
 

 

ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น 

ประเด็นที่ 1 Health for Wealth 
 

- กัญชาทางการแพทย์  
- การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและการแพทย์ 

 

 
 

 

 

 
จัดทำโดย คณะกรรมการกำหนดประเด็นและติดตามผลการตรวจราชการ  



แนวทางการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
(Inspection Guideline) 

ประเด็นที่ 1 : Health for Wealth 
 

หัวข้อ 1.  กัญชาทางการแพทย์ 
ตัวชี้วัด : ร้อยละของการจัดบริการคลินิกกัญชาทางการแพทยแ์ละการส่งเสริมงานวิจัยด้านกัญชา 

1.1 ร้อยละของผู้ป่วยที่มีการวินิจฉัยระยะประคับประคอง (Palliative care) ที่ได้รับการรักษาด้วยยา
กัญชาทางการแพทย์ 

1.2 ร้อยละของผู้ป่วยทั้งหมดที่ได้รับการรักษาด้วยยากัญชาทางการแพทย์ 
      1.3 จำนวนงานวิจัยและการจัดการความรู้ด้านกัญชาทางการแพทย์ของหน่วยงานใน  สังกัดกระทรวง 
            สาธารณสุข  

▪ หน่วยงานตามกลุ่มภารกิจด้านพัฒนาการแพทย์  
▪ หน่วยบริการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข แยกตามเขต

สุขภาพ (12 เขต) 
 

คำนิยาม 
1. การจัดบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์ หมายถึง การจัดบริการ คัดกรอง ตรวจ วินิจฉัย รักษา

โรค จ่ายยา และให้คำปรึกษาผู้ป่วยที่ต้องใช้ยากัญชาด้วยแพทย์แผนปัจจุบัน และ/หรือ แพทย์แผนไทย โดยมี
การจัดการบริการให้ผู ้ป่วยเข้าถึงโดยง่าย เช่น มีระบบการคัดกรองหรือนัดหมายล่วงห น้า ระบบ Care 
manager ประสานงานให้ผู้ป่วยได้รับบริการ 

2. หน่วยบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์ หมายถึง โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป และ
โรงพยาบาลชุมชน สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

3. หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ตามกลุ ่มภารกิจด้านพัฒนาการแพทย์ หมายถึง         
กรมสุขภาพจิต, กรมการแพทย์ และกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  

4. ผู้ให้บริการ หมายถึง บุคลากรสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในคลินิกกัญชาทางการแพทย์ 
5. ยากัญชา หมายถึง ยาสารสกัดกัญชา ตำรับยาแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสม หรือน้ำมันกัญชา 
6. Palliative care หมายถึง ผู้ป่วยที่มีการวินิจฉัยระยะประคับประคอง (รหัส ICD10 กรณีแพทย์

แผนปัจจุบัน Z51.5 กรณีแพทย์แผนไทย U50-U77 และ Z51.5) 
7. งานวิจัยด้านกัญชาทางการแพทย์ หมายถึง งานวิจัยเกี่ยวกับยาสารสกัดกัญชา ตำรับยาแผนไทยที่

มีกัญชาปรุงผสม น้ำมันกัญชา ผู้ให้บริการด้วยกัญชาทางการแพทย์ และการวิจัยด้านการบริหารจัดการ
เกี่ยวกับกัญชาทางการแพทย์ตามภารกิจของกระทรวงสาธารณสุข ที่ได้รับการเผยแพร่หรือการนำเสนอผลงาน
วิชาการในที ่ประชุมว ิชาการหรือตีพิมพ์ในวารสาร โดยเป็นผลงานจากหน่วยงานในสังกัดสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขหรือเป็นผลงานที่หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขทำร่วมกับ
หน่วยงานอื่น ซึ่งไม่นับสะสมในแต่ละปี 

8. การจัดการความรู้ด้านกัญชาทางการแพทย์ หมายถึง การรวบรวมองค์ความรู้ที่มี อยู่มาพัฒนาให้
เป็นระบบโดยกำหนดกิจกรรม อาทิเช่น การศึกษาดูงาน , เวทีเสวนา, การจัดอบรม, หรืองานประจำสู่งานวจิัย 
(R2R) 

 
 
 
 

      



 
ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น 

เป้าหมาย มาตรการที่ดำเนินงาน 
ในพ้ืนที่ 

แนวทางการตรวจ ติดตาม ผลลัพธ์ที่ต้องการ 

ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น รอบ 1 
จำนวนผู้ป่วยที่มีการ
วินิจฉัยระยะ
ประคับประคอง 
(Palliative care)        
ที่ได้รับการรักษาด้วยยา
กัญชาทางการแพทย์ 

มีแผนการค้นหาผู้ป่วยที่มี
การวินิจฉัยระยะ
ประคับประคอง (Palliative 
care) ที่ได้รับการรักษาด้วย
ยากัญชาทางการแพทย์ 

จำนวนผู้ป่วยที่มีการวินิจฉัย
ระยะประคับประคอง 
(Palliative care) ที่ได้รับ
การรักษาด้วยยากัญชาทาง
การแพทย์ 

มีผู้ป่วยที่มีการวินิจฉัยระยะ
ประคับประคอง (Palliative 
care) ที่ได้รับการรักษาด้วย
ยากัญชาทางการแพทย์ 

จำนวนผู้ป่วยทั้งหมดที่
ได้รับการรักษาด้วยยา
กัญชาทางการแพทย์ 

มีแผนการส่งเสริมการใช้
กัญชาทางการแพทย์ 

จำนวนผู้ป่วยทั้งหมดที่ได้รับ
การรักษาด้วยยากัญชาทาง
การแพทย์ 

มีผู้ป่วยทั้งหมดที่ได้รับการ
รักษาด้วยยากัญชาทาง
การแพทย์เพ่ิมข้ึน 

จำนวนโครงร่างงานวิจัย
และการจัดการความรู้ด้าน
กัญชาทางการแพทย์ของ
หน่วยงานในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข  

มีแผนการดำเนินงานวิจัย
หรือโครงร่างวิจัย และ
แผนการจัดกิจกรรมการจัดการ
ความรู้ด้านกัญชาทาง
การแพทย์ 

แผนการดำเนินงานวิจัยหรือ
โครงร่างวิจัย และแผนการ
จัดกิจกรรมการจัดการความรู้
ด้านกัญชาทางการแพทย์ 

มีแผนการดำเนินงานวิจัย
หรือโครงร่างวิจัย และมี
แผนการจัดกิจกรรมการ
จัดการความรู้ด้านกัญชาทาง
การแพทย์ 

ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น รอบ 2 
จำนวนผู้ป่วยที่มีการ
วินิจฉัยระยะ
ประคับประคอง 
(Palliative care) ที่
ได้รับการรักษาด้วยยา
กัญชาทางการแพทย์ 

มีแผนการค้นหาผู้ป่วยที่มี
การวินิจฉัยระยะ
ประคับประคอง (Palliative 
care) ที่ได้รับการรักษาด้วย
ยากัญชาทางการแพทย์ 

จำนวนผู้ป่วยที่มีการวินิจฉัย
ระยะประคับประคอง 
(Palliative care) ที่ได้รับ
การรักษาด้วยยากัญชาทาง
การแพทย์ 

มีผู้ป่วยที่มีการวินิจฉัยระยะ
ประคับประคอง (Palliative 
care) ที่ได้รับการรักษาด้วย
ยากัญชาทางการแพทย์ 

จำนวนผู้ป่วยทั้งหมดที่
ได้รับการรักษาด้วยยา
กัญชาทางการแพทย์ 

มีแผนการส่งเสริมการใช้
กัญชาทางการแพทย์ 

จำนวนผู้ป่วยทั้งหมดที่ได้รับ
การรักษาด้วยยากัญชาทาง
การแพทย์ 

มีผู้ป่วยทั้งหมดที่ได้รับการ
รักษาด้วยยากัญชาทาง
การแพทย์เพ่ิมข้ึน 

จำนวนงานวิจัยและการ
จัดการความรู้ด้านกัญชา
ทางการแพทย์ของ
หน่วยงานในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข 

ดำเนินการวิจัยและจัด
กิจกรรมการจัดการความรู้
ด้านกัญชาทางการแพทย์ 

ผลงานวิจัยและกิจกรรมการ
จัดการความรู้ด้านกัญชา
ทางการแพทย์ 

มีผลงานวิจัยและมีกิจกรรม 
การจัดการความรู้ด้านกัญชา
ทางการแพทย์ 

 

 

 

 

 



เกณฑ์เป้าหมาย 

รายการ ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 

ผู้ป่วยที่มีการวินิจฉัย
ระยะประคับประคอง 
(Palliative care) ที่
ได้รับการรักษาด้วยยา
กัญชาทางการแพทย์ 

ร้อยละ 5 ร้อยละ 7 ร้อยละ 10 ร้อยละ 12 

ผู้ป่วยทั้งหมดที่ได้รับ
การรักษาด้วยยา
กัญชาทางการแพทย์ 

เพ่ิมข้ึนร้อยละ 50 เพ่ิมข้ึนร้อยละ 60 เพ่ิมข้ึนร้อยละ 70 เพ่ิมข้ึนร้อยละ 80 

จำนวนงานวิจัยและการ
จัดการความรู้ด้าน
กัญชาทางการแพทย์
ของหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข  

 

1. งานวิจัยอย่างน้อย 
กรมฯ ละ 2 เรื่อง และ 
เขตสุขภาพละ 2 เรื่อง 
 
2. มีกิจกรรมการจัดการ
ความรู้อย่างน้อยกรมฯ 
ละ 2 เรื่อง และเขต
สุขภาพละ 2 ครั้ง 

1. งานวิจัยอย่างน้อย
กรมฯ ละ 2 เรื่อง และ
เขตสุขภาพละ 2 เรื่อง 
 
2. มีกิจกรรมการจัดการ
ความรู้อย่างน้อยกรมฯ 
ละ 2 เรื่อง และเขต
สุขภาพละ 2 ครั้ง 

1. งานวิจัยอย่างน้อย  
กรมฯ ละ 2 เรื่อง และเขต
สุขภาพละ 2 เรื่อง 
 
2. มีกิจกรรมการจัดการ
ความรู้อย่างน้อยกรมฯ 
ละ 2 เรื่อง และเขต
สุขภาพละ 2 ครั้ง 

1. งานวิจัยอย่างน้อย
กรมฯ ละ 2 เรื่อง และ
เขตสุขภาพละ 2 เรื่อง 
 
2. มีกิจกรรมการ
จัดการความรู้อย่าง
น้อยกรมฯ ละ  2 เรื่อง 
และเขตสุขภาพละ 2 
ครั้ง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Small Success 
3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน 

1. มีการค้นหาผู้ป่วยทุก
กลุ่มโรคและผู้ป่วยที่มีการ
วินิจฉัยระยะ
ประคับประคอง (Palliative 
care) เพ่ือให้ได้รับการรักษา
ด้วยยากัญชาทางการแพทย์  
 
 
 
2. หน่วยงานในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข      
ตามกลุ่มภารกิจด้านพัฒนา
การแพทย์มีโครงร่างงานวิจัย
และแผนการจัดกิจกรรมการ
จัดการความรู้ด้านกัญชาทาง
การแพทย์ 
 
 
3. เขตสุขภาพมีโครงร่าง
งานวิจัย และแผนการจัด
กิจกรรมการจัดการความรู้
ด้านกัญชาทางการแพทย์ 
 

1.1 ผู้ปว่ยที่มีการวินจิฉัย
ระยะประคับประคอง 
(Palliative care) ที่ได้รับการ
รักษาด้วยยากัญชาทาง
การแพทย์ ร้อยละ 3 
1.2 ผู้ปว่ยทั้งหมดที่ได้รับการ
รักษาด้วยยากัญชาทาง
การแพทย์ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 20 
 
2. หน่วยงานในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข      
ตามกลุ่มภารกิจด้านพัฒนา
การแพทย์มีแผนการ
ดำเนินงานวิจัย หรือจัด
กิจกรรมการจัดการความรู้
ด้านกัญชาทางการแพทย์ 
 
 
3. เขตสุขภาพมีแผนการ
ดำเนินงานวิจัย หรือจัด
กิจกรรมการจัดการความรู้
ด้านกัญชาทางการแพทย์ 
 

1.1 ผู้ป่วยที่มีการวินิจฉัย
ระยะประคับประคอง 
(Palliative care) ที่ได้รับ
การรักษาด้วยยากัญชาทาง
การแพทย์ ร้อยละ 4 
1.2 ผู้ป่วยทั้งหมดที่ได้รับ
การรักษาด้วยยากัญชาทาง
การแพทย์ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 30 
 
2. หน่วยงานในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุขตาม
กลุ่มภารกิจด้านพัฒนา
การแพทย์มีการดำเนินงาน
วิจัยและจัดกิจกรรมการ
จัดการความรู้ด้านกัญชาทาง
การแพทย์ 
 
 
3. เขตสุขภาพมีการ
ดำเนินงานวิจัยและจัด
กิจกรรมการจัดการความรู้
ด้านกัญชาทางการแพทย์ 

1.1 ผู้ป่วยที่มีการวินิจฉัย
ระยะประคับประคอง 
(Palliative care) ที่ได้รับการ
รักษาด้วยยากัญชาทาง
การแพทย์ ร้อยละ 5 
1.2 ผู้ป่วยทั้งหมดที่ได้รับการ
รักษาด้วยยากัญชาทาง
การแพทย์ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 50 
 
2. หน่วยงานในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข      
ตามกลุ่มภารกิจด้านพัฒนา
การแพทย์งานวิจัยอย่าง
น้อย กรมฯ ละ 2 เรื่อง 
และมีกิจกรรมการจัดการ
ความรู้ อย่างน้อยกรมฯ ละ  
2 ครั้ง 
 
3. เขตสุขภาพมีผลงานวิจัย
อย่างน้อยเขตสุขภาพละ 2 
เรื่อง และมีกิจกรรมการ
จัดการความรู้ อย่างน้อยเขต
สุขภาพละ  2 ครั้ง 

 

1. ร้อยละของผู้ป่วยที่มีการวินิจฉัยระยะประคับประคอง (Palliative care) ที่ได้รับการรักษาด้วยยา
กัญชาทางการแพทย์ 

A1 = จำนวนผู้ป่วยที่มีการวินิจฉัยระยะประคับประคอง (Palliative care) ที่ได้รับการรักษาด้วยยากัญชาทาง
การแพทย์ 
B1 = จำนวนผู้ป่วยที่มีการวินิจฉัยระยะประคับประคอง (Palliative care) 

2. ร้อยละของผู้ป่วยทั้งหมดที่ได้รับการรักษาด้วยยากัญชาทางการแพทย์  

A2 = จำนวนผู้ป่วยทั้งหมดที่ได้รับการรักษาด้วยยากัญชาทางการแพทย์ ปีงบประมาณ 2566 
B2 = จำนวนผู้ป่วยทั้งหมดที่ได้รับการรักษาด้วยยากัญชาทางการแพทย์ ปีงบประมาณ 2564 
 
 
 
 
 



3. จำนวนงานวิจัยและการจัดการความรู้ด้านกัญชาทางการแพทย์ของหน่วยงานใน 
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข  

C = จำนวนงานวิจัยและการจัดการความรู ้ด ้านกัญชาทางการแพทย์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข ตามกลุ ่มภารกิจด้านพัฒนาการแพทย์ และหน่วยบริการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข แยกตามเขตสุขภาพ (12 เขต) 

• หน่วยงานที ่ร ับผิดชอบ: กองบริหารการสาธารณสุข สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ,         

สถาบันกัญชาทางการแพทย ์สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด 
ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง/หน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท ์

/e-mail address 
ประเด็นที่รับผิดชอบ 

๑. นายแพทยกิตติ โลสุวรรณรักษ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันกัญชา
ทางการแพทย 
สำนัก/กอง..สถาบันกัญชาทาง
การแพทย์. 

โทรศัพทที่ทํางาน : ๐-๒๕๘๐-๑๕๐๑ 
โทรศัพทมือถือ : ๐๘๑-๘๗๖-๙๙๐๕ 
โทรสาร : - E-mail : 
medicalcannabis0111@gmail.com 

กัญชาทางการแพทย ์

๒. นายแพทยก์รกฤช ลิ้มสมมุติ  
 

ตำแหน่ง ผูอ้ํานวยการกองบริหารการ
สาธารณสุข 
กองบริหารการสาธารณสุข สำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

โทรศัพทที่ทํางาน :๐-๒๕๘๐-๑๖๓๗ 
โทรศัพทมือถือ : 
โทรสาร : ๐-๒๕๘๐-๑๖๔๘ E-mail : 

กัญชาทางการแพทย ์

3. นางกนกพร ชนะค้า ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถาบัน
กัญชาทางการแพทย ์
สถาบันกัญชาทางการแพทย ์
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-590-1501 
โทรศัพท์มือถือ : 065-351-4429 
e-mail : kan699@yahoo.com 

กัญชาทางการแพทย ์

4. ดร.ผกากรอง ขวัญข้าว ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถาบัน
กัญชาทางการแพทย ์
สถาบันกัญชาทางการแพทย ์
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

โทรศัพท์ที่ทำงาน 02-590-1501.. 
โทรศัพท์มือถือ : 087-247-6333 
e-mail : 
medicalcannabis0111@gmail.com 

กัญชาทางการแพทย ์

4. แพทย์หญิงปจัฉิมา หลอมประโคน ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถาบัน
กัญชาทางการแพทย ์
สถาบันกัญชาทางการแพทย ์
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

โทรศัพท์ที่ทำงาน 02-590-1501.. 
โทรศัพท์มือถือ : 089-423-0222 
e-mail : 
medicalcannabis0111@gmail.com 

กัญชาทางการแพทย ์

หนวยงานประมวลผลและจัดทําขอมูล (ระดับสวนกลาง) 
ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง/หน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท ์

/e-mail address 
ประเด็นที่รับผิดชอบ 

1. นางเกวลิน ชื่นเจริญสุข  
 

ตำแหน่ง รองผูอํานวยการกองบริหาร
การสาธารณสุข 
กองบริหารการสาธารณสุข สํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

โทรศัพทที่ทํางาน :๐-๒๕๘๐-๑๖๓๗ 
โทรศัพทมือถือ : 
โทรสาร : ๐-๒๕๘๐-๑๖๔๘ E-mail : 

กัญชาทางการแพทย ์

2. เภสัชกรหญิงกนกพร ชนะค้า           ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถาบัน
กัญชาทางการแพทย ์
สถาบันกัญชาทางการแพทย ์
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-590-1501 
โทรศัพท์มือถือ : 065-351-4429 
e-mail : kan699@yahoo.com 

กัญชาทางการแพทย ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผู้รับผิดชอบการรายงานผลการดำเนินงาน 
ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง/หน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท ์

/e-mail address 
ประเด็นที่รบัผิดชอบ 

1. นางสาวจุฑารัตน์  วาอุทัศน ์ ตำแหน่ง. นักวิชาการสาธารณสุข
ชํานาญการ 
กองบริหารการสาธารณสุข สํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

โทรศัพทที่ทํางาน :๐-๒๕๘๐-๑๖๓๗ 
โทรศัพทมือถือ : 
โทรสาร : ๐-๒๕๘๐-๑๖๔๘  
E-mail : 
Jutharat2019.phdb@gmail.com 

กัญชาทางการแพทย ์

2. นางสาวธิดารัตน์  อนุรัตน์ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข
ชํานาญการ 
กองบริหารการสาธารณสุข สํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

โทรศัพทที่ทํางาน :๐-๒๕๘๐-๑๖๓๗ 
โทรศัพทมือถือ : 
โทรสาร : ๐-๒๕๘๐-๑๖๔๘  
E-mail : 

กัญชาทางการแพทย ์

3. แพทยห์ญิงบุษกร โลหารชุน 
 

ผูอ้ํานวยการสถาบันวจิัยและประเมิน 
เทคโนโลยีทางการแพทย 
กรมการแพทย 

โทรศัพทที่ทํางาน : ๐-๒๕๙๐-๖๒๔๕ 
โทรศัพทมือถือ : 081-707-1976 
โทรสาร : 0-2965-9844       
E-mail : bloharjun@gmail.com 

กัญชาทางการแพทย ์

4. นายแพทยบุรินทร สุรอรุณสัมฤทธิ ์ ผู้ทรงคุณวุฒิที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต 
กรมสุขภาพจิต 
 

โทรศัพทที่ทํางาน : ๐-๒๕๙๐-๘๒๐๗ 
โทรศัพทมือถือ : ๐๘๙-๖๖๖-๗๕๕๓ 
โทรสาร : ๐-๒๑๔๙-๕๕๓๓  
Email : burinsura@hotmail.com 

กัญชาทางการแพทย ์

5. ภญ.สุชีรา วีระดนัยวงศ์  
 

ตำแหน่ง เภสัชกรชำนาญการ 
สถาบันกัญชาทางการแพทย ์
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

โทรศัพทที่ทํางาน : ๐-๒๕๘๐-๑๕๐๑ 
โทรศัพทมือถือ : ๐85-136-1639 
โทรสาร : -  
E-mail : buriramfda@gmail.com 

กัญชาทางการแพทย ์

6. ภญ.ชลธิชา จึงมั่นคง  
 

ตำแหน่ง เภสัชกรชำนาญการ 
สถาบันกัญชาทางการแพทย ์
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

โทรศัพทที่ทํางาน : ๐-๒๕๘๐-๑๕๐๑ 
โทรศัพทมือถือ : ๐92-361-9929 
โทรสาร : -  
E-mail : buriramfda@gmail.com 

กัญชาทางการแพทย ์

7. นางมาลา สร้อยสำโรง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนกังาน
จัดการกัญชาและกระท่อมทาง
การแพทย์แผนไทย 
กรมการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก 

โทรศัพทที่ทํางาน :  
โทรศัพทมือถือ : 063-203-8957 
โทรสาร : -  
E-mail : malachsoi2@gmail.com 

กัญชาทางการแพทย ์

8. นางสาวอรปภา จันทร์หอม ตำแหน่ง เภสัชกรปฏิบัติการ   
กรมการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก 

โทรศัพทที่ทํางาน :  -                          
โทรศัพทมือถือ : 092-249-8331  
โทรสาร : -  
E-mail: pornthip.phar23@gmail.com 

กัญชาทางการแพทย ์
 

9. นางธัญลักษณ์  แก้วเมือง                   ตำแหน่ง นักกิจกรรมบำบัดชำนาญ
การพิเศษ 
 

โทรศัพทที่ทํางาน :  -                          
โทรศัพทมือถือ : 090-197-9302 
โทรสาร : -   
E-mail : Phufa02@gmail.com 

กัญชาทางการแพทย ์

10. นางวีณา บุญแสง ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข
ชํานาญการ 
กรมสุขภาพจิต 

โทรศัพทที่ทํางาน : 02-590-8589 
โทรศัพทมือถือ : 081-956-5013 
โทรสาร : -  
E-mail : weenanok@gmail.com 

กัญชาทางการแพทย ์

11. นางสาวกมลวรรณ จันทรโชติ            ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผน  
กรมสุขภาพจิต 

โทรศัพทที่ทํางาน : 02-590-8576 
โทรศัพทมือถือ : 081-9901614 
โทรสาร : -  
E-mail : kamonwan_dear@hotmail.com 

กัญชาทางการแพทย ์

 

mailto:weenanok@gmail.com


แนวทางการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
(Inspection Guideline) 

ประเด็นที่ 1 : Health For Wealth 

หัวข้อ   โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและการแพทย์ 
ตัวชี้วัด : 1) อัตราการเพิ่มขึ้นของจ านวนสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่ ได้รับ

มาตรฐานตามที่ก าหนด (ร้อยละ 10) 
 

ค านิยาม 
สถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ หมายถึง สถานที่ประกอบกิจการที่ด าเนินธุรกิจที่

เกี่ยวข้องกับการให้บริการสุขภาพร่วมกับการทองเที่ยวที่มีแรงจูงใจหรือจุดมุ่งหมายเพ่ือการส่งเสริม ป้องกัน 
บ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูสุขภาพ ที่มีบัญญัติไว้ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล กฎหมายว่าด้วยสถาน
ประกอบการเพ่ือสุขภาพ  

ได้รับมาตรฐานตามที่ก าหนด หมายถึง กระบวนการส่งเสริม พัฒนา ให้สถานประกอบการ        
ด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเข้าสู่ ระบบและ/หรือได้รับการรับรองมาตรฐาน หรือแนวทางปฏิบัติของ       
การให้บริการที่บัญญัติไว้โดยคณะท างาน คณะอนุกรรมการ หรือคณะกรรมการตามกฎหมายว่าด้วย
สถานพยาบาลหรือสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ เพ่ือให้ผู้รับบริการได้รับบริการสุขภาพที่ มีประสิทธิภาพ 
ปลอดภัย สมประโยชน์ และตรงตามความต้องการ รวมทั้งสนับสนุนให้ระบบนิเวศธุรกิจการท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพของประเทศไทยมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการเพ่ิมขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศ 
ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีและได้รับความเชื่อม่ันจากนักเดินทางท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 

มาตรฐานตามที่ก าหนด หมายถึง มาตรฐาน/แนวทางปฏิบัติที่ออกตามความในมาตรา 15 แห่ง
พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม หรือตามพระราชบัญญัติสถานประกอบการ
เพ่ือสุขภาพ พ.ศ. 2559 หรือกฎกระทรวงก าหนดให้กิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพ่ึงพิง เป็นกิจการ
อ่ืนในสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ พ.ศ.2553 กฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานด้านสถานที่ความปลอดภัย
และการให้บริการในสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพประเภทกิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพ่ึงพิง 

พื้นที่กลุ่มเป้าหมาย 76 จังหวัด และเขตกรุงเทพมหานคร ***ด าเนินการทุกจังหวัด*** 
หมายเหตุ : จังหวัดมุ่งเป้า 16 จังหวัด ประกอบด้วย 

  พ้ืนที่กลุ่มเป้าหมายหลัก 8 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพ เชียงใหม่ ชลบุรี สุราษฏร์ธานี กระบี่ ภูเก็ต  
สงขลา ระยอง 
  พ้ืนที่กลุ่มเป้าหมายรอง 8 จังหวัด ได้แก่ บุรีรัมย์ ประจวบคีรีขันธ์ นครศรีธรรมราช พังงา  เลย  
หนองคาย นครราชสีมา เชียงราย  
ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น 

เป้าหมาย มาตรการทีด่ าเนินงานในพื้นที ่ แนวทางการตรวจ ติดตาม ผลลัพธ์ที่ต้องการ 
ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น รอบ 1 
1) การถ่ายทอดนโยบาย และ
แผนบูรณาการการท่องเที่ยว      
เชิงสุขภาพ 
 2) แผนและมาตรการการ
ขับเคลื่อนและการบริหารจัดการ
การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพแบบ
บูรณาการ 

1) ช้ีแจงและถ่ายทอดนโยบาย
และแผนบูรณาการฯ ให้ สสจ. 
76 จังหวัด  
2) สสจ. จัดท าแผนการ
ขับเคลื่อนและพัฒนาสถาน
ประกอบการด้านการท่องเที่ยว
เชิงสุขภาพให้มีมาตรฐานตาม
เกณฑ์ที่ก าหนด  

1) ติดตาม ก ากับ การจัดท า
แผนการขับเคลื่อนและพัฒนา
สถานประกอบการด้ านการ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ  
2) แผนการเสริมสร้างความรอบรู้
ประขาชน 

แ ผ น ง า น / โ ค ร ง ก า ร      
การขับเคลื่อนและพัฒนา
สถานประกอบด้านการ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพแบบ
บูรณาการ  

2) ฐานข้อมูลสถานประกอบการ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และ
เส้นทางการท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพ 

1) แผนการและแนวทางการ
จัดท าฐานข้อมูล 
2) จัดท าฐานข้อมลูสถาน
ประกอบการด้านการท่องเที่ยว
เชิงสุขภาพ 
 

1) ฐานข้อมูลสถานพยาบาลและ
สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ 
2) ข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย
สถานพยาบาลและสถาน
ประกอบการเพื่อสุขภาพที่เข้าร่วม
ในการพัฒนาให้เป็นสถาน

1) ฐานข้อมูลสถาน
ประกอบการท่องเที่ยว
เชิงสุขภาพ 
2)  ข้อมูลเส้นทางการ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
กลุ่มเป้าหมาย 



เป้าหมาย มาตรการทีด่ าเนินงานในพื้นที ่ แนวทางการตรวจ ติดตาม ผลลัพธ์ที่ต้องการ 
3) ประเมินและคัดเลือกสถาน
ประกอบการด้านการท่องเที่ยว
เชิงสุขภาพกลุ่มเป้าหมาย 
4) คัดเลือกเส้นทางการ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 

ประกอบการด้านการท่องเที่ยว
เชิงสุขภาพ 
3) เส้นทางการท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพ 
 

3) การพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรด้านการส่งเสรมิและ
พัฒนาสถานประกอบการ
ท่องเที่ยวเ ชิงสุขภาพให้มี
มาตรฐานตามที่ก าหนด 

1) อบรมพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรกลุ่มเป้าหมาย  

1) จ านวนบุคลากรที่ไดร้ับการ
พัฒนาศักยภาพที่มีความรู้ 
ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ
ด้านการส่งเสริม พัฒนา และ
มาตรฐานสถานประกอบการ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 

1) คณะท างาน/
คณะกรรมการส่งเสรมิ
และพัฒนาสถาน
ประกอบการท่องเที่ยว
เชิงสุขภาพ ระดบั
จังหวัด/เขต 

ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น รอบ 2 
1) เครือข่ายการท่องเที่ยว
เชิงสุขภาพในพ้ืนท่ี 

1) ส่งเสริม พัฒนา และยกระดับ
สถานประกอบการด้านการ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพให้มี
มาตรฐานตามทีก่ าหนด  
2) พัฒนาและเช่ือมโยง
สถานพยาบาล/สถาน
ประกอบการเพื่อสุขภาพให้เกิด
เส้นทางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
3) ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่าย
ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว
เชิงสุขภาพ 

1) จ านวนสถานประกอบด้านการ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่ได้รับการ
ส่งเสริมและพัฒนาให้มีมาตรฐาน
ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
2) จ านวนเส้นทางการท่องเที่ยว
เชิงสุขภาพที่ได้รับการเช่ือมโยง
และพัฒนาขึ้น 
3) จ านวนเครือข่าย
ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว
เชิงสุขภาพ 

1) สถานประกอบการ
ด้านการทอ่งเที่ยวเชิง
สุขภาพ ที่มีมาตรฐาน
ตามที่ก าหนด 
2) เส้นทางการท่องเที่ยว
เชิงสุขภาพ 
 
3) เครือข่าย
ผู้ประกอบการท่องเที่ยว
เชิงสุขภาพ 

2) เส้นทางท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
ในพื้นที ่
 

3)  สถานประกอบการด้าน
การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพท่ีมี
มาตรฐานตามที่ก าหนด 
 

ประเมินสถานพยาบาลและสถาน
ประกอบการเพื่อสุขภาพ
กลุ่มเป้าหมายตามเกณฑ์
มาตรฐาน 

จ านวนสถานประกอบการด้าน
การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่ได้รับ
การรับรองตามเกณฑ์มาตรฐาน
ที่ก าหนด 

 
Small Success 

3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน 
1) สื่อสารนโยบาย จัดการความรู้ 
และถ่ายทอดตัวช้ีวัดลงพื้นที่  
2) ฐานข้อมูลบริการสุขภาพใน
ระบบการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 
 

1) แผนการขับเคลื่อนและ
พัฒนาสถานประกอบการด้าน
การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ  
2) ฐานข้อมูลสถานประกอบการ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และ
กลุ่มเป้าหมาย 
3) จ านวนบุคลากรที่ไดร้ับการ
พัฒนาศักยภาพ 
4) คณะท างาน/กรรมการ
ส่งเสริมพัฒนาสถาน
ประกอบการด้านการท่องเที่ยว
เชิงสุขภาพระดับจังหวัด 

1) สถานประกอบการดา้น
การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
ได้รับการประเมินมาตรฐาน
ตามที่ก าหนด 
2) เครือข่ายผู้ประกอบการ
ด้านพัฒนาการท่องเที่ยวเขิง
สุขภาพ  
3) เส้นทางท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
ในพื้นที่ 

จ านวนสถานประกอบการ      
ดา้นการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
ทีไ่ด้รับมาตรฐานตามที่
ก าหนด  
(เพ่ิมขึ้นร้อยละ 10) 
 

 

 

 

 

 



สูตรค านวณตัวชี้วัด (กรณีวัดเชิงปริมาณ)  
 

= (A – B) x 100 
B 

 A = จ านวนสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่ได้รับมาตรฐานตามที่ก าหนด            
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

B = จ านวนสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพได้รับมาตรฐานตามที่ก าหนด                
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (412 แห่ง) 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
 1. กองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ 
 2. กองสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ 

3. ส านักส่งเสริมอุตสาหกรรมและบริการการแพทย์ครบวงจร 

ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด 
ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง/หน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์/e-mail address ประเด็นที่รับผิดชอบ 

น.ส. ชุรีภรณ์ เสียงล้ า ต าแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข
ปฏิบัติการ 
ก อ ง ส ถ า น พ ย า บ า ล แ ล ะ          
การประกอบโรคศิลปะ 

Tel : 02 193 7085 
Mobile : 086 368 8652 
E-mail: acd07.mrd@gmail.com 

 ข้อมูลสถานพยาบาลรองรับ
การท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ 

 การถ่ายทอดตัวชี้วัดลงสูพ่ื้นที่ 
 การพัฒนาศักยภาพบุคลากร 

นางสาวณภัทรารัตน์ ขาวสอาด ต าแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข
ช านาญการ 
กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ 

Tel : 02 1937000 ต่อ 18428  
Mobile : 095 426 5259 
E-mail: naphatarat@gmail.com 

 ข้ อมู ลสถานประกอบการ          
เพื่อสุขภาพ สถานประกอบการ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพรองรับ
การท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ 

 การถ่ายทอดตัวชี้วัดลงสู่พื้นที่ 
นางสาวศิรินภา สระทองหน ต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบาย

และแผนช านาญการ 
ส า นั ก ส่ ง เ สริ มอุ ตสาหกรรม     
และบริการการแพทย์ครบวงจร 

Tel : 02-1937000 ตอ่ 18402 
Mobile : 092 281 2175 
E-mail: sirinapha.ihd@gmail.com 

 ประเด็น มาตรการ ตัวชี้วัด 
งบประมาณ 

 ประสานงานเครือข่ายต่างๆ 

 
ผู้รับผิดชอบการรายงานผลการด าเนินงาน 

ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง/หน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์/e-mail address ประเด็นที่รับผิดชอบ 
ทพญ.นลินา ตันตินิรามัย ต าแหน่ง ผู้อ านวยการ 

ก อ ง ส ถ า น พ ย า บ า ล แ ล ะ         
การประกอบโรคศิลปะ 

Tel : 02 193 7000 ต่อ 18410 
Mobile : 06 2604 1999 
E-mail: mrd.hss01@gmail.com 

 กฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 
 กฎหมายว่าด้วยการประกอบ

โรคศิลปะ 
 กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครอง

เด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยี
ช่ ว ย ก า ร เ จ ริ ญ พั น ธุ์ ท า ง
การแพทย์ 

 จ านวนสถานประกอบการ   
ด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
ที่ ไ ด้ รั บ ม า ต ร ฐ า น ต า ม ที่
ก าหนด 

นายพรเทพ ล้อมพรม ต าแหน่ง รักษาราชการแทน
ผู้อ านวยการ 
กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ 

Tel : 02 193 7000 ต่อ 18431  
Mobile : 09 7098 6355 
E-mail: porntep.taro@gmail.com 

 ก ฎ ห ม า ย ว่ า ด้ ว ย ส ถ า น
ประกอบการเพื่อสุขภาพ 

 จ านวนสถานประกอบการ    
ด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ        
ที่ ไ ด้ รั บ ม า ต ร ฐ า น ต า ม ที่
ก าหนด 

นายแพทย์อัครพล คุรุศาสตรา ต าแหน่ง ผู้อ านวยการ 
ส า นั ก ส่ ง เ สริ มอุ ตสาหกรรม     
และบริการการแพทย์ครบวงจร 

Tel : 02 193 7000 ต่อ 18810 
Mobile : 081 595 4450 
E-mail: akraponmuk@gmail.com 

 เ ส้ น ท า ง ก า ร ท่ อ ง เ ที่ ย ว          
เชิงสุขภาพใน 16 จังหวัดมุ่งเป้า  

หมายเหตุ สามารถเพิม่เตมิรายละเอียดอื่นๆ ที่ส าคัญและจ าเป็นไดต้ามดุลยพินิจของ คกก.ก าหนดประเด็นแตล่ะประเด็น 



แนวทางการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
(Inspection Guideline) 

ประเด็นที่ 1 : Health for Wealth 
 

หัวข้อที่ ๒ การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและการแพทย์ 
   ตัวช้ีวัด 2.2 ร้อยละของศูนย์เวลเนส (Wellness Center) / แหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่ได้รับ

การยกระดับแบบมีส่วนร่วม และสร้างสรรค์ด้านภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือกและ
สมุนไพรให้มีคุณค่าและมูลค่าสูงเพิ่มขึ้น (ร้อยละ 20 จากปีที่ผ่านมา: 36 แห่ง) 
 

คำนิยาม ศูนย์เวลเนส (Wellness Center) หมายถึง สถานประกอบการที่ได้รับรองจากกรมการแพทย์แผน
ไทยและการแพทย์ทางเลือก ให้เป็นศูนย์เวเนสตามประเภทการประเมิน 5 ประเภท ได้แก่ 1) สถาน
ประกอบการประเภทที่พักนักท่องเที่ยว 2) ภัตตาคารหรือร้านอาหาร 3) สถานประกอบการนวดเพื่อสุขภาพ 
4) สถานประกอบการสปาเพื่อสุขภาพ และ 5) สถานพยาบาลรัฐ/เอกชน 
 แหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ หมายถึง แหล่งท่องเที่ยวที่ผ่านการประเมินตามหลักเกณฑ์การประเมิน
ความพร้อมแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพภูมิปัญญาไทยและสมุนไพร 
 การยกระดับแบบมีส่วนร่วม หมายถึง การเข้าร่วมกิจกรรม/การประเมินตามเกณฑ์การยกระดับ
สถานประกอบการ/แหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ตามเกณฑ์ทีก่รมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
ร่วมกับเครือข่ายเป็นผู้กำหนด 
 การสร้างสรรค์ด้านภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก และสมุนไพร หมายถึง การ
สร้างความหลากหลาย และการแสดงอัตลักษณ์ถิ่น วัฒนธรรมชุมชน เพื่อเพ่ิมมูลค่าบริการและสินค้าจากภูมิ
ปัญญาการแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก และสมุนไพร 
 

ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น 

เป้าหมาย มาตรการที่ดำเนินงาน 
ในพ้ืนที่ 

แนวทางการตรวจ ติดตาม ผลลัพธ์ที่ต้องการ 

ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น รอบ 1 
1.สถานประกอบการ 5 
ประเภท ได้แก่  
1)สถานประกอบการ
ประเภทที่พักนักท่องเที่ยว 
2)ภัตตาคารหรือร้านอาหาร 
3)สถานประกอบการนวด
เพื่อสุขภาพ 
4)สถานประกอบการสปา
เพื่อสุขภาพ 
5)สถานพยาบาลรัฐ/เอกชน 
2.แหล่งท่องเท่ียวเชิง
สุขภาพทั่วประเทศ 

1. เข้าร่วมการอบรม
หลักสูตรผู้ตรวจประเมิน 
2. ประชาสัมพันธ์ให้สถาน
ประกอบการ และแหล่ง
ท่องเที่ยวฯ เข้ารับการ
ประเมินเพ่ือยกระดับและ
สร้างความม่ันใจแก่
นักท่องเที่ยว 
3. จังหวัด/แหล่งท่องเที่ยว
เชิงสุขภาพฯ ประเมินตนเอง
ตามเกณฑ์ที่กำหนด 

1.มีแนวทางการ
ประชาสัมพันธ์ให้สถาน
ประกอบการ และแหล่ง
ท่องเที่ยวฯ เข้ารับการ
ประเมินเพ่ือยกระดับและ
สร้างความม่ันใจแก่
นักทอ่งเที่ยว 
2.มีแหล่งท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพฯ สมัครเข้าร่วม
โครงการและประเมินตนเอง
ตามเกณฑ์ที่กำหนด 

มีศูนย์เวลเนส 
(Wellness Center) 
/ แหล่งท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพที่ได้รับการ
ยกระดับแบบมีส่วน
ร่วม และสร้างสรรค์
ด้านภูมิปัญญา
การแพทย์แผนไทย 
การแพทย์ทางเลือก
และสมุนไพรให้มี
คุณค่าและมูลค่าสูง
เข้ารว่มกระบวนการ 

ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น รอบ 2 
1.สถานประกอบการ 5 
ประเภท ได้แก่  
1)สถานประกอบการ
ประเภทที่พักนักท่องเที่ยว 
2)ภัตตาคารหรือร้านอาหาร 
3)สถานประกอบการนวด
เพื่อสุขภาพ 

1. ร่วมประเมินสถาน
ประกอบการที่สมัครเข้ารับ
การประเมิน เพื่อยกระดับให้
เป็นศูนย์เวลเนส  
 
 

1.มีสถานประกอบการที่
สมัครเข้ารับการประเมิน
เพ่ือยกระดับให้เป็นศูนย์เวล
เนส และแหล่งท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพฯ 
2.ไดร้ับข้อเสนอแนะและ

มีศูนย์เวล
เนส (Wellness 
Center) / แหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
ที่ได้รับการยกระดับ
แบบมีส่วนร่วม และ



4)สถานประกอบการสปา
เพื่อสุขภาพ 
5)สถานพยาบาลรัฐ/เอกชน 
2.แหล่งท่องเท่ียวเชิง
สุขภาพทั่วประเทศ 

2. ร่วมลงพ้ืนที่เพ่ือรับ
ข้อเสนอแนะและพัฒนาต่อ
ยอดแหล่งท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพฯ ร่วมกับเครือข่าย 

พัฒนาต่อยอดแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพฯ 
ร่วมกับเครือข่าย 
 

สร้างสรรค์ด้านภูมิ
ปัญญาการแพทย์
แผนไทย การแพทย์
ทางเลือกและ
สมุนไพรให้มีคุณค่า
และมูลค่าสูง 
(เพ่ิมขึ้น ร้อยละ 20 
จากปีที่ผ่านมา: 36 
แห่ง) โดยกำหนด
อย่างน้อย 1 แห่งใน
แต่ละเขตสุขภาพ 

 

Small Success 
3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน 

ส่วนกลาง 
1.สื่อสาร/ถ่ายทอดโครงการ
ให้แก่ผู้เกี่ยวข้องที่สนใจทั่ว
ประเทศ เข้ารับการประเมิน
เพ่ือยกระดับให้เป็นศูนย์เวล
เนสและแหล่งท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพฯ ผ่านระบบออนไลน์  
2. จัดทำ Brand “Thainess 
Wellness Destination 
(TWD)” เพ่ือยกระดับสถาน
ประกอบการ Wellness 
Center และแหล่งท่องเที่ยว
เชิงสุขภาพฯ (บูรณาการ 
สบส. ททท. กรมการ
ท่องเที่ยว) 
3. จัดทำหลักสูตรผู้ตรวจ
ประเมินศูนย์เวลเนส  
4. จัดอบรมหลักสูตรผู้ตรวจ
ประเมินเพ่ือสร้างผู้ประเมิน
ส่วนกลางและจังหวัด 
ส่วนภูมิภาค (สป.) 
1. เข้าร่วมการอบรมหลักสูตร
ผู้ตรวจประเมิน 
2. ประชาสัมพันธ์ให้สถาน
ประกอบการ และแหล่ง
ท่องเที่ยวฯ เข้ารับการ
ประเมินเพ่ือยกระดับและ
สร้างความม่ันใจแก่
นักท่องเที่ยว 

ส่วนกลาง 
1. ประเมินสถาน
ประกอบการที่สมัครเข้า
รับการประเมินเพ่ือ
ยกระดับให้เป็นศูนย์เวล
เนส และแหล่งท่องเที่ยว
เชิงสุขภาพฯ  
ส่วนภูมิภาค (สป.) 
1. ร่วมประเมินสถาน
ประกอบการที่สมัครเข้า
รับการประเมิน เพื่อ
ยกระดับให้เป็นศูนย์เวล
เนส  
2. จังหวัด/แหล่งท่องเที่ยว
เชิงสุขภาพฯ ประเมิน
ตนเองตามเกณฑ์ที่กำหนด 
 

ส่วนกลาง 
1. ร่วมประเมินสถาน
ประกอบการที่สมัครเข้า
รับการการประเมินเพ่ือ
ยกระดับให้เป็นศูนย์เวล
เนส  
2. ลงพ้ืนที่เพ่ือให้
ข้อเสนอแนะการพัฒนา
ต่อยอดแหล่งท่องเที่ยว
เชิงสุขภาพฯ ร่วมกับ
เครือข่าย 
 
ส่วนภูมิภาค (สป.) 
1. ร่วมประเมินสถาน
ประกอบการที่สมัครเข้า
รับการการประเมินเพ่ือ
ยกระดับให้เป็นศูนย์เวล
เนส 
2. ร่วมลงพ้ืนที่เพ่ือรับ
ข้อเสนอแนะและพัฒนา
ต่อยอดแหล่งท่องเที่ยว
เชิงสุขภาพฯ ร่วมกับ
เครือข่าย 

ส่วนกลาง 
1. มอบใบประกาศ
ให้กับสถาน
ประกอบการ และ
แหล่งท่องเที่ยว 
เชิงสุขภาพฯ ที่ได้รับ
การรับรอง อย่างน้อย 
36 แห่ง 
2. ส่งต่อข้อมูลไปยัง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือประชาสัมพันธ์และ
ส่งเสริมการ
ประกอบการด้านธุรกิจ
ท่องเที่ยว 
3. ประชาสัมพันธ์ศูนย์
เวลเนส ที่ได้รับการ
รับรอง “Thainess 
Wellness 
Destination (TWD)”  
และส่งเสริมการ
ประกอบการด้านธุรกิจ
ท่องเที่ยว และเชิญเข้า
ร่วมรับการประเมินใน
ปีถัดไป 

ตัวช้ีวัดที่เกี่ยวข้อง 



1. ............-........................................................................................................................... 

2. ............-........................................................................................................................... 

สูตรคำนวณตัวชี้วัด (กรณีวัดเชิงปริมาณ)................-....................................................................... 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สำนัก/กองการแพทย์ทางเลือก 

ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด 
ช่ือ-สกุล ตำแหน่ง/หน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์/e-mail address ประเด็นที่รับผดิชอบ 

นางพันธ์วิรา เวยสาร ตำแหน่งเภสัชกรชำนาญการ
พิเศษ 
กลุ่มงานสนับสนุนเขตสุขภาพ 
กองวิชาการและแผนงาน 

Tel. 02 149 5653 .Mobile 082-
4654945 
e-mail : panvira06@gmail.com 

ให้คำปรึกษาและ
ข้อเสนอแนะการดำเนินงาน   

นางสาวกัญณัฏฐ ์อุทุมพร  ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข
ปฏิบัติการ 
กลุ่มงานสนับสนุนเขตสุขภาพ 
กองวิชาการและแผนงาน 

Tel. 02 149 5653 .Mobile 083-
6229351 
e-mail : kynfang1989@gmail.com 

สรุปภาพรวมระดบัประเทศ 

ผู้รับผิดชอบการรายงานผลการดำเนินงาน 
ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง/หน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์/e-mail address ประเด็นที่รับผิดชอบ 

นายกุลธนิต วนรัตน ์ ตำแหน่งนายแพทย์ชำนาญการ
พิเศษ 
กองการแพทย์ทางเลือก 

Tel. 02 224 3265 .Mobile 089 633 
8765 
e-mail :kulthanit@gmail.com 

ให้คำปรึกษาและ
ข้อเสนอแนะการดำเนินงาน 

นางมณฑกา ธีรชยัสกุล ตำแหน่งเภสัชกรชำนาญการ
พิเศษ 
กองสมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจ 

Tel. ...-.....Mobile 090 9194391 
e-mail : monthaka.t@gmail.com 

ให้คำปรึกษาและ
ข้อเสนอแนะการดำเนินงาน 

 
หมายเหตุ สามารถเพิม่เตมิรายละเอียดอื่นๆ ที่สำคัญและจำเป็นไดต้ามดุลยพินิจของ คกก.กำหนดประเด็นแตล่ะประเด็น 



แนวทางการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ 
(Inspection Guideline) 

ประเด็นที่ ๑ : Health for Wealth 
 

หัวข้อ ๒ : การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและการแพทย์ 
  ตัวช้ีวัด ๒.๓  : ร้อยละผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับการส่งเสริมและได้รับการอนุญาต 

 

คำนิยาม :   ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับการอนุญาต หมายถึง ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ 
อย. ได้แก่ อาหาร ผลิตภัณฑ์สมุนไพร เครื่องสำอาง และวัตถุอันตราย ได้รับอนุญาตจาก อย. หรือ สสจ. (กรณี
มอบอำนาจ) 

ผู้ประกอบการ หมายถึง ผู้ประกอบการรายย่อยในพ้ืนที่ ๑๓ เขตสุขภาพ ดังนี้ (๑) วิสาหกิจ
ชุมชน ผู้ประกอบการรายย่อยภายในชุมชนที่จดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน หรือเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน ตาม 
พ.ร.บ. ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. ๒๕๔๘ (๒) วิสาหกิจรายย่อย ตามกฎกระทรวงลักษณะวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม พ.ศ. ๒๕๖๒ และ (๓) สถานที่ผลิตไม่เข้าข่ายโรงงาน ตาม พ.ร.บ. โรงงาน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ได้รับการส่งเสริม หมายถึง ได้รับคำปรึกษา แนะนำให้ความรู้ต่าง ๆ เกี่ยวกับกฎระเบียบ 
หลักเกณฑ์ ข้อบังคับและมาตรฐานต่าง ๆ ของผลิตภัณฑ์สุขภาพกลุ่มเป้าหมาย จนสามารถได้รับการอนุญาต 

ร้อยละ ๕๐ ของผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับการอนุญาตจากผู้ประกอบการที่ได้รับการส่งเสริม 
ต่อเขตสุขภาพ หมายถึง ผลิตภัณฑ์สุขภาพได้รับการส่งเสริมจนสามารถได้รับอนุญาต โดยมีเป้าหมายร้อยละ 
๕๐ ต่อเขตสุขภาพ (สามารถเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง และนับรวมกันทุกผลิตภัณฑ์) 

วิสาหกิจชุมชน หมายถึง กิจการของชุมชนเกี่ยวกับการผลิตสินค้า การให้บริการ หรือการอื่น ๆ 
ที่ดำเนินการโดยคณะบุคคลที่มีความผูกพัน มีวิถีชีวิตร่วมกันและรวมตัวกันประกอบ กิจการดังกล่าว ไม่ว่าจะ
เป็นนิติบุคคลในรูปแบบใดหรือไม่เป็นนิติบุคคล เพ่ือสร้างรายได้และเพ่ือการพึ่งพาตนเองของครอบครัว ชุมชน
และระหว่างชุมชน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการประกาศ อ้างอิงตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน 
พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

วิสาหกิจรายย่อย หมายถึง กิจการผลิตสินค้า กิจการให้บริการ กิจการค้าส่ง หรือกิจการค้าปลีก 
ที่มีจำนวนการจ้างงานไม่เกิน ๕ คน หรือรายได้ต่อปีไม่เกิน ๑,๘๐๐,๐๐ บาท ทั้งนี้ หลักฐานและเงื่อนไขในการ
พิจารณา ให้เป็นไปตามกฎกระทรวงกำหนดลักษณะของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. ๒๕๖๒ ใน
กรณีที่กิจการมีจำนวนการจ้างงานที่เข้าลักษณะของวิสาหกิจประเภทหนึ่ง  แต่มีรายได้ที่เข้าลักษณะของ
วิสาหกิจอีกประเภทหนึ่ง ให้ถือรายได้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณา อ้างอิงตามประกาศสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม เรื่อง การกำหนดลักษณะของวิสาหกิจรายย่อย ลงวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๓ 

ผู้ประกอบการซึ่งไม่เข้าข่ายโรงงาน หมายถึง อาคาร สถานที่ หรือยานพาหนะที่ใช้เครื่องจักรมี
กำลังรวมน้อยกว่า ๕๐ แรงม้า (หรือกำลังเทียบเท่าน้อยกว่า ๕๐ แรงม้า) และใช้คนงานน้อยกว่า ๕๐ คน โดย
ใช้เครื่องจักรหรือไม่ก็ตามเพ่ือประกอบกิจการ อ้างอิงตามพระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 



 
 
ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น 

เป้าหมาย มาตรการที่ดำเนินงาน 
ในพื้นที่ 

แนวทางการ
ตรวจ ติดตาม 

ผลลัพธ์ที่ต้องการ 

ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น รอบ ๑ 
ผลิตภณัฑ์สุขภาพที่
ได้รับการอนุญาต
จากผู้ประกอบการ
ที่ได้รับการส่งเสรมิ 

ติดตามประเมินผลการยื่นคำ
ขออนุญาตผลิตภณัฑส์ุขภาพ 
ของผู้ประกอบการทีไ่ด้รับ
การส่งเสริม 

๖ เดือน 
ตัวช้ีวัดและค่า

เป้าหมาย 
(ระดับ ๓) 

ร้อยละผลิตภณัฑส์ุขภาพท่ีได้รับการส่งเสริมและ
ได้รับการอนุญาต 
ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

< ๕ ๕ -  
๙.๙ 

๑๐ - 
๑๔.๙ 

๑๕ - 
๑๙.๙ 

≥ ๒๐ 

 
ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น รอบ ๒ 
ผลิตภณัฑ์สุขภาพที่
ได้รับการอนุญาต
จากผู้ประกอบการ
ที่ได้รับการส่งเสรมิ 

ติดตามประเมินผลการยื่นคำ
ขออนุญาตผลิตภณัฑส์ุขภาพ 
ของผู้ประกอบการทีไ่ด้รับ
การส่งเสริม 

๙ เดือน 
ตัวช้ีวัดและค่า

เป้าหมาย 
(ระดับ ๓) 

ร้อยละผลิตภณัฑส์ุขภาพท่ีได้รับการส่งเสริมและ
ได้รับการอนุญาต 
ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 
< ๒๐ ๒๐ - 

๒๔.๙ 
๒๕ - 
๒๙.๙ 

๓๐ - 
๓๔.๙ 

≥ ๓๕ 

 
๑๒ เดือน 

ตัวช้ีวัดและค่า
เป้าหมาย 
(ระดับ ๓) 

ร้อยละผลิตภณัฑส์ุขภาพท่ีได้รับการส่งเสริมและ
ได้รับการอนุญาต 
ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 
< ๔๕ ๔๕ - 

๔๙.๙ 
๕๐ - 
๕๔.๙ 

๕๕ - 
๕๙.๙ 

≥ ๖๐ 

 

Small Success 
๓ เดือน ๖ เดือน ๙ เดือน ๑๒ เดือน 

- ร้อยละ ๑๐ ของผลิตภัณฑ์
สุขภาพท่ีได้รับการส่งเสริม

และได้รับการอนุญาต รวมทุก
จังหวัดในเขตสุขภาพ 

(ค่าเป้าหมาย ระดบั ๓) 

ร้อยละ ๒๕ ของผลิตภัณฑ์
สุขภาพท่ีได้รับการส่งเสริม

และได้รับการอนุญาต รวมทุก
จังหวัดในเขตสุขภาพ 

(ค่าเป้าหมาย ระดบั ๓) 

ร้อยละ ๕๐ ของผลิตภัณฑ์
สุขภาพท่ีได้รับการส่งเสริม

และได้รับการอนุญาต รวมทุก
จังหวัดในเขตสุขภาพ 

(ค่าเป้าหมาย ระดบั ๓) 

ตัวช้ีวัดที่เกี่ยวข้อง 
๑. ร้อยละของจำนวนจังหวัดในเขตสุขภาพมีแผนบูรณาการฯ ระดับจังหวัด ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
สูตรคำนวณตัวชี้วัด (กรณีวัดเชิงปริมาณ) 
ร้อยละของจำนวนจังหวัดในเขตสขุภาพ
มีแผนบูรณาการฯ ระดับจังหวัด รว่มกับ

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

= ๑๐๐ × จำนวนจังหวัดในเขตสุขภาพ ทีม่ีแผนบูรณาการฯ ระดับจังหวัด 
จำนวนจังหวัดในเขตสุขภาพ 



 
 

๒. ร้อยละผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับการส่งเสริมและได้รับการอนุญาต 
สูตรคำนวณตัวชี้วัด (กรณีวัดเชิงปริมาณ) 
ร้อยละผลิตภณัฑส์ุขภาพท่ีได้รับการ

ส่งเสริมและได้รับการอนุญาต 
= ๑๐๐ × จำนวนผลติภณัฑส์ุขภาพท่ีได้รับการส่งเสริมและไดร้ับการอนุญาต  

จำนวนผลติภณัฑส์ุขภาพท่ีได้รับการส่งเสริม  

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภคด้าน
ผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น และ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน  

ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด: 
ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง/หน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์/e-mail address ประเด็นที่รับผิดชอบ 

น.ส.อรสา จงวรกุล นักวิชาการอาหารและยาชำนาญการพิเศษ 
กองอาหาร  
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

Tel. ๐๒ -๕๙๐ ๗๒๐๖ /๐๒ -๕๙๐ ๗๒๑๔  
Mobile - 
e-mail: planning.food@gmail.com 

ผลิตภัณฑ์อาหาร 

นางอารทรา  
ปัญญาปฏภิาณ  
 

เภสัชกรชำนาญการพิเศษ 
กองควบคุมเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย 
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

Tel. ๐๒ -๕๙๑ ๘๔๙๐  
Mobile - 
e-mail: aratra@fda.moph.go.th 

ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง 

น.ส.พาริดา สิงหเสนี เภสัชกรชำนาญการ 
กองควบคุมเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย 
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

Tel. ๐๒ -๕๙๐ ๗๓๘๕  
Mobile - 
e-mail: parida@fda.moph.go.th 

ผลิตภัณฑ์วัตถุอันตราย 

น.ส.ดวงกมล  
ภักดีสัตยพงศ์ 

เภสัชกรชำนาญการ 
กองผลิตภัณฑ์สมุนไพร  
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

Tel. ๐-๒๕๙๐-๗๔๗๖ 
Mobile ๐๘-๑๖๙๓-๘๓๘๓ 
e-mail: pjoy17@gmail.com 

ผลิตภัณฑ์สมุนไพร 

ว่าที่ร้อยเอก รติพงศ์ 
นิรัติศยกุล 

เภสัชกรชำนาญการ 
กองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภคด้าน
ผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น  
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

Tel. ๐-๒๕๙๐-๗๓๙๗ - ๘ 
Mobile ๐๘๔ ๔๒๗ ๓๓๖๐ 
e-mail: ratipong@fda.moph.go.th 

กองส่งเสริมงาน
คุ้มครองผู้บริโภคด้าน
ผลิตภัณฑ์สุขภาพใน
ส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น 

ผู้รับผดิชอบการรายงานผลการดำเนินงาน: 
ช่ือ-สกุล ตำแหน่ง/หน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์/e-mail address ประเด็นท่ีรับผิดชอบ 

น.ส.อุษณีย์ ทองใบ เภสัชกรชำนาญการพิเศษ 
กองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภคด้าน
ผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น 
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

Tel. ๐-๒๕๙๐-๗๓๙๕ 
Mobile ๐๘๔ ๙๗๔ ๖๕๔๗ 
e-mail: kb@fda.moph.go.th 

ผู้รับผิดชอบการรายงาน
ผลการดำเนินงานส่วน
ภูมิภาค 

นางนิธิวดี บัตรพรรธนะ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน  
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

Tel. ๐-๒๕๙๐-๗๒๙๒ 
Mobile ๐๙๓-๓๒๙-๖๙๙๘ 
e-mail: pattana@fda.moph.go.th 

ผู้รับผิดชอบการรายงาน
ผลการดำเนินงาน
ส่วนกลาง และการ
รายงานผลใน Health 
KPI 

 




