แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในโรงพยาบาลศรีรัตนะ
ตามประกาศโรงพยาบาลศรีรัตนะ

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒<£๖๓
สำหรับหน่วยงานในโรงพยาบาลศรีรัตนะ

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงส'ไธวรพสุช
ชื่อหน่วยงาน ะ งานพัสดุ โรงพยาบาลศรีรัตนะ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ

วัน/เดือน/ปี ะ ๖ มกราคม ๒๕๖๓
หัวข้อ ะ

โครงการคัดกรองค้นหาวัณโรคในกลุ่มเสี่ยงในชุมชน โดยเอกซเรย์เคลื่อนที่

เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)
- โครงการคัดกรองค้นหาวัณโรคในกลุ่มเสี่ยงในชุมชน โดยเอกซเรย์เคลื่อนที่

เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓
- รายงานผู้บริหารรับทราบ/สังการ
- รายงานการประเมินผลการปฏิบ้ติงานตามแผนปฏีบ้ตการ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
Link ภายนอก
หมายเหตุ ะ

ผู้อบุมิติรับรอง

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล
จินตนา

พลรัตน์ดา

เทียนทอง

นางสาวจินตนา

ดลสุข

นางสาวพลรัตน์ดา

เทียนทอง

ดลสุข

นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ

เจ้าพนักงานธุรการ

วันที่ ๖ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ผ้รับผิดชอบ งานตรวจสอบภายใน

วันที่ ๖ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่
พันเดา

สายทอง

นางพันเดา สายทอง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

วันที่ ๖ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

โครงการคัดกรองค้นหาวัณโรคในกลุ่มเสี่ยงในชุมชน โดยเอกซเรย์เคลื่อนที่

เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓
หลักการและเหตุผล

ประเทศไทยติดอันดับในกลุ่ม ๑๔ ประเทศที่มีปัญหาวัณโรคสูง ทั้งวัณโรค (TB) วัณโรคที่มีการติดเซ้อ
เอชไอวีร่วมด้วย (TB/HIV) และ วัณโรคดื้อยาหลายขนาน (MDR-TB) โดยปีพ.ศ.๒๔๔๙ องค์การอนามัยโลก ได้
กำหนดยุทธศาสตร์ยุติวัณโรค มีเป้าหมายลดอุบัติการณ์วัณโรคให้ตากว่า ๑0 ต่อแสนประชากรโลกภายใน ปี

พ.ศ. ๒๔๗๘ โดยประเทศไทยได้กำหนดแผนปฏิบัติการระดับชาติด้านการต่อด้านวัณโรค พ.ศ. ๒๔๖๐-๒๔๖๔
มีเปัาประสงค์เพื่อลดอุบัติการณ์วัณโรคให้เหลือ ๘๘ ต่อประชากรแสนคน เมื่อสินปี๒๔๖๔โดยมุ่งเน้น “ด้นให้
พบ จบด้วยหาย พัฒนาระบบและเครือข่าย นโยบายมุ่งมั่น สร้างสรรค์นวัตกรรม”
. กระทรวงสาธารณสุขได้เห็นชอบแผนยุทธศาสตร์วัณโรคระดับชาติ พ.ศ. ๒๔๖๐ - ๒๔๖๔ เพื่อเป็น
กรอบการดำเนินงานโดยมีมาตรการหลักในการดำเนินงาน คือ (๑) เร่งรัดการด้นหา วินิจฉัย และรายงานให้
มีความครอบคลุมการรักษา (Treatment Coverage) ร้อยละ ๙๐ ของจำนวนผู้ป่วยที่คาดประมาณจาก

อุบัติการณ์ (๒) เร่งรัดการเข้าถึงบริการตรวจวินิจฉัยในประชากรกลุ่มเปราะบางและกลุ่มเสี่ยงวัณโรค เข่น ผู้
สัมผัส ผู้ติดเดื้อเอชไอวี ผู้ป่วยเบาหวาน และผู้ต้องชัง แรงงานข้ามชาติให้ครอบคลุมร้อยละ ๙๐ (๓) ดูแล
รักษาผู้ป่วยวัณโรคที่ตรวจพบทุกรายด้วยแนวทางการดูแลผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง (Patient center care ) ให้มี

อัตราความสำเร็จการรักษาไม่ตากว่า ร้อยละ ๙๐ ในประเทศไทยมีผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ประมาณ ๑๒๐,๐๐๐
ราย หรือคิดเป็น ๑๗๑ ต่อประชากรแสนคน (WHO, Global TB Report ๒๐๑๖) การจะบรรลุเปัาหมายยุติ

วัณโรคนั้นประเทศไทยต้องมีอัตราลดอุบัติการณ์เฉลี่ยร้อยละ ๑๒.๔ ต่อปี ในขณะที่ปัจจุบันระยะ ๑๔ ปีที่ผ่าน
มามีอัตราลดลงของอุบัติการณ์เพียงร้อยละ๒.๗ต่อปี 01’,
จากข้อมูลการดำเนินงานป้องกันและควบคุมวัณโรคอำเภอศรีรัตนะ สิ้นปีงบประมาณ ๒๔๖๑ พบ
ผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ทุกประเภท จำนวน ๔๖ คน อัตราการด้นพบ (Case detection rate) เท่ากับ ร้อยละ

๑๐๔.๑๑ จากค่าประมาณการจะมีผู้ป่วย ๘๓ คน อัตราการรักษาสำเร็จผู้ป่วยรายใหม่ทุกประ๓ท ร้อยละ
๙๒.๘๔ อัตราการเสียชีวิต ร้อยละ ๗.๑๔ และในปีงบประมาณ ๒๔๖๒ พบผู้ป่วยรายใหม่และกลับเป็นซํ้า
๗๐ ราย อัตราการด้นพบเท่ากับ ร้อยละ ๑๓๑.๔๐ อัตราการรักษาสำเร็จ ร้อยละ ๘๔ (ประเมินผู้ป่วยวัณโรค
ดื้นทะเบียน ๑ ต.ค.๒๔๖๑ -๓๑ มี.ค.๒๔๖๒) อัตราการเสียชีวิต ร้อยละ ๑๖ ส่วนใหญ่เป็นวัณโรคปอดใน
กลุ่มผู้สูงอายุ และมีโรคอื่นร่วม เข่น, DM.HT และCKD stage ๔-๔

ผลการด้นหาผู้ป่วยวัณโรคในกลุ่มเลี่ยง ปีงบประมาณ ๒๔๖๒ ดำเนินการคัดกรองด้นหาผู้ป่วยวัณโรค
ในกลุ่มเลี่ยงโดยการเอ็กซเรย์ปอดเคลื่อนที(่ X Ray mobile) ได้รับการถ่ายรังสีทรวงอก จำนวน ๑1๔๗๓ คน
พบปอดสดปกติ ๑๔๓ ราย คิดเป็นร้อยละ ๙.๐๙ เป้าหมายที่ได้ CXR ส่วนใหญ่มาจากกลุ่ม ผู้สัมผัสโรค,
ผู้สูงอายุมากกว่า ๖๔ ปีและมีโรคร่วม และผู้ป่วยเบาหวาน ตามสำคับ สำหรับผู้ติดเชื้อ HIV ได้รับการตรวจคัด

กรองด้วยการเอกซเรย์ปอดที่โรงพยาบาล จำนวน ๑๔๓ ราย คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๑ และในกลุ่มเจ้าหน้าที่
สาธารณสุข ได้รับการเอกชเรย์ปอด จำนวน ๒๒๔ ราย คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๘๒ โดยสจุป ปัญหางานป้องกัน
ควบคุมวัณโรคในพื้นที่ มีดังนี้ ๑) อัตราการด้นพบ (Case detection rate) ยังไม่บรรลุเป้าหมาย

๒) อัตราการรักษาสำเร็จยังไม่บรรลุเป้าหมาย ร้อยละ ๘๔ ๓) อัตราการเสียชีวิตยังสูงในกลุ่มผู้สูงอายุมีโรค
ร่วม (๑๖%)

ดังนั้น คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอำ๓อศรีรัตนะ จึงได้จัดทำโครงการจัดบริการ
ตรวจคัดกรองค้นหาวัณโรคในกลุ่มเสี่ยงในชุมชนโดยเอ็กซเรย์เคลื่อนที่ เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอศรีรัตนะ
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จังหวัดศรืสะเกษ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ขึน
วัตจุประสงค์

๑. เพื่อจัดบริการตรวจคัดกรองวัณโรคโดยการถ่ายเอกซเรย์รังสีทรวงอกในกลุ่มเสี่ยงให้ครอบคลุม
กลุ่มเสี่ยงในชุมชนทุกพื้นที่

๒. เพื่อส่งเสริมสุขภาพและให้ความรู้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยงได้รับความรู้เรื่องวัณโรค
๓. เพื่อพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมความรู้วัณโรคให้กับเจ้าหน้าที่ในการดูแลผู้ป่วยวัณโรค
วิธก
ี ารดำเนินการ

๑. กำหนดเป้าหมายการคัดกรอง ะ กลุ่มเป้าหมาย คือ กลุ่มประชากรอายุ ๖๕ ปีขึ้นไป และมีโรคร่วม
ผู้สัมผัสผู้ป่วยวัณโรคเสมหะบวก และ ผู้สัมผัสผู้ป่วยวัณโรคดื้อยา ผู้สัมผัสวัณโรคร่วมบ้าน ผู้สัมผัสใกล้ขีด ทุก

ราย กลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวานรายใหม่ หรีอ ผู้ป่วยเบาหวานที่มีระดับค่า HbA^ 2๗ หรือ ระดับนั้าตาลใน
เลือด FBS > ๑๔๐ ผู้ต้องขังในเรือนจำทุกราย และกลุ่มผู้ป่วย HIV
๒. กำหนดแผนออกไปอบรมให้ความรู้เรื่องวัณโรค และถ่ายภาพรังสีทรวงอกเคลื่อนที่โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพทั้ง ๘ แห่ง
๓. สรุปผลและรายงานผลการคัดกรองเข้าสู่ระบบ NTIP เมื่อพบเป็นวัณโรคได้รับการขึ้นทะเบียน
รักษา ดแลรักษาจนหาย

๔. จัดประชุมเจ้าหน้าที่เพื่อพัฒนาศักยภาพและความรู้การดูแลผู้ป่วยวัณโรค การทบทวนสาเหตุการ
เสียชีวิตในผู้ป่วยวัณโรค โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพทั้ง ๘ แห่ง จำนวน ๒ ครั้ง/ปี
เป้าหมาย

๑. เป้าหมายกลุ่มเสี่ยงในการดำเนินงาน จำนวน ๑1๕๐๐ราย รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย เขตรพ.ศรี
รัตนะ จำนวน ๑๖๐ ราย รพ.สต.ตูม จำนวน ๑๙๐ ราย รพ.สต.เสื่องข้าว จำนวน ๑๖0 ราย รพ.สต.สะทุง
จำนวน ๒๐๐ ราย รพ.สต.โคน จำนวน ๑๔๐ ราย รพ.สต.ศรีสุข จำนวน ๑๕0 ราย รพ.สต.ศรีแก้ว จำนวน ๑
๖๐ ราย รพ.สต.พิงพวย จำนวน ๑๙๐ ราย และ รพ.สต.ศรีโนนงาม จำนวน ๑๕0 ราย มีรายละเอียด ด้งนั้
•กลุ่มผู้สูงอายุ ๖๕ ปีขึ้นไป ที่มีโรคเรื้อรัง มีโรคร่วม เข่น CKD CORD DM เป็นด้น
•ผู้สัมผัสผู้ป่วยวัณโรคเสมหะบวก และ ผู้สัมผัสผู้ป่วยวัณโรคดื้อยา ผู้สัมผัสวัณโรคร่วมบ้าน

ผู้สัมผัสใกล้ขีด ทุกราย นับตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ - ๒๕๖๒
•กลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวานที่มีระดับค่า HbA^ 2 ๗ หรือ FBS > ๑๔๐ mg/dl
•กลุ่มผู้ป่วย HIV ทุกราย (คัดกรองวัณโรคด้วยการเอกซเรย์ปอดที่โรงพยาบาลศรีรัตนะ)
•เจ้าหน้าที่สาธารณสุข

๒. พื้นที่ดำเนินการ หมู่บ้านเขตรับผิดชอบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ๘ แห่ง โรงพยาบาลศรี
รัตนะ จำนวน ๑ แห่ง อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ
๓. จัดประชุมเจ้าหน้าที่เพื่อพัฒนาความรู้เรื่องวัณโรคและการพัฒนาการดูแลผู้ป่วยวัณโรค ๒ ครั้ง/ปี
จำนวน ๑๐ คน

ระยะเวลาดำเนินการ

๑. จัดบริการตรวจคัดกรองวัณโรคโดยการถ่ายเอกชเรfjในกลุ่มเสี่ยง มกราคม - มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓

๒. จัดประชุมเจ้าหน้าที่วับผิดชอบงานวัณโรค ๒ครั้ง/ปี ครั้งที๑
่ เดึอนมกราคม๒๕๖๓ ครั้งที่๒เดือน
กันยายน ๒๕๖๓
๓. สรุปผลและรายงานผลการคัดกรองเข้าสู่ระบบ NTIP เมื่อพบเป็นวัณโรคไค้วับการขึ้นทะเบียนรักษา ดูแลรักษา ‘

จนหาย เดือนตุลาคม ๒๕๖๒-๓๐'กันยายน ๒๕๖๓
สถานที่

๑. จัดบริการตรวจคัดกรองวัณโรคโดยการถ่ายเอกซเรย์ในกลุ่มเสี่ยง ที่รพ.สต.ทั้ง ๘ แห่ง และ โรงพยาบาลศรีวัตนะ
๒. จัดประชุม เจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานวัณโรค ที่ห้องประชุม่อาคารส่งเสริมสุขภาพโรงพยาบาลศรีรัตนะ
งบประมาณ ะ

งบประมาณได้รับจาก

๑. โครงการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า คปสอ.ศรีรัตนะ (งบ PP) ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เป็นเงิน
๕๐,๐๐๐ บาท ( ห้าหมื่นบาทถ้วน)
๒. กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ งบบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคที่เป็นปัญหาพื้นที่ระดับเขต/
จังหวัด ( p&p Area based) ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ในโครงการจัดบริการตรวจคัดกรองค้นหาวัณโรคในกลุ่ม

เสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๔๕*๐๐๐ บาท (สี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน)
๓. คำบริการทางการแพทย์กองทุนหลักประกันสุขภาพ กองทุน CENTRAL REIMBURSEจัดสรรปี๒๕๖๖

จำนวน ๑๒1๕๐๐ (หนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) เป็นค่าใช้จ่ายดังนี้
กิจกรรมที่ ๑ งบประมาณจากโครงการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า คปสอ.ศรีรัตนะ (งบ PP) ในการอบรมให้

ความเในประขากรกลุ่มเสี่ยงวัณโรค ทั้ง ๙,สถานบริการ ดังนี้
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าอบรมให้ความรู้ในประชากรกลุ่มเสี่ยงวัณโรคทั้ง ๙ สถานบริการ
จำนวน ๑.๕๐๐ คน คนละ ๒๐ บาท/ นี้อ จำนวน ๑ มื้อ เป็นเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท (สามหมื่นบาทถ้วน)
- ค่าป้ายประชาลัมพันธโครงการ เป็นเงิน ๕๐๐ บาท
- ค่าจ้างเหมาบริการคัดกรองค้นหาวัณโรคในกลุ่มเสี่ยงด้วยการถ่ายภาพรังสีทรวงอก (CXR mobile)^าหมาย

๙ สถานบริการ จำนวน ๓๕๐ ราย * ๕๐ บาท เป็นเงิน ๑๗,๕๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน)
- งบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติงบบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคที่เป็นปัญหา

พื้นที่ระดับเขต/จังหวัด ( P&P Area based) ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ในโครงการจัดบริการตรวจคัดกรองคันหาวัณโรคใน

กลุ่มเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เป็นค่าจ้างเหมาบริการคัดกรองคันหาวัณโรคในกลุ่มเสี่ยงด้วยการถ่ายภาพรังสีทรวงอก
(CXR กา0พเ6)เป้าหมาย ๙ สถานบริการจำนวน ๙๐๐ ราย *๕0 บาทเป็นเงิน ๔๕,๐๐๐ บาท (สี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน)
- งบประมาณจากคำบริการทางการแพทย์กองทุนหลักประกันสุขภาพ จากกองทุนCENTRAL REIMBURSE
จัดสรรปี ๒๕๖๒ เป็นค่าจ้างเหมาบริการคัดกรองค้นหาวัณโรคในกลุ่มเสี่ยงด้วยการถ่ายภาพรังสีทรวงอก ( CXR mobile)

เป้าหมาย ๙ สถานบริการ จำนวน ๒๕๐ ราย * ๕๐ บาท เป็นเงิน ๑๒,๕๐๐บาท (หนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน)
กิจกรรมที่ ๒ งบประมาณจากโครงการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า คปสอ.ศรีรัตนะ (งบ PP) ในการจัดประชุมเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบงานป้องกันและควบคุมวัณโรค เพื่อพัฒนาศักยภาพความรู้เรื่องวัณโรคและการดูแลผู้ป่วยวัณโรค

- ค่าอาหารกลางวันสำหรับผู้เข้ารับการอบรม จำนวน๑๐ คน คนละ ๖๐ บาท/มื้อ จำนวน ๑ มื้อ'
จำนวน ๒ ครั้ง เป็นเงิน•๑1๒๐๐ บาท (หนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน)
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้ารับการอบรม จำนวน ๑๐ คน คนละ ๖๐ บาท/มื้อ
จำนวน ๒ มื้อ จำนวน ๒ ครั้ง เป็นเงิน ๘๐๐ บาท (แปดร้อยบาทถ้วน)
รวมเป็นเงิน «๐๗,๕๐๐ บาท (หนึ่งแสนเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน )

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๑. ประชากรกลุ่มเสี่ยงได้รับการตรวจคัดกรองด้านสุขภาพ และเข้าสู,ระบบการรักษาในระยะ
ป่วยเรื่มแรก และสามารถเข้าถึงบริการการรักษาที่มีมาตรฐาน

๒. ลดการแพร่กระจายของวัณโรคสู่ประชาชนทั่วไปในพื้นที่ ส่งผลให้ในระยะยาวความชุกผู้ป่วย
วัณโรคลดลง
ผู้รับผิดชอบโครงการ
งานควบคุมโรคติดต่อ เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอศรีรัตนะ

(ลงชื่อ)

ผู้เสนอโครงการ

(นางบุญญลักษณ์ น้อยแสง)

(ลงชื่อ)

ผ้ร่วมเสนอโครงการ

(นางสุบรรถ? ศรีค้อ)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)

ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายพงศนาถ หาญเจริญพิพัฒน์)
ผ้อำนวยการโรงพยาบาลศรีรัตนะ

(ลงชื่อ)

—(—ผู้อบุมัติโครงการ
(นายลำครอง

ดวนใหญ่)

สาธารณสุขอำเภอศรีรัตนะ
ประธานคณะกรรมการประสานงานสาธารณตุชระตับอำเภอศรีรัตนะ

โครงการคัดกรองค้นหาวัณโรคในกลุ่มเสี่ยงในชุมชน โดยเอกซเรย์เคลื่อนที่ เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอศรีรัตนะ

จังหวัดศรืสะเกษ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓
%*___m__________

I

___

,

แผนการออกคัดกรองวัณโรคในกลุ่มเสี่ยง

โครงการคัดกรองค้นหาวัณโรคในกลุ่มเสี่ยงโนชุมชน โดยเอกซเรย์Iคลี,่ อนสี่

เครือข่ายบริการอำเภอครึรัตนะ จังหวัดครืสะเกน ปืงบประมาณ ๒«๖๓
ระหว่างวันที่ ๒๑ มกราคม - ๒๔' มกราคม ๒๕๖๓

วันเดือนปี

เวลา

สถานที่

เป้าหมายการคัดกรอง

หมายเหพุ

๒๑ ม.ค.๖๓

- เช้า ๐๘.๐๐-๑๒.๐๐น.
บ่าย ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐น.

รพ.สต.ตม

เจ้าหน้าที่ออกปฏิบ้ตงาน

รพ.สต.เสื่องข้าว

๑๙๐ราย
๑๖๐ ราย

เช้า ๐๘.๐๐-๑๒.๐๐น.

รพ.สต.พิงพวย

บ่าย ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐น.

รพ.สต.ศรีแก้ว

๒๒ ม.ค.๖๓

๑๙๐ ราย
๑๖๐ ราย

๑.นายสุบรรถ! ศรีค้อ
๒.นางบุญญลักษณ์ น้อยแสง
๓.นายอัครศาสตร์ ลันทอง
๔.เจ้าหน้าที่ รพ.สต.ดูแล
ง่านวัณโรคทุกแห่ง

๒๓ ม.ค.๖๓

๒๔ ม.ค.๖๓

เช้า ๐๘.๐๐-๑๒.๐๐น.
บ่าย ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐น.

รพ.สต.ศรีโนนงาม

เช้า ๐๘.๐๐-๑๐.๐๐น.
เช้า ๑๐.๐๐-๑๒.๐๐น.
บ่าย ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐น.

รพ.สต.โคน

รพ.สต.สะพุง

รพ.สต.ศรีสุข .
เขตโรงพยาบาล

อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

๑๕๐ ราย
๒๐๐ ราย
๑๔๐ ราย
๑๕๐ ราย
๑๖๐ ราย
รวม ๑,๕๐๐ ราย

บนทึกข้อความ

ส่วนราชการ กล่มงานบริการด้านปซิมภูมิและองค์รวม โทร. ๐ ๔๕๖๗ ๗๐๑๔ ต่อ ๑๒๒
ที่ ศก ๐๐๓๒.๓๐๔/Plan ๑๐
วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
เรื่อง

รายงานการประชุมชี้แจงผ้มีส่วนได้ส่วนเลียในกิจกรรม โครงการคัดกรองค้นหาวัณโรคในกล่มเสี่ยง
ในชมชน โดยเอกซเรย์เคลื่อนที่ เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ

ปีงบประมาณ ๒๕๖๓
เรียน

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีรัตนะ
ความเป็นมา

ด้วยเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓
ได้กำหนดจัดกิจกรรม โครงการคัดกรองด้นหาวัณโรคในกลุ่มเสี่ยงในชุมชน โดยเอกซเรย์เคลื่อนที่ เป็นกลไกใน
การสร้างความตระหนักให้หน่วยงานภาครัฐ มีการดำเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม ผ่านกระบวนการ

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity &Transparency
Assessment ะ ITA) เพื่อยกระดับหน่วยงานในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานได้
อย่างเหมาะสม
ข้อพิจารณา
ในการนี้ กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม โรงพยาบาลศรีรัตนะ มีความประสงค์
จะนำข้อมูลเอกสารหลักฐานการจัดกิจกรรมโครงการคัดกรองค้นหาวัณโรคในกลุ่มเสี่ยงในชุมชน
โดยเอกซเรย์เคลื่อนที่ ไปใช้เป็นหลักฐานเชิงประจักษ์เพื่อให้บรรลุวัตจุประสงค์และให้สาธารณชนรับทราบ
โดยทั่วกัน จึงขอเผยแพร่ เอกสารบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน โรงพยาบาลศรีรัตนะ ดังนี้

รายงานการประเมินผลการปฏิน้ตงานตามแผนปฏิบ้ตการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ข้อเสนอ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและอบุมิติการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

คิริภา
(นางคิริภา

ภู่สอาด
ภู่สอาด)

หัวหน้ากลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม

ความเห็นผู้อำนวยการ
อบุป้ติ
พงศนาถ
(นายพงศนาถ

หาญเจริญพิพัฒน์
หาญเจริญพิพัฒน์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีรัตนะ

วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓

