
1.ชื่อโครงการ :    รณรงค์การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม อ าเภอชัยบุรี ประจ าปี     
                      งบประมาณ 2563 
 
2. หน่วยงานที่รับผิดชอบ :เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอชัยบุรี 
 
3.หลักการและเหตุผล :  

โรคมะเร็งเป็นปัญหาสาธารณสุขส าคัญ สาเหตุใหญ่การเสียชีวิตของคนทั่วโลก ข้อมูลขององค์การ
อนามัยโลก (ข้อมูลปี 2558) ระบุว่า จากจ านวนผู้เสียชีวิตทั่วโลก 8.8 ล้านคน พบว่าประมาณ 1 ใน 6 มี
สาเหตุจากโรคมะเร็ง ตามข้อมูลของสถาบันมะเร็งแห่งชาติของไทย ในจ านวนผู้ป่วยมะเร็ง ในผู้หญิงรายใหม่ที่
ลงทะเบียนในปี 2559 นอกจากมะเร็งเต้านมที่พบมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งแล้ว มะเร็งปากมดลูก มะเร็งมดลูก
และรังไข่    พบเป็นอันดับรองลงมา ตั้งแต่ปี 2550 เป็นต้นมา มีจ านวนผู้ป่วยรายใหม่เข้ามารับการรักษาเป็น
เพศหญิงมากกว่าเพศชาย และยังมีจ านวนที่เพ่ิมขึ้นทุกปี โดยช่วงอายุที่ผู้หญิงเป็นมะเร็งมากอยู่ระหว่าง     
45-65 ปี มะเร็งเต้านมซึ่งเป็นมะเร็งในผู้หญิงที่พบบ่อย ได้คร่าชีวิตผู้หญิงทั่วโลกกว่า 570,000 คนต่อปี 
ประเทศไทยพบผู้หญิงป่วยเป็นมะเร็งเต้านมราว 20,000 คนต่อปี หรือ 55 คนต่อวัน  มะเร็งปากมดลูก เป็น
โรคมะเร็งในสตรีที่พบเป็นอันดับ 2 รองจากมะเร็งเต้านม ทุกปีจะมีผู้หญิงไทยป่วยมะเร็งปากมดลูกรายใหม่
เพ่ิมข้ึนกว่า 10,000 คน ในจ านวนนี้เสียชีวิตเฉลี่ยปีละประมาณ 6,500 คน หรือวันละ 17 คน  
         อ าเภอชัยบุรีมีประชากรสตรีเป้าหมายและเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม
จ านวนมาก เพ่ือป้องกันการเกิดโรคมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านมในกลุ่มเป้าหมายอย่างทันท่วงที  ได้มี
การด าเนินการคัดกรองอย่างต่อเนื่อง โดยปัจจุบันได้มีการรณรงค์ให้มีการเข้ารับบริการตรวจคัดกรอง สตรีอายุ  
๓๐–๖๐ ปี ในทุกหน่วยบริการสาธารณสุขของพ้ืนที่อ าเภอชัยบุรี โรงพยาบาลชัยบุรี โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลทุกแห่ง อย่างน้อย ๕  ปีต่อ ๑  ครั้ง ซึ่งปี 2563 - 2567 เป็นปี เริ่มต้นช่วง ๕ ปีของการ
รณรงค์กลุ่มเป้าหมาย ๓๐-๖๐ ปี แต่ยังพบว่า ปี 2558 – 2562 อ าเภอชัยบุรี กลุ่มเป้าหมายเข้ารับการตรวจ
คัดกรองมะเร็งปากมดลูก เพียง ร้อยละ 65.95 น้อยกว่าตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้     ร้อยละ 80และเข้ารับการคัก
กรองมะเร็งเต้านมเพียง ร้อยละ 61.29 ประชากรสตรีเป้าหมายมีการเข้ารับบริการตรวจคัดกรองมะเร็งปาก
มดลูกและมะเร็งเต้านมค่อนข้างน้อย ท าให้ประชากรสตรีเป้าหมายมีโอกาสที่จะเกิดมะเร็งปากมดลูกและ
มะเร็งเต้านมได้อยู่เป็นจ านวนมาก โดยหากป่วยด้วยโรคมะเร็งปากมดลูก อาจส่งผลกระทบต่อชีวิตใน
ครอบครัว สมาชิกในครอบครัวต้องเดือดร้อนได้ คบสอ.ชัยบุรี จึงได้เห็นปัญหาและตระหนักถึงอันตรายที่
อาจจะเกิดขึ้น จากปัญหาโรคมะเร็งในอ าเภอชัยบุรี จึงได้จัดท าโครงการรณรงค์การตรวจคัดกรองมะเร็ง     
ปากมดลูกและมะเร็งเต้านม อ าเภอชัยบุรี ประจ าปีงบประมาณ 2563 ขึ้น เพ่ือป้องกันและเฝ้าระวังการเกิด
โรคมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านมของสตรีกลุ่มเป้าหมายในพ้ืนที่อ าเภอชัยบุรี 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. วัตถุประสงค ์:  
     ๔.1 สตรีกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ความเข้าใจ เรื่องการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก มะเร็งเต้านม   
               และสามารถน าไปใช้ได้น าไปใช้ได้ 

๔.2 สตรีกลุ่มเป้าหมายได้รับการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม 
๔.๓ สตรีกลุ่มเป้าหมายที่ตรวจพบความผิดปกติได้รับการวินิจฉัยที่ถูกต้องและได้รับการรักษาต่อไป 

 
 5. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กร 
            Service Plan สาขามะเร็ง 
 
6. ตัวช้ีวัด (ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์) 
           ๖.1. ร้อยละ 20 ของสตรีที่มีอายุ 30-60 ปี ได้รับการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งปากมดลูก 
   ๖.2 ร้อยละ 100 ของสตรีที่มีอายุ 30-60 ปี ที่มีผลการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งปากมดลูกและ
มะเร็งเต้านม พบความผิดปกติ ได้รับการรักษาตามแนวทางการรักษา และการส่งต่อ 
 
7. กลุ่มเป้าหมาย 
   7.๑ สตรีกลุ่มเป้าหมาย อายุ 30 – 60 ปี ในอ าเภอชัยบุรี  จ านวน 4,845 คน 
   7.2 แกนน าผู้ร่วมรณรงค์ จ านวน 200 คน 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8. วิธีด าเนินการ 
 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

1.ประชุมคณะท างานเพื่อจัดท าแผนการ
ด าเนินงาน 

     

2.พิธีเปิดและร่วมรณรงค์ในหมู่บ้าน 37 หมู่บ้าน 
โดยรถประชาสัมพันธ์ 

 

 

   

3.แกนน าแจ้งสตรีกลุ่มเป้าหมายเพื่อมารับการคัด
กรอง 

  

 

  

4.เจ้าหน้าที่ร่วมกับแกนน าออกให้ความรู้และคัด
กรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม ที่ศาลา
ประชาคมหมู่บ้าน 10 ครั้ง 

     

5.สรุปผลการด าเนินงาน    

 

 

 
 
9. ระยะเวลาในการด าเนินการ 
 มกราคม  – เมษายน 2563 
 
 
 
10. งบประมาณ (ขอประมาณเงิน UC ของเครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอชัยบุรี ดังนี้) 

๑๐.1 ค่าอาหารว่างผู้เข้าร่วมรณรงค์ 200 คน คนละ 25 บาท เป็นเงินจ านวน     
        (200 x 25 ) = 5,000 บาท 
10.2 ค่าอาหารกลางวันส าหรับคณะตรวจคัดกรอง 10 คน คนละ 50 บาท จ านวน 10 แห่ง   
        เป็นเงินจ านวน   (10 x 50 x 10) = 5,000 บาท 
๑๐.3 ป้ายไวนิลรณรงค์  ขนาด  1 x 2.0 ตร.ม.  จ านวน 1 ป้าย ป้ายละ 400 บาท เป็นเงินจ านวน   
        (1 x 400 ) = 400 บาท 
10.4 ป้ายไวนิลพร้อมขาตั้งแกน X ขนาด 1.6 x 0.6 จ านวน 4 ป้าย ป้ายละ 650 บาท เป็นเงิน  
         จ านวน (4 x 650) = 2,600 บาท 
 

                                        รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  13,000 บาท (หนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน)       
    หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายแต่ละรายการสามารถถัวเฉลี่ยกันได้ 
 
 
 



 
๑๑. การประเมินผลโครงการ  

๑๑.1 กลุ่มเป้าหมายได้รับการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ร้อยละ 20 
๑๑.2 กลุ่มเป้าหมายที่มีความผิดปกติได้รับการส่งต่อทุกราย 
 

1๒. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๑๒.1  ประชาชนมีความรู้เรื่องมะเร็งปากมดลูก 
 ๑๒.2  ภาคีเครือข่ายในอ าเภอ ร่วมรณรงค์การคัดกรองมะเร็งปากมดลูก 

๑๒.3  ไม่พบผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูก 
   
 

ลงชื่อ............................................................ผู้เขียนโครงการ 
                                          (นางสาวปิยะฉัตร พรหมกุล) 
                                             นักวิชาการสาธารณสขุ 
 
 

ลงชื่อ...........................................................ผู้เสนอโครงการ 
                                             (นายทรงศักดิ์  เพชรโตรม) 
                                        เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน 
 
 

   ลงชื่อ...........................................................ผู้เห็นชอบโครงการ  
                                              (นายพิสิฐ  แป้นหอม) 
                                             สาธารณสุขอ าเภอชัยบุรี 
 
 

ลงชื่อ...........................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                                            (นางสาววิลาสินี  ฉิมภกัดี) 
                                         ผู้อ านวยการโรงพยาบาลชัยบุรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ก าหนดการ 
โครงการรณรงค์การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม อ าเภอชัยบุรี ประจ าปีงบประมาณ2563 

ณ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอชัยบุรี อ าเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
วันที่ 21  กุมภาพันธ์ 2563  เวลา 13.00 น. 

……………………………………………………………………………… 
 

เวลา กิจกรรม 
13.00 – 13.30 น. ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมรณรงค์ 
13.30 – 13.50 น. พิธีเปิดโครงการฯ โดย นายพูลศักดิ์  โสภณปทุมรักษ์ นายอ าเภอชัยบุรี 

 
13.50 – 14.20 น. กล่าวถึงสถานการณ์ของโรคมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านมในปัจจุบัน 

 โดย นายพิสิฐ  แป้นหอม  สาธารณสุขอ าเภอชัยบุรี 
14.20 – 14.40 น. รับประทานอาหารว่าง 
14.40 – 16.30 น. ออกรณรงค์การคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านมโดยรถประชาสัมพันธ์  

37 หมู่บ้าน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติงาน 
โครงการรณรงค์การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม 

อ าเภอชัยบุรี ประจ าปีงบประมาณ 2563 
 

หน่วยบริการ วันที่ตรวจคัดกรอง สถานที ่ ผู้รับผิดชอบ 
รพ.สต.ชัยบุร ี 24 กุมภาพันธ์ 63  ม.1 ต.ชัยบุรี น.ส. แพรวบุษบาวรพนิต  รัตนชัย 

นางสุริสา  เกาะกลาง 
น.ส.ปิยะฉัตร พรหมกุล 

รพ.ชัยบุรี 25 กุมภาพันธ์ 63 ม.9  ต.ชัยบุรี นางสุริสา  เกาะกลาง 
น.ส.ปิยะฉัตร พรหมกุล 

รพ.สต.คลองน้อย 26-28 กุมภาพันธ์ 63 ม.1 และ ม.4 ต.คลองน้อย นางมยุรีย์  ลิ้มอรัญ 
นางสุริสา  เกาะกลาง 
น.ส.ปิยะฉัตร พรหมกุล 

รพ.สต.ไทรทอง 2-3 มีนาคม 63 ม.2 ต.ไทรทอง นางสุดารัตน์  เนื้อเกลี้ยง 
นางสุริสา  เกาะกลาง 
น.ส.ปิยะฉัตร พรหมกุล 

รพ.สต.สองแพรก  4-5 มีนาคม 63 ม.1 ต.สองแพรก นางรัชนี  ทองสุข 
นางสุริสา  เกาะกลาง 
น.ส.ปิยะฉัตร พรหมกุล 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


