สรุปผลการดาเนินงานตัวชี้วัด
ตามคารับรองการปฏิบตั ริ าชการ
ผูต้ รวจราชการและสาธารณสุขนิเทศก์
เขตสุขภาพที่ 6 ปี งบประมาณ 2564
ไตรมาส 2 (ตุลาคม 2563-มีนาคม 2564)

สรุปผลการดาเนินงานตัวชี้ วัดตามคารับรองการปฏิบตั ริ าชการ ผูต้ รวจราชการและสาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 6
ปี งบประมาณ 2564 ไตรมาส 2 (ต.ค.63-มี.ค.64)
ลาดับ

ชื่อตัวชี้ วัด

เกณฑ์เป้ าหมาย

ผลการดาเนินงานไตรมาส 1

5,826,132 คน

1,927,074 คน ร้อยละ 33.08

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

179 ทีม ร้อยละ 30.09

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 42.16

5

สถำนที่กกั กันตัวตำมที่รฐั กำหนด(AHQ/WQ) ได้มำตรฐำนตำมเกณฑ์กำรรับชำวต่ำงชำติเพิ่มขึ้ น

เพิ่มขึ้ นร้อยละ 5

4 แห่ง เพิ่มขึ้ นร้อยละ 11.76

ไม่นอ้ ยกว่ำร้อยละ 50

สังกัดสป. ร้อยละ 31.51 /
สังกัดกรมฯ ร้อยละ 16.67/เอกชน 2 แห่ง

2 จังหวัด (ปรำจีนบุรี/จันทบุรี)

มีการรายงานข้อมูลการซื้ อขายของผูป้ ระกอบการ
โรงงานอุตสาหกรรมสมุนไพร

702,479 ครอบครัว

148,139 ครอบครัว คิดเป็ นร้อยละ 21.09

6

ร้อยละของหน่ วยบริกำรสำธำรณสุขที่มีกำรจัดบริกำรคลินิกกัญชำทำงกำรแพทย์แบบบูรณำกำร

7

เมืองสมุนไพรได้รบั กำรพัฒนำด้ำนเกษตร วัตถุดิบสมุนไพร อุตสำหกรรมสมุนไพรกำรท่องเที่ยวเชิงสุขภำพ ควำมงำม
และกำรแพทย์แผนไทยผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน

8

ครอบครัวมีควำมรอบรูด้ ำ้ นสุขภำพ

9

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

มีการประเมินสถานประกอบการตามเกณฑ์
มาตรฐานผ่าน และกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู ้
ประเมินติดตามให้คาแนะนา

8 จังหวัด
8 จังหวัด
8 จังหวัด ร้อยละ 100

ควบคุมได้ 26 จาก 30 เหตุการณ์ ร้อยละ 86.67

ตำ่ กว่ำร้อยละ 1.6

อัตราป่ วยตาย เท่ากับ 0.15

10

ทุกจังหวัดสำมำรถควบคุมสถำนกำรณ์โรคติดเชื้ อไวรัส โคโรนำ 2019 ให้สงบได้ภำยใน 21-28 วัน

11

อัตรำป่ วยตำยของผูป้ ่ วยโรคติดเชื้ อไวรัสโคโรนำ 2019 ของเขตสุขภำพที่ 6

12

ร้อยละของเขตสุขภำพที่มีนวัตกรรมกำรจัดกำรบริกำรสุขภำพ

ร้อยละ 100

นาแผนงาน/โครงการ นวัตกรรมไปใช้จริงในพื้ นที่
และมีการกากับติดตาม

13

จำนวนส่วนรำชกำรและหน่ วยงำนสังกัดกระทรวงสำธำรณสุขผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินกำรตรวจสอบภำยในกำรควบคุม
ภำยในและกำรบริหำรควำมเสี่ยง

ร้อยละ 75

29 แห่ง ร้อยละ 34.52

1.จานวนประชาชนที่มีรายชื่ออยูใ่ นหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิที่มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว
หรือแพทย์ที่ผ่านการอบรมและคณะ ผูใ้ ห้บริการสุขภาพปฐมภูมิ
จังหวัด

ในเขตสุขภาพที่ 6 ดาเนินการ
ขึ้ นทะเบียน ประชาชนที่มีรายชื่ออยู่
ในหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่าย
หน่วยบริการปฐมภูมิ ที่มีแพทย์เวชศาสตร์
ครอบครัวหรือแพทย์ที่ผ่านการอบรมและ
คณะผูใ้ ห้บริการปฐมภูมิ โดยมีจานวน

ประชาชนที่มีแพทย์เวชศาสตร์
ครอบครัวดูแลประชาชนตามหลัก
เวชศาสตร์ครอบครัว

ร้อยละ 33.08

จานวนประชากรทั้งหมด
จานวนประชาชนที่มีแพทย์เวชศาสตร์
(แหล่งข้อมูลประชากรสานักบริหารงานทะเบียน ครอบครัวดูแลประชาชนตามหลักเวช
สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ศาสตร์ครอบครัว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)

ร้อยละ

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

312,471

43.39

ปรำจีนบุรี

410,179

206,173

50.26

สระแก้ว

571,880

176,999

30.95

เขต 6

5,826,223

1,927,074

33.08

สมุทรปรำกำร

ข้อมูลณ วันที่ 2 เมษายน 2564

2. การจัดตั้งหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการสุขพปฐมภูมิ

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

ผลการลงทะเบียนหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการ ตามพรบ.ระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ.2562

จังหวัด

ชลบุรี
ระยอง
จันทบุรี
ตรำด
สมุทรปรำกำร
ฉะเชิงเทรำ
ปรำจีนบุรี
สระแก้ว

จานวนประชากร จานวนทีม จานวนทีมที่
ร้อยละ
ทั้งหมด
ทัง้ หมด ขึ้ นทะเบียน

ครอบคลุม
ประชากร

ร้อยละ

1,311,619
686,127
528,342
229,867
1,335,292
917,009
494,680

133
69
49
23
106
65
42

36
17
20
8
33
28
21

27.06
26.64
40.82
34.78
31.13
43.08
50

355,025
169,046
215,650
79,954
415,704
395,019
247,340

27.07
24.64
40.82
34.78
31.13
43.08
50

571,880

54

16

29.63

169,446

29.63

เขตสุขภาพที่ 6 มีหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่าย
หน่วยบริการปฐมภูมิ ที่ขึ้นทะเบียน ตาม พรบ.ระบบ
สุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. 2562 ประจาปี งบประมาณ
2563 ทั้งสิ้ น 179 ทีม คิดเป็ นร้อยละ

30.09 ครอบคลุมประชากรร้อยละ 33.09

เขต 6

5,872,816

541

179

30.09 1,943,131 33.09
ข้อมูลณ วันที่ 2 เมษายน 2564

3. ร้อยละของอาเภอผ่านเกณฑ์การประเมินการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มีคณ
ุ ภาพ ร้อยละ 75

เกณฑ์การประเมินปี 2564
รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

1. มีคณะทางานตามประเด็น
วางแผนแนวทางในการ
ขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนา
2. มีกำรประชุมคัดเลือกประเด็นสำคัญตำม
คุณภาพชีวิตตามที่พื้นที่
บริบทของพื้ นที่เกี่ยวกับกำรพัฒนำคุณภำพ
กาหนด
ชีวิต อย่ำงน้อย 2 ประเด็น เพื่อวำงแผนกำร
2. มีการบริหารจัดการบูรณา
พัฒนำหรือแก้ไขปั ญหำ
การทรัพยากร(คน เงิน ของ
3 มีกำรกำหนดเป้ ำหมำยกำรดูแลกลุ่ม
ความรู ้ ข้อมูล) ของทุกภาค
เปรำะบำงตำมบริบทของพื้ นที่
ส่วนที่เกี่ยวข้องในการ
4.ทุกอำเภอมีกำรประเมินตนเองตำมแบบ ขับเคลื่อนประเด็นฯ การ
กำรประเมินUCCARE และวำงแผนกำร
พัฒนาคุณภาพชีวิต
พัฒนำร่วมกับจังหวัด
ประชาชนและดูแลกลุ่ม
เปราะบาง
1. มีคำสัง่ คณะกรรมกำรพัฒนำคุณภำพ
ชีวิตระดับอำเภอที่เป็ นปั จจุบนั

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
➢ ทุกอำเภอมีคณะทำงำนตำมประเด็นวำงแผน
แนวทำงในกำรขับเคลื่อนประเด็นกำรพัฒนำ
คุณภำพชีวิตตำมที่พนที
ื้ ่กำหนด
➢ ทุกอำเภอมีมีกำรบริหำรจัดกำรบูรณำกำร
ทรัพยำกร (คน เงิน ของ ควำมรู ้ ข้อมูล)ของทุก
ภำคส่วนที่เกี่ยวข้องในกำรขับเคลื่อนประเด็นที่
คัดเลือก ในกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตประชำชนและ
กลุ่มเปรำะบำง

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 1-2)

จังหวัด
ชลบุรี

204 แห่ง

86 แห่ง
(ดำเนิ นกำรประเมินตนเอง และ
ได้รบั กำรลงตรวจจำกเจ้ำหน้ำที่)

เพิ่มขึ้นร้อยละ 5

จานวนสถาน
ประกอบการเพื่อ
สุขภาพที่ได้มาตรฐาน
ท่องเที่ยว

เพิ่มขึ้ น
ร้อยละ 42.16
ข้อมูลจาก สานักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

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

จังหวัด

จานวน AHQ (แห่ง)

จานวน WQ (แห่ง)

ชลบุรี
ระยอง
จันทบุรี
ตรำด
สมุทรปรำกำร
ฉะเชิงเทรำ
ปรำจีนบุรี
สระแก้ว

10
10
2
1
8
4
2
1

-

รวมเขต 6

38

-

เพิ่มขึ้นร้อยละ 5

เขตสุขภำพที่ 6 มี Alternative
Hospital Quarantine (AHQ)
ทั้งหมด
จำนวน 38 แห่ง
*AHQ ปี 2563 มี 34 แห่ง
ปี 2564 เพิ่มขึ้น
จานวน 4 แห่ง
คิดเป็ นร้อยละ 11.76*

ข้อมูลจากเว็บไซต์กรมสบส. ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

6. ร้อยละของหน่วยบริการสาธารณสุขที่มีการจัดบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์
แบบบูรณาการ
คลินิกกัญชาทางการแพทย์ เขตสุขภาพที่ 6
รพ.ในสังกัดสป. จานวน 23 แห่ง ร้อยละ 31.51
รพ.สังกัดกรมวิชาการ จานวน 1 แห่ง ร้อยละ 16.67
สถานพยาบาลเอกชน จานวน 2 แห่ง

รพ.สังกัดสป. 6 แห่ง
(ร้อยละ 100)
สถานพยาบาลเอกชน
2 แห่ง

รพ.สังกัดสป. 2 แห่ง
(ร้อยละ 18.18)

รพ.สังกัดสป. 2 แห่ง
(ร้อยละ 28.57)

เกณฑ์การประเมินปี 2564 (ไตรมาส 2)
รอบ 6 เดือน

ผลการดาเนินงาน

1. มีกำรจัดบริกำรคลินิกกัญชำ
ทำงกำรแพทย์แบบบูรณำกำรใน
รพ.สังกัดสำนักงำนปลัดกระทรวง
สำธำรณสุข

➢ จังหวัดปราจีนบุรี มีแผนมีแผนเปิ ดคลินิกกัญชำทำง
กำรแพทย์ โรงพยำบำลชุมชนอีกในสังกัดสำนักงำน
ปลัดกระทรวงสำธำรณสุขจำนวน ๕ แห่ง ในเดือน
พฤษภำคม-มิถุนำยน 2564
➢ จังหวัดจันทบุรี มีแผนจัดตั้งคลินิกกัญชำทำง
กำรแพทย์แบบบูรณำกำรในโรงพยำบำลชุมชน
จำนวน 9 แห่ง

2.มีแผนกำรเปิ ดคลินิกกัญชำทำง
กำรแพทย์แบบบูรณำกำร

➢ เขตสุขภำพที่ 6 มีคลินิกกัญชำทำงกำรแพทย์ท้งั หมด
จำนวน 26 แห่ง ประกอบด้วย รพ.ในสังกัดสำนักงำน
ปลัดกระทรวงสำธำรณสุข จำนวน 23 แห่ง
(ครอบคลุมทั้ง 8 จังหวัด) รพ.สังกัดกรมวิชำกำร
จำนวน 1 แห่ง (จังหวัดชลบุรี) และ
สถำนพยำบำลเอกชน จำนวน 2 แห่ง
(จังหวัดสมุทรปรำกำร)

รพ.สังกัดสป. 1 แห่ง
(ร้อยละ 11.11)
รพ.สังกัดสป. 2 แห่ง
(ร้อยละ 25)
รพ.สังกัดกรม 1 แห่ง
(ร้อยละ 33.33)

รพ.สังกัดสป. 4 แห่ง
(ร้อยละ 33.33)

รพ.สังกัดสป. 5 แห่ง
(ร้อยละ 55.56)

รพ.สังกัดสป. 1 แห่ง
(ร้อยละ 14.29)

ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 50

2 จังหวัด
7. เมืองสมุนไพรได้รบั การพัฒนาด้านเกษตร วัตถุดิบสมุนไพร อุตสาหกรรมสมุนไพรการ
(ปราจีนบุรี/จันทบุรี)
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงามและการแพทย์แผนไทยผ่านเกณฑ์การประเมิน
เป้ าหมายไตรมาสที่ 2 รอบ 6 เดือน

1. รำยงำนข้อมูลผูป้ ระกอบกำร/โรงงำนสมุนไพร/
ข้อมูลกำรซื้ อขำยของโรงงำนอุตสำหกรรม
(คลัสเตอร์อุตสำหกรรมฯ)

ผลการดาเนินงาน

จังหวัดปราจีนบุรี :
➢ ข้อมูลผูป้ ระกอบกำรโรงงำนอุตสำหกรรมสมุนไพร มูลนิ ธิโรงพยำบำลเจ้ำพระยำอภัยภูเบศร ในพระ
อุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้ำภคนี เธอ เจ้ำฟ้ ำเพชรรัตนรำชสุดำ สิริโสภำพัณณวดี มียอดจำหน่ ำยผลิตภัณฑ์
สมุนไพร จำนวนเงิน 237,790,503.01 บำท
➢ ข้อมูลผูป้ ระกอบกำรโรงงำนอุตสำหกรรมสมุนไพร บริษัท อุทยั ประสิทธิ์ จำกัด มียอดกำรซื้ อวัตถุดิบ
สมุนไพร จำนวนเงิน 613,350.40 บำท และมียอดจำหน่ ำยผลิตภัณฑ์สมุนไพร จำนวนเงิน
3,994,740.08 บำท
จังหวัดจันทบุรี :
➢ มีกำรลงสำรวจข้อมูลผูป้ ระกอบกำรสมุนไพรในแต่ละอำเภอประกอบด้วยข้อมูล ผลผลิตกำรแปรรูป
สมุนไพร กำลังกำรผลิต และปริมำณสมุนไพรที่รบั ซื้ อ รำยละเอียดตำมเอกสำรแนบ 2 ซึ่งจะมีกำรประชุม
สรุปข้อมูลเกี่ยวกับยอดจำนวนเงินในกำรซื้ อขำยสมุนไพรในวันที่ 8 เมษำยน 2564

ข้อมูลจาก สานักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรีและจันทบุรี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

702,479
ครอบครัว

8. ครอบครัวมีความรอบรูด้ า้ นสุขภาพ

ผลการดาเนินงาน
จังหวัด

เป้ าหมาย
ปี 2564

10 ล้าน
BSE
ครอบครัวฯ Application

รวม

ร้อยละ

H4U

การตรวจ
สุขภาพใน
สปก.

ชลบุรี

177,553

24,752

211

707

0

25,670

14.46

ระยอง

84,026

12,968

600

1,834

0

15,402

18.33

จันทบุรี

60,687

12,686

999

486

0

14,171

23.35

ตรำด

25,897

17,646

76

484

0

18,206

70.30

สมุทรปรำกำร 153,144

11,081

662

1,550

0

13,293

8.68

ฉะเชิงเทรำ

81,669

27,079

1,178

871

0

29,128

35.67

ปรำจีนบุรี

55,941

12,679

561

1,359

0

14,599

26.10

สระแก้ว

63,562

16,752

181

737

0

17,670

เขต 6

702,479

135,643

4,468

8,028

0

เกณฑ์การประเมินปี 2564

รอบ 3 เดือน
-

รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน
351,240
ครอบครัว

รอบ 12 เดือน
702,479
ครอบครัว

27.80
148,139 21.09

ข้อมูลจากศูนย์อนามัยที่ 6 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

8 จังหวัด

9. สถานประกอบการปรับปรุงผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

ผลการดาเนินงานรอบ 6 เดือน
➢ ผลการประเมิน ตลาดนัด น่าซื้อ (Healthy Market)
ร้อยละ ตลาดนัด น่าซื้ อ ผ่านเกณฑ์
มาตรฐานตามข้อกาหนด
33%

0%22%

ไม่ผ่ำน

จานวน
สรุปผลการตรวจ
(แห่ง)
ไม่ผ่ำน

-

ผ่ำน ระดับพื้ นฐำน

2

ผ่ำน ระดับดี
ผ่ำน ระดับดีมำก

4
3

ผ่ำน ระดับพื้ นฐำน

จังหวัด

ผ่ำน ระดับดีมำก

➢ ผลการประเมิน อาหารริมบาทวิถี (Street Food Good Health)
มีกำรประเมิน 4 มิติ ประกอบด้วย
- ด้ำนสุขภำพ (ส่วนใหญ่ได้รอ้ ยละ 80 ขึ้ นไป)
- ด้ำนเศรษฐกิจ (ส่วนใหญ่ได้รอ้ ยละ 70 ขึ้ นไป)
- ด้ำนสังคม
(ทุกข้อได้รอ้ ยละ 60 ขึ้ นไป)
- ด้ำนวัฒนธรรม (ทุกข้อได้รอ้ ยละ 60 ขึ้ นไป)
- ผลกำรปฏิบตั ิตำมมำตรกำรควบคุมหลักของ ศบค.(ได้รอ้ ยละ 100)

ชื่อพื้ นที่จดั บริการอาหารริมบาทวิถี

ชลบุรี

ตลำดนัดรถไฟ ซอย 11
ตลำดนัด ซอย 9

ตลำดน้ ำห้วยสุครีพ

ระยอง

ตลำดนัดหนองโพรง

ตลำดถนน ยมจินดำ

จันทบุรี

ตลำดนัดเซนทริค

ชุมชนขนมแปลก

ตรำด

ตลำดนัดวัดคลองใหญ่

ถนนคนเดิน กล้ำคิด กล้ำทำ กล้ำแสดงออก เทศบำลตำบล
คลองใหญ่

สมุทรปรำกำร

ตลำดนัดแบล็ค มำร์เก็ต

ถนนอำหำรตลำดรำชำ

ฉะเชิงเทรำ

ตลำดนัดวิสำหกิจชุมชน

ตลำดน้ ำวัดบำงกระเจ็ด

ปรำจีนบุรี

ตลำดนัด 304 พลำซ่ำ

ตลำดโต้รุ่งชำยน้ ำ

สระแก้ว

ตลำดนัดหัวมุมอรัญประเทศ

ถนนคนเดินเทศบำลเมืองอรัญญประเทศ (Aran walking street)

ผ่ำน ระดับดี
45%

ชื่อตลาดนัด

ข้อมูลจากศูนย์อนามัยที่ 6 ณ วันที่ 2 เมษายน 2564

8 จังหวัด
ร้อยละ 100

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

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

ชลบุรี

ระยอง

จันทบุรี

ตรำด

ผูป้ ่ วยรายแรก

ผูป้ ่ วยรายสุดท้าย

ควบคุมให้สงบตามเกณฑ์ได้ภายใน 21-28 วัน
นับตั้งแต่ได้รบั รายงานผูป้ ่ วยรายแรก

จำนวน 5 เหตุกำรณ์
➢ Cluster สมุทรสำคร
➢ Cluster ระยอง
➢ Cluster ชลบุรี
➢ Cluster จันทบุรี
➢ Cluster เพชรบุรี

วันที่ 23 ธันวำคม 2563
วันที่ 26 ธันวำคม 2563
วันที่ 26 ธันวำคม 2563
วันที่ 30 ธันวำคม 2563
วันที่ 20 มีนำคม 2564

วันที่ 23 ธันวำคม 2563
วันที่ 14 มกรำคม 2564
วันที่ 4 มีนำคม 2564
วันที่ 31 ธันวำคม 2563
อยูร่ ะหว่ำงดำเนิ นกำร

ควบคุมให้สงบได้ภำยใน 1 วัน
ควบคุมให้สงบได้ภำยใน 20 วัน
ไม่สำมำรถควบคุมโรคได้
ควบคุมให้สงบได้ภำยใน 2 วัน
ครบกำหนดวันที่ 17 เมษำยน 2564

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

วันที่ 24 ธันวำคม 2563
วันที่ 3 มกรำคม 2564
วันที่ 10 มกรำคม 2564
วันที่ 12 มกรำคม 2564

วันที่ 12 กุมภำพันธ์ 2564
วันที่ 3 มกรำคม 2564
วันที่ 10 มกรำคม 2564
วันที่ 13 มกรำคม 2564

ไม่สำมำรถควบคุมโรคได้
ควบคุมให้สงบได้ภำยใน 1 วัน
ควบคุมให้สงบได้ภำยใน 1 วัน
ควบคุมให้สงบได้ภำยใน 2 วัน

จำนวน 3 เหตุกำรณ์
➢ Cluster ระยอง
➢ Cluster จันทบุรี
➢ Cluster ตรำด

วันที่ 28 ธันวำคม 2563
วันที่ 30 ธันวำคม 2563
วันที่ 1 มกรำคม 2564

วันที่ 4 มกรำคม 2564
วันที่ 26 มกรำคม 2564
วันที่ 5 มกรำคม 2564

ควบคุมให้สงบได้ภำยใน 8 วัน
ควบคุมให้สงบได้ภำยใน 28 วัน
ควบคุมให้สงบได้ภำยใน 5 วัน

จำนวน 2 เหตุกำรณ์
➢ Cluster ระยอง
➢ Cluster ตรำด

วันที่ 29 ธันวำคม 2563
วันที่ 31 ธันวำคม 2563

วันที่ 6 มกรำคม 2564
วันที่ 8 มกรำคม 2564

ควบคุมให้สงบได้ภำยใน 9 วัน
ควบคุมให้สงบได้ภำยใน 9 วัน

8 จังหวัด
ร้อยละ 100

10. ทุกจังหวัดสามารถควบคุมสถานการณ์โรคติดเชื้ อไวรัส โคโรนา 2019
ให้สงบได้ภายใน 21-28 วัน

จังหวัด

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

สมุทรปรำกำร

ฉะเชิงทรำ

ผูป้ ่ วยรายแรก

ผูป้ ่ วยรายสุดท้าย

ควบคุมให้สงบตามเกณฑ์ได้ภายใน 21-28 วัน
นับตั้งแต่ได้รบั รายงานผูป้ ่ วยรายแรก

จำนวน 7 เหตุกำรณ์
➢ Cluster สมุทรสำคร
➢ Cluster สมุทรปรำกำร
➢ Cluster กรุงเทพมหำนคร
➢ Cluster อ่ำงทอง
➢ Cluster เชียงใหม่
➢ Cluster นครศรีธรรมรำช
➢ Cluster นครปฐม

วันที่ 19 ธันวำคม 2563
วันที่ 28 ธันวำคม 2563
วันที่ 3 มกรำคม 2564
วันที่ 6 มกรำคม 2564
วันที่ 7 มกรำคม 2564
วันที่ 12 มกรำคม 2564
วันที่ 12 มกรำคม 2564

วันที่ 27 ธันวำคม 2563
วันที่ 30 มีนำคม 2564
วันที่ 25 มีนำคม 2564
วันที่ 6 มกรำคม 2564
วันที่ 7 มกรำคม 2564
วันที่ 12 มกรำคม 2564
วันที่ 12 มกรำคม 256

ควบคุมให้สงบได้ภำยใน 9 วัน
ไม่สำมำรถควบคุมโรคได้
ไม่สำมำรถควบคุมโรคได้
ควบคุมให้สงบได้ภำยใน 1 วัน
ควบคุมให้สงบได้ภำยใน 1 วัน
ควบคุมให้สงบได้ภำยใน 1 วัน
ควบคุมให้สงบได้ภำยใน 1 วัน

จำนวน 5 เหตุกำรณ์
➢ Cluster สมุทรสำคร
➢ Cluster ฉะเชิงเทรำ
➢ Cluster สมุทรปรำกำร
➢ Cluster กรุงเทพมหำนคร
➢ Cluster นครปฐม

วันที่ 21 ธันวำคม 2563
วันที่ 30 ธันวำคม 2563
วันที่ 5 มกรำคม 2564
วันที่ 9 มกรำคม 2564
วันที่ 24 มีนำคม 2564

วันที่ 24 ธันวำคม 2563
วันที่ 15 มกรำคม 2564
วันที่ 5 มกรำคม 2564
วันที่ 11 มกรำคม 2564
อยูร่ ะหว่ำงดำเนิ นกำร

ควบคุมให้สงบได้ภำยใน 4 วัน
ควบคุมให้สงบได้ภำยใน 17 วัน
ควบคุมให้สงบได้ภำยใน 1 วัน
ควบคุมให้สงบได้ภำยใน 3 วัน
ครบกำหนดวันที่ 21 เมษำยน 2564

8 จังหวัด
ร้อยละ 100

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

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

ปรำจีนบุรี

สระแก้ว

ผูป้ ่ วยรายแรก

ผูป้ ่ วยรายสุดท้าย

ควบคุมให้สงบตามเกณฑ์ได้ภายใน 21-28 วัน
นับตั้งแต่ได้รบั รายงานผูป้ ่ วยรายแรก

จำนวน 4 เหตุกำรณ์
➢ Cluster สมุทรสำคร
➢ Cluster สมุทรปรำกำร
➢ Cluster ปรำจีนบุรี
➢ Cluster ปทุมธำนี

วันที่ 22 ธันวำคม 2563
วันที่ 5 มกรำคม 2564
วันที่ 8 มกรำคม 2564
วันที่ 7 มีนำคม 2564

วันที่ 16 มกรำคม 2564
วันที่ 5 มกรำคม 2564
วันที่ 8 มกรำคม 2564
อยูร่ ะหว่ำงดำเนิ นกำร

ควบคุมให้สงบได้ภำยใน 26 วัน
ควบคุมให้สงบได้ภำยใน 1 วัน
ควบคุมให้สงบได้ภำยใน 1 วัน
ครบกำหนดวันที่ 4 เมษำยน 2564

จำนวน 3 เหตุกำรณ์
➢ Cluster ชลบุรี
➢ Cluster จันทบุรี
➢ Cluster อ่ำงทอง

วันที่ 31 ธันวำคม 2563
วันที่ 31 ธันวำคม 2563
วันที่ 9 มกรำคม 2564

วันที่ 28 มกรำคม 2564
วันที่ 31 ธันวำคม 2563
วันที่ 9 มกรำคม 2564

ควบคุมให้สงบได้ภำยใน 1 วัน
ควบคุมให้สงบได้ภำยใน 1 วัน
ควบคุมให้สงบได้ภำยใน 1 วัน

เขตสุขภาพที่ 6 มีเหตุการณ์ท้งั หมดเกิดขึ้ นจานวน 33 เหตุการณ์ ดาเนินการควบคุม
สถานการณ์เสร็จสิ้ นแล้วจานวน 30 เหตุการณ์ อยูร่ ะหว่างการดาเนินการ 3 เหตุการณ์
โดยสามารถควบคุมให้สงบตามเกณฑ์ได้ภายใน 21-28 วัน นับตัง้ แต่ได้รบั รายงานผูป้ ่ วย
รายแรก จานวน 26 เหตุการณ์ คิดเป็ นร้อยละ 86.67 และ
ไม่สามารถควบคุมเหตุการณ์ได้ จานวน 4 เหตุการณ์ คิดเป็ นร้อยละ 13.33
ข้อมูลจาก สคร.6 ณ วันที่ 31 มี.ค.64

ต ่ากว่าร้อยละ 1.6

11. อัตราป่ วยตายของผูป้ ่ วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของเขตสุขภาพที่ 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 : 12
เสียชีวิต : 0
ผูป้ ่ วย : 28
เสียชีวิต : 0

ผูป้ ่ วย : 5
เสียชีวิต : 0

ผูป้ ่ วย : 415
เสียชีวิต : 0

อัตราป่ วยตาย
COVID-19

ผูป้ ่ วย : 221
เสียชีวิต : 1

ผูป้ ่ วย : 658
เสียชีวิต : 1

ข้อมูลผูป้ ่ วยยืนยัน
เขตสุขภาพที่ 6 ตั้งแต่ 1 ต.ค.
63 ถึง 31 มี.ค. 64 พบ
ผูป้ ่ วยยืนยันทั้งหมด จานวน
1,957 ราย เสียชีวิต 3 ราย

อัตราป่ วยตาย เท่ากับ 0.15
ผูป้ ่ วย : 584
เสียชีวิต : 1

ผูป้ ่ วย : 33
เสียชีวิต : 0
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12. ร้อยละของเขตสุขภาพที่มีนวัตกรรมการจัดการบริการสุขภาพ

นวัตกรรมการจัดการบริการสุขภาพ

NCD By R6

รอบ 6 เดือน

ผลการดาเนินงาน

1.นำแผนงำน/โครงกำร พัฒนำ
นวัตกรรมกำรบริหำร และกำร
จัดบริกำรสุขภำพในเขตสุขภำพไป
ปฏิบตั ิในพื้ นที่จริง

1. ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรเขตสุขภำพ เมื่อวันที่ 17 ธันวำคม 2563 กำหนดนวัตกรรม NCD By IT หรือ นวัตกรรม
อื่นใดที่มีควำมคล้ำยคลึงในกำรมุง่ เน้นลดควำมแออัดของผูร้ บั บริกำรในกลุ่มผูป้ ่ วยโรคเรื้ อรัง มีเป้ ำหมำยจังหวัดละ 1
เครือข่ำยบริกำรสุขภำพ
2. แต่งตั้งคณะกรรมกำรนวัตกรรมกำรจัดบริกำรสุขภำพ (Innovative Healthcare Management) NCD by IT
(New Care Design by Improving Team) เขตสุขภำพที่ 6
3. ประชุมชี้ แจงขัน้ ตอนกำรดำเนิ นงำนแก่แพทย์ พยำบำล เภสัชกร ผูร้ บั ผิดชอบงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ
และผูเ้ กี่ยวข้องอื่นๆ เมื่อวันที่ 13 มกรำคม 2564
4. ประชุมชี้ แจงกำรใช้ Application NCD @ HOME แก่ ผูร้ บั ผิดชอบงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ และคณะทำงำนที่เกี่ยวข้อง
ทั้ง 8 จังหวัด เมื่อวันที่ 18 กุมภำพันธ์ 2564
5. มีเครือข่ำยบริกำรสุขภำพเข้ำร่วมดำเนิ นกำร ดังนี้
1) อำเภอเกำะจันทร์ จังหวัดชลบุรี
2) อำเภอเขำชะเมำ จังหวัดระยอง 3) อำเภอบำงพลี จังหวัดสมุทรปรำกำร
4) อำเภอบำงน้ ำเปรียว จังหวัดฉะเชิงเทรำ 5) อำเภอสอยดำว จังหวัดจันทบุรี ใช้ App.หมอรูจ้ กั คุณ
6) อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตรำด
7) อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปรำจีน 8) จังหวัดสระแก้ว

2. มีกำรกำกับ ติดตำมและ
ประเมินผล

1.ติดตำมผลงำนเชิงคุณภำพ ผ่ำน คณะกรรมกำรเขตสุขภำพในรอบกำรตรวจรำชกำรปกติ
2.ติดตำมผลงำนเชิงปริมำณ ผ่ำน Web Health Manager ทุก 3 เดือน
3.สื่อสำรกำรดำเนิ นงำนผ่ำนกลุ่มไลน์

ร้อยละ 100

13. จานวนส่วนราชการและหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน
การตรวจสอบภายในการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

ร้อยละ 75

จานวนส่วนราชการและหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน
การตรวจสอบภายในการควบคุมภายในและการบริหารความเสีย่ ง เขตสุขภาพที่ 6
จังหวัด

ชลบุรี
ระยอง
จันทบุรี
ตรำด
สมุทรปรำกำร
ฉะเชิงเทรำ
ปรำจีนบุรี
สระแก้ว

เขต 6

จานวนส่วนราชการและหน่วยงาน
สังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ได้รบั การ
ประเมินและจัดส่งรายงานผลการ
ประเมินให้กลุ่มตรวจสอบภายในระดับ
กระทรวงภายในระยะเวลาที่กาหนด
(แห่ง)

จานวนส่วนราชการและหน่วยงาน
สังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ผ่าน
เกณฑ์การประเมินการตรวจสอบ
ภายใน การควบคุมภายในและการ
บริหารความเสีย่ งตามเกณฑ์ที่
กาหนด (แห่ง)

ร้อยละ

13
17
23
7
7
11
6
อยูร่ ะหว่ำงดำเนิ นกำร

13
4
อยูร่ ะหว่ำงดำเนิ นกำรประเมิน
อยูร่ ะหว่ำงดำเนิ นกำรประเมิน
7
5
อยูร่ ะหว่ำงดำเนิ นกำรประเมิน
อยูร่ ะหว่ำงดำเนิ นกำรประเมิน

100
23.53
100
45.45
-

84

29

34.52
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