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ผลของการพัฒนาระบบการดูแลผู้มารับการตรวจมะเร็งปากมดลูกที่พบเซลล์ผิดปกติ 

เครือข่ายอ าเภอร้องกวาง  

ผู้นิพนธ์:วัชรี ผลมาก พยม.1 ดาว ลือวัฒนานนท์ พบ.2 อุราพร สิงห์เห พยบ.บม.1 

ศรีรัตน์ อินถา พยบ. 1ภารวี ศักดิ์สิทธิ์ พยบ.1 นารีรัตน์ แก้วสทุธิ พยบ.1จุรีรัตน์ เหลี่ยมศรี พยบ.1 
1  กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลร้องกวาง  
2  องค์กรแพทย์ โรงพยาบาลร้องกวาง 

 

บทคัดย่อ 

ความเป็นมา: มะเร็งปากมดลูกเป็นปัญหาสาธารณสุขที่ส าคัญ เน่ืองจากเป็นสาเหตุการเสียชีวิต

อันดับหน่ึงในหญิงไทย จากการด าเนินงานที่ผ่านมาโรงพยาบาลร้องกวางยังไม่มีระบบการดูแล

ติดตามผู้ที่มารับการตรวจมะเร็งปากมดลูกที่พบเซลล์ผิดปกติ ในผู้ที่ตรวจมะเร็งปากมดลูกที่พบ

เซลล์ผิดปกติ ถ้าได้รับการวินิจฉัย รักษาและดูแลอย่างต่อเน่ืองระยะแรกสามารถยืดระยะเวลาให้

ชีวิตยืนยาวข้ึน  

วัตถุประสงค์: เพื่อประเมินประสิทธิภาพของระบบการดูแลผู้มารับการตรวจมะเร็งปากมดลูกที่

พบเซลล์ผิดปกติเปรียบเทียบกับระบบเดิม 

รูปแบบศึกษา: การศึกษาทดลองแบบ Interrupted time design 

สถานที่ศึกษา: โรงพยาบาลร้องกวาง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล อ าเภอร้องกวาง 

วิธีการศึกษา: ศึกษาก่อนและหลังพัฒนาระบบติดตามผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยเซลล์ปากมดลูก

ผิดปกติก่อนพัฒนาระบบ ระหว่างเดือนมกราคม ถึง ธันวาคม 2553 จ านวน 99 คน และหลัง

พัฒนาระบบ ระหว่างเดือนมกราคม ถึง ธันวาคม 2554 จ านวน 39 คน โดยพัฒนารูปแบบของ

ระบบใหม่ประกอบด้วย การข้ึนทะเบียนผู้พบเซลล์ผิดปกติ การส่งต่อเพื่อวินิจฉัยและรักษา การ

แจ้งผลการวินิจฉัยและรักษาให้พื้นที่ผู้รับผิดชอบทราบ และการติดตามดูแลต่อเน่ือง รวบรวม

ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลทางคลินิก ระบบการข้ึนทะเบียน การส่งต่อ การแจ้งข้อมูลการวินิจฉัยการ

รักษาผู้รับผิดชอบในพื้นที่ทราบ และการติดตามดูแลต่อเน่ือง ข้อมูลได้จากแบบสัมภาษณ์ 

วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา  

ผลการศึกษา: ช่วงเวลาก่อนและหลังการพัฒนาระบบ มีผู้ที่ตรวจมะเร็งปากมดลูกที่พบเซลล์

ผิดปกติ จ านวน  99 และ 39 คน เป็นมะเร็งปากมดลูก (ร้อยละ 5.0 และ 2.6) เซลล์ปากมดลูก

ผิดปกติ (ร้อยละ 95.0 และ 97.4) กลุ่มตัวอย่างมีอายุเฉลี่ย 48.4 ปี (SD=8.5) และ 45.1 ปี 

(SD=8.6) ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ต าบลห้วยโรง (ร้อยละ 21.2) และต าบลน้ าเลา  (ร้อยละ 28.2) 

เรียนจบชั้นประถมศึกษา (ร้อยละ 77.8 และ 79.5) เป็นเกษตรกร (ร้อย75.7 และ71.8) รายได้

เฉลี่ ย  3,166.7 บาท  (SD=2,142.8)  และ  4,212.8 บาท  (SD=3,985.2)  ผู้ ป่ วยทราบ

ผลการรักษาเพิ่มข้ึนจากร้อยละ 87.9 เป็น 100 ข้ึนทะเบียนเพิ่มข้ึนจากร้อยละ 0 เป็น 100 ผู้ป่วย

ได้รับการวินิจฉัยและรักษาตามข้ันตอนเพิ่มข้ึนจากร้อยละ 96 เป็น 100 มีการแจ้งผลให้

ผู้รับผิดชอบในพื้นที่ทราบเพิ่มข้ึนจากร้อยละ 0 เป็น 100 มีการติดตามดูแลต่อเน่ืองเพิ่มข้ึนจาก

ร้อยละ 80.8 เป็น 100 
 

สรุปและข้อเสนอแนะ: ระบบการดูแลผู้มารับการตรวจมะเร็งปากมดลูกที่พบเซลล์ผิดปกติ ท า

ให้ผู้มีเซลล์ปากมดลูกผิดปกติได้รับการดูแลต่อเน่ืองและครอบคลุมมากกว่าการดูแลแบบไม่มี

ระบบ 
 

ค าส าคัญ: ระบบการดูแลผู้พบเซลล์ปากมดลูกผิดปกติ มะเร็งปากมดลูก 

 

ความเป็นมา 
 

มะเร็งปากมดลูก เป็นปัญหาสาธารณสุขที่ส าคัญของประเทศไทยเน่ืองจากเป็นสาเหตุ

การเสียชีวิตในหญงิไทยเป็นอันดบัหน่ึง(1-2) เป็นมะเร็งที่พบมากที่สุดในหญิงไทย พบมากใน ช่วง

อายุ 35 - 50 ปี จากสถิติข้อมูลจังหวัดแพร่ อัตราป่วยต่อแสนประชากร ด้วยโรคมะเร็งปากมดลูก
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ในปี 2551-2553 เท่ากับ 71.0, 75.5 และ 64.7 ตามล าดับ อัตราตายเท่ากับ 4.1, 3.8 และ 5.1 

ตามล าดับ (3) ส าหรับของอ าเภอร้องกวางอัตราป่วยต่อแสนประชากรเท่ากับ 14.7, 1.9 และ 

11.3 ตามล าดับ (4)   

จากการด าเนินงานที่ผ่านมาทางโรงพยาบาลร้องกวางยังไม่มีระบบการดูแลตดิตามอย่าง

ต่อเน่ือง ในผู้ที่ตรวจมะเร็งปากมดลูกที่พบเซลล์ผิดปกติ  ถ้าได้รับการวินิจฉัย(5-6)การรักษาและ

ดูแลอย่างต่อเน่ือง ระยะแรกสามารถยืดระยะเวลาให้ชีวิตยืนยาว (7) ท าให้อัตรารอดของผู้ป่วย 5 

ปีหลังรักษาเสร็จสิ้นมีโอกาสรอด ระยะที่ 1 ร้อยละ 80-100 ระยะที่ 2 ร้อยละ 60-70 ระยะที่ 3 

ร้อยละ 40-50 และระยะที่ 4 ร้อยละ 10-30(8) และการเจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็งปากมดลูกยังส่งผล

ให้คุณภาพชีวิตผู้ป่วยลดลง(9) หากผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัยและรักษาล่าช้าท าให้เกิดการลุกลาม

ของโรค ไปยังอวัยวะต่างๆ เช่น ปอด ตับ สมอง กระดูก ต่อมน้ าเหลือง หากลุกลามเข้าสู่ไข

กระดูกจะส่งผลท าให้ผู้ป่วยเสียชีวิตเร็วข้ึนภายใน 8 เดือน(10)   

ผลการด าเนินงานในปี 2553 ผู้ป่วยได้รับการติดตาม 0 ราย (ร้อยละ 0) จ านวนผู้ป่วยที่

ส่งต่อจาก รพ.ร้องกวางจ านวน 95 ราย (ร้อยละ 96.0) ได้รับการตอบกลับจ านวน 10 ราย (ร้อย

ละ 10.5) ขาดหายจากระบบส่งต่อจ านวน 2 ราย (ร้อยละ2.1) ผู้ป่วยที่ไม่ได้รับการดูแลต่อเน่ือง

จ านวน 19 ราย (ร้อยละ19.2) ดังน้ันผู้ศึกษาทั้งในฐานะผู้จัดการรายโรคมะเร็งและผู้ปฏิบัติงาน

ของเครือข่ายอ าเภอร้องกวางเห็นตรงกันว่าควรมีรูปแบบการดูแลผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกและผู้ที่

พบเซลล์ปากมดลูกผิดปกติหลังได้รับการวินิจฉัยให้เป็นแนวทางเดียวกันทั้งเครือข่ายอ าเภอร้อง

กวาง 

 

วิธีการศึกษา 
ได้ท าการศึกษาก่อนและหลังพัฒนาระบบผู้ที่มาตรวจมะเร็งปากมดลูกที่พบเซลล์ปาก

มดลูกผิดปกติอ าเภอร้องกวางก่อนพัฒนาระบบ ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึง ธันวาคม 2553 จ านวน 
99 ราย และหลังพัฒนาระบบตั้งแต่เดือนมกราคม ถึง ธันวาคม 2554 จ านวน 39 ราย โดย
รวบรวมข้อมูลกลุ่มตัวอย่างในเร่ือง อายุ ที่อยู่ การศึกษา อาชีพ รายได้ การทราบผลการรักษา 
การข้ึนทะเบียนเป็นมะเร็งปากมดลูกและทะเบียนเซลล์ปากมดลูกผิดปกติ การส่งต่อไป รพ.แพร่ 
การรักษา การแจ้งข้อมูลให้ผู้รับผิดชอบในพื้นที่ทราบ และการติดตามดูแลต่อเน่ือง ข้อมูลได้
จากแบบสัมภาษณ์ ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
การวิจัยคร้ังน้ีได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรมของโรงพยาบาลแพร่ 
 
ผลการศึกษา 
ข้อมูลทั่วไป 
  ก่อนและหลังการพัฒนาระบบปี 2553 และ 2554 กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาเป็นผู้ที่ตรวจ
มะเร็งปากมดลูกพบเซลล์ผิดปกติ จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพในเครือข่ายโรงพยาบาลร้อง
กวาง โรงพยาบาลแพร่ คลินิกเอกชนและโรงพยาบาลอื่นๆ ทั้งสิ้น 99 และ 39 ราย อายุเฉลี่ย 
48.4 ปี (SD=8.5) และ 45.1 ปี (SD=8.6) อาศัยอยู่ต าบลห้วยโรง (ร้อยละ 21.2) และต าบลน้ า
เลา (ร้อยละ 28.2) เรียนจบชั้นประถมศึกษา (ร้อยละ 77.8 และ 79.5) เป็นเกษตรกร (ร้อยละ 
75.7 และ 71.8) รายได้เฉลี่ย 3,166.7 บาท (SD=2,142.8) และ 4,212.8 บาท 
(SD=3,985.2) ทราบผลการรักษา (ร้อยละ 87.9 และ 100) (ตารางที 1) 
 

ลักษณะทางคลินิก 
            ก่อนและหลังการพัฒนาระบบปี 2553 และ 2554 พบผู้ที่ตรวจมะเร็งปากมดลูกที่พบ
เซลล์ผิดปกติ จ านวน  99 และ 39 ราย ไม่ได้ข้ึนทะเบียน (ร้อยละ 100 และ 0) ได้ข้ึนทะเบียน 
(ร้อยละ 0 และ100 ) เป็นมะเร็งปากมดลูก (ร้อยละ 5.0 และ 2.6) เซลล์ปากมดลกูผิดปกติ (ร้อย
ละ 95.0 และ 97.4) ได้รับการส่งต่อโรงพยาบาลแพร่ (ร้อยละ 96.0 และ 100) ไม่ได้ส่งต่อ ไป
โรงพยาบาลแพร่หรือโรงพยาบาลอื่นเอง (ร้อยละ 4.0 และ 7.7) ได้รับการรักษา (ร้อยละ 41.4 
และ 59.0) ได้รับเฉพาะการวินิจฉัย (ร้อยละ 54.6 และ 41.1) ไม่ได้รับการวินิจฉัยและรักษา 
(ร้อยละ 4.0 และ 0) มีการแจ้งผลการวินิจฉัยและการรักษาให้ผู้รับผิดชอบในพื้นที่ทราบ (ร้อยละ 
0 และ 100) มีการติดตามดูแลต่อเน่ืองไปตามนัด (ร้อยละ 45.5 และ 94.9) ไปไม่ตรงนัด (ร้อย
ละ 35.3 และ 5.1) ไม่ได้รับการดูแลต่อเน่ือง   (ร้อยละ 19.2 และ 0) (ตารางที 2)      
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 ตารางที่ 1 ลักษณะทั่วไปของผู้ตรวจมะเร็งปากมดลูกพบเซลล์ผิดปกติที่ผ่านการ
ติดตามแบบก่อนมีระบบและไม่มีระบบ 
  

ลักษณะ ก่อนมีระบบ มีระบบ 

 จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

อาย ุ(ปี)     

   ≤30 5 3.0 2 5.1 

   31-40 13 13.1 9 23.1 

   41-50 44 44.4 19 48.7 

   51-60 34 34.3 9 23.1 

   ≥61 5 5.0 0  0 

   เฉลี่ย (±SD) 48.4 (±8.5)    45.1 (±8.6) 

ที่อยู ่     

   ต าบลร้องเข็ม 6 6.1 2 5.1 

   ต าบลไผ่โทน 11 11.1 5 12.8 

   ต าบลห้วยโรง 21 21.2 1 2.6 

   ต าบลร้องกวาง 12 12.1 4 10.1 

   ต าบลทุ่งศรี 2 2.0 1 2.6 

   ต าบลแม่ทราย 4 4.0 0 0 

   ต าบลแม่ยางเปี้ยว 4 4.0 3 7.7 

   ต าบลแม่ยางร้อง 8 8.1 3 7.7 

   ต าบลแม่ยางตาล 7 7.1 0 0 

   ต าบลน้ าเลา 5 5.1 11 28.2 

   ต าบลบ้านเวียง 19 19.2 9 23.1 

การศึกษา     

   ไม่ได้เรียน               8 8.1 1 2.6 

   ประถมศึกษา             77 77.8 31 79.5 

   มัธยมศึกษา                                                           12 12.1 6 15.4 

   ปวช./อนุปริญญา/ปริญญาตรี 2 2.2 1 2.6 

อาชีพ     

   ไม่ได้ท างาน      2 2.1 0 0 

   เกษตรกร      75 75.7 28 71.8 

   ค้าขาย   11 11.1 2 5.1 

   รับจ้าง 11 11.1 8 20.5 

   รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 0 0 1 2.6 

รายได้ (บาท)     

   ≤3000 68 68.7 28 71.8 

   3,001-6,000 28 28.3 6 17.9 

   6,001-9,000 1 1.0 1 2.7 

   9,001-12,000 0 0 2 5.1 

   ≥12,001 2 2.0 1 2.6 

   เฉลี่ย (±SD)                         3,166.7  (±2,142.8)   4,212.8    (±3,985.2) 

การทราบผลการรักษา     

   ทราบ 87 87.9 39 100 

   ไม่ทราบ 12 12.1 0            0 
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ตารางที่ 2 ผลการพัฒนาระบบการดูแลผู้ที่ตรวจมะเร็งปากมดลูกพบเซลล์ผิดปกติก่อน

มีระบบและไม่มีระบบ 

 

ลักษณะ ก่อนมีระบบ มีระบบ 

 จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

การข้ึนทะเบียน     

   ข้ึนทะเบียน 0 0 39 100 

   ไม่ข้ึนทะเบียน 99.0 100.0 0 0 

สภาพการข้ึนทะเบียนมะเร็งปากมดลูก     

   ไม่เป็น 94 95.0 38 97.4 

   ระยะที ่0 0 0 0 0 

   ระยะที่ 1 2 2.0 0 0 

   ระยะที่ 2 0 0 1 2.6 

   ระยะที่ 3 0 0 0 0 

   ระยะที่ 4 0 0 0 0 

   ไม่ระบุระยะ 3 3.0 0 0 

ชนิดเซลล์ปากมดลูกผิดปกติ     

   ASC-US 58 58.6 16 41.0 

   ASC-H 6 6.1 1 2.6 

   LSIL 3 3.1 8 20.5 

   HSIL  24 24.2 14 35.9 

   SCC 3 3.0 0 0 

   AGC 4 4.0 0 0 

   Adenocarcinoma 1 1.0 0 0 

การส่งต่อ      

   ส่ง รพ.แพร่ 95 96.0 36 92.3 

   ไม่ได้ส่ง/ไป รพ.แพร่หรือ รพ.อื่นเอง 4 4.0 3 7.7 

การรักษา     

   ได้รับการรักษา 41 41.4 23       59.0 

   ได้รับเฉพาะการวินิจฉัย 54 54.6 16 41.0 

   ไม่ได้รับการวินิจฉัยและรักษา 4 4.0 0 0 

การแจ้งผลให้ผู้รับผิดชอบในพื้นที่ทราบ     

   แจ้ง 0 0 39 100.0 

   ไม่แจ้ง 99 100.0 0 0 

การติดตามดูแลต่อเน่ือง     

   ไปตามนัด 45 45.5 37 94.9 

   ไปไม่ตรงนัด 35 35.3 2 5.1 

   ไม่ไปเลย 19 19.2 0 0 

     

วิจารณ์ 

 ผลการศึกษาน้ีพบว่าการที่ผู้มีเซลล์ปากมดลูกผิดปกติได้รับการติดตามอย่างเป็นระบบ 

ซ่ึงประกอบด้วยการมีทะเบียนผู้พบเซลล์ผิดปกติทุกราย ทั้งในเขตรับผิดชอบของทุกพื้นที่

เครือข่าย และมีทะเบียนรวมทั้งหมดที่ รพ.ร้องกวาง ท าให้ทราบข้อมูลทั่วไปของผู้ป่วย ทราบ

ชนิดเซลล์ที่ผิดปกติ ทราบวันที่ส่งต่อผู้ป่วยไป รพ.แพร่ ทราบการวินิจฉัยการรักษาและวันนัดติด
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ตามที่ได้รับจาก รพ.แพร่ และที่อื่น เป็นต้น ท าให้สามารถติดตามผู้ป่วยให้ไปรับการวินิจฉัยและ

รักษาที่ รพ.แพร่ ตามนัดได้  

 การมีระบบส่งต่อเพื่อการวินิจฉัยและการรักษาที่ชัดเจน เช่น ในรายที่พบเซลล์ผิดปกติ

ชนิด ASCUS จนถึง LSIL ท าให้ผู้ป่วยทราบวันนัดและทราบการวินิจฉัยที่จะได้รับล่วงหน้า ช่วย

ให้ผู้ป่วยไม่ต้องเสียเวลาในการนัดตรวจใหม่ที่ รพ.แพร่ การที่ผู้ป่วยทราบข้อมูลเกี่ยวกับการ

วินิจฉัยหรือการรักษาที่ได้รับก่อนไป รพ.แพร่ ท าให้ผู้ป่วยรู้สึกคลายความวิตกกังวลและเข้าใจ

แผนการวินิจฉัยและการรักษาที่จะได้รับจาก รพ.แพร่ และพร้อมให้ความร่วมมือในเข้ารับการ

รักษาที่ รพ.แพร่ต่อไป การมีระบบการส่งต่อยังช่วยให้ง่ายต่อการติดตามหากผู้ป่วยไม่ไปตาม

วันที่ส่งตัวไปหรือวันที่นัดไว้ ส าหรับผู้ป่วยที่มีเซลล์ผิดปกติระดับ HSIL ข้ึนไปถึงแม้ไม่มีวันนัด

ล่วงหน้าแต่ก็สามารถติดตามได้จากวันที่ส่งต่อและติดตามได้จากข้อมูลการรักษาที่ได้รับจาก 

รพ.แพร่ เป็นต้น 

 การแจ้งข้อมูลการวินิจฉัย การรักษาและวันนัดติดตามให้ผู้รับผิดชอบทราบ ท าให้

ผู้รับผิดชอบในพื้นที่เครือข่ายทราบการวินิจฉัยการรักษาและวันนัดติดตามที่ผู้ป่วยได้รับ เพื่อใช้

วางแผนร่วมกับ รพ.ร้องกวาง และ รพ.แพร่ ให้ผู้ป่วยได้รับการติดตามดูแลอย่างต่อเน่ืองต่อไป 

 การติดตามดแูลต่อเน่ืองโดยการติดตามให้ผู้ป่วยไปรักษาตามวันที่นัดไว้ ส่งผลให้ผู้ป่วย

ได้รับการดูแลต่อเน่ือง แต่ถ้าผู้ป่วยไม่ไปตามนัดผู้รับผิดชอบ รพ. ร้องกวาง จะประสานงานให้

พื้นที่รับผิดชอบน้ันติดตามเพื่อให้ผู้ป่วยได้ไปรักษาตามนัดใหม่ต่อไป ส่งผลให้ผู้ป่วยได้รับการ

รักษาอย่างต่อเน่ือง ไม่หลุดหายจากระบบได้ 

 

สรุปและข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาจะเห็นว่าหลังมีระบบการดูแลผู้พบเซลล์ปากมดลูกผิดปกติ  ซ่ึง

ประกอบด้วย 

ทะเบียนผู้พบเซลล์ปากมดลูกผิดปกต ิการส่งต่อเพื่อการวินิจฉัยและการรักษา การแจ้งข้อมูลการ

วินิจฉัย การรักษาและวันนัดติดตามให้ผู้รับผิดชอบในพื้นที่ทราบ การติดตามดูแลให้ผู้ป่วยได้รับ

การรักษาตามนัด ส่งผลให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลอย่างต่อเน่ืองมากข้ึนและครอบคลุมมากกว่าก่อน

พัฒนาระบบ ควรขยายผลการด าเนินงานสู่โรงพยาบาลชุมชนอื่น ๆ ภายในจังหวัดต่อไป ควรมี

การปรับโปรแกรมการข้ึนทะเบียนเป็นระบบออนไลท์ ที่เครือข่ายสามารถเข้าถึงฐานข้อมูล

เดียวกันได้ และควรเพิ่มสมุดประจ าตัวเพื่อติดตามดูแลผู้ป่วยด้วย  
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