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บทคัดยอ
การวิจยั เชิงพรรณนามีวตั ถุประสงคเพือ่ ศึกษาพฤติกรรมการตรวจเตานมดวยตนเองและปจจัยทำนาย
พฤติกรรมการตรวจเตานมดวยตนเองของสตรีทใี่ ชยาเม็ดคุมกำเนิด กลมุ ตัวอยางคือสตรีทใี่ ชยาเม็ดคุมกำเนิด
ในเขตจังหวัดชัยนาท จำนวน 217 คน เลือกกลมุ ตัวอยางตามเกณฑทกี่ ำหนดโดยการสมุ แบบใส เครือ่ งมือ
ที่เปนแบบสอบถามที่สรางขึ้นโดยใชกรอบแนวคิดแบบแผนความเชื่อดานของเบคเกอร (Becker, 1974)
ประกอบดวย 1) ปจจัยรวม 2) การรับรู 3) สิง่ ชักนำใหเกิดการปฏิบตั พิ ฤติกรรมการตรวจเตานมดวยตนเอง
และ 4) พฤติกรรมการตรวจเตานมดวยตนเอง คาดัชนีความตรงเชิงเนือ้ หาของขอมูล (CVI) เทากับ .83-.93
ตรวจสอบความเชือ่ มัน่ ของแบบสอบถามความรเู รือ่ งโรคมะเร็งเตานมและการตรวจเตานมดวยตนเองโดย
ใชสตู ร KR-20 เทากับ .81 แบบสอบถามปจจัยการรับรู แบบสอบถามปจจัยชักนำใหเกิดการปฏิบตั พิ ฤติกรรมฯ
ใชสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค คาความเชื่อมั่นเทากับ .83-.90 วิเคราะหขอมูลดวยสถิติเชิง
พรรณนา สัมประสิทธิส์ หสัมพันธแบบสเปยแมนและเพียรสนั และการถดถอยพหุคณ
ู แบบขัน้ ตอน) พบวา
สตรีทใี่ ชยาเม็ดคุมกำเนิดมีพฤติกรรมการตรวจเตานมดวยตนเองอยใู นระดับสูง ( x = 2.37 , S.D. = .32)
สตรีที่ใชยาเม็ดคุมกำเนิดมีการรับรูโดยรวมอยูในระดับสูง ( x = 2.35 , S.D. = .21) มีเพียงการรับรู
อุปสรรคของการตรวจเตานมดวยตนเองทีอ่ ยใู นระดับปานกลาง ( x= 1.78 , S.D. = .49) สวนสิง่ ชักนำใหเกิด
การปฏิบตั พิ ฤติกรรมฯ ( x = 2.65 , S.D. = .45) และปจจัยรวมดานความรฯู อยใู นระดับสูง ( x = 12.33 ,
S.D. = 1.91) ปจจัยทีม่ คี วามสัมพันธกบั พฤติกรรมการตรวจเตานมดวยตนเองของสตรีทใี่ ชยาเม็ดคุมกำเนิด
ทีอ่ ยใู นระดับปานกลางเชิงบวกอยางมีนยั สำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .01 ไดแก การรับรดู า นการรับรโู อกาสเสีย่ ง
ตอการเกิดโรคมะเร็งเตานม (r = .488) สิ่งชักนำใหเกิดการปฏิบัติพฤติกรรมการตรวจเตานมดวยตนเอง
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(r = .425) และปจจัยรวมดานความรูเรื่องโรคมะเร็งเตานมและการตรวจเตานมดวยตนเอง (r = .326)
การรับรโู อกาสเสีย่ งตอการเกิดโรคมะเร็งเตานม (r = .238, p < .01) สิง่ ชักนำใหเกิดการปฏิบตั พิ ฤติกรรม
การตรวจเตานมดวยตนเอง (r = .296, p < .01) และปจจัยรวมดานความรฯู (r = .310, p < .01) สามารถ
รวมกันทำนายพฤติกรรมการตรวจเตานมดวยตนเองของสตรีทใี่ ชยาเม็ดคุมกำเนิดไดรอ ยละ 31.0 (R2 = .310)
คำสำคัญ: พฤติกรรมการตรวจเตานมดวยตนเอง ปจจัยทีม่ ผี ลตอพฤติกรรม สตรีทใี่ ชยาเม็ดคุมกำเนิด

Abstract
This descriptive research aimed to study breast self-examination behavior among women used
contraceptive pills and factors predicting the behavior of these women. The samples selected by sampling
with replacement method were 217 women used contraceptive pills in Chainat province. The research
instruments applied Health Belief Model by Becker (1974) as the conceptual framework including
1) modifying factor 2) individual perception 3) cue to action factor, and 4) breast self-examination behavior.
The validity of content validity index : (CVI) between .83 to .93. The questionnaire of knowledge about
breast cancer and breast self-examination was tested using the KR-20 reliability test, which showed a
result of .81.The validity of other questionnaire were tested using Combach’s Alpha Coefficient and the
result were .83 to .90. The data were analyzed by descriptive statistics, Spearman and Pearson product
moment correlation coefficient, and Stepwise multiple regression analysis. The result revealed that:
1. The mean score of breast self-examination behavior among women used contraceptive pills was
high level ( x = 2.37, S.D. = .32)
2. The overall health belief was at high level; ( = 2.35 , S.D. = .21) on the other hand, perceived
barriers was at moderate level. ( x = 1.78 , S.D. = .49) Furthermore, cue to action factor and modifying
factor as knowledge about breast cancer ( x = 2.65 , S.D. = .45) and breast self-examination factor
( x = 12.33 , S.D. = 1.91) were at high level also.
3. Individual perception as perceived risk factor (r = .488), cue to action factor (r = .425), and
modifying factor as knowledge about breast cancer and breast self-examination factor (r = .326) were
significantly positive moderate correlation with breast self-examination behavior among women used
contraceptive pills at p < .01
4. The significant factors predicted breast self-examination behavior were Individual perception as
perceived risk factor, cue to action factor and modifying factor as knowledge about breast cancer and
breast self-examination factor which accounted for 31.0% The square of multiple correlation coefficient
(coefficient of determination) was R2 = .310
Keywords: Breast self-examination Behavior, Factors affected to behavior, Women used contraceptive pills
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ความเปนมาและความสำคัญของปญหา
มะเร็งเตานมเปนโรคมะเร็งในสตรีที่พบไดมาก
ที่สุดเปนอันดับหนึ่งของประเทศไทย (สถาบันมะเร็ง
แหงชาติ, 2557) และของโลก (World Cancer Research
Fund International, 2015) องคการอนามัยโลก (World
Health Organization [WHO], 2012) รายงานวาผปู ว ย
มะเร็งเตานมมีแนวโนมเพิ่มขึ้นทุกป ในภูมิภาคเอเชีย
มีผูที่ไดรับการวินิจฉัยวาเปนมะเร็งเตานมรอยละ 39
ของผปู ว ยรายใหมทพี่ บทัว่ โลก มีอตั ราการกลับเปนซ้ำ
ของโรครอยละ 59 (American Cancer Society, 2015)
โรคมะเร็งเตานมยังมีอัตราตายเปนอันดับหนึ่งของ
โรคมะเร็งในสตรีและอยใู นภูมภิ าคเอเชียถึงรอยละ 44
(WHO, 2015) ในป พ.ศ. 2555 ประเทศไทยมีผูปวย
โรคมะเร็งเตานมเปนอันดับที่ 42 ของโลก ( WHO, 2015)
มีอัตราการเกิดโรค 39.74 ตอประชากรหนึ่งแสนคน
อัตราตายจากโรคมะเร็งเตานมในป พ.ศ. 2554-2557
ไดแก 8.4, 8.9, 9.9, และ 7.4 ตอประชากรหนึง่ แสนคน
ตามลำดับ (สำนักโรคไมตดิ ตอ กรมควบคุมโรค กระทรวง
สาธารณสุข, 2559) สถานการณในจังหวัดชัยนาท ป พ.ศ.
2554-2556 มีอตั ราปวยโรคมะเร็งเตานม 23.6, 42.8, และ
45.1 ตอประชากรหนึง่ แสนคนตามลำดับ สวนอัตราตาย
ของผปู ว ยมะเร็งเตานม 4.02, 4.50 และ 5.07 ตอประชากร
หนึง่ แสนคนตามลำดับ (สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
ชัยนาท, 2557)
มี ห ลั ก ฐานว า ฮอร โ มนเอสโตรเจน (estrogen)
เปนสารกระตุนเซลลเนื้อเยื่อเตานมใหมีการแบงเซลล
เพิ่มจำนวนขึ้น รางกายจะใชฮอรโมนเอสโตรเจนเพื่อ
กระตุนการแบงเซลลตลอดชวงวัยเจริญพันธุจนถึง
วัยหมดประจำเดือน ดังนั้นการมีระยะเวลาอยูภายใต
อิทธิพลของฮอรโมนเอสโตรเจนนานขึน้ เทาใด จะเพิม่
ความเสี่ ย งต อ การเป น มะเร็ ง เต า นมมากขึ้ น เท า นั้ น
(หะสัน มูหาหมัด, 2556) สตรีทใี่ ชยาเม็ดคุมกำเนิดจึงมี
ความเสีย่ งตอการเกิดโรคมะเร็งเตานม เนือ่ งจากยาเม็ด
คุมกำเนิดมีสวนประกอบของฮอรโมนเอสโตรเจน
ในประเทศไทยมี ก ารใช ย าเม็ ด คุ ม กำเนิ ด ในสตรี วั ย
เจริญพันธรุ อ ยละ 35 จากการคุมกำเนิดทุกวิธี (สำนักงาน
สถิติแหงชาติ, 2556) สตรีที่ใชยาเม็ดคุมกำเนิดจึงมี

ความเสี่ ย งต อ การเกิ ด โรคมะเร็ ง เต า นมเนื่ อ งจาก
ตองสัมผัสกับฮอรโมนเอสโตรเจนมากกวาสตรีทั่วไป
โรคมะเร็งเตานมสามารถตรวจพบไดตั้งแตระยะแรก
ดวยการตรวจเตานมดวยตนเอง (Breast self-examination)
ซึ่งเปนวิธีที่งายและสะดวกที่สุดที่จะชวยใหตรวจพบ
มะเร็งเตานมในระยะเริม่ แรกไดมากกวาการตรวจดวยวิธี
อืน่ ๆ (อาคม ชัยวีระวัฒนะ อาคม ชัยวีระวัฒนะ, เสาวคนธ
ศุกรโยธิน, วีรวุฒิ อิม่ สำราญ, และธีรวุฒิ คูหะเปรมะ,
2551) ดังนัน้ จึงมีการสงเสริมใหสตรีมกี ารตรวจเตานม
ดวยตนเองอยางสม่ำเสมอและสามารถตรวจเตานม
ดวยตนเองไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ
แนวคิดแบบแผนความเชื่อดานสุขภาพ (Health
belief Model) ของเบคเกอร (Becker, 1974) ไดปรับปรุง
แบบแผนความเชื่ อ ด า นสุ ข ภาพของโรเซนสตอค
(Rosenstock, 1952) เพือ่ ใชอธิบายและทำนายพฤติกรรม
การปองกันโรค ดังนีก้ ารทีบ่ คุ คลใดจะปฏิบตั หิ รือกระทำ
สิ่งใดเพื่อหลีกเลี่ยงจากการเปนโรค บุคคลนั้นจะตอง
มีความเชือ่ วาตนเองมีโอกาสเสีย่ งตอการเปนโรค และ
โรคนัน้ มีความรุนแรงตอชีวติ ตน การปฏิบตั เิ พือ่ หลีกเลีย่ ง
จากการเปนโรคจะเปนผลดีกบั ตน ในการชวยลดโอกาส
เสีย่ งตอการเปนโรคหรือชวยลดความรุนแรงของโรคได
ประกอบดวย 1) การรับรโู อกาสเสีย่ งของการเกิดโรค
2) การรับรคู วามรุนแรงของโรค 3) การรับรปู ระโยชนของ
การปฏิบัติ และ 4) การรับรูอุปสรรคของการปฏิบัติ
ซึ่งองคประกอบทั้งหมดนี้เปนปจจัยสำคัญที่ทำใหเกิด
แรงจูงใจในการปองกันโรค และยังมีปจจัยอื่นๆ ที่มี
ผลตอการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมเพือ่ ปองกันโรค ไดแก
1) ปจจัยรวม และ 2) ปจจัยชักนำการกระทำ ซึง่ อธิบาย
ไดวาบุคคลจะแสวงหาแนวทางเพื่อจะปฏิบัติตามคำ
แนะนำเพื่ อ การป อ งกั น และฟ น ฟู ส ภาพตราบเท า ที่
การปฏิบัติเพื่อปองกันโรคนั้นเปนสิ่งที่มีคาเชิงบวก
มากกวาความยากลำบากทีจ่ ะเกิดขึน้ จากการปฏิบตั ติ าม
คำแนะนำดังกลาว บุคคลจะตองมีความรสู กึ กลัวตอโรค
หรือรูสึกวาโรคคุกคามตน และจะตองมีความรูสึกวา
ตนเองมีพลังทีจ่ ะตอตานโรคได (ประภาเพ็ญ สุวรรณ,
2542)
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ผูวิจัยในฐานะพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชนมีบทบาทและ
หน า ที่ เ ป น ผู ป ระเมิ น ภาวะสุ ข ภาพและส ง เสริ ม การ
ดูแลสุขภาพ เนนการดูแลสุขภาพทัง้ ดานการสรางเสริม
สุขภาพและการปองกันโรค มุงเนนใหสตรีมีการดูแล
สุขภาพของตนเอง เพือ่ ใหสตรีมพี ฤติกรรมการปองกัน
โรคมะเร็งเตานมดวยวิธีการตรวจเตานมดวยตนเอง
ไดอยางถูกตองมีประสิทธิภาพและมีศักยภาพในการ
ดูแลตนเองไดอยางเหมาะสมเพื่อภาวะสุขภาพที่ยั่งยืน
การศึกษาปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการตรวจเตานม
ดวยตนเองของสตรีที่ใชยาเม็ดคุมกำเนิดในเขตจังหวัด
ชัยนาท ผลการศึกษาทีไ่ ดจะนำไปใชเปนขอมูลพืน้ ฐาน
ในการวางแผนการดำเนินงานปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
การตรวจเตานมดวยตนเองเพือ่ ปองกันโรคมะเร็งเตานม
ตอไป
วัตถุประสงคของงานวิจัย
การวิจยั ครัง้ นี้ มีวตั ถุประสงคเพือ่ ศึกษา
1. พฤติกรรมการตรวจเตานมดวยตนเองของสตรี
ทีใ่ ชยาเม็ดคุมกำเนิด
2. ปจจัยรวม การรับรูและสิ่งชักนำใหเกิดการ
ปฏิบัติพฤติกรรมการตรวจเตานมดวยตนเองของสตรี
ทีใ่ ชยาเม็ดคุมกำเนิด
3. ความสัมพันธระหวางปจจัยรวม การรับรูและ
สิ่งชักนำใหเกิดการปฏิบัติพฤติกรรมการตรวจเตานม
ดวยตนเองกับพฤติกรรมการตรวจเตานมดวยตนเอง
ของสตรีทใี่ ชยาเม็ดคุมกำเนิด
4. ปจจัยทำนายพฤติกรรมการตรวจเตานมดวย
ตนเองของสตรีทใี่ ชยาเม็ดคุมกำเนิด
สมมติฐานของการวิจัย
1. ปจจัยรวม การรับรูและสิ่งชักนำใหเกิดการ
ปฏิบัติพฤติกรรมการตรวจเตานมดวยตนเองมีความ
สัมพันธกับพฤติกรรมการตรวจเตานมดวยตนเองของ
สตรีทใี่ ชยาเม็ดคุมกำเนิด
2. ปจจัยรวม การรับรแู ละสิง่ ชักนำใหเกิดการปฏิบตั ิ
พฤติกรรมการตรวจเตานมดวยตนเองสามารถรวมทำนาย
พฤติกรรมการตรวจเตานมดวยตนเองของสตรีที่ใชยา
เม็ดคุมกำเนิด

ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากร คือ สตรีทใี่ ชยาเม็ดคุมกำเนิดตัง้ แต 5 ป
ขึ้นไป ที่มารับบริการในคลินิกวางแผนครอบครัวที่
สถานีอนามัยทุกแหงในเขตจังหวัดชัยนาท จำนวน
1,594 คน
การกำหนดขนาดกลมุ ตัวอยาง จากการเปดตาราง
อำนาจการวิเคราะหทางสถิติ (Power Analysis) โดย
กำหนดคาความคลาดเคลือ่ น .05 ใหอำนาจการทดสอบ
.80 (Cohen cited in Burn & Grove, 1999 อางอิงใน
บุญใจ ศรีสถิตนรากูร, 2553) และขนาดอิทธิพลของ
ตัวแปรเทากับ .20 เปดตารางไดกลมุ ตัวอยาง 197 คน
เพื่อปองกันกลุมตัวอยางสูญหาย จึงเพิ่มกลุมตัวอยาง
รอยละ 10 ไดกลมุ ตัวอยาง 217 คน (Polit & Hungler,
1999, อางอิงใน บุญใจ ศรีสถิตนรากูร, 2553)
กลมุ ตัวอยาง คือ สตรีทใี่ ชยาเม็ดคุมกำเนิดอยางตอ
เนือ่ งตัง้ แต 5 ปขนึ้ ไป ทีม่ ารับบริการในคลินกิ วางแผน
ครอบครัวทีส่ ถานีอนามัยทุกแหงในเขตจังหวัดชัยนาท
และมีอายุระหวาง 20-50 ป จำนวน 217 คน
ระยะเวลาทีใ่ ชในการวิจยั 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 31 สิงหาคม พ.ศ. 2558
วิธีคัดเลือกกลุมตัวอยาง โดยการคำนวณสัดสวน
จากประชากรจำนวน 1,594 คน ทีม่ ารับบริการในคลินกิ
วางแผนครอบครัวที่สถานีอนามัยทั้ง 72 แหง เลือก
กลุมตัวอยางโดยการสุมแบบใสคืน (Sampling with
Replacement)
เครื่องมือวิจัย
เปนแบบสอบถามทีผ่ วู จิ ยั สรางขึน้ จากการทบทวน
วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวของตามกรอบแนวคิด
ทฤษฎีแบบแผนความเชื่อดานสุขภาพ (Health Belief
Model) ของเบคเกอร (Becker, 1974) มี 5 ส ว น
ประกอบดวย
สวนที่ 1 แบบสอบถามขอมูลทัว่ ไป ประกอบดวย
ขอคำถามแบบเติมคำและใหเลือกตอบ (Check list)
ไดแก ระยะเวลาทีใ่ ชยาเม็ดคุมกำเนิด ใชการคุมกำเนิด
อื่นๆรวมดวยหรือไม จำนวนบุตร การมีประจำเดือน
ครัง้ แรก ลักษณะการมีประจำเดือน สมาชิกในครอบครัว
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เป น มะเร็ ง เต า นมหรื อ ไม การได รั บ ข อ มู ล ข า วสาร
เรื่องโรคมะเร็งเตานมและการตรวจเตานมดวยตนเอง
ประวัตกิ ารสูบบุหรีแ่ ละการดืม่ สุรา
สวนที่ 2 แบบสอบถามปจจัยรวม ประกอบดวย
1). ดานลักษณะสวนบุคคล เปนขอคำถามแบบเติม
คำและใหเลือกตอบ ขอคำถามประกอบดวย อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ รายไดเฉลีย่ ตอเดือน สถานภาพสมรส
2.) ดานความรูเรื่องโรคมะเร็งเตานมและการตรวจ
เตานมดวยตนเอง การแปลผลคะแนนประยุกตตาม
เกณฑ ก ารประเมิ น ความรู จ ากการเรี ย นรู ข องบลู ม
(Bloom, 1971) โดยกำหนดใหความรูอยูในระดับต่ำ
ไดคะแนนนอยกวารอยละ 60 ระดับความรอู ยใู นระดับ
ปานกลางไดคะแนนรอยละ 60-79 และระดับความรสู งู
ไดคะแนนรอยละ 80 ขึน้ ไป
สวนที่ 3 แบบสอบถามการรับรู ประกอบดวย
1).การรับรูโอกาสเสี่ยงตอการเกิดโรคมะเร็งเตานม
2). การรับรคู วามรุนแรงของโรคมะเร็งเตานม 3). การรับรู
ประโยชนของการตรวจเตานมดวยตนเอง 4). การรับรู
อุปสรรคของการตรวจเตานมดวยตนเอง
สวนที่ 4 แบบสอบถามสิง่ ชักนำใหเกิดการปฏิบตั ิ
พฤติกรรมการตรวจเตานมดวยตนเอง
สวนที่ 5 แบบสอบถามพฤติกรรมการตรวจเตานม
ดวยตนเอง
แบบสอบถามปจจัยการรับรู แบบสอบถามปจจัย
ชั ก นำให เ กิ ด การปฏิ บั ติ พ ฤติ ก รรมการตรวจเต า นม
ดวยตนเอง และแบบสอบถามพฤติกรรมการตรวจ
เตานมดวยตนเอง การแปลผลคะแนนพิจารณาจาก
ผลคะแนนทีไ่ ด โดยใชวธิ กี ารหาอันตรภาคชัน้ ใชคา พิสยั
คำนวณจากคาคะแนนสูงสุดลบดวยคาคะแนนต่ำสุด
ผลลัพธทไี่ ดแบงเปน 3 ชวงเทาๆ กัน (คะแนนสูงสุดคะแนนต่ำสุด)/3(บุญใจ ศรีสถิตยนรากูร,2553)การตรวจสอบ
คุ ณ ภาพเครื่ อ งมื อ ตรวจสอบความตรงของเนื้ อ หา
(Content validity) จากผทู รงคุณวุฒิ 3 ทาน แลวนำมาหา
คาดัชนีความตรงของเนื้อหา (CVI) เทากับ .83-.93
หาความเชือ่ มัน่ ของเครือ่ งมือ (Reliability) ในกลมุ ทีม่ ี
คุณสมบัติใกลเคียงกับกลุมตัวอยาง จำนวน 30 ราย
โดยแบบสอบถามความรูเรื่องโรคมะเร็งเตานมและ

การตรวจเตานมดวยตนเองใชสตู รของคูเดอรรชิ ารดสัน
(Kuder - Richardson: KR - 20) = .81 แบบสอบถามปจจัย
การรับรู แบสอบถามปจจัยชักนำใหเกิดการปฏิบัติ
พฤติกรรมการตรวจเตานมดวยตนเองและแบบสอบถาม
พฤติกรรมการตรวจเตานมดวยตนเอง ใชวิธีคำนวณ
คาสัมประสิทธิอ์ ลั ฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha
Coefficient) ไดคา ความเชือ่ มัน่ ของเครือ่ งมือเทากับ .83.90
การพิทักษสิทธิ์ของกลุมตัวอยาง
การศึกษานีไ้ ดรบั การอนุมตั ใิ หดำเนินการวิจยั จาก
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั ในมนุษย มหาวิทยาลัย
นเรศวร IRB No. 534/57 กลมุ ตัวอยางไดรบั การชีแ้ จง
วัตถุประสงคของการวิจยั อธิบายรายละเอียดถึงขัน้ ตอน
การทำวิจัย บทบาทของผูวิจัย บทบาทของผูเขารวม
โครงการ การปฏิบตั ติ น ผลประโยชนทจี่ ะไดรบั การปกปด
และการทำลายขอมูลหลังเสร็จสิ้นการวิจัย ผูเขารวม
โครงการวิจยั ลงลายมือชือ่ ในหนังสือแสดงความยินยอม
การเขารวมโครงการ และสามารถถอนตัวออกจากการ
วิ จั ย ได ต ลอดเวลา ข อ มู ล ที่ ไ ด จ ากการศึ ก ษาจะเก็ บ
เปนความลับโดยใชเลขที่ของแบบสอบถามเปนรหัส
แทนชือ่ -สกุล นำเสนอผลการวิจยั เปนภาพรวมเทานัน้
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยขอเอกสารรับรองโครงการวิจัยในมนุษย
จากคณะกรรมการจริ ย ธรรมเกี่ ย วกั บ วิ จั ย ในมนุ ษ ย
มหาวิทยาลัยนเรศวร เมือ่ ไดรบั พิจารณาและรับรองแลว
ผวู จิ ยั จึงดำเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเองโดยมี
ขัน้ ตอน ดังนี้
ผวู จิ ยั ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
นเรศวร เสนอต อ สาธารณสุ ข อำเภอและเจ า หน า ที่
ผูปฏิบัติงานในคลินิกวางแผนครอบครัวในเขตจังหวัด
ชัยนาทเพือ่ ขออนุญาตในการเก็บขอมูล พรอมทัง้ ชีแ้ จง
วัตถุประสงค และขัน้ ตอนการวิจยั อธิบายวัตถุประสงค
และขัน้ ตอนการเก็บขอมูล ใหกลมุ ตัวอยางลงชือ่ ยินยอม
เขารวมการวิจัย และอธิบายวากลุมตัวอยางมีสิทธิที่
จะตอบหรือไมตอบแบบสอบถามซึง่ ไมมผี ลใดๆ ตอการ
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รักษาพยาบาลทีไ่ ดรบั ขอมูลทีไ่ ดจะเก็บไวเปนความลับ
และนำเสนอขอมูลในภาพรวม
การวิเคราะหขอมูล
1. วิเคราะหขอ มูลทัว่ ไป ปจจัยรวม ปจจัยการรับรู
ป จ จั ย ชั ก นำให เ กิ ด การปฏิ บั ติ พ ฤติ ก รรมการตรวจ
เต า นมด ว ยตนเอง และพฤติ ก รรมการตรวจเต า นม
ดวยตนเอง โดยใชการวิเคราะหขอมูลเชิงพรรณนา
(Descriptive Statistics) โดยการแจกแจงความถี่ รอยละ
คาเฉลีย่ และสวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
2. วิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยรวม ปจจัย
การรับรู และปจจัยชักนำใหเกิดการปฏิบัติพฤติกรรม
การตรวจเตานมดวยตนเองกับพฤติกรรมการตรวจ
เตานมดวยตนเอง โดยใชสถิตสิ มั ประสิทธิส์ หสัมพันธ
แบบสเปยแมน (Spearman) และเพียรสนั (Pearson)
3. วิเคราะหปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการตรวจ
เตานมดวยตนเองของสตรีที่ใชยาเม็ดคุมกำเนิด ไดแก
ปจจัยรวม ปจจัยการรับรูและปจจัยชักนำใหเกิดการ
ปฏิบตั พิ ฤติกรรมการตรวจเตานมดวยตนเองกับพฤติกรรม
การตรวจเตานมดวยตนเอง โดยใชวธิ วี เิ คราะหถดถอย
พหุคูณแบบขั้นตอน (Stepwise multiple regression
analysis) กำหนดนัยสำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .05
ผลการวิจัย
1. ขอมูลทั่วไป กลุมตัวอยางใชยาเม็ดคุมกำเนิด
เปนระยะเวลาเฉลีย่ 7.02 ป ( x = 7.02, S.D. = 1.78)
ไมใชวธิ คี มุ กำเนิดชนิดอืน่ รวมดวย รอยละ 93.5 สวนใหญ
มีบุตร 2 คนรอยละ 51.6 มีประจำเดือนครั้งแรกเมื่อ
อายุ 14 ป ( x = 14.0, S.D. = .75 ) รอยละ 45.2 ลักษณะ
ของการมีประจำเดือนสม่ำเสมอรอยละ 88.5 ไมพบ
บุคคลในครอบครัวหรือญาติมีกอนที่เตานมจำนวน
210 คน รอยละ 96.8 ไดรบั ขอมูลเรือ่ งโรคมะเร็งเตานม
และการตรวจเตานมดวยตนเองรอยละ 100 แหลงขอมูล
ที่ไดรับมาจากหอกระจายขาวมากที่สุดคิดเปนรอยละ
39.6 มีประวัติการสูบบุหรี่ 3 คน รอยละ 1.4 และมี
ประวัตกิ ารดืม่ สุรา 7 คน รอยละ 3.2

2. ปจจัยรวมดานลักษณะสวนบุคคล ปจจัยทีผ่ วู จิ ยั
นำมาศึกษา ไดแก อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได
เฉลี่ยตอเดือน และสถานภาพสมรส สตรีที่ใชยาเม็ด
คุมกำเนิดสวนใหญมอี ายุระหวาง 31-40 ป ( x = 38.07,
S.D. = 6.59) รอยละ 51.60 มีการศึกษาอยูในระดับ
มัธยมศึกษารอยละ 46.5 สวนใหญประกอบอาชีพรับจาง
รอยละ 55.8 มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนระหวาง 5,001 10,000 บาท ( x = 6751, S.D. = 2782.68) รอยละ 73.28
สวนใหญมสี ถานภาพสมรสครู อ ยละ 80.6 และปจจัยรวม
ดานความรูเรื่องโรคมะเร็งเตานมและการตรวจเตานม
ดวยตนเองอยใู นระดับสูง ( x = 12.33 , S.D. = 1.91)
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ตารางที่ 1 แสดงคาเฉลีย่ (Mean) สวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (standard deviation) ปจจัยการรับรู ปจจัยชักนำใหเกิด
การปฏิบตั ิ พฤติกรรมการตรวจเตานมดวยตนเองและพฤติกรรมการตรวจเตานมดวยตนเอง
กลมุ ตัวอยาง (n = 217)

ตัวแปร
1) ปจจัยการรับรโู ดยรวม
การรับรโู อกาสเสีย่ งตอการเกิดโรคมะเร็งเตานม
การรับรคู วามรุนแรงของโรคมะเร็งเตานม
การรับรปู ระโยชนของการตรวจเตานมดวยตนเอง
การรับรอู ปุ สรรคของการตรวจเตานมดวยตนเอง
2) ปจจัยชักนำใหเกิดการปฏิบตั พิ ฤติกรรมการตรวจ
เตานมดวยตนเอง
3) พฤติกรรมการตรวจเตานมดวยตนเอง
จากตาราง 1 พบวา ปจจัยการรับรูโดยรวมอยูใน
ระดับสูง ( x = 2.35 , S.D. = .21) พิจารณาเปนรายดาน
ไดดงั นี้ การรับรโู อกาสเสีย่ งตอการเกิดโรคมะเร็งเตานม
( x = 2.53 , S.D. = .33) การรับรคู วามรุนแรงของโรค
มะเร็งเตานม ( x = 2.53 , S.D. = .36) การรับรปู ระโยชน
ของการตรวจเตานมดวยตนเอง ( x = 2.57 , S.D. = .44)
อยูในระดับสูง สวนการรับรูอุปสรรคของการตรวจ

ระดับ

x

S.D.

2.35
2.53
2.53
2.57
1.78
2.63

.21
.33
.36
.44
.49
.45

สูง
สูง
สูง
สูง
ปานกลาง
สูง

2.37

.32

สูง

เตานมดวยตนเอง ( x = 1.78 , S.D. = .49) อยใู นระดับ
ปานกลาง ปจจัยชักนำใหเกิดการปฏิบัติพฤติกรรม
การตรวจเตานมดวยตนเอง ( x = 2.65 , S.D. = .45)
อยูในระดับสูง และพฤติกรรมการตรวจเตานมดวย
ตนเองของสตรีที่ใชยาเม็ดคุมกำเนิดอยูในระดับสูง
( x = 2.37, S.D. = .32)

ตารางที่ 2 แสดงคาสัมประสิทธิถ์ ดถอยในรูปคะแนนดิบ (b) และในรูปคะแนนมาตรฐาน (Beta) คาคงทีแ่ ละคา
ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการทำนายปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการตรวจเตานมดวยตนเองของสตรีที่ใช
ยาเม็ดคุมกำเนิด
ตัวแปรทำนาย
ปจจัยการรับรดู า นการรับรโู อกาสเสีย่ งตอการเกิดโรคมะเร็งเตานม
ปจจัยชักนำใหเกิดการปฏิบตั พิ ฤติกรรมการตรวจเตานมดวยตนเอง
ปจจัยรวมดานความรเู รือ่ งโรคมะเร็งเตานมและการตรวจเตานม
ดวยตนเอง
F = 31.318
Constant = .906
R = .557
R2 = .310

b

S.E

Beta

.444
.178
.021

.055
.043
.010

.355 5.522
.221 3.303
.132 2.087

S.E. = .157

t

p-value
.000
.001
.038
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จากตาราง 2 คาสัมประสิทธิ์ถดถอยในรูปของ
คะแนนมาตรฐาน (Beta) สูงสุด คือปจจัยการรับรดู า น
การรั บ รู โ อกาสเสี่ ย งต อ การเกิ ด โรคมะเร็ ง เต า นม
(Beta = .355) รองลงมา คือปจจัยชักนำใหเกิดการ
ปฏิบัติพฤติกรรมการตรวจเตานมดวยตนเอง (Beta =
.221) และปจจัยรวมดานความรูเรื่องโรคมะเร็งเตานม
และการตรวจเตานมดวยตนเอง (Beta = .132 ) ดังนัน้
ป จ จั ย การรั บ รู ด า นการรั บ รู โ อกาสเสี่ ย งต อ การเกิ ด
โรคมะเร็ ง เต า นม ป จ จั ย ชั ก นำให เ กิ ด การปฏิ บั ติ
พฤติกรรมการตรวจเตานมดวยตนเองและปจจัยรวม
ดานความรูเรื่องโรคมะเร็งเตานมและการตรวจเตานม
ดวยตนเองสามารถทำนายพฤติกรรมการตรวจเตานม
ดวยตนเองของสตรีทใี่ ชยาเม็ดคุมกำเนิดได
การอภิปรายผล
1. พฤติกรรมการตรวจเตานมดวยตนเองของสตรี
ที่ ใ ช ย าเม็ ด คุ ม กำเนิ ด สตรี ที่ ใ ช ย าเม็ ด คุ ม กำเนิ ด มี
พฤติ ก รรมการตรวจเต า นมด ว ยตนเองในระดั บ สู ง
( x = 2.37, S.D. = .32) สอดคลองกับการศึกษาของ
ปราณปรียา โคสะสุ (2552) ที่พบวาสตรีอาสาสมัคร
สาธารณสุขมีพฤติกรรมการตรวจเตานมดวยตนเอง
อยใู นระดับสูง อภิปรายไดวา สตรีทใี่ ชยาเม็ดคุมกำเนิด
เปนผมู ารับบริการในคลินกิ วางแผนครอบครัวทีส่ ถานี
อนามัยเปนประจำสม่ำเสมอเปนระยะเวลาตั้งแต 5 ป
ขึ้นไป จึงทำใหมีโอกาสที่จะไดรับรูขาวสารเกี่ยวกับ
โรคมะเร็งเตานมและการตรวจเตานมดวยตนเองจาก
เจาหนาที่อยูเปนประจำและไดรับการคัดกรองโรค
มะเร็งเตานมทุกป อีกทั้งผูใหบริการในคลินิกวางแผน
ครอบครั ว เป น บุ ค ลากรด า นสุ ข ภาพ เช น พยาบาล
นักวิชาการสาธารณสุข ที่สามารถใหคำแนะนำหรือ
กระตนุ เตือน ใหตรวจเตานมดวยตนเอง สอดคลองกับ
นโยบายของ กระทรวงสาธารณสุขที่มีเปาหมายให
มีการตรวจเตานมดวยตนเองในสตรีที่มีอายุ 20-60 ป
ทุกราย และสตรีทมี่ อี ายุ 40-69 ป ทีไ่ มมอี าการ นอกจาก
การตรวจเตานมดวยตนเองเปนประจำแลวควรไดรับ
การตรวจจากแพทยปละ 1 ครั้ง โดยเปนแพทยหรือ
บุคลากรทางการแพทยที่ไดรับการฝกอบรม (แผน

ยุทธศาสตรสขุ ภาพดีวถิ ชี วี ติ ไทย กระทรวงสาธารณสุข,
2554)
2. ปจจัยรวม ปจจัยการรับรู และปจจัยชักนำใหเกิด
การปฏิบัติพฤติกรรมการตรวจเตานมดวยตนเองของ
สตรีที่ใชยาเม็ดคุมกำเนิด สตรีที่ใชยาเม็ดคุมกำเนิด
มี ป จ จั ย ร ว มด า นความรู เ รื่ อ งโรคมะเร็ ง เต า นมและ
การตรวจเตานมดวยตนเองอยใู นระดับสูง ( x = 12.33 ,
S.D. = 1.91) ปจจัยการรับรูโดยรวมอยูในระดับสูง
( x = 2.35, S.D. = .21) ทัง้ นีพ้ บวา สตรีทใี่ ชยาเม็ดคุม
กำเนิดเปนผทู มี่ ารับบริการในคลินกิ วางแผนครอบครัว
ที่สถานีอนามัยเปนประจำทุก 3 เดือน และมีประวัติ
เคยไดรบั การตรวจคัดกรองโรคมะเร็งเตานมปละ 1 ครัง้
สวนใหญจึงไดรับความรูเรื่องโรคมะเร็งเตานมและ
การตรวจเตานมจากเจาหนาที่สาธารณสุขโดยการให
คำแนะนำและสาธิตวิธีการตรวจเตานม ทำใหสตรีมี
ความรูเรื่องโรคมะเร็งและการตรวจเตานมดวยตนเอง
เพิ่มขึ้นและอีกประการหนึ่งคือสวนใหญมีระดับการ
ศึกษาอยูในระดับมัธยมศึกษา (รอยละ 46.5) ทำให
สามารถแสวงหาขอมูลความรูเรื่องโรคมะเร็งเตานม
และการตรวจเตานมดวยตนเองได และในหลักสูตร
การเรียน การสอนของชัน้ มัธยมศึกษา มีเนือ้ หาเรือ่ งเพศ
ศึกษาหรือวิธกี ารใชยาคุมกำเนิด จึงมีผลทำใหสตรีทใี่ ช
ยาเม็ดคุมกำเนิดมีความรูเรื่องโรคมะเร็งเตานมและ
การตรวจเตานมดวยตนเองอยใู นระดับสูง การทีส่ ตรีที่
ใชยาเม็ดคุมกำเนิดไดรบั ขอมูลขาวสาร คำแนะนำเกีย่ วกับ
โรคมะเร็งเตานมและสาธิตวิธกี ารตรวจเตานมดวยตนเอง
จะทำใหเกิดความตระหนักและเห็นความสำคัญของ
การตรวจเตานมดวยตนเองสตรีที่ใชยาเม็ดคุมกำเนิด
มีความรูเรื่องโรคมะเร็งเตานมและการตรวจเตานม
ด ว ยตนเองอยู ใ นระดั บ สู ง จึ ง มี ผ ลต อ การรั บ รู ว า
พฤติกรรมและการกระทำใดบางทีจ่ ะทำใหตนเองเสีย่ ง
ตอการเปนมะเร็งเตานม มีการรับรวู า โรคมะเร็งเตานม
มีอนั ตรายรายแรงถึงชีวติ แตสามารถตรวจใหพบโรคได
ดวยการตรวจเตานมดวยตนเอง และรับรูวาการตรวจ
เต า นมด ว ยตนเองเป น ประจำทุ ก เดื อ นจะทำให ค น
พบกอนมะเร็งไดตงั้ แตยงั มีขนาดเล็กและปจจัยชักนำให
เกิดการปฏิบัติพฤติกรรมการตรวจเตานมดวยตนเอง
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อยใู นระดับสูง ( x = 2.65, S.D. = .45) พบวา การไดรบั
ข อ มู ล ข า วสารเรื่ อ งโรคมะเร็ ง เต า นมและการตรวจ
เต า นมด ว ยตนเองจากแหล ง ข อ มู ล ต า งๆ เช น หอ
กระจายขาว แผนพับ อินเตอรเนต การไดรบั คำแนะนำ
และความรูเรื่องโรคมะเร็งเตานมและการตรวจเตานม
ดวยตนเอง การสาธิตวิธกี ารตรวจเตานม การใหคำปรึกษา
และแกไขปญหาจากเจาหนาทีส่ าธารณสุข การไดรบั การ
กระตุนเตือนจากบุคคลในครอบครัวและชุมชน ทำให
สตรีที่ใชยาเม็ดคุมกำเนิดมีความรูเรื่องโรคมะเร็งและ
การตรวจเตานมดวยตนเองเพิม่ ขึน้
3. ความสัมพันธระหวางปจจัยรวม ปจจัยการ
รับรู และปจจัยชักนำใหเกิดการปฏิบัติพฤติกรรมการ
ตรวจเตานมดวยตนเองกับพฤติกรรมการตรวจเตานม
ดวยตนเองของสตรีทใี่ ชยาเม็ดคุมกำเนิด จากการศึกษา
พบวามี 3 ตัวแปร ไดแก 1) ปจจัยการรับรดู า นการรับรู
โอกาสเสีย่ งตอการเกิดโรคมะเร็งเตานม 2) ปจจัยชักนำ
ใหเกิดการปฏิบตั พิ ฤติกรรมการตรวจเตานมดวยตนเอง
และ 3) ปจจัยรวมดานความรูเรื่องโรคมะเร็งเตานม
และการตรวจเตานมดวยตนเองมีความสัมพันธเชิงบวก
ในระดั บ ปานกลางกั บ พฤติ ก รรมการตรวจเต า นม
ดวยตนเองของสตรีทใี่ ชยาเม็ดคุมกำเนิดอยางมีนยั สำคัญ
ทางสถิตทิ รี่ ะดับ .01 โดยมีคา สัมประสิทธิส์ หสัมพันธ
เทากับ .488, .425 และ .326 ตามลำดับ
ปจจัยการรับรดู า นการรับรโู อกาสเสีย่ งตอการเกิด
โรคมะเร็งเตานม มีความสัมพันธทางบวกในระดับ
ปานกลางกับพฤติกรรมการตรวจเตานมดวยตนเอง
ของสตรี ที่ ใ ช ย าเม็ ด คุ ม กำเนิ ด (r = .488, p< .01)
สอดคลองกับการศึกษาของณภัทรอร สุขมา (2549)
ทีพ่ บวาการรับรโู อกาสเสีย่ งตอการเกิดโรคมะเร็งเตานม
ของสตรีทที่ ำงานในนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร
มีความสัมพันธกบั พฤติกรรมการตรวจเตานมดวยตนเอง
ดั ง นั้ น สตรี ที่ ใ ช ย าเม็ ด คุ ม กำเนิ ด ที่ มี ก ารรั บ รู โ อกาส
เสี่ยงตอการเกิดโรคมะเร็งเตานมดีจะมีพฤติกรรมการ
ตรวจเตานมดวยตนเองดี ซึ่งเบคเกอร (Becker, 1974)
กลาววา เมื่อบุคคลมีการรับรูตอโอกาสเสี่ยงของการ
เกิดโรค บุคคลจะเห็นความสำคัญของการปฏิบัติเพื่อ
ความมีสขุ ภาพดี ดังนัน้ หากตองการใหสตรีทใี่ ชยาเม็ด

คุมกำเนิด มีพฤติกรรมการตรวจเตานมดวยตนเองสูงขึน้
ควรสงเสริมการรับรูเรื่องโรคมะเร็งเตานมและการ
ตรวจเตานมเพิ่มขึ้น
ปจจัยชักนำใหเกิดการปฏิบัติพฤติกรรมการตรวจ
เต า นมด ว ยตนเองมี ค วามสั ม พั น ธ เ ชิ ง บวกในระดั บ
ปานกลางกับพฤติกรรมการตรวจเตานมดวยตนเองของ
สตรีทใี่ ชยาเม็ดคุมกำเนิด (r = .425, p < .01) สอดคลอง
กับการศึกษาของปราณปรียา โคสะสุ (2552) ที่พบวา
ปจจัยดานการไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับโรคมะเร็ง
เตานมและการตรวจเตานมดวยตนเองของสตรีอาสา
สมัครสาธารณสุข จังหวัดอุบลราชธานีมคี วามสัมพันธ
ทางบวกกั บ พฤติ ก รรมการตรวจเต า นมด ว ยตนเอง
เมือ่ สตรีทใี่ ชยาเม็ดคุมกำเนิดทีไ่ ดรบั การชักนำใหปฏิบตั ิ
พฤติกรรมการตรวจเตานมดวยตนเองดี จะมีพฤติกรรม
การตรวจ เตานมดวยตนเองเพิ่มขึ้น การไดรับขอมูล
ขาวสารเกี่ยวกับโรคมะเร็งเตานมและการตรวจเตานม
ดวยตนเองจะเปนการกระตุนใหสตรีที่ใชยาเม็ดคุม
กำเนิดมีการตรวจเตานมดวยตนเองเพิม่ ขึน้ ซึง่ เบคเกอร
(Becker, 1974) กลาววา สิ่งชักนำใหเกิดการปฏิบัติ
เป น การกระตุ น ให เ กิ ด การรั บ รู ภ าวะคุ ก คามของ
การเกิ ด โรค การรั บ รู จ ะเป น การชั ก นำให เ กิ ด การ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพไปสูการปฏิบัติในทาง
ที่ ดี ขึ้ น การกระตุ น และส ง เสริ ม ให ส ตรี ที่ ใ ช ย าเม็ ด
คุมกำเนิดมีความรูเรื่องโรคมะเร็งเตานมและการตรวจ
เตานมอยางถูกตองและเหมาะสมจึงเปนสิง่ สำคัญ
ปจจัยรวมดานความรูเรื่องโรคมะเร็งเตานมและ
การตรวจเตานมดวยตนเอง มีความสัมพันธเชิงบวกใน
ระดับปานกลางกับพฤติกรรมการตรวจเตานมดวยตนเอง
ของสตรีที่ใชยาเม็ดคุมกำเนิด (r = .326, p < .01 )
สอดคลองกับการศึกษาของวาสนา หลาบหนองแสง
(2553) ที่พบวาความรูเรื่องโรคมะเร็งเตานมและการ
ตรวจเตานมดวยตนเองของสตรีจงั หวัดรอยเอ็ด มีความ
สัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมการตรวจเตานมดวยตนเอง
สตรีที่ใชยาเม็ดคุมกำเนิดที่มีความรูเรื่องโรคมะเร็ง
เตานมและการตรวจเตานมในระดับสูง จะมีพฤติกรรม
การตรวจเตานมดวยตนเองสูงดวย ซึง่ เบคเกอร (Becker,
1974) กลาววาความรูเกี่ยวกับโรคมีผลตอการปฏิบัติ
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พฤติกรรมสุขภาพ โดยความรูเรื่องโรคมะเร็งเตานม
จะมีผลตอการรับรโู อกาสเสีย่ งตอการเกิดโรคดวย และ
จะเกิ ด การปฏิ บั ติ พ ฤติ ก รรมสุ ข ภาพตามคำแนะนำ
เพือ่ ใหปลอดภัยจากการเปนโรค
4. ป จ จั ย ทำนายพฤติ ก รรมการตรวจเต า นม
ดวยตนเองของสตรีทใี่ ชยาเม็ดคุมกำเนิด ผลการศึกษา
พบว า ป จ จั ย ที่ มี ผ ลต อ พฤติ ก รรมการตรวจเต า นม
ดวยตนเองของสตรีทใี่ ชยาเม็ดคุมกำเนิด คือ 1) ปจจัยการ
รับรดู า นการรับรโู อกาสเสีย่ งตอการเกิดโรคมะเร็งเตานม
2) ปจจัยชักนำใหเกิดการปฏิบัติพฤติกรรมการตรวจ
เตานมดวยตนเอง และ 3) ปจจัยรวมดานความรเู รือ่ งโรค
มะเร็งเตานมและการตรวจเตานมดวยตนเองสามารถ
รวมกันทำนายพฤติกรรมการตรวจเตานมดวยตนเอง
ของสตรีทใี่ ชยาเม็ดคุมกำเนิดไดรอ ยละ 31.0 (R2 = .310)
อยางมีนยั สำคัญทางสถิตทิ ี่ .01 อภิปรายไดวา การรับรู
โอกาสเสี่ยงตอการเกิดโรคเปนปจจัยที่ทำใหบุคคล
รับรูภาวะคุกคามของโรค (perceived threat) บุคคล
จึ ง แสวงหาแนวทางการการปฏิ บั ติ เ พื่ อ ป อ งกั น โรค
การตัดสินใจที่จะปฏิบัติพฤติกรรมเพื่อปองกันโรค
ขึ้ น อยู กั บ การเปรี ย บเที ย บถึ ง ข อ ดี แ ละข อ เสี ย ของ
พฤติกรรมนั้นโดยเลือกปฏิบัติในสิ่งที่กอใหเกิดผลดี
มากกวาผลเสีย นั่นคือบุคคลจะปฏิบัติพฤติกรรมการ
ปองกันโรคเมือ่ รับรวู า การปฏิบตั นิ นั้ ลดภาวะคุกคามของ
โรคและเปนผลดีตอ สุขภาพ สวนปจจัยรวม (modifying
factor) เปนปจจัยพื้นฐานที่สงผลตอการรับรูและการ
ปฏิบตั พิ ฤติกรรม และปจจัยสิง่ ชักนำใหเกิดการปฏิบตั ิ
(cue to action) จะเปนสิง่ กระตนุ หรือสิง่ ชักนำใหบคุ คล
แสดงพฤติกรรมทีเ่ หมาะสมออกมา สอดคลองกับสุภา
พร มหาวรรณ (2544) ทีศ่ กึ ษาผลของระบบการพยาบาล
แบบสนั บ สนุ น และให ค วามรู ต อ การตรวจเต า นม
ดวยตนเองของสตรีที่ทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม
ยพบวา หลังไดรับโปรแกรม กลุมตัวอยางมีคะแนน
ความรเู รือ่ งการตรวจเตานมดวยตนเองและมีการตรวจ
เตานมดวยตนเองสูงกวากลมุ ควบคุม ปราณปรียา โคสะ
สุ (2552) พบวาการรับรโู อกาสเสีย่ งตอการเกิดโรคมะเร็ง
เตานมและการไดรับขาวสารเรื่องโรคมะเร็งเตานม

สามารถรวมทำนายพฤติกรรมการตรวจเตานมไดรอ ยละ
17 และ Ogletree, Hammig, and Birch (2004) ศึกษา
นักเรียนหญิงเกรด 9 ที่ไดรับโปรแกรมความรูและ
ความตัง้ ใจในการตรวจเตานมดวยตนเอง วัดผลกอนและ
หลังการทดลอง พบวากลมุ ตัวอยางมีคะแนนความรแู ละ
พฤติกรรมการตรวจเตานมดวยตนเองสูงกวากลมุ ควบคุม
ขอเสนอแนะสำหรับการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรมีการศึกษาวิจัยปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรม
การตรวจเตานมดวยตนเองในสตรีกลุมเสี่ยงตอการ
เปนโรคมะเร็งเตานม เชน สตรีที่ใชฮอรโมนทดแทน
ในวัยหมดประจำเดือน สตรีทมี่ กี อ นทีเ่ ตานม
2. นำป จ จั ย ทำนายที่ ไ ด จ ากการศึ ก ษาในครั้ ง นี้
นำไปวางแผนหรือจัดทำโปรแกรม กระตนุ ใหสตรีทใี่ ช
ยาเม็ดคุมกำเนิดมีพฤติกรรมการตรวจเตานมดวยตนเอง
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