สรุปผลการดาเนินงานตัวชี้วัด
ตามคารับรองการปฏิบตั ริ าชการผูต้ รวจราชการ
และสาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 6
ปี งบประมาณ 2564
รอบ 10 เดือน (ต.ค.63-ก.ค.64)

Dashboard
รายงานผลการดาเนินงาน
PA 2564
เขตสุขภาพที่ 6
http://region6.cbo.moph.go.th/health_kpi/indexpa35.php

สรุปผลการดาเนินงานตัวชี้วัดตามคารับรองการปฏิบตั ิราชการ ผูต้ รวจราชการและสาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 6
รอบ 10 เดือน (ต.ค.63-ก.ค.64)
ผ่านเกณฑ์
ระหว่างดาเนินการ

ไม่ผ่าน

เกณฑ์

ลาดับ

ชื่อตัวชี้ วัด

1

จำนวนประชำชนที่มรี ำยชื่ออยู่ในหน่ วยบริกำรปฐมภูมแิ ละเครือข่ำยหน่ วยบริกำรปฐมภูมิที่มีแพทย์เวชศำสตร์
ครอบครัวหรือแพทย์ที่ผ่ำนกำรอบรมและคณะ ผูใ้ ห้บริกำรสุขภำพปฐมภูมิ

2

กำรจัดตั้งหน่ วยบริกำรปฐมภูมแิ ละเครือข่ำยหน่ วยบริกำรสุขภำพปฐมภูมิ
ตำมพระรำชบัญญัติระบบสุขภำพปฐมภูมิ พ.ศ. 2562

3

ร้อยละของอำเภอผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินกำรพัฒนำคุณภำพชีวติ ที่มคี ุณภำพ

4
5

เกณฑ์เป้ าหมาย

ผลการดาเนินงานรอบ 9 เดือน

5,826,132 คน

2,014,428 คน ร้อยละ 34.73

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

191 ทีม เป็ นร้อยละ 35.30

ร้อยละ 75

อยู่ระหว่างดาเนินการ

อัตรำกำรเพิ่มขึ้ นของจำนวนสถำนประกอบกำรด้ำนกำรท่องเที่ยวเชิงสุขภำพที่ได้รบั มำตรฐำนกำรท่องเที่ยว

เพิ่มขึ้ นร้อยละ 5

86 แห่ง ร้อยละ 42.16

สถำนที่กกั กันตัวตำมที่รฐั กำหนด(AHQ/WQ) ได้มำตรฐำนตำมเกณฑ์กำรรับชำวต่ำงชำติเพิ่มขึ้ น

เพิ่มขึ้ นร้อยละ 5

6 แห่ง เพิ่มขึ้ นร้อยละ 17.65

ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50

สังกัดสป. ร้อยละ 63.01/
สังกัดกรมฯ ร้อยละ 100/เอกชน 15 แห่ง

2 จังหวัด (ปรำจีนบุรี/จันทบุรี)

มีการรายงานตามเกณฑ์ที่กาหนด

702,479 ครอบครัว

227,528 ครอบรัว ร้อยละ 32.39

8 จังหวัด
8 จังหวัด
8 จังหวัด ร้อยละ 100

ดาเนินการตามเกณฑ์ที่กาหนด
จานวน 398 เหตุการณ์ ร้อยละ 92.99

ตำ่ กว่ำร้อยละ 1.6

อัตราป่ วยตาย เท่ากับ 0.60

เป้ ำหมำยเขต ร้อยละ30

61,355 คน ร้อยละ 44.13

ร้อยละ 75

49 แห่ง ร้อยละ 60.49

6

ร้อยละของหน่ วยบริกำรสำธำรณสุขที่มกี ำรจัดบริกำรคลินิกกัญชำทำงกำรแพทย์แบบบูรณำกำร

7

เมืองสมุนไพรได้รบั กำรพัฒนำด้ำนเกษตร วัตถุดิบสมุนไพร อุตสำหกรรมสมุนไพรกำรท่องเที่ยวเชิงสุขภำพ ควำมงำม
และกำรแพทย์แผนไทยผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน

8

ครอบครัวมีควำมรอบรูด้ ำ้ นสุขภำพ

9

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

10

ทุกจังหวัดสำมำรถควบคุมสถำนกำรณ์โรคติดเชื้ อไวรัส โคโรนำ 2019 ให้สงบได้ภำยใน 21-28 วัน

11

อัตรำป่ วยตำยของผูป้ ่ วยโรคติดเชื้ อไวรัสโคโรนำ 2019 ของเขตสุขภำพที่ 6

12

ร้อยละของเขตสุขภำพที่มนี วัตกรรมกำรจัดกำรบริกำรสุขภำพ

13

จำนวนส่วนรำชกำรและหน่ วยงำนสังกัดกระทรวงสำธำรณสุขผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินกำรตรวจสอบภำยในกำรควบคุม
ภำยในและกำรบริหำรควำมเสี่ยง

1.จานวนประชาชนที่มีรายชื่ออยูใ่ นหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิที่มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว
หรือแพทย์ที่ผ่านการอบรมและคณะ ผูใ้ ห้บริการสุขภาพปฐมภูมิ
จังหวัด

จานวนประชากรทั้งหมด
(แหล่งข้อมูลประชากรสานักบริหารงาน
ทะเบียน สานักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)

จานวนประชาชนที่มีแพทย์เวช
ศาสตร์ครอบครัวดูแล
ประชาชนตามหลักเวชศาสตร์
ครอบครัว

ร้อยละ

1,308,900

387,038

29.57

695,128

165,707

23.84

528,342

237,648

44.98

228,536

79,474

34.78

1,348,876

404,998

30.02

720,113

312,471

43.39

410,179

222,952

54.35

560,605

204,140

36.41

5,800,679

2,014,428

34.73

ชลบุรี
ระยอง
จันทบุรี
ตรำด
สมุทรปรำกำร
ฉะเชิงเทรำ
ปรำจีนบุรี
สระแก้ว

เขต 6

ข้อมูล ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2564

ในเขตสุขภาพที่ 6 ดาเนินการ
ขึ้ นทะเบียน ประชาชนทีม่ ีรายชื่ออยู่
ในหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่าย
หน่วยบริการปฐมภูมิ ทีม่ ีแพทย์เวชศาสตร์
ครอบครัวหรือแพทย์ทผี่ ่านการอบรมและ
คณะผูใ้ ห้บริการปฐมภูมิ โดยมีจานวน

ประชาชนที่มีแพทย์เวชศาสตร์
ครอบครัวดูแลประชาชนตามหลัก
เวชศาสตร์ครอบครัว

จานวน 2,014,428 คน
ร้อยละ 34.73

ผูร้ บั ผิดชอบงำนตัวชี้ วัดระดับเขตสุขภำพที่ 6 นำงสำวศศิธร วันชัย สสจ.ปรำจีนบุรี

2. การจัดตั้งหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการสุขพปฐมภูมิ

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

ผลการลงทะเบียนหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการ ตามพรบ.ระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ.2562
จังหวัด

จานวนหน่วยบริการปฐมภูมิ
จานวนการจัดตัง้ หน่วยบริการ
และเครือข่ายหน่วยบริการ ปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ
ปฐมภูมิเป้ าหมาย
ตามพระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ
พ.ศ. 2562

ร้อยละ

ชลบุรี
ระยอง
จันทบุรี
ตรำด
สมุทรปรำกำร
ฉะเชิงเทรำ
ปรำจีนบุรี
สระแก้ว

133
69
49
23
106
65
42
54

39
18
21
8
35
28
23
19

29.32
26.09
42.86
34.78
33.02
43.08
54.76
35.19

เขต 6

541

191

35.30

ข้อมูล ณ วันที่ 4 สิงหาคม 2564

เขตสุขภาพที่ 6 มีหน่วยบริการปฐมภูมิและ
เครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ ที่ขึ้น
ทะเบียน ตาม พรบ.ระบบสุขภาพปฐมภูมิ
พ.ศ. 2562

จานวน 191 ทีม
คิดเป็ นร้อยละ 35.30

ผูร้ บั ผิดชอบงำนตัวชี้ วัดระดับเขตสุขภำพที่ 6 นำงพิชิดำ ตัญญบุตร สสจ.เชิงเทรำ

3. ร้อยละของอาเภอผ่านเกณฑ์การประเมินการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มีคุณภาพ ร้อยละ 75

ผลการดาเนินงาน

ทุกอาเภอใน 8 จังหวัดในเขตสุขภาพที่ 6 มีการทบทวน
และปรับคาสั ่งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอาเภอที่
เป็ นปั จจุบนั ,มีการประชุมคัดเลือกประเด็นสาคัญตามบริบท
ของพื้นที่เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างน้อย 2 ประเด็น
เพื่อนามาวางแผนและกาหนดเป้ าหมายการดูแลกลุม่ เปาะบาง
ของแต่ละพื้นที่ และได้มีการแต่งตั้งคณะทางานรายประเด็น
วางแผนขับเคลือ่ นตามประเด็นที่คดั เลือก ร่วมถึงมีการบริหาร
จัดการบูรณาการทรัพยากร (คน เงิน ของ ความรู ้ ข้อมูล)ของ
ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการขับเคลือ่ นประเด็นที่คดั เลือก
การติดตามเยีย่ มเสริมพลังและการประเมินยังไม่สามารถ
ดาเนินการได้เนื่องจากสถานการณ์โควิด2019

ข้อมูล ณ วันที่ 4 สิงหาคม 2564

ผูร้ บั ผิดชอบงำนตัวชี้ วัดระดับเขตสุขภำพที่ 6 นำงพิชดิ ำ ตัญญบุตร สสจ.เชิงเทรำ

4. อัตราการเพิ่มขึ้นของจานวนสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่
ได้รบั มาตรฐานการท่องเที่ยว
เขตสุขภาพที่ 6 จานวนสถานประกอบการ
เพื่อสุขภาพที่เปิ ด
ให้บริการตามมาตรการ
ผ่อนปรนในช่วงที่มีการ
ระบาดของโรคโควิด 19
ในปี งบประมาณ 2563

จังหวัดชลบุรี

204 แห่ง

จานวนที่เพิ่มขึ้ นของ
สถานประกอบการเพื่อ
สุขภาพ ที่ได้มาตรฐาน
ท่องเที่ยวในพื้ นที่
ท่องเที่ยวเป้ าหมาย ใน
ปี งบประมาณ 2564

จานวนสถาน
ประกอบการเพื่อ
สุขภาพที่ได้
มาตรฐานท่องเที่ยว

86 แห่ง

เพิ่มขึ้ น
ร้อยละ
42.16

(ดำเนิ นกำรประเมิน
ตนเอง และได้รบั กำรลง
ตรวจจำกเจ้ำหน้ำที่)

เพิ่มขึ้นร้อยละ 5

ข้อมูลจากสานักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2564
ผูร้ บั ผิดชอบงำนตัวชี้ วัดระดับเขตสุขภำพที่ 6 นำยรัก ธนะไพบูลย์ สำนักงำนเขตสุขภำพที่ 6

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

เพิ่มขึ้นร้อยละ 5

จานวน AHQ เขตสุขภาพที่ 6
จังหวัด

ปี 2563
แห่ง

ปี 2564
แห่ง

เพิ่มขึ้ นร้อยละ

ชลบุรี
ระยอง
จันทบุรี
ตรำด
สมุทรปรำกำร
ฉะเชิงเทรำ
ปรำจีนบุรี
สระแก้ว

9
9
1
1
8
3
2
1

1
1
1
3
-

11.11
11.11
100.00
100.00
-

รวมเขต 6

34

6

17.65

ข้อมูลจากเว็บไซต์กรมสบส. ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2564

เขตสุขภำพที่ 6 มี Alternative
Hospital Quarantine (AHQ)
ทั้งหมด
จำนวน 40 แห่ง
*AHQ ปี 2563 มี 34 แห่ง
ปี 2564 เพิ่มขึ้น
จานวน 6 แห่ง
คิดเป็ นร้อยละ 17.65*

ผูร้ บั ผิดชอบงำนตัวชี้ วัดระดับเขตสุขภำพที่ 6 นำยรัก ธนะไพบูลย์ สำนักงำนเขตสุขภำพที่ 6

6. ร้อยละของหน่วยบริการสาธารณสุขที่มีการจัดบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์
แบบบูรณาการ

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

รพ.สังกัดสป. 8 แห่ง
(ร้อยละ 72.73)
สถานพยาบาลเอกชน 1แห่ง

รพ.สังกัดสป. 5 แห่ง
(ร้อยละ 71.43)

รพ.สังกัดสป. 9 แห่ง
(ร้อยละ 100)
รพ.สังกัดกรม 1 แห่ง
(ร้อยละ 100)

รพ.สังกัดสป. 3 แห่ง
(ร้อยละ 25)
รพ.สังกัดกรม 1 แห่ง
(ร้อยละ 100)
สถานพยาบาลเอกชน
8 แห่ง

ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 50

รพ.สังกัดสป. 6 แห่ง
(ร้อยละ 50)

รพ.สังกัดสป. 8 แห่ง
(ร้อยละ 88.89)
สถานพยาบาลเอกชน
1 แห่ง

ข้อมูลจากสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ณ วันที่ 27ก.ค.64

รพ.สังกัดสป. 1 แห่ง
(ร้อยละ 14.29)

คลินิกกัญชาทางการแพทย์ เขตสุขภาพที่ 6
➢ รพ.ในสังกัดสป. จานวน 46 แห่ง
ร้อยละ 63.01
➢ รพ.สังกัดกรมวิชาการ จานวน 2 แห่ง
ร้อยละ 100
➢ สถานพยาบาลเอกชน จานวน 15 แห่ง
ร้อยละ 28.85

ผูร้ บั ผิดชอบงำนตัวชี้ วัดระดับเขตสุขภำพที่ 6
ดร.ภญ.ผกำกรอง ขวัญข้ำว รพ.เจ้ำพระยำอภัยภูเบศร จ.ปรำจีนบุรี

2 จังหวัด
7. เมืองสมุนไพรได้รบั การพัฒนาด้านเกษตร วัตถุดิบสมุนไพร อุตสาหกรรมสมุนไพรการ
(ปราจีนบุรี/จันทบุรี)
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงามและการแพทย์แผนไทยผ่านเกณฑ์การประเมิน
เป้ าหมายไตรมาสที่ 2 รอบ 9 เดือน

ผลการดาเนินงาน

1. รำยงำนข้อมูลมูลค่ำกำรบริโภคสมุนไพร
และผลิตภัณฑ์สมุนไพรของจังหวัด

จังหวัดปราจีนบุรี : ข้อมูลกำรบริโภคสมุนไพรของจังหวัดปรำจีนบุรี (อยูร่ ะหว่ำงดำเนิ นกำร) ข้อมูลกำรบริโภคผลิตภัณฑ์
สมุนไพรของจังหวัดปรำจีนบุรี สำมำรถจำแนกได้ดงั นี้
- ข้อมูลกำรบริโภคยำสมุนไพรของสถำนพยำบำลในจังหวัดปรำจีนบุรี 9,618,949.15 บำท (ร้อยละ 2.90)
- ข้อมูลกำรจำหน่ ำยและบริโภคผลิตภัณฑ์สมุนไพรจังหวัดปรำจีนบุรี 124,655,906.41 บำท
จังหวัดจันทบุรี : มีรำยงำนข้อมูลมูลค่ำกำรบริโภคสมุนไพรและผลิตภัณฑ์สมุนไพรของจังหวัด

2. ส่งเสริมภำพลักษณ์และสร้ำงควำมเชื่อมัน่
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรผ่ำนนิ ทรรศกำร

จังหวัดปราจีนบุรี : งำนแสดงและจำหน่ ำยผลิตภัณฑ์ หนึ่ งตำบล หนึ่ งผลิตภัณฑ์ ในงำนโครงกำร OTOP City 2020
จำนวน 3 รำยกำร
จังหวัดจันทบุรี : มีกำรจัดแสดงสินค้ำที่งำน Otop Citi 2020 3 รำยกำร ได้แก่ สเปรย์ดบั กลิ่นเท้ำจำกเปลือกมะปี๊ ด
(แรบบิทจันท์) สเปรย์น้ ำมันนวดสปำจำกยูคำลิปตัส (ไพรจันท์) น้ ำมันนวดสมุนไพร (ต้นก่อหลวง)

3. มีรำยงำนข้อมูลจำนวนผลิตภัณฑ์สมุนไพรแปร
รูป/ผลิตภัณฑ์เด่นของจังหวัด/
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร GI/ผลิตภัณฑ์สมุนไพร
พรีเมี่ยม/ผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่มศี กั ยภำพสูงทำง
เศรษฐกิจ

จังหวัดปราจีนบุรี : ผลิตภัณฑ์สมุนไพรแปรรูป และผลิตภัณฑ์เด่นของจังหวัด กำรศึกษำประสิทธิภำพของสมุ นไพร
เพชรสังฆาตต่อกำรชะลอกำรลดลงของมวลกระดูก และศึกษำประสิทธิภำพและควำมปลอดภัยตารับยากลีบบัวแดงในผูท้ ี่มี
อำกำรนอนไม่หลับ ผลิตภัณฑ์สมุนไพร Premium Product จำนวน 3 รำยกำร และผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่มีศกั ยภำพสูงทำง
เศรษฐกิจ จำนวน 4 รำยกำร
จังหวัดจันทบุรี : มีกำรรำยงำนข้อมูลผลิตภัณฑ์แชมเปี้ ยน 2 รายการ ผลิตภัณฑ์สมุนไพร GI 1 รายการ และผลิตภัณฑ์
สมุนไพร Premium Product 15 รายการ

ข้อมูลจาก สานักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรีและจันทบุรี ณ วันที่ 31 ก.ค. 2564

ผูร้ บั ผิดชอบงำนตัวชี้ วัดระดับเขตสุขภำพที่ 6 นำยวรพจน์ ฐิติประยูร สสจ.ปรำจีนบุรี

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

37,258

480

713

0

38,451

21.66

ระยอง

84,026

13,642

627

7,918

0

16,187

19.26

จันทบุรี

60,687

13,571

1,599

744

0

15,914

26.22

ตราด

25,897

21,138

81

639

0

21,858

84.40

สมุทรปราการ 153,144

16,874

622

2,002

0

19,538

12.76

ฉะเชิงเทรา

81,669

65,293

1,436

844

0

67,613

82.79

ปราจีนบุรี

55,941

12,872

1,591

738

0

15,747

28.15

สระแก้ว

63,562

29,891

1,591

738

0

32,220

50.69

เขต 6

702,479 210,539 7,073 9,916

0

227,528 32.39

เขตสุขภาพที่ 6 มีเป้ าหมายการ
ดาเนินงานครอบครัวมีความรอบรูด้ า้ น
สุขภาพ ปี 2564 จานวน 702,479 คน
ผลการดาเนินงานรอบ 10 เดือน
(ต.ค.63-ก.ค.64) มีครอบครัวมีความ
รอบรูด้ า้ นสุขภาพ จานวน 227,528 คน
คิดเป็ นร้อยละ 32.39

ข้อมูลจากศูนย์อนามัยที่ 6 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564
ผูร้ บั ผิดชอบงำนตัวชี้ วัดระดับเขตสุขภำพที่ 6 นำงสำวเพ็ญศรี กองสัมฤทธิ์ ศูนย์อนำมัยที่ 6

8 จังหวัด

9. สถานประกอบการปรับปรุงผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
ผลการดาเนินงานอาหารริมบาทวิถี (Street Food Good Health) และตลาดนัด น่าซื้ อ (Healthy Market)
เขตสุขภาพที่ 6 ร้อยละอาหารริมบาทวิถี ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามข้อกาหนด
ร้อยละตลาดนัดน่าซื้ อ ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามข้อกาหนด

จังหวัด

ตราด

ตลาดนัด น่าซื้ อ
ตลำดนัดวัดคลองใหญ่

ประเมิน
ตนเอง
ดี

ระดับดีมำก

22%
ระดับดี

56%

ระดับพื้ นฐำน

22%
เป้าหมายจังหวัดละ 1 แห่ง

ตลำดนัดเซนทริค
พื้ นฐำน
จันทบุรี
ฉะเชิงเทรา ตลำดนัดวิสำหกิจชุมชน ดีมำก

ระยอง
สระแก้ว

37%

ระดับดีมำก
ระดับดี
ระดับพื้ นฐำน
ไม่ผ่ำน

จนท.
ประเมิน
ปิ ด

ปิ ด

ดีมำก

ตลำดน้ ำวัดบำงกระเจ็ด

ดีมำก

ปิ ด

ตลำดถนนยมจินดำ

ดีมำก

ปิ ด

พื้ นฐำน

ปิ ด

ตลำดนัดหนองโพรง

ดี

ดีมำก

ตลำดนัดหัวมุมอรัญ
ประเทศ

ดี

ปิ ด

สมุทรปราการ

ตลำดนัดแบล็ค มำร์เก็ต

ดี

ดีมำก

ถนนคนเดินเทศบำลเมือง
อรัญญประเทศ (Aran
walking street)
ถนนอำหำรตลำดรำชำ

ปราจีนบุรี

ตลำดนัด 304 พลำซ่ำ

พื้ นฐำน

พื้ นฐำน

ชลบุรี

ตลำดนัดรถไฟ ซอย 11

ดีมำก

ดีมำก

ตลำดนัด ซอย 9

ดีมำก

ดีมำก

ร้อยละอาหารริมบาทวิถี ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามข้อกาหนด

13%

จนท.
ประเมิน
อาหารริมบาทวิถี
ประเมิน
ตนเอง
ปิ ด
ถนนคนเดิน กล้ำคิด กล้ำ
ดีมำก
ทำ กล้ำแสดงออก เทศบำล
ตำบลคลองใหญ่
พื้ นฐำน ชุมชนขนมแปลก
ดี

ดี

ดี

ตลำดโต้รุง่ ชำยน้ ำ

ดี

ดี

ตลำดน้ ำห้วยสุครีพ

ดี

ปิ ด

50%
เป้าหมายจังหวัดละ 1 แห่ง

ข้อมูลจากศูนย์อนามัยที่ 6 ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2564

จำกข้อมูลกำรประเมินตนเองและ
เจ้ำหน้ำที่ประเมินตลำดนั ด น่ ำซื้ อ (Healthy
Market) และอำหำรริมบำทวิถี (Street Food
Good Health) ในเขตสุขภำพที่ 6 พบว่ำ

▪ ตลาดนัด น่าซื้ อ ผ่ำนกำรประเมิน
ระดับดีมำก จำนวน 5 แห่ง
(ร้อยละ 56) ผ่ำนระดับดี จำนวน 2
แห่ง (ร้อยละ 22) ผ่ำระดับพื้ นฐำน
จำนวน 2 แห่ง (ร้อยละ 22)
▪ อาหารริมบาทวิถี ผ่ำนกำรประเมิน
ระดับดีมำก จำนวน 3 แห่ง
(ร้อยละ 37) ผ่ำนกำรประเมินระดับดี
จำนวน 4 แห่ง (ร้อยละ 37)
ผ่ำนระดับพื้ นฐำน จำนวน 1 แห่ง
(ร้อยละ 13)

ผูร้ บั ผิดชอบงำนตัวชี้ วัดระดับเขตสุขภำพที่ 6 นำงสำวสุภำพร อำนมณี ศูนย์อนำมัยที่ 6

10. ทุกจังหวัดสามารถควบคุมสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019
ให้สงบได้ภายใน 21-28 วัน

จังหวัด

ชลบุรี
ระยอง

จานวนเหตุการณ์ การ
จานวนเหตุการณ์
จานวนเหตุการณ์
เหตุการณ์ การระบาดของ
ระบาดของของ COVID-19 การระบาดของของ
การระบาดของ COVID-19
ของ COVID-19 ที่
ทีจ่ งั หวัดสามารถควบคุม COVID-19 ทีไ่ ม่สามารถ
ทีไ่ ด้รบั แจ้งทั้งหมด
อยูร่ ะหว่างการติดตาม
ให้สงบได้ภายใน 21-28 ควบคุมได้ตามกาหนด
(เหตุการณ์)
(เหตุการณ์)
วัน (เหตุการณ์)
(เหตุการณ์)

144
80

104
54

6
3

34
23

8 จังหวัด
ร้อยละ 100

ร้อยละ

94.55
94.74

จันทบุรี

42

31

0

11

100.00

ตรำด

23
110
46
50
51

17
87
32
37
36

0
14
7
0
0

6
9
7
13
15

100.00

546

398

30

118

92.99

สมุทรปรำกำร

ฉะเชิงเทรำ
ปรำจีนบุรี
สระแก้ว

รวมเขต 6

ข้อมูลจาก สานักงานป้ องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

86.14
82.05

100.00
100.00

เขตสุ ขภาพที่ 6 ได้ รั บ แจ้ ง
เ ห ตุ ก า ร ณ์ ท้ ั ง ห ม ด จ า น ว น 546
เหตุการณ์ โดยสามารถควบคุมให้สงบ
ตามเกณฑ์ ไ ด้ ภ ายใน 21-28 วั น
นับตั้งแต่ได้รบั รายงานผูป้ ่ วยรายแรก
จ านวน 398 เ หตุ ก าร ณ์ คิ ด เป็ น
ร้อยละ 92.99 และอยู่ระหว่างติดตาม
จานวน 118 เหตุการณ์

ผูร้ บั ผิดชอบงำนตัวชี้ วัดระดับเขตสุขภำพที่ 6 นำงวัลภำ ศรีสุภำพ สคร.6

11. อัตราป่ วยตายของผูป้ ่ วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของเขตสุขภาพที่ 6
ผูป้ ่ วย : 12,919
เสียชีวิต : 50
อัตราป่ วยตาย : 0.39

ผูป้ ่ วย : 3,274
เสียชีวิต : 22
อัตราป่ วยตาย : 0.67

ผูป้ ่ วย : 2,437
เสียชีวิต : 15
อัตราป่ วยตาย : 0.62

ต ่ากว่าร้อยละ 1.6

อัตราป่ วยตาย
COVID-19

ผูป้ ่ วย : 40,832
เสียชีวิต : 372
อัตราป่ วยตาย : 0.91

ผูป้ ่ วย : 3,626
เสียชีวิต : 8
อัตราป่ วยตาย : 0.22

ผูป้ ่ วย : 26,047
เสียชีวิต : 87

ผูป้ ่ วย : 1,069

อัตราป่ วยตาย : 0.33

ผูป้ ่ วย : 8,009
เสียชีวิต : 23
อัตราป่ วยตาย : 0.29

เสียชีวิต : 13
อัตราป่ วยตาย : 1.22

ข้อมูลจาก สานักงานป้ องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี ณ วันที่ 31 ก.ค 2564

ข้อมูลผูป้ ่ วยยืนยันเขตสุขภาพที่ 6
ตั้งแต่ 1 ต.ค. 63 ถึง 31 ก.ค.64 พบ
ผูป้ ่ วยยืนยันทั้งหมด จานวน 98,213 ราย
เสียชีวิต 590 ราย
อัตราป่ วยตาย เท่ากับ 0.60

ผูร้ บั ผิดชอบงำนตัวชี้ วัดระดับเขตสุขภำพที่ 6 นำงวัลภำ ศรีสุภำพ สคร.6

ร้อยละ 100

12. ร้อยละของเขตสุขภาพที่มีนวัตกรรมการจัดการบริการสุขภาพ

นวัตกรรมการจัดการบริการสุขภาพ

NCD By R6

เป้ าหมายเขต :
ร้อยละ 30

ผลการดาเนินงานของเครือข่ายบริการสุขภาพ ที่สามารถดาเนินการส่งยาให้ผปู ้ ่ วย
โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ที่บา้ นและบันทึกข้อมูลผ่าน Application NCD@HOME ดังนี้
จังหวัด

อาเภอ

เป้ าหมาย (คน) ผลงาน (คน)

ร้อยละ

หมายเหตุ

ชลบุรี

เกำะจันทร์

250

45

18.00

อสม.บันทึกข้อมูลสุขภำพ ผ่ำน App.และนำส่งยำที่บำ้ น

ระยอง

เขำชะเมำ

859

130

15.13

มีกำรนำส่งยำที่บำ้ น แต่ยงั ไม่ได้บนั ทึกข้อมูลใน App.NCD@Home

จันทบุรี

สอยดำว

205

177

86.34

ใช้ App.หมอรูจ้ กั คุณ ที่มีควำมคล้ำยกับ App.NCD@Home

ตรำด

บ่อไร่

644

598

92.86

อสม.บันทึกข้อมูลสุขภำพ ผ่ำน App.และนำส่งยำที่บำ้ น

สมุทรปรำกำร พระสมุทร์เจดีย์

87

31

35.63

อสม.บันทึกข้อมูลสุขภำพ ผ่ำน App.และนำส่งยำที่บำ้ น

ฉะเชิงเทรำ

บำงน้ ำเปรี้ ยว

887

178

20.07

มีกำรนำส่งยำที่บำ้ น แต่ยงั ไม่ได้บนั ทึกข้อมูลใน App.NCD@Home

ปรำจีนบุรี

ทุกอำเภอ

93,937

45,950

48.92

ส่งยำทำงไปรษณียแ์ ละส่งต่อข้อมูลผูป้ ่ วยในระบบโปรแกรม
Thai COC ตำมระบบปกติ

สระแก้ว

ทุกอำเภอ

42,152

14,246

33.80

อสม.บันทึกข้อมูลสุขภำพ ผ่ำน App.และนำส่งยำที่บำ้ น

139,021

61,355

44.13

รวมเขต 6

การกากับ ติดตามและประเมินผล
1. ติดตำมผลงำนเชิงคุณภำพ
ผ่ำน คณะกรรมกำรเขตสุขภำพ
ในรอบกำรตรวจรำชกำรปกติ
2. ติดตำมผลงำน ผ่ำน Web
Health Manager ทุก 3 เดือน
3. นำเสนอผลกำรดำเนิ นงำน
ผ่ำนคณะกรรมกำรเขตสุขภำพ
4. แลกเปลี่ยน สื่อสำรกำร
ดำเนิ นงำนผ่ำนกลุ่มไลน์

ข้อมูลจากผูร้ บั ผิดชอบงานระดับเขต (สสจ.สระแก้ว) ณ วันที่ 3 ส.ค. 2564
ผูร้ บั ผิดชอบงำนตัวชี้ วัดระดับเขตสุขภำพที่ 6 นำงอรพิน ภัทรกรสกุล สสจ.สระแก้ว

13. จานวนส่วนราชการและหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน
การตรวจสอบภายในการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

ร้อยละ 75

จานวนส่วนราชการและหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน
การตรวจสอบภายในการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง เขตสุขภาพที่ 6
จังหวัด

จานวนส่วนราชการและหน่วยงานสังกัด จานวนส่วนราชการและหน่วยงานสังกัด
กระทรวงสาธารณสุขที่ได้รบั การประเมิน กระทรวงสาธารณสุขที่ผ่านเกณฑ์การ
และจัดส่งรายงานผลการประเมินให้กลุ่ม ประเมินการตรวจสอบภายใน การ
ตรวจสอบภายในระดับกระทรวงภายใน ควบคุมภายในและการบริหารความ
ระยะเวลาที่กาหนด (แห่ง)
เสี่ยงตามเกณฑ์ที่กาหนด (แห่ง)

ร้อยละ

ชลบุรี
ระยอง
จันทบุรี
ตรำด
สมุทรปรำกำร
ฉะเชิงเทรำ
ปรำจีนบุรี
สระแก้ว

13
10
13
8
7
12
8
10

13
1
13
2
7
อยู่ระหว่ำงดำเนิ นกำร
3
10

100
10.00
100
25.00
100
37.50
100

เขต 6

81

49

60.49

ข้อมูลจากสานักงานตรวจสอบภายในระดับกระทรวง ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ผูร้ บั ผิดชอบงำนตัวชี้ วัดระดับเขตสุขภำพที่ 6 นำงสำววำรุนี วงษำ สสจ.สระแก้ว

