
รายละเอียดการส่งผลงานนำเสนอ  
มหกรรมวิชาการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 

แบบฟอร์มบทคัดย่อผลงาน  
1. ประเภท Oral presentation  

1.1 [ ] เรื่องเล่า  1.2 [✓ ] CQI (Clinic)  1.3 [  ]CQI (Non-Clinic)  1.4 [  ]R2R  1.5 [  ]วิจัยฉบับสมบูรณ์  
2. ประเภท Poster presentation  

2.1 [  ]นวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์  2.2[  ] CQI (Clinic) 2.3 [  ] CQI (Non-Clinic) 2.4 [  ] R2R  2.5 [  ] วิจัยฉบับ
สมบูรณ์  
3. ประเภท นำเสนอ แสดงภาพถ่าย 

 3.1 [   ] ในชุมชน   3.2 [   ] ในสถานบริการ  
4. ประเภท นำเสนอ ฉายภาพยนตร์  

4.1 [   ] หนังสั้น  
5. ประเภท หน่วยงาน  

5.1 [  ] รพ.สต../ศสม.  5.2 [✓] รพช. รพท.  5.3 [  ] สสอ./สสจ.  
6. การนำเสนอผลงาน  

6.1 [] ไม่เคยนำเสนอ เผยแพร่มาก่อน    6.2 [ ✓ ] เคยเผยแพร่(พัฒนาต่อยอด) 
6.3 [  ] ผลงานท่ีเคยไดร้ับรางวัลของรพ.สต.-ศสม./รพช./สสอ. และสสจ.       

1) [   ] ชนะเลิศ     2) [   ] รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง     3) [   ] รองชนะเลิศอันดับสอง   4) [   ] ชมเชย 

7. ช่ือเรื่อง   เพ่ิมอัตราการตรวจมะเร็งปากมดลูก มากกว่า 20% ในปี 63 
8. ทีมผู้นำเสนอผลงานวิชาการ  

1) ชื่อ – สกุล นางบุญเพ็ญ ขุนชำนาญ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
2) ชื่อ – สกุล นายบัญชา ทองขุนดำ  ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
3) ชื่อ – สกุล นางวราพร  ชูทอง  ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
4) ช่ือ – สกุล .............................................       ตำแหน่ง      ........................................... 
5) ช่ือ – สกุล .............................................        ตำแหน่ง      ........................................... 

9. หน่วยงาน 

 1) [   ] รพ.สต../ศสม. 2) [✓] รพช. รพท. 3) [  ] สสอ./สสจ.  อำเภอ ...............................................   

10. เบอร์โทร  081-7387161  E-mail : penfern2536@gmail.com 
11. เนื้อหาโดยย่อ (บทคัดย่อ)  
12. รายละเอยีดเอกสารฉบับเต็ม ประกอบด้วย  

1) ช่ือเรื่อง ........................................................................................   
2) ช่ือเจ้าของผลงานและสังกัด ........................................................ 
3) บทนำ  .........................................................................................  
4) วัสดุและวิธีการ............................................................................. 
5) ผลการวิจัย/ศึกษา........................................................................ 
6) วิจารณ์/ข้อเสนอแนะ...................................................................      
7) สรุป..............................................................................................  
8) เอกสารอ้างอิง ............................................................................. 



1.ชื่อผลงาน:  เพ่ิมอัตราการตรวจมะเร็งปากมดลูก มากกว่า 20% ในปี 63 

2.คำสำคัญ  การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก , กลุ่มเป้าหมาย,ตัวชี้วัด 

3.สรุปผลงานโดยย่อ   

 การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในสตรีกลุ่มเป้าหมายอายุ 30-60ปี  เริ่มเปลี่ยนกลุ่มเป้าหมายจาก

สตรีที่มีอายุที่ลงท้ายด้วย 5 คืออายุ 35, 40, 45, 50, 55, 60 ตั้งแต่ปี 2553 โดยให้สตรีที่มีอายุ 30-60 ปีได้รับ

การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกเพิ่มขึ ้น เฉลี่ยปีละ 20%ของทุกปี จนถึงปี 2563 ต้องไม่ต่ำกว่า 80%        

ในพื้นที่เขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลศรีบรรพต  ตั้งแต่เริ่มดำเนินงานมาในปี  2558 สามารถคัดกรองได้ 

23.33  %  และพบผลเซลล์ผิดปกติจำนวน 1 ราย ในปีงบประมาณ 2559 คัดกรองได้ 20.03 % และพบผล

เซลล์ผิดปกติจำนวน 1 ราย ในปีงบประมาณ 2560 คัดกรองได้ 22.66% และพบผลเซลล์ผิดปกติจำนวน 1 คน 

ในปีงบประมาณ 2561 กลุ่มเป้าหมาย 642 คนคัดกรองได้ 55.45  จากผลงานที่ผ่านมาการคัดกรองมะเร็งปาก

มดลูกในกลุ่มเป้าหมายสตรีที่อายุ 30 - 60 ยังไม่ผ่านเกณฑ์ 80% ภายในปี2562  ผลการคัดกรองต้องได้  80% 

4.สมาชิกทีม  1.นางบุญเพ็ญ ขุนชำนาญ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  

                   2.นายบัญชา ทองขุนดำ   พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  

                   3.นางวราพร  ชูทอง        พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 

5.เป้าหมาย 

             เป้าหมายระยะสั้นคือสตรีที่มีอายุ 30-60ป ีได้รับการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกมากกว่า ๒0% ในปี 

๒๕6๓  และเป้าหมายระยะยาวคือสตรีที่มีอายุ 30-60ปี ได้รับการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกได้มากกว่า ๘๐% 

ภายในปี  256๗  กลุ่มเป้าหมายอายุ 30-60 ปีที่เหลือจากปีก่อน ที่ยังไม่ได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งปาก

มดลูก 

6.ปัญหาและสาเหตุโดยย่อ 

  จากการเก็บรวบรวมข้อมูล พบว่าการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกยังเป็นปัญหาในพื้นที ่เขต

รับผิดชอบของโรงพยาบาลศรีบรรพตประชาชนยังขาดความตระหนัก ในการเข้ารับการตรวจคัดกรองมะเร็ง

ปากมดลูกเนื่องจากมีความละอาย เพราะมีความคุ้นเคยกับเจ้าหน้าที่ในเขตรับผิดชอบทำให้ ไม่กล้ามาตรวจ

และบางคนรอให้เป็นโรคก่อนแล้วมารักษาทีหลัง และคนที่มีอายุมากตั้งแต่ 50-60 ปีจะไม่เห็นความสำคัญของ

การเข้ารับการตรวจมะเร็งปากมดลูกเพราะคิดว่าอายุมากแล้ว ไม่จำเป็นต้องตรวจก็ได้ซึ่งปัญหาที่พบนี้ เป็น

อุปสรรคในการ ดำเนินงานตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก เพราะทำให้อัตราการเข้ารับการคัดกรองไม่ได้ตาม

เป้าหมายที่วางไว้ 

 



 

ผังก้างปลาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของเหตุและผลโดยใช้ปัญหา( Fish -  bone – diagram) 

                                       บุคลากร                                  ทรัพยากร 

                                -ฐานข้อมูลคลาดเคลื่อน                     -ไม่ไดจ้ัดหางบประมาณ 

 การตรวจคัดกรอง        -ใหบ้ริการ1วัน/สัปดาห์                      -ขาดสื่อประชาสัมพันธ์ 

 มะเร็งปากมดลูก              กลุ่มเป้าหมาย                   วิธีปฏิบัติงาน 

                                  -การเข้าถึงบริการ                           -ไมม่ีระบการแจ้งเตือน                                               

                                  -ความรู้ /ตระหนัก                          -ไม่มีการติดตามตัวชี้วัดอย่างต่อเนื่อง 

7. กิจกรรมพัฒนา/การเปลี่ยนแปลง                    

กิจกรรมพัฒนารอบท่ี 1 ( ตุลาคม 2559- กันยายน 2560) 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกปีงบประมาณ 2558 มีสตรีกลุ่มเป้าหมาย 

อายุ 30 -60 ปี  จำนวน 642 คนได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกจำนวน 118 คนคิดเป็นร้อยละ

20.03% เมื่อเทียบกับกลุ่มเป้าหมายแล้วยังไม่ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย และผู้ที่ตรวจพบผลเซลล์ผิดปกติ 

จำนวน 1 คน ได้รับการส่งต่อพบแพทย์ทุกราย 

เป้าหมาย (Plan) 

อัตราการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกเพ่ิมขึ้นได้ 2๕% 

กระบวนการ(Do) 

1. ทบทวนระบบฐานข้อมูลใหม่เพ่ือให้ได้ข้อมูลกลุ่มเป้าหมายสตรีที่มีอายุ 30-60 ปีที่แน่นอน 
2. จัดประชุม อสม.เพ่ือชี้แจงให้ อสม.สำรวจจำนวนกลุ่มเป้าหมายในเขตรับผิดชอบให้ชัดเจน  
3. ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่สตรีกลุ่มเป้าหมายในที่ประชุมประจำเดือนหมู่บ้าน 
4. ออกหนังสือเชิญกลุ่มเป้าหมายเพื่อให้เกิดความตระหนักในการเข้ารับการตรวจมะเร็งปากมดลูก 
5. ติดตามเยี่ยม กลุ่มเป้าหมายที่ไม่มาตามหนังสือเชิญ เพื่อกระตุ้นให้เข้ารับการคัดกรองมากข้ึน 

ผลการดำเนินงาน (Check) 

จำนวนสตรีที่เข้ารับการตรวจคัดกรองจำนวน 576 คนคิดเป็นร้อยละ 26.12%เพ่ิมข้ึน 6.12 % 
 



ปัญหา-อุปสรรค( Act)     

      -เพ่ิมอัตราการคัดกรองเอย่างต่อเนื่อง เป็น 5๐ %   

      -ไมม่ีการสร้างแรงจูงใจในการเข้ารับบริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก 

      -ไม่ติดตามผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง 

 

กิจกรรมพัฒนารอบท่ี 2 (ตุลาคม2560- กันยายน 2561) 

เป้าหมาย (Plan) 

อัตราการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกเพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 50 

กระบวนการ(Do) 

1. พัฒนาการลงทะเบียนในระบบโปรแกรมJHCISให้ครอบคลุม เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ที่ถูกต้อง  
2. เข้าร่วมชี้แจงแก่กลุ่มเป้าหมายเพ่ือให้เห็นความสำคัญของการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก   

ในทปีระชุมประจำเดือนของหมู่บ้านแต่ละแห่ง 
3. เสริมพลัง อสม.โดยการคืนข้อมูลผู้ที่มาตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก  ในเขตรับผิดชอบของตัวเอง 

และมีการสื่อสารการดำเนินงานทางระบบApllication อสม.ออนไลน์ 
4. สร้างแรงจูงใจแก่กลุ่มเป้าหมายโดยแจกของที่ระลึก แก่กลุ่มเป้าหมายที่มารับการตรวจคัดกรองมะเร็ง

ปากมดลูก 

ผลการดำเนินงาน (Check)  

 จำนวนสตรีที่เข้ารับการตรวจคัดกรองจำนวน 642 คนคิดเป็นร้อยละ 55.45 % เพ่ิมขึ้น 29.33 % 

ปัญหา-อุปสรรค( Act)     

       -อัตราการคัดกรองยังไม่ถึงเป้าหมาย  80 % 

       -ผู้เข้ารับการบำบัดเข้าถึงการบำบัดได้ยาก เพราะให้บริการเพียงสัปดาห์ละหนึ่งวันคือวันจันทร์ 

      -ไม่มีระบบแจ้งเตือนในโปรแกรม Mit-net  เมื่อกลุ่มเป้าหมายมารับบริการที่โรงพยาบาล 

      -ความรู้/ตระหนักถึงอันตรายของโรคมะเร็งปากมดลูก    

      -ขาดสื่อประชาสัมพันธ์ 

 

 

 

 



กิจกรรมพัฒนารอบท่ี 3 ( ตุลาคม2561- กันยายน2562) 

เป้าหมาย (Plan) 

อัตราการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกถึงเป้าหมาย 80 %ภายในปี 2562 

กระบวนการ(Do) 

         ๑. จัดทำโครงการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก โดย อสมในเขตรับผิดชอบมีส่วนร่วมรับผิดชอบ  และ

จัดกลุ่มตัวอย่าง ผู้ป่วยที่เป็นโรคมะเร็งปากมดลูก มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ให้กลุ่มเป้าหมายฟังถึงอาการ 

การรักษา และอาการข้างเคียงของการรักษาว่าเป็นอย่างไร 

         ๒. ค้นหากลุ่มเป้าหมาย สตรีอายุ 30 -60 ปี  จัดทำระบบฐานข้อมูล 

         ๓.เข้าร่วมชี้แจง ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้แก่กลุ่มเป้าหมายในที่ ในการประชุมประจำเดือน 

         ของทุกหมู่บ้าน  

         ๔. จัดทำสื่อไวนิลให้ความรู้ เรื่องโรคมะเร็งปากมดลูก ประชาสัมพันธ์ทุกหมู่บ้าน 

         ๕.แจกของที่ระลึก แก่กลุ่มเป้าหมายที่ เข้ารับการตรวจคัดกรอง 

         ๖.จัดรณรงค ์ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก เคลื่อนที่ ในหมู่บ้านเพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายเข้า 

            ถึงบริการมากขึ้น 

         7.ติดตามกลุ่มเป้าหมายโดยการออกหนังสือเชิญเป็นรายบุคคล เพ่ือให้มารับการตรวจคัดกรอง  

         ๘.ลงโปรแกรม เพ่ือแจ้งเตือนกลุ่มเป้าหมายที่มารับบริการที่โรงพยาบาลศรีบรรพต เพ่ือให้ได้รับการคัด

กรองกรองมะเร็งปากมดลูกก่อนกลับบ้าน 

        ๙.ลงรายงานผลการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในโปรแกรม cxs2011   

ผลการดำเนินงาน (Check) 

  จำนวนสตรีที่เข้ารับการตรวจคัดกรองจำนวน 654 คนคิดเป็นร้อยละ 70.64 % เพ่ิมขึ้น 15.19 % 
 

กิจกรรมพัฒนารอบท่ี ๔ ( ตุลาคม256๒- กันยายน256๓) 

เป้าหมาย (Plan) 

อัตราการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกถึงเป้าหมายมากกว่า 20 %ภายในปี 2563 

กระบวนการ(Do) 

           1.ค้นหากลุ่มเป้าหมาย สตรีอายุ 30 -60 ปี  จัดทำระบบฐานข้อมูลได้เป้าหมาย  665 คน 



           2.จัดทำโครงการติดตามเยี่ยมกลุ่มเป้าหมายให้มาคัดกรองมะเร็งปากมดลูก  โดยของบประมาณจาก

องค์การบริหารตำบลเขาย่า เป็นค่าอาหารว่าง  เป็นเงิน 1,250 บาท เพ่ือกระตุ้นให้กลุ่มเป้าหมายเกิดความ

ตระหนักในการเข้ารับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกให้เพิ่มขึ้น 

          3.ให้อสม.ติดตามผลการตรวจที่ได้รับการคัดกรองจากสถานพยาบาลอ่ืน เพ่ือเอามา Key ความ

ครอบคลุมของการคัดกรอง 

           4. มีการแจกของที่ระลึก ให้กับกลุ่มเป้าหมายที่มารับการคัดกรอง เพ่ือสร้างแรงจูงใจ 

           5.ในสว่นของการทำ Pop Up ใน โปรแกรม Mit-net กลุ่มเป้าหมายที่มารับบริการที่โรงพยาบาลทุก

แผนกยังทำเหมือนเดิม 

ถ้ากลุ่มเป้าหมายมารับบริการที่แผนกใดแผนกหนึ่ง ถ้ายังไม่ตรวจมะเร็งปากมดลูก เจ้าหน้าที่ ก็จะส่งผู้ป่วยมา

ทำท่ีกลุ่มงานบริการปฐมภูมิและองค์รวม ถ้าทำแล้วก็จะลบออกจากระบบ 

           6.การให้บริการสามารถให้บริการได้ทุกวัน เพราะทำให้กลุ่มเป้าหมายได้เข้าถึงการรับบริการอย่าง

ครอบคลุม 

           7 นำข้อมูล Key โปรแกรม Jhcis  แล้วส่งข้อมูลเข้า HDC เพ่ือประมวลผลการดำเนินงาน 

ผลการดำเนินงาน (Check) 

  จำนวนสตรีที่เข้ารับการตรวจคัดกรองจำนวน 207 คนคิดเป็นร้อยละ 31.13 %  

 

ตารางผลการดำเนินงาน 

อัตราผลการดำเนินงาน 

ปีงบประมาณ ผลการดำเนินงาน 
                          2560 6.12 
                          2661 29.33 
                          2562 15.19 
                          2563 31.13 

 

บทเรียนที่ได้รับ 

โรคมะเร็งปากมดลูกเป็นโรคที่เป็นสาเหตุการตายอันดับต้นของประเทศไทยแต่การที่จะทำให้ 
กลุ่มเป้าหมาย เห็นความสำคัญของการ เข้ารับการตรวจคัดกรองเป็นเรื่องยากมาก เพราะยังมีปัญหาอุปสรรค

ในเรื่องของการอายไม่กล้ามาตรวจ รอให้เป็นโรคก่อนแล้วมารักษาทีหลัง ดังนั้นจึงมีวิธีที่ทำให้คนที่ไม่เคยตรวจ

ให้เข้ามารับการ ตรวจโดยการจัดกลุ่มตัวอย่างให้คนท่ีเป็นโรคพูดให้กลุ่มเป้าหมายฟัง ลักษณะอาการ การรักษา

ที่ตัวเองกำลังเป็นอยู่ เพื่อกระตุ้นให้มีการดูแลตัวเองมากขึ้น จากการทำกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยให้ผู้ป่วยที่



เป็นโรคมาเล่าประสบการณ์ตรงของตัวเองให้กลุ่มเป้าหมายที่สนใจได้รับทราบ ตั้งแต่เริ่มแสดงอาการ การรักษา 

และผลข้างเคียงจากการรักษาว่าเป็นอย่างไรมวีิธีการดูแลตัวเองอย่างไรส่งผลให้ กลุ่มเป้าหมายมคีวามตระหนัก

และกระตุ้น ทำให้กลุ่มเป้าหมายเข้ารับการตรวจคัดกรองเพ่ิมขึ้น ทำให้ความครอบคลุมในการตรวจคัดกรองได้ 

ตามเป้าหมายที่วางไว้ 

    สำหรับประสิทธิภาพการป้องกัน และควบคุมโรคมะเร็งปากมดลูกที่ดีที่สุดคือ การตรวจคัดกรอง 
มะเร็งปากมดลูกในกลุ่มเป้าหมาย เพื่อลดอัตราการเกิดโรคในผู้ป่วยรายใหม่ จึงต้องมีการคัดกรองทุกปีเพ่ือ

ค้นหาตั้งแต่ระยะแรกๆ ซึ่งมะเร็งสามารถรักษาได้ถ้าพบระยะแรก แต่ส่วนใหญ่จะพบอยู่ในระยะหลังแล้ว 

ทั้งนั้นเนื่องจากมะเร็งจะไม่แสดงอาการในระยะแรก เพราะฉะนั้นจึงต้องมีการตรวจคัดกรองสุขภาพทุกปี  การ

นำระบบแจ้งเตือนมาใช้ในโปรแกรม Mit-net เป็นช่องทางที่ทำให้การเข้าถึงการเข้ารับบริการการคัดกรอง

เพิ่มขึ้น เพราะผู้มารับบริการแต่ละแผนก ส่งมาตรวจคัดกรองได้ทุกวัน และสามารถารถนำไปใช้ได้กับทุก

ระบบงาน คนไหนที่รับบริการแล้วจะลบการแจ้งเตือนออก เพ่ือลดการส่งคนไข้ซ้ำซ้อน. 

การติดต่อกับทีมงาน 

1.นางบุญเพ็ญ ขุนชำนาญ   พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 

2.นายบัญชา  ทองขุนดำ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 

3.นางวราพร  ชูทอง        พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 

กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม โรงพยาบาลศรีบรรพต ตำบลเขาย่า อำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง  
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