
แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2566 

               ประเด็นการตรวจราชการ ประจำปี 2566 จังหวัดลำพูน 

ประเด็น การ
ดำเนินงาน 

ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง กลุ่มงาน
รับผิดชอบ 

ชื่อผู้รับผิดชอบ โทรศัพท ์

Agenda  based (นโยบายรัฐบาล ผู้บริหารระดับสูง ยุทธศาสตร์ชาติ)  
ประเด็นที่ 1 Health For 

Wealth 
    

 กัญชาทาง
การแพทย์  

1. ร้อยละของการจัดบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์และการส่งเสริม
งานวิจัยด้านกัญชา 
   1.1 ร้อยละของผู้ป่วยที่มีการวินิจฉัยระยะประคับประคอง 
(Palliative care) ได้รับการรักษาด้วยยากัญชาทางการแพทย์ (ร้อยละ 
5) 

1.2 ร้อยละของผู้ป่วยทั้งหมดที่ได้รับการรักษาด้วยยากัญชาทาง
การแพทย์ (ร้อยละ 50) 

1.3 จำนวนงานวิจัยและการจัดการความรู้ด้านกัญชาทางการแพทย์
ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (งานวิจัยเขตสุขภาพละ 2 
เรื่อง และการจัดการความรู้อย่างน้อยเขตสุขภาพละ 2 เรื่อง) 

แผนไทยฯ 
 

นายเกรียงไกร ยังฉิม 081-6714505 

การพัฒนาการ
ท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพและ
การแพทย์ 

1. อัตราการเพ่ิมข้ึนของจำนวนสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพที่ได้รับมาตรฐานตามที่กำหนด (ร้อยละ 10) 

แผนไทยฯ 
 

นายเกรียงไกร ยังฉิม 081-6714505 

2. ร้อยละของศูนย์เวลเนส (Wellness Center)/แหล่งท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพที่ได้รับการยกระดับแบบมีส่วนร่วม และสร้างสรรค์ด้านภูมิ
ปัญญาการแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก และสมุนไพรให้มีคุณค่า
และมูลค่าสูงเพ่ิมขึ้น (ร้อยละ 20 จากปีที่ผ่านมา : 36 แห่ง) 

แผนไทยฯ 
 

นายเกรียงไกร ยังฉิม 081-6714505 

3. ร้อยละผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับการส่งเสริมและได้รับการอนุญาต 
(ร้อยละ 50) 

แผนไทยฯ 
 

นายเกรียงไกร ยังฉิม 081-6714505 
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ประเด็น การ
ดำเนินงาน 

ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง กลุ่มงาน
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ประเด็นที่ 2 ระบบสุขภาพ
ปฐมภูมิ 

1. ร้อยละของอำเภอผ่านเกณฑ์การประเมินการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มี
คุณภาพ (ร้อยละ 85) 
2. จำนวนการจัดตั้งหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐม
ภูมิ ตามพระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. 2562 (3,500 ทีม) 
3.จำนวนประชาชนคนไทย มีหมอประจำตัว 3 คน (35 ล้านคน)  

พัฒนา
คุณภาพฯ 
พัฒนา

คุณภาพฯ 
พัฒนา

คุณภาพฯ 

นางกุหลาบทิพย์ พิทักษ์
รัตนานุกูล 

นายพงศกร ศรีสมยา 
 

นายพัฒฑณา อินทะชัย 

089-6231645 
 

085-5993978 
 

081-9928734 

Functional based (ระบบงานของหน่วยบริการ)  
ประเด็นที่ 1 สุขภาพกลุ่มวัย 

และการยกระดับ
บริการผู้สูงอายุ 

    

 1.1 กลุ่มวัย     
 มารดาและทารก 

 
1. อัตราส่วนการตายมารดาไทยต่อการเกิดมีชีพแสนคน (ไม่เกิน 17 ต่อ
การเกิดมีชีพแสนคน)…กรมอนามัย 
2. อัตราตายทารกแรกเกิดอายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ 28 วัน...กรมการ
แพทย์ 

ส่งเสริมฯ 
 

ส่งเสริมฯ 
 

นางพิไลวรรณ บุญเมฆ 
 
นางพิไลวรรณ บุญเมฆ 

 

 เด็กปฐมวัย 1. ร้อยละของเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย   (ร้อยละ 90)…กรม
อนามัย 
2. ร้อยละของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการคัดกรองแล้วพบว่ามีการพัฒนาการ
ล่าช้าแล้วได้รับการกระตุ้นพัฒนาการด้วย TEDA4I หรือเครื่องมาตรฐาน
อ่ืน จนมีพัฒนาการสมวัย (ร้อยละ 35)…กรมสุขภาพจิต 
3. ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน     (ร้อยละ 64) …กรม
อนามัย 
4. ร้อยละของเด็กอายุ 3 ปี ปราศจากฟันผุ  

ส่งเสริมฯ 
 

ส่งเสริมฯ 
 
 
ส่งเสริมฯ 

 
ส่งเสริมฯ 

นางพิไลวรรณ บุญเมฆ 
 
นางพิไลวรรณ บุญเมฆ 
 
 
นางพิไลวรรณ บุญเมฆ 
 
นางพิไลวรรณ บุญเมฆ 
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(ร้อยละ 75) …กรมอนามัย  
 วัยทำงาน 

 
1. อัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จไม่เกิน 8.0 ต่อแสนประชากร…กรม
สุขภาพจิต 
2. ร้อยละของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการสุขภาพจิต (≥รอยละ 
80)…กรมสุขภาพจิต 

NCD 
 

NCD 
 

นส.ศิริพร อูปแปง 
 

นส.ศิริพร อูปแปง 

087-1910259 
 

087-1910259 

  ตัวช้ีวัดกำกับ ติดตาม 
1. ร้อยละของเด็กอายุ 6-14 ปี สูงดีสมส่วน…กรมอนามัย 

 
ส่งเสริมฯ 

 
นางพิไลวรรณ บุญเมฆ 

 
 

 1.2 ผู้สูงอายุ      
  1. ร้อยละของโรงพยาบาลที่มีคลินิกผู้สูงอายุ  

(ร้อยละ 100)...กรมการแพทย์ 
2. ร้อยละของผู้สูงอายุที่ผ่านการคัดกรอง พบว่าเสี่ยงต่อการเกิดภาวะ
สมองเสื่อมหรือภาวะหกล้ม และได้รับการดูแลรักษาในคลินิกผู้สูงอายุ 
(ร้อยละ 40) ...กรมการแพทย์ 
     2.1 ร้อยละของผู้สูงอายุที่ผ่านการคัดกรอง พบว่าเสี่ยงต่อการเกิด
ภาวะสมองเสื่อม และได้รับการดูแลรักษาในคลินิกผู้สูงอายุ (ร้อยละ 40) 
     2.2 ร้อยละของผู้สูงอายุที่ผ่านการคัดกรอง พบว่าเสี่ยงต่อการเกิด
ภาวะหกล้ม และได้รับการดูแลรักษาในคลินิกผู้สูงอายุ (ร้อยละ 40) 
3. ร้อยละของผู้สูงอายุมีแผนส่งเสริมสุขภาพดี (Wellness Plan) (ร้อย
ละ 50)...กรมอนามัย 
4. ร้อยละของผู้สูงอายุและผู้ที่มีภาวะพ่ึงพิงได้รับการดูแลตาม Care 
Plan (ร้อยละ 95)...กรมอนามัย 
5. จำนวนชมรมผู้สูงอายุที่ดำเนินการด้านสุขภาพ (1 ชมรม/ตำบล)...
กรมอนามัย 

ส่งเสริมฯ 
 

ส่งเสริมฯ 
 

 
ส่งเสริมฯ 

 
ส่งเสริมฯ 

 
ส่งเสริมฯ 

 
ส่งเสริมฯ 

 
ส่งเสริมฯ 

 

นางสาวสาวิตรี  วาร ี
 

นางสาวสาวิตรี  วาร ี
 
 

นางสาวสาวิตรี  วาร ี
 

นางสาวสาวิตรี  วาร ี
 

นางสาวสาวิตรี  วาร ี
 

นางสาวสาวิตรี  วาร ี
 

นางสาวสาวิตรี  วาร ี
 

095-5257060 
 

095-5257060 
 
 
095-5257060 

 
095-5257060 

 
095-5257060 

 
095-5257060 

 
095-5257060 
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6. จำนวนผู้ที่ได้รับบริการใส่ฟันเทียม/รากฟันเทียม (ฟันเทียม 36,000 
ราย และรากฟันเทียม 3,500 ราย ทั่วประเทศ) )...กรมอนามัย 

ส่งเสริมฯ ทพ.ปิยะดนัย ธีรพงษ์
พันธ์ 

 

095-5257060 
 

 
ประเด็นที่ 2 Digital Health 

(ระบบข้อมูล
สุขภาพและ
เทคโนโลยี
ทางการแพทย์) 

1. จังหวัดที่มีบริการการแพทย์ทางไกลตามเกณฑ์ท่ีกำหนด…ศูนย์เทคฯ 
 
54. ร้อยละของจังหวัดที่ประชาชนไทย มี ดิจิทัลไอดี เพื่อการเข้าถึง
ระบบบริการสุขภาพแบบไร้รอยต่อ 
     54.1 ร้อยละของบุคลากรสาธารณสุข มี ดิจิทัลไอดี 
     54.2 ร้อยละของประชาชน มี ดิจิทัลไอดี เพ่ือเข้าถึงข้อมูลสุขภาพ
ส่วนบุคคล และเข้าถึงระบบบริการสุขภาพแบบไร้รอยต่อ 

พัฒนา
คุณภาพฯ 
พัฒนา

ยุทธศาสตร์ 

นายพงศกร ศรีสมยา 
นางสมพิศ อ่ินอ้าย 
นางสมพิศ อ่ินอ้าย 

085-5993978 
062-5951981 
062-5951981 

ประเด็นที่ 3 ลดป่วย ลดตาย 
และการสร้าง    
ความม่ันคงทาง
สุขภาพ 

    

ลดป่วย - อัตราผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจรายใหม่ลดลง 
- อัตราป่วยผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองลดลง 
- ร้อยละของผู้ป่วยความดันโลหิตสูงสามารถควบคุมความดันโลหิตสูงได้
ตามเกณฑ์ 

NCD 
NCD 
NCD 

นางจันทร์จิรา นันตาเวียง 
นางจันทร์จิรา นันตาเวียง 
นางจันทร์จิรา นันตาเวียง 

088-5471394 
088-5471394 
088-5471394 

ลดตาย - อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง และการให้การรักษาตาม
มาตรฐานตามเวลาที่กําหนด 

NCD นางจันทร์จิรา นันตาเวียง 088-5471394 

- อัตราตายของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI 
และการให้การรักษาตามมาตรฐานตามเวลาที่กําหนด 

NCD นางจันทร์จิรา นันตาเวียง 088-5471394 

- ร้อยละของผู้ที่ได้รับการคัดกรองมะเร็ง NCD นางจันทร์จิรา นันตาเวียง 088-5471394 
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-  ร้อยละของผู้ที่ได้รับการคัดกรองมะเร็ง 
• การคัดกรองมะเร็งช่องปาก 

NCD นางจันทร์จิรา นันตาเวียง 088-5471394 

ความมั่นคงด้าน
สุขภาพ 

- ความครอบคลุมการฉีดวัคซีนโควิด-19 ในกลุ่ม 607 (เอา 607 ไม่เอา 
608) 

• ความครอบคลุมการฉีดวัคซีนโควิด-19  
ในกลุ่มหญิงวัยเจริญพันธุ์อายุ 15-45 ปี 
 

CD 
 

CD 

นายไกรศิลป์ ศิริวิบูรณ์ 
 

นายไกรศิลป์ ศิริวิบูรณ์ 

094-6436660 
 

094-6436660 

- มีระบบ Situation Awareness ที่มีประสิทธิภาพ 
• มีผู้ปฏิบัติงาน SAT ที่ผ่านการอบรมอย่าง 

เพียงพอ 
• มีการจัดทำ CIR ระดับจังหวัดและระดับ 

เขตท่ีชัดเจน ได้รับความเห็นชอบจาก นพ.สสจ. และผู้ตรวจราชการ 

 
 

CD 
 

CD 
CD 
 

CD 
 

NCD 
 
 

NCD 
 

พัฒนา
ยุทธศาสตร์ 

 
 

นายไกรศิลป์ ศิริวิบูรณ์ 
 

นายไกรศิลป์ ศิริวิบูรณ์ 

 
 

094-6436660 
 

094-6436660 

- ร้อยละของผู้บริหารระดับจังหวัดที่ผ่านการอบรมหลักสูตร ICS & 
EOC 100 

นายไกรศิลป์ ศิริวิบูรณ์ 094-6436660 

- มีทีม CDCU ที่ผ่านการฝึกอบรมไม่น้อยกว่าอำเภอละ 3 ทีม นายไกรศิลป์ ศิริวิบูรณ์ 094-6436660 
- มี Official document ของหน่วยงานสาธารณสุขระดับจังหวัดที่ระบุ
ภัยที่สำคัญ อย่างน้อย 3 ภัย และ resource mapping สำหรับการ
รับมือภัยที่สำคัญ 

 
นายกฤตชญา เขยะตา 

 
084-1279997 

- มี operational plans สำหรับ 3 ภัย ที่สำคัญ โดยระบุระบบ
บัญชาการท่ีสอดคล้องกับภัยที่สำคัญทั้ง 3 ภัยไว้ด้วย 

 
นายกฤตชญา เขยะตา 

 
084-1279997 

- มีแผน BCP สำหรับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และโรงพยาบาล
ศูนย์โรงพยาบาลทั่วไป ที่สอดคล้องกับ operational plan 

 
นางสุวิมล ทิพย์ชมภู 

 
081-0204125 
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ประเด็นที่ 4 องค์กรสมรรถนะ
สูง  

    

 การเงินการคลัง
สุขภาพ 

1.ร้อยละของหน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤตทางการเงิน 
2.ร้อยละของการกำกับติดตามแผนการลงทุนตามนโยบายการลงทุน 

ประกันฯ 
บริหารฯ 

นายศุภกฤษณ์ เสวะกะ 
นางนภัทร โชคสุภนัย
นางสาวลักขณา คำพรหม 

 

089-6339655 
083-5753770 
092-2758655 

Area based  
1. การแก้ปัญหาที่สำคัญระดับ
พ้ืนที ่เขตสุขภาพท่ี 1 

1.TB 
 

CD นายไกรศิลป์ ศิริวิบูรณ์ 094-6436660 

2. Innovative Healthcare 
ระดับพ้ืนที่ เขตสุขภาพที่ 1 

2.AI Retina 
59. โครงการพัฒนาต่อยอดนวัตกรรมทางการแพทย์ ;  
ร้อยละโรงพยาบาลในเขตสุขภาพที่ใช้ระบบ AI DR screening ในการ
ตรวจคัดกรองเบาหวานขึ้นจอตา 

พัฒนา
ยุทธศาสตร์ 

นางสมพิศ อ่ินอ้าย/ 
นพ.อภิรัตน์ เนติพงษ์
ไพโรจน์ รพ.ลำพูน 

062-5951981 

การตรวจราชการแบบบูรณาการร่วมกับสำนักนายกรัฐมนตรี  
 1. การท่องเที่ยว

เชิงสร้างสรรค์
และวัฒนธรรม 
และการพัฒนา
ระบบนิเวศการ
ท่องเที่ยว 

 แพทย์แผน
ไทย/ 

อนามัย
สิ่งแวดล้อม 

นายเกรียงไกร ยังฉิม 
 

นางศรีสังวาล ศรีทรายคำ 

081-6714505 
 

081-8833358 
 

 2. การพัฒนา
ศักยภาพคน
ตลอดช่วงชีวิต 

-การพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น 
-การพัฒนาและยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน 

ส่งเสริมฯ นางพิมภาวรรณ์ เขยะตา 081-8855044 



แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2566 

 

ประเด็น การ
ดำเนินงาน 

ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง กลุ่มงาน
รับผิดชอบ 

ชื่อผู้รับผิดชอบ โทรศัพท ์

 3. โครงการสัตว์
ปลอดโรค คน
ปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบ้า ตาม
พระปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร.
สมเด็จเจ้าฟ้าฯ 
กรมพระศรีสวาง
ควัฒน วรขัตติย
ราชนารี 

 CD นายไกรศิลป์ ศิริวิบูลย์ 083-8613451 


