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บทคัดย่อ
 การวจิยัเชงิปฏบิตักิารมจีดุมุง่หมายเพือ่พฒันารปูแบบการตรวจคดักรองมะเรง็ปากมดลกูในสตรกีลุม่เป้าหมายโดยทมี

สหวชิาชพีข้ามพืน้ที ่ในอ�าเภอเสนางคนคิม จงัหวดัอ�านาจเจรญิ กลุม่ตวัอย่างประกอบด้วย ผูเ้กีย่วข้องโดยตรงกบัการด�าเนนิงาน

ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในพื้นที่ จ�านวน 24 คน และสตรีกลุ่มเป้าหมายที่มีอายุระหว่าง 30–60 ปี จ�านวน 70 คน  เครื่อง

มอืวจิยัประกอบด้วย เครือ่งมอืวดัเชงิคณุภาพและเชงิปรมิาณ วเิคราะห์ข้อมลูโดยใช้การวเิคราะห์เชงิเนือ้หา และสถติเิชงิพรรณนา 

 ผลการศึกษาครั้งนี้ ได้รูปแบบ ที่ประกอบด้วย 4 กลยุทธ์ ได้แก่ 1) การพัฒนาทีมบริหารจัดการคัดกรองและเฝ้าระวัง 

2) การสื่อสารระหว่างทีม 3) การคัดกรองและเฝ้าระวัง และ 4) การพัฒนาและสร้างองค์ความรู้จาก ผลการด�าเนินงาน จาก

กระบวนการพัฒนาส่งผลให้ระดับการมีส่วนร่วมและระดับการท�างานเป็นทีมของทีมสหวิชาชีพเพิ่มขึ้น และความพึงพอใจของ

สตรีกลุ่มเป้าหมายตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกอยู่ในระดับมาก รวมทั้งผลการด�าเนินงานผ่านเกณฑ์มาตรฐานการด�าเนินงาน

คุณภาพบริการปฐมภูมิ 

        

ค�าส�าคัญ: มะเร็งปากมดลูก การตรวจคัดกรอง ทีมสหวิชาชีพข้ามพื้นที่

Abstract
 This action research was to develop a model of cervical cancer screening by a team of multi-pro-

fessional across area of Senangkhanikhom district, Amnatcharoen province. The samples were 24 public 

health personnel working at sub-district health promoting and 70 female aged from 30 to 60 years old living 

in the district. The tools of this study included the tests of quantitative and qualitative methods. Data were 

analyzed by content analysis and descriptive statistics. 

 The result revealed  that  the operational model including 4 strategies: 1) the development of 

management screening and surveillance teamwork, 2) communication between teamwork, 3) screening and 

surveillance and 4) the development and knowledge creation. This resulted from participation of the team. 

The satisfaction of the sample was at a higer level and passed the standard criteria set for primary service. 
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บทน�า

 มะเร็งปากมดลูกเป็นมะเร็งที่พบมากอันดับสอง

รองจากมะเรง็เต้านมของสตรทีัว่โลก รวมทัง้ในประเทศไทย 

การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก สามารถลดอัตราการ

ป่วยและอัตราการตายได้ โดยการตรวจคัดกรองสม�่าเสมอ

ตรวจหามะเร็งในระยะแรกเริ่มมีบทบาทส�าคัญในการ

ควบคุม มะเร็งปากมดลูก (ชนัญญา  กาสินพิลา 2554) โดย

ประเทศไทยมีประชากรสตรีที่เสี่ยงต่อมะเร็งปากมดลูก 

26.09 ล้านคน อายตุัง้แต่ 15 ปี ขึน้ไป มจี�านวนผูป่้วยมะเรง็

ปากมดลูกรายใหม่ปีละ 9,999 ราย เสียชีวิต 5,216 ราย 

หรือประมาณร้อยละ 53 มีสตรีไทยเสียชีวิตจากมะเร็งปาก

มดลกูเฉลีย่วนัละ 14 คน อบุตักิารณ์โดยรวม ของมะเรง็ปาก

มดลูกในประเทศไทยในช่วง 15 ปีที่ผ่านมาลดลงเพียงเล็ก

น้อย แต่จ�านวนผู้ป่วยรายใหม่สูงขึ้นเรื่อยๆ ถ้าอุบัติการณ์

ของมะเร็งปากมดลูกยังคงสูงในระดับนี้ โดยไม่มีมาตรการ

หรือกลยุทธ์ใหม่ที่มีประสิทธิภาพมาป้องกัน คาดว่าในปี 

พ.ศ. 2568 จะมีจ�านวนผู้ป่วยรายใหม่ สูงขึ้นเป็นปีละ

ประมาณ 13,082 คน เสยีชวีติ 7,871 ราย โดยทีส่าเหตขุอง

การเกดิโรคมะเรง็ปากมดลกูยงัไม่ทราบแน่ชดั (WHO 2010) 

โดยเป้าหมายของการค้นหามะเรง็เริม่แรก คอืการค้นหาการ

เปลี่ยนแปลงของเซลล์ ก่อนท่ีจะเกิดอาการของโรค การ

วินิจฉัยมะเร็งปากมดลูกแรกเริ่ม โดยมากมาจากการตรวจ

ปากมดลูกประจ�าปี ในการตรวจภายในแพทย์ จะตรวจ 

มดลูก ช่องคลอด ท่อรังไข่ รังไข่ หลังจากนั้นแพทย์จะใช้

อุปกรณ์ถ่างช่องคลอดเพื่อท�า Pap smear ช่วงที่เหมาะ

สมในการตรวจภายในคือ 10-20 วัน หลังประจ�าเดือนวัน

แรก และก่อนการตรวจ 2 วันไม่ควรสวนล้างยาฆ่า Sperm 

หรอืยาสอด (จตพุล ศรสีมบรูณ์ 2547) ปัจจบุนัการรายงาน

ผลจะใช้ Low หรือ High Grade SIL มากกว่า Class1-5 

ซึ่งวิธีที่ท�าการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ได้แก่ 1) การ

ตรวจทางเซลล์วทิยา หรอืแพปเสมยีร์ โดยวธิ ีLiquid Based 

Pap Smear เป็นการตรวจหาเซลล์ทีผ่ดิปกตหิรอืเซลล์มะเรง็

จากเซลล์ขูดปากมดลูกท่ีมีประสิทธิภาพสูง และ 2) การ

ตรวจหาเชือ้เอชพวีชีนดิความเสีย่งสงู (High Risk HPV DNA 

Test) จากเซลล์ขดูปากมดลกู การตรวจคดักรองมะเรง็ปาก

มดลกูอย่างสม�า่เสมอ จะท�าให้ตรวจพบมะเรง็ได้ตัง้แต่ระยะ

เริม่แรก ซึง่สามารถรกัษาให้หายขาดได้ ปัจจบุนัมเีทคโนโลยี

ที่มีประสิทธิภาพสูง ในการตรวจหาการติดเชื้อเอชพีวี ชนิด

ความเสี่ยงสูง และเมื่อใช้ร่วมกับการตรวจทางเซลล์วิทยาที่

มีคุณภาพ ท�าให้สามารถลดอัตราการเกิดและเสียชีวิต จาก

มะเร็งปากมดลูกได้มากกว่าร้อยละ 90 (ทีมงาน Siam-

health.net 2557)สถานการณ์โรคมะเร็งปากมดลูก เป็น

ปัญหาที่ส�าคัญและเป็นนโยบายเร่งรัดระดับจังหวัด ของ

จงัหวดัอ�านาจเจรญิ ผลการด�าเนนิงานตรวจคดักรองมะเรง็

ปากมดลูก ในสตรีกลุ่มเป้าหมายที่มีอายุ 30-60 ปี จ�านวน 

77,066 คน มีผลงานสะสมจากวันที่ 1 ตุลาคม 2552 ถึง 

30 กันยายน 2557 (5 ปี) จ�านวน 59,251 คน คิดเป็นร้อย

ละ 76.88 พบผิดปกติ จ�านวน 450 คน คิดเป็น 759.48 ต่อ

ประชากรหญิงแสนคน พบว่า มีผู้เสียชีวิตจากมะเร็งปาก

มดลูก ตั้งแต่ปี 2553-2556 จ�านวน 16, 11, 13 และ18 

รายตามล�าดบั คดิเป็นอตัราตาย 4.3, 2.96, 3.48 และ 4.82 

ต่อแสนประชากร (สถาบันมะเร็งแห่งชาติ 2557) ผลการ

ด�าเนินงานตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ในสตรีกลุ่มเป้า

หมายที่มีอายุ 30-60 ปี ในอ�าเภอเสนางคนิคม ทั้งหมด

จ�านวน 7,799 คน ผลการด�าเนินงานสะสมปี 2553-2557 

รวมสะสม จ�านวน 5,247 คดิเป็นร้อยละ 67.28 พบผดิปกติ 

จ�านวน 52 คน คิดเป็น 991.04  ต่อประชากรหญิงแสนคน 

ผูป่้วยใหม่ร้อยละ 0.99 (สถาบนัมะเรง็แห่งชาต ิ2557) และ

จากผลการด�าเนินงานคัดกรองมะเร็งปากมดลูก พบว่าร้อย

ละของผลการด�าเนนิงานตรวจคดักรองมะเรง็ปากมดลกูใน

สตรีกลุ่มเป้าหมาย ในอ�าเภอเสนางคนิคมไม่ผ่านเกณฑ์เป้า

หมายการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ของกระทรวง

สาธารณสุขคือต�่ากว่าร้อยละ 80 (ส�านักงานสาธารณสุข

อ�าเภอเสนางคนคิม 2557) จากการวเิคราะห์ปัญหาจากการ

ท�าสนทนากลุ่ม และถอดบทเรียนการท�างานร่วมกันของ

คณะกรรมการ คดักรองมะเรง็ปากมดลกู อ�าเภอเสนางคนคิม 

พบว่า เกิดจากขาดบุคลากรผู้ให้บริการ ขาดทักษะในการ

ให้บริการ งบประมาณที่ล่าช้า และมีจ�ากัด การบริหารขาด

การประสานงานที่เป็นรูปธรรม ไม่มีแรงจูงในในการท�างาน 

ผู้รับบริการขาดความรู้ ความตระหนัก เกิดความอับอายที่

จะมาตรวจคัดกรอง ทั้งนี้เนื่องจากกระบวนการการท�างาน

ยังคงใช ้วิธีการท�างานแบบงานประจ�าคือเจ ้าหน้าที่

สาธารณสุขในแต่ละพื้นที่ มีหน้าที่ให้บริการ ตรวจคัดกรอง

สตรีกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่รับผิดชอบ ซ่ึงเป็นสาเหตุท�าให้

สตรกีลุม่เป้าหมายเกดิความอาย ในการเข้ารบัการตรวจคดั

กรองมะเร็งปากมดลูก ท�าให้ผลการด�าเนินงานตรวจคัด

กรองมะเร็งปากมดลูกระดับอ�าเภอ ต�่ากว่าเกณฑ์เป้าหมาย

ของกระทรวงสาธารณสขุ  สอดคล้องกบัการศกึษาของกรม

อนามยั กระทรวงสาธารณสุข (2557)  ทีพ่บว่าสาเหตทุีส่ตรี

ไทยไปตรวจคัดกรองโรคมะเร็งปากมดลูกน้อย ส่วนใหญ่ 

เกิดจากความอาย การด�าเนินงานเพื่อลดความอายในสตรี

กลุม่เป้าหมายทีผ่่านมาทีไ่ด้ผลด ีท�าให้สตรกีลุม่เป้าหมายมา
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รบับรกิารมากขึน้ ได้แก่ การเชญิผูต้รวจคดักรองมะเรง็ปาก

มดลูก จากหน่วยงานอื่นมาให้บริการ ซึ่งไม่สามารถท�าได้

บ่อยครั้งนักเนื่องจากขาดงบประมาณและภาระงานที่มาก

ของเจ้าหน้าทีท่ีร่บัเชญิมาตรวจคดักรองมะเรง็ปากมดลูกจงึ

น�าไปสู่การวิจัยในครั้งนี้คือทีมสหวิชาชีพข้ามพื้นที่สามารถ

ท�าให้มีผู้รับบริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกเพิ่มมาก

ขึ้น และลดปัญหาการเชิญเจ้าหน้าที่ต่างหน่วยงานมาตรวจ

ได้ระบบการบริหารข้ามสายงาน (Cross Functional 

Management หรือ CFM) เป็นรูปแบบหนึ่งของการสร้าง

ทมีงาน เป็นการท�างานร่วมกนัมกีารประสานบทบาทหน้าที่ 

ความรับผิดชอบเพื่อไปสู่เป้าหมายเดียวกันคือความส�าเร็จ

ของงาน การท�างานเป็นทีมต้องอาศัยปฏิสัมพันธ์ต่อกัน ใน

การสื่อสารการประสานงาน การช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน 

เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการท�างานกิจกรรม บางอย่าง

ต้องการการท�างานเป็นกลุ่ม ปัจจุบันได้น�าระบบงานดัง

กล่าว เข้ามาช่วยให้การท�างานบรรลุเป้าหมาย  หรือที่เรียก

ว่า ทีมงานข้ามสายงาน Cross Functional Team หรือ 

CFT เป็นการไขว้หน้าท่ีโดยทีมงานแบบไขว้หน้าท่ี (สุเมธ 

งามกนก    2549) ซึ่งผู้วิจัยน�ามาประยุกต์ใช้กับการวิจัยเชิง

ปฏิบัติการ โดยใช้วงจรตามแนวคิดของ Kemmis and Mc 

Taggart (Kemmis, S. and McTaggart R, 2000) คือการ

วางแผน (Plan) การปฏบิตั ิ(Action) การสงัเกต (Observa-

tion) และการสะท้อนกลับ (Reflecting) สุดท้ายคือการ

ปรบัปรงุแผน (Re-planning) เพือ่น�าไปปฏบิตัจินกว่าจะได้

รูปแบบการปฏิบัติงานท่ีเหมาะสมและพึงพอใจได้ทีมสห

วิชาชีพที่มีประสิทธิภาพช่วยให้การท�างานบรรลุเป้าหมาย 

ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะท�าการวิจัยรูปแบบการ

ด�าเนนิงานโดยทมีสหวชิาชพีข้ามพืน้ที ่ในการตรวจคดักรอง

มะเร็งปากมดลูกในสตรีกลุ่มเป้าหมายอ�าเภอเสนางคนิคม 

จังหวัดอ�านาจเจริญ เพื่อเป็นกลไกส�าคัญที่จะท�าให้ การ

ด�าเนินงานตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในสตรีกลุ่มเป้า

หมาย บรรลุวัตถุประสงค์ความอายลดลงและจ�านวนผู้มา

รับบริการเพิ่มขึ้น ตามยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข  

และการประเมนิประสทิธผิล จะท�าให้ผูว้จิยัทราบถงึ ปัญหา 

อุปสรรคต่างๆ เพื่อน�าข้อมูลที่ได้มาวางแผนแก้ไข และเป็น

ประโยชน์ต่อการปรบัปรงุพฒันา กระบวนการตรวจคดักรอง

มะเร็งปากมดลูกในสตรีกลุ่มเป้าหมายของทีมสหวิชาชีพ

อ�า เภอเสนางคนิคม จั งหวัดอ�านาจเจริญให ้บรรลุ

วัตถุประสงค์ของงานต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

 1. เพื่อศึกษาบริบทและสภาพปัญหาการด�าเนิน

งานโดยทมีสหวชิาชพีข้ามพืน้ที ่ในการตรวจคดักรองมะเรง็

ปากมดลูกในสตรกีลุ่มเป้าหมาย อ�าเภอเสนางคนคิม จงัหวดั

อ�านาจเจริญ

 2. เพื่อพัฒนาการด�าเนินงานโดยทีมสหวิชาชีพ

ข้ามพืน้ที ่ในการตรวจคัดกรองมะเรง็ปากมดลูกในสตรกีลุม่

เป้าหมาย อ�าเภอเสนางคนิคม จังหวัดอ�านาจเจริญ

 3. เพื่อศึกษาผลของการด�าเนินงานโดยทีมสห

วิชาชีพข้ามพื้นที่ ในการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกใน

สตรกีลุ่มเป้าหมาย อ�าเภอเสนางคนคิม จงัหวดัอ�านาจเจรญิ

 4. เพือ่ศกึษาปัจจยัความส�าเรจ็ ตามกระบวนการ

ด�าเนนิงานของทมีสหวชิาชพีข้ามพืน้ที ่ในการตรวจคดักรอง

มะเร็งปากมดลูกในสตรีกลุ่มเป้าหมาย อ�าเภอเสนางคนิคม 

จังหวัดอ�านาจเจริญ

วิธีด�าเนินการวิจัย

 ประชากร

 ประชากร ได้แก่ ผู้เกีย่วข้องโดยตรงกบัการด�าเนนิ

งานตรวจคดักรองมะเรง็ปากมดลูก ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่

สาธารณสุข ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต�าบล ในอ�าเภอเสนางคนิคม จังหวัดอ�านาจเจริญ จ�านวน 

19 คน และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ที่ปฏิบัติงานในโรง

พยาบาลเสนางคนิคม จังหวัดอ�านาจเจริญ จ�านวน 5 คน 

และ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ สตรีกลุ่มเป้าหมาย ที่อาศัย

อยูใ่นเขต อ.เสนาง  คนคิม จ.อ�านาจเจรญิ ทัง้หมดทีม่าตรวจ

คัดกรองมะเรง็ปากมดลูกกบัทมีสหวชิาชีพ ในระหว่าง เดอืน     

มีนาคม–พฤษภาคม 2558

 กลุ่มตัวอย่าง

 กลุ่มตัวอย่าง โดยผู้วิจัยได้คัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง

แบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling)  ได้แก่  1) กลุม่

เจ้าหน้าทีส่าธารณสุข ผู้เกีย่วข้องโดยตรงกบัการด�าเนนิงาน

ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก  เพื่อเข้าสู่กระบวนการวิจัย

เชิงคุณภาพ ได้แก่ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขสายวิชาชีพ และผู้

เกี่ยวข้องกับการด�าเนินงานตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก 

ในสตรกีลุ่มเป้าหมาย ทีป่ฏิบตังิานในโรงพยาบาลส่งเสรมิสขุ

ภาพต�าบล ในเขตอ�าเภอเสนางคนิคม จ�านวน 19 คน และ 

เจ้าหน้าทีส่าธารณสุขผู้เกีย่วข้องกบัการด�าเนนิงานตรวจคดั

กรองมะเรง็ปากมดลูกในสตรกีลุ่มเป้าหมาย ทีป่ฏิบตังิานใน
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โรงพยาบาลเสนางคนิคม จ�านวน 5 คน รวมทั้งหมด 24 คน 

2) กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สตรีกลุ่มเป้า หมายในการคัด

กรองผู้ให้ข้อมูลส�าคัญ (Key Informants) ในการสอบถาม

ความพงึพอใจในการตรวจคดักรองมะเรง็ปากมดลกูในสตรี

กลุ่มเป้าหมาย จากสตรีกลุ่มเป้าหมาย ท่ีอาศัยอยู่ในเขต

อ�าเภอเสนาง  คนคิม จงัหวดัอ�านาจเจรญิ ทีส่มคัรใจมาตรวจ

คดักรองมะเรง็ปากมดลกูกบัทมีสหวชิาชพีในระหว่าง เดอืน 

มีนาคม–พฤษภาคม 2558 จ�านวน 70 คน ได้มาจาก สูตร

สดัส่วนประชากรการด�าเนนิการวจิยัและเกบ็รวบรวมข้อมลู

ระยะที่ 1: ขั้นวางแผน (Planning)

 1. ผลการศึกษาบริบทและสภาพปัญหาการ

ด�าเนินงาน

 2.  จดักระบวนการเพือ่การพฒันาการด�าเนนิงาน

  - ก�าหนดโครงสร้างและบทบาทหน้าที่

  - รูปแบบการด�าเนินงาน

ระยะที่ 2: ขั้นปฏิบัติการ (Action)

 3.  การจัดกิจกรรมที่ได้จากขั้นการวางแผน

  - การพัฒนาทีมในการบริหารจัดการ

  - การสื่อสาร

  - การคัดกรองและเฝ้าระวัง

  - การพัฒนาและสร้างองค์ความรู้

ระยะที่ 3: ขั้นการสังเกต (Observation)

 4.  การนิเทศ ติดตาม การด�าเนินงาน

 5.  สนับสนุนการด�าเนินงาน

 6.  การประเมินผล

  - การมีส่วนร่วมของทีมสหวิชาชีพ

  - การท�างานเป็นทีมของทีมสหวิชาชีพ

  - ความพึงพอใจของสตรีกลุ่มเป้าหมาย

  - ผลการด�าเนินงานตามเกณฑ์เป้าหมายของ

กระทรวงสาธารณสุข

ระยะที่ 4 :ขั้นสะท้อนผล (Reflection)

 7.  การจัดประชุมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้

 8.  วิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคในการด�าเนินงาน 

และวางแผนแก้ไขปัญหา

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

 1. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ ใช้

แนวค�าถามในการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) 

และการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion)

 2. เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ

ประกอบด้วย

  2.1 แบบสอบถามการมีส่วนร่วม และการ

ท�างานเป็นทมีของสหวชิาชพีข้ามพืน้ทีใ่นการตรวจคดักรอง

มะเร็งปากมดลูกในสตรีกลุ่มเป้าหมาย อ�าเภอเสนางคนิคม 

จังหวัดอ�านาจเจริญ

  2.2  แบบสอบถามการท�างานเป็นทีมของสห

วิชาชีพข้ามพื้นที่ในการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกใน

สตรกีลุ่มเป้าหมาย อ�าเภอเสนางคนคิม จงัหวดัอ�านาจเจรญิ

  2.3  แบบสอบถามความพงึพอใจของสตรกีลุม่

เป้าหมายที่สมัครใจ มาตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกกับ

ทีมสหวิชาชีพอ�าเภอเสนางคนิคม จังหวัดอ�านาจเจริญ

 คุณภาพของเครื่องมือ

 ความเที่ยงตรง (Validity) แบบสัมภาษณ์เชิงลึก 

การสนทนากลุม่ และเครือ่งมอืในการเกบ็ข้อมลูเชงิปรมิาณ 

เครื่องมือที่ใช้จะมีการปรับปรุงเครื่องมือโดยน�าเสนอ

อาจารย์ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญ จ�านวน 3 ท่าน เพื่อตรวจ

สอบความตรงเชิงเนื้อหา รูปแบบ และความเหมาะสม 

ของภาษาก่อนน�าไปใช้กับกลุ ่มตัวอย่างความเช่ือมั่น  

(Reliability) น�าเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ

มาท�าการทดสอบคุณภาพของเครื่องมือ (Try Out) โดยน�า

แบบสอบถามไปทดลองใช้กับ สตรีกลุ ่มเป้าหมายที่มี

ลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มผู้ให้ข้อมูลส�าคัญ คือสตรีกลุ่ม 

เป้าหมายทีอ่าศยัอยูใ่นอ�าเภอชานมุาน จงัหวดัอ�านาจเจรญิ 

จ�านวน 30 คน เพื่อน�ามาวิเคราะห์และคัดเลือกข้อค�าถาม

ที่เหมาะสมในการวิจัยในครั้งนี้ ซึ่งต้องมีความแม่นย�า  

วัดกี่ครั้ งก็ เหมือนเดิม คงที่  ถ ้าไม ่มีอะไรมากระทบ  

การหาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม ใช้สัมประสิทธ์ิ 

แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Cofficient) 

(เกียรติสุดา ศรีสุข 2552) ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.85, 

0.90 และ 0.92 ตามล�าดับ และได้ตรวจสอบข้อมูล 

เชิงคุณภาพโดยใช้การตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า  

(Triangulation Technique)

การวิเคราะห์ข้อมูล

 1. ข้อมลูเชงิคณุภาพ วเิคราะห์ข้อมลูเชงิคณุภาพ  

โดยใช้การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content Analysis) น�า

ข้อมูลมาจัดหมวดหมู่วิเคราะห์และพิจารณาเชิงเหตุผล

พร้อมทั้งสรุปประเด็น เขียนตามกระบวนการ  ที่เกิดการ

เปล่ียนแปลงในการด�าเนินงานตรวจคัดกรองมะเร็งปาก

มดลูก

 2. ข้อมูลเชิงปริมาณโดยใช้  สถิติเชิงพรรณนา 

(Descriptive Statistics) วิเคราะห์ข้อมูลทางคุณลักษณะ

ของกลุม่เป้าหมาย ได้แก่ การแจกแจงความถี ่ค่าร้อยละ ค่า

เฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
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สรุปผลการวิจัย

 

 จากการศกึษาเรือ่งรปูแบบการด�าเนนิงานโดยทมี

สหวิชาชีพข้ามพื้นที่ ในการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก

ในสตรีกลุ ่มเป ้าหมาย อ�าเภอเสนางคนิคม จังหวัด

อ�านาจเจริญ สรุปผลได้เป็น 2 ระยะ ดังนี้

ระยะที่ 1 การพัฒนารูปแบบการด�าเนินงาน

 1. การพัฒนารูปแบบการด�าเนินงานโดยทีม  

สหวิชาชีพข้ามพื้นที่ ในการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก

ในสตรีกลุ ่มเป ้าหมาย อ�าเภอเสนางคนิคม จังหวัด

อ�านาจเจริญ  ได้รูปแบบการด�าเนินงานโดยทีม สหวิชาชีพ

ข้ามพืน้ที ่ในการตรวจคดักรองมะเรง็ปากมดลกูในสตรกีลุ่ม

เป้าหมาย อ�าเภอเสนางคนิคม จังหวัดอ�านาจเจริญ ได้จาก

ผลการจัดประชุมกลุ่มทีมสหวิชาชีพ อ�าเภอเสนางคนิคม 

จังหวัดอ�านาจเจริญ ประกอบด้วย

  1.1 โครงสร้างคณะกรรมการคัดกรองมะเร็ง

ปากมดลูก อ�าเภอเสนางคนิคม จังหวัดอ�านาจเจริญ 

ประกอบด้วยผูท้ีร่บัผดิชอบหลกัในระดบั โรงพยาบาลชุมชน 

(รพ.ชุมชน) ส�านักงานสาธารณสุขอ�าเภอ (สสอ.) และโรง

พยาบาลส่งเสรมิสขุภาพต�าบล (รพ.สต.) บทบาทหน้าทีห่ลกั

ของคณะกรรมการได้แก่ การสื่อสารและประชาสัมพันธ์ให้

แก่กลุ่มเป้าหมายโดยผู้รับผิดชอบหลัก ได้แก่ Pcu/รพ.สต. 

การคัดกรองให้ค�าปรึกษาผู้รับผิดชอบหลักได้แก่ รพ.ชุมชน 

ฝ่ายเวชกรรม/รพ.สต. โดยมี รพ.สต.ในพื้นที่เป็นผู้อ�านวย

ความสะดวก ในการประสานงานกับกลุ่มเป้าหมายและ

สถานทีใ่นการคดักรอง และการประเมนิผลและการจดัการ

ความรู้ ผู้รับผิดชอบหลักได้แก่ รพ.ชุมชน ฝ่ายเวชกรรม/

สสอ./รพ.สต.

  1.2 รปูแบบการด�าเนนิงานโดยทมีสหวชิาชพี

ข้ามพืน้ที ่ในการตรวจคดักรองมะเรง็ปากมดลกูในสตรกีลุ่ม

เป้าหมาย อ�าเภอเสนางคนคิม จงัหวดัอ�านาจเจรญิ เพ่ือเป็น

แนวทาง ในการด�าเนินงานคัดกรองมะเร็งปากมดลูก 

ประกอบด้วยกลยุทธ์หลัก 4 กลยุทธ์ ได้แก่ การพัฒนาทีม 

ในการบรหิารจดัการคดักรองและเฝ้าระวงัมะเรง็ปากมดลกู 

การสื่อสารการด�าเนินการคัดกรองและเฝ้าระวังมะเร็งปาก

มดลูกกลุ่มเป้าหมาย การคัดกรองและเฝ้าระวังมะเร็งปาก

มดลูก และการพัฒนาและสร้างองค์ความรู้ในการคัดกรอง

มะเร็งปากมดลูก 6 กิจกรรมหลัก ได้แก่ การจัดโครงสร้าง

และแต่งตัง้คณะกรรมการคดักรองมะเรง็ปากมดลกูโดยทมี

สหวิชาชีพ พัฒนาทีม (คณะกรรมการระดับอ�าเภอและ

ต�าบล) ในการด�าเนินการ คัดกรองและเฝ้าระวังมะเร็งปาก

มดลูก การชี้แจงการด�าเนินงานโดยทีมสหวิชาชีพ (คณะ

กรรมการระดบัอ�าเภอและต�าบล) ในเรือ่งการด�าเนนิการคดั

กรองและเฝ้าระวงัมะเร็งปากมดลกู การสรา้งความเข้มแขง็

เพือ่เสรมิพลังด้านจติใจกบั กลุ่มเป้าหมาย โดยกระบวนการ 

มส่ีวนร่วมของครอบครวัและชมุชน การคัดกรองมะเรง็ปาก

มดลกูโดยทมีสหวชิาชพีข้ามพืน้ที ่  จดัเวทแีลกเปลีย่นเรยีน

รูก้ารพฒันาและสร้างองค์ความรูใ้นการคดักรองมะเรง็ปาก

มดลูก

ระยะที่ 2 ผลของการด�าเนินงาน

 2. ผลของการด�าเนินงานโดยทีมสหวิชาชีพข้าม

พื้นที่ ในการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในสตรีกลุ่มเป้า

หมาย อ�าเภอเสนางคนิคม จังหวัดอ�านาจเจริญ

  2.1 ระดับการมีส ่วนร่วมต่อรูปแบบการ

ด�าเนนิงานโดยทมีสหวชิาชีพข้ามพืน้ทีใ่นการตรวจคัดกรอง

มะเร็งปากมดลูกในสตรีกลุ่มเป้าหมาย อ�าเภอเสนางคนิคม 

จังหวัดอ�านาจเจริญ ของกลุ่มตัวอย่างในภาพรวมอยู่ใน

ระดับมาก (  = 3.59, S.D. = 0.91) เมื่อพิจารณาเป็นราย

ด้านพบว่าระดับมาก  ได้แก่ การมีส่วนร่วมด้านบุคลากร  

(  = 3.89, S.D.= 0.86) การมีส่วนร่วมด้านวัสดุอุปกรณ์               

(  = 3.69, S.D. = 0.78)  การมีส่วนร่วมด้านการบริหาร

จัดการ   (  = 3.51, S.D.= 0.87) ระดับปานกลาง ได้แก่ 

การมีส่วนร่วมด้านงบประมาณ (  = 2.94, S.D.= 0.91)  

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าข้อที่อยู่ในระดับมากได้แก่ 

ท่านมส่ีวนร่วมก�าหนด เป้าหมาย และทศิทางการพฒันาการ

ตรวจคดักรองมะเรง็ปากมดลกูในสตรกีลุม่เป้าหมาย ท่านมี

ส่วนร่วมก�าหนดแผนการก�ากับติดตาม การตรวจคัดกรอง

มะเร็งปากมดลูกในสตรีกลุ่มเป้าหมาย เช่น วิธีการ ระยะ

เวลา ระดับปานกลางได้แก่ ท่านมีส่วนร่วมก�าหนดแผน

พัฒนาการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในสตรีกลุ่มเป้า

หมาย

  2.2 ระดับการการท�างานเป็นทีมของทีมสห

วชิาชพีอ�าเภอเสนางคนคิม จงัหวดัอ�านาจเจรญิ ในภาพรวม

อยู่ในระดับมาก (  = 3.87, S.D. = 0.73) เมื่อพิจารณาเป็น

รายด้านพบว่า ระดบัมาก  ได้แก่ ด้านการส่งเสรมิการท�างาน

เป็นทีม (  = 4.44, S.D. = 0.65)  ด้านการท�างานแบบ

พหุภาคี (  = 4.00, S.D. = 0.90) ด้านการมีมนุษยสัมพันธ์ 

(  = 3.85, S.D. = 0.58)  ด้านความสามัคคี (  = 3.79, 

S.D.= 0.58)  ด้านการแบ่งปันความรู้ (  = 3.65, S.D.= 

0.64) ด้านการประเมินผลการท�างานเป็นทีม (  = 3.54, 

S.D. = 0.80) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่อยู่ใน

ระดับมาก ได้แก่ ท่านเห็นว่า ทีมสหวิชาชีพช่วยกัน ก�ากับ/

ดูแลและตรวจสอบการปฏิบัติงานร่วมกัน ระดับปานกลาง

ได้แก่ ท่านเห็นว่าทีมสหวิชาชีพมีการทบทวนและประเมิน
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ผลงานทีมอยู่เป็นระยะ

  2.3  ความพึงพอใจส�าหรับผู้รับบริการตรวจ

คัดกรองมะเร็ งปากมดลูกต ่อทีมสหวิชาชีพอ�า เภอ

เสนางคนิคม จังหวัดอ�านาจเจริญ ในภาพรวมอยู่ในระดับ

มาก (  = 4.31, S.D. = 0.64) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน

พบว่า  ระดับมาก ได้แก่ด้านเจ้าหน้าที่/บคุลากร (  = 4.42, 

S.D. = 0.57)  ด้านงบประมาณ (  = 4.13, S.D. = 0.70) 

ด้านวัสดุอุปกรณ์ (  = 4.11, S.D. = 0.63)  ด้านการจัดการ 

(  = 4.39, S.D. = 0.55)

  2.4 ผลการด�าเนินงานคัดกรองมะเร็งปาก

มดลูกต ่อทีมสหวิชาชีพอ�าเภอเสนางคนิคม จังหวัด

อ�านาจเจริญ พบว่า ผลการด�าเนินงานคัดกรองมะเร็งปาก

มดลูกในกลุ่มเป้าหมายผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ตัวชี้วัด QOF 

การจัดบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (QOF 1.3 

ร้อยละสะสมความครอบคลุมการตรวจคัดกรองมะเร็งปาก

มดลูกในสตรี ระดับอ�าเภอเสนางคนิคม)

 3. ปัจจยัความส�าเรจ็ตามกระบวนการด�าเนนิงาน

ของทมีสหวชิาชพีข้ามพืน้ที ่ในการตรวจคดักรองมะเรง็ปาก

มดลูกในสตรีกลุ่มเป้าหมาย อ�าเภอเสนางคนิคม จังหวัด

อ�านาจเจริญ   พบว่า การตรวจจากเจ้าหน้าที่ข้ามเขตพื้นที่

ท�าให้ผูม้ารบับรกิารเพิม่ข้ึน ไม่อายทีจ่ะมาตรวจเพราะไม่ใช่

คนรู้จัก ผลจากการวางแผนที่มีครอบคลุมและค�านึงถึง

บรบิทของพืน้ทีเ่ป็นหลกั และการพฒันาระบบตอบกลบัผล

การตรวจให้รวดเรว็ การจดัทมีบคุลากรทีม่คีวามครอบคลุม 

เช่น Provider/ทีมให้สุขศึกษา/ทีมซักประวัติ ท�าให้การ

ด�าเนนิงานในลกัษณะดงักล่าวสะดวกและเพิม่ผลงานให้แก่

พื้นที่ได้ ท�าให้กลุ่มเป้าหมายได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง และ

พ้ืนทีม่ผีลงานเพิม่ขึน้อย่างชดัเจน นอกจากนีผู้บ้รหิารยงัเล็ง

เห็นถึงความส�าคัญ มีการก�าหนดเป็นนโยบายที่ชัดเจน ต่อ

เนื่อง มีการสนับสนุนงบประมาณเพื่อเป็นขวัญก�าลังใจแก่

บคุลากรมกีารบรหิารจดัการงบประมาณอย่างเพยีงพอและ

เหมาะสม ความร่วมมอืของสมาชิกในทมี มกีารพฒันาความ

รู้ความสามารถของบุคลากร และความตระหนักถึงความ

รุนแรงของโรคในประชาชนกลุ่มเป้าหมาย

อภิปรายผลการวิจัย

 1. บรบิทและสภาพปัญหาของการด�าเนนิงาน ใน

การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ในสตรีกลุ่มเป้าหมาย 

อ�าเภอเสนางคนคิม จงัหวดัอ�านาจเจรญิ พบว่า สถานการณ์

โรคมะเร็งปากมดลูกเป็นปัญหาระดับจังหวัดและเป็น

นโยบายเร่งรัด ของจังหวัดอ�านาจเจริญ และของอ�าเภอ

เสนางคนิคม และพบว่าปัญหาส่วนใหญ่ในการด�าเนินงาน

ด้านการตรวจคดักรองมะเรง็ปากมดลกู สาเหตทุีส่ตรไีทยไป

ตรวจคัดกรองโรคมะเร็งปากมดลูกน้อย  ส่วนใหญ่เกิดจาก

ความอาย สอดคล้องกับการศึกษาของ สุดาฟ้า วงศ์หาริ

มาตย์ (2551) ได้ศึกษาปัญหาและอุปสรรคของการไม่มา

ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในชุมชนที่คัดสรร: ผลการ

ศกึษาพบว่า ปัญหาและอปุสรรคของการไม่มาตรวจคดักรอง

มะเร็งปากมดลูกในสตรีกลุ่มตัวอย่าง จากปัจจัยน�าคือ ขาด

ความรู้เกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันโรคมะเร็งปาก

มดลูก ความอายต่อการมาตรวจ รายได้น้อยและการศึกษา

ต�่า ด้านปัจจัยเอื้อ คือ กังวลเรื่องค่าใช้จ่ายในการรับบริการ 

ไม่มเีวลา และด้านปัจจยัเสรมิคือ การไม่ได้รบัการสนบัสนนุ

จากครอบครวัและญาต ิการไม่ได้รบัข้อมลูข่าวสาร ด้านการ

มาตรวจคัดกรองมะเรง็ปากมดลูก ส่วนกลุ่มเจ้าหน้าทีส่ถานี

อนามัยนั้น พบว่า ปัญหาอุปสรรคต่อการด�าเนินงานตรวจ

คัดกรองมะเร็งปากมดลูก ในสถานีอนามัยศรีปทุม จาก

ปัจจัยน�าคือ ขาดประสบการณ์การท�างาน การยอมรับว่า

สตรมีคีวามอายในการตรวจ ปัจจยัเอือ้คอื ข้อจ�ากดัของการ

ให้ข้อมลูข่าวสาร ปัจจยัเสรมิคอื อตัราการมาตรวจคดักรอง

มะเร็งปากมดลูกต�่าและอัตราการป่วยของประชากรสูง

 2. กระบวนการพัฒนาการด�าเนินงานโดยทีมสห

วิชาชีพข้ามพื้นที่ ในการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกใน

สตรกีลุ่มเป้าหมาย อ�าเภอเสนางคนคิม จงัหวดัอ�านาจเจรญิ 

ผูว้จิยัจงึมคีวามสนใจทีจ่ะท�าการวจิยัการศกึษารปูแบบการ

ด�าเนนิงานโดยทมีสหวชิาชพีข้ามพืน้ที ่ในการตรวจคดักรอง

มะเรง็ปากมดลกูในสตรกีลุม่เป้าหมาย  อ�าเภอเสนางคนคิม 

จังหวัดอ�านาจเจริญ โดยน�าแนวคิด ระบบงานแบบระบบ

การบรหิารข้ามสายงานโดยทมีงานแบบไขว้หน้าที ่ประกอบ

ด้วยสมาชกิทีม่าจากต่างหน่วยบรกิารสุขภาพ ทีอ่ยูใ่นระดับ

การบงัคบับญัชาเท่ากนั แต่มหีน้าทีต่่างกนัมาปฏบิตั ิภารกจิ

การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกร่วมกัน ซึ่งจะก่อให้เกิด

การประสานงานและการร ่วมมือกันของฝ ่ายต ่างๆ  

ที่เกี่ยวข้องดีขึ้น แก้ปัญหาขาดแคลนบุคลากรในการตรวจ

คัดกรองมะเร็งปากมดลูก ด้วยการมีทีมงานที่หมุนเวียนไป

ช่วยตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในวันที่มีการรณรงค์

ตรวจคัดกรอง แก้ปัญหาผู้รบับรกิารยงัมคีวามอาย ด้วยการ

ให้ทีมเจ้าหน้าที่สาธารณสุขต่างพื้นที่ เป็นผู้ให้บริการตรวจ

คัดกรองมะเร็งปากมดลูก แก้ปัญหางบประมาณและวัสดุ

อปุกรณ์ไม่เพยีงพอ ด้วยการทีท่มีงานหมนุเวยีนแลกเปลีย่น

กนัไปตรวจคัดกรองมะเรง็ปากมดลูก สลับพืน้ทีก่นัจงึไม่ต้อง
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จ่ายค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าเดินทางไปราชการ และให้ทีมเจ้า

หน้าที่สาธารณสุข น�าวัสดุอุปกรณ์ในการตรวจคัดกรอง

มะเร็งปากมดลูก มาจากหน่วยงานของตนเองให้หน่วย

บริการที่มีการรณรงค์ยืมใช้ก่อน ดังนั้นการเลือกใช้ ทีมงาน

ไขว้หน้าที ่จงึเป็นวธิกีารทีม่ปีระสทิธภิาพในการระดมบคุคล 

หลากหลายทักษะภายในองค์การให้มาร่วมกันท�างานเพื่อ

แก้ไขปัญหา เข้ามาต่อยอดระบบงานเดมิทีท่�าอยู ่จะช่วยเพิม่

ประสิทธิภาพ ในการแก้ไขปัญหา ทั้งด้านเทคนิคและด้าน

การบริหารจัดการ ช่วยลดปัญหาการท�างานแบบแบ่งเป็น

ฝ่าย เนื่องจากท�างานเฉพาะของตนเอง ท�าให้การประสาน

งานในแนวราบติดขัด เกิดปัญหา ดังนั้น การสร้าง Team 

Work เข้ามาจะช่วยได้ (สุเมธ งามกนก 2549) โดยการน�า

มาประยกุต์ใช้กบัการวจิยัเชงิปฏบิตักิาร ซึง่เป็นกระบวนการ

ทีค้่นหาค�าตอบ หรอืองค์ความรูท้ีจ่ะน�ามาแก้ไขปัญหา หรอื

พัฒนา เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหา การตรวจคัดกรองมะเร็ง

ปากมดลูกในกลุ ่มเป้าหมายในครั้งนี้ โดยผู ้วิจัยหรือผู ้

เกี่ยวข้องสามารถน�าผลที่ได้ ไปใช้ในการท�างานหรือพัฒนา

งานให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยใช้วงจรตามแนวคิดของ 

Kemmis and Mc Taggart คอืการวางแผน การปฏบิตั ิการ

สังเกต และการสะท้อนกลับ (Kemmis,  and McTaggart  

2000)  ได้รปูแบบการด�าเนนิงานโดยทมีสหวชิาชีพข้ามพืน้ที่ 

ในการตรวจคดักรองมะเรง็ปากมดลกูในสตรกีลุม่เป้าหมาย 

อ�าเภอเสนางคนิคม จังหวัดอ�านาจเจริญ ผลการจัดประชุม

กลุม่ทมีสหวชิาชพี อ�าเภอเสนางคนคิม จงัหวดัอ�านาจเจรญิ 

ประกอบด้วย

 1.  การก�าหนดโครงสร้างคณะกรรมการคดักรอง

มะเร็งปากมดลูก อ�าเภอเสนางคนิคม จังหวัดอ�านาจเจริญ 

ประกอบด้วยผูท้ีร่บัผดิชอบหลกัในระดบั โรงพยาบาลชุมชน 

ส�านักงานสาธารณสุขอ�าเภอ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุข

ภาพต�าบล

 2.  บทบาทหน้าที่หลักของคณะกรรมการได้แก่ 

การสือ่สารและประชาสมัพนัธ์ให้แก่กลุม่เป้าหมายโดยผูร้บั

ผิดชอบหลักได้แก่ Pcu/รพ.สต.

 3.  การคัดกรองให้ค�าปรึกษาผู้รับผิดชอบหลัก

ได้แก่ รพ.ชุมชน ฝ่ายเวชกรรม/รพ.สต. โดยมี รพ.สต.ใน

พืน้ทีเ่ป็นผูอ้�านวยความสะดวก ในการประสานงานกบักลุม่

เป้าหมายและสถานที่ในการคัดกรอง

 4.  การประเมนิผลและการจดัการความรู ้ผู้รบัผิด

ชอบหลักได้แก่  รพ.ชุมชน/สสอ./รพ.สต.

 5. รูปแบบการด�าเนินงานโดยทีมสหวิชาชีพข้าม

พื้นที่ ในการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในสตรีกลุ่ม 

เป้าหมาย อ�าเภอเสนางคนิคม จังหวัดอ�านาจเจริญ  เพื่อ

เป็นแนวทางในการด�าเนินงานคัดกรองมะเร็งปากมดลูก 

ประกอบด้วยกลยุทธ์หลัก 4 กลยุทธ์ ได้แก่

 1.  การพัฒนาทีมในการบริหารจัดการคัดกรอง

และเฝ้าระวังมะเร็งปากมดลูก

 2. การสื่อสารการด�าเนินการคัดกรองและเฝ้า

ระวังมะเร็งปากมดลูกกลุ่มเป้าหมาย

 3.  การคัดกรองและเฝ้าระวังมะเร็งปากมดลูก

 4.  การพัฒนาและสร้างองค์ความรู้ ในการคัด

กรองมะเร็งปากมดลูก 6 กิจกรรมหลัก ได้แก่ การจัด

โครงสร้างและแต่งตั้ง คณะกรรมการคัดกรองมะเร็งปาก

มดลูกโดยทีมสหวิชาชีพ พัฒนาทีม (คณะกรรมการระดับ

อ�าเภอและต�าบล) ในการด�าเนินการคัดกรองและเฝ้าระวัง

มะเร็งปากมดลูก การชี้แจงการด�าเนินโดยทีมสหวิชาชีพ 

(คณะกรรมการระดับอ�าเภอและต�าบล) ในเรื่องการด�าเนิน

การคัดกรองและเฝ้าระวังมะเร็งปากมดลูก การสร้างความ

เข้มแข็ง เพื่อเสริมพลังด้านจิตใจกับ กลุ่มเป้าหมาย โดย

กระบวนการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน การคัด

กรองมะเร็งปากมดลูกโดยทีมสหวิชาชีพข้ามพื้นที่ จัดเวที

แลกเปล่ียนเรียนรู้การพัฒนาและสร้างองค์ความรู้ ในการ

คัดกรองมะเร็งปากมดลูก สอดคล้องกับการศึกษาของ 

Wendy Leyden, Michele  and  Geiger (2005) ได้ศกึษา

มะเร็งปากมดลูก ในสตรีด้วยการดูแลสุขภาพที่ครอบคลุม

การเข้าถึง ปัจจัยที่มีส่วนในกระบวนการคัดกรองผลการ

ศึกษาพบว่า เพื่อลดอุบัติการณ์ของโรคมะเร็งปากมดลูก ใน

กลุ่มผู้หญิงที่มีการเข้าถึงการตรวจคัดกรองและการรักษา 

การยดึมัน่ในการตรวจคดักรองมะเรง็ปากมดลกู ควรจะเพ่ิม

ขึน้ นอกจากนีก้ลยทุธ์ในการปรบัปรงุ ความถกูต้องของการ

ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก สามารถตรวจพบก่อนการ

เกิดโรคมะเร็งปากมดลูกได้ และน�าไปทดลองใช้ในพื้นที่

อ�าเภอเสนางคนิคม จังหวัดอ�านาจเจริญ และสอดคล้องกับ

การศึกษาของพิไลรัตน์  บุญวิวัฒน์ (2549) ได้ศึกษาการใช้

กลยุทธ์ทางการตลาด เพื่อส่งเสริมการเข้ารับการตรวจคัด

กรองมะเร็งปากมดลูกของสตรี ต�าบลบ้านแพ้ว จังหวัด

สมุทรสาคร ผลการวิจัยพบว่าสตรีเป้าหมายกลุ่มทดลองมี

ระดบัการรบัรูต้ามโครงสร้างแบบแผน ความเชือ่ด้านสขุภาพ     

เกีย่วกบัมะเรง็ปากมดลูกและระดบัความตัง้ใจในการ เข้ารบั

การตรวจคัดกรองมะเรง็ปากมดลูกอยูใ่นระดบัสูง ในขณะที่

สตรเีป้าหมายกลุม่เปรยีบเทยีบอยูใ่นระดบัปานกลางและมี

ความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ รวมทั้งพบว่า

อัตราการเข้ารับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ของ
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ประชากรในกลุม่ทดลองสงูกว่าในกลุม่เปรยีบเทยีบ ด้วยเช่น

กนั จากผลการประเมนิด้วยตวับ่งช้ีดงักล่าว แสดงให้เหน็ว่า

กลยุทธ์ทางการตลาดสามารถน�ามาประยุกต์ใช้ เพ่ือเพิ่ม

อตัราการเข้ารบัการตรวจคดักรองมะเรง็ปากมดลกู ของสตรี

เป้าหมายได้ จากผลการด�าเนินการดังกล่าว ส่งผลให้

  2.1  ระดับการมีส่วนร่วม ในภาพรวม และ

ระดับการท�างานเป็นทีมในภาพรวมอยู ่ในระดับมาก

สอดคล้องกับการศึกษาของ ปราณี แสงทอง (2553) ได้

ศึกษาการพัฒนาเครือข่ายแบบมีส่วนร่วมในการคัดกรอง

มะเร็งปากมดลูกของสตรีกลุ ่มเสี่ยง อ�าเภอพัฒนานิคม 

จังหวัดลพบุรี ผลการศึกษาพบว่าหลังการทดลอง กลุ่ม

ทดลองมกีารเปลีย่นแปลงเพิม่ขึน้ ด้านการรบัรูเ้รือ่งโรคการ

รับรูโ้อกาสเสีย่งต่อการเกิดโรค การรบัรูค้วามรนุแรงของโรค 

การรับรู้ประโยชน์ของการมารับการตรวจคัดกรอง การรับ

รู้ปัญหาอุปสรรคของการมารับการตรวจคัดกรองและการ

มารับบริการ ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกจากก่อนการ

ทดลอง อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (p < 0.05) มีเครือข่ายผู้

สนับสนุนทางสังคม ให้การสนับสนุนและคอยกระตุ้นเตือน 

ในการมาตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก  ให้ได้เพิ่มมากขึ้น

และโปรแกรมอบรมเชิงปฏิบัติการ สามารถน�าไปประยุกต์

ใช้กับพื้นที่หรือชุมชนอื่นๆที่มีลักษณะประชากร การ

ประกอบอาชีพและการให้บริการที่ใกล้เคียงกัน ในการกระ

ตุน้เตอืนหรือน�าสตรกีลุม่เสีย่งมารบัการตรวจคดักรองมะเรง็

ปากมดลูกต่อไป

  2.2  ความพึงพอใจส�าหรับผู้รับบริการตรวจ

คัดกรองมะเร็งปากมดลูกต ่อทีมสหวิชาชีพ อ�าเภอ

เสนางคนิคม จังหวัดอ�านาจเจริญ ในภาพรวมอยู่ในระดับดี 

สอดคล้องกบัการศกึษาของ แสงเดอืน  พฒันกติ ิ(2554) ได้

ศึกษาการพัฒนาแนวปฏิบัติ ส�าหรับการส่งเสริมบริการ

ตรวจคดักรองมะเรง็ปากมดลกูของสตร ีโรงพยาบาลแม่อาย 

อ�าเภอแม่อาย จงัหวดัเชียงใหม่ ผลการศกึษาพบว่าลกัษณะ

แนวปฏิบัติ ส�าหรับการส่งเสริมบริการตรวจคัดกรองมะเร็ง

ปากมดลูกของสตรี โรงพยาบาลแม่อาย อ�าเภอแม่อาย 

จังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้วยข้อเสนอแนะจ�านวน 24 ข้อ 

จดัเป็น 3 องค์ประกอบ คอื 1) การให้ความรูเ้รือ่งมะเร็งปาก

มดลูก 2) การเสริมสร้างแรงสนับสนุนในชุมชนและ 3) การ

ให้บริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและการเข้าถึง

บรกิาร ส�าหรับความเป็นไปได้ ในการน�าแนวปฏบิตัไิปใช้พบ

ว่ากลุม่ตวัอย่างทกุราย ระบวุ่า แนวปฏบิตัมิคีวามเหมาะสม

กับการน�าไปใช้ในหน่วยงาน มีประสิทธิผลของการใช้แนว

ปฏิบัติและมีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติที่จะน�าไปใช้ใน

หน่วยงานอยู่ในระดับมาก กลุ่มตัวอย่าง 3   ใน 5 ราย ระบุ

ว่าข้อเสนอแนะของแนวปฏบิตั ิมคีวามง่ายในการใช้และการ

ปฏิบัติตามอยู่ในระดับมากและกลุ่มตัวอย่าง 4 ใน 5 ราย 

ระบุว่าข้อเสนอแนะของแนวปฏิบัติมีความชัดเจนและช่วย

ให้ประหยดั ลดต้นทนุ (ด้านก�าลงัคน เวลา และงบประมาณ) 

ในการด�าเนินการป้องกันและควบคุมโรคมะเร็งปากมดลูก

ในระดับมาก และสอดคล้องกับการศึกษาของ นพวรรณ  

นวกุล (2548) ได้ศึกษายุทธศาสตร์การจูงใจ ผู้รับบริการ

ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ในสตรีกลุ่มเป้าหมายของ

สถานบริการสาธารณสุขอ�าเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ผล

การศึกษาพบว่า ภาพรวมปัญหาการมารับบริการตรวจคัด

กรองมะเร็งปากมดลูกในสตรีกลุ่มเป้าหมาย มีปัญหาใน

ระดับน้อย ยุทธศาสตร์การจูงใจผู้รับบริการตรวจคัดกรอง

มะเร็งปากมดลูกในสตรีกลุ่มเป้าหมาย คือยุทธศาสตร์การ

พัฒนาการจัดบริการ ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก การ

เพิม่ประโยชน์และลดค่าใช้จ่าย ยทุธศาสตร์การสร้างโอกาส

ในการเข้าถึงบริการ และยุทธศาสตร์การสร้างเสริม

พฤติกรรม การเฝ้าระวังป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูกที่ถูก

ต้อง

  2.3  อัตราการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกผ่าน

เกณฑ์มาตรฐานผลการด�าเนนิงาน คดักรองมะเรง็ปากมดลกู

ในกลุม่เป้าหมายผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ตวัชีว้ดั QOF การจดั

บรกิารสร้างเสรมิสุขภาพและป้องกนัโรค (QOF 1.3 ร้อยละ

สะสมความครอบคลุม การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก

ในสตรี ระดับอ�าเภอเสนางคนิคมท�าให้สตรีกลุ่มเป้าหมาย

ได้ครบัการคัดกรอง และสามารถป้องกนัการเกดิมะเรง็ปาก

มดลูกได้ สอดคล้องกับการศึกษาของ ปราณี แสงทอง 

(2553) ได้ศึกษาการพัฒนาเครือข่ายแบบมีส่วนร่วมในการ

คัดกรองมะเร็งปากมดลูกของสตรีกลุ ่มเส่ียง อ�าเภอ

พัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ผลการศึกษาพบว่าหลังการ

ทดลอง กลุ่มทดลองมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น ด้านการรับ

รู้เรื่องโรค โอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรค ความรุนแรงของโรค 

ประโยชน์ของการมารับการตรวจคัดกรอง ปัญหาอุปสรรค

ของการมารบัการตรวจคัดกรองและการมารบับรกิารตรวจ

คัดกรองมะเร็งปากมดลูกจากก่อนการทดลอง อย่างมีนัย

ส�าคัญทางสถิติ (p < 0.05)

 3.  ปัจจัยความส�าเร็จ ตามกระบวนการด�าเนิน

งานของทมีสหวชิาชีพข้ามพืน้ที ่ในการตรวจคัดกรองมะเรง็

ปากมดลูกในสตรกีลุ่มเป้าหมาย อ�าเภอเสนางคนคิม จงัหวดั

อ�านาจเจริญ เกิดจากการคัดกรองโดยเจ้าหน้าที่ข้ามเขต

พืน้ที ่โดยมกีารวางแผนทีค่รอบคลุมและค�านงึถงึบรบิทของ
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พื้นที่เป็นหลัก ระบบข้อมูลผลการตรวจมีความรวดเร็ว 

บคุลากรทีร่บัผดิชอบมคีวามรู ้และทกัษะ และได้รบัการดแูล

อย่างทั่วถึง มีการบริหารจัดการงบประมาณอย่างเพียงพอ

และเหมาะสม ผู้บริหารเห็นความส�าคัญ มีการก�าหนดเป็น

นโยบายทีช่ดัเจน มกีารสนบัสนนุงบประมาณ เพือ่เป็นขวญั

ก�าลังใจแก่บุคลากร ความร่วมมือของสมาชิกในทีมสห

วิชาชีพ และความตระหนักถึงความรุนแรงของโรค ในสตรี

กลุ ่มเป้าหมาย ส่งผลให้การด�าเนินการผ่านมาตรฐาน 

สอดคล้องกบัการศกึษาของ สริญิญา  รปูด ี(2553) ได้ศกึษา

การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมพฤติกรรมการรับบริการ

ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ของสตรีกลุ่มเป้าหมายโดย

การมีส่วนร่วมของชุมชนต�าบลบ้านแก้ง อ�าเภอดอนตาล 

จังหวัดมุกดาหาร ผลการศึกษาพบว่ารูปแบบการส่งเสริม

พฤตกิรรม การรบับรกิารตรวจคดักรองมะเรง็ปากมดลกูโดย

การมีส่วนร่วมของชุมชนคือ รูปแบบการให้ความรู้ การ

ประชาสัมพันธ์ การกระตุ้นเตือนและการตรวจคัดกรอง

มะเร็งปากมดลูก โดยพยาบาลหรือเจ้าหน้าที่จากเครือข่าย

ต่างพื้นที่ ผลการด�าเนินงานพบว่า สตรีกลุ่มเป้าหมาย มี

ความรูเ้กีย่วกบัโรคมะเรง็ปากมดลกูในระดบัมากเพิม่ขึน้จาก

ร้อยละ 3.9 ก่อนการให้ความรู้ เป็นร้อยละ 71.3 และอัตรา

ความครอบคลมุการตรวจคดักรองมะเรง็ปากมดลกูของสตรี

กลุ่มเป้าหมายเพิ่มขึ้นจาก ร้อยละ 58.5 เป็นร้อยละ 100

ข้อเสนอแนะ

 1. ผลจากการใช้รูปแบบ การด�าเนินงานโดยทีม

สห-วชิาชพีข้ามพืน้ที ่ในการตรวจคดักรองมะเรง็ปากมดลกู 

ในสตรีกลุ ่มเป ้าหมาย อ�าเภอเสนางคนิคม จังหวัด

อ�านาจเจรญิ ท�าให้เกดิโครงสร้างคณะท�างาน มกีารก�าหนด

บทบาท และแนวทาง ในการคดักรองมะเรง็-ปากมดลกูของ

อ�าเภอ ประกอบด้วย 8 กิจกรรมหลัก 4 กลยุทธ์ ได้แก่ การ

พฒันาทมีในการบรหิารจดัการคดักรองและเฝ้าระวงัมะเรง็

ปากมดลกู การสือ่สารการด�าเนนิการคดักรอง และเฝ้าระวงั

มะเร็งปากมดลูกกลุ่มเป้าหมายการคัดกรองและเฝ้าระวัง

มะเร็งปากมดลูก และการพัฒนา และสร้างองค์ความรู้ใน

การคดักรองมะเรง็ปากมดลกู ท�าให้สตรกีลุม่เป้าหมายทีม่า

รับบริการเพิ่มขึ้น จากผลการด�าเนินงานควรมีการน�ารูป

แบบดังกล่าวมาก�าหนดเป็นแนวทาง ในการด�าเนินงานที่

ชัดเจนและเป็นรูปธรรม

 2. ส่งเสริมการด�าเนินงาน โดยทีมงานแบบไขว้

หน้าที่ ช่วยแก้ปัญหา ขาดแคลนบุคลากรในการตรวจคัด

กรองมะเรง็ปากมดลกู ด้วยการมทีมีงานทีห่มนุเวยีนไปช่วย

ตรวจคดักรองมะเรง็ปากมดลูกในวนัทีม่กีารรณรงค์ตรวจคดั

กรอง แก้ปัญหาผูร้บับรกิารยงัมคีวามอาย ด้วยการให้ทมีเจ้า

หน้าที่สาธารณสุขต่างพื้นที่ เป็นผู้ให้บริการตรวจคัดกรอง

มะเรง็ปากมดลกู แก้ปัญหางบประมาณและวสัดอุปุกรณ์ไม่

เพยีงพอ ด้วยการทีท่มีงานหมนุเวยีนแลกเปล่ียนกนัไปตรวจ

คัดกรองมะเร็งปากมดลูก และให้ทีมเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 

น�าวัสดุอุปกรณ์ในการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก มา

จากหน่วยงานของตนเองให้หน่วยบรกิารทีม่กีารรณรงค์ยมื

ใช้ก่อน ดังนั้นการเลือกใช้ ทีมงานไขว้หน้าที่ จึงเป็นวิธีการ

ที่มีประสิทธิภาพในการระดมบุคคล หลากหลายทักษะ

ภายในองค์การให้มาร่วมกันท�างานเพื่อแก้ไขปัญหา

 3. ความชดัเจนครอบคลมุของโครงสร้าง และรปู

แบบการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ของสตรีกลุ่มเป้าหมาย

มีความสอดคล้องกับบริบทพื้นที่ ท�าให้ผู้บริหารเห็นความ

ส�าคัญ ดงันัน้ผู้บรหิารควรให้ความส�าคัญในการสนบัสนนุรปู

แบบฯ มีการก�าหนดเป็นนโยบายที่ชัดเจน ต่อเนื่อง มีการ

สนับสนุนงบประมาณเพื่อเป็นขวัญก�าลังใจแก่บุคลากร  

มีการบริหารจัดการงบประมาณอย่างเพียงพอและ 

เหมาะสม
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