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บทน า

 มะเร็งเตา้นมเป็นมะเร็งท่ีพบมากเป็นอนัดบัหน่ึงของสตรีในยคุปัจจุบนั และ
ไม่สามารถระบุปัจจยัท่ีแทจ้ริงของการเกิดโรคได ้แต่ร้อยละ 95 ของผูป่้วย
มะเร็งเตา้นมจะมาดว้ยการคล าพบกอ้นท่ีเตา้นมดว้ยตนเอง (Frank-Strombog
& Cohen,1997) ซ่ึงหากวินิจฉยัพบในระยะแรกๆ จะมีการพยากรณ์โรคอยูใ่น
ระดบัท่ีดี กระทรวงสาธารณสุขจึงก าหนดยุทธศาสตร์งานส่งเสริมสุขภาพ
และการป้องกนัโรคตามกลุ่มวยัท างานให้ “ร้อยละสตรี อายุ 30-70 ปี มีการ
ตรวจเตา้นมดว้ยตนเองไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 80” เป้าหมายใหส้ตรีมีความรู้และ
ทกัษะในการตรวจเตา้นมดว้ยตนเอง เป็นการคดักรองเบ้ืองตน้ท่ีสตรีทุกคน
สามารถท าไดแ้ละสะดวกท่ีสุดเพื่อคน้หามะเร็งเตา้นมในระยะแรก



บทน า

 ในจังหวดัระยองพบว่ามีผูป่้วยมะเร็งเตา้นมเพิ่มมากข้ึนทุกปี    โดยในปี 
2553-2555 พบจ านวน 313,373,400 รายตามล าดับ ทั้ งน้ียงัไม่มีข้อมูล
สถานการณ์การตรวจเตา้นมดว้ยตนเองในบุคลากรสตรีโรงพยาบาลระยอง 
แต่จากผลการตรวจสุขภาพประจ าปี 2553-2555 มีบุคลากรเขา้รับการตรวจ
เตา้นมโดยบุคลากรทางการแพทยเ์พียง 10.2-34.1% ของบุคลากรสตรี
ทั้งหมดเท่านั้น และพบความผิดปกติ  37.6-68.4% ของบุคลากรท่ีเขา้รับการ
ตรวจ  ถือเป็นสัดส่วนท่ีน่าวิตกกังวลมาก ผูว้ิจัยจึงศึกษาปัจจัย ท่ีมีผลต่อ
พฤติกรรมการตรวจเจา้นมดว้ยตนเองของบุคลากรสตรีในโรงพยาบาลระยอง 
เพื่อเป็นขอ้มูลพื้นฐานในการจดัท าแผนงาน/โครงการ ในการพฒันาบุคลากร
สตรี ใหมี้ความรู้ ทกัษะ ในการคดักรองมะเร็งเตา้นมดว้ยตนเองและถ่ายทอด
ความรู้สู่ประชาชนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพต่อไป



วตัถุประสงค์
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วิธีการศึกษา

เป็นการวจิยัเชิงพรรณนา สถานการณ์การเฝ้าระวงัและป้องกนั
การเกิด ตลอดจนการคดักรองมะเร็งเตา้นมดว้ยตนเอง

ประชากรเป้าหมาย คือ บุคลากรสตรีอาย ุ30-60 ปี      รพ.ระยอง
ทั้งสายวชิาชีพและทัว่ไป  จ านวน 762 คน                                                   

ตอบแบบสอบถาม และส่งกลบัมาจ านวน 541 คน                  
คิดเป็นร้อยละ 70.90   รวบรวมวเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติ   

แจกแจงความถ่ีของจ านวนและร้อยละ



ผลการศึกษา
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การตรวจเต้านมด้วยตนเอง วธีิการตรวจ
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พฤติกรรมในการตรวจเต้านม ผลการตรวจเต้านมด้วยตนเอง
ความถี่ในการตรวจ จ านวน 

(คน)
ร้อยละ

เดอืนละ 1 คร้ัง/มากกว่า 177 43.17

2 เดอืน/คร้ัง 40 9.75

3-4 เดอืน/คร้ัง 51 12.43

มากกกว่า 4 เดอืน/คร้ัง   
ไม่แน่นอน / จ าไม่ได้

104 25.36

ไม่ตอบ 38 9.26

ผลการตรวจ
จ  านวน 

(คน)
รอ้ยละ

ปกติ 268 65.36

ผิดปกติ 104 25.36

ไม่ตอบ 38 9.28

ผลการศึกษา



ระดบัความเช่ือมัน่ในการตรวจ การใหค้ าแนะน าแก่ผูอ้ื่น

ความ

เช่ือมัน่
จ  านวน(คน) รอ้ยละ

มากที่สุด 14 3.41

มาก 37 9.02

ปานกลาง 180 43.90

นอ้ย 90 21.95

ไม่เช่ือมัน่ 80 19.51

ไม่ตอบ 9 2.19

การให้

ค าแนะน า
จ  านวน(คน) รอ้ยละ

ให้

ค าแนะน า
158 29.20

ไม่ให้

ค าแนะน า
341 63.03

ไม่ตอบ 42 7.76

ผลการศึกษา



เหตผุลท่ีไม่เคยตรวจเตา้นมดว้ยตนเอง จ  านวน(คน) รอ้ยละ

ไม่มีความรูใ้นการตรวจเตา้นมดว้ยตนเอง 92 70.21

ลืม 22 16.79

ไม่มัน่ใจในการตรวจ 17 12.97

ไม่มีเวลา 13 9.92

กลวัเจอกอ้น 9 6.87

ตั้งครรภ์ 6 4.58

เห็นว่าไม่จ  าเป็น 6 4.58

ผลการศึกษา



สรุปและขอ้เสนอแนะ

   จากการวิเคราะหพ์ฤติกรรมในการตรวจเตา้นมดว้ยตนเองของ

บุคลากรสตรี อายุ 30-60 ปี โรงพยาบาลระยองน้ัน พบว่ามี

บุคลากรท่ีตรวจเตา้นมดว้ยตนเองสม า่เสมอเดือนละ 1 ครั้ง รอ้ยละ 

43.17 บุคลากรท่ีไม่เคยตรวจเตา้นมดว้ยตนเอง รอ้ยละ 24.21 

และสาเหตุท่ีไม่ตรวจเตา้นมดว้ยตนเอง เน่ืองจากไม่มีความรูใ้นการ

ตรวจเตา้นมดว้ยตนเอง รอ้ยละ 70.21/ ลืม รอ้ยละ 16.79 / ไม่

มัน่ใจในการตรวจ รอ้ยละ 12.97  และในบุคลากรท่ีตรวจเตา้นม

ดว้ยตนเองแลว้ แต่ยงัตรวจไมถู่กวธีิ รอ้ยละ 37.07



สรุปและขอ้เสนอแนะ

     ทั้งน้ีในกลุ่มท่ีตรวจเต้านมด้วยตนเองแล้วยังมีระดับความ

เช่ือมัน่ในการตรวจเตา้นมดว้ยตนเอง ระดบัมาก-มากท่ีสุดเพียง รอ้ยละ 

12.43 รวมทั้ งยังมีพฤติกรรมในการตรวจเต้านมด้วยตนเองไม่

สม า่เสมอ มีความรู ้ความเขา้ใจไม่ถูกตอ้ง ขาดความตระหนักและขาด

ทักษะในการตรวจเต้านมด้วยตนเอง จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีโรงพยาบาล

ระยองจะตอ้งมีแนวทางในการส่งเสริมสุขภาพสตรีกลุ่มน้ีใหม้ีความรูแ้ละ

ทกัษะในการตรวจเตา้นมดว้ยตนเองอยา่งถกูวิธี เพ่ือใหเ้กิดความเชื่อมัน่

ในการตรวจเตา้นม มีพฤติกรรมในการตรวจท่ีสม า่เสมอ



   เพื่อสุขภาพท่ีดีของบุคลากรอนัจะส่งผลใหเ้พิ่มประสิทธิภาพใน

การท างาน และจะไดถ่้ายทอดความรูเ้ก่ียวกบัการตรวจเตา้นมดว้ย

ตนเอง เพื่อคัดกรองโรคมะเร็งเต้านมจากบุคลากรสตรี ใน

โรงพยาบาลระยองไปสู่ครอบครัว ชุมชน ไดอ้ย่างถูกตอ้งและเป็น

แบบอยา่งท่ีดีแก่ประชาชนต่อไป

สรุปและขอ้เสนอแนะ



งานวิจยัฉบบัน้ีส  าเร็จไดด้ว้ยความกรุณาและการสนบัสนุนอยา่งดียิง่จาก

  แพทยห์ญิงอญัชนา ปาลสุทธ์ิ นายแพทยเ์ช่ียวชาญ (ก.เวชกรรมสงัคม)

  นายแพทยป์ระสิทธ์ิ  ทองสดายุ  นายแพทยช์ านาญการพิเศษ 

                                                  (ก.ศลัยกรรม)

  คุณศนัยส์นีย ์     ยุวาพฒัน ์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ (IC)

  คุณเสาวนีย ์   อุ่ยตระกูล พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ 

                                                  (ก.เวชกรรมสงัคม)

  นายแพทยสุ์นทร  เหรียญภูมิการกิจ  นายแพทยช์ านาญการพิเศษ 

                   (ก.อาชีวเวชกรรม) และเจา้หนา้ท่ี

และขอขอบพระคุณบุคลากรสตรี โรงพยาบาลระยองทุกท่าน ท่ีไดเ้สียสละ

เวลาใหข้อ้มูลและมีส่วนรว่มท าใหง้านวิจยัน้ีส  าเร็จลงได้



และขณะน้ีอยูร่ะหว่างศึกษาวิจยั

เรือ่งผลของโปรแกรมการส่งเสรมิการตรวจเตา้นมดว้ยตนเองตอ่

ความรู ้ความเช่ือดา้นสุขภาพ การรบัรู ้สมรรถนะตนเองและ

พฤตกิรรมการตรวจเตา้นมดว้ยตนเอง ในบุคลากรสตรี อายุ 

30-60 ปี รพ.ระยอง 

หวงัเป็นอยา่งยิง่ว่าคงไดร้บัความรว่มมือดว้ยดีตอ่ไป




