
 

สรุปบทเรียนการจัดการความรู้ 
เรื่อง การให้วัคซีนใหม่วัคซีนป้องกันมะเรง็ปากมดลูกในเด็กวัยเรียน เขตสุขภาพที่ 9 
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หัวหน้างานโรคติดต่อ กลุ่มพัฒนาวิชาการ 
 

1. หลักการและเหตุผล  
มะเร็งปากมดลูก เป็นมะเร็งที่พบมากเป็น 

อันดับสองในหญิงไทยรองจากมะเร็งเต้านม จาก
ระบบ เฝ้าระวังโรคมะเร็งของประเทศไทย พบว่า
ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ประเทศไทยมีผู้ป่วยมะเร็งปาก
มดลูกรายใหม่ ประมาณ 6,500 รายต่อปีและมีผู้ป่วย
เสียชีวิต จากมะเร็งปากมดลูก ประมาณ 2,000 ราย
ต่อปี โรคนี้ไม่ได้เกิดจากกรรมพันธ์ุ แต่เกิดจาก การติด
เ ช้ื อ ไ ว รั ส ฮิ ว แ ม น  แ ป บ ปิ โ ล ม า  ( Human 
Papillomavirus) หรือเช้ือเอชพีวีชนิดก่อมะเร็งแบบ
ฝังแน่น ซึ่งมีอย่างน้อย 15 สายพันธ์ุล้วนทําให้เซลล์ปากมดลกูเกิดความผิดปกติ และเปลี่ยนแปลงเป็น
เซลล์มะเร็งในที่สุด ในปีงบประมาณ 2560 ประเทศไทยได้มีการนําวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก ชนิด 
2 ได้แก่ สายพันธุ์ สายพันธุ์ 16 และ 18 มาเข้าสู่ระบบแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ในนักเรียนหญิง
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยการให้วัคซีน 2 เข็ม เข็มที่สองห่างจากเข็มแรก 6 เดือน แต่สําหรับผู้ที่มี
อายุ ต้ังแต่ 15 ปีขึ้นไป หรือผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง ควรได้รับวัคซีน 3 เข็ม โดยเข็มแรกห่างจากเข็มที่สอง 
1-2 เดือน และเข็มสุดท้ายห่างจากเข็มแรก 6 เดือน โดยในปีน้ีเป็นการเริ่มขยายการดําเนินการในปีแรก 
โดยก่อนหน้าน้ีได้มีการให้วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกนําร่องในเขตจังหวัดอยุธยามาระยะหน่ึงแล้วในปี 

พ.ศ.2557 โดยพิจารณาความเป็นไปได้ (feasibility) 
ของการให้บริการและบรรจุวัคซีนป้องกันเอชพีวีเข้าสู่
แผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค 

การเปลี่ยนแปลงต่างๆ ดังกล่าวส่งผล
กระทบต่อคุณภาพการให้บริการวัคซีนเป็นอย่างมาก 
เพ่ือเป็นการรักษาระดับความครอบคลุมการได้รับ
วัคซีนในประชากรกลุ่มเป้าหมาย และป้องกันการ
ระบาดของเกิดโรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน ดังน้ัน
บุคลากรผู้รับผิดชอบจะต้องปรับปรุงคุณภาพของ

บริการอยู่เสมอ และปฏิบัติตามมาตรการด้านความปลอดภัยของการให้วัคซีนโดยเคร่งครัด ต้อง
ดําเนินการให้ครอบคลุมประชากรเป้าหมายมากที่สุดและมีความต่อเน่ือง โดยประสานสอดคล้องกับ
แผนงานหรือโครงการด้านสาธารณสุขอ่ืนๆ เช่น งานอนามัยโรงเรียน งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ



อ่ืนๆ ทั้งน้ี เพ่ือให้ทุกงานท่ีเก่ียวข้องมีประสิทธิภาพสูงสุด และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน ดังน้ัน
แผนงานป้องกันโรคด้วยวัคซีน งานโรคติดต่อ กลุ่มพัฒนาวิชาการ สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 
นครราชสีมา จึงดําเนินการถอดบทเรียนการดําเนินงานการให้วัคซีนใหม่วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกใน
เด็กวัยเรียน เขตสุขภาพที่ 9 เพ่ือให้ได้ข้อมูลสําหรับนําไปใช้เป็นแนวทางในการดําเนินงานสําหรับการนํา
วัคซีนใหม่มาใช้ในอนาคตต่อไป   

2. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือพัฒนาการดําเนินงานให้วัคซีนใหม่วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกในเด็กวัยเรียนให้มี

ประสิทธิภาพ 
2. เพ่ือให้ได้ข้อมูลสําหรับนําไปใช้เป็นแนวทางในการดําเนินงานสําหรับการนําวัคซีนใหม่มา

ใช้ในอนาคตต่อไป 
 
3. กระบวนการ ขั้นตอนในการดําเนินงาน 

การดําเนินงานการให้วัคซีนใหม่วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกในเด็กวัยเรียน เขตสุขภาพที่ 9 
สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา ได้มีการเตรียมการในการดําเนินงานการให้วัคซีนใหม่
วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกในเด็กวัยเรียน เขตสุขภาพที่ 9 และได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการ
เพ่ือการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของประชาชนในเขตสุขภาพที่ 9 โดยมีผู้บริหารของหน่วยงานในระดับเขต
และจังหวัดให้การสนับสนุนเห็นความสําคัญ ซึ่งประกอบด้วยผู้รับผิดชอบงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค 
จังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์ จากสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลศูนย์ 
โรงพยาบาลชุมชน สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล เพ่ือให้การ
ดําเนินงานดังกล่าวประสบผลสําเร็จและบรรลุตามวัตถุประสงค์ โดยมีการดําเนินการดังน้ี 

1) จัดทําแผนการจัดการความรู้ ถอดบทเรียนการให้วัคซีนใหม่วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกใน
เด็กวัยเรียน เขตสุขภาพที่ 9 เพ่ือเป็นกรอบในการดําเนินงาน 

2) การเตรียมการและการดําเนินงานให้วัคซีน
ใหม่วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกในเด็กวัยเรียน ใน
กิจกรรม การเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
ศักยภาพเครือข่ายสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค 26-27 
ธันวาคม 2559 ณ โรงแรม อมารี ดอนเมือง กทม. เพ่ือ
รับทราบนโยบายในการดําเนินงาน ทั้งน้ีได้มีการทบทวน
และสรุปผลการประชุมเสนอผู้บริหาร เมื่อ วันที่ 5 
มกราคม 2560  

3) การดําเนินงานระยะแรกในการให้วัคซีนใหม่
วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกในเด็กวัยเรียน ในกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการให้บริการ
วัคซีนใหม่ในงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ใน 4 จังหวัด ของเขตสุขภาพที่ 9 มีวัตถุประสงเพ่ือเพ่ือช้ีแจง
หน่วยบริการให้มีความรู้ความเข้าใจในการดําเนินงาน สามารถดําเนินการให้วัคซีนป้องกันมะเร็งปาก
มดลูกในกลุ่มเป้าหมายได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ ซึ่งรูปแบบในการจัดประชุมเพ่ือเป็นการ
บริหารงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ และเพ่ิมความสะดวกลดระยะเวลาในการเดินทางของผู้เข้าร่วม
ประชุม สามารถดําเนินการถ่ายทอดนโยบายในการดําเนินงานให้วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกลงถึง



เจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่เก่ียวข้องในทุกระดับ จึงได้ดําเนินการจัดการประชุมในทุกจังหวัดของเขตสุขภาพที่ 
9 โดยมีรายละเอียดในการจัดกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการการให้บริการวัคซีนใหม่ในงานสร้าง
เสริมภูมิคุ้มกันโรค ประกอบด้วยผู้เก่ียวข้องกับงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ของ สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัด สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ. โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตําบล จํานวนทั้งสิ้น 860 คน ดังน้ี  

- จังหวัดนครราชสีมา จัดประชุมเมื่อวันที่ 17 ก.พ. 60 ณ ห้องประชุมโรงแรมโคราชโฮเต็ล อ. 
เมือง จังหวัดนครราชสีมา 

- จังหวัดชัยภูมิ จัดประชุมเมื่อวันที่ 20 ก.พ. 60 ณ ห้องประชุมสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
ชัยภูมิ  อ .เมือง จังหวัดชัยภูมิ 

- จังหวัดบุรีรัมย์ จัดประชุมเมื่อวันที่ 27 ก.พ. 60 ณ ห้องประชุมสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
บุรีรัมย์  อ .เมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 

- จังหวัดสุรินทร์ จัดประชุมเมื่อวันที่ 22 ก.พ. 60 ณ ห้องประชุมสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
สุรินทร์ อ .เมือง จังหวัดสุรินทร์ 

โดยมีเน้ือหาในการช้ีแจงประกอบด้วย เรื่องความรู้เก่ียวกับโรคมะเร็งปากมดลูก วัคซีนป้องกัน
มะเร็งปากมดลูก การเตรียมกลุ่มเป้าหมายที่ ต้องได้รับวัคซีน การในการคาดประมาณจํานวน
กลุ่มเป้าหมายที่ต้องได้รับวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก วิธีการเบิกจ่ายวัคซีน และการเก็บดูแลรักษา
วัคซีน การติดตามเฝ้าระวังอาการภายหลังได้รับวัคซีน และการรายงานผลการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกัน
มะเร็งปากมดลูก 

 
 

 
          

 
 

 



4) การติดตามการดําเนินงานการให้บริการวัคซีนใหม่ในงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค เพ่ือให้การ
ดําเนินงานให้วัคซีนป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูกในนักเรียนดําเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้มีการ
ติดตามการดําเนินในระดับพ้ืนที่ จากผลการนิเทศติดตามพบว่า หน่วยบริการในระดับโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตําบลได้มีการสํารวจจํานวนกลุ่มเป้าหมายนักเรียนหญิงช้ัน ป. 5 และส่งข้อมูลต่อให้กับสํานักงาน
สาธารณสุขอําเภอ เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องและ
รวบรวมส่ ง ให้ กั บผู้ รั บผิ ดชอบคลั ง วัคซี นของ
โรงพยาบาลแม่ข่ายสําหรับใช้เป็นข้อมูลในการเบิก
ผ่านระบบ VMI ต่อ ไป ในพ้ืนที่เขตสุขภาพที่ 9 การ 
อนุมั ติการเบิกจ่ายวัคซีนรับผิดชอบโดยกองโรค
ป้องกันด้วยวัคซีน กรมควบคุมโรค ซึ่งรับผิดชอบ
ทั้งสิ้น 8 เขตสุขภาพ คือเขตสุขภาพ 9-12 นอกนั้น
อนุมัติโดยสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
และเน่ืองจากเขตสุขภาพที่ 9 รับผิดชอบโดยกรม
ควบคุมโรคจึงทําให้ง่ายต่อการประสานงาน และในส่วน
ของการเบิกวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกในระบบ VMI พบปัญหาว่าบันทึกข้อมูลการเบิกวัคซีน
ผิดพลาด โดยระบุข้อมูลวัคซีน on hand เท่ากับจํานวนนักเรียนที่ต้องได้รับวัคซีนป้องกันมะเร็งปาก
มดลูก ซึ่งเกิดจากความเข้าใจผิด ตามหลักการบันทึกการเบิกให้ระบุจํานวนนักเรียนหญิงช้ันป.5 และให้
ระบุข้อมูลวัคซีน on hand เป็น 0 ทั้งน้ีผู้รับผิดชอบงานวัคซีนของสคร.9 ได้ดําเนินการประสานกับทาง
กองโรคป้องกันด้วยวัคซีนเพ่ือดําเนินการแก้ไขแล้ว  
 

5) การถอดบทเรียนและสรุปบทเรียนการให้วัคซีนใหม่วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกในเด็กวัย
เรียน โดยบูรณาการในการประชุมคณะกรรมการวัคซีนระดับเขตคร้ังที่ 2 เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 
ณ โรงแรมโคราชโฮเต็ล จ.นครราชสีมา โดยวิเคราะห์ผลการดําเนินงานที่ผ่านมาร่วมกันในภาพเขต พบว่า 
ส่วนใหญ่มีการดําเนินงานได้ครบถ้วนถูกต้องตามแนวทางการให้วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกที่กําหนดไว้ 
สําหรับหน่วยบริการที่ยังดําเนินงานไม่ถูกต้องได้มีการประสานงานกับผู้รับผิดชอบงานวัคซีนของสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดเพ่ือปรับความเข้าในการทํางาน ในระหว่างถัดจากนี้ไปในช่วงปลาย
เดือนสิงหาคมจะเข้าสู่การให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกในนักเรียนหญิง
ช้ัน ป.5 และติดตามการรายงานผลการดําเนินการต่อไป  

 
 



จากการดําเนินงานในการให้วัคซีนใหม่คือวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกในนักเรียนของเขต
สุขภาพที่ 9 น้ัน สิ่งที่ถือว่ามีส่วนสําคัญให้งานดําเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพคือ การสร้างเครือข่ายและ
อาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานเครือข่ายที่เก่ียวข้อง การสื่อสาร การนําเทคโนโลยีของโทรศัพท์มือถือ
มาใช้ให้เป็นประโยชน์ ตลอดจนการสนับสนุนงานต่างๆท่ี สคร.9 จะสามารถช่วยพ้ืนที่ได้ในทั้งแบบเป็น
ทางการ และไม่เป็นทางการ เพ่ือให้การดําเนินงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในเขตสุขภาพที่ 9 มี
ประสิทธิภาพ และสามารถป้องกันโรคติดต่อที่ป้องกันด้วยวัคซีนได้อย่างย่ังยืน 

 

 
 

4. ปัจจัยความสําเร็จ 
สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการดําเนินงานให้วัคซีนใหม่วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกในเด็กวัยเรียน เขต

สุขภาพที่ 9 คือ  
1) ในฐานะผู้ปฏิบัติงานต้องทําความเข้าใจนโยบายและวิธีการดําเนินงานให้มีความเข้าใจอย่าง

แท้จริงก่อนที่จะไปช้ีแจงถ่ายทอดความรู้น้ันให้กับพ้ืนที่ 
2) เมื่อดําเนินการช้ีแจงนโยบายแก่หน่วยบริการในพ้ืนที่แล้วพึงต้องระลึกไว้เสมอว่า ต้องมีการ

ช้ีแจงถ่ายทอดซ้ําเสมอเพราะความสามารถในการรับข้อมูลอาจมีความแตกต่างกัน 
3) การสร้างเครือข่ายในระดับพ้ืนที่ของแต่ละจังหวัดจะช่วยให้การทํางานประสบความสําเร็จ

และมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึงการมีสัมพันธภาพอันดีกับส่วนกลางจะช่วยให้การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
จากหน่วยบริการในเขตรับผิดชอบดําเนินการไปได้ดีและรวดเร็วมากย่ิงขึ้น 

4) การนําเทคโนโลยีมาใช้โดยเฉพาะเทคโนโลยีจากโทรศัพท์มือถือมีความสําคัญและเป็น
เครื่องมือที่ช่วยให้การถ่ายทอดข้อมูล การสื่อสาร และการแก้ไขปัญหาต่างๆท่ีเกิดขึ้นระหว่างการทํางาน
ให้ง่าย และสะดวกรวดเร็วขึ้น แต่ต้องอยู่ในระยะเวลาที่เหมาะสม ไม่เกินเลยจนถึงการรบกวนระยะเวลา
การพักผ่อนของพ้ืนที่ แต่หากพ้ืนที่ต้องการข้อมูลจากเราในฐานะหน่วยงานส่วนภูมิภาคของกรมควบคุม
โรคก็ต้องดําเนินการได้ทันท่วงที และข้อมูลมีความถูกต้องบนหลักการพ้ืนฐานของการดําเนินงาน 

5) การประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มเป้าหมายซึ่งหมายถึงนักเรียนหญิงช้ันป.5 รวมถึงครู และผู้ปกครอง
ก็มีส่วนสําคัญที่จะทําให้การดําเนินงานสําเร็จราบรื่นไปได้ด้วยดี ซึ่งในปัจจุบันน้ีถือว่าการประชาสัมพันธ์
ผ่านทาง Facebook ก็เป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในวงกว้างได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่ประการใด 
นอกเหนือจากการประชาสัมพันธ์ผ่านทางหนังสือราชการ 

6) สิ่งที่สําคัญมากอีกอย่างนึงในการดําเนินงานคือการได้รับการสนับสนุนและเห็นความสําคัญ
จากผู้บริการ  รวมถึงการมี Team work ที่ดี ช่วยทําให้เกิดแรงบันดาลใจและบรรยากาศที่ดีในการทํางาน 



 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

5. ปัญหา/อุปสรรค 
ปัญหาที่พบในระหว่างการดําเนินงานให้วัคซีนใหม่วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกในเด็กวัยเรียน 

เน่ืองจากเป็นวัคซีนใหม่ทําให้อาจมีข้อสงสัยหรือหรือความกังวลใจเกี่ยวกับการเกิดอาการภายหลังได้รับ
วัคซีนของเจ้าหน้าที่ผู้บริการและผู้ปกครอง ซึ่งต้องดําเนินการช้ีแจงเพ่ิมเติมว่าต้ังแต่ปี พ.ศ.2557 ถึง
ปัจจุบันน้ัน ได้มีการให้วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกนําร่องมาแล้วในจังหวัดอยุธยา ซึ่งไม่พบการเกิด
อาการภายหลังได้รับวัคซีนที่รุนแรง ส่วนใหญ่พบเพียงอาการปวดบริเวณท่ีฉีด เพ่ือคลายความวิตกกังวล 
อีกทั้งหากจะให้เกิดความครอบคลุมการให้วัคซีนในกลุ่มเป้าหมาย ส่วนกลางควรมีการส่ือสาร
ประชาสัมพันธ์ในระดับวงกว้างผ่านสื่อโทรทัศน์หรืออาศัยความร่วมมือจากสํานักสื่อสาร กรมควบคุมโรค 
เพ่ือสร้างความเข้าใจให้ผู้ปกครองและเด็กนักเรียนเห็นความสําคัญของการได้รับวัคซีนป้องกันมะเร็งปาก
มดลูก ก็อาจจะช่วยให้การให้วัคซีนของเจ้าหน้าที่ประสบความสําเร็จมากย่ิงขึ้น 

 
 

Boss & Team 

Knowledge 



8. บทสรุปการเรียนรู้และข้อเสนอแนะ 
 การดําเนินงานให้วัคซีนใหม่วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกในเด็กวัยเรียน เขตสุขภาพที่ 9 ถือเป็น

วัคซีนชนิดใหม่ที่นํามาใช้ในเขตสุขภาพที่ 9 แม้จะเคยมีการนําร่องการให้วัคซีนชนิดน้ีในเขตจังหวัดอยุธยา
มาแล้ว แต่ยังคงต้องมีการวางแผนการดําเนินงานและติดตามผลการดําเนินงานของพ้ืนที่เป็นระยะ เพ่ือ
ป้องกันความผิดพลาดและแก้ไขปัญหาได้ทันที ตลอดจนต้องมีการเฝ้าระวังการเกิดอาการภายหลังได้รับ
วัคซีนเอชพีวีด้วย ซึ่งการให้วัคซีนชนิดน้ีน้ันต้องให้ 2 เข็ม เพ่ือประสิทธิภาพในการป้องกันมะเร็งปาก
มดลูก โดยตามหลักการจะเห็นว่ามาตรการแนวทางต่างๆในการดําเนินงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคกําหนด
โดยคณะอนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค และถ่ายทอดนโยบายสู่กองโรคป้องกันด้วยวัคซีน กรม
ควบคุมโรค ส่งต่อมายังหน่วยงานระดับภูมิภาค สํานักงานป้องกันควบคุมโรค และต่อไปยังสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ คลังวัคซีนโรงพยาบาลแม่ข่าย สุดท้ายไปสู่หน่วยบริการที่
ให้บริการฉีดวัคซีน ซึ่งทั้งหมดล้วนต้องดําเนินการร่วมกัน การสร้างเครือข่ายและรักษาเครือข่ายในการ
ทํางานจึงมีความสําคัญเป็นอย่างย่ิง เพ่ือให้การทํางานบรรลุผลตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ อีก
ทั้งยังต้องมีการนําเทคโนโลยีด้านการสื่อสารในรูปแบบ Application ของโทรศัพท์มือถือมาใช้ให้เกิด
ประโยชน์อีกด้วย โดยมีแผนงานป้องกันโรคด้วยวัคซีน งานโรคติดต่อ กลุ่มพัฒนาวิชาการ สํานักงาน
ป้องกันควบคุมโรคที่ 9 เป็นแกนหลักในการดําเนินงาน  

ข้อเสนอแนะ 
 ควรมีการสื่อสารประชาสัมพันธ์เก่ียวกับความรู้เรื่องวัคซีนมะเร็งปากมดลูกในระดับวงกว้างผ่าน

สื่อโทรทัศน์ หรืออาศัยความร่วมมือจากสํานักสื่อสาร กรมควบคุมโรค เพ่ือสร้างความเข้าใจให้ผู้ปกครอง
ครู และเด็กนักเรียนเห็นความสําคัญของการได้รับวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก เพ่ือให้การดําเนินงาน
ของเจ้าหน้าที่ประสบความสําเร็จมากย่ิงขึ้น 
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