุขภาพในส$วนภูมิภาคและท1องถ่ิน  
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

กรรมการ 

16. นางสาวณธิป  วิมุตติโกศล กองส$งเสริมงานคุ1มครองผู1บริโภค ด1านผลิตภัณฑ0
สุขภาพในส$วนภูมิภาคและท1องถ่ิน  
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

กรรมการ 

17. นายอาทิตย0  พันเดช กองส$งเสริมงานคุ1มครองผู1บริโภคด1านผลิตภัณฑ0
สุขภาพในส$วนภูมิภาคและท1องถ่ิน  
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

กรรมการ 

18. นต.บุญเรือง  ไตรเรืองวรวัฒน0 ผู1อํานวยการศูนย0อํานวยการป\องกันและปราบปราม 
ยาเสพติด กระทรวงสาธารณสุข (ศอ.ปส.สธ.) 

กรรมการ 

19. นายจิโรจ  สินธวานนท0 รก. นายแพทย0ทรงคุณวุฒิ (ด1านเวชกรรม) กรรมการ 
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20. นางสาวจงรัก  อินทร0เสวก ศูนย0อํานวยการป\องกันและปราบปรามยาเสพติด 
กระทรวงสาธารณสุข 

กรรมการ 

21. นางสาวบุญศิริ  จันศิริมงคล หัวหน1าศูนย0พลังแผ$นดินเอาชนะยาเสพติด  
กรมสุขภาพจิต 

กรรมการ 

22. นางสาวเนตรชนก  บัวเล็ก ผู1อํานวยการสํานักงานโครงการ To Be Number One 
กรมสุขภาพจิต 

กรรมการ 

23. ผู1อํานวยการสํานักบริหารการสาธารณสุข  สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรรมการ 
24. นายพงษ0พจน0  ธีรานันตชัย รองผู1อํานวยการสํานักบริหารการสาธารณสุข กรรมการ 
25. นายภาสกร  ชัยวานิชศิริ รองอธิบดีกรมการแพทย0 กรรมการ 
26. นายวิโรจน0  วีรชัย ผู1อํานวยการสถาบันธัญญารักษ0  กรมการแพทย0 กรรมการ 
27. นายอังกูร  ภัทรากร รองผู1อํานวยการสถาบันธัญญารักษ0 กรมการแพทย0 กรรมการ 
28. นายชํานิ  จิตตรีประเสริฐ ผู1อํานวยการสํานักยุทธศาสตร0การแพทย0   

กรมการแพทย0 
กรรมการ 

29. นางอัญธิกา  ชัชวาลยางกูร ผู1อํานวยการกองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน 
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

กรรมการ 

30. นายธนชีพ  พีระธรณิศร0 
 

ผู1อํานวยการสํานักส$งเสริมและสนับสนุนอาหาร
ปลอดภัย สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

กรรมการ 

31. ผู1อํานวยการสํานักตรวจและประเมินผล  กรรมการ 
32. นายสันติ  ศิริโกมล รองผู1อํานวยการสํานักตรวจและประเมินผล กรรมการ 
33. นางจารุภา  จํานงศักด์ิ รองผู1อํานวยการสํานักตรวจและประเมินผล  

(ด1านวิชาการ) 
กรรมการ 

34. นางสาวอังคณา  จรรยากุลวงศ0 หัวหน1ากลุ$มตรวจราชการ 
สํานักตรวจและประเมินผล 

กรรมการ 

35. นางสุภาวดี  อัศวศรีอนันต0 สํานักตรวจและประเมินผล กรรมการและ
เลขานุการ 

36. นางสาวขวัญแก1ว  จันทรวิเชียร สํานักตรวจและประเมินผล กรรมการและ
ผู1ช$วยเลขานุการ 

 



๑๗๗ 
 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2558 

 

1. บทบาทหน�าท่ีผู�รับผิดชอบโครงการระดับกรม การตรวจราชการแบบบูรณาการฯ ป!งบประมาณ 2558  
กระทรวงสาธารณสุข ได#ส$งโครงการเข#าร$วมตรวจราชการแบบบูรณาการร$วมกับสํานักนายกรัฐมนตรี 

ในประเด็นนโยบายสําคัญ (Issue) คือ การดําเนินตามกรอบประชาคมอาเซียน โดยมีประเด็นสําคัญ 1 ประเด็น 
3 โครงการ 7 ตัวชี้วัด ได#แก$ 

๑. การเสริมสร#างความสามารถในการแข$งขันของสินค#าและบริการ  ด#านพัฒนาสินค#า บริการ และปAจจัยสนับสนุน 
 ๑.๑ โครงการบูรณาการระบบบริหารจัดการความปลอดภัยอาหารในส$วนภูมิภาค 
 ๑.๒ โครงการพัฒนามาตรฐานการผลิตอาหารแปรรูปท่ีบรรจุในภาชนะพร#อมจําหน$ายเข#าสู$

มาตรฐาน Primary GMP 
๒. โครงการแก#ไขปAญหาผู#เสพ ผู#ติดยาเสพติด และการสร#าง และพัฒนาระบบรองรับการคืนคนดีให#

สังคม (Demand) 
เพ่ือให#การตรวจราชการแบบบูรณาการ ของผู#ตรวจราชการ ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2558 บรรลุ

ผลสัมฤทธิ์ก$อให#เกิดประโยชนSต$อทางราชการและประชาชน จึงขอมอบหมายหน$วยงานรับผิดชอบ ดังนี้  
1. การเสริมสร�างความสามารถในการแข*งขันของสินค�าและบริการ ด�านพัฒนาสินค�า บริการและ

ป.จจัยสนับสนุน 
    ๑.๑ โครงการบูรณาการระบบบริหารจัดการความปลอดภัยอาหารในส*วนภูมิภาค 
  (1) ผู#อํานวยการสํานักส$งเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย สป. 
  (2) ผู#อํานวยการสํานักสุขาภิบาลอาหารและน้ํา กรมอนามัย 
  (3) ผู#อํานวยการสํานักคุณภาพและความปลอดภัย กรมวิทยาศาสตรSการแพทยS 
  (4) ผู#อํานวยการกองส$งเสริมงานคุ#มครองผู#บริโภคด#านผลิตภัณฑSสุขภาพ 

 ในส$วนภูมิภาคและท#องถ่ิน สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
  (5) นางนิธิวดี บัตรพรรธนะ นักวิเคราะหSนโยบายและแผนชํานาญการ 
       สํานักส$งเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย สป. 
  (6) นางนภพรรณ นันทพงษS นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ  

     สํานักสุขาภิบาลอาหารและน้ํา กรมอนามัย  
 (7) นายสันติ ซิมพัฒนานนทS นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ  

     สํานักสุขาภิบาลอาหารและน้ํา กรมอนามัย  
 (8) นายนุกูลกิจ พุกาธร  นักวิเคราะหSนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ  

     กองแผนงาน  กรมอนามัย 
  (9) น.ส.วนิดา ยุรญาติ  นักวิทยาศาสตรSการแพทยSชํานาญการ  

     สํานักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร 
     กรมวิทยาศาสตรSการแพทยS 

 (10) นางปราณี นาคประสิทธิ์ นักวิทยาศาสตรSการแพทยSชํานาญการพิเศษ  
     สํานักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร 
     กรมวิทยาศาสตรSการแพทยS 

 (11) น.ส.สุรัสวดี กลิ่นชั้น  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ   
     สํานักโรคติดต$อท่ัวไป กรมควบคุมโรค 

 (12) นายอาทิตยS พันเดช  เภสัชกรชํานาญการ กองส$งเสริมงานคุ#มครองผู#บริโภค 
     ด#านผลิตภัณฑSสุขภาพในส$วนภูมิภาคและท#องถ่ิน อย. 
 



๑๗๘ 
 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2558 

 

 ๑.๒ โครงการพัฒนามาตรฐานการผลิตอาหารแปรรูปท่ีบรรจใุนภาชนะพร�อมจําหน*ายเข�าสู*มาตรฐาน Primary GMP 
   (1) ผู#อํานวยการสํานักอาหาร สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา  
  (2) ผู#อํานวยการกองส$งเสริมคุ#มครองผู#บริโภคด#านผลิตภัณฑSสุขภาพใน           
       ส$วนภูมิภาคและท#องถ่ิน สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
  (3) ผู#อํานวยการสํานักส$งเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย สป.  
  (4) ผู#อํานวยการกองแผนงาน กรมอนามัย  
  (5) ผู#อํานวยการสํานักสุขาภิบาลอาหารและน้ํา กรมอนามัย  
  (6) ผู#อํานวยการสํานักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร  
       กรมวิทยาศาสตรSการแพทยS 

  (7) นายปรีชา จึงสมานุกูล นักวิทยาศาสตรSการแพทยSเชี่ยวชาญด#านสุขลักษณะ
การผลิต กรมวิทยาศาสตรSการแพทยS 

  (8) นางกนกพร อธิสุข นักวิทยาศาสตรSการแพทยSเชี่ยวชาญ  
    ด#านมาตรฐานอาหาร กรมวิทยาศาสตรSการแพทยS 
  (9) น.ส.ทิพวรรณ นิ่มน#อย นักวิทยาศาสตรSการแพทยSเชี่ยวชาญ    
    กรมวิทยาศาสตรSการแพทยS 
  (10) นายอาทิตยS พันเดช เภสัชกรชํานาญการ กองส$งเสริมงานคุ#มครองผู#บริโภค 
    ด#านผลิตภัณฑSสุขภาพในส$วนภูมิภาคและท#องถ่ิน อย. 
  (11) น.ส.วรดา อํ่าบุญ นักวิชาการอาหารและยาปฏิบัติการ สํานักอาหาร อย.   
  (12) น.ส.ชนานันทS ประไพรเพชร นักวิชาการอาหารและยาปฏิบัติการ สํานักอาหาร อย.   
  (13) น.ส.กรรณิการS ศรีแสนตอ สํานักส$งเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย สป.   
 2. โครงการแก�ไขป.ญหาผู�เสพ ผู�ติดยาเสพติด และการสร�าง และพัฒนาระบบรองรับการคืนคนดีให�
สังคม (Demand)    

(1) ผู#อํานวยการศูนยSอํานวยการป]องกันและปราบปรามยาเสพติด สป.   
(2) ผู#อํานวยการสํานักบริหารการสาธารณสุข           
(3) ผู#อํานวยการสํานักยุทธศาสตรS กรมการแพทยS      
(4) ผู#อํานวยการสถาบันธัญญารักษS และโรงพยาบาลธัญญารักษSภูมิภาค ๖ แห$ง         
(5) ผู#อํานวยการศูนยSพลังแผ$นดินเอาชนะยาเสพติด กรมสุขภาพจิต    
(6) ผู#อํานวยการโรงพยาบาลจิตเวชท่ีเป_นหน$วยบําบัดรักษาผู#ติดยาเสพติด    

ท่ีมีภาวะแทรกซ#อนทางจิต จํานวน ๑๗ แห$ง กรมการแพทยS 
(7) ผู#อํานวยการสํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขตท่ี ๑ – ๑๒ สํานักบริหารการสาธารณสุข 
(8) ผู#อํานวยการสํานักยาและวัตถุเสพติด กรมควบคุมโรค              
(9) ผู#อํานวยการศูนยSวิทยาศาสตรSการแพทยSท่ี ๑ – ๑๒ กรมวิทยาศาสตรSการแพทยS           
(10) น.ส.จงรัก อินทรSเสวก นักวิเคราะหSนโยบายและแผนชํานาญการ  

 ศูนยSอํานวยการป]องกันและปราบปรามยาเสพติด สป.        
(11) นางไพวัล อาจหาญ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ            
  ศูนยSอํานวยการป]องกันและปราบปรามยาเสพติด สป. 
(12) นายวิศิษยSศักด์ิ ทวีวัฒนปรีชา พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ            
  ศูนยSอํานวยการป]องกันและปราบปรามยาเสพติด สป. 
 



๑๗๙ 
 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2558 

 

(13) นางอัจฉรา วิไลสกุลยา นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
  สํานักบริหารการสาธารณสุข 
(14) นางกฤษณา จันทรSตรี นักวิเคราะหSนโยบายและแผน 
  ศูนยSพลังแผ$นดินเอาชนะยาเสพติด กรมสุขภาพจิต 

 บทบาทหน#าที่  
       (1) ร$วมบูรณาการโครงการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการฯ ป� 255๘ กับกรมที่เก่ียวข#อง 

     (2) จัดทําประเด็นการตรวจราชการ/ตัวชี้วัด ของโครงการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ 
     (3) ชี้แจงประเด็นการตรวจราชการ/ตัวชี้วัด และการดําเนินงานโครงการ แก$ผู#ทําหน#าที่ตรวจราชการ

กรม ประจําเขตบริการสุขภาพที่ 1 - 12 และผู#รับผิดชอบงานระดับจังหวัด 
     (4) สนับสนุน และอํานวยความสะดวก แก$ทีมตรวจราชการแบบบูรณาการฯ เขตบริการสุขภาพที่       

1 - 12 ให#สามารถดําเนินการตรวจราชการได#อย$างมีประสิทธิภาพ 
     (5) รวบรวมรายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการฯ รายรอบ รายเขต รายโครงการจากผู#ทําหน#าที่ตรวจ

ราชการกรม ประจําเขตบริการสุขภาพที่ 1 - 12 เพื่อตรวจสอบความถูกต#อง และส$งสํานักตรวจและประเมินผลตามเวลาที่กําหนด 
    (6) จัดทําสรุปผลการตรวจราชการภาพรวมประเทศในโครงการที่รับผิดชอบ เม่ือเสร็จสิ้นการตรวจ

ราชการรอบที่ 1 และรอบที่ 2 เพื่อเสนอต$อคณะกรรมการประสานและติดตามการตรวจราชการ กระทรวงสาธารณสุข 
(คปต.) ผู#บริหารระดับสูง และสํานักนายกรัฐมนตรี 
     2. บทบาทหน�าท่ีของผู�ทําหน�าท่ีตรวจราชการกรม การตรวจราชการแบบบูรณาการฯ ป!งบประมาณ 2558 
 ๑. การเสริมสร�างความสามารถในการแข*งขันของสินค�าและบริการ 

 ด�านพัฒนาสินค�า บริการ และป.จจัยสนับสนุน 
 ๑.๑ โครงการบูรณาการระบบบริหารจัดการความปลอดภัยอาหารในส$วนภูมิภาค 
  โดยมีผู#รับผิดชอบ ได#แก$ ผู�ทําหน�าท่ีตรวจราชการกรมอนามัย 
 ๑.๒ โครงการพัฒนามาตรฐานการผลิตอาหารแปรรูปท่ีบรรจุในภาชนะพร#อมจําหน$ายเข#า 
  สู$มาตรฐาน Primary GMP โดยมีผู#รับผิดชอบ ได#แก$ 
  ผู�ทําหน�าท่ีตรวจราชการสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
๒. โครงการแก#ไขปAญหาผู#เสพ ผู#ติดยาเสพติด และการสร#าง และพัฒนาระบบรองรับการคืนคนดีให#

สังคม (Demand) โดยมีผู#รับผิดชอบ ได#แก$ ผู�ทําหน�าท่ีตรวจราชการกรมการแพทย�  
บทบาทและหน�าที่  ดังนี ้
 ๑. ปฏิบัติหน#าที่ตามระเบียบสาํนักนายกรัฐมนตรีว$าด#วยการตรวจราชการ พ.ศ. 2548 
 ๒. ร$วมออกตรวจราชการแบบบูรณาการฯ กับทีมผู#ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ทุกจังหวัด ทุก

รอบการตรวจราชการที่ 1 และ 2 ภายในเขตบริการสุขภาพที่ 1 - 12 ที่รับผิดชอบ 
 ๓. รวบรวมข#อมูลผลการดําเนินงานโครงการแต$ละจังหวัดภายในเขตบริการสุขภาพที่ 1 - 12 และจัดทํา

รายงานตามรูปแบบของการตรวจราชการแบบบูรณาการในภาพรวมเขตบริการสุขภาพที่ 1 – 12 เพื่อรวบรวม วิเคราะหS ปAญหา
อุปสรรค และพิจารณากลั่นกรองข#อสังเกตหรือข#อเสนอแนะของผู#ตรวจราชการ ของรอบการตรวจราชการที่ 1 และ 2 

 ๔. ส$งรายงานรอบการตรวจราชการที่ 1 และ 2 ในภาพรวมเขตบริการสุขภาพที่ 1 - 12 ให#ผู#รับผิดชอบโครงการ
ระดับกรม หัวหน#ากลุ$มตรวจราชการเขตบริการสุขภาพที่ 1 - 12 และหัวหน#างานตรวจราชการแบบบูรณาการ สํานักตรวจและ
ประเมินผล สป. ตามเวลาที่กําหนด เพื่อตรวจสอบข#อมูล และเสนอผู#ตรวจราชการเขตบริการสุขภาพที่ 1 - 12 ลงนามต$อไป 
 ๕. จัดทําแนวทางการจัดการดําเนินการตามข#อเสนอแนะของผู#ตรวจราชการที่ได#ให#ไว#แก$หน$วยรับตรวจ
ในรอบที่ 1 ให#ผู#รับผิดชอบโครงการระดับกรม หัวหน#ากลุ$มตรวจราชการเขตบริการสุขภาพที่ 1 - 12 และผู#รับผิดชอบ
งานตรวจราชการแบบบูรณาการ สํานักตรวจและประเมินผล สป. เพื่อเป_นข#อมูลให#ผู#ตรวจราชการลงไปตรวจติดตาม
และประเมินผลในรอบที่ 2 ต$อไป 
 ๖. ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได#รับมอบหมาย



๑๐๖ 
 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2558 
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แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2558 

ผู�ทําหน�าที่ตรวจราชการกรม ประจําเขตสุขภาพที่ 1-12  
ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8 

 

1.  บทบาทหน�าท่ีของผู�ทําหน�าท่ีตรวจราชการกรม ในการตรวจราชการกรณีปกติ  

ด"วยในป�งบประมาณ พ.ศ. 2558 การตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุขเป(นการ
ตรวจราชการภายใต"บริบทการบริหารราชการแผ+นดินร+วมสมัย  ตามยุทธศาสตร-และนโยบายรัฐบาล สอดคล"องกับ
สถานการณ-ป3จจุบัน  และเพ่ือปรับระบบการตรวจราชการและนิเทศงาน  ให"เกิดความสะดวก คล+องตัว ในการ
กํากับ ติดตาม และขับเคลื่อนนโยบายสําคัญของกระทรวง  และแก"ไขป3ญหาในระดับพ้ืนท่ีได"สอดคล"องกับความ
ต"องการด"านสุขภาพของประชาชน  จึงขอแต+งต้ังบุคคลดังมีรายชื่อตามเอกสารแนบท"ายคําสั่งนี้  เป(นผู"ทําหน"าท่ี
ตรวจราชการกรม ประจําเขตสุขภาพท่ี 1-12 ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2558 โดยให"มีอํานาจหน"าท่ี 
ดังต+อไปนี้ 

 1. ปฏิบัติหน"าท่ีตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว+าด"วยการตรวจราชการ พ.ศ. 2548 
2. ติดตาม กํากับ ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามขอบเขตภารกิจของกรม และตามแผนการ

ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2558 
3. ร+วมออกตรวจราชการกับทีมตรวจราชการกระทรวงภายในเขตสุขภาพท่ีรับผิดชอบ      

โดยเป(นตัวเชื่อมระหว+างกรม หน+วยงานกรมในส+วนกลางกับจังหวัด  รวมท้ังมีบทบาทในการสะท"อนป3ญหาของ
พ้ืนท่ี  จัดทําข"อเสนอต+อผู"ตรวจราชการกระทรวง และอธิบดีกรมเป(นระยะๆ 

4. รวบรวม วิเคราะห- สังเคราะห-ข"อมูลสารสนเทศของหน+วยงานในพ้ืนท่ีรับการตรวจราชการ 
และจัดทํารายงานป3ญหาอุปสรรค  ข"อเสนอแนะการแก"ไขป3ญหาเชิงนโยบาย  รวมท้ังประเมินประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลถึงอธิบดี  และสําเนาถึงผู"ตรวจราชการกระทรวงท่ีรับผิดชอบเขตสุขภาพภายใน 7 วันทําการ  
ภายหลังการสิ้นสุดการตรวจราชการ 

5. ปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีอธิบดีกรม หรือผู"ตรวจราชการกระทรวงท่ีรับผิดชอบเขตสุขภาพมอบหมาย   

 
2. บทบาทหน�าท่ีของผู�ทําหน�าท่ีตรวจราชการกรม การตรวจราชการแบบบูรณาการฯ  
 

 ๑. การเสริมสร"างความสามารถในการแข+งขันของสินค"าและบริการ 
 ด"านพัฒนาสินค"า บริการ และป3จจัยสนับสนุน 
 ๑.๑ โครงการบูรณาการระบบบริหารจัดการความปลอดภัยอาหารในส+วนภูมิภาค 
  โดยมีผู"รับผิดชอบ ได"แก+ ผู�ทําหน�าท่ีตรวจราชการกรมอนามัย 
 ๑.๒ โครงการพัฒนามาตรฐานการผลิตอาหารแปรรูปท่ีบรรจุในภาชนะพร"อมจําหน+ายเข"า 
  สู+มาตรฐาน Primary GMP โดยมีผู"รับผิดชอบ ได"แก+ 
  ผู�ทําหน�าท่ีตรวจราชการสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
๒. โครงการแก"ไขป3ญหาผู"เสพ ผู"ติดยาเสพติด และการสร"าง และพัฒนาระบบรองรับการคืนคนดี

ให"สังคม (Demand) โดยมีผู"รับผิดชอบ ได"แก+ ผู�ทําหน�าท่ีตรวจราชการกรมการแพทย�  
บทบาทและหน�าที่  ดังนี ้
 ๑. ปฏิบัติหน"าที่ตามระเบียบสาํนักนายกรัฐมนตรีว+าด"วยการตรวจราชการ พ.ศ. 2548 
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 ๒. ร+วมออกตรวจราชการแบบบูรณาการฯ กับทีมผู"ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ทุกจังหวัด 
ทุกรอบการตรวจราชการที่ 1 และ 2 ภายในเขตบริการสุขภาพที่ 1 - 12 ที่รับผิดชอบ 

 ๓. รวบรวมข"อมูลผลการดําเนินงานโครงการแต+ละจังหวัดภายในเขตบริการสุขภาพที่ 1 - 12 และจัดทํา
รายงานตามรูปแบบของการตรวจราชการแบบบูรณาการในภาพรวมเขตบริการสุขภาพที่ 1 – 12 เพื่อรวบรวม วิเคราะห- ป3ญหา
อุปสรรค และพิจารณากลั่นกรองข"อสังเกตหรือข"อเสนอแนะของผู"ตรวจราชการ ของรอบการตรวจราชการที่ 1 และ 2 

 ๔. ส+งรายงานรอบการตรวจราชการที่ 1 และ 2 ในภาพรวมเขตบริการสุขภาพที่ 1 - 12 ให"ผู"รับผิดชอบ
โครงการระดับกรม หัวหน"ากลุ+มตรวจราชการเขตบริการสุขภาพที่ 1 - 12 และหัวหน"างานตรวจราชการแบบบูรณาการ สํานัก
ตรวจและประเมินผล สป. ตามเวลาที่กําหนด เพื่อตรวจสอบข"อมูล และเสนอผู"ตรวจราชการเขตบริการสุขภาพที่ 1 - 12 ลงนาม
ต+อไป 
 ๕. จัดทําแนวทางการจัดการดําเนินการตามข"อเสนอแนะของผู"ตรวจราชการที่ได"ให"ไว"แก+หน+วยรับ
ตรวจในรอบที่ 1 ให"ผู"รับผิดชอบโครงการระดับกรม หัวหน"ากลุ+มตรวจราชการเขตบริการสุขภาพที่ 1 - 12 และ
ผู"รับผิดชอบงานตรวจราชการแบบบูรณาการ สํานักตรวจและประเมินผล สป. เพื่อเป(นข"อมูลให"ผู"ตรวจราชการลงไป
ตรวจติดตามและประเมินผลในรอบที่ 2 ต+อไป 
  ๖. ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได"รับมอบหมาย 
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เขต
สุขภาพที่

ชื่อ - สกุล ตําแหน�ง สํานัก/กอง/
ศูนย�

มือถือ โทรศัพท� โทรสาร e-mail 

address

๑ พญ.ศศิธร ศิริมหาราช นายแพทย�เช่ียวชาญ
ด�าน
เวชกรรม 
สาขา ประสาทวิทยา

รพ.ประสาท
เชียงใหม#

0-8995-0510 0-5392-
0200

0-5392-0202 jjsasitorn@
yahoo.com

๒

๓

๔ นพ.สุทัศน� ดวงดีเด#น นายแพทย�เช่ียวชาญ
ด�าน
เวชกรรม สาขา
อายุรกรรม

รพ.เลิศสิน 0-86222-
2010/  
0-85822-1999

0-2353-
9800-1

0-2353-9913 suthatddd@
hotmail.com

๕ นพ.เกรียงไกร นามไธสง นายแพทย�ชํานาญ
การพิเศษด�าน
เวชกรรม สาขา
ศัลยกรรม

สถาบันโรค
ทรวงอก

0-81840-2369 0-2547-
0999

0-2591-8943 nkrieng9@
yahoo.com

๖

๗ นพ.ชาญชัย ธงพานิช นายแพทย�ชํานาญ
การพิเศษด�านเวช
กรรม 
สาขาเวชกรรมท่ัวไป

รพ.ธัญญา
รักษ� ขอนแก#น

0-81849-3359 0-4334-539
0-2 ต#อ 102

0-4324-6067 chanchai_med
icine@
hotmail.com

๘

๙ นพ.วลัยอร ปรัชญพฤทธ� นายแพทย�
ทรงคุณวุฒิด�าน
เวชกรรม สาขา 
จิตวิทยา

สถาบันโรค
ผิวหนัง

0-84027-6609 0-2354-803
6-40 ต#อ 138

0-2354-8042 itesatuk@
yahoo.com

๑๐ นพ.เมธี วงศ�เสนา นายแพทย�ชํานาญ
การพิเศษ ด�าน
เวชกรรม 
สาขา มะเร็งวิทยา

รพ.มะเร็ง
อุบลราชธานี

0-81718-0244 0-4528-
5610-4

0-4528-5618 meteewongse
na@gmail.
com

๑๑ นพ.ศักรินทร� วงศ�เลิศศิริ นายแพทย�เช่ียวชาญ
ด�าน
เวชกรรม สาขา 
ออโธปHดิกส�

รพ.นพรัต
ราชธานี

0-81734-3449 0-2517-427
0-9 ต#อ 
7339,7666

0-2917-8929 sakarin_md@h
otmail.com

๑๒

อยู#ในระหว#างรอการพิจารณาคัดเลือก

อยู#ในระหว#างรอการพิจารณาคัดเลือก

อยู#ในระหว#างรอการพิจารณาคัดเลือก

อยู#ในระหว#างรอการพิจารณาคัดเลือก

อยู#ในระหว#างรอการพิจารณาคัดเลือก

   1. รายชื่อผู&ทําหน&าที่ตรวจราชการกรมการแพทย� เขตสุขภาพที่ 1-12 ประจําป,งบประมาณ พ.ศ. 2558

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจําปLงบประมาณ พ.ศ. 2558
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เขต
สุขภาพ

ที่
ตําแหน�ง หน�วยงาน มือถือ โทรศัพท� โทรสาร e-mail address

พญ.เสาวนีย� วิบุลสันติ นายแพทย�เช่ียวชาญ สคร.10 081-9929443 053-140775 053-140576 swiboolsanti@
yahoo.co.uk

นางอนงค�ศิลป( ด*านไพบูลย� นักวิชาการสาธารณสุข
เช่ียวชาญ

สคร.10 081-9600974 053-140775 053-140576 anongsin@yahoo.
com

นส.วรรณภา สุวรรณเกิด รักษาราชการในตําแหน*ง
นักวิชาการสาธารณสุข
เช่ียวชาญ

สคร.10 089-9523622 053-2211529 053-212389 suwannapa@
yahoo.com

นายศักด์ิชัย ไชยมหาพฤกษ� ผู:อํานวยการสํานักงาน
ป;องกันควบคุมโรคที่ 9 
พิษณุโลก

สคร.9 ๐๘๑-๗๒๗๖๕๗๒ ๐๕๕-๒๑๔๖๑๕-๗
 ต*อ๓๒๑

๐๕๕-๓๒๑๒๓๘ sakchaipurk@
gmail.com

นางอัมพาพรรณ นวาวัตน� รักษาการนักวิชาการ
สาธารณสุขเช่ียวชาญ
รองผู:อํานวยการสํานักงาน
ป;องกันควบคุมโรคที่ 9 
พิษณุโลก

สคร.9 ๐๘๗-๓๑๘๔๓๔๗
๐๘๗-๓๑๒๐๐๑๐

๐๕๕-๒๑๔๖๑๕-๗
 ต*อ ๓๒๒

๐๕๕-๓๒๑๒๓๘ givigig@gmail.com

นายดิเรก ขําแป;น ผู:อํานวยการสํานักงาน
ป;องกันควบคุมโรคที่ 8 
นครสวรรค�

สคร.8 085-051 5445 056 -221822 056 -226620 dr.tum@hotmail.
com

นายกัมปนาท นิยะโมสถ นักวิชาการสาธารณสุข
เช่ียวชาญ

สคร.8 087 -196 5737 056 -221822 056- 226620 khun_gogn88@
yahoo.com

นายบุญนัฎ เลาหะทองทิพย� นักวิชาการสาธารณสุข
ชํานาญการพิเศษ

สคร.8 081- 887 3166 056 -221822 056 -226620 boonnut2000@
gmail.com

ดร.นพ.โสภณ เอ่ียมศิริถาวร ผู:อํานวยการสํานักงาน
ป;องกันควบคุมโรคที่ 1 
กรุงเทพฯ

สคร.1 081-555-9216 02-972-9606 
ต*อ 12,28

02-972-9606
 ต*อ 12

sopon@ddc.mail.
go.th

นางอุบลรัตน� นฤพนธ�จิรกุล นักวิชาการสาธารณสุข
เช่ียวชาญ

สคร.1 090-791-1221 02-972-9606 
ต*อ 14

02-972-9606
 ต*อ 22

ubol_ratana@
yahoo.com

นพ.ชัยรัตน� เตชะไตรศักด์ิ ผู:อํานวยการสํานักงาน
ป;องกันควบคุมโรคที่ 2 
สระบุรี

สคร.2 081-7859470 036-239307 036-239301 chairat_sk@
yahoo.com

นายกษมะ กระต*ายทอง รองผู:อํานวยการสํานักงาน
ป;องกันควบคุมโรคที่ 2 
สระบุรี

สคร.2 081-9919954 036-239302 
ต*อ 12

036-239301 kampol.scn@
gmail.com

นางสาววิไล วิชากร รองผู:อํานวยการสํานักงาน
ป;องกันควบคุมโรคที่ 2 
สระบุรี

สคร.2 061-4432788 036-239302 
ต*อ 13

036-239301 wilai.vichakorn@
gmail.com

ดร.นายแพทย�อนุพงค� สุจริยากุล ผู:อํานวยการสํานักงาน
ป;องกันควบคุมโรคที่ 4 
ราชบุรี

สคร.4 085-4449012 032-310805 032-338580 anupongho@hotmail.com

นายพงศ�ธร ชาติพิทักษ� นายแพทย�ชํานาญการพิเศษ สคร.4 081-9413960 032-310805 032-338580 nutsaint@hotmail.com

นายพราน ไพรสุวรรณ นายแพทย�เช่ียวชาญ สคร.4 081-4269784 032-332267-9 032-310615 somsrima@yahoo.
com

นายนิคม กสิวิทย�อํานวย นักวิชาการสาธารณสุข
ชํานาญการพิเศษ

สคร.4 081-4337525       032-338307-8       032-338307-8      salt1_dpc4@hotmail.com

ชื่อ - สกุล

2. รายชื่อผูทําหนาที่ตรวจราชการกรมควบคุมโรค เขตสุขภาพที่ 1-12  ประจําป%งบประมาณ พ.ศ. 2558

1

4

3

2

5

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจําปLงบประมาณ พ.ศ. 2558
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เขต
สุขภาพ

ที่
ตําแหน�ง หน�วยงาน มือถือ โทรศัพท� โทรสาร e-mail addressชื่อ - สกุล

2. รายชื่อผูทําหนาที่ตรวจราชการกรมควบคุมโรค เขตสุขภาพที่ 1-12  ประจําป%งบประมาณ พ.ศ. 2558

พญ.หรรษา รักษาคม ผู:อํานวยการสํานักงาน
ป;องกันควบคุมโรคที่ 3 
ชลบุรี

สคร.3 093 - 1358838 038 - 277057 -
 8 ต*อ 107

038 -  
274862

hansa.dpc3@
gmail.com

นางสุภาพร พุทธรัตน� นักวิชาการสาธารณสุข
เช่ียวชาญ

สคร.3 089 - 9397644 038 - 277057 -
 8 ต*อ 199

038 -  
274862

timmpa9@gmail.
com

แพทย�หญิงรุ*งนภา ประสานทอง นายแพทย�ชํานาญการพิเศษ สคร.3 082 - 0741006 038 - 277057 -
 8 ต*อ 130

038 - 274862 rungnapa@health.
moph.go.th

พ.ญ.ลานทิพย� เหราบัตย� นายแพทย�ชํานาญการพิเศษ สคร. 3 086 - 3265512 038 - 260970 
ต*อ 14

038 - 260206 lanthip.dpc3@
gmail.com

นางรวิสรา  จิรโรจน�วัฒน นักวิชาการสาธารณสุข
ชํานาญการพิเศษ

สคร.3 081 - 9966424 038 - 277057 -
 8 ต*อ 131

038 - 274862 rjiraroj03@gmail.
com

พญ.ศศิธร  ต้ังสวัสด์ิ ผู:อํานวยการสํานักงาน
ป;องกันควบคุมโรคที่ ๖ 
ขอนแก*น

สคร.6 ๐๘-๑๗๑๗-๑๔๘๖ ๐๔๓-๒๒๒๘๑๘ ๐๔๓-๒๒๖-๑๖๔ sasitth@hotmail.
com
sasitth@gmail.
com

นางช่ืนพันธุ4  วิริยะวิภาต รักษาการนักวิชาการ
สาธารณสุขเช่ียวชาญ

สคร.6 ๐๘-๙๖๒๒-๑๐๙๙ ๐๔๓-๒๒๒๘๑๘ ๐๔๓-๒๒๖-๑๖๔ srisunthornv@
gmail.com

พญ.ศศิธร  ต้ังสวัสด์ิ ผู:อํานวยการสํานักงาน
ป;องกันควบคุมโรคที่ ๖ 
ขอนแก*น

สคร.6 ๐๘-๑๗๑๗-๑๔๘๖ ๐๔๓-๒๒๒๘๑๘ ๐๔๓-๒๒๖-๑๖๔ sasitth@hotmail.
com
sasitth@gmail.
com

พญ.นงลักษณ�  เทศนา นายแพทย�เช่ียวชาญ สคร.6 ๐๘-๖๘๕๙-๙๔๘๓ ๐๔๓-๒๒๒๘๑๘ ๐๔๓-๒๒๖-๑๖๔ Nongluck_dr@
yahoo.com

นพ.ศรายุธ อุตตมางคพงศ� ผู:อํานวยการสํานักงาน
ป;องกันควบคุมโรคที่ 7 
อุบลราชธานี

สคร.7 08-0153-1100 045-243-235 045-255-188 sarayuth831@
yahoo.com

นางกาญจนาพันธุ� สมหอม รองผู:อํานวยการสํานักงาน
ป;องกันควบคุมโรคที่ 7 
อุบลราชธานี

สคร.7 08-1976-6875 045-243-235 045-255-188 kanjanaparn@
hotmail.com

นางสุชญา สีหะวงษ� นักวิชาการสาธารณสุข
ชํานาญการพิเศษ

สคร.7 08-9579-7865 045-243-235 045-255-188 nang_vbd@yahoo.
com

นายแพทย�ธีรวัฒน� วลัยเสถียร ผู:อํานวยการสํานักงาน
ป;องกันควบคุมโรคที่ 5 
นครราชสีมา

สคร.5 086 - 263 3834
092 - 969 3454

044 - 
212900-3 ต*อ 

122

044 218 018 teerawat_99@
yahoo.com

แพทย�หญิงผลิน กมลวัทน� รองผู:อํานวยการสํานักงาน
ป;องกันควบคุมโรคที่ 5 
นครราชสีมา

สคร.5 089 158 1850 044 242 2963 044 255 211 phalin1@hotmail.com

นางรัตนาภรณ� ฮิมหม่ันงาน รองผู:อํานวยการสํานักงาน
ป;องกันควบคุมโรคที่ 5 
นครราชสีมา

สคร.5 089 845 3112 044 212 900 
ต*อ 112

044 218 018 himmunngan@
yahoo.com

นางสาวสุชัญญา  มานิตย�ศิริกุล รองผู:อํานวยการสํานักงาน
ป;องกันควบคุมโรคที่ 5 
นครราชสีมา

สคร.5 086 648 6338 044 242 2963 044 255 211 suchanya_2005@
yahoo.com

7

6

9

8
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เขต
สุขภาพ

ที่
ตําแหน�ง หน�วยงาน มือถือ โทรศัพท� โทรสาร e-mail addressชื่อ - สกุล

2. รายชื่อผูทําหนาที่ตรวจราชการกรมควบคุมโรค เขตสุขภาพที่ 1-12  ประจําป%งบประมาณ พ.ศ. 2558

นพ.ศรายุธ อุตตมางคพงศ� ผู:อํานวยการสํานักงาน
ป;องกันควบคุมโรคที่ 7  
อุบลราชธานี

สคร.7 08-0153-1100 045-243-235 045-255-188 sarayuth831@
yahoo.com

นางฐิติมา โกศัลวิตร รองผู:อํานวยการสํานักงาน
ป;องกันควบคุมโรคที่ 7  
อุบลราชธานี

สคร.7 08-1760-9845 045-243-235 045-255-188 nokthitimako@
gmail.com

นางเกศรา แสนศิริทวีสุข นักวิชาการสาธารณสุข
ชํานาญการพิเศษ

สคร.7 08-1547-6934 045-243-235 045-255-188 getsara_epid7@
yahoo.com

นายแพทย�ภาณุมาศ ญาณเวทย�สกุล ผู:อํานวยการสํานักงาน
ป;องกันควบคุมโรคที่ 11 
นครศรีธรรมราช

สคร.11 084-3078889 075-341155, 
075-341147 

ต*อ 22

075-342328 ypanumard@
yahoo.com

นางปรุงจิต หมายดี นักวิชาการสาธารณสุข
เช่ียวชาญ

สคร.11 081-7882111 075-341147 
ต*อ 18

075-342328 prungjitm@gmail.
com

นางสาวพรทิพย� ใจเพชร นักวิชาการสาธารณสุข
เช่ียวชาญ

สคร.11 089-8749580 075-341147 
ต*อ 15

075-342328 pornampa@
yahoo.com

ดร.นพ.สุวิช ธรรมปาโล ผู:อํานวยการสํานักงาน
ป;องกันควบคุมโรคที่ 12 
สงขลา

สคร.12 087-0898866 074-336080 074-336084 sthammapalo@
yahoo.com

นพ.นพดล ไพบูลย�สิน รองผู:อํานวยการด:าน
เวชกรรมป;องกัน

สคร.12 081-8978588 074-336080 074-441280 npiboonsin@
gmail.com  
aids_sti@hotmail.
com

นางปRจฉิมา บัวยอม รองผู:อํานวยการด:าน
ส*งเสริมพัฒนา

สคร.12 091-8466485 074-336080 074-336084 pad5259@
hotmail.com

นางสาวบงกช เช่ียวชาญยนต� รองผู:อํานวยการด:าน
ส*งเสริมพัฒนา

สคร.12 081-8963639 074-336080 074-336084 b_chiewchanyon@
yahoo.com

10

11

12
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แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2558 

2. รายชื่อผูดูแลรับผิดชอบการนิเทศ และตรวจราชการกระทรวงสาธารณสขุ ป$ 2558 
กรมควบคุมโรค 

หน+วยงาน ผูทรงคุณวุฒิที่รับผิดชอบ เขตสุขภาพ 

สํานักงานป"องกันควบคุมโรคท่ี 1 กรุงเทพ นายแพทย*วิศิษฎ* ประสิทธิศิริกุล 
นายแพทย*สมศักด์ิ ไชยวัฒน* 

เขต 4 

สํานักงานป"องกันควบคุมโรคท่ี 2 สระบุรี นายแพทย*พรชัย จิระชนากุล 
นายแพทย*ภาสกร อัครเสวี 

เขต 4 

สํานักงานป"องกันควบคุมโรคท่ี 3 ชลบุรี นายแพทย*อาจินต* ชลพันธุ* 
นายแพทย*ทวีทรัพย* ศิรประภาศิริ 

เขต 6 

สํานักงานป"องกันควบคุมโรคท่ี 4 ราชบุรี แพทย*หญิงรุจนี สุนทรขจิต 
นายแพทย*สมบัติ แทนประเสริฐสุข 

เขต 5 

สํานักงานป"องกันควบคุมโรคท่ี 5 
นครราชสีมา 

นายแพทย*คํานวณ อึ้งชูศักด์ิ 
นายแพทย*จีรพัฒน* ศิริชัยสินธพ 

เขต 9 

สํานักงานป"องกันควบคุมโรคท่ี 6 
ขอนแก=น 

แพทย*หญิงศรีประพา เนตรนิยม 
นายแพทย*วิชยั สติมยั 

เขต 7 
เขต 7, 8 

สํานักงานป"องกันควบคุมโรคท่ี 7 
อุบลราชธานี 

นายแพทย*กฤษฎา มโหทาน 
นายแพทย*บุญเลิศ ศักด์ิชัยนานนท* 

เขต 10 
เขต 10, 8 

สํานักงานป"องกันควบคุมโรคท่ี 8 
นครสวรรค* 

นายแพทย*สมเกียรติ ศิริรัตนพฤกษ* 
แพทย*หญิงจุไร วงศ*สวัสด์ิ 

เขต 3 

สํานักงานป"องกันควบคุมโรคท่ี 9 
พิษณุโลก 

นายแพทย*วโิรจน* หม่ันคติธรรม 
แพทย*หญิงสุพัตรา ศรีวณิชชากร 
 

เขต 2 

สํานักงานป"องกันควบคุมโรคท่ี 10 
เชียงใหม= 

แพทย*หญิงพัชรา ศิริวงศ*รังสรร 
นายวันชัย อาจเขยีน 

เขต 1 

สํานักงานป"องกันควบคุมโรคท่ี 11 
นครศรีธรรมราช 

นายแพทย*ศุภมิตร ชุณห*สุทธิวัฒน* 
แพทย*หญิงอังคณา เจริญวัฒนาโชคชัย 

เขต 11 

สํานักงานป"องกันควบคุมโรคท่ี 12 
สงขลา 

แพทย*หญิงปCยนิตย* ธรรมาภรณ*พิลาศ 
แพทย*หญิงเพชรวรรณ พึ่งรัศมี 

เขต 12 
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3. รายชื่อผูทําหนาที่ตรวจราชการกรมวิทยาศาสตร�การแพทย� เขตสุขภาพที่ 1-12 ประจําป'งบประมาณ พ.ศ. 2558 

เขต
สุขภาพที่ 

ชื่อ-สกุล ตําแหน.ง สํานัก/กอง มือถือ โทรศัพท� โทรสาร e-mail 
address 

๑ 

นายธีรศักด์ิ  
สุภาไชยกจิ 

ผู+อํานวยการศูนย-
วิทยาศาสตร-
การแพทย-ที่ ๑ 
(เชียงใหม3) 

ศูนย-วิทยาศาสตร-
การแพทย-ที่ ๑ 
(เชียงใหม3) :
เชียงใหม3 
แม3ฮ3องสอน ลําปาง 
ลําพูน 

๐๘๑๘๙๒๘
๒๗๐ 

๐ ๕๓๑๑ 
๒๑๘๗ 

๐ ๕๓๑๑ 
๒๑๙๔ 

terasak.s@ 
dmsc.mail. 
go.th 

นางกุลธิดา ศิริวัฒน- 
(เพิ่มเติม) 

ผู+อํานวยการศูนย-
วิทยาศาสตร-
การแพทย-ที่ ๑/๑ 
(เชียงราย) 

ศูนย-วิทยาศาสตร-
การแพทย-ท่ี ๑/๑ 
(เชียงราย):
เชียงราย น3าน 
พะเยา แพร3 

๐๘ ๑๘๘๕ 
๙๕๑๑ 

๐ ๕๓๑๗ 
๖๒๒๕-๖ 

๐ ๕๓๑๗ 
๖๒๒๔ 

kultida.s@ 
dmsc.mail. 
go.th 

๒ ว3าท่ี ร.ต. ณัฐพัชร- 
รัตนเดชานาคินทร- 

ผู+อํานวยการศูนย-
วิทยาศาสตร-
การแพทย-ที่ ๒ 
(พิษณุโลก) 

ศูนย-วิทยาศาสตร-
การแพทย-ที่ ๒ 
(พิษณุโลก) 

๐๘๑๔๗๕๐
๔๘๘ 

๐๕๕๓๒ 
๒๖๓๗ 

๐ ๕๕๓๒๒๘๒๔-๖
ต3อ ๑๒๑ 

narong.r@ 
dmsc.mail. 
go.th 

๓ นายสังคม  
วิทยนันทน- 

ผู+อํานวยการศูนย-
วิทยาศาสตร-
การแพทย-ที่ ๓ 
(นครสวรรค-) 

ศูนย-วิทยาศาสตร-
การแพทย-ที่ ๓ 
(นครสวรรค-) 

๐๘๑๘๘๕๗
๙๘๓ 

๐๕๖๒๖ 
๗๔๒๓ 

๐ ๕๖๒๔ 
๕๖๑๗ 

sangkom.k@dms
c.mail.go.th 

๔ นางเลขา  
ปราสาททอง 

ผู+อํานวยการศูนย-
วิทยาศาสตร-
การแพทย-ที่ ๔ 
(นนทบุรี) 

ศูนย-วิทยาศาสตร-
การแพทย-ที่ ๔ 
(นนทบุรี) 

๐๘๙๖๑๙๙
๐๗๘ 

๐๒๙๖๕ 
๙๗๕๐ 

๐๒๙๖๕๙๗๕๔ lekha.p@dmsc
.mail.go.th 

๕ นางศิริวรรณ   
ชัยสมบูรณ-พันธ- 

ผู+อํานวยการศูนย-
วิทยาศาสตร-
การแพทย-ที่ ๕ 
(สมุทรสงคราม) 

ศูนย-วิทยาศาสตร-
การแพทย-ที่ ๕
(สมุทรสงคราม) 

๐๘ ๑๘๒๙ 
๒๒๐๖ 
๐๘ ๑๖๙๔ 
๓๓๖๓ 

๐ ๓๔๗๒ 
๐๖๖๘-๗๑ 

๐ ๓๔๗๒ 
๐๕๔๐ 

Siriwan.c@ 
dmsc.mail. 
go.th 

๖ นางสลักจิต  
ชุติพงษ-วิเวท 

ผู+อํานวยการศูนย-
วิทยาศาสตร-
การแพทย-ที่ ๖ 
(ชลบุรี) 

ศูนย-วิทยาศาสตร-
การแพทย-ที่ ๖ 
(ชลบุรี) 

๐๘๑๘๖๑๑
๑๙๖ 

๐ ๓๘๗๘ 
๔๐๐๖-๗ 

๐ ๓๘๔๕ 
๕๑๖๕ 

salakchit.c@ 
dmsc.mail. 
go.th 

๗ นายอุดมเกยีรติ   
พรรธนประเทศ 
 
 

ผู+อํานวยการศูนย-
วิทยาศาสตร-
การแพทย-ที่ ๗ 
(ขอนแก3น) 

ศูนย-วิทยาศาสตร-
การแพทย-ที่ ๗ 
(ขอนแก3น) 

๐๘๑๘๕๓๗
๑๔๓ 

๐๔๓๒๔ 
๐๘๓๐ 

๐ ๔๓๒๔ 
๐๘๔๕ 

udomkiat.p@ 
dmsc.maul.go.th 

๘ นายวรวิทย-  
กิตติวงศ-สุนทร 

ผู+อํานวยการศูนย-
วิทยาศาสตร-
การแพทย-ที่ ๘ 
(อุดรธานี) 

ศูนย-วิทยาศาสตร-
การแพทย-ที่ ๘ 
(อุดรธานี) 

๐๘๑๗๑๘๕
๑๕๔ 

๐๔๒๒๐ 
๗๓๖๔-๖ 

๐๔๒๒๐๗๓๖๗ kworowit@ 
gmail.com 
 

๙ นางธิดารัตน- บุญรอด ผู+อํานวยการศูนย-
วิทยาศาสตร-
การแพทย-ที่ ๙ 
(นครราชสีมา) 

ศูนย-วิทยาศาสตร-
การแพทย-ที่ ๙ 
(นครราชสีมา) 

๐๘๕๓๐๐๕
๑๕๑ 

๐๔๔๓๔ 
๖๐๐๖-๑๕ 

๐๔๔๓๔๖๐๑๙ thidarat.b@ 
dmsc.mail. 
go.th 

๑๐ นางจินตนา   
ว3องวิไลรัตน- 

ผู+อํานวยการศูนย-
วิทยาศาสตร-
การแพทย-ที่ ๑๐ 

ศูนย-วิทยาศาสตร-
การแพทย-ที่ ๑๐ 
(อุบลราชธานี) 

๐๘ ๖๒๑๙ 
๒๑๙๘ 

๐๔๕๓๑ 
๒๒๓๐-๓ 

๐๔๕๓๑๒๒๓๐ 
ต3อ ๑๐๔ 

Jintana.w@ 
dmsc.mail. 
go.th 
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แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข  ประจาํป�งบประมาณ พ.ศ. 2558 

3. รายชื่อผูทําหนาที่ตรวจราชการกรมวิทยาศาสตร�การแพทย� เขตสุขภาพที่ 1-12 ประจําป'งบประมาณ พ.ศ. 2558 

เขต
สุขภาพที่ 

ชื่อ-สกุล ตําแหน.ง สํานัก/กอง มือถือ โทรศัพท� โทรสาร e-mail 
address 

(อุบลราชธานี)  

๑๑ 

นายกมล ฝอยหิรัญ ผู+อํานวยการศูนย-
วิทยาศาสตร-
การแพทย-ที่ ๑๑  
(สุราษฎร-ธานี) 
 
 

ศูนย-วิทยาศาสตร-
การแพทย-ที่ ๑๑  
(สุราษฎร-ธานี):  
สุราษฎร-ธานี 
ชุมพร 
นครศรีธรรมราช 
ระนอง 

๐๘ ๑๙๖๓ 
๗๕๑๘ 

๐๗๗๓๕ 
๕๓๐๑-๖ 

๐๗๗๓๕๕๓๐๐ kamon.f@ 
dmsc.mail. 
go.th 

นางสาวเกษร   
บุญยรักษ-โยธิน 
(เพิ่มเติม) 

ผู+อํานวยการศูนย-
วิทยาศาสตร-
การแพทย-ที่ ๑๑/๑ 
(ภูเก็ต) 

ศูนย-วิทยาศาสตร-
การแพทย-ที่ ๑๑/๑ 
(ภูเก็ต): ภูเก็ต 
พังงา กระบี ่

๐๘ ๑๙๖๓ 
๗๕๑๘ 

๐ ๗๖๓๕ 
๒๐๔๑-๒ 

๐ ๗๖๓๕ 
๒๐๔๔ 

gaysorn.b@ 
dmsc.mail. 
go.th 

๑๒ 

นางสาวธาริยา 
เสาวรัญ 

ผู+อํานวยการศูนย-
วิทยาศาสตร-
การแพทย-ที่ ๑๒ 
(สงขลา) 

ศูนย-วิทยาศาสตร-
การแพทย-ที่ ๑๒ 
(สงขลา): สงขลา 
นราธิวาส ปLตตานี 
ยะลา 

๐๘๙๘๗๓๕
๗๕๗ 

๐๗๔๔๔ 
๗๐๒๔-๘ 

๐ ๗๔๓๓๐๒๑๕ thariya.s@ 
dmsc.mail. 
go.th 

นางสาวกัลยา   
อนุลักขณาปกรณ- 
(เพิ่มเติม) 

ผู+อํานวยการศูนย-
วิทยาศาสตร-
การแพทย-ที่ ๑๒/๑ 
(ตรัง) 

ศูนย-วิทยาศาสตร-
การแพทย-ที่ ๑๒/๑ 
(ตรัง):ตรัง พัทลุง 
สตูล 

๐๘ ๔๘๔๑ 
๗๙๙๗ 

๐ ๗๕๕๐ 
๑๐๕๒-๓ 

๐ ๗๕๕๐ 
๑๐๕๖ 

kalaya.a@ 
dmsc.mail. 
go.th 
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เขต
สุขภาพที่

ชื่อ-นามสกุล ตําแหน�ง สํานัก/กอง/ศูนย� มือถือ โทรศัพท� โทรสาร อีเมล�

๑ นางภาวนา  คุมตระกูล ผูอํานวยการสํานัก
บริหารเลขานุการ
กรม

สํานักบริหาร 081-812-
0015

02-590-
2604

02-591-
7815

pavana.directorpk
@gmail.com

๒ นายวัฒนศักด์ิ  ศรรุ,ง นักวิชาการ
สาธารณสุขชํานาญ
การ

สํานักวิชาการและ
จัดการความรู

081-973-
5292

02-590-
2603

 - wsornrung@gmail.
com

๓ นายสมศักด์ิ  กรีชัย ผูอํานวยการ
สํานักงานบริหาร
กองทุนภูมิป8ญญา
การแพทย:แผนไทย

สํานักงานบริหาร
กองทุนภูมิป8ญญา
การแพทย:แผนไทย

081-936-
3682

02-588-
5743

02-591-
1282

somsak@dtam.
moph.go.th

๔ นายแพทย:ธวัช  บูรณถาวรสม ผูอํานวยการ
สถาบันการแพทย:
ไทย-จีน

สถาบันการ
แพทย:ไทย-จีน

081-372-
7661

02-149-
5676

02-149-
5677

tawat_us@yahoo.
com

๕ ทันตแพทย:วิกิต  ประกายหาญ ทันตแพทย:ชํานาญ
การพิเศษ

สํานักการแพทย:
ทางเลือก

081-565-
3900

02-149-
5636

02-149-
5637

wikit_p@yahoo.
com

๖ ดร.ภญ.มณฑกา ธีรชัยสกุล ผูอํานวยการ
สํานักงานประเมิน
มาตรฐานและ
เทคโนโลยี

สํานักงานประเมิน
มาตรฐานและ
เทคโนโลยี

081-177-
4297

02-149-
5653

02-149-
5653

monthaka.t@
gmail.com

๗ นายแพทย:เทวัญ ธานีรัตน: ผูอํานวยการสํานัก
การแพทย:ทางเลือก

สํานักการแพทย:
ทางเลือก

081-872-
3270

02-149-
5636

02-149-
5637

tewantha@
gmail.com

๘ นางเสาวณีย: กุลสมบูรณ: ผูอํานวยการสํานัก
การแพทย:พื้นบาน
ไทย

สํานักการแพทย:
พื้นบานไทย

081-372-
7660

02-149-
5692

02-591-
7808

saowanee@dtam.
moph.go.th

๙ นายกฤตธัช  โชติชนะเดชา ผูอํานวยการสํานัก
คุมครองภูมิป8ญญา
การแพทย:แผนไทย

สํานักคุมครองภูมิ
ป8ญญาการแพทย:
แผนไทย

085-482-
9029

02-149-
5607

02-591-
1095

krittatach.dtam@
gmail.com

๑๐ ดร.รัชนี จันทร:เกษ ผูอํานวยการ
สํานักงานขอมูล
และประเมินผล

สํานักงานขอมูล
และประเมินผล

081-629-
4086

02-149-
5678

  - chantraket2@
yahoo.com

๑๑ เภสัชกรปรีชา หนูทิม เภสัชกรชํานาญ
การพิเศษ

สถาบันวิจัยการ
แพทย:แผนไทย

081-294-
9967

02-224-
3263-4

02-224-
3265

preecha.nootim@
gmail.com

๑๒ นายแพทย:ปราโมทย: เสถียรรัตน: ผูช,วยอธิบดีกรม
พัฒนาการแพทย:
แผนไทยและ
การแพทย:ทางเลือก

สถาบันการแพทย:
แผนไทย

081-174-
5917

02-590-
2611

02-591-
2500

stienrut@gmail.
com

๑๓ นายแพทย:วัฒนะ  พันธุ:ม,วง ผูอํานวยการ
สํานักงานพัฒนา
ระบบบริการดาน
การแพทย:ผสมผสาน

สํานักงานพัฒนา
ระบบบริการดาน
การแพทย:ผสมผสาน

081-807-
9507

02-224-
3261

02-224-
3262

dr-watt@hotmail.
com

4. รายชื่อผู&ทําหน&าที่ตรวจราชการกรมพัฒนาการแพทย�แผนไทยและการแพทย�ทางเลือก เขตสุขภาพที่ ๑-๑๒ ประจําป/งบประมาณ พ.ศ. 2558

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจําปLงบประมาณ พ.ศ. 2558
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3 นายปริญญา คุ�มตระกูล รก. วิศวกรเช่ียวชาญ
กองวิศวกรรม
การแพทย"

081-813-
2795

02-590-1707
02-590-
1704

parinya.k@hss.
mail.go.th

4 นางลัดดา ป+ยเศรษฐ"
รก. นักวิชาการ
สาธารณสุขเช่ียวชาญ

สํานักบริหาร
081-733-
1971

02-590-1633
02-590-
1633

lad2501@
hotmail.com

6 นายธงชัย สาระกูล
นักวิชาการสาธารณสุข
เช่ียวชาญ

กองสนับสนุน
สุขภาพภาค
ประชาชน

087-979-
4088

02-590-299
9
ต7อ 1703

02-590-
1704

tsarakul13@
gmail.com

10 นางรัตนา สุกุมลจันทร"
นักวิชาการสาธารณสุข
เช่ียวชาญ

สํานักสถานพยาบาล
และประกอบโรค
ศิลปะ

081-254-
2881

02-590-199
7
ต7อ 808

02-590-
1332

nab.rattana@
gmail.com

11 นายจิรพันธุ" วิบูลย"วงศ"
รก. นักวิชาการ
สาธารณสุขเช่ียวชาญ

กองสนับสนุน
สุขภาพภาค
ประชาชน

089-812-
4488

02-590-1535
02-590-
1530

jirapanster@
gmail.com

e-mail address

เขต
สุขภาพ

ที่
ชื่อ - สกุล ตําแหน�ง สํานัก/กอง/ศูนย�

5. รายชื่อผู#ทําหน#าที่ตรวจราชการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 1-12   ประจําป-งบประมาณ พ.ศ. 2558

มือถือ โทรศัพท� โทรสาร

ผู�อํานวยการ
สํานักงานสนับสนุน
บริการสุขภาพ เขต 9

ผู�อํานวยการ
สํานักงานสนับสนุน
บริการสุขภาพ เขต 12

12 นายจรัส รัชกุล

9 นายนัตถะวุฒิ ภิรมย"ไทย
natwutp@gmail.
com

สํานักงานสนับสนุน
บริการสุขภาพ 
เขต 12

081-678-
0325

074-336-087
074-336-
088

charuch.r@hss.
mail.go.th

สํานักงานสนับสนุน
บริการสุขภาพ 
เขต 9

081-895-
5723

044-212-179
044-212-
692

043-221-
679

wat.nhoi@gmail.
com

นางสุจินดา สุขกําเนิด
สํานักงานสนับสนุน
บริการสุขภาพ 
เขต 7

ผู�อํานวยการ
สํานักงานสนับสนุน
บริการสุขภาพ เขต 8

นายวัฒนา โพธา
สํานักงานสนับสนุน
บริการสุขภาพ 
เขต 8

081-863-
5276

สํานักงานสนับสนุน
บริการสุขภาพ 
เขต 1

081-872-
8881

srisakul50@
hotmail.com

043-247-
045

s.suchinda@
gmail.com

043-243-
738-9

032-321-
863

053-896-
119

043-224-605

สํานักงานสนับสนุน
บริการสุขภาพ 
เขต 2

ผู�อํานวยการ
สํานักงานสนับสนุน
บริการสุขภาพ เขต 5

ผู�อํานวยการ
สํานักงานสนับสนุน
บริการสุขภาพ เขต 2

นฤภัย

แสงประเสริฐ

ผู�อํานวยการ
สํานักงานสนับสนุน
บริการสุขภาพ เขต 7

032-337-
258

5 นายศรีสกุล

นายสาธิต

7

นายถาวร 
081-602-
9863

081-802-
7364

081-637-
3718

สํานักงานสนับสนุน
บริการสุขภาพ 
เขต 5

8

twon@window
slive.com

satit.n2501@
gmail.com

056-222-
384

1

2

ผู�อํานวยการ
สํานักงานสนับสนุน
บริการสุขภาพ เขต 1

053-112-
220-1

ขาวแสง

056-222-
375

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจําป?งบประมาณ พ.ศ. 2558
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เขต
สุขภาพที่

ชื่อ - สกุล ตําแหน�ง สํานัก/กอง/ศูนย� มือถือ โทรศัพท� โทรสาร e-mail address

๑ นพ.ปริทรรศ  ศิลปกิจ นายแพทย�เช่ียวชาญ โรงพยาบาล
สวนปรุง

08-1026-
3003

0-5327-
3953

0-5390-
8595

silpakp@hotmail.
com

๒ นพ.ดุสิต  ลิขนะพิชิตกุล นายแพทย�
ทรงคุณวุฒิ

กลุ/มท่ีปรึกษา
กรมสุขภาพจิต

08-1807-
5530

0-2590-
8042

0-2149-
5539

drdusit@yahoo.
com

๓ นพ.ยงยุทธ  วงศ�ภิรมย�ศานต์ิ นายแพทย�
ทรงคุณวุฒิ

กลุ/มท่ีปรึกษา
กรมสุขภาพจิต

08-1174-
3288

0-2590-
8303

0-2149-
5539

yongyud1@gmail.
com

๔ พญ.สมรัก   ชูวานิชวงศ� นายแพทย�
ทรงคุณวุฒิ

โรงพยาบาลศรี
ธัญญา

08-1908-
4091

0-2528-7
800 ต/อ 
57106

0-2968-
9939

somrakcc@
hotmail.com

๕ พญ.ดวงตา  ไกรภัสสร�พงษ� 

พญ.ศุภรัตน�  เอกอัศวิน

นายแพทย�
ทรงคุณวุฒิ
นายแพทย�
ทรงคุณวุฒิ

สถาบันกัลยาณ�
ราชนครินทร�
กลุ/มท่ีปรึกษา
กรมสุขภาพจิต

08-6786-
2346

08-9924-
5450

0-2441-
6100

0-2590-
8042

0-2441-
6101

0-2149-
5539

duangtag@
yahoo.com
drsuparat@
yahoo.com

๖ นพ.ฐานันดร�  ปAยะศิริศิลปB นายแพทย�
ทรงคุณวุฒิ

สถาบันจิตเวช
ศาสตร�สมเด็จ
เจDาพระยา

08-1409-
2650

0-2442-
2500

0-2437-
6475

thanangp@
hotmail.com

๗ นพ.ทวี  ต้ังเสรี นายแพทย�
ทรงคุณวุฒิ

โรงพยาบาล
จิตเวชขอนแก/น
ราชนครินทร�

08-1975-
0135

0-4535-
2500

0-4535-
2555

taveetang@
yahoo.com

๘ นพ.ประเวช  ตันติพิวัฒนสกุล นายแพทย�
ทรงคุณวุฒิ

กลุ/มท่ีปรึกษา
กรมสุขภาพจิต

08-1618-
3115

0-2590-
8042

0-2149-
5539

tprawate@gmail.c
om

๙ นพ.ทวี  ต้ังเสรี นายแพทย�
ทรงคุณวุฒิ

โรงพยาบาลจิต
เวชขอนแก/น
ราชนครินทร�

08-1975-
0135

0-4535-
2500

0-4535-
2555

taveetang@
yahoo.com

๑๐ นพ.บุญชัย  นวมงคลวัฒนา นายแพทย�
ทรงคุณวุฒิ

กลุ/มท่ีปรึกษา
กรมสุขภาพจิต

08-1876-
6513

0-2590-
0419

0-258-
90419

boonchai82@
hotmail.com

๑๑ พญ.เบญจพร  ปJญญายง นายแพทย�
ทรงคุณวุฒิ

กลุ/มท่ีปรึกษา
กรมสุขภาพจิต

08-9203-
2065

0-2590-
8303

0-2149-
5539

bpanyayong@
gmail.com

๑๒ นพ.พิทักษ�พล  บุณยมาลิก นายแพทย�เช่ียวชาญ ผูDช/วยอธิบดีกรม
สุขภาพจิต

08-8398-
8810

0-2590-
8088

0-2590-
8087

pitakpolb@
hotmail.com

6. รายชื่อผู&ทําหน&าที่ตรวจราชการกรมสุขภาพจิต เขตสุขภาพที่ 1 – 12  ประจําป/งบประมาณ พ.ศ. 2558

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจําปMงบประมาณ พ.ศ. 2558
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7. รายช่ือผูทําหนาท่ีตรวจราชการกรมอนามัย เขตสุขภาพท่ี 1 – 12  ประจําป$งบประมาณ พ.ศ. 2558 
 

เขต
สุขภาพ

ท่ี 
ชื่อ – สกุล ตําแหน-ง 

สํานัก/กอง/
ศูนย/ 

มือถือ โทรศัพท/ โทรสาร e-mail address 

1 1. นพ.ภิศักดิ์  
เลิศเรืองป*ญญา 

ผู-อํานวยการ
ศูนย/อนามัยท่ี 
10เชียงใหม5 

ศูนย/อนามัยท่ี 
10 เชียงใหม5 

08 1882 
7740 

0 5327 
2740 
ต5อ 305 

0 5327 
4014 

p.lertruang@gmail.com 

2. พญ.นงนุช  
ภัทรอนันตนพ 

นายแพทย/
เช่ียวชาญ 

ศูนย/อนามัยท่ี 
10 เชียงใหม5 

08 1847 
1702 

0 5327 
2740 
ต5อ 306 

0 5381 
8938 

dr.nutch@gmail.com 

3. นายอเนก  ศิ
ริโหราชัย 

นักวิชาการ
สาธารณสุข
ชํานาญการ 

ศูนย/อนามัยท่ี 
10 เชียงใหม5 

08 1111 
8464 

0 5327 
2740 
ต5อ 616 

0 5381 
8938 

anake817@yahoo.com 

4. นางป;ยพร  
เสาร/สาร 

นักวิชาการ
สาธารณสุข
เช่ียวชาญ 

ศูนย/อนามัยท่ี 
10 เชียงใหม5 

08 1783 
1956 

0 5327 
2740 
ต5อ 214 

0 5381 
8938 

psaosarn@gmail.com 

5. นพ.สุรพันธ/  
แสงสว5าง 

นายแพทย/
ชํานาญการ
พิเศษ 

ศูนย/อนามัยท่ี 
10 เชียงใหม5 

08 1825 
5233 

0 5327 
2740 
ต5อ 109 

0 5327 
6856 
ต5อ 109 

suraphan3107@gmail.com 

6. พญ.โชตริส  
พันธ/พงษ/ 

นายแพทย/
ชํานาญการ
พิเศษ 

ศูนย/อนามัยท่ี 
10 เชียงใหม5 

08 1665 
7984 

0 5327 
2740 
ต5อ 109 

0 5327 
6856 
ต5อ 109 

choti001@hotmail.com 

2 1. นพ.วีระชัย  
สิทธิป;ยะสกุล 

ผู-อํานวยการ
ศูนย/อนามัยท่ี 9 

ศูนย/อนามัยท่ี 9
พิษณุโลก 

08 1883 
2418 

0 5529 
9280 -1 

0 5529 
9285 

veerachai.s@anamai.mail.go.th 
v_sittipiyasakul@yahoo.com 

2. นางสาวลินดา  
สิริภูบาล 

นักวิชาการ
สาธารณสุข
เช่ียวชาญ 

ศูนย/อนามัยท่ี 9
พิษณุโลก 

08 0505 
7188 

0 5529 
9280 

0 5529 
9285 

linda.s@anamai.mail.go.th 

3. นายสุธน  
เพ็งคุ-ม 

นักวิชาการ
สาธารณสุข 
ชํานาญการ
พิเศษ 

ศูนย/อนามัยท่ี 9
พิษณุโลก 

08 9193 
3389 

0 5529 
9280 

0 5529 
9285 

suton132@gmail.com 

4. ทพ.วรพันธ/  
ลิ้มสินธะโรภาส 

ทันตแพทย/
เช่ียวชาญ 

ศูนย/อนามัยท่ี 9
พิษณุโลก 

08 1604 
4417 

0 5529 
9280 

0 5529 
9285 

worapun.l@anamai.mail.go.th 

3 ๑. นพ.ชาญชัย 
พิณเมืองงาม 

ผู-อํานวยการ
ศูนย/อนามัยท่ี ๘ 
นครสวรรค/ 

ศูนย/อนามัยท่ี ๘
นครสวรรค/ 

๐๘ ๑๘๘๘ 
๘๖๐๕ 

๐ ๕๖๒๕ 
๕๔๕๑ 
ต5อ ๑๐๐ 

๐ ๕๖๒๕ 
๕๓๐๓ 

charnpin@hotmail.com 

๒. พญ.ศรินนา 
แสงอรุณ 

นายแพทย/ 
เช่ียวชาญ 
 

ศูนย/อนามัยท่ี ๘
นครสวรรค/ 

๐๘ ๑๔๙๖ 
๑๑๔๐ 

๐ ๕๖๒๕ 
๕๔๕๑ 
ต5อ ๑๓๒ 
 
 

๐ ๕๖๒๕ 
๕๓๐๓ 

sarinna.s@anamai.mail.go.th 
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แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2558 

7. รายช่ือผูทําหนาท่ีตรวจราชการกรมอนามัย เขตสุขภาพท่ี 1 – 12  ประจําป$งบประมาณ พ.ศ. 2558 
 

เขต
สุขภาพ

ท่ี 
ชื่อ – สกุล ตําแหน-ง 

สํานัก/กอง/
ศูนย/ 

มือถือ โทรศัพท/ โทรสาร e-mail address 

๓. ดร.วณิชชา 
กิจวรพัฒน/ 

นักวิชาการ
สาธารณสุข
เช่ียวชาญ 

ศูนย/อนามัยท่ี ๘
นครสวรรค/ 

๐๘ ๓๕๔๑ 
๘๑๑๘ 

๐ ๕๖๒๕ 
๕๔๕๑ 
ต5อ ๑๘๖ 

๐ ๕๖๒๕ 
๕๓๐๓ 

kitvorapatw@gmail.com 

๔. ดร.รําไพ 
เกียรติอดิศร 

นักวิชาการ
สาธารณสุข
เช่ียวชาญ 

ศูนย/อนามัยท่ี ๘
นครสวรรค/ 

๐๘ ๗๓๑๐ 
๒๘๘๕ 

๐ ๕๖๒๕ 
๕๔๕๑ 
ต5อ ๑๐๔ 

๐ ๕๖๒๕ 
๕๓๐๓ 

rumpai_hpc8@hotmail.com 

๕. ทพ.ก-อง
เกียรต ิ
เติมเกษมศานต/ 

ทันตแพทย/
เช่ียวชาญ 

ศูนย/อนามัยท่ี ๘
นครสวรรค/ 

๐๘ ๙๘๕๙ 
๕๘๐๓ 

๐ ๕๖๒๕ 
๕๔๕๑ 
ต5อ ๑๒๒ 

๐ ๕๖๒๕ 
๕๓๐๓ 

kongkiet@hotmail.com 

4 
 

1. นพ.อรรถพล  
แก-วสัมฤทธ์ิ 

ผู-อํานวยการ
ศูนย/อนามัยท่ี 1
กรุงเทพฯ 

ศูนย/อนามัยท่ี 1
กรุงเทพฯ 

08 4732 
0555 

0 2521 
3056 
ต5อ 215 

0 2521 
0026 

attapon2008@gmail.com 

2. นพ.จิรัตน/  
ตั้งฐิตวงศ/ 

นายแพทย/
เช่ียวชาญ 

ศูนย/อนามัยท่ี 1
กรุงเทพฯ 

08 5836 
6108 

0 2521 
3056 
ต5อ 210 

0 2986 
1022 

jirat2501@gmail.com 

3. ทพญ.เมธินี  
คุปพิทยานันท/ 

ทันตแพทย/
เช่ียวชาญ 

ศูนย/อนามัยท่ี 1
กรุงเทพฯ 

09 5484 
2375 

0 2521 
3056 
ต5อ 121 

0 2986 
1022 

kupitanant@gmail.com 

4. ดร.กานดาวสี  
มาลีวงษ/ 

นักวิชาการ
สาธารณสุข
เช่ียวชาญ 

ศูนย/อนามัยท่ี 1
กรุงเทพฯ 

08 4681 
0977 

0 2521 
3056 
ต5อ 314 

0 2551 
3610 

kandavasee.m@anamai.mail.go.th 

5. นางฐิฏา  
ไกรวัฒนพงศ/ 

นักวิชาการ
สาธารณสุข 
ชํานาญการ
พิเศษ 

ศูนย/อนามัยท่ี 1
กรุงเทพฯ 

08 5045 
8015 

0 2521 
3056 
ต5อ 309 

0 2986 
0884 

phidakri@gmail.com 

6. นพ.อมร  
แก-วใส 

ผู-อํานวยการ
ศูนย/อนามัยท่ี ๒ 
สระบุร ี

ศูนย/อนามัยท่ี ๒
สระบุร ี

๐๘ ๑๙๙๗ 
๐๐๖๔ 

0 3630 
0830-32
ต5อ 120 

0 3630 
0829 

amorn2498ak@gmail.com 

7. นางสาว
ถนอมรัตน/ 
ประสิทธิเมตต/ 

นักวิชาการ
สาธารณสุข
เช่ียวชาญ 

ศูนย/อนามัยท่ี ๒
สระบุร ี

๐๘ ๖๓๖๖ 
๒๑๗๘ 

0 3630 
0830- 
32 ต5อ 
132 

0 3630 
0829 

thanom8@hotmail.co.th 

8. นายวิชาญ  
ดํารงค/กิจ 

นักวิชาการ
สาธารณสุข 
ชํานาญการ
พิเศษ 

ศูนย/อนามัยท่ี ๒
สระบุร ี

๐๘ ๖๑๒๒ 
๘๘๗๐ 

0 3630 
0830- 
32 ต5อ 
132 
 

0 3630 
0829 

vichan.hpc2@gmail.com 
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7. รายช่ือผูทําหนาท่ีตรวจราชการกรมอนามัย เขตสุขภาพท่ี 1 – 12  ประจําป$งบประมาณ พ.ศ. 2558 
 

เขต
สุขภาพ

ท่ี 
ชื่อ – สกุล ตําแหน-ง 

สํานัก/กอง/
ศูนย/ 

มือถือ โทรศัพท/ โทรสาร e-mail address 

9. พญ.สินีนาฏ  
กุศลจรยิา 

นายแพทย/
เช่ียวชาญ 

ศูนย/อนามัยท่ี ๒
สระบุร ี

๐๘ ๙๘๐๑ 
๐๒๐๗ 

0 3630 
0830- 
32ต5อ 
162 

0 3630 
0829 

sinenast.K@anamail.go.th 

10. ทพ.พนิต
เทพ  ทัพพะรังสี 

ทันตแพทย/
เช่ียวชาญ 

ศูนย/อนามัยท่ี ๒
สระบุร ี

๐๘ ๙๖๗๕ 
๖๔๑๔ 

0 3630 
0830- 
32ต5อ 
132 

0 3630 
0829 

panitthep.t@gmail.com 

5 1. นพ.ชลทิศ  
อุไรฤกษ/กุล 

ผู-อํานวยการ
ศูนย/อนามัยท่ี 4 
ราชบุร ี

ศูนย/อนามัยท่ี 4
ราชบุร ี

08 1942 
9484 

0 3231 
0368 – 
71 ต5อ 
2220 

0 3232 
3311 

chonlatit_u@yahoo.com 

2. นางชลิดา  
เกษประดิษฐ/ 

นักวิชาการ
สาธารณสุข
เช่ียวชาญ 

ศูนย/อนามัยท่ี 4
ราชบุร ี

08 9700 
2192 

0 3231 
0368 -
71 ต5อ 
2316 

0 3232 
3311 

chalida.g@anamai.mail.go.th 

3. นางนุชรา  
บุญกนก 

นักวิชาการ
สาธารณสุข
เช่ียวชาญ 

ศูนย/อนามัยท่ี 4
ราชบุร ี

08 6527 
5181 

0 3231 
0368 -
71 ต5อ 
2211 

0 3232 
3311 

nuchara_boonkanok@yahoo.com 

4. พญ.มณฑา  
ไชยะวัฒน 

นายแพทย/
เช่ียวชาญ 

ศูนย/อนามัยท่ี 4
ราชบุร ี

08 6808 
7244 

0 3231 
0368 -
71 ต5อ 
2218 

0 3232 
3311 

mewmew248@yahoo.com 

5. ทพญ. 
วรวรรณ 
อัศวกุล 

ทันตแพทย/
เช่ียวชาญ 

ศูนย/อนามัยท่ี 4
ราชบุร ี

09 4548 
9341 

0 3231 
0368 -
71 ต5อ 
2219 

0 3232 
3311 

asawakun@yahoo.com 

6 1. นพ.พนิตโล5  
เสถียรกิจ 

ผู-อํานวยการ
ศูนย/อนามัยท่ี 3 
ชลบุร ี

ศูนย/อนามัยท่ี 3
ชลบุร ี

08 1485 
0047 

0 3814 
8165 -8 
ต5อ 34 

0 3814 
8169 

panit13@hotmail.com 

2. ทพ.ดํารง  
ธํารงเลาหะพันธุ/ 

ทันตแพทย/
เช่ียวชาญ 

ศูนย/อนามัยท่ี 3
ชลบุร ี

08 6770 
5303 

0 3814 
8165 -8 
ต5อ 46 

0 3814 
8169 

dthamrong@yahoo.com 

3. พญ.ภาวิณี  
ธีรการณุวงศ/ 

นายแพทย/ 
(ด-านเวชกรรม) 
ชํานาญการ
พิเศษ 

ศูนย/อนามัยท่ี 3
ชลบุร ี

08 1533 
0490 

0 3814 
8165 -8 
ต5อ 49 

0 3814 
8169 

aum_0490@hotmail.com 
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7. รายช่ือผูทําหนาท่ีตรวจราชการกรมอนามัย เขตสุขภาพท่ี 1 – 12  ประจําป$งบประมาณ พ.ศ. 2558 
 

เขต
สุขภาพ

ท่ี 
ชื่อ – สกุล ตําแหน-ง 

สํานัก/กอง/
ศูนย/ 

มือถือ โทรศัพท/ โทรสาร e-mail address 

4. นางสาวรตันา  
เพชรพรรณ 

นักวิชาการ
สาธารณสุข 
ชํานาญการ
พิเศษ 

ศูนย/อนามัยท่ี 3
ชลบุร ี

08 1523 
2698 

0 3814 
8165 -8 
ต5อ 36 

0 3814 
8169 

petcharapun@yahoo.com 

5. นายสิทธ์ิทัศน/  
ผาณิบุศย/ 

นักวิชาการ
สาธารณสุข 
ชํานาญการ 
 
 

ศูนย/อนามัยท่ี 3
ชลบุร ี

08 2322 
8377 

0 3814 
8165 -8 
ต5อ 37 

0 3814 
8169 

actenator1@gmail.com 

7 1. นพ.ประสิทธ์ิ  
สัจจพงษ/ 

ผู-อํานวยการ
ศูนย/อนามัยท่ี 6
ขอนแก5น 

ศูนย/อนามัยท่ี 6
ขอนแก5น 

08 1739 
7700 

0 4323 
5904 
ต5อ 1101 

0 4324 
3416 

prasitsa@yahoo.com 

2. นางทัศนีย/  
รอดชมภ ู

นักวิชาการ
สาธารณสุข
เช่ียวชาญ 

ศูนย/อนามัยท่ี 6
ขอนแก5น 

08 9711 
2075 

0 4323 
5904 
ต5อ 4801 

0 4324 
3416 

tassanee.r@anamai.mail.go.th 

3. ดร.จริยา  
อินทรรัศม ี

นักวิชาการ
สาธารณสุข 
ชํานาญการ
พิเศษ 

ศูนย/อนามัยท่ี 6
ขอนแก5น 

09 3193 
4634 

0 4323 
5904 
ต5อ 4803 

0 4324 
3416 

Jariyak06@hotmail.com 

8 
 
 
 
 
 

1. นพ.ประสิทธ์ิ  
สัจจพงษ/ 

ผู-อํานวยการ
ศูนย/อนามัยท่ี 6 

ศูนย/อนามัยท่ี 6
ขอนแก5น 

08 1739 
7700 

0 4323 
6772 

0 4324 
3416 

prasitsa@yahoo.com 

2. พญ.ชนิดา  
หอมหวล 

นายแพทย/
เช่ียวชาญ 

ศูนย/อนามัยท่ี 6
ขอนแก5น 

08 1544 
3187 

0 4324 
5902 – 
5ต5อ 
3101 

0 4324 
3416 

homhual@icloud.com 

3. นางเพ็ญนิดา  
ไชสายณัห/ 

นักวิชาการ
สาธารณสุข 
ชํานาญการ
พิเศษ 

ศูนย/อนามัยท่ี 6
ขอนแก5น 

08 0414 
9945 

0 4324 
5902 – 
5 ต5อ 
4801 

0 4324 
1611 

pennida05@ yahoo.com 

4. นางวาทินี  
แจ5มใส 

นักวิชาการ
สาธารณสุข 
ชํานาญการ 

ศูนย/อนามัยท่ี 6
ขอนแก5น 

08 9416 
6198 

0 4324 
5902 – 
5 ต5อ 
4801 

0 4324 
1611 

watinee_08@ yahoo.co.th 

5. นางไฉไล  
ช5างดํา 

นักวิชาการ
สาธารณสุข 
ชํานาญการ
พิเศษ 

ศูนย/อนามัยท่ี 7 
อุบลราชธานี 

08 5303 
9991 

0 4528 
8586 - 8 

0 4528 
8580 

chailai_ubon@hotmail.co.th 
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แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2558 

7. รายช่ือผูทําหนาท่ีตรวจราชการกรมอนามัย เขตสุขภาพท่ี 1 – 12  ประจําป$งบประมาณ พ.ศ. 2558 
 

เขต
สุขภาพ

ท่ี 
ชื่อ – สกุล ตําแหน-ง 

สํานัก/กอง/
ศูนย/ 

มือถือ โทรศัพท/ โทรสาร e-mail address 

6. นางสิรภัทร  
สาระรักษ/ 

นักโภชนาการ
ชํานาญการ
พิเศษ 

ศูนย/อนามัยท่ี 7 
อุบลราชธานี 

08 1725 
6062 

0 4528 
8586 - 8 

0 4528 
8580 

sirapat_2005@hotmail.com 

9 1. พญ.วีณา  
มงคลพร 

นายแพทย/
เช่ียวชาญ รักษา
ราชการแทน
ผู-อํานวยการ
ศูนย/อนามัยท่ี 5 

ศูนย/อนามัยท่ี 5 
นครราชสมีา 

08 6651 
7822 

0 4430 
5131 

0 4429 
1505 

veenaanamai@gmail.com 

2. นางสุวรรณ  
แช5มชูกลิ่น 

นักวิชาการ
สาธารณสุข
เช่ียวชาญ 

ศูนย/อนามัยท่ี 5
นครราชสมีา 

08 1877 
6281 

0 4430 
5131 

0 4429 
1505 

auang2501@gmail.com 

3. นางสาว 
ณัฏฐิรา 
ทองบัวศิริไล 

นักโภชนาการ
ชํานาญการ
พิเศษ 

ศูนย/อนามัยท่ี 5
นครราชสมีา 

08 9411 
3211 

0 4430 
5131 

0 4429 
1505 

tong_nat@yahoo.com 

4. ทพญ.กันธิมา
เหมพรหมราช 

ทันตแพทย/
ชํานาญการ 

ศูนย/อนามัยท่ี 5
นครราชสมีา 

08 8594 
3540 

0 4430 
5131 

0 4429 
1505 

kantima_mam@hotmail.co.th 

5. พญ.แสงนภา  
อุทัยแสงไพศาล 

นายแพทย/
ชํานาญการ 

ศูนย/อนามัยท่ี 5
นครราชสมีา 

08 0333 
6232 

0 4430 
5131 

0 4429 
1505 

to_meay@hotmal.com 

6. ดร.สินศักดิ์
ชนม/ 
อุ5นพรหมม ี

นักวิชาการ
สาธารณสุข 
ชํานาญการ
พิเศษ 

ศูนย/อนามัยท่ี 5
นครราชสมีา 

08 1548 
5849 

0 4430 
5131 

0 4429 
1506 

doctorsinsakchon@gmail.com 

10 1. นพ.ชัยพร 
พรหมสิงห/ 

ผู-อํานวยการ
ศูนย/อนามัยท่ี 7 
อุบลราชธานี 

ศูนย/อนามัยท่ี 7
อุบลราชธานี 

08 1961 
0552 

0 4323 
6772 

045-
288580 

chaiporn  promsigh@gmail.com 

2. นางสาว
ละออ จันสุตะ 

นักวิชาการ
สาธารณสุข
เช่ียวชาญ 

ศูนย/อนามัยท่ี 7
อุบลราชธานี 

08 1961 
0552 

045-
288586-
8 

045-
288580 

tec_sub@hotmail.com 

3. นางมลลุี  
แสนใจ 

นักวิชาการ
สาธารณสุข 
ชํานาญการ
พิเศษ 

ศูนย/อนามัยท่ี 7
อุบลราชธานี 

08 9892 
4535 

045-
288586-
8 

045-
288580 

malulee.sa@chaiyo.com 

4. นางจุรีภรณ/  
คูณแก-ว 

พยาบาลวิชาชีพ
ชํานาญการ 

ศูนย/อนามัยท่ี 7
อุบลราชธานี 
 
 

08 6249 
2112 

045-
288586-
8 

045-
288580 

jureepron_55@hotmail.com 
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แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2558 

7. รายช่ือผูทําหนาท่ีตรวจราชการกรมอนามัย เขตสุขภาพท่ี 1 – 12  ประจําป$งบประมาณ พ.ศ. 2558 
 

เขต
สุขภาพ

ท่ี 
ชื่อ – สกุล ตําแหน-ง 

สํานัก/กอง/
ศูนย/ 

มือถือ โทรศัพท/ โทรสาร e-mail address 

11 1. นพ.ไกรวุฒิ  
ก-วนห้ิน 

ผู-อํานวยการ
ศูนย/อนามัยท่ี 
11
นครศรีธรรมราช 

ศูนย/อนามัยท่ี 
11 
นครศรีธรรมราช 

08 4059 
9918 

0 7593 
9460 - 4 

0 7539 
9124 

krwtknhn25@gmail.com 

2. นางสาโรช 
สิมะไพศาล 

นักวิชาการ
สาธารณสุข
เช่ียวชาญ 

ศูนย/อนามัยท่ี 
11
นครศรีธรรมราช 

08 1271 
2047 

0 7539 
9460 
ต5อ 207 

0 7539 
9124 

Saroch2499@hotmail.com 

3. นางฉลอง  
เรืองศร ี

นักวิชาการ
สาธารณสุข
ชํานาญการ
พิเศษ 

ศูนย/อนามัยท่ี 
11
นครศรีธรรมราช 

08 6085 
7394 

0 7539 
9460 
ต5อ 207 

0 7539 
9124 

dangdome@gmail.com 

4. ดร.ชัยณรงค/  
แก-วจํานงค/ 

นักวิชาการ
สาธารณสุข
ชํานาญการ 

ศูนย/อนามัยท่ี 
11
นครศรีธรรมราช 
 
 

08 3234 
8889 

0 7539 
9460 
ต5อ 207 

0 7539 
9124 

Chainarong_54@gmail.com 

12 1. นพ.บุญแสง  
บุญอํานวยกิจ 

ผู-อํานวยการ
ศูนย/อนามัยท่ี 
12 ยะลา 

ศูนย/อนามัยท่ี 
12 ยะลา 

08 1698 
7470 

0 7321 
2862 

0 7321 
3747 

boonsang.b@yahoo.com 

2. นางสุคนธ/  
สุวรรณบันดิษฐ/ 

นักวิชาการ
สาธารณสุข
เช่ียวชาญ 

ศูนย/อนามัยท่ี 
12 ยะลา 

08 9692 
1114 

0 7321 
6776 

0 7321 
3747 

busukon@gmail.com 

3. นายมานะ  
หะสาเมาะ 

นักวิชาการ
สาธารณสุข
ชํานาญการ
พิเศษ 

ศูนย/อนามัยท่ี 
12 ยะลา 

08 9463 
3242 

0 7321 
6776 

0 7321 
3747 

Yala41@hotmail.com 
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เขต
สุขภาพ

ที่

ชื่อ-สกุล ตําแหน�ง สํานัก/กอง มือถือ โทรศัพท� โทรสาร e-mail address

นางสาวยุพดี  จาวรุ�งฤทธิ์ ผู�เช่ียวชาญด�าน
มาตรฐานยา

สํานักวิชาการ 087 353 
3285

02 590 
7155

02 591 8390 yuppadee.javroongrit
@
fda.moph.go.th

นายชัยพฤกษ*  สีลวานิช นักวิชาการอาหาร
และยาชํานาญ
การพิเศษ

กอง คบ. อย. 089 811 
6863

02 590 
7393

02 591 8484 chaiya@fda.moph.
go.th

นางสาวอุษณีย*  ทองใบ เภสัชกรชํานาญการ กอง คบ. อย. 086 570 
1800

02 590 
7397

02 591 8484 usaneet@fda.moph.
go.th

นายนิรัตน*  เตียสุวรรณ ผู�เช่ียวชาญด�าน
พัฒนาระบบ
การคุ�มครอง
ผู�บริโภค
ผลิตภัณฑ*ด�าน
สาธารณสุข

สํานักวิชาการ 089 811 
6865

02 590 
7138

02 591 8484 nirat@fda.moph.go.th

นางสาวสุชัญญา  พลเพชร เภสัชกรชํานาญ
การพิเศษ

กอง คบ. อย. 089 892 
2349

02 590 
7393

02 591 8484 suchanya@fda.moph.
go.th

นางสาวสุกัญญา  เจียระพงษ. ผู1เช่ียวชาญด1าน
ความปลอดภัย
และประสิทธิผล
ของยาและการใช1
ยา

สํานักวิชาการ 089 041 
6531

02 590 
7153

02 591 8446 sukanya@fda.moph.
go.th

นายกีรติ  นันทสมสราญ นักวิชาการอาหาร
และยาชํานาญการ

กอง คบ. อย. 081 940 
8087

02 590 
7399

02 591 8484 tina@fda.moph.go.th

นางจุรีรัตน.  ห@อเกียรติ ผู1เช่ียวชาญด1าน
ความปลอดภัย
ของอาหารและ
การบริโภคอาหาร

สํานักวิชาการ 081 845 
5428

02 590 
7156

02 591 8446 jrhk@fda.moph.go.th

นายปรีชา  ฉัตรวัฒนานันท. เภสัชกรชํานาญ
การพิเศษ

กอง คบ. อย. 081 936 
7967

02 590 
7392

02 591 8484 preecha@fda.moph.
go.th

นายเพียรพันธุ.  พิระภิญโญ เภสัชกรชํานาญการ กอง คบ. อย. 089 811 
6896

02 590 
7262

02 591 8484 pepper@fda.moph.
go.th

4

3

2

1

8. รายชื่อผู&ทําหน&าที่ตรวจราชการสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เขตสุขภาพที่ 1-12 ประจําป/งบประมาณ พ.ศ. 2558

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจําป>งบประมาณ พ.ศ. 2558
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เขต
สุขภาพ

ที่

ชื่อ-สกุล ตําแหน�ง สํานัก/กอง มือถือ โทรศัพท� โทรสาร e-mail address

8. รายชื่อผู&ทําหน&าที่ตรวจราชการสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เขตสุขภาพที่ 1-12 ประจําป/งบประมาณ พ.ศ. 2558

นายวินิต  อัศวกิจวิรี ผู1ทรงคุณวุฒิด1าน
ความปลอดภัย
และประสิทธิผล
ของผลิตภัณฑ.และ
การใช1ผลิตภัณฑ.
ด1านสาธารณสุข

สํานักวิชาการ 081 457 
3605

02 591 
8466

02 591 8446 vinit@fda.moph.go.th

นางสาวเพลิน  จําแนกพล เภสัชกรชํานาญ
การพิเศษ

กอง คบ. อย. 081 173 
5065

02 590 
7389

02 591 8484 ploen@fda.moph.
go.th

นางศศิวิมล  แก1วประพันธ. เภสัชกรชํานาญการ กอง คบ. อย. 081 173 
5121

02 590 
7389

02 591 8484 sspp@fda.moph.go.th

นางสาวยุวดี  พัฒนวงศ. ผู1เช่ียวชาญด1าน
ความปลอดภัยของ
เคร่ืองมือแพทย.

สํานักวิชาการ 089 811 
6873

02 590 
7070

02 591 8446 puyuwade@fda.
moph.go.th

นางสาวณธิป  วิมุตติโกศล เภสัชกรชํานาญ
การพิเศษ

กอง คบ. อย. 081 940 
8088

02 590 
7262

02 591 8484 daranee@fda.moph.
go.th

นายธนิต  ตรีธนพันธ. เภสัชกรชํานาญการ กอง คบ. อย. 084 427 
3361

02 590 
7393

02 591 8484 thanit@fda.moph.
go.th

นายไพบูลย. อมตมหัทธนะ ผู1เช่ียวชาญด1าน
พัฒนาระบบกํากับ
ดูแลผลิตภัณฑ.
หลังออกสู@ตลาด

สํานักวิชาการ 089 811 
6874

นายวิรัช  ศรีชาติ นักวิชาการอาหาร
และยาชํานาญการ

กอง คบ. อย. 089 814 
1127

02 590 
7392

02 591 8484 svirat@fda.moph.go.th

7

6

5

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจําป>งบประมาณ พ.ศ. 2558
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เขต
สุขภาพ

ที่

ชื่อ-สกุล ตําแหน�ง สํานัก/กอง มือถือ โทรศัพท� โทรสาร e-mail address

8. รายชื่อผู&ทําหน&าที่ตรวจราชการสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เขตสุขภาพที่ 1-12 ประจําป/งบประมาณ พ.ศ. 2558

นางมาลี จิรวงศ.ศรี ผู1เช่ียวชาญด1าน
มาตรฐานอาหาร

สํานักวิชาการ fdamasy@fda.moph.
go.th

นายสุรพงษ.  ชิดปราง นักวิชาการอาหาร
และยาชํานาญการ

กอง คบ. อย. 089 811 
6864

02 590 
7262

02 591 8484 surapong@fda.moph.
go.th

นายสุรศักด์ิ  ชิตพงศ. เภสัชกรปฏิบัติการ กอง คบ. อย. 089 810 
1608

02 590 
7391

02 591 8484 neopeax@fda.moph.
go.th

นางคุณภร ต้ังจุฑาชัย ผู1เช่ียวชาญด1าน
ความปลอดภัยของ
เคร่ืองสําอางและ
วัตถุอันตราย

สํานักวิชาการ  089 815 
2662

netnat@fda.moph.
go.th

นายฉัตรชัย  เล่ือนเชย เภสัชกรชํานาญ
การพิเศษ

กอง คบ. อย. 081 173 
5076

02 590 
7392

02 591 8484 chat2497@fda.moph.
go.th

นายสมบูรณ.  บุญกิจอนุสรณ. ผู1เช่ียวชาญด1าน
พัฒนาระบบ
นําเข1า-ส@งออก 
ผลิตภัณฑ.สุขภาพ

สํานักวิชาการ 089 811 
6861

02 590 
7077

02 591 8477 somboon@fda.moph.
go.th

นางนุชน1อย  ประภาโส เภสัชกรชํานาญ
การพิเศษ

กอง คบ. อย. 089 613 
9091

02 590 
7391

02 591 8484 nuchnoi@fda.moph.
go.th

นางสาวสุภัทรา  บุญเสริม ผู1เช่ียวชาญด1าน
พัฒนาระบบ
คุ1มครองผู1บริโภค
ในส@วนภูมิภาค
และท1องถิ่น

สํานักวิชาการ 089 205 
3586

02 591 
7143

02 591 8446 supattra1@yahoo.com

นางสาวอุษณีย.  
อนุวรรตวรกุล

เภสัชกรชํานาญการ กอง คบ. อย. 081 173 
5093

02 590 
7399

02 591 8484 kik@fda.moph.go.th

นางสาวปาวีณา  ศิริดํารงค. เภสัชกรชํานาญการ กอง คบ. อย. 089 777 
1985

02 590 
7397

02 591 8484 bomfda@hotmail.com

11

10

9

8

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจําป>งบประมาณ พ.ศ. 2558
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เขต
สุขภาพ

ที่

ชื่อ-สกุล ตําแหน�ง สํานัก/กอง มือถือ โทรศัพท� โทรสาร e-mail address

8. รายชื่อผู&ทําหน&าที่ตรวจราชการสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เขตสุขภาพที่ 1-12 ประจําป/งบประมาณ พ.ศ. 2558

นายวชิระ  อําพนธ. ผู1เช่ียวชาญด1าน
ระบาดวิทยาของ
วัตถุเสพติด

สํานักวิชาการ 081 928 
8013

02 590 
7143

02 591 8484 vachira@fda.moph.
go.th

นางศรีสุดา  ฉ่ําทรัพย. เภสัชกรชํานาญ
การพิเศษ

กอง คบ. อย. 089 811 
6866

02 590 
7399

02 591 8484 shamsub@fda.moph.
go.th

นายทวีศักด์ิ  ไพรสุวรรณ เภสัชกรชํานาญการ กอง คบ. อย. 089 814 
7233

02 590 
7262

02 591 8484 munk042@fda.moph.
go.th

นายสมใจ  สุตันตยาวลี ผู1อํานวยการกอง
ส@งเสริมงาน
คุ1มครองผู1บริโภค
ด1านผลิตภัณฑ.
สุขภาพในส@วน
ภูมิภาคและท1องถิ่น

กอง คบ. อย. 089 811 
6887

02 590 
7444

02 591 8484 somjai@fda.moph.
go.th

นางณัฐคมพร  ภานุรัตนะ นักวิชาการอาหาร
และยา
ชํานาญการพิเศษ

กอง คบ. อย. 089 811 
6866

02 590 
7399

02 591 8484 nutpa@fda.moph.
go.th

กทม.

12

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจําป>งบประมาณ พ.ศ. 2558



๒๐๓ 
 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2558 

 

ทําเนียบผู�ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี ป�งบประมาณ 255๘ 
 

เขต ชื่อ - สกุล ตําแหน)ง โทรศัพท, โทรสาร โทรศัพท,มือถือ E-mail รับผิดชอบจังหวัด 
ส)วน 
กลาง 
กทม. 
3,15 

๑. นายจิรชัย  มูลทองโร)ย 
 
๒. นายณวัฒน,  มหาขันธ, 
 
 

หัวหน<าผู<ตรวจราชการ 
สํานักนายกรัฐมนตร ี
ผู<ช)วยผู<ตรวจราชการสํานักนายกฯ 
 

 
 

 08 1174 8408 
 

08 9205 7577  

 กรุงเทพมหานคร 
เขต 3 ฉะเชิงเทรา 
นครนายก ปราจีนบุรี 
สมุทรปราการ สระแก<ว 
เขต 15 เชียงใหม) 
แม)ฮ)องสอน ลําปาง ลําพูน 

1,๒ ๑. นางประภาศรี  บุญวิเศษ 
๒. น.ส. อินทิรา  มลูศาสตร, 

ผู<ตรวจราชการสํานักนายกฯ 
ผู<ช)วยผู<ตรวจราชการสํานักนายกฯ 
 

 
 

 08 1374 3373 
08 1450 2873  

 เขต 1  นนทบุรี  
ปทุมธานี  
พระนครศรีอยุธยา  
สระบุร ี
เขต 2  ชัยนาท  ลพบุรี  
สิงห,บุรี  อ)างทอง 

๔, 
๙ 

๑. นายนพปฎล  เมฆเมฆา 
๒. นายวรพันธ,  เลศิไกร 
 

ผู<ตรวจราชการสํานักนายกฯ 
ผู<ช)วยผู<ตรวจราชการสํานักนายกฯ 
 

02 282 3619 
02 282 3619 

02 282 3610 08 9201 6607 
08 4439 2879 

 เขต 4  กาญจนบุรี  
นครปฐม  ราชบุรี  
สุพรรณบุร ี
เขต 9  จันทบุรี ชลบุรี 
ตราด ระยอง 

๕,๑๒ ๑. นายอํานวย  โชตสิกุล 
๒. น.ส. ผกาพรรณ   
    นันทรัตน, 

ผู<ตรวจราชการสํานักนายกฯ 
ผู<ช)วยผู<ตรวจราชการสํานักนายกฯ 
 

02 282 3602  08 9810 2513 
08 5481 1647 

 
pakapan.n@gmail.com 

เขต 5  เพชรบุรี สมุทรสาคร
ประจวบคีรีขันธ,  
สมุทรสงคราม 
เขต 12  ขอนแก)น  
มหาสารคาม  ร<อยเอ็ด  
กาฬสินธุ, 
 
 



๒๐๔ 
 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2558 

 

เขต ชื่อ - สกุล ตําแหน)ง โทรศัพท, โทรสาร โทรศัพท,มือถือ E-mail รับผิดชอบจังหวัด 
6,11 ๑. นายสมพาศ  นิลพันธ, 

๒. น.ส. ภัทราวรรณ  ดีวงษ,   
๓. น.ส. พิณทิพย,  ยอดป[น 
 

ผู<ตรวจราชการสํานักนายกฯ 
ผู<ช)วยผู<ตรวจราชการสํานักนายกฯ 
ผู<ช)วยผู<ตรวจราชการสํานักนายกฯ 

02 282 3618  08 1826 0497 
08 5481 1783 
08 5481 1587 

 

 เขต 6  ชุมพร สุราษฎร,
ธานี นครศรีธรรมราช 
พัทลุง 
เขต 11  นครพนม  
สกลนคร มุกดาหาร  

๗,๑๘ ๑. นางอรวรรณ  ขุมทรัพย, 
๒. น.ส. สุธาสินี  กุศลสร<าง 
 

ผู<ตรวจราชการสํานักนายกฯ 
ผู<ช)วยผู<ตรวจราชการสํานักนายกฯ 
 

02 282 3617 
0 2282 3617 
 

 08 9969 7420 
08 1816 1432 

 เขต 7 ระนอง พังงา ภูเก็ต  
กระบี่ ตรัง 
เขต 18  กําแพงเพชร  
พิจิตร  นครสวรรค,  
อุทัยธานี 

๘,๑๖ ๑. นายสรุศักด,  เรียงเครือ 
๒. นายยอดวุฒิ  กลิ่นทอง 
3. นายสริิชัย  คําชมภ ู

ผู<ตรวจราชการสํานักนายกฯ 
ผู<ช)วยผู<ตรวจราชการสํานักนายกฯ 
ผู<ช)วยผู<ตรวจราชการสํานักนายกฯ 
 

  08 4335 6699 
08 1559 9063 

 เขต 8  สงขลา  สตูล  
ป_ตตานี  ยะลา  นราธิวาส 
เขต 16  น)าน พะเยา 
เชียงราย แพร) 

๑๐, 
๑๔ 

๑. นายจิรายุ  นันท,ธราธร 
 
๒. นางแกมกาญจน,   
   อุ)นนันกาศ 
 

ผู<ตรวจราชการสํานักนายกฯ 
 
ผู<ช)วยผู<ตรวจราชการสํานักนายกฯ 
 

  08 9969 7416 
08 1878 4734 
08 5481 2132 

 เขต 10  อุดรธานี บึงกาฬ
หนองบัวลําภ ูหนองคาย 
เลย 
เขต 14  สุรินทร, 
นครราชสมีา บุรรีัมย, 
ชัยภูม ิ

๑๗, 
๑๓ 

นางสาวอัมพวัน  เจริญกุล 
นางผ)องศรี  ลาลุน 
 

ผู<ตรวจราชการสํานักนายกฯ 
ผู<ช)วยผู<ตรวจราชการสํานักนายกฯ 
 

0 2282 3602 
0 2282 3602 
 

0 2282 3602 
0 2282 3602 
 

08 1173 1290 
08 4654 2443 

 เขต 1๗ ตาก พิษณุโลก 
เพชรบูรณ, สุโขทัย 
อุตรดิตถ, 
เขต ๑๓ ยโสธร ศรสีะเกษ 
อํานาจเจรญิ อุบลราชธานี   

 
 



๒๐๕ 
 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2558 

 

ปฏิทินการปฏิบัตงิานตรวจราชการแบบบูรณาการของผู�ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี ป�งบประมาณ 255๘ 

เขต ผู�ตรวจราชการ/โทรศัพท( รอบที่ ๑ รอบที่ ๒ ผู�ช,วยผู�ตรวจราชการ/โทรศัพท( รับผิดชอบจังหวัด 
ส)วน 

กลาง กทม. 
3, 15 

๑. นายจิรชัย  มูลทองโร)ย   
 

0 2711 1455 
0 2282 3610 

กรุงเทพมหานคร 
เขต 3 ฉะเชิงเทรา นครนายก ปราจีนบุรี 
สมุทรปราการ สระแก<ว 
เขต 15 เชียงใหม) แม)ฮ)องสอน ลําปาง ลําพูน 

1, 2 นางประภาศรี  บุญวิเศษ 
 

2 ก.พ. 58 จ.นนทบุร ี
23 ก.พ. 58 จ.ปทุมธานี 
2 มี.ค. ๕๘ จ.สระบุร ี
9 ม.ีค. 58 จ.พระนครศรีอยุธยา 

 
 

น.ส. อินทิรา  มูลศาสตร, 
081 450 2873 
02 282 3614 

เขต 1  นนทบุรี  ปทุมธานี  พระนครศรีอยุธยา  
สระบุร ี
 

  3 ก.พ. 58 จ.ชัยนาท 
10 ก.พ. 58 จ.ลพบุร ี
16 ก.พ. 58 จ.อ)างทอง 
18 ก.พ.58 จ.สิงห,บุร ี

  เขต 2  ชัยนาท  ลพบุรี  สิงห,บุรี  อ)างทอง 

๔, 9 นายนพปฎล  เมฆเมฆา 
 

23 ก.พ. 58 จ.สุพรรณบุร ี
24 ก.พ. 58 จ.กาญจนบุร ี
25 ก.พ. 58 จ.ราชบุร ี
๒ มี.ค. ๕๘ จ.นครปฐม 

 นายวรพันธ,  เลิศไกร 
084 439 2879 
0 2282 3619 
0 2282 3610 

เขต 4  กาญจนบุรี  นครปฐม  ราชบุรี  สุพรรณบุร ี
 

  17 ก.พ. 58 จ.ตราด 
18 ก.พ. 58 จ.จันทบุร ี
19 ก.พ. 58 จ.ระยอง 
20 ก.พ. 58 จ.ชลบุร ี

  เขต 9  จันทบุรี ชลบุรี ตราด ระยอง 

๕, 12 นายอํานวย  โชติสกุล  12 มี.ค. ๕๘ จ. เพชรบุรี* 
 
 
 

 มี.ค. 58 

 
 

 น.ส. ผกาพรรณ  นันทรตัน, 
 0 2282 3602, 085 481 1647 
 pakapan.n19@gmail.com 
 น.ส. ยุพดี สงวนเชื้อ 
 081 834 7024 

เขต 5  เพชรบุรี สมุทรสาครประจวบคีรีขันธ,  
สมุทรสงคราม 
เขต 12  ขอนแก)น  มหาสารคาม  ร<อยเอ็ด 
กาฬสินธุ, 



๒๐๖ 
 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2558 

 

เขต ผู�ตรวจราชการ/โทรศัพท( รอบที่ ๑ รอบที่ ๒ ผู�ช,วยผู�ตรวจราชการ/โทรศัพท( รับผิดชอบจังหวัด 
6, 11 นายสมพาศ  นิลพันธ, 11-13 มี.ค. 58 

 
23-25 ก.พ. 58 

 น.ส. ภัทราวรรณ  ดีวงษ,            
085 481 1783 
น.ส. พิณทิพย,  ยอดป[น 
085 481 1587 
0 2282 3618 

เขต 6  ชุมพร สุราษฎร,ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง 
 
เขต 11  นครพนม  สกลนคร มุกดาหาร   

๗, 18 นางอรวรรณ  ขุมทรัพย, ๒๔ ก.พ. ๕๘ จ. ภูเก็ต 
๒๕ ก.พ. ๕๘ จ.พังงา 
๕ มี.ค. ๕๘ จ. กระบี่ 
๖ มี.ค. ๕๘ จ. ตรัง 
10 มี.ค. ๕๘ จ. ระนอง 

 น.ส. สุธาสินี  กุศลสร<าง 
0 2282 3617 
081 816 1432 

เขต 7 ระนอง พังงา ภูเก็ต  กระบี่ ตรัง 
 

  9 ก.พ. 58 จ.กําแพงเพชร 
10 ก.พ.58 จ.พิจิตร 
11 ก.พ.58 จ.นครสวรรค, 
12ก.พ.58  จ.อุทัยธานี 

 นางนิตย,ราดี  ธนาตย,นันท, 
089 205 7468 

เขต 18 กําแพงเพชร  พิจิตร  นครสวรรค,  อุทัยธานี 

๘, 16 นายสุรศักด,  เรียงเครือ 23-25 ก.พ. 58 
จ.นราธิวาส ป_ตตานี ยะลา 
2-3มี.ค.58 จ.สงขลา* 
5มี.ค.58 จ.สตูล 
16 ก.พ.58 จ.เชียงราย 
17 ก.พ.58 จ.พะเยา 
18ก.พ.58 จ.แพร) 
19ก.พ.58 จ.น)าน 

 นายยอดวุฒิ  กลิ่นทอง 
0 2282 3615 
081 559 9063 
 
นางนิตย,ราดี  ธนาตย,ธนนันท, 
089 205 7468 

เขต 8  สงขลา  สตูล  ป_ตตานี  ยะลา  นราธิวาส 
 
 
 
เขต 16  น)าน พะเยา เชียงราย แพร) 

๑๐, 14  นายจิรายุ  นันท,ธราธร 
089 969 7416 
081 878 4734 

๑๕-๒๐ ก.พ. ๕๘ 
  
๒-๖ มี.ค. ๕๘ 

16-๒๑ ก.ค. ๕๘ นางแกมกาญจน,  อุ)นนันกาศ 
085 481 2132 

เขต 10  อุดรธานี บึงกาฬหนองบัวลําภู หนองคาย เลย 
เขต 14  สุรินทร, นครราชสีมา บุรีรัมย, ชัยภูมิ 

๑๗, 13 นางสาวอัมพวัน  เจริญกุล 
081 173 1290 

๑๖-20 ก.พ. 58 
 

 นางผ)องศรี  ลาลุน 
084 654 2443 

เขต 1๗ ตาก พิษณุโลก เพชรบูรณ, สุโขทัย อุตรดิตถ, 
เขต ๑๓ ยโสธร ศรีสะเกษ อํานาจเจริญ 

  2-5 มี.ค. 58  นางเบญจวรรณ  ธนะป_ทม, 
086 053 6197 

อุบลราชธานี    



๒๐๗ 
 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2558 

 

ทําเนียบผู�รับผิดชอบสํานักตรวจและประเมินผล  และผู�รับผิดชอบโครงการระดับกรม ป�งบประมาณ 255๘ 
 
ที่ โครงการ หน,วยงานที่รับผิดชอบ ผู�รับผิดชอบโครงการ โทรศัพท(/โทรสาร/มือถือ E-mail 

๑ โครงการบูรณาการระบบ
บริหารจัดการความ
ปลอดภัยอาหารในส)วน
ภูมิภาค 

๑. สํานักส)งเสริมและ 
    สนับสนุนอาหาร 
    ปลอดภัย สป. 
๒. กรมอนามัย 

๑. นายธนชีพ พีระธรณิศร, 
    ผอก.สํานักส)งเสริมและ 
    สนับสนุนอาหารปลอดภัย สป. 
๒. นายสันติ  ซิมพัฒนานนท, 
    นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ  
    สํานักสุขาภิบาลอาหารและน้ํา     
    กรมอนามัย 

โทร. ๐ ๒๙๖๕ ๙๗๓๐ 
โทรสาร ๐ ๒๕๘๘ ๓๐๒๐ 
มือถือ ๐๘๑ ๘๒๑ ๒๖๘๑ 
โทร/โทรสาร  
๐ ๒๕๙๐ ๔๑๘๘ 
มือถือ ๐๘๙ ๘๙๑ ๘๑๘๙ 
 

foodsafety_moph@hotmail.com 
 
 
santi.s@anamai.mail.go.th 

๒ โครงการพัฒนามาตรฐาน
การผลิตอาหารแปรรูปที่
บรรจุในภาชนะพร<อม
จําหน)ายเข<าสู)มาตรฐาน 
Primary GMP 

สํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา 

    นายอาทิตย,  พันเดช 
    เภสัชกรชํานาญการ 
    กองส)งเสริมงานคุ<มครองผู<บริโภค
ด<านผลิตภัณฑ,สุขภาพในส)วนภูมิภาค
และท<องถิ่น    

โทร. ๐ ๒๙๖๕ ๗๓๘๓ 
       ๐ ๒๕๙๑ ๘๔๘๖ 
มือถือ ๐๘๔ ๗๙๕ ๖๙๕๑ 
 

artypun@gmail.com 

๓ โครงการแก<ไขป_ญหาผู<เสพ 
ผู<ติดยาเสพติด และการ
สร<าง และพัฒนาระบบ
รองรับการคืนคนดีให<สังคม 
(Demand) 

ศูนย,อํานวยการปvองกัน
และปราบปรามยาเสพติด 
(ศอ.ปส.สธ.) 

๑. น.ส.จงรัก  อินทร,เสวก 
    นักวิเคราะห,นโยบายและแผนชํานาญการ 
๒. นางไพวัล  อาจหาญ 
    พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 
    ศอ.ปส.สธ. 

โทร. ๐ ๒๕๙๐ ๒๔๒๒ 
มือถือ ๐๘๖ ๖๗๔ ๐๕๖๖ 
มือถือ ๐๘๑ ๘๑๐ ๗๔๔๕ 
โทรสาร ๐ ๒๕๙๐ ๑๘๖๓ 

insavek@yahoo.com 
 
wanarthan@gmail.com 

๔ ๓ โครงการ สํานักตรวจและประเมินผล ๑. นางสุภาวดี  อัศวศรีอนันต, 
    นักวิเคราะห,นโยบายและแผนชํานาญการ 
๒. น.ส.ขวัญแก<ว  จันทรวิเชียร 
    นักวิเคราะห,นโยบายและแผนปฏิบัติการ 

โทร. ๐ ๒๕๙๐ ๑๖๐๒ 
มือถือ ๐๘๕ ๐๕๗ ๔๘๑๔ 
มือถือ ๐๘๙ ๙๓๙ ๗๓๗๑ 
โทรสาร ๐ ๒๕๙๐ ๑๐๒๐ 

supawade1@yahoo.co.th 
 
hush01hush@hotmail.com 



๒๐๘ 
 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2558 

 

รายชื่อผู�ร,วมตรวจราชการ และประสานเครือข,ายการดําเนินงานร,วมกับเขตบริการสุขภาพด�านการบําบัดรักษาฟ=>นฟูสมรรถภาพผู�เสพผู�ติดยาและสารเสพติด 

ของสถาบันธัญญารักษ( และโรงพยาบาลธัญญารักษ(ภูมิภาค ๖ แห,ง สังกัดกรมการแพทย( 

 
เขต รายชื่อจังหวัด ผู�รับผิดชอบ ตําแหน�ง หน�วยงาน 

๑ เชียงใหม� ลําปาง ลําพูน พะเยา แพร� 
แม�ฮ�องสอน เชียงราย น�าน 

นพ.อภิศักดิ์ วิทยานุกุลลักษณ8  นายแพทย8ชํานาญการพิเศษ โรงพยาบาลธัญญารักษ8เชียงใหม� 

นางนภัสสรณ8 รังสิเวโรจน8 พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ   

นพ.วีรวัฒน8  อุครานันท8 นายแพทย8ชํานาญการ โรงพยาบาลธัญญารักษ8แม�ฮ�องสอน 

๒ ตาก พิษณุโลก เพชรบูรณ8 สุโขทัย 
อุตรดิตถ8 
  

นพ.ดนัย อินทรกําแหง นายแพทย8ชํานาญการ โรงพยาบาลธัญญารักษ8เชียงใหม� 

นางอัจฉราพร  ศรีตระกูล พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ   

๓ กําแพงเพชร ชัยนาท นครสวรรค8 
พิจิตร อุทัยธานี  

นางญาณี ตราบดี พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ สถาบันธัญญารักษ8 

นางไพวัล อาจหาญ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ   

๔ นนทบุรี  ปทุมธานี 
พระนครศรีอยุธยา สระบุรี 
นครนายก ลพบุรี สิงห8บุรี อ�างทอง  

นางรุจิรา อาภาบุษยพันธ8 พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ สถาบันธัญญารักษ8 

นางวิมล ลักขณาภิชนชัช พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ   

๕ กาญจนบุรี นครปฐม ราชบุรี 
สุพรรณบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ8  
สมุทรสงคราม สมุทรสาคร 

นางนันทา ชัยพิชิตพันธ8 พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ สถาบันธัญญารักษ8 

นางสาววัชรีย8 มีศิลปJ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ   

๖ จันทบุรี ชลบุรี ตราด ระยอง สระแกLว 
ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี สมุทรปราการ 
 
 

นางพรรนอ กลิ่นกุหลาบ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ สถาบันธัญญารักษ8 

นางระเบียบ โตแกLว พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ   



๒๐๙ 
 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2558 

 

เขต รายชื่อจังหวัด ผู�รับผิดชอบ ตําแหน�ง หน�วยงาน 

๗ กาฬสินธุ8  ขอนแก�น มหาสารคาม 
รLอยเอ็ด 
  

นางโสภิดา ดาวสดใส พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ โรงพยาบาลธัญญารักษ8ขอนแก�น 

นางพิฐชญาณ8 สุขสาครธนาวัฒน8   พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ   

๘ เลย นครพนม  หนองคาย 
หนองบัวลําภู  
อุดรธานี สกลนคร บึงกาฬ 

พญ.ณัฐพร อภิสิริเดช นายแพทย8ชํานาญการ โรงพยาบาลธัญญารักษ8อุดรธานี 

นางสุกัญญา กาญจนบัตร พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ   

๙ บุรีรัมย8 สุรินทร8   
ชัยภูมิ นครราชสีมา 

นางพัชรี รัตนแสง พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ สถาบันธัญญารักษ8 

นายเทพฤทธิ์ ภูมูลนา   พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ โรงพยาบาลธัญญารักษ8ขอนแก�น 

๑๐ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี 
มุกดาหาร ยโสธร อํานาจเจรญิ 

นางดุษณีย8 ชาญปรีชา พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ สถาบันธัญญารักษ8 

นายอิทธิศักดิ์ พลงาม    โรงพยาบาลธัญญารักษ8ขอนแก�น 

๑๑ ชุมพร สุราษฎร8ธานี นครศรีธรรมราช  
ระนอง กระบี่ พังงา ภูเก็ต 

นางมณฑาทิพย8 บุญมณี พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ โรงพยาบาลธัญญารักษ8สงขลา 

นางนุรินยา แหละหมัด พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ   

๑๒ 
  

ตรัง พัทลุง สงขลา สตูล 
  
ปXตตานี ยะลา นราธิวาส 

นส.พรรัตน8 รัตนศิริวงศ8 พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ โรงพยาบาลธัญญารักษ8สงขลา 

นายสยาม มุสิกะไชย  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ   

น.ส.สชุาดา เพ็ชรหวล  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ โรงพยาบาลธัญญารักษ8ปXตตานี 

 ผู�ติดต�อประสานงานส�วนกลาง  ๑. นางระเบียบ    โตแกLว       มือถือ  ๐๘๓ ๑๓๐ ๑๔๖๗    
                                        ๒. นางไพวัล       อาจหาญ    มือถือ  ๐๘๑ ๘๑๐ ๗๔๔๕ 
 

หมายเหตุ  การตรวจราชการแบบบูรณาการฯ ป�งบประมาณ 2558 มี 3 กรมที่เกี่ยวข<อง ได<แก) 1) ผู<ทําหน<าที่ตรวจราชการกรมการแพทย, 

           2) ผู<ทําหน<าที่ตรวจราชการกรมอนามัย 

           3) ผู<ทําหน<าที่ตรวจราชการสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
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ช่ือ-สกุล ตําแหน�ง โทรศัพท" โทรสาร มือถือ e-mail

หัวหน*าผู*ตรวจการกระทรวงสาธารณสุข
นพ. คํารณ ไชยศิริ

(ห�อง 2502)
ผู*ตรวจราชการกระทรวง 
เขตสุขภาพท่ี 1

0-2590-1587 0-2590-1475 081-9656627 kamronch@gmail.com

รองหัวหน*าผู*ตรวจการกระทรวงสาธารณสุข
นพ. วิศิษฏ"  ต้ังนภากร

(ห�อง 2403)
ผู*ตรวจราชการกระทรวง 
เขตสุขภาพท่ี 5,6

0-2590-1488 0-2591-8532 089-2005756 visit.tang@gmail.com

นพ. ธีรพล โตพันธานนท"
(ห�อง 2406)

ผู*ตรวจราชการกระทรวง 
เขตสุขภาพท่ี 4,12

0-2590-1462 0-2590-8534 081-8779298 thrpl_t@yahoo.co.th

นาง มาติกา  ศิริโสภณ เลขานุการผู�ตรวจราชการ 0-2590-1594 0-2590-1475 081-4091819 manidgun@gmail.com
นาย พิทยา  นวมเพ็ชร พนักงานขับรถยนตD 0-2590-1594 0-2590-1475 085-3518874

ผู*อํานวยการสํานักตรวจและประเมินผล

นาย สันติ  ศิริโกมล รก.ผอก.สํานักตรวจและประเมินผล 0-2590-1958 0-2590-1958 084-8744081 sirikomol2500@gmail.com
นาง กาญจนา เปรมพรหม เลขานุการ รอง ผอก.สํานัก 0-2590-1958 0-2590-1958 084-0746914

นาย สันติ  ศิริโกมล รอง ผอก.สํานักตรวจและประเมินผล 0-2590-1958 0-2590-1958 084-8744081 sirikomol2500@gmail.com

นาง กาญจนา เปรมพรหม เลขานุการ รอง ผอก.สํานัก 0-2590-1958 0-2590-1958 084-0746914

นาง จารุภา  จํานงศักด์ิ รอง ผอก.สํานักตรวจและประเมินผล
(ด�านวิชาการ)

0-2590-1958 0-2590-1958 081-7452564
084-8744095

jarupa2010@gmail.com

เขตสุขภาพท่ี 1 (8 จังหวัด) : สธ 0204.01
เขต 16 เชียงราย นNาน พะเยา แพรN 
เขต 15 เชียงใหมN แมNฮNองสอน ลําปาง ลําพูน

นพ. คํารณ ไชยศิริ
(ห�อง 2502)

ผู*ตรวจราชการกระทรวง 
เขตสุขภาพท่ี 1

0-2590-1587 0-2590-1475 081-9656627 kamronch@gmail.com

นาง มาติกา  ศิริโสภณ เลขานุการผู�ตรวจราชการ 0-2590-1594 0-2590-1475 081-4091819 manidgun@gmail.com
นาย พิทยา  นวมเพ็ชร พนักงานขับรถยนตD 0-2590-1594 0-2590-1475 085-3518874

สาธารณสุขนิเทศก" 
เขตสุขภาพท่ี 1

0-2590-1597

นาง วันทาย ไวฉลาด เลขานุการสาธารณสุขนิเทศกD 0-2590-1597 0-2590-1431 086-7879843 wantai24@hotmail.com
นพ. ศิริชัย ภัทรานุธาพร ผู*ช�วยผู*ตรวจราชการ

เขตสุขภาพท่ี 1
054-2275269 054-227524 081-8961173 siri2500@yahoo.co.th

นาย ชาลี    เอี่ยมมา หน.กลุNมตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 1 0-2590-2475 0-2590-1891 081-7635367 aiamma@hotmail.co.th
นาง วาสนา โชติชะวารานนทD ผู�ชNวย หน.กลุNมตรวจราชการเขต

สุขภาพที่ 1
0-2590-1482 0-2590-1020 089-6985588 wasana.chot@gmail.com

นาง โกสุม สาลี ผู�ชNวย หน.กลุNมตรวจราชการเขต
สุขภาพที่ 1

0-2590-1950 0-2590-1020 081-
9858650,
081-8133325

kosumny@gmail.com

นาง อําภา ทองประเสริฐ 053-890238-
890240

053-890241 081-9525083 tetoonta_34@hotmail.com

นาย นครินทรD เกียรติอนันตD 053-890238-
890240

053-890241 086-
6560679 , 
088-2668189

kengnakarin@hotmail.com

เขตสุขภาพท่ี 2 (5 จังหวัด) : สธ 0204.02
เขต 17 ตาก พิษณุโลก เพชรบูรณD สุโขทัย อุตรดิตถD

นพ. เกียรติภูมิ วงศ"รจิต    
(ห�อง 2405)

ผู*ตรวจราชการกระทรวง 
เขตสุขภาพท่ี 2

0-2590-1487 0-2591-8529 081-9133437 kdukev@yahoo.com

นาย วรชาติ ปรองชู เลขานุการผู�ตรวจราชการ 0-2590-1487 0-2591-8529 081-1743291 prongchoo@hotmail.com

ทําเนียบสํานักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข และสํานักตรวจและประเมินผล

รองผู*อํานวยการสํานักตรวจและประเมินผล (ด*านวิชาการ)

รองผู*อํานวยการสํานักตรวจและประเมินผล (ด*านบริหาร)
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ช่ือ-สกุล ตําแหน�ง โทรศัพท" โทรสาร มือถือ e-mail

ทําเนียบสํานักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข และสํานักตรวจและประเมินผล

นพ. ไชยนันท" ทยาวิวัฒน"
(ห�อง 2504)

สาธารณสุขนิเทศก" 
เขตสุขภาพท่ี 2

0-2590-1600 0-2591-8588 081-9528145 chaiynan@yahoo.com

นาง อรชร วิชัยคํา เลขานุการสาธารณสุขนิเทศกD 0-2590-1600 0-2591-8588 084-7004143 orachorn.n@hotmail.com
ผู*ช�วยผู*ตรวจราชการ
เขตสุขภาพท่ี 2

0-2590-2475 0-2590-1891

นส. ลาวัลยD  สุขุมวาท หน.กลุNมตรวจราชการ           
เขตสุขภาพที่ 2

0-2590-2460 0-2590-1891 081-1722127 pulawan555@gmail.com

นส. สุภาวดี เพ็ชรสวNาง ผู�ชNวย หน.กลุNมตรวจราชการเขต
สุขภาพที่ 2

0-2590-1593 
0-2590-1584

0-2590-1593 081-7546475 aum6475@gmail.com

เขตสุขภาพท่ี 3 (5 จังหวัด) : สธ 0204.03
เขต 2  ชัยนาท  
เขต 18 กําแพงเพชร พิจิตร นครสวรรคD อุทัยธานี

นพ. สุขุม กาญจนพิมาย   
(ห�อง 2515)

ผู*ตรวจราชการกระทรวง 
เขตสุขภาพท่ี 3

0-2590-1610 0-2590-8534 081-9110174 sukumkan@yahoo.com

นส. วณิชชา พรรณธนะ เลขานุการผู�ตรวจราชการ 0-2590-1588 0-2590-8534 086-
4098378,  
086-5228106

cdisease@yahoo.co.th

นส. นัฐษกมล ฟ\าบรรเจิด เลขานุการผู�ตรวจราชการ 0-2590-1588 0-2590-8534  084-
0081480

natsakan1@hotmail.com

นาง ศิริเพ็ญ ตลับนาค เลขานุการผู�ตรวจราชการ 0-2590-1588 0-2590-8534 089-4744916 Pen.ta@hotmail.com

นาย อาณัติ หงษDพงษD พนักงานขับรถยนตD 0-2590-1588 0-2590-8534 081-8207085
สาธารณสุขนิเทศก" 
เขตสุขภาพท่ี 3
เลขานุการสาธารณสุขนิเทศกD
เลขานุการสาธารณสุขนิเทศกD

นพ. บัวเรศ ศรีประทักษ" ผู*ช�วยผู*ตรวจราชการ
เขตสุขภาพท่ี 3

081-8867764 nswpho@hotmail.com

นส. ฐปณภร เจริญวงศD หน.กลุNมตรวจราชการ          
เขตสุขภาพที่ 3

0-2590-2461 0-2590-1891 086-3514743 tapana_pon@hotmail.com

นส. พเยาวD ปานสอาด ผู�ชNวย หน.กลุNมตรวจราชการ 
เขตสุขภาพที่ 3

0-2590-1676 0-2590-1697 089-5369824 payoa53@gmail.com

นาง ป^ยธิดา บรรณวัฒนD 056-334426 056-334426 081-9530267 bplyatida@yahoo.com
เขตสุขภาพท่ี 4 (8 จังหวัด) : สธ 0204.04

เขต 1 นนทบุรี  ปทุมธานี  อยุธยา สระบุรี
เขต 2 ลพบุรี สิงหDบุรี อNางทอง นครนายก

นพ. ธีรพล โตพันธานนท"
(ห�อง 2406)

ผู*ตรวจราชการกระทรวง 
เขตสุขภาพท่ี 4

0-2590-1462 0-2590-8534 081-8779298 thrpl_t@yahoo.co.th

นาง ศรีวิภา  เล้ียงพันธุDสกุล เลขานุการผู�ตรวจราชการ 0-2590-1486 0-2591-8529 081-4842423 sripunsakul@gmail.com
นส. พิมลพรรณ พวงพันธDบุตร เลขานุการผู�ตรวจราชการ 0-2590-1486 0-2591-8529 089-8033834 m_pimonpan@hotmail.com
นพ. มรุต  จิรเศรษฐสิริ

(ห�อง 2513)
สาธารณสุขนิเทศก" 
เขตสุขภาพท่ี 4

0-2590-1603,
0-2590-1596

0-2591-8588 081-5425225 marutcb9@gmail.com

จท.ญ กัญญา กสิพร�อง เลขานุการสาธารณสุขนิเทศกD 0-2590-1603 0-2591-8588 081-8320214 kkanya@health.moph.go.th

นาง สมบัติ  เอี่ยมขํา เลขานุการสาธารณสุขนิเทศกD 0-2590-1603 0-2591-8588 082-2942233 Claim_1@hotmail.com

ผู*ช�วยผู*ตรวจราชการ
เขตสุขภาพท่ี 4

0-2590-2475 0-2590-1891

นาง ลักษณา วNองประทานพร หน.กลุNมตรวจราชการ          
เขตสุขภาพที่ 4

0-2590-2467 0-2590-1020 084-8744096 Luxanaa9@gmail.com

นาย อติชาต  หงษDทอง ผู�ชNวย หน.กลุNมตรวจราชการ     
เขตสุขภาพที่ 4

0-2590-1954 0-2590-1020 081-3643341 atichat19@gmail.com
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นาง นิภาพร ปรัชญาภราดร ผู�ชNวย หน.กลุNมตรวจราชการเขต
สุขภาพที่ 4

0-2590-1954 0-2590-1020 084-1734506 Msnipaporn_p@yahoo.com

นส. ศรินดา ไชยศรีฮาด ผู�ชNวย หน.กลุNมตรวจราชการเขต
สุขภาพที่ 4

0-2590-1954 0-2590-1020 086-7708671 son.sarida@gmail.com

เขตสุขภาพท่ี 5 (8 จังหวัด) : สธ 0204.05
เขต 4 กาญจนบุรี นครปฐม  ราชบุรี สุพรรณบุรี
เขต 5 ประจวบคีรีขันธD เพชรบุรี  สมุทรสงคราม สมุทรสาคร  

นพ. วิศิษฏ"  ต้ังนภากร
(ห�อง 2403)

ผู*ตรวจราชการกระทรวง 
เขตสุขภาพท่ี 5

0-2590-1488 0-2591-8532 089-2005756 visit.tang@gmail.com

นาง พวงเพชร เฉิดฉันทDพิพัฒนD เลขานุการผู�ตรวจราชการ 0-2590-1488 0-2591-8532 081-
9271671, 
084-8744091

puangpet1est@gmail.com

นาง อรุณลักษณD  รัตนสาลี เลขานุการผู�ตรวจราชการ 0-2590-1488 0-2591-8532  081-
5507439

arunluck.rat@gmail.com

นาย สุวรรณD สดภิบาล พนักงานขับรถยนตD 0-2590-1488 0-2590-1488 091-0784526
นพ. พงษ"สวัสด์ิ  รัตนแสง

(ห�อง 2411)
สาธารณสุขนิเทศก" 
เขตสุขภาพท่ี 5

0-2590-1477  0-2590-1431 081-2610058 pongsawat.thes@hotmail.com

นาย ธกร  เมธาวงศกร เลขานุการสาธารณสุขนิเทศกD 0-2590-1490  0-2590-1431 080-7431177 markkoom@hotmail.com
นาย ธามพิสิษฐD ตีเมืองสอง เลขานุการสาธารณสุขนิเทศกD 0-2590-1490  0-2590-1431 085-

8989866 , 
089-2868682

thamphisit@hotmail.com} 
blue_dragon2514@hotmail.
com

ผู*ช�วยผู*ตรวจราชการ
เขตสุขภาพท่ี 5

0-2590 
1032, 0-
2590 1033

นาง วาสนา วิไลรัตนD หน.กลุNมตรวจราชการ           
เขตสุขภาพที่ 5

0-2590-2470 0-2590-1020 090-1987604 Vilirat2004@hotmail.com

นส. ธัญชนก เหลืองทองอรNาม ผู�ชNวย หน.กลุNมตรวจราชการเขต
สุขภาพที่ 5

0-2590-1952 0-2590-1020 089-0798916 lek2250@gmail.com

นาง ปธิพรศรี ชัยวิรัช 032-323014 032-323015 081-9958320 S_pathipornsri@yahoo.com
นาย จาตุรงคD เดชารุNงโรจนD 032-323014 032-323015 087-1518738 jimmeed_id@hotmail.com

เขตสุขภาพท่ี 6 (8 จังหวัด) : สธ 0204.06
เขต 3 ฉะเชิงเทรา  ปราจีนบุรี สระแก�ว   สมุทรปราการ
เขต 9 จันทบุรี ชลบุรี ตราด ระยอง

นพ. วิศิษฏ"  ต้ังนภากร
(ห�อง 2403)

ผู*ตรวจราชการกระทรวง 
เขตสุขภาพท่ี 6

0-2590-1488 0-2591-8532 089-2005756 visit.tang@gmail.com

นาง พวงเพชร เฉิดฉันทDพิพัฒนD เลขานุการผู�ตรวจราชการ 0-2590-1488 0-2591-8532 081-
9271671, 
084-8744091

puangpet1est@gmail.com

นาง อรุณลักษณD  รัตนสาลี เลขานุการผู�ตรวจราชการ 0-2590-1488 0-2591-8532  081-
5507439

arunluck.rat@gmail.com

นาย สุวรรณD สดภิบาล พนักงานขับรถยนตD 0-2590-1488 0-2590-1488 091-0784526
นพ. ธํารงค"  สมบุญตนนท"

(ห�อง 2404)
สาธารณสุขนิเทศก" 
เขตสุขภาพท่ี 6

0-2590-1228 0-2590-1431 081-1722130 Thamrongs@hotmail.com

นาง กรุณา  ทศพล เลขานุการสาธารณสุขนิเทศกD 0-2590-1229  0-2590-1431  089-
7243816

karuna.took@gmail.com

นส. ทรรศยา  ปklนสีทอง เลขานุการสาธารณสุขนิเทศกD 0-2590-1229 0-2590-1431 083-5482309 Panseethong_t@hotmail.com
นส. ปนิตา ธีรสฤษกุล หน.กลุNมตรวจราชการ           

เขตสุขภาพที่ 6
0-2590-2462 0-2590-1891 084-8744091 dhpanita62@gmail.com

นาง สุภาวดี เจติยานนทD ผู�ชNวย หน.กลุNมตรวจราชการ
เขตสุขภาพที่ 6

0-2590-1950 0-2590-1950 092-2627068 supa@health.moph.go.th
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นาง วาสนา ตรีเนตร 038-278920 038-275428 081-8072831 ttwasana@hotmail.com 
ttwasana@gmail.com

นาง สุขสม พรหมสาลี 038-278920 038-275428 s.suksomps@gmail.com
นาย ชวัลวัฒนD ธนพงศDวรเดช พนักงานขับรถยนตD 0-2590-1229 0-2590-1431 081-9246455

เขตสุขภาพท่ี 7 (4 จังหวัด) : สธ 0204.07
เขต 12 กาฬสินธุD ขอนแกNน มหาสารคาม  ร�อยเอ็ด

นพ. รัฐวุฒิ  สุขมี
(ห�อง 2415)

ผู*ตรวจราชการกระทรวง 
เขตสุขภาพท่ี 7

0-2590-1467 0-2590-1431 081-266-
3311

rathvu@gmail.com

นาง รัศมี  มณฑลผลิน เลขานุการผู�ตรวจราชการ 0-2590-1478 0-2590-1431  081-
7414112

russamee2504@hotmail.com

นาง จีรนันทD ชาญสตบุตร เลขานุการผู�ตรวจราชการ 0-2590-1478 0-2590-1431 081-4994072 jerananc@hotmail.com
นพ. อิทธิพล  สูงแข็ง สาธารณสุขนิเทศก" 

เขตสุขภาพท่ี 7
0-2590-1609 0-2590-1431 081-9642521 itnko@hotmail.com

นส. ลภัสรดา สระดอกบัว เลขานุการสาธารณสุขนิเทศกD 0-2590-1609 0-2590-1431 084-8630968 laphatrada_ta@hotmail.com
นาง ปวีณDนภา ต้ังทวีรัศมD เลขานุการสาธารณสุขนิเทศกD 0-2590-1610 0-2590-1431 084-4995966 kai.rungkul@hotmail.com
นาย ผดุชชัย  เคียนทอง ผู*ช�วยผู*ตรวจราชการ

เขตสุขภาพท่ี 7
0-2590-1039 084-

0952073
081-7857399

pdckt2501@hotmail.com

นส. ศิริวรรณ จันทรDสระคู หน.กลุNมตรวจราชการ             
เขตสุขภาพที่ 7

0-2590-2473 0-2590-1020 089-
8458063
084-8744094

pome40@gmail.com

ผู�ชNวย หน.กลุNมตรวจราชการ
เขตสุขภาพที่ 7

นาง อนิสสา เกตุกําเนิด 081-7003975 jew.anissa@gmail.com
นาง ชลิตา ไชยศิริ 081-8733313 chaisirichalita@yahoo.com

เขตสุขภาพท่ี 8 (7 จังหวัด) : สธ 0204.08
เขต 10 บึงกาฬ เลย หนองคาย หนองบัวลําภู  อุดรธานี
เขต 11 นครพนม สกลนคร

นพ. ชาญวิทย" ทระเทพ ผู*ตรวจราชการกระทรวง 
เขตสุขภาพท่ี 8

0-2590-1474 
0-2590-1592

0-2590-1496 089-6092250 chanvitt@gmail.com

นาง ปาริฉัตร ตันติยวรงคD เลขานุการผู�ตรวจราชการ 0-2590-1474 
0-2590-1592

0-2590-1496 084-5547770 tanuan4@gmail.com

นส. สุภาพร เฉยทิม เลขานุการผู�ตรวจราชการ 0-2590-1474 
0-2590-1592

0-2590-1496 081-8195279 sudaratana789@gmail.com

นส. อชิมา เกิดกล�า เลขานุการผู�ตรวจราชการ 0-2590-1474 
0-2590-1592

0-2590-1496 086-6658549 ahimamster@gmail.com

นส. ปราณี จริตเอก เลขานุการผู�ตรวจราชการ 0-2590-1474 
0-2590-1592

0-2590-1496 087-0569286 panee1012@gmail.com

นาง วัชราวัลยD ธีรวัฒนD เลขานุการผู�ตรวจราชการ 0-2590-1474 
0-2590-1592

0-2590-1496 089-2122486 pinklotus1818@hotmail.com

นาย รณกฤต อาจณรงคD เลขานุการผู�ตรวจราชการ 0-2590-1474 
0-2590-1592

0-2590-1496 080-0876044 josogood@gmail.com

นพ. พิศิษฐ" ศรีประเสริฐ
(ห�อง 2508)

สาธารณสุขนิเทศก" 
เขตสุขภาพท่ี 8

0-2590-1582 0-2591-8588 081-8837601 Drpisitnan@gmail.com

นาง ภคพร  นิธิศุภโชคชัย เลขานุการสาธารณสุขนิเทศกD 0-2590-1582 0-2591-8588 081-8288791 Pucksit@gmail.com
นาย บรรเจิด ทิงเหม เลขานุการสาธารณสุขนิเทศกD 0-2590-1582 0-2591-8588 086-6857900 bj.t2554@hotmail.com
นาย ธนรัช มหาพลอยสกุล พนักงานขับรถยนตD 087-6976362
นพ. จิรโรจน"   ธีระเดชธนะพงศ" ผู*ช�วยผู*ตรวจราชการ

เขตบริการสุขภาพท่ี 8
081-8348552 jtraroj@gmail.com

นาง สิริพรรณ โชติกมาศ หน.กลุNมตรวจราชการ
 เขตสุขภาพที่ 8

0-2590-2464 0-2590-1891 085-6676333 krarok@hotmail.com
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นาง สุริยาพร เตชะวิทยะจินดา ผู�ชNวย หน.กลุNมตรวจราชการ 
เขตสุขภาพที่ 8

0-2590-1952 0-2590-1020 081-643-
1640

ningsuri@hotmail.com

นาย คฑาวุธ เยี่ยงแก�ว 083-3605151  cartoon9272@hotmail.com
เขตสุขภาพท่ี 9 (4 จังหวัด) : สธ 0204.09  

เขต 14 ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมยD สุรินทรD
นพ. สมศักด์ิ อรรฆศิลปL       

(ห*อง 2503)
ผู*ตรวจราชการกระทรวง 
เขตสุขภาพท่ี 9

0-2590-1585 0-2591-8530 081-8766859 akksilp_s@yahoo.com

นาง เบญญาภา นนทมาลยD เลขานุการผู�ตรวจราชการ 0-2590-1607 0-2591-8530 085-0171505 lailangb@gmail.com
นส. นวลอนงคD คงหิรัญ เลขานุการผู�ตรวจราชการ 0-2590-1607 0-2591-8530 089-0207122 nuananong_2527@hotmail.

co.th
นาย ประจักษD เช้ือรามัญ พนักงานขับรถยนตD 0-2590-1607 0-2591-8530 085-9659824
นพ. ยุทธนา  พูนพานิช

(ห�อง 2410)
สาธารณสุขนิเทศก" 
เขตสุขภาพท่ี 9

0-2590-1471 0-2590-1431 081-
3788809,  
0814804504

yuttanapee@yahoo.com

นาย อนุสรณD  สุกสีเหลือง เลขานุการสาธารณสุขนิเทศกD 0-2590-1481 0-2590-1431 088-7584146 sornseeleang@gmail.com
นส. วัศยา  ณ นคร เลขานุการสาธารณสุขนิเทศกD 0-2590-1481 0-2590-1431 083-8591691 hyukam@gmail.com
นาย นรงฤทธ์ิ เรืองใจ พนักงานขับรถยนตD 0-2590-1481 0-2590-1431 084-5259089
นพ. จิรศักด์ิ วิจักขณาลัญฉ" ผู*ช�วยผู*ตรวจราชการ

เขตสุขภาพท่ี 9
081-8758974 jiras@gmail.com

นาง กุลรภัส สิทธรรถโกวิท หน.กลุNมตรวจราชการ             
เขตสุขภาพที่ 9

0-2590-2464 0-2590-1891 081-9855281 thongdeepaemol@gmail.
com,

นาง นวลจันทรD   นุกูลอุดมพานิชยD ผู�ชNวย หน.กลุNมตรวจราชการ
เขตสุขภาพที่ 9

0-2590-2460 0-2590-1891 084-7745565 jeabn590@gmail.com

นาย อนุสรณD  สุกสีเหลือง ผู�ชNวย หน.กลุNมตรวจราชการ
เขตสุขภาพที่ 9

0-2590-1481 0-2590-1431 088-7584146 sornseeleang@gmail.com

นาง พรอนันตD  กิตติม่ันคง 044-244089 044-245188 084-8744093 bonita2546@hotmail.com
นาย กฤษฎา กุลกระจNาง 044-244089 044-245188 081 -

9773448
kritsada658@hotmail.com

นาย อภิชาติ  อยูNสําราญ 044-244089 044-245188 081-6699332 bie14.moph@gmail.com
นาย บุญเรือง ฤกษDโชคดี พนักงานขับรถยนตD

เขตสุขภาพท่ี 10 (5 จังหวัด) : สธ 0204.10
เขต 11 มุกดาหาร 
เขต 13 ยโสธร ศรีสะเกษ อุบลราชธานี  อํานาจเจริญ

พญ. ประนอม  คําเท่ียง
(ห�อง 2409)

ผู*ตรวจราชการกระทรวง 
เขตสุขภาพท่ี 10

0-2590-1470 0-2590-1431 081-8164927 pcmd01@hotmail.co.th

นาง ลําพาส พิศปklน เลขานุการผู�ตรวจราชการ 0-2590-1480 0-2590-1431 084-8225319 Lamphas07@gmail.com, 
นาย นายพัชรพงศD สิทธิ พนักงานขับรถยนตD 0-2590-1480 0-2590-1431 089-0269995

สาธารณสุขนิเทศก" 
เขตสุขภาพท่ี 10

0-2590-1476 0-2590-1431

นาง กนกพร  จิเจริญ เลขานุการสาธารณสุขนิเทศกD 0-2590-1476 0-2590-1431 081-6971501 pookgy@gmail.com
นาง กองมณี  สุรวงษDสิน หน.กลุNมตรวจราชการ              

เขตสุขภาพที่ 10
0-2590-2463 0-2590-1020 089-2236705 kongmanee@hotmail.com

นส. พรอินทรD  วังยายฉิม ผู�ชNวย หน.กลุNมตรวจราชการ
เขตสุขภาพที่ 10

0-2590-1606 0-2591-8588 081-8516286 noipornin@gmail.com

นส. นริศรา  ปklนทอง ผู�ชNวย หน.กลุNมตรวจราชการ
เขตสุขภาพที่ 10

0-2590-1954 0-2590-1020 085-1991669 ops.moph@gmail.com

เขตสุขภาพท่ี 11 (7 จังหวัด) : สธ 0204.11
เขต 6 ชุมพร นครศรีธรรมราช  สุราษฎรDธานี
เขต 7 กระบี่ พังงา ภูเก็ต ระนอง
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นพ. สุวรรณชัย
วัฒนายิ่งเจริญชัย
(ห�อง 2402)

ผู*ตรวจราชการกระทรวง 
เขตสุขภาพท่ี 11

0-2590-1466 0-2591-8532 081-8795587 s018795587@yahoo.com.au

นาย คาวุฒิ  ฝาสันเทียะ เลขานุการผู�ตรวจราชการ 0-2590-1489 0-2591-8532 092-7285551 khawuthp@gmail.com
นส. ศิริกาญจนา แย�มผกา เลขานุการผู�ตรวจราชการ 0-2590-1489 0-2591-8532 087-3210160 siridanjana.ya@gmail.com
นาย กุหลาบ เกษรา พนักงานขับรถยนตD 0-2590-1489 0-2590-1489 084-0910041
นพ. เจษฎา  ฉายคุณรัฐ

(ห�อง 2510)
สาธารณสุขนิเทศก" 
เขตสุขภาพท่ี 11

0-2590-1586 0-2591-8588 089-9739936 Jc72012@hotmail.
com,Jc72012@gmail.com

นาง จิราภรณD อุNนเสียม เลขานุการสาธารณสุขนิเทศกD 0-2590-1608 0-2591-8588 081-7194831 potthong.j@gmail.com,
aunseam_j@hotmail. com

นาย รพิพันธุD  ซันประสิทธ์ิ เลขานุการสาธารณสุขนิเทศกD 0-2590-1608 0-2591-8588 084-0195626 neohimura236@hotmail.com
นาง สุนันทา กาญจนพงศD หน.กลุNมตรวจราชการ           

เขตสุขภาพที่ 11
0-2590-2465 0-2590-1891 081-5356272 trayanan12@gmail.com

นาง วรรณวิภา สะวานนทD ผู�ชNวย หน.กลุNมตรวจราชการ
เขตสุขภาพที่ 11

0-2590-1602 0-2590-1020 086-3222145 wanvipa12@yahoo.com

นาย ชนวีรD กรีมละ 076-211330 076-210770 081-5976098 chanavi11@gmail.com
นาย ป^ยพงษD อุปถัมภD 076-211330 076-210770 081-5695428 shake5331.@gmail.com
นส. นภลักษณD ปkตระวรรณ 077-288032 077-288032 080-5192662 npattarawan822@gmail.com

เขตสุขภาพท่ี 12 (7 จังหวัด) : สธ 0204.12
เขต 6 พัทลุง
เขต 7 ตรัง
เขต 8 นราธิวาส ปkตตานี ยะลา สงขลา สตูล

นพ. ธีรพล โตพันธานนท"
(ห�อง 2406)

ผู*ตรวจราชการกระทรวง 
เขตสุขภาพท่ี 12

0-2590-1462 0-2590-8534 081-8779298 thrpl_t@yahoo.co.th

นาง ศรีวิภา  เล้ียงพันธุDสกุล เลขานุการผู�ตรวจราชการ 0-2590-1486 0-2591-8529 081-4842423 sripunsakul@gmail.com
นส. พิมลพรรณ พวงพันธDบุตร เลขานุการผู�ตรวจราชการ 0-2590-1486 0-2591-8529 089-8033834 m_pimonpan@hotmail.com
นพ. ยอร"น จิระนคร

(ห�อง 2408)
สาธารณสุขนิเทศก" 
เขตสุขภาพท่ี 12

0-2590-1479 0-2590-1431 081-9902710 pnho001@yahoo.com

นาง วิภา  วงคDเมฆ เลขานุการสาธารณสุขนิเทศกD 0-2590-1479 0-2590-1431 086-7899280 Wipa27@yahoo.com
ภก. ประเวศ หมีดเส็น ผู*ช�วยผู*ตรวจราชการ

เขตสุขภาพท่ี 12
074-441373 0-2590-1431 081-5424330 praves72@hotmail.com

นาง ศรีวิภา  เล้ียงพันธุDสกุล หน.กลุNมตรวจราชการ               
เขตสุขภาพที่ 12

0-2590-1486 0-2591-8529 081-4842423 sripunsakul@gmail.com

นาง กมลภัทร มณฑานุช ผู�ชNวย หน.กลุNมตรวจราชการ
เขตสุขภาพที่ 12

0-2590-1950 0-2590-1020 081-8490491 kamonpat@hotmail.com

นาย พุฒิพัฒนD บริรักษDเดชกุล 074-323431 074-323285 084-1934944 puttipat9@gmail.com
เขตสุขภาพส�วนกลาง กรุงเทพมหานคร : สธ 0204.13

พญ. ประนอม  คําเท่ียง
(ห�อง 2409)

ผู*ตรวจราชการกระทรวง 
เขตสุขภาพส�วนกลาง กทม.

0-2590-1470 0-2590-1431 081-8164927 pcmd01@hotmail.co.th

นาง ลําพาส พิศปklน เลขานุการผู�ตรวจราชการ 0-2590-1480 0-2590-1431 084-8225319 Lamphas07@gmail.com, 
นาย นายพัชรพงศD สิทธิ พนักงานขับรถยนตD 0-2590-1480 0-2590-1431 089-0269995
นาง แสงจันทรD  ชาติประสิทธ์ิ หน.กลุNมตรวจราชการ              

เขตสุขภาพสNวนกลาง กทม.
0-2590-1602 0-2590-1020 087-8567670 sang06@windowslive.com

, sritavong@yahoo.com
นาง โศภิตสุดา ฉลาดแพทยD ผู�ชNวย หน.กลุNมตรวจราชการ     

เขตสุขภาพสNวนกลาง กทม.
0-2590-2468 0-2590-1891 084-8744092 mam_teana@hotmai.com

สํานักตรวจและประเมินผล
กลุ�มอํานวยการ (สธ 0204.1 : อักษรย�อ อน. :  โทรสาร 0-2590-1891)

นาง อุบลวรรณ การสมเจตนD หัวหน�ากลุNมอํานวยการ 0-2590-1473 0-2590-1891 081-9999010 kansomjettt@gmail.com
นาง ประพร อุNนชัยศรี ผู�ชNวย หน.กลุNมอํานวยการ 0-2590-1473 0-2590-1891 086-0969771 p_9199218@hotmail.com
นส. ปรินดา สุขสันติภาพ หัวหน�างานธุรการและสารบรรณ 0-2590-1473 0-2590-1891 085-6519653 parindas@health2.moph.go.

th
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นาง นางสมบัติ ใจทองคํา งานธุรการและสารบรรณ 0-2590-1473 0-2590-1891 089-0227852

นส. โชติกา จักรพัฒนจิต งานธุรการและสารบรรณ 0-2590-1473 0-2590-1891 086-9616833 chotika_ple@hotmail.com

นาย รัฐธนา สิทธิธนะ งานธุรการและสารบรรณ 0-2590-1473 0-2590-1891 084-6788785 ratthana_zgmf@hotmail.
com

นาย อาริยะ พีระบูล งานธุรการและสารบรรณ 0-2590-1473 0-2590-1891 085-8266400 nornair@hotmail.com

นส. พยอม บังทา งานธุรการและสารบรรณ 0-2590-1473 0-2590-1891 081-7760255

นส. ญาดา  กล่ินระลึก งานธุรการและสารบรรณ 0-2590-1473 0-2590-1891 083-7082139

นาง อารียD  รัตนกรกุล หัวหน�างานบุคลากร 0-2590-1397 0-2590-1397 087-9902674 raree@health.moph.go.th   
นส. เรวิไล  สงวนสิน งานบุคลากร 0-2590-1397 0-2590-1397 081-9415418 ravilai_sa@yahoo.com
นาง ชัญญDญาณ ชูมาศ หัวหน�างานการเงินและบัญชี 0-2590-1890 0-2590-1891 081-8265368 To3277@hotmail.com
นส. จิราภา  แซNซิ้ม  งานการเงินและบัญชี 0-2590-1890 0-2590-1891 092-2460568 jirapa.jiji555@hotmail.com
นส. ชรินทรDทิพยD ฝzปากเพราะ งานการเงินและบัญชี 0-2590-1890 0-2590-1891 083-5554092 tip_charintip@hotmail.co.th
นาย พัฒนะ ชัยชิต งานการเงินและบัญชี 0-2590-1890 0-2590-1891 089-9521168 godeng_go@hotmail.com
นาง ณัฐนรี คัชรินทรD งานการเงินและบัญชี 0-2590-1890 0-2590-1891 081-9052809 nutnaree.1234@hotmail.

com
นส. กรรณิการD ลาดคูบอน งานการเงินและบัญชี 0-2590-1890 0-2590-1891 087-0136342 kannika_korp@hotmail.com
นส. รุNงนภา  แก�วอยูN หัวหน�างานพัสดุและยานพาหนะ 0-2590-1461 0-2590-1891 084-9409527 i_am.tooktik@hotmail.com
นส. นส.รัตนาภรณD บรรหาราช งานพัสดุ 0-2590-1461 0-2590-1891 085-6935688 nj_cm@hotmail.com
นส. ชลธิชา นุNนนาแซง งานพัสดุ 0-2590-1461 0-2590-1891 087-0754308 tututicha@gmail.com
นส. บัวแก�ว สมัครการ งานพัสดุ 0-2590-1461 0-2590-1891 086-1324643 kaew3030@gmail.com
นาย นริศ  ระเบียบดี หัวหน�าหมวดยานพาหนะ 0-2590-1461 0-2590-1891 081-7430587
นาย นนทชัย เจริญสNง ยานพาหนะ 0-2590-1461 0-2590-1891 085-6600073
นาย เพ็ชร จันทรกาล ยานพาหนะ 0-2590-1461 0-2590-1891 081-9259574
นาย สุชาติ อาทิตยD ยานพาหนะ 0-2590-1461 0-2590-1891 089-8855949
นาย จิณณะ โตจันทรD ยานพาหนะ 0-2590-1461 0-2590-1891 081-9887618
นาย ณัฏฐพล อนุตโร ยานพาหนะ 0-2590-1461 0-2590-1891 087-9818700
นาย อรรถกร  จ่ันจุ�ย ยานพาหนะ 0-2590-1461 0-2590-1891 081-5855775

กลุ�มประสานราชการ (สธ 0204.2 : อักษรย�อ ปส. : โทรสาร 0-2590-1697)
นส. นวลภรณD เฉยรอด หัวหน�ากลุNมประสานราชการ 0-2591-8533 0-2590-1697 081-9184790  t_naul@yahoo.com
นาง พัชฎาภรณD  ขุนแก�ว หัวหน�างานนโยบายและยุทธศาสตรD 0-2590-1676 0-2590-1697 089-4272815 phatknun@gmail.com,           

   phatknun@health.moph.
go.th

นาย สุภาพ  เก�าซ�วน งานนโยบายและยุทธศาสตรD 0-2590-1676 0-2590-1697 081-0853759 supap_45@hotmail.com
นาย ชยพัศ วงศDใหญN งานนโยบายและยุทธศาสตรD 0-2590-1954 0-2590-1020 081-1121522 wongyai.c@gmail.com
นาง ชนิตา  เกียรติพัฒนกุล หัวหน�างานประชุมติดตามนโยบาย 0-2590-1676 0-2590-1697 081-4329101  takkha427@gmail.com
นาง กิริยา ต๊ันสวัสด์ิ งานประชุมติดตามนโยบาย 0-2590-1676 0-2590-1697 086-8257444 grace2409@hotmail.com
นาง อัมพันธD กลึงสาย งานประชุมติดตามนโยบาย 0-2590-1676 0-2590-1697 089-8965939 aum_aum_1@hotmail.co.th

 นาง ศิริพร  ล่ันซ�าย หัวหน�างานพัฒนาระบบข�อมูล 0-2590-1676 0-2590-1697 081-4250904 chompoos@gmail.com ,
chompoos@health.moph.g
o.th

นาย ถาวร   โฮมแพน หัวหน�างานเทคโนโลยีและการส่ือสาร 0-2590-1676 0-2590-1697 089-8965939 homepan2010@gmail.com

นาย สยาม  อติญาณDพิพัฒนD หัวหน�างานพัฒนาบุคลากร 0-2590-1676 0-2590-1697 085-1479081 atiya1974@gmail.com

นาย นิรันดรD  โลตุฤทธ์ิ จนท.ซNอมบํารุงระบบเครือขNายฯ 
งานเทคโนโลยีฯ

0-2590-1676 0-2590-1697 084-6839643

กลุ�มตรวจราชการ (สธ 0204.3 : อักษรย�อ ตร. : โทรสาร 0-2590-1020)
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นส. อังคณา จรรยากุลวงศD หัวหน�ากลุNมตรวจราชการ 0-2590-1950 0-2590-1020, 
0-2590-1891

081-4222298 j_aeww@hotmail.com

นาง ธิติภัทร  คูหา หัวหน�างานตรวจราชการกรณีปกติ 0-2590-1602 0-2590-1020 084-0188211 Inspect.n@gmail.com
นส. สิรินันทD  พานพิศ งานตรวจราชการกรณีปกติ 0-2590-1602 0-2590-1020 087-3372078 sirinan25@gmail.com
นาง สุภาวดี อัศวศรีอนันตD หัวหน�างานตรวจราชการแบบบูรณาการ 0-2590-1602 0-2590-1020 085-0574814 supawade1@yahoo.co.th
นส. ขวัญแก�ว จันทรวิเชียร งานตรวจราชการแบบบูรณาการ 0-2590-1602 0-2590-1020 089-9397371 hush01hush@hotmail.com
นาง จรูญทรัพยD กัญญาลักษณD งานตรวจราชการกรณีพิเศษ 0-2590-1950 0-2590-1020, 

0-2590-1891
086-7737477 kijubhyd@gmail.com

นส. สุพารัตนD ละวะนะกร งานธุรการกลุNมตรวจราชการและ
กลุNมสนับสนุนเครือขNายฯ

0-2590-1958 0-2590-1958 080-0875331 suparat.benz@gmail.com

กลุ�มประเมินผล (สธ 0204.4 : อักษรย�อ ปม. : โทรสาร 0-2590-1482)
นาง สุนียD สวNางศรี  หัวหน�ากลุNมประเมินผล 0-2590-1482 0-2590-1891 084-3882659 suneehealth@gmail.com
นส. นิภาพร เขNงดี งานวิจัย 0-2590-1482 0-2590-1891 085-3867341 maewtoon@hotmail.com
นส. ศิริเกศ พร้ิงพร�อม งานประเมินผล และวิจัยประเมินผล 0-2590-1482 0-2590-1891 090-1989294 siriket.2010@gmail.com

กลุ�มรับเรื่องร*องเรียน (สธ 0204.5 : อักษรย�อ รร. : โทรสาร 0-2590-1593)
นาง วัชราพร   เห็นใจชน หัวหน�ากลุNมรับเร่ืองร�องเรียน 0-2590-1593 

0-2590-1584
0-2590-1593 086-5483977 nongv@health.moph.go.th  

นส. สุภาวดี  เพ็ชรDสวNาง งานรับเร่ืองร�องเรียน 0-2590-1593 
0-2590-1584

0-2590-1593 081-7546475 aum10130@hotmail.com

นส. คนึงนิตยD   จิตตDบรรจง งานรับเร่ืองร�องเรียน 0-2590-1593 
0-2590-1584

0-2590-1593 081-4023672 knnjbj@gmail.com 

นาย ณัฏฐDยันตD  บุญล�วน งานรับเร่ืองร�องเรียน 0-2590-1593 
0-2590-1585

0-2590-1593 081-9929577 manita_ni238@hotmail.com

นส. อมลวรรณ  รอดคุ�ม งานรับเร่ืองร�องเรียน 0-2590-1593 
0-2590-1584

0-2590-1593 086-0349565 amonwanr@gmail.com

นส. ณัฏฐนันทD เพียสุระ งานรับเร่ืองร�องเรียน 0-2590-1593 
0-2590-1584

0-2590-1593  087-
3206052

 manita-ni@hotmail.com
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คณะท่ีปรึกษา 

1. นายแพทย�คํารณ  ไชยศิริ ผู�ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพท่ี 1 
หัวหน�าผู�ตรวจราชการกระทรวง 

2. นายแพทย�เกียรติภูมิ  วงศ�รจิต ผู�ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพท่ี 2 
3. นายแพทย�สุขุม  กาญจนพิมาย ผู�ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพท่ี 3 
4. นายแพทย�ธีรพล  โตพันธานนท� ผู�ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพท่ี 4,12 

รองหัวหน�าผู�ตรวจราชการกระทรวง 
5. นายแพทย�วิศิษฏ�  ต้ังนภากร ผู�ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพท่ี 5,6 

รองหัวหน�าผู�ตรวจราชการกระทรวง 
6. นายแพทย�รัฐวุฒิ  สุขมี ผู�ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพท่ี 7 
7. นายแพทย�ชาญวิทย�  ทระเทพ ผู�ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพท่ี 8 
8. นายแพทย�สมศักด์ิ  อรรฆศิลป< ผู�ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพท่ี 9 
9. แพทย�หญิงประนอม  คําเท่ียง ผู�ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพท่ี 10 

และเขตสุขภาพส?วนกลาง กทม. 
10. นายแพทย�สุวรรณชัย  วัฒนายิ่งเจริญชัย ผู�ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพท่ี 11 
11. นายแพทย�ไชยนันท�  ทยาวิวัฒน� สาธารณสุขนิเทศก�  เขตสุขภาพท่ี 2 
12. นายแพทย�มรุต  จิรเศรษฐสิริ สาธารณสุขนิเทศก�  เขตสุขภาพท่ี 4 
13. นายแพทย�พงษ�สวัสด์ิ  รัตนแสง สาธารณสุขนิเทศก�  เขตสุขภาพท่ี 5 
14. นายแพทย�ธํารงค�  สมบุญตนนท� สาธารณสุขนิเทศก�  เขตสุขภาพท่ี 6 
15. นายแพทย�อิทธิพล  สูงแข็ง สาธารณสุขนิเทศก�  เขตสุขภาพท่ี 7 
16. นายแพทย�พิศิษฐ�  ศรีประเสริฐ สาธารณสุขนิเทศก�  เขตสุขภาพท่ี 8 
17. นายแพทย�ยุทธนา  พูนพานิช สาธารณสุขนิเทศก�  เขตสุขภาพท่ี 9 
18. นายแพทย�เจษฎา  ฉายคุณรัฐ สาธารณสุขนิเทศก�  เขตสุขภาพท่ี 11 
19. นายแพทย�ยอร�น  จิระนคร สาธารณสุขนิเทศก�  เขตสุขภาพท่ี 12 
20. ผู�ช?วยผู�ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพท่ี 1,3,7,8,9,12 
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คณะผู�จัดทํา 

1. คณะกรรมการขับเคลื่อนระบบการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจําป!งบประมาณ พ.ศ. 2558 
2. คณะกรรมการกําหนดแผนและติดตามผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจําป!งบประมาณ 

พ.ศ. 2558 คณะท่ี 1-5 
3. นายสันติ  ศิริโกมล รักษาราชการแทนผู2อํานวยการสํานักตรวจและ

ประเมินผล 
4. นางจารุภา  จํานงศักด์ิ รองผู2อํานวยการสํานักตรวจและประเมินผล 

(ด2านวิชาการ) 
5. นางสาวนวลภรณ8  เฉยรอด หัวหน2ากลุ:มประสานราชการ 
6. นางสุนีย8  สว:างศรี หัวหน2ากลุ:มประเมินผล 
7. นางสาวอังคณา  จรรยากุลวงศ8 หัวหน2ากลุ:มตรวจราชการ 
8. นายชาลี  เอ่ียมมา หัวหน2ากลุ:มตรวจราชการ เขตสุขภาพท่ี 1 
9. นางสาวลาวัลย8  สุขุมวาท หัวหน2ากลุ:มตรวจราชการ เขตสุขภาพท่ี 2 

10. นางสาวฐปณภร  เจริญวงศ8 หัวหน2ากลุ:มตรวจราชการ เขตสุขภาพท่ี 3 
11. นางลักษณา  ว:องประทานพร หัวหน2ากลุ:มตรวจราชการ เขตสุขภาพท่ี 4 
12. นางวาสนา  วิไลรัตน8 หัวหน2ากลุ:มตรวจราชการ เขตสุขภาพท่ี 5 
13. นางสาวปนิตา  ธีรสฤษกุล หัวหน2ากลุ:มตรวจราชการ เขตสุขภาพท่ี 6 
14. นางสาวศิริวรรณ  จันทร8สระคู หัวหน2ากลุ:มตรวจราชการ เขตสุขภาพท่ี 7 
15. นางสิริพรรณ  โชติกมาศ หัวหน2ากลุ:มตรวจราชการ เขตสุขภาพท่ี 8 
16. นางกุลรภัส  สิทธรรถโกวิท หัวหน2ากลุ:มตรวจราชการ เขตสุขภาพท่ี 9 
17. นางกองมณี  สุรวงษ8สิน หัวหน2ากลุ:มตรวจราชการ เขตสุขภาพท่ี 10 
18. นางสุนันทา  กาญจนพงศ8 หัวหน2ากลุ:มตรวจราชการ เขตสุขภาพท่ี 11 
19. นางศรีวิภา  เลี้ยงพันธุ8สกุล หัวหน2ากลุ:มตรวจราชการ เขตสุขภาพท่ี 12 
20. นางธิติภัทร  คูหา หัวหน2างานตรวจราชการกรณีปกติ 
21. นางสุภาวดี  อัศวศรีอนันต8 หัวหน2างานตรวจราชการแบบบูรณาการ 
22. นางสาวสิรินันท8  พานพิศ ปฏิบัติงานตรวจราชการกรณีปกติ 
23. นางสาวขวัญแก2ว  จันทรวิเชียร ปฏิบัติงานตรวจราชการแบบบูรณาการ 
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บรรณาธิการ 

1. นายสันติ  ศิริโกมล   รักษาราชการแทนผู�อํานวยการสํานักตรวจ 
และประเมินผล 

2. นางจารุภา  จํานงศักด์ิ รองผู�อํานวยการสํานักตรวจและประเมินผล 
(ด�านวิชาการ) 

3. นางกุลรภัส  สิทธรรถโกวิท หัวหน�ากลุ,มตรวจราชการ เขตสุขภาพท่ี 9 
เลขานุการคณะกรรมการกําหนดแผนและ
ติดตามผลการตรวจราชการ คณะท่ี 1 

4. นางสาวฐปณภร  เจริญวงศ7 หัวหน�ากลุ,มตรวจราชการ เขตสุขภาพท่ี 3 
เลขานุการคณะกรรมการกําหนดแผนและ
ติดตามผลการตรวจราชการ คณะท่ี 2 

5. นางสาวลาวัลย7  สุขุมวาท หัวหน�ากลุ,มตรวจราชการ เขตสุขภาพท่ี 2 
เลขานุการคณะกรรมการกําหนดแผนและ
ติดตามผลการตรวจราชการ คณะท่ี 3 

6. นางสาวศิริวรรณ  จันทร7สระคู หัวหน�ากลุ,มตรวจราชการ เขตสุขภาพท่ี 7 
เลขานุการคณะกรรมการกําหนดแผนและ
ติดตามผลการตรวจราชการ คณะท่ี 4 

7. นางสุภาวดี  อัศวศรีอนันต7 หัวหน�างานตรวจราชการแบบบูรณาการ 
เลขานุการคณะกรรมการกําหนดแผนและ
ติดตามผลการตรวจราชการ คณะท่ี 5 

8. นางสาวอังคณา  จรรยากุลวงศ7 หัวหน�ากลุ,มตรวจราชการ 
9. นางธิติภัทร  คูหา หัวหน�างานตรวจราชการกรณีปกติ 

10. นางสาวสิรินันท7  พานพิศ ปฏิบัติงานตรวจราชการกรณีปกติ 
11. นางสาวขวัญแก�ว  จันทรวิเชียร ปฏิบัติงานตรวจราชการแบบบูรณาการ 

 

ออกแบบปกโดย 

นายเศกสันต7  ชานมณีรัตน7 นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 

สํานักบริหารกลาง  สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
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