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ชื่อเร่ือง : “ผลของโปรแกรมสขุศกึษาเพ่ือสง่เสริมพฤติกรรมการตรวจเต้านมด้วยตนเอง 
                ของแกนน าสตรี  อ าเภอส าโรง  จงัหวดัอบุลราชธานี” 
ผู้วจัิย : นายณฐัพล   ศรีสงคราม  และคณะ ส านกังานสาธารณสขุอ าเภอส าโรง 

 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา : จากผลการด าเนินงานตรวจคดักรองมะเร็งเต้า
นมในสตรีอายมุากกวา่ 35 ปีขึน้ไปของ ประชาชนอ าเภอส าโรง พบวา่ ในปี พ .ศ.2553 สถิติการมารับ
บริการตรวจคดักรองมะเร็งเต้านมของกลุม่เป้าหมาย 11,310 คน  มารับบริการตรวจคดักรองมะเร็งเต้า
นม 4,723 คน  คิดเป็นร้อยละ 41.76 (ส านกังานสาธารณสขุอ าเภอส าโรง, 2553) และเมื่อน ามาเทียบ
กบัเป้าหมายของกรมอนามยั  ในปีงบประมาณ 2553 ซึ่งก าหนดให้สตรีอาย ุ 35 ปีขึน้ไปผา่นการ
ประเมินทกัษะการตรวจเต้านมด้วยตนเองได้อย่างถกูต้องจากเจ้าหน้าท่ี ร้อยละ 80 (กรมอนามยั, 
2553) พบวา่เป็นจ านวนท่ีน้อยมาก  จากปัญหาดงัท่ีกลา่วมา ผู้ศกึษาจึงสุม่สมัภาษณ์ประชาชนชมุชน
ถนนมิตรสมัพนัธ์ เก่ียวกบัการไมม่ารับบริการตรวจคดักรองมะเร็งเต้านม   พบวา่ ประชาชนสว่นใหญ่
ในพืน้ท่ีมีการประกอบอาชีพท านา  จึงไมม่ีเวลาและไมเ่ห็นความส าคญัของการไปรับบริการตรวจคดั
กรองมะเร็งเต้านม ผู้ศกึษาจึงมีความสนใจท่ีจะหากลวิธีในการสง่เสริมให้มีการตรวจเต้านมด้วยตนเอง
ในกลุม่แกนน าสตรีอ าเภอส าโรง       ท่ีมีอาย ุ35 ปีขึน้ไป จึงได้จดัโปรแกรมสขุศกึษาขึน้ และด าเนินการ
ศกึษากบักลุม่ตวัอย่าง ซึ่งได้แก่ แกนน าสตรี ตวัแทนจากทกุหมูบ้่านในเขตอ าเภอส าโรง หมูบ้่านละ 1 
คน รวมทัง้สิน 108 คน 
 

วัตถุประสงค์ :  
1.วตัถปุระสงค์ทัว่ไป 

เพ่ือศกึษาประสิทธิผลของโปรแกรมสขุศกึษาเพ่ือสง่เสริมพฤติกรรมการตรวจ
เต้านมด้วยตนเองของแกนน าสตรีอ าเภอส าโรง ท่ีมีอายตุัง้แต ่ 35 ปีขึน้ไป โดยเป็นตวัแทนจากทกุ
หมูบ้่านในเขตอ าเภอส าโรง รวม 108 คน 

2. วตัถปุระสงค์เฉพาะ เพ่ือเปรียบเทียบการรับรู้ในประเดน็ ดงัตอ่ไปนี ้

2.1 การรับรู้ความรุนแรงของการป่วยเป็นโรคมะเร็งเต้านม 
2.2 การรับรู้โอกาสเสี่ยงของการป่วยเป็นโรคมะเร็งเต้านม   
2.3 การรับรู้ประสิทธิผลของการตอบสนองในพฤติกรรมการตรวจเต้านมด้วย  
     ตนเอง 
2.4 การรับรู้ความสามารถแห่งตนในพฤติกรรมการตรวจเต้านมด้วยตนเอง

ของ 
     กลุม่สตรีท่ีมีอายตุัง้แต ่20 ปีขึน้ไป ก่อนและหลงัการจดัโปรแกรมสขุศกึษา 
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 วธีิด าเนินงานวจิัย  :  
  - ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่  กลุม่ตวัอย่างท่ีศกึษาในครัง้นีเ้ป็นแกนน าสตรี 
อายตุัง้แต ่35 ปีขึน้ไป ท่ีเป็นตวัแทนจากทกุหมูบ้่านในเขตอ าเภอส าโรง จงัหวดัอบุลราชธานี จ านวน 
108 คน คดัเลือกเข้าร่วมโปรแกรมสขุศกึษาด้วยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 

- เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวจิัย  เคร่ืองมือท่ีใช้เก็บรวบรวมข้อมลูในการศกึษาครัง้นีม้ี 3 
แบบ ซึ่งคณะผู้ศกึษาได้สร้างและพฒันาขึน้จากการศกึษา ต ารา เอกสาร วารสาร งานวิจยัตา่งๆ ท่ี
เก่ียวข้องเพ่ือสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของการศกึษา 

- การวเิคราะห์ข้อมูล  ผู้ วิจยัน าข้อมลูท่ีเก็บรวบรวมได้จากกลุม่ตวัอย่างมาวิเคราะห์ 
ตามระเบียบวิธีทางสถิติซึ่งวิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้เคร่ืองคอมพิวเตอร์ซึ่งผู้ วิจยัได้เรียงล าดบัการวิเคราะห์
ไว้ดงันี ้
การศกึษาครัง้นี ้ ผู้ศกึษาใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมส าเร็จรูป  ในการวิเคราะห์ข้อมลูดงันี ้คือ 

1. สถิติเชิงพรรณนา ( Descriptive Statistics) เพ่ือบรรยายคณุลกัษณะของกลุม่
ตวัอย่าง การรับรู้ความรุนแรงตอ่การป่วยเป็นโรคมะเร็งเต้านม การรับรู้โอกาสเสี่ยงตอ่การป่วยเป็น
โรคมะเร็งเต้านม การรับรู้ประสิทธิผลของการตอบสนองในพฤติกรรมการตรวจเต้านมด้วยตนเอง และ
การรับรู้ความสามารถแห่งตนในพฤติกรรมการตรวจเต้านมด้วยตนเอง คา่สถิติท่ีใช้ได้แก่ คา่ความถ่ี  
คา่ร้อยละ คา่เฉล่ีย  และคา่สว่นเบ่ียงแบนมาตรฐาน 

2. สถิติเชิงอนมุาน ( Inferential Statistics)   เพ่ือเปรียบเทียบการรับรู้ของแกนสตรี
อาย ุอ าเภอส าโรง จงัหวดัอบุลราชธานี ก่อนและหลงัจากการจดัโปรแกรมสขุศกึษาด้วยสถิติ  Paired 
simple        t-test 
 

ผลการศึกษา และอภปิรายผล  : หลงัจากจดัโปรแกรมสขุศกึษาแล้วพบวา่ 
- การรับรู้ความรุนแรงของการป่วยเป็นโรคมะเร็งเต้านมในระดบัสงู ( = 3.67) เมื่อ

แยกพิจารณารายข้อพบวา่ สตรีกลุม่นีร้ับรู้ในระดบัสงู 5 อนัดบัแรกโดยเรียงคะแนนจากมากไปหาน้อย
ในเร่ือง ผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านมท่ีรักษาด้วยเคมีบ าบดัจะท าให้ผมร่วง ผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านมต้อง
เสียเวลาในการรักษานาน ผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านมท่ีรักษาด้วยการฉายแสงจะท าให้ผิวหนงับริเวณนัน้
ไหม้และเกิดแผลอกัเสบได้ง่าย ผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านมจะเสียคา่ใช้จ่ายในการรักษามากและภายหลงั
การผา่ตดัเลาะตอ่มน า้เหลืองออกจะท าให้แขนข้างนัน้ติดเชือ้ได้ง่ายและไมส่ามารถใช้งานได้ตามปกติ 
(  = 4.37 , 4.27 , 4.13 , 4.13 และ 4.03 ตามล าดบั) นอกจากนีย้งัพบวา่ สตรีกลุม่นีร้ับรู้ในระดบัปาน
กลางโดยเรียงล าดบัคะแนนจากมากไปหาน้อยในเร่ืองตอ่ไปนีค้ือ ผู้ป่วยมะเร็งเต้านมทกุรายภายหลงั
การรักษาจะต้องเปลี่ยนอาชีพ ผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านมท่ีรักษาด้วยการผา่ตดัจะท าให้สญูเสียความเป็น
ผู้หญิง และ ผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านมท่ีรักษาด้วยเคมีบ าบดัจะท าให้ปากเป็นแผลทกุราย (  = 3.37  , 
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2.90 และ 2.83 ตามล าดบั) อีกทัง้ยงัพบวา่ สตรีกลุม่นีร้ับรู้ในระดบัต ่าวา่ผู้ป่วยมะเร็งเต้านมทกุรายจะ
มีน า้เหลืองและเลือดไหลออกมาทางหวันม ( = 2.00) 

- การรับรู้โอกาสเสี่ยงตอ่การป่วยเป็นโรคมะเร็งเต้านมพบวา่ ในภาพรวมสตรีกลุม่นี ้
รับรู้โอกาสเสี่ยงตอ่การป่วยเป็นโรคมะเร็งเต้านมในระดบัสงู (  = 3.83) เมื่อแยกพิจารณารายข้อพบวา่ 
สตรีกลุม่นีร้ับรู้ในระดบัสงู 5 อนัดบัแรกโดยเรียงคะแนนจากมากไปหาน้อยในเร่ือง ผู้ ท่ีรับประทาน
อาหารท่ีใช้น า้มนัทอดซ า้และอาหารท่ีมีไขมนัสงูจะมีความเสี่ยงตอ่การเป็นมะเร็งเต้านม ผู้ ท่ีรับประทาน
อาหารปิง้ย่างและรมควนัจะมีความเสี่ยงตอ่การป่วยเป็นมะเร็งเต้านม ผู้ ท่ีมีแมพ่ี่และน้องมีประวตัิป่วย
เป็นโรคมะเร็งเต้านมจะมีความเสี่ยงตอ่การป่วยเป็นโรคมะเร็งเต้านมสงู ผู้ ท่ีกินยาคมุก าเนิดเป็น
เวลานานมีโอกาสเป็นมะเร็งเต้านมและผู้ ท่ีท าศลัยกรรมเต้านมจะมีความเสี่ยงตอ่การเป็นมะเร็งเต้านม
สงู ( = 4.67 , 4.63 , 4.47 , 4.47 และ 4.37 ตามล าดบั) ผลการศกึษาตอ่พบวา่ สตรีกลุม่นีร้ับรู้ในระดบั
ปานกลางโดยเรียงคะแนนจากมากไปหาน้อยในเร่ืองตอ่ไปนีค้ือ  ผู้ ท่ีท างานและออกแรงมากๆจะมี
ความเสี่ยงตอ่การเป็นมะเร็งเต้านม ผู้ ท่ีมีเต้านมขนาดใหญ่จะมีความเสี่ยงตอ่การเป็นมะเร็งเต้านม
มากกวา่ผู้ ท่ีมีเต้านมขนาดเลก็ และความเครียดไมใ่ช่ปัจจยัส าคญัของการเกิดโรคมะเร็งเต้านม  ( = 
3.20 , 3.00 และ 2.93 ตามล าดบั) นอกจากนีย้งัพบวา่ สตรีกลุม่นีร้ับรู้ในระดบัต ่าวา่ ผู้ ท่ีมีความรู้
เก่ียวกบัโรคมะเร็งเต้านมจะช่วยลดความเสี่ยงตอ่การเป็นมะเร็งเต้านม ( = 2.27) 

- การรับรู้ประสิทธิผลของการตอบสนองในพฤติกรรมการตรวจเต้านมด้วยตนเอง
พบวา่ ในภาพรวมสตรีกลุม่นีร้ับรู้ประสิทธิผลของการตอบสนองในพฤติกรรมการตรวจเต้านมด้วย
ตนเองในระดบัสงู(  = 4.51) เมื่อแยกพิจารณารายข้อพบวา่ สตรีกลุม่นีร้ับรู้ในระดบัสงูในทกุข้อโดย
เรียง 5 อนัดบัแรก จากคะแนนมากไปหาน้อยในเร่ือง ตอ่ไปนี ้การตรวจเต้านมด้วยตนเองอย่า
สม ่าเสมอช่วยให้สงัเกตเห็นความผิดปกติของเต้านม  การตรวจเต้านมด้วยตนเองอย่าสม ่าเสมอช่วยให้
เกิดทกัษะในการตรวจเต้านมด้วยตนเองได้ดีย่ิงขึน้  การตรวจเต้านมด้วยตนเองเป็นวิธีท่ีง่าย และ
สะดวก  การตรวจเต้านมด้วยตนเองอย่างสม ่าเสมอช่วยให้คุ้นเคยกบัลกัษณะปกติของเต้านม  การ
ตรวจเต้านมด้วยตนเองอย่าสม ่าเสมอช่วยให้เกิดคุ้นเคยและเป็นสว่นหนึ่งในชีวิตประจ าวนั ( = 4.70  , 
4.63 , 4.57 , 4.57 และ 4.57  ตามล าดบั)  

- การรับรู้ความสามารถของตนเองในพฤติกรรมการตรวจเต้านมด้วยตนเองพบวา่ ใน
ภาพรวมสตรีกลุม่นีร้ับรู้ความสามารถของตนเองในพฤติกรรมการตรวจเต้านมด้วยตนเองในระดบัสงู ( 
= 4.30) เมื่อแยกพิจารณารายข้อพบวา่ สตรีกลุม่นีร้ับรู้ในระดบัสงู 5 อนัดบัแรกโดยเรียงคะแนนจาก
มากไปหาน้อยในเร่ือง  สามารถคล าหาความผิดปกติของเต้านมโดยใช้ 3 นิว้สมัผสั  ตรวจเต้านมด้วย
ตนเองไมใ่ช้เวลามาก  สามารถตรวจเต้านมด้วยตนเองได้ทัง้ 3  ท่า (ขณะอาบน า้,ยืนหน้ากระจก ,นอน
ราบ)  สามารถท่ีจะสงัเกตลกัษณะความผิดปกติของเต้านมทัง้ 2 ข้าง (รอยนนู , บุ๋มของเต้านม)และ
ตรวจเต้านมด้วยตนเองหลงัมีประจ าเดือน  7-14 วนั ( = 4.57  , 4.57  , 4.53  , 4.50 และ 4.43 
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ตามล าดบั) นอกจากนีย้งัพบวา่ สตรีกลุม่นีม้ีการรับรู้ในระดบัปานกลางวา่สตรีทกุคนต้องตรวจเต้านม
ด้วยตนเองตัง้แตเ่ร่ิมมีประจ าเดือน ( = 3.39) 

- เมื่อเปรียบเทียบการรับรู้ของแกนน าสตรีอ าเภอส าโรง ปรากฏวา่ โปรแกรมสขุศกึษา
มีประสิทธิภาพดี ท าให้แกนสตรี  มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดีขึน้ กวา่ก่อนการได้รับโปรแกรมสขุ
ศกึษา คือ กลุม่สตรีรับรู้ความรุนแรงของการป่วยเป็นโรคมะเร็งเต้านม อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ ( p-
value = 0.004) รับรู้โอกาสเสี่ยงของการป่วยเป็นโรคมะเร็งเต้านม รับรู้ประสิทธิผลของการตอบสนอง 
และรับรู้ความสามารถของตนเอง หลงัจากได้รับโปรแกรมสขุศกึษา อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ ( p-
value = < 0.001) 

 
ประโยชน์ท่ีได้รับจากการวจิัย :  

1.แกนน าสตรีอ าเภอส าโรง มีความรู้เก่ียวกบัโรคมะเร็งเต้านม สามารถปฏิบตัิตวั              
ได้อย่างถกูต้องในการป้องกนัโรคมะเร็งเต้านม  และการตรวจเต้านมด้วยตนเอง 

2.เป็นแนวทางให้กบัเจ้าหน้าท่ีสาธารณสขุประยกุต์ใช้เพ่ือแก้ไขปัญหาเก่ียวกบั
พฤติกรรมสขุภาพ ในการป้องกนัมะเร็งเต้านม 

3.เป็นแนวทางในการศกึษาวิจยัในประเดน็อ่ืนท่ีเก่ียวกบัพฤติกรรมสขุภาพ และการ
ป้องกนัตนเองในเร่ืองมะเร็งเต้านม ให้มีประสิทธิภาพมากขึน้ 

4.เพ่ือลดความรุนแรง ลดคา่ใช้จ่ายในการรักษาโรคมะเร็งเต้านมในระยะลกุลามและ
อบุตัิการณ์ของโรคมะเร็งเต้านม 

 


