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บทคัดย่อ
มะเร็งเต้านมเป็นโรคที่พบเป็นอันดับสองของการเจ็บป่วยมะเร็งในสตรีไทยและมีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้นทุกปี แม้ว่าการตรวจเต้านมด้วยตนเองเป็นประจำจะช่วยลดอัตราการเกิดมะเร็งเต้านมในระยะรุนแรงได้
แต่พบว่าพฤติกรรมการตรวจเต้านมด้วยตนเองของสตรียังอยู่ในระดับต่ำ การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงบรรยาย
เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตรวจเต้านมด้วยตนเองในสตรีที่มารับบริการในคลินิก วัยทอง
ของโรงพยาบาลศูนย์ยะลา โรงพยาบาลปัตตานี และโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ จำนวน 300 คน รวบรวม
ข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามการรับรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งเต้านมและการตรวจมะเร็งเต้านมด้วยตนเอง และพฤติกรรม
การตรวจเต้านมด้วยตนเอง นำผลมาวิเคราะห์ถดถอยพหุแบบขั้นตอน
จากผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้เกี่ยวกับมะเร็งเต้านมและการตรวจเต้านมด้วย
ตนเองโดยรวมอยู่ในระดับต่ำ พฤติกรรมการตรวจเต้านมด้วยตนเองของสตรีวัยทองโดยรวมอยู่ในระดับต่ำ ปัจจัย
ที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตรวจเต้านมด้วยตนเองคือ การรับรู้ประโยชน์ของการตรวจเต้านมด้วยตนเอง และ
สื่อวิทยุ/โทรทัศน์ โดยสามารถทำนายพฤติกรรมการตรวจเต้านมด้วยตนเองของกลุ่มตัวอย่างได้ร้อยละ 20.4
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
อาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
อาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
3
พยาบาลวิชาชีพ แผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์
1
2

คณะผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะว่า บุคลากรทีมสุขภาพที่ให้บริการในคลินิกวัยทองของโรงพยาบาลในสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ควรมีความตระหนักและเอาใจใส่เกี่ยวกับการให้ความรู้ในการตรวจเต้านมด้วยตนเองของสตรี
วัยทอง โดยคำนึงถึงปัจจัยด้านประโยชน์ของการตรวจเต้านมด้วยตนเอง และช่องทางในการกระตุ้นให้มีการตรวจ
เต้านมด้วยตนเองอย่างสม่ำเสมอทางวิทยุ/โทรทัศน์ อันเป็นสือ่ ทีช่ ดั เจนและเข้าถึงประชาชนได้งา่ ย ทำให้สตรีวยั ทอง
สามารถตรวจพบมะเร็งเต้านมได้ตั้งแต่ในระยะแรกเริ่ม ซึ่งจะช่วยลดอัตราการเกิดมะเร็งเต้านม ในระยะลุกลาม
หรือรุนแรงได้
คำสำคัญ : การตรวจเต้านมด้วยตนเอง สตรีวัยทอง
ABTRACT
Breast cancer is the second most common cancer found in Thai women, and the number
of cases is increasing each year. Although, the frequency of breast self-examination can decrease
the severe stage of breast cancer rate, but the number of breast self- examination behaviour is
still low. The purpose of this descriptive research was to examine factors influences breast selfexamination of women in menopausal clinic at hospitals in three southern border provinces of
Thailand. The sample consisted of 300 women who were attended at menopausal clinic at Yala
Hospital, Pattani Hospital and Naradhiwas Rajanagarindra Hospital. The data were collected by
questionnaires including perception of knowledge of breast cancer and breast self-examination,
and breast self- examination behaviours. The data were analyzed by stepwise multiple regression.
The results revealed that perception of knowledge of breast cancer and breast selfexamination overall was at a low level. The breast self-examination behaviours were at a low
level. The perception of benefits of breast self-examination and the radio/television media could
predicted the breast self-examination behaviours in menopausal women at 20.4% (p <.05).
The researchers suggested that health care team who work at menopausal
clinic at hospitals in three southern border provinces of Thailand should pay attention
and be concerned regarding teaching on breast self-examination by concentrate in
breast self-examination benefits issue, and use radio and television which are a simply
motivate media for clients to do frequently breast self-examination . In order to initial
detective of breast cancer and may reduce evidence of severe stage in breast cancer.
Key words : Breast Self-Examination, Menopausal Women

บทนำ
โรคมะเร็งเต้านมในสตรีเป็นปัญหาสำคัญที่พบบ่อยทุกประเทศทั่วโลก (Globocan, 2000)
ในประเทศไทยพบโรคมะเร็งเต้านมเป็นอันดับสองรองจากโรคมะเร็งปากมดลูก โดยพบอุบัติการณ์ของโรคถึง 16
คนต่อประชากร 100,000 คนต่อปี (สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดนราธิวาส, 2547) โดยในแต่ละภาคของ
ประเทศไทยพบว่า ภาคตะวันออกเฉียงเหนือพบอุบัติการณ์โรคนี้สูงที่สุดถึง 18 คนต่อประชากร 100,000 คนต่อปี
(สถาบันมะเร็งแห่งชาติ, 2542) สำหรับภาคใต้มีอุบัติการณ์ที่พบสตรีโรคมะเร็งเต้านมเพิ่มขึ้นทุกปีตั้งแต่ปี พ.ศ.2540
ถึงปี พ.ศ. 2542 พบว่าสถิติการเกิดโรคมะเร็งเต้านมมีแนวโน้มสูงขึ้นตั้งแต่ 10.5 - 14.6 ต่อแสนคนตามลำดับ
และสถิติในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 มีจำนวน 19 คน และสามปีต่อมาเพิ่มขึ้นเป็น 211,
221 และ 243 คน ตามลำดับ (ทะเบียนมะเร็งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2540; 2541; 2542; 2543) สำหรับ
สถิตจิ ำนวนผูป้ ว่ ยหญิงทีเ่ ป็นโรคมะเร็งเต้านมของโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ จังหวัดนราธิวาสในปี พ.ศ.
2539 – 2543 พบว่าโรคมะเร็งเต้านมเป็นโรคที่พบมากเป็นอันดับสามรองจากโรคมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งตับ
และจากรายงานผู้ป่วยด้วยโรคมะเร็งเต้านมในจังหวัดนราธิวาสตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2540 ถึงปีพ.ศ. 2544 พบผู้ป่วย
มีจำนวนเพิ่มขึ้นทุกปีคือ 199, 116, 131, 131และ 149 รายตามลำดับ (สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส,
2547)
สาเหตุการเกิดโรคมะเร็งเต้านมยังไม่ทราบแน่ชัด แต่อุบัติการณ์และปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรค
มะเร็งเต้านมของสตรี พบว่า อายุของสตรีที่ทำให้เกิดมะเร็งเต้านมเริ่มสูงขึ้นเมื่ออายุ 35-40 ปี และมีถึง 50 ราย
ต่อแสนคนเมื่ออายุ 45 – 50 ปี และ 53 รายต่อแสนคน เมื่ออายุ 65 – 69 ปี เห็นได้ว่าช่วงอายุดังกล่าว
เป็นช่วงของวัยหมดประจำเดือนของสตรีซง่ึ เป็นช่วงทีร่ า่ งกายมีการเปลีย่ นแปลงของฮอร์โมนเพศทำให้พยาธิสภาพ
ของร่างกายเปลี่ยนไปทำให้เกิดภาวะเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งเต้านม ผู้หญิงที่เข้าสู่วัยหมดประจำเดือนขณะที่อายุ
มากกว่า 55 ปี เสี่ยงมากกว่าผู้หญิงที่หมดประจำเดือนก่อนอายุ 55 ปี เป็นต้น (Gale & Charette, 1995)
การตรวจค้นหาโรคมะเร็งเต้านมในระยะแรกเริ่มเป็นสิ่งจำเป็นมาก เพราะเป็นการตรวจค้นหา
โรคในระยะแรกที่ยังไม่มีอาการ เพื่อทราบลักษณะของเต้านมที่ปกติเปรียบเทียบกับลักษณะเต้านมที่เริ่มมีความ
ผิดปกติได้ วิธีที่ได้รับการแนะนำให้ปฏิบัติมากที่สุดคือ การตรวจเต้านมด้วยตนเอง เนื่องจากเป็นวิธีที่ไม่ยุ่งยาก
สามารถปฏิบัติได้ง่ายด้วยตนเอง ไม่ต้องอาศัยเครื่องมือพิเศษใดๆช่วยในการตรวจ ใช้เวลาน้อย และไม่ต้องสิ้น
เปลืองค่าใช้จ่าย (Sawyer 1986: 44) การตรวจเต้านมด้วยตนเองจะทำให้ตรวจพบก้อนเนื้องอกขนาดเล็กตั้งแต่
ระยะเริ่มต้น จากการศึกษาพบว่าผู้ป่วยมะเร็ง เต้านมร้อยละ 90 ตรวจพบก้อนเนื้องอกด้วยตนเองซึ่งเป็นการ
ตรวจพบโดยบังเอิญ และการตรวจด้วยความตั้งใจ (Entrekin, 1987: 108)
อย่างไรก็ตามจากการศึกษาพบว่า มีสตรีเพียงร้อยละ 33 – 40 เท่านั้นที่ปฏิบัติการตรวจ เต้า
นมด้วยตนเองเป็นประจำ (Champion, 1954: 78; Schlueter, 1982: 348) สาเหตุที่สตรีไม่ปฏิบัติการตรวจเต้านม

ด้วยตนเอง คือ ไม่เห็นความสำคัญของการตรวจเต้านมด้วยตนเองอย่างสม่ำเสมอ กลัวและวิตกกังวลว่าจะเป็น
โรคมะเร็งเต้านม และขาดความรู้ในการตรวจเต้านมด้วยตนเอง (Donovan & Girton, 1984: 513; Schlueter,
1982: 349) ซึ่งปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตรวจเต้านมด้วยตนเองนั้น เชื่อว่าเกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจ
ในเรื่องโรคมะเร็งเต้านมและวิธีการตรวจเต้านมด้วยตนเอง (อวยพร สุทธิสนธิ์, 2528: 68) การที่สตรีไม่มีความรู้
ในเรื่องโรคมะเร็ง จึงอาจทำให้ละเลยต่อการตรวจเต้านมด้วยตนเอง เพราะการคงไว้ซึ่งการมีพฤติกรรมอนามัย
ที่ดีนั้นจะต้องมีความรู้เป็นองค์ประกอบ (ประภาเพ็ญ สุวรรณ 2526: 35) และการรับรู้เกี่ยวกับมะเร็งเต้านมและ
การตรวจเต้านมด้วยตนเอง ยังมีอิทธิพลต่อการแสดงพฤติกรรมของบุคคล เนื่องจากเป็นองค์ประกอบด้านการ
รับรู้โอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งเต้านม ได้แก่ การรับรู้โอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งเต้านม การรับรู้ความ
รุนแรงของโรคมะเร็งเต้านม การรับรู้ประโยชน์ของการตรวจเต้านมด้วยตนเอง และการรับรู้อุปสรรคของการตรวจ
เต้านมนมด้วยตนเอง ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการสร้างแรงจูงใจในตัวบุคคลให้กระตุ้นหรือตัดสินใจต่อการกระทำ
ในการป้องกันและการให้ความร่วมมือในการรักษา
นอกจากนี้ยังมีปัจจัยส่วนบุคคลที่อาจเกี่ยวข้องกับการตรวจเต้านมด้วยตนเอง ได้แก่ ศาสนา
ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส และการรับข่าวสารจากสื่อ ได้แก่ สื่อวิทยุ/โทรทัศน์ วารสาร/เอกสาร และ
หนังสือพิมพ์ ซึ่งจากการศึกษาของหทัยรัตน์ แสงจันทร์ (2550) พบว่า หญิงมุสลิมเสี่ยงเป็นมะเร็งเต้านมระยะ
รุนแรงสูง เนื่องจากไม่มีการตรวจเต้านมด้วยตนเอง เพราะกลัวผิดหลักศาสนา เป็นต้น ดังนั้นคณะวิจัยจึงสนใจ
ที่จะศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการตรวจการตรวจมะเร็งเต้านมด้วยตนเองของสตรีที่มารับ
บริการในคลินิกวัยทองของโรงพยาบาลในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งมีประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวมุสลิมที่
นับถือศาสนาอิสลาม เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานสำหรับบุคลากรทางสาธารณสุขในการให้บริการสตรีในคลินิกวัยทอง
ให้ตระหนักถึงความสำคัญเกีย่ วกับการตรวจเต้านมด้วยตนเอง โดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆทีอ่ าจมีอทิ ธิพลต่อพฤติกรรม
การตรวจเต้านมด้วยตนเอง เพื่อให้การให้บริการในคลินิกวัยทองมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์การวิจัย
1.เพื่อศึกษาการรับรู้เกี่ยวกับมะเร็งเต้านมและการตรวจเต้านมด้วยตนเองของสตรีที่มารับ
บริการในคลินิกวัยทอง ได้แก่ การรับรู้โอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งเต้านม การรับรู้ความรุนแรงของโรคมะเร็ง
เต้านม การรับรู้ประโยชน์ของการตรวจเต้านมด้วยตนเอง และการรับรู้อุปสรรคของการตรวจเต้านมด้วยตนเอง
2.เพื่อศึกษาพฤติกรรมการตรวจเต้านมด้วยตนเองของสตรีที่มารับบริการในคลินิกวัยทอง
3.เพื่อศึกษาอำนาจทำนายของการรับรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งเต้านมและการตรวจเต้านมด้วยตนเอง
ศาสนา ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส การรับข่าวสารจากสื่อ และพฤติกรรมการตรวจเต้านมด้วยตนเองของ
สตรีที่มารับบริการในคลินิกวัยทอง

วิธีการดำเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงบรรยาย (descriptive research) เพื่อศึกษาถึงปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมการตรวจเต้านมด้วยตนเองของสตรีที่มารับบริการในคลินิกวัยทองของโรงพยาบาล
ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ สตรีที่มารับบริการในคลินิกวัยทอง ส่วนกลุ่มตัวอย่าง
คือ สตรีที่มารับบริการในคลินิกวัยทองของโรงพยาบาลศูนย์ยะลา โรงพยาบาลปัตตานี และโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ จำนวน 300 ราย การเลือกกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ เป็นการเลือกแบบบังเอิญ (convenient
sampling) ขนาดของกลุม่ ตัวอย่างกำหนดโดยอาศัยหลักการของเคอลิงเจอร์และเพดฮาเซอร์ (Kerlinger and
Pedhazur) ดังสูตร n = ≥ 30k โดยตัวแปรอิสระที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้มีทั้งหมด 10 ตัวแปร จากการ
แทนค่าในสูตร พบว่า ในการศึกษาครั้งนี้ใช้กลุ่มตัวอย่างทั้งหมดจำนวน 300 รายโดยกำหนดขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่างเท่ากันคือ โรงพยาบาลละ 100 ราย

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ แบ่งเป็น 3 ส่วน ได้แก่
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง เช่น อายุ ศาสนา
สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา เป็นต้น และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแนวโน้มการเกิดโรคมะเร็งเต้านม เช่น การมี
ประจำเดือนครั้งแรก การหมดประจำเดือน อายุเมื่อมีบุตรคนแรก ประวัติการใช้ยาคุมกำเนิด ประวัติการใช้
ฮอร์โมนทดแทน รวมทั้งแหล่งข้อมูลข่าวสารที่ได้รับเกี่ยวกับการตรวจเต้านมด้วยตนเอง เป็นต้น
ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามการรับรู้เกีย่ วกับมะเร็งเต้านมและการตรวจเต้านมด้วยตนเอง ผูว้ จิ ยั
สร้างขึ้นจากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งผ่านการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย ข้อคำถามเกี่ยวกับการรับรู้ในด้านต่างๆจำนวน 4 ด้าน ได้แก่ การรับรู้โอกาสเสี่ยง
ต่อการเกิดโรคมะเร็งเต้านม จำนวน 5 ข้อ การรับรู้ความรุนแรงของโรคมะเร็งเต้านม จำนวน 5 ข้อ การรับรู้
ประโยชน์ของการตรวจเต้านมด้วยตนเอง จำนวน 5 ข้อ และการรับรู้อุปสรรคของการตรวจเต้านมด้วยตนเอง
จำนวน 5 ข้อ รวมทั้งสิ้น 20 ข้อ โดยตรวจสอบหาความเชื่อมั่นของเครื่องมือวิจัย (Reliability) ด้วยวิธี
คำนวณค่าสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบัค (Cronbarch’s Alpha Coefficient) ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.86

ส่วนที่ 3 แบบสอบถามพฤติกรรมการตรวจเต้านมด้วยตนเอง ผู้วิจัยสร้างขึ้นจากการทบทวน
วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งผ่านการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือจากผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบ
ด้วยข้อความทั้งหมด 10 ข้อความ เกี่ยวกับการตรวจเต้านมด้วยตนเองโดยการคลำทุกส่วนของเต้านม
ทั้งสองข้าง และคลำบริเวณต่อมน้ำเหลืองใต้รักแร้ สังเกตการเปลี่ยนแปลงเต้านมทั้งสองข้าง หัวนม สีผิว
การบวม รอยบุ๋ม และรอยย่นของผิวหนัง รวมทั้งบีบหัวนมดูว่ามีเลือดหรือของเหลวออกมาหรือไม่ เป็นต้น
โดยตรวจสอบหาความเชื่อมั่นของเครื่องมือวิจัย (Reliability) ด้วยวิธีคำนวณค่าสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบัค
(Cronbarch’s Alpha Coefficient) ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.71

การวิเคราะห์ข้อมูล
1. ข้อมูลทั่วไป วิเคราะห์โดยหาความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2. ข้อมูลเกี่ยวกับการรับรู้เกี่ยวกับมะเร็งเต้านมและการตรวจเต้านมด้วยตนเอง และพฤติกรรม
การตรวจเต้านมด้วยตนเอง วิเคราะห์โดยหาความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์ปัจจัย
ทำนายถดถอยพหุแบบขั้นตอน กำหนดนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ผลการวิจัย
1. กลุ่มตัวอย่างมีอายุเฉลี่ย 49.74 ปี (SD = 4.85) และมีอายุอยู่ในช่วง 48 – 52 ปีมากที่สุด
(40.7%) นับถือศาสนาอิสลามเป็นส่วนใหญ่ ร้อยละ 71.3 มีสถานภาพสมรส ร้อยละ 84.7 การศึกษาอยู่ในระดับ
ประถมศึกษา ร้อยละ 48 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่เคยมีประวัติมะเร็งเต้านมในครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 94.7
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เคยได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการตรวจเต้านมด้วยตนเอง ร้อยละ 79.3 โดยเกือบครึ่ง
หนึ่งได้รับจากแพทย์/พยาบาล/เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และจากวิทยุ/โทรทัศน์ คิดเป็นร้อยละ 47.3 และร้อยละ 44.0
ตามลำดับ
2. การรับรู้เกี่ยวกับมะเร็งเต้านมและการตรวจเต้านมด้วยตนเองของกลุ่มตัวอย่าง โดยรวม
อยู่ในระดับต่ำ (X=8.82, SD=3.62) เป็นส่วนใหญ่ (ตารางที่1) ส่วนการรับรู้เกี่ยวกับมะเร็งเต้านมและการตรวจ
เต้านมด้วยตนเองรายด้าน พบว่า การรับรู้ด้านโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งเต้านมและการรับรู้ความรุนแรง
ของโรคมะเร็งเต้านมอยูใ่ นระดับต่ำ ส่วนการรับรูป้ ระโยชน์ของการตรวจเต้านมด้วยตนเองและการรับรูอ้ ปุ สรรคของ
การตรวจเต้านมด้วยตนเองอยู่ในระดับปานกลาง (ตารางที่2)

ตารางที่ 1 จำนวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการรับรู้เกี่ยวกับมะเร็งเต้านมและการ
ตรวจเต้านมด้วยตนเองของกลุ่มตัวอย่างโดยรวม (N = 300)
คะแนนการรับรู้
มากกว่า 80% (17-20 คะแนน)
ระหว่าง 60-80% (12-16 คะแนน)
ต่ำกว่า 60% (0-11 คะแนน)

จำนวน
68
232

ร้อยละ
22.7
77.2

ระดับการรับรู้
ปานกลาง
ต่ำ

( X = 8.82 , SD = 3.62 )
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับของการรับรู้เกี่ยวกับมะเร็งเต้านมและ การตรวจเต้านม
ด้วยตนเองของกลุ่มตัวอย่าง รายด้าน (N = 300)
การรับรู้
การรับรู้โอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งเต้านม
การรับรู้ความรุนแรงของโรคมะเร็งเต้านม
การรับรู้ประโยชน์ของการตรวจเต้านมด้วยตนเอง
การรับรู้อุปสรรคของการตรวจเต้านมด้วยตนเอง

Mean
1.73
1.95
2.31
2.82

SD
1.28
1.12
1.21
1.57

ระดับการรับรู้
ต่ำ
ต่ำ
ปานกลาง
ปานกลาง

3. กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมการตรวจมะเร็งเต้านมด้วยตนเองโดยรวมอยู่ในระดับไม่ดี
( X= 1.89, SD = 0.80 ) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า พฤติกรรมที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ขณะยืนหน้ากระจก
ท่านสังเกตรูปร่าง ลักษณะสีผิวของเต้านมทั้งสองข้างอย่างละเอียด ( X= 2.12, SD = 1.11) และท่านใช้นิ้วหัวแม่มือ
และนิ้วชี้บีบหัวนมดูว่ามีอะไรออกมาบ้าง เช่น น้ำเหลือง เลือด น้ำใสๆ เป็นต้น ( X= 2.12, SD = 1.11) ส่วนพฤติกรรม
ที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ท่านก้มตัวไปข้างหน้าให้เต้านมถ่วงลงไป แล้วสังเกตความผิดปกติของเต้านมทั้งสองข้าง
( X= 1.63, SD = 0.95) และขณะนอนราบท่านใช้นิ้วชี้ นิ้วกลาง และนิ้วนาง คลำในแนวขึ้นลงจากใต้เต้านมถึง
กระดูกไหปลาร้าเพื่อคลำหาก้อนในเต้านม ( X=1.70, SD = 0.97) (ตารางที่ 3)

ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับพฤติกรรมการตรวจมะเร็งเต้านมด้วยตนเองของกลุ่ม
ตัวอย่าง รายข้อและโดยรวม (N = 300)
พฤติกรรมการตรวจเต้านมด้วยตนเอง
ขณะยืนหน้ากระจก ท่านสังเกตรูปร่าง...
ท่านใช้นิ้วหัวแม่มือและนิ้วชี้บีบหัวนม....
ท่านใช้นิ้ว 3 นิ้ว ในการตรวจเต้านมด้วยตนเอง
ท่านคลำบริเวณรักแร้ ว่ามีก้อนแข็งหรือบวม …
ท่านใช้การกด 3 ระดับ ในระหว่างการคลำ…
ขณะนอนราบ ท่านใช้นิ้วชี้ นิ้วกลาง ...
ท่านยกแขนทั้งสองข้างประสานไว้ที่ท้ายทอย...
ขณะนอนราบ ท่านใช้นิ้วชี้ นิ้วกลาง ...
ขณะนอนราบ ท่านใช้นิ้วชี้ นิ้วกลาง ...
ท่านก้มตัวไปข้างหน้าให้เต้านมถ่วงลงไป
รวม

Mean
2.12
2.12
1.98
1.92
1.89
1.89
1.82
1.82
1.70
1.63
1.89

SD
1.11
1.11
1.11
1.03
1.11
1.10
1.09
1.06
0.97
0.95
0.80

ระดับ
ปานกลาง
ปานกลาง
ไม่ดี
ไม่ดี
ไม่ดี
ไม่ดี
ไม่ดี
ไม่ดี
ไม่ดี
ไม่ดี
ไม่ดี

4. ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการตรวจเต้านมด้วยตนเองของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ การรับรู้ประโยชน์
ของการตรวจเต้านมด้วยตนเอง (Beta = .135, p < .05) และสื่อวิทยุ/โทรทัศน์ (Beta = .224, p < .05) ซึ่งตัวแปรทั้ง
หมดสามารถร่วมกันทำนายพฤติกรรมการตรวจเต้านมด้วยตนเองของกลุ่มตัวอย่างได้ ร้อยละ 20.4 (ตารางที่ 4)

ตารางที่ 4 สหสัมพันธ์เชิงพหุและการวิเคราะห์ถดถอยแบบพหุระว่างตัวทำนายทั้งหมด (N = 300)
ตัวแปร
ศาสนา
สถานภาพสมรส
ระดับการศึกษา
สื่อวิทยุ/โทรทัศน์
สื่อวารสาร/เอกสาร
หนังสือพิมพ์
การรับรู้โอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งเต้านม
การรับรู้ความรุนแรงของโรคมะเร็งเต้านม
การรับรู้ประโยชน์ของการตรวจเต้านมด้วยตนเอง
การรับรู้อุปสรรคของการตรวจเต้านมนมด้วยตนเอง
Constant .858; SEest = ±.74
R = .451 R2 = .204
Adj R2 = .128
F = 2.678
* p < .05

b
.184
.108
7.379E-03
.360
-.166
.383
6.808E-02
3.452E-02
8.938E-02
2.323E-02

SEb
.159
.172
.070
.165
.208
.260
.053
.064
.067
.045

Beta
.104
.052
.010
.224
-.080
.139
.109
.048
.135
.046

t
1.157NS
0.629NS
0.106NS
2.180*
-.798NS
1.475NS
1.279NS
0.537NS
1.325*
0.513NS

อภิปรายผลการวิจัย
1.การรับรู้เกี่ยวกับมะเร็งเต้านมและการตรวจเต้านมด้วยตนเองของสตรีที่มารับบริการใน
คลินิกวัยทอง พบว่า การรับรู้เกี่ยวกับมะเร็งเต้านมและการตรวจเต้านมด้วยตนเองของกลุ่มตัวอย่างโดยรวม
ส่วนใหญ่ (77.2%) อยู่ในระดับต่ำ (X=8.82 , SD = 3.62) (ตารางที่ 1) อาจเนื่องมาจากกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มี
อายุ 48 – 52 ปี คิดเป็นร้อยละ 40.7 ซึ่งจากการศึกษาของ ฮูกูลิและบราวน์ (Huguley & Brown1981: 989-995)
พบว่า ผู้ป่วยที่มีอายุต่ำกว่า 50 ปี มีความรู้ในการปฏิบัติการตรวจเต้านมด้วยตนเองสูงกว่าผู้ป่วยที่มีอายุตั้งแต่
50 ปีขึ้นไป และพบว่าสตรีที่มีอายุน้อยปฏิบัติการตรวจเต้านมด้วยตนเองได้ถูกต้องกว่าสตรีที่มีอายุมาก (Lashley
1987: 30) นอกจากนี้ส่วนใหญ่ นับถือศาสนาอิสลามมากที่สุด (71.3%) ซึ่งจากการศึกษาของหทัยรัตน์ แสงจันทร์
(2550) พบว่า หญิงมุสลิมเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งเต้านมระยะรุนแรงสูงเนื่องจากไม่มีการตรวจเต้านมด้วยตนเอง
เพราะกลัวผิดหลักศาสนา จึงอาจทำให้กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้มีการรับรู้เกี่ยวกับมะเร็งเต้านมและการ
ตรวจเต้านมด้วยตนเองอยู่ในระดับต่ำเมื่อพิจารณา เป็นรายด้าน

พบว่า ระดับการรับรู้ด้านโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งเต้านมและการรับรู้ความรุนแรงของโรคมะเร็งเต้านม
อยู่ในระดับต่ำ (ตารางที่ 2) สอดคล้องกับการศึกษาของ เรวดี เพชรศิราสัณห์ (2545) ที่ศึกษาปัจจัยที่อธิบาย
พฤติกรรมการตรวจเต้านมด้วยตนเองของสตรีมุสลิมในจังหวัดปัตตานี ผลการวิจัยพบว่าการรับรู้ด้านโอกาสเสี่ยง
ต่อมะเร็งเต้านมอยู่ในระดับต่ำ ส่วนการรับรู้ด้านความรุนแรงของมะเร็งเต้านมอยู่ในระดับปานกลาง เช่นเดียว
กับการศึกษาของ วรรณา โชคสมอทอง (2545) ที่ศึกษาการพัฒนารูปแบบการส่งเสริมพฤติกรรมการตรวจ
เต้านมด้วยตนเองของสตรีที่มารับบริการในคลินิกวัยทอง โรงพยาบาล มะการักษ์ จังหวัดกาญจนบุรี พบว่า
ตัวแปรตามที่มีคะแนนเฉลี่ยก่อนและหลังไม่แตกต่างกัน คือ การรับรู้ความรุนแรงของการเกิดโรคมะเร็งเต้านม
สำหรับการรับรู้ประโยชน์ของการตรวจเต้านมด้วยตนเองและการรับรู้อุปสรรคของการตรวจเต้านมด้วยตนเอง
อยู่ในระดับปานกลาง (ตารางที่ 2) สอดคล้องกับการศึกษาของ เรวดี เพชรศิราสัณห์ (2545) ที่ศึกษาพบว่าสตรี
มุสลิมในจังหวัดปัตตานี มีการรับรู้ด้านประโยชน์ของการตรวจเต้านมด้วยตนเองอยู่ในระดับปานกลางในขณะที่
การรับรู้ด้านอุปสรรคของการตรวจเต้านมด้วยตนเองอยู่ในระดับต่ำ
จากผลการวิจัยครั้งนี้แสดงให้เห็นว่า การรับรู้เกี่ยวกับมะเร็งเต้านมและการตรวจเต้านมด้วย
ตนเองทั้ง 4 ด้าน คือ การรับรู้โอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งเต้านม การรับรู้ความรุนแรงของโรคมะเร็งเต้านมการ
รับรู้ประโยชน์ของการตรวจเต้านมด้วยตนเอง และการรับรู้อุปสรรคของการตรวจเต้านมด้วยตนเอง สอดคล้องกับ
ผลการวิจัยที่ผ่านมา นั่นคือ มีการรับรู้อยู่ในระดับต่ำถึงระดับปานกลาง ซึ่งชี้ให้เห็นว่าการให้ความรู้แก่สตรีที่เป็น
กลุ่มเป้าหมายอาจยังไม่เพียงพอที่จะทำให้สตรีตระหนักถึงโรคมะเร็งเต้านม อาจเนื่องจากการดำเนินของโรคใน
แต่ละระยะต้องใช้เวลาพอสมควร ซึ่งส่วนใหญ่สตรีจะเริ่มตระหนักเกี่ยวกับโรคมะเร็งเต้านมก็ต่อเมื่อมีอาการหรือ
อาการแสดงอย่างใดอย่างหนึ่งของโรคมะเร็งเต้านม
2. พฤติกรรมการตรวจเต้านมด้วยตนเองของสตรีที่มารับบริการในคลินิกวัยทอง พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างมีพฤติกรรมการตรวจมะเร็งเต้านมด้วยตนเองโดยรวมอยู่ในระดับไม่ดี ( X= 1.89, SD = 0.80 ) (ตารางที่ 3)
อาจเนื่องมาจากกลุ่มตัวอย่างนับถือศาสนาอิสลามมากที่สุด (71.3%) ซึ่งจากการศึกษาของหทัยรัตน์ แสงจันทร์
(2550) พบว่า หญิงมุสลิมเสี่ยงเป็นมะเร็งเต้านมระยะรุนแรงสูง เนื่องจากไม่มีการตรวจเต้านมด้วยตนเอง เพราะ
กลัวผิดหลักศาสนา แต่ขัดแย้งกับการศึกษาครั้งนี้ที่พบว่า ในการรับรู้อุปสรรคของการตรวจเต้านมด้วยตนเอง
เมื่อดูรายข้อที่ว่าท่านไม่ตรวจมะเร็งเต้านมด้วยตนเองเนื่องจากขัดต่อหลักศาสนานั้น กลุ่มตัวอย่างจากการศึกษา
ครั้งนี้ตอบว่าไม่เห็นด้วยถึงร้อยละ 73.3 ส่วนเรวดี เพชรศิราสัณห์ (2545) ที่ศึกษาปัจจัยที่อธิบายพฤติกรรม
การตรวจเต้านมด้วยตนเองของสตรีมุสลิมในจังหวัดปัตตานี ผลการวิจัยพบว่า สตรีมุสลิม ร้อยละ 58 เคยตรวจ
เต้านมด้วยตนเอง ร้อยละ 39.6 ตรวจทุกเดือนและร้อยละ 11.6 ตรวจเต้านมครบทุกขั้นตอน ดังนั้น พอจะสรุป
ได้ว่าปัจจัยทางด้านศาสนาอาจไม่มีผลต่อพฤติกรรมการตรวจเต้านมด้วยตนเอง สุวภัทร ลี้พูลทรัพย์ (2548) ศึกษา
เรื่องความรู้ ทัศนคติเกี่ยวกับโรคมะเร็งเต้านมและการตรวจเต้านมด้วยตนเองของพยาบาลโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
สภากาชาดไทย พบว่า สาเหตุของผู้ที่ไม่ตรวจ เต้านมด้วยตนเองส่วนใหญ่เพราะคิดว่าไม่มีความผิดปกติของเต้า
นมคิดเป็นร้อยละ 73.6% ส่วนความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งเต้านม และทัศนคติในทางบวกเกี่ยวกับโรคมะเร็ง เต้านม

และการตรวจเต้านมด้วยตนเองมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการตรวจเต้านม
เมื่อพิจารณาพฤติกรรมการตรวจเต้านมด้วยตนเองเป็นรายข้อ พบว่า พฤติกรรมที่มีค่าเฉลี่ย
มากที่สุดคือ ขณะยืนหน้ากระจก ท่านสังเกตรูปร่าง ลักษณะสีผิวของเต้านมทั้งสองข้างอย่างละเอียด(X=2.12,
SD=1.11) และท่านใช้นิ้วหัวแม่มือและนิ้วชี้บีบหัวนมดูว่ามีอะไรออกมาบ้าง เช่น น้ำเหลือง เลือดน้ำใสๆ เป็นต้น
(X=2.12,SD=1.11) ส่วนพฤติกรรมที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ท่านก้มตัวไปข้างหน้าให้เต้านมถ่วงลงไปแล้วสังเกต
ความผิดปกติของเต้านมทั้งสองข้าง (X=1.63,SD=0.95) และขณะนอนราบท่านใช้นิ้วชี้ นิ้วกลางและนิ้วนาง คลำ
ในแนวขึ้นลงจากใต้เต้านมถึงกระดูกไหปลาร้าเพื่อคลำหาก้อนในเต้านม (X=1.70,SD=0.97)(ตารางที่3)
3. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตรวจเต้านมด้วยตนเอง คือ การรับรู้ประโยชน์ของการ
ตรวจเต้านมด้วยตนเอง และสื่อวิทยุ/โทรทัศน์ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยสามารถอธิบายพฤติกรรม
การตรวจเต้านมด้วยตนเองของกลุ่มตัวอย่างได้ 20.4 % (ตารางที่ 4) ซึ่งอธิบายได้ดังนี้
การรับรูป้ ระโยชน์ของการตรวจเต้านมด้วยตนเอง มีอทิ ธิพลต่อพฤติกรรมการตรวจเต้านมด้วย
ตนเองของกลุ่มตัวอย่าง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p < .05) (ตารางที่ 4) สอดคล้องกับการศึกษาของ เรวดี
เพชรศิราสัณห์ (2545) ที่ศึกษาปัจจัยที่อธิบายพฤติกรรมการตรวจเต้านมด้วยตนเองของสตรีมุสลิมในจังหวัด
ปัตตานี พบว่า การรับรู้ต่อสิ่งชักนำที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติ สามารถอธิบายความแปรปรวนของพฤติกรรม
การตรวจเต้านมด้วยตนเองของสตรีมุสลิมได้ร้อยละ 29.5 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ อภิปรายได้ว่า เมื่อสตรีรู้ว่า
การกระทำใดที ่ เ ป็ น การดู แ ลสุ ข ภาพและเป็ น การป้ อ งกั น ไม่ ใ ห้ เ กิ ด โรคมะเร็ ง เต้ า นมในระยะรุ น แรงหรื อ
ระยะลุกลามได้ จะเป็นส่วนสำคัญในการสร้างแรงจูงใจในตัวสตรีนั้นๆให้กระตุ้นหรือตัดสินใจต่อการกระทำใน
การป้องกันและการให้ความร่วมมือในการรักษา
สื่อวิทยุ/โทรทัศน์ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตรวจเต้านมด้วยตนเองของกลุ่มตัวอย่าง อย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติ (p<.05) (ตารางที่ 4) ซึ่งจากการศึกษาครั้งนี้ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่รับทราบข้อมูล
ข่ า วสารเกี ่ ย วกั บ มะเร็ ง เต้ า นมและการตรวจเต้ า นมด้ ว ยตนเองเกื อ บครึ ่ ง หนึ ่ ง จากแพทย์ / พยาบาล/
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และจากวิทยุ/โทรทัศน์ คิดเป็นร้อยละ 47.3 และร้อยละ 44.0 ตามลำดับ แสดงว่าแพทย์/
พยาบาล/เจ้าหน้าที่สาธารณสุข มีส่วนสำคัญในการแสดงบทบาทของการให้ความรู้แก่สตรีที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย แต่
อาจไม่เพียงพอเนื่องจากสตรีกลุ่มเป้าหมายจะมีโอกาสพบบุคลากรทางสุขภาพเมื่อมีการนัดหมายเท่านั้น ดังนั้น
ช่องทางที่จะเข้าถึงสตรีกลุ่มเป้าหมายได้ง่าย สะดวก และรวดเร็วที่สุด นั่นคือ สื่อจากวิทยุ/โทรทัศน์ สอดคล้อง
กับการศึกษาของอัจจิมา เหลืองดิลก (2551) ที่ศึกษาความรู้ ความเข้าใจ และพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์
สุขภาพของผู้บริโภคจังหวัดตรัง พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ได้รับสื่อการเผยแพร่ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ
จากสื่อโทรทัศน์ รองลงมาคือสื่อวิทยุกระจายเสียง ซึ่งสื่อวิทยุโทรทัศน์เป็นสื่อที่มีพลังทางสังคม (social forces)
สูง เพราะเป็นสื่อที่สามารถสร้างสรรค์แนวคิดและความสำนึกต่าง ๆ ให้กับมวลชนได้อย่างรวดเร็ว

และเแพร่หลายกว่าสื่อมวลชนอื่นทั้งหมด การที่มวลชนได้เห็นสภาพเหตุการณ์จริง ได้ฟังทัศนะโดยตรงจากบุคคล
สำคัญ ได้เข้าใจกระบวนการต่าง ๆ ที่แสดงให้เห็นอย่างชัดเจน และได้เห็นการทดสอบ ให้เหตุและผลทางความคิด
ต่าง ๆ ล้วนก่อให้เกิดความเชื่อถือ (belief) ยึดมั่นเป็นค่านิยมในทางความคิดและการกระทำอันเป็นพฤติกรรม
ร่วมของมวลชน (social behaviours) นอกจากนี้ ความทันต่อเหตุการณ์ การเสนอข่าวสารได้บ่อยครั้ง และ
สามารถถ่ายทอดสดรายการสำคัญๆ ให้ประชาชนได้ชมทันที ทำให้ประชาชนประทับใจ และสนใจมากขึ้น (วิจิตร
ภักดีรัตน์, 2537 :223) ดังนั้นการกระตุ้นเตือนให้สตรีวัยทองมีการตรวจเต้านมด้วยตนเองผ่านสื่อวิทยุหรือ
โทรทัศน์ซึ่งเข้าถึงประชาชนได้ง่าย จึงเป็นช่องทางสำคัญที่จะทำให้สตรีวัยทองมีการตรวจเต้านมด้วยตนเองอย่าง
สม่ำเสมอ ซึ่งจะช่วยลดการเกิดมะเร็งเต้านมระยะลุกลามหรือรุนแรงได้

สรุป
บุคลากรทีมสุขภาพที่ให้บริการในคลินิกวัยทองของโรงพยาบาลในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ควรมี
ความตระหนักและเอาใจใส่เกีย่ วกับการให้ความรูใ้ นการตรวจเต้านมด้วยตนเองของสตรีวยั ทอง โดยคำนึงถึงปัจจัย
ด้านประโยชน์ของการตรวจเต้านมด้วยตนเอง และช่องทางในการกระตุ้นเตือนให้มีการตรวจเต้านมด้วยตนเอง
อย่างสม่ำเสมอทางวิทยุ/โทรทัศน์ อันเป็นสือ่ ทีช่ ดั เจนและเข้าถึงประชาชนได้งา่ ย ทำให้สตรีวยั ทองสามารถตรวจพบ
มะเร็งเต้านมได้ตั้งแต่ในระยะแรกเริ่มซึ่งจะช่วยลดอัตราการเกิดมะเร็งเต้านมในระยะลุกลามหรือรุนแรงได้
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