
ชื่อโครงการ คัดกรองมะเร็งในสตรีไทย 
 อ าเภอดอนตูม ปีงบประมาณ ๒๕๖6 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. ความสอดคล้องกับเป้าประสงค์/ประเด็นยุทธศาสตร์ 
    1.1 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข  

ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศฯ 
     1.2 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สสจ.นครปฐม         

การบริหารจัดการและให้บริการด้านสาธารณสุข 
     1.3 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สสอ.ดอนตูม           

สร้างสุขภาพประชาชนให้มีสุขภาพดี 

๒. หลักการและเหตุผล 
  มะเร็งเต้านม เป็นโรคมะเร็งที่พบมากเป็นอันดับ 1 ในผู้หญิงไทยคิดเป็น 63.99 % (ข้อมูลส านักนโยบาย
และยุทธศาสตร์ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 2560) ข้อมูลจาก HDC จังหวัดนครปฐม พบว่าอ าเภอดอน
ตูมพบผู้ป่วยมะเร็งเต้านมในปี 256๒ – 2565 จ านวน 67, 77, ๗๖,74 คนตามล าดับ และ มะเร็งปากมดลูก 
เป็นโรคมะเร็งที่พบมากเป็นอันดับ 2 รองลงมาจากโรคมะเร็งเต้านม จากสถิติของสถาบันมะเร็งแห่งชาติปี 2561 
พบว่าโรคมะเร็งปากมดลูกเป็นสัดส่วนร้อยละ 33.1 ของมะเร็งทุกชนิดในสตรี ปัญหาดังกล่าวก่อให้เกิดความ
สูญเสียทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ และทางด้านเศรษฐกิจ แต่สามารถป้องกันและรักษาให้หายขาดได้ถ้าพบผู้ป่วย
โรคมะเร็งในระยะเริ่มแรก โดยปัจจุบันการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมประชาชนสามารถท าได้ด้วยตนเอง   ส่วน
การคัดกรองมะเร็งปากมดลูกไดมีการพัฒนาการตรวจด้วยวิธี HPV DNA test ซึ่งให้ผลความไวและความถูกต้องที่
ดีกว่าการตรวจ PAP Smear เพียงเก็บเซลล์บริเวณช่องคลอดหรือปากมดลูก ใส่น้ ายาที่มากับชุดตรวจ เครื่องตรวจ
เป็นแบบอัตโนมัติ ใช้เวลาประมาณ 2-3 ชั่วโมงก็สามารถทราบผลการตรวจได้  

ผลการด าเนินงานในปี 2565 ที่ผ่านมา อัตราการคัดกรองมะเร็งเต้านมในสตรีอายุ 30-70 ปีของอ าเภอ
ดอนตูมในปี 2565 อยู่ที่ร้อยละ 91.39 ส่วนอัตราการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกสะสมในสตรี อายุ ๓๐ – 60 ปี 
อ าเภอดอนตูม ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ –๒๕๖5 เท่ากับ ๑๔.๘๗ , ๑๖.๓๓ และ 19.64  ตามล าดับ ซึ่งจะเห็นได้ว่า 
การคัดกรองมะเร็งเต้านมสามารถท าได้ตามเกณฑ์(ร้อยละ 80) ส่วนการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ยังคงท าได้ต่ า
กว่าเกณฑ์ (รายใหม่ร้อยละ 20 ต่อปี  หรือยอดสะสมร้อยละ 60)  

จากการวิเคราะห์ปัญหาการด าเนินงานคัดกรองมะเร็งปากมดลูกผ่านสตรีกลุ่มเป้าหมาย และภาคีที่
เกี่ยวข้อง พบว่าสตรีกลุ่มเป้าหมายยังขาดความตระหนักในการมาตรวจมะเร็งปากมดลูก และขาดทักษะในการ
ตรวจเต้านมด้วยตนเอง   ท าให้การคัดกรองมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูกไม่ประสบความส าเร็จเท่าที่ควร 
ปัจจัยจากทัศนคติ  เช่น ผู้รับบริการมีความอาย ไม่มีเวลา ปัจจัยด้านความรู้ เช่น ไม่รับรู้ว่าตนเองมีโอกาสเสี่ยง ก็
เป็นอุปสรรคหนึ่งที่ท าให้ผลการคัดกรองได้น้อยลง   

ดังนั้น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทุกแห่ง และโรงพยาบาลดอนตูม จึงมีความเห็นร่วมกันที่จะแก้ไข
ปัญหาดังกล่าว โดยน ารูปแบบการท างานเชิงรุกมาใช้ จึงได้จัดท า “โครงการคัดกรองมะเร็งในสตรีไทย อ าเภอดอน
ตูม ปีงบประมาณ ๒๕๖๖” ขึ้นโดยพัฒนาแกนน า อสม. ให้มีความรู้ ส ารวจ ติดตามกลุ่มเป้าหมายถึงบ้าน สอน
ทักษะการตรวจเต้านมด้วยตนเองแก่ประชาชน และเชิญชวนกลุ่มเป้าหมายมารับตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก 

 



๓. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เพ่ือส่งเสริมให้สตรีอายุ 30 - 70 ปี มีความรู้ความเข้าใจ และทักษะการตรวจเต้านมด้วยตนเอง 
 3.2 เพ่ือให้สตรีที่มีอายุระหว่าง 30-60 ปี ได้รับการตรวจมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี HPV DNA Test 
 ๓.3 เพ่ือให้ประชาชนที่ตรวจพบความเสี่ยงต่อมะเร็งเต้านมและมะเร็งปาดมดลูก ได้รับการส่งต่อ 

๔. เป้าหมายของโครงการ 
 1. สตรีที่มีอายุระหว่าง ๓๐ – ๗๐ ปี มีความรู้ความเข้าใจและทักษะการตรวจเต้านมด้วยตนเอง 

2. สตรีที่มีอายุระหว่าง ๓๐ – ๖๐ ปี ได้รับการตรวจมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี HPV DNA Test 

๕. กลุ่มเป้าหมาย 
  สตรีที่มีอายุระหว่าง ๓๐ – 7๐ ปี ในพ้ืนที่อ าเภอดอนตูม จ านวน 12,486 คน 

- รพ.สต.บ้านตะโกสูง  829  คน 
- รพ.สต.ห้วยพระ  1,067  คน 
- รพ.สต.บ้านเลาเต่า  954  คน 
- รพ.สต.ล าเหย  1,239  คน 
- รพ.สต.บ้านภูมิ  1,151  คน 
- รพ.สต.ดอนพุทรา  1,416  คน 
- รพ.สต.บ้านหลวง  1,188  คน 
- รพ.สต.ดอนรวก  1,109  คน 
- รพ.สต.ห้วยด้วน  853  คน 
- รพ.สต.ล าลูกบัว  871 คน 
- รพ.ดอนตูม   1,809  คน 

๖. ระยะเวลา 
  ปีงบประมาณ ๒๕๖6 (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖6) 

๗. สถานที่ด าเนินการ 
1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทุกแห่ง 

           2. โรงพยาบาลดอนตูม 

๘. วิธีการด าเนินโครงการ 

กิจกรรม ระยะ 
เวลา 

งบประมาณ แหล่งงบ 
ประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 

1. จัดประชุมชี้แจงโครงการ 
ทีม จนท. อสม. 

ต.ค.๖5-พ.ย.๖6 - - รพ.สต. / รพ. 

2. ส ารวจสตรีกลุ่มเป้าหมาย 
อายุ 30-70 ปี เฉพาะที่อาศัย
ในพ้ืนที่ 

ต.ค.๖5-พ.ย.๖6 
 

- - รพ.สต. / รพ. 

3. จัดอบรมให้ความรู้แก่ อสม.
เรื่อง ทักษะการตรวจเต้านม
ด้วยตนเอง และอันตรายของ

ต.ค.๖5-พ.ย.๖6 

 

-วัสดุสาธิต โมเดล
เต้านม ชิ้นๆ ละ 
3,500 บาท 

เงินบ ารุง รพ.สต. / รพ. 



โรคมะเร็งเต้านมและมะเร็งปาก
มดลูก 
   -ออกค าสั่งแต่งต้ัง อสม.ที่
ผ่านการอบรม เป็นคณะท างาน 
ให้ความรู้และประเมินทักษะ
การตรวจเต้านมด้วยตนเองเชิง
รุก 

   -หมู่ละ 2 ทีมๆ ละ 2 คน 
รวมหมู่ละ 4 คน 

- วัสดุสาธิต (โมเดล
ปากมดลูก ราคา 
2,500บาท/ต่อชุด) 
-วัสดุการอบรม คน
ละ 40 บาท 
 -ค่าอาหารกลางวัน 
คนละ 80 บาท 
-ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม มื้อละ 
35 บาท  

๔. จัดท าแผนด าเนินการ 
“สัปดาห์รณรงค์ให้ความรู้การ
ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วย
ตนเอง” 
  -ทีม อสม. ให้ความรู้ สอน
ทักษะการตรวจเต้านม 
ระยะเวลา สอน 15 นาที    
  -ทีม อสม.ประเมินทักษะการ
ตรวจเต้านมด้วยตนเอง 
ระยะเวลา 5 นาที 
  -คัดกรองพบความผิดปกติ ส่ง
พบเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 
  -กรณี สตรีเป้าหมายอายุ 30-
60 ปี อสม.ให้ความรู้เรื่อง
มะเร็งปากมดลูก ประเมิน
โอกาสเสี่ยงร่วมกับ
กลุ่มเป้าหมาย และบันทึกแบบ
ส ารวจความต้องการตรวจคัด
กรองมะเร็งปากมดลูกในแบบ
นัดหมาย 

ต.ค.๖5-พ.ย.๖6 

 

- เอกสารความรู้
เรื่องมะเร็ง ราคา 5
บาท/ชุด 
- แบบประเมิน
ทักษะการตรวจเต้า
นมด้วยตนเอง  
ราคา 0.50 บาท/
แผ่น 

 

เงินบ ารุง รพ.สต. / รพ. 

๕. รพ/รพ.สต.จัดท าแผนตรวจ
คัดกรองมะเร็งปากมดลูก โดย
ก าหนดตรวจ 2 รอบ ภายใน
เดือน 
  -ต้นเดือน 2 ครั้ง 
  -กลางเดือน 2 ครั้ง 
(วันราชการ และวันอาทิตย์) 

 

ต.ค.๖5 - ก.ย.๖6 

 

- เอกสารนัดหมาย
การตรวจ พร้อม
แนะน าข้อดีของ
การตรวจด้วยวิธี 
HPV DNA Test  
 ราคา 0.50 บาท/
แผ่น 
- ค่าตอบแทน
เจ้าหน้าที่

เงินบ ารุง รพ.สต. / รพ. 



ปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการ วันละ 
600 บาท  
- ค่าตอบแทน
เจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงานต่าง
หน่วยบริการ  
วันละ 600 บาท 
(หรือ ชม.ละ 60-
75บาท ตาม
ต าแหน่ง)  

6 ประชาชนที่พบความผิดปกติ 
ได้รับการส่งต่อเพ่ือการรักษาที่ 
รพ.แม่ข่าย 

ต.ค.๖5 - ก.ย.๖6 

 
- - รพ.สต. / รพ. 

7. สรุปผลโครงการ ก.ย. 66 - - รพ.สต. / รพ. 

๙. ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นกับโครงการ และแนวทางการแก้ไข 
  - สถานการณ์การระบาดของโควิด-19 /โรคอุบัติใหม่ อาจท าให้การด าเนินการเชิงรุกในชุมชนไม่สามารถ
ท าได้  จ าเป็นต้องเปลี่ยนแนวทางให้ความรู้ และการประเมินวิธีตรวจเต้านมด้วยคนเอง โดยใช้การสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ช่วย เช่น VDO สอนผ่านไลน์  การท าแอปพลิเคชั่นแบบประเมินด้วยตนเอง 
  - บุคลากร ของโรงพยาบาลไม่มีเวลา ลงปฏิบัติงานในพื้นที่ เนื่องจากภาระงานมาก  แก้ไขโดยการ
ประสาน บุคลากรจาก รพ.สต.จากพ้ืนที่อ าเภอ อ าเภอใกล้เคียง หรือ บุคลากรของโรงพยาบาลอื่น 
  - ไม่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพต าบล ท าให้ขาดงบประมาณในการจัด
กิจกรรมรณรงค์  แก้ไขด้วยการด าเนินการรณรงค์ผ่าน อสม.ตามปกติ ไม่ต้องก าหนดช่วงสัปดาห์รณรงค์  

๑๐. ตัวชี้วัด 
  1. ร้อยละ ๘๐ ของสตรีอายุ 30-70 ปี ได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมและประเมินทักษะการตรวจ
เต้านมด้วยตนเอง 
  2. ร้อยละ 20 ประชาชนสตรีอายุ ๓๐-๖๐ ปี ได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก(เฉพาะรายใหม่) 
๑๑. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัด วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือ 
๑. ร้อยละ ๘๐ ของสตรีอายุ      
30 - 70 ปี ได้รับการตรวจคัด
กรองมะเร็งเต้านม และประเมิน
ทักษะการตรวจเต้านมได้ด้วย
ตนเอง 
 

- จ านวนผู้ได้รับการตรวจคัดกรอง
โรคมะเร็งเต้านมและประเมิน
ทักษะการตรวจเต้านมได้ด้วย
ตนเองเทียบกับจ านวนประชากร
เป้าหมายในพ้ืนที่ 

ร้อยละ คะแนน 
ต่ ากว่า ๗๕ ๑ 
๗๕ – ๗๙ ๒ 

- ข้อมูลจาก HDC หัวข้อ Service 
Plan สาขามะเร็ง ข้อที่ ๑ 
- ทะเบียนเป้าหมาย และรายชื่อ  ผู้
ได้รับการตรวจคัดกรอง 
- แบบประเมินทักษะการตรวจเต้า
นมด้วยตนเอง 



๘๐ – ๘๔ ๓ 
๘๕ – ๘๙ ๔ 
90 ขึ้นไป ๕ 

 

- สุ่มประเมินผู้ที่ผ่านเกณฑ์ประเมิน
ทักษะการตรวจเต้านมด้วยตนเอง 
จ านวน 5 คน 
 

2. ร้อยละ 20 ของสตรีอายุ ๓๐ - 
๖๐ ปี ได้รับการตรวจคัดกรอง
มะเร็งปากมดลูก (เฉพาะรายใหม่ 
ปี 2566) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จ านวนผู้ได้รับการตรวจมะเร็งปาก
มดลูกในปี 2566 และยอดสะสม 
ปี 2563 – 2566  เทียบกับ 

ร้อยละ คะแนน 
ต่ ากว่าร้อยละ 5 2 
ร้อยละ 5-9 4 
ร้อยละ 10-14 6 
ร้อยละ 15-19 8 
ร้อยละ 20 ขึ้นไป 10 

  หรือ 
ยอดสะสมปี 63-
66 >ร้อยละ 40 

10 

 

ข้อมูลจาก HDC หัวข้อ Service 
Plan สาขามะเร็ง ข้อที่ ๒  
-ข้อมูลรายใหม่จาก HPV 
screening ปีงบ 2566 
 

๑๒. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 12.๑ ผู้ป่วยดว้ยโรคมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูก ถูกค้นพบ ตั้งแต่ระยะเริ่มแรก และได้รับการ
รักษาอย่างทันท่วงที 
  12.๒ อัตราตายจากมะเร็งเต้านมและมะเร็งปาดมดลูกลดลง 

๑๓. งบประมาณ 
 งบประมาณจากเงินบ ารุง เป็นเงิน 234,820 บาท 
 กิจกรรมที่ 1 การอบรมให้ความรู้ ทักษะการตรวจมะเร็งเต้านมด้วยตนเองแก่ อสม. 
  1. วัสดุสาธิต โมเดลเต้านม จ านวน 20 ชิ้นๆ ละ 3,500 บาท เป็นเงิน 70,000 บาท 
  2. วัสดุสาธิต โมเดลปากมดลูก จ านวน 10 ชิ้นๆ ละ 2,500 บาท เป็นเงิน 25,000 บาท 
  3. วัสดุส านักงาน เป็นเงิน 9,760 บาท 
  4. ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม จ านวน 244 คนๆละ 115 บาท เป็นเงิน 28,060 บาท 
 กิจกรรมที่ ๒ สัปดาห์รณรงค์ให้ความรู้และประเมินทักษะการตรวจเต้านมด้วยตนเอง 
  1. ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสารความรู้เรื่อง มะเร็ง จ านวน 10,000 ชุดๆละ 5 บาท เป็นเงิน 50,000 บาท 
  2. ค่าจ้างเหมาถ่ายแบบประเมินทักษะการตรวจเต้านม จ านวน 10,000 ชุดๆละ 0.50 บาท เป็นเงิน 
5,000 บาท 
  3. ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสารนัดหมายการตรวจ พร้อมแนะน าข้อดีของการตรวจด้วยวิธี  HPV DNA Test 
จ านวน 10,000 ชุดๆละ 0.50 บาท เป็นเงิน 5,000 บาท 
 กิจกรรมที่ 3  คัดกรองมะเร็งปากมดลูก 
  1. ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 10 คนๆ ละ 5 วันๆ ละ 600 บาท เป็น
เงิน 30,000 บาท 
  2. ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานต่างหน่วยบริการ จ านวน 10 คนๆ ละ 2 วันๆ ละ 600 บาท เป็น
เงิน 12,000 บาท  



14. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทุกแห่ง 
 2. โรงพยาบาลดอนตูม 
 3. ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอดอนตูม 
 
ลงชื่อ                          ผู้เสนอโครงการ   ลงชื่อ                            ผู้เสนอโครงการ 
       (นางกันยา    วิเวก)                    (นายจิติวัฒน์  ศลิปเจริญ) 
         ผอ.รพ.สต.ล าเหย                ผอ.รพ.สต.บ้านภูม ิ
 
ลงชื่อ                          ผู้เสนอโครงการ   ลงชื่อ                            ผู้เสนอโครงการ 
   (นางสาวเกล้ากร  รัตนชาญกร)         (นางสมวรรณ   จันตะนา) 
    รก.ผอ.รพ.สต.บ้านตะโกสูง               ผอ.รพ.สต.ล าลูกบัว 
 
ลงชื่อ                          ผู้เสนอโครงการ   ลงชื่อ                           ผูเ้สนอโครงการ 
       (นายธีระ  อนุตธโต)                   (นางเบญจมา   หารัญดา) 
       ผอ.รพ.สต.ห้วยพระ             รก.ผอ.รพ.สต.บ้านเลาเตา่ 
 
ลงชื่อ                          ผู้เสนอโครงการ   ลงชื่อ                          ผู้เสนอโครงการ 
   (นายฉัตรชัย  เหล่ากรุงเก่า)        (นายช านาญ   ตรีอินทอง) 
      ผอ.รพ.สต.ดอนพุทรา              ผอ.รพ.สต.ห้วยด้วน 
 
ลงชื่อ                          ผู้เสนอโครงการ   ลงชื่อ                          ผู้เสนอโครงการ 
    (นางสาวพันธ์ทิพย์   อุ่นศิริ)         (นางชมนาด   คงประเสริฐ) 
     รก.ผอ.รพ.สต.บ้านหลวง                          ผอ.รพ.สต.ดอนรวก 
 
ลงชื่อ                          ผู้เสนอโครงการ   ลงชื่อ                          ผู้เสนอโครงการ 
     (นางสาวอุไรรัตน์   กุลมี)        (นางพรพรรณ   เหมสะอาด) 
นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ                                     พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
 

ลงชื่อ                          ผู้เห็นชอบโครงการ   
             (นายสายันต์   มั่นใจจริง)         
       สาธารณสุขอ าเภอดอนตูม                                          
 
 

ลงชื่อ               ผู้อนุมัติโครงการ  


