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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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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 
 
คำสำคัญ: มะเร็งเต้านม ความเชื่อทางสุขภาพ การตรวจเต้านมด้วยตนเอง   
การตรวจเตา้นมโดยแพทย ์การตรวจดว้ยเครือ่งถา่ยภาพรงัสเีตา้นม 
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ความสำคัญของปัญหา
 มะเรง็เตา้นมยงัคงเปน็ปญัหาทางสขุภาพทีส่ำคญัของ
สตรีไทย จากสถติผิูป้ว่ยโรคมะเรง็รายใหมท่ีม่ารบับรกิารที่
สถาบนัมะเรง็แหง่ชาตใินปพี.ศ. 2550 พบวา่ จำนวนผูป้ว่ย
มะเรง็เตา้นมมมีากเปน็อนัดบัหนึง่ (รอ้ยละ 40.0) รองลงมา
เปน็มะเรง็ปากมดลกู (รอ้ยละ 18.6)1 จากการศกึษาพบวา่ 
ปจัจยัทีส่ง่เสรมิการเกดิมะเรง็เตา้นมมหีลายปจัจยั เชน่ อาย ุ
การใชฮ้อร์โมนในสตรหีลงัหมดประจำเดอืน การมปีระวตัิ
ครอบครวัเปน็มะเรง็เตา้นม โดยสตรทีีม่ปีระวตัคิรอบครวั
เปน็มะเรง็เตา้นมจะมีโอกาสทีเ่ปน็มะเรง็เตา้นมในชว่งชวีติ
มากกว่าหญิงที่ ไม่มีประวัติครอบครัวเป็นมะเร็งเต้านม
ประมาณ 2-4 เทา่2 สำหรบัสตรีไทยทีม่ปีระวตัคิรอบครวั
เปน็มะเรง็เตา้นมจะมีโอกาสเกดิมะเรง็เตา้นมมากกวา่สตรทีี่
ไม่มีประวัติครอบครัวหรือประมาณ 2 เท่า (OR=2.20,   
95 % CI=1.02-4.72)3 อยา่งไรกด็ ีระดบัของความเสีย่งตอ่
การเปน็มะเรง็เตา้นมในสตรทีีม่ปีระวตัคิรอบครวัเปน็มะเรง็
เต้านมยังมีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น  
จำนวนญาติที่เป็นมะเร็งเต้านม4 ระดับความใกล้ชิดของ
เครอืญาติ5, 6 การเปน็มะเรง็ทีเ่ตา้นมขา้งเดยีวหรอืทัง้สอง
ขา้งของญาติ7 อายขุองญาตขิณะทีเ่ริม่เปน็มะเรง็เตา้นม8  
 แมว้า่ปจัจบุนัอาจยงัไมท่ราบสาเหตแุนช่ดัของการเกดิ
มะเรง็เตา้นม แตจ่ากความรู้ในปจัจบุนัทำใหท้ราบวา่มวีธิี
การลดความเสีย่งของการเกดิมะเรง็เตา้นมในกลุม่ผูม้คีวาม
เสีย่งสงูตอ่การเปน็มะเรง็เตา้นมอยูห่ลายวธิ ี เชน่ การปอ้งกนั
โรคในระดบัปฐมภมู ิ (Primary prevention) ไดแ้ก ่การผา่ตดั
เตา้นมและรงัไข ่ การใหย้าเคมแีละฮอรโ์มน เปน็ตน้ แตว่ธิี
การนี้ก่อให้เกิดปัญหาทางด้านจิตสังคมต่อผู้รับการรักษา  
ดงักลา่วอยา่งมาก รวมไปถงึผลขา้งเคยีงของยาที่ไดร้บัดว้ย 
ดงันัน้จงึตอ้งมกีารพจิารณาอยา่งรอบคอบในการจะเลอืกวธิี
ดงักลา่ว สว่นการปอ้งกนัโรคในระดบัทตุยิภมู ิ (Secondary 
prevention) ได้แก ่ การตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม ซึ่ง
ปจัจบุนัมกักระทำอยู ่3 วธิ ีคอื การตรวจเตา้นมดว้ยตนเอง 
(Breast self examination:BSE) การตรวจเต้านมโดย
แพทย ์ (Clinical breast exam:CBE) และการตรวจดว้ย
เครือ่งถา่ยภาพรงัสเีตา้นม (Mammogram) การตรวจพบ
มะเร็งตั้งแต่ในระยะแรกที่ยังไม่มีการแพร่กระจายทำให ้ 
ผูป้ว่ยมีโอกาสรบัการรกัษาอยา่งเหมาะสม และสามารถหาย
จากโรคไดม้ากถงึรอ้ยละ 80-95  อนัจะมผีลตอ่การลดความ
เจบ็ปว่ยและลดอตัราการตายได ้ ดงันัน้การตรวจคดักรอง

มะเรง็เตา้นมในสตรทีีม่คีวามเสีย่งดงักลา่วจงึมคีวามจำเปน็
และสำคญัยิง่ ซึง่คณะทำงานประเมนิเทคโนโลยกีารตรวจ
วินิจฉัยมะเร็งระยะแรกของกรมการแพทย ์ กระทรวง
สาธารณสุข ป ี พ.ศ. 2546 ได้กำหนดแนวทางการตรวจ  
คดักรองมะเรง็เตา้นมทีเ่หมาะสมสำหรบัผูท้ีส่มคัรใจตรวจ  
คดักรองมะเรง็เตา้นม (Voluntary screening) ในกลุม่เสีย่ง
ทีม่ปีระวตัญิาตสิายตรงเปน็มะเรง็เตา้นมไวด้งันี้9 (1) ผูห้ญงิ
ทีม่อีายตุัง้แต ่ 20 ปขีึน้ไป ควรเริม่ตรวจเตา้นมดว้ยตนเอง
เดอืนละหนึง่ครัง้ และควรตรวจโดยแพทยอ์ยา่งนอ้ยทกุ 3 ป ี
(2) ผูห้ญงิทีม่อีาย ุ40-69 ปขีึน้ไป และไมม่อีาการ นอกจาก
จะตรวจด้วยตนเองอย่างสม่ำเสมอแล้ว ก็ควรตรวจโดย
แพทย์ทุก 1 ป ี และตรวจด้วยเครื่องถ่ายภาพรังสีเต้านม 
(Mammography) ทุก 1-2 ป ี กรณีที่ญาติสายตรงเป็น
มะเรง็เตา้นมทีม่อีายนุอ้ยกวา่ 40 ป ีใหท้ำการตรวจกอ่นอายุ
ของญาตทิีเ่ปน็มะเรง็เตา้นมประมาณ 5 ป ีและ (3) ผูห้ญงิ
ทีม่อีาย ุ70 ปขีึน้ไป ใหพ้จิารณาเปน็รายบคุคลโดยพจิารณา
ถึงสภาวะสุขภาพในขณะนั้นและการมีชีวิตอยู่ต่อไป (life 
expectancy) การตรวจคดักรองมะเรง็เตา้นมแตล่ะวธิกีจ็ะมี
ความไว (Sensitivity) ทีแ่ตกตา่งกนัไป10 โดยการตรวจดว้ย
เครื่องถ่ายภาพรังสีเต้านมมีความไวสูงถึงร้อยละ 70-76 
และสามารถตรวจพบก้อนที่เล็กเกินกว่าที่มือจะคลำพบได ้
ส่วนการตรวจโดยแพทย์มีความไวสูงเฉลี่ยร้อยละ 63-87 
ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัทกัษะของแพทยผ์ูต้รวจ ขนาดกอ้นและขนาด
เตา้นมดว้ย สำหรบัการตรวจเตา้นมดว้ยตนเองแมม้คีวามไว 
รอ้ยละ 20-30 แตก่ย็งัเปน็วธิกีารทีส่นบัสนนุใหท้ำอยา่งไร
กต็ามทีผ่า่นมาสตรรีอ้ยละ 80-90 จะเปน็ผูต้รวจพบกอ้นเนือ้
งอกดว้ยตนเองกอ่นแลว้จงึมาพบแพทย ์ นอกจากนีย้งัพบวา่ 
การตรวจดว้ยเครือ่งถา่ยภาพรงัสเีตา้นมอยา่งสมำ่เสมอทกุปี
กม็ีโอกาสพบกอ้นเนือ้ในชว่งเวลาทีร่อตรวจดว้ยเครือ่งถา่ย
ภาพรงัสเีตา้นมไดถ้งึรอ้ยละ 3-4511 ซึง่เปน็สิง่ชีแ้สดงใหเ้หน็
ถงึความสำคญัและความจำเปน็ของการตรวจเตา้นมดว้ยวธิี
ต่างๆ ร่วมกันและจากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับ
พฤตกิรรมการตรวจเตา้นมของสตรีไทยทีม่ปีระวตัคิรอบครวั
เป็นมะเร็งเต้านมยังไม่ปรากฏ ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจที่จะ
ศกึษาถงึปจัจยัตา่งๆ ทีม่ผีลตอ่พฤตกิรรมการตรวจมะเรง็เตา้
นมของสตรกีลุม่ดงักลา่วขา้งตน้ 
 จากการทบทวนวรรณกรรมทีผ่า่นมาชี้ใหเ้หน็วา่ การที่
บคุคลจะปฏบิตัิพฤตกิรรมสขุภาพหรอืไมน่ัน้ ความเชือ่ตอ่
พฤติกรรมสุขภาพเป็นสิ่งสำคัญโดยพบว่า ความเชื่อทาง
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สขุภาพในดา้นการรบัรูค้วามเสีย่งตอ่การเกดิโรค การรบัรู้
ความรนุแรงของโรค การรบัรูป้ระโยชนจ์ากการตรวจเตา้นม
ด้วยตนเองและการรับรู้อุปสรรคต่อการตรวจเต้านมด้วย
ตนเอง เปน็ตวัแปรทีม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการตรวจ
เต้านมของสตร ี ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาถึงความ  
เชื่อดังกล่าวโดยใช้แบบจำลองความเชื่อทางสุขภาพของ  
เบคเกอร ์ (Becker)12 เป็นกรอบแนวคิดในการศึกษา  
ถึงพฤติกรรมการตรวจเต้านมของพยาบาลที่มีความเสี่ยง  
ในการเป็นมะเร็งเต้านมจากการมีประวัติครอบครัวเป็น
มะเร็งเต้านม เนื่องด้วยพยาบาลเป็นบุคลากรสุขภาพที่ม ี 
อยู่เป็นจำนวนสูงสุดในทีมสุขภาพและมีหน้าที่ในการดูแล
และส่งเสริมสุขภาพแก่ประชาชนทั่วไป ผลการวิจัยครั้งนี ้
สามารถนำไปใช้วางแผนรณรงค์ให้พยาบาลรวมทั้งสตร ี 
กลุ่มอื่นที่เสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งเต้านมได้ตระหนักถึง  
ความสำคัญของการปฏิบัติพฤติกรรมการตรวจเต้านมที ่ 
ถกูตอ้งและเหมาะสมตอ่ไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 1. เพือ่ศกึษาพฤตกิรรมการตรวจเตา้นมในพยาบาลทีม่ี
และไมม่ปีระวตัคิรอบครวัเปน็มะเรง็เตา้นม พฤตกิรรมการ
ตรวจเตา้นมในทีน่ีป้ระกอบดว้ย 3 วธิกีาร ไดแ้ก ่ ตรวจเตา้
นมดว้ยตนเอง (Breast self-examination) ตรวจดว้ยเครือ่ง
ถา่ยภาพรงัสเีตา้นม (Mammography) และตรวจโดยแพทย ์
(Clinical breast examination) 
 2. เพือ่ศกึษาเปรยีบเทยีบความเชือ่ทางสขุภาพตอ่โรค
มะเรง็เตา้นมและการตรวจเตา้นมดว้ยตนเองในพยาบาลทีม่ี
และไมม่ปีระวตัคิรอบครวัเปน็มะเรง็เตา้นม 
 3. เพือ่ศกึษาความสมัพนัธร์ะหวา่งประวตัคิรอบครวั
เปน็มะเรง็เตา้นม  ความเชือ่ทางสขุภาพเกีย่วกบัโรคมะเรง็
เตา้นม/การตรวจเตา้นมดว้ยตนเอง และพฤตกิรรมการตรวจ
เตา้นมในพยาบาลวชิาชพี   
 
วิธีดำเนินการวิจัย
 การวจิยัครัง้นีเ้ปน็การวจิยัเชงิบรรยาย ประชากรและ
กลุม่ตวัอยา่ง ประชากรเปน็พยาบาลทีท่ำงานในโรงพยาบาล
สงักดักรงุเทพมหานคร จำนวน 7 แหง่ ทำการสุม่ตวัอยา่ง
ชือ่โรงพยาบาล ไดจ้ำนวน 4 แหง่ คอื โรงพยาบาลกลาง 
โรงพยาบาลตากสนิ โรงพยาบาลเจรญิกรงุประชารกัษ ์ และ
โรงพยาบาลวชิรพยาบาล กลุ่มตัวอย่าง ได้จากการสุ่ม  

รายชือ่พยาบาลจากโรงพยาบาลทัง้ 4 แหง่ แหง่ละ 150 คน 
(หนว่ยงานละ 15-20 คน) รวม 600 คน แบง่เปน็ กลุม่ทีม่ี
ประวตัคิรอบครวัหรอืมญีาตสิายตรงเปน็มะเรง็เตา้นม และ
กลุม่ที่ไมม่ปีระวตัคิรอบครวัเปน็มะเรง็เตา้นม  
 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
 แบง่เปน็ 3 สว่นประกอบดว้ย สว่นที ่ 1 แบบบนัทกึ
ขอ้มลูทัว่ไปของกลุม่ตวัอยา่ง ไดแ้ก ่ อาย ุ สถานภาพสมรส 
ระดับการศึกษา ระยะเวลาการทำงาน รายได้ต่อเดือน 
ประวตักิารเคยมกีอ้นทีเ่ตา้นม และประวตักิารเปน็มะเรง็เตา้
นมในมารดา พีส่าว และนอ้งสาว สว่นที ่2 แบบสอบ ถาม
เกีย่วกบัพฤตกิรรมการตรวจเตา้นมของพยาบาล จำนวน 7 
ข้อ ประกอบด้วยข้อคำถามเกี่ยวกับการตรวจเต้านมด้วย
ตนเองในเรื่องของความถี่ในการตรวจ ท่าที่ใช้ตรวจและ
ตำแหนง่ทีต่รวจ การตรวจเตา้นมดว้ยเครือ่งถา่ยภาพรงัสเีตา้
นมและการตรวจเตา้นมโดยแพทย ์ และ สว่นที ่ 3 แบบวดั
ความเชื่อทางสุขภาพต่อโรคมะเร็งเต้านมและการตรวจ  
เต้านมด้วยตนเองในพยาบาลที่ผู้วิจัยดัดแปลงมาจากแบบ  
วดัความเชือ่ทางสขุภาพของเบคเกอร ์ (Becker)12 จำนวน
ทัง้หมด 26 ขอ้ แบง่ออกเปน็ 4 ดา้น ไดแ้กก่ารรบัรูค้วาม
เสีย่งตอ่การเกดิโรค การรบัรูค้วามรนุแรงของโรค การรบัรู้
ประโยชน์และการรับรู้อุปสรรคของการตรวจเต้านมด้วย
ตนเอง เปน็แบบวดัประมาณคา่ 5 ระดบั ตัง้แตเ่หน็ดว้ย
อยา่งยิง่ ถงึไมเ่หน็ดว้ยอยา่งยิง่คา่คะแนนเฉลีย่ตัง้แต ่ 2.0   
ลงมา ระหว่าง 2.00-3.49 และตั้งแต ่ 3.5 ขึ้นไป จัดว่า
เปน็การรบัรูร้ะดบัตำ่ ปานกลางและสงูตามลำดบั 
                                        
การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 
 1. การหาความตรงของเครือ่งมอื (Content Validity) 
โดยใหผู้ท้รงคณุวฒุปิระกอบดว้ย แพทย ์ อาจารยพ์ยาบาล 
และพยาบาลผูเ้ชีย่วชาญดา้นโรคมะเรง็เตา้นม จำนวน 3 
ทา่นเปน็ผูต้รวจสอบเครือ่งมอื ผูว้จิยัไดป้รบัแกต้ามขอ้เสนอ
แนะแลว้จงึนำแบบสอบถามไปหาความเทีย่งของเครือ่งมอื 
 2. การหาคา่ความเทีย่ง (Reliability) ผูว้จิยันำแบบวดั
ความเชื่อทางสุขภาพดังกล่าวไปทดสอบความเชื่อมั่นเชิง
ความสอดคลอ้งภายในของแบบวดัในพยาบาลประจำการทีม่ี
ลักษณะคล้ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่างจำนวน 30 คนได้ค่า
สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha 
Coefficiency) ของการรบัรูท้ัง้ 4 ดา้น ไดแ้ก ่การรบัรูค้วาม
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เสีย่งตอ่การเกดิโรคมะเรง็เตา้นม การรบัรูค้วามรนุแรงของ
โรคมะเรง็เตา้นม การรบัรูป้ระโยชนแ์ละรบัรูอ้ปุสรรคของ
การตรวจเตา้นมดว้ยตนเองเทา่กบั .75  .82 .78 และ .88 
ตามลำดบั 
 การพทิกัษส์ทิธิก์ลุม่ตวัอยา่ง ในการศกึษาครัง้นีผู้ว้จิยั
คำนึงถึงจริยธรรมของการวิจัย โดยก่อนเก็บข้อมูล ผู้วิจัย  
ทำจดหมายชีแ้จงใหก้ลุม่ตวัอยา่งทราบถงึวตัถปุระสงคแ์ละ  
รายละเอียดโดยสังเขปของการวิจัยโดยเปิดโอกาสให้กลุ่ม
ตัวอย่างเลือกตอบหรือไม่ตอบแบบสอบถามตามความ  
สมัครใจ ข้อมูลที่ ได้รับจะถือเป็นความลับโดยเคร่งครัด 
การนำผลวจิยัไปเผยแพรจ่ะกระทำในภาพรวมเทา่นัน้ 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 หลงัจากผา่นการอนมุตัใิหเ้กบ็รวบรวมขอ้มลูตามสาย
การบังคับบัญชาของหน่วยงานผู้วิจัยทำการเก็บรวบรวม
ขอ้มลูดว้ยตนเองตามความสมคัรใจของกลุม่ตวัอยา่ง แบง่
เปน็ไดร้บั แบบสอบถามตอบกลบัคนืจากกลุม่ตวัอยา่งโดยมี
ขอ้มลูครบถว้นสมบรูณพ์รอ้มทีจ่ะวเิคราะหข์อ้มลูมจีำนวน
ทัง้สิน้ 580 ชดุ (รอ้ยละ 96.66) แบง่เปน็ กลุม่ทีม่ปีระวตัิ
ครอบครวัหรอืมญีาตสิายตรงเปน็มะเรง็เตา้นม 38 คน และ
กลุม่ที่ไมม่ปีระวตัคิรอบครวัเปน็มะเรง็เตา้นม 542 คน 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. ขอ้มลูทัว่ไปและพฤตกิรรมการตรวจเตา้นมของกลุม่
ตัวอย่างวิเคราะห์โดยการแจกแจงความถี ่ หาค่าร้อยละ   
คา่เฉลีย่ และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน จำแนกตามการมแีละ
ไมม่ปีระวตัคิรอบครวัเปน็มะเรง็เตา้นม 
 2. ข้อมูลความเชื่อทางสุขภาพต่อโรคมะเร็งเต้านม
และการตรวจเตา้นมดว้ยตนเอง วเิคราะหห์าคา่เฉลีย่ สว่น
เบีย่งเบนมาตรฐาน และเปรยีบเทยีบความเชือ่ทางสขุภาพ
ของกลุม่ตวัอยา่งทีม่แีละไมม่ปีระวตัคิรอบครวัเปน็มะเรง็เตา้
นมดว้ยสถติทิ ีแบบอสิระ (Independent t-test) 
 3. วเิคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหวา่งพฤตกิรรมการตรวจ
เต้านมกับการมีประวัติครอบครัวเป็นมะเร็งเต้านม และ
ความเชื่อทางสุขภาพ ด้วยสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน 
(Pearson’s Correlation) 
 
ผลการวิจัย
 1. ข้อมูลทั่วไป กลุ่มตัวอย่างเป็นพยาบาลวิชาชีพ

ประจำการในเขตกรงุเทพมหานคร จำนวน 580 คน มอีายุ
ระหวา่ง 21-58 ป ี(อายเุฉลีย่ 34.41 ป)ี สว่นใหญม่อีายนุอ้ย
กวา่ 29 ป ี (รอ้ยละ 34.7) สถานภาพสมรสโสด (รอ้ยละ 
58.6) การศกึษาสว่นใหญอ่ยู่ในระดบัปรญิญาตร ี (รอ้ยละ 
92.6) ระยะเวลาในการทำงานมากกวา่ 10 ป ี(รอ้ยละ 52.1) 
รายได ้10,000 ถงึ 20,000 บาทตอ่เดอืน (รอ้ยละ 52.0) มี
ประวตัเิคยมกีอ้นทีเ่ตา้นม รอ้ยละ 13.8 มปีระวตัคิรอบครวั
หรือมีญาติสายตรงเป็นมะเร็งเต้านม ร้อยละ 6.6 และ  
รอ้ยละ 93.4 ไมม่ปีระวตัคิรอบครวัเปน็มะเรง็เตา้นม เมือ่
เปรยีบเทยีบอายเุฉลีย่ของทัง้สองกลุม่พบวา่ไมม่คีวามแตก
ตา่งกนัทางสถติ ิ 
 2. พฤตกิรรมการตรวจเตา้นม การตรวจเตา้นมดว้ย
ตนเองพบวา่ กลุม่ตวัอยา่งทีม่ปีระวตัคิรอบครวัเปน็มะเรง็เตา้
นม ไมเ่คยตรวจเตา้นมดว้ยตนเองรอ้ยละ 18.4 และเคยตรวจ
เต้านมด้วยตนเอง ร้อยละ 81.6 ส่วนกลุ่มตัวอย่างที่ไม่มี
ประวตัคิรอบครวัเปน็มะเรง็เตา้นม รอ้ยละ 11.8 ไมเ่คยตรวจ
เตา้นมดว้ยตนเอง และเคยตรวจเตา้นมดว้ยตนเอง รอ้ยละ 
88.2 นอกจากนีพ้ยาบาลทีม่ปีระวตัคิรอบครวัเปน็มะเรง็เตา้
นมรอ้ยละ 55.3 ตรวจเตา้นมดว้ยตนเองในทา่ยนื รอ้ยละ 
21.1 ตรวจในทา่นอนราบ และรอ้ยละ 81.6 ตรวจเตา้นมทัง้   
2 ขา้ง พยาบาลกลุม่นีร้อ้ยละ 57.9 ตรวจครอบคลมุบรเิวณ  
ทีค่วรตรวจ ไดแ้ก ่ เตา้นม หวันมและรกัแร ้ สว่นพยาบาล  
กลุม่ที่ไมม่ปีระวตัคิรอบครวัเปน็มะเรง็เตา้นม รอ้ยละ 53.0 
ตรวจเตา้นมดว้ยตนเองในทา่ยนื รอ้ยละ 31.5 ตรวจในทา่
นอนราบ พยาบาลกลุม่นีร้อ้ยละ 87.5 ทำการตรวจเตา้นม  
ทัง้ 2 ขา้ง และรอ้ยละ 57.0 ตรวจอยา่งครอบคลมุบรเิวณที่
ควรตรวจทัง้ในสว่นเตา้นม หวันมและรกัแร ้
 การตรวจเต้านมด้วยเครื่องถ่ายภาพรังสีเต้านม 
(แมมโมแกรม) กลุม่ตวัอยา่งทีม่ปีระวตัคิรอบครวัเปน็มะเรง็
เตา้นมรอ้ยละ 79.0 ไมเ่คยรบัการตรวจแมมโมแกรมและ
รอ้ยละ 21.0 เคยตรวจ ในขณะทีก่ลุม่ตวัอยา่งที่ไมม่ปีระวตัิ
ครอบครวัดงักลา่วรอ้ยละ 92.6 ยงัไมเ่คยตรวจแมมโมแกรม 
มเีพยีงรอ้ยละ 7.4 เทา่นัน้ทีเ่คยตรวจ นอกจากนีพ้ยาบาลทีม่ี
ประวตัคิรอบครวัเปน็มะเรง็เตา้นมสว่นใหญ ่ (รอ้ยละ 65.8) 
ยงัไมเ่คยตรวจเตา้นมโดยแพทย ์ และรอ้ยละ 34.2 ทีเ่คย
ตรวจ ขอ้มลูรายละเอยีดเกีย่วกบัความถีข่องการปฏบิตัใิน
การตรวจเต้านมด้วยตนเอง การตรวจโดยแมมโมแกรม 
และการตรวจโดยแพทยข์องพยาบาลทัง้ 2 กลุม่ แสดงใน
ตารางที ่1 
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ตารางที ่1 จำนวน รอ้ยละของการตรวจเตา้นมดว้ยตนเอง ตรวจดว้ยเครือ่งถา่ยภาพรงัสเีตา้นมและตรวจโดยแพทย ์ 
   จำแนกตามความถีข่องการตรวจ  

การตรวจเตา้นม 
 
 
ตรวจดว้ยตนเอง 
   ไมเ่คยตรวจ     
   เคยตรวจ 
      - มากกวา่ 6 เดอืน/ครัง้ 
      - 4-6 เดอืน/ครัง้ 
      - 2-3 เดอืน/ครัง้ 
      - เดอืนละครัง้ 
      - มากกวา่ 1 ครัง้/เดอืน   
ตรวจดว้ยเครือ่งถา่ยภาพรงัส ี
   ไมเ่คยตรวจ 
   เคยตรวจ 
      - เมือ่ 6 เดอืนทีแ่ลว้ 
      - เมือ่ปทีีแ่ลว้ 
      - เมือ่ 2 ปทีีแ่ลว้ 
      - มากกวา่ 2 ปทีีแ่ลว้ 
ตรวจโดยแพทย ์ 
   ไมเ่คยตรวจ 
   เคยตรวจ 
      - 6 เดอืนทีแ่ลว้ 
      - ปทีีแ่ลว้ 
      - 2 ปทีีแ่ลว้ 
      - มากกวา่ 2 ปทีีแ่ลว้ 

จำนวน 
      
 7 
 31 
 8 
 5 
 6 
 5 
 7 
 
 30 
 8 
 4 
 0 
 1 
 3 
 
 25 
 13 
 3 
 2 
 4 
 4 

รอ้ยละ 
 
 18.4 
 81.6 
 21.0 
 13.2 
 15.8 
 13.2 
 18.4 
 
 79.0 
 21.0 
 10.5 
 0.0 
 2.6 
 7.9 
  
 65.8 
 34.2 
 7.9 
 5.3 
 10.5 
 10.5 

จำนวน 
 
 64 
 478 
 120 
 73 
 120 
 114 
 51 
 
 502 
 40 
 14 
 13 
 5 
 8 
 
 447 
 95 
 12 
 19 
 14 
 50 

รอ้ยละ 
 
 11.8 
 88.2 
 22.1 
 13.5 
 22.1 
 21.1 
 9.4 
 
 92.6 
 7.4 
 2.6 
 2.4 
 0.9 
 1.5 
 
 82.5 
 17.5 
 2.2 
 3.5 
 2.6 
 9.2 

มปีระวตัคิรอบครวัเปน็ 
มะเรง็เตา้นม (n=38) 

 

ไมม่ปีระวตัคิรอบครวัเปน็ 
มะเรง็เตา้นม (n=542) 

 3. การวเิคราะหแ์ละเปรยีบเทยีบความเชือ่ทางสขุภาพ
ตอ่โรคมะเรง็เตา้นม และการตรวจเตา้นมดว้ยตนเอง  
     กลุ่มตัวอย่างที่มีประวัติครอบครัวเป็นมะเร็งเต้านม   
พบวา่ คา่คะแนนเฉลีย่ของความเชือ่ทางสขุภาพทัง้ 4 ดา้นอยู่
ในระดบัปานกลาง (2.00-3.49) โดยดา้นการรบัรูค้วามเสีย่งตอ่
การเกดิมะเรง็เตา้นมมคีา่ตำ่สดุ (X=2.22, S.D.=0.71) และ
ด้านการรับรู้อุปสรรคของการตรวจเต้านมด้วยตนเองมีค่า
สงูสดุ (X=3.33, S.D.=0.71) สว่นกลุม่ตวัอยา่งที่ไมม่ปีระวตัิ
ครอบครัวเป็นมะเร็งเต้านม พบว่า มีค่าคะแนนเฉลี่ย  
ปานกลางในดา้นการรบัรูค้วามรนุแรงของโรคมะเรง็เตา้นม   
(X=2.26, S.D.=0.71) ดา้นการรบัรูป้ระโยชนข์องการตรวจ  

เตา้นมดว้ยตนเอง (X=3.18, S.D.=0.48) และดา้นการรบัรู้
อปุสรรคของการตรวจเตา้นมดว้ยตนเอง (X=3.29, S.D.=0.54) 
สว่นคะแนนเฉลีย่ดา้นการรบัรูค้วามเสีย่งตอ่การเกดิมะเรง็เตา้
นมอยู่ในระดบัตำ่ (X=1.94, S.D.=0.65) เมือ่เปรยีบเทยีบความ
เชื่อทางสุขภาพของกลุ่มตัวอย่างทั้งสองกลุ่มด้วยสถิติค่าท ี
แบบอสิระ (Independent t-test) พบวา่ กลุม่ตวัอยา่งทีม่ี
ประวตัคิรอบครวัเปน็มะเรง็เตา้นมมคีะแนนเฉลีย่ดา้นการรบัรู้
ความเสีย่งตอ่การเกดิมะเรง็เตา้นมสงูกวา่กลุม่ที่ไมม่ปีระวตัิ
ครอบครวัเปน็มะเรง็เตา้นมอยา่งมนียัสำคญั (p < .05) สว่น
คะแนนเฉลีย่ของความเชือ่ทางสขุภาพอกี 3 ดา้นของทัง้สอง
กลุม่ไมแ่ตกตา่งกนั แสดงในตารางที ่2 
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ตารางที ่2 คะแนนเฉลีย่ สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน และคา่ท ีของความเชือ่ทางสขุภาพตอ่โรคมะเรง็เตา้นมและการตรวจ 
   เตา้นมดว้ยตนเอง 

ความเชือ่ทางสขุภาพตอ่โรคมะเรง็เตา้นม 
และการตรวจเตา้นมดว้ยตนเอง 
 
 - การรบัรูค้วามเสีย่งตอ่การเกดิ 
   มะเรง็เตา้นม 
 - การรบัรูค้วามรนุแรงของ 
  โรคมะเรง็เตา้นม   
 - การรบัรูป้ระโยชนข์องการตรวจ 
  เตา้นมดว้ยตนเอง 
 - การรบัรูอ้ปุสรรคของการตรวจ 
      เตา้นมดว้ยตนเอง 

 X 
2.22 

 
2.31 

 
3.19 

 
3.33 

 

S.D. 
0.71 

 
0.65 

 
0.55 

 
0.71 

 

X 
1.94 

 
2.26 

 
3.18 

 
3.29 

S.D. 
0.65 

 
0.71 

 
0.48 

 
0.54 

คา่ท ี
(t-test) 

 
2.542* 

 
0.394ns 

 
0.178ns 

 
-0.433ns 

 

มปีระวตัคิรอบครวัเปน็ 
มะเรง็เตา้นม (n=38) 

ไมม่ปีระวตัคิรอบครวัเปน็
มะเรง็เตา้นม(n=542) 

ns = p > .05, * p < .05 

 4. ความสมัพนัธร์ะหวา่งพฤตกิรรมการตรวจเตา้นม
กบัการมปีระวตัคิรอบครวัเปน็มะเรง็เตา้นม และความเชือ่
ทางสขุภาพตอ่โรคมะเรง็เตา้นมและการตรวจเตา้นมดว้ย
ตนเอง 
 เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรในตาราง  
ที ่ 3 พบวา่ การตรวจเตา้นมดว้ยตนเองมคีวามสมัพนัธเ์ชงิ
บวกกับการรับรู้ประโยชน์ของการตรวจเต้านมด้วยตนเอง 
(r=.180, p< .001) และความสัมพันธ์เชิงลบกับการรับรู้
อุปสรรคของการตรวจเต้านมด้วยตนเอง (r= -.190,   
p< .001) สว่นการตรวจเตา้นมดว้ยเครือ่งถา่ยภาพรงัสเีตา้

นมมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการมีประวัติครอบครัวเป็น
มะเรง็เตา้นม (r=.123, p< .01) การตรวจเตา้นมโดยแพทยม์ี
ความสมัพนัธเ์ชงิบวกกบัการมปีระวตัคิรอบครวัเปน็มะเรง็
เตา้นม (r=.106, p< .05) และความสมัพนัธเ์ชงิบวกกบัการ
รบัรูค้วามเสีย่งตอ่การเกดิมะเรง็เตา้นม (r=.161, p< .001)  
นอกจากนี้ยังพบว่า การรับรู้ความเสี่ยงของการเกิดโรค
มะเร็งเต้านมมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการมีประวัติ
ครอบครัวเป็นมะเร็งเต้านมอย่างมีนัยสำคัญ (r=.105,   
p< .05)  

ตารางที ่3 ความสมัพนัธร์ะหวา่งตวัแปรทีศ่กึษากบัพฤตกิรรมการตรวจเตา้นม 

พฤตกิรรมการตรวจเตา้นม 
ตรวจเตา้นมดว้ยตนเอง 
 
 
 
 
ตรวจเตา้นมดว้ยเครือ่งถา่ยภาพรงัส ี
 
 
ตรวจเตา้นมดว้ยแพทย ์
 
 

ตวัแปรทศีกึษาความสมัพนัธ ์
l	การมปีระวตัคิรอบครวัเปน็มะเรง็เตา้นม 
l	การรบัรูค้วามเสีย่งตอ่การเกดิมะเรง็เตา้นม 
l	การรบัรูค้วามรนุแรงของโรคมะเรง็เตา้นม 
l	การรบัรูป้ระโยชนข์องการตรวจเตา้นมดว้ยตนเอง 
l	การรบัรูอ้ปุสรรคของการตรวจเตา้นมดว้ยตนเอง 
l	การมปีระวตัคิรอบครวัเปน็มะเรง็เตา้นม 
l	การรบัรูค้วามเสีย่งตอ่การเกดิมะเรง็เตา้นม 
l	การรบัรูค้วามรนุแรงของโรคมะเรง็เตา้นม 
l	การมปีระวตัคิรอบครวัเปน็มะเรง็เตา้นม 
l	การรบัรูค้วามเสีย่งตอ่การเกดิมะเรง็เตา้นม 
l	การรบัรูค้วามรนุแรงของโรคมะเรง็เตา้นม 

สมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์(r) 
 - . 050ns 

 - . 003ns 

  . 015ns 

  .180*** 
 - . 190*** 
  .123** 
  .001ns 

  .022ns 

  .106* 
  .161*** 
  .003ns 

ns = p > .05, * p < .05, ** p < .01, *** p < .001 
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การอภิปรายผล
 การศึกษาครั้งนี้ศึกษาในประชากรที่เป็นพยาบาล
วชิาชพีในเขตกรงุเทพมหานคร จำนวน 580 คน แบง่เปน็  
กลุม่ที่ไมม่ปีระวตัคิรอบครวัเปน็มะเรง็เตา้นมจำนวน 542 คน 
และกลุม่ทีม่ปีระวตัคิรอบครวัหรอืญาตสิายตรงเปน็มะเรง็
เตา้นม (มารดา พีส่าวหรอืนอ้งสาว) จำนวน 38 คน ผลการ
ศึกษาครั้งนี้พบว่า พฤติกรรมการตรวจเต้านมด้วยตนเอง
ของพยาบาลทัง้สองกลุม่ สว่นใหญต่ำ่กวา่คำแนะนำสำหรบั
การตรวจมะเรง็เตา้นมทีเ่หมาะสมสำหรบัผูท้ีส่มคัรใจตรวจ
คัดกรองมะเร็งเต้านม (Voluntary screening) ของกลุ่ม
เสีย่งทมีปีระวตัญิาตสิายตรงเปน็มะเรง็เตา้นม9 ซึง่สอดคลอ้ง
กบัผลการศกึษาพฤตกิรรมการตรวจเตา้นมในงานวจิยัอืน่ๆ 
ที่พบว่า บุคลากรทางด้านสุขภาพมีการตรวจเต้านมด้วย
ตนเองทกุเดอืน เพยีงรอ้ยละ 21-30 เทา่นัน้13,14 สำหรบักลุม่
ที่ไมม่ปีระวตัคิรอบครวัเปน็มะเรง็เตา้นม ถงึแมว้า่จำนวน
ของผู้ที่เคยตรวจเต้านมด้วยตนเองจะสูงถึงร้อยละ 88.2   
แต่ก็มีจำนวนของผู้ที่ตรวจในเกณฑ์น้อยกว่าปกต ิ มากถึง
รอ้ยละ 57.7 และมเีพยีงรอ้ยละ 21.1 ทีม่พีฤตกิรรมการ
ตรวจเดอืนละครัง้ตรงตามคำแนะนำดงักลา่ว สว่นกลุม่ทีม่ี
ประวตัคิรอบครวัเปน็มะเรง็เตา้นม สว่นใหญเ่คยตรวจเตา้
นมดว้ยตนเอง (รอ้ยละ 81.6) แตม่เีพยีงรอ้ยละ 13.2 ทีม่ี
พฤติกรรมการตรวจเต้านมด้วยตนเองที่เหมาะสมตามคำ
แนะนำ ซึ่งมีจำนวนน้อยกว่ากลุ่มที่ไม่มีประวัติครอบครัว
เปน็มะเรง็เตา้นม ชี้ใหเ้หน็วา่ การทีม่ปีระวตัคิรอบครวัเปน็
มะเร็งเต้านมไม่ได้มีผลต่อพฤติกรรมการตรวจเต้านมด้วย
ตนเอง สอดคลอ้งกบัผลการศกึษาของเซคจนิล ิ และนาธคิ
แวน (Secginli and Nahcivan)15 ที่พบว่า การที่สตรีมี
ประวัติครอบครัวเป็นมะเร็งเต้านมไม่มีผลต่อการทำนาย
พฤตกิรรมการตรวจเตา้นมดว้ยตนเอง  
 ผลการศึกษาครั้งนี้ยังพบว่า การตรวจเต้านมด้วย
เครื่องถ่ายภาพรังสีเต้านม และตรวจเต้านมโดยแพทย์
ภายในหนึ่งปีที่ผ่านมาของกลุ่มตัวอย่างที่ ไม่มีประวัติ
ครอบครวัเปน็มะเรง็เตา้นมทีเ่ปน็ไปตามแนวทางการตรวจ
คัดกรองมะเร็งเต้านมที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทย   
มเีพยีงรอ้ยละ 5.0 และรอ้ยละ 5.7 ตามลำดบั สว่นกลุม่
ตวัอยา่งทีม่ปีระวตัคิรอบครวัเปน็มะเรง็เตา้นมมเีพยีง 10.5 
และ 13.2 ตามลำดบั สอดคลอ้งกบัการศกึษาของคนงึนจิ 
พงศ์ถาวรกมลและคณะ16 ที่พบว่า พยาบาลที่มีอาย ุ 
มากกว่า 35 ปีขึ้นไปซึ่งจัดเป็นกลุ่มเสี่ยงของโรคมะเร็ง  

เตา้นมนัน้ สว่นใหญม่พีฤตกิรรมการตรวจมะเรง็เตา้นมทัง้ 3 
วิธีอยู่ในเกณฑ์ต่ำ นอกจากนี้เวสส ์ และคณะ (West et 
al.)17 ยงัพบวา่ 2 ใน 3 ของสตรทีีป่ระวตัคิรอบครวัเปน็
มะเรง็เตา้นมไมเ่คยตรวจเตา้นมโดยการทำเครือ่งถา่ยภาพ
รงัสเีตา้นม หรอืมเีพยีงรอ้ยละ 30 ทีม่กีารตรวจเตา้นมดว้ย
เครือ่งถา่ยภาพรงัสเีตา้นมอยา่งสมำ่เสมอทกุป ี 
 เมือ่พจิารณาเปรยีบเทยีบรอ้ยละของการตรวจเตา้นม
ด้วยเครื่องถ่ายภาพรังสีเต้านมและโดยแพทย์ของทั้งสอง
กลุ่มพบว่า กลุ่มที่มีประวัติครอบครัวเป็นมะเร็งเต้านมมี
พฤติกรรมการตรวจเต้านมด้วยเครื่องถ่ายภาพรังสีเต้านม 
และโดยแพทย์มากกว่ากลุ่มที่ ไม่มีประวัติครอบครัวเป็น
มะเรง็เตา้นมสอดคลอ้งกบัการศกึษาของเมสเซอร ์และคณะ 
(Meiser and et al.)18 ทีพ่บวา่ สตรทีีม่ปีระวตัคิรอบครวัเปน็
มะเรง็เตา้นมจะมกีารตรวจเตา้นมดว้ยเครือ่งถา่ยภาพรงัสี
เตา้นมรอ้ยละ 84 และตรวจโดยแพทย ์รอ้ยละ 88 ในขณะ
ทีส่ตรทีัว่ไปที่ไมม่ปีระวตัคิรอบครวัเปน็มะเรง็เตา้นมจะมกีาร
ตรวจเตา้นมดว้ยเครือ่งถา่ยภาพรงัสเีตา้นมและโดยแพทย ์
รอ้ยละ 55 และ 54 ตามลำดบั ซึง่สนบัสนนุผลการศกึษา
ครัง้นีท้ีพ่บวา่ การมปีระวตัคิรอบครวัเปน็มะเรง็เตา้นมมผีล
สง่เสรมิใหสตรีไปรบัการตรวจเตา้นมดว้ยเครือ่งถา่ยภาพรงัสี
เต้านมและการตรวจโดยแพทย์มากขึ้น ทั้งนี้อาจเป็นเ  
พราะวา่ กลุม่ตวัอยา่งพยาบาลรบัรูถ้งึความเสีย่งตอ่การเปน็
มะเรง็เตา้นมจากการมปีระวตัคิรอบครวัเปน็มะเรง็เตา้นม 
จงึใหค้วามสำคญัตอ่การตรวจเตา้นมเพือ่คน้หามะเรง็เตา้นม
ในระยะเริม่ตน้มากขึน้ นอกจากนีก้ารมญีาตพิีน่อ้ง/สมาชกิ
ในครอบครวัปว่ยเปน็โรคมะเรง็เตา้นมอาจมสีว่นสนบัสนนุ
พฤติกรรมการตรวจเต้านมของกลุ่มตัวอย่างด้วย โดยได้
รบัคำแนะนำและชกัจงูจากญาตทิีเ่ปน็มะเรง็เตา้นม เชน่ ให้
ไปรับการตรวจเต้านมโดยแพทย์ในขณะที่ ไปส่งญาติพบ
แพทย ์ หรอืการไดร้บัขอ้มลูเกีย่วกบัการสบืคน้มะเรง็เตา้นม
ระยะเริม่ตน้โดยผา่นทางญาตทิีป่ว่ยซึง่จะไดร้บัคำแนะนำมา
จากแพทย/์พยาบาล เปน็ตน้  
 ความเชือ่ทางสขุภาพทัง้ 4 ดา้นของกลุม่ทีม่ปีระวตัิ
ครอบครวัเปน็มะเรง็เตา้นมอยู่ในระดบัปานกลาง สว่นกลุม่ที่
ไมม่ปีระวตั ิ มคีา่คะแนนเฉลีย่ความเชือ่ทางสขุภาพดา้นการ
รบัรูค้วามเสีย่งตอ่การเกดิมะเรง็เตา้นมอยู่ในระดบัตำ่ แตอ่กี 
3 ดา้นทีเ่หลอือยู่ในระดบัปานกลาง และทัง้สองกลุม่มกีาร
รบัรูค้วามเสีย่งตอ่การเกดิมะเรง็เตา้นมแตกตา่งกนัอยา่งมี
นัยสำคัญทางสถิต ิ (p< .05) ส่วนด้านอื่นๆ ไม่มีความ  
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แตกตา่งกนั สอดคลอ้งกบัผลการศกึษาทีผ่า่นมาพบวา่ การมี
ประวตัคิรอบครวัเปน็มะเรง็เตา้นมเปน็ปจัจยัทีท่ำใหก้ารรบัรู้
ความเสีย่งตอ่การเปน็มะเรง็ของสตรทีีม่ญีาตเิปน็มะเรง็เตา้
นมเพิม่ขึน้19 เนือ่งดว้ยการทีม่เีครอืญาตใิกลช้ดิในครอบครวั
ปว่ยเปน็โรคมะเรง็เตา้นมมผีลตอ่การรบัรูค้วามเสีย่งทำให้
บคุคลนัน้ตระหนกัถงึโอกาสทีต่นเองจะเปน็โรคมะเรง็เตา้นม
มากขึน้ เมือ่พจิารณาความสมัพนัธพ์บวา่ การตรวจเตา้นม
ดว้ยตนเองมคีวามสมัพนัธเ์ชงิบวกกบัการรบัรูป้ระโยชนข์อง
การตรวจเตา้นมดว้ยตนเอง (r=.180, p< .001) และมคีวาม
สมัพนัธเ์ชงิลบกบัการรบัรูอ้ปุสรรคของการตรวจเตา้นมดว้ย
ตนเอง (r= -.190, p< .001)  ผลการวจิยัครัง้นีส้อดคลอ้งกบั
การศึกษาของ แคนบูเลท และอูซัน (Canbulat and 
Uzun)20 ทีศ่กึษาในสตรทีีเ่ปน็บคุลากรทางดา้นสขุภาพ และ
การศึกษาของล ี (Lee)21 ที่ศึกษาในกลุ่มของพยาบาลใน
ประเทศเกาหลทีีร่ายงานวา่ สตรทีีม่กีารรบัรูป้ระโยชนข์อง
การตรวจเตา้นมดว้ยตนเองสงูและมกีารรบัรูอ้ปุสรรคของ
การตรวจเต้านมด้วยตนเองต่ำ มีแนวโน้มในการตรวจ  
เต้านมด้วยตนเองมากขึ้น ฉะนั้นแนวทางในการส่งเสริม
พฤตกิรรมการตรวจเตา้นมดว้ยตนเองทีเ่หมาะสมเพือ่คน้หา
มะเรง็ในระยะเริม่ตน้นัน้ ควรมกีารรณรงคส์ง่เสรมิพฤตกิรรม
การตรวจเตา้นมโดยมุง่เนน้ในเรือ่งการลดอปุสรรคของการ
ตรวจเต้านมด้วยตนเองและการเพิ่มแรงจูงใจให้เห็นถึง
ประโยชนข์องการตรวจเตา้นมดว้ยตนเองมากใหข้ึน้ 
 นอกจากนีย้งัพบวา่ ความเชือ่ทางสขุภาพดา้นการรบัรู้
ความเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็งเต้านมยังส่งเสริมให้
พยาบาลกลุ่มตัวอย่างมีการตรวจเต้านมโดยแพทย์มากขึ้น 
ทัง้นีอ้าจอธบิายไดว้า่การตรวจเตา้นมโดยแพทยถ์กูมองวา่
เปน็วธิทีีน่า่เชือ่ถอืกวา่การตรวจเตา้นมดว้ยตนเอง ทัง้เปน็วธิี
ทีส่ะดวก และสามารถเขา้ถงึการบรกิารไดง้า่ย เมือ่เปรยีบ
เทยีบกบัการตรวจดว้ยเครือ่งถา่ยภาพรงัสเีตา้นมทีแ่มว้า่จะ
เปน็วธิทีีม่คีวามแมน่ยำ แตส่ตรีไทยจำนวนมากกย็งัมคีวาม
รูส้กึกลวัเจบ็ อาย กลวัอนัตรายจากรงัส ีตอ้งใชค้า่ใชจ้า่ยสงู 
เนือ่งจากการตรวจดว้ยเครือ่งถา่ยภาพรงัสเีตา้นมสำหรบัผูท้ี่
มปีระวตัคิรอบครวัเปน็มะเรง็เตา้นมและไมม่อีาการผดิปกติ
ทีเ่ตา้นมแลว้ตอ้งการตรวจนัน้จะตอ้งจา่ยเงนิเอง นอกจากนี้
การเขา้ถงึบรกิาร ยุง่ยากกวา่เนือ่งจากการตรวจดว้ยเครือ่ง
ถ่ายภาพรังสีเต้านมแต่ละครั้งจะต้องผ่านการตัดสินใจ/  
ความเห็นชอบและเขียนใบส่งตรวจจากแพทย ์ การที่กลุ่ม
ตัวอย่างที่มีประวัติครอบครัวเป็นมะเร็งเต้านมมีการรับรู้

ความเสีย่งตอ่การเกดิโรคมะเรง็เตา้นมสงู และมพีฤตกิรรม
ในการตรวจเตา้นมโดยแพทยม์ากขึน้นัน้ถอืเปน็ปรากฏการณ ์ 
ที่ดีในบริบทของการให้บริการสุขภาพ เป็นโอกาสที่ดีที่
แพทย/์พยาบาลผูเ้กีย่วขอ้ง จะได้ใหค้วามรูแ้ละสรา้งความ
เข้าใจที่ถูกต้องแก่สตรีผู้มาใช้บริการสุขภาพด้านการตรวจ
เตา้นม รวมถงึการพจิารณาให้ไดร้บัการตรวจดว้ยเครือ่งถา่ย
ภาพรงัสเีตา้นมตามแนวทางการรกัษาทีเ่หมาะสมกบักลุม่ทีม่ี
ความเสีย่งตอ่การเปน็มะเรง็เตา้นม พรอ้มทัง้เนน้ใหเ้หน็ถงึ
ความสำคญัของการตรวจเตา้นมอยา่งสมำ่เสมอดว้ยวธิกีาร
ตา่งๆทีเ่หมาะสมตามคำแนะนำเพือ่ประโยชนข์องการคน้หา
มะเรง็เตา้นมตัง้แต่ในระยะเริม่ตน้ทีม่ปีระสทิธภิาพ  
 ผลการศึกษานี้สรุปได้ว่า พยาบาลส่วนใหญ่ยังมี
พฤตกิรรมการตรวจเตา้นมที่ไมเ่หมาะสมและครบถว้นตาม
ขอ้แนะนำ โดยเฉพาะกลุม่ทีม่ปีระวตัคิรอบครวัเปน็มะเรง็
เตา้นม ซึง่ถอืไดว้า่เปน็กลุม่เสีย่งจงึควรมกีารสง่เสรมิใหม้ี
การตรวจเตา้นมทัง้ 3 วธิรีว่มกนั เนือ่งจากการตรวจเตา้นม
ดว้ยเครือ่งถา่ยภาพรงัสเีตา้นมและโดยแพทยจ์ะทำการตรวจ
ปลีะครัง้ ดงันัน้การตรวจเตา้นมดว้ยตนเองในชว่งทีร่อการ
ตรวจแตล่ะครัง้จงึมคีวามจำเปน็อยา่งมาก จากผลงานวจิยั
ของกุย้ และคณะ (Gui et al.)11 สามารถยนืยนัถงึความ
จำเปน็ของการตรวจเตา้นมทัง้ 3 วธิรีว่มกนัได ้ โดยพบวา่ 
รอ้ยละ 84 ของผูป้ว่ยมะเรง็สามารถตรวจคลำพบกอ้นได้
โดยแพทย ์ ซึง่ในจำนวนนีผู้ป้ว่ยเปน็ผูต้รวจพบกอ้นผดิปกติ
ดว้ยตนเองกอ่นถงึรอ้ยละ 65 แลว้นำไปสูก่ารตรวจเตา้นม
โดยแพทยแ์ละเครือ่งถา่ยภาพรงัสเีตา้นม และมรีอ้ยละ 54 
ทีต่รวจพบโดยแพทยแ์ตต่รวจไมพ่บดว้ยเครือ่งถา่ยภาพรงัสี
เตา้นม และมรีอ้ยละ 29 ตรวจพบดว้ยเครือ่งถา่ยภาพรงัสี
เตา้นมแตต่รวจไมพ่บโดยแพทย ์ สบืเนือ่งจากผลการศกึษา
ในครัง้นีท้ีพ่บวา่ พฤตกิรรมการตรวจเตา้นมของกลุม่ทีม่แีละ
ไมม่ปีระวตัคิรอบครวัเปน็มะเรง็เตา้นมมคีวามแตกตา่งกนั  
ซึง่มทีัง้สอดคลอ้งและไมส่อดคลอ้งกบังานวจิยัอืน่ๆ ดงันัน้
จงึควรมกีารศกึษาเพิม่เตมิถงึปจัจยัอืน่ๆ ทีม่อีทิธพิลโดยตรง 
และโดยอ้อมต่อพฤติกรรมการตรวจเต้านมของสตรีที่มี
ประวตัคิรอบครวัเปน็มะเรง็เตา้นม เชน่ ความกลวั ความ
วติกกงัวลตอ่การเปน็มะเรง็เตา้นม ประสบการณใ์นการดแูล
ญาติที่เป็นมะเร็งเต้านม หรือการสูญเสียสมาชิกใน
ครอบครัวที่เป็นมะเร็งเต้านม เป็นต้น เพื่อเป็นพื้นฐาน
สำคญัของการนำไปสูพ่ฤตกิรรมการตรวจเตา้นมทีเ่หมาะสม
ของสตรีในกลุม่นีต้อ่ไป  
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ข้อเสนอแนะในการนำผลวิจัยไป ใช้/
การทำวิจัยต่อไป
 1. ควรมีการรณรงค์จัดอบรมความรู้แก่บุคลากร
พยาบาลเพือ่เสรมิสรา้งความตระหนกั และความเขา้ใจทีถ่กู
ตอ้งเกีย่วกบัพฤตกิรรมการตรวจเตา้นมทีเ่หมาะสมตามขอ้
แนะนำ เพือ่สขุภาพทีด่ขีองตวัพยาบาลเอง และสามารถนำ
ไปเผยแพร ่ และวางแผนในการสง่เสรมิสขุภาพในสตรทีีม่ี
ความเสีย่งตอ่การเกดิมะเรง็เตา้นมไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ
ตอ่ไป  
 2. ควรมกีารศกึษาเชงิลกึถงึความคดิเหน็ของสตรทีีม่ี
ประวัติครอบครัวเป็นมะเร็งเต้านม รวมทั้งกลุ่มเสี่ยงอื่นๆ 
เชน่ สตรทีี่ไดร้บัฮอร์โมนทดแทนวยัหมดประจำเดอืนเกนิ   
5 ปขีึน้ไป เปน็ตน้ เพือ่ใชเ้ปน็ขอ้มลูสำคญั ในการวางแผน
ใหก้ารดแูล และใหค้วามรูเ้กีย่วกบัปจัจยัเสีย่งของการเปน็
โรคมะเรง็เตา้นมและการตรวจเตา้นมแกส่ตรกีลุม่เสีย่งได้
อยา่งถกูตอ้ง 
 3. ควรมกีารศกึษาถงึอบุตักิารณก์ารเปน็มะเรง็เตา้นม
ของสมาชิกในครอบครัวที่มีประวัติครอบครัวเป็นมะเร็ง  
เตา้นมโดยคำนงึถงึจำนวนและลำดบัของญาตทิีเ่ปน็มะเรง็
เตา้นมรว่มดว้ย และทำการศกึษาพฤตกิรรมการตรวจเตา้นม
ของประชากรกลุ่มนี้ซึ่งมีภาวะเสี่ยงสูงต่อการเกิดมะเร็ง  
เตา้นม 
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