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Abstract.
Purpose:To compare breast cancer screening behaviors (Breast Self-
Examination: BSE, Clinical Breast Examination: CBE, and 
mammography) and health beliefs related to breast cancer and BSE 
practice between nurses having and not having family history of 
breast cancer. 
Design:A descriptive correlational research. 
Methods: The sample including 580 professional nurses working in 
four public hospitals of Bangkok was divided into two groups; nurses 
with a family history of breast cancer (n=38) and those without a 
family history of breast cancer (n=542). They completed self-
administered questionnaires regarding socio-demographic 
information, breast cancer screening behaviors and health beliefs 
related to breast cancer and BSE. Data were compared between the 
two groups.   
Main findings: Nurses with family history of breast cancer 
performed less BSE, but having more CBE and mammogram than 
those without family history of breast cancer.  Both groups, however, 
performed breast cancer screening practices less than the 
recommended guideline. Only 13.2 % and 21.1% of nurses who had 
and not have family history of breast cancer performed BSE, 10.5% 
and 5.0% had mammogram, and 13.2% and 5.7% had CBE within 
the past year respectively. For health beliefs related to breast cancer 
screening, nurses with family history of breast cancer perceived 
higher risk of cancer than those without family history (p < .05).  In 
terms of the relationships among these study variables, results have 
shown that BSE practice was positively correlated with perceived 
benefit of BSE (r=.180, p< .001), and negatively correlated with 
perceived barrier of BSE practice (r= -.190, p< .001). Also, having 
mammogram was positively correlated with family history of breast 
cancer of nurses. (r=.123, p< .01). In addition, CBE of nurses was 
positively correlated with family history of breast cancer (r=.106,   
p< .05), and with perceived risk of breast cancer (r=.161, p< .001).  
Conclusionsandrecommendations: Based on the study’s findings, a 
campaign to raise breast cancer awareness and practices of 
recommended breast cancer screening should be promoted in nurses 
particularly for those having family history of breast cancer. Further 
research to explore factors influencing breast cancer screening 
behaviors in this high risk group is recommended. 
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ผลของการมีประวัติมะเร็งเต้านมในครอบครัวต่อพฤติกรรม
การตรวจเต้านมและความเชื่อทางสุขภาพของพยาบาล
ในเขตกรุงเทพมหานคร
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บทคดัยอ่:  
วตัถปุระสงค:์ เพือ่ศกึษาเปรยีบเทยีบพฤตกิรรมการตรวจเตา้นม และความเชือ่ทาง
สขุภาพตอ่โรคมะเรง็เตา้นมและการตรวจเตา้นมดว้ยตนเองในพยาบาลทีม่แีละไมม่ี
ประวตัคิรอบครวัเปน็มะเรง็เตา้นม 
รปูแบบการวจิยั: การวจิยัเชงิบรรยายวเิคราะหค์วามสมัพนัธ ์
วธิดีำเนนิการวจิยั: กลุม่ตวัอยา่งเปน็พยาบาลวชิาชพีทีท่ำงานในโรงพยาบาลของรฐั 
4 แหง่ในเขตกรงุเทพมหานคร จำนวน 580 คน แบง่เปน็ 2 กลุม่ คอื กลุม่ทีม่ี
ประวตัคิรอบครวัหรอืมญีาตสิายตรงเปน็มะเรง็เตา้นม 38 คน และกลุม่ที่ไมม่ปีระวตัิ
ครอบครวัเปน็มะเรง็เตา้นม 542 คน  ใหต้อบแบบสอบถาม 3 ชดุ ไดแ้ก ่แบบบนัทกึ
ขอ้มลูทัว่ไป แบบวดัความเชือ่ทางสขุภาพตอ่โรคมะเรง็เตา้นมและการตรวจเตา้นม
ดว้ยตนเองและแบบสอบถามเกีย่วกบัพฤตกิรรมการตรวจเตา้นมของพยาบาล 
ผลการวจิยั: พยาบาลทีม่ปีระวตัเิปน็มะเรง็เตา้นมในครอบครวัมกีารตรวจเตา้นมดว้ย
ตนเองนอ้ยกวา่ แตม่กีารตรวจเตา้นมดว้ยเครือ่งถา่ยภาพรงัสเีตา้นม(แมมโมแกรม) 
และการตรวจเต้านมโดยแพทย์มากกว่าพยาบาลที่ ไม่มีประวัติมะเร็งเต้านมใน
ครอบครวั อยา่งไรกด็ทีัง้สองกลุม่ยงัมพีฤตกิรรมการตรวจเตา้นมทีเ่หมาะสมตามคำ
แนะนำของสถาบนัมะเรง็แหง่ชาตคิอ่นขา้งตำ่ โดยพบการตรวจเตา้นมดว้ยตนเอง
เดอืนละครัง้ รอ้ยละ 13.2 และ 21.1 การตรวจดว้ยเครือ่งถา่ยภาพรงัสเีตา้นมภายใน
หนึ่งปีที่ผ่านมา ร้อยละ 10.5 และ 5.0 และการตรวจโดยแพทย์ภายในหนึ่งปีที ่ 
ผา่นมา รอ้ยละ 13.2 และ 5.7 ตามลำดบั สว่นความเชือ่ทางสขุภาพพบวา่ พยาบาล
ทีม่ปีระวตัมิะเรง็เตา้นมในครอบครวัมคีะแนนเฉลีย่ดา้นการรบัรูค้วามเสีย่งตอ่การ
เกดิมะเรง็เตา้นมสงูกวา่กลุม่ที่ไมม่ปีระวตัคิรอบครวัอยา่งมนียัสำคญั (p<.05) เมือ่
พจิารณาความสมัพนัธร์ะหวา่งตวัแปรทีศ่กึษาพบวา่ การตรวจเตา้นมดว้ยตนเองมี
ความสมัพนัธเ์ชงิบวกกบัการรบัรูป้ระโยชน ์ (r=.180, p< .001) และมคีวามสมัพนัธ์
เชงิลบกบัการรบัรูอ้ปุสรรคของการตรวจเตา้นมดว้ยตนเอง (r= -.190, p< .001) สว่น
การตรวจด้วยเครื่องถ่ายภาพรังสีเต้านมมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการมีประวัติ
ครอบครวัเปน็มะเรง็เตา้นม (r=.123, p< .01) นอกจากนีก้ารตรวจเตา้นมโดยแพทยก์็
มคีวามสมัพนัธเ์ชงิบวกกบัการมปีระวตัคิรอบครวัเปน็มะเรง็เตา้นม (r=.106, p< .05) 
และการรบัรูค้วามเสีย่งตอ่การเกดิมะเรง็เตา้นม ( r=.161, p< .001) 
สรุปและข้อเสนอแนะ: ควรมีการรณรงค์เพื่อเพิ่มความตระหนักต่อการปฏิบัติ
พฤตกิรรมการตรวจเตา้นมอยา่งเหมาะสมในพยาบาลและมกีารศกึษาวจิยัตอ่ไปเกีย่ว
กับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตรวจเต้านมโดยเฉพาะกลุ่มสตรีที่มีประวัติ
มะเรง็เตา้นมในครอบครวั 
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