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การวิจัย มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบการส่งเสริมพฤติกรรมการตรวจคัดกรองมะเร็งปาก
มดลูกในสตรีอายุ 30-45 ปี กลุ่มตัวอย่างคือ สตรีอายุ 30-45 ปี ในเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลบ้านแสนสุข ต าบลลือ อ าเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอ านาจเจริญ ที่ยังไม่ได้รับการตรวจคัดกรอง
มะเร็งปากมดลูกในปี 2563 จ านวน 78 คน เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามชนิดตอบด้วยตนเอง 
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา การแจกแจงความถี่  ร้อยละ ค่าเฉลี่ย  เปรียบเทียบสัดส่วนสตรี
กลุ่มเป้าหมายได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกก่อนและหลังการทดลอง ด้วย Z-test 

สตรีกลุ่มเป้าหมาย ส่วนใหญ่มีอายุ 36-40 ปี(42.35%) สถานภาพคู่ (94.9%) การศึกษาระดับ
มัธยมศึกษา(25.6%) ประกอบอาชีพเกษตรกร(71.8%)    เหตุผลที่ไม่อยากตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกส่วน
ใหญ่ คือ ไม่มีอาการผิดปกติ (37.6%) อายเจ้าหน้าที่ (20.1%)และกลัวเจ็บในขณะตรวจ(8.7%) หลังการ
ทดลองกลุ่มเป้าหมายได้รับการกระตุ้นเตือนให้ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกทุกราย โดยอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้านเป็นผู้กระตุ้นเตือน และได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโรคมะเร็งปากมดลูกทุกราย จาก
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข สตรีอายุ 30-45 ปี มีความเชื่อด้านสุขภาพทั้ง 4 ด้านก่อนและหลังการทดลองแตกต่าง
กัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และพบว่ามีความเชื่อด้านสุขภาพหลังการทดลองสูงกว่าก่อนกา ร
ทดลอง  และรูปแบบการส่งเสริมพฤติกรรมการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในสตรีอายุ 30-45 ปี ส่งผลให้
สตรีอายุ 30-45 ปี ได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกเพิ่มมากขึ้น อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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บทน า 
มะเร็งปากมดลูกเป็นปัญหาที่ส าคัญส าหรับสตรีทั่วโลกจากการคาดประมาณพบว่าจะมีผู้ป่วยรายใหม่

ประมาณ 500,000 รายต่อปีและจะเสียชีวิตมากกว่าปีละ 270,000 คน หรือเฉลี่ยวันละ 650 คน (ณัฐยา บุญ
ภักดี 2553)  ในอดีตมะเร็งปากมดลูกถือเป็นปัญหาสาธารณสุขที่ส าคัญของประเทศไทย โดยในปี 2532 มี
อุบัติการณ์การเกิดโรคมะเร็งปากมดลูกมากถึง 23.4 คน ต่อประชากรแสนคน ซึ่งถือว่าสูงเป็นอันดับหน่ึงของ
มะเร็งที่พบในผู้หญิงไทยในยุคน้ัน กระทรวงสาธารณสุข โดยสถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์จึงผลักดัน
โครงการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกเป็นนโยบายของประเทศตั้งแต่ปี 2545 เป็นต้นมา ซึ่งถือเป็นแนวทางส าคัญ
ที่ช่วยให้สามารถวินิจฉัยมะเร็งปากมดลูกได้ตั้งแต่ระยะก่อนเป็นมะเร็ง หรือในระยะเร่ิมต้น โดยให้ผู้หญิงไทย
อายุ 30-60 ปี สามารถเข้ารับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกได้ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหรือ
โรงพยาบาลใกล้บ้านโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย (กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 2563)  ปัจจุบันสถานการณ์
มะเร็งในหญิงไทยมีเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเน่ือง แต่โชคดีที่มีวิธีการสืบค้นได้มากขึ้น มีการตรวจพบในระยะต้น ๆ 
และพบคนไข้ในกลุ่มที่อายุน้อยมากขึ้น มะเร็งในผู้หญิงมีมะเร็งปากมดลูก เป็นโรคมะเร็งที่พบเป็นอันดับ 2 รอง
จากมะเร็งเต้านม พบช่วงอายุ 30 ปีขึ้นไป แต่อาจพบได้ในคนที่อายุน้อย เช่น 20 ปี โดยผู้ป่วยส่วนใหญ่มี
ประวัติการมีเพศสัมพันธ์ตั้งแต่อายุยังน้อย มีคู่นอนหรือมีสามีหลายคน หรือมีสามีที่มีความส าส่อนทางเพศ ซึ่ง
จะท าให้เกิดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสเอชพีวี ที่เป็นปัจจัยเสี่ยงส าคัญต่อการเกิดมะเร็งปากมดลูกได้   
สาเหตุของมะเร็งปากมดลูก มากกว่าร้อยละ 90  เกิดจากไวรัสเอชพีวี โดยเชื้อไวรัสชนิดน้ีติดต่อจากการมี
เพศสัมพันธ์ที่ท าให้มีรอยถลอกของผิวหรือเยื่อบุในอวยัวะสบืพันธุ์ ท าให้เชื้อไวรัสสามารถเข้าไปอยู่ที่ปากมดลูก 
ท าให้ปากมดลูกเกิดการเปลี่ยนแปลงของเน้ือเยื่อหรือเซลล์ปากมดลูก จนกลายเป็นเซลล์หรือเน้ือเยื่ออักเสบ
เร้ือรัง (ระยะก่อนเป็นมะเร็งปากมดลูก) และเป็นมะเร็งในที่สุด การป้องกันตัวเองส าหรับผู้หญิงที่มีเพศสัมพันธ์
แล้ว ควรเข้ารับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกภายใน  3  ปี และหากยังไม่เคยมีเพศสัมพันธ์อาจเร่ิมตรวจ
ตั้งแต่อายุ 30 ปี ขึ้นไปโดยการตรวจแปปสเมีย ร์ ร่วมกับการตรวจหาเชื้อเอชพีวี   ส่วนผู้หญิงที่ยังไม่มี
เพศสัมพันธ์อายุตั้งแต่ 9-26 ปี ควรฉีดวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน ส าหรับต่อต้านเชื้อเอชพีวีก่อนมีเพศสัมพันธ์
คร้ังแรก (อรัญญา ยันตพันธ์ 2562) 

ในด้านการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก การรายงานผลการตรวจ   Pap    smear   เป็นปัญหาที่
ส าคัญอย่างหน่ึงในกรุงเทพฯ Pap smear  มักจะได้ผลภายใน 1-2 อาทิตย์ แต่ในต่างจังหวัดส่วนมากจะได้ผล
ต้องรอประมาณ 1-2 เดือน ซึ่งก็เป็นปัญหาในการแจ้งผลแก่ผู้ รับบริการหรือในบางคร้ังก็ไม่สามารถตาม
ผู้รับบริการมารับการดูแลรักษาได้ในกรณีที่ผลการคัดกรองผิดปกติ  จากสถิติพบว่าอุบัติการณ์สูงสุดของความ
ผิดปกติระยะก่อนมะเร็งปากมดลูกเกิดในกลุ่มอายุ 30 - 45 ปี   ซึ่งเป็นกลุ่มอายุที่ควรจะกระท าการคัดกรอง
อย่างยิ่งในประเทศที่มีทรัพยากรจ ากัดและสามารถคัดกรองโดยวิธี  VIA  ซึ่งเป็นการตรวจเพื่อคัดกรองมะเร็ง
ปากมดลูกโดยวิธีการตรวจภายในและน้ าส้มสายชู  สามารถท าได้โดยการตรวจภายในให้เห็นปากมดลูกและ
ชโลมปากมดลูกด้วยน้ าส้มสายช ู3-5 % ภายหลังจากรอเวลา 1 นาที จะเกิดการเปลี่ยนแปลงบริเวณปากมดลกู 
ซึ่งมีลักษณะเป็นสีขาว ซึ่งแสดงความผิดปกติในระยะก่อนที่จะเป็นมะเร็ง ข้อดีของการคัดกรองโดย   VIA  คือ 
สามารถท าโดยบุคลากรที่ไม่ใช่แพทย์   สามารถท าได้ในสถานบริการทุกแห่ง   ทราบผลได้ทันที  มีความ
ไว (sensitivity) ดีกว่า Pap smear และบอกบริเวณผิดปกติบนปากมดลูก (พิสมัย ยืนยาว 2563) 

  จากการด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพการป้องกันมะเร็งปากมดลูกของสตรีวัยท างาน ในเขตพื้นที่
รับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลแสนสุข ต าบลลือ อ าเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอ านาจเจริญ 
ใน ปีงบประมาณ 2563 ไตรมาสแรก พบว่า จากประชากรกลุ่มเป้าหมายตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ด้วย



วิธีแปปสเมียร์ และ วิธี Visual Inspection with Acetic acid (VIA)  คือสตรี อายุ 30-60 ปี จ านวน 340 คน 
มีผู้รับการคัดกรอง จ านวน 139 คน คิดเป็นร้อยละ 40.88 โดยแบ่งเป็น สตรีอายุ 30-45 ปี ที่ตรวจคัดกรอง
ด้วยวิธี VIA จ านวน 34 คน สตรีอายุ 45-60 ปี ที่ตรวจคัดกรองด้วยวิธีแปปสเมียร์ จ านวน 105 คน จะเห็นได้
ว่า แม้จะมีผู้รับการตรวจร้อยละ 40.88 ซึ่งผ่านค่ามาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข ที่ตั้งเป้าหมายไว้ว่าสตรี 
อายุ 30-60 ปี ต้องได้รับการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ในไตรมาสที่ 1 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 แต่ก็ยังมีสตรีกลุ่ม
อายุ 30-45 ปี อีกจ านวนไม่น้อยที่ไม่ได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก อีกทั้งในปี 2561 และปี 2562 มี
ผู้ป่วยและเสียชวีิตด้วยโรคมะเร็งปากมดลูก จ านวน 2 ราย และพบว่าผู้เสียชีวิตป่วยด้วยโรคมะเร็งปากมดลกูใน
ขณะที่อายุยังน้อย หากส่งเสริมให้สตรีกลุ่มอายุ 30-45 ปี ได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกจะสามารถ
ตรวจรักษาได้ทันท่วงที แต่แม้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลแสนสุขจะมีโครงการการตรวจคัดกรองมะเร็ง
ปากมดลูก มีการประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ไปตรวจ แต่ก็ยังไม่ได้ผลเท่าที่ควร ทั้งน้ีอาจเน่ืองจากประชาชนกลุ่ม
ดังกล่าวยังขาดความรู้และมีทัศนคติที่ไม่ดีต่อการตรวจ และไม่ได้รับความร่วมมือจากหลาย ๆ ฝ่าย  หากมีการ
ก าหนดรูปแบบในการส่งเสริมพฤติกรรมการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในสตรีกลุ่มอายุ 30-45 ปี ที่ส่งเสริม
ให้กลุ่มเป้าหมายมีความเชื่อด้านสุขภาพ ได้รับแรงสนับสนุนทางสังคม และได้รับข้อมูลข่าวสารเพื่อสนับสนุนให้
กลุ่มเป้าหมายเข้ารับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกทุกคน จะช่วยลดโอกาสเสี่ยงและความรุนแรงของ
โรคมะเร็งปากมดลูกได้ จากสภาพปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงต้องการศึกษารูปแบบการส่งเสริมพฤติกรรมการ
ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ในสตรีอายุ 30-45 ปี  เพื่อเป็นแนวทางการส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง 
เหมาะสมและ ยั่งยืนต่อไป 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

เพื่อศึกษารูปแบบการส่งเสริมพฤติกรรมการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในสตรีอายุ 30-45 ปี   
 
รูปแบบการวิจัย 
 ในการศึกษาคร้ังน้ี เป็นการศึกษารูปแบบการส่งเสริมพฤติกรรมการตรวจคัด กรองมะเร็งปาก
มดลูกในสตรีอายุ 30-45 ปี ในเขตพื้นที่รับผิดชอบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลแสนสุข ต าบลลือ อ าเภอ
ปทุมราชวงศา จังหวัดอ านาจเจริญ ซึ่งเป็นการศึกษาแบบ การวิจัยกึ่งทดลอง Quasi-Experimental 
Research  

ตัวแปรต้น ได้แก่ 
1. ปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย อายุ, สถานภาพสมรส, ระดับการศึกษา, อาชีพ, รายได้, เหตุผลในการ

ไม่ไปตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก 
2. รูปแบบการส่งเสริมพฤติกรรมการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในสตรีอายุ 30-45 ปี ประกอบด้วย 

ขั้นตอนที่ 1 ความเชื่อด้านสุขภาพ 
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ขั้นตอนที่ 2 แรงสนับสนุนทางสังคม 
กิจกรรม 

- บริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในและนอกสถานบริการ 
- มอบของที่ระลึกให้เป็นรางวัลแก่ผูรั้บการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก  
- เจ้าหน้าที่สาธารณสุข อสม.และญาติกระตุ้นเตือนให้เป้าหมายรับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก  

ขั้นตอนที่ 3 การได้รับข้อมูลข่าวสาร 
กิจกรรม 

- หนังสือประชาสัมพันธ์ 
- เสียงตามสาย 
- แผ่นพับ/ใบปลิว/โปสเตอร์/ไวนิลประชาสัมพันธ์ 

ตัวแปรตาม ได้แก่ 
1. ผลของแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพ 
2. ผลของแรงสนับสนุนทางสังคม 
3. ผลของการได้รับข้อมูลข่าวสาร 

พฤติกรรมการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในสตรีอายุ 30-45 ปี 
 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากร 

สตรีอายุ 30-45 ปี ในเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านแสนสุข ต าบลลือ 
อ าเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอ านาจเจริญ  
กลุ่มตัวอย่าง  

สตรีอายุ 30-45 ปี ในเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านแสนสุข ต าบลลือ 
อ าเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอ านาจเจริญ ที่ไม่ได้รับการตรวจคัดกรองคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ในปี 2563 
จ านวน 78 คน  

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
ในการศึกษาคร้ังน้ี ผู้ศึกษาได้ใช้เคร่ืองมือในการวิจัย ดังน้ี 

1. แบบสอบถาม เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งแบ่งแบบสอบถามออกเปน็ 2 ส่วน ได้แก่ 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป ประกอบด้วย อายุ, สถานภาพสมรส , ระดับการศึกษา, อาชีพ, รายได้ , 
เหตุผลในการไม่ไปตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก, การได้รับแรงสนับสนุนทางสังคม, การได้รับ
ข้อมูลข่าวสาร ส่วนที่ 2 ความเชื่อทางด้านสุขภาพ  



โดยได้ประยุกต์แบบสอบถามจากงานวิจัยเร่ืองปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการตรวจ
มะเร็งปากมดลูกของสตรีกลุ่มเป้าหมาย อ าเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี ของ  ซึ่งได้ตรวจสอบ
เคร่ืองมือเพื่อให้แบบสอบถามมีความถูกต้องสมบูรณ์ จากการตรวจคุณภาพเพื่อหาความเชื่อมั่น
ของแบบสอบถาม ซึ่งหาความเชื่อมั่นในส่วนที่ 2 ความเชื่อทางด้านสุขภาพ โดยใช้สูตรการหาค่า
สัมประสิทธิ์แอลฟา ผลการวิเคราะห์ ปรากฏว่าได้ค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.85 

2. พาวเวอร์พอยต์และวิดิทัศน์ความรู้เร่ือง “โรคมะเร็งปากมดลูก” 
3. ตารางการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในสถานบริการและในชุมชนเชิงรุก 
4. แบบเยี่ยมบ้าน 
5. ของที่ระลึก รางวัลผู้รับการตรวจมะเร็งปากมดลูก 
6. สื่อประชาสัมพันธ์ 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้ศึกษาท าการเก็บรวบรวมข้อมูล แบบสอบถามด้วยตนเอง โดยชี้แจงท าความเข้าใจในขั้นตอน 
วิธีการและประเด็นของแบบสอบถาม เพื่อให้การด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นไปด้วยความถูกต้อง โดยจะ
ด าเนินการเก็บข้อมูล ระหว่าง เดือนมกราคม ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ.2563 

 

การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ 
 ผู้ศึกษาได้วิเคราะห์ข้อมูลโดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป  

1. วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป การได้รับข้อมูลข่าวสาร การได้รับแรงสนับสนุนทางสังคม โดยใช้สถิติเชิง
พรรณนา (Descriptive Statistics) การแจกแจงความถี่ และร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

2. วิเคราะห์ความเชื่อทางด้านสุขภาพ โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) การแจก
แจงความถี่ ร้อยละ และสถิติ Paired Samples t-test 

3. วิเคราะห์พฤติกรรมการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในสตรีอายุ 30-45 ปี โดยเปรียบเทียบ
สัดส่วนสตรีที่เข้ารับการตรวจคัดกรองก่อนและหลังการใช้โปรแกรม ด้วย Z-test 

 
ผลการวิจัย 
 สตรีกลุ่มเป้าหมาย ส่วนใหญ่มีอายุ 36-40 ปี(42.35%) สถานภาพคู่ (94.9%) การศึกษาระดับ
มัธยมศึกษา(25.6%) ประกอบอาชีพเกษตรกร(71.8%)    เหตุผลที่ไม่อยากตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกส่วน
ใหญ่ คือ ไม่มีอาการผิดปกติ (37.6%) อายเจ้าหน้าที่  (20.1%)และกลัวเจ็บในขณะตรวจ(8.7%) หลังการ
ทดลองกลุ่มเป้าหมายได้รับการกระตุ้นเตือนให้ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ทุกราย โดยอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้านเป็นผู้กระตุ้นเตือน (100%) และได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกบัโรคมะเร็งปากมดลูกทุก
ราย จากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข (100%) หลังการทดลองสตรีอายุ 30-45 ปี มีความเชื่อด้านสุขภาพทั้ง 4 ด้าน
ก่อนและหลังการทดลองแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และพบว่ามีความเชื่อด้านสุขภาพ
หลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง ดังตารางที่ 1-4 



ตารางที่ 1 คะแนนความรู้ความเชื่อด้านสุขภาพ ด้านการรับรู้โอกาสเสี่ยงการเกิดโรคมะเร็งปากมดลูกก่อนและ
หลังการทดลอง 
คะแนนความเชื่อ         Mean              S.D.             Mean Difference           t                 p 
ก่อนทดลอง                6.21               2.81              -3.56                -14.00*           .000 
หลังทดลอง                9.77               1.69 
 

ตารางที่ 2 คะแนนความรู้ความเชื่อด้านสุขภาพ ด้านการรับรู้ความรุนแรงของโรคมะเร็งปากมดลูกก่อนและ
หลังการทดลอง 
คะแนนความเชื่อ         Mean              S.D.             Mean Difference           t                 p 
ก่อนทดลอง                7.77               3.53              -2.67                -9.10*           .000 
หลังทดลอง               10.43               1.69 
 

ตารางที่ 3 คะแนนความรู้ความเชื่อด้านสุขภาพ ด้านการรับรู้ประโยชน์ที่จะได้รับจากการตรวจคัดกรอง มะเร็ง
ปากมดลูกก่อนและหลังการทดลอง 
คะแนนความเชื่อ         Mean              S.D.             Mean Difference           t                 p 
ก่อนทดลอง                9.22               2.85              -1.91                -7.67*           .000 
หลังทดลอง               11.13               1.49 
 

ตารางที่ 4 คะแนนความรู้ความเชื่อด้านสุขภาพ ด้านการรับรู้อุปสรรคการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกก่อน
และหลังการทดลอง 
คะแนนความเชื่อ         Mean              S.D.             Mean Difference           t                 p 
ก่อนทดลอง                8.17               2.49              -2.73                -12.39*          .000 
หลังทดลอง                8.89               1.66 
 
และรูปแบบการส่งเสริมพฤติกรรมการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในสตรีอายุ 30-45 ปี ส่งผลให้สตรีอายุ 
30-45 ปี ได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกเพิ่มมากขึ้น อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
อภิปรายผล 

จากการศึกษารูปแบบการส่งเสริมพฤติกรรมการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ในสตรีอายุ 30-45 ปี  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลแสนสุข ต าบลลือ อ าเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอ านาจเจริญ ผู้ศึกษาขอ
น าเสนอประเด็นส าคัญในการอภิปรายผล ตามล าดับ ดังน้ี 

1. ความเชื่อทางด้านสุขภาพ ได้แก่ ด้านการรับรู้โอกาสเสี่ยงการเกิดโรคมะเร็งปากมดลูก, ด้านการ
รับรู้ความรุนแรงของโรคมะเร็งปากมดลูก, ด้านการรับรู้ประโยชน์ที่จะได้รับจากการตรวจคัดกรอง
มะเร็งปากมดลูก และด้านการรับรู้อุปสรรคการตรวจมะเร็งปากมดลูก 



2. การได้รับแรงสนับสนุนทางสังคม สตรีอายุ 30-45 ปี ในเขตพื้นที่รับผิดชอบโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลแสนสุข ต าบลลือ อ าเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอ านาจเจริญ 

3. การได้รับข้อมูลข่าวสาร สตรีอายุ 30-45 ปี ในเขตพื้นที่รับผิดชอบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลแสนสุข ต าบลลือ อ าเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอ านาจเจริญ 
 
 

 

1. ความเช่ือทางด้านสุขภาพ ได้แก่ ด้านการรับรู้โอกาสเสี่ยงการเกิดโรคมะเร็งปากมดลูก, ด้านการรับรู้
ความรุนแรงของโรคมะเร็งปากมดลูก, ด้านการรับรู้ประโยชน์ที่จะได้รับจากการตรวจคัดกรองมะเร็งปาก
มดลูก และด้านการรับรู้อุปสรรคการตรวจมะเร็งปากมดลูก  

1.1 ด้านการรับรู้โอกาสเสี่ยงการเกิดโรคมะเร็งปากมดลูก 
จากการศึกษา พบว่า กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่มีความเชื่อที่ถูกต้องในข้อค าถามที่ว่าผู้หญิงที่แต่งงาน

แล้วทุกคนมีโอกาสเป็นมะเร็งปากมดลูก ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ ยุภาพร  ศรีจันทร์(2548 : 44) ที่พบว่า 
ผู้หญิงที่เคยมีเพศสัมพันธ์จะมีโอกาสเป็นโรคมะเร็งปากมดลูกมากกวา่ผู้หญิงที่ไม่เคยมีเพศสมัพันธ์ ร้อยละ 87.7 
ทั้งน้ีเน่ืองจาก มะเร็งปากมดลูกเกิดจากการติดเชื้อไวรัสฮิวแมนแพปพิลโลมา หรือเอชพีวี บริเวณเพศโดยเฉพาะ
บริเวณปากมดลูก และมีความเชื่อที่ไม่ถูกต้องมากที่สุด ข้อค าถามที่ว่า การกินยาเม็ดคุมก าเนิดนานหลายปีมี
โอกาสเป็นโรคมะเร็งปากมดลูกเพิ่มมากขึ้น ทั้งน้ีเน่ืองจากประชาชนยั งไม่มีความรู้ในเร่ืองน้ีที่ชัดเจน ท าให้
ประชาชนมีความเชื่อที่ไม่ถูกต้องในเร่ืองน้ี จากการศึกษาขององค์การอนามัยโลกในหลายๆประเทศ พบว่า 
มะเร็งปากมดลูก มีความสัมพันธ์กับการรับประทานยาเม็ดคุมก าเนิด โดยความเสี่ยงในสตรีที่ใช้ยาเม็ดคุมก าเนิด
จะสูงขึ้น 1.2 เท่าและเพิ่มเป็น 1.5 เท่า ถ้ากินยาคุมก าเนิดมานานกว่า 5 ปี และเพิ่มเป็น 2 เท่า ถ้ากินยา
คุมก าเนิดนานมากกว่า 10 ปี (จตุพล ศรีสมบูรณ์ 2540 : 77)   

1.2 ด้านการรับรู้ความรุนแรงของโรคมะเร็งปากมดลูก  

จากการศึกษา พบว่า กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่มีความเชื่อที่ถูกต้องในข้อค าถามที่ว่า ผู้ป่วยมะเร็งปาก
มดลูกระยะแรกสามารถรักษาให้หายขาดได้ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ ยุภาพร ศรีจันทร์ ( 2548 : 48) 
พบว่า การไปตรวจมะเร็งปากมดลูกจะช่วยให้พบโรคมะเร็งปากมดลูกระยะเร่ิมแรกและรักษาให้หายขาดได้  
ร้อยละ 88.8 ซึ่งจากการศึกษาของประสาร วงศ์วัฒนดิลก (2540 : 74) พบว่า การรับ รู้ความรุนแรงมีคะแนน
เฉลี่ยเพิ่มขึ้นในกลุ่มทดลอง ในข้อค าถามที่ว่า ผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกระยะแรกสามารถรักษาให้หายขาดได้ แต่
ในกลุ่มเปรียบเทียบ คะแนนเฉลี่ยลดลง และในส่วนที่มีความเชื่อที่ ไม่ถูกต้องในข้อค าถามที่ว่า มะเร็งปากมดลูก
เมื่อเป็นนานๆจะสามารถลุกลามไปที่ตับและไตได้ ทั้งน้ีเน่ืองจาก ระยะของการเป็นมะเร็งปากมดลูก แบ่งเป็น 2 
ระยะ คือ 1 ระยะก่อนมะเร็งหรือก่อนลุกลาม ซึ่งในระยะน้ีผู้ป่วยจะไม่มีอาการแสดงใดๆเลย เป็นระยะแรก
สามารถรักษาให้หายขาดได้ แต่ถ้าไม่ได้รักษาหรือปล่อยให้เป็นนานๆเซลล์มะเร็งก็จะลุกลามไปยังอวัยวะอื่นๆ
อีก ได้แก่ ตับ และไต ปอด กระดูก เป็นต้น ซึ่งเรียกระยะน้ีว่าระยะลุกลาม (ปรียา กุลละวณิชย์ และ พลสันต์ 
กุลละวณิชย์ (2544 : 288)  

 



 
 
1.3 ด้านการรับรู้ประโยชน์ที่จะได้รับจากการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก  

 จากการศึกษา พบว่า กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่มีความเชื่อที่ถกูต้องในข้อค าถามที่วา่การตรวจมะเร็งปาก
มดลูกปีละคร้ังจะช่วยให้พบมะเร็งปากมดลูกได้ตั้งแต่ยังไม่เป็นมาก ซึ่งจากการศึกษาของยุภาพร ศรีจันทร์ 
(2548 : 48) พบว่า การไปตรวจมะเร็งปากมดลูกสม่ าเสมอทุกปีท าให้ไม่ต้องวิตกกังวลเกี่ยวกับโรคมะเร็งปาก
มดลูกร้อยละ 99 จากการศึกษาของ Jo Waller,Laura A.V. Marlow,Jane Wardle(2008:2) พบว่าสตรีจะ
รู้สึกกังวลถ้าผลการตรวจมะเร็งปากมดลูกออกมาผิดปกติร้อยละ 88.8 ทั้งน้ีเน่ืองจากประชาชนมีความเชื่อที่
ถูกต้องว่าการตรวจมะเร็งปากมดลูกเป็นสิ่งที่มีประโยชน์และควรท าและมีความเชื่อว่าถ้าตรวจพบมะเร็งปาก
มดลูกระยะเร่ิมแรกสามารถรักษาให้หายขาดได้ 
 1.4 ด้านการรับรู้อุปสรรคการตรวจมะเร็งปากมดลูก 
 จากการศึกษา พบว่า กลุ่มเป้าหมายมีความเชื่อที่ไม่ถูกต้องในข้อค าถามที่ว่าการตรวจมะเร็งปากมดลูก
สามารถท าได้ง่าย ไม่ยุ่งยาก ใช้เวลาตรวจไม่ถึง 10 นาที รองลงมาคือผู้หญิงส่วนใหญ่ไม่ไปตรวจมะเร็งปาก
มดลูกเพราะกลัวผลการตรวจออกมาว่าเป็นมะเร็งปากมดลูก สอดคล้องกับการศึกษ าของ Jo Waller,Laura 
A.V. Marlow,Jane Wardle(2008:2) ที่พบว่าสตรีจะรู้สึกกังวลถ้าผลการตรวจมะเร็งปากมดลูกออกมาผิดปกติ
แต่ในขณะเดียวกันก็ยังไม่เข้าใจขั้นตอนของการตรวจมะเร็งปากมดลูก คิดว่าการตรวจมะเร็งปากมดลูกน้ัน
ยุ่งยาก ใช้เวลามาก ท าให้เสียเวลาในการประกอบอาชีพ แต่ในขณะเดียวกันก็ยังกลัวว่า ถ้าตรวจแล้วผลการ
ตรวจออกมาผิดปกติจะท าให้รู้สึกกังวลและกลัวท าใจยอมรับไม่ได้ น่ันก็คือเหตุผลหน่ึงที่ท าให้ประชาชนไม่มา
ตรวจมะเร้งปากมดลูก 
 

2. การได้รับแรงสนับสนุนทางสังคม สตรีอายุ 30-45 ปี ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลแสนสุข ต าบลลือ อ าเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอ านาจเจริญ 
 จากการศึกษา พบว่า สตรีกลุ่มเป้าหมายทุกรายได้รับแรงสนับสนุนทางสังคม โดยการกระตุ้นเตือนให้
ตรวจคัดกรองโรคมะเร็งปากมดลูก โดยได้รับการกระตุ้นเตือนจากอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านทุกราย 
ซึ่งสอดคล้องกับวารุณี สุดแสวง (2551 : 55) ที่ว่าสตรีกลุ่มที่มาตรวจมะเร็งปากมดลูก ส่วนใหญ่ได้รับการ
สื่อสารทางด้านบุคคลมากที่สุด ได้แก่เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ร้อยละ 86.67 รองลงมาคืออาสาสมัครสาธารณสุข 
ร้อยละ 70.0 ควรจัดบริการสาธารณสุขเคลื่อนที่ในการให้บริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกที่บ้าน โดยใช้
เจ้าหน้าที่จากภายนอกพื้นที่ และการจัดรณรงค์ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงการเกิดโรคมะเร็งปากมดลูก
และการตรวจมะเร็งปากมดลูกให้ครอบคลุมในทุกพื้นที่โดยให้อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)เป็นผู้ด าเนินการ
หลักในการประชาสัมพันธ์ 
 

 

 

 



3. การได้รับข้อมูลข่าวสาร สตรีอายุ 30-45 ปี ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล
แสนสุข ต าบลลือ อ าเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอ านาจเจริญ 
 จากการศึกษา พบว่า สตรีกลุ่มเป้าหมายทุกรายได้รับข้อมูลข่าวสาร ร้อยละ 100 ส่วนใหญ่ได้รับจาก
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขมากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ นุชนาถ ชูเกียรติ ( 2539 : 68) พบว่าส่วนใหญ่
กลุ่มตัวอย่างได้รับข้อมูลขา่วสารจากเจ้าหน้ที่สาธารณสุขในกลุ่มทดลอง ร้อยละ 42.5 กลุ่มเปรียบเทียบร้อยละ 
74.6 ตรงกับการศึกษาของ ประสาร วงศ์วัฒนดิลก (2540 : 56) พบว่าส่วนใหญ่กลุ่มตัวอย่างได้ รับข้อมูล
ข่าวสารจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ในกลุ่มทดลองร้อยละ 35.71 กลุ่มเปรียบเทียบ ร้อยละ 40.0 และสอดคล้อง
กับการศึกษาของอ าไพ สุภาภร (2541 : 66) พบว่า ส่วนใหญ่กลุ่มตัวอย่างได้รับข้อมูลข่าวสารจากเจ้าหน้าที่
สาธารณสุข ร้อยละ 32.5 ซึ่งตรงกับการศึกษาของจีรนันท์ มงคลดี(2548 : 58) ที่พบว่า ประชาชนได้รับข้อมูล
ข่าวสารจากเจ้าหน้าที่ของรัฐ และการศึกษาของกุลธิดาพร กีฬาแปง (2548 : 48) พบว่า ประชาชนได้รับข้อมูล
ข่าวสารในเร่ืองมะเร็งปากมดลูกจากเจ้าหน้าที่ ร้อยละ 15.4 ซึ่งตรงกับการศึกษาของปาจรีย์ จันทร์เพ็ง (2541 : 
62) ที่พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ได้รับข้อมูลข่าวสารจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ร้อยละ 33.0 ทั้ง น้ี เพราะ
เจ้าหน้าที่มีความใกล้ชิดและคุ้นชินกับประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างดี เน่ืองจากระบบการปฏิบัติงานจริงของ
เจ้าหน้าที่จะมีการออกเยี่ยมบ้านและให้สุขศึกษาแก่ประชาชน 

 
ผลสรุป 
 สรุปได้ว่าปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกของสตรี ได้แก่ ความเชื่อ
ทางด้านสุขภาพที่ถูกต้อง ในด้านการรับรู้โอกาสเสี่ยงการเกิดโรคมะเร็งปากมดลูก ด้านการรับรู้ความรุนแรงของ
โรคมะเร็งปากมดลูก ด้านการรับรู้ผลประโยชน์ที่จะได้รับจากการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก และด้านการ
รับรู้อุปสรรคในการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก รวมถึงแรงสนับสนุนทางสังคม โดยได้รับการกระตุ้นเตือน
จากอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน(อสม.) การได้รับข้อมูลข่าวสารความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งปา กมดลูก
และการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ปัจจัยต่างๆเหล่าน้ีเมื่อน ามาพัฒนาให้เกิด
รูปแบบการส่งเสริมพฤติกรรมการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในสตรีอายุ 30-45 ปี และน าไปทดลองใช้ 
ส่งผลให้สตรีอายุ 30-45 ปี ได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกเพิ่มมากขึ้น แตกต่างจากก่อนทดลองอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 เน่ืองจากเหตุผลที่สตรีอายุ 30-45 ปี ไม่มาตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก คือ อายเจ้าหน้าที่ ดังน้ัน
เจ้าหน้าที่ควรมีการท างานเชิงรุกมากขึ้น โดยจัดบริการสาธารณสุขเคลื่อนที่ในการให้บริการตรวจคัดกรอง
มะเร็งปากมดลูกที่บ้าน โดยเจ้าหน้าที่จากภายนอกพื้นที่ในการให้บริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ซึ่งจะ
ช่วยแก้ปัญหาได้ 
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