แนวทางตรวจราชการประจาปี 2564
เขตสุขภาพที่ 6
สานักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
เขตสุขภาพที่ 6

กรอบการนาเสนอ
ความเป็ นมา

แนวทางการตรวจราชการปี งบประมาณ พ.ศ.2564
กาหนดการตรวจราชการ เขตสุขภาพที่ 6

ระบบข้อมูลและการรายงาน

แนวคิดประเด็นตรวจราชการ 2564
Agenda Based
(นโยบายรัฐบาล ผูบ้ ริหารระดับสูง
ยุทธศาสตร์ชาติ)

Functional Based
(ระบบงานของหน่ วยบริการ)

o โครงการเกี่ยวกับพระราชวงศ์
o กัญชาทางการแพทย์ และ
สมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจ
o ระบบสุขภาพปฐมภูมิ

o สุขภาพกลุม่ วัย+สุขภาพจิต
o สุขภาพแม่และเด็ก
o สุขภาพกลุม่ วัยทางาน
o ผูส้ ูงอายุคุณภาพ
o ลดแออัด ลดรอคอย ลดป่ วย ลดตาย

Area Based
(ประเด็นปัญหาของพื้นที่เขตสุขภาพที่ 1-12)
o อย่างน้อยเขตละ 2 เรื่อง (รวมนวัตกรรม)

o Innovative Healthcare
o เรื่ องที่เป็ นปัญหาสาคัญใน
พื้ นที่เขตสุขภาพ

o Service Plan 4 สาขา
(หัวใจและหลอดเลื อด,Trauma,
Cancer, Newborn)
o IMC
o Good Governance

o ตรวจสอบภายใน (สป.)
o การเงินการคลัง

นวัตกรรม/ปัญหาพื้นที่

ประเด็ น การตรวจราชการปี งบประมาณ พ.ศ. 2564
รหัส

ประเด็น

การดาเนิ นงาน

หน่ วยงาน

หน่ วยงานที่รบั ผิ ดชอบร่วม

ที่รบั ผิ ดชอบหลัก

Agenda Based (นโยบายรัฐบาล ผูบ้ ริหารระดับสูง ยุทธศาสตร์ชาติ )
1

ประเด็นที่ 1

โครงการพระราชดาริ และโครงการเฉลิ มพระเกียรติ

2.1

กัญชาทางการแพทย์และสมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจ
1. กัญชาทางการแพทย์

2.1

2. สมุนไพรเพื่ อเศรษฐกิจ

3

กรมอนามัย, กรม สบส. , กรมควบคุม
โรค, กรมสุขภาพจิต , กรมการแพทย์ ,
สานักโครงการพระราชดาริ โครงการ
เฉลิมพระเกียรติ และกิจกรรมพิเศษ

กบรส./สถาบันกัญชา
สป.
กรมการแพทย์แผนไทย
ฯ
สสป.

อย.

1. โครงการราชทัณฑ์ ปั นสุข ทาความดี เพื่อชาติ
ศาสน์ กษัตริย ์

1.1

2

กบรส.

ประเด็นที่ 2

ประเด็นที่ 3

ระบบสุขภาพปฐมภูมิ

กรม สบส.
กรม สบส.
กรมสุขภาพจิต

ประเด็ น การตรวจราชการ ประจาปี 2564 (ต่ อ )
รหัส

ประเด็น

การดาเนิ นงาน

หน่ วยงานที่รบั ผิ ดชอบหลัก

หน่ วยงานที่รบั ผิ ดชอบร่วม

กรมการแพทย์/กรมอนามัย

กรมควบคุมโรค

Functional based (ระบบงานของหน่ วยบริการ )
4
4.1

ประเด็นที่ 4
สุขภาพกลุม่ วัย+สุขภาพจิต
ประเด็นมุง่ เน้น 1. ผูส้ ูงอายุคุณภาพ
2. ฆ่าตัวตายสาเร็ จ

4.2

กรมสุขภาพจิต

4.3

ประเด็น

3. มารดาตาย

กรมอนามัย

4.4

กากับติดตาม

4. เด็กปฐมวัย

กรมอนามัย

5. กลุม่ วัยทางาน (NCD)

กรมควบคุมโรค

4.5

กรมสุขภาพจิต
กรมสุขภาพจิต
กรมอนามัย

กรมการแพทย์

ประเด็ น การตรวจราชการ ประจาปี 2564
รหัส

ประเด็น

การดาเนิ นงาน

หน่ วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

Functional based (ระบบงานของหน่ วยบริการ )
5

ประเด็นที่ 5 ลดแออัด ลดรอคอย ลดป่ วย ลดตาย

5.1

1. Service Plan สาขาหัวใจและหลอดเลื อด

5.2

2. Service Plan สาขาอุบตั ิเหตุ

5.3

3. Service Plan สาขามะเร็ ง

5.4

4. Service Plan สาขาทารกแรกเกิด

5.5

5. intermediate care

กรมการแพทย์

หน่ วยงานที่
รับผิดชอบร่วม

ประเด็ น การตรวจราชการ ประจาปี 2564 (ต่ อ )
รหัส

ประเด็น

การดาเนิ นงาน

หน่ วยงาน
ที่รบั ผิดชอบหลัก

6
6.1
6.2

Functional based (ระบบงานของหน่ วยบริการ )
ประเด็นที่ 6 Good Governance
1. การเงินการคลัง

กองเศรษฐกิจฯ

2. ตรวจสอบภายใน

กลุม่ ตรวจสอบภายใน
สป.

หน่ วยงานที่รบั ผิ ดชอบร่วม

ประเด็ น การตรวจราชการ ประจาปี 2564 (ต่ อ )
รหัส

ประเด็น

การดาเนิ นงาน

หน่ วยงาน

หน่ วยงานที่รบั ผิ ดชอบร่วม

ที่รบั ผิดชอบหลัก

Area based (ปั ญหาสาคัญของพื้นที่ ) และ (นวัตกรรม) อย่างน้อย 2 เรื่อง
7.1
7.2

นวัตกรรม

N C D by I T (New Care Design by Improving
Team)

ปั ญหาสาคัญ Obesity War season 2
ของพื้นที่

สระแก้ว
ชลบุรี

ตราด สมุทรปราการจันทบุรี
ระยอง ชลบุรี ฉะเชิงเทรา
ปราจีนบุรี
ตราด สมุทรปราการ
จันทบุรี ระยอง สระแก้ว
ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี

รู ปแบบการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 6 กรณี ปกติรอบที่ 1/2564
DAY
1

7 วันก่อนถึงกาหนดการตรวจฯ
หน่วยรับตรวจราชการระดับ
จังหวัดส่งสรุ ปผลการดาเนิ นงาน
เข้าระบบ E-inspection
(ผลงานรอบ 3 เดื อน/ปัจจุบนั )

- ผูท้ าหน้าที่ตรวจราชการ เก็บข้อมูล
จากหน่วยงานในพื้ นที่ ให้ขอ้ เสนอแนะ
แนวทางการพัฒนางานและแลกเปลี่ยน
เรี ยนรู ้
- ผูท้ าหน้าที่ตรวจราชการ รวบรวม
วิเคราะห์ขอ้ มูล และจัดทารายงานผล
การตรวจรราชการและสไลด์สรุ ปผล
การตรวจราชการ

DAY
2

- นาเสนอสรุ ปผลการดาเนิ นงานภาพรวม
จังหวัดและการสรุ ปผลการตรวจ
ราชการ (7 ประเด็น) (สสจ.นาเสนอ
ภาพรวมจังหวัด /รพศ.,รพท.นาเสนอปัญหา
อุปสรรคในการดาเนิ นงาน)

- ผูท้ าหน้าที่ตรวจราชการให้ขอ้ เสนอแนะ
แนวทางการพัฒนางาน
- ผตร. สธน. มอบข้อเสนอแนะและ
ข้อสั่งการ
- ผตร. สธน. และคณะตรวจเยี่ยมพื้ นที่

กาหนดแผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุ ข เขตสุ ข ภาพที่ 6
รอบที่ 1 ปี งบประมาณ พ.ศ. 2564
จังหวัด

ม.ค. 64

1.ตราด

วันพฤหัสบดีท่ ี 7 –วันศุกร์ท่ ี 8 มกราคม 2564

2.สมุทรปราการ

วันพุธที่ 13-วันพฤหัสที่ 14 มกราคม 2564

3.สระแก้ว

วันพฤหัสบดีท่ ี 21 –วันศุกร์ท่ ี 22 มกราคม 2564

4.จันทบุรี

วันพฤหัสบดีท่ ี 28 –วันศุกร์ท่ ี 29 มกราคม 2564
จังหวัด

ก.พ. 64

มี.ค. 64

ระหว่างวันที่

ระหว่างวันที่

5.ระยอง

วันพฤหัสบดีท่ ี 4–วันศุกร์ท่ ี 5 กุมภาพันธ์ 2564

6.ชลบุรี

วันพฤหัสบดีท่ ี 11-วันศุกร์ท่ ี 12 กุมภาพันธ์ 2564

7.ฉะเชิงเทรา

วันพฤหัสบดีท่ ี 18 –วันศุกร์ท่ ี 19 กุมภาพันธ์ 2564

จังหวัด
8.ปราจีนบุรี

ระหว่างวันที่
วันพฤหัสบดีท่ ี 4–วันศุกร์ท่ ี 5 มีนาคม 2564

• แบบรายงานระดับเขต

ระบบข้อมูลและการรายงาน
• รายงานผ่านระบบ e-inspection
Website : http://bie.moph.go.th/e-inspection-64/

ทีมตรวจราชการและนิ เทศงานระดับกรม ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2564
ลาดับ

ชื่ อ - สกุล

กรมสุขภาพจิต (ส่วนกลาง)
1 นายนรวีร์ พุม่ จันทร์
กรมสุขภาพจิต (ศูนย์วิชาการ)
1 นายธรณิ นทร์ กองสุข
2 นางสาวจุฬาพันธุ ์ เหมกูล
3 นายทวีศกั ดิ์ สิ ริรัตน์เรขา

ตาแหน่ง

มื อถื อ

โทรศัพท์

ประเด็นที่รบั ผิดชอบ
ประเด็น 4 สุขภาพกลุม่ วัยและสุขภาพจิ ต

นายแพทย์เชี่ยวชาญ

สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา 08 6894 2500

0 2442 2500
ประเด็น 4 สุขภาพกลุม่ วัยและสุขภาพจิ ต

ผูอ้ านวยการสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
ผูอ้ านวยการโรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนคริ นทร์

สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา 084 558 5956
โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนคริ นทร์ 081 098 6954

รักษาการในตาแหน่งผูอ้ านวยการโรงพยาบาลยุวประสาท
ไวทโยปถัมภ์

โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์

4 นางเดื อนเพ็ญ ชาญณรงค์ รักษาราชการแทน ผูอ้ านวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 6
กรมอนามัย (ส่วนกลาง)
1 นางสาวสิ ริวรรณ จันทนจุลกะ รก.นักวิชาการสาธารณสุขทรงคุณวุฒิ (ด้านอนามัย
สิ่ งแวดล้อม)
2 แพทย์หญิงพิมลพรรณ ต่าง นายแพทย์เชี่ยวชาญ
วิวฒั น์
3 นางสาวพนิ ตา เจริ ญสุข

กอง

นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการพิเศษ

กรมอนามัย (ส่วนภูมิภาค)
1 นายแพทย์พนิ ต โล่เสถียรกิจ ผูอ้ านวยการศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี
รองผูอ้ านวยการศูนย์อนามัยที่ 6
2 นางยุพา ชัยเพ็ชร
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการพิเศษ
3 นายชาญศักดิ์ เทพมาลี

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6

-

089 858 7962

0 2442 2500
0 3726 2994
-

0 3819 9657
ประเด็น 4 สุขภาพกลุม่ วัยและสุขภาพจิ ต

สานักคณะกรรมการผูท้ รงฯ

081-8511703

02-5904041

สานักส่งเสริ มสุขภาพ

081 1292 3849 0 2590 4435

กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ

09-09620-474

02-590-4383
ประเด็น 4 สุขภาพกลุม่ วัยและสุขภาพจิ ต

ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี
ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี
ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี

081 4850047
094 4794115
083 0889793

038 148165-8
038 148165-8
038 148165-8

ทีมตรวจราชการและนิ เทศงานระดับกรม ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2564
ลาดับ

ชื่ อ - สกุล

ตาแหน่ง

กอง

มื อถื อ

โทรศัพท์

กลุม่ ตรวจสอบภายใน สป

ประเด็น 6 Good Governance
(ตรวจสอบภายใน)

1 นางสาววิพารัตน์ ศรี สวัสดิ์

นักวิชาการตรวจสอบภายในชานาญการ

กลุม่ ตรวจสอบภายใน สป.

02 590 1544 02 590 1522

2 นางสาวพัชชา เทศกะทึก

นักวิชาการตรวจสอบภายใน

กลุม่ ตรวจสอบภายใน สป.

02 590 1522

สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
1 นายสิ ทธิ ศกั ดิ์ อมรสมานลักษณ์

ประเด็นที่รบั ผิดชอบ

การตรวจสอบผลิตภัณฑ์สุขภาพกลุม่
เสี่ยง/RDU
เภสัชกรชานาญการ

2 นางสาวรุ ่งตะวัน เดชาศิลปชัยกุล เภสัชกรปฏิบตั ิการ

กองส่งเสริ มงานคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคฯ 08 4427 3361 0 2590 7399
กองส่งเสริ มงานคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคฯ 08 3523 2362 0 2590 7391

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลื อก

ประเด็น 2 กัญชาทางการแพทย์และ
สมุนไพรเพื่ อเศรษฐกิจ

1 นายปรี ชา หนู ทิม

ผูอ้ านวยการกองพัฒนายาแผนไทยและสมุนไพร กองพัฒนายาแผนไทยและสมุนไพร 081 284 9967 02 965 9490

2 นางกัญญา อินแพง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ

กองพัฒนายาแผนไทยและสมุนไพร 061 421 9701 02 965 9490

ทีมตรวจราชการและนิ เทศงานระดับกรม ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2564
ลาดับ

ชื่อ - สกุล

ตาแหน่ ง

กอง

มือถือ

โทรศัพท์

สานักการแพทย์เขตสุขภาพที่ 6

ประเด็น 5 ลดแออัด ลดรอคอย ลดป่ วย
ลดตาย

ผูอ้ านวยการสานักการแพทย์เขต
1 นายอดิษฐ์ โชติพานิ ช
2 นางสุภาพร ศรพรหม
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบตั ิการ
3 นางสาวขวัญฤดี วิเศษลา นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบตั ิการ
4 นางสาวอนัฐฌา ปิ่ นแก้ว
นักวิชาการสาธารณสุข
5 นางสาววรันธร ศรี อุดร
นักวิชาการสาธารณสุข
6 นางภัทธราภรณ์ สุขประเสริ ฐ นักวิชาการสาธารณสุข
7 นายพิมาน สีทอง
นายแพทย์ชานาญการ
8 นางกรชนก พรชัยภูมิ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
9 นางบุษย์ณกมล เรื องรักเรี ยน นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
10 นางสาวธรรมรุ จา อุดม
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
สถาบันกัญชาทางการแพทย์ สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
1 นางกนกพร ชนะค้า
เภสัชกรเชี่ยวชาญ (ด้านเภสัชสาธารณสุ ข)

2

นางสาวชลธิ ชา จึงมัน่ คง

ประเด็นที่รบั ผิ ดชอบ

เภสัชกรชานาญการ

โรงพยาบาลมะเร็ งชลบุรี
โรงพยาบาลมะเร็ งชลบุรี
โรงพยาบาลมะเร็ งชลบุรี
โรงพยาบาลมะเร็ งชลบุรี
โรงพยาบาลมะเร็ งชลบุรี
โรงพยาบาลมะเร็ งชลบุรี
โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชฯ จ.ชลบุรี
โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชฯ จ.ชลบุรี
โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชฯ จ.ชลบุรี
โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชฯ จ.ชลบุรี

086-3892342
089-0722389
089-4516322
063-7929355
082-3672852
086-9094005
086-8462172
089-1669926
087-1418656
086-3177805

038-455456-277
038-455456-277
038-455456-277
038-455456-277
038-455456-277
038-455456-277
038-343571
038-343571
038-343571
038-343571
ประเด็น 2 กัญชาทางการแพทย์

กลุม่ งานคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคและเภสัชสาธารณสุข
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์

06 5351 4429 0 2590 1501

กลุม่ งานคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคและเภสัชสาธารณสุข
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์

092 361 9929

0 2590 1501

ทีมตรวจราชการและนิ เทศงานระดับกรม ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 (ต่อ)
ลาดับ

ชื่ อ - สกุล

สานักสนับสนุ นระบบสุขภาพปฐมภูมิ
1 นพ.กสิ วฒั น์ ศรี ประดิษฐ์
2 พญ.โสรยา วงศ์วิไล
3 นางพิชิดา ตัญญบุตร
4 น.ส.ภัทรานิ ษฐ์ สวัสดิ์ลน้
5 นส.คัทคนา บารุ งสุข
กรมสนับสนุ นบริ การสุขภาพ

ตาแหน่ง

มื อถื อ

โทรศัพท์

ประเด็นที่รับผิดชอบ
ประเด็น 3 ระบบสุขภาพปฐมภูมิ

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)
นายแพทย์ชานาญการพิเศษ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ

สานักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา
โรงพยาบาลชลบุรี
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี

081-8628589
084-4666294
061-5452597
081-6502152
085-1155444
ประเด็น 1,2,3,5 / ทุกตัวชี้วดั ที่กรมสนับสนุ น
บริ การสุขภาพรับผิดชอบ

ผูอ้ านวยการศูนย์สนับสนุ นบริ การสุขภาพที่ 6
1 นายบุญชัย พุทธนิ มิตกุล
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
2 นางสาวชนิ ดา ศิ ริสวัสดิ์
กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
1 นายชุมพล นุ ชผ่อง
นายแพทย์ชานาญการพิเศษ

ผูแ้ ทนนักบริ หารการเงินการคลัง (Chief Financial Officer: CFO) เขตสุขภาพที่ 6
1 นางณัฐญาภรณ์ เพชรถิรสวัสดิ์ นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
2 นางสาวณชญาดา เอมรัฐ
3 นางสาววิไลลักษณ์ ปรี เปรม
4 นางสาวนาวิน อินทะวงศ์

กอง

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบตั ิการ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบตั ิการ
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบตั ิการ

5 นางสาวพิมพ์พิชชา ก้างยาง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบตั ิการ

ศูนย์สนับสนุ นบริ การสุขภาพที่ 6
ศูนย์สนับสนุ นบริ การสุขภาพที่ 6

092-2495374
086-8454419

038-397233
038-397233

กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ 084-578-5577

02-590-1556

กลุม่ งานพัฒนาหลักประกันสุขภาพ

085-614-3694

02-590-1557

กลุม่ งานพัฒนาหลักประกันสุขภาพ
กลุม่ งานพัฒนาหลักประกันสุขภาพ
กลุม่ งานพัฒนาระบบบัญชีบริ หารและ
ประสิ ทธิ ภาพการเงินหน่วยบริ การ

080-168-2656
082-484-5753
082-400-8154

02-590-1557
02-590-1557
02-590-1575

กลุม่ งานพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์
เศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ

094-698-9922

02-590-1574

ประเด็น 6 ระบบธรรมาภิบาล: ร้อยละของ
หน่วยบริ การประสบภาวะวิกฤติทางการเงิน
ระดับ 6 และ 7

ทีมตรวจราชการและนิ เทศงานระดับกรม ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 (ต่อ)
ลาดับ

ชื่ อ - สกุล

ตาแหน่ง

กอง

มื อถื อ

โทรศัพท์

ประเด็นที่รบั ผิดชอบ

กรมควบคุมโรค (ส่วนกลาง)
นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ

กรมควบคุมโรค

08 1826 2661
08 3009 0633

นางเสาวนี ย ์ วิบุลสันติ

ผูอ้ านวยการ

สานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6

08 1883 0322

0 3827 1881 ต่อ
108

2

นางสุภาพร พุทธรัตน์

นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ

สานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6

08 9939 7644

0 3827 1881

3

นางลานทิพย์ เหราบัตย์

นายแพทย์เชี่ยวชาญ

สานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6

08 6426 5513

0 3827 4334

4

นางวัลภา ศรี สุภาพ

นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการพิเศษ

สานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6

08 1864 7753

0 3826 0970

1

นางสาวจุไร วงศ์สวัสดิ์

0 2590 3221
0 2590 3526

กรมควบคุมโรค (ส่วนภูมิภาค)

1

ทุกประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกรมควบคุมโรค

LEAD

3L

(เรื่องดัง)
LEAN

(เรื่องเด่น)
LEARN

(เรื่องดี)

Thank you
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