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รายงานการวิจัย 
 

ปจจัยท่ีมีความสัมพันธกบัพฤติกรรมการตรวจเตานมดวยตนเองของสตรี 
อายุระหวาง 20 - 60 ป ตําบลบานใหม อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 

Factors Relating to Breast Self-examination Behavior Among  
Women Aged 20 - 60 Years in Tambon Ban Mai, Amphoe Mueang, 

  Changhwat Nakhon Ratchasima 
 

พิไลวรรณ  บษุบรรณ1 
 

บทคัดยอ 
การศึกษาเชิ งพรรณนาเรื่ องนี้  มี

วัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธ
กับพฤติกรรมการปฏิบัติในการตรวจเตานม
ดวยตนเองของสตรี อายุระหวาง 20 - 60 ป 
ตําบลบ านใหม  ดวยตนเองของสตรีอายุ
ระหวาง 20 - 60 ป ตําบลบานใหม อําเภอเมือง 
จังหวัดนครราชสีมา ประชากรเปนสตรีอายุ
ระหวาง 20 - 60 ป ที่อาศัยอยูตําบลบานใหม 
อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา จํานวน 4,676 
คน หาขนาดกลุมตัวอยางโดยใชสูตรของ ทาโร 
ยามาเน ไดขนาดกลุมตัวอยาง จํานวน 368 คน 
เลือกกลุมตัวอยางโดยการสุมตัวอยางอยางงาย 
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปน
แบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้น ทําการวิเคราะห
ขอมูลโดยหาคาสถิติ ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย 
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบไคสแควร 
และคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน 

ผลการวิจัย พบวา ปจจัยสวนบุคคล 
ไดแก  สถานภาพสมรส และ อาชีพ มีความ 

สัมพันธกับพฤติกรรมการปฏิบัติในการตรวจ
เตานมดวยตนเองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 และ .05 ตามลําดับ สวนปจจัย 
พื้นฐาน ไดแก การรับรูประโยชนของการ
ตรวจเตานมดวยตนเอง การรับรูอุปสรรคของ
การตรวจเตานมดวยตนเอง แรงจูงใจดาน
สุขภาพ และการไดรับแรงสนับสนุนทางสังคม 
มีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมการ
ปฏิบัติในการตรวจเตานมดวยตนเอง อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สําหรับความรู
เกี่ยวกับโรคมะเร็งเตานมและการตรวจเตานม
ดวยตนเอง การรับรูโอกาสเสี่ยงของการเกิด
โรคมะเร็งเตานมและการรับรูความรุนแรงของ
โรคมะเร็ ง เต านมไมมีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมการปฏิบัติในการตรวจเตานมดวย
ตนเอง 
 
คําสําคัญ  พฤติกรรมการตรวจเตานมดวย
ตนเอง 
 

1  บัณฑิตวิทยาลัย สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ วิทยาลยันครราชสีมา 
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Abstract 
The purpose of this descriptive 

research was to study factors relating to breast 
self-examination behavior among women 
aged 20 - 60 years in Tambon Ban Mai, 
Amphoe Mueang, Changhwat Nakhon 
Ratchasima. Population of this study were 
4,676 women aged 20 - 60 years living in 
Tambon Ban Mai, Amphoe Mueang, 
Changhwat Nakhon Ratchasima. The sample 
of this study were consisted of 368 women 
aged 20 - 60 years, obtained from Taro 
Yamane’s  formula. Sampling was made by 
simple random sampling. Instrument used for 
data collection were questionnaire constucted 
by the researcher. The data were  analyzed for 
percentage, mean, Standard  Deviation, Chi-
square and Pearson’s Product Moment 
Correlation Coefficient. 

The results showed that the bio-
social factors had significant  relationship 
with breast self-examination behavior were 
marital status and occupation at .01 level and 
.05 level resprefively. The perceived  benefits 
of taking  action, perceived barriers of taking 
action, health motivation and social support 
had significant relationship with breast self-
examination behavior at .01 level and .05 
level resprefively, while knowledge, 
perceived susceptibility and perceived 
seriousness had no relationship with breast 
self-examination behavior. 

Keyword : Breast self-examination behavior 
 
ความเปนมา 

มะเร็งเตานมเปนโรครายแรง และ
เปนสาเหตุการตายอันดับ 1 ของผูหญิงทั่วโลก 
จากสถิติขององคการอนามัยโลก ในปพ.ศ. 
2548 มีผูหญิงเสียชีวิตจากมะเร็งเตานมถึง 
502,000 รายและมีผูปวยรายใหมปละ 
1,200,000 ราย ในประเทศไทยพบวาสตรีไทย
ปวยดวยโรคมะเร็งเตานมสูงเปนอันดับหนึ่ง 
ซ่ึงมากกวาโรคมะเร็งปากมดลูก จากสถิติของ
สถาบันมะเร็งแหงชาติ ป พ.ศ. 2552 พบผูปวย
โรคมะเร็งเตานมรายใหมจํานวน 765 คน คิด
เปนรอยละ 37 และอัตราตายจากโรคมะเร็งเตา
นมในสตรีตอแสนประชากรคิดเปน 1.7, 2.6 
และ 3.6 ตามลําดับและมีรายงานวาโรคมะเร็ง
เตานมพบในสตรีอายุนอยกวา 40 ป รอยละ 
33.4  เมื่อเปรียบเทียบกับสหรัฐอเมริกาที่อายุ
ต่ํากวา 40 ป จะพบเพียง รอยละ 10 (สถาบัน
มะเร็งแหงชาติ, 2553) 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในป พ.ศ.
2553 มีจํานวนผูปวยโรคมะเร็งจํานวน 371, 
622 คน คิดเปนรอยละ 17.31 (สํานักนโยบาย
และยุทธศาสตร, 2552) พบผูปวยมะเร็งเตานม      
รายใหม จํานวน 816 คน คิดเปนรอยละ 1.9 
ซ่ึงอัตราผูปวยโรคมะเร็งเตานมสูงสุดที่จังหวัด
นครราชสีมา 1.8 ตอแสนประชากร และเมื่อ
พิจารณาถึงอัตราตายดวยมะเร็งเตานม พบวา
จังหวัดนครราชสีมา มีอัตราการตายดวยมะเร็ง
เตานม 2.1 ตอแสนประชากร ซ่ึงเปนอัตราการ
ตายสูงสุดเมื่อเทียบกับจังหวัดอื่นในเขต
เดียวกันและสูงกวาการตายดวยมะเร็งปาก
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มดลูก 0.6 ตอแสนประชากร (สถาบันมะเร็ง
แหงชาติ, 2553) นโยบายแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติฉบับที่ 10 กระทรวง
สาธารณสุขได กําหนดเปาหมายการคัดกรอง
มะเร็งเตานมใหสตรีอายุ 35 ปขึ้นไป มีความรู
และสามารถตรวจเตานมดวยตนเองไดอยาง
ถูกตองรอยละ80 จากขอมูลของโรงพยาบาล
ส ง เสริมสุขภาพตํ าบลศี รษะละ เลิ งและ
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานใหม ป
พ.ศ. 2554 พบผูปวยมะเร็งเตานมทั้งหมด
จํานวน 11 ราย และผลการตรวจคัดกรองเตา
นมใหสตรีอายุ 35 ปขึ้นไป พบวา สตรีสวน
ใหญยังขาดความรูและทักษะเกี่ยวกับการ
ตรวจเตานมดวยตนเอง และมีการปฏิบัติใน
การตรวจเตานมดวยตนเองนอย  
   การตรวจเตานมดวยตนเอง จึงเปนสิ่ง
ที่สําคัญและมีความจําเปนอยางยิ่ง เพื่อคนพบ
ความผิดปกติของเตานมตั้งแตระยะเริ่มแรก 
จะชวยใหผูปวยไดรับการรักษาไดทันทวงที
และชวยลดอัตราการเสียชีวิตจากมะเร็งเตานม
ได ซ่ึงสมาคมตอตานมะเร็งแหงสหรัฐอเมริกา
(American Cancer Society) ไดแนะนําวาสตรี
ควรเริ่มตรวจเตานมดวยตนเอง ตั้งแตอายุ 20 
ป เพื่อเปนการปองกันตั้งแตระยะเริ่ม ดังนั้น 
ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาปจจัยที่มี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมการตรวจเตานม
ดวยตนเองของสตรีอายุระหวาง 20 - 60 ป 
ตํ า บ ลบ า น ใหม  อํ า เ ภ อ เ มื อ ง  จั ง ห วั ด
นครราชสีมา  เพื่อใช เปนแนวทางในการ
สงเสริมใหสตรีมีพฤติกรรมการตรวจเตานม
ดวยตนเองสม่ําเสมอ 
 

วัตถุประสงคการวิจัย 
1. เพื่อทราบความสัมพันธระหวาง

ปจจัยสวนบุคคล กับพฤติกรรมการปฏิบัติใน
การตรวจเตานมดวยตนเอง 

2. เพื่อทราบปจจัยที่มีความสัมพันธ
กับพฤติกรรมการปฏิบัติในการตรวจเตานม
ดวยตนเองของสตรีอายุระหวาง 20 - 60 ป ตําบล    
บานใหม อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา  

 
สมมติฐานการวิจัย 

สมมติฐานที่ 1  ปจจัยสวนบุคคล ไดแก 
อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ 
รายไดเฉลี่ยของครอบครัวตอเดือน อายุเมื่อมี
ประจําเดือนครั้ งแรก ประวัติการปวยดวย
โรคมะเร็งเตานมของครอบครัว มีความสัมพันธ
กับพฤติกรรมการปฏิบัติในการตรวจมะเร็งเตา
นมดวยตนเอง 

สมมติ ฐานที่  2  ความรู เ กี่ ยวกั บ
โรคมะเร็งเตานมและการตรวจเตานมดวยตนเอง
มีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมการปฏิบัติ
ในการตรวจเตานมดวยตนเอง 

สมมติฐานที่ 3  การรับรูโอกาสเสี่ยงของ
การเกิดโรคมะเร็งเตานมมีความสัมพันธทางบวก
กับพฤติกรรมการปฏิบัติในการตรวจเตานมดวย
ตนเอง  

สมมติฐานที่ 4  การรับรูความรุนแรง
ของโรคมะเร็งเตานมมีความสัมพันธทางบวก
กับพฤติกรรมการปฏิบัติในการตรวจเตานมดวย
ตนเอง 

สมมติฐานที่ 5  การรับรูประโยชนของ
การตรวจเตานมดวยตนเองมีความสัมพันธ
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ทางบวกกับพฤติกรรมการปฏิบัติในการตรวจ    
เตานมดวยตนเอง  

สมมติฐานที่ 6  การรับรูอุปสรรคของ
การตรวจเตานมดวยตนเองมีความสัมพันธ
ทางบวกกับพฤติกรรมการปฏิบัติในการตรวจ
เตานม ดวยตนเอง 

สมมติฐานที่ 7  แรงจูงใจดานสุขภาพ มี
ความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมการปฏิบัติ
ในการตรวจเตานมดวยตนเอง 

สมมติฐานที่ 8 การไดรับแรงสนับสนุน
ทางสั งคม  มี ความสั มพั นธ ทางบวกกั บ
พฤติกรรมการปฏิบัติในการตรวจเตานมดวย
ตนเอง 

 
วิธีดําเนินการวิจัย 

การวิจัยคร้ังนี้ใชระเบียบวิธีวิจัยเชิง
พรรณนา (Descriptive Research) ประชากรใน
การศึกษาครั้งนี้ เปนสตรีอายุระหวาง 20 - 60 ป ที่
อาศัยอยูตําบลบานใหม อําเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา จํานวน 4,676 คน หาขนาดกลุม
ตัวอยางโดยใชสูตรของ ทาโร ยามาเน ไดขนาด
กลุมตัวอยาง จํานวน 368 คน เลือกกลุมตัวอยาง
โดยการสุมตัวอยางอยางงาย เครื่องมือที่ใชใน
การเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถามที่ผูวิจัย
สร างขึ้น ทําการวิ เคราะหขอมูลดวยสถิติ
พรรณนาไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐานทดสอบไคสแควร และคาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธของเพียรสัน 
 
ผลการวิจัย 

จากผลการวิจัยพบวากลุ มตัวอยาง
สวนใหญมีอายุระหวาง 40 - 49 ป รอยละ 

35.1 รองลงมามีอายุระหวาง 30 - 39 ป    
รอยละ 25.8 สวนใหญมีสถานภาพสมรสคู     
รอยละ 72 รองลงมาสถานภาพโสด         
รอยละ 14.1 สวนใหญมีระดับการศึกษาชั้น
ประถมศึกษาตอนตน รอยละ 30.7 รองลงมา
มีระดับการศึกษาชั้นประถมศึกษาตอนปลาย 
รอยละ 20.9 สวนใหญมีอาชีพรับจาง รอยละ 
35.6 รองลงมามีอาชีพคาขายรอยละ 23.9
สวนใหญมีรายไดเฉลี ่ยของครอบครัวตอ
เดือน อยูระหวาง 4,000 - 6,999 บาท รอยละ 
34.8 รองลงมามีรายไดเฉลี่ยของครอบครัว
ตอเดือน นอยกวา 4,000 บาท รอยละ 30.7 
สวนใหญม ีประจํา เด ือนครั ้งแรกเมื ่ออายุ 
ตั้งแต 15  ปขึ้นไป รอยละ 44 รองลงมามี
ประจําเดือนครั้งแรกเมื่ออายุระหวาง 12 - 14 
ป รอยละ 36.7 สวนใหญไมมีบุคคลใน
ครอบครัวปวยเปนโรคมะเร็งเตานมมากอน 
รอยละ 91.3 และรองลงมามีประวัติบุคคลใน
ครอบครัว ปวยเปนโรคมะเร็งเตานม รอยละ 
8.7 พฤติกรรมการปฏิบัติในการตรวจ เตานม
ดวยตนเอง พบวาสวนใหญ รอยละ 65.8 ไม
เคยปฏิบัติ การตรวจเตานมในชวงเวลาหลังมี
ประจําเดือน 7 - 10 วัน รองลงมารอยละ 54.3
ไมเคยปฏิบัติ การตรวจในทานอนราบ หนุน
แขนขางหนึ่งไวใตศรีษะ ใชปลายนิ้วอีกขาง
คลํารอบๆ เตานม เพื ่อคนหาความผิดปกติ 
และต่ําสุด รอยละ 0.5 ปฏิบัติเปนประจํา
เกี่ยวกับการตรวจในทานอนราบ หนุนแขน
ขางหนึ่งไวใตศรีษะ ใชปลายนิ้วอีกขางคลํา
รอบๆเตานม เพื่อคนหาความผิดปกติ 

ผลการวิเคราะหความสัมพันธพบวา
สถานภาพสมรสอาชีพ การรับรูประโยชน
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ของการตรวจเตานมดวยตนเอง  การรับรู
อ ุปสรรคของการตรวจเต านมดวยตนเอง 
แรงจ ูงใจดานสุขภาพ  และการได ร ับแรง
สน ับสน ุนท า งส ัง คม  ม ีค ว ามส ัมพ ันธ
ทางบวกก ับพฤติกรรมการปฏิบ ัต ิในการ
ตรวจเต านมดวยตนเองของสตร ี อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ .05 สวน
อาย ุ ระด ับการศ ึกษา  รายได เ ฉลี ่ยของ
ครอบครัวตอเดือน อายุเมื่อมีประจาํเดือนครั้ง
แรก ประวัติการปวยดวยโรคมะเร็งเตานม
ของครอบครัว ความรูเกี่ยวกับโรคมะเร็งเตา
นมและการตรวจเตานมดวยตนเอง การรับรู
โอกาสเสี ่ยงของการเกิดโรคมะเร็งเตานม
และการรับรูความรุนแรงของโรคมะเร็ง เตา
นมไมม ีความส ัมพันธ ก ับพฤติกรรมการ
ปฏิบัติในการตรวจเตานมดวยตนเองของ
สตรี  
 
สรุปผลการวิจัย 

การศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมการปฏิบัติในการตรวจเตานมดวย
ตนเองของสตรี อายุระหวาง 20 – 60 ป ตําบล
บานใหม  อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 
สรุปผล ไดดังนี้ 

1. ปจจัยสวนบุคคลไดแก สถานภาพ 
สมรส  และอ าช ีพ  ม ีค ว ามส ัมพ ัน ธ ก ับ
พฤติกรรมการปฏิบัติในการตรวจเตานมดวย
ตนเองของสตรี อายุระหวาง 20 – 60 ป 
ตํ า บ ลบ า น ใหม  อํ า เ ภ อ เ ม ือ ง  จ ัง ห ว ัด
นครราชส ีมา  สวนอาย ุ ระด ับการศ ึกษา 
รายไดเฉลี่ยของครอบครัวตอเดือน อายุเมื่อมี
ประจําเดือนครั้งแรก  ประวัติการปวยดวย

โรคมะ เ ร ็ง เ ต านมของครอบคร ัว  ไม มี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมการปฏิบัติในการ
ตรวจเตานมดวยตนเองของสตรี อายุระหวาง    
20 - 60 ป ตําบลบานใหม อําเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา จึงยอมรับสมมติฐานขอที่ 1 ได
บางสวน  

2. ปจจัยพื้นฐาน  ไดแก  การรับรู
ประโยชนของการตรวจเตานมดวยตนเอง การ
รับรูอุปสรรคของการตรวจเตานมดวยตนเอง 
แรงจู งใจด านสุขภาพ  และการได รับแรง
สนับสนุนทางสั งคม  มีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมการปฏิบัติในการตรวจเตานมดวย
ตนเองของสตรีอายุระหวาง 20-60 ป ตําบลบาน
ใหม อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา สวน
ความรูเกี่ยวกับโรคมะเร็งเตานมและการตรวจ
เตานมดวยตนเอง การรับรูโอกาสเสี่ยงของ
การ เกิ ดโรคมะ เร็ ง เต านมและการรับรู         
ความรุนแรงของโรคมะเร็ ง เต านมไมมี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมการปฏิบัติในการ
ตรวจเตานม ดวยตนเองของสตรีอายุระหวาง 20 
- 60 ป ตําบลบานใหม อําเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา จึงยอมรับสมมติฐานขอที่ 5, 6, 7 
และ 8 แตปฏิเสธสมมติฐานขอที่ 2, 3 และ 4 
 
ขอเสนอแนะการวิจัย 

1. โรงพยาบาลสง เสริมสุขภาพ
ตําบล ควรจัดกิจกรรมอบรมใหความรู สาธิต
ก า ร ต ร ว จ เ ต า น มด ว ย ตน เ อ ง  แล ะ จั ด
นิทรรศการเกี่ยวกับโรคมะเร็งเตานมและการ
ตรวจเตานมดวยตนเอง 

2. จัดใหมีแหล งสนับสนุนการ
ป อ ง กั น โ รคมะ เ ร็ ง เ ต า นม  เ ช น  จั ด ตั้ ง
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ศูนยบริการใหคําปรึกษาเกี่ยวกับโรคมะเร็ง
เตานม ในแงของศูนยการเรียนรู และสราง
เครือขายใหอาสาสมัครสาธารณสุขมีสวน
รวมในการคัดกรองมะเร็ ง เต านมใหแก
ประชาชน 

3. จัดโครงการรณรงคการตรวจเตา
นมดวยตนเองอยางตอเนื่อง  โดยกําหนด
กลุมเปาหมายในสตรีอายุตั้งแต 20 ปขึ้นไป 
เพื่อเปนการปลูกฝงพฤติกรรมการตรวจเตา
นม และยังชวยในคนหามะเร็งเตานมไดอยาง
รวดเร็ว 

ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังตอไป 
 1.  ควรมีการศึกษาเชิงคุณภาพ เชน 
วิจัยเร่ืองประสิทธิผลโปรแกรมสุขศึกษาโดย
ประยุกตทฤษฎีแบบแผนความเชื่ อด าน
สุขภาพรวมกับการใชรูปแบบแรงสนับสนุน
ทางสังคมตอพฤติกรรมการตรวจเตานมดวย
ตนเอง เพื่อพัฒนาและสงเสริมพฤติกรรมการ
ตรวจเตานมดวยตนเองตอไป 

2.  ควรมีการศึกษาใน ระดับจังหวัด 
เพื่อนําผลที่ไดจากการศึกษามาแกไขปญหา
ดานสาธารณสุขตอไป 
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