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Abstract
Purpose: This study was aimed to investigate women’s use of 
cervical cancer screening services and the relationships of 
predisposing, enabling, and reinforcing factors with women’s use of 
cervical cancer screening services.  
Design: Descriptive research. 
Methods: The sample was composed of 188 women aged 35 – 60 
years who lived in the catchment area of primary care units in 
Muang District, Nakhon Sawan Province during July to August, 
2006. Data were collected at the sample’s home with a self – 
administed questionnaire and were then analyzed with descriptive 
statistical methods, chi-square, and odd ratios.   
Main findings: It was found that among the 188 women, 52.7 
percent had used cervical cancer screening services and 47.3 
percent had not used of the screening services. The sample 
expressed a high level of knowledge about cervical cancer, a 
moderate level attitude toward the screening, a high level of 
perceived susceptibility to cervical cancer, a moderate level of 
perceived severity of cervical cancer and a moderate level of 
perceived benefits of following advice for the prevention of cervical 
cancer. Factors that were significantly related to cervical cancer 
screening at the statistic of level p < .05 were predisposing factors 
concerning knowledge about cervical cancer (OR = 1.97, 95% CI 
1.09 – 3.54), attitude toward cervical cancer screening (OR = 2.74, 
95% CI 1.49 – 5.05), perceived benefits of following advice for 
prevention of cervical cancer (OR = 4.16, 95% CI 2.24 – 7.77), and 
an enabling factor concerning distance from home to primary care 
units (OR = 2.46, 95% CI 1.23 – 4.94).    
Conclusionandrecommendations:Given the results of this study, 
it is recommended that community nurse practitioners should have 
an active management plan to provide the general public with 
correct and accessible information about cervical cancer, so people 
will develop  
positive attitudes toward cervical cancer screening and perceived 
benefits of following advice for prevention of cervical cancer 
include provide the family history of a woman receiving and not 
receiving cervical cancer screening should be clearly filed. 
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บทคดัยอ่: 
วตัถปุระสงค:์ เพือ่ศกึษาการมาใชบ้รกิารตรวจคดักรองมะเรง็ปากมดลกูของ
สตรแีละความสมัพนัธข์องปจัจยันำ ปจัจยัเอือ้ และปจัจยัเสรมิ กบัการมาใช้
บรกิารตรวจคดักรองมะเรง็ปากมดลกูของสตร ี 
รปูแบบการวจิยั:  การวจิยัเชงิพรรณนา 
วธิดีำเนนิการวจิยั: กลุม่ตวัอยา่งเปน็สตรอีาย ุ 35 - 60 ป ี จำนวน 188 คน 
อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลในความรับผิดชอบของศูนย์สุขภาพชุมชน ระหว่าง
เดอืนกรกฎาคมถงึเดอืนสงิหาคม 2549 เกบ็รวบรวมขอ้มลูโดยใชแ้บบสอบถาม 
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา ค่าสถิติไคสแควร ์ และอัตราเสี่ยง
สมัพทัธ ์ 
ผลการวจิยั: พบวา่ สตรกีลุม่ตวัอยา่ง จำนวน 188 คน มาใชบ้รกิารตรวจคดั
กรองมะเรง็ปากมดลกูรอ้ยละ 52.7 ไมม่าใชบ้รกิารรอ้ยละ 47.3 มรีะดบัความรู้
เกีย่วกบัมะเรง็ปากมดลกูอยู่ในระดบัสงู มทีศันคตเิกีย่วกบัการตรวจคดักรอง
มะเรง็ปากมดลกูอยู่ในระดบัปานกลาง มกีารรบัรูเ้กีย่วกบัโอกาสเสีย่งของการ
เกดิโรคมะเรง็ปากมดลกูอยู่ในระดบัสงู มกีารรบัรูเ้กีย่วกบัความรนุแรงของการ
เกดิโรคมะเรง็ปากมดลกู และการปฏบิตัตินเพือ่ปอ้งกนัโรคมะเรง็ปากมดลกูอยู่
ในระดบัปานกลาง ปจัจยัทีม่คีวามสมัพนัธก์บัการมาใชบ้รกิารตรวจคดักรอง
มะเรง็ปากมดลกูอยา่งมนียัสำคญัทางสถติ ิ(p < .05) ไดแ้ก ่ปจัจยันำดา้นความ
รูเ้กีย่วกบัโรคมะเรง็ปากมดลกู (OR = 1.97 95% CI 1.09 – 3.54)  ทศันคติ
เกีย่วกบัการตรวจคดักรองมะเรง็ปากมดลกู (OR = 2.74 95% CI 1.49 – 
5.05), การรบัรูผ้ลดขีองการปฏบิตัตินเพือ่ปอ้งกนัโรคมะเรง็ปากมดลกู (OR = 
4.16 95% CI 2.24 – 7.77) และปจัจยัเอือ้ดา้นระยะทางจากบา้นไปศนูย์
สขุภาพชมุชน (OR = 2.46 95% CI 1.23 – 4.94) 
สรปุและขอ้เสนอแนะ: พยาบาลเวชปฏบิตัชิมุชน ควรจดัแผนการดำเนนิงาน
เชงิรกุที่ใหข้อ้มลูทีถ่กูตอ้งและสามารถใหป้ระชาชนเขา้ถงึการใหค้วามรูจ้นเกดิ
การเปลีย่นแปลงทศันคตทิีด่ีในการตรวจคดักรองมะเรง็ปากมดลกู และรบัรูถ้งึ
ผลดขีองการปฏบิตัตินเพือ่ปอ้งกนัมะเรง็ปากมดลกู รวมทัง้มกีารทำแฟม้ประวตัิ
ครอบครวัสำหรบัผูท้ีม่าใชบ้รกิารและไมม่าใชบ้รกิารการตรวจคดักรองมะเรง็
ปากมดลกูอยา่งชดัเจน  
 
คำสำคญั: ศนูยส์ขุภาพชมุชน การคดักรองมะเรง็ปากมดลกู ความรู ้ ทศันคต ิ 
การรบัรูม้ะเรง็ปากมดลกู 
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