
แบบฟอร์มบทคัดย่อผลงานวิชาการ เขตสขุภาพที่ 12 

ประเภท     [  ] วิจัย       [  ] R2R         [  ] CQI (Clinic)       [/ ] CQI (Non Clinic)     [ ] HNA 
 รองรับ Excellence [ / ] PP Excellence   [ / ] Service Excellence   [  ] People Excellence    

ผลงานในสาขา   [  ]  แพทย์   [  ]  ทันตแพทย์  [  ]  เภสัชกรรม    [  ]  พยาบาล  [  ]  คุ้มครองผู้บริโภค        
            [  ]  บริหารสาธารณสุข/นโยบายสาธารณสุข/สาธารณสุขท่ัวไป    [  ]  การแพทย์แผนไทย   
            [ / ]  ป้องกันและควบคุมโรค     [  ]  อื่นๆ 
การเสนอผลงาน  [ / ] ไม่เคยน าเสนอ เผยแพร่มาก่อน    [  ] เคยเผยแพร่ (พัฒนาต่อยอด)  
ชื่อเร่ือง  : การพัฒนารูปแบบการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกเครือข่ายบริการสุขภาพ รพ.พัทลุง ปี 2564  
ผู้จัดท าผลงาน  
 นางสาววรุณพร  สุกการ       นักวิชาการสาธารณสุข  เบอร์โทร 093 57893177 
 นางสุขสวัสด์ิ      ดุลยพัชร์    หัวหน้างานเวชปฏิบัติครอบครัวฯ  เบอร์โทร 09๕ ๙570๗03 
หน่วยงาน   กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลพัทลุง อ าเภอ เมือง  จังหวัด  พัทลุง 
เบอร์โทรศัพท์มือถือ 093 57893177   E-mail : Warunporn4048@gmail.com 
 โรคมะเร็งเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตของคนไทยติดอันดับต้นๆมาตลอด ส าหรับโรคมะเร็งในสตรีไทย 
ท่ีเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตมากท่ีสุดคือมะเร็งปากมดลูก     การคัดกรองมะเร็งปากมดลูก โดยการท า      
Pap Smear เมื่อพบมะเร็งปากมดลูกต้ังแต่ระยะแรก จะเป็นวิธีรักษาท่ีได้ผลดีมากกว่าระยะลุกลาม  สามารถ
ลดอัตราป่วยและอัตราตายจากโรคมะเร็งปากมดลูกได้  และจากข้อมูลของสตรีอายุ ๓๐ – ๖๐ ปีท่ีเข้ารับ    
การตรวจมะเร็งปากมดลูกในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ของอ าเภอเมืองพัทลุง พบว่าอยู่ท่ีร้อยละ ๗๑.๖๔ เพิ่มขึ้นร้อยละ 
๔๕.๓๐ จากปี  พ.ศ. ๒๕๕๘ เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๕ ต่อปี (ข้อมูลจาก HDC,2563) แม้ว่ามีการรณรงค์และ     
จัดกิจกรรมตรวจคัดกรองอย่างต่อเนื่อง แต่ยังไม่ครอบคลุมถึงสตรีกลุ่มเป้าหมายโดยเฉพาะท่ีอยู่ห่างไกลจาก
หน่วยบริการ หรือสตรีกลุ่มท่ีมีภาระในงานอาชีพหรืองานประจ า  ด้วยเหตุผลท าให้เสียเวลาและขาดรายได้ 
และนอกจากประเด็นดังกล่าว จากการสัมภาษณ์เบื้องต้นในสตรี ท่ีไม่เคยเข้ารับการตรวจคัดกรอง            
มะเร็งปากมดลูก ให้เหตุผลว่า อาย จากการได้รับการตรวจจากเจ้าหน้าท่ีท่ีรู้จักใกล้ชิด (ในสถานบริการใกล้
บ้าน) และไม่มั่นใจในตัวเจ้าหน้าท่ีผู้ตรวจคัดกรอง  
                กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลพัทลุง ได้ขับเคล่ือนผลงานการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
เครือข่ายบริการสุขภาพ รพ.พัทลุง เพื่อให้ ผ่านเกณฑ์ตัวช้ีวัดมาตลอด ในปี ๒๕๖๓ จึงได้พัฒนารูปแบบการ
จัดบริการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกเครือข่ายบริการสุขภาพ  รพ.พัทลุง  โดยด าเนินการ 2 ประเด็น 1) ใช้รถ 
Pap Smear Mobile โดยดัดแปลงรถ Ambulance และให้มีอุปกรณ์เพื่อออกบริการประชาชนในพื้นท่ีต่างๆ
ให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย 2) การใช้บุคลากรจากภายนอกพื้นท่ีท่ีมีความรู้ออกร่วมให้บริการเพื่อแก้ปัญหา
การเขินอาย จากเจ้าหน้าท่ีท่ีรู้ จักใกล้ชิดและการไม่มั่นใจในตัวเจ้าหน้าท่ีผู้ตรวจคัดกรอง   เป็นผลให้
กลุ่มเป้าหมายได้รับการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกเพิ่มขี้นกว่าทุกปีท่ีผ่านมา 
  



ผลงานฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) 
๑. ชื่อเร่ือง :  การพัฒนารูปแบบการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกเครือข่ายบริการสุขภาพ รพ.พัทลุง ปี 2564 
๒.ผู้จัดท าผลงาน 
 นางสาววรุณพร  สุกการ       นักวิชาการสาธารณสุข  เบอร์โทร 093 57893177 
 นางสุขสวัสด์ิ      ดุลยพัชร์    หัวหน้างานเวชปฏิบัติครอบครัวฯ  เบอร์โทร 09๕ ๙570๗03 
๓.บทน า 

โรคมะเร็งเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตของคนไทยติดอันดับต้นๆมาตลอด ส าหรับโรคมะเร็งในสตรีไทย 
ท่ีเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตมากท่ีสุดคือมะเร็งปากมดลูก และจากรายงานแสดงโรคมะเร็งรายใหม่ท่ีพบมาก 
3 อันดับแรกของสตรี คือ ๑) มะเร็งเต้านม ๔๐%  ๒) มะเร็งปากมดลูก๑๕.๓% ๓) มะเร็งล าไส้และทวารหนัก 
๙.๕% (สถาบันมะเร็งแห่งาติ,2562)  

สาเหตุส าคัญของการเกิดโรคมะเร็งปากมดลูกเกิดจากการติดเช้ือไวรัสฮิวแมนแพปฟิลโลมาหรือเอชพีวี 
(Human Papillomavirus= HPV )  บริเวณอวัยวะเพศโดยเฉพาะบริเวณปากมดลูก ปัจจัยเส่ียงท่ีท าให้มี
โอกาสติดเช้ือไวรัส HPV ได้แก่ การมีคู่นอนหลายคน การมีเพศสัมพันธ์เมื่ออายุน้อย เป็นต้น ปัจจัยส่งเสริมท่ี
ท าให้การติดเช้ือไวรัส HPV รุนแรงขึ้นจนเป็นมะเร็งปากมดลูก ได้แก่มีประวัติการเป็นโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์  การรับประทานยาคุมก าเนิดเป็นเวลานาน ๆ ผู้ท่ีไม่เคยได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
มาก่อน  มะเร็งปากมดลูกสามารถตรวจพบได้ต้ังแต่ระยะก่อนมะเร็งโดยการท าแปปสเมียร์ (Pap Smear) 
(การเก็บเอาเซลล์เย่ือบุบริเวณปากมดลูกไปตรวจทางเซลวิทยา โดยการตรวจภายใน) อาการท่ีพบมากท่ีสุดของ
ผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกระยะลุกลาม คือ การตกเลือดทางช่องคลอด วิธีการรักษาขึ้นกับระยะของมะเร็งปาก
มดลูก การรักษาจะได้ผลดีมากหากเป็นมะเร็งท่ีตรวจพบในระยะแรก แต่หากเป็นในระยะลุกลามสามารถรักษา
ด้วยการผ่าตัด การฉายรังสี และเคมีบ าบัด มะเร็งปากมดลูกสามารถป้องกันได้โดยการหลีกเล่ียงปัจจัยเส่ียง
ต่างๆ และการตรวจคัดกรองอย่างสม่ าเสมอทุกๆ 1 ปี (ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย,2563)    
 จะเห็นได้ว่าการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก โดยการท า Pap Smear เมื่อพบมะเร็งปากมดลูกต้ังแต่
ระยะแรก จะเป็นวิธีรักษาท่ีได้ผลดีมากกว่าระยะลุกลาม  สามารถลดอัตราป่วยและอัตราตายจากโรคมะเร็ง
ปากมดลูกได้  และจากข้อมูลของสตรีอายุ ๓๐ – ๖๐ ปีท่ีเข้ารับการตรวจมะเร็งปากมดลูกในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ของอ าเภอเมืองพัทลุง พบว่าอยู่ท่ีร้อยละ ๗๑.๖๔ เพิ่มข้ึนร้อยละ ๔๕.๓๐ จากปี  พ.ศ. ๒๕๕๘ เพิ่มขึ้นร้อยละ 
๑5 ต่อปี (ข้อมูลจาก HDC,2563) แม้ว่ามีการรณรงค์และจัดกิจกรรมตรวจคัดกรองอย่างต่อเนื่อง แต่ยังไม่
ครอบคลุมถึงสตรีกลุ่มเป้าหมายโดยเฉพาะท่ีอยู่ห่างไกลจากหน่วยบริการ หรือสตรีกลุ่มท่ีมีภาระในงานอาชีพ
หรืองานประจ า  ด้วยเหตุผลท าให้เสียเวลาและขาดรายได้ และนอกจากประเด็นดังกล่าว จากการสัมภาษณ์
เบื้องต้นในสตรีท่ีไม่เคยเข้ารับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก   ให้เหตุผลว่า อาย จากการได้รับการ     
ตรวจจากเจ้าหน้าท่ีท่ีรู้จักใกล้ชิด (ในสถานบริการใกล้บ้าน) และไม่มั่นใจในตัวเจ้าหน้าท่ีผู้ตรวจคัดกรอง 
 ดังนั้นเพื่อให้สตรีอายุ ๓๐ – ๖๐ ปีได้รับการตรวจมะเร็งปากมดลูกครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายและ
สะดวกในการเข้ารับการบริการเพิ่มขึ้น กลุ่มงานเวชกรรมสังคมจึงได้พัฒนารูปแบบการคัดกรองมะเร็ ง       
ปากมดลูก เครือข่ายบริการสุขภาพ โรงพยาบาลพัทลุง ปี 2564 โดยด าเนินการ 2 ประเด็น  1) ใช้รถ Pap 
Smear Mobile โดยดัดแปลงรถ Ambulance และให้มีเตียง Pap Smear และอุปกรณ์เสริมอื่นๆ ส าหรับการ
ออกตรวจให้บริการประชาชนกลุ่มเส่ียงท่ีอยู่ห่างไกลจากหน่วยบริการปฐมภูมิ ในเครือข่ายบริการสุขภาพ 
โรงพยาบาลพัทลุง ตลอดจนกลุ่มท่ียังไม่เข้าถึงการบริการท่ีมีภาระจากงานประจ าให้ได้รับการคัดกรองมะเร็ง
ปากมดลูกอย่างท่ัวถึง  ลดความเจ็บป่วยและการสูญเสียชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกในอนาคต             



2) การใช้บุคลากรจากภายนอกพื้นท่ีท่ีมีความรู้ออกร่วมให้บริการเพื่อแก้ปัญหาการเขินอาย จากเจ้าหน้าท่ีท่ี
รู้จักใกล้ชิดและการไม่มั่นใจในตัวเจ้าหน้าท่ีผู้ตรวจคัดกรอง 

๔.วัตถุประสงค์การศึกษา 
 1. เพื่อพัฒนาระบบการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกเคล่ือนท่ี (Pap Smear Mobile) ในพื้นท่ี
เครือข่ายบริการสุขภาพ โรงพยาบาลพัทลุง โดยเฉพาะในกลุ่มท่ีเข้าถึงยาก มีภาระงาน ไม่มีเวลาไปใช้บริการ 
 2. เพื่อให้หน่วยบริการปฐมภูมิเครือข่ายบริการสุขภาพ โรงพยาบาลพัทลุง มีผลงานการตรวจคัดกรอง
มะเร็งปากมดลูกเพิ่มขึ้นมากกว่า 20%ต่อปีและเมื่อครบ 5ปีมีผลงานผ่านเกณฑ์ตัวช้ีวัดท่ีก าหนด๘๐ % 
๕.แนวคิดทฤษฎี/การทบทวนวรรณกรรม 
             จากการทบทวนวรรณกรรม สุทิศา บุญรัตน์และคณะ (2561 ศึกษาผลของโปรแกรมส่งเสริมการ
ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก รพ.สต.บังบอน อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี พบว่ากลุ่มเป้าหมายท่ีไม่เคยเข้ารับ
การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก เข้ามาใช้บริการเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจน โดยออกแบบการคัดกรองมะเร็ง
ปากมดลูกโดยใช้รถPap Smear Mobile 
๖.วิธีการศึกษา/การด าเนินการ 

1. วิเคราะห์ปัญหาการด าเนินงานการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก (Pap Smear Mobile) ในพื้นท่ี
เครือข่ายบริการสุขภาพ โรงพยาบาลพัทลุง  

     ๑.๑  ปี 2558 – 2560 หน่วยบริการปฐมภูมิแต่ละพื้นท่ีมีการจัดบริการการตรวจคัดมะเร็งปาก
มดลูกในสถานบริการ มีการออกหนังสือเชิญชวนกลุ่มเป้าหมายให้มารับบริการ  พบว่า กลุ่มเป้าหมายท่ีสนใจ
สุขภาพจะมาใช้บริการแต่ไม่ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายบางกลุ่ม 

     ๑.๒ ปี 25๖๑ – 256๒ หน่วยบริการปฐมภูมิแต่ละพื้นท่ี มีการประชาสัมพันธ์ รณรงค์การ     
คัดกรองมะเร็งปากมดลูก  ร่วมกับ อสม. ตลอดจนจัดให้บริการเชิงรุกในชุมชนโดยบางพื้นท่ีจัดเตรียมวัสดุ 
อุปกรณ์เท่าท่ีจ าเป็นออกให้บริการในชุมชนแต่ก็ยังพบว่ากลุ่มเป้าหมายส่วนหนึ่งยังไม่ยอมมาใช้บริการ   

    ๑.๓ ปี 25๖๓ ศึกษาค้นคว้าการจัดบริการตรวจคัดมะเร็งปากมดลูกจากพื้นท่ีต่างๆเพื่อพัฒนา
รูปแบบการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกเครือข่ายบริการสุขภาพ โรงพยาบาลพัทลุง 

๒. ประชุมผู้เกี่ยวข้อง เพื่อหาแนวทางการแก้ปัญหา  
๓. วางแผนการจัดบริการเพื่อเพิ่มการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย 3.1) การจัดบริการโดยใช้รถตรวจ       

คัดกรองมะเร็งปากมดลูกเคล่ือนท่ี (Pap Smear Mobile) ของโรงพยาบาลพัทลุง 3.2) การจัดบุคลากรจาก
ภายนอกพื้นท่ีออกร่วมให้บริการกับรถ Pap Smear Mobile เช่น สูตินรีแพทย์ เพื่อสร้างความเช่ือมั่นให้กับ
กลุ่มเป้าหมายท่ีมีความรู้ และเพื่อแก้ปัญหาการเขิน อาย จากเจ้าหน้าท่ีท่ีรู้จักใกล้ชิด 

4. ขออนุมัติใช้รถโรงพยาบาล เป็นรถ Ambulance ระบุยี่ห้อ เลขทะเบียน พร้อมดัดแปลงหรือ
ตกแต่งภายในรถ เพื่อให้สามารถใช้ในการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกเคล่ือนท่ี (Pap Smear Mobile)  

5. ส่ังรถ Ambulance ตามข้อ 4 เข้าร้านดัดแปลงตกแต่งภายในรถเพื่อให้บริการตรวจคัดกรอง
มะเร็งปากมดลูกเคล่ือนท่ีในรถ เช่น รื้อเตียงเดิมออก ถอดเก้าอี้ในรถ Ambulance ท้ัง 2 ฝ่ัง เป็นต้น 

6. ขออนุมัติส่ังซื้ออุปกรณ์และวัสดุท่ีต้องจัดให้มีเพิ่มในรถตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกเคล่ือนท่ี เช่น 
เตียงตรวจนรีเวช เก้าอี้นั่งตรวจ โต๊ะวางอุปกรณ์ ติดฟิล์มทึบสีด าภายในรถ เพิ่มไฟเพดาน เป็นต้น 

7. หลังจากรถ Ambulance ได้รับการดัดแปลงตกแต่งภายในรถตามข้อ 5 ส าเร็จเรียบร้อยและวัสดุ
อุปกรณ์ตามข้อ 6 ท่ีจัดซื้อมาพร้อม ได้ด าเนินการจัดวางวัสดุอุปกรณ์ ให้พร้อมใช้ในรถ และก าหนดรายการให้
แต่ละพื้นท่ี จัดเตรียมวัสดุส้ินเปลืองเพื่อน าไปใช้บริการในแต่ละวันของตนเอง 



8. ส่ือสารประชาสัมพันธ์ให้หน่วยบริการปฐมภูมิ ในเครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอเมืองพัทลุง     
แจ้งแผนการใช้รถ Pap Smear Mobile มายังกลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลพัทลุง 

9. จัดท าแผนการใช้รถ Pap Smear Mobile และแผนการจัดบุคลากรออกให้บริการร่วมกับพื้นท่ี
จากนั้นส่งแผนไปยังฝ่าย/หน่วยงานต่างๆท่ีเกี่ยวข้อง เช่น ฝ่ายควบคุมการใช้รถ หน่วยบริการท่ีใช้รถ แพทย์
และเจ้าหน้าท่ีท่ีออกร่วมให้บริการ 

10. ติดตามประเมินผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรคจากผู้ปฏิบัติงานและประเมินความพึงพอใจ
จากประชาชนผู้ใช้บริการ  พร้อมแก้ไขปัญหาและปรับปรุงพัฒนาตามส่วนขาดหรือข้อเสนอแนะ 

11. สรุปผลการด าเนินงาน การพัฒนารูปแบบการติดตามมะเร็งปากมดลูก เครือข่ายบริการสุขภาพ 
โรงพยาบาลพัทลุง  เครือข่ายบริการสุขภาพ โรงพยาบาลพัทลุง 

๗.ผลการศึกษา 
1. มีการจัดบริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกเคล่ือนท่ี (Pap Smear Mobile) ในพื้นท่ีเครือข่าย

บริการสุขภาพ โรงพยาบาลพัทลุง แบบ One Stop Service ดังแสดงในตาราง 
ตารางแสดงจ านวนกลุ่มเป้าหมายเข้ารับบริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกเคล่ือนท่ี (Pap Smear 

Mobile) ในพื้นท่ีเครือข่ายบริการสุขภาพ โรงพยาบาลพัทลุง 

ว/ด/ป พื้นที่เครือข่ายบริการสุขภาพ โรงพยาบาลพัทลงุ จ านวน (คน) 
19 มิ.ย.63,3,10 ก.ค.63 ศูนย์แพทย์ชุมชนดอนยอ (ชุมชนล าป า ชุมชนบ้านแร่) 49,34,42 
22 มิ.ย.63,18 มี.ค.64 ศูนย์แพทย์ชุมชนคูหาสวรรค์ (ชุมชนท่าเรือ) 42,30 
21-22 ก.ค.63 รพ.สต.บ้านล า 101 
5,24,26 ส.ค.63 รพ.สต.หูแร่, รพ.สต.ต้นไทร 69,139 
10 พ.ย.63,12,16 มี.ค.64 โรงเรียนสตรีพัทลุง,โรงเรียนพัทลุง 22,35 
11,16 พ.ย.63 อบจ.พัทลุง,เทศบาลต าบลโคกม่วง 21,20 
17 พ.ย.63 ส านักงานประกันสังคม+ส านักงานจัดหางานพัทลุง 21 
24 พ.ย.63 ส านักงานเกษตรพัทลุง+ส านักงานปศุสัตว์พัทลุง 25 
3,9,10 มี.ค.64 รพ.สต.บ้านพรุพ้อ,รพ.สต.บ้านเขาปู่,รพ.สต. 

บ้านหนองธง 
100,229, 
100 

19 มี.ค.64 รพ.สต.ปากประ 100 
25 มี.ค.64 สสอ.กงหรา 90 
26 มี.ค.64 โรงเรียนอุบลรัตน์ราชกัญญาราชวิทยาลัย 30 

 
  



2. กลุ่มเป้าหมายได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกครอบคลุมเพิ่มข้ึน ดังแสดงในตาราง 
ผลงานรวมการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลุกของหน่วยบริการปฐมภูมิในเครือข่ายบริการสุขภาพ

โรงพยาบาลพัทลุง แสดงตามปีงบประมาณโดยคิดผลงานสะสม 5 ปี (2558-2562 และ2563-2567) 

ปีงบประมาณ กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับบริการคัดกรอง 
มะเร็งปากมดลูก (คน) 

ร้อยละ (%) หมายเหตุ 

2558 20,522 3,287.62 16.02 เพิ่มปีละ 16.02% 
2559 20,619 6,727.98 32.63 เพิ่มปีละ 16.6๑% 
2560 20,729 10,085 48.65 เพิ่มปีละ 16.02 % 
2561 20,682 13,237 64.00 เพิ่มปีละ 15.35% 
2562 20,563 14,732 71.64 เพิ่มปีละ 7..64% 

 เดือน มิถุนายน 2563 เริ่มใช้รถ Pap Smear Mobile 
2563 19,422 6,853 35.28 เพิ่มปีละ 35.28% 
2564 19,390 9,078 46.82 เพิ่มปีละ 11.54% 

(ต.ค. 63-มี.ค.64) 

 จากตาราง ตัวชี้วัดการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกคิดผลงานสะสมรวม 5 ปี (2558-2562) จะเห็นได้
ว่าปี 2560 ผลงานสะสมรวม 48.65 % ต่อปี 2561 ผลงานสะสมรวม 5 ปี (2558-2562) จะเห็นได้ว่าปี
2560 ผลงานสะสมรวม 48.65% ต่อมาปี 2561 ผลงานสะสมเพิ่มข้ึนเป็น 64.00%โดยเพิ่มขึ้น 15.35% 
และปี 2562  ผลงานสะสมรวม 71.64 %โดยเพิ่มขึ้นจากปี 2561 เพียง  7.64% ส าหรับในปี 2563  
เริ่มปีแรกของการนับผลงาน ยังไม่สะสมและประกอบกับมีการจัดบริการตรวจคัดมะเร็งปากมดลูกเคล่ือนท่ี 
(Pap Smear Mobile) เริ่มเดือน มิถุนายน 2563 มีผลงานรวมท้ังปี35.28 %( เพิ่มขี้นกว่าทุกปีท่ีผ่านมา )
และปี  2564  มีผลงานสะสมรวม 46.82 %  โดยเพิ่มขึ้น 11.54% (เพียง 6 เดือน) จะเห็นได้ว่า
กลุ่มเป้าหมายได้รับบริการครอบคลุมท่ัวถึงเพิ่มข้ึน หลังจากมีการจัดบริการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกเคล่ือนท่ี 
ในหน่วยบริการปฐมภูมิในเครือข่าย อ าเภอเมืองพัทลุงและปี 2564  คาดว่าผ่านเกณฑ์ตัวช้ีวัดท่ีก าหนด 
๘๐%  ( หากไม่กระทบสถานการณ์ไวรัส โควิด 19) 

๓. ความพึงพอใจ & ความคิดเห็นและความต้องการของผู้รับบริการ  
พบว่า  ผู้รับบริการพึงพอใจมากท่ีสุด 85.84 %พึงพอใจมาก 12.39 % พึงพอใจปานกลางและ

น้อย 0.88 % และจากการส ารวจความคิดเห็น พบว่า  ข้อท่ีผู้รับบริการมีความต้องการมากท่ีสุด ๕ อันดับ
แรกคือ ๑) เจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการตรวจ Pap SmearMobile เป็นสูตินรีแพทย์ ๒) การใช้รถ Pap Smear 
Mobile ท าให้ผู้รับบริการเพิ่มขึ้นกว่าการจัดบริการท่ัวไป ๓) การจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในรถPap Smear 
Mobile มีความสะดวก คล่องตัวในการให้บริการ ๔) การประสานการขอใช้รถPap Smear Mobile มายัง    
กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลพัทลุง ได้รับความสะดวกและรับวันนัดตามต้องการ ๕) ควรใช้รถ Pap 
Smear Mobile ออกให้บริการท้ัง  ๑๑ อ าเภอในจังหวัดพัทลุง   
 
  
  



๘. การอภิปรายสรุปผล  
การจัดท านวัตกรรมการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกเคล่ือนท่ี( Pap Smear  Mobile ) เครือข่ายบริการ

สุขภาพ โรงพยาบาลพัทลุง สามารถจัดได้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย  เป็นบริการท่ีให้ความ
สะดวก รวดเร็วปลอดภัย  และผู้รับบริการพึงพอใจ สอดคล้องกับการศึกษาของ สุทิศา บุญรัตน์และคณะ
,2561  ศึกษาผลของโปรแกรมส่งเสริมการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก รพ.สต.บังบอน อ.หนองเสือ       
จ.ปทุมธานี  เป็นผลให้กลุ่มเป้าหมายท่ีไม่เคยเข้ารับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก  เข้ามาใช้บริการ
เพิ่มข้ึนอย่างเห็นได้ชัดเจน  และกรณีการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกเคล่ือนท่ีของเครือข่ายบริการสุขภาพ 
โรงพยาบาลพัทลุง  จะเห็นได้ว่ามีแนวโน้มผู้รับบริการเพิ่มขึ้น โดยปีแรกมีผลงาน 34.28% เมื่อเปรียบเทียบ
กับปีก่อนๆท่ีผ่านมามีผลงานเพียงปีละประมาณ ๑๕% และจากการจัดบริการโดยสูตินรีแพทย์ ยิ่งเป็นผลให้
กลุ่มเป้าหมาย มารับบริการครอบคลุมเพิ่มข้ึน โดยเฉพาะกลุ่มข้าราชการ หรือผู้ท่ีมีความรู้ 
             ข้อเสนอแนะ 

การท างานย่อมมีปัญหาอุปสรรค แต่หากได้ให้เวลาในการคิดวิเคราะห์หาสาเหตุอย่างชัดเจน ตลอดจน
มีการออกแบบการจัดบริการให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย  งานก็จะส าเร็จได้ตาม
วัตถุประสงค์ 
๙.เอกสารอ้างอิง 
สุทิศา บุญรัตน์และคณะ (2561) ศึกษาผลของโปรแกรมส่งเสริมการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก รพ.สต.
บังบอน อ.หนองเสือ 
           สถาบันมะเร็งแพ่งชาติ กรมการแพทย์ (2563)  ความรู้เรื่องมะเร็งปากมดลูก เข้าถึง 
www.nci.go.th 

 

      
 
 

      
 


