
  

 บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  กลุ่มงานปฐมภูมิและองค์รวม โรงพยาบาลดงเจริญ จังหวัดพิจิตร โทร. 0 5603 9790                                           

ที ่  พจ 0032.211.1/1239 วันที ่     1  มีนาคม  2565 

เรื่อง    รายงานการจัดทำโครงการค้นหาผู้ป่วยและเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาผู้ป่วยวัณโรค เพ่ือการบรรลุ
เป้าหมาย “ยุติวัณโรคโลก” เครือข่ายสุขภาพอำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร และ ขออนุญาตนำ
เผยแพร่บนเว็บไซต์ของโรงพยาบาลดงเจริญ 

เรียน    ผู้อำนวยการโรงพยาบาลดงเจริญ        

  1. ความเดิม 
  ตามที่ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดมาตรการ 3 ป. 1 ค. (ปลุกจิตสำนึก ป้องกัน 
ปราบปราม และ สร้างเครือข่าย) ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มุ่งเน้นการป้องกันการทุจริตผ่าน
กระบวนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (MOPH Open Data 
Integrity and Transparency Assessment : MOIT) ประจำปีงบประมาณ 2565 อย่างมีประสิทธิภาพ 
สอดคล้องตามนโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ  
โดยมีการประเมินในด้านการส่งเสริมความโปร่งใส ในองค์กร เรื่องการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติภารกิจของหน่วยงาน ซึ่งการประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์ MOIT 12 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน นั้น 
  2. ข้อเท็จจริง 
  ข้าพเจ้านางสาวพัทธ์ธีรา  รอดแสวง ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ไดด้ำเนินการโครการ ไปเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น.  โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี ้
  2.1 อัตราการคัดกรองค้นหาผู้ป่วยรายใหม่ในกลุ่มเสี่ยง 7 กลุ่มโรค และนำผู้ป่วยรายใหม่เข้ารับการ
รักษาไม่น้อยกว่าร้อยละ 90  
  2.2 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาผู้ป่วยวัณโรคให้สำเร็จ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 88 
  2.3 เพื่อลดอัตราตายของผู้ป่วยวัณโรคก่อนพ้นระยะเข้าข้น ลงร้อยละ 50 ของค่าเฉลี่ยน 5 ปี 
ย้อนหลัง(ค่าเฉลี่ยร้อยละ 18) 
  3. ข้อพิจารณา 
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ หากเห็นชอบ ขออนุมัติเผยแพร่บนเว็บไซต์ของโรงพยาบาลดงเจริญ                     

 

                           (ลงชื่อ)                                   ผู้ขออนุมัติ 
                                   (นางสาวพัทธ์ธีรา  รอดแสวง) 
                                   นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
                      - ความเห็นผู้มีอำนาจสั่งการ 
                                                                                     - อนุมัต ิ
                                                    
                                                              (ลงชื่อ)                                       ผู้อนุมัต ิ

                                                                           (นางสาวปัทมา สายสุจริต) 
                                                      นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง 
                                                                           ผู้อำนวยการโรงพยาบาลดงเจริญ 
 



พบหัวใจโต
กระดูกสัน

หลังคต/กระ
บังลมผิดปกติ

       พบผังผืด/ฝ้าขาว ใน
ปอด       (เก็บเสมหะ และ

พบแพทย์)

รพ.สต.บ้านดงเจริญ 142 8 7 0 1
รพ.สต.วังก้านเหลือง 99 10 5 1 4
รพ.สต.ห้วยร่วม 200 18 16 1 1
รพ.สต. ห้วยพุก 267 23 21 0 2
รพ.สต.ส านักขุนเณร 236 14 11 0 3
รพ.ดงเจริญ 36 2 2 0 0
รพ.สต.วังง้ิวใต้ 856 57 52 1 4

รวม 1836 132 114 3 15

     โดยโครงการค้นหาผู้ป่วย และเพ่ิมประสิทธิภาพการรักษาผู้ป่วยวัณโรค เบิกจ่ายจากงบประมาณเงินส่งเสริมป้องกัน

 "ยุติวัณโรคโลก" เครือข่ายบริการสุขภาพ อ าเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร ปีงบประมาณ 2565 จ านวน 993 คน คนละ
 65 บาท เป็นเงิน 64,545 บาท และเบิกจ่ายจากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพต าบลวังง้ิวใต้  จ านวน 843 คน  
คนละ 65 บาท เป็นเงิน 54,795 บาท

ผลตรวจเอ็กซเรย์ปอดคัดกรองวัณโรค 

โครงการค้นหาผู้ป่วย และเพ่ิมประสิทธิภาพการรักษาผู้ป่วยวัณโรค เพ่ือการบรรลุเป้าหมาย "ยุติวัณโรค"

พัทธ์ธีรา   รอดแสวง
ผู้รับผิดชอบโครงการ

     ผลการตรวจเอ็กซเรย์ปอดคัดกรองวัณโรค ของเครือข่ายอ าเภอดงเจริญ จ านวน 1,836 คน พบผลเอ็กซเรย์ผิดปกติ จ านวน 132 คน โดยมีสาเหตุจาก ภาวะหัวใจโต จ านวน 114 คน กระดูกสันหลังคต กระบังลมผิดปกติ 
จ านวน 3 คน พบผังผืด ฝ้าขาวในปอด จ านวน 15 คน แพทย์ให้เก็บเสมหะส่งตรวจ พบผู้ท่ีมีเสมหะบวก จ านวน 4 คน และคนท่ีเสมหะผลลบทุกคน ส่งต่อ Gene X Pert ผลไม่พบเช้ือท้ัง 11 คน

รพ.สต. ยอดตรวจ ผลเอ็กซเรย์ผิดปกติ

สาเหตุ
เม่ือวันท่ี 21 - 23 กุมภาพันธ์ 2565

เครือข่ายบริการสุขภาพหมวดPPโครงการค้นหาผู้ป่วย และเพ่ิมประสิทธิภาพการรักษาผู้ป่วยวัณโรค เพ่ือการบรรลุเป้าหมาย

ของเครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอดงเจริญ



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพการด าเนินกจิกรรม 

โครงการค้นหาผู้ป่วยและเพิ่มประสทิธิภาพการรักษาผูป้่วยวัณโรค เพื่อการบรรลุเป้าหมาย                
“ยุติวัณโรคโลก” เครือข่ายสุขภาพอำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตรเมื่อวนัที่ 21 มกราคม 2565                    



 
 



 
 



 
 

 


