สรุปผลการดาเนินงานตัวชี้วัดตามคารับรองการปฏิบตั ริ าชการ
ผูต้ รวจราชการและสาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 6
ปี งบประมาณ 2564 ไตรมาส 1 (ต.ค.63-ธ.ค.63)

สรุปผลการดาเนินงานตัวชี้วัดตามคารับรองการปฏิบตั ริ าชการ ผูต้ รวจราชการและสาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 6
ปี งบประมาณ 2564 ไตรมาส 1 (ต.ค.63-ธ.ค.63)
ลาดับ

ชื่อตัวชี้ วัด

เกณฑ์เป้ าหมาย

ผลการดาเนินงานไตรมาส 1

5,826,132 คน

1,900,920 คน
ร้อยละ 32.63

1.ครอบคลุมปชก. ร้อยละ 40 เขตชนบท
2.ครอบคลุมปชก. ร้อยละ 50 เขตเมือง

173 ทีม ร้อยละ 30.85
ปี 2564 ระบบยังไม่เปิ ดลงทะเบียน

ร้อยละ 75

อยูร่ ะหว่างดาเนินการ

1

จำนวนประชำชนที่มีรำยชื่ออยูใ่ นหน่ วยบริกำรปฐมภูมิและเครือข่ำยหน่ วยบริกำรปฐมภูมิที่มี แพทย์เวชศำสตร์
ครอบครัวหรือแพทย์ที่ผ่ำนกำรอบรมและคณะ ผูใ้ ห้บริกำรสุขภำพปฐมภูมิ

2

กำรจัดตั้งหน่ วยบริกำรปฐมภูมิและเครือข่ำยหน่ วยบริกำรสุขภำพปฐมภูมิ
ตำมพระรำชบัญญัติระบบสุขภำพปฐมภูมิ พ.ศ. 2562

3

ร้อยละของอำเภอผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินกำรพัฒนำคุณภำพชีวติ ที่มีคุณภำพ

4

อัตรำกำรเพิ่มขึ้ นของจำนวนสถำนประกอบกำรด้ำนกำรท่องเที่ยวเชิงสุขภำพที่ได้รบั มำตรฐำนกำรท่ องเที่ยว

เพิ่มขึ้ นร้อยละ 5

86 แห่ง ร้อยละ 40.19

5

สถำนที่กกั กันตัวตำมที่รฐั กำหนด(AHQ/WQ) ได้มำตรฐำนตำมเกณฑ์กำรรับชำวต่ำงชำติเพิ่มขึ้ น

เพิ่มขึ้ นร้อยละ 5

3 แห่ง เพิ่มขึ้ นร้อยละ 8.82

ไม่นอ้ ยกว่ำร้อยละ 50

อยูร่ ะหว่างดาเนินการ

2 จังหวัด (ปรำจีนบุรี/จันทบุรี)

อยูร่ ะหว่างดาเนินการ

1,062,930 ครอบครัว

108,015 ครอบครัว คิดเป็ นร้อยละ 10.16

สถำนประกอบกำรปรับปรุงผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำน
- ตลำดนัด น่ ำซื้ อ (Healthy Market) จังหวัดละ 1 แห่ง
- อำหำรริมบำทวิถี (Street Food Good Health) จังหวัดละ 1 แห่ง

8 จังหวัด
8 จังหวัด

สสจ.คัดเลือกพื้ นที่ตน้ แบบ เขต 6
รวม 17 แห่ง (ตลาดนัด น่าซื้ อ 9 แห่ง/
อาหารริมบาทวิถี 8 แห่ง)

10

ทุกจังหวัดสำมำรถควบคุมสถำนกำรณ์โรคติดเชื้ อไวรัส โคโรนำ 2019 ให้สงบได้ภำยใน 21-28 วัน

8 จังหวัด

อยูร่ ะหว่างติดตามผลการดาเนินงาน

11

อัตรำป่ วยตำยของผูป้ ่ วยโรคติดเชื้ อไวรัสโคโรนำ 2019 ของเขตสุขภำพที่ 6

ตำ่ กว่ำร้อยละ 1.6

อัตราป่ วยตาย เท่ากับ 0.34

12

ร้อยละของเขตสุขภำพที่มีนวัตกรรมกำรจัดกำรบริกำรสุขภำพ
จำนวนส่วนรำชกำรและหน่ วยงำนสังกัดกระทรวงสำธำรณสุขผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินกำรตรวจสอบภำยในกำรควบคุม
ภำยในและกำรบริหำรควำมเสี่ยง

ร้อยละ 100

อยูร่ ะหว่างดาเนินการ

ร้อยละ 75

อยูร่ ะหว่างดาเนินการ

6

ร้อยละของหน่ วยบริกำรสำธำรณสุขที่มีกำรจัดบริกำรคลินิกกัญชำทำงกำรแพทย์แบบบูรณำกำร

7

เมืองสมุนไพรได้รบั กำรพัฒนำด้ำนเกษตร วัตถุดิบสมุนไพร อุตสำหกรรมสมุนไพรกำรท่องเที่ยวเชิงสุขภำพ ควำมงำม
และกำรแพทย์แผนไทยผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน
ครอบครัวมีควำมรอบรูด้ ำ้ นสุขภำพ

8

9

13

1.จานวนประชาชนที่มีรายชื่ออยูใ่ นหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิที่มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว
หรือแพทย์ที่ผ่านการอบรมและคณะ ผูใ้ ห้บริการสุขภาพปฐมภูมิ
จังหวัด

ทุกจังหวัดในเขตสุขภาพที่ 6
ดาเนินการขึ้ นทะเบียน ประชาชนที่
มีรายชื่ออยูใ่ นหน่วยบริการปฐมภูมิ
และเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ
ที่มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวหรือ
แพทย์ที่ผ่านการอบรมและคณะผู ้
ให้บริการปฐมภูมิ จานวน
1,900,920 คน จากประชาชน
ทั้งหมด 5,826,132 คน คิดเป็ น

ประชาชนที่มีรายชื่ออยูใ่ นหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ
โดยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว
จานวนประชากรทั้งหมด (คน)

จานวนประชาชนที่มีรายชื่ออยูใ่ นหน่วย
บริการปฐมภูมิฯ (คน)

คิดเป็ นร้อยละ

ชลบุรี

1,330,748

357,512

26.87

ระยอง

686,127

172,693

25.17

จันทบุรี

528,342

229,912

43.52

ตรำด

229,958

79,409

34.53

1,348,876

391,905

29.05

ฉะเชิงเทรำ

720,113

294,950

40.96

ปรำจีนบุรี

571,880

177,530

31.04

สระแก้ว

410,179

197,009

48.03

เขต 6

5,826,223

1,900,920

32.63

สมุทรปรำกำร

ร้อยละ 32.63
ข้อมูลจากกลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ ทุกจังหวัด ณ วันที่ 8 มกราคม 2564

2. การจัดตั้งหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการสุขพปฐมภูมิ

1.ครอบคลุมปชก. ร้อยละ 40 เขตชนบท
2.ครอบคลุมปชก. ร้อยละ 50 เขตเมือง

ผลการลงทะเบียนหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการ ตามพรบ.ระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ.2562
จังหวัด

จานวนประชากร
ทั้งหมด

จานวนทีม
ทั้งหมด

ผลการขึ้ นทะเบียน ณ 29 มิถุนายน 2563
จานวนทีมทีข่ ึ้ น
ทะเบียน

ร้อยละ

ครอบคลุม
ประชากร

ร้อยละ

ชลบุรี

1,311,619

125

34

27.20

332,785

25.37

ระยอง

686,127

69

18

26.08

172,596

25.16

จันทบุรี

528,342

49

15

30.61

165,034

31.24

ตรำด

229,867

22

8

36.36

84,870

36.92

1,335,292

106

33

31.13

364,696

27.31

ฉะเชิงเทรำ

917,009

65

26

40.00

287,660

40.23

ปรำจีนบุรี

494,680

43

21

48.83

198,586

40.14

สมุทรปรำกำร

เขตสุขภาพที่ 6 มีหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่าย
หน่วยบริการปฐมภูมิ ที่ขึ้นทะเบียน ตาม พรบ.ระบบ
สุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. 2562 ประจาปี งบประมาณ
2563 ทั้งสิ้ น 173 ทีม ครอบคลุมประชากร

ร้อยละ 30.85
สระแก้ว

571,880

54

18

33.33

204,686

35.79

เขต 6

5,872,816

533

173

32.46

1,810,913

30.85

***หมายเหตุ ปี งบประมาณ 2564 ระบบยังไม่
เปิ ดให้ลงทะเบียน***

3. ร้อยละของอาเภอผ่านเกณฑ์การประเมินการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มีคณ
ุ ภาพ ร้อยละ 75

เกณฑ์การประเมินปี 2564
รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

1. มีคาสั ่งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ 1. มีคณะทำงำนตำมประเด็น
ชีวิตระดับอาเภอที่เป็ นปั จจุบนั
วำงแผนแนวทำงในกำร
ขับเคลื่อนประเด็นกำรพัฒนำ
2. มีการประชุมคัดเลือกประเด็นสาคัญ
คุณภำพชีวิตตำมที่พื้นที่
ตามบริบทของพื้ นที่เกี่ยวกับการพัฒนา
กำหนด
คุณภาพชีวิต อย่างน้อย 2 ประเด็น เพื่อ
วางแผนการพัฒนาหรือแก้ไขปั ญหา
2. มีกำรบริหำรจัดกำรบูรณำ
กำรทรัพยำกร(คน เงิน ของ
3 มีการกาหนดเป้ าหมายการดูแลกลุ่ม
ควำมรู ้ ข้อมูล) ของทุกภำค
เปราะบางตามบริบทของพื้ นที่
ส่วนที่เกี่ยวข้องในกำร
4.ทุกอาเภอมีการประเมินตนเองตาม
ขับเคลื่อนประเด็นฯ กำรพัฒนำ
แบบการประเมินUCCARE และวางแผน คุณภำพชีวิตประชำชนและดูแล
การพัฒนาร่วมกับจังหวัด
กลุ่มเปรำะบำง

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน

1.มีกำรติดตำมเสริมพลัง
และประเมินผลกำร
ดำเนิ นงำนพัฒนำคุณภำพ
ชีวิตประชำชนและดูแลกลุ่ม
เปรำะบำง โดยกำรติดตำม
เสริมพลังของทีมเสริมพลัง
ระดับจังหวัดและเขต

1.อำเภอมีกำรดำเนิ นงำน
และผ่ำนเกณฑ์กำร
ประเมินกำรพัฒนำ
คุณภำพชีวิตที่มีคุณภำพ
ร้อยละ 75

2.พชอ.ที่มีคุณภำพดูแล
คุณภำพชีวิตกลุ่ม
เปรำะบำง

เขตสุขภาพที่ 6 ประกอบด้วย 8 จังหวัด
69 อาเภอ ทุกอาเภอได้ดาเนินการ
➢ มีคำสัง่ คณะกรรมกำร พชอ.
➢ คัดเลือกประเด็นสำคัญตำมบริบทของพื้ นที่
เกี่ยวกับกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต อย่ำงน้อย 2
ประเด็น
➢ มีกำรกำหนดเป้ ำหมำยกำรดูแลกลุ่มเปรำะบำง
ตำมบริบทของพื้ นที่
➢ ทุกอำเภอมีกำรประเมินตนเองตำมแบบกำร
ประเมินUCCARE และวำงแผนกำรพัฒนำร่วมกับ
จังหวัด

4. อัตราการเพิ่มขึ้นของจานวนสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่
ได้รบั มาตรฐานการท่องเที่ยว

เขตสุขภาพที่ จานวนสถานประกอบการเพื่อ จานวนที่เพิ่มขึ้ นของสถาน
6
สุขภาพที่เปิ ดให้บริการตาม ประกอบการเพื่อสุขภาพ ที่ได้
มาตรการผ่อนปรนในช่วงที่มี มาตรฐานท่องเทีย่ วในพื้ นที่
การระบาดของโรคโควิด 19
ท่องเที่ยวเป้ าหมาย ใน
ในปี งบประมาณ 2563
ปี งบประมาณ 2564
(ไตรมาส 1)

จังหวัด
ชลบุรี

204 แห่ง

เพิ่มขึ้นร้อยละ 5

จานวนสถาน
ประกอบการเพื่อ
สุขภาพที่ได้มาตรฐาน
ท่องเที่ยว

86 แห่ง

เพิ่มขึ้ น

(ดำเนิ นกำรประเมินตนเอง และ
ได้รบั กำรลงตรวจจำกเจ้ำหน้ำที่)

ร้อยละ 40.19
ข้อมูลจาก สานักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2563

5. สถานที่กกั กันตัวตามที่รฐั กาหนด(AHQ/WQ) ได้มาตรฐานตามเกณฑ์
การรับชาวต่างชาติเพิ่มขึ้น

เพิ่มขึ้นร้อยละ 5

สถานกักกันตัวตามที่รฐั กาหนด เขตสุขภาพที่ 6
SQ
จังหวัด
ชลบุรี
ระยอง
จันทบุรี
ตรำด
สมุทรปรำกำร
ฉะเชิงเทรำ
ปรำจีนบุรี
สระแก้ว
รวมเขต 6

จานวน
(แห่ง)
13
3
16

ASQ
รองรับได้
(เตียง)
4,447
645
5,092

จานวน
(แห่ง)
11
11

ALQ
รองรับได้
(เตียง)
5,466
5,466

จานวน
(แห่ง)
10
1
11

LQ
รองรับได้
(เตียง)
897
96
993

จานวน (แห่ง)
1
1
5
1
1
1
1
11

เขตสุขภำพที่ 6 มี สถำนกักนั ตัวตำมที่รฐั กำหนดดังนี้
➢ State Quarantine (SQ) จำนวน 13 แห่ง รองรับได้ 5,092 เตียง
➢ Alternative State Quarantine (ASQ) จำนวน 11 แห่ง รองรับได้ 5,466 เตียง
➢ Alternative Local Quarantine(ALQ) จำนวน 11 แห่ง รองรับได้ 933 เตียง
➢ Local Quarantine (LQ) จำนวน 11 แห่ง รองรับได้ 545 เตียง
➢ Alternative Hospital Quarantine (AHQ) ทั้งหมดจำนวน 37 แห่ง
*AHQ ปี 2563 มี 34 แห่ง ปี 2564 เพิ่มขึ้ นจานวน 3 แห่ง คิดเป็ นร้อยละ 8.82*

AHQ

รองรับได้
(เตียง)
130
72
158
6
40
39
100
545

WQ
รองรับได้ จานวน
รองรับได้
จานวน (แห่ง)
(เตียง)
(แห่ง)
(เตียง)
9
10
2
1
8
4
2
1
37
ข้อมูลจาก สคร.6 ณ วันที่ 8 ธ.ค. 2563
ข้อมูลจากเว็บไซต์กรมสบส. ณ วันที่ 21 ธ.ค. 2563

หมายเหตุ :
➢ AHQ (Alternative Hospital Quarantine) สถานกักกัน
ในโรงพยาบาลทางเลือก
➢ WQ (Wellness Quarantine) สถานกักกันในกิจการ
เพื่อสุขภาพ

6. ร้อยละของหน่วยบริการสาธารณสุขที่มีการจัดบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์
แบบบูรณาการ

ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 50

เกณฑ์การประเมินปี 2564

เขตสุขภาพที่ 6 มีคลินิกกัญชาทางการแพทย์ จานวน 20 แห่ง ร้อยละ 27.39
4 แห่ง
รพ.สป (ร้อยละ 33.33)
รพ.เอกชน (ร้อยละ 9.52)
รพ.สมุทรปราการ/
รพ.บางพลี/รพ.จุฬารัตน์
3/ รพ.จุฬารัตน์ 9

2 แห่ง
(ร้อยละ 18.18)
รพ.พุทธโสธร/
รพ.ราชสาส์น

2 แห่ง
(ร้อยละ 22.22)
รพ.อรัญประเทศ/
รพร.สระแก้ว
4 แห่ง (ร้อยละ 33.33)
รพ.พระปกเกล้า/
รพ.ขลุง/
รพ.มะขาม/
รพ.แก่งห่างแมว

2 แห่ง (ร้อยละ 25)
รพ.ชลบุรี/
รพ.บางละมุง

3 แห่ง (ร้อยละ 33.33)
รพ.ระยอง/
รพ.แกลง/
รพ.เฉลิมพระเกียรติฯ

2 แห่ง (ร้อยละ 28.57)
รพ.เจ้าพระยาฯ/
รพ.กบินทร์บุรี

1 แห่ง
(ร้อยละ14.28)
รพ.ตราด

รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน

1.มีแนวทำงกำร
จัดบริกำรคลินิก
กัญชำทำงกำรแพทย์
แบบบูรณำกำร
2. มีกำรพัฒนำ
หลักสูตรกำรอบรม
ควำมรู ้ กำร
จัดบริกำรคลินิก
กัญชำทำงกำรแพทย์
แบบบูรณำกำร
*รายงานโดยกรม
ต่างๆที่รบั ผิดชอบ*

1. มีกำรจัดบริกำรคลินิก
กัญชำทำงกำรแพทย์แบบ
บูรณำกำรใน รพ.สังกัด
สำนักงำนปลัดกระทรวง
สำธำรณสุข
2. ผูใ้ ห้บริกำร ได้รบั กำร
อบรมควำมรูใ้ นกำร
จัดบริกำรคลินิกกัญชำทำง
กำรแพทย์แบบบูรณำกำร
3. มีระบบสำรสนเทศ
สนับสนุ นคลินิกบูรณำกำร
ลดควำมซ้ำซ้อน
4. มีแผนกำรเปิ ดคลินิก
กัญชำทำงกำรแพทย์แบบ
บูรณำกำร

1.มีกำรจัดบริกำรคลินิก
กัญชำทำงกำรแพทย์
แบบบูรณำกำรใน รพ.
สังกัดสำนักงำน
ปลัดกระทรวง
สำธำรณสุข ร้อยละ 30
2. มีกำรจัดบริกำรคลินิก
กัญชำทำงกำรแพทย์
แบบบูรณำกำรใน รพ.
สังกัดกรมวิชำกำร
กระทรวงสำธำรณสุข
ร้อยละ 30

1. มีกำรจัดบริกำรคลินิก
กัญชำทำงกำรแพทย์แบบ
บูรณำกำร
➢ รพ.สังกัดสำนักงำน
ปลัดกระทรวง
สำธำรณสุข
ร้อยละ 50
➢ รพ.สังกัดกรมวิชำกำร
กระทรวงสำธำรณสุข
กลุ่มภำรกิจด้ำน
พัฒนำกำรแพทย์
ร้อยละ 50
➢ ถำนพยำบำล
ภำคเอกชน เขต
สุขภาพละ 1 แห่ง

2 จังหวัด
7. เมืองสมุนไพรได้รบั การพัฒนาด้านเกษตร วัตถุดิบสมุนไพร อุตสาหกรรมสมุนไพรการ
(ปราจีนบุรี/จันทบุรี)
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงามและการแพทย์แผนไทยผ่านเกณฑ์การประเมิน
เป้ าหมายไตรมาสที่ 1 รอบ 3 เดือน

ผลการดาเนินงาน

1. มีแนวทำงกำรส่งเสริมและให้คำปรึกษำแก่ผูป้ ระกอบกำร
สมุนไพรภำยในจังหวัดคลัสเตอร์อุตสำหกรรมฯ

จังหวัดปราจีนบุรี : มีประเด็นในกำรส่งเสริมและให้คำปรึกษำ ในหัวข้อดังต่อไปนี้
1.1 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรธุรกิจ 1.2 ด้ำนกำรพัฒนำธุรกิจ และต่อยอดเชิงพำณิชย์ 1.3 ด้ำนกำรผลิต
1.4 ด้ำนกำรประชำสัมพันธ์และกำรตลำด 1.5 ด้ำนกำรพัฒนำองค์ควำมรูใ้ นกำรผลิตที่ได้มำตรฐำน
1.6 ด้ำนกฎหมำย 1.7 ด้ำนกำรรับรองคุณภำพผลิตภัณฑ์สมุนไพร
1.8 ด้ำนข้อมูลวิชำกำรสนับสนุ นระบบกำรขึ้ นทะเบียนยำแผนไทยและกล่ำวอ้ำงทำงสุขภำพสมุนไพรไทย
จังหวัดจันทบุรี : มีศนู ย์ให้คำปรึกษำผูป้ ระกอบกำรสมุนไพร

2. มีฐำนข้อมูลผูป้ ระกอบกำร/โรงงำนอุตสำหกรรมสมุนไพร
ภำยในจังหวัดคลัสเตอร์อุตสำหกรรมฯ

จังหวัดปราจีนบุรี
➢ โรงงำนอุตสำหกรรมสมุนไพร จำนวน 2 แห่ง
➢ วิสำหกิจชุมชนผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพร จำนวน 224 แห่ง
จังหวัดจันทบุรี
➢ มีสถำนประกอบกำรผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพร 232 แห่ง

3. มีแผนปฏิบตั ิกำรงำนวิจยั กำรนำสมุนไพรที่มีศกั ยภำพ
เอกลักษณ์ของจังหวัดสู่กำรพัฒนำเพื่อต่อยอดเชิงพำณิชย์

จังหวัดปราจีนบุรี : มีแผนปฏิบตั ิกำรงำนวิจยั สมุนไพรและตำรับยำที่นำมำพัฒนำเป็ นผลิตภัณฑ์จำนวน 2 รำยกำร
➢ โครงกำรเพิ่มมูลค่ำของเพชรสังฆำตด้วยหลักฐำนเชิงประจักษ์:กำรศึกษำประสิทธิภำพของสมุนไพรเพชรสังฆำตต่อกำร
ชะลอกำรลดลงของมวลกระดูกในหญิงวัยหมดประจำเดือน (post-menopausal women)
➢ โครงกำรศึกษำประสิทธิผลและควำมปลอดภัยของตำรับกลีบบัวแดงในผูท้ ี่มีอำกำรนอนไม่หลับ
จังหวัดจันทบุรี : มีแผนปฏิบตั ิกำร 11 ผลิตภัณฑ์

1,062,930
ครอบครัว

8. ครอบครัวมีความรอบรูด้ า้ นสุขภาพ

ผลการดาเนินงาน
จังหวัด

เกณฑ์การประเมินปี 2564
รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน
212,585
ครอบครัว
ร้อยละ 20

รอบ 9 เดือน
-

รอบ 12 เดือน
850,344
ครอบครัว
ร้อยละ 25.30

เป้ าหมาย
ปี 2564
(มาตรา33)

10 ล้าน
BSE
ครอบครัวฯ Application

รวม

ร้อยละ

H4U

การตรวจ
สุขภาพใน
สปก.

ชลบุรี

328,275

20,546

11

341

0

20,557

6.26

ระยอง

195,166

11,213

3

807

0

11,216

5.75

จันทบุรี

16,093

10,000

521

676

0

10,521

65.38

ตรำด

7,103

17,517

10

588

0

สมุทรปรำกำร 338,779

11,115

8

668

0

17,527 246.75
11,123 3.28

ฉะเชิงเทรำ

103,885

14,013

5

903

0

14,018

13.49

ปรำจีนบุรี

63,632

11,102

496

668

0

11,598

18.23

สระแก้ว

9,995

6,003

3

798

0

6,006

เขต 6

1,062,930

101,509

1,057

5,449

0

60.09
108,015 10.16

ข้อมูล ณ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563

8 จังหวัด

9. สถานประกอบการปรับปรุงผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

ตลาดนัด น่าซื้อ (Healthy Market)
รวม 9 แห่ง

ผลการดาเนินงาน
➢ ศูนย์อนำมัยที่ 6 ได้จดั ประชุมชี้ แจงและประสำน นโยบำยร่วมกับเขตสุขภำพ
และสำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด 8 จังหวัด ในวันที่ 5 - 6 ตุลำคม 2564
โดยได้ชแจงแผนกำรด
ี้
ำเนิ นงำนตำมนโยบำยสำคัญของกระทรวงสำธำรณสุข
ปี งบประมำณ พ.ศ. 2564 ประเด็น สุขภำพดีวิถีใหม่ : สถำนประกอบกำร
ปรับปรุงผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำน ตลำดนัด น่ ำซื้ อ (Healthy Market) และอำหำร
ริมบำทวิถี (Street Food Good Health) ซึ่งได้ประสำนกับจังหวัดให้คดั เลือก
พื้ นที่ตน้ แบบในกำรดำเนิ นกำรดังกล่ำว จังหวัดละ 1 แห่ง รวมทั้งได้ชแจงเกณฑ์
ี้
กำรประเมินและกำรรำยงำนผลกำรดำเนิ นงำนในแต่ละไตรมำส
➢ ในไตรมำสแรก สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดได้รำยงำนผลกำรดำเนิ นงำนใน
กำรคัดเลือกพื้ นที่ตน้ แบบในส่วนของตลำดนัด น่ ำซื้ อ (Healthy Market) และ
อำหำรริมบำทวิถี (Street Food Good Health) จังหวัดละ 1 แห่ง ให้ศนู ย์
อนำมัย และได้มีกำรประชุมร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
ผูป้ ระกอบกำร เพื่อชี้ แจงแนวทำงกำรดำเนิ นงำนและเกณฑ์กำรประเมินและ
พัฒนำยกระดับมำตรฐำนอำหำรริมบำทวิถี (Street Food Good Health)
และตลำดนัดน่ ำซื้ อ

อาหารริมบาทวิถี
(Street Food Good Health) รวม 8 แห่ง
จังหวัด

ชื่อตลาดนัด

ชื่อพื้ นที่จดั บริการอาหารริมบาทวิถี

ชลบุรี

ตลำดนัดรถไฟ ซอย 11
ตลำดนัด ซอย 9

ถนนคนเดินบำงแสน (Bangsaen Walking Street)

ระยอง

ตลำดนัดหนองโพรง

ตลำดถนน ยมจินดำ

จันทบุรี

ตลำดนัดเซนทริค

ชุมชนขนมแปลก

ตรำด

ตลำดนัดวัดคลองใหญ่

ถนนคนเดิน กล้ำคิด กล้ำทำ กล้ำแสดงออก เทศบำลตำบล
คลองใหญ่

สมุทรปรำกำร

ตลำดนัดแบล็ค มำร์เก็ต

ถนนอำหำรตลำดรำชำ

ฉะเชิงเทรำ

ตลำดนัดวิสำหกิจชุมชน

ตลำดโต้รุ่งเทศบำลบำงคล้ำ

ปรำจีนบุรี

ตลำดนัด 304 พลำซ่ำ

ตลำดโต้รุ่งชำยน้ ำ

สระแก้ว

ตลำดนัดหัวมุมอรัญประเทศ

ถนนคนเดินเทศบำลเมืองอรัญญประเทศ (Aran walking street)

10. ทุกจังหวัดสามารถควบคุมสถานการณ์โรคติดเชื้ อไวรัส โคโรนา 2019
ให้สงบได้ภายใน 21-28 วัน
จังหวัด

8 จังหวัด

เหตุการณ์ (Event) การระบาดของโรคติดเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019 ที่จงั หวัดสามารถควบคุมให้สงบได้ภายใน 21-28 วัน
Cluster

ผูป้ ่ วยรายแรก

ควบคุมให้สงบตามเกณฑ์ได้ภายใน 21-28 วัน
นับตั้งแต่ได้รบั รายงานผูป้ ่ วยรายแรก

ผูป้ ่ วยรายสุดท้าย

จำนวน 4 เหตุกำรณ์
➢ Cluster สมุทรสำคร
➢ Cluster ระยอง
➢ Cluster ชลบุรี
➢ Cluster จันทบุรี

วันที่ 23 ธันวำคม 2563
วันที่ 26 ธันวำคม 2563
วันที่ 28 ธันวำคม 2563
วันที่ 30 ธันวำคม 2563

วันที่ 29 ธันวำคม 2563
ยังคงพบผูป้ ่ วยรำยใหม่เกิดขึ้ นอย่ำงต่อเนื่ อง
ยังคงพบผูป้ ่ วยรำยใหม่เกิดขึ้ นอย่ำงต่อเนื่ อง
วันที่ 31 ธันวำคม 2563

ควบคุมให้สงบได้ภำยใน 7 วัน
ควบคุมให้สงบได้ภำยใน 2 วัน

ระยอง

จำนวน 1 เหตุกำรณ์

วันที่ 24 ธันวำคม 2563

ยังคงพบผูป้ ่ วยรำยใหม่เกิดขึ้ นอย่ำงต่อเนื่ อง

-

จันทบุรี

จำนวน 2 เหตุกำรณ์
➢ Cluster ระยอง
➢ Cluster จันทบุรี

วันที่ 28 ธันวำคม 2563
วันที่ 31 ธันวำคม 2563

ยังคงพบผูป้ ่ วยรำยใหม่เกิดขึ้ นอย่ำงต่อเนื่ อง
ยังคงพบผูป้ ่ วยรำยใหม่เกิดขึ้ นอย่ำงต่อเนื่ อง

-

จำนวน 2 เหตุกำรณ์
➢ Cluster ระยอง
➢ Cluster ตรำด

วันที่ 29 ธันวำคม 2563
วันที่ 31 ธันวำคม 2563

วันที่ 30 ธันวำคม 2563
ยังคงพบผูป้ ่ วยรำยใหม่เกิดขึ้ นอย่ำงต่อเนื่ อง

ควบคุมให้สงบได้ภำยใน 2 วัน
-

จำนวน 4 เหตุกำรณ์
➢ Cluster สมุทรสำคร
➢ Cluster ระยอง
➢ Cluster ชลบุรี
➢ Cluster สมุทรปรำกำร

วันที่ 19 ธันวำคม 2563
วันที่ 28 ธันวำคม 2563
วันที่ 30 ธันวำคม 2563
วันที่ 28 ธันวำคม 2563

วันที่ 31 ธันวำคม 2563
วันที่ 31 ธันวำคม 2563
วันที่ 30 ธันวำคม 2563
ยังคงพบผูป้ ่ วยรำยใหม่เกิดขึ้ นอย่ำงต่อเนื่ อง

ควบคุมให้สงบได้ภำยใน 13 วัน
ควบคุมให้สงบได้ภำยใน 4 วัน
ควบคุมให้สงบได้ภำยใน 1 วัน
-

ชลบุรี

ตรำด

สมุทรปรำกำร

10. ทุกจังหวัดสามารถควบคุมสถานการณ์โรคติดเชื้ อไวรัส โคโรนา 2019
ให้สงบได้ภายใน 21-28 วัน (ต่อ)
จังหวัด

8 จังหวัด

เหตุการณ์ (Event) การระบาดของโรคติดเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019 ที่จงั หวัดสามารถควบคุมให้สงบได้ภายใน 21-28 วัน
Cluster

ผูป้ ่ วยรายแรก

ผูป้ ่ วยรายสุดท้าย

ควบคุมให้สงบตามเกณฑ์ได้ภายใน 21-28 วัน
นับตั้งแต่ได้รบั รายงานผูป้ ่ วยรายแรก

จำนวน 2 เหตุกำรณ์
➢ Cluster สมุทรสำคร
➢ Cluster สมุทรปรำกำร

วันที่ 22 ธันวำคม 2563
วันที่ 30 ธันวำคม 2563

วันที่ 24 ธันวำคม 2563
วันที่ 31 ธันวำคม 2563

ควบคุมให้สงบได้ภำยใน 3 วัน
ควบคุมให้สงบได้ภำยใน 2 วัน

ปรำจีนบุรี

จำนวน 1 เหตุกำรณ์

วันที่ 22 ธันวำคม 2563

วันที่ 22 ธันวำคม 2563

ควบคุมให้สงบได้ภำยใน 1 วัน

สระแก้ว

จำนวน 2 เหตุกำรณ์
➢ Cluster ชลบุรี
➢ Cluster จันทบุรี

วันที่ 30 ธันวำคม 2563
วันที่ 31 ธันวำคม 2563

วันที่ 30 ธันวำคม 2563
วันที่ 31 ธันวำคม 2563

ควบคุมให้สงบได้ภำยใน 1 วัน
ควบคุมให้สงบได้ภำยใน 1 วัน

ฉะเชิงเทรำ

เหตุการณ์ (Event) การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เขตสุขภาพที่ 6
ที่ได้รบั แจ้งทั้งหมด จานวน 6 เหตุการณ์ ได้แก่
1. Cluster สุมทรสาคร 2. Cluster ระยอง 3. Cluster ชลบุรี
4. Cluster จันทบุรี
5. Cluster ตราด 6. Cluster สมุทรปราการ

*ยังติดตามไม่ครบ 28 วัน นับตั้งแต่ได้รบั รายงานผูป้ ่ วยรายแรก*

11. อัตราป่ วยตายของผูป้ ่ วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของเขตสุขภาพที่ 6

ต ่ากว่าร้อยละ 1.6

เกณฑ์การประเมินปี 2564 เขตสุขภาพที่ 6
รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน

-

< ร้อยละ 1.60

< ร้อยละ 1.60

< ร้อยละ 1.60

ผูป้ ่ วย : 2
เสียชีวิต : 0
ผูป้ ่ วย : 12
เสียชีวิต : 0

ผูป้ ่ วย : 0
เสียชีวิต : 0

ผูป้ ่ วย : 57
เสียชีวิต : 0

อัตราป่ วยตาย
COVID-19

ผูป้ ่ วย : 15
เสียชีวิต : 0

ผูป้ ่ วย : 208
เสียชีวิต : 1

ผูป้ ่ วย : 283
เสียชีวิต : 1

ผูป้ ่ วย : 4
เสียชีวิต : 0

ข้อมูลผูป้ ่ วยยืนยันเขตสุขภาพที่ 6
ตัง้ แต่ 1 ต.ค. 63 ถึง 31 ธ.ค. 63
พบว่าเขตสุขภาพที่ 6 พบผูป้ ่ วย
ยืนยันทั้งหมด จานวน 581 ราย
เสียชีวิต 2 ราย (จังหวัดชลบุรี 1 ราย
และจังหวัดระยอง 1 ราย)
อัตราป่ วยตาย เท่ากับ 0.34

ข้อมูลจาก สคร.6 ณ วันที่ 8 ม.ค.64

12. ร้อยละของเขตสุขภาพที่มีนวัตกรรมการจัดการบริการสุขภาพ

นวัตกรรมการจัดการบริการสุขภาพ
รอบ 3 เดือน

NCD By R6

ผลการดาเนินงาน

1.นำเสนอแผนงำน/โครงกำร
พัฒนำนวัตกรรมกำรบริหำรและ
กำรจัดบริกำรสุขภำพในเขต
สุขภำพ

นำเสนอแผนงำน ระบบบริกำรก้ำวหน้ำ : นวัตกรรมกำรจัดกำรบริกำรสุขภำพ (InnovativeHealthcare Management) ของเขต
สุขภำพที่ 6 ชื่อนวัตกรรม New Care Design by R6 : NCD by R6 ผ่ำนคณะกรรมกำรเขตสุขภำพที่ 6 เมื่อวันที่ 17 ธันวำคม
2563 และมีกำรสื่อสำรผ่ำนผูร้ บั ผิดชอบงำนในระดับจังหวัด ทั้ง 8 จังหวัด

2.นำเสนอระบบและกลไก
ขับเคลื่อนกำรพัฒนำนวัตกรรม
กำรบริหำรและ
กำรจัดบริกำรสุขภำพในเขต
สุขภำพ

ขับเคลื่อนกำรพัฒนำนวัตกรรมกำรบริหำรและกำรจัดบริกำรสุขภำพ ในระดับเขตสุขภำพ
1) ผ่ำน คณะกรรมกำรเขตสุขภำพที่ 6 และคณะกรรมกำรพัฒนำระบบบริกำรสุขภำพ(Service Plan)ระดับเขตสุขภำพ
สำขำโรคไม่
2) พัฒนำศักยภำพผูเ้ กี่ยวข้องในกำรดำเนิ นงำนพัฒนำนวัตกรรม ได้แก่ คณะทำงำน อสม.
3) มีกำรสนับสนุ นทรัพยำกรดำเนิ นกำร ทั้งในด้ำน คน งบประมำณ วัสดุอุปกรณ์ ทั้งจำกภำครัฐ และ ท้องถิ่ น
4)กำรนิ เทศงำน และแลกเปลี่ยนเรียนรูว้ ิธีกำรทำงำน สื่อสำรผ่ำนทำงระบบออนไลน์

3.นำเสนอระบบกำกับติดตำม
และประเมินผล

-มีระบบกำกับติดตำม และประเมินผล ทุก 3 เดือน ผ่ำน Web Health Manager ซึ่งผูร้ บั ผิดชอบระดับเขตสุขภำพ ระดับ
จังหวัด ระดับอำเภอ ระดับโรงพยำบำล และโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพตำบล สำมำรถเข้ำถึงข้อมูลของหน่ วยบริกำรได้ และ
บูรณำกำรร่วมกับกำรนิ เทศติดตำมประเมินกำรดำเนิ นงำนควบคุมโรคโรคไม่ติดต่อเรื้ อรัง
-มีกำรคืนข้อมูล/กำกับ ติดตำม รำยงำนควำมก้ำวหน้ำผลกำรดำเนิ นงำนรำยเดือน พร้อมนำเสนอกำรดำเนิ นงำนและ
แลกเปลี่ยนเรียนรูร้ ่วมวิเครำะห์ปัญหำ ผ่ำนคณะกรรมกำรและคณะทำงำนป้ องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้ อรัง (NCD Board) ทุก
ไตรมำส (3เดือน)

ร้อยละ 100

13. จานวนส่วนราชการและหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน
การตรวจสอบภายในการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

ร้อยละ 75

สานักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั ่วไป โรงพยาบาลชุมชน จะต้อง
ดาเนินการจัดวางระบบการควบคุมภายใน ให้เป็ นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบตั ิ การ
ควบคุมภายในสาหรับหน่วยงานของรัฐ ที่กระทรวงการคลังและกระทรวงสาธารณสุขกาหนด
โดยประเมินตามเกณฑ์การประเมินตั้งแต่ระดับที่ 1 – 5 ดังนี้
ระดับ
1

2

3

4

5

เกณฑ์การประเมิน

คะแนน

มีกำรกำหนดผูร้ บั ผิ ดชอบในกำรจัดวำงระบบ กำรควบคุมภำยในและผูต้ ิ ดตำม
ประเมินผลระบบควบคุมภำยใน
ดำเนิ นกำรจัดวำงระบบกำรควบคุมภำยในครบ ทุกส่วนงำนย่อยและหน่ วยงำนของรัฐ
โดยปฏิบตั ิตำมมำตรฐำนและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงกำรคลังและกระทรวงสำธำรณสุข
กำหนด
จัดทำรำยงำนทุกระดับโดยปฏิบตั ิตำมมำตรฐำนและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงกำรคลัง
และกระทรวงสำธำรณสุขกำหนดได้อย่ำงครบถ้วนถูกต้องทันเวลำ
มีก ำรนำระบบกำรควบคุ มภำยในที่ ไ ด้ดำเนิ นกำรไปสู่ ก ำรปฏิ บัติอย่ำงครบถ้วน
ถูกต้อง เพื่อให้กำรดำเนิ นงำนมีประสิทธิภำพ ประสิทธิผล และบรรลุวตั ถุ ประสงค์ที่
กำหนด
มีกำรติดตำมประเมินผลระบบกำรควบคุมภำยใน อย่ำงน้อยปี ละ 1 ครั้ง และมีกำร
ปรับปรุงระบบกำรควบคุมภำยในให้เป็ นปั จจุบนั อยูเ่ สมอ

1
1

หมายเหตุ :
1

1.ค่ำคะแนนแต่ละระดับ = คิดเป็ นร้อยละ 20

1

2.ประเมิ นตำมกระดำษทำกำรตรวจสอบและประเมิ นผลระบบกำร
ควบคุมภำยในสำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด (AI๐๒)

1

3.ประเมิ นตำมกระดำษทำกำรตรวจสอบและประเมิ นผลระบบกำร
ควบคุมภำยในโรงพยำบำล(AI๐๓)

หมายเหตุ : จะมีการลงประเมินพื้นที่ในไตรมาสที่ 2-4

