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โครงการคัดกรองค้น'หาวัณโรคในกลุ่มเสี่ยงในชุม‘ชน โดยเอกซเรย์เคลื่อนท 

และพัฒนาระบบบริการดูแลผู้ป่วยวัณโรค อำ๓อศรีรัตนะ ชังหวัดศรีสะเกษ ปีงบประมาณ 1ท<£๖๔

หลักกาวและเหตุผล
องค์การอนามัยโลกไต้จัดกลุ่มประเทศที่มีภาระวัณโรคสูง ( High Burden Country) เป็น ๓ กลุ่ม ได้แก่ ๑) กลุ่มทมีจำนวนและ 

อัตราป่วยวัณโรคสูง ๒) กลุ่มที่มีจำนวนและอัตราวัณโรคที่ดิดเซัอเอชไอวี และ ๓) กลุ่มที่มีจำนวนและอัตราป่วยวัณโรคดื้อยาทลาย‘พนานสูง 
(MDR-TB) ซึ่งประเทศไทยเป็น ๑ ใน ๑๔ประเทศที่มีปัญหาวัณโรคสูงท้ง ๓ กลุ่มดังกล่าวมาโดยป ีพ.ศ.๒๔๔๙ องค์การอนามัยโลกได 
กำหนดยุทธศาสตร์ ยุติวัณโรค (The End TB strategy ) มีเป้าหมายเพื่อลดอุบัติการณ์วัณโรค (Incidence ) ให้ตํ่ากว่า ๑๐ ต่อแสน 
ประชากรโลกภายในป ีพ.ศ.๒๔๗๘ ( ๒๐๓๔) กระทรวงสาธารณสุขได้เห็นชอบแผนยุทธศาสตร์วัณโรคระดัน■พาติท•ศ- ''>๔๖๐ - ๒๔๖๔ 
เพื่อเป็นกรอบการดำเนินงานโดยมีมาตรการหลักในการดำเนินงานคือ (®>) เร่งรัดการค้นหาวีนิอลัย และรายงานให้มีความครอบคลุมการ 
รักษา (Treatment Coverage ) รอยละ ๙๐ ของจำนวนผู้ป่วยที่คาดประมาณจากอุบัติการณ ์(๒) เร่งรัดการเข้าถึงบริการตรวจ 
วินิจลัยในประชากรกลุ่มเปราะบางและกลุ่มเสี่ยงวัณโรค เข้น ผู้สัมผัสโรคร่วมบ้าน ผู้ติดเดื้อเอชไอวี / ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ป่วยเบาหวาน ผู้ต้องขัง 
และแรงงานต่างชาติ ให้ครอบคลุมร้อยละ ๙๐ (๓) ดูแลรักษาผู้ป่วยวัณโรคที่ตรวจพบทุกรายด้วยaนวทางการดูแลผู้ป่วยเป็นศูนย์กลา•ง 
(Patient Center Care) ให้มีอัตราความสำเร็จการรักษาไม่ตํ่ากวา ร้อยละ ๙๐ ไนประเทศไทยมีผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ประมาณ ด0๖,๐๐๐ 
ราย หรอคดเป็น๑๔๓ ต่อประชากรแสนคน (WHO .Global TB Report ๒๐๑๙ ) การจะบรรลุเป้าหมายยุติวัณโรคนั้น ประเทศไทยต้อง 
มีอัตราลดอุบัติการณ์เฉลี่ยร้อยละ ๑๒.๔ ต่อป ีในขณะที่ปัจจุบันมีอัตราลดลงชองอุบ้ติการณ์เทึยงร้อยละ ''>•๓' ต่อบ้

จากข้อมูลการดำเนินงานป้องกันและควบคุมวัณโรคอำเภอศรีรัตนะ ในปีงบประมาณ ๒๔๖๐-๒๔๖๒ พบผู้ป่วยรายใหม่ทุก 
ประ๓ท เป็น ๗๔ ,๔๑ และ ๖๘ ราย ตามลำดับ อัตราการรักษาสำเร็จผู้ป่วยรายใหม่ทุกประเภท ในปีงบประมาณ๒๔๖๐-๒๔๖๒ ร้อย 
ละ ๘๗.๒ , ๙๒.๘๔ และ ๙๔ ตามลำดับ อัตราการเสียชีวิตในปีงบประมาณ ๒๔๖๐-๒๔๖๒ ร้อยละ ๑๒.๘ (๑๐ ราย) ,๓'■๑๔ (๔ ราย) 
และ ๔ (๗ ราย) ตามลำดับ และในปีงบประมาณ ๒๔๖๓ พบผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ทุกประเภท (ข้อมูล๓๐ กันยายน๒๔๖๓) จำนวน ๖๔ 
คน อุบัติการณ ์๑๒๒ ต่อประชากรแสนคน อัตราการค้นพบ (Case detection rate) เท่ากับ ร้อยละ ๘๐ จากค่าประมาณการจะมี 
ผู้ป่วย ๘๒ คน อัตราการรักษาสำเร็จ (ประเมินผู้ป่วยวัณโรคขึ้นทะเบียน ๑ ต.ค.๒๔๖๒ -๓๑ ธ.ค.๒๔๖๒) ร้อยละ๑๐๐ ส่วนใหญ่เป็น 
วัณโรคปอดในกลุ่มผู้สูงอายุ และมีโรคอื่นร่วม เข่น, DM.HT และCKD stage ๔-๔

ผลการค้นหาผู้ป่วยวัณโรคในกลุ่มเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๔๖๓ ดำเนินการคัดกรองค้นหาผู้ป่วยวัณโรคในกลุ่มเส่ียงโดยการ
เอ็กซเรย์ปอดเคลื่อนที(่ X Ray mobile) ได้รับการถ่ายรังสีทรวงอก จำนวน ๑,๔๑๖ คน พบปอดผิดปกติ ๙๒ ราย คิดเป็นร้อยละ 
๖.๐๖ ส่งตรวจ AFB ๔๘ ราย ผลNegative ส่งตรวจ Gene X pert ๔๐ ราย ผล MTB detected ๓ ราย ได้ขึ้นทะเบียนรักษาครบ 
เป้าหมายทเด้ CXR ส่วนใหญ่มาจากกลุม ผู้สัมผัสโรค, ผู้สูงอายุมากกว่า ๖๔ ปีและมีโรคร่วม และผู้ป่วยเบาหวาน ตามลำดับ สำหรับผู้ติด 
เขึ้อ HIV ได้รับการตรวจคัดกรองด้วยการเอกซเรย์ปอดที่โรงพยาบาล จำนวน ๑๗๐ ราย คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ และในกลุ่มเจ้าหน้าท 
สาธารณสุข ได้รับการเอกซเรย์ปอด จำนวน ๒๓๐ ราย คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ โดยสรุป ปัญหางานป้องกันควบคุมวัณโรคในพนท มดังน ๑) 
อัตราการค้นพบ (Case detection rate) ยังไม่บรรลุเป้าหมาย (ร้อยละ๘๐) ๒) อัตราการเสียชีวิตยังสูงในกลุ่มผู้สูงอายุมีโรคร่วม

จากข้อมูลฟ้องต้น และปัญหาการแพร่ระบาดของวัณโรคของอำเภอศรีรัตนะ จากสาเหตุการพบผู้ป่วยล่าช้า หรือไม่สามารถ 
ค้นหาผู้ป่วยได้เร็วและนำมารักษาตั้งแต่ระยะแรกได ้หรือการค้นทาผู้ป่วยที่เสี่ยงยังไม่ครอนคลุม ครบถ้วนตามเป้าหมายหรือแนวทางที่ 
กำหนดไว ้ทำให้วัณโรคยังคงเป็นปัญหาด้านสุขภาพอยู ่ดังนั้นการค้นหาผู้ป่วยวัณโรค จึงต้องจัดกลุ่มเป้าหมายหลักในการคัดกรองหรือ 
ค้นหาวัณโรค ได้แก่กลุ่มผู้สัมผัสโรคร่วมบ้าน 1 ผู้สูงอายุที่มีโรคเรื้อรังเข่นเบาหวาน ไตวายเรื้อรัง ปอดอุดก้ันเรื้อรัง และผู้ติดเขึ้อเอชไอวี/
ผู้ป่วยเอดส์

ดังนั้น คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอำเภอศรืรัตนะ จึงได้จัดทำโครงการคัดกรองค้นหาวัณโรคในกลุ่มเส่ียงใน 
ชุมชน โดยเอกซเรย์เคลื่อนที่และพ้ฒนาระบบบริการดูแลผู้ป่วยวัณโรค อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ ปีงบประมาณ ๒๔๖๔ขึ้น

วัตลุประสงค์
๑. เพื่อจัดบริการตรวจคัดกรองวัณโรคโดยการถ่ายเอกซเรย์รังสีทรวงอกในกลุ่มเส่ียงให้ครอบคลุมกลุ่มเสี่ยงในชุมชนทุกทื้นที ่
๒. เพื่อส่งเสริมสุขภาพและให้ความเกับประชาชนกลุ่มเส่ียงได้รับความรู้เรื่องวัณโรค 
๓. เพ่ือพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมความรู้วัณโรคให้กับเจ้าหน้าที่ในการดูแลผู้ป่วยวัณโรค 
๔. เพื่อพัฒนาระบบบริการ การดูแลผู้ป่วยวัณโรคอย่างมีมาตรฐาน



วิธีการดำเนินการ
๑. กำหนดเป้าหมายการคัดกรอง ะ กลุ่มเป้าหมาย คือ กลุ่มประ,ยากรอายุ ๖๕ ปีขึ้นไป และมีโรคเรอวัง ผู้สัมผัสผู้ป่วยวัณโรค 

เสมหะบวก และ ผูสัมผัสผู้ป่วยวัณโรคดื้อยา ผู้สัมผัสวัณโรคร่วมบ้าน ผู้สัมผัสใกล้ชิด ทุกราย กลุ่มผู้ป่วยโรคเบาทวานรายใหม ่หรือ ผู้ป่วย 
เบาหวานที่มีระดับค่า HbA®C ะ>๗ หรือ ระดับนํ้าตาลในเลือด FBS > ๑๔๐ และกลุ่มผู้ป่วย HIV

เอ. กำหนดเพนออกไปอบรมให้ความรู้เชื่องวัณโรค และถ่ายภาพรังสีทรวงอกเคล่ือนที ่( Mobile X-ray)nบทุกกลุ่มเสี่ยงวัณโรค ที่
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท้ง ๘ แห่ง

๓. สรุปผลและรายงานผลการคัดกรองเข้าลุ่ระบบ NT1P เมื่อพบเป็นวัณโรคได้วับการขึ้นทะเบียนรักษา ดูแลรักษาจนหาย 

เป้าหมาย
๑. เป้าหมายกลุ่มเสี่ยงในการดำเนินงาน จำนวน >0,๐0๐ ราย รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย เขตรพ.ศรืรัตนะ จำนวน ๒๐๐ ราย รพ. 

สต.ดูม จำนวน ๒๔๐ ราย รพ.สต.เสื่องข้าว จำนวน ๒๐๐ ราย รพ.สต.สะพุง จำนวน ๒£๐ ราย รพ.สต.โคน จำนวน ๒๐๐ ราย รพ.สต.คร ี
สุข จำนวน ๒๐๐ ราย รพ.สต.ศรีแก้ว จำนวน ๒๐๐ ราย รพ.สต.พิงพวย จำนวน ๒๔๐ ราย และ รพ.สต.ศรีโนนงาม จำนวน ๒๔๐ ราย น ี
รายละเอียด ดังนี้

-กลุ่มผู้สูงอาย ุ๖๔ ปีขึ้นไป ที่มึโรคเรึ้อรัง มีโรคร่วม เช่น CKD COPD DM เป็นต้น
-ผู้สัมผัสผูป่วย'วัณโรคเสมหะบวก และ ผู้สัมผัสผู้ป่วยวัณโรคดื้อยา ผู้สัมผัสวัณโรคร่วมบ้าน ผู้สัมผัสใกล้ชิด ทุกราย นับตั้งแต่

ปีงบประมาณ ๒๔๖๐ - ๒๔๖๓
-กลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวานที่มีระดับค่า HbA®C ะะ ตเ หรือ FBS > ๑๔๐ |ท§/ป่1และกลุ่มผู้ป่วยเบาหวานทมีควานเสี่ยง 
-กลุมผู้ป่วย HIV ทุกราย (คัดกรองวัณโรคด้วยการเอกชเรย์ปอดที่โรงพยาบาลศรีรัตนะ)
•เจ้าหน้าที่สาธารณสุข

๒. พื้นที่ดำเนินการ หมู่บ้านเขตรับผิดชอบโรงพยาบาลส่งเสรีมสุขภาพตำบล ๘ แห่ง โรงพยาบาลศรีรัตนะ จำนวน ด แห่ง อำเภอ 
ศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ

ระยะเวลาดำเนินการ
๑. จัดบริการตรวจคัดกรองวัณโรคโดยการถ่ายเอกชเรย'โนกลุ่มเส่ียง เดือนมกราคม - มีนาคม พ.ศ.๒๔๖๔ 
๒. พัฒนาความรู้เชื่องวัณโรค เจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบงานวัณโรค ๒ ครัง/ป ีครังท ด เดือนมกราคม ๒๔๖๓ ครังท ๒ เดอน 

กันยายน ๒๔๖๔
๓. สรุปผลและรายงานผลการคัดกรองเข้าลุ่ระบบ FTTIP เมื่อพบเป็นวัณโรคได้รับการขึ้นทะเบียนรักษา ดูแลรักษาจนหาย เดือน 

ตุลาคม ๒๔๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๔๖๔

สถานที่
๑. จัดบริการตรวจคัดกรองวัณโรคโดยการถ่ายเอกชเรยํในกลุ่มเสี่ยง ที่รพ.สต.ทัง ๘ แห่งและกลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองครวม 

โรงพยาบาลศรีรัตนะ

งบประมาณ ะ งบประมาณได้รับจาก
๑. โครงการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า คปสอ.ศรีรัตนะ (งบ PP) ปีงบประมาณ ๒๔๖๔ ฝนเงิน ๑๔๐1๔๐๐ บาท ( หน็ง 

แสนห้าหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน)ในการอบรมให้ความรู้ในประข'1กรกลุ่มเสี่ยงวัณใรค บัง ๙ สถานบริการ ดังน
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าอบรมให้ความรู้ในประชากรกลุ่มเส่ียงวัณโรคทั้ง ๙ สถานบริการ จำนวน ๒,๐๐๐ 

คน คนละ ๒๔ บาท/ มื้อ จำนวน ๑ มื้อ เป็นเงิน ๔๐,๐๐๐ บาท (ท้าหมื่นบาทถ้วน)
- ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ เป็นเงิน ๔๐๐ บาท
- ค่าจ้างเหมาบริการคัดกรองค้นหาวัณโรคในกลุ่มเสี่ยงด้วยการถ่ายภาพรังสีทรวงอก ( CXR mobile)tป้าหมาย ๙ สถานบริการ 

จำนวน ๒,๐๐๐ ราย * ๔๐ บาท เป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)
รวมเป็นเงิน *๔0,๔00 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน)

ประโยชน์ที่คาดว่าจะไค้รับ
๑. ประชากรกลุ่มเสี่ยงได้รับการตรวจคัดกรองด้านสุขภาพ และเข้าสู่ระบบการรักษาในระยะ 

ป่วยเริ่มแรก และสามารถเข้าถึงบริการการรักษาที่มีมาตรฐาน
๒. ลดการแพร่กระจายของวัณโรคสู่ประชาชนบัวไปโนพื้นที่ ส่งผลให้ในระยะยาวความชุกผู้ป่วย 

วัณโรคลดลง



'v. y ^

การประเมินโครงการ
๑. ประชากรกลุ่มเสี่ยงได้รับการตรวจคัดกรองเพื่อค้นหาผู้ป่วยวัณโรครายโหม ่ด้วยการถ่ายภาพรังสีทรวงอก 

ครอบคลุมตามเป้าหมาย ร้อยละ๑๐๐
เซ. ผู้ป่วยที่ได้รับการตรวจวินิจชัยว่าเป็นวัณโรค ได้เข้าส่กระบวนการขึ้นทะเบียนรักษาวัณโรค การดูแลรักษาอย่างมีมาตรฐาน 

และบันทึกข้อมูลในโปรแกรม NTIP ร้อยละ ๑๐๐
๓. อัตราการรักษาสำเร็จผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ ร้อยละ ๙๐

ผู้รับผิดชอบโครงการ
งานควบคุมโรคติดต่อ เครือข่ายบริการสุขภาพอำ๓อศรีรัตนะ

ผู้เซียนโครงการ 
(ลงชื่อ)

( นางบุญญลักษณ ์น้อยแสง ) 
พยาบาลวิชาชีพ ข้านาญการ

(ลงชื่อ) 'นซ์

( นายเกียรติพล จิตมั่น ) 
เจ้าพนักงานสาธารณสุข

ผู้เสนอโครงการ
(ลงช่ือ) '''£^

(นางสาวพลรตนดา ดลสุข) 
นักเทคนิคการแพทย์ข้านาญการ 

เลขาบุการ คปสอ.ศรีรัตนะ

(ลงช่ือ)
( นายประกฤษฎาพร พิมญวงศ ์) 
นักวิชาการสาธารณสุขข้านาญการ 
ผู้ช่วยเลขาบุการ คปสอ.ศรีรัตนะ

ผ้เหึนชอบโครงการ

(ลงชื่อ)
( นายพงศนาถ หาญเจริญพิพัฒน์ ) 

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีรัตนะ

ผู้อบุมิดโครงการ

(ลงชื่อ)
( นายลำครอง ดวนใหญ่ )
สาธารณสุขอำ๓อศรีรัตนะ

ประธานคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอำเภอศรีรัตนะ

โครงการคัดกรองค้นหาวัณโรคในกลุ่มเสี่ยงในชุมชนโดยเอกขเรย์เคลื่อนทึและพัฒนาระบบบริการดูแลผู้ป่วยวัณโรค อำเภอครึรัตนะ ชังหวัดศรีสะเกษ 
ปีงบประมาณ



กำหนดการจัดอบรมให้ความร้เรี่องวัณโรคในกลุ่มเสี่ยงวัณโรค และการเอกซเรย์ปอดโดยรถเอกซเรย์เคลื่อนที่ 

ในโครงการคัดกรองด้นหาวัณโรคในกลุ่มเสี่ยงในชุมซน โดยเอกซเรย์เคล่ือนที่และพัฒนาระบบบริการดูแลผู้ป่วยวัณโรค

อำ๓อศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ ปีงบประมาณ ๒<£๖๔ 

วันที ่14 มกราคม 2564 เวลา 08.00-12.00 น.
ณ รพ.สด.ดม

เวลา กิจกรรม

08.00-08.30 น. ลงทะเบียน

08.30-10.00 น. ให้ความรู้เรื่องวัณโรค การคัดกรองวัณโรค และการดูแลรักษาวัณโรค 

(นางบุญญลักษณ ์น้อยแสง ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

10.00-12.00 น. -ตรวจคัดกรองวัณโรค โดยเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ 

-ให้คำแนะนำในการปฏิบัติตัว และนัดฟังผลตรวจ

กำหนดการจัดอบรมให้ความรู้เรี่องวัณโรคในกลุ่มเสี่ยงวัณโรค และการเอกซเรย์ปอดโดยรถเอกซเรย์เคลื่อนที ่

โครงการคัดกรองด้นหาวัณโรคในกลุ่มเส่ียงในชุมชนโดยเอกซเรย์เคลื่อนที่และพัฒนาระบบบริการดูแลผู้ป่วยวัณโรค

อำ๓อศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ ปีงบประมาณ ๒๔๖๔ 

วันที ่14 มกราคม 2564 เวลา 13.00-16.00น.
ณ รพ.สต.ศรีโนนงาม

เวลา กิจกรรม

13.00-13.30 น. ลงทะเบียน

13.30-14.00 น. ให้ความรู้เรื่องวัณโรค การคัดกรองวัณโรค และการดูแลรักษาวัณโรค 

(นางบุญญลักษณ ์น้อยแสง ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
(นางสุนทรา สนทยา ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ)

14.00-16.00 น. -ตรวจคัดกรองวัณโรค โดยเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ 

-ให้คำแนะนำในการปฏิน้ติตัว และนัดฟังผลตรวจ



กำหนดการจัดอบรมให้ความแรื่องวัณโรคในกลุ่มพื่ยงวัณโรค และการเอกซเรย์ปอดโดยรถเอกซเรย์เคลื่อนท 

โครงการคัดกรองค้นหาวัณโรคในกลุ่มเส่ียงในชุมชน โดยเอกซเรย์เคลื่อนที่และพัฒนาระบบบริการดูแลผู้ป่วยวัณโรค

อำ๓อศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

วันที ่15 มกราคม 2564 เวลา 08.00-12.00 น.
ณ รพ.สต.ศรีแก้ว

เวลา กิจกรรม

08.00-08.30 น. ลงทะเบียน

08.30-10.00 น. ให้ความรู้เรื่องวัณโรค การคัดกรองวัณโรค และการดูแลรักษาวัณโรค 

(นางบุญญลักษณ ์น้อยแสง ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 

(นายอัครศาสตร์ ลันทอง)

10.00-12.00 น. -ตรวจคัดกรองวัณโรค โดยเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่

-ให้คำแนะนำในการปฏิบัติตัว และนัดฟ้งผลตรวจ

กำหนดการจัดอบรมให้ความรู้เร่ืองวัณโรคในกลุ่มเส่ียงวัณโรค และการเอกซเรย์ปอดโดยรถเอกซเรย์เคลื่อนที่ 

ในโครงการคัดกรองค้นหาวัณโรคในกลุ่มเสี่ยงในชุมชน โดยเอกซเรย์เคลื่อนที่และพัฒนาระบบบริการดูแลผู้ป่วยวัณโรค

อำ๓อศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

วันที ่15 มกราคม 2564 เวลา 13.00-16.00 น.
ณ รพ.สต.พิงพวย

เวลา กิจกรรม

13.00-13.30 น. ลงท^เบียน

13.30-14.00 น. ให้ความรู้เรื่องวัณโรค การคัดกรองวัณโรค และการดูแลรักษาวัณโรค 

(นางบุญญลักษณ ์น้อยแสง ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

14.00-16.00 น. -ตรวจคัดกรองวัณโรค โดยเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่

-ใหค้ำแนะนำในการปฏี'บัติตัว และนัดพิงผลตรวจ



กำหนดการจัดอบรมใท้ความร้เรื่องวัณโรคในกลุ่มเสี่ยงวัณโรค และการเอกซเรย์ปอดโดยรถเอกซเรย์เคลื่อนที ่
ในโครงการคัดกรองค้นหาวัณโรคในกลุ่มเสี่ยงในชุมชนโดยเอกซเรย์เคลื่อนที่และพัฒนาระบบบริการดูแลผู้ปวยวัณโรค

อำ๓อศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
วันที ่18 มกราคม 2564 เวลา 08.00-12.00 น.

ณ รพ.สต.เสื่องข้าว

เวลา กิจกรรม

08.00-08.30 น. ลงทะเบียน

08.30-10.00 น. ให้ความรู้เรื่องวัณโรค การคัดกรองวัณโรค และการดูแลรักษาวัณโรค 

(นางบุญญลักษณ ์น้อยแสง ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 

(นางสาวกฤติยาภรณ์ บุญมาทน ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข)

10.00-12.00 น. -ตรวจคัดกรองวัณโรค โดยเครื่องเอกซเรย์เคล่ือนที ่

-ให้คำแนะนำในการปฏิน้ติตัว และบัดฟังผลตรวจ

กำหนดการจัดอบรมให้ความรูเรื่องวัณโรคในกลุ่มเสี่ยงวัณโรค และการเอกซเรย์ปอดโดยรถเอกซเรย์เคลื่อนที ่
ในโครงการคัดกรองค้นหาวัณโรคในกลุ่มเสี่ยงในชุมชน โดยเอกซเรย์เคลื่อนที่และพัฒนาระบบบริการดูแลผู้ป่วยวัณโรค

อำ๓อศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔
วินท ิ18 มกราคม 2564 เวลา 13.00-16.00 น. 

ณ รพ.สต.สะพุง

เวลา กิจกรรม

13.00-13.30 น. ลงทะเบียน

13.30-14.00 น. ให้ความรู้เรื่องวัณโรค การคัดกรองวัณโรค และการดูแลรักษาวัณโรค 

(นางบุญญลักษณ ์น้อยแสง ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 

(นางสาวณ้ฐิยา นามบุตร ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ)

14.00-16.00 น. -ตรวจคัดกรองวัณโรค โดยเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่

-ให้คำแนะนำในการปฏิบ้ติตัว และนัดฟังผลตรวจ



กำหนดการจัดอบรมให้ความรู้เรื่องวัณโรคในกลุ่มเสื่ยงวัณโรค และการเอกซเรย์ปอดโดยรถเอกซเรย์เคล่ื0นที ่

ในโครงการคัดกรองค้นหาวัณโรคในกลุ่มเส่ืยงในชุมซน โดยเอกซเรย์เคล่ือนที่และพัฒนาระบบบริการดูแลผู้ป่วยวัณโรค

อำ๓อศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ ปีงบประมาณ ๒(£๖๔ 

วันที ่19 มกราคม 2564 เวลา 08.00-12.00 น.
ณ รพ.สต.โคน

เวลา กิจกรรม
08.00-08.15 น. ลงทะเบียน

08.15-08.30 น. ให้ความรู้เรื่องวัณโรค การคัดกรองวัณโรค และการดูแลรักษาวัณโรค

(นางบุญญลักษณ ์น้อยแสง ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ)
(นางวนิดา อินรัสพงศ ์ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ )

08.30-12.00 น. -ตรวจคัดกรองวัณโรค โดยเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่

-ให้คำแนะนำในการปฏิน้ตตัว และนัดฟังผลตรวจ

กำหนดการจัดอบรมให้ความรู้เรื่องวัณโรคในกลุ่มเสี่ยงวัณโรค และการเอกซเรย์ปอดโดยรถเอกซเรย์เคส่ีอนที่ 

ในโครงการคัดกรองค้นหาวัณโรคในกลุ่มเส่ียงในชุมซน โดยเอกซเรย์เคลื่อนที่และพัฒนาระบบบริการดูแลผู้ป่วยวณัโรค

อำ๓อศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ ปีงบประมาณ ๒๔๖๔ 

วันที ่19 มกราคม 2564 เวลา 13.00-16.00 น.
ณ รพ.สต.ศรีสุช

เวลา กิจกรรม
13.00-13.45 น. ลงทะเบียน

13.45-15.00 น. ให้ความรู้เรื่องวัณโรค การคัดกรองวัณโรค และการดูแลรักษาวัณโรค

(นางบุญญลักษณ ์น้อยแสง ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ)

(นางบันทพร พันธ์อ่อน ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ )

15.00-16.30 น. ■ตรวจคัดกรองวัณโรค โดยเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่
-ให้คำแนะนำในการปฏิบัติตัว และบัดฟังผลตรวจ

'า



กำหนดการจัดอบรมให้ความแร็องวัณโรคในกลุ่มเส่ียงวัณโรค และการเอกซเรย์ปอดโดยรถเอกซเรย์เคลื่อนที่ 

ในโครงการคัดกรองด้นหาวัณโรคในกลุ่มเสี่ยงในชุมซน โดยเอกซเรย์เคลื่อนที่และพ้ฒนาระบบบริการภูแลผูป่วยวัณโรค

อำ๓อศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ ปึงบประมาณ ๒๕๖๔ 
วันที ่20 มกราคม 2564 เวลา 08.00-12.00 น.

ณ โรงพยาบาลศรีรัตนะ

เวลา กิจกรรม

08.00-08.15 น. ลงทะเบียน

08.15-08.30 น. ให้ความรู้เรื่องวัณโรค การคัดกรองวัณโรค และการดูแลรักษาวัณโรค 

(นางบุญญลักษณ์ น้อยแสง ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

08.30-12.00 น. -ตรวจคัดกรองวัณโรค โดยเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่

-ให้คำแนะนำในการปฏิบ้ติตัว และนัดฟ้งผลตรวจ


