บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอแก่งกระจำน.....จังหวัดเพชรบุรี งำนบริหำรทั่วไป ๐๓๒-๔๕๙๒๘๑
ที่ พบ ๐๘๓๒.๐๐๑/๑๔๓
วันที่ ๖ มีนำคม ๒๕๖๓
เรื่อง ขอนำกระบวนกำรอำนวยควำมสะดวกหรือแผนผังกำรให้บริกำรตรวจสุขภำพคัดกรองโรคของ
ประชำชน ปีงบประมำณ ๒๕๖๓
เรียน สำธำรณสุขอำเภอแก่งกระจำน
ตำม แนวทำงกำรดำเนินงำนตำมโครงกำรประเมินคุณ ธรรมและควำมโปร่ง ใสของหน่วยงำน
ภำครัฐ (ITA) กำหนดให้หน่วยงำน มีกำรเผยแพร่กระบวนกำรอำนวยควำมสะดวกหรือกำรให้บริกำรประชำชน
ด้วยกำรแสดงขั้นตอน ระยะเวลำที่ใช้ (EB ๒๖) ซึ่งจะต้องให้ควำมสำคัญต่อกำรปฏิบัติงำนอย่ำงเป็นธรรมและ
เท่ำเทียม ถือเป็นคุณธรรมที่หน่วยงำนต้องพึงปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือประชำชน ตำมกฎกระทรวง กำร
แบ่งส่วนรำชกำร กระทรวงสำธำรณสุข พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๑ สำนักงำนสำธำรณสุขมีอำนำจหน้ำที่ ตำม (๒)
ดำเนินกำรและให้บริกำรด้ำนกำรแพทย์และด้ำนกำรสำธำรณสุข สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอแก่งกระจำนและ
โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพตำบลในสังกัด จึงได้กำหนดให้กระบวนตรวจสุขภำพคัดกรองโรคประจำปีประชำชน
อำยุ ๓๕ ปีขึ้นไป ในเขตพื้นที่อำเภอแก่งกระจำน เป็นกระบวนกำรอำนวยควำมสะดวกหรือให้บริกำรประชำชน
ดังมีรำยละเอียดตำมเอกสำรแนบ
จึงเรียนมำเพื่อ โปรดทรำบและพิจำรณำอนุญำตให้นำกระบวนกำรอำนวยควำมสะดวกหรือกำร
ให้บริกำรประชำชนในกำรตรวจสุขภำพคัดกรองโรคของประชำชน ขึ้นเผยแพร่บนเว็ปไซด์ของโรงพยำบำลแก่ง
กระจำน หรือบอร์ดประชำสัมพันธ์ หรือช่องทำงอื่นต่อไป

(นำยไพทูร ศิลปศร)
นักวิชำกำรสำธำรณสุขชำนำญกำร
- อนุญาต

(นำยสุขประเสริฐ ทับสี)
นักวิชำกำรสำธำรณสุขชำนำญกำร รักษำรำชกำรแทน
สำธำรณสุขอำเภอแก่งกระจำน
๖ มีนำคม ๒๕๖๓

๑

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์
สานักงานสาธารณสุขอาเภอแก่งกระจาน
ตามประกาศสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลแก่งกระจาน พ.ศ. ๒๕๖๓
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ชื่อหน่วยงำน : …สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอแก่งกระจำน จังหวัดเพชรบุรี…………………………..…………………
วัน/เดือน/ปี : …๙ มีนำคม ๒๕๖๓……………………………………………………………..
หัวข้อ : เผยแพร่ กระบวนกำรอำนวยควำมสะดวกหรือกำรให้บริกำรประชำชนในกำรตรวจสุขภำพคัดกรองโรค
ของประชำชน ปีงบประมำณ ๒๕๖๓ ของสำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอแก่งกระจำนและรพ.สต.ในสังกัด
รำยละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสำรแนบ) : สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอแก่งกระจำน จังหวัดเพชรบุรี
เผยแพร่กระบวนกำรอำนวยควำมสะดวกหรือกำรให้บริกำรประชำชนในกำรตรวจสุขภำพคัดกรองโรคของ
ประชำชน ปีงบประมำณ ๒๕๖๓ ตำมเอกสำรที่แนบมำ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Link ภายนอก : www.kaengkrachan-hotpital.com…………………………………………………….
หมายเหตุ : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล

(นายไพทูร ศิลปศร)
ตาแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
วันที่. ๙...เดือน มีนาคม....พ.ศ. ๒๕๖๓.......

ผู้อนุมัติรับรอง

(นายสุขประเสริฐ ทับสี)
ตาแหน่ง สาธารณสุขอาเภอแก่งกระจาน
วันที่. ๙...เดือน มีนาคม....พ.ศ. ๒๕๖๓.......

ผู้รับผิดชอบการนาข้อมูลขึ้นเผยแพร่

(นางสาวศุภณัฏฐ์ โสภณจิรโรจน์ )
ตาแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ
วันที่. ๙...เดือน มีนาคม....พ.ศ. ๒๕๖๓.......

๒

ผังกระบวนการทางาน
ลาดับ

มาตรฐาน
เวลา (นาที)

ขั้นตอนของกระบวนการ

๑.

การเข้ารับบริการ
ผูป้ ่วยนอก

2 นำที

จุดคัดกรอง

3 นาที

ข้อกาหนด
ของกระบวนการ

ผู้รับผิดชอบ

(กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ)

๒.

ฉุ กเฉิ น

๓.

๔.

ห้องฉุกเฉิน

ลงทะเบียนผูป้ ว่ ย /
ตรวจสอบสิทธิ

5 นาที

กำรตรวจ
วินิจฉัยทำง
ห้องปฏิบตั ิ
กำรและ
รังสี วทิ ยำ

60 นาที

ไม่รับป่ วย

๖.

ศูนย์รับป่ วย

ชำระเงิน

5 นาที

มียำ
รับยา

๗.

จนท.เวช
ระเบียน/จนท.
สิทธิการรักษา

ห้องตรวจโรค

กระบวนการ
ตรวจรักษา

รับป่ วย

พยาบาลคัด
กรอง

ไม่ฉุกเฉิ น

3 นาที

๕.

คู่มือการคัด
กรองผู้ป่วย

ไม่มียำ

15 นาที

-คู่มือการเคลื่อน
ย้ายผู้ป่วย

พยาบาลห้อง
ตรวจโรค

-คู่มือการประเมินและ
การส่งต่อผู้ป่วย
-คู่มือการส่งปรึกษา
ระหว่างห้องตรวจ
-คู่มือการจาหน่าย
ผู้ป่วย

แพทย์ผู้รักษา/
พยาบาลห้อง
ตรวจโรค

จนท.การเงิน

เภสัชกร

จำหน่ ำย

๘.

5 นาที

๓

แผนผังกระบวนการปฏิบัติงานการให้บริการตรวจสุขภาพคัดกรองโรคประชาชน
เครือข่ายสุขภาพอาเภอแก่งกระจาน
ประชำนเข้ำรับบริกำร

ระยะเวลำตรวจ
คัดกรอง

ตรวจคัดกรอง

1 นำที

รับบัตรคิว
ผลตรวจ

ยื่นบัตรประชำชน

วัด Vital sign (ควำมดันโลหิต ชีพจร อัตรำกำรหำยใจ อุณหภูมิ) ชั่งน้ำหนัก ส่วนสูงและซักประวัติเบื้องต้น

5 นำที

อำยุ 35 – 59 ปี
ชำย
3 นำที

15 นำที

3 นำที

อำยุ 60 ปีขึ้นไป
ชำย

หญิง

เจำะเลือดปลำยนิ้ว
ตรวจมะเร็งลำไส้

ตรวจหำสำรเคมีในเลือด

เจำะเลือดปลำยนิ้ว
ตรวจมะเร็งเต้ำนม มะเร็งปำกมดลูก

15 นำที
5 นำที
3 นำที

หญิง

เจำะเลือดปลำยนิ้ว

เจำะเลือดปลำยนิ้ว

ตรวจตำ

ตรวจตำ

ตรวจมะเร็งลำไส้

ตรวจมะเร็งเต้ำนม มะเร็งปำกมดลูก

ตรวจข้อเข่ำ

ตรวจข้อเข่ำ

ตรวจหำสำรเคมีในเลือด

พบผิดปกติอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง

ส่งปรึกษำโรงพยำบำล
คลินิกอื่น
นัด ตรวจซ้ำวินิจฉัยโดยแพทย์

๔

แผนผังกระบวนการปฏิบัติงานการให้บริการผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
ระยะเวลำตรวจ
คัดกรอง

เข้ำรับบริกำรที่ ER.

5 นำที

คัดกรอง วัด Vital sign และซักประวัติ

5 นำที

ประเมินอำกำร

พบพยาบาลตรวจประเมินและสั่งรักษา
-ส่งตรวจวินิจฉัย
-ให้กำรรักษำ
-ส่งปรึกษำ
-หัตถกำร

5 นำที

10 นำที
ศูนย์ Admit รับเป็น
ผู้ป่วยใน

รับป่ วย

วินิจฉัยโรค

ส่ งต่อ

ประสำนงำนเพื่อกำรส่ งต่อ

ไม่ รับป่ วย
ยื่นใบสั่งยำที่ห้องยำและคิดรำคำยำ

3 นำที

วิธีชำระเงิน
ต้นสังกัดหรื อใช้สิทธิ์

ชำระเงินและรับใบเสร็จ

รอรับยำและรับคำแนะนำกำรใช้ยำ
คำแนะนำก่อนจำหน่ำย

1 นำที

3 นำที

กลับบ้ำน

๕

