
ชื่อเร่ือง : “ ปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์กบัการตรวจมะเร็งปากมดลกูของสตรีอาย ุ30 – 60 ปี 

ต าบลโคกก่อง อ าเภอส าโรง จงัหวดัอบุลราชธานี “ 
 ผู้วจัิย : นางหนเูพียร  มศัยามาศ โรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพต าบลโคกก่อง อ าเภอส าโรง 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา : จงัหวดัอบุลราชธานี พบอตัราการเกิดมะเร็งปากมดลกู
เป็นอนัดบั 4 ของอตัราการป่วยด้วยโรคมะเร็งชนิดตา่งๆ  โดยในปี 2550 อตัราป่วย 11.70  ตอ่แสนประชากร  
ปี 2551  อตัราป่วย 19.38 ตอ่แสนประชากร  ปี 2552 อตัราป่วย 17.99 ตอ่แสนประชากร  และปี 2553 อตัรา
ป่วย  13.58 ตอ่แสนประชากร แตย่งัมีผลการตรวจมะเร็งปากมดลกูยงัต ่ากวา่เกณฑ์  ในปีงบประมาณ  2551 
เป้าหมาย จ านวน  62,866 คน ได้รับการตรวจ  Pap Smear จ านวน  40,018 คน คิดเป็นร้อยละ  63.65 ใน
ปีงบประมาณ  2552 เป้าหมาย จ านวน   61,833 คนได้รับการตรวจ  Pap Smear จ านวน  37,775 คนคิดเป็น
ร้อยละ  61.09 และในปี  2553 อ าเภอส าโรงกลุม่เป้าหมายจ านวน  11,569  คน ได้รับการตรวจ  Pap Smear 
จ านวน  2,731 คน พบเซลล์มะเร็ง 2 คน คิดเป็นอตัราการเกิดมะเร็งปากมดลกู  17.29 ตอ่แสนประชากร  สว่น
ในพืน้ท่ีรับผิดชอบของโรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพต าบลโคกก่อง ปี 2553 มีเป้าหมายสตรีอาย ุ30-60 ปีจ านวน 
764 คน มีผู้มารับการตรวจมะเร็งปากมดลกู จ านวน  245 คน คิดเป็นร้อยละ  32.07 ไมม่ารับการตรวจจ านวน  
519 คน คิดเป็นร้อยละ  67.93 พบเซลล์มะเร็งจ านวน  1 คน คิดเป็นอตัราการเกิดมะเร็งปากมดลกู  29.85 ตอ่
แสนประชากร ซึ่งจ านวนผู้รับการตรวจมะเร็งปากมดลกูยงัต ่ากวา่เป้าหมายของกระทรวงสาธารณสขุมาก  ท า
ให้สตรีสว่นใหญ่ยงัมีโอกาสเสี่ยงตอ่การเกิดโรคมะเร็งปากมดลกูได้  เน่ืองจากไมไ่ด้รับการตรวจมะเร็งปาก
มดลกูตัง้แตย่งัไมป่รากฏอาการ    การท่ีสตรีสว่นใหญ่จะให้ความส าคญักบัการตรวจคดักรองเพ่ือเป็นการ
ป้องกนัการเกิดโรคมะเร็งปากมดลกูนัน้น่าจะขึน้อยู่กบัปัจจยัในหลายด้าน  ดงันัน้  ผู้ วิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะ
ด าเนินการศกึษาเพ่ือหาปัจจยัท่ีมีผลตอ่การตรวจมะเร็งปากมดลกูของสตรี และเพ่ือน าผลการศกึษาในครัง้นีใ้ช้
เป็นรูปแบบในการพฒันาสง่เสริมพฤติกรรมสขุภาพสตรี ให้มารับบริการตรวจคดักรองอย่างตอ่เน่ืองครอบคลมุ
มากขึน้เพ่ือเป็นการป้องกนัโรคมะเร็งปากมดลกูให้ได้ผลดีย่ิงขึน้  ซึ่งจะช่วยลดอตัราการป่วยและตายของสตรี
จากโรคมะเร็งปากมดลกูตอ่ไป 

 
วัตถุประสงค์ของการวจิัย 

1.   เพ่ือศกึษาลกัษณะทางประชากร ได้แก่ อาย ุการศกึษา สถานภาพสมรส อาชีพ รายได้ 
ประวตัิการตัง้ครรภ์ จ านวนบตุร  ประวตัิการคมุก าเนิด  วิธีคมุก าเนิดปัจจบุนั  ประวตัิการเป็นมะเร็งของคนใน
ครอบครัว และการได้รับข้อมลูขา่วสารเร่ืองโรคมะเร็งปากมดลกูของสตรีอายุ 30 – 60 ปี 

2.  เพ่ือศกึษาระดบัความรู้เร่ืองโรคมะเร็งปากมดลกูของสตรีอายุ 30 – 60 ปี 
3.  เพ่ือศกึษาทศันคติตอ่โรคมะเร็งปากมดลกูของสตรีอายุ 30 – 60 ปี 
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4.  เพ่ือศกึษาความสมัพนัธ์ระหวา่งลกัษณะทางประชากร  ความรู้เร่ืองโรคมะเร็งปากมดลกู
และทศันคติตอ่โรคมะเร็งปากมดลกู กบัการตรวจมะเร็งปากมดลกู 
 

ระเบียบวธีิวจิัย 
- รูปแบบการวจิัย เป็นการวิจยัเชิงพรรณนา เพ่ือศกึษาปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์กบัการตรวจ

มะเร็งปากมดลกูของสตรีอาย ุ30 -60 ปี ในพืน้ท่ีต าบลโคกก่อง อ าเภอส าโรง จงัหวดัอบุลราชธานี 
- ประชากรท่ีศึกษา  คือ  สตรีอายุ  30-60 ปี จ านวน  764 คน ในพืน้ท่ีต าบลโคกก่อง  อ าเภอ

ส าโรง จงัหวดัอบุลราชธานี  ระหวา่งวนัท่ี  1 – 31 พฤษภาคม  2554 ใช้สตูรการประมาณคา่สดัสว่น  ได้กลุม่
ตวัอย่างจ านวน  99  คน และท าการสุม่ตวัอย่างแบบแบ่งชัน้  (Stratified Random Sampling) โดยจ านวน
ตวัอย่างท่ีเลือกมาของแตล่ะหมูบ้่านเป็นสดัสว่นกบัจ านวนประชากรทัง้หมด 

- เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวจิัย เป็นแบบสอบถามท่ีผู้ศกึษาพฒันาขึน้เอง ประกอบด้วย  3  สว่น  
คือ สว่นท่ี 1 สอบถามเก่ียวกบัข้อมลูทัว่ไป  สอบถาม ประวตัิบคุคลในครอบครัวหรือญาติท่ีเคยเป็นมะเร็งปาก
มดลกู การได้รับข้อมลูขา่วสารเร่ืองโรคมะเร็งปากมดลกู   และการตรวจคดักรองโรคมะเร็งปากมดลกู    สว่นท่ี  
2  ความรู้เก่ียวกบัโรคมะเร็งปากมดลกู  และสว่นท่ี  3  ทศันคติตอ่โรคมะเร็งปากมดลกู  ประกอบด้วย  3  ด้าน 
คือ ด้านการเกิดโรค ด้านการป้องกนัโรค  และด้านการรักษาโรคมะเร็งปากมดลกู  

- การวเิคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปทางสถิติ   สถิติท่ี
ใช้ คือ สถิติเชิงพรรณนา ( Descriptive Statistics ) ในการแจกแจง  คา่ความถ่ี  ร้อยละ  คา่เฉล่ียสว่นเบ่ียงเบน
มาตรฐาน ใช้สถิติเชิงวิเคราะห์เพ่ือหาความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยัตา่ง ๆ กบัการตรวจมะเร็งปากมดลกู  โดยใช้
การทดสอบทางสถิติด้วยไค-สแคว ์(Chi-Square) ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ = 0.05 

 
ผลการศึกษา 
 - ลักษณะท่ัวไปของกลุ่มตัวอย่าง  กลุม่ตวัอย่างสว่นใหญ่อายรุะหวา่ง   41-45 ปี  ร้อยละ  

23.2  อายนุ้อยสดุ  30 ปี  อายมุากสดุ  60 ปี อายเุฉล่ีย  45 ปี  การศกึษาระดบัประถมศกึษามากท่ีสดุ  ร้อยละ  
86.9   มีสถานภาพสมรสแตง่งานและอยู่ด้วยกนั  ร้อยละ  88.9  สว่นใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม   ร้อยละ  
96.0 อาชีพรับราชการ  / รัฐวิสาหกิจน้อยท่ีสดุเพียงร้อยละ  1.0  รายได้เฉล่ียอยู่ในช่วง ไมเ่กิน 5,000 บาทตอ่
เดือน ร้อยละ 52.5 ประวตัิการตัง้ครรภ์  เคยตัง้ครรภ์ร้อยละ  96.0 และคลอดปกติร้อยละ  83.2 ด้านการมีบตุร  
พบวา่ มีบตุรจ านวน 2 คนมากท่ีสดุ  ร้อยละ  46.3 ประวตัิการเคยคมุก าเนิดร้อยละ  96.0 ไมเ่คยคมุก าเนิดเลย
ร้อยละ  4.0 วิธีคมุก าเนิดท่ีนิยมใช้มากท่ีสดุคือการ ใช้ยาเมด็คมุก าเนิด ร้อยละ  30.5 บคุคลในครอบครัวไมม่ี
ประวตัิการเป็นมะเร็งปากมดลกูร้อยละ 98.0 มีเพียง 2 รายท่ีพบคนในครอบครัวป่วยเป็นมะเร็งปากมดลกูหรือ
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ร้อยละ  2.0 การได้ข้อมลูขา่วสารในเร่ืองโรคมะเร็งปากมดลกูพบวา่  ร้อยละ  94.9 ได้รับข้อมลูขา่วสาร  และ
แหลง่ข้อมลูท่ีได้รับข้อมลูขา่วสารมากท่ีสดุก็คือ  เจ้าหน้าท่ีสาธารณสขุ  ร้อยละ  72.3 รองลงมาคือ  อาสาสมคัร
สาธารณสขุประจ าหมูบ้่าน(อสม.)ร้อยละ 55.30 

 - ความรู้เก่ียวกับโรคมะเร็งปากมดลูก   ระดบัความรู้ของกลุม่ตวัอย่าง สว่นใหญ่มีความ
รู้อยู่ในระดบัปานกลาง  จ านวน 59 คน  คิดเป็นร้อยละ 59.60  คา่เฉล่ียความรู้ของกลุม่ตวัอย่างเท่ากบั 9.28
คะแนน  และสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 2.68  คะแนน 

 - ทัศนคติเก่ียวกับการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งปากมดลูก   ระดบัทศันคติของกลุม่
ตวัอย่าง สว่นใหญ่มีทศันคติอยู่ในระดบัดี จ านวน 66 คน  คิดเป็นร้อยละ 66.70  คา่เฉล่ียทศันคติของกลุม่
ตวัอย่างเท่ากบั 38.95 คะแนน  และสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 7.01 คะแนน 

 - ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้น กับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ท่ีระดบั
ความเช่ือมัน่ 95% ตวัแปรท่ีมีความสมัพนัธ์กบัการตรวจคดักรองมะเร็งปากมดลกูได้แก่ การศกึษา          ( p-
value = 0.042) อาชีพ(p-value < 0.001)  และระดบัทศันคติ(p-value = 0.079)  ตวัแปรท่ีมีความสมัพนัธ์กบั
การตรวจคดักรองมะเร็งปากมดลกูได้แก่ อาย ุสถานภาพ  รายได้  ประวตัิการตัง้ครรภ์  ประวตัิการคมุก าเนิด  
ประวตัิการเป็นโรคมะเร็งของสมาชิกในครอบครัว  และความรู้ 

 
ประโยชน์ท่ีจะได้รับจาการวจิัย 

1. ได้ทราบถึงลกัษณะทัว่ไปทางประชากรของสตรีอาย ุ30 - 60 ปี 
2. ได้ทราบถึงระดบัความรู้เร่ืองโรคมะเร็งปากมดลกูของสตรีอายุ 30 - 60 ปี 
3. ได้ทราบถึงทศันคติท่ีมีตอ่โรคมะเร็งปากมดลกูของสตรีอายุ 30 - 60 ปี 
4. ได้ข้อมลูส าหรับเป็นแนวทางในการสง่เสริมให้สตรีอายุ  30 - 60 ปี ในพืน้ท่ีต าบลโคกก่อง

และพืน้ท่ีอ่ืนมารับการบริการการตรวจมะเร็งปากมดลกูมากขึน้ 
5. ลดอตัราป่วยและตายของสตรีจากโรคมะเร็งปากมดลกู 

 
 
 
 
 
 
 
 


