






 
การจัดการความรู้การบริการคัดกรองโรคที่ส าคัญให้ประชาชน 

ล าดับที่ กิจกรรม วิธีด าเนินการ 
1 การระบุความรู้/บ่งชี้ความรู้ -   แต่งตัง้คณะกรรมการพัฒนาบริการคัดกรองโรคที่ส าคัญให้กับประชาชน  เพื่อก าหนดแนวทางในการพัฒนา

สุขภาพระบบบริการประชาชน  การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ  และการคัดกรองโรค 
รวมถึงพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการให้บริการแบบครบวงจร  ทั้งเครือข่ายภายในและภายนอก 

2 การสร้างและแสวงหาความรู้ -   จัดประชุมคณะกรรมการ 
  -   ก าหนดโรคเบื้องต้นที่จะใช้ในการคัดกรองโรค 
  -   แบ่งให้แต่ละโรงพยาบาลหาข้อมูลแนวทางคัดกรองโรคของแต่ละโรค 
  -   ออกแบบระบบคัดกรองโรค 

3 การจัดท าความรู้ให้เป็นระบบ -   จัดท าแบบคัดกรองโรค Flow chart เกณฑ์ในการคัดกรอง 
  -   ประสานงานกับฝ่ายวิชาการโรงพยาบาลกลาง  สอบถามบริษัท Abstract ในการออกแบบแบบคัดกรอง   

    โรค                           
4 การเข้าถึงความรู้ -   ตรวจสอบอัตราชดเชยของ สปสช. 
  -   ทบทวนแนวทางการคัดกรองโรคแต่ละโรคทั้ง 6 โรค 

5 การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ -   นัดประชุมคณะกรรมการเพ่ือพูดคุยแลกเปลี่ยนระบบคัดกรองของแต่ละโรงพยาบาล รวมถึงจ านวนคนที่คัด
กรองได้ในปีงบประมาณ 2553 

6 การเรยีนรู้ -   โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ แบ่งปันประสบการณ์ความส าเร็จให้กับโรงพยาบาลอ่ืน 
  -   โรงพยาบาลอ่ืนพูดคุยแลกเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติของแต่ละแห่ง เพ่ือวิเคราะห์จุดเด่นจุดด้อย 

7 การประมวลและกลั่นกรอง -   วิเคราะห์ผลที่ได้ กับแนวทางการด าเนินงานและปรับใช้ในแต่ละโรงพยาบาล 
 
 

 

 

 



แบบฟอร์มการจัดตั้งชุมชนนักปฏิบัติ (Community of  Practice:CoP) 
(ตัวช้ีวัดที่ 4.2) 

 
1.  ชื่อกลุ่ม พัฒนาบริการคัดกรองโรคท่ีส าคัญให้กับประชาชน 
    เรื่อง  การพัฒนาบริการคัดกรองโรคที่ส าคัญให้กับประชาชน 
  
2.  สมาชิกกลุ่ม 
 1.  คุณเอ้ือ/ประธานกลุ่ม :   นายชวูิทย์     ประดิษฐบาทุกา ผู้อ านวยการโรงพยาบาลกลาง 
 2.  คุณอ านวย/ผู้จัดการ :  นายพรเทพ แซ่เฮ้ง  หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยชุมชน 
        โรงพยาบาลกลาง 
 3.  คุณกิจ/สมาชิกกลุ่ม  ประกอบด้วย 
  3.1  นายสงวน  โล่ห์จินดารัตน์  นายแพทย์  8 วช. 
        โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ 
  3.2  นางสาวศิริพรรณ ปิติมานะอารี  พยาบาลวิชาชีพ 7 วช. 
        โรงพยาบาลตากสิน 

   3.3  นางสาวฐิติยา ศรีชู   พยาบาลวิชาชีพ 7 วช. 
        โรงพยาบาลตากสิน 

   3.4  นายธีรสันติ์  ตันติเตมิท  นายแพทย์  7 วช. 
        โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ 
  3.5  ร้อยต ารวจตรีหญิงจรรยา  เจนประเสริฐ นายแพทย์  7 วช. 
        โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินุธโร อุทิศ 
  3.6  นางบุญนิศา บวรนันทเดช  พยาบาลวิชาชีพ 7 วช. 
        โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ 
  3.7  นายสมบุญ  รุ่งจิรธนานนท์  นายแพทย์  7 วช. 
        โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ 
  3.8 นางสาวสปันนา ศิริศรีกุล   พยาบาลวิชาชีพ 7 วช. 
        โรงพยาบาลสิรินธร 
  3.9 นางสาวปราณี เลาหพิบูลย์กุล  เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม 6 กองวิชาการ 
  3.10 นางดวงทิพย์ ภมรพล   เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสุขภาพ 6 
        โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินุธโร อุทิศ 
  3.11 นางยุวด ี  ไม้ไหว   เจ้าพนักงานส่งเสริมสุขภาพ 6 
        โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร 
  3.12 นางสาววลัลภา รัตนสวัสดิ ์  นายแพทย์ 5 
        โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ 
  3.13 นางสาวปิ่นทอง เลื่อยงาม  เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสุขภาพ 4 
        โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ 
          -2/ 4.คุณลิขิต/เลขานุการ 
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 4.  คุณลิขิต/เลขานุการ :  นางสาวสมปอง กล่อมขาว พยาบาลวิชาชีพ 8 วช. 
        โรงพยาบาลกลาง 
         
3.  วัตถุประสงค์ 
 1.  เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการด าเนินการพัฒนาบริการคัดกรองโรคที่ส าคัญให้กับประชาชน 
 2.  เพ่ือพัฒนารูปแบบการพัฒนาบริการคัดกรองโรคที่ส าคัญให้กับประชาชน 
 3.  เพ่ือหาแนวทางการปฏิบัติที่เป็นเลิศในการบริการคัดกรองโรคท่ีส าคัญให้กับประชาชน 
 
4.  งบประมาณ 
  

รายการ จ านวนเงิน 
1. โครงการพัฒนาบริการคัดกรองโรคท่ีส าคัญให้กับประชาชน 6,000 บาท 

 
5.  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 5.1  เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนาบริการคัดกรองโรคท่ีส าคัญให้กับประชาชน 
 5.2  เกิดเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในสังกัดส านักการแพทย์ 
 5.3  มีระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพในการบริการคัดกรองโรคท่ีส าคัญให้กับประชาชน 
 
 
       ลงชื่อ...................................................................... 
             (นายชูวิทย์  ประดิษฐบาทุกา) 
                      ผู้อ านวยการโรงพยาบาลกลาง 
 
               วันที่..................................................... 
 
  
 
   

 
         
 
  
 
 
 



ตารางสรุปผลการวิเคราะห์ภารกิจหลักของหน่วยงานเพื่อก าหนดหัวข้อการสร้างชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) 
หน่วยงาน  โรงพยาบาลกลาง 

การวิเคราะห์ภารกิจของหน่วยงานด้วยวิธีการ  SWOT analysis 
กิจกรรม เนื้อหา 

1. หน้าที่/ภารกิจหลักของหน่วยงาน เป็นหน่วยงานที่ท าหน้าที่หลักในการส่งเสริมสุขภาพ  ควบคุม
ป้องกันรักษาและฟ้ืนฟูโรค 
การส่งเสริมสุขภาพประชาชนโดยการคัดกรองโรคท่ีส าคัญ  เพื่อ
สามารถตรวจพบผู้มีความเสี่ยงและผู้เป็นโรค  เพ่ือให้การดูแล
รักษาอย่างมีประสิทธิภาพ 

2. หัวข้อเรื่อง CoP การพัฒนาบริการคัดกรองโรคที่ส าคัญให้ประชาชน 
3. วัตถุประสงค์(ในการจัดตั้ง CoP แต่ละหัวข้อเรื่อง) 1.  เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการด าเนินการพัฒนา 

บริการคัดกรองโรคที่ส าคัญให้กับประชาชน 
2.  เพ่ือพัฒนารูปแบบการพัฒนาบริการคัดกรองโรคที่ส าคัญ 
ให้กับประชาชน 
3.  เพ่ือหาแนวทางการปฏิบัติที่เป็นเลิศในการบริการ 
คัดกรองโรคท่ีส าคัญให้กับประชาชน 

4. องค์ความรู้ที่จ าเป็น 1. การพัฒนาระบบสารสนเทศในการบริการคัดกรองโรคที่ 
ส าคัญให้ประชาชน 
2. การปฏิบัติที่เป็นเลิศในการบริการคัดกรองโรคที่ส าคัญให้ 
ประชาชน 

 
 



แผน/กิจกรรม (Activity  Plan) 

กิจกรรม 
ช่วงเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ     
    หลัก 

สรุปสาระส าคัญท่ีได้จาก 
กิจกรรม 

ตัวช้ีวัด 
ผลส าเร็จ 

ครั้งที่ 1 
-  สมาชิกกลุ่มพบกันครั้งแรก 
 เพ่ือพิจารณาโรคที่จะท าการคัด  
 กรองโรคให้กับประชาชน 
- มอบหมายให้แต่ละโรงพยาบาล 
 ออกแบบระบบคัดกรองโรคที่  
 ส าคัญทั้ง  6 โรคที่คัดเลือก 

 
18 ธันวาคม 

2555 
เวลา 14.00  
- 15.30 น. 

 
รพก. 

 
- สามารถสรุปโรคที่ส าคัญได้ 6 โรค 

 ที่จะท าการคัดกรอง โดยทั้ง 6 โรค 
 นี้จะท าในแบบฟอร์มเดียวกัน ส่วน    
 การคัดกรองโรคอ่ืน ๆ  แล้วแต่     
 บริบทของแต่ละโรงพยาบาล 

 

ครั้งที่ 2 
-  ก าหนดแนวทาง(ข้ันตอน) ของ 
การให้บริการคัดกรองโรคท่ีส าคัญ 
ให้กับประชาชน ทั้ง 6 โรค 
-  มอบหมายให้แต่ละโรงพยาบาล 
น าไปทดลองปฏิบัติ และรายงาน 
ปัญหาในครั้งต่อไป 

 
25 มีนาคม 

2556  
เวลา 14.00  
- 15.30 น. 

 
รพก. 

 
-  เพ่ือให้การคัดกรองโรคท่ีส าคัญ 
เป็นไปตามขั้นตอนและแบบฟอร์ม 
ที่ก าหนด 

 

ครั้งที่ 3 
-  ทุกโรงพยาบาลรายงานการคัด
กรองโรคท่ีส าคัญตามแบบคัดกรอง
ที่สร้างขึ้นและปัญหาจาการทดลอง
ใช้ 
    - ประสานบริษัท Abstract  
เพ่ือ 
ด าเนินการเขียนโปรแกรมการเก็บ
ข้อมูลเชิงคุณภาพของแบบคัดกรอง 

 
20 มิถุนายน 

2556 
เวลา 13.50  
15.30 น.  

 
รพก. 

 
- ได้แบบคัดกรองโรคที่ส าคัญให้กับ     
ประชาชนฉบับปรับปรุงหลังจาก   
น าไปทดลองใช้แล้ว และได้มีการ    
คัดเลือกข้อมูลที่จะจัดเก็บใน   
คอมพิวเตอร์ ตลอดจนแบบรายงาน 
ผลการคัดกรองที่จะเสนอต่อ 
ส านักการแพทย์    

 

ครั้งที่ 4 
-  ให้ทุกโรงพยาบาลส่งแบบรายงาน
การคัดกรองโรคที่ส าคัญให้กอง
วิชาการส านักการแพทย์ 
    - แก้ไขการจัดเก็บข้อมูลการคัด
กรองโรคในระบบคอมพิวเตอร์ของ
โรงพยาบาลในสังกัดส านัก
การแพทย์ 
- จัดท าการจัดการความรู้ (KM) 

 
19 กันยายน 
2556 เวลา 
13.35 – 
15.30 น. 

 
รพก. 

 
- ทุกโรงพยาบาลสามารถด าเนินการ   
คัดกรองโรคที่ส าคัญให้กับ   ประชาชน 
และรายงานการคัดกรอง 
ตามแบบฟอร์มที่สร้างขึ้นตลอดจน   
ได้มีการจัดการความรู้ 
   
      

 

 
 
 



วัตถุประสงค์ 
1.   เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการด าเนินการพัฒนาบริการคัดกรองโรคที่ส าคัญให้กับประชาชน 
2.  เพ่ือพัฒนารูปแบบการพัฒนาบริการคัดกรองโรคที่ส าคัญให้กับประชาชน 
3.  เพ่ือหาแนวทางการปฏิบัติที่เป็นเลิศในการบริการคัดกรองโรคท่ีส าคัญให้กับประชาชน 
4.  เพ่ือให้ประชาชนที่อยู่ในความรับผิดชอบของโรงพยาบาลได้รับการคัดกรองโรคท่ีส าคัญ และได้รับค าแนะน าเกี่ยวกับ
สุขภาพและแจกแผ่นพับความรู้ 

เป้าหมาย 
1.  เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนาบริการคัดกรองโรคท่ีส าคัญให้กับประชาชน 
2.  เกิดเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในสังกัดส านักการแพทย์ 
3.  มีระบบสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพในการบริการคัดกรองโรคท่ีส าคัญให้กับประชาชน 
4.  ร้อยละ 15 ของประชาชนที่โรงพยาบาลรับผิดชอบได้รับการคัดกรองโรคที่ส าคัญ 

 

ผลการด าเนินการไตรมาสที่ 1 
คัดกรองให้แก่ประชาชนทั่วไป เพ่ือสร้างความตะหนักและได้รับค าแนะน าเกี่ยวกับสุขภาพพร้อมแจกแผ่นพับความรู้ท าให้
ประชาชนรับรู้ถึงอันตรายเข้าใจวิธีการปฏิบัติตนเพ่ือป้องกันการเกิดโรคเป้าหมาย คือประชาชนที่ขึ้นทะเบียนหลักประกัน
สุขภาพถ้วนหน้า รวมกับยอดประกันสังคมของโรงพยาบาลกลางเท่ากับ 185,499 คน (จ านวนที่ต้องคัดกรอง 27,825คน)  
จ านวนผู้ขึ้นทะเบียนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 123,893 คน จ านวนผู้ขึ้นทะเบียนประกันสังคม 61,606 คน รวมเป็น
จ านวนประชาชนในความรับผิดชอบทั้งสิ้น 185,499  คน (ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2555) โรคที่ท าการคัดกรอง ได้แก่ 
โรคความดันโลหิตสูง เบาหวาน ภาวะน้ าหนักเกินเกณฑ์ โรคมะเร็งปากมดลูก โรคมะเร็งเต้านม โรคมะเร็งตับ โดยมี
ประชาชนเข้ารับการตรวจคัดกรอง ผลการตรวจคัดกรองพบว่า    

โรคเบาหวาน ปกติ 838 คน ผิดปกติ 373 คน 
โรคความดันโลหิตสูง ปกติ 1,904 คน   ผิดปกติ 340 คน 
ภาวะน้ าหนักเกินเกณฑ์ ปกติ 2,032 คน ผิดปกติ 1,057 คน 
โรคมะเร็งปากมดลูก ปกติ 717 คน ผิดปกติ 39 คน 
โรคมะเร็งเต้านม ปกติ 20 คน   ผิดปกติ 20 คน 
โรคมะเร็งตับ ปกติ 0 คน ผิดปกติ 0 คน 

จ านวนประชาชนที่ได้รับการคัดกรองคิดเป็นร้อยละ 2.34   
ความคืบหน้าโครงการ คิดเป็นร้อยละ 25  
 
    
     

  แบบรายงานความก้าวหน้ารายโครงการ/กิจกรรม 
ส่วนราชการ โรงพยาบาลกลาง  

ชื่อโครงการ/กิจกรรม      โครงการพัฒนาบริการตรวจคัดกรองโรคที่ส าคัญให้กับประชาชน      
ล าดับทีโ่ครงการ/กิจกรรม  88.   (ตามแผน สนพ.)     ล าดับที่  26.  (ตามแผน รพ.) 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 กลุม่งาน / ฝ่าย  กลุ่มงานอนามัยชุมชน          
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ   นางสาวนริศรา  ประเสริฐชัยสกุล โทรศัพท์  02 – 220-8000 ต่อ 10811 , 8035   
ผลการด าเนินงาน 
สถานะของโครงการ   แล้วเสร็จ ยังไม่ได้เริ่มด าเนินการ  ยกเลิก 
 

               ก าลังด าเนินการ               ชะลอ 
 

รายละเอียดการด าเนินงานในไตรมาสนี้  (บอกถึงเป้าหมาย วัตถุประสงค์ วิธีด าเนินการและผล (ถ้ามี) รวมถึง
ความก้าวหน้าของโครงการ (%) 

 

ไตรมาสที่ 1   ต.ค.-ธ.ค. 55 
ไตรมาสที่ 2   ม.ค.-มี.ค. 56 
ไตรมาสที่ 3   เม.ย.-มิ.ย. 56 
ไตรมาสที่ 4   ก.ค.-ก.ย. 56 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการด าเนินการไตรมาสที่ 2 
โรงพยาบาลกลางด าเนินการตรวจคัดกรอง โรคความดันโลหิตสูง เบาหวาน ภาวะน้ าหนักเกินเกณฑ์ โรคมะเร็งปากมดลูก 
โรคมะเร็งเต้านม โรคมะเร็งตับ โดยมีประชาชนเข้ารับการตรวจคัดกรอง ผลการตรวจคัดกรองพบว่า (เดือนมกราคม 2556 
– มีนาคม 2556 ) ดังนี้ 

 
โรคเบาหวาน 

 
ปกติ 1,506 คน 

 
ผิดปกติ 522 คน 

โรคความดันโลหิตสูง ปกติ 9,840 คน   ผิดปกต ิ2,049 คน 
ภาวะน้ าหนักเกินเกณฑ์ ปกติ 3,330 คน ผิดปกติ 1,355 คน 
โรคมะเร็งปากมดลูก ปกติ 1,721 คน ผิดปกติ 59 คน 
โรคมะเร็งเต้านม ปกติ 285 คน   ผิดปกติ 23 คน 
โรคมะเร็งตับ ปกติ 90 คน ผิดปกติ 3 คน 

จ านวนประชาชนที่ได้รับการคัดกรองคิดเป็นร้อยละ 8.41   
ความก้าวหน้าโครงการ ไตรมาสที่ 2 คิดเป็นร้อยละ 50 % 
ผลการด าเนินการไตรมาสที่ 3 
โรงพยาบาลกลางด าเนินการตรวจคัดกรอง โรคความดันโลหิตสูง เบาหวาน ภาวะน้ าหนักเกินเกณฑ์ โรคมะเร็งปากมดลูก 
โรคมะเร็งเต้านม โรคมะเร็งตับ โดยมีประชาชนเข้ารับการตรวจคัดกรอง ผลการตรวจคัดกรองพบว่า (เดือนเมษายน 2556 
– มิถุนายน 2556 ) ดังนี้ 

 
โรคเบาหวาน 

 
ปกติ 1,506 คน 

 
ผิดปกติ 622 คน 

โรคความดันโลหิตสูง ปกติ 18,205 คน   ผิดปกติ 3,652 คน 
ภาวะน้ าหนักเกินเกณฑ์ ปกติ 3,471 คน ผิดปกติ 1,422 คน 
โรคมะเร็งปากมดลูก ปกติ 2,633 คน ผิดปกติ 127 คน 
โรคมะเร็งเต้านม ปกติ 469 คน   ผิดปกติ 30 คน 
โรคมะเร็งตับ ปกติ 147 คน ผิดปกติ 7 คน 

จ านวนประชาชนที่ได้รับการคัดกรอง 25,402 คน 
จ านวนประชาชนที่ได้รับการคัดกรองคิดเป็นร้อยละ 13.69   
ความก้าวหน้าโครงการ ไตรมาสที่ 3 คิดเป็นร้อยละ 75 % 
ผลการด าเนินการไตรมาสที่ 4 
โรงพยาบาลกลางด าเนินการตรวจคัดกรอง โรคความดันโลหิตสูง เบาหวาน ภาวะน้ าหนักเกินเกณฑ์ โรคมะเร็งปากมดลูก 
โรคมะเร็งเต้านม โรคมะเร็งตับ โดยมีประชาชนเข้ารับการตรวจคัดกรอง ผลการตรวจคัดกรองพบว่า (เดือนกรกฎาคม 2556 
– สิงหาคม 2556 ) ดังนี้ 

 
โรคเบาหวาน 

 
ปกติ 1,649 คน 

 
ผิดปกติ  622 คน 

โรคความดันโลหิตสูง ปกติ 25,970 คน   ผิดปกติ 5,318 คน 
ภาวะน้ าหนักเกินเกณฑ์ ปกติ 3,471 คน ผิดปกติ 1,422 คน 
โรคมะเร็งปากมดลูก ปกติ 3,622 คน ผิดปกติ 132 คน 
โรคมะเร็งเต้านม ปกติ  740 คน   ผิดปกติ  44 คน 
โรคมะเร็งตับ ปกติ  251 คน ผิดปกติ 17 คน 

จ านวนประชาชนที่ได้รับการคัดกรอง 34,531 คน 
จ านวนประชาชนที่ได้รับการคัดกรองคิดเป็นร้อยละ 18.62   
ความก้าวหน้าโครงการ ไตรมาสที่ 4 คิดเป็นร้อยละ 100 % 
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