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

1

จำนวนประชำชนคนไทย มีหมอประจำตัว 3 คน

2

กำรจัดตั้งหน่ วยบริกำรปฐมภูมแิ ละเครือข่ำยหน่ วยบริกำรสุขภำพปฐมภูมิ
ตำมพระรำชบัญญัติระบบสุขภำพปฐมภูมิ พ.ศ. 2562

3

ร้อยละของอำเภอผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินกำรพัฒนำคุณภำพชีวติ ที่มคี ุณภำพ

4

อัตรำกำรเพิ่มขึ้ นของจำนวนสถำนประกอบกำรด้ำนกำรท่องเที่ยวเชิงสุขภำพที่ได้รบั มำตรฐำนกำรท่องเที่ยว

เพิ่มขึ้ นร้อยละ 5

5

สถำนที่กกั กันตัวตำมที่รฐั กำหนด(AHQ/WQ) ได้มำตรฐำนตำมเกณฑ์กำรรับชำวต่ำงชำติเพิ่มขึ้ น

เพิ่มขึ้ นร้อยละ 5

6

ร้อยละของหน่ วยบริกำรสำธำรณสุขที่มกี ำรจัดบริกำรคลินิกกัญชำทำงกำรแพทย์แบบบูรณำกำร

7

เมืองสมุนไพรได้รบั กำรพัฒนำด้ำนเกษตร วัตถุดิบสมุนไพร อุตสำหกรรมสมุนไพรกำรท่องเที่ยวเชิงสุขภำพ ควำม
งำมและกำรแพทย์แผนไทยผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน

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
จำนวนส่วนรำชกำรและหน่ วยงำนสังกัดกระทรวงสำธำรณสุขผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินกำรตรวจสอบภำยในกำร
ควบคุมภำยในและกำรบริหำรควำมเสี่ยง

13

1.ครอบคลุมปชก. ร้อยละ 40 เขตชนบท
2.ครอบคลุมปชก. ร้อยละ 50 เขตเมือง
ร้อยละ 75

ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50
2 จังหวัด (ปรำจีนบุรี/จันทบุรี)
1,062,930 ครอบครัว

8 จังหวัด
8 จังหวัด
8 จังหวัด
ตำ่ กว่ำร้อยละ 1.6
ร้อยละ 100

ร้อยละ 75

ผ่านเกณฑ์

อยู่ระหว่างดาเนินการ

1. จานวนประชาชนคนไทย มีหมอประจาตัว 3 คน
การบันทึกข้อมูลกลุ่มผูป้ ่ วยติดบ้านติดเตียงมีหมอดูแล 3 คน เขตสุขภาพที่ 6
จังหวัด

การดาเนินงาน ประชาชน
คนไทย มีหมอประจาตัว 3 คน
เริ่มดาเนินงานใน
กลุม่ เป้ าหมาย ผูป้ ่ วยติดบ้าน
ติดเตียง โดยเขตสุขภาพที่ 6 มี
กลุม่ ผุป้ ่ วยติดบ้านติดเตียง
จานวน 20,045 คน และมีการ
บันทึกข้อมูลมีหมอ 3 คน ดูแล
แล้วจานวน 10,074 คน
คิดเป็ นร้อยละ 50.25

การบันทึกข้อมูลหมอ 3 คน ในพื้ นที่นาร่องกลุ่มผูป้ ่ วยติดบ้านติดเตียง
จานวนผูป้ ่ วยติดบ้านติดเตียง

จานวนผูป้ ่ วยติดบ้านติดเตียง ที่มหี มอดูแล
3 คน

คิดเป็ นร้อยละ

ชลบุรี

2,967

775

26.12

ระยอง

2,432

787

32.36

จันทบุรี

1,384

372

26.87

ตรำด

587

441

75.12

สมุทรปรำกำร

2,119

504

23.78

ฉะเชิงเทรำ

3,310

2,541

76.76

ปรำจีนบุรี

3,172

1,349

42.52

สระแก้ว

4,074

3,305

81.12

เขต 6

20,045

10,074

50.25
ข้อมูล ณ วันที่ 15 ธ.ค. 2563

2. การจัดตัง้ หน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการสุขพปฐมภูมิ

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
จานวนทีมที่ขึ้น
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. ร้อยละของอาเภอผ่านเกณฑ์การประเมินการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มีคุณภาพ ร้อยละ 75

เกณฑ์การประเมินปี 2564
รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

1. มีคาสั ่งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ 1. มีคณะทำงำนตำมประเด็น
ชีวิตระดับอาเภอทีเ่ ป็ นปั จจุบนั
วำงแผนแนวทำงในกำร
ขับเคลื่อนประเด็นกำรพัฒนำ
2. มีการประชุมคัดเลือกประเด็นสาคัญ
คุณภำพชีวิตตำมที่พนที
ื้ ่
ตามบริบทของพื้ นทีเ่ กี่ยวกับการพัฒนา
กำหนด
คุณภาพชีวิต อย่างน้อย 2 ประเด็น เพือ่
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

เพิ่มขึ้นร้อยละ 5

รายชื่อสถานประกอบที่เพิ่ม
จานวน 4 แห่ง

เขตสุขภาพที่ จานวนสถานประกอบการเพื่อ
6
สุขภาพที่เปิ ดให้บริการตาม
มาตรการผ่อนปรนในช่วงที่มี
การระบาดของโรคโควิด 19
ในปี งบประมาณ 2563

จังหวัด
ชลบุรี

204 แห่ง

จานวนที่เพิ่มขึ้ นของสถาน
ประกอบการเพื่อสุขภาพ ที่ได้
มาตรฐานท่องเที่ยวในพื้ นที่
ท่องเที่ยวเป้ าหมาย ใน
ปี งบประมาณ 2564
(ไตรมาส 1)

จานวนสถาน
ประกอบการเพื่อ
สุขภาพที่ได้มาตรฐาน
ท่องเที่ยว

4 แห่ง

เพิ่มขึ้ น
ร้อยละ 1.96

➢ กุลภัสสรณ์
นวดเพื่อสุขภาพ
➢ เดอะ มาสาจ
นวดเพื่อสุขภาพ
➢ อภิสรานวด
เพื่อสุขภาพ
➢ เอื้ องหลวง
นวดเพื่อสุขภาพ

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

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

จานวน
(แห่ง)
-

WQ
รองรับได้
(เตียง)
-

จานวน
(แห่ง)
-

รองรับได้
(เตียง)
-

ข้อมูลจาก สคร.6 ณ วันที่ 8 ธ.ค. 2563
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

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

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. มีกำรจัดบริกำรคลินิก
กัญชำทำงกำรแพทย์
แบบบูรณำกำรใน รพ.
สังกัดสำนักงำน
ปลัดกระทรวง
สำธำรณสุข ร้อยละ 30
2. มียำที่มีกญ
ั ชำปรุง
ผสมจำนวนเพียงพอ
สำหรับจ่ำยให้ผปู ้ ่ วยทั้ง
ในสถำนพยำบำลภำครัฐ
และเอกชน

1.มีกำรจัดบริกำรคลินิก
กัญชำทำงกำรแพทย์
แบบบูรณำกำรใน รพ.
สังกัดสำนักงำน
ปลัดกระทรวง
สำธำรณสุข ร้อยละ 40
2.มีกำรปลูกและใช้
กัญชำทำงกำรแพทย์
แผนไทยสำหรับผูป้ ่ วย
เฉพำะรำยใน รพ.สต.

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

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

ผลการดาเนินงาน

1. มีแนวทำงกำรส่งเสริมและให้คำปรึกษำแก่ผปู ้ 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 : มีศูนย์ให้คำปรึกษำผูป้ ระกอบกำรสมุนไพร

2. มีฐำนข้อมูลผูป้ ระกอบกำร/โรงงำนอุตสำหกรรมสมุนไพร
ภำยในจังหวัดคลัสเตอร์อุตสำหกรรมฯ

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

3. มีแผนปฏิบตั ิกำรงำนวิจยั กำรนำสมุนไพรที่มีศักยภำพ
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

0

0

20,557

6.26

ระยอง

195,166

11,213

3

0

0

11,216

5.75

จันทบุรี

16,093

10,000

521

0

0

10,521

65.38

ตรำด

7,103

17,517

10

0

0

สมุทรปรำกำร 338,779

11,115

8

0

0

17,527 246.75
11,123 3.28

ฉะเชิงเทรำ

103,885

14,013

5

0

0

14,018

13.49

ปรำจีนบุรี

63,632

11,102

496

0

0

11,598

18.23

สระแก้ว

9,995

6,003

3

0

0

6,006

เขต 6

1,062,930

101,509

1,057

0

0

60.09
102,566 9.65

ข้อมูล ณ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563

8 จังหวัด

9. สถานประกอบการปรับปรุงผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

ตลาดนัด น่าซื้อ (Healthy Market)
รวม 9 แห่ง

ผลการดาเนินงาน
➢ ศูนย์อนำมัยที่ 6 ได้จดั ประชุมชี้ แจงและประสำน นโยบำยร่วมกับเขตสุ ขภำพ
และสำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด 8 จังหวัด ในวันที่ 5 - 6 ตุลำคม 2564
โดยได้ชี้แจงแผนกำรดำเนิ 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 รวมทั้งได้ชี้แจงเกณฑ์
กำรประเมินและกำรรำยงำนผลกำรดำเนิ นงำนในแต่ละไตรมำส
➢ ในไตรมำสแรก สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดได้รำยงำนผลกำรดำเนิ นงำนใน
กำรคัดเลือกพื้ นที่ตน้ แบบในส่วนของตลำดนัด น่ ำซื้ อ (Healthy Market) และ
อำหำรริมบำทวิถี (Street Food Good Health) จังหวัดละ 1 แห่ง ให้ศูนย์
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 นทีจ่ ดั 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. ทุกจังหวัดสามารถควบคุมสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019
ให้สงบได้ภายใน 21-28 วัน

8 จังหวัด

เกณฑ์การประเมินปี 2564
ตัวชี้ วัด

1 คะแนน

2 คะแนน

3 คะแนน

4 คะแนน

5 คะแนน

จังหวัดสำมำรถควบคุมสถำนกำรณ์โรคติด
เชื้ อไวรัส โคโรนำ 2019
ให้สงบได้ภำยใน 21-28 วัน

4 จังหวัด

5 จังหวัด

6 จังหวัด

7 จังหวัด

8 จังหวัด

เขตสุขภาพที่ 6 สามารถดาเนินการได้ตามเป้ าหมายที่กาหนด
ไม่มีการระบาดในพื้นที่ท้งั 8 จังหวัด

ได้คะแนนระดับ 5

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

***ปี 2564 ทุกจังหวัด ในเขตสุขภาพที่ 6 ยังไม่พบผูป้ ่ วยในพื้นที*่ **
เสียชีวติ

5
อัตราป่ วยตาย
COVID-19

เสียชีวติ

2

เสียชีวติ

เสียชีวิต

1

1

ปี 2563 เขตสุขภาพที่ 6 มีผเู ้ สียชีวิตจาก
การติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
(COVID-19) ทัง้ หมดจานวน 9 ราย สูงสุดคือ
จังหวัดสมุทรปราการ จานวน 5 ราย
รองลงมาคือจังหวัดชลบุรี จานวน 2 ราย และ
จังหวัดฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี จานวน 1 ราย
ข้อมูลจาก สคร.6 ณ วันที่ 4 พ.ย.63

12. ร้อยละของเขตสุขภาพที่มีนวัตกรรมการจัดการบริการสุขภาพ

ร้อยละ 100

นวัตกรรมการจัดการบริการสุขภาพ

NCD @ HOME
เกณฑ์การประเมินปี 2564
รอบ 3 เดือน
1. นาเสนอแผนงาน/
โครงการ พัฒนา
นวัตกรรมการบริหาร
และการจัดบริการ
สุขภาพ
ในเขตสุขภาพ

รอบ 6 เดือน

1.การนาแผนงาน/
1. รายงาน
โครงการ พัฒนา
ความก้าวหน้า
นวัตกรรมการบริหาร
ผลการดาเนินงาน
และการจัดบริการ
สุขภาพในเขตสุขภาพ
ไปปฏิบตั ิ ในพื้ นทีจ่ ริง

2. นาเสนอระบบและกลไก 2. มีการกากับ ติดตาม
ขับเคลื่อนการพัฒนา
และประเมินผล
นวัตกรรมการบริหาร
และการจัดบริการ
สุขภาพในเขตสุขภาพ
3. นาเสนอระบบกากับ
ติดตามและประเมินผล

รอบ 9เดือน

รอบ 12เดือน
1. สรุปผลการผล
ดาเนินงาน
2. การแลกเปลี่ยน
เรียนรู ้

ประโยชน์ที่ได้รบั
1. ลดควำมแออัดและระยะเวลำในกำรรอคอยที่โรงพยำบำล ส่งผลให้
สุขภำพจิตดีขนึ้
2. ลดภำระค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงมำโรงพยำบำล
3. ผูด้ ูแลไม่ตอ้ งขำดรำยได้ จำกกำรหยุดงำน
4. มี อสม.ที่ผ่ำนกำรอบรมเข้ำไปดูแลและให้ควำมรูอ้ ย่ำงต่อเนื่ องที่บำ้ น

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 ับผิดชอบในกำรจัดวำงระบบ กำรควบคุมภำยในและผูต้ ิ ดตำม
ประเมินผลระบบควบคุมภำยใน
ดำเนิ นกำรจัดวำงระบบกำรควบคุมภำยในครบ ทุกส่วนงำนย่อยและหน่ วยงำนของรัฐ
โดยปฏิบตั ิตำมมำตรฐำนและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงกำรคลังและกระทรวงสำธำรณสุข
กำหนด
จัดทำรำยงำนทุกระดับโดยปฏิบตั ิตำมมำตรฐำนและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงกำรคลัง
และกระทรวงสำธำรณสุขกำหนดได้อย่ำงครบถ้วนถูกต้องทันเวลำ
มีกำรน ำระบบกำรควบคุ ม ภำยในที่ได้ด ำเนิ น กำรไปสู่กำรปฏิบัติอ ย่ำงครบถ้ว น
ถูกต้อง เพื่อให้กำรดำเนิ นงำนมีประสิทธิภำพ ประสิทธิผล และบรรลุวตั ถุประสงค์ที่
กำหนด
มีกำรติดตำมประเมินผลระบบกำรควบคุมภำยใน อย่ำงน้อยปี ละ 1 ครั้ง และมีกำร
ปรับปรุงระบบกำรควบคุมภำยในให้เป็ นปั จจุบนั อยู่เสมอ

1
1

หมายเหตุ :
1

1.ค่ำคะแนนแต่ละระดับ = คิดเป็ นร้อยละ 20

1

2.ประเมิน ตำมกระดำษท ำกำรตรวจสอบและประเมิน ผลระบบกำร
ควบคุมภำยในสำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด (AI๐๒)

1

3.ประเมิน ตำมกระดำษท ำกำรตรวจสอบและประเมิน ผลระบบกำร
ควบคุมภำยในโรงพยำบำล(AI๐๓)

หมายเหตุ : จะมีการลงประเมินพื้นที่ในไตรมาสที่ 2-4

