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Abstract
Purpose: This study examined the effectiveness of a Breast SelfExamination (BSE) educational program on knowledge about
breast cancer, BSE practice and health beliefs in community
health volunteer women before and after attending the program.
Design: Quasi-experimental research.
Methods: The participants were 30 health volunteer women aged
between 41-67 years who lived in one urban community of
Bangkok. Data were collected using the questionnaires developed
by the investigators. Descriptive statistics using percentage, mean,
and standard deviation Repeated Measures ANOVA were used
for data analysis.
Main findings: The results showed that knowledge about breast
cancer screening significantly increased at all three time points of
measurement: immediately, six months and 1 year after the
educational program (p < .01). BSE practice significantly
increased at 1 year after an educational program (p < .01).
Knowledge about breast cancer (r = 0.300 p < .01), health beliefs
about BSE including perceived benefits of BSE (r = 0.145, p <
.01), the perceived barriers of BSE (r = 0.193, p < .01) and
perceived self-efficacy (r = 0.225, p < .01) were significantly
correlated with BSE practice.
Conclusion and recommendations: The results obtained from
this study indicate the benefit and appropriateness of a BSE
educational program in promoting knowledge and engaging BSE
practice among community health volunteer women. It is
therefore recommended the BSE program be implemented in
particular for high risk groups of women in other communities,
and further evaluation of the program be undertaken.
Keywords: breast self-examination, breast cancer screening,
health beliefs
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บทคัดย่อ:
วัตถุประสงค์: เพือ่ ศึกษาผลของโปรแกรมการอบรมความรูแ้ ละทักษะการ
ตรวจเต้านมด้วยตนเอง ต่อความเชื่อด้านสุขภาพของกลุ่มอาสาสมัคร
สาธารณสุขสตรีในชุมชน
รูปแบบการวิจยั : การวิจยั กึง่ ทดลอง
วิธดี ำเนินการวิจยั : กลุม่ ตัวอย่างเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขสตรีในชุมชนเขต
กรุงเทพมหานคร จำนวน 30 คน อายุระหว่าง 41-67 ปี โดยการสุม่ แบบ
สะดวก เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามทีผ่ วู้ จิ ยั สร้างขึน้ วิเคราะห์
ข้อมูลด้วยสถิตริ อ้ ยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานและการวิเคราะห์
ความแปรปรวนแบบมีการวัดซ้ำ
ผลการวิจยั : พบว่าความรูเ้ กีย่ วกับโรคมะเร็งเต้านมก่อนและหลังการอบรม
เพิม่ ขึน้ อย่างมีนยั สำคัญทางสถิติ ทัง้ 3 ระยะ คือหลังการอบรมทันที หลัง 6
เดือนและ 1ปี (p < .01) พฤติกรรมการตรวจเต้านมด้วยตนเองเพิม่ ขึน้ อย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติ หลังการอบรม 1 ปี (p < .01) พฤติกรรมการตรวจเต้านม
ด้วยตนเอง (BSE) มีความสัมพันธ์เชิงบวกอย่างมีนยั สำคัญกับความรูเ้ รือ่ ง
โรคฯ (r = 0.300, p < .01) และมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความเชือ่ ด้านการ
รับรูป้ ระโยชน์ฯ (r = 0.145, p < .01) การรับรูอ้ ปุ สรรคฯ (r = 0.193,
p < .01) และการรับรูส้ มรรถนะฯ (r = 0.225, P < .01)
สรุปและข้อเสนอแนะ: ผลจากการวิจยั แสดงให้เห็นว่าโปรแกรมการอบรม
ความรูเ้ รือ่ งการตรวจเต้านมด้วยตนเองมีประโยชน์และสามารถนำไปใช้ ใน
การส่งเสริมความรู้และพฤติกรรมการตรวจเต้านมด้วยตนเอง จึงควรจัด
โครงการอบรมความรูเ้ กีย่ วกับโรคมะเร็งเต้านม และการฝึกทักษะการตรวจ
เต้านมด้วยตนเองแก่สตรีกลุม่ เสีย่ งในชุมชนอืน่ ๆ ต่อไป
คำสำคัญ: การตรวจเต้านมด้วยตนเอง การคัดกรองมะเร็งเต้านมเริ่มต้น
ความเชือ่ ด้านสุขภาพ
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ความสำคัญของปัญหา
โรคมะเร็งเต้านมปัจจุบันเป็นสาเหตุการตายอันดับ 1
ของสตรี1 ซึง่ สาเหตุการเกิดไม่ทราบแน่ชดั แต่มปี จั จัยเสีย่ ง
หลายอย่างในวิถีการดำเนินชีวิตของมนุษย์ เช่น การรับ
ประทานอาหารที่มี ไขมันสูง การใช้ฮอร์โมนในการรักษา
เป็นต้น โรคมะเร็งเต้านมเป็นโรคไม่ตดิ เชือ้ ทีร่ กั ษาให้หายขาด
ได้ ถ้าพบก้อนเนื้องอกในระยะเริ่มแรกและยังไม่พบการ
กระจายไปยังต่อมน้ำเหลืองและอวัยวะอืน่ 2 การตรวจเต้านม
ด้วยตนเองในสตรีเพื่อคัดกรองเบื้องต้นโดยตรวจสม่ำเสมอ
ตามเวลา จะทำให้คลำพบสิง่ ผิดปกติได้ตงั้ แต่ระยะต้น ทัง้ นี้
สตรีต้องมีความรู้และตระหนักถึงความเสี่ยงในการเกิดโรค
และความร้ายแรงของโรครวมทัง้ ความรูเ้ กีย่ วกับการดำเนิน
ของโรคและวิธีการดูแลตนเองในการค้นหาก้อนเนื้องอกใน
ระยะเริม่ แรก แต่ปจั จุบนั สตรียงั ขาดความรูด้ งั กล่าว ทำให้
กว่าจะรู้ว่าตนเองเป็นโรคร้ายนี้ ก้อนเนื้อร้ายก็ โตมากและ
ลุกลามไประบบต่อมน้ำเหลืองและอวัยวะอื่นๆ3 จากสถิติ
พบว่า ร้อยละ 70 – 80 ของผูป้ ว่ ยมะเร็งเต้านมจะเป็นใน
ระยะลุกลาม หรือขนาดของก้อนเนือ้ งอกทีพ่ บ ขนาดเกิน 3
ซม.4 ทำให้ยากต่อการรักษาและสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมาก
คุณภาพชีวิตไม่ดี ฉะนั้นถ้าสามารถค้นหาวิธีการให้สตรี มี
พฤติกรรมการตรวจเต้านมด้วยตนเองตัง้ แต่อายุ 20 ปี อย่าง
ถูกวิธแี ละสม่ำเสมอเป็นประจำทุกเดือน ซึง่ เป็นวิธกี ารตรวจที่
ปฏิบตั ไิ ด้งา่ ย สะดวก ปลอดภัย ไม่สนิ้ เปลืองค่าใช้จา่ ย และ
สามารถช่วยค้นหาการเกิดก้อน/ความผิดปกติทเี่ ต้านมได้ จาก
การศึกษาพบว่าสตรีทเี่ ป็นมะเร็งเต้านม ส่วนใหญ่คลำพบก้อน
เนือ้ งอกทีเ่ ต้านมด้วยตัวเอง5
ปัจจุบนั การตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมระยะเริม่ แรก มี
วิธคี ดั กรองหลัก คือ การตรวจเต้านมด้วยการเอ็กซเรย์เต้านม
(mammography) การตรวจเต้านมโดยแพทย์และการตรวจ
เต้ า นมด้ ว ยตนเอง 6,7,8 สมาคมโรคมะเร็ ง แห่ ง ประเทศ
สหรัฐอเมริกากำหนดแนวทางการปฏิบตั สิ ำหรับสตรี ในการ
ค้นหาโรคมะเร็งเต้านมระยะเริม่ ต้นว่าควรประกอบด้วย 3 วิธี
ร่วมกัน9 ได้แก่ (1) การตรวจเต้านมด้วยตนเองเป็นประจำทุก
เดือนในสตรีอายุ 20 ปีขนึ้ ไป (2) การตรวจเอกซ์เรย์เต้านมด้วย
แมมโมแกรมครัง้ แรกเมือ่ อายุ 35-40 ปีเป็นพืน้ ฐาน (base line)
หลังจากนัน้ ตรวจประจำทุกปี และ (3) การตรวจเต้านมโดย
แพทย์/ บุคลากรทางการแพทย์ ทุก 3 ปีในช่วงอายุ 20-40 ปี
และควรตรวจทุกปีหลังอายุ 40 ปีขนึ้ ไป มีรายงานการวิจยั ที่
แสดงให้เห็นว่าการตรวจเต้านมด้วยตนเองสามารถช่วยค้นหา
การเกิดมะเร็งเต้านมในระยะเริม่ แรกในสตรีกลุม่ เสีย่ งได้10
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แบบแผนความเชือ่ ด้านสุขภาพที่ใช้เป็นแนวคิดในการ
ศึกษาครั้งนี้ประยุกต์มาจากแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพ
ของเบคเกอร์ (Becker)11 ซึง่ อธิบายพฤติกรรมการปฏิบตั ขิ อง
สตรีในการตรวจหามะเร็งเต้านมระยะเริม่ แรก โดยมีสมมุตฐิ าน
ว่า สตรีจะปฏิบตั พิ ฤติกรรมสุขภาพในการตรวจหามะเร็งเต้านม
ระยะเริม่ แรกหรือไม่ เกีย่ วข้องกับการรับรูต้ อ่ สภาวะคุกคาม
ของโรคดังนี้ การรับรูว้ า่ ตนเองมี โอกาสเสีย่ งต่อการเกิดโรค
มะเร็งเต้านม (perceived susceptibility) การรับรู้ถึง
ประโยชน์ (perceived benefit) ของการตรวจเต้านม การรับ
รูถ้ งึ อุปสรรค (perceived barrier) ของการตรวจ และการรับรู้
สมรรถนะ (perceived self efficacy) โดยสตรีจะมีการ
พิจารณาเปรียบเทียบระหว่างผลดี ประโยชน์ทคี่ าดว่าจะได้รบั
กับอุปสรรคสิง่ ทีข่ ดั ขวาง เช่น ความไม่สะดวกในเรือ่ งเวลา ค่า
ใช้จา่ ย ความกลัว ความกระดากอาย และความสามารถของ
ตนเองทีป่ ฏิบตั ไิ ด้ ฯลฯ นอกจากนีย้ งั มีปจั จัยอืน่ ทีช่ กั นำ/ เอือ้
หรือให้มกี ารปฏิบตั ิ เช่น แรงจูงใจด้านสุขภาพ ความรูเ้ กีย่ วกับ
โรค และคำแนะนำจากบุคลากรทางการแพทย์ และการตรวจ
เต้านมด้วยตนเอง จากสถิตพิ บว่า ประมาณร้อยละ 80-90
ตรวจพบโดยผู้ป่วยเอง12 การตรวจเต้านมด้วยตนเอง หาก
ตรวจอย่างถูกวิธีสามารถตรวจพบก้อนที่เต้านมตั้งแต่ยังมี
ขนาดเล็กได้ ซึง่ เป็นประโยชน์ในการคัดกรองค้นหามะเร็งเต้า
นมในระยะแรกเริม่ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่ปจั จุบนั สตรียงั
ไม่ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการตรวจเต้านมด้วยตนเอง
อาจจะด้วยสาเหตุของการขาดความรูเ้ รือ่ งโรคมะเร็งเต้านม
และวิธกี ารปฏิบตั ใิ นการตรวจเต้านมด้วยตนเองอย่างเหมาะ
สมและถูกวิธี ดังจากการศึกษาวิจยั เรือ่ งปัจจัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อ
การตรวจเต้านมด้วยตนเองในสตรีไทย13 พบว่า กลุม่ ตัวอย่าง
มีความรูเ้ กีย่ วกับโรคมะเร็งเต้านมในระดับต่ำ โดยเพียงร้อยละ
17.3 ของกลุม่ ตัวอย่างเท่านัน้ ทีม่ พี ฤติกรรมการตรวจเต้านม
ด้วยตนเองทุกเดือน และจากการวิจยั เรือ่ ง ความรู้ ความเชือ่
ด้านสุขภาพ และการตรวจเต้านมด้วยตนเอง ของนักศึกษา
พยาบาล14 พบว่า กลุ่มตัวอย่างเพียงร้อยละ 21.0 ที่ตรวจ
เต้านมด้วยตนเองทุกเดือน ดังนั้นการส่งเสริมให้สตรี ได้
ตระหนักถึงความสำคัญและมีพฤติกรรมการตรวจเต้านมด้วย
ตนเอง ทัง้ วิธกี ารตรวจและความสม่ำเสมอ จึงเป็นสิง่ จำเป็นที่
จะต้องรณรงค์ให้บงั เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม โดยให้ความรู้
และฝึกทักษะการตรวจเต้านมด้วยตนเองผ่านอาสาสมัคร
สาธารณสุข ซึ่งเป็นผู้นำทางสุขภาพของชุมชนอย่างเป็น
ทางการ เพือ่ นำความรูแ้ ละทักษะไปเผยแพร่แก่สตรีในชุมชน
ต่อไป ด้วยเหตุนผี้ วู้ จิ ยั จึงต้องการส่งเสริมให้สตรีในชุมชนได้มี
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การตรวจเต้านมด้วยตนเองอย่างถูกวิธี โดยเริม่ ดำเนินการ
กับผูน้ ำกลุม่ ในชุมชนคือ กลุม่ อาสาสมัครสาธารณสุขสตรีใน
ชุมชนได้รบั การอบรมให้มคี วามรูเ้ กีย่ วกับโรคมะเร็งเต้านม
วิธกี ารตรวจเต้านมด้วยตนเอง เผยแพร่วธิ กี ารตรวจเต้านม
ด้วยตนเองอย่างถูกวิธีในหมูส่ ตรีดว้ ยกัน เพือ่ นำผลการวิจยั
มาเป็นแนวทางในการพัฒนารูปแบบการรณรงค์ให้สตรี
สามารถตรวจเต้านมด้วยตนเองได้ถกู วิธี มีประสิทธิภาพใน
การลดความรุนแรงของโรคมะเร็งเต้านมที่เป็นปัญหา
สุขภาพของผูห้ ญิงไทย รวมทัง้ เป็นการลดอัตราการตายโดย
เหตุทปี่ อ้ งกันได้ ส่งผลต่อคุณภาพชีวติ ทีด่ ี สอดคล้องกับการ
พัฒนารูปแบบการจัดบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ เพื่อ
รองรับการปฏิรปู ระบบสุขภาพโดยมุง่ การสร้างสุขภาพมาก
กว่าการซ่อมสุขภาพ ตามพระราชบัญญัตสิ ขุ ภาพแห่งชาติ

วัตถุประสงค์การวิจัย เพื่อ

1. เปรียบเทียบความรูเ้ กีย่ วกับโรคมะเร็งเต้านมและ
พฤติกรรมการตรวจเต้านมด้วยตนเองของกลุม่ ตัวอย่างก่อน
และหลังการอบรม
2. เปรียบเทียบความเชื่อด้านสุขภาพเกี่ยวกับโรค
มะเร็งเต้านมและการตรวจเต้านมด้วยตนเองของกลุ่ม
ตัวอย่างก่อนและหลังการอบรม
3. ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความรู้เรื่องโรคกับ
พฤติกรรมการตรวจเต้านมด้วยตนเองและความเชื่อด้าน
สุขภาพเกี่ยวกับโรคมะเร็งเต้านมกับ พฤติกรรมการตรวจ
เต้านมด้วยตนเอง

สมมุติฐานการวิจัย
1. กลุม่ ตัวอย่างทีเ่ ข้ารับการอบรมจะมีความรูเ้ กีย่ วกับ
โรคมะเร็งเต้านมมากกว่าและพฤติกรรมการตรวจเต้านม
ด้วยตนเองถูกต้องมากกว่าภายหลังการอบรม
2. ความรูเ้ กีย่ วกับโรคมะเร็งเต้านมมีความสัมพันธ์กบั
พฤติกรรมการตรวจเต้านมด้วยตนเองของกลุม่ ตัวอย่าง
3. ความเชื่อด้านสุขภาพเกี่ยวกับโรคมะเร็งเต้านมมี
ความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการตรวจเต้านมด้วยตนเองของ
กลุม่ ตัวอย่าง

วิธีดำเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบกึ่งทดลอง (onegroup pretest-post-test design)	
ประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง

ประชากร คือ อาสาสมัครสาธารณสุขสตรี
กลุ่มตัวอย่าง คือ อาสาสมัครสาธารณสุขสตรี ใน
ชุมชนพืน้ ทีค่ วามรับผิดชอบของศูนย์สาธารณสุข 29 สำนัก
อนามัย กรุงเทพมหานคร โดยคำนวณขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่างด้วยการวิเคราะห์ power analysis ด้วยโปรแกรม
G*Power15 โดยใช้สถิติ paired t-test เพือ่ ทดสอบค่าเฉลีย่
ก่อนและหลังการอบรม กำหนดค่า alpha = 0.05, power
= 0.8, ค่าขนาดอิทธิพลขนาดปานกลาง (d = 0.5) และมี
การทดสอบแบบหางเดียว ได้ขนาดของกลุม่ ตัวอย่างรวม 27
คน และเพื่อเป็นการป้องกันกลุ่มตัวอย่างถอนตัวจากการ
วิจยั ผูว้ จิ ยั จึงเพิม่ ขนาดของกลุม่ ตัวอย่างอีก 10% รวมเป็น
30 คน กำหนดคุณสมบัตดิ งั นี้ (1) อายุ 20 ปีขนึ้ ไป (2) เพศ
หญิง (3) ไม่มปี ระวัตกิ ารเป็นมะเร็งเต้านมหรือก้อนทีเ่ ต้านม
มาก่อน (4) ยินดีเข้าร่วมโครงการ กลุ่มตัวอย่างคัดเลือก
แบบสะดวก (convenience sampling) ทีม่ คี ณ
ุ สมบัตติ าม
เกณฑ์ทกี่ ำหนด
เครือ่ งมือที่ใช้ในการวิจยั ประกอบด้วย
1. โปรแกรมการอบรมความรู้เรื่องโรคมะเร็งเต้านม
และทักษะการตรวจเต้านมด้วยตนเอง ประกอบด้วย
		 1.1 การให้ข้อมูลเพื่อเตรียมความพร้อมแก่กลุ่ม
อาสาสมัครสาธารณสุขสตรี เพื่อให้เข้าใจถึงขั้นตอนการ
ดำเนินการวิจยั และเก็บข้อมูล เพือ่ นำมาจัดทำโปรแกรมการ
อบรม 3 ชัว่ โมง
		 1.2 การอบรมระยะเวลา 1 วัน ประกอบด้วย
			 1.2.1 การบรรยายประกอบสือ่ การสอน ความรู้
เรือ่ งโรคมะเร็งเต้านมและทักษะการตรวจเต้านมด้วยตนเอง
1 ชัว่ โมง
			 1.2.2 การสาธิตและการฝึกตรวจเต้านมกับหุน่
เต้านมเทียม 2 ชัว่ โมง
			 1.2.3 การสาธิตย้อนกลับการตรวจเต้านมด้วย
ตนเอง 2 ชัว่ โมง
			 1.2.4 การบันทึกการตรวจเต้านมด้วยตนเองลง
สมุดบันทึก
2. คู่มือการตรวจเต้านมด้วยตนเองจากหนังสือการ
ป้องกันและควบคุมโรคมะเร็ง16
3. แบบบันทึกข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่
อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา รายได้ ประวัติมี
ก้อน/ ความผิดปกติทเี่ ต้านม และการมีญาติ/ บุคคลใกล้ชดิ
เป็นโรคเกีย่ วกับเต้านม
4. แบบวั ด ความรู้ เ กี่ ย วกั บ โรคมะเร็ ง เต้ า นมและ
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การตรวจเต้านมด้วยตนเอง เป็นแบบวัดที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น
ประกอบด้วยคำถามเกี่ยวกับปัจจัยส่งเสริมการเกิดโรค
อาการและอาการแสดง การวินจิ ฉัยและรักษา วิธกี ารตรวจ
คัดกรองโรค และวิธกี ารตรวจเต้านมด้วยตนเอง ลักษณะ
แบบวัดเป็นคำถามปลายปิดแบบเลือกคำตอบถูกทีส่ ดุ จาก 4
ตัวเลือก จำนวน 20 ข้อๆ ละ 1 คะแนน ช่วงคะแนนของ
แบบวัดอยูร่ ะหว่าง 0-20 คะแนน สำหรับเกณฑ์ที่ใช้ในการ
ศึกษาครัง้ นีค้ อื คะแนนต่ำกว่าร้อยละ 50 คะแนน จัดว่ามี
ความรูร้ ะดับต่ำ คะแนนร้อยละ 50-75 จัดว่ามีความรูร้ ะดับ
ปานกลาง และคะแนนมากกว่าร้อยละ 75 จัดว่ามีความรู้ใน
ระดับดี
5. แบบสอบถามพฤติกรรมการตรวจหามะเร็งเต้านม
ระยะเริม่ ต้นของกลุม่ ตัวอย่าง ประกอบด้วยคำถาม 6 ข้อ
เกีย่ วกับการตรวจเต้านมด้วยตนเอง (เคยตรวจ/ ไม่เคยตรวจ
ความถีข่ องการตรวจในรอบ 1 ปีทผี่ า่ นมา) การตรวจแมมโม
แกรม (เคยตรวจ/ ไม่เคยตรวจ และการตรวจครัง้ ล่าสุดใน
ช่วงระยะ 2 ปีทผี่ า่ นมา) ในแง่ของความถีข่ องการตรวจเต้า
นมด้วยตนเอง ถ้าตรวจไม่ตำ่ กว่าเดือนละครัง้ หมายถึงปกติ
ตรวจตัง้ แต่ 2 เดือนต่อครัง้ ขึน้ ไป หมายถึง น้อยกว่าปกติ 4
6. แบบวัดความเชื่อด้านสุขภาพเกี่ยวกับโรคมะเร็ง
เต้านม และการตรวจเต้านมด้วยตนเองทีผ่ วู้ จิ ยั ดัดแปลงมา
จากแบบวัดความเชือ่ ด้านสุขภาพของเบคเกอร์11 (Becker)
โดยประเมินการรับรู้ใน 4 ด้าน ได้แก่ การรับรูด้ า้ นความเสีย่ ง
ต่อการเกิดโรคมะเร็งเต้านม (5 ข้อ) การรับรูป้ ระโยชน์ (5 ข้อ)
การรับรูอ้ ปุ สรรค (7 ข้อ) และด้านการรับรูส้ มรรถนะของการ
ตรวจเต้านมด้วยตนเอง (7ข้อ) รวม 24 ข้อ เป็นแบบวัด
ประมาณค่า (rating scales) 5 ระดับ ตั้งแต่ เห็นด้วย
อย่างยิง่ (5 คะแนน) – ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่ (1 คะแนน)
ตามลำดับสำหรับข้อความในลักษณะทางบวก หรือเห็นด้วย
อย่างยิง่ (1 คะแนน) – ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่ (5 คะแนน)
สำหรับข้อความในลักษณะทางลบ คะแนนรวมของแบบวัด
ความเชื่อด้านสุขภาพทั้ง 4 ด้าน อยู่ระหว่าง 24 -120
คะแนน	

การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
แบบวัดความรูเ้ กีย่ วกับโรคมะเร็งเต้านมและการตรวจ
เต้านมด้วยตนเอง ได้รบั การตรวจสอบความตรงด้านเนือ้ หา
(content validity) โดยผูท้ รงคุณวุฒจิ ำนวน 3 ท่าน แล้วนำ
ไปหาความเชือ่ มัน่ ของเครือ่ งมือ (reliability) โดยทดลองใช้
ในกลุม่ อาสาสมัครสาธารณสุขสตรีซงึ่ มีลกั ษณะเดียวกับกลุม่
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ประชากรทีศ่ กึ ษา จำนวน 20 คน นำมาหาค่าความเชือ่ มัน่
ของแบบวั ด โดยวิ ธี คู เ ดอร์ ริ ช าร์ ด สั น 20 (Kuder
Richardson20) ได้คา่ ความเชือ่ มัน่ เท่ากับ 0.76
แบบวัดความเชือ่ ด้านสุขภาพเกีย่ วกับโรคมะเร็งเต้านม
และการตรวจเต้านมด้วยตนเอง ทดสอบความเชือ่ มัน่ เชิง
ความสอดคล้องภายในของแบบวัด ได้คา่ สัมประสิทธิแ์ อลฟา
ของครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient) ทัง้ 4 ด้าน
ได้ แ ก่ ด้ า นการรั บ รู้ ค วามเสี่ ย งต่ อ การเกิ ด โรคมะเร็ ง
เต้านม ด้านการรับรูป้ ระโยชน์และด้านการรับรูอ้ ปุ สรรคของ
การตรวจเต้านมด้วยตนเองและด้านการรับรูส้ มรรถนะของ
การตรวจเต้านมด้วยตนเอง เท่ากับ 0.76, 0.82, 0.83 และ
0.80 ตามลำดับ

การพิทักษ์สิทธิของผู้เข้าร่วมโครงการ  
การวิจัยครั้งนี้ ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยในคน มหาวิทยาลัยมหิดล (MU-IRB
2009/051.2104) โดยคณะผู้วิจัยจะแจกเอกสารชี้แจง
วัตถุประสงค์ของโครงการวิจยั ขัน้ ตอนและวิธดี ำเนินการ
วิจัย การเข้าร่วมวิจัย และสิทธิในการถอนตัวออกจาก
โครงการวิ จั ย โดยไม่ เ กิ ด ผลกระทบใดๆ ต่ อ ผู้ เ ข้ า ร่ ว ม
โครงการ การนำเสนอข้อมูลจะกระทำในภาพรวมไม่ระบุ
เป็นรายบุคคล

การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ขออนุ ญ าตเก็ บ ข้ อ มู ล จากผู้ อ ำนวยการศู น ย์
สาธารณสุข 29 สำนักอนามัยกรุงเทพมหานคร ในกลุ่ม
ตัวอย่างที่เป็นอาสาสมัครสาธารณสุขสตรี ในชุมชนพื้นที่
ความรับผิดชอบ
2. รับสมัครกลุม่ ตัวอย่างทีม่ คี ณ
ุ สมบัตติ ามทีก่ ำหนด
3. ทำการสุ่มกลุ่มตัวอย่างโดยสุ่มรายชื่ออาสาสมัคร
สาธารณสุข
4. ประชุ ม ชี้ แ จงวั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละขั้ น ตอนในการ
ดำเนินการวิจยั ระหว่างคณะผูว้ จิ ยั และกลุม่ ตัวอย่าง
5. ชีแ้ จงวัตถุประสงค์ และวิธดี ำเนินการวิจยั ให้กลุม่
ตัวอย่างรับทราบ
6. เก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้แบบวัดความรู้ พฤติกรรม
การตรวจเต้านมด้วยตนเอง แบบวัดความเชือ่ ด้านสุขภาพ
ก่อนการอบรม (pre-test)
7. จัดอบรมความรูเ้ กีย่ วกับโรคมะเร็งเต้านม และวิธี
การตรวจเต้านมด้วยตนเองตามคู่มือการตรวจเต้านมด้วย
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ตนเอง16 ให้กบั กลุม่ ตัวอย่าง โดยภายหลังการอบรม มีการ
ประเมินความรูแ้ ละทักษะการตรวจเต้านมด้วยตนเองอย่าง
ถูกวิธี ตามเกณฑ์ประเมินของคณะผูว้ จิ ยั
8. เก็บรวบรวมข้อมูลภายหลังการอบรม (post-test)
ด้านความรูเ้ กีย่ วกับโรคมะเร็งเต้านม เก็บ 3 ระยะคือภาย
หลังการอบรมทันที, 6 เดือน และ 1 ปี ส่วนพฤติกรรมการ
ตรวจเต้านมด้วยตนเองและความเชื่อด้านสุขภาพ เก็บ
รวบรวมข้อมูลภายหลังการอบรม 1 ปี
การวิเคราะห์ขอ้ มูล
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ โปรแกรมสำเร็จรูป หาค่า
ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลีย่ ของข้อมูลทัว่ ไป และพฤติกรรมการ
ตรวจเต้านมด้วยตนเองก่อนและหลังการอบรม
เปรียบเทียบค่าเฉลีย่ คะแนนความรูด้ ว้ ย Repeated
Measures ANOVA เปรียบเทียบความเชือ่ ด้านสุขภาพทัง้ 4
ด้าน ก่อนและหลังการอบรมด้วยการทดสอบค่าที (t-test)
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการตรวจเต้านม
ด้วยตนเองกับความเชื่อด้านสุขภาพ และความสัมพันธ์
ระหว่างพฤติกรรมการตรวจเต้านมด้วยตนเองกับความรู้
เรื่ อ งโรคมะเร็ ง เต้ า นม ด้ ว ยสหสั ม พั น ธ์ แ บบเพี ย ร์ สั น
(Pearson’s product moment correlation)
	

41 ปี อายุมากทีส่ ดุ 67 ปี อายุเฉลีย่ 54.27 ปี ส่วนใหญ่มี
สถานภาพสมรสคู่ (ร้อยละ 70.0) มีการศึกษาระดับประถม
ศึกษาหรือต่ำกว่ามากทีส่ ดุ (ร้อยละ 60.0) กลุม่ ตัวอย่างมี
รายได้ ไม่เกิน 5,000 บาท (ร้อยละ 43.4) มีรายได้ 10,00120,000 บาท ร้อยละ 33.3 และมีญาติ/ บุคคลในครอบครัว
เป็นมะเร็งเต้านมร้อยละ 6.7
2. ความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งเต้านมและการตรวจ
เต้านมด้วยตนเอง
เมือ่ เปรียบเทียบความรูเ้ รือ่ งโรคมะเร็งเต้านม และการ
ตรวจเต้านมด้วยตนเองของกลุม่ ตัวอย่างก่อนและหลังได้รบั
การอบรม พบว่า ภายหลังได้รบั การอบรมกลุม่ ตัวอย่างมีความ
รูเ้ รือ่ งโรคมะเร็งเต้านมและการตรวจเต้านมด้วยตนเองเพิม่ ขึน้
อย่างมีนยั สำคัญทางสถิติ (p < .05) กล่าวคือ ก่อนได้รบั การ
อบรมกลุม่ ตัวอย่างมีคะแนนเฉลีย่ 7.10 คะแนน ภายหลังการ
อบรมทันทีมคี ะแนนเฉลีย่ 12.40 คะแนน และเมือ่ วัดความรู้
เรือ่ งโรคมะเร็งเต้านมและการตรวจเต้านมด้วยตนเองของ
กลุม่ ตัวอย่างภายหลังการอบรม 6 เดือนและ 1 ปี พบว่ากลุม่
ตัวอย่างยังคงมีความรูเ้ รือ่ งโรคมะเร็งเต้านมและการตรวจเต้า
นมด้วยตนเองเพิ่มขึ้น จากก่อนได้รับการอบรมอย่างมีนัย
สำคัญทางสถิตโิ ดยเมือ่ เปรียบเทียบค่าเฉลีย่ คะแนนความรู้
เป็นรายคู่ (post hoc pair wise comparison) พบว่า
ผลการวิจัย
คะแนนความรูห้ ลังการอบรมทันที หลังการอบรม 6 เดือน
1. ข้อมูลทัว่ ไปของกลุม่ ตัวอย่าง
และ 1 ปี สูงกว่าคะแนนก่อนการอบรมอย่างมีนยั สำคัญทาง
กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่มอี ายุ 45-59 ปี (ร้อยละ 66.7) สถิติ (p < .001) แต่ไม่มคี วามแตกต่างกันแต่ละช่วงเวลาภาย
รองลงมามีอายุ 60 ปีขนึ้ ไป (ร้อยละ 26.6) อายุนอ้ ยทีส่ ดุ
หลังการอบรม (ตารางที่ 1)
ตารางที่ 1 เปรียบเทียบคะแนนความรูเ้ รือ่ งโรคมะเร็งเต้านมและการตรวจเต้านมด้วยตนเอง ก่อนและหลังได้รบั การอบรม
			 (n=30)
Repeated
คะแนนความรูเ้ รือ่ งโรคมะเร็งเต้านมและการตรวจเต้านมด้วยตนเอง
ภายหลังการอบรม
Measures ANOVA Post hoc
1 ปี (4)
F
ก่อนการอบรม (1)
ทันที (2)
6 เดือน (3)
X
SD
X
2 >1**
SD
X
SD
SD
X
23.97*
7.10 2.67 12.40
3.21
3 >1**
2.80 12.30
3.37
12.33
4 >1**
* p < .05 ** p < .001
3. พฤติกรรมการตรวจเต้านมด้วยตนเอง
เปรียบเทียบพฤติกรรมการตรวจเต้านมด้วยตนเอง
ของกลุม่ ตัวอย่าง ก่อนและหลังการอบรม (ตารางที่ 2) พบ
ว่า ก่อนการอบรมกลุม่ ตัวอย่างมีการตรวจเต้านมด้วยตนเอง
เพียงร้อยละ 56.7 ภายหลังได้รับการอบรม 1 ปีกลุ่ม
ตัวอย่างตรวจเต้านมด้วยตนเองทุกคน ร้อยละ100
โดยก่อนได้รบั การอบรม กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่ตรวจ

เต้านมด้วยตนเองมากกว่า 6 เดือนครั้ง ร้อยละ 35.3
ภายหลังได้รบั การอบรมกลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่ตรวจเต้านม
ด้วยตนเองเดือนละครัง้ ถึงร้อยละ 73.3 ก่อนได้รบั การอบรม
กลุม่ ตัวอย่างตรวจเต้านมด้วยท่ายืนมากทีส่ ดุ ร้อยละ 64.7
ภายหลังได้รบั การอบรม กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่ตรวจเต้านม
ด้วยท่านอนราบ ร้อยละ 80.0
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ตารางที่ 2 จำนวนและร้อยละของกลุม่ ตัวอย่าง จำแนกตามพฤติกรรมการตรวจเต้านมด้วยตนเอง ก่อนและหลังได้รบั
			 การอบรม 1 ปี (n=30)
หลังการอบรม
ก่อนการอบรม
p-value
พฤติกรรมการตรวจเต้านมด้วยตนเอง
X2
ร้อยละ
ร้อยละ
จำนวน
จำนวน
การเคยตรวจ
43.3
0.0
13
0
< .001
ไม่เคย
16.60
56.7
100.0
17
30
เคย
.006
ความถี่ในการตรวจ
14.28
17.6
6.7
3
2
มากกว่า 1 ครัง้ /เดือน
17.6
73.3
3
22
1 ครัง้ / เดือน
23.5
10.0
4
3
2-3 ครัง้ / เดือน
5.9
3.3
1
1
4-6 เดือน/ ครัง้
35.3
6.7
6
2
มากกว่า 6 เดือน/ ครัง้
.002
ท่าในการตรวจเต้านม
12.26
64.7
20.0
11
6
ท่ายืน
5.9
0.0
1
0
ท่านัง่
29.4
80.0
5
24
ท่านอนราบ
4. ความเชือ่ ด้านสุขภาพเกีย่ วกับโรคมะเร็งเต้านมและ กลุม่ ตัวอย่างมีคะแนนความเชือ่ ต่อโรคมะเร็งเต้านม และ
การตรวจเต้านมด้วยตนเอง
ต่อการตรวจเต้านมด้วยตนเองโดยมีคะแนนสูงขึน้ เล็กน้อย
เมื่อเปรียบเทียบความเชื่อด้านสุขภาพเกี่ยวกับโรค เมือ่ ทดสอบความแตกต่างโดยใช้คา่ ที พบว่าความแตกต่าง
มะเร็งเต้านมและการตรวจเต้านมด้วยตนเองของกลุ่ม ดังกล่าวไม่มนี ยั สำคัญทางสถิติ
ตัวอย่างก่อนและหลังการอบรม 1 ปี (ตารางที่ 3) พบว่า
ตารางที่ 3 เปรียบเทียบความเชือ่ ด้านสุขภาพเกีย่ วกับโรคมะเร็งเต้านมและการตรวจเต้านมด้วยตนเอง ของกลุม่ ตัวอย่าง
			 ก่อนและหลังการอบรม 1 ปี (n=30)
ความเชือ่
การรับรูค้ วามเสีย่ ง
การรับรูป้ ระโยชน์
การรับรูอ้ ปุ สรรค
การรับรูส้ มรรถนะ
ความเชือ่ โดยรวม

ก่อนอบรม
X
S.D.
14.37
2.65
21.67
2.66
25.97
3.70
27.43
3.77
89.43
7.21

5. การวิ เ คราะห์ ค วามสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งการตรวจ
เต้านมด้วยตนเอง กับความรูเ้ รือ่ งโรคมะเร็งเต้านมฯ และ
ความสัมพันธ์ระหว่างการตรวจเต้านมด้วยตนเอง กับความ
เชือ่ ด้านสุขภาพเกีย่ วกับโรคมะเร็งเต้านมฯ ด้วยสหสัมพันธ์
แบบเพียร์สนั (Pearson’s product moment correlation)
พบว่าการตรวจเต้านมด้วยตนเองมีความสัมพันธ์เชิงบวก

70

หลังอบรม 1 ปี
X
S.D.
15.23
4.60
21.73
2.72
28.20
5.98
27.83
4.98
93.00
8.86

t

p-value

-0.90
-0.10
-1.74
-0.35
-1.71

.375
.924
.087
.727
.093

อย่างมีนยั สำคัญกับความรูเ้ รือ่ งโรคมะเร็งเต้านม การตรวจ
เต้านมด้วยตนเองมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความเชือ่ ด้าน
สุขภาพ ด้านการรับรูป้ ระโยชน์ ด้านการรับรูอ้ ปุ สรรคและ
ด้านการรับรูส้ มรรถนะ ส่วนด้านการรับรูค้ วามเสีย่ งมีความ
สัมพันธ์เชิงลบ
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ตารางที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างการตรวจเต้านมด้วยตนเอง กับความเชือ่ ด้านสุขภาพเกีย่ วกับโรคมะเร็งเต้านมฯ และความ
			 รูเ้ รือ่ งโรคมะเร็งเต้านมฯ
ตัวแปรทีศ่ กึ ษา
สัมประสิทธิส์ หสัมพันธ์
ความเชือ่ ด้านสุขภาพ
การตรวจเต้านมด้วยตนเอง (BSE)
- .028 *
การรับรูค้ วามเสีย่ ง
.145 *
การรับรูป้ ระโยชน์
.193 *
การรับรูอ้ ปุ สรรค
.225 *
การรับรูส้ มรรถนะ
.300 *
ความรูเ้ รือ่ งโรคมะเร็งเต้านมฯ
* p < .01

อภิปรายผลการวิจัย
ความรูเ้ รือ่ งโรคมะเร็งเต้านมและการตรวจเต้านมด้วย
ตนเองของกลุม่ ตัวอย่าง ก่อนและหลังได้รบั การอบรมพบว่า
ภายหลังได้รบั การอบรมกลุม่ ตัวอย่างมีความรูเ้ รือ่ งโรคมะเร็ง
เต้านม และการตรวจเต้านมด้วยตนเองเพิ่มขึ้น อย่างมี
นัยสำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .01 กล่าวคือก่อนการอบรมกลุม่
ตัวอย่างมีคะแนนเฉลีย่ 7.10 คะแนน ภายหลังการอบรม
ทันทีกลุม่ ตัวอย่างมีคะแนนเฉลีย่ 12.40 คะแนน และเมือ่
วัดความรู้เรื่องโรคมะเร็งเต้านมและการตรวจเต้านมด้วย
ตนเอง ภายหลังการอบรม 6 เดือนและ 1 ปีพบว่า กลุม่
ตัวอย่างยังคงมีความรู้ใกล้เคียงกับหลังการอบรมทันที โดยมี
คะแนนเฉลี่ย 12.30 คะแนน และ 12.33 คะแนนตาม
ลำดับ แสดงให้เห็นว่า การอบรมทำให้กลุม่ ตัวอย่างมีความรู้
เพิ่มขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัยของพาร์ล่าร์และคณะ17
ศึกษาในกลุม่ ตัวอย่างสตรีอายุตา่ งๆ พบว่าการอบรมจะช่วย
เพิม่ ระดับความรู้ ให้สตรีมคี วามรูเ้ พิม่ ขึน้ รวมทัง้ เป็นปัจจัย
เสริ ม ให้ ส ตรี มี ก ารตรวจเต้ า นมด้ ว ยตนเองเพิ่ ม ขึ้ น จาก
ร้อยละ 3 เป็นร้อยละ 23
เมื่ อ เปรี ย บเทียบพฤติกรรมการตรวจเต้านมด้ ว ย
ตนเองของกลุม่ ตัวอย่างก่อนและหลังการอบรมพบว่า ก่อน
ได้รับการอบรมกลุ่มตัวอย่างตรวจเต้านมด้วยตนเองเพียง
ร้อยละ 56.7 ภายหลังได้รบั การอบรม 1 ปี กลุม่ ตัวอย่าง
ตรวจเต้านมด้วยตนเองทุกคน ร้อยละ 100.0 โดยก่อนได้รบั
การอบรมกลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่ตรวจเต้านมด้วยตนเองมาก
กว่า 6 เดือนครัง้ ร้อยละ 35.3 ภายหลังได้รบั การอบรมกลุม่
ตัวอย่างส่วนใหญ่ตรวจเต้านมด้วยตนเองเดือนละครั้งถึง
ร้อยละ 73.3 ก่อนได้รบั การอบรมกลุม่ ตัวอย่างตรวจเต้านม
ด้วยท่ายืนมากทีส่ ดุ ร้อยละ 64.7 ภายหลังได้รบั การอบรม
กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่ตรวจเต้านมด้วยท่านอนราบ ร้อยละ
80.0 แสดงให้เห็นว่า การอบรมทำให้กลุม่ ตัวอย่างมีความรู้

ความเข้าใจและมีพฤติกรรมการตรวจเต้านมด้วยตนเองถูก
ต้ อ งเหมาะสมมากขึ้ น สอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ที่ ศึ ก ษา
ประสิทธิผลของการฝึกตรวจเต้านมด้วยตนเอง ผลการศึกษา
วิจยั พบว่า สตรีมที กั ษะในการตรวจเต้านมด้วยตนเองถูก
ต้องมากขึ้น และมีพฤติกรรมการตรวจเต้านมด้วยตนเอง
สม่ำเสมอทุกเดือน17,18,19 ฉะนั้นการรณรงค์ให้สตรีทั่วไปมี
การตรวจเต้านมด้วยตนเองอย่างถูกวิธี จะช่วยให้มี โอกาส
พบก้อน/ ความผิดปกติได้ตงั้ แต่กอ้ นมีขนาดเล็ก และมารับ
การตรวจวินจิ ฉัยจากแพทย์ตงั้ แต่ โรคอยู่ในระยะเริม่ ต้น
ความเชือ่ ด้านสุขภาพเกีย่ วกับโรคมะเร็งเต้านม และ
การตรวจเต้านมด้วยตนเองของกลุม่ ตัวอย่างก่อนและหลังได้
รับการอบรม 1 ปี พบว่า กลุม่ ตัวอย่างมีคะแนนความเชือ่ ต่อ
โรคมะเร็งเต้านม และต่อการตรวจเต้านมด้วยตนเอง โดยมี
คะแนนสูงขึ้นเล็กน้อยเมื่อทดสอบความแตกต่าง พบว่า
ความแตกต่างดังกล่าวไม่มนี ยั สำคัญทางสถิติ 	
ความเชือ่ ด้านสุขภาพเกีย่ วกับโรคมะเร็งเต้านม และ
การตรวจเต้านมด้วยตนเองของกลุม่ ตัวอย่างก่อนและหลัง
การอบรม พบว่า หลังการอบรม 1 ปี กลุม่ ตัวอย่างมีคะแนน
ความเชือ่ ด้านสุขภาพเกีย่ วกับโรคมะเร็งเต้านม ทัง้ ด้านการ
รับรู้ประโยชน์ของการตรวจเต้านมด้วยตนเอง การรับรู้
สมรรถนะในการตรวจเต้านมด้วยตนเอง การรับรูอ้ ปุ สรรค
ต่อการตรวจเต้านมด้วยตนเอง และการรับรูค้ วามเสีย่ งต่อ
การเกิดโรคมะเร็งเต้านมเพิ่มขึ้นเล็กน้อยทุกด้าน แต่เมื่อ
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการตรวจเต้านม
ด้วยตนเองกับความเชือ่ ด้านสุขภาพ พบว่า มีความสัมพันธ์
เชิงบวกอย่างมีนยั สำคัญกับความเชือ่ ด้านการรับรูป้ ระโยชน์
(r = .145 p < .01) ด้านการรับรูอ้ ปุ สรรค (r = .193 p <
.01) และด้านการรับรูส้ มรรถนะ (r = .225 p < .01) ส่วน
ด้านการรับรูค้ วามเสีย่ งมีความสัมพันธ์เชิงลบ (r = - .028
p < .01) สอดคล้องกับการศึกษาส่วนใหญ่ทพี่ บว่า ความเชือ่
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ด้านการรับรู้สมรรถนะและด้านการรับรู้ประโยชน์ เป็น
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อแบบแผนความเชื่อสุขภาพ (Health
Belief Model) เมื่อเทียบกับปัจจัยตัวอื่นๆ20.21,22 ฉะนั้น
แนวทางในการจัดโปรแกรมการให้ความรูห้ รือสร้างแรงจูงใจ
แก่สตรี เพือ่ ส่งเสริมพฤติกรรมการค้นหามะเร็งเต้านมอย่าง
เหมาะสม ควรมุง่ เน้นในเรือ่ งการจัดการเพือ่ ขจัด หรือลด
การรับรูอ้ ปุ สรรคในการปฏิบตั กิ ารตรวจเต้านมของสตรีเป็น
ประเด็นสำคัญ นอกเหนือจากการจูงใจในด้านการรับรู้
ประโยชน์ของการปฏิบตั แิ ละเพิม่ สมรรถนะด้านการฝึกปฏิบตั ิ
เพือ่ ให้กลุม่ ตัวอย่างมีความเชือ่ มัน่ ในตนเอง การตรวจเต้านม
ด้วยตนเองของสตรียงั คงมีความสำคัญ โดยเฉพาะในกลุม่ สตรี
ทีม่ อี ายุตงั้ แต่ 20 ปีขนึ้ ไป เพราะจะช่วยให้สตรีมคี วามคุน้ เคย
กับเต้านมของตนเอง ซึง่ สามารถจะคลำพบก้อนได้งา่ ยถ้ามี
การคลำเป็นประจำทุกเดือน โดยมีการศึกษาพบว่า สามารถ
ช่วยค้นหาการเกิดก้อนเนื้องอกจากการเป็นมะเร็งเต้านม
รวมทัง้ เพิม่ ความตระหนักให้สตรีมกี ารตรวจเต้านมด้วยการไป
พบแพทย์และการตรวจเต้านมด้วยแมมโมแกรมมากขึน้ 23,24
ฉะนัน้ การศึกษาวิจยั ประสิทธิผลของโปรแกรมการให้ความรู้
และทักษะการตรวจเต้านมด้วยตนเอง ต่อความเชื่อด้าน
สุขภาพและการตรวจเต้านมด้วยตนเองของอาสาสมัคร
สาธารณสุขสตรีในชุมชน จะเป็นประโยชน์ในการพัฒนารูป
แบบการตรวจเต้านมด้วยตนเองของสตรี เพือ่ เป็นแนวทาง
ในการป้องกัน และค้นหาการเกิดมะเร็งเต้านมในระยะเริม่
ต้นต่อไป ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาครัง้ นี้ มีประโยชน์สำหรับ
เป็นข้อมูลในการวางแผนจัดโปรแกรมการอบรม ความรู้
เรือ่ งโรคและการค้นหาโรคมะเร็งเต้านมในระยะเริม่ ต้นแก่
สตรี ในกลุม่ อาสาสมัครสาธารณสุขชุมชนอืน่ ๆ ต่อไป

ข้อเสนอแนะ
1. ควรจัดโครงการอบรมความรูเ้ กีย่ วกับโรคมะเร็งเต้า
นม และฝึกทักษะการตรวจเต้านมด้วยตนเองแก่สตรี โดย
เฉพาะอย่างยิง่ แก่อาสาสมัครสาธารณสุขสตรีในชุมชนอืน่ ๆ
เพื่อขยายเครือข่ายให้กว้างออกไป เพื่อส่งเสริมความรู้
ความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญการปฏิบตั เิ พือ่ ค้นหา
มะเร็งเต้านมในระยะแรกเริม่ โดยเฉพาะการตรวจเต้านม
ด้วยตนเอง เพือ่ ให้สามารถตรวจเต้านมตนเองได้อย่างมัน่ ใจ
และสามารถสอน/ ให้คำแนะนำแก่สตรีทั่วไปได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
2. ควรมีการศึกษาว่ามีปจั จัยอะไรบ้าง ทีจ่ ะส่งเสริมให้
สตรีมีการตรวจเต้านมด้วยตนเองอย่างสม่ำเสมอและมี
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ประสิทธิภาพ เพือ่ นำมาเป็นแนวทางในการเสริมสร้างการ
จัดโปรแกรมให้มปี ระสิทธิภาพต่อไป
3. ด้านนโยบาย รัฐบาลควรเพิม่ การสนับสนุนด้านงบ
ประมาณสำหรับการรณรงค์ดา้ นความรูเ้ รือ่ งโรคมะเร็งเต้านม
และวิธกี ารค้นหาโรคมะเร็งเต้านมระยะเริม่ ต้นผ่านสือ่ ต่างๆ
เช่น โทรทัศน์ วิทยุ และสือ่ สิง่ พิมพ์ตา่ งๆ เพือ่ เผยแพร่ความ
รู้ ความเข้าใจทีถ่ กู ต้องไปสูป่ ระชาชนทัว่ ไป ให้ตระหนักถึง
ความเสี่ยงของตนต่อการเกิดโรคมะเร็งเต้านม รวมทั้งมี
เจตคติทางบวกต่อโรคมะเร็งเต้านม ว่าสามารถรักษาให้หาย
ได้ถา้ ตรวจพบตัง้ แต่ในระยะเริม่ ต้น ซึง่ จะเป็นแรงจูงใจให้
สตรีเอาใจใส่ดแู ลเต้านมตนเองมากขึน้ และมารับบริการการ
ตรวจรักษาโดยเร็ว เมือ่ พบความผิดปกติของเต้านมตนเอง
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