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บทคัดย่อ

Abstract
Breast Self-Examination ( BSE) is one of policy launched by Public health ministry for breast cancer
screening. Key Performance Indicator or KPI showed 80% under criterion of BSE in health service area 1.
Therefore, we aimed to investigate the prevalence of BSE and factors which affected to BSE in Thai female. Samples
are 400 women (30-59 years old) who live in Lampang province and randomized samples by Multi-Stage Random
Sampling method. Data was collected by using structural questionnaires. Descriptive and inferential statistics including
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การตรวจเต้ านมด้ วยตนเองเป็ นหนึ่งในนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขในการคัดกรองมะเร็งเต้ านม ผลการ
ดาเนินงานที่ผ่านมา พบว่ า ข้ อมูลตัวชี้วัดแสดงให้ เห็นว่า การตรวจเต้ านมด้ วยตนเองในเขตบริการสุขภาพที่ 1 ไม่ผ่าน
เกณฑ์ร้อยละ 80 ดังนั้น งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความชุกของพฤติกรรมการตรวจเต้ านมด้ วยตนเองและ
ปั จจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการตรวจเต้ านมด้ วยตนเองของหญิงไทยในจังหวัดลาปาง โดยกลุ่มตัวอย่างเป็ นหญิงไทยที่มี
ภูมิลาเนาและที่อยู่อาศัยภายในจังหวัดลาปาง อายุ 30-59 ปี จานวน 400 คน คัดเลือกโดยการสุ่มตัวอย่ างแบบหลาย
ขั้นตอน เก็บข้ อมูลโดยใช้ แบบสัมภาษณ์มีโครงสร้ าง วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ สถิติเชิงพรรณนา และสถิติเชิงอนุ มาน คือ
Chi-squared test และ Logistic regression analysis น าเสนอค่ า ความสัม พั น ธ์ด้ ว ย Odds ratio (OR) และช่ ว งความ
เชื่อมั่นที่ร้อยละ 95 (95% CI) โดยกาหนดระดับนัยสาคัญทางสถิติท่ี 0.05 ผลการวิจัยพบว่า ความชุกของพฤติกรรมการ
ตรวจเต้ านมด้ วยตนเอง คิดเป็ นร้ อยละ 45.50 ผลการวิเคราะห์แบบพหุลอจิติก พบว่า ปั จจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการตรวจเต้ า
นมด้ วยตนเองอย่ างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p<0.05) ได้ แก่ อายุ 40 – 49 ปี (OR=18.58, 95%CI =6.90 – 50.02) ความรู้
ระดับสูง (OR=6.78, 95%CI =2.68 –17.14) อายุ 50 – 59 ปี (OR=5.18, 95%CI =1.96 – 13.67) ความสะดวกระดับสูง
(OR=3.01, 95%CI =1.02 – 9.18) ความสะดวกระดับปานกลาง (OR=2.95, 95%CI =1.03 – 10.43) การอาศัยอยู่นอกเขต
เทศบาล (OR=2.67, 95%CI =1.52 – 4.72) ความรู้ระดับปานกลาง (OR=1.99, 95%CI =1.18 – 3.35) ดังนั้น บุคลากร
ทางการแพทย์ควรมีการส่งเสริมให้ ความรู้เกี่ยวกับมะเร็งเต้ านมและการตรวจเต้ านมด้ วยตนเองที่ถูกต้ อง โดยเฉพาะใน
กลุ่มสตรีอายุ 30-39 ปี ซึ่งเป็ นวัยทางาน และอยู่ในเขตเทศบาล อาจมีการรณรงค์เชิงรุกในการอบรมให้ ความรู้ในสถานที่
ทางาน/สถานที่ประกอบการ
คาสาคัญ: การตรวจเต้ านมด้ วยตนเอง, มะเร็งเต้ านม, หญิงไทยในจังหวัดลาปาง
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to Chi-squared test together with Logistic regression analysis at 95% confidence interval ( 9 5 % CI) of odd ratio
(OR) were used to analyse the results. The results showed prevalence of BSE was 45.50%. Multivariate analysis
showed factors which significantly affected to BSE are factors such as: 1) age group of 40-49 years old
(OR=18.58, 95%CI =6.90 – 50.02) 2) high level of knowledge (OR=6.78, 95%CI =2.68 –17.14) 3) age
group of 50-59 years old (OR=5.18, 95%CI =1.96 - 13.67) 4) high level of convenience (OR=3.01, 95%CI
=1.02 – 9.18) 5) Intermediate level of convenience ( OR=2.95, 95%CI =1.03 – 10.43) 6) living outside
municipal area (OR=2.67, 95%CI =1.52 – 4.72) 7) Intermediate level of knowledge(OR=1.99, 95%CI =1.18
– 3.35) . Therefore, the healthcare officer should educate women in age group of 30-39 years old who are in
working age and live in municipal area on knowledge of breast cancer and BSE. The campaign can be promoted in
their working place.
Keywords: Breast Self-Examination, Breast cancer, Thai women in Lampang province
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อุบัติการณ์การเกิดมะเร็งเต้ านมพบเป็ นปั ญหาอับดั บหนึ่ งในจั งหวั ดล าปาง ในระหว่ างปี พ.ศ.2551-2555
พบมะเร็งเต้ านมในเพศหญิง 25.6 ต่อประชากรแสนราย(สมเกียรติ ลลิตวงศา และคณะ, 2557) และมีแนวโน้ มเพิ่มขึ้นร้ อย
ละ 3 ต่อปี (ดลสุข พงษ์นิกร และคณะ, 2558) การเจ็บป่ วยในระยะเริ่มแรกจะยังไม่แสดงอาการเจ็บปวดแต่สามารถคลาพบ
ก้ อนเล็กๆที่เต้ านม หากมีระยะของโรคที่รุนแรงขึ้นจะพบในระยะที่ก้อนมะเร็งมีอาการอักเสบและลุกลามไปยังอวัยวะอื่นของ
ร่างกาย ซึ่งเป็ นอาการผิดปกติท่ปี รากฏให้ เห็นชัดเจน(สุรพงษ์ สุภาภรณ์, สรรชัย กาญจนลาภ, และ สุมิตร วงศ์เกียรติขจร,
2543)โรคมะเร็งเต้ านมมีผลกระทบโดยตรงต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย บุคคลในครอบครัว ทั้งทางด้ านคุณภาพชีวิต ความ
มั่นคงของครอบครัว และการสูญเสียทางด้ านเศรษฐกิจ( นรินทร์ วรวุฒิ, 2556)
การป้ องกันการเกิดมะเร็งเต้ านมในระยะลุกลาม สามารถป้ องกันได้ ด้วยการตรวจเต้ านมด้ วยตนเองซึ่ง เป็ นหนึ่ง
ในวิธีการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้ านมที่กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายรณรงค์มากว่ า 10 ปี และมีการจัดทาแผนการ
ป้ องกันและควบคุมโรคมะเร็งแห่ งชาติ (กรมการแพทย์, 2556) และกาหนดแนวทางพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขา
โรคมะเร็ง(คณะกรรมการพัฒนาระบบบริการที่ตอบสนองต่อปัญหาสุขภาพที่สาคัญ, 2556) เนื่องจากการตรวจพบมะเร็ง
เต้ านมในระยะเริ่มต้ นสามารถรักษาให้ หายขาดได้ (นรินทร์ วรวุฒิ, 2556)และผู้ป่วยมีอตั ราการรอดชีพสูง(อาคม ชียวีระ
วัฒนะ, เสาวคนธ์ ศุกรโยธิน, วีรวุฒิ อิ่มสาราญ, และ ธีรวุฒิ คูหะเปรม, 2555)
จากการรายงานผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคมะเร็ง ในเขตบริการสุขภาพที่ 1 ประจาปี
พ.ศ. 2558(คณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขามะเร็ง กรมการแพทย์, 2559) พบว่า ผู้หญิงอายุระหว่าง 30-70 ปี ทา
การตรวจเต้ านมด้ วยตนเองเพียงร้ อยละ 60.59 ซึ่งการตรวจเต้ านมด้ วยตนเองขึ้นอยู่กบั หลายปัจจัย ได้ แก่ อายุมากกว่า 55 ปี ขึ้นไป
และอายุท่นี ้ อยกว่า 40 ปี มีการตรวจเต้ านมด้ วยตนเองต่ากว่าหญิงที่อยู่ในช่วงอายุ 40-44ปี สถานภาพสมรส พบว่า ผู้หญิงที่โสดมี
การตรวจเต้ านมด้ วยตนเองต่ากว่าหญิงที่แต่งงาน ส่วนระดับการศึกษานั้นหญิงที่ได้ รับการศึกษามีการตรวจเต้ านมด้ วยตนเองสูงกว่า
หญิงที่ไม่ได้ รับการศึกษา สาหรับที่อยู่อาศัย พบว่า หญิงที่อยู่อาศัยนอกเขตเทศบาลมีพฤติกรรมการตรวจเต้ านมตนเองสูงว่าหญิงที่
อยู่อาศัยในเขตเทศบาล(Mukem, Sriplung, McNeil, & Tangcharoensathien, 2014) อาชีพ พบว่า หญิงที่ทางานมีการตรวจเต้ านมด้ วย
ตนเองต่ากว่าหญิงที่ไม่ทางาน และการมีประวัติเจ็บป่ วยด้ วยโรคเกี่ยวกับเต้ านมของญาติสายตรงมีการตรวจเต้ านมด้ วยตนเองสูงกว่า
กลุ่มที่ญาติสายตรงไม่มปี ระวัตกิ ารเจ็บป่ วยด้ วยโรคเกี่ยวกับเต้ านม (Doganer et al., 2014)
นอกจากปั จจัยส่วนบุคคลแล้ วยังมีปัจจัยอื่นๆ ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการตรวจเต้ านมด้ วยตนเอง ได้ แก่ ความรู้เกี่ยวกับมะเร็ง
เต้ านมและการตรวจเต้ านมด้ วยตนเอง (นภาพร พรมคาซาว, 2554; สิรินุช บูรณะเรืองโรจน์, 2557)การรับรู้ประโยชน์ในการตรวจเต้ านม
ด้ วยตนเอง(ประสิทธิ์ชัย มั่งจิตร, 2550) การรับรู้อุปสรรคการตรวจเต้ านมด้ วยตนเอง(Tavafian, Hasani, Aghamolaei, Zare, & Gregory,
2009) การรับรู้ความสามารถตนเอง(เพ็ญพิศ จีระภา, 2554; ทิพวันย์ เฑียรฆโรจน์, 2553; สมคิด สมศิริ, 2558) ความสะดวกในการ
ตรวจเต้ านมด้ วยตนเอง(ปราณปรียา โคสะสุ, 2552; สมคิด สมศิริ, 2558; สุธารัตน์ ชานาญช่ าง, ปนัดดา ปริยทฤฆ, และ กนกพร หมู่
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พยัคฆ์, 2557) และการได้ รับแรงสนับสนุนทางสังคม(ปรารถนา สถิตวิภาวี, 2552) จากปัจจัยดังกล่าว พบว่า มีความสัมพันธ์กบั ทฤษฎีทาง
สุขภาพ คือ PRECEDE Framework ของกรีนและคณะ(Glanz K & Rimer BK, 2005) ซึ่งมีตวั แปรปัจจัยนา ปัจจัยเอื้อ ปัจจัยเสริมเป็ นตัวแปร
ที่มผี ลต่อพฤติกรรมการตรวจเต้ านมด้ วยตนเอง และผู้วิจัยได้ นาแบบแผนความเชื่อด้ านสุขภาพของ โรเซนสต็อค(Champion V.L. & Skinner
C.S., 2008)และการได้ รับแรงสนับสนุนทางสังคม (Social support) ของเฮาส์(House J.S., 1981)มาใช้ เพื่อนามาอธิบายและทานายพฤติกรรม
ทั้งนี้กรอบแนวคิดดังกล่ าวมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการตรวจเต้ านมด้ วยตนเอง อย่างไรก็ตามยังไม่มีการศึกษาปั จจัยที่เกี่ยวข้ องกับ
พฤติกรรมการเต้ านมด้ วยตนเองของหญิงไทยในจังหวัดลาปาง ด้ วยเหตุน้ ีหากทราบความชุกของพฤติกรรมการตรวจเต้ านมด้ วยตนเองและ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการตรวจเต้ านมด้ วยตนเองของหญิงไทยในจังหวัดลาปางจะได้ นามาเป็ นข้ อมูลพื้นฐานที่สาคัญในการไปวางแผน
โครงการตลอดจนพัฒนาส่งเสริมพฤติกรรมการตรวจเต้ านมด้ วยตนเองให้ ดขี ้ นึ

การวิจัยครั้งนี้เป็ นรูปแบบการวิจัยเชิงวิเคราะห์(Analytical cross sectional study) ประชากรที่ใช้ ในการศึกษาครั้งนี้ คือ
หญิงไทยที่มีภูมิลาเนาและที่อยู่อาศัยภายในจังหวัดลาปาง อายุ 30 –59 ปี และกลุ่มตัวอย่ างที่ใช้ ในการศึกษาครั้งนี้ คือ หญิงไทยที่มี
ภูมลิ าเนาและที่อยู่อาศัยภายในจังหวัดลาปาง อายุ 30 –59 ปี ที่เคยผ่านการอบรมหรือไม่เคยผ่านการอบรมการตรวจเต้ านมด้ วยตนเองมา
ก่อน โดยขนาดของกลุ่มตัวอย่างได้ จากการคานวณโดยใช้ สูตรการประมาณค่าสัดส่วน(กัลยา วานิชย์บัญชา, 2549) และเพื่อป้ องกันการ
ถอนตัวของกลุ่มตัวอย่างจึงได้ เพิ่มจานวนอีกร้ อยละ 10 จานวนกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 400 คน คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างด้ วยการสุ่มตัวอย่ าง
แบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Random Sampling) โดยเริ่มจากการสุ่มตัวอย่ างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) กาหนดพื้นที่เฉพาะ
อาเภอเมืองลาปางแล้ วสุ่มแบบแบ่งชั้น (Startified random sampling)ในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาล จากนั้นทาการสุ่มอย่างง่าย (Simple
random sampling) โดยการจับฉลากอย่างละ 3 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล (รพ.สต.) และทาการสุ่มอย่างง่ายโดยการจับฉลากหมู่บ้าน
อย่างละ 2 หมู่บ้านจากรพ.สต.ที่ส่มุ ได้ แล้ วนาจานวนประชากรสตรีท่มี ีอายุ 30-59 ปี ในแต่ละหมู่บ้านที่ส่มุ ได้ มาทาการแบ่งสัดส่วนตาม
การคานวณกลุ่มตัวอย่างและทาการสุ่มอย่างง่ายโดยใช้ โปรแกรมSPSS ในการสุ่มตามจานวนกลุ่มตัวอย่าง วิธแี ละผ่านเกณฑ์การคัดเข้ าและ
คัดออก ดังนี้ เกณฑ์คดั เข้ า คือ หญิงไทยที่มภี มู ลิ าเนาและที่อยู่อาศัยภายในจังหวัดลาปาง อายุ 30–59 ปี มีสญ
ั ชาติไทย ไม่เคยมีประวัติ
เจ็บป่ วยด้ วยโรคเต้ านม ได้ แก่ เต้ านมอักเสบ ซีสต์ในเต้ านม มะเร็งเต้ านม เป็ นต้ น มีความรู้สกึ ตัวดี สามารถสื่อสารและเข้ าใจภาษาไทยได้
และยินดีให้ ความร่วมมือในการตอบคาถาม เกณฑ์การคัดออก คือ ไม่สามารถตอบคาถามได้ ในการสัมภาษณ์, ติดภารกิจระหว่างสัมภาษณ์
, ไม่สะดวกในการสัมภาษณ์ หลังจากได้ รับการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนชุดที่ 3 ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เลขที่โครงการ 106/2559 จึงได้ ประสานงานกับสาธารณสุขอาเภอเมืองและผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลทั้ง 6 แห่ ง เพื่อ
ดาเนินการเก็บรวบรวมข้ อมูลโดยที่ผ้ ูวิจัยได้ พัฒนาผู้ช่วยนักวิจัยเก็บข้ อมูลโดยการสัมภาษณ์ เก็บข้ อมูลระหว่างเดือนพฤศจิกายน ถึง
เดือนธันวาคม 2559 ได้ แบบสัมภาษณ์ครบทั้ง 400 ชุด
เครื่ อ งมือ ที่ใช้ เป็ นแบบสัม ภาษณ์แ บบมีโ ครงสร้ า ง ซึ่ ง ผู้ วิ จั ยประยุ กต์มาจากแบบสอบถามของปราณปรียา
โคสะสุ(ปราณปรียา โคสะสุ, 2552)และได้ จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้ อง แบ่งออกเป็ น 5 ส่วนดังนี้
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามข้ อมูลส่วนบุคคล ข้ อมูลทั่วไป ประกอบด้ วย อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ที่อยู่อาศัย อาชีพ
บุคคลในครอบครัวเจ็บป่ วยด้ วยโรคเกี่ยวกับเต้ านม จานวน 6 ข้ อ โดยลักษณะคาตอบเป็ นแบบตรวจสอบรายการ (Check list)
ส่วนที่ 2 ปัจจัยนา ประกอบไปด้ วย 4 ตอน ดังนี้ ตอนที่ 1 ความรู้เกี่ยวกับมะเร็งเต้ านมและการตรวจเต้ านมด้ วยตนเอง มี
จานวน 15 ข้ อ ลักษณะคาตอบเป็ นแบบให้ ตอบ (Check list) คือ ใช่ ไม่ใช่ โดยให้ คะแนนข้ อที่ตอบถูกข้ อละ 1 คะแนน คะแนน
รวมอยู่ระหว่าง 0-15 คะแนน เกณฑ์การประเมินความรู้แบ่งออกเป็ น 3 กลุ่มตามทฤษฏีการเรียนรู้ของBloom (Bloom & Benjamin
Samuel, 1979) คือ ความรู้ระดับต่า(≤50%) ความรู้ระดับปานกลาง(60% - 79%) และความรู้ระดับสูง(≥80%) ตอนที่ 2 การ
รับรู้ประโยชน์ของการตรวจเต้ านมด้ วยตนเอง จานวน 10 ข้ อ ตอนที่ 3 การรับรู้อุปสรรคของการตรวจเต้ านมด้ วยตนเอง จานวน 8
ข้ อ ตอนที่ 4 การรับรู้ความสามารถในการตรวจเต้ านมด้ วยตนเอง จานวน 8 ข้ อ ซึ่งตอนที่ 2 – 4 มีเกณฑ์การให้ คะแนนเป็ นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) โดยผู้ตอบแสดงความคิดเห็นได้ 5 ระดับ คือ เห็นด้ วยอย่างยิ่ง เห็นด้ วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็น
ด้ วย ไม่เห็นด้ วยอย่างยิ่ง ซึ่งการแปลผลของแบบสัมภาษณ์ นั้นนาคะแนนรวมมาจัดลาดับแบ่งกลุ่ม โดยประยุกต์เกณฑ์การประเมิน
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ความรู้แบบอิงเกณฑ์ ของBloom (Bloom & Benjamin Samuel, 1979) แบ่งได้ เป็ น 3 ระดับ คือ การรับรู้ระดับต่า(≤50%) การ
รับรู้ระดับปานกลาง(60% - 79%)และการรับรู้ระดับสูง(≥80%)
ส่วนที่ 3 ปั จจัยเอื้อ ด้ านความสะดวกในการตรวจเต้ านมด้ วยตนเอง มีจานวน 5 ข้ อ ลักษณะคาตอบเป็ นแบบให้ ตอบ )Check list (
คือมี ไม่มี คะแนนรวมอยู่ระหว่าง 0 - 5 คะแนน เกณฑ์การประเมินความรู้แบ่งออกเป็ น 3 กลุ่มตามทฤษฏีการเรียนรู้ของBloom (Bloom &
Benjamin Samuel, 1979) คือ ความสะดวกระดับต่า(≤50%) ความสะดวกระดับปานกลาง(60% - 79%)และสะดวกระดับสูง(≥80%)
ส่วนที่ 4 ปั จจัยเสริม ประกอบไปด้ วยการได้ รับแรงสนับสนุนทางสังคมในเรื่องโรคมะเร็งเต้ านมและการตรวจเต้ านมมี
จานวน 7 ข้ อ ลักษณะคาตอบเป็ นแบบให้ ตอบ )Check listคือ เคย ไม่ เคย ( คะแนนรวมอยู่ ระหว่ าง 0 - 7 คะแนน เกณฑ์การ
ประเมินความรู้แบ่งออกเป็ น 3 กลุ่มตามทฤษฏีการเรียนรู้ของBloom (Bloom & Benjamin Samuel, 1979) คือ แรงสนับสนุนทาง
สังคมระดับต่า(≤50%) แรงสนับสนุนทางสังคมระดับปานกลาง(60% - 79%)และแรงสนับสนุนทางสังคมระดับสูง(≥80%)
ส่วนที่ 5 การตรวจเต้ านมด้ วยตนเอง ประกอบไปด้ วย พฤติกรรมการตรวจเต้ านมด้ วยตนเองเดือนละ 1 ครั้ง ติดต่อกัน
ภายในระยะเวลา 1 ปี โดยมีลักษณะคาตอบเป็ นแบบให้ เลือกตอบ (Check list) คือ มี และไม่มี
แบบสัมภาษณ์ได้ รับการประเมินความตรงเชิงเนื้อหา โดยผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน มีค่า IOC เท่ากับ 0.91 และมีการทดสอบความ
เที่ยงของแบบสัมภาษณ์ในกลุ่มสตรีท่มี ีลักษณะใกล้ เคียงกับกลุ่มตัวอย่างในเขตพื้นที่อาเภอเกาะคา จานวน 30 คน ได้ มีค่าคูเดอร์ –ริชาร์ด
สัน (Kuder-Richardson Method) เท่ากับ 0.78 และ ค่าสัมประสิทธิ์อลั ฟาครอนบัค(Cronbach’s alpha coefficient) เท่ากับ 0.76
วิ เ คราะห์ ข้อ มู ล โดยสถิติเชิงพรรณนา ประกอบด้ วย การแจกแจงความถี่ ร้ อ ยละ ส่ ว นเบี่ย งเบนมาตรฐาน
ค่าสูงสุดและค่าต่าสุด สาหรับสถิตเชิงอนุมานวิเคราะห์ความสัมพันธ์ในแต่ละตัวแปรด้ วยสถิติ Chi-square test หรือสถิติ
fisher-exact test และวิเคราะห์ความสัมพันธ์ครั้งละหลายตั วแปร(Multiple analysis) โดยใช้ สถิติ Logistic regression
analysis ด้ วยเทคนิค Stepwise Selection นาเสนอค่า Crude odds ratio (OR) Adjusted odds ratio (ORAdj) และช่ วง
ความเชื่อมั่น 95% CI ด้ วยโปรแกรม STATA Version 14

ผลการศึกษา
ปั จจัยส่วนบุคคล
กลุ่มตัวอย่ างในการศึกษาครั้งนี้ คือ หญิงไทยที่มีภูมิลาเนาและที่อยู่อาศัยภายในจังหวัดลาปาง ที่เคยผ่านการอบรม
หรือไม่ เคยผ่ านการอบรมการตรวจเต้ านมด้ วยตนเองมาก่อน จานวน 400 คน ส่วนใหญ่ มีอายุ ระหว่ าง 50 – 59 ปี ร้ อยละ
46.25 อายุเฉลี่ย 48.18±7.31 ปี อายุสงู สุด 59 ปี และอายุต่าสุด 30 ปี ส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส ร้ อยละ 75.50 รองลงมา
สถานภาพโสด ร้ อยละ 9.50 โดยมีการศึกษาในระดับประถมศึกษามากที่สุด คิดเป็ น ร้ อยละ 66.00 รองลงมา มัธยมศึกษา
ตอนต้ น ร้ อยละ 10.50 และมัธยมศึกษาตอนปลาย/ ปวช. ร้ อยละ 8.00 ตามลาดับ ทั้งนี้ร้อยละ 75.00 อาศัยอยู่ในเขตเทศบาล
เกินกึ่งหนึ่งมีการประกอบอาชีพรับจ้ าง คิดเป็ นร้ อยละ 52.75 รองลงมา และอาชีพเกษตรกรรม ร้ อยละ 22.50 ทั้งนี้ร้อยละ
97.00 ของกลุ่มตัวอย่างไม่มปี ระวัตขิ องบุคคลในครอบครัวเจ็บป่ วยด้ วยโรคเกี่ยวกับเต้ านม
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จานวน

ร้อยละ

มี

182

45.50

ไม่มี

218

54.50
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ปั จจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการตรวจเต้านมด้วยตนเอง
จากสมมติฐานที่ต้ังไว้ คือ ปั จจัยส่วนบุคคล ปั จจัยนา ปั จจัยเอื้อ ปั จจัยเสริมส่งผลต่ อพฤติกรรมการตรวจเต้ านม
ด้ วยตนเองนั้น ผลการวิเคราะห์เพื่อหาปั จจัยต่างๆที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการตรวจเต้ านมด้ วยตนเอง แบบตัวแปรเชิงพหุ พบว่า
ปั จจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการตรวจเต้ านมด้ วยตนเองอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p<0.05) ปั จจัยส่วนบุคคล ได้ แก่ สตรีกลุ่มอายุ
40 – 49 ปี (OR=18.58, 95%CI =6.90 – 50.02) ความรู้ เกี่ยวกับมะเร็งเต้ านมและการตรวจเต้ านมด้ วยตนเองระดับสูง
(OR=6.78, 95%CI =2.68 –17.14) สตรีกลุ่มอายุ 50 – 59 ปี (OR=5.18, 95%CI =1.96 – 13.67) ความสะดวกเกี่ยวกับการ
ตรวจเต้ านมด้ วยตนเองระดับสูง (OR=3.01, 95%CI =1.02 – 9.18) ความสะดวกเกี่ยวกับการตรวจเต้ านมด้ วยตนเองกระดับปาน
กลาง (OR=2.95, 95%CI =1.03 – 10.43) การอาศัยอยู่นอกเขตเทศบาล (OR=2.67, 95%CI =1.52 – 4.72) ความรู้เกี่ยวกับ
มะเร็งเต้ านมและการตรวจเต้ านมด้ วยตนเองระดับปานกลาง (OR=1.99, 95%CI =1.18 – 3.35) ดังตารางที่ 2 ส่วนปัจจัยอื่นๆ ได้ แก่
สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ ประวัตขิ องบุคคลในครอบครัวเจ็บป่ วยด้ วยโรคเกี่ยวกับเต้ านม การรับรู้ประโยชน์การตรวจ
เต้ านมด้ วยตนเอง การรับรู้อปุ สรรคการตรวจเต้ านมด้ วยตนเอง การรับรู้ความสามารถในการตรวจ เต้ านมด้ วยตนเอง การได้ รับแรง
สนับสนุนทางสังคมในเรื่องโรคมะเร็งเต้ านมและการตรวจเต้ านมด้ วยตนเองนั้น พบว่า ปั จจัยเหล่านี้ไม่ส่งผลต่อพฤติกรรมการ
ตรวจเต้ านมด้ วยตนเอง
ตารางที่ 2 ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการตรวจเต้ านมด้ วยตนเอง
ข้อคาถาม

พฤติกรรมการตรวจเต้านมด้วย
ตนเอง, n (%)
มี
ไม่มี

Crude OR
(95% CI)

OR adj
(95% CI)

p-value

ปั จจัยส่วนบุคคล
อายุ (ปี )
30 – 39

6 (3.30)

45 (20.64)

1

1

40 – 49

108 (59.34)

56 (25.69)

14.46 (5.81 – 35.97)

18.58 (6.90 – 50.02)

<0.001

50 – 59

68 (37.36)

117 (53.67)

4.36 (1.76 -10.75)

5.18 (1.96 - 13.67)

0.001

ในเขตเทศบาล

113 (62.96)

187 (85.78)

1

1

นอกเขตเทศบาล

69 (37.91)

31 (14.22)

3.68 (2.27 – 5.97)

2.67 (1.52 – 4.72)

ที่อยู่อาศัย

0.001

ปั จจัยนา ความรูเ้ กีย่ วกับมะเร็งเต้านมและการตรวจเต้านมด้วยตนเอง
ระดับต่า

40 (21.98)

99 (45.41)

1

1

ระดับปานกลาง

105 (57.69)

110 (50.46)

2.36 (1.50 – 3.72)

1.99 (1.18 – 3.35)

0.01

ระดับสูง

37 (20.33)

9 (4.13)

10.18 (4.50 – 23.01)

6.78 (2.68 –17.14)

<0.001

ระดับต่า

5 (2.75)

23 (10.55)

1

1

ระดับปานกลาง

17 (9.34)

30 (13.76)

2.61 (0.84 – 8.11)

2.95 (1.03 – 10.43)

0.05

ระดับสูง

160 (87.91)

165 (75.69)

4.46 (1.66 – 12.02)

3.01 (1.02 – 9.18)

0.05

กลุ่มวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ
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ความชุกของพฤติกรรมการตรวจเต้านมด้วยตนเองของหญิงไทยในจังหวัดลาปาง
การศึกษาครั้งนี้พบว่าความชุกของพฤติกรรมการตรวจเต้ านมด้ วยตนเองของหญิงไทยในจังหวัดลาปาง อย่างน้ อยเดือนละ 1 ครั้ง
ติดต่อกันภายในระยะเวลา 1 ปี มีเพียงร้ อยละ 45.50 สอดคล้ องกับการศึกษาของอุบล จันทร์เพชรและคณะ(อุบล จันทร์เพชร, จุฑารัตน์ สะ
ธรรมกิจ, และ ศิริลักษณ์ ขณะฤกษ์, 2557) ที่ได้ ศึกษาสตรีอายุ 30-70ปี ในเขตบริการสุขภาพที่ 8 พบว่า มีการตรวจเต้ านมด้ วยตนเองอย่าง
สม่าเสมอเดือนละ 1 ครั้ง ร้ อยละ 44.4 เช่นเดียวกับการศึกษาของปริศนา เส้ งโต๊ะ (ปริศนา เส้ งโสตะ, 2557) พบว่า มีการตรวจเต้ านมด้ วย
ตนเองเดือนละ 1 ครั้ง ร้ อยละ 49.8 และร้ อยละ 49 ที่มีการตรวจเต้ านมด้ วยตนเองเป็ นประจาทุกเดือนในการศึกษาปรารถนา สถิตวิภาวี
(ปรารถนา สถิตวิภาวี, 2552) แต่อย่างไรก็ตามจากผลการปฏิบตั งิ านประจาปี 2559 ของกระทรวงสาธารณสุข ในเรื่อง การคัดกรองมะเร็งเต้ า
นมของสตรีในจังหวัดลาปาง(คณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 1, 2559) ด้ วยการตรวจเต้ านมด้ วยตนเองทุกเดือน ร้ อยละ 58.87 ซึ่งยังไม่ผ่าน
เกณฑ์ตามตัวชี้วัด Service Plan สาขามะเร็ง ซึ่งได้ กาหนดตัวชี้วัด ร้ อยละ 80 ของหญิงกลุ่มเป้ าหมายได้ รับ การตรวจคัดกรองและค้ นหามะเร็ง
ระยะเริ่มแรก (อายุ 30 – 70 ปี ) (สถาบันมะเร็งแห่งชาติ, 2558)ถึงแม้ ว่าจะมีกระทรวงสาธารณสุขจะมีการรณรงค์ผ่านสื่อก็ตาม เช่นเดียวกับ
การศึกษามาเลเซีย(Al-Naggar, Al-Naggar, Bobryshev, Chen, & Assabri, 2011) ที่พบว่า มีการตรวจเต้ านมด้ วยตนเองร้ อยละ 47.70 ทั้งนี้
อาจเนื่องจากลักษณะของประชากรและวิถชี ีวิตที่ใกล้ เคียงกัน ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในวัยทางานที่คิดว่าตนเองมีสขุ ภาพร่างกายแข็งแรงและมีอัตรา
อุบตั กิ ารณ์การเกิดมะเร็งเต้ านมต่า(ดลสุข พงษ์นิกร และคณะ, 2558) จึงให้ ความสาคัญในเรื่องของการทางานเพื่อหารายได้ มากกว่าการดูแล
สุขภาพตนเองทาให้ ไม่สนใจในการตรวจเต้ านมด้ วยตนเอง
ปั จจัยที่ส่งผลต่อกับพฤติกรรมการตรวจเต้านมด้วยตนเองของหญิงไทยในจังหวัดลาปาง
จากการศึกษาพบว่าปัจจัยที่สง่ ผลต่อพฤติกรรมการตรวจเต้ านมด้ วยตนเอง อภิปรายได้ ดงั นี้
อายุ ส่งผลต่อพฤติกรรมการตรวจเต้ านมด้ วยตนเอง พบว่า หญิงที่อยู่ในกลุ่มอายุ 40 –49 ปี และกลุ่มอายุ 50 – 59 ปี มี
พฤติกรรมการตรวจเต้ านมด้ วยตนเอง เป็ น 18.58 เท่ า (95%CI = 6.90-50.02) และเป็ น 5.18 เท่ า (95%CI = 1.96-13.67)
ตามลาดับ ของกลุ่มอายุ 30 – 39 ปี เช่นเดียวกับการศึกษาของสุวรรณา มูเก็มและคณะ (Mukem et al., 2014)ที่ได้ เก็บข้ อมูลวิจัยการ
คัดกรองมะเร็งเต้ านมในสตรีประเทศไทย ปี พ.ศ.2550 สตรีกลุ่มอายุ 55 – 59 ปี มีการตรวจเต้ านมด้ วยตนเอง เป็ น 0.8 เท่า (95%CI
= 0.49-0.71) ของกลุ่มอายุ 40-44 ปี (p-value<0.001) ทั้งนี้จะเห็นได้ ว่า กลุ่มอายุ 40-59 ปี เป็ นกลุ่มวัยที่มกี ารเปลี่ยนแปลงสรีระ
ร่างกาย และมีโอกาสเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพ อาทิเช่น โรคมะเร็งเต้ านมที่มอี ุบัตกิ ารณ์สงู ในกลุ่มอายุ 45-59 ปี (สถาบันมะเร็งแห่งชาติ,
2558) จึงทาให้ วัยนี้มคี วามสนใจใส่ใจในเรื่องของสุขภาพและการป้ องกันโรค
ส่วนที่อยู่อาศัยนั้น พบว่ า สตรีท่อี าศัยอยู่นอกเขตเทศบาลมีพฤติกรรมการตรวจเต้ านมด้ วยตนเอง เป็ น 2.6 เท่า (95%CI
=1.52 – 4.72) ของสตรีท่อี าศัยอยู่ในเขตเทศบาล สอดคล้ องกับการศึกษาของสุวรรณา มูเก็มและคณะ(Mukem et al., 2014)ที่ได้
ทาการศึกษา การคัดกรองมะเร็งเต้ านมในหญิงประเทศไทย ในปี พ.ศ.2550 พบว่า สตรีท่อี าศัยนอกเขตเทศบาล มีการตรวจเต้ านมด้ วย
ตนเองเป็ น 1.15 เท่า (95%CI = 1.04-1.26) ของสตรีท่อี ยู่อาศัยในเขตเทศบาล ทั้งนี้อาจเนื่องจาก หญิงที่อาศัยนอกเขตเทศบาลอาจจะ
เข้ าถึงการได้ รับบริการสุขภาพขั้นพื้ นฐานในการส่งเสริม ป้ องกันโรคได้ ดีกว่ าพื้ นที่ในเขตเทศบาล เนื่องจากสัดส่วนบุคลากรทาง
การแพทย์: จานวนประชากร แต่ละพื้นที่อาเภอเมืองในเขตเทศบาล (1:2,500) และนอกเขตเทศบาล (1:600)(สานักงานสาธารณสุข
อาเภอเมือง จังหวัดลาปาง, 2559) มีสดั ส่วนที่แตกต่างกัน จึงส่งผลให้ ดูแลประชาชนได้ ไม่ครอบคลุม
ความรู้เกี่ยวกับมะเร็งเต้ านมและการตรวจเต้ านมด้ วยตนเองส่งผลต่อพฤติกรรมการตรวจเต้ านมด้ วยตนเอง โดยสตรีท่มี ี
ความรู้ระดับสูง และสตรีท่มี ีความรู้ระดับปานกลาง มีพฤติกรรมการตรวจเต้ านมด้ วยตนเอง เป็ น 6.78 เท่า (95%CI =2.68 –
17.14) และ 1.99 เท่า (95%CI =1.18 – 3.35) ตามลาดับ ของสตรีท่มี คี วามรู้อยู่ในระดับต่า ซึ่งสอดคล้ องการศึกษาของปรารถนา
สถิตภาวี(ปรารถนา สถิตวิภาวี, 2552) พบว่ า การมีความรู้เรื่องปั จจัยเสี่ยงต่อมะเร็งเต้ านม และขั้นตอนการตรวจ เต้ านมด้ วย
ตนเอง (OR=2.42, 95%CI =2.52 – 16.21) มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการตรวจเต้ านมด้ วยตนเอง แสดงให้ เห็นได้ ว่าการมี
ความรู้เกี่ยวกับมะเร็งเต้ านมและการตรวจเต้ านมด้ วยตนเองที่เพิ่มขึ้นจะส่งผลให้ มกี ารปฏิบตั พิ ฤติกรรมการตรวจเต้ านมด้ วยตนเอง
ที่เพิ่มขึ้นตาม ทั้งนี้เนื่องจากเกิดความเข้ าใจเกี่ยวกับโรคมะเร็งเต้ านม ส่งผลให้ เกิดความตระหนักการดูแลสุขภาพตนเองเบื้องต้ น
และมีการปฏิบตั กิ ารตรวจเต้ านมด้ วยตนเอง (สุรพงษ์ โสธนะเสถียร, 2533)
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ความสะดวกในการตรวจเต้ านมด้ วยตนเอง พบว่ า สตรีท่มี ีความสะดวกในระดับสูง และสตรีท่มี ีความสะดวกในระดับ
ปานกลาง มีพฤติกรรมการตรวจเต้ านมด้ วยตนเอง เป็ น 3.01 เท่า (95%CI =1.02 – 9.18) และ 2.95 เท่า (95%CI =1.03 –
10.43) ตามลาดับ ของสตรีท่มี ีความสะดวกอยู่ในระดับต่า เช่ นเดียวกับกับการศึกษาปราณปรียา โคสะสุ (ปราณปรียา โคสะสุ,
2552)ที่พบว่า ความสะดวกในการตรวจเต้ านมด้ วยตนเองป็ นหนึ่งในปั จจัยที่มีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการตรวจ เต้ า
นมด้ วยตนเอง โดยเฉพาะการมีสถานที่มิดชิดสามารถตรวจเต้ านมด้ วยตนเองได้ สะดวก เนื่องจากการตรวจเต้ านมด้ วยตนเองเป็ น
เรื่องเฉพาะบุคคล ต้ องทาในที่ลับและมิดชิดหากมีสถานที่เหมาะสมก็จะสามารถเอื้อต่อการตรวจเต้ านมด้ วยตนเองได้
การศึกษาครั้งนี้ยังพบว่า สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพและประวัตขิ องบุคคลในครอบครัวเจ็บป่ วยด้ วยโรคเกี่ยวกับเต้ า
นมนั้นไม่ส่งผลต่อพฤติกรรมการตรวจเต้ านมด้ วยตนเอง ซึ่งต่างจากหลายการศึกษาที่พบว่า สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ(Secginli
& Nahcivan, 2006; ปรารถนา สถิตวิภาวี, 2552; อุบล จันทร์เพชร และคณะ, 2557) และประวัติของบุคคลในครอบครัวเจ็บป่ วยด้ วยโรค
เกี่ยวกับเต้ านม (ปราณปรียา โคสะสุ, 2552; สมคิด สมศิริ, 2558)มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการตรวจเต้ านมด้ วยตนเอง ซึ่งในการศึกษา
ครั้งนี้พบว่า การมีประวัติบุคคลในครอบครัวเจ็บป่ วยด้ วยโรคเกี่ยวกับเต้ านมมีสัดส่วนพฤติกรรมการตรวจเต้ านมด้ วยตนเองที่ไม่แตกต่าง
กัน ทั้งนี้กลุ่มตัวอย่างอาจจะไม่มีความตระหนักในเรื่องของความรุนแรงของโรคและการป้ องกันมะเร็งเต้ านมด้ วยการตรวจเต้ านมด้ วยตนเอง
เช่นเดียวกับการศึกษาปรารถนา สภิตวิภาวี(ปรารถนา สถิตวิภาวี, 2552) ส่วนการรับรู้ประโยชน์ การรับรู้อปุ สรรคและการรับรู้ความสามารถ
ของการตรวจเต้ านมด้ วยตนเองนั้นไม่ส่งผลต่อพฤติกรรมการตรวจเต้ านมด้ วยตนเอง ซึ่งต่างจากหลายการศึกษาที่พบว่ามีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการตรวจเต้ านมด้ วยตนเอง(เพ็ญพิศ จีระภา, 2554; ปิ ยะนุช จิตตนูนท์, สุมาลี วังธนากร, และ วรรณี จันทร์สว่าง, 2550)อาจ
เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้ประโยชน์และการรับอุปสรรคอยู่ในระดับปานกลาง จึงไม่เกิดความตระหนักในเรื่องของการป้ องกันมะเร็งเต้ า
นมเท่าที่ควรและส่งผลให้ ขาดมั่นใจที่จะตรวจเต้ านมด้ วยตนเอง

สรุปผลการศึกษา

กิตติกรรมประกาศ
การศึ ก ษาครั้ ง นี้ ส าเร็จ ลุ ล่ ว งได้ ด้ ว ยความกรุ ณ าจากบุ ค คลหลายท่ า น ผู้ วิ จั ย ขอขอบพระคุ ณ คณาจารย์
คณะสาธารณสุข ศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ผศ.ดร.ธนั ช กนกเทศ อาจารย์ ค ณะสาธารณสุข ศาสตร์ ม.นเรศวร และ
ดร.ดุริยา ฟองมูล หัวหน้ ากลุ่มงานวิจัยและประเมินเทคโนโลยี โรงพยาบาลมะเร็งลาปาง ที่ได้ ให้ คาปรึกษาและสนับสนุน
วิชาการมาโดยตลอด ขอขอบคุณอาสาสมัครวิจัยทุกท่านที่ร่วมตอบแบบสัมภาษณ์ในครั้งนี้

กลุ่มวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ

การศึกษาเชิงวิเคราะห์ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อความชุกของพฤติกรรมการตรวจเต้ านมด้ วยตนเองและปั จจัยที่ส่งผลต่อ
พฤติกรรมการตรวจเต้ านมด้ วยตนเองของหญิงไทยในจังหวัดลาปาง จานวน 400 คน พบว่า ความชุกของพฤติกรรมการตรวจเต้ านมด้ วย
ตนเองร้ อยละ 45.50 ส่วนปั จจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการตรวจเต้ านมด้ วยตนเอง ได้ แก่ สตรีกลุ่มอายุ 40 – 49 ปี (OR=18.58,
95%CI =6.90 – 50.02) ความรู้เกี่ยวกับมะเร็งเต้ านมและการตรวจเต้ านมด้ วยตนเองระดับสูง (OR=6.78, 95%CI =2.68 –
17.14) สตรีกลุ่มอายุ 50 – 59 ปี (OR=5.18, 95%CI =1.96 – 13.67) ความสะดวกเกี่ยวกับการตรวจเต้ านมด้ วยตนเองระดับสูง
(OR=3.01, 95%CI =1.02 – 9.18) ความสะดวกเกี่ยวกับการตรวจเต้ านมด้ วยตนเองกระดับปานกลาง (OR=2.95, 95%CI
=1.03 – 10.43) การอาศัยอยู่นอกเขตเทศบาล (OR=2.67, 95%CI =1.52 – 4.72) ความรู้เกี่ยวกับมะเร็งเต้ านมและการตรวจเต้ า
นมด้ วยตนเองระดับปานกลาง (OR=1.99, 95%CI =1.18 – 3.35) ดังนั้น บุคลากรทางการแพทย์ควรมีการส่งเสริมให้ ความรู้เกี่ยวกับ
มะเร็งเต้ านมและการตรวจเต้ านมด้ วยตนเองที่ถูกต้ อง โดยเฉพาะในกลุ่มสตรีอายุ 30-39 ปี ซึ่งเป็ นวัยทางาน และอยู่ในเขตเทศบาล อาจ
มีการรณรงค์เชิงรุกในการอบรมให้ ความรู้ในสถานที่ทางาน/สถานที่ประกอบการ ตลอดจนเพิ่มช่องทางการสื่อสารระหว่างบุคลากรทาง
การแพทย์กบั ประชาชน โดยผ่านแอพลิเคชั่น อาทิเช่น Line Facebook เป็ นต้ น รวมทั้งสร้ างนวัตกรรมใหม่ๆที่เป็ นการช่วยเตือนให้ มกี าร
ตรวจเต้ านมด้ วยตนเองทุกเดือน
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