
 
 
 

CQI การพัฒนาระบบให้บริการการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก 
1.ชื่อเรื่อง การพัฒนาระบบการให้บริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก เชิงรุกบุกถึงชุมชน 
2.ชื่อเจ้าของผลงาน และสังกัด นางสาวชุติมา ขวัญทอง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ     
ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลปากพะยูน จังหวัด พัทลุง 
3.บทน า 
 ในปัจจุบันมะเร็งปากมดลูกเป็นปัญหาสาธารณสุขที่ส าคัญของประเทศไทย โดยพบเป็นอันดับ 
2 ของมะเร็งในสตรีไทย รองจากมะเร็งเต้านม จากรายงานของ WHO/ICO Information Centre on 
HPV and Cervical Cancer (HPV Information Centre), Human Papillomavirus and 
Related Cancers in Thailand, Summary Report 2010 ได้รายงานในปี พ.ศ. 2551 ประเทศ
ไทยมีประชากร สตรีที่เสี่ยงต่อมะเร็งปากมดลูก 26.09 ล้านคน มีอายุตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป มีจ านวน
ผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูก รายใหม่ปีละ 10,000 ราย เสียชีวติ 5,216 ราย หรือประมาณร้อยละ 53 ถ้า
คิดเป็นวันแล้วจะมีสตรีไทยที่ เสียชีวิตจากมะเร็งปากมดลูกเฉลี่ยวันละ 14 คน อุบัติการณ์โดยรวมของ
มะเร็งปากมดลูกในช่วง 15 ปีที่ผ่านมาลดลงเพียงเล็กน้อย แต่จ านวนผู้ป่วยราย ใหม่สูงขึ้นเรื่อยๆ ถ้า
อุบัติการณ์ของมะเร็งปากมดลูกยังคงสูงในระดับนี้โดยไม่มีมาตรการหรือยุทธวิธีใหม่ที่ มีประสิทธิภาพ
มาป้องกัน คาดว่าในปี พ.ศ.2568 จะมีจ านวนผู้ป่วยรายใหม่สูงขึ้นเป็นปีละประมาณ 13,082 คน 
เสียชีวิต 7,871 ราย จากการศึกษาทางด้านไวรัส พบว่าเชื้อไวรัสฮิวแมนแพปพิลโลมา (Human 
Papilloma Virus, HPV) หรือ ไวรัสเอชพีวี โดยเฉพาะไวรัสเอชพีวี 16 และ 18 เป็นสาเหตุหลักให้
เกิดโรคมะเร็งปากมดลูก ส าหรับปัจจัย เสี่ยงที่ท าให้มีโอกาสติดเชื้อไวรัส ได้แก่ การมีคู่นอนหลายคน 
การมีเพศสัมพันธ์และการตั้งครรภ์เมื่ออายุ ยังน้อยซึ่งจากสถิติพบว่าผู้หญิง 4 ใน 5 คน จะติดเชื้อไวรัส 
HPV ในช่วงใดช่วงหนึ่งของชีวิต จึงต้องมีการ ณรงค์ให้หญิงไทยหันมาใส่ใจกับการตรวจคัดกรองมะเร็ง
ปากมดลูกหรือที่เรียกว่า การท าแป๊บสเมียร์ (smear test) กันให้มากข้ึนเพ่ือลดอัตราการป่วยตาย
และลดการใช้ทรัพยากรที่สิ้นเปลืองในการรักษาลง ได้ จากการศึกษาการด าเนินงานของ ศูนย์สุขภาพ
ชุมชนโรงพยาบาลปากพะยูน ในรอบ 7 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ.2557-2562) พบว่ามีสตรีใน กลุ่มอายุ 30 – 
60 ปีที่ควรได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกทั้งสิ้นจ านวน 685 คน แต่ได้รับการ ตรวจคัด
กรองมะเร็งปากมดลูกไม่ถึงเกณฑ์เป้าหมายที่วางไว้ จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า  

1.ขาดการประชาสัมพันธ์เพ่ือให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึง และไม่มีความถ่ี
ในการตามมากพอ 

2.พ้ืนที่ความรับผิดชอบของศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลปากพะยูนเป็นเขตชุมชนเมือง 
3.ประชาชนในพื้นท่ีขาดความรู้ความเข้าใจและขาดความตระหนักเกี่ยวกับโรคมะเร็งปาก

มดลูก  
4.การคีย์ข้อมูลสรุปผลงานหลังจากการตรวจมะเร็งปากมดลูกเสร็จยังไม่ถูกต้อง 
5.ความรู้สึกอายที่จะมารับการตรวจ 
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กราฟแสดงอัตราการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในสตรี อายุ 30-60 ปี 

วัตถุประสงค์  
1.เพ่ือให้สตรีอายุ 30 – 60 ปี มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการตรวจคัดกรองมะเร็งปาก

มดลูก  
2.เพ่ือให้สตรีอายุ 30 – 60 ปีได้รับการตรวจมะเร็งปากมดลูกไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

4.วัสดุและวิธีการ 
 1. ท าการศึกษาย้อนหลังการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ตั้งแต่ปี 2556 ในกลุ่มสตรีอายุ 
30 – 60 ปี  พบข้อมูลไม่ผ่านเกณฑ์   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2. จัดประชุมร่วมกันในทีมเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและเจ้าหน้าที่  อสม. ของ ศูนย์สุขภาพ
ชุมชนโรงพยาบาลปากพะยูนประชุมร่วมกัน เพ่ือระดมความคิดเห็นในการวางแผนการด าเนินงาน 

3.ก าหนดแนวทางปฏิบัติในการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในกลุ่มสตรีอายุ 30 – 60 ปี 
 3.1 จัดท าแบบสอบถามการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก เพื่อประชาสัมพันธ์ให้สตรี
กลุ่มเป้าหมายทราบถึงวันที่จะนัดตรวจ พร้อมกับสอบถามส าหรับคนที่ได้ไปตรวจคัดกรองมะเร็งปาก
มดลูกจากสถานที่อ่ืน เพ่ือได้น ามาคีย์ข้อมูลในความครอบคลุมการรับบริการ 
 3.2 นัดประชุมเจ้าหน้าที่ อสม. เพื่อชี้แจงรายละเอียดในแบบสอบถามเพ่ือให้ อสม.รับรู้และ
เข้าใจในแบบสอบถามเพ่ือสามารถน าไปสอบถามสตรีกลุ่มเป้าหมายได้ครบถ้วนและสมบูรณ์ เพ่ือ
ประชาสัมพันธ์และติดตามกลุ่มสตรีเป้าหมายมาตรวจใน วันเวลาดังกล่าว 
 3.3 มีการเชิญชวนเชิงรุก บุกถึงชุมชน  เจ้าหน้าที่จะลงไปแต่ละชุมชนในเขตรับผิดชอบ เพ่ือ
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสตรีกลุ่มเป้าหมายมาตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก 
 3.4 มีการเปิดช่องทางคลินิกบริการตรวจมะเร็งปากมดลูก รอบเก็บตก ในทุกวันศุกร์ของ
สัปดาห์ และจะแจ้งเตือน อสม.ในไลน์กลุ่ม เพ่ือย้ าชื่อสตรีกลุ่มเป้าหมายที่ยังไม่ได้รับการตรวจทุกวัน
พฤหัส เพ่ือให้ อสม.ไปแจ้งเตือน เพ่ือมารับการตรวจในวันศุกร์ของทุกสัปดาห์ 



 
 
 

 3.5ใช้วิทยุชุมชนในการช่วยประชาสัมพันธ์ เชิญชวนสตรีกลุ่มเป้าหมายเพ่ือ ให้มาตรวจคัด
กรองมะเร็งปากมดลูก 
 3.6 แจ้งผลการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกภายหลังการตรวจภายใน 1 เดือน 
5.การวัดผลและผลการเปลี่ยนแปลง 

ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมารับบริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกตามวันเวลาที่ก าหนด 
กลุ่มเป้าหมายเพ่ิมสูงขึ้น โดยในปี พ.ศ. 2563 สตรีกลุ่มอายุ 30 – 60 ปี ได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็ง 
ปากมดลูกเพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 80.31 และพบผู้รับบริการมีผลการตรวจ Pap smear ปกติทุกราย  
6.ข้อเสนอแนะ/บทเรียนที่ได้รับ 
1.การเข้าถึงการประชาสัมพันธ์ของข้อมูลข่าวสารมีผลอย่างยิ่งต่อการด าเนินงาน 
2.ความรู้ความเข้าใจมีผลต่อการตัดสินใจเข้ารับบริการของประชาชน 
3.ความร่วมมือของทีมสหสาขาวิชาชีพ ความร่วมมือของชุมชนท าให้การท างานประสบความส าเร็จ
มากขึ้น 
7.สรุป  

มะเร็งปากมดลูกเป็นโรคหนึ่งที่สามารถป้องกันได้ด้วยการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกแต่
ประชาชนในพื้นท่ีศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลปากพะยูน ยังขาดความรู้ความเข้าใจและขาดการ
ตระหนักของโรคนี้ และผู้รับผิดชอบงาน ไม่ไดม้ีการประชาสัมพันธ์ที่ทั่วถึงในกลุ่มสตรีเป้าหมาย ท าให้
อัตราการมารับบริการการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกต่ ากว่าเกณฑ์ท่ีก าหนด การพัฒนารูปแบบ
ระบบบริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในเชิงรกุเจ้าหน้าที่บุกถึงชุมชน การยื่นแบบสอบถามให้ถึง
บ้าน และใบเชิญชวนให้มาตรวจในเวลาที่ก าหนด ท าให้ประชาชนในกลุ่มเป้าหมาย ได้เข้าถึงและได้รับ
การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกท าให้ลดอัตราการเกิดโรคและเพ่ิมคุณค่าในการ ด าเนินชีวิตให้สตรี
อ าเภอปากพะยูนมากข้ึน 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

      ภาพตัวอย่างการสอบถามสตรีกลุ่มเป้าหมาย ส าหรับผู้ที่ไม่ได้มาตรวจในวันที่นัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

ใบนัดตรวจมะเร็งปากมดลูก ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลปากพะยูน 

เรียนคุณ.......................................................................ที่อยู่..................................................................  

เนื่องจากท่านเป็นสตรีกลุ่มเป้าหมาย อายุ 30 – 60 ปี และยังไม่ได้รับการตรวจคัดกรอง
มะเร็งปากมดลูก ทางศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลปากพะยูนเห็นว่าการตรวจคัดกรองมะเร็งปาก
มดลูกเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับสตรี จึงขอเรียนเชิญท่านมารับการตรวจมะเร็งปากมดลูก และ
มะเร็งเต้านม ได้ในวันที่ 2 มีนาคม 2563เวลา 9.00 – 15.30 น. หากท่านไม่สามารถมารับบริการใน
วันและเวลาดังกล่าวได้ กรุณาติดต่อ ชุติมา ขวัญทอง หมายเลขโทรศัพท์ 0843834556 

ส าหรับสตรีที่ต้องการตรวจภายในและมะเร็งปากมดลูกให้ปฏิบัติดังนี้ 
- งดการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวันมาตรวจ อย่างน้อย 2 วัน 
- งดการสวนล้างช่องคลอด และงดเหน็บยาทางช่องคลอด อย่างน้อย 3 วัน ก่อนมาตรวจ 
- ต้องไม่เป็นประจ าเดือนในวันที่มาตรวจ 

ค าชี้แจง :กรุณาท าเครื่องหมาย / ในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน 

  ยินดีมารับการตรวจมะเร็งปากมดลูก  

  ยินดีไปรับการตรวจมะเร็งปากมดลูกท่ีอ่ืน (ระบุ)........................................................... 

  เคยได้รับการตรวจมะเร็งปากมดลูกแล้วในช่วงวันที่ 1 ตุลาคม 2558 – ปัจจุบัน  

      ที่.......................................................................................................................... 

  ไม่สะดวกมาในวันดังกล่าว  แต่สะดวกมาในวันที่  ระบุ.................................................. 

  ไม่มารับการตรวจมะเร็งปากมดลูก ระบุเหตุผล……………………………………………….. 

 

ลงชื่อ....................................   ลงชื่อ................................................ 
(...........................................) กลุ่มเป้าหมาย      (.....................................................) อสม. 
โทร.................................................        โทร.....................................................  

 


