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นางวิชุมา  แท่งทอง 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต  

 สาขาสาธารณสุขชุมชน  

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้ารับการคัดกรองมะเร็ง
ปากมดลูกของสตรีในอ าเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล 
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1. บทน า 
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ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา  

 สถานการณ์
โรคมะเร็ง 

 โรคมะเร็ง เป็นสาเหตุการตายอันดับ 1 ของประเทศไทย 
ปี 2554 ผู้เสียชีวิต 61,082 คน เท่ากับ 95.2 ต่อแสนประชากร  

ผู้หญิงเสียชีวิต  -> มะเร็งตับ หลอดลม เต้านมและ 
                       มะเร็งปากมดลูก ตามล าดับ 

โรคมะเร็ง เป็นปัญหาสาธารณสุขของโลก 
ปี 2551 ผู้เสียชีวิต 7.6 ล้านคน ผู้ป่วยรายใหม่ 12.5 ล้านคน 
ผู้ป่วยชาย-> โรคมะเร็งปอด ผู้หญิง-> โรคมะเร็งเต้านม 
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คัดกรอง (3)  

• ปี 2548 – 2552  69.20  พบผิดปกติ ร้อยละ  1.15 
• ปี 2553 – 2555  55.68  พบผิดปกติ ร้อยละ  1.30 

สถาบันมะเร็งแห่งชาติและส านักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ  จึงจัดท าโครงการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกฟรี 
เพ่ือค้นหาผู้ที่มีผลการตรวจผิดปกติให้ได้รับการรักษา

อย่างเหมาะสมและทันท่วงที  

มะเร็งปากมดลูก -> สามารถลดการเพ่ิมของผู้ป่วย
โรคมะเร็งปากมดลูก  รายใหม่ได้ ถ้าตรวจพบความ

ผิดปกติตั้งแต่ระยะแรกที่ยังไม่กลายเป็นมะเร็ง  คัดกรอง 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา (ต่อ)  
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คัดกรอง   

• จ.สตูล 15.38, 23.26, 12.25  และ 11.12  (23,680/289) 1.22     
• อ.ทุ่งหว้า 29.73 , 17.80, 16.90 และ 11.64  (2,348/36)  1.53   

จังหวัดสตูลได้ด าเนินการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกโดยก าหนดให้       
ทุกสถานบริการคดักรองใหไ้ด้ร้อยละ 20 ต่อปี                                  

และคัดกรองให้ครอบคลุมร้อยละ 80 ภายในปีงบประมาณ 2557 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา (ต่อ)  
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จากการคัดกรอง จ.สตูล พบสตรีที่มีความผิดปกติ 289 คน  
ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่า เป็นมะเร็งปากมดลูก 43 คน  

อยู่ในอ.ทุ่งหว้ามากที่สุด 12 คน คิดเป็นร้อยละ 27.91 

คัดกรองได้มาก 
อาจพบสตรีที่มี
ความผิดปกติ

ได้เร็ว 

รักษาได้
ทันเวลา 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา (ต่อ)  
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วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อศึกษาความสัมพันธ ์
ของปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยการรับรู้  
อิทธิพลระหว่างบุคคล และอิทธิพล
ของสถานการณ์ กับการตัดสินใจเข้า
รับการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกของ
สตรีใน อ าเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล 

2. เพื่อเปรียบเทียบ  

ปัจจัยการรับรู้  อิทธิพล
ระหว่างบุคคล และอิทธิพลของ
สถานการณ์ ระหว่างสตรีที่เข้า

รับการคัดกรองมะเร็งปาก
มดลูก กับ สตรีที่ไม่เข้ารับการ
คัดกรองมะเร็งปากมดลูก ใน
อ าเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล  

สมมติฐาน 

1. ปัจจัยส่วนบุคคล 

2. ปัจจัยด้านการรับรู้ 

3. ปัจจัยด้านอิทธิพลระหว่างบุคคลและอิทธพิลของ
สถานการณ ์

มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเข้ารับการคัดกรอง
มะเร็งปากมดลูก 

4.สตรีที่เข้ารับ กับ สตรีที่ไม่เข้ารับการคัดกรองมะเร็งปาก
มดลูก มีปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้ารับการคัด

กรองมะเร็งปากมดลูกแตกต่างกัน 
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ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากร  

สตรีที่มีอายุ 30-60ปี  
อาศัยอยูใ่นอ.ทุ่งหว้า จ.สตูล 
ช่วงปีงบประมาณ 2553–2556 
จ านวน 3,564 คน  

กลุ่มตัวอย่าง  ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างโดย
ค านวณจากสูตรยามาเน่  360 คน สัดส่วนที่
ได้ คือ 10 ต่อ 1 คน แบ่งเป็น 2 กลุ่ม 
- สตรีที่เข้ารับการคัดกรอง 237 คน 

- สตรีที่ไม่เข้ารับการคัดกรอง 123 คน 
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ขอบเขตตัวแปร 

 อายุ  ศาสนา  สถานภาพ
สมรส  ระดับการศึกษา  
รายได้   จ านวนบุตร  

วิธีการคุมก าเนิด   

การมีญาต,ิ เพื่อนบ้านป่วย
ด้วยโรคมะเร็งปากมดลูก  
การได้รับข้อมูลข่าวสาร
เรื่องโรคมะเร็งปากมดลูก 

การรับรู้ประโยชน์ของ 

การรับรู้อุปสรรค  

การรับรู้สมรรถนะของ
ตนเองในการคัดกรอง

มะเร็งปาก  

ปัจจัยด้านอิทธิพลของ
ความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคล 

ปัจจัยด้านอิทธิพลของ
สถานการณ์ 

ปัจจัยด้านการรับรู ้ปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยด้านอิทธิพล 
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ขอบเขตตัวแปร 

• สตรีที่เข้ารับการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก 
• สตรีที่ไม่เข้ารับการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก 

การตัดสินใจเข้ารับการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกของ 
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วิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) 

ประยุกต์ใชแ้บบจ าลองการส่งเสริมสุขภาพของเพนเดอร์  

โดยหยิบมา 3 ปัจจัย เพื่อใช้ในการศึกษาครั้งนี้ 

ปัจจัยด้านการรับรู้ 

ปัจจัยด้านอิทธิพลของความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล  

ปัจจัยด้านอิทธิพลของสถานการณ์ 

ขอบเขตเนื้อหา 
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การคัดกรองมะเร็งปากมดลูก หมายถึง การตรวจภายใน เพื่อหาความผิดปกติบริเวณปากมดลูกด้วย
วิธีเซลล์วิทยา (Pap Smear Cytology) หรือวิธีการใช้น้ าส้มสายชู หรือ Visual Inspection 
with Acetic acid (VIA) จากโรงพยาบาลทุ่งหว้า หรือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลใน
อ าเภอทุ่งหว้า แต่ในกรณีที่ไม่ได้คัดกรองในอ าเภอทุ่งหว้า ต้องมีผลการตรวจมาแสดง 

สตรี หมายถึง สตรี ที่มีอายุ 30 - 60 ปี ที่อาศัยอยู่ในอ าเภอทุ่งหว้า ในช่วงปีงบประมาณ 
2553 – 2556 ( ตุลาคม 2555 – กันยายน 2556 ) โดยแบ่งสตรีออกเป็น 2 กลุ่ม  

 1. สตรีที่เข้ารับการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก  หมายถึง สตรีที่ตัดสินใจไปรับการคัด
กรองมะเร็งปากมดลูก 1 ครั้งในช่วง ปีงบประมาณ 2553 – 2556  

  2. สตรีที่ไม่เข้ารับการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก  หมายถึง สตรีที่ตัดสินใจไม่ไปรับ
การคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในช่วง ปีงบประมาณ 2553 - 2556 ทั้งๆที่ได้
รับทราบข้อมูลก าหนดการ การให้บริการคัดกรอง จากเจ้าหน้าที่ อสม. แผ่น
ป้ายประกาศ และหนังสือเชิญ 
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การรับรู้ประโยชน์ของการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก หมายถึง ความรู้สึกหรือ
คาดหวังว่าจะได้รับสิ่งที่ดี หรือมีคุณค่าจากการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก เช่น 
ตนเองมีสุขภาพดีขึ้น ไม่ป่วยเป็นมะเร็งปากมดลูก 

การรับรู้อุปสรรคต่อการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก หมายถึง ความรู้สึกหรือการ
คาดการณ์ล่วงหน้าถึงสิ่งขัดขวางที่จะท าให้ไม่สามารถเข้าคัดกรองมะเร็งปาก
มดลูกได้ เช่น ความขี้เกียจ ความไม่รู้ ไม่มีเวลา ไม่พอใจ เข้าใจผิด ค่าใช้จ่าย 
ไม่สะดวก สภาพอากาศ  

การรับรู้สมรรถนะของตนเองในการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก หมายถึง 
ความเชื่อมั่นว่าตนเองสามารถไปรับการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกได้ 
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อิทธิพลระหว่างบุคคล  หมายถึง  ความรู้สึกหรือพฤติกรรมของคนอื่น ที่มีผลต่อการ
เข้าคัดกรองมะเร็งปากมดลูกของสตรี  เช่น  ทันคติที่มีต่อผู้ให้บริการ  ความ
คาดหวังของสังคม(เพ่ือน เพ่ือนบ้าน ผู้น าศาสนา)  การสนับสนุนของคนใน

ครอบครัว  การเห็นแบบอย่าง และการได้รับข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางต่างๆ  

อิทธิพลของสถานการณ์  หมายถึง สถานการณ์ หรือบริบท ที่มีผลต่อการเข้าคัด
กรองมะเร็งปากมดลูก เช่น อาการและการเจ็บป่วย ความสะดวกในการเข้าคัด

กรอง ความคุ้นเคยกับสถานที่และเจ้าหน้าที่ ความพึงพอใจในประโยชน์ที่จะ
ได้รับจากการเข้ารับการตรวจคัดกรอง 
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ใช้เป็นแนวทางในการด าเนินกิจกรรมเพื่อให้สตรี
ไปรับการตรวจมะเร็งปากมดลูกได้ตามตัวชี้วัด 

ท าให้ทราบปัจจัยที่มีผลกับการตัดสินใจเข้ารับ
การคัดกรองมะเร็งปากมดลูกของสตรีใน  อ าเภอ
ทุ่งหว้า  จังหวัดสตูล 
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2. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
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1. บริบทอ าเภอทุ่งหว้า   

- ลักษณะภูมิประเทศ  

- ลักษณะทางสังคม วัฒนธรรม 

- ลักษณะทางเศรษฐกิจ 

2. ความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งปากมดลูก 

-สาเหตุ -อาการและอาการแสดง 

-การวินิจฉัย -การคัดกรอง 

-การป้องกัน -การรักษา 
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แบบจ าลองการส่งเสริมสุขภาพ 

-พฤติกรรมสุขภาพและการส่งเสริมสุขภาพ 

-ความเป็นมาของแบบจ าลองการส่งเสริมสุขภาพ 

-แบบจ าลองการส่งเสริมสุขภาพของเพนเดอร์ 

ทฤษฎีการรับรู้ 

-ความหมายการรับรู้ 

-องค์ประกอบการรับรู้ 

-ขั้นตอนกระบวนการรับรู้ 

-ความส าคัญการรับรู้ 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
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3. วิธีด าเนินการวิจัย 
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ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

        ประชากร สตรีที่มี
อายุ 30-60ปี ที่อาศัยอยู่ใน    
อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล ในช่วง
ปีงบประมาณ 2553 – 2556 
จ านวน 3,564 คน  

    1.กลุ่มตัวอย่างแบบสอบถาม 
 
2. กลุ่มตัวอย่าง Focus Group  
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สถานบริการ
สาธารณสุข 

จ านวนสตรีที่ 
เข้ารับการคัดกรอง 
มะเร็งปากมดลูก 

จ านวนสตรีที่ 
ไม่เข้ารับการคัดกรอง 

มะเร็งปากมดลูก 

จ านวนตัวอย่างสตรีที่ 
เข้ารับการคัดกรอง 
มะเร็งปากมดลูก 

จ านวนตัวอย่างสตรีที่ 
ไม่เข้ารับการคัดกรอง 

มะเร็งปากมดลูก 

รพ.สต.ทุ่งบุหลัง 256 111 26 11 
รพ.สต.บ้านวังตง 342 230 35 23 

รพ.สต.บ้านทุ่งดินลุ่ม 234 111 24 11 
รพ.สต.ขอนคลาน 232 143 23 14 

รพ.สต.บ้านเขาแดง 132 142 13 14 
รพ.สต.บ้านนาทอน 554 236 56 24 
รพ.สต.บ้านคีรีวง 172 108 17 11 

รพ.ทุ่งหว้า 426 135 43 14 
รวม 2,348 1,216 237 123 

สัดส่วน  

10 ต่อ 1  

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
1.กลุ่มตัวอย่างแบบสอบถาม 
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      เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง 
(Purposive Sampling)  30 คน จากกลุ่มตัวอย่าง 
360 คน สัดส่วน 12 ต่อ 1 

- สตรีที่เข้ารับการคัดกรอง 20 คน 

- สตรีที่ไม่เข้ารับการคัดกรอง 10 คน 

เลือก โดยวิธีจับคู่ (Matching)  เช่น  อายุต่างกันไม่
เกิน 2 ปี  มีสถานภาพ และระดับการศึกษาไม่
แตกต่างกัน  อ่านออกเขียนได้  และยินดีเข้าร่วม 
Focus Group  

กลุ่มตัวอย่าง
Focus 
Group  

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
2.กลุ่มตัวอย่าง Focus Group 
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•ปัจจัยส่วนบุคคล 

• ปัจจัยด้านการรับรู้ 

ข้อมูลทั่วไป เป็นข้อค าถามเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบ จ านวน 10 ข้อ  
ได้แก่ อายุ ศาสนา สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา รายได้ จ านวนบุตร 
วิธีการคุมก าเนิด การมีญาติ การมีเพื่อนบ้านหรือคนรู้จักป่วยด้วย 
โรคมะเร็งปากมดลูก และการได้รับข้อมูลข่าวสารเรื่องโรคมะเร็งปากมดลูก 

การรับรู้ประโยชน์ของการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก      จ านวน 7 ข้อ  
การรับรู้อุปสรรคต่อการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก         จ านวน 9 ข้อ 
การรับรู้สมรรถนะของตนเองในการคัดกรองมะเร็งปาก   จ านวน 4 ข้อ 
ลักษณะข้อค าถาม ตอบ ใช่ ไม่ใช่ ตอบถูกให้ 1 ตอบผิดให้ 0 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
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อิทธิพลระหว่างบุคคล   จ านวน 9 ข้อ 
อิทธิพลของสถานการณ์   จ านวน 8 ข้อ 
ลักษณะของข้อค าถาม มีค าตอบให้เลือกเป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า 
 (Rating Scale) 5 ระดับ 

ลักษณะค าถามเป็นปลายเปิด เป็นข้อค าถามส่วนของปัญหาอุปสรรค 
ที่สตรีไม่เข้ารับการคัดกรอง และข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทาง 
ให้สตรีกลุ่มเป้าหมายมารับการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกมากขึ้น  

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

• ปัจจัยด้านอิทธิพล 

• ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
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1. ท่านมีความคิด
เห็นอย่างไรกับ
โรคมะเร็งปาก
มดลูกในปัจจุบัน 
เพราะอะไร 

2. ท่านคิดอย่างไร
ต่อวิธีการตรวจคัด
กรองโรคมะเร็ง
ปากมดลูกใน
ปัจจุบัน เพราะ
อะไรจึงคิดเช่นนั้น 

3. ท่านคิดว่าอะไร
เป็นเหตุผลจูงใจที่
ท าให้สตรีเข้ารับ
การตรวจคัดกรอง
โรคมะเร็งปาก
มดลูก 

ใช้สัมภาษณ์ แบบสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) มี 7 ข้อค าถาม  

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

4. ท่านคิดว่าอะไร
เป็น สาเหตุให้สตรี
ไม่เข้ารับการตรวจ
คัดกรองโรคมะเร็ง
ปากมดลูก เพราะ

เหตุใดจึงคิดเช่นนั้น 
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5. ท่านคิดว่าจะมีวิธี
ใดบ้างที่จะท าให้
สตรีได้รับข้อมูล
เรื่องโรคมะเร็งปาก
มดลูก เพราะอะไร 

6. ท่านคิดว่าการให้
ความรู้จากผู้ที่เคย
เข้ารับการคัดกรอง
จะท าให้สตรีเข้ารับ
การคัดกรองมากขึ้น
หรือไม่ อย่างไร 

7. ท่านคิดว่าการ
กระตุ้นจากผู้น า
ทางศาสนา จะท า
ให้สตรีเข้ารับการ
คัดกรองมากขึ้น
หรือไม่ เพราะอะไร
จึงคิดเช่นนั้น 

ใช้สัมภาษณ์ แบบสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) มี 7 ข้อค าถาม  

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
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ระดับการรับรู้โดยรวม   คะแนน >10 รับรู้ดี ,  คะแนนน้อยกว่าหรือเท่ากับ 10 รับรู้ไม่ด ี
การรับรู้ประโยชน์ของการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก 7 ข้อ 
        คะแนน >4 รับรู้ดี ,  คะแนนน้อยกว่าหรือเท่ากับ 4 รับรู้ไม่ดี  
 การรับรู้อุปสรรคต่อการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก 9 ข้อ 
        คะแนน >5 รับรู้ดี ,  คะแนนน้อยกว่าหรือเท่ากับ 5 รับรู้ไม่ด ี
การรับรู้สมรรถนะของตนเองในการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก มีข้อค าถามทั้งหมด 4 ข้อ 
        คะแนน >2 รับรู้ดี ,  คะแนนน้อยกว่าหรือเท่ากับ 2 รับรู้ไม่ด ี

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

• ปัจจัยด้านการรับรู้ 

ปัจจัยด้านการรับรู้ จ านวน 20 ข้อ มีค่าต่ าสุด 0 และมีค่าสูงสุด 20 คะแนน 
ก าหนดเกณฑ์การแปลผลคะแนน ระดับการรับรู้ ออกเป็น 2 ระดับ ได้แก่  
รับรู้ระดับดี และรับรู้ระดับไม่ดี  
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

อิทธิพลระหว่างบุคคล   จ านวน 9 ข้อ 
อิทธิพลของสถานการณ์   จ านวน 8 ข้อ 
แปลคะแนนระดับอิทธิพลระหว่างบุคคล และอิทธิพลสถานการณ์ 
ออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ สูง ปานกลาง ต่ า 

• ปัจจัยด้านอิทธิพล 
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การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือ 

1. ศึกษาเอกสาร ต ารา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อวิเคราะห์เนื้อหา 
    ตามวัตถุประสงค ์
2. ก าหนดขอบเขตของค าถามแล้วสร้างแบบสอบถาม 
3. น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเสนอคณะกรรมการผู้ควบคุมตรวจสอบ 
   ความถูกต้องและรับข้อเสนอแนะมาปรับปรุงแก้ไข 
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การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือ 

• ข้อค าถามส่วนที่ 2  22 ข้อ น าไปใช้ได้ 20 ข้อ  
• ข้อค าถามส่วนที่ 3 18 ข้อ น าไปใช้ได้ 17 ข้อ 
• ข้อค าถามจากแบบสัมภาษณ์ ปรับปรุงค าถามให้มี

ส านวนภาษาที่ถูกต้องจ านวน 3 ข้อ 
• ดัชนีความสอดคล้องที่ได้เท่ากับ 0.67–1.00  

น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นให้
ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน 

ตรวจสอบ หาดัชนีความสอดคล้อง 
(IOC) แล้วปรับปรุงแก้ไขความ

สมบูรณ์ตามข้อเสนอแนะ 

• ส่วนที2่ปัจจัยด้านการรับรู้ ใช้สูตร KR-20 
• ค่าความเชื่อมั่นปัจจัยด้านการรับรู้ = 0.7911 
• ส่วนที3่ปัจจัยอิทธิพลใช้ Alpha Coefficient Reliability 

• ค่าความเชื่อมั่นของปัจจัยด้านอิทธิพล= 0.8581 

น าแบบสอบถามที่ปรับปรุง
แก้ไขแล้วไปทดลองใช้ (Try 
Out) 30 คน แล้วน าไปหา

ความเชื่อมั่น 
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1. ประสานงานโดยการขอหนังสือผ่านบณัฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา 
ถึงส านักงานสาธารณสุขอ าเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล เพื่อขออนุญาตและขอความ
ร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

2. ผู้วิจัยชี้แจงวัตถุประสงค์ของการวิจัย วิธีการ และขั้นตอนการเกบ็ข้อมูลแก่
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่ถูกต้อง ตรงกับความเป็นจริงมากที่สุด 

 

 
 
 

วิธีการรวบรวมข้อมูล 
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3. ด าเนินการเก็บข้อมูลแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง ในสตรีที่เข้ารับการ
คัดกรองมะเร็งปากมดลูก จ านวน 237 คน และสตรีที่ยงัไม่เข้ารับการคัด
กรองมะเร็งปากมดลูก จ านวน 123 คน  

วิธีการรวบรวมข้อมูล (ต่อ) 
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4. ด าเนินการเก็บข้อมูลแบบสัมภาษณ์จากการสนทนากลุ่ม Focus Group     

   - สตรีที่เข้ารับการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก จ านวน 20 คน 

วิธีการรวบรวมข้อมูล (ต่อ) 
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4. ด าเนินการเก็บข้อมูลแบบสัมภาษณ์จากการสนทนากลุ่ม Focus Group    

    - สตรีที่ยังไม่เข้ารบัการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก จ านวน 10 คน  

  

 

วิธีการรวบรวมข้อมูล (ต่อ) 
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 1. ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล วิเคราะห์ด้วยสถิติร้อยละ  

2. ข้อมูลปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเข้ารับการคัดกรองมะเร็งปาก
มดลูก วิเคราะห์ด้วยสถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 3. ทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล  ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการ
ตัดสินใจเข้ารับการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ด้วยสถิต ิChi- Square 

  4. เปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้ารับการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
ระหว่างสตรีที่เข้ารับการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก กับ สตรีที่ไม่เข้ารับการคัดกรอง
มะเร็งปากมดลูก ด้วยสถิติ t- test 

วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 
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4. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
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Contents 

1. ปัจจัยส่วนบุคคล 

 2. ปัจจัยด้านการรับรู้ 

 3. ปัจจัยด้านอิทธิพล 

4. ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

5. ทดสอบสมมติฐาน 

4. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 6. ข้อมูลแบบสัมภาษณ์สนทนากลุ่ม 
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ปัจจัยส่วนบุคคล 

55.27 
43.04 

1.69 อายุเฉลี่ย 43.76 

     อายุ 30–44 ปี 

     อายุ 45–59 ปี 

     อายุ 60 ปีขึ้นไป 

59.35 

37.4 

3.25 อายุเฉลี่ย 42.23 

     อายุ 30–44 ปี 

     อายุ 45–59 ปี 

     อายุ 60 ปีขึ้นไป 

กลุ่มสตรีที่เข้ารับการคัดกรอง กลุ่มสตรีที่ไม่เข้ารับการคัดกรอง 
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ปัจจัยส่วนบุคคล 

กลุ่มสตรีที่เข้ารับการคัดกรอง กลุ่มสตรีที่ไม่เข้ารับการคัดกรอง 
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ปัจจัยส่วนบุคคล 

กลุ่มสตรีที่เข้ารับการคัดกรอง กลุ่มสตรีที่ไม่เข้ารับการคัดกรอง 
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ปัจจัยส่วนบุคคล 

กลุ่มสตรีที่เข้ารับการคัดกรอง กลุ่มสตรีที่ไม่เข้ารับการคัดกรอง 
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ปัจจัยส่วนบุคคล 

กลุ่มสตรีที่เข้ารับการคัดกรอง กลุ่มสตรีที่ไม่เข้ารับการคัดกรอง 
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ต่ ากว่า 5,000  
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ปัจจัยส่วนบุคคล 

กลุ่มสตรีที่เข้ารับการคัดกรอง กลุ่มสตรีที่ไม่เข้ารับการคัดกรอง 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

. . 
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44.73 39.02 

3.38 2.44 

มากกว่า 5 คน  
3 – 4 คน 
1 – 2 คน 
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ปัจจัยส่วนบุคคล 

กลุ่มสตรีที่เข้ารับการคัดกรอง กลุ่มสตรีที่ไม่เข้ารับการคัดกรอง 

43.88 

49.37 

6.75 อายุเฉลี่ย 21.74 

     ต่ ากว่า 20 ปี 

     20 - 30 ปี 

     31 ปีขึ้นไป 
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     31 ปีขึ้นไป 
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ปัจจัยส่วนบุคคล 

กลุ่มสตรีที่เข้ารับการคัดกรอง กลุ่มสตรีที่ไม่เข้ารับการคัดกรอง 
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ปัจจัยส่วนบุคคล 

กลุ่มสตรีที่เข้ารับการคัดกรอง กลุ่มสตรีที่ไม่เข้ารับการคัดกรอง 
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ปัจจัยส่วนบุคคล 

กลุ่มสตรีที่เข้ารับการคัดกรอง กลุ่มสตรีที่ไม่เข้ารับการคัดกรอง 
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82.28 

24.89 36.29 

1.69 

ได้รับข้อมูลข่าวสาร 
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85.37 

17.89 32.52 
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ได้รับข้อมูลข่าวสาร 

เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข 

อสม. 

แผ่นพับ/โปสเตอร์/ไวนิล 

วิทย/ุโทรทัศน์ 

อ่ืนๆ 
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ปัจจัยด้านการรับรู้   

กลุ่มสตรีที่เข้ารับการคัดกรอง กลุ่มสตรีที่ไม่เข้ารับการคัดกรอง 
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ปัจจัยด้านการรับรู้   
การรับรู้ประโยขน์รายข้อ 
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ปัจจัยด้านอิทธิพล 

กลุ่มสตรีที่เข้ารับการคัดกรอง กลุ่มสตรีที่ไม่เข้ารับการคัดกรอง 
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20%

40%

60%

80%

100%

45.15 
30.8 

69.62 

54.43 
64.56 

28.69 

0.42 4.64 1.69 

ระดับต่ า  

ระดับปานกลาง  

ระดับสูง 
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60%

80%
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22.76 18.7 

46.34 

77.24 76.42 

52.85 

0 4.88 0.81 

ระดับต่ า  

ระดับปานกลาง  

ระดับสูง 
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ปัจจัยด้านอิทธิพล 
อิทธิพลระหว่างบุคคลรายขอ้ 

ข้อ ข้อค าถาม 

สถานการณ์ข้างล่างมีผลต่อการตัดสนิใจเข้ารับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลกูเพียงใด 

1 ญาติใกล้ชิดป่วยเป็นโรคมะเร็งปากมดลูก 

2 เพื่อนบ้านเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งปากมดลูก 

3 เพื่อนสนิทได้รับความเจ็บปวดและทรุดโทรมอย่างมากจากการให้คโีมเพื่อรักษาโรคมะเร็งปากมดลูก 

4 สามีกระตุ้นและแนะน าให้ไปตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก 

5 ญาติเชิญชวนให้ไปตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก 

6 ผู้น าศาสนาจัดกิจกรรมกระตุ้นเพ่ือให้เข้ารับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก 

7 เจ้าหน้าท่ีประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับประโยชน์การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก 

8 การรับรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและความรุนแรงของโรคจากสื่อโทรทัศน์/วิทย ุ

9 การรับรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและความรุนแรงของโรคจากสื่อสิ่งพิมพ์ เช่น แผ่น

พับ โปสเตอร์ ไวนิล 
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ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

กลุ่มสตรีที่เข้ารับการคัดกรอง กลุ่มสตรีที่ไม่เข้ารับการคัดกรอง 

13.08 

24.47 

52.32 

3.38 

ปัญหา อุปสรรค 

30.08 

20.33 53.66 

4.88 

ปัญหา อุปสรรค 

ไม่มีเวลา 

ไม่มั่นใจใน
กระบวนการตรวจ 
ความวิตกกังวลหลัง
การทราบผลตรวจ 
อื่นๆ  
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ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

กลุ่มสตรีที่เข้ารับการคัดกรอง กลุ่มสตรีที่ไม่เข้ารับการคัดกรอง 

41.77 

35.44 36.71 

49.37 

4.22 

ข้อเสนอแนะ  
37.4 

28.46 27.64 

39.02 

0 

ข้อเสนอแนะ  

คัดกรองในหมู่บ้าน 

ให้ของท่ีระลึก 

จนท.ไม่ควรใกล้ชิดและสนิท 

ให้ความรู้ไม่ขัดต่อหลักศาสนา 

อ่ืนๆ 
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ทดสอบสมมติฐาน 

 ทดสอบ
ความสัมพันธ์
ตามสมมติฐาน 

 
เปรียบเทียบ ปัจจัยการรับรู้  อิทธิพลระหว่างบุคคล และ
อิทธิพลของสถานการณ์ ระหว่างสตรีที่เข้ารับการคัดกรอง
มะเร็งปากมดลูก กับ สตรีที่ไม่เข้ารับการคัดกรองมะเร็งปาก
มดลูก 

ความสัมพันธข์องปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยการรับรู้  อิทธิพล
ระหว่างบุคคล และอิทธิพลของสถานการณ์ กับการตัดสินใจ
เข้ารับการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก  

1 2 3 

4 
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จากการทดสอบ
ความสัมพันธ์ระหว่าง
ปัจจัยส่วนบุคคลกับ
การตัดสินใจเข้ารับ
การคัดกรองมะเร็ง
ปากมดลูกของสตรี

กลุ่มเป้าหมาย 

ไม่มคีวามสัมพันธ์กับการตัดสินใจเข้ารับการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก  

การเจ็บป่วยของ
ญาติและเพื่อน

บ้านด้วย
โรคมะเร็งปาก

มดลูก 

อายุ ศาสนา 
สถานภาพสมรส 
ระดับการศึกษา 

รายได้ จ านวนบุตร 
อายุตอนมีบุตรคน
แรก การคุมก าเนิด  

การได้รับข้อมูล
ข่าวสาร  

ทดสอบสมมติฐาน 

ปัจจัยส่วนบุคคล มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเข้ารับการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก  
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ทดสอบสมมติฐาน 

ปัจจัยด้านการรับรู้ 

การตัดสินใจเข้ารับการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก 

X2 Cramer’s V 
กลุ่มเข้ารับการ 

คัดกรอง 
(n=237) 

กลุ่มไม่เข้ารับการคัด
กรอง 

(n=123) 
จ านวน (ร้อยละ) จ านวน (ร้อยละ) 

การรับรู้โดยรวม 23.898** .258 

     ระดับดี (>10คะแนน) 226(95.36) 97(78.86) 
     ระดับไม่ดี ( 10คะแนน) 11(4.64) 26(21.14) 
การรับรู้ประโยชน์ของการคัดกรองมะเร็ง
ปากมดลูก       

4.830* .116 

     ระดับดี (>4คะแนน) 89(37.55) 61(49.59) 
     ระดับไม่ดี ( 4คะแนน) 148(62.45) 62(50.41) 
การรับรู้อุปสรรคต่อการคัดกรองมะเร็งปาก
มดลูก          

13.893** .196 

     ระดับดี (>5คะแนน) 210(88.61) 90(73.17) 
     ระดับไม่ดี ( 5คะแนน) 27(11.39) 33(26.83) 
การรับรู้สมรรถนะของตนเองในการคัด
กรองมะเร็งปาก 

21.514** .244 

     ระดับดี (>2คะแนน) 204(86.08) 80(65.04) 
     ระดับไม่ดี ( 2คะแนน) 33(13.92) 43(34.96) 

 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านการรับรู้ กับการตัดสินใจเข้ารับการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ของสตรีกลุ่มเป้าหมาย  
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ทดสอบสมมติฐาน 
ปัจจัยด้านการรับรู้ การรับรู้ประโยชน์ของการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก  
การรับรู้อุปสรรคของการคัดกรองมะเรง็ปากมดลูก และการรับรู้สมรรถนะ 
ของตนเองในการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกบุคคล  มีความสัมพันธ์กับ 
การตัดสินใจเข้ารับการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก  

การรับรู้
โดยรวม 

มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเข้ารับการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก  

การรับรู้
อุปสรรคของ
การคัดกรอง
มะเร็งปาก

มดลูก 

การรับรู้ประโยชน์
ของการคัดกรอง
มะเร็งปากมดลูก 

การรับรู้
สมรรถนะของ
ตนเองในการคัด
กรองมะเร็งปาก
มดลูกบุคคล 
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ทดสอบสมมติฐาน 

ปัจจัยด้านอิทธิพล 

การตัดสินใจเข้ารับการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก 

X2 Cramer’s V 
กลุ่มเข้ารับการ 

คัดกรอง 
(n=237) 

กลุ่มไม่เข้ารับการคัด
กรอง 

(n=123) 
จ านวน (ร้อยละ) จ านวน (ร้อยละ) 

ระดับอิทธิพลโดยรวม 18.106** .224 

     ระดับสูง (57-85คะแนน) 107(45.15) 28(22.76) 
     ระดับปานกลาง (29-56คะแนน) 129(54.43) 95(77.24) 
     ระดับต่ า (1-28คะแนน) 1(0.42) 0(0.00) 
ระดับอิทธิพลบุคคลต่อการคัดกรองมะเร็ง
ปากมดลูก 

6.119* .130 

     ระดับสูง (31-45คะแนน) 73(30.80) 23(18.70) 
     ระดับปานกลาง (16-30คะแนน) 153(64.56) 94(76.42) 
     ระดับต่ า (1-15คะแนน) 11(4.64) 6(4.88) 
ระดับอิทธิพลสถานการณ์ต่อการคัดกรอง
มะเร็งปากมดลูก         

20.349** 
 

.238 

     ระดับสูง (27-40คะแนน) 165(69.62) 57(46.34) 
     ระดับปานกลาง (14-26คะแนน) 68(28.69) 65(52.85) 
     ระดับต่ า (1-13คะแนน) 4(1.69) 1(0.81) 

ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านอิทธิพลกับการตัดสินใจเข้ารับการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกของสตรีกลุ่มเป้าหมาย  



LOGO 

ทดสอบสมมติฐาน 

ปัจจัยด้านอิทธิพลระหว่างบุคคล และอิทธิพลของสถานการณ์ มีความสัมพันธ์กับ 
การตัดสินใจเข้ารับการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก  

มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเข้ารับการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก  

ระดับอิทธิพล
บุคคลต่อการ
คัดกรองมะเร็ง

ปากมดลูก 

ระดับอิทธิพล
โดยรวม 

ระดับอิทธิพล
สถานการณ์ต่อ
การคัดกรอง
มะเร็งปาก

มดลูก 
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ทดสอบสมมติฐาน 

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจ
เข้ารับการคัดกรองมะเร็ง

ปากมดลูก 

 
กลุ่มสตรีที่เข้ารับการ

คัดกรอง 
(n=237) 

 
กลุ่มสตรีที่ไม่เข้ารับ

การคัดกรอง 
(n=123) t-test 

S.D. S.D. 

ปัจจัยการรับรู้  15.1350 2.11700 14.3496 3.17000 2.476* 

อิทธิพลระหว่างบุคคล  26.5570 7.28141 24.8862 6.63597 2.127* 

อิทธิพลของสถานการณ์ 29.0127 5.43488 26.5854 4.64110 4.218** 

XX

เปรียบเทียบคะแนนรวมปัจจัยการรับรู้ อิทธิพลระหว่างบุคคล และอิทธิพลสถานการณ์  
ระหว่างสตรีที่เข้ารับการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก กับ สตรีที่ไม่เข้ารับการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก 
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ทดสอบสมมติฐาน 
สตรีที่เข้ารับการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก กับ สตรีที่ไม่เข้ารับการ 
คัดกรองมะเร็งปากมดลูก มีปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้ารับ 
การคัดกรองมะเร็งปากมดลูกแตกต่างกัน 

มีผลต่อการตัดสินใจเข้ารับการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกแตกต่างกัน 

ระดับอิทธิพล
ระหว่างบุคคล ปัจจัยการรับรู้ 

ระดับอิทธิพล
สถานการณ ์



LOGO 

ข้อมูลแบบสัมภาษณ์สนทนากลุ่ม 

1. ท่านมีความคิด
เห็นอย่างไรกับ
โรคมะเร็งปาก
มดลูกในปัจจุบัน 
เพราะอะไร 

กลุ่มสตรีที่เข้ารับการคัดกรอง กลุ่มสตรีที่ไม่เข้ารับการคัดกรอง 

      ร้อยละ 86.67 ->โรคมะเร็งปากมดลูกเป็นโรคที่ตนเองกลัว 
ยิ่งเป็นมะเร็งบริเวณระบบสืบพันธุ์ของเพศหญิงก็ยิ่งน่ากลัวเข้าไป
ใหญ่, กลัวเพราะเป็นโรคที่อาจจะต้องเจ็บปวดหากตรวจพบว่าเป็น 
และเป็นโรคที่รักษายาก มีผลต่อการใช้ชีวิตของครอบครัว  

 ร้อยละ 13.33 ->เป็นโรคที่มีวิธีการตรวจท่ีรู้สึกน่ากลัว ท าให้
กังวลว่าจะรู้สึกเจ็บจากการตรวจหรือไม่ และกังวลว่าผลการตรวจ
ที่จะออกมาเป็นอย่างไร ค าพูดของผู้ให้สัมภาษณ์ในกลุ่มที่ไม่เข้า
รับการตรวจคนหนึ่งกล่าวว่า “กลัวมาก เจ็บด้วย”  
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ข้อมูลแบบสัมภาษณ์สนทนากลุ่ม 

กลุ่มสตรีที่เข้ารับการคัดกรอง กลุ่มสตรีที่ไม่เข้ารับการคัดกรอง 

 “รู้สึกอาย แต่ตรวจแล้วมีความรู้สึกสบายใจ” 

 “รู้สึกอายเลยไม่กล้าไปตรวจ” 

2. ท่านคิดอย่างไร
ต่อวิธีการตรวจคัด
กรองโรคมะเร็งปาก
มดลูกในปัจจุบัน 
เพราะอะไรจึงคิด
เช่นนั้น 

เป็นวิธีที่ดี เพราะมีเครื่องมือที่สะอาดปลอดภัย ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ไม่
เสียเวลาเดินทาง และผลการตรวจไม่ค่อยมีผิดพลาด แต่ก็ยังอยากให้มีวิธี
ที่สตรีทุกคนสามารถตรวจได้ด้วยตนเอง 
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ข้อมูลแบบสัมภาษณ์สนทนากลุ่ม 

กลุ่มสตรีที่เข้ารับการคัดกรอง 

 “กลัวเป็น ถ้าเป็นแล้วจะได้รักษาตั้งแต่ต้น”  

 “รู้สึกสบายใจ และปลอดภัยถ้าได้ตรวจแล้ว” 

อยากรู้ว่าตนเองจะมีอาการผิดปกติหรือไม่ 
นอกจากนี้ยังมีเหตุผลจูงใจอย่างอ่ืน คือ อันตรายของโรค 
อาการแสดงของโรค เป็นแล้วรักษาไม่หาย 

3. ท่านคิดว่าอะไร
เป็นเหตุผลจูงใจที่
ท าให้สตรีเข้ารับ
การตรวจคัดกรอง
โรคมะเร็งปาก
มดลูก 
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ข้อมูลแบบสัมภาษณ์สนทนากลุ่ม 

กลุ่มสตรีที่ไม่เข้ารับการคัดกรอง 

ร้อยละ 93.33 แสดงความคิดเห็นว่า อายที่ต้องเปิดเผยมากที่สุด 
รองลงมา กังวลว่าเจ้าหน้าที่ที่ใกล้ชิดจะเป็นคนตรวจ กังวลเรื่อง
ผลการตรวจ ไม่มั่นใจในตัวเจ้าหน้าที่ และไม่สะดวกในการ
เดินทาง 

4. ท่านคิดว่าอะไร
เป็น สาเหตุให้สตรี
ไม่เข้ารับการตรวจ
คัดกรองโรคมะเร็ง
ปากมดลูก เพราะ

เหตุใดจึงคิดเช่นนั้น 
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ข้อมูลแบบสัมภาษณ์สนทนากลุ่ม 

กลุ่มสตรีที่เข้ารับการคัดกรอง กลุ่มสตรีที่ไม่เข้ารับการคัดกรอง 

 การเชิญสตรีที่ไม่เข้ารับการคัดกรองมาอบรมให้เห็น
ภาพอาการแสดงของโรค พาไปศึกษาดูงาน
โรงพยาบาลที่มีผู้ป่วยโรคมะเร็งปากมดลูก ใช้ตัวแบบ
มาถ่ายทอดประสบการณ์ของการเป็นมะเร็งปากมดลูก 
และให้เจ้าหน้าทีจ่ัดท าเอกสาร แผ่นพับ ที่แสดงให้เห็น
อาการของโรคแจกบ้านที่มีสตรีที่ไม่เข้ารับการคัดกรอง 

5. ท่านคิดว่าจะมีวิธี
ใดบ้างที่จะท าให้
สตรีได้รับข้อมูล
เรื่องโรคมะเร็งปาก
มดลูก เพราะอะไร 
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ข้อมูลแบบสัมภาษณ์สนทนากลุ่ม 

กลุ่มสตรีที่เข้ารับการคัดกรอง กลุ่มสตรีที่ไม่เข้ารับการคัดกรอง 

ผู้ที่ไม่เข้ารับการคัดกรองไม่ซักถามเรื่องความรู้ที่เป็นข้อเท็จจริง
มากเท่าที่ควร แต่เรื่องซักถามเป็นข้อความที่เกี่ยวข้องกับ
ความรู้สึก ข้อความส่วนใหญ่ที่มีคนถาม คือ “เจ็บมั้ย” สตรีคน
หนึ่งแสดงความคิดเห็นว่า “การได้ฟังจากปากผู้เข้ารับการตรวจ
ในทางที่ดี จะเพิ่มความม่ันใจให้คนที่ยังไม่เข้ารับการตรวจ ทาง
ตรงกันข้ามถ้าหากสิ่งที่เล่าเป็นด้านลบ ก็จะท าให้เขาไม่มาตรวจ
เช่นกัน ดังนั้นเจ้าหน้าที่ท ายังไงก็ได้ให้คนที่ตรวจแล้วกลับออกไป
ด้วยความประทับใจ”  

6. ท่านคิดว่าการให้
ความรู้จากผู้ที่เคย
เข้ารับการคัดกรอง
จะท าให้สตรีเข้ารับ
การคัดกรองมากขึ้น
หรือไม่ อย่างไร 
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ข้อมูลแบบสัมภาษณ์สนทนากลุ่ม 

กลุ่มสตรีที่เข้ารับการคัดกรอง กลุ่มสตรีที่ไม่เข้ารับการคัดกรอง 

ร้อยละ 86.67 มีความคิดเห็นว่า การกระตุ้นจากผู้น าทางศาสนา 
ไม่ท าให้สตรีเข้ารับการคัดกรองโรคมะเร็งปากมดลูกมากขึ้น 
เพราะไม่เคยได้ยินเรื่องผู้น าศาสนาจะมาห้ามหรือไม่สนับสนุนให้
ตรวจ แต่มีการแนะน าว่าควรไปตรวจกับเจ้าหน้าที่ผู้หญิงเท่านั้น 
นอกจากนี้ยังมีสตรี 2 คน แสดงความคิดเห็นว่า “การกระตุ้นจาก
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขต่างหากที่จะท าให้สตรีเข้ารับการคัดกรอง
โรคมะเร็งปากมดลูกมากขึ้น”  

7. ท่านคิดว่าการ
กระตุ้นจากผู้น าทาง
ศาสนา จะท าให้
สตรีเข้ารับการคัด
กรองมากขึ้นหรือไม่ 
เพราะอะไรจึงคิด
เช่นนั้น 



LOGO 

5. สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
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ปัจจัยส่วนบุคคล  กลุ่มตัวอย่างทั้งสองกลุ่ม
ส่วนใหญ่มีลักษณะเหมือนกัน มีลักษณะที่
ต่างกัน 2 ส่วน คือ      มีบุตรคนแรกตอน
อายุต่ ากว่า 20 ปี ส่วน       มีบุตรคนแรก
ตอนอายุ 20- 30 ปี และการได้รับข้อมูล
ข่าวสาร กลุ่ม     ได้รับข้อมูลข่าวสารจาก
จนท. แต่กลุ่ม      ได้รับจากอสม.เป็นส่วน
ใหญ่  ผลการทดสอบความสัมพันธ์ ปัจจัย
ส่วนบุคคลไม่มีความสัมพันธ์กับการ
ตัดสินใจเข้ารับการคัดกรอง  
 

สรุป อภิปรายผล 

กลุ่มสตรีที่เข้ารับการคัดกรอง กลุ่มสตรีที่ไม่เข้ารับการคัดกรอง 
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ปัจจัยด้านการรับรู้ ตัวอย่างทั้งสองกลุ่มมีการรับรู้ประโยชน์
ของการคัดกรองในระดับไม่ดี  ส่วนการรับรู้อุปสรรคและ
สมรรถนะของตนเองในการคัดกรองอยู่ในระดับดี ปัจจัยด้าน
การรับรู้มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเข้ารับการคัดกรอง
ของสตรี ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของจ าปี ยังวัฒนา 
(2551) พบว่า ความรู้เรื่องโรคมะเร็งปากมดลูก การรับรู้
โดยรวม การรับรู้โอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรค การรับรู้ความ
รุนแรงของโรค การรับรู้ประโยชน์และการรับรู้อุปสรรคการ
ปฏิบัติตนมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันโรคมะเร็ง
ปากมดลูกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

สรุป อภิปรายผล 
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ปัจจัยด้านอิทธิพล อิทธิพลระหว่างบุคคลมีผลต่อการเข้ารับการคัดกรองระดับปาน
กลางทั้งสองกลุ่ม ส่วนอิทธิพลสถานการณ์ มีผลต่อการตัดสินใจเข้ารับการคัดกรอง 
ระดับปานกลางในกลุ่ม       และระดับสูงในกลุ่ม        อธิบายได้ว่า เหตุการณ์หรือ
บริบทต่างๆ เช่น ระยะเวลาในการคัดกรอง การรณรงคโ์ดยสถานบริการสาธารณสุข 
การให้ข้อมูลจากผู้ที่ไปตรวจมาแล้ว มีผลต่อการตัดสินใจของกลุ่มสตรีที่เข้ารับการ
คัดกรองสูง สอดคล้องกับงานวิจัยของวารุณี  สุดแสวง (2551) พบว่า เหตุผลส่วนใหญ่
ของสตรีที่ตรวจ คือ มีการรณรงค์ให้ไปตรวจ และเหตุผลในการไม่ตรวจ คือ ไม่มีอาการ
ผิดปกติและมีบางรายให้เหตุผลว่าอายเจ้าหน้าที่ สตรีกลุ่มตรวจและไม่ตรวจได้รับ
ข่าวสารเรื่องนี้จากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขมากที่สุด จากการทดสอบความสัมพันธ์ พบว่า 
ปัจจัยด้านอิทธิพลมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเขา้รับการคัดกรองของสตรีอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ 

สรุป อภิปรายผล 

กลุ่มสตรีที่เข้ารับการคัดกรอง กลุ่มสตรีที่ไม่เข้ารับการคัดกรอง 
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การเปรียบเทียบ  ปัจจัยการรับรู้ อิทธิพลระหว่างบุคคล และ
อิทธิพลของสถานการณ์ ที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้ารับการคัด
กรอง พบว่า       กับ         มีปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจ
เข้ารับการคัดกรองแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
สอดคล้องกับการศึกษาของ สุมาลี  ครุฑทิน (2551) พบว่า 
เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้เรื่องโรคมะเร็งปากมดลูก
และความเชื่อด้านสุขภาพ พบว่าสตรีที่มาตรวจคัดกรองมี
ค่าเฉลี่ยสูงกว่าสตรีที่ไม่มาตรวจคัดกรองทั้งสองเรื่องแตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

สรุป อภิปรายผล 

กลุ่มสตรีที่เข้ารับการคัดกรอง กลุ่มสตรีที่ไม่เข้ารับการคัดกรอง 
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สร้างสถานการณ์ 

ความรู้เกี่ยวกับประโยชน์
ของการคัดกรองมะเร็ง
ปากมดลูกให้มาก 

ข้อเสนอแนะ แนวทางในการด าเนินกิจกรรมเพื่อให้
สตรีไปรับการตรวจมะเร็งปากมดลูกมากยิ่งขึ้น 

ใช้วิธีการ ส่งเสริมความรู้ 

อบรมให้เห็นภาพของ
อาการแสดง หรือ
การศึกษาดูงาน 

การใช้บุคคลและกิจกรรม
สถานการณ์ต่างๆ สร้าง
ความน่าสนใจ ลดความ
น่ากลัวให้กับการคัด
กรองมะเร็งปากมดลูก 

ข้อเสนอแนะ 
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สร้างกิจกรรม ที่น่าสนใจ 

ให้เห็นภาพของอาการแสดง หรือ
การศึกษาดูงาน ตัวแบบ 

ประโยชน์ของการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก 

โปรแกรมสุขศึกษา 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 
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