


สรุปผลการด าเนินงานโครงการ  ประจ าปี 2564 
รายละเอียด การด าเนินงาน 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม โครงการเพิ่มการเข้าถึงบริการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ปี 2564  
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ พัฒนาระบบบริการสุขภาพที่เป็นมิตร เข้าถึงง่ายและชุมชนมีส่วนร่วม 
แหล่งงบประมาณสนับสนุน เงินบ ารุงโรงพยาบาล 
หน่วยงาน/ทีมคร่อมฯ ที่รับผิดชอบ คลินิกส่งเสริมสุขภาพกลุ่มงานบริการปฐมภูมิและองค์รวม 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 1. นางปิยะนาถ ขุนดี พยาบาลวิชาชีพ ช านาญการ  

2. นางชุติมา ผิวค า พยาบาลวิชาชีพ ช านาญการ    
ระยะเวลาด าเนินโครงการ ธันวาคม 2563 - กันยายน ๒๕๖๔  
ก าหนดวันส่งรายงานสรุป ก่อน 30 กันยายน 2564 
งบประมาณ 4,500 บาท (ค่าวัสดุส านักงาน) 
สถานที่ด าเนินการ/พื้นที่ด าเนินการ คลินิกคัดกรองมะเร็งปากมดลูกโรงพยาบาลมวกเหล็ก 
กลุ่มเป้าหมาย   
จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ/ร้อยละ 

กลุ่มเป้าหมายคือสตรีในเขตรับผิดชอบที่อายุ 30-60 ปี จ านวน 1,537 คน 
ผู้รับบริการ walk in เข้ามาขอตรวจมะเร็งปากมดลูกที่คลินิกส่งเสริมสุขภาพทั้งหมด 39 ราย  
ในนี้เป็นประชากรกลุ่มเป้าหมาย 16 ราย คิดเป็นร้อยละ 1.04 ของประชากรกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 

ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด
โครงการ 

1.สตรีกลุ่มเป้าหมายได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกร้อยละ 1.04 
2.กลุ่มเป้าหมายที่ตรวจพบความผิดปกติได้รับการส่งต่อและรักษาอย่างถูกต้อง ต่อเนื่อง และทันท่วงที ร้อยละ 100 
(พบผลผิดปกติ 4 ราย ส่งพบแพทย์ทั้งหมด 4 ราย) 
3.กลุ่มเป้าหมายมีความรู้สามารถป้องกันตนเองจากโรคมะเร็งปากมดลูกได้ ร้อยละ 100 
(สตรีที่ได้รับการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ได้รับการสอนสุขศึกษาเรื่องการดูแลป้องกันตนเองจากโรคมะเร็งปากมดลูกทุกราย) 

กิจกรรมที่ด าเนินการ 1. ประชุมขับเคลื่อนโครงการเพ่ิมการเข้าถึงบริการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ครั้งที่ 1/2564 วันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2564                     
เวลา 13.30-15.30 น. ณ ห้องประชุมสานรักโรงพยาบาลมวกเหล็ก โดยมีประธาน อสม.เข้าร่วม 5 หมู่บ้าน และ เจ้าหน้าที่คลินิกส่งเสริมสุขภาพ
โรงพยาบาลมวกเหล็กเข้าร่วมประชุม  ได้มีการชี้แจงผลการด าเนินงานที่ผ่านมา และร่วมวางแนวทางการด าเนินงานเพ่ือเพ่ิมการเข้าถึงบริการคัด
กรองมะเร็งปากมดลูก ปีงบประมาณ2564 กับสมาชิกที่มาประชุม 
โดยมีมติ แนวทางการด าเนินงานดังนี้ 
1.1 ส ารวจข้อมูลกลุ่มประชากรเป้าหมายในพ้ืนที่  
1.2. จัดท าทะเบียนกลุ่มเป้าหมายและแผนการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก แต่ละหมู่บ้าน  
1.3. ประชาสัมพันธ์และรณรงค์โครงการเพ่ิมการเข้าถึงบริการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกสื่อช่องทางต่างๆเช่น หอกระจายข่าวสารประจ าหมู่บ้าน
และ อสม.ในเขตรับผิดชอบ  



1.4. อบรมให้ความรู้ แก่อสม.เรื่องโรคมะเร็งปากมดลูกเพ่ือสามารถถ่ายทอดความรู้แก่สตรีกลุ่มเป้าหมายให้สามารถมารับการตรวจคัดกรองมะเร็ง
ปากมดลูกพร้อมแจกเอกสารความรู้  
1.5. จัดชุดปฏิบัติการอสม.เคาะประตูบ้านชวนเพื่อนไปตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก  
1.6. รณรงค์การตรวจคัดกรองโรคมะเร็งปากมดลูกโดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ตามกลุ่มเป้าหมายในสถานบริการอย่างต่อเนื่อง 

 2. หลังจากมติที่ประชุมรับทราบ การด าเนินงานมีความคืบหน้าดังนี้  ได้ท าการส ารวจกลุ่มประชากรเป้าหมายในพ้ืนที่ โดยดึงข้อมูลสตรีช่วงอายุ 
30-60 ปี ในฐานข้อมูล Data-Exchange เป้าหมายรวมทั้งสิ้น 1,537 ราย  จัดท าทะเบียนกลุ่มเป้าหมายแต่ละหมู่บ้าน แบ่งเป็น หมู่ 1 ต าบล
มิตรภาพ จ านวน 450 ราย 

หมู่ 4 ต าบลมิตรภาพ จ านวน 117 ราย   
หมู่ 5 ต าบลมิตรภาพ จ านวน 73 ราย   
หมู่ 6 ต าบลมิตรภาพ จ านวน 64 ราย  
หมู่ 7 ต าบลมิตรภาพ จ านวน 49 ราย   
หมู่ 9 ต าบลมิตรภาพ จ านวน  297 ราย   
หมู่ 10 ต าบลมิตรภาพ จ านวน 85 ราย   
หมู่ 3 ต าบลมวกเหล็ก จ านวน 402 ราย 
หลังจากจัดทะเบียนกลุ่มเป้าหมายเตรียมการแจกจ่ายแก่ตัวแทน อสม. และเตรียมประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนโครงการ เป็นช่วง

เดียวกันกับที่มีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 จึงจ าเป็นต้องมีการชะลอการจัดประชุมอบรมชี้แจงออกโดยไม่มีก าหนด 
และเม่ือวันที่ 26 เมษายน 2564 ได้รับแจ้งจากส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี เรื่องเครื่องตรวจ HPV DNA test เป็นเครื่องเดียวกับ

เครื่องตรวจ PCR เพ่ือหาเชื้อไวรัสโควิด-19 จึงต้องระงับการตรวจออกไปอย่างไม่มีก าหนด จนกว่าสถานการณ์โควิดจะสามารถควบคุมได้ จึงส่งผล
ให้ทางคลินิกส่งเสริมสุขภาพโรงพยาบาลมวกเหล็กไม่สามารถด าเนินการเชิงรุกได้ เปิดให้บริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธีเดิม (Pap 
smear) ในกรณีผู้รับบริการ walk in เข้ามา  

ปีงบประมาณ 2564 มีผู้รับบริการ walk in เข้ามาขอตรวจมะเร็งปากมดลูกท่ีคลินิกส่งเสริมสุขภาพทั้งหมด 39 ราย ในนี้เป็นประชากร
กลุ่มเป้าหมาย 16 ราย คิดเป็นร้อยละ 1.04 ของประชากรกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 

การวางแผนการด าเนินการต่อไปหลังควบคุมสถานการณ์โควิด-19 ได้แล้ว จะเร่งให้ความรู้แก่ อสม. และชี้แจง พร้อมออกให้บริการแบบ
เชิงรุกอย่างจริงจังต่อไป 
3.ส่งต่อผู้ป่วยที่ตรวจพบความผิดปกติได้รับการรักษาอย่างถูกต้อง ต่อเนื่อง และทันท่วงที (พบผลผิดปกติ 4ราย ส่งพบแพทย์ทั้งหมด 4ราย) 

ข้อเสนอแนะ/ปัญหา อุปสรรค 1.การรณรงค์ตรวจมะเร็งปากมดลูก ยังเป็นหัตถการที่สตรีส่วนใหญ่อายและไม่กล้าที่จะเข้ามาขอรับบริการ   
 2.จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ท าให้เจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วน มีภารกิจอื่นเพ่ิมข้ึน ท าให้การรณรงค์ต้องหยุดไว้จนกว่า

สถานการณ์จะดีขึ้น คลินิกส่งเสริมสุขภาพโรงพยาบาลมวกเหล็กไม่สามารถด าเนินการเชิงรุกได้ เปิดให้บริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี
เดิม (Pap smear) ในกรณีผู้รับบริการ walk in เข้ามา เพียงช่องทางเดียว 

                                                                                                                                                   นางชุติมา  ผวิค า  พยาบาลวิชาชีพ  ช านาญการ                                                                                                                                                
                                                                                                                                                   ผู้สรุปโครงการ 




