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โครงการประชุมฃ้แจงให้ความ!และคัดกรองมะเร็งตับมะเร็งท่อนํ้าด ีวาระคนศรีสะเกษสุขภาพด ี

เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรสีะเกษ ปีงบประมาณ 2565

หลักการและเหตุผล

สถานการณ์โรคมะเร็งตับและมะเร็งท่อนํ้าดีประเทศไทย ป2ี564 ณ วันที่!ร ก.ย. 64 สถาบันมะเร็งแห่งชาด 

เปิดเผยว่าปัจจุบัน คนไทยป่วยเป็น มะเร็งตับ อันดับ! แต่ละปีมีผู้ป่วยมะเร็งตับและท่อนํ้าดีรายใหม่ปีละ 22,200 คน 

ในจำนวนน้ีเสียชีวิตกว่า 16,288 คน ซึ่งมะเร็งตับที่พบมากในประเทศไทยม ี2 ชนิด คือ มะเร็งชองเชลล์ตับและมะเร็ง 

ท่อนํ้าดีตับ สาเหตุของมะเร็งเชลล์ตับอาจเป็นผลมาจากการมีภาวะตับแข็ง การติดเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดบี และการ 

ดื่มสุรา ส่วนสาเหตุของมะเร็งท่อนํ้าดีอาจเกิดจากการติดเชื้อพยาธิใบไม้ดับจากการรับประทานปลานี้าจีดดิบ รวมถึง 

การมีภาวะท่อนํ้าดึอักเสบเรื้อรัง เป็นด้น
สถานการณ์โรคมะเร็งตับและมะเร็งท่อนํ้าดิจังหวัดศรีสะเกษ มีอัตราการเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งตับท่อน้ีาดี 

ป ี2562-2564 คิดเป็นร้อยละ 29.48 (434 ราย) 1 29.39 (433 ราย) 1 28.52 (416ราย) ต่อแสนประชากร ตามล์าดับ
อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ จากการดำเนินงานพบอัตราความชุกโรคหนอนพยาธิใบไม้ในตับในหมู่บ้าน 

ต้นแบบอำเภอศรีรัตนะ ป2ี561, 2562, 2563, 2564 คิดเป็นร้อยละ 5.7 1 5.68 1 2.2 1 0.48 ตามลำดับ ซึ่งมีแนวโน้ม 

ลดลง แต่จากการดำเนินงานคัดกรองโดยตรวจอัลตร้าชาวด์ช่องท้องในกลุ่มเส่ียง อาย ุ40ปีช้ืนไป ป ี2564 จำนวน 

2,740 ราย พบผิดปกต ิPDF! 8 ราย ,CHCA 5 ราย,Liver mass 4 ราย,น76โ<:1ก+10ร1ร4ราย, Gall stone 84ราย 

และพบอื่นๆ ได้แก่นี้วไต, เนี้องอกในมดลูก .Gastroenteritis รวม 85 ราย กลุ่มที่มีความผิดปกติที่ตับและท่อนี้าดี 
ได้รับการเผิาระวังและล่งต่อ 105 ราย คิดเป็นร้อยละ 3.83 ได้รับการส่งต่อรักษาทุกราย และพบอัตราการเสียชีวิต 

จากมะเร็งตับท่อนำด ีป2ี564 คิดเป็น 35.66 (19คน)ต่อแสนประชากร ซึ่งสูงเกินเกณฑ์กำหนด

จากปัญหาตังกล่าวและนโยบายทศวรรษกำจัดปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดึป2ี559-2568 เครือข่าย
บริการสุขภาพระดับอำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ จึงได้จัดทำโครงการประชุมชื้แจงให้ความรู้และคัดกรองมะเร็งตับ 

มะเร็งท่อนำดีวาระคนศรีสะเกษสุชภาพด ีเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ ปีงบประมาณ 

2565 ชื้น

วัตสุประสงค์

1.เพื่อประชุมชื้แจงให้ความรู้โรคมะเร็งดับมะเร็งท่อนํ้าด ี เพื่อปรับเปลี่ยนทัศนคติแก'กลุ่มเสี่ยงให้นำไปลุ่การ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

2. เพื่อคัดกรองกลุ่มเส่ียงอายุ40-59ปีและ60ปีชื้นไปให้เช้าถึงบริการอย่างมีคุณภาพ
3. เพื่อค้นหาผู้ที่มีความผิดijกติจากการคัดกรองมะเร็งตับท่อนํ้าดีด้วยอัลตร้าชาวด์
4. เพื่อลดความชุกชองการเกิดโรคมะเร็งตับท่อนํ้าดี

กลวิธืการดำเนินงาน
1.ประชุมช้ืแจงเจ้าที่ผู้รับผิดชอบจากรพ.และรพ.สต แนวทางการคัดกรองในกลุ่มเสี่ยงอายุ40-59ปีและ60ปี

(1*2)

ชื้นไป



2. ค้นหาคัดกรองกลุ่มเสี่ยงอายุ40-59ปีและ601เซ็'นไป ในเขตรับผิดชอบหน่วยบริการสาธารณสุข 

(แบบCCA01)
3. ประสานแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อกำหนดวันอัลตร้าขาวด์
4. จัดกิจกรรมออกให้บริการประจุมชีแจงให้ความรู้โรคมะ1ร็งตันนะ1รง็ท•01;ๅด ิกลุ่มเป๋าหมายที่มาวับนริการ 

และตรวจคัดกรองด้วยวิธึชัลดร้าขาวด์ท่ี รพ.สต.ทุกแห่ง
5. ตดตามกลุ่มเป๋าหมายที่ยังไมใด้ตรวจอัลตร้าชาวด์มาตรวจโห้คร0นคลุม
6. ตรวจพบผิดปกติส่งต่อโรงพยาบาลศรีสะเกษ หรือโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานึ ตามแนวทางการรักษา
7. ลงบันทึกข้อมูลในระบบHDCและขึ้นทะเบียนกลุ่มเสี่ยง/กลุ่มป่วยมะเร็งตันมะเร็งห่01;าด ีติดตามเสี่ยมกลุ่ม 

ป่วย
8. สรุปผลการการดำเนินงาน

เป้าหมาย กลุ่มเสี่ยงจำนวน 2,740 ราย (ประชาชนในเขตบริการอำเภอศรีรัตนะ) ได้แก่
1. กลุ่มเสี่ยงอาย ุ40 ปีขึ้นไปที่ตรวจพบไข่พยาธิใบไม้ตับ
2. บุคคลในครอบครัวท่ีมีประวัติเลียชีวิตด้วยมะเร็งตับ/มะเร็งห่อ1;าดี
3. กลุ่มเสี่ยง ที่ได้รับการตรวจอัลตร้าชาวและพนผิดปกติ
4. เป็น Case Hepatitis B โดยเป็นมาไม่ตำกว่า 10 จ และมีอาย ุ30 ปีข้ึนไป
5. เป็นบุคคลอาย ุ40 ปีข้ึนไป ที่มารดามีประวัติ Hepatitis B
6. เปนผูป่วยกลุ่มAlocholic หรือ Cirrhosis และมีอาย ุ40 ปีขึ้นไป
7. เปนผูป่วยกลุ่ม Chronic Active Hepatitis B

จัานวนเป้าหมายจากเขตรับผิดชอบ กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รๅม รพ.ศรีรัตนะ 360 ราย 1 รพ.สต.
พิงพวย 245 ราย 1รพ.สต.ศรีแก้ว 240 ราย , รพ'สต.สะทุง 370 ราย 1 รพ.สต.ศรีโนนงาม 310 ราย , รพ.สต.ศรสีุข 

335 ราย 1รพ.สต.ตูม 395 ราย, รพ.สต.บ้านโคน 180 ราย 1 รพ.สต.เสื่องข้าว 305 ราย รวม 2,740 ราย 
ระยะเวลาดำเนินการ

กุมภาท้นธ ์2565 - สิงหาคม 2565
สถานที่

ออกให้บริการในสถานบริการสาธารณสุข 9 แห่ง ได้แก่ กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม
รพ.ศรรัตนะ, รพ.สต.พิงพวย 1 รพ.สต.ศรีแกว, รพ.สต.สะทุง, รพ.สต.ศรีโนนงาม, รพ.สต,ศรีสุข, รพ.สต.ตูม,
รพ.สต.บ้านโคน 1 รพ.สต.เสื่องข้าว 

งบประมาณ
จากโครงการสร้างหลักประกันสุขภาพก้าน11ม้า คปส0.ศรีรัตนะ (งบPP) ปีงบประมาณ 2565 เป็น 

ค่าใช้จ่ายคังนี้

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมประจุมขึ้แจงให้ความรู้เชี่องโรคมะเร็งตับและมะ1รงีห0่1รู้า^น 

กลุ่มเสี่ยงและตรวจคัดกรองด้วยยัลตร้าซาวค ์จำนวนราม 2,740 คน คนละ 25บาท/มอ จำนวน 1สัอ เป็นเงิน 

68,500บาท
รวมเปนเงินทังสิน 68,500 (หกหมี่นแปดทันห้าร้อยบาทก้วน)



การประเมินผล

1. จำนวนประชาขนกลุ่มเลี่ยงเข้ารับการประชุมชี้แจงและตรวจลัลตรัาซาวด์
2. ชานวนประชาชนกลุ่มเสี่ยงทตรวจและVเบผิดปกติไต้รั'yกๅรสื่งต่ฏิรัล
3. จำนวนประชาชนกลุ่มเส่ียงได้รับความรู้เรื่องโรคมะเรง็ต้บและมะ1^yjg^JI 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ

1. ประชาชนกลุ่มเสี่ยง ได้รับการคัดกรองโดยตรวจต้ลตราชาวต ้พบผิดปกติ ได้รับการส่งต,0 วินจิตย้ 
รักษา โดยเร็ว

2. ประชาชนกลุ่มเสี่ยงได้รับความรู้และตระหนักไนการปรับฝสืย่นพฤดิกรรม1^อป้องกันการเกิดโรคมะ^
และ โรคมะเร็งท่อน์าดี

3. ลดอัตราตายในผู้ป่วยโรคมะเร็งตับ/ท่อป้าดี £ 25.61 ต่อแสนประชากร 
ผู้รับผิดชอบโครงการ

งานป่องกันควบคุมโรคติดต่อและภัยสุขภาพเครอืข•ายบริการตุขภาพอำเภอศรีรัตนะ ตังหวัดศรีสะเกษ

ดูแล

ผู้เขียนโครงการ

ผู้เสนอโครงการ

<^(—

( นางคิริภา ภู่สอาด ) 

พยาบาลริชาชีพชำนาญการ

........^

(นางสาวพลรัตน์ดา ดลสุช)

นักเทคนิคการแพทย์ข์านาญการ

เลขาบุการ คปสอ,ศรีรัตนะ

ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายสุบรรณ^ศรีค้อ)

บักริชาการสาธารณสุขปฏิป่ตการ

\\}>J
(นายธีระชัย พรหมคุณ)

นักวิชาการสาธารณสุชข์านาญการ 

ผู้ช่วยเลขาบุการ คปสอ.ศรีรัตนะ

ผู้อบมุิดโครงการ

(นายลำครอง ดวนใหญ่) 

สาธารณสุขอำเภอศรีรัตนะ

(นายY^rนาถ ห'('ญเจริญพิพัฒน์)
ผู้อํ'พ!ยการโรงพยาบาลครีรัตบะ

ประธานคณะกรรมการประสาบงาบสาธๅรณสุขระ^0•าเภอศ-รัตนะ



แผนออกใหบริการประชุมชีแจงโครงการให้ความรู้โรคมะเร็งตับ/มะเร็งท่อนํ้าด ีและ ตรวจ 

คัดกรองด้วยวิธีอัลตร้าซาวดํ เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ

ปีงบประมาณ ๒๕๖£

วัน /เดือน/ ปี ■สถานที่ตรวจ กลุ่มเบ้าหมาย 
(คน)

๑๐ สุมภาพันธ ์๒๕๖๕ กลุ่มงานบริการด้าน 

ปฐมภูมิๆ 
รพ.ศรีรัตนะ

๓๖๐^.

๑๑ สุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ รพ.สต. บ้านโคน ๒๐๘ J

๑๔ สุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ รพ.สต. บ้านศรีสุข ๓๐๘

๑๕ สุมภาพันธ ์๒๕๖๕ รพ.สต.เส่ืองข้าว ๒๔๔/

๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ รพ.สต. ศรีแก้ว ๒๔๐ y

๑๗ สุมภาพันธ ์๒๕๖๕ รพ.สต. พิงพวย ๒๔๕
/

๑๘ สุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ รพ.สต. ดูม ๓๘๕^

๒๑ สุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ รพ.สต. สะพุง ๓๘๐ /

๒๒ สุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ รพ.สต.ศรีโนนงาม ๓๗๐
/

กิจกรรม

- ประชุมขีแ้จงโครงการและ

ให้ความรู ้โรคพยาธิใบไม้ใน 

ตับ / มะเรีงท่อใ!าดี

- ตรวจอัลตร้าซาวดโ้ดย 

แพทย์จากรพ.รวมแพทย์ 

ยโสธร

- ใหค้ำแนะนำก่อนกลับบัาน

ลงชื่อ

(นางคิริภา ภู่สอาด) 
พยาบาลวิขาชีพข่านาญการ

ผ้จัดทำแผน



ระเบยบวาระโครงการประจุมซ้แจงใหความรู้และคัดกร0งมะIร็งตั'บมะเร็งท่อนำด ีวาระคนศรีสะเกษสุขภาพดี
เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ t) bettor 

วันที่๑© ก.พ. ๒๕๖(T กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิๆ รพ.ศรีรัตนะ 1 วันที่๑๑ ก.พ. ๒๕๖๕ รพ.สต. บ้านโคน วันที ่
๑๔ก.พ. ๒๕๖๕1รพ.สต. บ้านศรีสุข วันที๑่๕ก.พ. ๒๕๖๕, รพ.สต. เสื่องข้าว วันที๑่๖ ก.พ. ๒๕๖๕,รพ.สต. 
ศรีแก้ว วันที๑่๗ ก.พ. ๒๕๖๕, รพ.สต.พิงพวย วันที่๑๘ ก.พ. ๒๕๖๕ 1 รพ.สต.ตูมวันที๒่๑ ก.พ. ๒(t๖๕ รพ.สต. 
สะทุง 1วันที่๒๒ ก.พ. ๒๕๖๕ รพ.สต.ศรีโนนงาม

เวลา©๘.๐๐ -๑๒.๓©น.

ระเบียบวาระท๑ เรองแจ้งเพื่อทราบ
๑.๑ ชี้แจงวัตจุประสงค์ เป้าหมาย การขับเคลื่อนการทำงานโครงการประจุมชี้แจงให้ความรู้และคัด 

กรองมะเร็งตับมะเร็งท่อนํ้าดี วาระคนศรีสะเกษสุขภาพด ีเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภ0ศรีรัตนะ จังหวัด 

ศรีสะเกษ ป ี๒๕๖๕

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประจุม (ไม่มี)

ระเบียบวาระที ่๓ เรื่องแจ้งเพ่ือทราบ
สถานการณ์โรคมะเร็งตับและโรคมะเร็งท่อนํ้าดี และให้ความรู้โรคมะเร็งตับและโรคมะเร็งท่อช้ีาด ี

ระเบียบวาระที่ ๔ เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา
๔.๑ ชี้แจงให้คำแนะนำตรวจคัดกรองด้วยวิธีอัลตร้าชาวด์ข่องท้อง 

๔.๒ ชี้แจงแนวทางการรักษาและส่งต่อเมื่อตรวจอัลตร้าชาวค์พมผดปกต ิ

ระเบียบวาระที่๓ เรื่องอื่นๆ


