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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยรับรู้ประโยชน์
การรับรูอ้ ปุ สรรค การรับรูส้ มรรถนะของตนเอง ปัจจัยด้านอิทธิพลของความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และปัจจัยด้านอิทธิพลของ
สถานการณ์ กับการตัดสินใจเข้ารับการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก และเพื่อเปรียบเทียบปัจจัยด้านการรับรู้ ปัจจัยอิทธิพล
ของความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และปัจจัยด้านอิทธิพลของสถานการณ์ระหว่างสตรีทเ่ี ข้ารับการตรวจมะเร็งปากมดลูกกับสตรี
ทีไ่ ม่เข้ารับการตรวจมะเร็งปากมดลูก กลุม่ ตัวอย่าง คือ สตรี จำ�นวน 404 คน ในอำ�เภออูท่ อง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยแบ่งออก
เป็น 2 กลุม่ คือสตรีทเ่ี ข้ารับการตรวจมะเร็งปากมดลูก จำ�นวน 158 คน และสตรีทไ่ี ม่ได้เข้ารับการตรวจมะเร็งปากมดลูก จำ�นวน
246 คน ใช้การสุม่ ตัวอย่างแบบมีระบบตามจำ�นวนสตรีกลุม่ เป้าหมายในแต่ละสถานบริการสาธารณสุขอำ�เภออูท่ อง จังหวัด
สุพรรณบุรี เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามด้านปัจจัย ด้านการรับรูป้ ระโยชน์ การรับรูอ้ ปุ สรรค การรับรูส้ มรรถนะของตนเอง
วิเคราะห์หาประสิทธิภาพด้วยสูตรของคูเดอร์ ริชาร์ดสัน (Kuder-Richardson : KR 20) ได้ค่าความเชื่อมั่น 0.91 และ
แบบสอบถามปัจจัยอิทธิพลต่อการตัดสินใจความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและปัจจัยด้านอิทธิพลของสถานการณ์ ประสิทธิภาพ
โดยใช้สมั ประสิทธิแ์ อลฟาของ Cronbach ได้คา่ ความเชือ่ มัน่ 0.92 วิเคราะห์ขอ้ มูลส่วนบุคคลโดยใช้สถิตเิ ชิงพรรณนา หาค่า
ความสัมพันธ์โดยใช้สถิติ Chi Square เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างกลุม่ ด้วยสถิติ t-test
ผลการศึกษาวิจัยพบว่า สถานภาพสมรส การรับรู้ประโยชน์ มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเข้ารับการคัดกรอง
มะเร็งปากมดลูกอย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 ส่วนรายได้ การไปตรวจมะเร็งปากมดลูกในรอบ 3 ปีทผ่ี า่ นมา การมี
เพื่อนบ้านหรือคนรู้จักป่วยด้วยโรคมะเร็งปากมดลูก การรับรู้อุปสรรค มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเข้ารับการคัดกรอง
มะเร็งปากมดลูก อย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01 และผลการเปรียบเทียบระหว่างปัจจัยการรับรู้ ปัจจัยอิทธิพลระหว่าง
บุคคล และปัจจัยอิทธิพลของสถานการณ์ต่อการตัดสินใจเข้ารับการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก พบว่าปัจจัยด้านการรับ
รูป้ ระโยชน์มคี วามแตกต่างกันอย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
ข้อเสนอแนะ ควรมีการออกตรวจคัดกรองเชิงรุกในชุมชน และการเยีย่ มบ้าน เพือ่ ให้กลุม่ ทีม่ อี ปุ สรรคไม่สามารถมาตรวจ
คัดกรองในสถานบริการได้รบั การตรวจคัดกรองครอบคลุมมากยิง่ ขึน้
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Abstract
This descriptive research aimed to: (a) investigate the relationships between personal factor,
perceived benefits, perceived barriers, perceived self-Efficacy, interpersonal influences, situational
influences of conditions affecting the decision to go for check-up or not for cervical cancer; and
(b) compare factors affecting the decision making to go for check-up or not in cervical cancer. Participants
included 404 women in U –Thong District, Suphanburi Province; 158 were women under decision for
cervical cancer screening, and 246 were women of non-decision for cervical cancer screening. Systematic
random sampling technique was used to recruit participants. A set of questionnaires were used to
collect data including the perceived of factors using the KR-20 = .91, and the questionnaire of the factors
influencing interpersonal relationships and the influencing factors of the situation reliability with coefficient
(alpha) = .92. Data were analyzed using chi-square and independent t-test.
The results revealed that a marital status, and perceived benefits were significantly related to decision
of cervical cancer screening (p=.05). Income, cervical cancer check-up in past 3 years, and perceived
barriers were significantly related to decision of cervical cancer screening (p=.01). The interpersonal
influences factors, and situational influences factors were not significantly related to decision of cervical
cancer screening.
The results of factor comparisons (perceived benefits, perceived barriers, perceived self-efficacy,
interpersonal influences, and situational influences between decision group and non-decision group,
showed that perceived benefits) were statistically significantly different (p = .05).
The results of study suggest that proactive screening in the community and home visit should be
effective for the barriers groups who do not have access to health service.
Keywords: decision making for cervical cancer screening, women

บทนำ�

มะเร็งปากมดลูกพบเป็นอันดับ 4 ของมะเร็งทีพ่ บใน
ผู้หญิงทั้งหมด จากผู้ป่วยใหม่ประมาณ 570,000 รายในปี
พ.ศ. 2518 คิดเป็นร้อยละ 6.60 ของผูป้ ว่ ยหญิงทีเ่ ป็นมะเร็ง
ประมาณร้อยละ 90.00 ทีเ่ สียชีวติ จากมะเร็งปากมดลูกอยูใ่ น
ประเทศทีม่ รี ายได้นอ้ ยถึงปานกลาง 1
องค์ ก รระหว่ า งประเทศเพื่ อ การวิ จั ย โรคมะเร็ ง
องค์การอนามัยโลก รายงานสถานการณ์ในประเทศไทยใน
ปีพ.ศ. 2518 พบว่าหญิงกลุ่มเสี่ยงมะเร็งปากมดลูกมีอายุ
15-65 ปี จำ�นวน 28.59 ล้านคน ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็น
มะเร็งปากมดลูกพบจำ�นวน 8,622 คน และเสียชีวิตจำ�นวน

5,015 คน มะเร็งปากมดลูกพบเป็นอันดับ 2 ในมะเร็งทีพ่ บใน
ผูห้ ญิงทัง้ หมด2 พบในช่วงอายุ 15-44 ปี ร้อยละ 3.40 เกิดจาก
การได้รับเชื้อไวรัสชนิด 16-18 และจะลุกลามเป็นมะเร็ง
ปากมดลูกคิดเป็นร้อยละ 67.602 อัตราการเสียชีวติ ทีส่ งู
จากสาเหตุมะเร็งปาดมดลูก แนวทางที่ดีท่ีสุด คือ
การป้องกัน ได้แก่ การค้นหาโรคในระยะเริม่ แรก โปรแกรมการ
คัดกรอง และการรักษาที่มีประสิทธิภาพจะช่วยลดอัตราการ
เกิดมะเร็งปากมดลูก1 เป้าหมายคือ เพือ่ ลดหรือป้องกันการเจ็บ
ป่วย (morbidity) และการเสียชีวติ (mortality) จากมะเร็ง
ปากมดลูก จุดประสงค์ของการตรวจคัดกรอง เพือ่ ตรวจหารอย
โรคก่อนมะเร็งปากมดลูก3 เพิม่ การตรวจพบมะเร็งปากมดลูก
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ในระยะแรก (early stages) ทำ�ให้เพิ่มอัตราการอยู่รอดใน
ระยะ 5 ปี ได้ถงึ เกือบร้อยละ 92.00 และการตรวจพบและ
รักษารอยโรคก่อนมะเร็งทำ �ให้ลดอัตราการเกิดมะเร็งปาก
มดลูกลงได้4 ในปี พ.ศ. 2555 องค์กรทางด้านมะเร็งของประเทศ
สหรัฐอเมริกา 3 องค์กรคือ American Cancer Society
(ACS), American Society for Colposcopy and Cervical
Pathology (ASCCP) และ American Society for Clinical
Pathology (ASCP) ได้น�ำ เสนอแนวทางในการตรวจคัดกรอง
เพื่ อ ตรวจหารอยโรคก่ อ นมะเร็ ง ปากมดลู ก (cervical
precancerous lesions) อิงตามความเสีย่ ง (risk based) ต่อ
การเกิ ด โรคและการเสี ย ชี วิต จากมะเร็ ง ปากมดลู ก 5 และ
ประเทศไทยได้ด�ำ เนินโครงการสอดคล้องกับแนวคิดดังกล่าว โดย
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ กรมอนามัย กระทรวง
สาธารณสุข และ สำ�นักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จึงได้
จัดโครงการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกระดับชาติขน้ึ ให้หญิงไทย
กลุม่ เสีย่ งอายุระหว่าง 30-60 ปีทว่ั ประเทศ ด้วยวิธกี ารตรวจ
แปปสเมียร์ (Pap smear) โดยให้ครอบคลุมการตรวจคัดกรอง
มะเร็งปากมดลูกในกลุ่มเป้าหมายเฉพาะรายใหม่ พบว่าอยู่ท่ี
5,164,751 ราย คิดเป็นร้อยละ 53.90 โดยแต่ละปีกลุ่ม
เป้าหมายรายใหม่ท่ีเข้ารับการตรวจมีจำ�นวนลดลงต่อเนื่อง
จากสถิตปิ ี 2553 อยูท่ ร่ี อ้ ยละ 22.64 และในปี 2557 เหลือ
เพียงร้อยละ 3.786 ซึง่ แนวโน้มลดลงเรือ่ ยๆ ส่วนสถานการณ์
โรคมะเร็งปากมดลูกของจังหวัดสุพรรณบุรี พบอัตราผูป้ ว่ ยใน
โรคมะเร็งปากมดลูก ตัง้ แต่ปี 2555-2559 พบอัตรา 18.82,
22.62, 22.81 ,16.14, 18.95 ตามลำ�ดับ7 ซึง่ เป็นอัตราทีย่ งั พบ
อยู่ในระดับคงที่ สำ�นักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรีได้
ดำ�เนินการตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขอย่างต่อเนือ่ ง
มีการกำ�หนดเป้าหมายในการดำ�เนินงานให้สตรีอายุ 30-60 ปี
เข้าคัดกรองมะเร็งปากมดลูก 1 ครัง้ ใน 5 ปี ผลการดำ�เนินการ
ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก สะสม 5 ปี (พ.ศ. 2557-2560)
เฉลีย่ ร้อยละ 5.48, 25.93, 35.48, 45.53 ตามลำ�ดับ มีผเู้ ข้ารับ
การคัดกรองมะเร็งปากมดลูก รวมทัง้ สิน้ จำ�นวน 64,455 คน
พบว่ามีผดิ ปกติจ�ำ นวน 956 คนคิดเป็นร้อยละ 1.48 และได้สง่
ต่อเข้ารับการวินจิ ฉัยจากแพทย์วา่ เป็นมะเร็งปากมดลูกจำ�นวน
121 คน คิดเป็นร้อยละ 12.65 ของจำ�นวนสตรีทไ่ี ด้รบั การคัด
กรองที่ผิดปกติท่ีได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่าเป็นมะเร็ง

ปากมดลูก สำ�หรับอำ�เภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ผลการดำ�เนิน
คัดกรองมะเร็งปากมดลูก สะสม 5 ปี (พ.ศ.2557-2560) ได้
ร้อยละ 3.97, 28.12, 36.07,41.65 ตามลำ�ดับ แม้จะมีแนวโน้ม
สู ง ขึ้น แต่ ยัง ไม่ ส ามารถคั ด กรองได้ ต ามเป้ า หมายสตรี อ ายุ
30-60 ปี จะต้องได้รับการตรวจ Pap Smear ไม่ต่ํากว่า
ร้อยละ 80.008 แม้ว่านโยบายของกระทรวงสาธารณสุข
ได้จัดให้เป็นโปรแกรมการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก เพื่อ
สนับสนุนให้หญิงกลุ่มเสี่ยงได้รับการตรวจคัดกรองเพิ่มขึ้น
ไม่ตอ้ งเสียค่าใช้จา่ ย แต่ผลจากการวิจยั พบว่าเหตุผลทีท่ �ำ ให้สตรี
ไม่เข้ารีบการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกได้แก่ ขาดความ
ตระหนัก ความเชื่อปัจจัยทางจิตสังคม ระบบบริการสุขภาพ
และปัจจัยทางสังคมวัฒนธรรม9-11 จึงทำ�ให้อตั ราการคัดกรอง
ของประเทศไทยยังตํา่ กว่าเป้าหมาย
จากสภาพปัญหาและผลการวิจยั ดังกล่าวทำ�ให้ผวู้ จิ ยั
สนใจที่จะศึกษาว่ามีปัจจัยใดที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้ารับการ
คัดกรองมะเร็งปากมดลูกของสตรีในอำ�เภออู่ทอง จังหวัด
สุพรรณบุรี โดยนำ�ทฤษฎีการส่งเสริมสุขภาพของ Pender12
ในด้านปัจจัยส่วนบุคคล ด้านปัจจัยการรับรู้ ได้แก่ การรับรู้
ประโยชน์ การรับรู้อุปสรรค การรับรู้สมรรถนะของตนเอง
ด้านอิทธิพลความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และด้านอิทธิพลของ
สถานการณ์มาประยุกต์ใช้ในการศึกษาแนวคิดนี้ ทฤษฎีการส่งเสริม
สุขภาพของ Pender มองคนอย่างเป็นองค์รวมให้ความสำ�คัญ
กับบริบทที่เกี่ยวข้องจึงเป็นแบบจำ�ลองทางการพยาบาลที่
เหมาะสมในการนำ�มาเป็นแนวทางการพยาบาลองค์รวมเพื่อ
การส่งเสริมสุขภาพ

วัตถุประสงค์การวิจยั

1. เพือ่ ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล
ปัจจัยการรับรู้ ปัจจัยอิทธิพลระหว่างบุคคลและปัจจัยอิทธิพล
ของสถานการณ์กบั การตัดสินใจเข้ารับการคัดกรองมะเร็งปาก
มดลูกของสตรีในอำ�เภออูท่ อง จังหวัดสุพรรณบุรี
2. เพื่อเปรียบเทียบปัจจัยการรับรู้ ปัจจัยอิทธิพล
ระหว่างบุคคลและปัจจัยอิทธิพลของสถานการณ์ระหว่างสตรี
ทีเ่ ข้ารับการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกกับสตรีทไ่ี ม่เข้ารับการคัด
กรองมะเร็งปากมดลูกในอำ�เภออูท่ อง จังหวัดสุพรรณบุรี

98

Journal of Health and Nursing Research Vol.35 No.2 May-August 2019

ตัวแปรอิสระ (Independent variables)
ปจจัยสวนบุคคล
- อายุ
- ระดับการศึกษา
- รายได
- สถานภาพสมรส
- การไปตรวจมะเร็งปากมดลูกในรอบ 3 ปที่ผานมา
- มีญาติปวยเปนมะเร็งปากมดลูก
- มีเพื่อนบานหรือคนรูจักปวยดวยโรคมะเร็งปากมดลูก
ปัจจัยดานการรับรู
-การรับรูประโยชนของการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
-การรับรูอุปสรรคของการคัดกรองมะเร็งปาก
-การรับรูสมรรถนะของตนเองในการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก

ตัวแปรตาม (Dependent variables)
การตัดสินใจเขารับการ
คัดกรองมะเร็งปากมดลูก
ของสตรี
- เขารับการคัดกรอง
มะเร็งปากมดลูก
- ไมเขารับการคัดกรอง
มะเร็งปากมดลูก

ปัจจัยดานอิทธิพลของความสัมพันธระหวางบุคคล
ปัจจัยดานอิทธิพลของสถานการณ

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั

กรอบแนวคิดการวิจยั

การวิจยั เรือ่ งปัจจัยทีม่ ผี ลต่อการตัดสินใจเข้ารับการ
คั ด กรองมะเร็ ง ปากมดลู ก ของสตรี ใ นอำ � เภออู่ท องจั ง หวั ด
สุพรรณบุรี ในครั้งนี้ผู้วิจัยได้ประยุกต์ใช้ทฤษฎีการส่งเสริม
สุขภาพของ Pender12 โดยการนำ�ส่วนปัจจัยด้านการรับรู้
ปั จ จั ย ด้ านอิ ท ธิ พ ลความสัม พัน ธ์ระหว่างบุคคลและปัจจัย
อิทธิพลสถานการณ์เพือ่ ศึกษาว่าปัจจัยอะไรบ้างทีก่ ลุม่ ตัวอย่าง
ให้ความสำ�คัญและมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเข้ารับการตรวจ
คัดกรองมะเร็งปากมดลูกดังนี้

ระเบียบวิธวี จิ ยั

การศึกษาครัง้ นีเ้ ป็นวิจยั เชิงพรรณนา (Descriptive
research) โดยเก็บข้อมูลวิจัย ตั้งแต่เดือนตุลาคม-ธันวาคม
พ.ศ.2560
ประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง
ประชากร ได้แก่สตรีทม่ี อี ายุ 30-60 ปี ทีอ่ าศัยอยูใ่ น
พื้นที่และขึ้นทะเบียนที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ�บล

จำ�นวน 22 แห่ง อำ�เภออูท่ อง จังหวัดสุพรรณบุรี ทีข่ น้ึ ทะเบียน
เป็นกลุม่ เสีย่ งในช่วงปี พ.ศ. 2560 จำ�นวน 23,518 คน13
กลุม่ ตัวอย่าง ได้แก่สตรีซง่ึ มีอายุ 35-60 ปี อาศัยอยู่
ในพื้นที่อำ�เภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี กำ�หนดขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างจากสูตร Daniel14 ได้กลุม่ ตัวอย่างจำ�นวน 367 คน
เพือ่ ลดการสูญหายและความไม่สมบูรณ์จงึ เพิม่ ขนาดอีกร้อยละ
10 รวมจำ�นวนกลุม่ ตัวอย่างทัง้ สิน้ 404 ราย จำ�แนกเป็นกลุม่
สตรีทเ่ี ข้ารับการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก จำ�นวน 158 ราย
และไม่เข้ารับการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก จำ�นวน 246 ราย
โดยนำ�กลุม่ ตัวอย่างมาสุม่ อย่างมีระบบ (Systematic random
sampling) ตามรายชือ่ ทีข่ น้ึ ทะเบียนไว้
เกณฑ์คัดเข้า คือสตรีมีอายุ 35-60 ปี อาศัยอยู่ใน
พื้นที่อำ�เภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรีอยู่จริงในเขตบริการ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพอำ�เภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
ทัง้ 22 แห่ง อายุ 35-60 ปี ทีอ่ า่ นออกเขียนภาษาไทยได้
เกณฑ์คดั ออก คือ 1) ป่วยด้วยอาการฉุกเฉินในช่วง
ทีเ่ ก็บข้อมูล 2) มีคณ
ุ สมบัตคิ รบถ้วนแต่ตดิ ธุระไม่สามารถติดต่อ

วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล ปีที่ 35 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2562 99

ในช่วงเวลาทีเ่ ก็บข้อมูล
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการศึกษา
การศึกษาครั้งนี้ใช้แบบสอบถาม ผู้วิจัยดัดแปลงมา
จาก Knantikulanon11 ตามกรอบแนวคิดทฤษฎีของ Pender12
ดังนี้
1. เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการรวบรวมข้อมูลเป็นเครือ่ งมือ
ทีใ่ ช้รวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ คือ แบบสอบถามประกอบด้วย
ส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ
ระดับการศึกษา รายได้ สถานภาพสมรส การไปตรวจมะเร็ง
ปากมดลูกในรอบ 3 ปีทผ่ี า่ นมา มีญาติปว่ ยเป็นมะเร็งปากมดลูก
มีเพือ่ นบ้านหรือคนรูจ้ กั ป่วยด้วยโรคมะเร็งปากมดลูก
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับ
การตัดสินใจเข้ารับการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกประกอบด้วย
ข้อคำ�ถาม 2 ตอนดังนี้
ตอนที่ 1 ปัจจัยการรับรูม้ ขี อ้ คำ�ถามทัง้ หมด 21 ข้อ
แบ่งเป็น 3 ด้านคือการรับรูป้ ระโยชน์ จำ�นวน 9 ข้อ การรับรู้
อุปสรรค จำ�นวน 9 ข้อ และการรับรูส้ มรรถนะ จำ�นวน 3 ข้อ
ลักษณะคำ�ถามมีทง้ั เชิงบวกและเชิงลบ มี 2 ตัวเลือก คือ ใช่
และ ไม่ใช่ ข้อความทางบวก ตอบถูกให้ 1 คะแนน ตอบผิดได้
0 คะแนน ข้อความทางลบตอบถูกให้ 0 คะแนน ตอบผิดได้
1 คะแนน การแปลผล การรับรูป้ ระโยชน์ แบ่งการให้คะแนน
คือระดับตา่ํ (0-9.0) และระดับสูง (10.0-18.0) การรับรูอ้ ปุ สรรค
แบ่งการให้คะแนนคือระดับตา่ํ (0-9.0) และระดับสูง (10.018.0) การรับรูส้ มรรถนะ แบ่งการให้คะแนนคือระดับตํา่ (0-3.0)
และระดับสูง(4.0 -9.0)
ตอนที่ 2 ปัจจัยอิทธิพลความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
จำ�นวน 11 ข้อ เป็นข้อคำ�ถามเป็นแบบประมาณค่า (Rating
scale) 5 ระดับ มากทีส่ ดุ ได้ 5 คะแนน มากได้ 4 คะแนน
ปานกลาง ได้ 3 คะแนน น้อยได้ 2 คะแนน น้อยทีส่ ดุ ได้ 1
คะแนน การแปลผล แบ่งการให้คะแนนคือระดับตา่ํ (1.0-28.0)
และระดั บ สู ง (29.0-55.0) และปั จ จั ย ด้ า นอิ ท ธิ พ ลของ
สถานการณ์จ�ำ นวน 7 ข้อ เป็นข้อคำ�ถามเป็นแบบประมาณค่า
(Rating scale) 5 ระดับ มากทีส่ ดุ ได้ 5 คะแนน มากได้ 4
คะแนน ปานกลาง ได้ 3 คะแนน น้อยได้ 2 คะแนน น้อยที่
สุดได้ 1 คะแนน การแปลผล แบ่งการให้คะแนนคือระดับตํา่
(1.0-15.0) และระดับสูง (16.0-35.0)

การตรวจสอบคุณภาพเครือ่ งมือ
ตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา โดยผู้เชี่ยวชาญ 3
ท่าน แบบสอบถามปัจจัยด้านการรับรู้ จำ�นวน 21 ข้อ หาค่า
ความเชือ่ มัน่ ตามวิธขี องคูเดอร์-ริชาร์ดสัน โดยใช้สตู ร KR-2015
(Kuder Richardson 20) ผลการตรวจสอบค่าความเชือ่ มัน่ ของ
แบบสอบถามปัจจัยด้านการรับรู้ 0.91 แบบสอบถามปัจจัยด้าน
อิทธิพลต่อการตัดสินใจระหว่างบุคคลและปัจจัยด้านอิทธิพล
ของสถานการณ์จำ�นวน 19 ข้อ หาค่าความเชื่อมั่นโดยใช้วิธี
สัมประสิทธิแ์ อลฟาของครอนบาค15 ผลการตรวจสอบค่าความ
เชื่อ มั่น ของแบบสอบถามปั จ จั ย อิ ท ธิ พ ลของความสั ม พั น ธ์
ระหว่างบุคคลและปัจจัยด้านอิทธิพลของสถานการณ์ = 0.92
การพิทกั ษ์สทิ ธิกลุม่ ตัวอย่าง
ผูว้ จิ ยั และเจ้าหน้าทีผ่ รู้ บั ผิดชอบงานมะเร็งปากมดลูก
เก็บรวบรวมข้อมูล โดยการวิจยั ได้ผา่ นการพิจารณาและได้รบั
การอนุ มัติจ ากคณะกรรมการพิ จ ารณาจริ ย ธรรมการวิ จัย
ในมนุษย์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ตามหนังสือรับรองเลขที่
WTU 2560-0069 ลงวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ผูว้ จิ ยั และ
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานมะเร็งปากมดลูกแนะนำ�ตัว ชี้แจง
วัตถุประสงค์ ขัน้ ตอนในการเก็บข้อมูล เมือ่ กลุม่ ตัวอย่างยินดี
เข้าร่วมวิจัย กลุ่มตัวอย่างสามารถตอบรับหรือปฏิเสธการเข้า
ร่วมการศึกษาได้ โดยไม่มีผลกระทบใดๆ ต่อการรักษาข้อมูล
ทุกอย่างถือเป็นความลับและนำ�เสนอผลการวิจยั โดยภาพรวม
เท่านัน้
การรวบรวมข้อมูล
การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
ดำ�เนินการเก็บข้อมูลลุม่ ตัวอย่างโดยมีขน้ั ตอนดังนี้
1. ผู้ วิ จั ย ทำ � หนั ง สื อ จากมหาวิ ท ยาลั ย เวสเทิ ร์ น
กาญจนบุรี ถึงสาธารณสุขอำ�เภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
เพื่อขออนุญาตและขอความร่วมมือในการดำ�เนินการเก็บ
รวบรวมข้อมูลเมือ่ ผ่านการรับรองจริยธรรมการวิจยั แล้ว
2. ผู้วิจัยและเจ้าหน้าที่ผ้รู ับผิดชอบงานมะเร็งปาก
มดลู ก ของโรงพยาบาลส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพตำ � บลสาธารณสุ ข
อำ�เภออูท่ อง เป็นผูเ้ ก็บข้อมูล และประชุมเพือ่ ชีแ้ จงวัตถุประสงค์
ของการวิจยั วิธกี ารและขัน้ ตอนการเก็บข้อมูลอย่างละเอียด
3. ดำ�เนินการเก็บข้อมูลจากกลุ่มโดยกำ�หนดเวลา
ในการเก็บข้อมูลประมาณ 2 สัปดาห์
4. ผูว้ จิ ยั ได้ท�ำ การตรวจสอบแบบสอบถามทุกฉบับ
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เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนความสมบูรณ์และนำ�ไปทำ�การ
วิเคราะห์ทางสถิตติ อ่ ไป
การวิเคราะห์ขอ้ มูล
วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้โปรแกรมสำ�เร็จรูป วิเคราะห์
โดยการแจกแจงความถี่ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน วิเคราะห์และทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่
มี ผ ลต่ อ การตั ด สิ น ใจเข้ า รั บ การคั ด กรองมะเร็ ง ปากมดลู ก
สัมประสิทธิส์ หสัมพันธ์ดว้ ยสถิตฟิ  (Phi) ทดสอบความสัมพันธ์
ระหว่างปัจจัยด้วยสถิติ Chi- Square และเปรียบเทียบปัจจัย
ที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้ารับการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
ระหว่างสตรีท่ีเข้ารับการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกกับสตรี              
ที่ไม่เข้ารับการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยสถิติ t- test         
dependent

ผลการวิจยั

1. จากการศึกษากลุ่มตัวอย่างพบว่ากลุ่มสตรีท่ี             
เข้ารับการคัดกรองอายุนอ้ ยกว่า 45 ปี คิดเป็นร้อยละ 36.10
และอายุ 45 ขึน้ ไป  คิดเป็นร้อยละ 43.30  สถานภาพสมรส
คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 92.40 และโสด/หม้ า ย/หย่ า ร้ า งคิ ด เป็ น             
ร้อยละ 7.60  ระดับการศึกษา ตํา่ กว่าระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 3
คิดเป็นร้อยละ 68.35 และระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ขึ้นไป               
คิดเป็นร้อยละ 31.65 รายได้น้อยกว่า 6,830 บาท คิดเป็น          
ร้อยละ 69.60 และ 6,870 บาทขึน้ ไป คิดเป็นร้อยละ 30.40
การไปตรวจมะเร็งปากมดลูกในรอบ 3 ปีท่ีผ่านมา คิดเป็น            
ร้อยละ 82.28 และไม่ตรวจ คิดเป็นร้อยละ 17.72 ท่านมีญาติ
ป่วยเป็นมะเร็งปากมดลูก คิดเป็นร้อยละ 6.96 และไม่มคี ดิ เป็น
ร้อยละ 93.04 มีเพื่อนบ้านหรือคนรู้จักป่วยด้วยโรคมะเร็ง         
ปากมดลูก คิดเป็นร้อยละ 28.50 ไม่มคี ดิ เป็นร้อยละ 71.50
และกลุ่มสตรีท่ีไม่เข้ารับการคัดกรองส่วนใหญ่อายุ
น้อยกว่า 45 ปี คดิ เป็นร้อยละ 60.57 และอายุ 45 ขึน้ ไป  คิด
เป็นร้อยละ 39.43 สถานภาพสมรส คิดเป็นร้อยละ 96.75             
และโสด/หม้าย/หย่าร้าง คิดเป็นร้อยละ 3.25 ระดับการศึกษา
ตา่ํ กว่าระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 3 คิดเป็นร้อยละ 73.58 และระดับ
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ขึน้ ไป คิดเป็นร้อยละ 26.42 รายได้นอ้ ยกว่า
6,830 บาท คิดเป็นร้อยละ 53.3 และ 6,870 บาทขึ้นไป             
คิดเป็นร้อยละ 46.70 การไปรับการตรวจมะเร็งปากมดลูกใน

รอบ 3 ปีทผ่ี า่ นมา คิดเป็นร้อยละ 8.13 และไม่ตรวจ คิดเป็น
ร้อยละ 91.87 ท่านมีญาติป่วยเป็นมะเร็งปากมดลูก คิดเป็น
ร้อยละ 6.96 และไม่มีคิดเป็นร้อยละ 93.04 มีเพื่อนบ้าน                
หรือคนรูจ้ กั ป่วยด้วยโรคมะเร็งปากมดลูก คิดเป็นร้อยละ 17.10
ไม่มคี ดิ เป็นร้อยละ 82.90
2. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับการ
ตัดสินใจเข้ารับการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกพบว่า สถานภาพ
สมรสมีความสัมพันธ์กบั การตัดสินใจเข้ารับการคัดกรองมะเร็ง
ปากมดลู ก อย่ า งมี นั ย สำ � คั ญ ทางสถิ ติ ท่ี ร ะดั บ .05 มี ค่ า                   
สหสัมประสิทธิ์สัมพันธ์ 0.098 ส่วนด้านรายได้ การไปตรวจ
มะเร็งปากมดลูกในรอบ 3 ปีท่ีผ่านมา การมีเพื่อนบ้านหรือ                  
คนรู้จักป่วยด้วยโรคมะเร็งปากมดลูก มีความสัมพันธ์กับการ
ตัดสินใจเข้ารับการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกอย่างมีนัยสำ�คัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .01 มีค่าสหสัมประสิทธิ์สัมพันธ์ 0.163,
0.613 และ 0.135 ตามลำ�ดับดังตารางที่ 1
3. ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งปั จ จั ย การรั บ รู้ต่อ การ           
ตัดสินใจเข้ารับการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกพบว่า ปัจจัยด้าน
การรับรู้ประโยชน์และปัจจัยด้านการรับรู้อุปสรรค มีความ
สัมพันธ์ต่อการตัดสินใจเข้ารับการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
อย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ โดยมีค่าสหสัมประสิทธิ์สัมพันธ์ =
0.137 (p= .006) และ 0.114 (p= .022) ตามลำ�ดับดังตาราง
ที่ 2
4. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยอิทธิพลความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและอิทธิพลสถานการณ์กบั การเข้ารับการตรวจ
คัดกรองมะเร็งปากมดลูกของสตรี พบว่า ไม่มคี วามสัมพันธ์ทาง
สถิติ (ตารางที่ 3)
5. ผลการเปรียบเทียบระหว่างตัวแปรปัจจัยด้าน          
การรั บ รู้ ป ระโยชน์ ด้ า นการรั บ รู้ อุ ป สรรค ด้ า นการรั บ รู้
สมรรถนะ ด้านอิทธิพลความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และ
ด้านอิทธิพลสถานการณ์ ระหว่างสตรีท่ีเข้ารับการคัดกรอง
มะเร็งปากมดลูก กับสตรีท่ีไม่เข้ารับการคัดกรองมะเร็งปาก
มดลูก พบว่าปัจจัยด้านการรับรู้ประโยชน์มีความแตกต่างกัน
อย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 ส่วนปัจจัยด้านการรับรู้
อุปสรรค ด้านการรับรู้สมรรถนะ ด้านอิทธิพลความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล และด้านอิทธิพลสถานการณ์ไม่แตกต่างกัน
(ตารางที่ 4)
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ตารางที่ 1 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับการตัดสินใจเข้ารับการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกของสตรี
ปัจจัยส่วนบุคคล
คัดกรอง
ไม่คดั กรอง
Phi
χ2 p-value
		
(n=158)
(n=246)
		
จำ�นวน
ร้อยละ จำ�นวน ร้อยละ			
อายุ						
2.16
10.073 .142
Mean=45.77
<46ปี
84
53.16
149
60.57
SD =8.79				
Min= 30
≥46ปี
74
46.84
97
39.43
max=60				
สถานภาพสมรส						
0.098
3.856* .050
สมรส
146
92.40
238
96.75			
โสด/หม้าย/
12
7.6
8
3.25
หย่าร้าง				
ระดับการศึกษา						
0.056
1.289 .026
<ระดับมัธยม 108
68.35
181
73.58
ศึกษาปีท่ี 3				
≥ระดับมัธยม
50
31.65
65
26.42
ศึกษาปีท่ี 3				
รายได้						
0.163
10.710** .001
Mean=6,829.70
<6,830
110
69.6
131
53.3
SD =3,864.17
บาท			
Min= 2,000
≥6,830บาท
48
30.4
115
46.7
max=25,000				
การไปตรวจมะเร็งปากมดลูก					
0.613
1.5160** <.001
ในรอบ3ปีทผ่ี า่ นมา					
ตรวจ
130
82.28
49
19.92			
ไม่ตรวจ
28
17.72
197
80.08			
ท่านมีญาติปว่ ย						
0.021
0.185 .667
เป็นมะเร็งปากมดลูก						
มี
11
6.96
20
8.13			
ไม่มี
147
93.04
226
91.87			
ท่านมีเพือ่ นบ้านหรือ
คนรูจ้ กั ป่วยด้วยโรค
มะเร็งปากมดลูก						
0.135
7.410** .006
มี
45
28.50
42
17.1			
ไม่มี
113
71.50
204
82.9			
* p-value < .05 ** p-value < .01
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ตารางที่ 2 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการรับรู้ กับการตัดสินใจเข้ารับการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกของสตรี
ปัจจัยการรับรู้

คัดกรอง
ไม่คดั กรอง
(n=158)
(n=246)
Phi
χ2 P -value
					
จำ�นวน
ร้อยละ
จำ�นวน ร้อยละ			
ระดับด้านการรับรูป้ ระโยชน์
				
0.137
7.566** .006
ระดับตํา่ (0-9.0 คะแนน)
79
50.00
157
63.80			
ระดับสูง (10.0-18.0คะแนน)
79
50.00
89
36.20			
ระดับการรับรูอ้ ปุ สรรค					
0.114
5.214* .022
ระดับตํา่ (0-9.0 คะแนน)
52
32.90
109
44.30			
ระดับสูง (10.0-10.0 คะแนน)
106
67.10
137
55.70			
ระดับการรับรูส้ มรรถนะ					
0.019
.150
.699
ระดับตํา่ (0-3.0 คะแนน)
65
41.10
106
43.10			
ระดับสูง (4.0-9.0คะแนน)
93
58.90
140
56.90			
*p-value < .05 **p-value < .01

ตารางที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยอิทธิพลของความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและสถานการณ์กับการตัดสินใจรับการคัดกรอง
มะเร็งปากมดลูก
ปัจจัยการรับรู้

คัดกรอง
(n=158)
จำ�นวน ร้อยละ

ไม่คดั กรอง
(n=246)
Phi
χ2
จำ�นวน ร้อยละ			

					
ระดับอิทธิพลความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล								
0.002
.001
ระดับตํา่ (1.0-28.0 คะแนน)
80
50.63
125
50.81			
ระดับสูง (29.0-55.0 คะแนน)
78
49.37
121
49.19			
ระดับอิทธิพลสถานการณ์					
0.088
3.116
ระดับตํา่ (1.0-15.0 คะแนน)
90
56.96
118
47.97			
ระดับสูง (16.0-35.0 คะแนน)
68
43.04
128
52.03			
* p-value < .05 ** p-value < .01

P -value
.972

.078
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ตารางที่ 4 เปรียบเทียบปัจจัยการรับรู้ ปัจจัยด้านอิทธิพลความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และปัจจัยด้านอิทธิพลของสถานการณ์ จำ�แนก
การตัดสินใจเข้ารับการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกของสตรี
ปัจจัย
						
การรับรูป้ ระโยชน์
การรับรูอ้ ปุ สรรค
การรับรูส้ มรรถนะ
อิทธิพลความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
อิทธิพลสถานการณ์
* p-value < .05

การอภิปรายผล

กลุม่ สตรีทเ่ี ข้ารับ
การคัดกรอง
(n=158)
Mean
SD.
7.25
1.49
5.80
1.59
2.34
.92
37.38
6.93
24.24
5.19

จากผลการวิจยั อภิปรายผลได้ดงั นี้
1. ปัจจัยส่วนบุคคล
สถานภาพสมรส มีความสัมพันธ์กบั การตัดสินใจเข้า
ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกของสตรีมากขึ้น 0.41 เท่า
มากกว่าสถานภาพคนโสด/หม้าย/หย่าร้างจากข้อมูลอธิบาย
ได้วา่ กลุม่ ทีต่ ดั สินใจตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกมีสถานภาพ
สมรสมากกกว่ากลุ่มที่ไม่เข้ารับการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
เนื่องจากกลุ่มนี้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมะเร็งปากมดลูก
ซึ่ง เป็ น กลุ่ม เสี่ย งมากกว่ า กลุ่ม ที่ไ ม่ ตัด สิ น ใจตรวจคั ด กรอง
มะเร็งปากมดลูกอาจมีพฤติกรรมในการป้องกันโรคมะเร็งปาก
มดลูกดี และตระหนักถึงความรุนแรงของโรค จึงมารับการตรวจ
คั ด กรองมะเร็ ง ปากมดลู ก อย่ า งต่ อ เนื่ อ งและสมํ่ า เสมอซึ่ ง
สอดคล้องกับแนวคิดของ Pender12 และ Park, Yoo และ
Chang16 กล่าวคือครอบครัวส่วนใหญ่จะได้แรงสนับสนุนจาก
คู่สมรสในการส่งเสริมพฤติกรรมการตรวจมะเร็งปากมดลูก
เป็นแหล่งสนับสนุนทางสังคมมีความสำ�คัญยิ่งโดยเฉพาะคู่
สมรสที่มีสัมพันธภาพที่ดีต่อกันจะมีความเข้าใจเห็นอกเห็นใจ
ซึ่ง กั น ละกั น มี ก ารสื่อ ความหมายกั น อย่ า งเปิ ด เผยและมี
ประสิทธิภาพ สามารถช่วยประเมินคุณภาพการดูแลตนเอง
กระตุน้ เตือนเมือ่ ใกล้ถงึ วันนัดปลอบโยน ให้ก�ำ ลังใจเพือ่ ให้ลด
ความกลัวความกังวลและบ่งชี้ศักยภาพในการพัฒนาความ

กลุม่ สตรีทไ่ี ม่เข้ารับ
การคัดกรอง
t-test
(n=246)		
Mean
SD.		
6.96
1.34
1.99*
5.62
1.54
1.16
2.41
.88
-.75
37.26
8.73
.14
24.19
5.26
.09

p-value
.04
.24
.45
.89
.93

สามารถในการดูแลตนเองครอบครัวสอดคล้องกับการศึกษา
ของ Knantikulanon11 Ackerson และ Preston17 Pornpikanon18 Auafaupan19 Rungrueang20 Summutte และ
Pinitsoontorn21 พบว่าสถานภาพการสมรสมีความสัมพันธ์
กับการไปรับบริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกสอดคล้อง
กับการศึกษาของ Wanakum22 พบว่าสถานภาพสมรสสามารถ
ร่วมกันทำ�นายพฤติกรรมการรับบริการตรวจมะเร็งปากมดลูก
ของสตรีมสุ ลิมได้รอ้ ยละ 29.70
รายได้ มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเข้าตรวจ
คัดกรองมะเร็งปากมดลูกของสตรีสามารถอธิบายได้ว่ารายได้
เฉลีย่ 6,829.70 บาท ซึง่ ใกล้เคียงกับรายได้เฉลีย่ ประชาชาติ
ทีเ่ ฉลีย่ ต่อคนเท่ากับ 6,486บาท/เดือน23 แสดงว่ากลุม่ ตัวอย่าง
ยั ง มี ร ายได้ อ ยู่ ใ นระดั บ ที่ ดี เ ป็ น สิ่ ง ที่ ส่ ง เสริ ม ให้ ไ ด้ ม าซึ่ ง
การส่งเสริมสุขภาพ ทั้งนี้ยังมีปัจจัยอื่นๆ เช่น การหาได้ง่าย
(Available) ความสามารถในการเข้าถึง (Accessibility) การ
มีให้ (Affordability) มีผลต่อพฤติกรรมสุขภาพของบุคคล24
สอดคล้องกับ Tanprasert25 ศึกษาปัจจัยทีม่ ผี ลต่อพฤติกรรม
การป้องกันมะเร็งปากมดลูกของสตรีอายุ 35- 60 ปีในอำ�เภอเมือง
จังหวัดสมุทรสาคร พบว่ารายได้มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม
การป้องกันมะเร็งปากมดลูกอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ แต่ไม่
สอดคล้องกับ Knantikulanon11 ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผล
ต่อการตัดสินใจเข้ารับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
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ในอำ�เภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี พบว่ารายได้ไม่มคี วามสัมพันธ์
กับการไปรับบริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
การไปตรวจมะเร็งปากมดลูกในรอบ 3 ปีทผ่ี า่ นมา
มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเข้าตรวจคัดกรองมะเร็งปาก
มดลูกของสตรีสามารถอธิบายได้วา่ พฤติกรรมของบุคคลโดย
เฉพาะพฤติ ก รรมการป้ อ งกั น โรคตามแนวคิ ด ทฤษฎี แรง
จูงใจ26เพื่อการป้องกันโรค (The Protection Motivation
Theory) ซึ่ ง การรั บ รู้ น้ี จ ะเปลี่ ย นแปลงด้ า นทั ศ นคติ แ ละ
พฤติกรรมส่งผลตอบสนองต่อการปรับตัวที่เหมาะสมและไม่
เหมาะสมจะมีปฏิสมั พันธ์ระหว่างกันสูง ถ้าความสามารถทีจ่ ะ
ปฏิ บัติต ามมี สูง และผลดี ข องการปฏิ บัติต ามมี สูง และจาก
นโยบายการส่งเสริมสนับสนุนโครงการการตรวจคัดกรอง
โรคมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี Pap Smear ที่ประชาชนกลุ่ม
เป้าหมายจะได้เข้าถึงบริการตรวจวินิจฉัยรักษาที่รวดเร็ว ได้
มาตรฐาน เพิ่มโอกาสการเข้าถึง ซึ่งจะทำ�ให้สามารถรู้สถานการณ์กลุ่มเสี่ยงโรคมะเร็งปากมดลูก อีกทั้งเป็นการกระตุ้น
และสร้างความตระหนัก ใส่ใจ ให้ประชาชนดูแลสุขภาพตนเอง
ให้หา่ งไกลจากโรคมะเร็งปากมดลูก
ท่านมีเพื่อนบ้านหรือคนรู้จักป่วยด้วยโรคมะเร็ง
ปากมดลูกสัมพันธ์กับการตัดสินใจเข้าตรวจคัดกรองมะเร็ง
ปากมดลูกของสตรี แสดงว่าเพื่อนบ้านเป็นแหล่งของอิทธิพล
ระหว่างบุคคล (interpersonal influence) ทีส่ �ำ คัญมีผลต่อ
ความมุง่ มัน่ ในการปฏิบตั พิ ฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพในทางที่
เพิ่มขึ้น12 ทำ�ให้กลุ่มเสี่ยงเกิดการรับรู้ เข้าใจ ความรุนแรง
ความทุกข์ทรมานจากการรักษา ต้องเสียเวลาเสียเงินจำ�นวน
มากในการเดินทางรักษาของการเกิดโรคนี้ และเป็นโรคที่
สามารถป้องกันได้ นัน่ คือการค้นหาการเกิดโรคตัง้ แต่เริม่ แรก
สอดคล้องกับการศึกษาของ Rungrueang20 Pittayapinune
Changsan และ Wilaiprasongl27 พบว่าการป่วยเป็นโรคมะเร็ง
ของบุคคลรอบข้างและเพือ่ นบ้านมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรม
ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
อายุ ไม่สัมพันธ์กับการตัดสินใจเข้าตรวจคัดกรอง
มะเร็งปากมดลูกของสตรีสอดคล้องกับการศึกษาของ Keelapang28 พบว่าอายุไม่มีความสัมพันธ์ท้ังในระดับปฐมภูมิและ
ทุติยภูมิท้งั นี้เนื่องจากนโยบายในการรณรงค์สนับสนุนให้สตรี
ทีม่ อี ายุ 35-60 ปี เป็นกลุม่ เสีย่ งได้รบั การตรวจคัดกรองมะเร็ง
ปากมดลูกไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 60.007 เพือ่ เพิม่ การค้นหาโรคใน

เริม่ แรก ซึง่ เป็นทีไ่ ม่ตอ้ งเสียค่าใช้จา่ ยใดๆ
ระดับการศึกษาไม่สมั พันธ์กบั การตัดสินใจเข้าตรวจ
คัดกรองมะเร็งปากมดลูกของสตรีท้ังนี้กลุ่มเสี่ยงอาจได้รับ
ทราบข้อมูลจากการประชาสัมพันธ์จากสื่อต่างๆ และมีช่อง
ทางในการเข้าถึงข้อมูล ทำ�ให้เกิดความตระหนักและอันตราย
ต่อสุขภาพ ซึง่ สอดคล้องกับการศึกษาของ Knantikulanon11
และ Keelapang28พบว่าระดับการศึกษาไม่มีความสัมพันธ์
ทั้งในระดับปฐมภูมิและทุติยภูมิพบว่าระดับการศึกษาไม่มี
ความสัมพันธ์กบั การไปรับบริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
มีญาติป่วยเป็นมะเร็งปากมดลูกไม่มีความสัมพันธ์
กับการตัดสินใจเข้าตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกของสตรี
ทั้งนี้อาจเกิดจากการรณรงค์ให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงได้รับการ
คั ด กรองมะเร็ ง ปากมดลู ก ให้ เ พิ่ ม มากยิ่ ง ขึ้ น ทำ � ให้ ทุ ก คน
ตระหนักให้ความสำ�คัญของการค้นหาโรคตัง้ แต่เริม่ แรก แต่ไม่
สอดคล้องกับ Pittayapinune Changsan และ Wilaiprasongl27
พบว่าการเจ็บป่วยของญาติปว่ ยเป็นมะเร็งปากมดลูก มีความ
สัมพันธ์กบั การตัดสินใจเข้ารับการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
2. ปัจจัยการรับรู้
		 2.1 ด้านการรับรู้ประโยชน์มีความสัมพันธ์กับ
การตัดสินใจเข้าตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกของสตรี เมื่อ
เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของสตรีท่ีเข้าและไม่เข้ารับการตรวจ
คัดกรองมะเร็งปากมดลูก พบว่าปัจจัยด้านการรับรูป้ ระโยชน์
แตกต่างกันอย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 อธิบายได้วา่
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เชื่อว่าได้รับรู้ความสำ�คัญว่าโรคมะเร็ง
ปากมดลูกในระยะเริม่ แรกจะยังไม่ปรากฏอาการนำ�ไปสูก่ ารเกิด
การตระหนักต่อความสำ�คัญของการเข้ารับการตรวจคัดกรอง
ค้นหาโรคตัง้ แต่เนิน่ ๆ โดยไม่ตอ้ งรอให้เกิดอาการขึน้ มา เมือ่ ได้
รับรู้ประโยชน์ของการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกจึงเกิด
ความกลั ว ว่ า ตนเองจะเสี ย ชี วิ ต ด้ ว ยโรคมะเร็ ง ปากมดลู ก
เนือ่ งจากไม่มอี าการแสดงทีป่ รากฏให้เห็นในระยะเริม่ แรก จึง
มีความต้องการป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูก29-32 ซึ่งมีพ้นื ฐาน
จากความเชือ่ ทีว่ า่ การรับรูป้ ระโยชน์จากการปฏิบตั พิ ฤติกรรม
เป็นแรงเสริม ทำ�ให้บคุ คลเกิดแรงจูงใจในการเข้ารับการตรวจ
คัดกรองมะเร็งปากมดลูก จึงเห็นความสำ�คัญและประโยชน์ท่ี
จะได้รบั จากการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก12, 27-32
		
2.2 การรับรู้อุปสรรคมีความสัมพันธ์กับการ
ตัดสินใจเข้าตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกมีความสัมพันธ์กบั
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การไปรับบริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก อย่างมีนัย
สำ�คัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ p < .05 กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่มรี ะดับ
คะแนนเฉลีย่ การรับรูโ้ อกาสเสีย่ งเฉลีย่ สูงกว่ากลุม่ สตรีทไ่ี ม่เข้า
รับการคัดกรอง สอดคล้องกับการศึกษาของ Auafaupan19
Ali et al33 Pornsinsiriruck34 Nanta35 Ngandum36 Srichan37
พบว่าการรับรูอ้ ปุ สรรคของการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
มีความสัมพันธ์กับการไปรับบริการตรวจคัดกรองมะเร็งปาก
มดลูกจากสาเหตุคือไม่มีความเข้าใจเรื่องโรคมะเร็งปากมดลูก
มีความอายกลัวเจอโรค38-41แม้วา่ ปัจจัยการรับรูอ้ ปุ สรรคมีความ
สัมพันธ์กับการเข้ารับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก แต่
จากนโยบายของรัฐทีส่ นับสนุนให้กลุม่ เสีย่ งเข้ารับการตรวจไม่
ต้องเสียค่าใช้จ่ายและได้รณรงค์ให้ความรู้ ความเข้าใจ ทำ�ให้
กลุ่มสตรีกลุ่มเป้าหมายรับรู้และตระหนักในความรุนแรงและ
ความเสีย่ งมากถึงประเด็นการเกิดโรคทีส่ ามารถป้องกันได้ หาก
ตรวจพบตั้งแต่ระยะเริ่มแรกและสามารถรักษาหายได้ แต่ถ้า
ตรวจพบในระยะทีร่ กุ รานแล้ว จะไม่สามารถรักษาหายได้
		
2.3 การรับรู้สมรรถนะไม่มีความสัมพันธ์กับ
การตัดสินใจเข้าตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกซึง่ ไม่สอดคล้อง
Krajachan42 พบว่า การรับรูส้ มรรถนะแห่งตน มีความสัมพันธ์
กับพฤติกรรมการจัดการตนเองของผูป้ ว่ ยโรคไตเรือ้ รังในระดับ
ปานกลางอย่างมีนัยสำ �คัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และ ไม่
สอดคล้องกับการศึกษาของ Pittayapinune, Changsan
และ Wilaiprasongl27 พบว่า การรับรูส้ มรรถนะของตนเองใน
การคัดกรองมะเร็งปากปากมดลูกมีความสัมพันธ์กบั การตัดสินใจ
เข้ารับการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกของสตรีอย่างมีนัยสำ�คัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05 ซึ่งทั้งนี้อธิบายได้จากแนวคิดทฤษฎี
แรงจูงใจเพือ่ การป้องกันโรค26 (The Protection Motivation
Theory) นัน่ คือเมือ่ บุคคลเชือ่ ในความรุนแรง เชือ่ ในโอกาสเสีย่ ง
ของการเกิดโรค คาดหวังในประสิทธิผลของการตอบสนองใน
พฤติกรรม และมีความสามารถที่จะกระทำ�พฤติกรรมนั้นได้

ก็จะช่วยให้บคุ คลนัน้ สามารถเปลีย่ นพฤติกรรมได้อย่างเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพ

ข้อเสนอแนะในการนำ�ผลการวิจยั ไปใช้

เชิงนโยบาย
1. ควรเพิ่มช่องทางการสื่อสารให้ประชาชนกลุ่ม
เสี่ยงเพิ่มขึ้น เช่น เสียงตามสายของชุมชนในหมู่บ้าน วิทยุ
โทรทัศน์ อินเตอร์เน็ต เจ้าหน้าทีส่ าธารณสุข เอกสารแผ่นพับ
จากโรงพยาบาล เป็นต้น ซึ่งเป็นความรู้ต่างๆ ในการป้องกัน
มะเร็งปากมดลูกได้ตระหนัก และเข้ารับการตรวจมะเร็งปาก
มดลูก
2. เพิ่ม สถานที่ต้ัง ของจุ ด ให้ บ ริ ก ารจั ด ในชุ น ชน
สะดวกในการเดินทางมารับบริการ
สำ�หรับผูป้ ฏิบตั งิ าน
1. เพิ่มกิจกรรมหรือเพิ่มพูนทักษะให้อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจำ�หมูบ่ า้ น หรือจิตอาสาของหมูบ่ า้ น เพือ่ เป็น
แกนนำ�ชักจูง โน้มน้าวให้กลุม่ เป้าหมายยอมรับและเข้ารับการ
ตรวจมากยิง่ ขึน้
2. เพิ่มกิจกรรมวางแผนการนัดหมาย ในการเข้า
รับการตรวจคัดกรองได้ เช่น วันหยุด เสาร์ อาทิตย์ วันหยุด
นักขัตฤกษ์
3. ควรติดตามศึกษาระยะยาวของพฤติกรรมเพื่อ
ป้องกันมะเร็งปากมดลูกจากครอบครัวของกลุม่ เสีย่ ง

ข้อเสนอแนะเพือ่ การวิจยั ในอนาคต

ควรมีการศึกษาปัจจัยทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั การตัดสินใจ
เข้ารับการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกของสตรีในตัวแปรอื่นๆ
เพิ่มเติมหรือพัฒนารูปแบบโปรแกรมต่างๆ เพื่อเสริมสร้าง
พลังอำ�นาจในตนเอง สร้างทัศนคติและความเข้าใจที่ดี ต่อ
การเข้ามาตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกเพิม่ ขึน้
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