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บทคัดยอ
การวิจยั นีเ้ ปนการวิจยั กึง่ ทดลอง มีความมุง หมายเพือ่ ศึกษาผลของโปรแกรมการสงเสริมพฤติกรรม
การมารับบริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ในสตรีอายุ 30-60 ป ในเขตโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตําบลหนองเหล็ก อําเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร แบงเปนกลุมทดลองและกลุมเปรียบเทียบ กลุมละ 40
คน กลุมทดลองเขารวมกิจกรรม โดยประยุกตจากทฤษฎีแรงจูงใจเพื่อปองกันโรคและแรงสนับสนุนทาง
สังคม กิจกรรมประกอบดวย การบรรยาย การเสนอตัวแบบ การอภิปรายกลุม การติดตามเยี่ยมบานกระตุน
เตือนโดยอาสาสมัครสาธารณสุข สวนกลุมเปรียบเทียบไดรับการดูแลตามปกติ เก็บรวบรวมขอมูลโดยใช
แบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลทั่วไปดวยสถิติ รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เปรียบเทียบความ
แตกตางของคะแนนเฉลี่ยดวยสถิติเชิงอนุมาน Paired t-test และ Independent t-test กําหนดนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05
ผลการวิจัย พบวา หลังการทดลอง กลุมทดลองมีคะแนนเฉลี่ยดานการรับรูความรุนแรง การรับ
รูโอกาสเสี่ยง ความคาดหวังในประสิทธิผลการตอบสนองและความคาดหวังในความสามารถของตนเอง
ตอการปองกันมะเร็งปากมดลูก สูงกวากอนทดลองและสูงกวากลุมเปรียบเทียบอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
(p <.001) เมือ่ เปรียบเทียบผลตางคะแนนเฉลีย่ ระหวางกลุม ทดลองและกลุม เปรียบเทียบ พบวา มีความแตก
ตางกันอยางมีนยั สําคัญทางสถิติ (p <.001) และสตรีกลุม ทดลองมารับบริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
ทุกคน (รอยละ 100)
ผลจากการวิจยั เปนขอเสนอแนะใหบคุ ลากรทีท่ าํ งานสงเสริมสุขภาพประชาชน สามารถนํารูปแบบ
การจัดกิจกรรมไปใช โดยการใหขอมูลขาวสารที่นาเชื่อถือ และใชเครือขายอาสาสมัครสาธารณสุขเขามามี
สวนรวมโดยการเยี่ยมบานตามโปรแกรมนี้
คําสําคัญ: มะเร็งปากมดลูก ทฤษฎีแรงจูงใจเพื่อปองกันโรค แรงสนับสนุนทางสังคม
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Abstract
The aim of this quasi-experimental research study was to investigate the effect of a health
behavior promotion program on the uptake of cervical cancer screening in women aged 30 – 60 years old
at Nonglek Health Center, Sikhoraphum District, Surin Province. Eighty participants were recruited, 40
in the experimental group and 40 in the comparison group. The experimental group engaged in health
behavior promotion activities was devised according to the Motivation Theory for disease prevention and
social support. These activities included attendance of a PowerPoint presentation on cervical cancer, live
modeling, group discussion, and a home visit by village health volunteers. The comparison group received
routine care. Data were collected by a questionnaire. Descriptive data were expressed as percentage, mean
and standard deviation. Differences between means were tested by the paired t-test and independent t-test.
The significance level was set at .05.
Results: The experimental group had significantly higher mean scores of perceived severity,
perceived susceptibility, response efficacy and self–efficacy, than before the experiment. The experimental
group also had significantly higher scores than the comparison group at p <.001. All women in the
experimental group (100%) were willing to receive the Pap smear screening test.
The findings from this study can be used for health promotion by public health officials with the
provision of relevant and reliable information and a home visit by village health volunteers.
Keywords: Cervical Cancer, Motivation Theory for Disease Prevention, Social Support
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บทนํา
โรคมะเร็งเปนสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ
ตนๆ ของคนทั่วโลก องคการอนามัยโลกพบวา ป
พ.ศ.2551 มีผปู ว ยรายใหมจาํ นวน 12.7 ลานคน และ
มีผูเสียชีวิตจากโรคมะเร็งราว 7.6 ลานคน หรือคิด
เปนรอยละ 13 จากสาเหตุการเสียชีวิตของคนทั่ว
โลก และคาดการณวาในป พ.ศ.2573 จะมีผูปวยโรค
มะเร็งเพิม่ ขึน้ เปน 21.4 ลานคน และคาดวาจะมีผเู สีย
ชีวิตราว 13 ลานคน (สถาบันมะเร็งแหงชาติ, 2557)
โดยขณะนี้ทั่วโลกในทุก 2 นาทีจะมีผูหญิงเสียชีวิต
จากมะเร็งปากมดลูก 1 ราย โดยเฉพาะในประเทศที่
กําลังพัฒนา ประเทศไทยมีผปู ว ยดวยโรคมะเร็งปาก
มดลูกเปนอันดับสองของมะเร็งที่พบในผูหญิง รอง
จากมะเร็งเตานม แตละปมีการตรวจพบมะเร็งปาก
มดลูกรายใหมกวา 10,000 ราย หรือวันละ 27 ราย
และมีผเู สียชีวติ จากโรคนีถ้ งึ 5,200 รายตอป โดยพบ
อัตราการเสียชีวติ ของหญิงไทยจากมะเร็งปากมดลูก
มีแนวโนมทีส่ งู ขึน้ เรือ่ ยๆ โดยเพิม่ ขึน้ จาก 7 คนตอวัน
เปน 14 คนตอวัน หรือคิดเปนอัตราเพิ่มขึ้นถึงรอย
ละ 100 (สํานักนโยบายและยุทธศาสตร กระทรวง
สาธารณสุข, 2556) โดยอัตราตายของผูปวยมะเร็ง
ปากมดลูกของประเทศไทย ในรอบ 5 ปที่ผานมามี
แนวโนมเพิ่มสูงขึ้น ในป 2552 – 2556 พบวา อัตรา
ตายดวยโรคมะเร็งปากมดลูก เทากับ 5.3, 5.4, 5.4, 5.9
และ 6.2 ตอประชากรแสนคน ตามลําดับ และกลุม
อายุของสตรีที่พบวาปวยเปนมะเร็งปากมดลูกมาก
คือ อายุ 35 – 60 ป (สํานักนโยบายและยุทธศาสตร
กระทรวงสาธารณสุข, 2556) สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดสุรินทร ไดมีการรณรงคใหมีการตรวจคัด
กรองมะเร็งปากมดลูกอยางตอเนื่อง แตการมารับ
บริการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งปากมดลูก ยังไม
เปนไปตามเปาหมายทีก่ ระทรวงสาธารณสุขกําหนด
โดยพบวา ความครอบคลุมการมารับบริการตรวจ
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คัดกรองมะเร็งปากมดลูกของสตรี อายุ 30 – 60 ป
ตั้งแตป 2553 - 2557 ในระดับจังหวัด คิดเปนรอย
ละ 80.75 (สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร,
2557) และผลการดําเนินงานตรวจคัดกรองมะเร็ง
ปากมดลู ก ในระดั บ อํ า เภอ ของอํ า เภอศี ข รภู มิ
จังหวัดสุรินทร ปงบประมาณ 2553 - 2557 พบวา
มีความครอบคลุม รอยละ 74.67 ซึ่งยังไมผานเกณฑ
ที่กําหนด (สํานักงานสาธารณสุขอําเภอศีขรภูมิ
จังหวัดสุรินทร, 2557) ผลการดําเนินงานตรวจคัด
กรองมะเร็งปากมดลูกของโรงพยาบาลสงเสริมสุข
ภาพตําบลหนองเหล็ก ในป พ.ศ. 2553 – 2557 พบ
วา ความครอบคลุมการมารับบริการตรวจคัดกรอง
มะเร็งปากมดลูก เปาหมายการคัดกรองจํานวน
1,638 คน มารับบริการ จํานวน 608 คน คิดเปน
รอยละ 37.11 ซึง่ ยังมีคา ตํา่ กวาเปาหมายทีก่ ระทรวง
สาธารณสุขไดกําหนดไว (โรงพยาบาลสงเสริมสุข
ภาพตําบลหนองเหล็ก, 2557)
ผูวิจัยจึงไดสํารวจขอมูลเบื้องตนกับสตรี
อายุ 30 – 60 ป โดยการสัมภาษณสตรีที่ไมเคยไปรับ
บริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก จํานวน 30
คน พบวา ในกลุมสตรีที่ไมเคยตรวจคัดกรองมะเร็ง
ปากมดลูก รอยละ 46.67 ใหเหตุผลวา มีความเขิน
อายในการมารับบริการกับเจาหนาทีท่ ตี่ นเองคุน เคย
รอยละ 30 คิดวาตนเองไมมีอาการผิดปกติ รอยละ
13.33 คิดวาไมมคี วามเสีย่ งทีจ่ ะเปนมะเร็งปากมดลูก
รอยละ 10 ใหเหตุผลวา ไมมีเวลาไปตรวจ ไมทราบ
วันเวลาสถานที่ตรวจ ไมมีเพื่อนพาไปตรวจ และอยู
ในชวงมีรอบเดือน และรอยละ 3.33 ใหเหตุผลวา
กลัวเจ็บ ไมสามารถทําใจยอมรับไดหากรูวาตนเอง
เปนโรคมะเร็งปากมดลูก ไมตระหนักถึงอันตราย
ของโรค ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ อุดมศักดิ์
มหาวีรวัฒน (2548) วา สังคมและวัฒนธรรมของ
คนไทยยังไมยอมรับการที่จะเปดเผยเรื่องเพศ ซึ่งจะ
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ถือเรื่องเพศเปนเรื่องสวนตัวและถือวาเปนเรื่องลับ
ดังนั้น ผูวิจัยจึงมีความสนใจในการดําเนิน
กิจกรรมเพื่อสงเสริมใหสตรีกลุมเปาหมาย อายุ
30 - 60 ป ซึ่งเปนกลุมที่เสี่ยงตอการปวยเปนมะเร็ง
ปากมดลู ก ให มี ค วามตระหนั ก และมี ก ารรั บ รู  ที่
ถูกตองเพิ่มขึ้น โดยการจัดกิจกรรมซึ่งประยุกตใช
ทฤษฎีแรงจูงใจเพื่อปองกันโรคของโรเจอร (Fonald
Rogers, 1975) ที่กลาววา การรับรูความรุนแรงของ
โรคเปนการประเมินการรับรูข องบุคคลตอสิง่ ทีเ่ ปน
อันตรายหรือสิ่งที่เปนภัยคุกคามตอสุขภาพของ
บุคคลนั้น ทําใหเกิดความกลัวที่สูงขึ้นและทําให
บุคคลรับรูความรุนแรงของการเปนโรคไดดีกวา
การกระตุน ตามปกติ และการรับรูโ อกาสเสีย่ งตอการ
เกิดโรคเปนการขูใหเห็นถึงภาวะคุกคามตอสุขภาพ
และทําใหบุคคลเชื่อวาตนเองกําลังอยูในภาวะเสี่ยง
สูง เมื่อบุคคลเชื่อวาถาตนเองกําลังตกอยูในภาวะ
เสี่ยงสูงจะมีความตั้งใจที่จะยอมรับการปฏิบัติตาม
คําแนะนําเพิ่มขึ้น สวนการรับรูความคาดหวังใน
ประสิทธิผลของการตอบสนองตอการปองกันโรค
มะเร็งปากมดลูก เปนการทําใหบุคคลเห็นความ
สําเร็จของตัวแบบดานบวก ซึง่ จะทําใหรบั รูไ ดวา ถา
ปฏิบตั ติ ามคําแนะนําของตัวแบบ เขาก็จะประสบผล
สําเร็จเชนเดียวกัน และแรงสนับสนุนทางสังคม มา
เปนแนวทางในการดําเนินกิจกรรมที่จะทําใหสตรี
อายุ 30 - 60 ป ทีแ่ ตงงานหรือมีสามีแลว มารับบริการ
ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกเพิ่มมากขึ้น

วัตถุประสงคของการวิจัย
วัตถุประสงคทั่วไป
เพื่ อ ศึ ก ษาผลของโปรแกรมการส ง เสริ ม
พฤติกรรมการมารับบริการตรวจคัดกรองมะเร็ง
ปากมดลูก ในสตรีอายุ 30-60 ป ในเขตโรงพยาบาล

สงเสริมสุขภาพตําบลหนองเหล็ก อําเภอศีขรภูมิ
จังหวัดสุรินทร
วัตถุประสงคเฉพาะ
1. เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย
ความแตกตางและผลตางคะแนนเฉลีย่ ของแรงจูงใจ
เพือ่ ปองกันโรค ในการสงเสริมพฤติกรรมการมารับ
บริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ภายในกลุม
ทดลองและกลุมเปรียบเทียบ ระหวางกลุมทดลอง
และกลุมเปรียบเทียบ กอนและหลังการทดลอง
ในดานการรับรูความรุนแรงตอการเกิดมะเร็งปาก
มดลูก การรับรูโอกาสเสี่ยงตอการเกิดมะเร็งปาก
มดลูก ความคาดหวังในประสิทธิผลการตอบสนอง
ตอการปองกันมะเร็งปากมดลูก ความคาดหวังใน
ความสามารถของตนเองตอการปองกันมะเร็งปาก
มดลูก
2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบการมารับบริการ
ตรวจมะเร็งปากมดลูก ของกลุมทดลองและกลุม
เปรียบเทียบหลังการทดลอง

วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ เปนการวิจัยแบบกึ่งทดลอง
(Quasi - Experimental Research) โดยแบงกลุมที่
จะศึกษาออกเปน 2 กลุม คือ กลุมทดลอง (Experimental Group) และกลุมเปรียบเทียบ (Comparison
Group) กลุมละ 40 คน โดยกลุมทดลองจะไดรับ
โปรแกรมการสงเสริมพฤติกรรมการมารับบริการ
ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ซึง่ ประยุกตใชทฤษฎี
แรงจูงใจเพื่อปองกันโรคและแรงสนับสนุนทาง
สังคม เก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถามชุดเดียวกัน
จํานวน 2 ครั้ง คือ กอนการทดลอง และหลังการ
ทดลอง
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ประชากรและกลุมตัวอยาง
1. ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก
สตรีอายุ 30 - 60 ป ที่แตงงานหรือมีสามีแลว อาศัย
อยูในเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลสงเสริมสุข
ภาพตําบลหนองเหล็ก อําเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรนิ ทร
จํานวน 1,030 คน
2. คัดเลือกกลุมตัวอยางโดยการสุมอยาง
งาย โดยใชวิธีจับสลากคัดเลือกจํานวน 80 คน แบง
เปน กลุมทดลองจํานวน 40 คน และกลุมเปรียบ
เทียบจํานวน 40 คน มีเกณฑคัดเขา ไดแก เปนสตรี
ที่แตงงานแลว หรือมีสามีแลวยังไมเคยไดรับการ
ตรวจมะเร็งปากมดลูก หรือเคยตรวจมาแลวกอนเริม่
โครงการวิจัย เมื่อ 5 ปที่ผา นมา ไมอยูระหวางการตั้ง
ครรภ มีความเขาใจและสือ่ สารภาษาไทยไดดี ไมเคย
ไดรับการวินิจฉัยวาเปนมะเร็งปากมดลูก และอาศัย
อยูในพื้นที่ในชวงระยะเวลาทําการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในงานวิจัย
เก็บรวบรวมขอมูลกอนและหลังการทดลอง
โดยใชเครื่องมือ ดังนี้
1. เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช ใ นการทดลอง ได แ ก
โปรแกรมการสงเสริมพฤติกรรมการมารับบริการ
ตรวจคัดกรองโรคมะเร็งปากมดลูก ของสตรีกลุม
เสี่ยงอายุ 30-60 ป โดยประยุกตทฤษฎีแรงจูงใจเพื่อ
ปองกันโรครวมกับแรงสนับสนุนทางสังคม
2. เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
เป น แบบสอบถามที่ ส ร า งขึ้ น จากการทบทวน
แนวคิดทฤษฎีและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วของ แบงออกเปน
6 สวน ไดแก
1) ขอมูลดานคุณลักษณะประชากร จํานวน
12 ขอ ลักษณะเลือกตอบ
2) การรับรูความรุนแรงตอการเกิดมะเร็ง
ปากมดลูก จํานวน 12 ขอ
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3) การรับรูโ อกาสเสีย่ งตอการเกิดมะเร็งปาก
มดลูก จํานวน 12 ขอ
4) ความคาดหวังในประสิทธิผลการตอบ
สนองตอการปองกันมะเร็งปากมดลูก จํานวน 11 ขอ
5) ความคาดหวั ง ในความสามารถของ
ตนเองตอการปองกันมะเร็งปากมดลูก จํานวน 12
ขอ
ลักษณะคําถามในสวนที่ 2, 3, 4 และ 5
สร า งคํ า ถามตามแบบวั ด ทั ศ นคติ ข องลิ เ คอร ท
(Likert scale) มีลกั ษณะคําถามเปนแบบมาตราสวน
ประมาณคา (Rating scale) กําหนดใหเลือกตอบโดย
จําแนกเปนขอคําถามดานบวกและดานลบ รวมทั้ง
กําหนดเกณฑการใหคา คะแนนสําหรับขอความเชิง
บวก คือ เห็นดวย (3 คะแนน) ไมแนใจ (2 คะแนน)
และไมเห็นดวย (1 คะแนน) ในขณะที่ขอความเชิง
ลบ กําหนดใหคาคะแนนในทิศทางตรงขาม
6) แบบแสดงความคิ ด เห็ น ไม มี ก ารให
คะแนน แตผวู จิ ยั จะนําขอคิดเห็นตางๆ ทีไ่ ดรวบรวม
มาเปนแนวทางในการวางแผนการดําเนินกิจกรรม
การวิจัย จัดลําดับความตองการและวางแผนระบบ
การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกตอไป มีจํานวน
8 ขอ
การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
1. ตรวจสอบความตรงของเนือ้ หา (Validity)
นําเครื่องมือที่สรางเสร็จนําไปเสนอใหประธาน
กรรมการและกรรมการควบคุมวิทยานิพนธและ
ผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทาน ไดตรวจสอบความถูก
ตองในเรื่องการใชภาษา ความชัดเจนของภาษา
และความตรงในเนื้อหา (Validity) วัตถุประสงค
ของการวัด และความสอดคลองกับเนื้อหา (Index
of Congruence: IOC) โดยใหผูเชี่ยวชาญพิจารณา
ใหคะแนนแตละขอคําถาม โดยวิธีหาคาดัชนีความ
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สอดคลอง คัดเลือกเฉพาะขอคําถามที่มีคา IOC
ตั้งแตระดับ .50 ขึ้นไป
2. วิ เ คราะห ห าค า ความเที่ ย งของแบบ
สอบถาม (Reliability) นําแบบสอบถามที่ผานการ
ปรับปรุงแกไขและตรวจสอบจากผูเชี่ยวชาญแลว
ไปทดลองใช (Try out) กับสตรีอายุ 30 - 60 ป ที่
มีลักษณะคลายคลึงกับกลุมตัวอยางที่จะศึกษา คือ
บานขา หมู 7 ตําบลชางป อําเภอศีขรภูมิ จังหวัด
สุรินทร จํานวน 30 คน นําผลการวิเคราะหที่ไดจาก
การทดลองใชเครือ่ งมือ ปรึกษากับอาจารยทปี่ รึกษา
วิทยานิพนธ และตรวจสอบปรับปรุงขอคําถามให
มีความสมบูรณ ความเหมาะสมอีกครั้ง แลวนํามา
วิเคราะหหาความเที่ยงดวยวิธีครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ตองมีคาตั้งแต .70 ขึ้น
ไป ไดคาความเชื่อมั่น (Reliability) ทั้งฉบับเทากับ
.90 แยกเปนรายดาน ดังตอไปนี้
ดานการรับรูความรุนแรงตอการเกิดมะเร็ง
ปากมดลูก เทากับ .73
ดานการรับรูโอกาสเสี่ยงตอการเกิดมะเร็ง
ปากมดลูก เทากับ .77
ดานความคาดหวังในประสิทธิผลของการ
ตอบสนองตอการปองกันมะเร็งปากมดลูก เทากับ
.77
ดานความคาดหวังในความสามารถของ
ตนเองตอการปองกันมะเร็งปากมดลูก เทากับ .79
ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย
ดําเนินการวิจัยและเก็บรวบรวมขอมูลโดย
การจัดกิจกรรมตามโปรแกรมสงเสริมพฤติกรรม ใช
เวลาทัง้ สิน้ 12 สัปดาห ซึง่ ดําเนินกิจกรรมตามดําดับ
กิจกรรมดังตอไปนี้
สัปดาหที่ 1 กิจกรรมครั้งที่ 1 จัดอบรมผูให
แรงสนับสนุนทางสังคมแกสตรีกลุมทดลอง ไดแก

อาสาสมัครสาธารณสุข จํานวน 10 คน เพื่อใหมี
ความรูเกี่ยวกับมะเร็งปากมดลูก การรับรูโอกาส
เสี่ยงของมะเร็งปากมดลูก การรับรูความรุนแรง
ของมะเร็งปากมดลูก การใหคาํ ปรึกษา กระตุน เตือน
และการเยีย่ มบาน พรอมทัง้ กําหนดบทบาทของผูใ ห
แรงสนับสนุนทางสังคม โดยใชสอื่ บรรยายประกอบ
โปรแกรมนําเสนอคอมพิวเตอร PowerPoint ภาพ
พลิก โปสเตอร แผนพับ วีดิทัศน การสนทนากลุม
ชี้แจงการบันทึกขอมูลการเยี่ยมบานในแบบบันทึก
ที่ผูวิจัยไดสรางขึ้น
สัปดาหที่ 1 กิจกรรมครั้งที่ 2 จัดอบรมสตรี
กลุมทดลองโดยประยุกตใชทฤษฎีแรงจูงใจเพื่อการ
ปองกันโรครวมและแรงสนับสนุนทางสังคม ใน
เรื่องการรับรูโอกาสเสี่ยงของมะเร็งปากมดลูก การ
รับรูความรุนแรงของมะเร็งปากมดลูก ความคาด
หวั ง ในความสามารถตนเองต อ การตรวจมะเร็ ง
ปากมดลูก และความคาดหวังในประสิทธิผลตอ
การป อ งกั น มะเร็ ง ปากมดลู ก โดยมี อ าสาสมั ค ร
สาธารณสุขเปนผูช ว ยในการจัดกิจกรรม เพือ่ ใหเกิด
การรับรูรวมกัน
1) กิจกรรม “รูจักฉัน รูจักเธอ” เพื่อละลาย
พฤติกรรม โดยสตรีกลุมทดลองแนะนําตัวเองให
เพือ่ นสตรีไดรจู กั โดยใหแตละคนตองมีทา ประกอบ
ในการแนะนําตัวเอง
2) กิจกรรมระดมสมอง เปดโอกาสใหสตรี
กลุมทดลองไดรวมกันระบุปญหาและวิเคราะหหา
สาเหตุของปญหา จากนั้นสรุปปญหาที่ไดรวมกัน
และหาแนวทางรวมกันในการปองกันมะเร็งปาก
มดลูก โดยใหสอดคลองกับบริบทพื้นที่บานสะเดา
กอง ตําบลหนองเหล็ก อําเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรนิ ทร
3) กิจกรรม “โรงหนังเตือนใจ” เปนการ
จํ า ลองสถานที่ ห  อ งประชุ ม ให เ ปรี ย บเสมื อ นกั บ
โรงภาพยนตร โดยฉายวีดีโอเกี่ยวกับสถานการณ
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โรคมะเร็งปากมดลูก สาเหตุ อาการของมะเร็งปาก
มดลูก หลังจากนั้น วิทยากรกลาวสรุปประเด็นและ
สอบถามถึงสิ่งที่ไดจากการชมวีดีโอ
4) กิ จ กรรมการบรรยายโดย วิ ท ยากร
บรรยายความรูเ กีย่ วกับโรคมะเร็งปาดมดลูก สาเหตุ
อาการ การรักษา และการปองกันมะเร็งปากมดลูก
เพื่อใหมีความรูเกี่ยวกับมะเร็งปากมดลูก การรับ
รูโอกาสเสี่ยงของมะเร็งปากมดลูก การรับรูความ
รุนแรงของมะเร็งปากมดลูก
5) กิจกรรมการบรรยาย ใหความรูถึงผลดี
ของการมาตรวจมะเร็งปากมดลูก ขั้นตอนและวิธี
การตรวจมะเร็งปากมดลูก การเตรียมตัวในการมา
ตรวจมะเร็งปากมดลูก โดยใชสื่อ PowerPoint ภาพ
พลิก
6) กิจกรรมใชสื่อบุคคลที่เปนตัวอยางที่ดี
ที่มารับบริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกเปน
ประจํา เลาประสบการณที่ดีของการตรวจมะเร็ง
ปากมดลู ก ทุ ก ป และสื่ อ บุ ค คลที่ ป  ว ยเป น มะเร็ ง
ปากมดลูก ที่ไดรับการรักษาดวยการตัดมดลูกทิ้ง
จํานวน 2 คน ประสบการณในการรักษามะเร็งปาก
มดลูก เพื่อใหสตรีกลุมทดลองเกิดความสนใจ และ
ตระหนักในโอกาสเสี่ยงตอการเกิดโรคมะเร็งปาก
มดลูก การรับรูความรุนแรงของมะเร็งปากมดลูก
เพือ่ ประกอบการตัดสินใจมาตรวจมะเร็งปากมดลูก
7) กิจกรรมกลุม โดยแบงสตรีกลุมทดลอง
ออกเปน 5 กลุม เพื่อแลกเปลี่ยนพูดคุยในประเด็น
ที่เกี่ยวของกับการรับรูความรุนแรงของมะเร็งปาก
มดลูก การรับรูโอกาสเสี่ยงตอการเกิดมะเร็งปาก
มดลูก ความคาดหวังในประสิทธิผลการตอบสนอง
ตอการปองกันมะเร็งปากมดลูก ความคาดหวังใน
ความสามารถของตนเองตอการปองกันมะเร็งปาก
มดลูก และใหแตละกลุมนําเสนอประเด็น ตาม
ประเด็นตางๆ ดังนี้
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“หากทานหรือสมาชิกในครอบครัวปวยเปน
มะเร็งปากมดลูก ทานหรือครอบครัวจะไดรับผล
กระทบอะไรบาง”
“สาเหตุ หรือปจจัยเสี่ยงตอการเกิดมะเร็ง
ปากมดลูกมีอะไรบาง”
“การตรวจคั ด กรองมะเร็ ง ปากมดลู ก มี
ประโยชนตอ ตัวทานและครอบครัวอยางไร”
“ทานคิดวาตัวทานเองหรือสตรีทุกคนควร
รับบริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกเปนประจํา
ทุกปหรือไม ถาหากทานมีความอาย หรือตัวเองไมมี
ความผิดปกติ ความกลัวที่จะเปนมะเร็งปากมดลูก
หรือกลัวเจ็บ”
“ทานจะไปรับบริการตรวจคัดกรองมะเร็ง
ปากมดลูกเปนประจําหรือไม หากไปควรไปที่ไหน”
8) กิจกรรม “บัดดี้ตรวจมะเร็งปากมดลูก”
ใหสตรีกลุมทดลองจับคูกัน เปนคูบัดดี้ โดยจะให
เพือ่ นเตือนเพือ่ น เพือ่ ใหมารับบริการตรวจคัดกรอง
มะเร็งปากมดลูก
สัปดาหที่ 2, 4, 6, 8, 10 และ 12 อาสาสมัคร
สาธารณสุขเยี่ยมบานใหแรงสนับสนุนทางสังคม
กระตุน ใหคําแนะนํา ใหกําลังใจ ใหความรูเกี่ยว
กับมะเร็งปากมดลูก นัดหมาย ตามโปรแกรม ผูนํา
ชุมชนประชาสัมพันธผา นหอกระจายขาวตามตาราง
ประชาสัมพันธ กิจกรรมตรวจมะเร็งปากมดลูกใน
ชุมชน 1 ครั้ง และใหบริการตรวจคัดกรองมะเร็ง
ปากมดลูกที่โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล โดย
เจาหนาที่สาธารณสุขจากพื้นที่ใกลเคียง
การวิเคราะหขอมูล
1. เปรียบเทียบความแตกตางคะแนนเฉลี่ย
แรงจูงใจเพื่อปองกันโรค ภายในกลุมทดลองและ
กลุม เปรียบเทียบ กอนและหลังการทดลอง ใช paired
t-test กําหนดระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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กําหนดชวงความเชื่อมั่นที่รอยละ 95
2. เปรียบเทียบความแตกตางคะแนนเฉลี่ย
แรงจูงใจเพื่อปองกันโรคและผลตางคะแนนเฉลี่ย
ระหวางกลุมทดลองและกลุมเปรียบเทียบ ใชสถิติ
Independent t – test กําหนดระดับนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05
3. เปรียบเทียบสัดสวนการมารับบริการ
ตรวจคั ด กรองมะเร็ ง ปากมดลู ก ของสตรี ก ลุ  ม
ทดลองและกลุม เปรียบเทียบหลังการทดลองโดยใช
รอยละ
การพิทักษสิทธิ์ผูใหขอมูล
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ ผู  วิ จั ย ให ค วามสํ า คั ญ กั บ
หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษยตามเงื่อนไขของ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อยางเครงครัด ซึ่งไดผาน
การรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยใน
มนุษย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เลขที่การรับรอง
0062 / 2558 ใหไว ณ วันที่ 7 ตุลาคม 2558 โดยให
กลุมตัวอยางลงลายมือชื่อในใบยินยอมการเขารวม
โครงการวิจยั ภายหลังจากการไดรบั ทราบขอมูลของ
การวิจัยแลว

ผลการศึกษา
1. ลักษณะทางประชากรของกลุมทดลอง
สวนใหญอายุ 41 – 50 ป (รอยละ 47.50) สถานภาพ
สมรส คู (รอยละ 92.50) ระดับการศึกษาสวนใหญ
อยูในระดับประถมศึกษา (รอยละ 72.50) รองลงมา
มัธยมศึกษา/ปวช. (รอยละ 20.00) อาชีพสวนใหญ

ประกอบอาชีพเกษตรกรรม (รอยละ 57.50) รายได
ของครอบครัวตอเดือนมีรายไดตํ่ากวา 5,000 บาท
(รอยละ 57.50) อายุที่แตงงานหรือมีเพศสัมพันธ
สวนใหญ ตั้งแตอายุ 21 – 30 ป (รอยละ 60.00)
จํานวนการตัง้ ครรภ สวนใหญ 2 ครัง้ (รอยละ 52.50)
รองลงมา 3 ครั้ง (รอยละ 30.00) จํานวนบุตรสวน
ใหญ 2 คน (รอยละ 55.00) วิธีคุมกําเนิดปจจุบัน ใช
ยาเม็ดคุมกําเนิด (รอยละ 32.50) รองลงมาคือใชยา
ฉีดคุมกําเนิดเทากับวิธอี ื่นๆ (รอยละ 22.50) สาเหตุ
ที่ไมมารับบริการตรวจมะเร็งปากมดลูก เนื่องจาก
ความอาย (รอยละ 40.00) ไมมีอาการผิดปกติ (รอย
ละ 22.50) ไมคิดวาจะเปนมะเร็งปากมดลูก (รอยละ
17.50) อาการผิดปกติเกี่ยวกับอวัยวะสืบพันธุ ไมมี
อาการผิดปกติ (รอยละ 47.50) ไมมีญาติ เปนมะเร็ง
ปากมดลูก (รอยละ 95.00) ไดรบั ขอมูลขาวสารเกีย่ ว
กับมะเร็งปากมดลูกจากเจาหนาทีส่ าธารณสุข (รอย
ละ 57.50)
2. เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยแรงจูงใจเพื่อ
ปองกันโรค ในการสงเสริมพฤติกรรมการมารับ
บริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ภายหลัง
การทดลอง พบวา หลังการทดลองกลุมทดลอง
มีคะแนนเฉลี่ยดานการรับรูความรุนแรง การรับ
รูโอกาสเสี่ยง ความคาดหวังในความสามารถของ
ตนเอง และความคาดหวังในประสิทธิผลการตอบ
สนองตอการปองกันมะเร็งปากมดลูก สูงกวากอน
ทดลองอยางมีนยั สําคัญทางสถิติ (p <.001) ดังแสดง
ตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 เปรียบเทียบคะแนนเฉลีย่ แรงจูงใจเพือ่ ปองกันโรคมะเร็งปากมดลูก ในการสงเสริมพฤติกรรมการ
มารับบริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ภายในกลุมทดลองหลังการทดลอง (N = 80)
แรงจูงใจ
เพื่อปองกันโรค

*

กอนการทดลอง

หลังการทดลอง

M

SD

M

SD

mean
difference

การรับรูความรุนแรง

1.96

0.18

2.58

0.17

0.62

14.52

0.53 ถึง 0.70

<.001*

การรับรูโอกาสเสี่ยง

1.99

0.17

2.51

0.15

0.52

13.20

0.45 ถึง 0.61

<.001*

ความคาดหวังใน
ความสามารถของ
ตนเอง

2.08

0.16

2.63

0.20

0.55

11.96

0.45 ถึง 0.64

<.001*

ความคาดหวังใน
ประสิทธิผลการ
ตอบสนอง

1.98

0.20

2.55

0.18

0.57

16.17

0.53 ถึง 0.72

<.001*

t

95%CI

p

มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
กลุมทดลองและกลุมเปรียบเทียบมีความแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p <.001) ดังแสดง
ตารางที่ 2

3. เปรียบเทียบผลตางคะแนนเฉลีย่ ของแรง
จูงใจเพื่อปองกันโรค ในการสงเสริมพฤติกรรมการ
มารับบริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ภายหลัง
การทดลอง พบวา ผลตางคะแนนเฉลี่ยระหวาง

ตารางที่ 2 เปรียบเทียบผลตางคะแนนเฉลี่ยแรงจูงใจเพื่อปองกันโรคมะเร็งปากมดลูก ในการสงเสริม
พฤติกรรมการมารับบริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ระหวางกลุม ทดลองและกลุม เปรียบเทียบ (N = 80)

*

กอนการทดลอง หลังการทดลอง
d̄

SD

d̄

SD

mean
difference

การรับรูความรุนแรง

0.61

0.16

0.20

0.26

0.41

8.40

0.31 ถึง 0.51

<.001*

การรับรูโอกาสเสี่ยง

0.53

0.16

0.14

0.18

0.39

7.37

0.30 ถึง 0.47

<.001*

ความคาดหวังใน
0.54
ความสามารถของตนเอง

0.20

0.16

0.12

0.38

4.74

0.36 ถึง 0.48

<.001*

ความคาดหวังใน
ประสิทธิผลการ
ตอบสนอง

0.18

0.16

0.19

0.42

5.18

0.32 ถึง 0.51

<.001*

แรงจูงใจเพื่อปองกันโรค

0.58

มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

t

95%CI

p
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4. เปรี ย บเที ย บความแตกต า งการมารั บ
บริการตรวจมะเร็งปากมดลูก ของกลุมทดลองและ
กลุม เปรียบเทียบ พบวา หลังการทดลอง กลุม ทดลอง
มารับบริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก 40 คน

(รอยละ 100) กลุมเปรียบเทียบมารับบริการตรวจ 9
คน (รอยละ 22.50) กลุมทดลองมารับบริการตรวจ
คัดกรองมะเร็งปากมดลูก มากกวากลุม เปรียบเทียบ
31 คน (4.4 เทา) ดังตารางที่ 3

ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบจํานวนผูมารับบริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ของกลุมทดลองและกลุม
เปรียบเทียบ หลังการทดลอง (N = 80)
การมารับบริการตรวจ
มะเร็งปากมดลูก

สัปดาหที่ 6

สัปดาหที่ 12

จํานวน (รอยละ)

จํานวน (รอยละ)

กลุมทดลอง

18 (45.00)

22 (55.00)

กลุมเปรียบเทียบ

4 (10.00)

5 (12.5)

อภิปรายผลการวิจัย
1. ดานการรับรูความรุนแรงของตอเกิด
มะเร็งปากมดลูก การรับรูโอกาสเสี่ยงตอการเกิด
มะเร็งปากมดลูก คาดหวังในประสิทธิผลการตอบ
สนองตอการปองกันมะเร็งปากมดลูก ความคาดหวัง
ในความสามารถของตนเองตอการปองกันมะเร็ง
ปากมดลูกของกลุมทดลองหลังเขารวมกิจกรรม
มากกวากอนทดลอง และมากกวากลุมเปรียบเทียบ
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เปนผลเนื่อง
มาจาก กลุมทดลองไดรับโปรแกรมการทดลองที่
ผูวิจัยสรางขึ้น โดยการบรรยายใหความรูโดยใช
โปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปที่มีภาพประกอบ
การฉายวีดิทัศน แจกแผนพับ ซึ่งมีเนื้อหากระตุน
ใหเกิดการรับรูความรุนแรง และการรับรูโอกาส
เสี่ยงตอการเกิดโรค การใชตัวแบบผูปวยมะเร็งปาก
มดลูกมาเลาประสบการณจากชีวติ จริง และตัวแบบ
ดานบวกคือบุคคลที่มาตรวจมะเร็งปากมดลูกเปน
ประจํา กิจกรรมกลุมที่เปดโอกาสใหกลุมทดลอง
ไดอภิปราย ซักถาม แสดงความคิดเห็นอยางมีสวน
รวม ตามหัวขอที่ผูวิจัยไดกําหนด สงผลใหกลุม

ทดลองที่เขารวมกิจกรรมเกิดการรับรูความรุนแรง
การรับรูโ อกาสเสีย่ งตอการเกิดโรค คาดหวังในความ
สามารถของตนเองตอการปองกันโรค และความ
คาดหวังในประสิทธิผลของการตอบสนองตอการ
ปองโรคมะเร็งปากมดลูก ซึ่งสอดคลองกับทฤษฎี
แรงจูงใจในการปองกันโรคของโรเจอร (Fonald
Rogers, 1975) ที่กลาววา การรับรูความรุนแรงของ
โรคเปนการประเมินการรับรูข องบุคคลตอสิง่ ทีเ่ ปน
อันตรายหรือสิ่งที่เปนภัยคุกคามตอสุขภาพของ
บุคคลนั้น ทําใหเกิดความกลัวที่สูงขึ้นและทําให
บุคคลรับรูความรุนแรงของการเปนโรคไดดีกวา
การกระตุน ตามปกติ และการรับรูโ อกาสเสีย่ งตอการ
เกิดโรคเปนการขูใหเห็นถึงภาวะคุกคามตอสุขภาพ
และทําใหบุคคลเชื่อวาตนเองกําลังอยูในภาวะเสี่ยง
สูง เมื่อบุคคลเชื่อวาถาตนเองกําลังตกอยูในภาวะ
เสี่ยงสูงจะมีความตั้งใจที่จะยอมรับการปฏิบัติตาม
คําแนะนําเพิ่มขึ้น สวนการรับรูความคาดหวังใน
ประสิทธิผลของการตอบสนองตอการปองกันโรค
มะเร็งปากมดลูก เปนการทําใหบุคคลเห็นความ
สําเร็จของตัวแบบดานบวก ซึ่งจะทําใหรับรูไดวา
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ถาปฏิบตั ติ ามคําแนะนําของตัวแบบ เขาก็จะประสบ
ผลสําเร็จเชนเดียวกัน และใชแรงสนับสนุนทาง
สังคม โดยมีอาสาสมัครสาธารณสุข เปนผูสงเสริม
ใหกลุมทดลองไดเขารวมกิจกรรม ใหความรูและ
แลกเปลี่ยนประสบการณของตนเอง จากการวิจัย
ไดพบวา กลุมทดลองใหความสนใจในการเขารวม
กิจกรรม เมื่อมีหนังสือเชิญใหมาอบรม เพราะไม
เคยมีการจัดอบรมในเรื่องมะเร็งปากมดลูกมากอน
ในชวงการอบรม กลุมทดลองสามารถที่จะรวม
กิจกรรมทุกกิจกรรมไดตลอดการอบรม และให
ความรวมมือเปนอยางดีในกิจกรรมการเยี่ยมบาน
โดยอาสาสมัครสาธารณสุขมีการกระตุน เตือน ใหคาํ
แนะนํา ใหคําปรึกษาแกกลุมทดลอง ในชวงแรกมัก
จะมีความอาย เขิน ทั้งกลุม อาสาสมัครสาธารณสุข
และกลุมทดลอง หลังจากที่ไดไปเยี่ยมในครั้งตอๆ
ไป ก็มคี วามสนิทสนมคุน เคย สามารถทีจ่ ะโนมนาว
ใหกลุมทดลองไปรับบริการตรวจคัดกรองมะเร็งได
ซึ่งเจาหนาที่ไดออกหนวยเคลื่อนที่บริการตรวจ
มะเร็งปากมดลูกในชุมชน ซึ่งไมเคยจัดการตรวจใน
ชุมชนมากอน เพือ่ เปนการเพิม่ ทางเลือกและการเขา
ถึงการใหบริการใหแกกลุม ทดลองทีไ่ มสามารถเดิน
ทางไปรับบริการตรวจได และตรวจที่โรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตําบล กลุมทดลองไดมารับบริการ
ตรวจมะเร็งปากมดลูกครบทุกคน อาจเนื่องมาจาก
การเยี่ ย มบ า นของผู  ใ ห แ รงสนั บ สนุ น ทางสั ง คม
ไดดําเนินกิจกรรมตามแผนไดทุกครั้ง และสามารถ
ออกเยี่ ย มติ ด ตาม มี ก ารบั น ทึ ก ผลการเยี่ ย มบ า น
ในแตละครั้ง มีคูมือสําหรับอาสาสมัครสาธารณสุข
ในการกระตุนกลุมทดลองใหมารับบริการตรวจ
คั ด กรองมะเร็ ง ปากมดลู ก ได เ ป น อย า งดี การใช
บั ด ดี้ เ ป น แรงหนุ น เสริ ม โดยมี ข  อ ตกลงว า หาก
มารั บ บริ ก ารตรวจคั ด กรองมะเร็ ง ปากมดลู ก จะ
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ต อ งพาคู  บั ด ดี้ ข องตนเองมารั บ บริ ก ารด ว ย และ
เมื่อเจาหนาที่ไดรับผลการตรวจมะเร็งปากมดลูก
จากโรงพยาบาล เจาหนาที่ไดแจงผลการตรวจแก
สตรี ก ลุ  ม ทดลองด ว ยตนเอง ทํ า ให ก ลุ  ม ทดลอง
เห็ น ความสํ า คั ญ ของการตรวจมะเร็ ง ปากมดลู ก
เพราะที่ผานมาจะแจงผลการตรวจใหเฉพาะคน
ที่มีผลการตรวจผิดปกติเทานั้นทําใหกลุมทดลอง
มารับบริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกเพิ่ม
ขึ้น สอดคลองกับทฤษฎีแรงสนับสนุนทางสังคม
(Social Support Theory) ของ House (1981) ทีก่ ลาว
วา การใหแรงสนับสนุนทางสังคม การสนับสนุน
ทางดานอารมณ การใหความชวยเหลือ ใหสอดคลอง
กับการศึกษาของ เนื้อทิพย ศรีอุดร(2550) ซึ่งไดใช
การบรรยาย ฉายวีซีดี การใชตัวแบบ แจกแผนพับ
อภิปรายกลุม กิจกรรมเยี่ยมบานและกระตุนเตือน
ใหรับบริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก หลัง
การทดลองกลุม ตัวอยางมีการรับรูค วามรุนแรงของ
โรค การรับรูโ อกาสเสีย่ ง เพิม่ ขึน้ กวากอนการทดลอง
สอดคลองกับการศึกษาของ ประนอม ปนทอง
(2552) ดวยการบรรยายประกอบ PowerPoint การ
เสนอตัวแบบ กระบวนการกลุม สาธิตฝกปฏิบัติ
กระตุนเตือนจากอาสาสมัครสาธารณสุข หลังการ
ทดลองสตรีกลุมทดลองมีการเปลี่ยนแปลงดาน
ความรู การรับรูความรุนแรง การรับรูโอกาสเสี่ยง
ตอการเกิดโรค ความคาดหวังในความสามารถของ
ตนเองความคาดหวังในประสิทธิผลของการตอบ
สนองตอพฤติกรรมการตรวจเตานมดวยตนเองได
ถูกตองและสมํา่ เสมอ และรับบริการตรวจมะเร็งปาก
มดลูก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p <.05) และอาจ
เนื่องมาจากกลุมทดลองไดรวมกันแสดงความคิด
เห็น แลกเปลี่ยนความรู ประสบการณ การเสนอตัว
แบบดานบวกทีม่ าตรวจมะเร็งปากมดลูกเปนประจํา
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การชักชวนเพื่อนมาตรวจมะเร็งปากมดลูก และ
เยี่ยมบานโดยอาสาสมัครสาธารณสุข เพื่อกระตุน
เตือน แนะนํา ใหคําปรึกษา พรอมทั้งใหกําลังใจ
สอดคลองกับการศึกษาของ อริญชยา สุนทรชัย
(2554) ดวยการบรรยาย ภาพพลิก วีซีดี การใชตัว
แบบ การอภิปรายกลุม การเยีย่ มบานโดยอาสาสมัคร
สาธารณสุข แจกแผนพับ พูดคุย ชักชวน และกระตุน
เตือนใหมารับบริการ หลังการทดลอง กลุมทดลอง
มีการรับรูแรงจูงใจเพื่อปองกันโรค เรื่อง การรับรู
ความรุนแรงของมะเร็งปากมดลูก การรับรูโอกาส
เสีย่ งของการเกิดมะเร็งปากมดลูก ความคาดหวังใน
ประสิทธิผลของการตอบสนองตอการมารับบริการ
ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ความคาดหวังใน
ความสามารถของตนเองตอการปองกันมะเร็งปาก
มดลูก เพิ่มขึ้นจากกอนการทดลอง และมากกวา
กลุมเปรียบเทียบอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p <.05)
หลังการทดลองสตรีกลุม ทดลองมารับบริการตรวจ
มะเร็งปากมดลูก จํานวน 40 คน คิดเปนรอยละ 100
สวนสตรีกลุม เปรียบเทียบมารับบริการ จํานวน 9 คน
คิดเปนรอยละ 22.5 เปนผลเนือ่ งมาจาก กลุม ทดลอง
ไดรับกิจกรรมการทดลองโดยประยุกตทฤษฎีแรง
จูงใจเพื่อปองกันโรค และแรงสนับสนุนทางสังคม
ที่มีอาสาสมัครสาธารณสุขเปนผูใหแรงสนับสนุน
ทางสังคม สวนกลุม เปรียบเทียบจะไมไดรบั กิจกรรม
นี้ ทําใหกลุมทดลองมีแรงจูงใจเพื่อการปองกันโรค
มะเร็งปากมดลูกเพิม่ ขึน้ จึงมารับบริการตรวจมะเร็ง
ปากมดลูกมากกวา สอดคลองกับผลการศึกษาของ
ศิริลักษณ วรไวย ไดศึกษาการประยุกตใชทฤษฎี
แรงจูงใจเพื่อปองกันโรครวมกับแรงสนับสนุนทาง
สั ง คมต อ ความตั้ ง ใจมารั บ บริ ก ารตรวจคั ด กรอง
มะเร็งปากมดลูกของสตรีอายุ 30 – 60 ป ซึ่งผลการ
ศึกษาพบวา กลุมทดลองและกลุมควบคุมมีผลตาง
ของคะแนนเฉลี่ยแรงจูงใจเพื่อปองกันมะเร็งปาก

มดลูกหลังและกอนการทดลอง และกลุม ควบคุม 6.6
คะแนน และมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < .001)

ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
บุ ค ลากรสาธารณสุ ข ควรนํ า รู ป แบบ
โปรแกรมการสงเสริมพฤติกรรมการมารับบริการ
ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ไปใชจดั กิจกรรมใน
ชุมชน ดังนี้
1. การใหขอมูลขาวสาร โดยการอบรมให
ความรู ใหเกิดแรงจูงใจเพื่อปองกันโรค เกิดความ
กลัวที่จะเปนโรค จึงทําใหสตรีกลุมมารับบริการ
ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก รวมถึงการอบรมให
ความรูแ กอาสาสมัครสาธารณสุข เยีย่ มบาน กระตุน
เตือนใหคําแนะนําสตรีอยางตอเนื่อง เพื่อใหเกิด
พฤติกรรมที่ถูกตอง
2. การจัดบริการที่เหมาะสมกับชุมชน คือ
การใหบริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกใน
ชุมชนเพือ่ การเขาถึงบริการทีง่ า ย สะดวก ไมตอ งเดิน
ทางไกลและจัดบริการตรวจมะเร็งปากมดลูกที่โรง
พยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล ในรายที่ไมสามารถ
มาตรวจในชุมชนได รวมถึงการใชเจาหนาทีจ่ ากโรง
พยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลที่อยูใกลเคียง มาให
บริการตรวจคัดกรอง เพือ่ ลดความเขินอายเจาหนาที่
ทีค่ นุ เคย และทําใหมคี วามนาเชือ่ ถือมากยิง่ ขึน้ ทัง้ นี้
การจัดบริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ควรจัด
ใหเหมาะสมกับบริบทของชุมชน และตรงตามความ
ตองการของกลุม เปาหมาย จะทําใหมผี มู ารับบริการ
เพิ่มขึ้น
3. การใชแรงสนับสนุนทางสังคม โดยใช
กลุมอาสาสมัครสาธารณสุข เปนแรงสนับสนุน
ทางสังคม โดยการออกเยีย่ มบานสตรีกลุม เสีย่ ง เพือ่
กระตุน เตือนใหไปรับบริการตรวจมะเร็งปากมดลูก
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ใหคําแนะนําเกี่ยวกับมะเร็งปากมดลูก การตรวจ
มะเร็งปากมดลูก และมีบัดดี้ตรวจมะเร็งปากมดลูก
โดยใหสตรีกลุมเสี่ยงไดสรางขอตกลงวา การมารับ
บริการตรวจมะเร็งปากมดลูก จะตองพาคูบัดดี้ของ
ตนเองมารับบริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
ดวย ใชแรงสนับสนุนดานขอมูลขาวสาร โดยให
ผูนําชุมชนประชาสัมพันธขาวสารเกี่ยวกับมะเร็ง
ปากมดลูก และกําหนดการใหบริการตรวจคัดกรอง
โดยเจาหนาทีจ่ ากโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรศึกษาเพือ่ พัฒนากลยุทธในการดําเนิน
งานสงเสริมสุขภาพสตรีในรูปแบบอื่นๆ เชน การ
ใชรูปแบบการสื่อสาร การพัฒนานวัตกรรม และ
กลยุทธการจูงใจอื่นๆ เพื่อสงเสริมพฤติกรรมใหผู
หญิงมารับบริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
มากขึ้น
2. ควรมีการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ เนนการ
ดําเนินงานเชิงรุกและมีเวลาศึกษาที่เหมาะสม เพื่อ
ใหชุมชนรูสึกวาตนเองเปนเจาของปญหา มีสวน
รวมวางแผนจัดกิจกรรมที่ตรงตามความตองการ
ของชุมชน มีความยั่งยืน และสอดคลองกับบริบท
ตอไป
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