


สว่นที ่1 ขอ้มลูท ัว่ไปจงัหวดัฉะเชงิเทรา 
  

 วสิยัทศัน ์การปกครอง และประชากร 

 สถติชิพี 

 สถานบรกิารสขุภาพ 

 จ านวนผูร้บับรกิารดา้นสขุภาพ 

 สาเหตกุารป่วยและตาย 

 ปญัหาสขุภาพ 

สว่นที ่2 ทศิทางการพฒันาดา้นสขุภาพ จงัหวดัฉะเชงิเทรา 
สว่นที ่3 สรปุผลการด าเนนิงานตวัชีว้ดัตามนโยบายและยทุธศาสตรช์าตดิา้นสขุภาพ (Health KPIs) 

ปีงบประมาณ 2563 
สว่นที ่4 สรปุผลการด าเนนิงานตามตวัชีว้ดัหลกัประกนัสขุภาพ ปีงบประมาณ 2563 
สว่นที ่5 สรปุผลการด าเนนิทีส่ าคญั ปีงบประมาณ 2563 
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             รายงานประจ าปีงบประมาณ 2563 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา ฉบับนี้  จัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารด้านสาธารณสุขในระดับจังหวัดฉะเชิงเทรา ปีงบประมาณ 2563  ให้กับผู้บริหาร บุคลากร    ภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพทุกภาคส่วน 
ตลอดจนผู้ที่สนใจได้รับทราบและพิจารณาน าไปใช้ประโยชน์   ซึ่งมีสาระส าคัญประกอบด้วย 5 ส่วน คือ 
            ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปจังหวัดฉะเชิงเทรา 
            ส่วนที่ 2 ทิศทางการพัฒนาด้านสุขภาพ จังหวัดฉะเชิงเทรา 
            ส่วนที่ 3 สรุปผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามนโยบายและยุทธศาสตร์ชาติด้านสุขภาพ (Health KPIs) ปีงบประมาณ 2563 
            ส่วนที่ 4 สรุปผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดหลักประกันสุขภาพ ปีงบประมาณ 2563 
            ส่วนที่ 5 สรุปผลการด าเนินงานส าคัญ ปีงบประมาณ 2563 
 

             ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา หวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานประจ าปี 2563 ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานด้าน
สาธารณสุขของจังหวัดฉะเชิงเทราให้มีความเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นต่อไป  

คณะผู้จัดท า ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา 
มกราคม 2564 
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ค ำน ำ 3 
สำรบัญ 4 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปจังหวัดฉะเชิงเทรา 5 - 28 
   วิสัยทัศน์ การปกครอง และประชากร 

 สถิติชีพ 
 สถานบริการสุขภาพ 
 จ านวนผู้รับบริการด้านสุขภาพ 
 สาเหตุการป่วยและตาย 
 ปัญหาสุขภาพ 

6 – 14 
15 - 16 
17 - 20 
21 - 22 
23 - 27 

28 
ส่วนที่ 2 ทิศทางการพัฒนาด้านสุขภาพ จังหวัดฉะเชิงเทรา 29 - 37 
ส่วนที่ 3 สรุปผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามนโยบายและยุทธศาสตร์ชาติด้านสุขภาพ (Health KPIs) ปีงบประมาณ 2563 38 - 192 
ส่วนที่ 4 สรุปผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดหลักประกันสุขภาพ ปีงบประมาณ 2563 193 - 205 
ส่วนที่ 5 สรุปผลการด าเนินที่ส าคัญ ปีงบประมาณ 2563 206 - 253 
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เมืองอุตสาหกรรมสีเขียว  ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม   
แหล่งผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย สังคมมีคุณภาพ  ป่าและน้้าอุดมสมบูรณ์ 
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 11    อ้าเภอ 
 93    ต้าบล   
 892  หมู่บ้าน 
 1      เทศบาลเมือง 
 33    เทศบาลต้าบล 
 74    อบต. 
ประชากร 720,113 คน  
305,121 หลังคาเรอืน (31 ธ.ค.2562) 
พื้นที่ 5,351 ตร.กม.  
ความหนาแน่น 135 คน/ตร.กม. 
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พื้นที ่

การปกครอง 
พื้นที ่

(ตร.กม.) 

ระยะทาง 

อ้าเภอถึงจังหวัด 
(กม.) 

ประชากร 
(คน) 

ความหนาแน่น 
(ปชก./ตร.กม.) ต้าบล หมู่บ้าน 

เทศบาล 
อบต. 

เมือง ต้าบล 

อ.เมืองฉะเชิงเทรา 19 192 1 1 18 378.66 - 162,230 428 
อ.บางคล้า 9 56 - 2 7 227.89 25 45,671 200 
อ.บางน้้าเปรี้ยว 10 148 - 6 8 498.66 19 88,805 178 
อ.บางปะกง 12 108 - 10 6 257.89 24 92,318 358 
อ.บ้านโพธิ์ 17 73 - 4 12 217.59 14 52,911 243 
อ.พนมสารคาม 8 87 - 5 6 550.00 34 83,033 151 
อ.ราชสาส์น 3 31 - - 3 134.90 45 12,713 94 
อ.สนามชัยเขต 4 70 - 1 4 1,666.00 50 75,169 45 
อ.แปลงยาว 4 48 - 4 3 237.23 35 47,626 201 
อ.ท่าตะเกียบ 2 47 - - 2 1,054.77 82 46,807 44 
อ.คลองเขื่อน 5 32 - - 5 127.40 18 12,830 101 

รวมจังหวัด 93 892 1 33 74 5,351.00 - 720,113 135 

ที่มา   1. ที่ท้าการปกครองจังหวัดฉะเชิงเทรา ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563 
         2. ส้านักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 
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แหล่งข้อมูล:  ส้านักบริหารการทะเบียน กระทรวงมหาดไทย  (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) 

 เด็ก  0 - 14 ปี  123,002 คน  ร้อยละ 17.08 
 วัยแรงงาน 15-59 ปี  466,715 คน  ร้อยละ 64.81 
 ผู้สูงอายุ >=60 ปี  121,318 คน ร้อยละ 16.84 
 อัตราส่วนการพึ่งพิง ร้อยละ 52.34 

49.07% 50.93% 
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อ้าเภอ 
จ้านวนประชากร(คน)  คิดเป็น 

ร้อยละ 
พื้นที ่

(ตร.กม) 
ความหนาแน่น 
(คน/ตร.กม.) 

จ้านวนบ้าน 
ชาย หญิง รวม 

เมืองฉะเชิงเทรา 78,631 83,599 162,230 22.53 378.66 428 72,402 
บางคล้า 21,932 23,739 45,671 6.34 227.89 200 19,484 
บางน้้าเปรี้ยว 44,114 44,691 88,805 12.33 498.66 178 26,586 
บางปะกง 44,964 47,354 92,318 12.82 257.89 358 51,741 
บ้านโพธิ์ 25,643 27,268 52,911 7.35 217.59 243 22,710 
พนมสารคาม 40,231 42,802 83,033 11.53 550.00 151 37,014 
ราชสาส์น 6,236 6,477 12,713 1.77 134.90 94 4,602 
สนามชัยเขต 37,561 37,608 75,169 10.44 1,666.02 45 25,101 
แปลงยาว 24,085 23,541 47,626 6.61 237.23 201 24,480 
ท่าตะเกียบ 23,709 23,098 46,807 6.50 1,054.77 44 16,694 
คลองเชื่อน 6,262 6,568 12,830 1.78 127.40 101 4,307 

รวม 353,368 366,745 720,113 100.00 5,351.00 135 305,121 

ที่มา ส้านักบริหารการทะเบียน  กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย  ณ  วันที่ 31 ธันวาคม 2562 
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กลุ่มอายุ(ปี) ชาย หญิง รวม 
จ้านวน ร้อยละ จ้านวน ร้อยละ จ้านวน ร้อยละ 

ต้่ากว่า 1 ปี 3,463 0.48 3,293 0.46 6,756 0.94 
1-4 15,384 2.14 14,686 2.04 30,070 4.18 
5-9 21,921 3.04 20,675 2.87 42,596 5.91 
10-14 22,306 3.10 21,274 2.95 43,580 6.05 
15-19 22,389 3.11 21,351 2.96 43,740 6.07 
20-24 25,441 3.53 24,028 3.34 49,469 6.87 
25-29 26,362 3.66 25,216 3.50 51,578 7.16 
30-34 25,685 3.57 25,083 3.48 50,768 7.05 
35-39 28,479 3.95 27,620 3.84 56,099 7.79 
40-44 28,072 3.90 28,321 3.93 56,393 7.83 
45-49 26,900 3.74 28,445 3.95 55,345 7.69 
50-54 26,356 3.66 28,736 3.99 55,092 7.65 
55-59 22,816 3.17 25,415 3.53 48,231 6.70 
60-64 16,549 2.30 19,294 2.68 35,843 4.98 
65-69 13,111 1.82 16,070 2.23 29,181 4.05 
70-74 9,142 1.27 11,794 1.64 20,936 2.91 
75-79 6,092 0.84 8,408 1.17 14,500 2.01 
80-84 4,393 0.61 6,652 0.93 11,045 1.54 
85-89 2,202 0.30 3,776 0.52 5,978 0.82 
90-94 927 0.13 1,739 0.24 2,666 0.37 
95-99 279 0.04 558 0.08 837 0.12 
100+ 137 0.02 195 0.03 332 0.05 
เกิดปีจันทรคติ 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
ทะเบียนบ้านกลาง 3,228 0.45 2,669 0.37 5,897 0.82 
ไม่ใช่เชื้อชาติไทย 1,102 0.15 962 0.13 2,064 0.28 
อยู่ระหว่างการย้าย 632 0.09 485 0.07 1,117 0.16 

รวม 353,368 49.07 366,745 50.93 720,113 100.00 

ที่มา ส้านักบริหารการทะเบียน  กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย  ณ  วันที่ 31 ธันวาคม 2562 
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อ้าเภอเมืองฉะเชิงเทรา 37 8 9 2 3 4 2 2 - 1 - 1 

อ้าเภอบางคล้า 18 2 3 2 - - - - - - 1 - 

อ้าเภอบางน้้าเปรี้ยว 49 5 1 - - - 1 - - 1 - - 

อ้าเภอบางปะกง 27 1 3 1 1 - - - - 2 - - 

อ้าเภอบ้านโพธิ์ 25 3 1 1 1 - - - - - - - 

อ้าเภอพนมสารคาม 40 3 4 - 2 - - - - - - - 

อ้าเภอราชสาส์น 7 1 - - - - - - - - - - 

อ้าเภอสนามชัยเขต 35 1 2 1 - - - - 2 - - 1 

อ้าเภอแปลงยาว 19 3 1 - - - - - - - - - 

อ้าเภอท่าตะเกียบ 20 1 - - - - - - - - - - 

อ้าเภอคลองเขื่อน 8 1 1 - - - - - - - - - 

รวมจังหวัด 285 29 25 7 7 4 3 2 2 4 1 2 

ที่มา :  กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ  ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 
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พื้นที ่

วัด (แห่ง) 

พร
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าร
าม

หล
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ที่พักสงฆ์(แห่ง) 
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ร้า
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 จ้านวนพระสงฆ์ (รูป) จ้านวนสามเณร (รูป) 
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อ้าเภอเมืองฉะเชิงเทรา 3 43 2 - 2 2 48 743 - 356 
อ้าเภอบางคล้า 1 21 - 1 - 1 1 304 - 4 
อ้าเภอบางน้้าเปรี้ยว 1 34 - - - - 7 356 - 51 
อ้าเภอบางปะกง 1 22 - 1 - 2 18 440 - 7 
อ้าเภอบ้านโพธิ์ - 29 - - 1 1 - 318 - 3 
อ้าเภอพนมสารคาม 1 65 - 1 6 9 1 606 - 76 
อ้าเภอราชสาส์น - 11 - - - - - 79 - - 
อ้าเภอสนามชัยเขต 5 51 - 6 25 - 21 488 1 9 
อ้าเภอแปลงยาว 3 22 - 1 6 - 11 256 - 2 
อ้าเภอท่าตะเกียบ 6 36 - 5 16 - 44 316 - 5 
อ้าเภอคลองเขื่อน - 11 - - - 3 - 79 - - 

รวมจังหวัด 21 345 2 15 56 18 151 3,985 1 513 

ที่มา   ส้านักงานพุทธศาสนาจังหวัดฉะเชิงเทรา ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 
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พื้นที ่ จ้านวนโบสถ์คริสต์ (แห่ง) จ้านวนมัสยิด (แห่ง) จ้านวนวัดจีน (แห่ง) 
อ้าเภอเมืองฉะเชิงเทรา 4 10 2 
อ้าเภอบางคล้า 2 - - 
อ้าเภอบางน้้าเปรี้ยว - 51 - 
อ้าเภอบางปะกง 1 1 - 
อ้าเภอบ้านโพธิ์ - 4 - 
อ้าเภอพนมสารคาม 1 - - 
อ้าเภอราชสาส์น - - - 
อ้าเภอสนามชัยเขต 2 - - 
อ้าเภอแปลงยาว - 1 - 
อ้าเภอท่าตะเกียบ - - - 
อ้าเภอคลองเขื่อน - - - 

รวมจังหวัด 10 67 2 

 ที่มา  ส้านักงานวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 
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สถิติชีพ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

จ้านวน(คน) อัตรา จ้านวน(คน) อัตรา จ้านวน(คน) อัตรา 
เด็กเกิดมีชีพ 7,203 10.15 7,009 9.80 6,756 9.38 
ตาย 5,323 7.50 5,242 7.33 5,448 7.57 
เพิ่มตามธรรมชาติ 1,880 2.65 1,767 2.47 1,308 1.82 
ทารกตาย 56 7.77 30 4.28 48 7.10 
เด็กต่้ากว่า 5 ปี 18 2.50 21 3.00 12 1.78 
มารดาตาย 1 13.88 0 0.00 2 29.60 
ประชากร 709,889 715,009 720,113 

ที่มา  -กลุ่มข้อมูลข่าวสารสุขภาพ  ส้านักนโยบายและยุทธศาสตร์ เดือน มกราคม - ธันวาคม  พ.ศ. 2560-2562 
         -ส้านักบริหารการทะเบียน  กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ณ วันที่ 31 ธันวาคม  พ.ศ. 2560-2562 
หมายเหตุ 1. อัตราเกิด อัตราตาย และอัตราเพิ่มธรรมชาติต่อประชากร 1,000 คน 
             2. อัตรามารดาตาย ต่อการเกิดมีชีพ 100,000 คน 
             3. อัตราทารกตาย และอัตราเด็กต่้ากว่า 5 ปีตาย ต่อการเกิดมีชีพ 1,000 คน 
             4. ประชากรจากส้านักบริหารการทะเบียน กระทรวงมหาดไทย ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 – 2562 
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รายการ 
อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด 

ชาย หญิง 
 ฉะเชิงเทรา ปี พ.ศ. 2562 74.17 81.26 

 ฉะเชิงเทรา ปี พ.ศ. 2552 73.63 81.31 
 ผลต่าง ปี 2562 และ ปี 2552 +0.54 -0.05 

 ประเทศไทย ปี พ.ศ. 2562 73.0 80.1 
ที่มา   -สารประชากร มหาวิทยาลัยมหิดล (ประชากรคาดประมาณ ณ กลางปี 1 กรกฎาคม 2562) 
        -ประชากรกลางปี กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ปี พ.ศ. 2562 
        -ข้อมูลการตายจากกลุ่มข้อมูลข่าวสารสุขภาพ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 
หมายเหตุ  อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด หมายถึง จ้านวนปีเฉลี่ยที่คาดว่าบุคคลที่เกิดมาแล้วจะมีชีวิตอยู่ต่อไปอีกกีป่ี 
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ที่มา  กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 

พื้นที่ 

สถานบริการสาธารณสุขภาครัฐและเอกชน 

รพ.ศูนย์ 
 (แห่ง/เตียง) 

รพ.ชุมชน 
 (แห่ง/เตียง) 

รพ.เอกชน 
 (แห่ง/เตียง) 

สสอ. 
(แห่ง) 

รพ.สต.  
(แห่ง) 

ศูนย์สุขภาพชุมชน  
(แห่ง) 

ศูนย์บริการสาธารณสุข  
(แห่ง) 

อ้าเภอเมืองฉะเชิงเทรา 1/561   2/159 1 21 2 1 

อ้าเภอบางคล้า   1/30   1 8   1 

อ้าเภอบางน้้าเปร้ียว   1/120   1 12 1 1 

อ้าเภอบางปะกง   1/90 1/100 1 12 1 3 

อ้าเภอบ้านโพธิ์   1/30   1 16   1 

อ้าเภอพนมสารคาม   1/120   1 12     

อ้าเภอราชสาส์น   1/30   1 2     

อ้าเภอสนามชัยเขต   1/120   1 15 1   

อ้าเภอแปลงยาว   1/30   1 6     

อ้าเภอท่าตะเกียบ   1/30   1 9     

อ้าเภอคลองเขื่อน   1/10   1 5     
รวม 1/561 1/610 3/259 11 118 5 7 
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รพ.พุทธโสธร A :  
561 เตียง 

รพ.พนมสารคาม M2 : 120 เตียง 

รพ. สนามชัยเขต M2: 
120 เตียง 

รพ.บางน้้าเปรี้ยว F1 :  
120 เตียง 

รพ.บางปะกง F1 : 90 เตียง 

รพ.คลองเขื่อน F3 : 10 เตียง 

รพ. ท่าตะเกียบ  F2 : 
30 เตียง  

รพ. แปลงยาว F2 : 30 เตียง 

รพ. ราชสาส์น F2 : 30 เตียง 

รพ. บ้านโพธิ์ F2 :  
30 เตียง 

รพ. บางคล้า F2 : 30 เตียง 

รพ.เกษมราษฎร์ฯ (เอกชน) : 
100 เตียง 

รพ.จุฬารัตน์ 11 (เอกชน) :  
100 เตียง 

โรงพยาบาลศูนย์ 1 แห่ง 561 เตียง,  โรงพยาบาลชุมชน 10 แห่ง 610 เตียง , โรงพยาบาลเอกชน 3 แห่ง 259 เตียง  << รวม  1,430 เตียง >>  

รพ.รวมแพทย์ฉะเชิงเทรา 
(เอกชน) : 59 เตียง 
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พื้นที่ 
เวชกรรม สหคลินิก ทันตกรรม เทคนิค กายภาพ ผดุงครรภ์ คลินิก 

แพทย์ 
แผนไทย 

คลินิกการ 
ประกอบ 
โรคศิลปะ 

คลินิก 

ทั่วไป เฉพาะทาง   1 2 การแพทย์   ** *** ทุกประเภท 

อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา 55 29 4 28 1  - 2 2 - 5 4 130 
อ าเภอบางคล้า 3  - - 2 -  - - 2 3 2 - 12 
อ าเภอบางน้ าเปรี้ยว 3 1 - 1 -  -  - 6 - 1 - 12 
อ าเภอบางปะกง 14 2 1 8 - 2 3 7 - - - 37 
อ าเภอบ้านโพธิ์ 6 1 2  2 - 1 3 3 - - 1 19 
อ าเภอพนมสารคาม 12 4 - 7 - 1 - 1 - - 2 27 
อ าเภอราชสาส์น  - -  -  - - -  - 2 - - - 2 
อ าเภอสนามชัยเขต 2  1 - 1 - -  - 3 - 1 - 8 
อ าเภอแปลงยาว 4  - 2 1 - -  - 2 - - - 9 
อ าเภอท่าตะเกียบ  -  - -  - - -  -  - - - - 0 
อ าเภอคลองเขื่อน -  - -  - - -  - -   - - 0 

รวม 99 38 9 50 1 4 8 28 3 9 7 256 

ที่มา  กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค ณ วันที่  30  กันยายน  2563 
หมายเหตุ        1. สถานพยาบาลภาคเอกชน * หมายถึง สถานพยาบาลแผนปัจจุบันไม่มีเตียง                                       
                    2. ผดุงครรภ*์*  หมายถึง  คลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 
                    3. ผดุงครรภ*์** หมายถึง  คลินิกการผดุงครรภ์ 
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พื้นที่ 
ร้านขายยา 

แผนปัจจุบัน 
แผนปัจจุบันบรรจุเสร็จ 

ที่ไม่ใช่ยาอันตราย 
แผนโบราณ 

แผนปัจจุบันบรรจุเสร็จ 
ส้าหรับสัตว์ 

อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา 65 3 7 6 
อ าเภอบางคล้า 13 1 1 1 
อ าเภอบางน้ าเปรี้ยว 10 3 0 2 
อ าเภอบางปะกง 27 3 3  - 
อ าเภอบ้านโพธิ์ 9 1 2  - 
อ าเภอพนมสารคาม 17 4 8 4 
อ าเภอราชสาส์น 1 - 1  - 
อ าเภอสนามชัยเขต 4 3 1  - 
อ าเภอแปลงยาว 9 1 2 3 
อ าเภอท่าตะเกียบ 2 1 -  - 
อ าเภอคลองเขื่อน - - -  - 

รวม 157 20 25 16 

ที่มา   กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค  ณ วันที ่30 กันยายน 2563 
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โรงพยาบาล 
จ้านวนเตียง 
ตามกรอบ 

ผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน อัตราการครองเตียง 
(เตียงตามกรอบ) จ้านวนคน จ้านวนครั้ง จ้านวนคน จ้านวนวันนอน 

รพ.พุทธโสธร 561 159,793 532,828 34,399 183,682 89.70 
รพ.บางคล้า 30 32,272 118,261 3,434 11,606 105.99 
รพ.บางน้้าเปรี้ยว 120 37,097 156,120 5,028 17,886 40.84 
รพ.บางปะกง 90 47,698 130,147 6,519 20,984 63.88 
รพ.บ้านโพธิ์ 30 29,982 119,263 3,482 10,907 99.61 
รพ.พนมสารคาม 120 56,976 215,681 10,382 37,989 86.73 
รพ.ราชสาส์น 30 8,755 42,160 596 2,074 18.94 
รพ.สนามชัยเขต 120 39,038 137,304 8,307 33,544 76.58 
รพ.แปลงยาว 30 35,502 123,107 3,195 11,045 100.87 
รพ.ท่าตะเกียบ 30 22,765 101,408 3,219 9,156 83.62 
รพ.คลองเชื่อน 10 7,368 34,084 752 2,307 63.21 

รวมจังหวัด 1,171 477,246 1,710,363 79,313 341,180 79.82 

ที่มา    -Health Data Center ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ประมวลผลวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 
         -รายงานข้อมูล CMI รายหน่วยงาน ปีงบประมาณ 2562 (cmi.healtharea.net)  ประมวลผลวันที่ 4 ธันวาคม 2563 
หมายเหตุ   อัตราการครองเตียง   =  (วันที่อยู่โรงพยาบาลในช่วงเวลาที่ก้าหนด x 100) / (จ้านวนเตียง x จ้านวนวันในช่วงเวลาเดียวกัน) 
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 พื้นที ่
จ้านวน รพ.สต. 

(แห่ง) 
ผู้มารับบริการ ที่ รพ.สต. จ้านวน 

ศูนยส์ุขภาพชุมชน 
ผู้มารับการทีศู่นย์สุขภาพชุมชน 

คน ครั้ง คน ครั้ง 
อ้าเภอเมืองฉะเชิงเทรา 21 99,949 337,985 2 25,335 65,121 
อ้าเภอบางคล้า 8 22,318 82,447 - - - 
อ้าเภอบางน้้าเปรี้ยว 12 75,160 239,863 1 6,196 13,655 
อ้าเภอบางปะกง 12 50,530 146,019 1 13,742 31,419 
อ้าเภอบ้านโพธิ์ 16 40,247 134,860 - - - 
อ้าเภอพนมสารคาม 12 62,127 239,549 - - - 
อ้าเภอราชสาส์น 2 4,049 15,056 - - - 
อ้าเภอสนามชัยเขต 15 52,194 172,682 1 - - 
อ้าเภอแปลงยาว 6 25,790 76,338 - - - 
อ้าเภอท่าตะเกียบ 9 28,201 87,942 - - - 
อ้าเภอคลองเขื่อน 5 12,291 43,116 - - - 

รวมจังหวัด 118 472,856 1,575,857 5 45,273 110,195 

ที่มา   Health Data Center ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ประมวลผล วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563  
หมายเหตุ   อ้าเภอสนามชัยเขต ศูนย์สุขภาพชุมชนคู้ยายหมี ผู้มารับบริการรวมกับโรงพยาบาลสนามชัยเขต เนื่องจากเป็น OPD นอกของโรงพยาบาลสนามชัยเขต 
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  มะเร็ง (113.59 ต่อแสน)   ความดันโลหิตสูง (28,777.29 ต่อแสน) 

 ปอดบวม 63.88 ต่อแสน) 

หลอดเลือดสมอง (42.08 ต่อแสน) 

หัวใจ (37.63 ต่อแสน) 

     อุบัติเหตุการขนส่ง (28.19 ต่อแสน) 

เบาหวาน (22,364.96 ต่อแสน) 

การติดเชื้อของทางเดินหายส่วนบน (17,584.46 ต่อแสน) 

เนื้อเยื่อผิดปกติ (16,634.89 ต่อแสน) 

 ฟันผุ (15,061.94 ต่อแสน) 
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อันดับ สาเหตุการป่วย (กลุ่มโรค) 
จ้านวน 
(ครั้ง) 

อัตรา:     
แสนประชากร 

1 145 ความดันโลหิตสูงที่ไม่มีสาเหตุน า 207,229 28,777.29 
2 104 เบาหวาน 161,053 22,364.96 
3 167 การติเช้ือของทางเดินหายใจส่วนบนแบบเฉียบพลนัอืน่ ๆ  126,628 17,584.46 
4 207 เนื้อเยื่อผดิปกติ 119,790 16,634.89 
5 180 ฟันผุ 108,463 15,061.94 
6 181 ความผิดปกติอื่น ๆ ของฟันและโครงสร้าง 76,896 10,678.32 
7 281 การบาดเจ็บระบุเฉพาะอ่ืน ๆ, ไม่ระบุเฉพาะและหลายบริเวณในร่างกาย 57,897 8,039.99 
8 206 พยาธิสภาพของหลังส่วนอื่น ๆ 51,638 7,170.82 
9 185 โรคอื่น ๆ ของหลอดอาหาร กระเพาะและดูโอเดนัม 43,876 6,092.93 
10 199 โรคอื่น ๆ ของผิวหนังและเนื้อเยือ่ใต้ผิวหนัง 38,261 5,313.19 

ที่มา   Health Data Center ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ประมวลผลวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 
หมายเหตุ  -ใช้ข้อมูลประชากรจากส้านักบริหารการทะเบียน กระทรวงมหาดไทย ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2562 (720,113 คน) ค้านวณหาอัตรา 
              -การค้านวณ คิดตาม 298 กลุ่มโรคนับเป็นครั้งตามการวินิจฉัย 
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อันดับ สาเหตุการป่วย (กลุ่มโรค) จ้านวน (ครั้ง) อัตรา:แสนประชากร 
1 169 ปอดบวม 3,711 515.34 
2 242 ภาวะแทรกซ้อนอื่น ๆ ของการตั้งครรภ์ และการคลอด 2,741 380.63 
3 133 ต้อกระจกและความผิดปกติของเลนส์อื่น ๆ 2,641 366.75 
4 281 การบาดเจ็บระบุเฉพาะอื่น ๆ ,ไม่ระบุเฉพาะและหลายบริเวณในร่างกาย 2,283 317.03 
5 239 การดูแลมารดาอื่นๆ ที่มีปัญหาเก่ียวกับทารกในครรภ์ และถุงน้ าคร่ าและปัญหาที่อาจจะเกิดได้ในระยะคลอด 1,915 265.93 
6 175 โรคหลอดลม ถุงลมโป่งพองและปอดชนิดอุดก้ันแบบเรื้อรังอื่น 1,863 258.71 
7 198 โรคอักเสบติดเช้ือของผิวหนังและเนื้อเยือ่ใต้ผิวหนัง 1,768 245.52 
8 253 ภาวะอื่น ๆ ในระยะปริก าเนิด 1,728 239.96 
9 151 หัวใจล้มเหลว 1678 233.02 
10 278 การบาดเจ็บภายในกะโหลกศีรษะ 1,589 220.66 

ที่มา   Health Data Center ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ประมวลผลวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 
หมายเหตุ  -ใช้ข้อมูลประชากรจากส้านักบริหารการทะเบียน กระทรวงมหาดไทย ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2562 (720,113 คน) ค้านวณหาอัตรา 
             -การค้านวณ คิดตาม 298 กลุ่มโรคนับเป็นครั้งตามการวินิจฉัย 
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อันดับ สาเหตุการตาย ชาย หญิง รวม 
อัตรา: 

แสนประชากร 
1 เนื้องอกร้าย (Neoplasms) (Coo-C99) 

1. เนื้องอกร้ายท่ีหลอดคอ หลอมลมใหญ่และปอด (Malignant neoplasm of trachea, bronchus and lung (C33-C34) 
2. เนื้องอกร้ายท่ีตับและท่อน้ าดีในตับ (Malignant neoplasm of liver and intrahepatic bile ducts) (C22) 
3. เนื้องอกร้ายของริมฝีปาก ช่องปากและคอหาย    (Malignant neoplasm of lip, oral cavity and pharynx) (C00-C14) 

473 
74 
78 
 39 

345 
46 
 35 
 10 

818 
120 
 113 
 49 

113.59 
16.66 
15.69 
 6.80 

2 ปอดบวม (Pneumonia) (J12-J18) 258 202 460 63.88 
3 โรคหลอดเลือดในสมอง (Cerebrivascular diseases) (I60-I69) 185 118 303 42.08 
4 โรคหัวใจ (Heart diseases) (I20-I52) 154 117 271 37.63 
5 โลหิตเป็นพิษ (Septicaemia) (A40-A41) 93 110 203 28.19 
6 ไตวาย (Renal failure) (N17-N19) 88 92 180 25.00 
7 อุบัติเหตุการขนส่ง (Transport accidents) (V00-V99) 125 35 160 22.22 
8 เบาหวาน (Diabetes mellitus) (E10-E14)  47 80 127 17.64 
9 โรคของตับ (Diseases of liver) (K70-K76) 65 26 91 12.64 
10 ความดันโลหิตสูง (Hypertention) (I10-I15) 39 42 81 11.25 

ที่มา  กลุ่มข้อมูลข่าวสารสุขภาพ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 
หมายเหตุ  ใช้ข้อมูลประชากรจากส้านักบริหารการทะเบียน กระทาวงมหาดไทย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 (720,113 คน) 
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  อันดับ ชื่อโรค 
จ.ฉะเชิงเทรา เขต 6 ประเทศ 

จ านวน (คน) อัตราป่วย (ปชก:แสนคน) อัตราป่วย (ปชก:แสนคน) ล าดับเขต อัตราป่วย (ปชก:แสนคน)   ล าดับประเทศ 

1 อุจจาระร่วงเฉียบพลัน 10,549 1,464.91 1,356.87 5 1,199.5 22 
2 ไข้ไม่ทราบสาเหตุ 2,703 375.36 630.97 6 562.79 42 
3 ปอดอักเสบ 2,049 284.54 237.18 5 283.16 34 
4 ไข้หวัดใหญ่ 1,892 262.74 207.04 2 183.09 12 
5 ตาอักเสบจากไวรัส 580 80.54 69.72 4 87.49 29 
6 โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 530 73.60 54.95 5 80.74 12 
7 อาหารเป็นพิษ 415 57.63 101.96 8 127.79 56 
8 สุกใส 316 43.88 45.74 4 46.87 38 
9 วัณโรค 279 38.74 29.07 4 19.89 17 
10 มือเท้าปาก 250 34.72 37.18 5 46.34 36 

ที่มา  กลุ่มงานควบคุมโรค  ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา ข้อมูล ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2563 
หมายเหตุ  ระบบรายงานการเฝ้าระวังโรค 506 เป็นระบบที่ได้รับความร่วมมือจากส้านักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาล และ รพ.สต.ทุกแห่ง (โรงพยาบาลรัฐทุกแห่ง 
โรงพยาบาลเอกชนยังไม่ครอบคลุมทั้งหมด) ในการเฝ้าระวังโรค/ภัย ที่อาจเกิดการระบาดได้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการป้องกัน ควบคุมโรค/ภัยเป็นหลัก มิใช่เป็นรายงานสถิติ
ของโรคนั้น [ส่วนใหญ่ ใช้นิยามผู้ป่วย เป็น "ผู้ป่วยท่ีสงสัย (suspect)" ไม่ใช่ "ผู้ป่วยท่ียืนยัน (confirm)" 
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โรคหลอดเลอืดสมอง 

โรคเบาหวานและความดนัโลหติสงู 

มะเร็ง 

ภาวะไตเสือ่ม 

วณัโรค 

ไขเ้ลอืดออก 

ผูส้งูอายตุดิเตยีง 

ปอดบวม 

การต ัง้ครรภใ์นวยัรุน่ 

การเสยีชวีติจากอบุตัเิหตจุราจร 
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เป็นองคก์รบรหิารจัดการระบบสขุภาพตน้แบบ 
สถานบรกิารไดค้ณุภาพมาตรฐาน  บคุลากรมสีมรรถนะและความสขุ  ประชาชนมสีขุภาวะ 

หนา้ 30 



ซือ่สตัย ์ รับผดิชอบ  สามัคค ี มนี ้าใจ 
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1)   จัดท าแผนยทุธศาสตรด์า้นสขุภาพในเขตพืน้ทีจ่ังหวดั    

2) ด าเนนิการและใหบ้รกิารดา้นการแพทยแ์ละการสาธารณสขุในเขตพืน้ทีจ่ังหวดั  

3) ก ากบั  ดแูล  ประเมนิผล  และสนับสนุนการปฏบิตังิานของหน่วยงานสาธารณสขุในเขต

พืน้ทีจ่ังหวดั  เพือ่ใหก้ารปฏบิตังิานเป็นไปตามกฎหมาย มกีารบรกิารสขุภาพทีม่ี

คณุภาพและมกีารคุม้ครองผูบ้รโิภคดา้นสขุภาพ  

4) สง่เสรมิ  สนับสนุน  และประสานงานเกีย่วกบังานสาธารณสขุในเขตพืน้ทีจั่งหวดั ให ้

เป็นไปตามนโยบายของกระทรวง  

5) พัฒนาระบบสารสนเทศ  งานสขุศกึษา  และการสือ่สารสาธารณะดา้นสขุภาพในเขต

พืน้ทีจ่ังหวดั  

6) ปฏบิตังิานรว่มกบัหรอืสนับสนุนการปฏบิตังิานของหน่วยงานอืน่ทีเ่กีย่วขอ้งหรอืทีไ่ดรั้บ           

มอบหมาย 

(กฎกระทรวง  แบง่สว่นราชการส านักงานปลดักระทรวง   กระทรวงสาธารณสขุ  พ.ศ.  ๒๕๖๐) 
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1) ระบบบรหิารจัดการมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล   
2) ภาคเีครอืขา่ยมสีว่นรว่มในการพัฒนาระบบสขุภาพ  
3) ประชาชนเขา้ถงึระบบบรกิารสขุภาพทีไ่รร้อยตอ่ อยา่งเสมอภาค

และพงึพอใจ 
4) ระบบบรกิารทกุระดับมคีณุภาพมาตรฐาน    
5) บคุลากรมสีมรรถนะตามบทบาทหนา้ทีแ่ละมาตรฐานวชิาชพี 
6) บคุลากรมคีวามสขุในชวีติและการท างาน    
7) ปัญหาโรคและภยัสขุภาพลดลง 
8) ประชาชนสามารถพึง่ตนเองดา้นสขุภาพ  
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1. สง่เสรมิสขุภาพ  
ป้องกนัโรค และ 
คุม้ครองผูบ้รโิภค 

เป็นเลศิ 

2. บรกิารเป็นเลศิ 

3. บคุลากรเป็นเลศิ 
4. บรหิารเป็นเลศิ 
ดว้ยธรรมาภบิาล 

PSPG  
Excellence 
Strategy 
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เป็นองคก์รบรหิารจดัการระบบสขุภาพตน้แบบ 
สถานบรกิารไดค้ณุภาพมาตรฐาน  บคุลากรมสีมรรถนะและความสขุ  ประชาชนมสีขุภาวะ 

เป้าหมาย :  ประชาชนสขุภาพด ี เจา้หนา้ทีม่คีวามสขุ  ระบบสขุภาพย ัง่ยนื 

วสิยัทศัน ์ 

บรหิารเป็นเลศิ 
ดว้ยธรรมาภบิาล 

สง่เสรมิสขุภาพ ป้องกนัโรค 
และคุม้ครองผูบ้รโิภคเป็นเลศิ บรกิารเป็นเลศิ บคุลากรเป็นเลศิ 

1.4 การบรหิารจดัการสิง่แวดลอ้มมปีระสทิธภิาพ 

2.1 ระบบ 

การแพทยป์ฐมภมู ิ

มคีณุภาพ 

3.1 ระบบบรหิารจดัการก าลงัคนดา้นสขุภาพ มปีระสทิธภิาพ  

4.2  การพฒันาระบบขอ้มลู

สารสนเทศดา้นสขุภาพ  

มปีระสทิธภิาพ  

1.2 ระบบสขุภาพอ าเภอมคีวามเขม้แข็ง 

1.3 ปญัหาโรคภยัสขุภาพ และปจัจยัเสีย่งดา้นสขุภาพลดลง    1.1 คนทกุกลุม่วยัไดร้บั บรกิารสง่เสรมิสขุภาพ และป้องกนัโรคตามเกณฑแ์ละมสีขุภาพด ี

2.3 ระบบบรกิารการแพทยฉุ์กเฉนิ 

ครบวงจรและระบบสง่ตอ่มคีณุภาพ

ตามเกณฑท์ีก่ าหนด 

2.4 โครงการพระราชด ารแิละ 

โครงการพฒันาเศรษฐกจิพเิศษไดร้บั

การด าเนนิงานอยา่งมปีระสทิธภิาพ 

2.5 อตุสาหกรรม 

ทางการแพทย ์

ครบวงจร 

2.2 ระบบบรกิาร 

สขุภาพมคีณุภาพ 

ตามเกณฑท์ีก่ าหนด 

4.5 การพฒันากฎหมาย 

ดา้นสขุภาพ 

มปีระสทิธภิาพ 

4.4 การพฒันางานวจิยัและนวตักรรมดา้นสขุภาพมปีระสทิธภิาพ 

4.3 การบรหิารจดัการดา้น

การเงนิการคลงัสขุภาพ 

มปีระสทิธภิาพ  

4.1 การพฒันาระบบธรรมาภบิาล 

และคณุภาพการบรหิารจดัการ 

ภาครฐัมปีระสทิธภิาพ 

OD 

EC 

QS 

ET 

PP&P E.S. 
P P 

Service E.S. People E.S. Governance E.S. 
S G 
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PP&P E.S. 
P P 

Service E.S. People E.S. Governance E.S. 
S G 

  

16) ITA 
17) PMQA 
18) รพ.สต. ติดดาว 
19) องค์กรแห่งความสุข  
20) นวัตกรรมหรือ 
        เทคโนโลยีสุขภาพ 

15) พัฒนาก าลังคน 5) บริการสุขภาพช่องปาก 
6) อสม. หมอประจ าบ้าน 
7) โรคหลอดเลือดสมอง 
8) วัณโรคปอด 
9) การใช้ยาอย่างสมเหตุผล    
      และการดื้อยาต้านจุลชีพ 
10) การแพทย์แผนไทย 
11) โรคซึมเศร้าและ 
        สุขภาพจิต 
12) การรักษาผู้ป่วย STEMI 
13) ยาเสพติด 
14) การแพทย์ฉุกเฉิน 

1) พัฒนาการสมวัย 
2) สูงดี สมส่วน  
3) เบาหวาน/ความดัน  
      โลหิตสูง 
4) GREEN&CLEAN  
      Hospital 

บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค 
และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ 

บริการเป็นเลิศ บุคลากรเป็นเลิศ 
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การพัฒนาสถานบรกิารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
(Green & Clean Hospital) 

การพัฒนาศูนย์อาชีวเวชศาสตรแ์ละ            
เวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม  
(Occupational & Environmental 
Medicine)  
Smart Family Medicine for EEC 

การพัฒนาศูนย์ส่งเสรมิและฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ  
(One District-One Aging Enterprises Complex  :  OD-OAEC) 

การพัฒนาโรงพยาบาล 
Smart Intermediate Care 

1 

2 

3 

4 
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รอบ 12 เดอืน (เดอืนตลุาคม 2562 – กนัยายน 
2563)  

ตามนโยบายและยทุธศาสตรช์าตดิา้นสขุภาพ 

ส านักงานสาธารณสขุจังหวัดฉะเชงิเทรา  

Health KPIs 2563 
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1. ยทุธศาสตรด์า้นสง่เสรมิสขุภาพ ป้องกนัโรค และคุม้ครองผูบ้รโิภค 
       เป็นเลศิ(PP&P Excellence) 

1. อตัราสว่นการตายมารดาไทยตอ่การเกดิมชีพีแสนคน 

2. รอ้ยละของเด็กอาย ุ0-5 ปี ทัง้หมดตามชว่งอายทุีก่ าหนดมพีฒันาการสมวัย 

3. รอ้ยละของเด็กอาย ุ0-5 ปี สงูดสีมสว่น และสว่นสงูเฉลีย่ทีอ่าย ุ5 ปี 

4. เด็กไทยมรีะดบัสตปัิญญาเฉลีย่ไมต่ า่กวา่ 100 

5. รอ้ยละของเด็กอาย ุ6-14 ปี สงูดสีมสว่น 

6. อตัราการคลอดมชีพีในหญงิอาย ุ15-19 ปี 

7. รอ้ยละของผูส้งูอายทุีม่ภีาวะพึง่พงิไดร้ับการดแูลตาม Care Plan 

8. รอ้ยละของประชากรสงูอายทุีม่พีฤตกิรรมสขุภาพทีพ่งึประสงค ์

9. รอ้ยละของต าบลทีม่รีะบบการสง่เสรมิสขุภาพดแูลผูส้งูอายรุะ ยะยาว (Long Term  
Care) ในชมุชนผา่นเกณฑ ์

10.  จ านวนครอบครัวไทยมคีวามรอบรูส้ขุภาพเรือ่งกจิกรรมทางกาย 

11.  รอ้ยละของอ าเภอผา่นเกณฑก์ารประเมนิการพฒันาคณุภาพชวีติทีม่คีณุภาพ 

12.  ระดบัความส าเร็จในการจัดการภาวะฉุกเฉนิทางสาธารณสขุของหน่วยงานระดบั    
จังหวัด 

13.  รอ้ยละการตรวจตดิตามกลุม่สงสยัป่วยโรคเบาหวานและ/หรอืความดนัโลหติสงู 

14.  รอ้ยละของจังหวัดมกีารขบัเคลือ่นมาตรการยตุกิารใชส้ารเคมทีางการเกษตร 

     ทีม่อีนัตรายสงูรว่มกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งในระดบัสว่นกลาง และภมูภิาคอยา่ง       

     นอ้ยจังหวัดละ 1 เรือ่ง 

 

15. รอ้ยละของจังหวัดมรีะบบรับแจง้ขา่ว การใช/้ป่วยจากการสมัผัสสารเคมทีางการ
เกษตร 3 ชนดิ (พาราควอต คลอรไ์พรฟิออส ไกลโฟอเสต) โดยประชาชน/อสม. 
ผา่น Mobile Application สูห่น่วยบรกิาร (คลนิกิสารเคมเีกษตร/คลนิกิโรคจาก
การท างาน) 

16. รอ้ยละของจังหวัดมกีารจัดท าฐานขอ้มลูอาชวีอนามยัและสิง่แวดลอ้ม 
(Occupational and Environmental Health Profile : OEHP) ดา้น
เกษตรกรรม และมกีารรายงานการเจ็บป่วยหรอืเสยีชวีติจากสารเคมทีาง
การเกษตร (รหสัโรค T60) 

17. รอ้ยละของผลติภัณฑส์ขุภาพกลุม่เสีย่งทีไ่ดรั้บการตรวจสอบไดม้าตรฐานตาม
เกณฑท์ีก่ าหนด 

2. ยทุธศาสตรด์า้นบรกิารเป็นเลศิ (Service Excellence) 

18. รอ้ยละของโรงพยาบาลทีพ่ฒันาอนามยัสิง่แวดลอ้มไดต้ามเกณฑ ์
GREEN&CLEAN Hospital 

19. รอ้ยละของจังหวัดมรีะบบจัดการปัจจัยเสีย่งดา้นสิง่แวดลอ้มทีส่ง่ผลกระทบตอ่
สขุภาพ 

20. รอ้ยละหน่วยบรกิารปฐมภมูแิละเครอืขา่ยหน่วยบรกิารปฐมภมู ิทีเ่ปิดด าเนนิการ
ในพืน้ที ่

21. รอ้ยละของประชาชนในอ าเภอทีเ่ป็นทีต่ัง้ของ รพศ./รพท. มแีพทยเ์วชศาสตร์
ครอบครัวหรอืแพทยท์ีผ่า่นการอบรมและคณะผูใ้หบ้รกิารสขุภาพปฐมภมูดิแูล
ดว้ยหลกัเวชศาสตรค์รอบครัว 

22. รอ้ยละของผูป่้วย กลุม่เป้าหมายทีไ่ดร้ับการดแูลจาก อสม. หมอประจ าบา้นมี
คณุภาพชวีติทีด่ ี

23. จ านวน อสม. ทีไ่ดร้ับการพฒันาเป็น อสม. หมอประจ าบา้น 
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24. รอ้ยละอตัราตายของผูป่้วยโรคหลอดเลอืดสมองและระยะเวลาทีไ่ดร้ับการ 

       รักษาทีเ่หมาะสม 

25. อตัราความส าเร็จของการรักษาวณัโรคปอดรายใหม ่

26. รอ้ยละของโรงพยาบาลทีใ่ชย้าอยา่งสมเหตผุล (RDU) 

27. รอ้ยละของโรงพยาบาลทีม่รีะบบจัดการการดือ้ยาตา้นจลุชพีอยา่งบรูณาการ(AMR) 

28. รอ้ยละการสง่ตอ่ผูป่้วยนอกเขตสขุภาพลดลง 

29. อตัราตายทารกแรกเกดิ 

30. รอ้ยละการบรรเทาอาการปวดและจัดการอาการตา่งๆ ดว้ย Opioid ในผูป่้วย
ประคบัประคอง ระยะทา้ยอยา่งมคีณุภาพ 

31. รอ้ยละของผูป่้วยนอกทัง้หมดทีไ่ดร้ับบรกิารตรวจ วนิจิฉัย รักษาโรค และฟ้ือนฟอู
สภาพดว้ยศาสตรก์ารแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลอืก 

32. รอ้ยละของผูป่้วยโรคซมึเศรา้เขา้ถงึบรกิารสขุภาพจติ 

33. อตัราการฆา่ตวัตายส าเร็จ 

34. อตัราตายผูป่้วยตดิเชือ้ในกระแสเลอืดแบบรนุแรงชนดิ community-acquired 

35. รอ้ยละของโรงพยาบาลทีม่ทีมี Refracture Prevention ในโรงพยาบาลตัง้แต่
ระดบั M 1 ขึน้ ไป ทีม่แีพทยอ์อรโ์ธปิดกิสเ์พิม่ขึน้ ใหไ้ดอ้ยา่งนอ้ย 1 ทมีตอ่ 1 เขต
สขุภาพ 

36. อตัราตายของผูป่้วยโรคกลา้มเนือ้หวัใจตายเฉยีบพลนัชนดิ STEMI และการใหก้าร
รักษาตามมาตรฐานเวลาทีก่ าหนด 

37. รอ้ยละผูป่้วยมะเร็ง 5 อนัดบัแรกไดร้ับการรักษาภายในระยะเวลาทีก่ าหนด 

38. รอ้ยละของผูป่้วย CKD ทีม่อีตัราการลดลงของ eGFR<5 ml/min/1.73m2/yr 

39. รอ้ยละผูป่้วยตอ้กระจกชนดิบอด (Blinding Cataract) ไดร้ับการผา่ตดัภายใน 
30 วัน 

40. อตัราสว่นของจ านวนผูย้นิยอมบรจิาคอวยัวะจากผูป่้วยสมองตาย ตอ่จ านวน
ผูป่้วยเสยีชวีติในโรงพยาบาล (โรงพยาบาล A, S) 

41. รอ้ยละของผูป่้วยยาเสพตดิเขา้รับการบ าบดัรักษา และ ตดิตามดแูลอยา่ง
ตอ่เนือ่ง 1 ปี (Retention Rate) 

42. รอ้ยละของผูป่้วยยาเสพตดิกลุม่เสีย่งกอ่ความรนุแรงไดรั้บการประเมนิ 
บ าบดัรักษาและตดิตามดแูลชว่ยเหลอืตามระดบัความรนุแรง อยา่งตอ่เนือ่ง 

43. รอ้ยละของโรงพยาบาลระดบั M และ F ในจังหวัดทีใ่หก้ารบรบิาลฟ้ือนสภาพระยะ
กลางแบบผูป่้วยใน (intermediate bed/ward) 

44. รอ้ยละของผูป่้วยทีเ่ขา้รับการผา่ตดั One Day Surgery 

45. จ านวนคลนิกิการใหบ้รกิารกญัชาทางการแพทยแ์ผนปัจจบุนัและแพทยแ์ผนไทย 

46. อตัราการเสยีชวีติของผูป่้วยวกิฤตฉุกเฉนิ (triage level 1 ภายใน 24 ชัว่โมง  
ในโรงพยาบาลระดบั A, S, M1 (ทัง้ที ่ER และ Admit) 

47. รอ้ยละของประชากรเขา้ถงึบรกิารการแพทยฉุ์กเฉนิ 

48. รอ้ยละของโรงพยาบาลศนูยผ์า่นเกณฑ ์ER คณุภาพ 

49. จ านวนผูป่้วยทีไ่มฉุ่กเฉนิในหอ้งฉุกเฉนิระดบั 4 และ 5 (Non trauma) ลดลง 

50. รอ้ยละของจังหวัดเป้าหมายทีม่หีน่วยบรกิารตัง้อยูใ่นพืน้ทีเ่กาะมกีารจดัระบบ
บรกิารสขุภาพส าหรับการทอ่งเทีย่วทางทะเลทีม่ปีระสทิธภิาพ 

51. รอ้ยละทีเ่พิม่ขึน้ของรายไดจ้ากการทอ่งเทีย่วเชงิสขุภาพ ความงาม และแพทย์
แผนไทย 
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3. ยทุธศาสตรบ์คุลากรเป็นเลศิ (People Excellence) 

52. ระดับความส าเร็จของเขตสขุภาพทีม่กีารบรหิารจัดการระบบการผลติและ
พัฒนาก าลังคนไดต้ามเกณฑ ์

53. รอ้ยละของเขตสขุภาพทีม่กีารบรหิารจัดการก าลังคนทีม่ปีระสทิธภิาพ 

 

4. ยทุธศาสตรบ์รหิารเป็นเลศิดว้ยธรรมาภบิาล (Governance 
Excellence) 

54. รอ้ยละของหน่วยงานในสงักดักระทรวงสาธารณสขุผา่นเกณฑก์ารประเมนิ 
ITA 

55. รอ้ยละความส าเร็จของสว่นราชการในสงักดัส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสขุทีด่ าเนนิการพัฒนาคณุภาพการบรหิารจัดการภาครัฐผา่นเกณฑท์ี่
ก าหนด(PMQA) 

56. รอ้ยละของโรงพยาบาลสงักดักระทรวงสาธารณสขุมคีณุภาพมาตรฐานผา่น
การรับรอง HA ขัน้ 3 

57. รอ้ยละของ รพ.สต.ทีผ่า่นเกณฑก์ารพัฒนาคณุภาพ รพ.สต. ตดิดาว 

58. จ านวนองคก์รแหง่ความสขุทีม่คีณุภาพมาตรฐาน 

59. รอ้ยละของจังหวัดทีผ่า่นเกณฑค์ณุภาพขอ้มลู 

60. รอ้ยละของหน่วยบรกิารทีเ่ป็น Smart Hospital 

61. จ านวนโรงพยาบาลมบีรกิารรับยาทีร่า้นยา 

62. ความแตกตา่งอตัราการใชส้ทิธ ิ(compliance rate) เมือ่ไปใชบ้รกิารผูป่้วย
ใน (IPD) ของผูม้สีทิธใิน 3 ระบบ 

63. ระดับความส าเร็จของการจัดท าสทิธปิระโยชนก์ลางผูป่้วยในของระบบ
หลักประกนัสขุภาพ 3 ระบบ 

64. รอ้ยละของหน่วยบรกิารทีป่ระสบภาวะวกิฤตทิางการเงนิ 

65. จ านวนนวัตกรรม หรอืเทคโนโลยสีขุภาพทีค่ดิคน้ใหม ่หรอืทีพั่ฒนาตอ่
ยอด 

66. รอ้ยละของเขตสขุภาพมกีารพัฒนาระบบบรหิารจัดการทีม่ปีระสทิธภิาพ 

67. รอ้ยละของกฎหมายทีค่วรปรับปรงุไดรั้บการแกไ้ข และมกีารบังคับใช ้
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KPI 1     อตัราสว่นการตายมารดาไทยตอ่การเกดิมชีพีแสนคน 28.73 / ไมเ่กนิ 17 ตอ่การเกดิมชีพีแสนคน 
KPI 2     2.1 รอ้ยละของเด็กอาย ุ0-5 ปี ไดร้บัการคดักรองพฒันาการ 85.58 / 90 
              2.4 เด็กพฒันาการลา่ชา้ไดร้บัการกระตุน้พฒันาการดว้ย TEDA4I 42.86 / 60 
KPI 4     4.1 รอ้ยละของเด็กปฐมวยัทีไ่ดร้บัการคดักรองแลว้พบวา่มพีฒันาการลา่ชา้ไดร้บัการกระตุน้พฒันาการดว้ยเครือ่งมอืมาตรฐาน 42.86 / 65 
KPI 5     รอ้ยละของเด็กอาย ุ6-14 ปี สงูดสีมสว่น 63.29 /66 
KPI 8     รอ้ยละของประชากรสงูอายทุ ีม่พีฤตกิรรมสขุภาพทีพ่งึประสงค ์23.31 / 60 
KPI 24   24.1 อตัราตายของผูป่้วยโรคหลอดเลอืดสมอง (Stroke :I60-I69) 11.61 / < รอ้ยละ 7 
               24.2 อตัราตายของผูป่้วยโรคหลอดเลอืดสมองแตก (Hemorrhagic Stroke: I60-I62) 36.76 / < รอ้ยละ 25 
KPI 25   25.1 อตัราสําเร็จของการรกัษาวณัโรคปอดรายใหม ่ 61.39 / 85 
               25.2 รอ้ยละความครอบคลมุการรกัษาผูป่้วยวณัโรครายใหมแ่ละกลบัเป็นซํา้ 50.00 / 82.5 
KPI 28   รอ้ยละการสง่ตอ่ผูป่้วยนอกเขตสขุภาพลดลง ปี62 สง่ตอ่ -12.09 , ปี 63 สง่ตอ่ -13.28 / ลดลงรอ้ยละ 10 
KPI 29   อตัราตายทารกแรกเกดิ 4.23 / < 3.70 ตอ่ 1,000 
KPI 30   รอ้ยละการบรรเทาอาการปวดและจดัการอาการตา่ง ๆ ดว้ย Opioid ในผูป่้วยประคบัประคองระยะทา้ยอยา่งมคีณุภาพ 27.19 /40 
KPI 34   อตัราตายผูป่้วยตดิเชือ้ในกระแสเลอืดแบบรนุแรงชนดิ community-acquired 34.61 /< รอ้ยละ 28 
KPI 36   36.2 รอ้ยละของการใหก้ารรกัษาผูป่้วย STEMI ไดต้ามมาตรฐานเวลาทีก่ําหนด 29.55 / 50 
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KPI 37    37.3 รอ้ยละของผูป่้วยทีไ่ดร้บัการรกัษาดว้ยรงัสรีกัษาภายในระยะเวลา 6 สปัดาห ์43.90 / ≥ รอ้ยละ 60 
KPI 39    รอ้ยละผูป่้วยตอ้กระจกชนดิบอด (Blinding Cataract) ไดร้บัการผา่ตดัภายใน 30 วนั 60.38 / 85 
KPI 40    อตัราสว่นของจํานวนผูย้นิยอมบรจิาคอวยัวะจากผูป่้วยสมองตาย ตอ่จํานวนผูป่้วยเสยีชวีติในโรงพยาบาล (โรงพยาบาล A, S) 0.49 / 0.9 
KPI 46    อตัราการเสยีชวีติของผูป่้วยวกิฤตฉุกเฉนิ (triage level 1) ภายใน 24 ช ัว่โมง ในโรงพยาบาลระดบั A, S, M1 (ท ัง้ที ่ER และ  
                Admit) นอ้ยกวา่รอ้ยละ 12 (Trauma<12%, Non-trauma<12%) 19.65 / < รอ้ยละ 12 
                46.1.1 อตัราของผูป่้วย trauma triage level 1 และมขีอ้บง่ชีใ้นการผา่ตดั (Registration-to-incision time) ใน 
                โรงพยาบาลระดบั A, S, M1 สามารถเขา้หอ้งผา่ตดัไดภ้ายใน 60 นาท ี30.30 / ไมต่ํา่กวา่รอ้ยละ 80 
KPI 47    รอ้ยละของประชากรเขา้ถงึบรกิารการแพทยฉุ์กเฉนิ 16.65 / ไมต่ํา่กวา่รอ้ยละ 26  
KPI 54    รอ้ยละของหนว่ยงานในสงักดักระทรวงสาธารณสขุผา่นเกณฑก์ารประเมนิ ITA 74.58 / 90 
KPI 59    รอ้ยละของจงัหวดัทีผ่า่นเกณฑค์ณุภาพขอ้มลู 75.50 / 80 
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KPI 17    17.2 ผลติภณัฑเ์สรมิอาหารหรอือาหารกลุม่เป้าหมายทีพ่บสารทีม่ฤีทธิใ์นการลดนํา้หนกัหรอืเสรมิสรา้งสมรรถภาพทางเพศ ไมม่ผีลติภณัฑ ์   
                        Blacklist ทีต่อ้งตรวจสอบ 
               17.3 เครือ่งสําอางกลุม่เสีย่ง รอผลตรวจวเิคราะห ์
               17.4 ผลติภณัฑส์มนุไพรกลุม่เสีย่ง ไมม่ผีลติภณัฑส์มนุไพรกลุม่เสีย่งทีต่อ้งตรวจสอบ 
35.3        Rate Refracture 0 / < รอ้ยละ 25  
KPI 51    รอ้ยละทีเ่พ ิม่ข ึน้ของรายไดจ้ากการทอ่งเทีย่วเชงิสขุภาพ ความงาม และแพทยแ์ผนไทย จงัหวดัฉะเชงิเทรายงัไมม่กีารเก็บขอ้มลู  
KPI 62    ความแตกตา่งอตัราการใชส้ทิธ ิ(compliance rate) เมือ่ไปใชบ้รกิารผูป่้วยใน (IPD) ของผูม้สีทิธใิน 3 ระบบ ไมม่ขีอ้มลู เนือ่งจากเป็นตวัชีว้ดั 
                ระดบัประเทศ 
KPI 63    ระดบัความสําเร็จของการจดัทาํสทิธปิระโยชนก์ลางผูป่้วยในของระบบหลกัประกนัสขุภาพ 3 ระบบ ไมม่ขีอ้มลู เนือ่งจากเป็นตวัชีว้ดั 
                ระดบัประเทศ 
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ส านกังานสาธารณสขุจงัหวดัฉะเชงิเทรา 

เว็บไซตต์วัชีว้ดั http://203.157.123.36/qof/ 

( รอบประเมนิผลปี 2563 คอื 1 เม.ย. 62 - 31 ม.ีค.63 )  
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 แตง่ต ัง้คณะกรรมการอ านวยการพฒันาระบบบรกิารสาธารณสุขส าหรบัผูต้อ้งขงัฯ 
 แตง่ต ัง้คณะท างานพฒันาระบบบรกิารสาธารณสขุส าหรบัผูต้อ้งขงัในเรอืนจ า จงัหวดั ฉช.  

จดัท าแผนปฏบิตัคิรอบคลมุบรกิารพืน้ฐานทีผู่อ้งขงัควรไดร้บั (6 ดา้น) 
 ไดแ้ก ่การรกัษาพยาบาล  การสง่เสรมิสขุภาพและป้องกนัโรค  การสง่เสรมิสขุภาพจติ  

การฟ้ืนฟสูมรรถภาพ การสง่ตอ่เพือ่การรกัษาและการตรวจสอบสทิธกิารรกัษา 

รายงานตามระบบการตรวจราชการกระทรวง 

โรงพยาบาลพทุธโสธร จดัระบบบรกิารสาธารณสขุส าหรบัผูต้อ้งขงั 

จดัท า ท าเนยีบบคุลากรสาธารณสขุจติอาสา 

ระดบัความส าเร็จในการด าเนนิงาน  ผา่นเกณฑร์ะดบั 5 การบรหิารจดัการ 
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ด้านการรักษาพยาบาล 

 
กิจกรรม 

ผลงาน  
(คน/ครั้ง) 

1. ระบบบริการส่งต่อทั้งทางกายและทางจิต ครอบคลุมถึงการส่งต่อ
ประวัติการรักษา  

69คน/10 
ครั้ง 

2. ระบบบริการด้านการแพทย์ฉุกเฉิน เพ่ือเตรียมส่งผูต้อ้งขังป่วยไปรับ
การรักษานอกเรือนจ าในกรณีฉุกเฉิน 

3 คน/ 3 
ครั้ง 

ด้านการส่งต่อเพื่อการรักษา 

ด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค 

กิจกรรม เป้าหมาย ผลงาน 
 (ราย) 

1. บริการฝากครรภ์ 5 ครั้ง ตามเกณฑ์        5 3 (พ้นโทษ2ราย) 

2. บริการดูแลตรวจหลังคลอด 2 ครั้ง ตามเกณฑ์        6 2 (พ้นโทษ 4ราย) 

3. ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 2,689 ราย 

4.ฉีดวัคซีนป้องกันหัดให้แก่เจ้าหน้าที่และผู้ต้องขัง
อายุ20-40ปี 

2,700 

 
เดือน 

ตรวจโรคเรื้อรัง
จ านวน (คน) 

ตรวจจิตเวช 
จ านวน (คน) 

 

ตรวจโรคทั่วไป
จ านวน 
 (คน) 

รวม 812 800 5,400 

ด้านการตรวจสอบสิทธิ 

สิทธิ จ านวน (คน) 

ผู้ต้องทั้งหมด 3,585 

สิทธิราชทัณฑ์ในเขต 3,370 

สิทธิประกันสังคม 84 

สิทธิผู้พิการ 19 

สิทธิข้าราชการ 14 

อปท / ต่างด้าว / คนไทยไร้สิทธิ 2 / 83 / 8 

บุคคลมีปัญหาสถานะและสิทธิ ทร.44 ทร.97 5 
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 เสรมิพลงัการขบัเคลือ่นงาน
ของโรงเรยีนและภาคเีครอืขา่ย
ดา้นสขุภาพเด็กวยัเรยีน 

 สรา้งความเขม้แข็งเครอืขา่ยขบัเคลือ่นงาน
สง่เสรมิสขุภาพกลุม่เด็กวยัเรยีน 

จัดประชมุคณะกรรมการขับเคลือ่น
งานสง่เสรมิสขุภาพกลุม่เด็กวยั
เรยีน&คณะกรรมการประเมนิ
โรงเรยีนสง่เสรมิสขุภาพ ปีละ 2 
ครัง้ๆ ละ 60 คน 

 เพิม่พนูความรอบรูส้ขุภาพเด็กวยัเรยีน 
“Smart Body and Good Activity”  

สนับสนุนใหบ้คุลากรผูเ้กีย่วขอ้ง 
(ครแูละบคุลากรสาธารณสขุ) 
ไดรั้บการพัฒนาศักยภาพการ
สรา้งความรอบรูส้ขุภาพเด็กวยั
เรยีน 

เยีย่มเสรมิพลังทมีขับเคลือ่นงาน
ของโรงเรยีนทกุสงักดัและสถาน
บรกิารสาธารณสขุทกุระดับ      
ทกุอ าเภอ 

1) โรงเรยีนสง่เสรมิสขุภาพทกุระดับ  
จ านวน 215 โรงเรยีน  จาก 358 
โรงเรยีน  กระจายในทกุอ าเภอ 
2) โรงเรยีนสง่เสรมิกจิกรรมทางกาย
เพือ่สขุภาพ อ าเภอละ 1 โรงเรยีน 

 พฒันาโรงเรยีนเป็น “โรงเรยีน
ตน้แบบดา้นสง่เสรมิสขุภาพ ”   
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สถานการณ์ 
1. มคี าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการขับเคลือ่นงานสง่เสรมิสขุภาพกลุ่มเด็กวัยเรยีนและ

ประเมนิโรงเรยีนสง่เสรมิสขุภาพระดับจังหวัด/อ าเภอ  ประกอบดว้ย บคุลากรดา้น
สาธารณสขุ/ดา้นการศกึษา/ทอ้งถิน่ 

2. มโีรงเรยีนประถมศกึษาและมัธยมศกึษาทกุสงักัด จ านวน 356 แหง่  เป็นโรงเรยีน
สง่เสรมิสขุภาพทกุระดับ รอ้ยละ 61.24  และมโีรงเรยีนทีค่รบวาระ 3 ปีการรับรอง
เป็นโรงเรยีนสง่เสรมิสขุภาพ รอ้ยละ 38.76 

3. มโีรงเรยีนสง่เสรมิสขุภาพระดับเพชร สมัยที ่3 = 1 แหง่ สมัยที ่2 = 4 แหง่  และ
สมัยที ่1 = 2 แหง่  

4. มโีรงเรยีนไดรั้บรางวัลดา้นสง่เสรมิกจิกรรมทางกายเพือ่สขุภาพ  จ านวน 5 แห่ง 
โดยเป็นองคก์รรอบรูส้ขุภาพ 1 แหง่ และองคก์รทีม่วีธิปีฏบิัตทิีเ่ป็นเลศิ 4 แหง่ 

5. มโีรงเรยีนตน้แบบดา้นโภชนาการ  จ านวน 2 แหง่  
6. ปีการศกึษา 2562 พบว่า เด็กวัยเรยีน  มภีาวะเริม่อว้นและอว้น  รอ้ยละ 15.30        

มภีาวะเตีย้  รอ้ยละ 11.19  และมสีว่นสงูระดับด ีรปูรา่งสมสว่น  รอ้ยละ 60.98 

การบรหิารจดัการ 

1. วางแผนงานการด าเนนิงานสง่เสรมิสขุภาพกลุม่เด็กวัยเรยีนร่วมกับคณะกรรมการ
ขบัเคลือ่นงานสง่เสรมิสขุภาพกลุม่เด็กวยัเรยีนทกุอ าเภอ 

2. ประสานงานตน้สังกัดของโรงเรียนทุกสังกัด เพื่อขอความร่วมมอืสนับสนุนการ
ด าเนนิงานสง่เสรมิสขุภาพกลุม่เด็กวยัเรยีนตามมาตรฐานโรงเรยีนสง่เสรมิสขุภาพ 
และใหค้ าปรกึษาการพัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐานโรงเรียนตน้แบบนักเรียนไทย
สขุภาพดขีอง สพฐ. 

3. สนับสนุนใหบุ้คลากรผูเ้กีย่วขอ้ง(ครูและบุคลากรสาธารณสขุ) ไดรั้บการพัฒนา
ศักยภาพการสรา้งความรอบรูส้ขุภาพเด็กวยัเรยีน 

4. สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพนักเรยีนแกนน าดา้นสขุภาพและการจัดท าโครงงาน
สขุภาพเพือ่แกไ้ขปัญหารสขุภาพ/สิง่แวดลอ้มในโรงเรยีน 

5. เยีย่มเสรมิพลังทมีขบัเคลือ่นงานสง่เสรมิสขุภาพและสง่เสรมิกจิกรรมทางกายเพือ่
สขุภาพของโรงเรยีนทกุสงักัดและสถานบรกิารสาธารณสขุทกุระดับ ทกุอ าเภอ 

ผลการด าเนนิงาน 
1. จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานส่งเสรมิสุขภาพกลุ่มเด็กวัยเรียนและคณะกรรมการประเมนิ

โรงเรยีนสง่เสรมิสขุภาพระดับจังหวดั/อ าเภอ  จ านวน 1 ครัง้  เมือ่วนัที ่ 10 กันยายน 2563    มผีูเ้ขา้ร่วม
ประชมุจากหน่วยงานดา้นสาธารณสขุและดา้นการศกึษา  จ านวน  60 คน 

2. ผูบ้รหิารโรงเรยีนและครู  จากทุกอ าเภอ  จ านวน 25 โรงเรยีน  ไดรั้บเชญิจากศนูยอ์นามัยที ่6  เขา้ร่วม
ประชมุเชงิปฏบิัตกิารพัฒนางานอนามัยโรงเรยีนสูโ่รงเรยีนรอบรูด้า้นสขุภาพ เขตสขุภาพที ่6     เมือ่วันที ่
19–20 ธันวาคม 2562  ณ โรงแรมเจปารค์  จังหวดัชลบรุ ี

3. เยีย่มเสรมิพลังและใหค้ าปรกึษาแก่โรงเรียนและสถานบรกิารสาธารณสุข  เพื่อร่วมขับเคลือ่นพัฒนา
โรงเรยีนสง่เสรมิสขุภาพและโรงเรยีนตน้แบบสง่เสรมิกจิกรรมทางกายเพือ่สขุภาพ  สง่ผลให ้

       3.1 โรงเรยีนทกุสงักัด  ไดรั้บการรับรองเป็นโรงเรยีนสง่เสรมิสขุภาพระดับทองแดง ระดับเงนิ ระดับทอง 
และระดับเพชร จ านวน 268 แห่ง จากโรงเรยีนทัง้หมด 358 แหง่ คดิเป็นรอ้ยละ 74.86 (เกณฑร์อ้ยละ 60)  
โดยเป็นโรงเรยีนสง่เสรมิสขุภาพระดับเพชร  สมัยที ่3(เพิม่ขึน้) จ านวน 2 แหง่    สมัยที ่2(เพิม่ขึน้) จ านวน   
1 แหง่   และสมัยที ่1(เพิม่ขึน้)  จ านวน 1 แหง่ 
        3.2 โรงเรียนและโรงพยาบาลส่งเสรมิสขุภาพต าบล  ไดรั้บรางวัลดา้นส่งเสรมิกจิกรรมทางกายเพื่อ
สขุภาพ(เพิม่ขึน้)  
              *โรงเรยีน  ไดรั้บรางวลัองคก์รทีม่วีธิปีฏบิัตทิีเ่ป็นเลศิ  จ านวน 8 แหง่  
              *โรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพต าบล  ไดรั้บรางวลัองคก์รทีม่วีธิปีฏบัิตทิีเ่ป็นเลศิ  จ านวน 2 แหง่  

เด็กอาย ุ6 – 14 ปี  สงูด ีสมสว่น รอ้ยละ 63.21 (เกณฑ ์รอ้ยละ 67) 

 
 
 

 
 
 
 

1.โรงเรยีนสุเหร่าจระเขน้อ้ย  ไดรั้บ
คัดเลือกจากศูนย์อนามัยที่ 6  เ ป็น
ตัวแทนเขา้ร่วมจัดนิทรรศการในงาน
สัมมนาวชิาการสรา้งมลูค่าสือ่สารความ
รอบรูสู้่นวัตกรรมเด็กวัยเรียนวัยรุ่น ปี 
2563 ภาคกลาง เมื่อวันที่  23 -24 
ธันวาคม 2562 

ผลงานเดน่ 

 
 
 
 
 
 
2. โรงเรียนไดร้ับรางวัล
การประกวดโครงงาน
สุขภาพ เขตสุขภาพที่ 6 
จ านวน 2 แหง่ 

 

 
 
 
 
 

 

3. ส านั กงานเขตพื้ นที่ การศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 และ 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอและ
โรงพยาบาล ในพืน้ทีอ่ าเภอบางคลา้ 
พนมสารคาม สนามชยัเขต แปลงยาว ราช
สาสน์ ท่าตะเกียบ และคลองเขือ่น  ได ้
ท า MOU การพัฒนาสุขภาพนักเรียน  
เมือ่วนัที ่15  สงิหาคม  2563 
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 ตดิตามรายงานผล
การด าเนนิงานผา่น 
HDC 

 ขบัเคลือ่นพระราชบญัญตัิ
การป้องกนัและแกไ้ขปญัหา
การต ัง้ครรภใ์นวยัรุน่ระดบั
จงัหวดั  ตาม พรบ.การ
ป้องกนัและแกไ้ขปญัหาการ
ต ัง้ครรภใ์นวนัรุน่ พ.ศ.2559 

 ศกึษาพฤตกิรรมแมว่ยัรุน่ 
จงัหวดัฉะเชงิเทรา 

 การจดับรกิารทีเ่ป็นมติรส าหรบัวยัรุน่
และเยาวชน 
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สถานการณ์ 

 
1. อตัราการคลอดในหญงิอาย ุ15-19 ปี  

38.63 ตอ่พันประชากรหญงิอาย ุ15-19 ปี 
2.  อตัราการคลอดในหญงิอาย ุ10-14 ปี     

1.11 ตอ่พันประชากรหญงิอาย ุ10-14 ปี  
3. รอ้ยละของการตัง้ครรภซ์ า้ ในหญงิอาย ุ     

นอ้ยกวา่  20 ปี รอ้ยละ 13.18  
4. รอ้ยละของการคมุก าเนดิทกุวธิ ีในหญงิอายุ

นอ้ยกวา่ 20 ปี ทีม่าคลอด/แทง้   
     รอ้ยละ  76.60  
5. รอ้ยละของการคมุก าเนดิกึง่ถาวร ในหญงิ

อายนุอ้ยกวา่ 20 ปี ทีม่าคลอด/แทง้ รอ้ยละ 
81.01  

การบรหิารจดัการ 

1. จัดประชมุคณะอนุกรรมการป้องกนัและแกไ้ข 
ปัญหาการตัง้ครรภใ์นวยัรุน่ ระดบัจังหวัด   
วันที ่4 กมุภาพันธ ์ 2563 

2. ตดิตามการจัดบรกิารทีเ่ป็นมติรส าหรับวยัรุน่และ
เยาวชน (Youth Friendly Health Service : 
YFHS) ใหไ้ดม้าตรฐานอยา่งตอ่เนือ่งโดยตอ้ง
เนน้การประชาสมัพนัธก์ารเขา้ถงึบรกิารของ
วัยรุน่ใหเ้พิม่ขึน้ 

3. ตดิตามการลงขอ้มลูการใหบ้รกิารคมุก าเนดิ และ
คมุก าเนดิกึง่ถาวร หลงัคลอด/แทง้  

4. ประชาสมัพันธ ์บรกิารทีเ่ป็นมติรส าหรับวัยรุน่และ
เยาวชนเพิม่การเขา้ถงึบรกิาร 

5. ปรกึษาพฤตกิรรมแมว่ัยรุน่หลงัคลอด  
จ านวน 177 คน 

ผลการด าเนนิงาน 

มารดาวัยรุน่จังหวดัฉะเชงิเทรา ไดรั้บความรู ้
เกีย่วกบัการคมุก าเนดิผา่นสือ่ตา่งๆ แตไ้มถ่กูตอ้ง 
ท าใหเ้กดิความผดิพลาดในการป้องกนัการตัง้ครรภ ์
พอคลอดบตุรไดร้ับค าแนะน าการคมุก าเนดิจาก
โรงพยาบาล  โดยฝังยาคมุ รอ้ยละ 62.73  และไม่

รูจั้กบรกิารทีเ่ป็นมติรส าหรับวยัรุน่ ZYFHS)              
รอ้ยละ 90 

ผลการศกึษาพฤตกิรรมแมว่ยัรุน่ 

 
1. อตัราการคลอดในหญงิอาย ุ15-19 ปี 

37.44 ตอ่พันประชากรหญงิอาย ุ  
15-19 ปี (ลดลง 1.19 ตอ่พัน) 

2.  อตัราการคลอดในหญงิอาย ุ10-14 ปี     
0.85 ตอ่พันประชากรหญงิอาย ุ10-14 ปี 
(ลดลง 0.26 ตอ่พัน)  

3. รอ้ยละของการตัง้ครรภซ์ า้ ในหญงิอายุ
นอ้ยกวา่  20 ปี รอ้ยละ 10.12               
(ลดลงรอ้ยละ 3.06)   

4. รอ้ยละของการคมุก าเนดิทกุวธิ ีในหญงิ
อายนุอ้ยกวา่ 20 ปี ทีม่าคลอด/แทง้   

     รอ้ยละ  70.58 (ลดลงรอ้ยละ 4.81)  
5. รอ้ยละของการคมุก าเนดิกึง่ถาวร ในหญงิ

อายนุอ้ยกวา่ 20 ปี ทีม่าคลอด/แทง้       
รอ้ยละ 80.09  (ลดลงรอ้ยละ 0.92)   
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ส านกังานสาธารณสขุจงัหวดัฉะเชงิเทรา ประกาศนโยบาย
Obesity War  พรอ้มขบัเคลือ่นในกลุม่บคุลากรของ สสจ. โดย
ใช ้program B : Organization (สสจ. ฉช.Low carb low 
sugar Good exercise)  ประกอบดว้ย   
1. โปรแกรม Smart Model ส าหรบัผูบ้รหิาร และ 
    หวัหนา้กลุม่งาน 
   - นอนวนัละ 6-8 ชม. ,ลดหวานมนัเค็ม ,ออกก าลงักายวนัละ  
     3นาท ีดแูลชอ่งปาก 2-2-2 
2. โปรแกรม E_POB / DPAC ส าหรบัผูท้ ีม่ ีBMI เกนิ 
    - จดักจิกรรมลดภาวะเนอืยนิง่ ตามกลุม่งานฯ  
     (กลุม่งานละ 3 คร ัง้ / สปัดาห)์ 
3. ใหบ้รกิารออกก าลงักาย/ใหค้ าปรกึษาโปรแกรมเฉพาะจาก 
      นกัวทิยาศาสตรก์ารกฬีา ณ ศนูย ์DPAC & Fitness  
      Center (จนัทร ์– ศกุร ์เวลา15.00–19.00 น.)  
4. ตรวจวดัวเิคราะหอ์งคป์ระกอบของรา่งกาย (Inbody)    
     และทดสอบสมรรถภาพ ปีละ 2 คร ัง้ 
5. โปรแกรม Low carb ส าหรบัผูท้ ีม่ ีBMI เกนิ 
6. โปรแกรม Low Sugar, Good exercise ส าหรบั จนท.ทกุคน 
     - ใหค้วามรูเ้ร ือ่ง Low carb Low Sugar และอาหารเพือ่ 
       สขุภาพ ( 20 ม.ค.63) จดัอาหารวา่งเป็น healthy break   
7. ก ากบัตดิตามบคุลากรที ่BMI เกนิ 
    - วดัรอบเอวทกุ 6 เดอืน 
8. ตรวจสขุภาพประจ าปี ปีละ 1 คร ัง้ 

ผลการด าเนนิงาน สถานการณ์ 
จากการส ารวจภาวะโภชนาการของบคุลากร 
ใน สสจ.ฉช. รอบที ่1 เดอืนกมุภาพนัธ ์2563 
จ านวน 127 คน  พบวา่ 
- BMI ปกต ิรอ้ยละ 34.58 
- BMI เกนิ 23-24.9 (ทว้ม) รอ้ยละ 15.03  
- BMI เกนิ 25 ข ึน้ไป (อว้น) รอ้ยละ 39.10 
- ผอม รอ้ยละ 11.29 
- รอบเอวปกต ิรอ้ยละ 51.19 
- รอบเอวเกนิ  รอ้ยละ 48.81 

เขม้แข็ง  มุง่มั่น  ตัง้ใจ 

Before 
BMI 23.26 

After 6 M. 
BMI 20.17 

การบรหิารจดัการ 
ดชัน/ีตวัชีว้ดั 

กพ.63 (%) สค.63 (%) 

+/- (%) 

n = 127 คน n = 130 คน 

BMI ปกต ิ 34.58 36.84 + 2.26 

BMI เกนิ 23-24.9 (ทว้ม)  15.03 11.27 - 3.76 

BMI เกนิ 25 ข ึน้ไป (อว้น)  39.10 41.35 + 2.25 

ผอม 11.29 10.54 - 0.75 

รอบเอวปกต ิ 51.19 59.23 + 8.04 

รอบเอวเกนิ  48.81 40.77 - 8.04 
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 รณรงคใ์หป้ระชาชน                             
“ตกับาตรอยา่งไรใหไ้ดบ้ญุ” 

 สรา้งแกนน าพระภกิษุสงฆใ์หเ้ป็น 
“คลิานปุฏัฐาก” (พระ อสว.) 

อ าเภอบางน ้าเปรีย้ว 
จ านวน 30 รปู หลกัสตูร 5 วัน 

 ถวายความรูพ้ระภกิษุสงฆ ์เรือ่ง                      
“พนิจิ โภชนา-ปานะ-กายะ-กจิวตัร” 

จนท.สธ. คดักรอง
สขุภาพพระสงฆพ์รอ้ม
ถวายความรู ้เชงิรกุ
และในงานบญุ 

ทางหอกระจายขา่วหมูบ่า้น 
งานบญุ 
เอกสาร 
เว็บไซต ์

จ านวน 200 วดั จาก 367 วดั 
กระจายในทกุอ าเภอ 

 พฒันาวดัใหเ้ป็น                                 
“วดัสง่เสรมิสขุภาพ”   

วดัตน้แบบ 1 อ าเภอ 1 วดั 
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 สง่เสรมิใหบ้คุลากรสาธารณสขุเป็นตน้แบบดา้นสขุภาพ 
(Health  Model) 

 สนบัสนุนภาคเีครอืขา่ยขบัเคลือ่นงานสง่เสรมิ
กจิกรรมทางกายเพือ่สขุภาพ  โดยใชชุ้มชนเป็นฐาน 

ขั บ เคลื่อ นผ่ านคณะท า ง าน
ขับเคลื่อนงานส่งเสริมกจิกรรม
ทางกายเพื่อสุขภาพจังหวัด
ฉะเชงิเทรา  และคณะกรรมการ
ประสานงานสาธารณสุขระดับ
อ าเภอ(คปสอ.) ทกุอ าเภอ 

ประชาสัมพันธใ์หบุ้คลากรจากหน่วยงาน
สาธารณสขุในสังกัด อสม.และประชาชน  
ลงทะเบียนเขา้ร่วมกิจกรรมกา้วทา้ใจ 
Season1 & Season2  ผ่านทาง QR 
code ไลน ์กา้วทา้ใจ  กรมอนามยั 

ตดิตามผลการขับเคลือ่นงานสง่เสรมิกจิกรรมทาง
กายเพือ่สขุภาพของหน่วยงานสาธารณสขุทกุระดับ 

 สือ่สารความรอบรูส้ขุภาพ เร ือ่ง กจิกรรมทาง
กาย “Physical Literacy” สูค่รวัเรอืน โดย
ใชเ้ทคโนโลยรีปูแบบใหม ่
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27 

การบรหิารจดัการ 

สถานการณ์ 

ระดับเขตสขุภาพที ่6 
: มจี านวนผูส้มัคร เขา้รว่ม เป็นล าดับที ่2 
: มสีดัสว่นผูส้มัคร เขา้รว่ม เป็นล าดับที ่3 
: มจี านวน อสม. เขา้รว่ม เป็นล าดับที ่3 
: มสีดัสว่น อสม. เขา้รว่ม เป็นล าดับที ่3 

กา้วทา้ใจ Season 2 

ระดบัประเทศ 
: มจี านวนผูส้มัครเขา้รว่ม เป็นล าดับที ่24 
: มสีดัสว่นผูส้มัครเขา้รว่ม เป็นล าดับที ่15 
: มจี านวน อสม. เขา้รว่ม  เป็นล าดับที ่26 
: มสีดัสว่น อสม. เขา้รว่ม  เป็นล าดับที ่15 
: ม ีอสม. เขา้รว่ม มากกวา่รอ้ยละ 50 

ระดับเขตสขุภาพที ่6 
: มจี านวนผูส้มคัรเขา้รว่ม เป็นล าดบัที ่3 
: มสีดัสว่น อสม. เขา้รว่ม  เป็นล าดบัที ่3 

ระดบัประเทศ 
: มจี านวนผูส้มัครเขา้รว่ม เป็นล าดับที ่14 
: มสีดัสว่น อสม. เขา้รว่ม เป็นล าดับที ่11 

1. มอบหมายใหค้ณะกรรมการประสานงานสาธารณสขุระดับอ าเภอ(คปสอ.)   ทุกอ าเภอ 
ด าเนนิการขบัเคลือ่นงานสง่เสรมิกจิกรรมทางกายเพือ่สขุภาพ    
2.สนับสนุนใหทุ้กอ าเภอจัดท าแผนปฏบิัตงิาน/โครงการขับเคลือ่นงานสง่เสรมิกจิกรรม
ทางกายเพือ่สขุภาพระดับอ าเภอ  เพือ่สนับสนุนการขบัเคลือ่นงานในชมุชน 
3. สรา้งไลนก์ลุม่ผูป้ระสานงานสง่เสรมิกจิกรรมทางกายเพือ่สขุภาพจังหวดัฉะเชงิเทรา  
4. จัดท าค าสัง่แตง่ตัง้คณะท างานขบัเคลือ่นงานสง่เสรมิกจิกรรมทางกาย      เพือ่สขุภาพ
จังหวดัฉะเชงิเทรา 
5. จัดท าแนวทางการก ากับ ตดิตามผล   การขับเคลือ่นงานสง่เสรมิกจิกรรม   ทางกาย
เพือ่สขุภาพ ระดับอ าเภอ  
6. ประชาสัมพันธ์ใหห้น่วยงานสาธารณสุขในสังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
ฉะเชงิเทรา  แจง้ใหบุ้คลากรในหน่วยงานทุกคน  และอาสาสมัครสาธารณสุขประจ า
หมู่บา้น  ลงทะเบยีนสมัครเขา้ร่วมกจิกรรมกา้วทา้ใจ Season1              & Season2   
ทาง QR code ไลนก์า้วทา้ใจ  กรมอนามัย  กระทรวงสาธารณสขุ 
7.ก ากับ ติดตามผล  การขับเคลื่อนงานส่งเสริมกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพของ
หน่วยงานสาธารณสขุทกุระดับ 

         จังหวัดฉะเชงิเทรา  มจี านวนครอบครัวทัง้หมด   จากขอ้มูลในแฟ้ม Home ของ
ฐานขอ้มลู HDC  ณ เดอืนสงิหาคม 2562  จ านวน 193,406 คน  ในปี 2562  มขีอ้มลูการ
ลงทะเบยีนในเว็บไซตโ์ครงการ 10 ลา้นครอบครัวไทยออกก าลังกายเพือ่สขุภาพฯ  เป็น
สมาชกิประเภทครอบครัวอบอุ่น  จ านวน 31 ครอบครัว   เป็นสมาชกิประเภทชมรม/
หน่วยงานที่ขับเคลื่อนการออกก าลังกาย  จ านวน 15 แห่ง  และเป็นสมาชกิประเภท
องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ จ านวน   4 แหง่  ทีจ่ะรว่มพัฒนาสวนสาธารณะเพือ่ออกก าลัง
กาย จ านวน 8 แหง่    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จงัหวดัฉะเชงิเทรา 
:มจี านวนครอบครัวไทยมคีวามรอบรูส้ขุภาพ เรือ่ง กจิกรรมทางกาย (Physical Literacy) 14,008 ครอบครัว 
(เป้าหมาย ปี 2563  จ านวนครอบครัวสะสมตามโครงการ 10 ลา้นครอบครัวไทยออกก าลังกายเพือ่สขุภาพ 
10,048  ครอบครัว) 

กา้วทา้ใจ Season 1 (60 วัน 60 กโิลเมตร) 
: มผีูส้มัครเขา้ร่วม  จ านวน 10,189 คน  เป็นบุคลากรสาธารณสขุ  จ านวน 3,825 คน (บุคลากรสาธารณสขุ
ทัง้หมด 4,399 คน) คดิเป็นรอ้ยละ 86.95  เป็น อสม. จ านวน 5,121 คน (อสม.ทัง้หมด 10,298 คน) คดิเป็นรอ้ยละ 
49.73   เป็นประชาชนท่ัวไป  จ านวน  1,243 คน  

กา้วทา้ใจ Season 2 (60 วัน 6,000 กโิลแคลอรี)่ 
: มปีระชาชนเขา้รว่ม จ านวน 10,730 คน (เป้าหมาย 14,068 คน) คดิเป็นรอ้ยละ 76.27 
: มจี านวน อสม.เขา้รว่ม จ านวน 5,334 คน (เป้าหมาย 10,298คน) คดิเป็นรอ้ยละ 51.80 

ผลการด าเนนิงาน 

ไดรั้บโลร่างวลัเชดิชเูกยีรต ิ 
“จังหวดัทีม่ ีอสม. เขา้รว่มกา้วทา้ใจ 

Season2 มากกวา่รอ้ยละ 50” 
จากกรมอนามัย  กระทรวงสาธารณสขุ 

กา้วทา้ใจ Season 1 

ผลงานเดน่ 
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ผลการด าเนินงาน ปี 2563 มกีารสง่เสรมิการปลูก 
ผักสวนครัว ผักปลอดสาร และผักริมทาง   ทุก
ครัวเรอืน โดยผูน้ าชมุชนไดจ้ัดกจิกรรมแจกพันธุไ์ม ้
ชนิดต่างๆ เชน่ มะละกอ พรกิ และพชืผักสวนครัว
อืน่ๆ มอบใหส้มาชกิในหมูบ่า้น ปลกูเพือ่ลดรายจ่าย
ในครัวเรอืน ประชาชนไดบ้รโิภคผักปลอดสารพษิ 
หากเหลอืจากการบรโิภค ก็จะน าไปจ าหน่ายเพื่อ
เพิม่รายได ้รวมทัง้ด าเนินกจิกรรม“นอ้มน าแนว
พระราชด ารขิองสมเด็จพระกนษิฐาธริาชเจา้ 
กรมสมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมาร ี     สูแ่ผนปฏบิตักิาร 90 วนั ปลูกผกั
สวนครวั เพือ่สรา้งความม ัน่คงทางอาหารของ
กรมการพฒันาชุมชน" โดยมคีรัวเรือนตน้แบบ 
คอื นายธรีพล อทุัยพันธุ ์ก านันต าบลโยธะกา  

หมู่บ ้า นปร ับ เปลี่ย นพฤติก ร รมสุ ขภาพ  
ชนะเลศิ ไดแ้ก่ หมูบ่า้นคลอง 19 หมู ่3 ต าบล
โยธะกา อ าเภอบางน า้เปรีย้ว  โดย กลุ่มงาน
สื่อสารองค์กร ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
ฉะเชิง เทรา ไดด้ า เนินการคัดเลือกหมู่บ า้น
ปรับเปลีย่นพฤตกิรรมสขุภาพ ประจ าปี 2563  เพือ่
เป็นตัวแทนจังหวัดฉะเชงิเทรา ไปเขา้ร่วมประกวด
ในระดับเขตสุขภาพที่ 6 ประจ าปี 2564 เมือ่วันที ่
27 สงิหาคม 2563         ณ หอ้งประชมุพทุธโสธร 
ส านักงานสาธารณสขุจังหวัดฉะเชงิเทรา                

หมู่บา้นคลอง 19 หมู่ 3 ต าบลโยธะกา อ าเภอ  
บางน ้ าเปรี้ยว  ไดจั้ดกิจกรรมส่งเสริม   การ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดา้นสุขภาพตามสภาพ
ปัญหา มีการสรา้งทีมแกนน าพัฒนาหมู่บ า้น
ปรับเปลีย่นพฤตกิรรมสขุภาพ โดยมกีารสนับสนุน
และสง่เสรมิความรว่มมอืระหวา่งภาคสว่นตา่งๆและ
บรูณาการ    ความรว่มมอืกนัในการพฒันาคณุภาพ
ชวีติและสขุภาพประชาชนในต าบลโยธะกา อ าเภอ
บางน ้าเปรีย้ว ตามนโยบายสาธารณะบางน ้าเปรีย้ว 
8 ด ีมกีารก าหนดรูปแบบการบรหิารจัดการระบบ
สุขภาพระดับต าบล ใหเ้หมาะสมกับบริบทพื้นที ่
จัดท าแผนปฏบิัตกิารพัฒนาหมู่บา้นปรับเปลี่ยน
พฤตกิรรมสุขภาพและเสรมิสรา้งความรอบรูด้า้น
สขุภาพ ปีงบประมาณ 2563  
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โรงเรยีนสุขบญัญตัแิห่งชาต  ิชนะเลศิ   
ปี 2563 ไดแ้ก ่โรงเรยีนสุเหรา่จรเขน้อ้ย 
ต าบลเกาะไร่   อ าเภอบ้านโพธิ์ โดย 
กลุ่ ม ง า น สื่ อ ส า ร อ ง ค์ ก ร  ส า นั ก ง า น
สาธ า รณสุข จั งห วั ด ฉ ะ เ ชิง เ ท ร า  ไ ด ้
ด าเนินการคัดเลือก โรงเรียนสุขบัญญัติ
แห่งชาต ิประจ าปี 2563  เพื่อเป็นตัวแทน
จังหวัดฉะเชงิเทรา ไปเขา้ร่วมประกวดใน
ระดับเขตสุขภาพที่ 6 ประจ าปี 2564 เมื่อ
วันที่ 27 สิงหาคม 2563 ณ หอ้งประชุม
พุทธโสธร ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
ฉะเชงิเทรา   

ผลการด าเนินงานที่ผ่านมาในปี 2563    
มี นั ก เ รียนต น้แบบด า้นสุขภาพ เช่น 
ตน้แบบดา้นการออกก าลังกาย ตน้แบบ
ดา้นโภชนาการเหมาะสม มนีวัตกรรมเด่น
ในการสรา้งเสริมและปลูกฝังพฤติกรรม
สุขภาพตามสุขบัญญัติแห่งชาติ โชป้า 
แอนด ์ชายดป้์า เกมส ์(CHOPA & CHIPA 
Games) ตามวิถีอิสลาม รอ้ยละ 87.18 
ของนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย มคีวามรอบรู ้
ดา้นสุขภาพในระดับดขีึน้ไป และ รอ้ยละ 
86.32 ของนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย         
มีพฤติก ร รมสุขภาพตามสุขบัญ ญัติ
แหง่ชาตใินระดับดขีึน้ไป 

โรงเรียนสุเหร่าจรเขน้อ้ย ต าบลเกาะไร ่
อ าเภอบา้นโพธิ ์ไดจั้ดกจิกรรมสง่เสรมิการ
ปรับเปลีย่นพฤตกิรรมดา้นสขุภาพ และการ
ด าเนินงานโรงเรียนสุขบัญญัติแห่งชาต ิ
โดยมี นโยบายในการขับเคลือ่น ใหม้กีาร
ด าเนนิงานตามแนวทางสขุบัญญัตแิหง่ชาต ิ
มีโครงการ/กิจกรรมส่ง เสริม  ปลูกฝัง
พฤติกรรมสุขภาพ      ตามสุขบัญญัติ
แหง่ชาตใินโรงเรยีน มกีารจัดตัง้กลุ่มชมรม
ในโรงเรียน สรา้งแกนน านักเรียน ตาม
แนวทาง    การพัฒนายุว อสม .  เพื่อ
ขั บ เคลื่อนการด า เนิน งานสุขบัญญัติ
แหง่ชาตทิัง้ 10 ประการ   
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       นโยบายการก ากบัดแูลองคก์ารทีด่ ีเป็นกลยทุธ์
ทีผู่บ้รหิารใชใ้นการก ากบัดแูลองคก์ร  ท าใหอ้งคก์าร
ปฏบิัตติามหลักธรรมาภบิาล  บรรลเุป้าหมายโดยใช ้

ทรัพยากรที่เหมาะสมไม่สรา้งความเดือดรอ้นและ
ประสบความส าเร็จอยา่งสงา่งาม  
      ปีงบประมาณ  2563 ก าหนดใหห้น่วยงานใน
สังกัด (สสจ./ รพศ./ รพท.) จัดท าโครงการ/ 
แผนปฏบิัตกิารสูก่ารปฏบิัตอิยา่งนอ้ย 2 ดา้น ดา้นละ 
1 โครงการ และรายงานในระบบภายในเวลา           
ทีก่ าหนดเพือ่ประเมนิรับมอบเกยีรตบิตัร 
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ผลการด าเนนิงาน สถานการณ์ การบรหิารจดัการ 

   ปี 2562 ส ส จ . ฉ ช .
ด าเนินการอยู่ในเกณฑไ์ดรั้บ
เ กี ย ร ติบั ต ร  ร ะ ดั บ ดี ม า ก 
ด าเนินโครงการและรายงาน
ผลการด าเนินงานจ านวน 2 
ด า้ น ได แ้ ก่  ด า้ นอ งค์ก า ร 
(โครงการพัฒนาระบบการ
ประชมุผา่น Web)   
แ ล ะ ด ้ า น ผู ้ ป ฏิ บั ติ ง า น
(โครงการส่งเสริมสุขภาพ
บคุลากรฯ)  

ปี 2563 หน่วยงานในสงักดั ไดแ้ก ่
-สสจ.ฉช.ไดรั้บเกยีรตบิัตรระดบัดเียีย่ม 
 โดยด าเนนิงานนโยบาย 3 ดา้น  
(ดา้นผูรั้บบรกิาร,ดา้นองคก์ารและดา้น
ผูป้ฏบิัตงิาน)  
 
-รพ.พทุธโสธรไดรั้บเกยีรตบิัตรระดบัดเียีย่ม 
โดยด าเนนิงานนโยบาย 4 ดา้น(ดา้นรัฐ 
สงัคมดา้นผูรั้บบรกิาร ดา้นองคก์ารและ                   
ดา้นผูป้ฏบิัตงิาน)  
 

1.สสจ. ฉะเชงิเทรา 
ถ่ายทอดประกาศนโยบายฯ    
แก่หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง (รพ
ศ./ กลุม่งานในสสจ.) 
2.ประชุมพิจารณาคัดเลือก
นโยบายฯ 
3.จัดท าแผนปฏิบัติการตาม
นโยบายทีก่ าหนด 
4.ด าเนนิการตามแผนฯ  
5.รายงานผลการปฏบิัตงิานใน
ระบบภายในเวลาทีก่ าหนด 
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1. กจิกรรม “ปลกุ ปลกูปัญญา วชิาชพี”  โดยการรณรงคใ์นการ 
ประชมุ/อบรมใหญ ่ของ สสจ.ฉช. จ านวน 5 ครัง้ เชน่  เปิดคลปิ
วดิโีอ  จ าขึน้ใจฯ , รว่มรอ้งเพลงร าลกึตามรอยพอ่ฯ  

2. กจิกรรม “การประเมนิเชงิสรา้งสรรค ์ตรวจนับจับด”ี    
โดยการประเมนิผลการประชมุ/อบรม เพือ่น าไปพัฒนา
รปูแบบการจัดประชมุ/อบรมตอ่ไป จ านวน 5 ครัง้ 

3. กจิกรรม “สาธารณสขุ พืน้ทีเ่พือ่สขุ” โดยการจัด   
กจิกรรมส านักงานประจ าปี  3 ครัง้ ไดแ้ก ่งานปีใหม ่ 

งานสงกรานต ์และงานมทุติาจติแดผู่เ้กษียณ 

4. กจิกรรม “สาธารณสขุ สรา้งยิม้” โดยการรับ 
บรจิาควัสดเุหลอืใช ้แลว้น าไปบรจิาคใหก้บั 

หน่วยงาน/กลุม่บคุคลทีด่อ้ยโอกาสการศกึษา
พเิศษ ไดแ้ก ่รร.ฉะเชงิเทราปัญญานุกลู  
ต.ลาดขวาง อ.บา้นโพธิ ์จ านวน 60 คน 
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 ระบบ Cisco Webex 

จ านวนการใช ้  29   ครัง้ 
คดิเป็นรอ้ยละ   14.42    
ประชมุมากทีส่ดุเรือ่ง เด็กปฐมวัย 

 ระบบ Zoom 

จ านวนการใช ้  78   ครัง้ 
คดิเป็นรอ้ยละ   38.80     
ประชมุมากทีส่ดุเรือ่ง service plan 

 ระบบ Polycom 
   (จากกระทรวงสาธารณสขุ) 
จ านวนการใช ้  65  ครัง้ 
คดิเป็นรอ้ยละ   32.34     
ประชมุมากทีส่ดุเรือ่ง COVID-19 

 ระบบ Bluejeans 

จ านวนการใช ้  2   ครัง้ 
คดิเป็นรอ้ยละ   1.00  
ประชมุมากทีส่ดุเรือ่ง อปสข. 

 ระบบ Yealink 

จ านวนการใช ้  25   ครัง้ 
คดิเป็นรอ้ยละ   12.44     
ประชมุมากทีส่ดุเรือ่ง COVID-19 

 ระบบ Webinar 

จ านวนการใช ้  2   ครัง้ 
คดิเป็นรอ้ยละ   1.00     
ประชมุมากทีส่ดุเรือ่ง ป้องกนัควบคมุ
โรคและภัย 
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ผลการด าเนนิงาน 

สถานการณ์ 

การบรหิารจดัการ 

1) กอ่นทีจ่ะ Conference ตอ้งแจง้ IT ลว่งหนา้ เพือ่
จัดเตรียมความพรอ้มดา้นระบบ และความพรอ้ม
ของพืน้ที ่

2) วางแผนการใชร้ะบบ Conference เพื่อไม่ให ้
ระยะเวลาตรงกนั 

3) การ Conference เรือ่ง COVID-19 จากกระทรวง 
เขตฯ 6 หรือส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
ฉะเชงิเทรา ตอ้งถา่ยถอดออกไปยังพืน้ทีเ่สมอ ตาม
นโยบายของ นพ.สสจ.ฉะเชงิเทรา 

   การประเมนิความพงึพอใจหลงัจบการประชมุ พบวา่ 

        สสจ.ฉะเชงิเทรา  มกีารประชมุบอ่ยครัง้ โดย
การประชมุรว่มกนั ณ หอ้งประชมุเป็นสว่นใหญ ่
        ตน้ปี 2563  เกดิสถานการณ์แพรร่ะบาดของ 
โรค COVID-19 ขึน้ทั่วโลกและประเทศไทย   การ
ประชมุในหอ้งประชมุฯ    ตอ้งยกเลกิหลายรายการ    
จงึตอ้งประชมุผา่นระบบ Conference  จ านวนมาก 

ปี 2563 สสจ.ฉะเชงิเทรา  มกีารจัดประชมุ Conference 
จ านวน 201 ครัง้  มากทีส่ดุคอื เรือ่ง COVID-19 จ านวน  
91 ครัง้ รอ้ยละ 45.27        รองลงมาคอื  Service Plan   
จ านวน 12 ครัง้ รอ้ยละ 5.97 และกญัชาฯ จ านวน 6 ครัง้ 

รอ้ยละ 2.98 

 ภาพรวมมคีะแนนเฉลีย่ความพงึพอใจ รอ้ยละ 75.23     
 คะแนนเฉลีย่ความชดัเจนของภาพ รอ้ยละ 75.21       

 คะแนนเฉลีย่ความชดัเจนของเสยีง รอ้ยละ 72.04  
 คะแนนเฉลีย่ความเสถยีรของสญัญาณ Internet       
รอ้ยละ 71.55    

 คะแนนเฉลีย่ความเหมาะสมของระยะเวลาในการ
ประชมุ รอ้ยละ 71.95    

 คะแนนเฉลีย่สาระ/ประโยชนท์ีไ่ดร้ับจากการประชมุ   

รอ้ยละ 76.70 
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NO. โครงการ / งาน  
เวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา 

(รายการ) 
ครุภัณฑ์ 
(รายการ) 

วงเงิน   
สิ่งก่อสร้าง  
(รายการ) 

วงเงิน 
(บาท) 

1 การจัดการงบลงทุนประจ าปีงบประมาณ    
พ.ศ. 2563 

  32  20,496,450    11  20,114,660  

2 โครงการป้องกันยับยั้งภัยพิบัติ กรณีโรคระบาดจาก
การติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) จังหวัด
ฉะเชิงเทรา  

3   1,277,963.78       

3 โครงการจัดหาวัสดุและครุภัณฑ์ในการด าเนินงาน
ควบคุมและป้องกันโรคโคโรนาไวรัส 2019 (COVID-
19)  จังหวัดฉะเชิงเทรา         

    9     3,150,000        

4  โครงการป้องกันควบคุมโรค ไวรัสโคโรนา     สาย
พันธ์ 2019  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา  

7      8,504,000        
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NO. โครงการ / งาน  
เวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา 

(รายการ) 
ครุภัณฑ์ 
(รายการ) 

วงเงิน   
สิ่งก่อสร้าง 
(รายการ) 

วงเงิน 
(บาท) 

5 ประสานงาน โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 
(COVID-19) โรงพยาบาลพุทธโสธร  

1      1,088,850     -   

6 ประสานงานโครงการพฒันาห้องผ่าตัดศัลยกรรม
กระดูกและศัลยกรรมท่ัวไป โรงพยาบาลสนามชัยเขต 

  1    1,500,000     -   

7 ประสานงานโครงการพัฒนาคุณภาพการให้บริการการ
ตรวจรักษาด้วยเครื่องมือทางการแพทย์ท่ีมี  มาตรฐาน 
กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉินฯ  โรงพยาบาลพุทธโสธร 
ประจ าปีงบประมาณ  2563 

  3    2,470,000     -   

8 ประสานแผนงาน โครงการขอรับการสนับสนุนเงิน
อุดหนุน จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา  
(ส่งแผนค าขอในปีงบฯ2563 รอบปกต)ิ  โครงการ 

1 11    21,839,900     -   

รวม  60,327,164       20,114,660  
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ล าดบั งบรายจา่ย งปม. (บาท) % 
แจง้คนื  

งปม.(บาท) 
เบกิจา่ย 

คงเหลอื  

ณ 30 ก.ย.63 

(บาท) 

1. งบด าเนนิงาน : สป.สธ.         

1.1 งบด าเนนิงานคา่ใชจ้า่ยบคุลากร   57,126,139.00   63.38 600,000.00 56,485,484.10 40,654.90 

1.2 งบด าเนนิงานตามยทุธศาสตร ์ 8,822,800.00 9.79 - 8,822,650.00 150.00 

1.3 งบด าเนนิงานยทุธศาสตรบ์รกิารเฉพาะ 6,675,950.00 7.41 115,242.00 6,560,668.00 40.00 

1.4 งบด าเนนิงานขัน้ต า่ (คา่สาธารณูปโภค)  859,590.00  0.95 0.00  859,590.00  0.00 

2. งบด าเนนิงาน : เบกิแทน กรม สบส.  381,265.50  0.42 0.00  381,265.50  0.00 

3. งบด าเนนิงาน : เบกิแทน อย.  80,000.00  0.09 0.00  80,000.00  0.00 

4. งบด าเนนิงาน : เบกิแทน กรมอนามัย 5,400.00 0.01 0.00 5,400.00 0.00 

5. งบด าเนนิงาน : เบกิแทน กรม พท. 50,000.00 0.06 64.00 49,936.00 0.00 

6. งบอดุหนุน 138,500.00 0.15 0.00 138,500.00 0.00 

7. งบรายจา่ยอืน่ 846,800.00 0.94 0.00 846,740.00 60.00 

8. งบกลาง (โควดิ – 19) 

8.1 สป.สธ  14,625,550.00  16.23 0.00 13,477,679.00 1,147,871.00 

8.2 เบกิแทน กรม สบส.  357,050.00  0.40 0.00  357,050.00  0.00 

8.3 เบกิแทน กรม ควบคมุโรค 165,200.00 0.18 147,585.00  17,615.00 0.00 

รวมวงเงนิท ัง้ส ิน้ (บาท) 90,134,244.50 100.00 862,891.00 88,082,577.60 1,188,775.90 
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งบประมาณ 16,350,324.86 บาท 
     เบกิจา่ย 15,202,453.86  บาท 
     คงเหลอื   1,147,871.00  บาท 

งบประมาณ   6,503,116.73  บาท 
     เบกิจา่ย   6,503,116.73  บาท 
     คงเหลอื                  0.00  บาท 

งบประมาณ 39,090.00  บาท 
     เบกิจา่ย 39,090.00  บาท 
     คงเหลอื           0.00  บาท 

งบประมาณ  66,378,821.91 บาท 
     เบกิจา่ย   66,337,917.01 บาท 
     คงเหลอื          40,904.90 บาท 
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