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บทคัดยอ
มะเร็งเตานมถูกจัดใหเปนปญหาทีถ่ กู พบในสตรีมากทีส่ ดุ ทัว่ โลกจากการตรวจพบโรคในระยะลุกลามโดยเฉพาะ
สตรีทอี่ าศัยในประเทศทีก่ ำลังพัฒนา ซึง่ มีขอ จำกัดทางระบบสุขภาพและปญหาความเหลือ่ มล้ำทางสังคมสตรีเหลานี้
จึงขาดโอกาสในการเขาถึงบริการสุขภาพการทบทวนวรรณกรรมอยางเปนระบบครัง้ นีเ้ พือ่ ทบทวนรูปแบบการคัดกรอง
มะเร็งเตานมทีส่ ามารถตรวจพบมะเร็งเตานมตัง้ แตระยะเริม่ ตนและมีประสิทธิภาพสำหรับผหู ญิงกลมุ ดอยโอกาส
ในประเทศทีก่ ำลังพัฒนา โดยการสืบคนจากบทความวิจยั ทีต่ พี มิ พทงั้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ระหวางป ค.ศ. 2011-2020
จากฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส ไดแก Cochrane library, Embase, PubMed, Google scholar และ Thaijoโดยใชเกณฑ
คัดเลือกงานวิจยั ตามหลัก PICOS ประเมินคุณภาพงานวิจยั โดยใชการประเมินโครงการปฏิบตั กิ ารสาธารณสุข และ
วิเคราะหขอ มูลโดยการสรุปเชิงเนือ้ หา
ผลการทบทวนวรรณกรรมพบวามีผลงาน จำนวน 17 เรือ่ ง ไดรปู แบบการคัดกรองมะเร็งเตานม 3 รูปแบบ ไดแก
1) รูปแบบการสอนสุขศึกษาเพือ่ สรางความตระหนักรเู กีย่ วกับพฤติกรรมการตรวจคัดกรองมะเร็งเตานมและการสอน
การตรวจเตานมดวยตนเอง 2) การจัดบริการตรวจคัดกรองมะเร็งเตานมทางคลินกิ รวมกับการใชการมีสว นรวมของคน
ในชุมชน และ 3) การประยุกตใชโปรแกรมคัดกรองมะเร็งเตานมทีม่ ใี หบริการอยแู ลวมาบูรณาการใชรว มกัน
การศึกษาครัง้ นีพ้ บรูปแบบการคัดกรองมะเร็งเตานมทีส่ ามารถตรวจพบมะเร็งเตานมไดในระยะเริม่ ตนและ
เพิม่ การเขาถึงระบบสุขภาพเพิม่ มากขึน้ แตดว ยบริบทของแตละพืน้ ทีม่ คี วามแตกตางกันจึงยังคงมีความจำเปนศึกษาวิจยั
รูปแบบการคัดกรองมะเร็งเตานมตามความพรอมของแตละประเทศตอไป
คำสำคัญ: การคัดกรองมะเร็งเตานม การตรวจพบมะเร็งเตานมในระยะเริม่ ตน ความเหลือ่ มล้ำทางสังคม อุปสรรค
ดานระบบสุขภาพ
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Abstract
Breast cancer is the most common problem in women world wide due to an advance stage diagnosis,
especially women who living in developing countries where health system limitations and social inequality.
There are lack of accessed to breast cancer screening. This systematic review aims to explore the program
development and trial of a breast cancer screening model that can detect breast cancer early and be effective
for disadvantaged women in developing countries. A literature search was conducted in the electronic
databases Academic were: Cochrane library, Embase,PubMed, Google scholar and Thaijo, including all
articles published between 2011 and 2020. The research selection criteria were based on the PICOS principal
selection criteria were based on the PICOS principle. Research quality was assessed using the Evaluation of
Public Health Practice Projects; EPHPP. Data were analyzed by using frequency and percentage statistics for
general information and content analysis method for the main outcome.
The results of this systematic review found that there were 17 journals and identified into three model of
breast cancer screening: 1) a health education teaching model to increase awareness about breast cancer
screening behaviors and breast self-examination demonstration 2) a service delivery of clinical breast examination
with a community participation, and 3) an applications of breast cancer screening programs that are already
available in community's context.
This study found a breast cancer screening model that could detect breast cancer early and increase
access to health systems. However, the context of each area is different, it is still necessary to study the breast
cancer screening model according to the resource availability of the developing countries.
Keywords: Breast cancer screening, Early detection rate of breast cancer, Social inequality, Health system
barriers
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ความเปนมาและความสำคัญของปญหา
โรคมะเร็งเตานมเปนหนึ่งในปญหาสุขภาพที่สำคัญ
ที่สุดทั่วโลก (Sharma, 2019) พบไดบอยที่สุดในผูหญิง
และยังเปนสาเหตุการเสียชีวิตมากที่สุดในผูหญิงอีกดวย
(Global Burden of Disease Cancer Collaboration, 2019)
นอกจากนีม้ ะเร็งเตานมยังมีอตั ราทีเ่ พิม่ ขึน้ อยางชัดเจนใน
หลายประเทศในเอเชีย เชน ปากีสถาน จีนบราซิล และ
ประเทศไทย (Arshad et al., 2019; Cao, Li, Sun, & Chen,
2020; De Lima Vazquez et al., 2016; Virani et al., 2018)
ในประเทศไทยมะเร็งเตานมเปนมะเร็งที่พบมากที่สุด
ในเพศหญิงและยังมีแนวโนมของอัตราการเกิดโรคที่
คอนขางสูงเมื่อเทียบกับโรคมะเร็งทั้งหมดในสตรีไทย
ตัง้ แตในป ค.ศ. 2012 (Pongthavornkamol, Watthayu, &
Khuhaprema, 2019) และจะยังคงสูงสุดตอเนื่องจนถึงป
ค.ศ. 2025 ทีพ่ บวานาจะมีอตั ราการเจ็บปวยดวยโรคมะเร็ง
เตานมเพิ่มมากขึ้นโดยเฉลี่ยประมาณรอยละ 3.1 ตอป
(Virani et al., 2017)และในผหู ญิงอายุต่ำกวา 50 ป จะมี
อัตราการเกิดโรคมะเร็งเตานมเพิม่ สูงขึน้ รอยละ 5.1 ตอป
(Virani et al., 2018)
การตรวจหามะเร็ ง เต า นมตั้ ง แต ใ นระยะเริ่ ม แรก
(Early detection) เปนแนวทางที่สามารถลดอัตราการ
เสียชีวิตจากมะเร็งเตานมไดมากที่สุด ตามแนวทางของ
สมาคมโรคมะเร็งของสหรัฐอเมริกา (The American
cancer society) ซึง่ ประกอบไปดวย 3 วิธี ไดแก การตรวจ
เต า นมด ว ยตนเอง (Breast-self examination: BSE)
การตรวจเตานมทางคลินกิ (Clinical breast examination:
CBE) และการตรวจแมมโมแกรม (Mammography: MM)
(Fuller, Lee, & Elmore, 2015) แตในปจจุบนั พบวามีหลาย
ประเทศที่มีอัตราการเขารับบริการคัดกรองมะเร็งเตานม
คอนขางนอย โดยมีสาเหตุหลักจากขาดการรับรูถึงความ
จำเปนของการตรวจคัดกรองมะเร็งเตานม (Olasehinde
et al., 2017) และผูหญิงที่อาศัยอยูในพื้นที่หางไกลจาก
สถานบริการสุขภาพ (Leung, McKenzie, Martin, Dobson,
& McLaughlin, 2014) โดยปญหาอุปสรรคสวนใหญพบวา
เกิดจากระบบสุขภาพที่ทำใหประชาชนเขาถึงระบบการ
คัดกรองมะเร็งเตานมไดไมทวั่ ถึง เชน ระบบประกันสุขภาพ

ไมครอบคลุม ระบบการติดตอประสานงานสงตอผูปวย
ในองคกรทางสุขภาพไมมีความตอเนื่อง ระยะเวลาการ
รอคอยตรวจคอนขางนาน เปนตน รองลงมาเปนคุณลักษณะ
ของผูใหบริการทางสุขภาพ เชน มีแพทยที่เปนเพศชาย
เปนผูใหบริการทำใหผูหญิงไมกลาเขารับบริการตรวจ
เนือ่ งจากอาย ผใู หบริการขาดการตระหนักถึงการปองกัน
ปญหาสุขภาพของประชาชน และไมมั่นใจในการตรวจ
และรายงานผลทำใหผรู บั บริการตองตรวจซ้ำบอยครัง้ และ
มีลกั ษณะของการใหคำแนะนำไมเหมาะสม และอุปสรรค
ทีเ่ กิดจากตัวผปู ว ยเองทีย่ งั กลัวเจ็บ ไมมนั่ ใจในระบบการ
ใหบริการ เขินอาย ขาดความรู และมีปญหาเกี่ยวกับ
คาใชจายในการไปรับบริการตรวจดวยตนเอง (Bowser,
Marqusee, El Koussa, & Atun, 2017) โดยปญหาอุปสรรค
เหล า นี้ ส ว นใหญ พ บในกลุ ม ประชากรที่ มี ก ารอพยพ
ยายถิ่นฐาน กลุมดอยโอกาส กลุมชายขอบ กลุมยากจน
(Abdel-Aziz et al., 2017; Dianatinasab, Fararouei,
Mohammadianpanah, & Zare-Bandamiri, 2016; Ogunsiji,
Kwok, & Fan, 2017)
ปจจัยขางตนอาจสงผลใหมกี ารตรวจพบมะเร็งเตานม
ในระยะลุกลามจำนวนมาก ที่ยากตอการรักษา สงผลให
ผูหญิงมีโอกาสรอดชีวิตนอยลงและยังสงผลถึงคุณภาพ
ชีวติ ทัง้ ของผหู ญิงและครอบครัว (Chen, Li, Wang, Liu,
& Chen, 2018; Daher, Al-Rubai, Al-Naaimi, Alshawi, &
Medhat, 2017) ดั ง การศึ ก ษาในประเทศไทยที่ พ บว า
สตรีไทยรอยละ 84.7 ตรวจเจอโรคในระยะทีร่ นุ แรงและ
มีเพียงรอยละ 29.3 ทีเ่ คยผานการตรวจเตานมดวยบุคลากร
ที่ผานการฝกอบรมมากอน ซึ่งสาเหตุหลักมาจากการให
คำแนะนำของผูใหบริการทางสุขภาพที่ยังไมครอบคลุม
ทัง้ ในสวนของวิธกี ารเขามารับบริการตรวจคัดกรองมะเร็ง
เตานม และการตรวจสอบอาการทีผ่ ดิ ปกติทคี่ วรจะทราบ
กอนมารับบริการ รวมไปถึงสิทธิการรักษาซึ่งมีความ
สัมพันธกบั การตัดสินใจมาเขารับบริการของผปู ว ยมะเร็ง
เตานม (Buranaruangrote, Sindhu, Mayer, Ratinthorn, &
Khuhaprema, 2014)
องคกรทีท่ ำงานเกีย่ วกับสุขภาพเตานมหลายๆ องคกร
ไดเสนอแนะถึงวิธีการลดอัตราการปวยและเสียชีวิตจาก
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มะเร็งเตานมที่ดีที่สุดคือการตรวจพบโรคตั้งแตระยะ
เริ่มตน (Ditsch et al., 2019) โดยมีการศึกษาที่ผานมา
เกี่ยวกับการพัฒนาโปรแกรมการคัดกรองมะเร็งเตานม
จำนวนมากทั้ ง ในและต า งประเทศ เช น การพั ฒ นา
โปรแกรมสำหรับกลุมเสี่ยงเพื่อสงเสริมพฤติกรรมการ
ตรวจคัดกรองมะเร็งเตานม (Wonganu & Sirisophon, in
press) การใชรูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเปนฐาน
ของโปรแกรมเพื่อสงเสริมพฤติกรรมการคัดกรองมะเร็ง
เตานม (Farajzadegan, Fathollahi-Dehkordi, Hematti,
Sirous, Tavakoli, & Rouzbahani, 2016) และมีการใช
โปแกรมสอนสุขศึกษาที่พบวามีการใชตนทุนต่ำและ
สามารถเพิ่มความตระหนักรูใหกับประชาชนในการมี
พฤติกรรมการปองกันสุขภาพเตานมได (Torbaghan,
Farmanfarma, Moghaddam, & Zarei, 2014) นอกจากนี้
ยั ง มี ก ารพั ฒ นาโปรแกรมที่ ใ ช ผู ห ญิ ง ในชุ ม ชนเป น
อาสาสมัครในการออกตรวจเตานมในชุมชนแทนบุคลากร
ทางการแพทย โดยเฉพาะในพื้นที่ขาดแคลนทรัพยากร
และอยใู นชุมชนทีห่ า งไกลสถานบริการสุขภาพ (Abuidris
et al., 2013; Gutnik et al., 2016)
อยางไรก็ตาม ยังไมพบการศึกษาอยางเปนระบบเกีย่ วกับ
รูปแบบการคัดกรองมะเร็งเตานมทีเ่ หมาะสมกับประเทศ
ทีม่ ขี อ จำกัดทางดานทรัพยากรและความเหลือ่ มล้ำของการ
เขาถึงระบบริการสุขภาพของประชาชน ดังนั้นในการ
ศึกษาครัง้ นีผ้ ศู กึ ษาจึงสนใจทบทวนวรรณกรรมอยางเปน
ระบบเกีย่ วกับการจัดระบบบริการการคัดกรองมะเร็งเตานม
ทีเ่ หมาะสมกับประเทศทีม่ ขี อ จำกัดทางดานทรัพยากรและ
กลมุ สตรีทไี่ มสามารถเขาถึงระบบบริการสุขภาพไดอยาง
เทาเทียมทั้งในและตางประเทศ โดยหวังวาขอมูลที่ได
จะชวยเปนแนวทางในการปรับปรุงหรือพัฒนานโยบาย
การคัดกรองมะเร็งเตานมใหเหมาะสมกับแตละบริบท
โดยเนนการคำนึงถึงวัฒนธรรมและความเทาเทียมในการ
ให บ ริ ก ารทางด า นสุ ข ภาพรวมไปถึ ง กลุ ม ด อ ยโอกาส
สามารถเขาถึงระบบริการไดเร็วขึ้นและชวยลดอุปสรรค
ตางๆของประชาชนเพิม่ การเขาถึงบริการสุขภาพไดอยาง
ทัว่ ถึง

วัตถุประสงคของการวิจัย
เพื่อสรุปองคความรูเกี่ยวกับการพัฒนาและทดลอง
รูปแบบการคัดกรองมะเร็งเตานมที่สามารถตรวจพบ
มะเร็ ง เต า นมตั้ ง แต ร ะยะเริ่ ม ต น และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
สำหรับผูหญิงกลุมดอยโอกาสในประเทศที่กำลังพัฒนา
โดยการวัดผลลัพธจากวิธีที่สามารถเพิ่มจำนวนการถึง
ระบบบริการตรวจคัดกรองมะเร็งเตานมไดเพิ่มมากขึ้น
และสามารถคลำพบกอนมะเร็งไดอยางถูกตอง
วิธีดำเนินการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้เปนการทบทวนงานวิจัยอยางเปน
ระบบ (Systematic review) ตามแนวทางของสถาบัน
โจแอนนาบริกส (Jordan, Lockwood, Munn, & Aromataris,
2019)โดยมีขั้นตอนดังนี้ 1) การกำหนดปญหาในการ
ทบทวน 2) การสืบคนและคัดเลือกงานวิจยั 3) การตรวจสอบ
คุณภาพงานวิจยั 4)การเก็บรวบรวมขอมูล 5) การวิเคราะห
ข อ มู ล และ 6) การสรุ ป ผลการศึ ก ษาโดยการสื บ ค น
จากบทความวิจัยที่ตีพิมพทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ระหวางป ค.ศ.2011-2020 จากฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส
ที่มีความนาเชื่อถือ ไดแก Cochrane library, Embase,
PubMed, Google scholar และ Thaijoโดยใชคำคนทีส่ ำคัญ
ไดแก การคัดกรองมะเร็งเตานม การตรวจพบมะเร็งเตา
นมในระยะเริ่ ม ต น ความเหลื่ อ มล้ำ ทางสั ง คม และ
อุปสรรคดานระบบสุขภาพ มีเกณฑคัดเลือกงานวิจัย
ตามหลัก PICOS ดังนี้ 1) กลุมประชากรที่ใชศึกษา
(Population) คือ ผหู ญิงทีม่ สี ขุ ภาพดี และยังไมมอี าการและ
อาการแสดงของมะเร็งเตานม 2) แนวทาง (Intervention) คือ
รูปแบบ/โปรแกรมการคัดกรองมะเร็งเตานม 3) การควบคุม
(Control) มีการเปรียบเทียบ กอนและหลังเขารวมโปรแกรม
หรื อ เปรี ย บเที ย บกั บ กลุ ม ที่ ไ ด รั บ การดู แ ลแบบปกติ
4) ผลลัพธ (Outcomes) ทีต่ อ งการจากการทบทวนวรรณกรรม
คือ 1. อัตรามีการการเขารับบริการ 2. ความสามารถในการ
ตรวจพบโรคในระยะเริม่ ตน (Sensitivity) เชน ตรวจพบ
กอนผิดปกติที่เตานมและไดรับการวินิจฉัยวาเปนมะเร็ง
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เตานม และ 5) วิธกี ารศึกษา(Study) เปนงานวิจยั ทดลอง
แบบสมุ หรือแบบกึง่ ทดลองทีม่ กี ารออกแบบเปรียบเทียบ
กอนและหลังเขารวมโปรแกรมกับกลุมที่ไดรับการดูแล
แบบปกติ และมีเกณฑการคัดออกสำหรับงานวิจยั ทีเ่ ลือก
กลุมทดลองที่ถูกวินิจฉัยวาเปนมะเร็งเตานมมากอนหรือ
มีประวัตหิ รือรอยโรคของการเปนมะเร็งเตานม
การพิจารณาคัดเลือกงานวิจัย
ผูวิจัยไดทำการศึกษาคนควา โดยคัดเลือกบทความ
ทีต่ พี มิ พแลว เมือ่ ไดบทความทีเ่ ขาเกณฑการคัดเลือกแลว
ผูวิจัยไดนำบทความมาคัดเลือกจากการอานชื่อเรื่องและ
บทคัดยอ หลังจากไดบทความที่เขาเกณฑทั้งหมด ผูวิจัย
ทัง้ 2 คน อานบทความฉบับเต็มโดยแตละคนอานงานวิจยั
และสกัดขอมูลทีไ่ ดลงตารางทีส่ รางขึน้ เชน เมือง/ประเทศ
ทีท่ ำการศึกษาวิจยั ขอมูลทัว่ ไปของกลมุ ตัวอยางทีเ่ ขารวม
การวิจัย จำนวนกลุมตัวอยางทั้งกลุมทดลองและกลุม
ควบคุม วัตถุประสงคของการศึกษา การออกแบบงานวิจยั
และ ระยะเวลาทีศ่ กึ ษาทดลองงานวิจยั รวมไปถึงเครือ่ งมือ
ทีใ่ ชในการวัดผลลัพธงานวิจยั รายละเอียดของโปรแกรม
การทดลอง และผลลัพธของการศึกษาทดลอง ในกรณีทพี่ บวา
มีความคิดเห็นไมตรงกันจะปรึกษากับผูเชี่ยวชาญดาน
โรคมะเร็งเตานมเพื่อหาขอตกลงรวมกันที่เปนแนวทาง
เดียวกัน

การประเมินคุณภาพงานวิจัย
การศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยใชผูทรงคุณวุฒิจำนวน 3 ทาน
ในการประเมินคุณภาพงานวิจยั โดยใชแบบการประเมิน
โครงการปฏิบตั กิ ารสาธารณสุข (The Evaluation of Public
Health Practice Projects; EPHPP) เพือ่ ประเมินคุณภาพ
ของการแทรกแซงโปรแกรมในการทดลองกับกลมุ ตัวอยาง
งานวิจัย ซึ่งมีการประเมิน 6 ดาน ไดแก selection bias,
study design, confounders, blinding, withdrawals และ
drop-outs ซึง่ คะแนนทีไ่ ดแตละดานจะถูกนำมาสังเคราะห
และคำนวณออกมาเปนคาคะแนน three-point scale และ
แปลผล (ตามตารางที่ 1) ดั ง นี้ 1 = มี คุ ณ ภาพดี ม าก
(STRONG), คะแนน 2 = มีคณ
ุ ภาพปานกลาง (MODERATE) และ 3 = มีคุณภาพต่ำ (WEAK)ตามแนวทางของ
EPHPP โดยเกณฑการใหคะแนนทั้งหมดจะเปนคาเฉลี่ย
ของแต ล ะด า น ได แ ก มี คุ ณ ภาพดี ม าก = 1.00-1.50,
มีคณ
ุ ภาพปานกลาง = 1.51-2.0 และมีคณ
ุ ภาพต่ำ = 2.51-3.00
(Armijo-Olivo, Stiles, Hagen, Biondo, & Cummings,
2012)
การวิเคราะหขอมูล
ขอมูลทั่วไปของงานวิจัยทั้งหมดวิเคราะหโดยใช
สถิตคิ วามถีแ่ ละรอยละ และตัวแปรหลักการวิจยั วิเคราะห
โดยการสรุปเชิงเนือ้ หา (Content analysis method)

วิธีการศึกษา/กลุมตัวอยาง

การออกแบบโปรแกรม

Petsirasan & Noonill การวิจยั กึง่ ทดลอง
(2013)/Thailand
กลมุ ตัวอยาง = 160
(กลมุ ทดลอง = 80,
กลมุ ควบคุม = 80 )

มีคณ
ุ ภาพ
ปานกลาง

มีคณ
ุ ภาพ
ปานกลาง

- สามารถเพิม่ ความตระหนักรู ทัศนคติ และพฤติกรรม
การตรวจคัดกรองมะเร็งเตานมได
- การเพิม่ ขึน้ ของความรไู มสามารถเปลีย่ นแปลงพฤติกรรม
การตรวจเตานมดวยตนเองได แตการเพิม่ ขึน้ ของ
ทัศนคติสามารถเปลีย่ นพฤติกรรม การตรวจเตานม
ดวยตนเองในผหู ญิงได
"โปรแกรมการสงเสริมการตรวจเตานม
มีความรเู กีย่ วกับมะเร็งเตานม และการตรวจเตานม
ดวยตนเอง" มีการอบรมใหความรโู ดยการ ดวยตนเอง มีความเชือ่ ดานสุขภาพเกีย่ วกับโรคมะเร็ง
บรรยาย กระบวนการกลมุ การสาธิต และ เตานม การตรวจเตานมดวยตนเอง รับรคู วามสมรรถนะ
การลงมือปฏิบตั จิ ริง
ของตนเอง และมีพฤติกรรมสูงกวากอนเขารวม
และสูงกวากลมุ ควบคุม

มีคณ
ุ ภาพ
ปานกลาง

มีคณ
ุ ภาพ
ปานกลาง

การประเมิน
คุณภาพงานวิจัย

มีคณ
ุ ภาพ
ปานกลาง

สามารถเพิม่ ความรู ทัศนคติ และทักษะการตรวจเตานม
ดวยตนเองไดทงั้ วัดทันที, 6 เดือน และ 1 ป หลังเขารวม
โปรแกรม และพบวาความเชือ่ การรับรอู ปุ สรรค และรับรู
ความสมรรถนะของตนเองมีความสัมพันธกบั พฤติกรรม
การตรวจเตานมดวยตนเอง
สามารถเพิม่ ความรเู กีย่ วกับการตรวจคัดกรองมะเร็งเตานม
เพือ่ คนพบโรคไดตงั้ แตระยะเริม่ ตนและมีทกั ษะ
การตรวจเตานมดวยตนเองเพิม่ ขึน้ หลังเขารวมโปรแกรม

ผลการศึกษา

สามารถเพิม่ ความรู ทัศนคติ และทักษะการตรวจเตานม
ใหกลมุ ตัวอยางได

Chatchaisucha et al., การวิจยั กึง่ ทดลองกลมุ เดียว "โปรแกรมสอนสุขศึกษาการตรวจเตานม
(2011)/Thailand
วัดกอน-หลัง
ดวยตนเอง"อาสาสมัครสาธารณสุข
กลมุ ตัวอยาง = 30
ในชุมชนถูกอบรมใหความรู สอนทักษะ
การตรวจเตานมดวยตนเอง และแจกคมู อื
การตรวจเตานมดวยตนเอง
Elsabour et al.,
การวิจยั กึง่ ทดลอง กลมุ เดียว "โปรแกรมสอนสุขศึกษา" เปนโปรแกรม
(2013)/Egypt
วัดกอน-หลัง
ใหความรเู กีย่ วกับการตรวจหามะเร็งเตานม
กลมุ ตัวอยาง = 50
ในระยะเริม่ ตน และการตรวจเตานม
ดวยตนเอง
Jamjanget al., (2020)/ การวิจยั กึง่ ทดลอง
"โปรแกรมสอนการตรวจเตานมดวยตนเอง
Thailand
กลมุ ตัวอยาง = 88
"บรรยายใหความรู แลกเปลีย่ นเรียนรรู ว มกัน
ปรับเจตคติ สรุปความคิดรวบยอด ฝกทักษะ
BSE ระยะเวลา 4 สัปดาห
Kashfiet al., (2012)/ การวิจัยเชิงทดลองทางคลินิก "โปรแกรมสอนสุขศึกษา"โดยวิธีการ
Brazil
กลมุ ตัวอยาง = 100
บรรยาย, ถาม-ตอบ, อภิปรายกลมุ ,
(กลมุ ทดลอง = 50,
การสาธิตและการทดลองปฏิบตั จิ ริง
กลมุ ควบคุม = 50 )
ระยะเวลา 12 สัปดาห

ผเู ขียน/ป
/เมือง

ตารางที่ 1 ลักษณะทัว่ ไปของตัวอยางและการประเมินคุณภาพ

วารสารการพยาบาลและสุขภาพ ปที่ 15 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2564 69

วิธีการศึกษา/กลุมตัวอยาง

Frie et al., (2013)/
India

Abuidris et al.,
(2013)/Sudan

Torbaghan et al.,
(2014)/Turkey

การวิจยั เชิงทดลอง
กลมุ ตัวอยาง = 130
(กลมุ ทดลอง =65,
กลมุ ควบคุม= 65)
การวิจยั เชิงทดลองแบบสมุ
แบงกลมุ และมีกลมุ ควบคุม
กลมุ ตัวอยาง = 1,4786
กลมุ ทดลอง = 56 หมบู า น
กลมุ ควบคุม = 79 หมบู า น
การวิจยั เชิงทดลองแบบสมุ
แบงกลมุ และมีกลมุ ควบคุม
กลมุ ตัวอยาง = 155,652
กลมุ ทดลอง = 133 คลัสเตอร

Secginli & Nahcivan การวิจยั เชิงทดลองโดยมีกลมุ
(2011)/Turkey
ควบคุมวัดกอน-หลังทดลอง
กลมุ ตัวอยาง =190
(กลมุ ทดลอง =97,
กลมุ ควบคุม = 93)
Trakulram &
การวิจยั กึง่ ทดลองแบบมีกลมุ
Tritipsombu t (2018)/ ควบคุม กลมุ ตัวอยาง = 60
Thailand
(กลมุ ทดลอง = 30,
กลมุ ควบคุม =30)

ผเู ขียน/ป
/เมือง

ใหความรแู ละอบรมผหู ญิงในหมบู า นอายุ
20-40 ปเกี่ยวกับความตระหนักรูเกี่ยวกับ
การดูแลสุขภาพเตานม อาการและอาการ
แสดงของมะเร็งเตานมและใหไปตรวจเตานม
ทางคลินิกที่บาน
โปรแกรมการเยี่ยมบานรวมกับการสอน
สุขศึกษาแบบตัวตอตัว
ระยะเวลาการดำเนินการ 12 สัปดาห

"โปรแกรมสงเสริมการดูแลสุขภาพเตานม
โดยพยาบาล" เปนการสอนใหความรู
ดูตวั อยางฟลม เตานมทีผ่ ดิ ปกติ ใหคมู อื
สอนการตรวจเตานมดวยตนเองและให
ปฏิทินการตรวจ
"โปรแกรมการสรางเสริมความสามารถ
ในตนเองรวมกับการใชแรงสนับสนุน
ทางสังคม " บรรยาย ดูวดิ โี อ ใชตน แบบสอน
ฝกตรวจเตานมดวยตนเอง แจกใบปลิวและ
เยี่ยมบาน
"โปรแกรมสอนสุขศึกษา"มีการบรรยาย
การใหดวู ดิ โี อ, ถาม-ตอบและคมู อื โดยการ
สอนจำทำทัง้ หมด 3 ครัง้ ๆ ละ 1-1.5 ชม.

การออกแบบโปรแกรม

ตารางที่ 1 ลักษณะทัว่ ไปของตัวอยางและการประเมินคุณภาพ (ตอ)

สามารถเพิม่ ความตระหนักรแู ละการตรวจเตานมดวยตนเอง
มากขึน้ โดยพบวาปจจัยทีท่ ำใหผหู ญิงไมตรวจเตานมดวย
ตนเอง ไดแก ยังไมแตงงาน มีอายุมากกวา 60 ป ความเชือ่
ทางดานศาสนาและวัฒนธรรม ระดับการศึกษา การประกอบ

สามารถตรวจพบกอนผิดปกติที่เตานมไดเพิ่มขึ้นและพบ
มะเร็งเตานมในระยะเริม่ ตนและยังไมมกี ารแพรกระจาย
ไปยังตอมน้ำเหลืองไดมากกวากลมุ ควบคุมทีพ่ บวาตรวจเจอ
ผหู ญิงทีเ่ ปนมะเร็งเตานมในระยะลุกลาม

สามารถทำใหผใู หบริการตระหนักถึงการปองกัน
โรคมะเร็งเตานมมากขึน้ และสามารถทำนายพฤติกรรม
ไดวา ทัง้ 5 ทักษะจะเกิดการเปลีย่ นแปลงไปในทางทีด่ ขี นึ้

สามารถเพิม่ อัตราการตรวจเตานมดวยตนเองมีทกั ษะ
ในการทำเพิม่ มากขึน้ และมีความรเู กีย่ วกับมะเร็งเตานม
เพิม่ ขึน้ แตเมือ่ วัด 6 เดือน พบวา อัตราการเขาใชบริการ
ตรวจแมมโมแกรม และการตรวจเตานมทางคลินกิ
โดยบุคลากรทางการแพทยทผี่ า นการอบรมไมแตกตางกัน
สามารถเพิม่ ความรเู กีย่ วกับมะเร็งเตานม มีการรับรู
ความสามารถของตนเอง มีความคาดหวังผลดีของการ
ตรวจเตานมดวยตนเอง และสามารถตรวจเตานม
ดวยตนเองไดเพิม่ มากขึน้

ผลการศึกษา

มีคณ
ุ ภาพ
มากทีส่ ดุ

มีคุณภาพ
มากทีส่ ดุ

มีคณ
ุ ภาพ
มากทีส่ ดุ

มีคณ
ุ ภาพ
ปานกลาง

มีคณ
ุ ภาพ
มากทีส่ ดุ

การประเมิน
คุณภาพงานวิจัย
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วิธีการศึกษา/กลุมตัวอยาง

Sankaranarayanan
et al., (2011)/India

Phanram et al.,
(2014)/Thailand
กลมุ ตัวอยาง = 314

การออกแบบโปรแกรม
อาชีพ รายได และประวัตกิ ารเจ็บปวยดวยมะเร็งเตานม
ในครอบครัว

ผลการศึกษา

โปรแกรมอบรมผหู ญิงทัว่ ไปในการให
สามารถตรวจพบมีกอนที่เตานมผิดปกติไดเพิ่มขึ้น
บริการตรวจคัดกรองมะเร็งเตานมรวมกับ แตไมสามารถคลำพบตอมน้ำเหลืองโตไดจากการตรวจ
บุคลากรทางการแพทย
โดยผูหญิงทั่วไป
"โปรแกรมการอบรมบุคลากรสาธารณสุขชุมชน" สามารถเพิม่ จำนวนผหู ญิงใหเขาถึงการตรวจคัดกรองมะเร็ง
อบรมการตรวจเตานมเพื่อคนหาอาการของ เตานมทีค่ ลินกิ ในชุมชนไดมากขึน้ มีจำนวนผหู ญิงที่
มะเร็งเตานม การใหขอ มูลเขารับบริการ ผลตรวจผิดปกติเขารับการตรวจที่โรงพยาบาลและไดรับ
ตรวจเตานมทางคลินิกกับพยาบาลที่คลินิก การตัดชิน้ เนือ้ เพิม่ มากขึน้ และ มีอบุ ตั กิ ารณการพบโรค
เตานมในชุมชนและสงตอไปรับการตรวจ ในระยะเริม่ ตนเพิม่ มากขึน้ ในกลมุ ทดลอง
เพิ่มเติมที่โรงพยาบาล
การวิจยั กึง่ ทดลอง
โปรแกรมการอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารอาสาสมัคร มีจำนวนผหู ญิงทีต่ รวจเตานมดวยตนเองเพิม่ มากขึน้ จากกอน
กลมุ ตัวอยาง = 314
สาธารณสุข (อสม.) และให อสม.ไปสอน เขารวมโปรแกรม และมีความพึงพอใจในการใหบริการของ
ผหู ญิงทีบ่ า นและสงรายงานผลการตรวจ อสม.ในชุมชน
เตานมดวยตนเองของผหู ญิงในชุมชนทุกเดือน
การวิจยั เชิงทดลองแบบสมุ
โปรแกรมอบรมบุคลากรทางสุขภาพที่เปน สามารถตรวจพบมะเร็งเตานมในระยะเริม่ ตนในกลมุ ทดลอง
แบงกลมุ และมีกลมุ ควบคุม ผหู ญิง เปนเวลา 3 สัปดาห และใหไปทำ ไดมากกวากลุมควบคุม
กลมุ ตัวอยาง = 275 คลัสเตอร/ การตรวจเตานมทางคลินิกโดยบุคลากรทาง
ผหู ญิงสุขภาพดี = 115,652 การแพทยทผี่ า นการอบรมใหกบั ผหู ญิงทีบ่ า น
กลมุ ทดลอง = 133 คลัสเตอร;
(ผหู ญิง = 55,844 )
กลมุ ควบคุม =142 คลัสเตอร;
(ผหู ญิง = 59,808 )

(ผหู ญิง = 55,844 คน)
กลมุ ควบคุม = 142 คลัสเตอร
(ผหู ญิง 59,808 คน)
Gutnik et al., (2016)/ การวิจยั กึง่ ทดลอง กลมุ เดียว
Malawi
วัดกอน-หลัง
กลมุ ตัวอยาง = 1,220
Pace et al., (2019)/ การวิจยั เชิงทดลองแบบสมุ
India
แบงกลมุ และมีกลมุ ควบคุม
กลมุ ตัวอยาง = 1,792

ผเู ขียน/ป
/เมือง

ตารางที่ 1 ลักษณะทัว่ ไปของตัวอยางและการประเมินคุณภาพ (ตอ)

มีคุณภาพ
มากทีส่ ดุ

มีคณ
ุ ภาพ
ปานกลาง

มีคณ
ุ ภาพ
มากทีส่ ดุ

มีคุณภาพ
ปานกลาง

การประเมิน
คุณภาพงานวิจัย
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Alba et al., (2018)/
Columbia

หลังเขารวมมีผรู บั บริการเขาใชบริการตรวจคัดกรองมะเร็ง
เตานมที่สถานบริการและไดรับการตรวจกับศัลยแพทย
ตามนัดเพิม่ มากขึน้ และมีการตรวจพบผปู ว ยรายใหม
จากกลุมทดลองมากกวากลุมควบคุม

ใช การตรวจแมมโมแกรมกอนแลวคอยตรวจอัลตราซาวด
พบคาความไว 93.9% แตพบอัตราการตรวจซ้ำสูง 12.15%,
ตรวจอัลตราซาวดกอ นตรวจแมมโมแกรมพบคาความไว
สูงกวา 99.4% และมีอตั ราการ recall rate นอยกวาแบบแรก
(1.82%)

ผลการศึกษา

โปรแกรมการบูรณาการระหวางการตรวจ พบจำนวนผหู ญิงทีเ่ ขาทำคัดกรองทัง้ สองวิธจี ำนวนมากกวา
แมมโมแกรมรวมกับการตรวจเตานมทาง การใชการคัดกรองเพียงวิธเี ดียว และสามารถตรวจพบ
คลินิกที่แผนกผูปวยนอก
ผลเปนบวกในกลุมทดลองมากกวากลุมควบคุม

"โปรแกรมการตรวจเตานมแบบบูรณาการ"
โดยการเชิญชวนผหู ญิงมาสอนการตรวจ
เตานมดวยตนเองและตรวจเตานมทางคลินกิ
ทีส่ ถานบริการสุขภาพในทองถิน่

การวิจยั เชิงทดลองโดยใช
ชุมชนเปนฐาน
กลมุ ตัวอยาง = 12,660
(กลมุ ทดลอง = 6,330 คน,
กลมุ ควบคุม = 6,330 คน)
การวิจยั เชิงทดลองแบบสมุ
แบงกลมุ และมีกลมุ ควบคุม
กลมุ ตัวอยาง = 7,436 คน

Hassan et al.,
(2015)/Iran

การออกแบบโปรแกรม
โปรแกรมการผสมผสานวิธกี ารตรวจคัดกรอง
มะเร็งเตานมระหวางการตรวจเตานมทางคลินกิ
การตรวจแมมโมแกรม และการตรวจ
อัลตราซาวดสำหรับการตรวจคัดกรอง
มะเร็งเตานม

วิธีการศึกษา/กลุมตัวอยาง

Huang et al., (2012)/ การวิจยั เชิงทดลอง
China
กลมุ ตัวอยาง = 3,028

ผเู ขียน/ป
/เมือง

ตารางที่ 1 ลักษณะทัว่ ไปของตัวอยางและการประเมินคุณภาพ (ตอ)

มีคุณภาพ
มากทีส่ ดุ

มีคุณภาพ
มากทีส่ ดุ

มีคณ
ุ ภาพ
ปานกลาง

การประเมิน
คุณภาพงานวิจัย
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การสืบคน

งานวิจยั ทีค่ น พบจากการสืบคนทางฐานขอมูล (N = 240)

การคัดกรอง

ผลการวิจัย
1. ลักษณะการวิจยั
จากการทบทวนงานวิจัยอยางเปนระบบในครั้งนี้
พบวามีจำนวนบทความวิจัยที่ทำการศึกษาเกี่ยวกับการ
ออกแบบโปรแกรมการคัดกรองมะเร็งเตานมที่สามารถ
เพิม่ อัตราการเขารับบริการและสามารถตรวจพบโรคมะเร็ง
เตานมไดในระยะเริ่มตน ซึ่งถูกตีพิมพทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอั ง กฤษ ในป ค.ศ. 2011-2020 จากฐานข อ มู ล
อิเล็กทรอนิกสทมี่ คี วามนาเชือ่ ถือ ไดแก Cochrane library,
Embase, PubMed, Google scholar และ Thaijo โดยใชคำคน
ทีส่ ำคัญ ไดแก การคัดกรองมะเร็งเตานม การตรวจพบมะเร็ง
เตานมในระยะเริ่มตน ความเหลื่อมล้ำทางสังคม และ

อุปสรรคดานระบบสุขภาพ ไดบทความวิจยั จำนวนทัง้ สิน้
240 เรือ่ ง พบวามีจำนวน 17 เรือ่ ง ทีม่ กี ารออกแบบวิธกี าร
คัดกรองมะเร็งเตานมเพื่อใหสามารถเพิ่มอัตราการเขาถึง
บริการและเพิ่มสมรรถนะในการตรวจพบโรคไดเร็วขึ้น
โดยผวู จิ ยั ไดตดั เรือ่ งทีศ่ กึ ษากอน ป ค.ศ. 2011 และหลัง
ป ค.ศ. 2020 ออก จำนวน 21 เรือ่ ง เรือ่ งมีความซ้ำซอน
จำนวน17 เรือ่ ง ไมใชการทดลองจำนวน 110 เรือ่ ง ไมใช
ภาษาอังกฤษ/ภาษาไทย จำนวน 1 เรือ่ ง บทความทีศ่ กึ ษา
ในกลุมประเทศแถบยุโรปและอเมริกา จำนวน 5 เรื่อง
ไมใชการเก็บขอมูลจากกลมุ ตัวอยางโดยตรง จำนวน 18 เรือ่ ง
ไม แ สดงถึ ง ผลลั พ ธ ที่ ผู วิ จั ย ต อ งการจะศึ ก ษาจำนวน
38 เรือ่ ง วิธกี ารทดลองมีระดับคะแนนการประเมินคุณภาพ
อยใู นระดับต่ำ (WEAK) จำนวน 2 เรือ่ ง และไมมผี ลงาน
ตีพมิ พฉบับเต็ม จำนวน 11 เรือ่ ง (แผนภูมทิ ี่ 1)

งานวิจยั ทีค่ ดั งานวิจยั ทีซ่ ้ำออก (N = 202)

การคัดเขา

การพิจารณาตามเกณฑ

งานวิจยั ทีค่ ดั กรอง (N = 202)

บทความวิจยั ฉบับเต็มเพือ่ พิจารณา
ประเมินตามเกณฑ (N = 38)

งานวิจัยที่ผานเกณฑการคัดเขาเพื่อ
การสังเคราะห (N = 17)

งานวิจยั ทีค่ ดั ออกเมือ่
พิจารณาชือ่ เรือ่ งและ
บทคัดยอ (N = 164)

บทความวิ จั ย ฉบั บ เต็ ม ที่
คัดออกเนือ่ งจากมีคณ
ุ สมบัติ
ไม ค รบตามเกณฑ เช น
เปนวิจยั เชิงสำรวจ ไมมกี าร
ประเมินผลลัพธ (N = 21)

แผนภูมทิ ี่ 1 แสดงการสืบคนขอมูลอยางเปนระบบตาม PRISMA Flow
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การศึกษาครัง้ นีม้ กี ลมุ ตัวอยางรวมทัง้ สิน้ 273,679 คน
เปนการศึกษาผูหญิงที่อาศัยอยูในกลุมประเทศที่มีรายได
นอยถึงปานกลาง (Low-Middle income countries; LMICs)
โดยสวนใหญเปนการศึกษาในทวีปเอเชีย จำนวน 13 เรือ่ ง
(76.47%) เและรองลงมาเปนการศึกษาในทวีปแอฟริกา
จำนวน 4 เรือ่ ง (23.53%) (ตารางที่ 1)
2. รูปแบบการคัดกรองมะเร็งเตานม
การศึกษาครัง้ นีผ้ วู จิ ยั พบรูปแบบการคัดกรองมะเร็ง
เตานม3 รูปแบบ ไดแก 1) รูปแบบการสอนสุขศึกษาเพือ่
สรางความตระหนักรเู กีย่ วกับพฤติกรรมการตรวจคัดกรอง
มะเร็งเตานมและการสอนการตรวจเตานมดวยตนเอง
2) การจัดบริการตรวจคัดกรองมะเร็งเตานมทางคลินกิ รวมกับ
การใชการมีสว นรวมของคนในชุมชน และ 3) การประยุกต
ใชโปรแกรมคัดกรองมะเร็งเตานมทีม่ ใี หบริการอยแู ลวมา
บูรณาการใชรว มกันโดยมีรายละเอียด ดังนี้
1) รูปแบบการสอนสุขศึกษาเพือ่ สรางความตระหนักรู
เกี่ยวกับพฤติกรรมการตรวจคัดกรองมะเร็งเตานมและ
การสอนการตรวจเตานมดวยตนเอง
ผลการศึกษารูปแบบสอนสุขศึกษาเพื่อสรางความ
ตระหนักรูเกี่ยวกับพฤติกรรมการตรวจคัดกรองมะเร็ง
เตานม และการสอนทักษะการตรวจเตานมดวยตนเอง
ในการศึกษาครัง้ นีเ้ ปนจำนวนมากทีส่ ดุ 8 เรือ่ ง (47.06%)
ของตัวอยางทั้งหมดโดยวิธีการสอนสวนใหญเปนการ
บรรยายใหความรู แจกคูมือ ดูวิดีโอ รวมกับการสาธิต
การตรวจเตานมดวยตนเอง ผลการศึกษาพบวาการจัดบริการ
ในรูปแบบการสอนสุขศึกษาสามารถเพิม่ ทักษะการตรวจ
เต า นมด ว ยตนเองได ถู ก ต อ งมากขึ้ น Chatchaisucha,
Pongthavornkamol, Pimpa, & Pornsuksawang, 2011;
Elsabour, Qalawa, Mohamed, & Elalem, 2013; Jamjang,
Atthamaethakul, & Prayoontap, 2020; Kashfi, Khani
Jeihooni, & Yazdankhah, 2012; Petsirasan & Noonill,
2013) และยังพบวาผหู ญิงทีเ่ ขารวมโปรแกรมมีพฤติกรรม
การตรวจเตานมดวยตนเองสม่ำเสมอมากขึน้ และสามารถ
เพิม่ อัตราการเขาตรวจ CBE และ MM ไดมากขึน้ อีกดวย
(Secginli & Nahcivan, 2011)

นอกจากนี้ ยังมีรูปแบบการสอนสุขศึกษาที่มีการ
ใชกรอบแนวคิดแรงสนับสนุนทางสังคมและแบบแผน
ความเชื่อทางดานสุขภาพมาใชรวมกับการใหความรูเพื่อ
สงเสริมพฤติกรรมการตรวจเตานมดวยตนเองมากขึ้น
ทำใหผลการศึกษาพบวานอกจากผหู ญิงจะมีระดับความรู
เกี่ยวกับมะเร็งเตานมมากขึ้นยังมีการรับรูความสามารถ
ของตนเองในการตรวจเตานมดวยตนเองเพิ่มมากขึ้น
(Trakulram & Tritipsombut, 2018) และสามารถใชในการ
ทำนายการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมกรตรวจคัดกรองมะเร็งเตานม
ในอนาคตไดดขี นึ้ ดวย (Torbaghan et al., 2014)
2)การจัดบริการตรวจคัดกรองมะเร็งเตานมทางคลินกิ
รวมกับการใชการมีสวนรวมของคนในชุมชน
ผลการศึกษาพบรูปแบบการจัดบริการตรวจคัดกรอง
มะเร็งเตานมทางคลินิกรวมกับการใชการมีสวนรวมของ
คนในชุมชน จำนวน 6 เรื่อง (35.29%) ซึ่งเปนรูปแบบ
การใหบริการทีม่ กี ารพัฒนาเพือ่ ใหสามารถนำมาใชในการ
เพิ่มอัตราการคัดกรองมะเร็งเตานมโดยเฉพาะในพื้นที่
ที่มีทรัพยากรอยางจำกัดและประชาชนมีความหางไกล
สถานบริการสุขภาพโดยมีการศึกษาการใชทงั้ อาสาสมัคร
สาธารณสุขที่เปนผูหญิงและผูหญิงทั่วไปที่อยูในชุมชน
โดยผานการอบรมการตรวจเตานมทางคลินกิ จากบุคลากร
ทางการแพทย ชวยในการใหบริการทดแทนแพทย พยาบาล
ทีม่ อี ยอู ยางจำกัด โดยพบวามีการจัดบริการออกตรวจเตานม
ในรูปแบบการเยีย่ มบานมากทีส่ ดุ จำนวน 5 เรือ่ ง (83.33%)
และเปนการใหบริการทีส่ ถานบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ
ในชุมชน จำนวน 1 เรือ่ ง (16.64%) นอกจากนีผ้ ลการศึกษา
ยังพบวาสามารถเพิม่ อัตราการเขาถึงบริการตรวจคัดกรอง
มะเร็งเตานมไดรอ ยละ 82-97 ของกลมุ กลมุ ตัวอยางทัง้ หมด
และมีคา ความไวของวิธกี ารตรวจ 51-58% คาความจำเพาะ
90-94% คาการทำนายเชิงบวก 48% สามารถตรวจพบ
โรคมะเร็งเตานมตั้งแตระยะเริ่มตนเพิ่มขึ้น และผูรับ
บริการมีความพึงพอใจตอรูปแบบการบริการดังกลาว
(Abuidris et al., 2013; Frie et al., 2013; Gutnik et al., 2016;
Pace et al., 2019; Phanram, 2014; Sankaranarayanan
et al., 2011)
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3)การประยุกตใชโปรแกรมคัดกรองมะเร็งเตานม
ที่มีใหบริการอยูแลวมาบูรณาการใชรวมกัน
ผลการศึกษาพบวา มีการศึกษาการใชรูปแบบการ
คัดกรองมะเร็งเตานมมากกวาหนึง่ วิธมี าบูรณาการใชรว มกัน
ในการตรวจสอบอัตราการตรวจพบมะเร็งเตานม ซึ่งผล
การศึกษาพบวาการใชแมมโมแกรมใหผลลัพธในการตรวจ
พบมะเร็งเตานมดีที่สุดโดยสามารถตรวจพบกอนที่มี
ขนาดเล็ก ≤ 2 เซนติเมตร และไมมกี ารแพรกระจายไปยัง
ตอมน้ำเหลือง ซึง่ เปนการตรวจพบในระยะเริม่ ตนจำนวน
มากที่ สุ ด โดยมี ก ารแนะนำให มี ก ารนำมาใช ร ว มกั บ
การตรวจเตานมทางคลินิกและการตรวจอัลตราซาวด
(Huang et al., 2012) การใชวธิ กี ารสอนผหู ญิงตรวจ เตา
นมดวยตนเองรวมกับการใหแพทยตรวจเตานมทางคลินกิ
พบวาสามารถพบมะเร็งเตานมในระยะเริม่ ตนมากขึน้ และ
มักพบเปนกลมุ คนทีม่ อี ายุนอ ยกวา 50 ป แตการตรวจพบ
ขนาดของกอนคอนขางใหญโดยมีขนาดเฉลีย่ 3.0 เซนติเมตร
(Hassan et al., 2015) และการตรวจเตานมทางคลินิก
รวมกับการตรวจแมมโมแกรม พบวาสามารถเพิ่มอัตรา
การเขาถึงบริการตรวจคัดกรองมะเร็งเตานมได และสามารถ
ตรวจพบมะเร็งเตานมเพิม่ มากขึน้ (Alba et al., 2018)
การอภิปรายผล
การศึ ก ษาครั้ ง นี้ พ บว า มี ก ารใช รู ป แบบการสอน
สุขศึกษาแกประชาชนเกีย่ วกับโรคมะเร็งเตานม อาการและ
อาการแสดงของมะเร็งเตานม และสอนตรวจเตานมดวยตนเอง
มากทีส่ ดุ ซึง่ พบวาสามารถเพิม่ ความมัน่ ใจในการตรวจเตานม
ดวยเองใหกับผูหญิง ทำใหมีอัตราที่ผูหญิงตรวจเตานม
ดวยตนเองเพิม่ มากขึน้ สอดคลองกับการศึกษาของ Rabbani
(2019) ที่ มี ศึ ก ษาผลของการสอนให ค วามรู เ กี่ ย วกั บ
มะเร็งเตานมตอความตระหนักรูและการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมสุขภาพของผูหญิงอาหรับ ผลการศึกษาพบวา
หลังเขารวมโปรแกรมผหู ญิงอาหรับมีความรมู ากขึน้ และ
มีพฤติกรรมการคัดกรองมะเร็งเตานมเปลีย่ นแปลงไปใน
ทางที่ดีขึ้นและมีประโยชนสูงสุดตอผูหญิงที่ไมไดรับ
การศึกษาในระบบมากกวากลมุ ผหู ญิงทีม่ กี ารศึกษา (Rabbani,
Salem Khalaf Al Marzooqi, Mousa Srouji, Hamad, &

Mahtab, 2019) ซึง่ แตกตางกับการศึกษาทีบ่ ราซิลทีพ่ บวา
การสอนเพิม่ ความรใู หกบั ผหู ญิงไมสามารถเปลีย่ นแปลง
พฤติกรรมสุขภาพไดในขณะที่ผูหญิงที่มีทัศนคติในการ
ตรวจเตานมสูงมีผลโดยตรงตอพฤติกรรมการคัดกรอง
มะเร็งเตานมและไมสามารถเพิม่ การตรวจพบมะเร็งเตานม
ในระยะเริ่ ม ต น ได จ ากการเพิ่ ม ความรู ใ ห แ ก ผู ห ญิ ง
เพียงอยางเดียว (Kashfi et al., 2012) อยางไรก็ตาม การให
ความรเู กีย่ วกับมะเร็งเตานมและการปองกันมะเร็งเตานม
ก็ยังมีความจำเปนและมีประโยชนสำหรับการปองกัน
มะเร็งเตานมโดยเฉพาะผหู ญิงในกลมุ เสีย่ ง (Tritipsombut,
2019) และผหู ญิงทีอ่ าศัยอยใู นผหู ญิงในชนบท มีการศึกษา
ในระดับต่ำ (Balouchi et al., 2016)
การศึกษาครั้งนี้ยังพบรูปแบบการใหบริการตรวจ
คัดกรองมะเร็งเตานมโดยผูหญิงที่อยูในชุมชนทั้งที่เปน
บุคลากรทางดานสุขภาพ อาสาสมัครสาธารณสุข และกลมุ
ทีไ่ มใชบคุ ลากรทางสุขภาพ ทีผ่ า นการอบรมการตรวจเตานม
ทางคลินกิ ผลการศึกษาพบวา สามารถเพิม่ อัตราการเขาถึง
การตรวจคัดกรองมะเร็งเตานมโดยบุคลากรทางการแพทย
ทีผ่ า นการอบรมไดมากขึน้ และสามารถชวยลดอุปสรรค
ของระบบบริการสุขภาพทีม่ จี ำนวนบุคลากรทางการแพทย
นอยไดระบบประกันสุขภาพทีไ่ มครอบคลุม การเดินทาง
คาใชจา ย ตองทำงาน เปนตน (De Vries, Buitrago, Quitian,
Wiesner, & Castillo, 2018) ซึง่ ตรงกันขามกับการศึกษาใน
ผหู ญิงลาตินทีด่ อ ยโอกาสในการเขาถึงระบบบริการสุขภาพ
มีการใชระบบการใหคนในชุมชนชวยสนับสนุนการเขารับ
บริการตรวจคัดกรองมะเร็งเตานม เปรียบเทียบกับกลุม
ทีม่ ารับบริการดวยตัวเอง พบวาพฤติกรรมการเขารับบริการ
ตรวจคัดกรองมะเร็งเตานมและการคงอยูของพฤติกรรม
ทั้งสองกลุมไมแตกตางกัน แตอยางไรก็ตามการศึกษานี้
แสดงใหเห็นวากลุมที่ใชระบบการสนับสนุนทางสังคม
ของคนในชุมชนมีคา ใชจา ยในการเขารับบริการนอยกวา
กลมุ ทีไ่ มมแี รงสนับสนุนทางสังคม (Larkey et al., 2012)
การคนพบสุดทายของการศึกษาครั้งนี้เปนรูปแบบการ
ประยุกตใชโปรแกรมคัดกรองมะเร็งเตานมทีม่ ใี หบริการ
อยูแลวมาบูรณาการใชรวมกันพบวามีความเหมาะสม
ที่จะนำมาใชในระบบการตรวจคัดกรองมะเร็งเตานม
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สำหรับกลมุ ผหู ญิงทีม่ อี ปุ สรรคในการเขาถึงระบบบริการ
สุขภาพมากที่สุด ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของคาริน
ที่พบวาการรวมกันของการตรวจคัดกรองมะเร็งเตานม
โดยบุคลากรทางการแพทยที่ผานการอบรม การตรวจ
อัลตราซาวด และการตรวจแมมโมแกรม สามารถเพิ่ม
ความแมนยำของการตรวจพบมะเร็งเตานมไดมากกวา
การใชการตรวจเพียงวิธเี ดียว (Karim et al., 2020) และ
สอดคลองกับการศึกษาของโพรเวนเชอร ทีพ่ บวาการตรวจ
ดวยแมมโมแกรมอยางเดียวสามารถตรวจพบมะเร็งเตานม
ได 36.5% และตรวจเตานมทางคลินิกเพียงอยางเดียว
สามารถตรวจพบมะเร็งเตานม 8.7% แตเมือ่ ใชการตรวจ
ทัง้ สองวิธรี ว มกันสามารถตรวจพบมะเร็งเตานมไดมากถึง
54.8% (Provencher et al., 2016) ถึงแมผลการศึกษาของ
Huang และคณะ พบวาการใชแมมโมแกรมในการตรวจ
คั ด กรองเบื้ อ งต น ให กั บ ผู ห ญิ ง สามารถให ผ ลในการ
ตรวจพบมะเร็งเตานมในระยะเริ่มตนไดมากกวาการใช
อัลตราซาวดหรือตรวจเตานมทางคลินกิ แตคา ใชจา ยในการ
ตรวจแมมโมแกรมคอนขางสูงและไมเหมาะกับผูหญิง
ในกลุมประเทศแถบเอเชีย ทั้งนี้เนื่องจากความแตกตาง
ของสรีระของเตานม เชน ขนาดของเตานม และมวลความ
หนาแนนของเตานม (Tsai et al., 2011) ดังนัน้ การใชวธิ ี
การตรวจเตานมทางคลินิกและการใชอัลตราซาวดตรวจ
เบื้องตนกอนที่จะสงผูหญิงที่มีผลตรวจผิดปกติไปตรวจ
เพิม่ เติมดวยแมมโมแกรมจึงจะเหมาะสมทีส่ ดุ สามารถตรวจพบ
กอนขนาดเล็กและยังไมแพรกระจายไปยังตอมน้ำเหลือง
มากทีส่ ดุ และสามารถลดอัตราการตัดชิน้ เนือ้ โดยไมจำเปน
ได ม ากถึ ง 25.0% ของผู ห ญิ ง ที่ ไ ด ตั ด ชิ้ น เนื้ อ ทั้ ง หมด
(Huang et al., 2012) แตอยางไรก็ตามการตรวจเตานม
ทางคลินกิ เพียงอยางเดียว อาจใชในการระบุลกั ษณะของ

กอนไดแตไมสามารถคัดแยกระหวาง benign กับ malignant
ได ทำใหระบบตองมีการนัดผปู ว ยบอยครัง้ และไดรบั การ
ทำ biopsy บอยครัง้ ซึง่ วิธกี ารดังกลาวอาจทำใหกลมุ ผปู ว ย
มีโอกาสตรวจพบโรคในระยะลุกลามไดเนือ่ งจากความไว
ในการตรวจพบโรคไมเพียงพอและอาจสรางความไมพงึ พอใจ
ตอการรับบริการทางสุขภาพได (Alba et al., 2018; Ravi &
Rodrigues, 2012)
สรุปผลการวิจัย
รูปแบบการคัดกรองมะเร็งเตานมทีส่ ามารถตรวจพบ
มะเร็งเตานมไดในระยะเริ่มตนถูกการพัฒนาออกมาใน
หลากหลายรูปแบบ โดยแตละรูปแบบลวนมีประโยชน
ในการชวยใหผหู ญิงสามารถเขาตรวจคัดกรองมะเร็งเตานม
เพิม่ มากขึน้ แตอาจมีปจ จัยทีเ่ กีย่ วของกับการประสบผลสำเร็จ
ในการใชแตกตางกันทัง้ นีข้ นึ้ อยกู บั บริบทของแตละพืน้ ที่
ดังนัน้ ในการประยุกตใชรปู แบบการคัดกรองมะเร็งเตานม
ของแตละประเทศ บุคลากรทางสุขภาพจึงควรพิจารณา
ความพรอมของแตละที่ และในขณะเดียวกันการศึกษาวิจยั
เพือ่ พัฒนารูปแบบการคัดกรองมะเร็งเตานม สำหรับแตละ
พืน้ ทีก่ ย็ งั คงมีความจำเปนตอไป
ขอเสนอแนะงานวิจัย
ผลการทบทวนวรรณกรรมอยางเปนระบบครัง้ นีท้ ำให
พบรูปแบบการคัดกรองมะเร็งเตานมที่สามารถตรวจพบ
มะเร็งเตานมไดในระยะเริ่มตนและเพิ่มการเขาถึงระบบ
สุขภาพเพิม่ มากขึน้ แตดว ยบริบทของแตละพืน้ ทีม่ คี วาม
แตกตางกัน ดังนัน้ การนำไปประยุกตใชจงึ ควรพิจารณาถึง
ความเปนไปไดของทรัพยากรและวัฒนธรรมของแตละ
พื้นที่ และยังคงมีความจำเปนในการศึกษาวิจัยรูปแบบ
การคัดกรองมะเร็งเตานมตามความพรอมของแตละบริบท
ตอไป
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