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ผลของโปรแกรมสง่เสริมการคดักรองมะเรง็ปากมดลกูตอ่พฤติกรรม

การคดักรองมะเรง็ปากมดลกูในอาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้น 
 

บษุบา อภยัพิม*, รุ่งรตัน์ ศรีสริุยเวศน์**, สมสมยั รตันกรีฑากลุ** 

 

บทคัดย่อ 

 มะเร็งปากมดลกูในระยะเริ�มแรกสามารถค้นพบได้จากการคดักรองอย่างสมํ�าเสมอ ซึ�งจะ

ทําให้รักษาหายและลดอตัราการตาย การวิจยักึ�งทดลองนี �มีวตัถปุระสงค์เพื�อศึกษาผลของโปรแกรม

สง่เสริมการคดักรองมะเร็งปากมดลกูตอ่พฤติกรรมการคดักรองมะเร็งปากมดลกูและการรับรู้เกี�ยวกบั

โรคมะเร็งปากมดลูกในอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน กลุ่มตัวอย่าง คือ อาสาสมัคร

สาธารณสุขประจําหมู่บ้าน เพศหญิง อายุ 30-60 ปี ที�อาศยัในเขตพื �นที�อําเภอปากเกร็ด จังหวัด

นนทบรีุ จํานวน 50 คน (25 คน เป็นกลุม่ทดลองและ 25 คน เป็นกลุม่ควบคมุ) โดยกลุม่ทดลองได้รับ

โปรแกรมสง่เสริมการคดักรองมะเร็งปากมดลกูเก็บรวบรวมข้อมลูโดยใช้แบบสอบถามค่าความเที�ยง

ของแบบวดัการรับรู้เกี�ยวกบัโรคมะเร็งปากมดลกูเท่ากับ 0.89 เก็บรวบรวมข้อมูลก่อนและหลงัการ

ทดลองนาน 2 สปัดาห์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติร้อยละ ค่าเฉลี�ย ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน Chi-

square test และ Independent t-test 

 ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มทดลองที�ได้รับโปรแกรมส่งเสริมการคดักรองมะเร็งปากมดลกูมี

สดัสว่นพฤติกรรมการคดักรองโรคมะเร็งปากมดลกูสงูกว่าก่อนการทดลองและมากกว่ากลุม่ควบคมุ

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (p< .05) และพบวา่ คา่เฉลี�ยคะแนนการรับรู้เกี�ยวกบัโรคมะเร็งปากมดลกู

สงูกวา่ก่อนการทดลองและสงูกวา่กลุม่ควบคมุอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (p< .05)         

 ผลการศึกษาในครั �งนี �แสดงว่าโปรแกรมส่งเสริมการคดักรองมะเร็งปากมดลกูทําให้เพิ�ม

อตัราการคดักรองมะเร็งปากมดลกูและเพิ�มการรับรู้เกี�ยวกบัโรคมะเร็งปากมดลกูได้ ดงันั �นจึงควรนํา

โปรแกรมสง่เสริมการคดักรองมะเร็งปากมดลกูนี �ไปใช้กบักลุม่สตรีอื�นๆ ตอ่ไป 
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THE EFFECTS OF CERVICAL CANAER SCREENING PROMOTING 

PROGRAM ON BEHAVIOR OF CERVICAL CANCER SCREENING AMONG 

VILLAGE HEALTH VOLUNTEERS 
 

Busaba Apaipim*,  Rungrat Srisuriyawet**, Somsamai Rattanagreethakul** 

 

ABSTRACT 

 Early cervical cancer could be detected by regularly screening resulting in 

effective therapy and decrease death rate. This quasi-experiment study was to evaluate 

the effects of the Cervical Cancer Screening Promoting Program on behavior of cervical 

cancer screening and perception of cervical cancer among village health volunteers. 

Sample was 50 female village health volunteers age 30-60 years old living in Muang 

district, Nontaburi (25 in the experimental group and 25 in the control group). The 

experimental group participated in the Cervical Cancer Screening Promoting Program. 

Data were collected by questionnaires, before and after performing the intervention 2 

weeks apart.The reliability of perception of cervical cancer scale was 0.89. Data were 

analyzed by descriptive statistics, percentage, mean, and standard deviation, Chi-square, 

and Independent t-test.  

 The results revealed that the proportion of cervical cancer screening behavior 

among village health volunteers was higher than before implementing the intervention and 

higher than the control group (p< .05). The mean scores of perception of cervical cancer 

was also better than before implementing the intervention and better than the control 

group (p< .05). The results indicated that the Cervical Cancer Screening Promoting 

Program could improve cervical cancer screening behavior and perception of cervical 

cancer. Therefore, health care providers should implement this program to other female 

groups.    

 

Keywords: health beliefs, cervical cancer screening, health volunteers 
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ภูมิหลังและเหตุผล (Background and 
rationale) 

 มะเร็งปากมดลูกเป็นมะเร็งที�พบบ่อย

ที�สุดในสตรีทั�วโลกและเป็นเหตุของการ

เสียชีวิตมากกว่ามะเร็งอื�นๆ ใน 55 ประเทศ 

แถบทวีปแอฟริกากลาง เอเชีย และบาง

ประเทศในอเมริกากลางและใต้ สําหรับ

ประเทศไทย พบว่า อุบัติการณ์มะเร็งปาก

มดลกูสงูเป็นอนัดบัสองรองจากมะเร็งเต้านม 

แตเ่ป็นสาเหตกุารตายอนัดบั 1 ของหญิงไทย 

พบมากในช่วงอายุ 30-60 ปี1,2 และมีอตัรา

การเสียชีวิตจากมะเร็งปากมดลูกเพิ�มขึ �น

เรื�อยๆ จาก 7 คนต่อวนั เป็น 14 คนต่อวนั ซึ�ง

คิดเป็นอตัราที�เพิ�มขึ �นถึงร้อยละ 100 หรือ

เสียชีวิตประมาณ 4,500 คน ต่อปี3 การ

รณรงค์ให้หญิงไทยเข้ารับการตรวจมะเร็ง

ปากมดลกู เป็นมาตรการที�สําคญัในการคัด

กรอง โรคตั �ง แต่ ในระยะแรก เ ริ� ม  แต่ ใน

ระดับประเทศ พบว่ามีอัตราการคัดกรอง

มะเร็งปากมดลูกสะสม 5 ปีตํ�ามาก ในปี 

2558 – ปี  2560 (ตามเกณฑ์ร้อยละ 80) 

เพียงร้อยละ 37.274 

 สําหรับจังหวัดนนทบุรี มีอัตราการคัด

กรองมะเร็งปากมดลกูสะสม 5 ปี ในปี 2558 

– ปี  2560 (ตามเกณฑ์ร้อยละ 80)  เพียง   

ร้อยละ 12.20 และในอําเภอปากเกร็ด พบ

อตัราการคดักรองมะเร็งปากมดลกูสะสม 5 ปี 

ในปี 2558 – ปี 2560 (ตามเกณฑ์ร้อยละ 80) 

มีเพียงร้อยละ 11.42 ซึ�งตํ�ากว่าเกณฑ์มาก5 

และจากการสํารวจการตรวจคดักรองมะเร็ง

ปากมดลูกในกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุข

ประจําหมู่บ้านหญิงอายุ 30 - 60 ปี ในเขต

อําเภอปากเกร็ด จํานวน 201 คน ซึ�งนบัว่า

เป็นกลุ่มต้นแบบทางสุขภาพที�สําคัญใน

ชมุชน พบวา่เข้ารับการตรวจเพียง 81 คน คิด

เป็นร้อยละ 40.29 จะเห็นว่ายงัอยู่ในเกณฑ์

ตํ�า (ปี 2561) 

 สาเหตุสําคญัในการเกิดโรคมะเร็งปาก

มดลกู เกือบทุกรายมีสาเหตุจากการติดเชื �อ

ไวรัสเอชพีวีสายพันธุ์ก่อมะเร็ง สามารถติด

เชื �อและแพร่เชื �อได้ทั �งเพศชายและเพศหญิง 

ผ่านการมีเพศสมัพนัธ์ ดังนั �นผู้หญิงทุกคนที�

เริ�มมีเพศสมัพนัธ์ จึงมีความเสี�ยงในการเกิด

โรคมะเร็งปากมดลกู และโดยธรรมชาติมีการ

ดําเนินโรคช้านับสิบปี ทําให้มีโอกาสมาก

พอที�จะทําการตรวจคัดกรอง ตรวจพบและ

รักษารอยโรคก่อนเป็นมะเร็ง1,6,7 การตรวจคดั

กรองมะเร็งปากมดลูกจึงเป็นมาตรการที�

สําคัญในการควบคุมและป้องกันโรคมะเร็ง

ปากมดลูก และอาสาสมัครสาธารณสุข

ประจําหมู่ บ้านมีส่วนสําคัญมากในการ

ดําเนินงาน บทบาทหน้าที�ของอาสาสมัคร

สาธารณสุขประจําหมู่บ้านในทศวรรษใหม่

ทศวรรษที� 4 ของการสาธารณสขุมลูฐาน จะ

เน้นการพัฒนามากกว่าบริการ โดย ปรับ

พฤติกรรมสขุภาพ โดยทําตนเป็นแบบอย่าง

และสร้างพฤติกรรมสขุภาพในชุมชน ทั �งด้าน

การสง่เสริมสขุภาพ การควบคมุโรค โดยเป็น

แกนนําในการขบัเคลื�อนชุมชน และชักชวน

เพื�อนบ้านเข้าร่วมกิจกรรมพฒันาสขุภาพและ
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พฒันาคณุภาพชีวิตของชุมชน1,8 ฉะนั �นกลุ่ม

อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้านต้อง

ได้รับการสง่เสริมให้เกิดพฤติกรรมสขุภาพที�ดี 

เพื�อให้เหมาะสมในบทบาทหน้าที�ผู้ นําด้าน

สขุภาพในชมุชน 

 การศึกษาที�ผ่านมา พบว่าปัจจัยด้าน

ความรู้ ความเชื�อ และทัศนคติ เป็นปัจจัย

สาํคญัที�สง่ผลตอ่การตดัสนิใจของสตรีในการ

เข้ารับการตรวจคดักรองโรคมะเร็งปากมดลกู
9,10 การพัฒนากิจกรรมโดยนําเอากลยุทธ์

ต่างๆหรือทฤษฎีทางการพยาบาลอื�นๆ มาใช้

ร่วมกับการให้ความรู้ในแบบแผนความเชื�อ

ด้านสขุภาพ หรือการอบรมแกนนําในหมู่บ้าน

หรืออาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน 

ให้มีความรู้และมีแนวทางปฏิบตัิที�ชัดเจนจะ

ทําให้มีประสิทธิภาพเพิ�มขึ �น11-13 และการใช้

กลยทุธ์ส่งเสริมการรับรู้เกี�ยวกบัโรคตามแนว

ทฤษฎีแบบแผนความเ ชื� อ ด้ านสุขภาพ 

ร่วมกบักิจกรรมลดความกลวัและอายในการ

ตรวจคดักรองมะเร็งปากมดลกูด้วยการสาธิต

วิธีการตรวจเป็นกลุม่ย่อยในหมู่บ้าน14 สง่ผล

ให้สตรีเข้ารับการตรวจมะเร็งปากมดลกูสงูขึ �น

มากกกว่าการศึกษาอื�นๆ ผู้ วิจัยจึงได้ศึกษา

ผลของโปรแกรมส่งเสริมการคดักรองมะเร็ง

ปากมดลูกต่อพฤติกรรมการคัดกรองมะเร็ง

ปากมดลกูในอาสาสมคัรสาธารณสขุประจํา

ห มู่ บ้ า น  เ พื� อ พั ฒ น า ใ ห้ อ า ส า ส มั ค ร

สาธารณสุขประจําหมู่บ้านมีพฤติกรรมการ

คดักรองมะเร็งปากมดลกูที�ดี และมีการรับรู้

เรื�องโรคมะเร็งปากมดลกูที�ถกูต้องสามารถสง่

ต่อการรับรู้เกี�ยวกับโรคมะเร็งปากมดลูกที�

ถกูต้องแก่สตรีในชมุชนได้ ซึ�งเป็นสิ�งสาํคญัใน

บทบาทหน้าที�ของอาสาสมัครสาธารณสุข

ประจําหมู่ บ้านที�จะทํางานเชิง รุกในการ

รณรงค์ปรับเปลี�ยนพฤติกรรมสขุภาพของคน

ในชมุชนตอ่ไป 

 

วัตถุประสงค์ (Objectives) 

 1. เพื�อเปรียบเทียบพฤติกรรมการคัด

กรองมะเร็งปากมดลกูระหว่างกลุ่มทดลองที�

ได้รับโปรแกรมส่งเสริมการคัดกรองมะเร็ง

ปากมดลกูและกลุม่ควบคมุ 

 2.  เพื�อเปรียบเทียบการรับรู้เกี�ยวกับ

โรคมะเร็งปากมดลูกและพฤติกรรมการคัด

กรองมะเร็งปากมดลกู ก่อนและหลงัของกลุม่

ทดลองที�ได้รับโปรแกรมสง่เสริมการคดักรอง

มะเร็งปากมดลกูและกลุม่ควบคมุ 

 3.  เพื�อเปรียบเทียบการรับรู้เกี�ยวกับ

โรคมะเร็งปากมดลูกระหว่างกลุ่มทดลองที�

ได้รับโปรแกรมส่งเสริมการคัดกรองมะเร็ง

ปากมดลกูและกลุม่ควบคมุ 

 

ระเบียบวิธีศึกษา (Methodology) 

 รูปแบบการศึกษาเ ป็นการวิจัยกึ� ง

ทดลอง แบบสองกลุ่มวัดก่อนและหลังการ

ทดลอง  กลุ่มตัวอย่าง  คือ  อาสาสมัคร

สาธารณสขุประจําหมู่บ้านหญิง อายุ 30-60 

ปี จํานวน 50 คน เป็นกลุ่มทดลอง 25 คน

และกลุ่มควบคุม 25 คน ที�อาศยัอยู่จริงใน

เขตพื �นที�อําเภอปากเกร็ด จังหวดันนทบรีุที�มี
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คุณสมบัติ 1) สถานะภาพสมรสคู่อยู่กินกับ

สามีหรือเคยแต่งงานมาแล้ว 2) ไม่เคยตรวจ

มะเร็งปากมดลกูในรอบปีที�ผา่นมาหรือไมเ่คย

ตรวจเลย 3) ไม่ตั �งครรภ์ และไม่ได้รับการ

วินิจฉยัว่าเจ็บป่วยในระบบสืบพนัธุ์  4) อ่าน

และเขียนหนงัสือได้ 5) ยินดีเข้าร่วมและให้

ความร่วมมือในการวิจัย โดยคัดเลือกพื �นที�

ศกึษา (2 ใน 10 ตําบล) ที�มีอตัราการคดักรอง

ตํ�ากว่าเกณฑ์ และใกล้เคียงกัน คือแตกต่าง

กนัไมเ่กิน 5 % ทําการสุม่ตวัอยา่งแบบง่ายได้ 

ตําบลคลองข่อย เป็นกลุม่ทดลอง และตําบล

คลองพระอุดม เป็นกลุ่มควบคุม และแต่ละ

ตํ า บ ล ที� เ ป็ น ก ลุ่ ม ตั ว อ ย่ า ง คั ด เ ลื อ ก 

อาสาสมคัรสาธารณสขุประจําหมู่บ้าน หญิง 

อายุ 30-60 ปี ตามคุณสมบตัิที�กําหนดจาก

ทะเบียนรายชื�ออาสาสมัครสาธารณสุข

ประจําหมู่บ้าน ทําการสุ่มตวัอย่างแบบง่าย

โดยจบัฉลากแบบไมแ่ทนที� กลุม่ละ 25 คน 

 ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 

 ในการวิจัยครั �งนี �ผู้ วิจัยได้กําหนดกลุ่ม

ตวัอย่างโดยการคํานวณหาค่าขนาดอิทธิพล 

(Effect size) ของผลงานวิจยักึ�งทดลองจาก

การศึกษาที�ผ่านมา14 โดยประมาณค่าขนาด

อิทธิพลจากค่าเฉลี�ย 2 กลุ่ม คํานวณได้จาก

สตูรของ Glass ใช้ค่าขนาดอิทธิพลเท่ากับ 

0.80 กําหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างจากตาราง

สําเร็จรูป (Power table) มาเปิดตาราง

ประมาณคา่ขนาดตวัอยา่ง (Polit, Haungler, 

1999)ได้กลุ่มตัวอย่าง 25 คน ดังนั �นจึงมี

จํานวนตัวอย่างในกลุ่มทดลองและกลุ่ม

ควบคมุ กลุม่ละ 25 คน 

 เครื�องมือการวิจัยแบง่เป็น 2 ชดุ  คอื 

 ชุดที�  1   เค รื� องมือที� ใ ช้ ในการเ ก็บ

รวบรวมข้อมลู  ประกอบด้วย 3 สว่น ได้แก่ 

 ส่วนที�  1 แบบประเมินเ กี�ยวกับ

ข้อมลูสว่นบคุคล จํานวน 14 ข้อ 

 ส่วนที�  2 แบบประ เมินการ รับ รู้

เกี�ยวกับโรคมะเร็งปากมดลูก ประกอบด้วย

คําถาม 5 ด้านการรับรู้ จํานวน 25 ข้อ ได้แก่ 

 1)  ด้านการรับรู้โอกาสเสี�ยงต่อ

การเกิดโรคมะเร็งปากมดลกู  จํานวน  5 ข้อ 

 2) ด้านการรับรู้ความรุนแรง

ของโรคมะเร็งปากมดลกู  จํานวน  5  ข้อ   

 3)  ด้านการรับรู้ประโยชน์ใน

การปฏิบตัิเพื�อป้องกนัการเกิดโรคมะเร็งปาก

มดลกู จํานวน 5 ข้อ  

 4)  ด้านการรับรู้อปุสรรคในการ

เข้ารับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก

จํานวน 5 ข้อ 

5)  ด้านการรับรู้ความสามารถ

ของตนเองในการตรวจคัดกรองมะเร็งปาก

มดลกูจํานวน 5 ข้อ  

ลักษณะของคําถามเป็นมาตราส่วน

ประมาณค่า (Rating scales) มีความหมาย

ทางบวก 15 ข้อ และทางลบ 10 ข้อ โดยมี

เกณฑ์ในการให้ระดบัคะแนนดงันี �   
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ระดับการรับรู้ ข้อความทางบวก (คะแนน) ข้อความทางลบ 
(คะแนน) 

เห็นด้วยอยา่งยิ�ง 

เห็นด้วย 

ไมแ่นใ่จ 

ไมเ่ห็นด้วย 

ไมเ่ห็นด้วยอยา่งยิ�ง 

5 

4 

3 

2 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

 

 การแปลผล 

  การรับรู้เ กี�ยวกับโรคมะเร็ง

ปากมดลกู  แบ่งระดบัการรับรู้ เป็น 3 ระดบั 

ดงันี � 

  คะแนนเฉลี�ย  3.67 – 5.00 

หมายถึง มีการรับรู้อยูใ่นระดบัดี 

  คะแนนเฉลี�ย  2.34 – 3.66 

หมายถึง มีการรับรู้อยูใ่นระดบัปานกลาง 

  คะแนนเฉลี�ย  1.00 – 2.33 

หมายถึง   มีการรับรู้อยูใ่นระดบัตํ�า 

 ส่วนที� 3 พฤติกรรมการคัดกรอง

มะเร็งปากมดลูก ตรวจสอบจากทะเบียน

ความครอบคลมุการตรวจคดักรองมะเร็งปาก

มดลกูของโรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพตําบล

ที�อยูใ่นตําบลที�ศกึษา  

 ชุดที� 2 เครื�องมือที�ใช้ในการดําเนินการ

วิจยั  

 โปรแกรมสง่เสริมการคดักรองมะเร็ง

ปากมดลกู ประกอบด้วยองค์ประกอบหลกั 2 

ด้าน คือ  

1. ส่งเสริมการรับ รู้โอกาสเสี�ยง / 

ความรุนแรงของโรค/ รับรู้การรับรู้ประโยชน์

ในการปฏิบตัิเพื�อป้องกันการเกิดโรค เพื�อให้

สตรีมีความรู้ความเข้าใจที�ถูกต้องเกี�ยวกับ

โรคมะเร็งปากมดลูก ประกอบด้วยกิจกรรม

สร้างสมัพนัธภาพ นําเข้าสูก่ารเรียนรู้เกี�ยวกบั

โรคมะเร็งปากมดลูกกิจกรรมการให้ความรู้

เ กี� ยวกับโรคมะเ ร็งปากมดลูก  โดย ร่วม

อภิปรายกลุ่มและสรุปความคิดเห็นก่อนการ

บ ร ร ย า ย ใ ห้ ค ว า ม รู้ ใ น หั ว ข้ อ เ กี� ย ว กั บ

ความสําคญัของโรค สถานการณ์ของโรคใน

ปัจจุบัน การติดต่อ ปัจจัยเสี�ยงของการเกิด

โรค อาการของโรค การรักษาการป้องกนัการ

เกิดโรค และประโยชน์ในการคดักรองมะเร็ง

ปากมดลกู สมาชิกกลุ่มร่วมกันสรุปประเด็น

สาํคญัหลงัการสอน 

2. ล ด อุ ป ส ร ร ค แ ล ะ ส่ ง เ ส ริ ม

ความสามารถของตนเองในการคัดกรอง

มะเร็งปากมดลูกประกอบด้วยกิจกรรมเพื�อ

ลดความรู้สึกกลัว และอาย ต่อการมารับ

บริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก โดย

ร่วมอภิปรายกลุม่เกี�ยวกบัปัญหาในการไม่ไป

ตรวจคดักรองมะเร็งปากมดลกู สรุปประเด็น

ปัญหา แบ่งกลุ่มเข้าฐานความรู้ ได้แก่ ฐาน
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อปุกรณ์จริงที�ใช้ในการตรวจคดักรอง สมัผสั

อุปกรณ์จริง เรียนรู้ประโยชน์ในการใช้งาน

ของอุปกรณ์แต่ละชิ �น และฐานการสาธิต

วิ ธี ก า ร ต ร ว จ ม ะ เ ร็ ง ป า ก ม ด ลูก โ ด ย ใ ช้

แบบจําลองอุ้ งเชิงกราน การใช้กางเกงเป้า

ขาดสําหรับตรวจภายในและการเตรียมตัว

ก่อนไปตรวจคัดกรองกิจกรรมแลกเปลี�ยน

เรียนรู้ประสบการณ์การตรวจคดักรองมะเร็ง

ปากมดลกูจากบคุคลต้นแบบที�มีประสบการณ์

ที�ดีในการตรวจกิจกรรมสรุปประเด็นสําคัญ

หลงัการสอน เปิดโอกาสซกัถามข้อสงสยั แจ้ง

วนัเวลาในการให้บริการตรวจคดักรองมะเร็ง

ปากมดลกูของสถานบริการ 

 การตรวจสอบคุณภาพของเครื�องมือ
การวิจัย 

 เครื�องมือที�ใช้ในการวิจัยนี �ผ่านการหา

ความตรงของเนื �อหา (Content Validity) โดย

ผู้ทรงคุณวุฒิจํานวน 3 ท่าน เพื�อตรวจสอบ

ความถูกต้องของภาษา ความเหมาะสมของ

ภาษา ความครอบคลุมของเนื �อหาสาระ

ตลอดจนการจดัลําดบัของเนื �อหาที�ใช้และได้

นําแบบประเมินการรับรู้เกี�ยวกับโรคมะเร็ง

ปากมดลูกไปตรวจสอบความเที�ยงของ

เครื�องมือ (Reliability) โดยนําไปทดลองใช้ 

(Try out) กบัสตรีอายุ 30-60 ปี จํานวน 10 

ร า ย  ใ น พื �น ที� ตํ า บ ล ค ลอ ง ข่อ ย  โด ย ใ ช้

สมัประสิทธิ� ครอนบาช (Cronbach alpha 

coefficient) ในการทดสอบความเที�ยงของ

แบบประเมินการรับรู้ ผลการทดสอบได้ค่า

ความเที�ยงของแบบประเมินในภาพรวม

เท่ากับ 0.89 ซึ�งเป็นค่าที�ยอมรับได้และนํา

แบบประเมินไปใช้เก็บข้อมลูจริง 

 การพิทักษ์สิทธิกลุ่มตัวอย่าง 

 การศึกษาครั �งนี �ได้ผ่านการพิจารณา

จากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยระดับ

บัณ ฑิ ต ศึ ก ษ า  ค ณ ะ พ ย า บ า ล ศ า ส ต ร์ 

มหาวิทยาลยับรูพา (จริยธรรมการวิจยั รหสั 0 

4 -11 -25 61  วันที�  2 4  ธันว าคม 2561 ) 

อาสาสมคัรสาธารณสุขประจําหมู่บ้านกลุ่ม

ทดลองและกลุ่มควบคุม ได้ รับการชี �แจง

วตัถปุระสงค์ของการศกึษารายละเอียดต่างๆ 

ที�เกี�ยวข้องกบังานวิจยัการรักษาความลบัของ

ข้อมลูที�ได้รับแจ้งให้ทราบถึงการมีอิสระที�จะ

ยินดีหรือปฏิเสธการเข้าร่วมการวิจยั ตดัสนิใจ

เข้าร่วมการวิจัยด้วยตนเองพร้อมลงนามใน

ใบยินยอมเข้าร่วมการศกึษา 

 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 เก็บรวบรวมรวมข้อมลูก่อนและหลงัการ

ทดลอง โดยใช้แบบสอบถามข้อมูลส่วน

บุคคลและแบบประเมินการรับรู้เกี�ยวกับ

โรคมะเร็งปากมดลกู และติดตามผลการเข้า

รับการคดักรอง หลงัการทดลอง 2 สปัดาห์ 

โดยมีขั �นตอนดงันี � 

 1.   ขั �นเตรียมการ 

 นําเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์และ

เครื�องมือการวิจยัต่อคณะกรรมการพิจารณา

จริยธรรมระดบับณัฑิตศึกษา คณะพยาบาล

ศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  จากนั �นนํา

หนงัสอืแนะนําตวัจากบณัฑิตศึกษา เสนอต่อ

สาธารณสขุอําเภอปากเกร็ด จังหวดันนทบุรี 
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ชี �แจงวัตถุประสงค์เพื�อขออนุญาตดําเนิน

การศกึษา และการเก็บรวบรวมข้อมลูในพื �นที�

เข้าพบเจ้าหน้าที�ประจําโรงพยาบาลสง่เสริม

สขุภาพตําบลในพื �นที�ตําบลที�ศกึษาทั �ง 2 แห่ง 

ขอคว าม ร่ว มมือ และ ชี �แจง ใ ห้ทร าบถึ ง

วตัถุประสงค์ ลกัษณะงานวิจัย พร้อมสํารวจ

รายชื�อกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจํา

หมู่บ้านหญิง อาย ุ30-60 ปี ซึ�งเป็นสตรีกลุ่ม

ตวัอยา่ง ประวตัิการตรวจคดักรองมะเร็งปาก

มดลูก  จากฐานข้อมูลของโรงพยาบาล

ส่งเสริมสขุภาพตําบลในพื �นที�ตําบลที�ศึกษา 

และทําการสุ่มสตรีกลุ่มตัวอย่างทั �ง 2 กลุ่ม 

จากนั �นเข้าพบกลุ่มตัวอย่างที�ห้องประชุม

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลในพื �นที�

ตําบลที�ศกึษาโดยการนดัหมายจากเจ้าหน้าที�

เพื�อชี �แจงวัตถุประสงค์และลักษณะการทํา

วิจยั และชี �แจงให้ทราบถึงสิทธิในการตอบรับ

หรือปฏิเสธการเข้าร่วมการวิจยัในครั �งนี �พร้อม

ลงชื�อในใบยินยอม 

 2. ขั �นดําเนินการทดลอง มีวิธีการ

ทดลองดงันี � 

  กลุ่มทดลอง 

  ผู้วิจยัดําเนินการในกลุม่ทดลองโดย

โปรแกรมส่งเสริมการคัดกรองมะเร็งปาก

มดลกู จํานวน 1 ครั �ง ใช้เวลา 3-4 ชั�วโมง ณ 

ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ตําบลในพื �นที�ตําบลที�ศกึษาดงันี � 

 1.  สร้างสัมพันธภาพผู้ วิจัย เปิด

ก ลุ่ม ด้ ว ย ก า ร ก ล่า ว ทัก ท า ย แ น ะ นํ า ตัว

สอบถามเกี�ยวกับโรคมะเร็งปากมดลูก เพื�อ

นําเข้าสูก่ารให้ความรู้เกี�ยวกบัโรคมะเร็งปาก

มดลกูโดยประเมินการรับรู้เกี�ยวกบัโรคมะเร็ง

ปากมดลกูก่อนการทดลอง (ใช้เวลา 30 นาท ี) 

 2. ให้ความรู้เรื� องโรคมะเร็งปาก

ม ด ลูก  ซึ� ง ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย  ส ถ า น ก า ร ณ์

โรคมะเร็งปากมดลกูปัจจยัเสี�ยงการเกิดของ

โรคมะเร็งปากมดลูก อาการของโรคมะเร็ง

ปากมดลูก การรักษาโรคมะเร็งปากมดลูก 

การป้องกัน ความสําคัญและประโยชน์ของ

การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ตาม

แผนการสอน คู่มือเรื�องโรคมะเร็งปากมดลกู 

และชุดนิทรรศการ (Roll up) ที�เตรียมไว้เปิด

โอกาสให้กลุ่มตัวอย่างได้ซักถามข้อสงสัย

เพื�อให้กลุม่ตวัอย่างเกิดการรับรู้ที�ถกูต้อง (ใช้

เวลา 1 ชั�วโมง) 

 3. ลดความรู้สึกกลัวและอายต่อ

การมาตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก โดย

การแบ่งกลุ่มเข้าฐานความรู้ ได้แก่ 1) ฐาน

เครื�องมือให้รู้จักอุปกรณ์แต่ละชนิด สัมผัส

อุปกรณ์จ ริง  เ รียน รู้ประโยชน์  และการ

นําไปใช้ของอุปกรณ์แต่ละชิ �น ให้ความรู้ใน

เรื�องวิธีการตรวจคดักรอง และ 2) ฐานสาธิต 

ทําการสาธิตวิธีการตรวจคดักรองมะเร็งปาก

มดลกูให้กลุม่ตวัอย่างได้เห็นขั �นตอนที�ทําจริง 

ในขั �นตอนนี �ผู้ วิจัยต้องสร้างความมั�นใจแก่

กลุม่ตวัอยา่งเพื�อลดความอาย ในการตรวจมี

เจ้าหน้าที�ผู้หญิงเป็นผู้ ให้บริการ มีห้องตรวจ

เฉพาะเป็นสดัส่วน มีม่านกั �น และปิดประตู

มิดชิด ใช้เวลาในการตรวจน้อย ขั �นตอน     

ไม่ยุ่งยาก และให้ผู้ รับบริการใส่กางเกงเป้า
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ขาดสาํหรับการตรวจภายในซึ�งกางเกงนี � เมื�อ

ขึ �นขาหยงัแล้วก็ยงัมีผ้าปิดที�เป้าไว้ก่อน เมื�อ

เจ้าหน้าที�ตรวจจะตลบผ้าขึ �นและเปิดเผย

เฉพาะอวยัวะที�ต้องการตรวจเท่านั �น จากนั �น

จึงเริ�มสาธิตวิธีการตรวจโดยใช้โมเดลจําลอง 

สาธิตการใช้เครื�องมือในการสอดช่องคลอด

โดยขณะสอดค่อยๆ เอียงเครื�องเข้าไปให้ลึก

จึงค่อยถ่างเครื�องมือให้เห็นปากมดลกูใช้ไม้

พายป้ายปากมดลกูเพื�อนําเซลล์ไปตรวจ และ

สาธิตวิธีการนําเครื�องมือออกจากช่องคลอด

ด้วยความนุม่นวล เปิดโอกาสให้กลุม่ตวัอยา่ง

ซกัถามข้อสงสยั และตอบคําถามเพื�อเพิ�มการ

รับรู้ สร้างความมั�นใจ และลดอปุสรรคในการ

เข้ารับการตรวจคดักรองมะเร็งปากมดลกู (ใช้

เวลา 1 ชั�วโมง) 

 4.   แลกเปลี�ยนเรียนรู้ประสบการณ์

ตรง จากสตรีที�มีประสบการณ์ในการตรวจคดั

กรองมะเร็งปากมดลกู โดยแลกเปลี�ยนเรียนรู้

ในประสบการณ์ที�ประทับใจ ต่อการเข้ารับ

การตรวจคดักรองมะเร็งปากมดลูก จากนั �น

อภิปรายแลกเปลี�ยนความคิดเห็นร่วมกัน 

ซกัถามกลุม่หลงัการสอน และกระตุ้นให้กลุม่

ได้ร่วมทบทวนเนื �อหาและความรู้สกึกลวัหรือ

อายเมื�อ เ ริ� มต้นก่อนสรุปประเด็นสําคัญ

เกี�ยวกับความ สําคญัของการตรวจคดักรอง

มะเร็งปากมดลกูและขั �นตอนการตรวจมะเร็ง

ปากมดลกู (ใช้เวลา 30 นาที) 

 5.  แจ้งกลุม่ตวัอยา่งให้ทราบถึง วนั 

เวลาในการให้บริการตรวจคัดกรองมะเร็ง

ปากมดลูกที�โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ตํ า บ ล ใ น พื �น ที� ตํ า บ ล ที� ทํ า ก า ร ศึ ก ษ า 

โ ร ง พ ย า บ า ล ป า ก เ ก ร็ ด  โ ร ง พ ย า บ า ล 

ชลประทาน และโรงพยาบาลพระนั�งเกล้า ซึ�ง

อยู่ใกล้เคียงและเป็นโรงพยาบาลแม่ข่าย

พร้อมตอบแบบประเมินการรับรู้เกี�ยวกับ

โรคมะเร็งปากมดลูก หลังการทดลอง (ใช้

เวลา 10 นาที) 

 6.  ติดตามผลการเข้ารับการคัด

กรองมะเร็งปากมดลกูของกลุ่มทดลองหลงั

การสอน 2 สปัดาห์ 

 กลุ่มควบคุม 

 ผู้ วิจัย เ ข้าพบกลุ่มควบคุมในวัน

ป ร ะ ชุ ม ป ร ะ จํ า เ ดื อ น แ น ะ นํ า ตั ว ชี �แ จ ง

วัตถุประสงค์และดําเนินการเก็บรวบรวม

ข้อมูลส่วนบุคคลและแบบประเมินการรับรู้

เกี�ยวกับโรคมะเร็งปากมดลูกก่อนทดลอง 

จากนั �นอาสาสมัครสาธารณสุขประจํา

หมู่ บ้านเ ข้า รับการประชุมประจํา เดือน

ตามปกติโดยเจ้าหน้าที�  โดยไม่มีกิจกรรม

โปรแกรมส่งเสริมการคัดกรองมะเร็งปาก

มดลกู และตอบแบบประเมินการรับรู้เกี�ยวกบั

โรคมะเร็งปากมดลกูหลงัเสร็จสิ �นการประชุม

ประจําเดือนจากนั �นติดตามผลการเข้ารับการ

คัดกรองมะเร็งปากมดลูกของกลุ่มควบคุม

หลงัการทดลอง 2 สปัดาห์ 

 3. ขั �นตอนประเมินผล แบ่งเป็น 2 

สว่น คือ 

 3.1 ป ร ะ เ มิ น ก า ร รั บ รู้ เ กี� ย ว กั บ

โรคมะเร็งปากมดลูก ก่อนและหลัง การ

ทดลองตามแบบประเมินการรับรู้ เกี�ยวกับ
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โรคมะเร็งปากมดลกู นําคะแนนมาวิเคราะห์

เปรียบเทียบก่อนและหลังทําทดลองทั �ง 2 

กลุ่ม และเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มทดลอง

และกลุม่ควบคมุ 

  3.2 ประเมินพฤติกรรมการคดักรอง

มะเร็งปากมดลกู โดยติดตามผลจํานวน การ

เข้ารับการตรวจคดักรองมะเร็งปากมดลกูของ

กลุม่ตวัอยา่ง หลงัเสร็จสิ �นการสอน 2 สปัดาห์  

จากทะเบียนการตรวจคัดกรองมะเร็งปาก

มดลกูของโรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพตําบล

ในพื �นที�ตําบลที�ศึกษา อํา เภอปากเกร็ด 

จังหวัดนนทบุรี นําผลที�ได้มาเปรียบเทียบ

ระหวา่งกลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุ 

 การวิเคราะห์ข้อมูล 

 นํา ข้อมูลที� ไ ด้จากการเ ก็บรวบรวม

ข้อมูลมาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม

สาํเร็จรูปกําหนดความมีนยัสําคญัทางสถิติที�

ระดับ.05 เปรียบเทียบลักษณะของกลุ่ม

ตวัอยา่ง ทั �ง 2 กลุม่ โดยการแจกแจงความถี� 

จํานวนร้อยละ ของข้อมลูทั�วไป เปรียบเทียบ

พฤติกรรมการตรวจคดักรองมะเร็งปากมดลกู

ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม หลัง

การสอน 2 สปัดาห์ โดยใช้สถิติ chi-square

เปรียบเทียบค่าเฉลี�ยคะแนนการรับรู้เกี�ยวกบั

โรคมะเร็งปากมดลูกก่อนและหลงัการสอน

ภายในกลุม่และระหวา่งกลุม่ทดลองและกลุม่

ควบคมุ โดยใช้คา่สถิติทีอิสระ (independent 

t-test) 

 

ผลการศึกษา  (Results) 

 1. ข้ อ มู ล ส่ ว น บุ ค ค ล พ บ ว่ า  ก ลุ่ ม

ตัวอย่างอาสาสมัครสาธารณสุขประจํา

หมู่บ้านหญิง จํานวน 50 คน แบ่งเป็นกลุ่ม

ทดลอง จํานวน 25 คน กลุ่มควบคมุ จํานวน 

25 คน ทั �งกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมส่วน

ใหญ่อายุระหว่าง 51-60 ปี (ร้อยละ 60 และ 

76) โดยมีอายุเฉลี�ย 50.72 ปี และ 52.96 ปี 

ตามลําดบั และสว่นใหญ่สถานภาพสมรส คู ่

(ร้อยละ 84 และ 92) ด้านระดบัการศึกษาทั �ง

กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมจบการศึกษา

สูงสุด ในระดับประถมศึกษามากที�สุด คือ 

กลุม่ทดลองมีระดบัประถมศึกษา ร้อยละ 48 

รองลงมา คือ ระดบัมธัยมศึกษา ร้อยละ 40 

และกลุม่ควบคมุมีระดบัประถมศกึษา ร้อยละ 

64 รองลงมา คือ ระดบัมธัยมศึกษา ร้อยละ 

20 ในด้านอาชีพปัจจบุนั กลุม่ทดลองมีอาชีพ

ค้าขายมากที�สุด ร้อยละ 44 รองลงมา คือ 

แม่บ้าน ร้อยละ 40 สว่นกลุ่มควบคุมมีอาชีพ

เป็นแม่บ้านสงูสุด ร้อยละ 48 รองลงมา คือ 

อ า ชี พ ค้ า ข า ย  ร้ อ ย ล ะ  4 4  ร า ย ไ ด้ ข อ ง

ครอบครัวต่อเดือน พบว่ากลุ่มทดลอง และ

กลุ่มควบคุมมี รายไ ด้ต่อ เดื อนระหว่า ง 

10,000-20,000 บาท (ร้อยละ 64 และ 48 ) 

โดยมีรายได้เฉลี�ยเท่ากับ 13,432 บาท และ 

15,840 บาท จะเห็นวา่ กลุม่ทดลองและกลุม่

ควบคมุที�ใช้ในการศกึษาในครั �งนี �มีคณุสมบตัิ

ส่วนใหญ่ที�คล้ายคลึงกันในเรื� องของอาย ุ

สถานภาพการสมรส ระดบัการศึกษา อาชีพ 

รายได้ ช่วงอายุการแต่งงาน ประวัติด้าน

สุขภาพของตนเองและบุคคลในครอบครัว 
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การได้รับข้อมูลเกี�ยวกับการตรวจคัดกรอง

มะเร็งปากมดลกูตลอดจนแหลง่ที�ได้รับข้อมลู 

 2.  เปรียบเทียบพฤติกรรมการคดักรอง

มะเ ร็ งปากมดลูกก่อนและหลังทดลอง

ระหวา่งกลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุ  ผลการ

เปรียบเทียบพบว่า พฤติกรรมการคัดกรอง

มะเร็งปากมดลูกก่อนการทดลองของกลุ่ม

ทดลองและกลุ่มควบคุม ไม่แตกต่างกัน (p-

value = .157) ที�ระดบันยัสาํคญั 0.05 โดยใน

กลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุ มีพฤติกรรมการ

คดักรองมะเร็งปากมดลกูเคยตรวจเมื�อ 1- 2 

ปีมาแล้ว คิดเป็นร้อยละ 60 และร้อยละ 40 

ตามลําดับและเคยตรวจเมื�อเท่ากับหรือ

มากกว่า 3 ปี คิดเป็นร้อยละ 40 และร้อยละ 

60 ตามลําดับ จากการติดตามผลหลงัการ

ทดลองไปแล้ว 2 สัปดาห์ พบว่าในกลุ่ม

ทดลองมีผู้มารับการตรวจคดักรองมะเร็งปาก

มดลูกเพิ�มขึ �นอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ (p-

value <.0001) คิดเป็นร้อยละ 84 ส่วนใน

กลุม่ควบคมุที�ไม่ได้รับโปรแกรมพบว่ามีผู้ เข้า

รับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก คิด

เป็นร้อยละ 32 (ตารางที�1)   

 3. เปรียบเทียบค่าคะแนนเฉลี�ยการ

รับรู้เกี�ยวกับโรคมะเร็งปากมดลูกก่อนและ

หลังทดลองระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่ม

ควบคุมเมื�อเปรียบเทียบก่อนการทดลอง

คะแนนเฉลี�ยการรับรู้เกี�ยวกับโรคมะเร็งปาก

มดลกูของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมโดย

ภาพรวมทั �งสองกลุ่มอยู่ในระดับปานกลาง

ใกล้เคียงกันโดยกลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี�ย

การรับรู้โดยรวมเท่ากับ 3.47 (SD = 0.35) 

และกลุ่มควบคุมมีคะแนนเฉลี�ยการรับ รู้ 

เท่ากับ 3.40 (SD = 0.37)ซึ�งเมื�อนํามา

เปรียบเทียบทางสถิติพบว่าไม่แตกต่างกัน 

ในขณะที�หลังการทดลอง กลุ่มทดลองมี

คะแนนเฉลี�ยการรับรู้เกี�ยวกับโรคมะเร็งปาก

มดลูกสูงขึ �นอยู่ในระดับดีและสูงกว่ากลุ่ม

ควบคุมอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (กลุ่ม

ทดลอง มีคะแนนเฉลี�ย = 4.19, SD = 0.29) 

ส่วนกลุ่มควบคุมมีคะแนนเฉลี�ยอยู่ในระดับ

ปานกลาง (M = 3.57, SD = 0.38) ดงัตาราง

ที� 2และเมื�อเปรียบเทียบภายในกลุม่ทดลอง

ก่อน และหลังการทดลอง พบว่า ค่าเฉลี�ย

คะแนนการรับรู้เกี�ยวกบัโรคมะเร็งปากมดลกู

ภายหลงัการทดลองสงูกว่าก่อนการทดลอง

อย่างมีนยัสําคัญทางสถิติที�ระดบั .05 (t = 

7.93, p-value < .001) ดงัแสดงรายละเอียด

ในตารางที� 3นั�นแสดงว่าโปรแกรมส่งเสริม

การคดักรองมะเร็งปากมดลกูมีผลต่อการรับรู้

เกี�ยวกับโรคมะเร็งปากมดลูกในอาสาสมคัร

สาธารณสขุ  

เมื�อพิจารณาคะแนนการรับรู้รายด้าน 

ภายในกลุ่มทดลอง หลงัการทดลอง พบว่า 

การรับรู้ในทกุด้านมีคา่คะแนนเฉลี�ยการรับรู้ที�

สงูขึ �นอยูใ่นระดบัดี โดย คะแนนเฉลี�ยการรับรู้

โอกาสเสี�ยงของการเกิดโรคเท่ากับ 4.42 

(SD=0.43) คะแนนเฉลี�ยการรับรู้ความรุนแรง

ของโรคเทา่กบั4.18 (SD=0.32) คะแนนเฉลี�ย

การรับรู้ประโยชน์ฯเท่ากบั 4.14 (SD=0.33) 

คะแนนเฉลี�ยการรับรู้อปุสรรคในการตรวจคดั
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กรองเท่ากับ 3.94 (SD=0.41) และคะแนน

เฉลี�ยการรับรู้ความสามารถในการตรวจคัด

กรองเทา่กบั 4.26 (SD=0.42) ดงัตารางที�4 

 

ตารางที� 1 เปรียบเทียบพฤติกรรมการคดักรองมะเร็งปากมดลกูระหวา่งกลุม่ทดลองและกลุม่ 

 ควบคมุก่อนการทดลองและหลงัการทดลอง(โดยใช้สถิติ Chi-Square) 

 

พ ฤติ ก ร รมก ารคั ด
ก ร อ ง ม ะ เ ร็ ง ป า ก
มดลูก 

ทดลอง ควบคุม 
�2 

 

df 
 

p-
value 
 

จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ 

ก่อนการทดลอง 

เคยตรวจ 

เทา่กบั 1-2 ปี 

15 60.0 10 40.0 2.000 1.0 .157 

เคยตรวจมากกว่า

เทา่กบั 3 ปี 
10 40.0 15 60.0 

 
  

หลงัการทดลอง        

ไปตรวจ 21 84.0 8 32.0 
13. 87

5 
1.0 .000 

ไมไ่ปตรวจ 4 16.0 17 68.0    

 

ตารางที� 2  เปรียบเทียบคา่เฉลี�ยคะแนนการรับรู้เกี�ยวกบัโรคมะเร็งปากมดลกูก่อนและหลงัทดลอง  

 ระหวา่งกลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุ(โดยใช้สถิติทีแบบอิสระ Independent t-test) 

 

การรับรู้เกี�ยวกับ
โรคมะเร็ง 
ปากมดลกู 

กลุ่มทดลอง 
(n = 25) 

กลุ่มควบคุม 
(n = 25) 

t p-value 
(One-
tailed) M SD ระดบั M SD ระดบั 

ก่อนการทดลอง 3.47 0.35 ปานกลาง 3.40 0.37 ปานกลาง 0.72 .240 

หลงัการทดลอง 4.19 0.29 ดี 3.57 0.38 ปานกลาง 6.42 < .001 
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ตารางที� 3 เปรียบเทียบคา่เฉลี�ยคะแนนการรับรู้เกี�ยวกบัโรคมะเร็งปากมดลกูก่อนและหลงัทดลอง  

 ภายในกลุม่กลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุ (โดยใช้สถิติทีแบบอิสระ Independent t-test)
  

การรับรู้ฯ ก่อนการทดลอง หลังการทดลอง 
 

t p-value 
(One-
tailed) M SD ระดบั M SD ระดบั 

กลุม่ทดลอง  

(n = 25) 

3.47 0.35 ปานกลาง 4.19 0.29 ดี 7.93 <.001 

กลุม่ควบคมุ 

(n = 25) 

3.40 0.37 ปานกลาง 3.57 0.38 ปานกลาง 1.67 .05 

 

ตารางที� 4 เปรียบเทียบการรับรู้เกี�ยวกบัโรคมะเร็งปากมดลกูรายด้านก่อนและหลงัได้รับโปรแกรม  

                 สง่เสริมการคดักรองมะเร็งปากมดลกูในกลุม่ทดลอง 
 

การรับรู้ฯ รายด้าน 

ก่อนการทดลอง 
(n=25) 

หลังการทดลอง 
(n=25)   t 

P-value 
(one-
tailed) M SD ระดบั M SD ระดบั 

1. การรับรู้โอกาสเสี�ยง

ของการเกิดโรค 
3.36 0.50 ปานกลาง 4.42 0.43 ดี 8.01 0.00 

2. การรับรู้ความรุนแรง

ของโรค 
3.82 0.40 ดี 4.18 0.32 ดี 3.44 0.01 

3. การรับรู้ประโยชน์

ข อ ง ก า ร ป ฏิ บัติ เ พื� อ

ป้องกนัการเกิดโรค 

3.11 0.75 ปานกลาง 4.14 0.33 ดี 6.30 0.00 

*4. การรับรู้อปุสรรคใน

การตรวจคดักรอง 
3.10 0.67 ปานกลาง 3.94 0.41 ดี 5.33 0.00 

5. การรับรู้

ความสามารถในการ

ตรวจคดักรอง 

3.96 0.70 ดี 4.26 0.42 ดี 1.82 0.04 

*การรับรู้อปุสรรคเป็นข้อคําถามเชิงลบที�ปรับให้เป็นบวกเมื�อนํามาวิเคราะห์ (คะแนนมากหมายถึงมี

อปุสรรคน้อยลง)   
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วิจารณ์ (Discussions) 

 พฤติกรรมการคดักรองมะเร็งปากมดลกู 

กลุ่มทดลองหลงัได้รับโปรแกรมส่งเสริมการ

คดักรองมะเร็งปากมดลกู มีพฤติกรรมการคดั

กรองมะเร็งปากมดลกูมากกว่ากลุ่มควบคุม

ไปตามสมมติฐานข้อที�  1 อธิบายได้ว่า 

เนื�องจากกลุม่ทดลองได้รับโปรแกรมสง่เสริม

การคัดกรองมะเร็งปากมดลูกซึ�งพัฒนาขึ �น

จากแนวคิดหลกัจากแบบแผนความเชื�อด้าน

สขุภาพของ Rosenstock, Becker (1988)15  

ที�นํามาใช้อธิบายสาเหตขุองความล้มเหลวใน

การคดักรองโรคและการประเมินเชิงป้องกนัที�

มีประสทิธิภาพ (Janz, Becker, 1984)16 โดย

ผู้ วิ จัย ตั �ง สม ม ติ ฐ า นไ ว้ ว่ า  อา สา สมัค ร

สาธารณสขุประจําหมู่บ้านจะตดัสินใจเข้ารับ

การคัดกรองโรคมะเร็งปากมดลูกก็ต่อเมื�อ

ไ ด้ รั บ ก า ร เ ต รี ย ม คว า ม พ ร้ อม ท า ง ด้ า น

กระบวนการทางปัญญาและจิตใจที� ไ ด้

ตระหนกัรู้ว่าการคดักรองมะเร็งปากมดลกู มี

ผลตอ่สขุภาพตนเอง โดยสภาพความพร้อมนี � 

คือ การรับรู้ว่าตนเองเสี�ยงต่อการเกิดโรค 

และจะเกิดผลเสยีตอ่สขุภาพ และเมื�อเชื�อวา่มี

มาตรการที�มีประสิทธิ ภาพในการดูแลรักษา

สขุภาพตนเองได้ ก็จะเชื�อในประโยชน์ที�ได้รับ

จากการคัดกรองโรคด้วย โดยโปรแกรม

ส่ง เส ริมการคัดกรองมะเ ร็ งปากมดลูก

ประกอบด้วยกิจกรรมการให้ความรู้เกี�ยวกับ

โรคและกิจกรรมลดความกลวั/อาย ซึ�งเป็น

การแก้ไขด้านอปุสรรคในการตรวจมะเร็งปาก

มดลกูของสตรี จากแบบแผนความเชื�อด้าน

สขุภาพของ Rosenstock อธิบายพฤติกรรม

การป้องกนัโรคและพฤติกรรมสง่เสริมสขุภาพ

ของบุคคลว่า บุคคลจะมีความพร้อมแสดง

พฤติกรรม ก็ต่อเมื�อได้รับรู้ถึงความเสี�ยงและ

ความรุนแรงของโรค และจะแสดงมากขึ �น

หากประเมินแล้วเห็นว่าการปรับเปลี�ยน

พฤติกรรมจะก่อให้เกิดผลดีมากกว่าผลเสีย 

ห รือไม่มีอุปสรรคทางด้านจิตวิทยาที� มี

อิทธิพลต่อการปฏิบตัิของเขา เช่น ค่าใช้จ่าย 

เวลา ความไม่สะดวก ความกลวั ความอาย 

เป็นต้น17 จะเห็นได้ว่าหลังได้รับโปรแกรม

สง่เสริมการคดักรองมะเร็งปากมดลกูในกลุม่

ทดลองทําให้มีการรับรู้เกี�ยวกับมะเร็งปาก

มดลกูในทุกด้านสงูขึ �น จากการประเมินด้าน

การรับรู้อุปสรรค ในการตรวจมะเร็งปาก

มดลกูก่อนการทดลองในกลุม่ทดลอง พบว่า 

มีคะแนนเฉลี�ยการรับรู้ฯ อยู่ในระดับปาน

กลาง (M=3.10, SD=0.67) ซึ�งเป็นไปได้จาก

การที�กลุม่ทดลอง ยงัไม่เคยรับการอบรมเปิด

ใจและแก้ไขในปัญหาอุปสรรคที�ทําให้ไม่ไป

รับการตรวจมะเร็งปากมดลกูอย่างสมํ�าเสมอ

และยงัมีความอายเป็นหลกัใหญ่โดยเฉพาะ

ต้องตรวจกบัเจ้าหน้าที�ที�คุ้นเคยกนัอีกด้วย ซึ�ง

สอดคล้องกับการศึกษาที�ผ่านมา18-22 และ

เป็นที�น่าสงัเกตว่า ด้านการรับรู้ความรุนแรง

ของโรคและการรับรู้ความสามารถในการ

ตรวจคัดกรองของกลุ่มทดลอง หลังการ

ทดลอง พบว่า มีคะแนนเฉลี�ยการรับรู้อยู่ใน

ระดับดีและเปลี�ยนแปลงน้อยด้านอื�นๆ 

(ตารางที� 4) ซึ�งอธิบายได้ว่าในด้านการรับรู้
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คว า ม รุ น แ ร งข อ ง โ ร ค นั �น  ไม่ ว่ า จ ะ เ ป็ น 

อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้านหรือ

บุคคลทั�วไปจะมีการรับ รู้เ ป็นที�คุ้ นชินถึง

อนัตรายของโรคมะเร็งที�สง่ผลต่อสขุภาพเป็น

อย่างมากจากข้อมูลข่าวสารต่างๆ หรือจาก

การพบเจอกับผู้ ป่วยโดยตรงที�ได้รับความ

ทกุข์ทรมานและเสียชีวิต และในด้านการรับรู้

ความสามารถในการตรวจคดักรอง อาจเกิด

จ า ก ก า ร ที� ก ลุ่ม ตัว อ ย่ า ง มี บ ท บ า ท เ ป็ น

อาสาสมัครสาธารณสุขได้รับรู้ข่าวสารและ

เข้ารับการอบรมเป็นประจํา ประกอบกับมี

ประสบการณ์การให้คําแนะนําผู้อื�น การได้รับ

มอบหมายหน้าที�ในการไปรณรงค์ประชา- 

สัมพันธ์ชักชวนให้บุคคลอื�นมาตรวจ และ

บางสว่นมีหน้าที�มาช่วยอํานวยความสะดวก

แก่ผู้ รับบริการ จึงยกตนเองไว้ในบทบาทผู้

ให้บริการ รวมทั �งคุ้ นเคยกับบุคคลากรทาง

สขุภาพ ทําให้รับรู้ว่าตนเองมีมั�นใจสงูในการ

เข้ารับบริการด้านสขุภาพ แตใ่นทางปฏิบตัิยงั

ขาดความตระหนักในความสําคัญของการ

ตรวจคดักรองจึงไมไ่ปรับการตรวจ  

 การวิจยัครั �งนี �นอกจากการส่งเสริมการ

รับรู้เกี�ยวกับโรคมะเร็งปากมดลูกแล้วยังมี

กิจกรรมลดความกลวั ความอาย เพื�อสง่เสริม

พฤติกรรมในการตรวจมะเร็งปากมดลกูเป็น

การแก้ไขด้านอปุสรรค โดยการให้สมาชิกใน

กลุม่สมัผสัอุปกรณ์จริงรับทราบวตัถปุระสงค์

การใช้อปุกรณ์แตล่ะชิ �น นําโมเดลอุ้งเชิงกราน

จําลองมาอธิบายและชี �ใ ห้เห็นถึง รูปร่าง

ลกัษณะส่วนประกอบภายในของอวัยวะสืบ

พนัธ์เพศหญิง โดยเฉพาะในส่วนของมดลูก

และสว่นที�เป็นปากมดลกูและปากช่องคลอด 

ซึ�งสมาชิกหลายๆ คน ยังมีความเข้าใจผิด 

เข้าใจว่าปากช่องคลอดกับปากมดลูกเป็น

ส่วนเดียวกัน จึงให้ความสนใจซักถามเป็น

อย่างดี พร้อมทั �งทําการสาธิตวิธีการตรวจ

มะเร็งปากมดลกูที�นุ่มนวลรวดเร็วไม่ซบัซ้อน

ใช้เวลาไมน่านในการตรวจ และให้เห็นถึงการ

เตรียมสถานที�ตรวจและเครื�องมือที�สะอาด 

เพื�อลดความกลวัและกงัวลในการตรวจ และ

ยังได้มีการใช้นวัตกรรมกางเกงเป้าขาด

สําหรับตรวจภายในเพื�อลดความอายเพราะ

กางเกงนี � เมื�อขึ �นเตียงตรวจจะปกปิดขาทั �ง

สอ ง ข้ า งมี ผ้ า ปิ ดบ ริ เ ว ณเ ป้า ที� ขา ด เ มื� อ

เจ้าหน้าที�ทําการตรวจจะตลบชายผ้าขึ �นไปซึ�ง

จะมองเห็นเฉพาะสว่นที�ต้องการตรวจเท่านั �น 

กางเกงเป้าขาดนี �ได้ รับความสนใจจาก

สมาชิกในกลุม่เป็นอยา่งมาก มีการทดลองใส่

เดินและนั�งแล้วไม่โป้ เกิดความมั�นใจที�จะใส่

เพื�อตรวจมะเร็งปากมดลกู และกิจกรรมการ

แลกเปลี�ยนเรียนรู้ประสบการณ์ตรงจาก

ต้นแบบที�ตรวจพบมะเร็งปากมดลกูระยะแรก

และรักษาหายขาด สมาชิกในกลุ่มมีความ

สนใจซกัถามความเป็นมาก่อนไปตรวจมะเร็ง 

ความรู้สึกเมื�อตรวจพบโรคและซักถามถึง

วิธีการรักษาจากต้นแบบ ทําให้เกิดความ

ตระหนกัในความสําคญัของการตรวจและมี

ความตั �งใจที�จะไปตรวจมากขึ �น จากการ

อภิปรายในกลุ่มยังพบว่าสมาชิกในกลุ่มมี

ความตระหนกัในบทบาทหน้าที� ของตนเอง 
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ซึ�งมีความความคิดเห็นว่าหากตนเองไม่เข้า

รับการตรวจแล้วจะไปชกัชวนคนอื�นให้ตรวจ

ได้อย่างไร สอดคล้องกับบทบาทหน้าที�ของ

อาสาสมคัรสาธารณสขุประจําหมู่บ้านที�เน้น

การพัฒนามากกว่าบริการ โดยการปรับ

พฤติกรรมสขุภาพ ทําตนเป็นแบบอย่างและ

สร้างพฤติกรรมสขุภาพในชุมชน ทั �งด้านการ

สง่เสริมสขุภาพ การควบคมุและป้องกนัโรค8 

และเป็นไปตามแนวคิดการพัฒนาการรับรู้

ความสามารถของตนเอง (Self-efficacy)  

ของ Bandura (1997)23 ที�กลา่ววา่ ความสามารถ

ของคนเรานั �นไมต่ายตวัแตจ่ะแปรเปลี�ยนตาม

ส ถ า น ก า ร ณ์ ดั ง นั �น ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ก า ร

แสดงออกจึงขึ �นอยู่กบัการรับรู้ความสามารถ

ของตนเองในสภาพการณ์นั �นๆ การพัฒนา

ค ว า ม สา ม า ร ถ เ กิ ด จ า ก ป ร ะ สบ ก า ร ณ์

ความสําเร็จ การใช้ตวัแบบ การใช้คําพูดชัก

จงู  และการลดความอาย ความวิตกกงัวล ก็

จะช่วยส่งเสริมการรับรู้ความสามารถของ

ตนเอง อนันําไปสูก่ารทําพฤติกรรมให้สําเร็จ

ได้ ดังนั �นหลังการทดลองจึงพบว่า กลุ่ม

ทดลองที�ได้รับโปรแกรม มีผู้ มารับการตรวจ

คัดกรองมะเร็งปากมดลูก มากกว่าในกลุ่ม

ควบคุมที� ไม่ได้ รับโปรแกรม นั�นแสดงว่า

โปรแกรมส่งเสริมการคัดกรองมะเร็งปาก

มดลกูมีผลต่อพฤติกรรมการคดักรองมะเร็ง

ปากมดลกูของอาสาสมคัรสาธารณสขุประจํา

หมู่บ้านสตรีกลุ่มตัวอย่าง โดยสามารถปรับ

พฤติกรรมการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกให้

สงูขึ �นได้ สอดคล้องกบัการศึกษาที�ผ่านมา ที�

ใช้โปรแกรมการสอนแบบสร้างแรงจูงใจ ซึ�งมี

ทั �งการให้ความรู้และการสาธิตวิธีการตรวจ

กับหุ่นจําลองและมีการใช้ผ้าคลุมขาเพื�อลด

ความกลวัความอายต่อการตรวจมะเร็งปาก

มดลกู14 และการศกึษาที�ประยกุต์ใช้แบบแผน

ความเชื�อด้านสขุภาพในการอบรมให้ความรู้

และมีการนําเสนอตวัแบบ การกระตุ้นเตือน

จากผู้นําชุมชนและกลุ่มสตรีแกนนํา พบว่า

หลังการทดลอง กลุ่มทดลองมีผู้ เข้ารับการ

ตรวจมะเร็งปากมดลกูมากกว่ากลุ่มควบคุม

เช่นเดียวกนั11 

 เมื�อพิจารณาคะแนนการรับรู้เกี�ยวกับ

มะเร็งปากมดลูกโดยภาพรวมในระยะก่อน

การทดลองอยู่ในระดับปานกลางทั �งในกลุ่ม

ทดลองและกลุม่ควบคมุ ซึ�งค่อนข้างตํ�ากว่าที�

ผู้ วิจัยคาดหวังไ ว้ว่าในกลุ่มอาสาสมัคร

สาธารณสขุ นา่จะมีการรับรู้เกี�ยวกบัเรื�องการ

คัดกรองอยู่ในระดับดี เนื�องจากผ่านการ

อบรมได้ รับความรู้ด้านสุขภาพมาอย่าง

สมํ�าเสมอ อย่างไรก็ตามเมื�อเปรียบเทียบกับ

ก า ร ศึ ก ษ า ที� ผ่ า น ม า พ บ ว่ า ส ต รี ก ลุ่ ม

อาสาสมัครสาธารณสุขนั �น มีระดับการรับ

รับรู้เกี�ยวกับมะเร็งปากมดลูกที�สูงกว่ากลุ่ม

สตรีทั�ว ไป 1 0 ,11,13,19 ซึ� ง เ ป็นไปตามความ

คาดหมายจากกการที�สตรีทั�วไปไม่เคยได้รับ

การอบรมในเรื�องโรคมะเร็งปากมดลกูมาก่อน  

เนื�องจากกลุม่ทดลองได้รับโปรแกรมสง่เสริม

การคดักรองมะเร็งปากมดลกูที�ประกอบด้วย

กิจกรรมตา่งๆ ที�ช่วยสง่เสริมการรับรู้เกี�ยวกบั

โรคมะเร็งปากมดลูก เน้นการรับรู้เกี�ยวกับ
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โอกาสเสี�ยงต่อการเกิดโรค การรับรู้ความ

รุนแรงของโรค การรับรู้ประโยชน์ของการ

ปฏิบัติ เพื� อป้องกันการเ กิดโรค การรับ รู้

อุปสรรคและลดอุปสรรคในการไปรับการ

ตรวจมะเ ร็ งปากมดลูก  การ รับ รู้ควา ม 

สามารถของตนเองในการเข้ารับการตรวจ

มะเร็งปากมดลูก ด้วยวิธีการบรรยายและ

อภิปรายในกลุ่มและแลกเปลี�ยนเ รียน รู้

ประสบการณ์จากต้นแบบที�มีประสบการณ์ที�

ดี ใ น ก า ร ต ร ว จ ม ะ เ ร็ ง ป า ก ม ด ลูก แ ล ะ

แลกเปลี�ยนเรียนรู้ประสบการณ์จากผู้ที�เคย

ป่วยด้วยโรคมะเร็งปากมดลูกที�ได้รับการ

รักษาหายขาด ประกอบกบัมีการใช้สื�อในการ

สอนที�อ่านเข้าใจง่ายและมีรูปภาพประกอบ

ใ ห้ เ ห็ น ชั ด เ จ น  จ า ก กิ จ ก ร ร ม นี �ทํ า ใ ห้ 

อาสาสมคัรสาธารณสขุประจําหมู่บ้านหญิง

กลุม่ทดลองมีความสนใจในการเรียนรู้ เข้าใจ

ง่าย และมีการรับรู้เกี�ยวกับมะเร็งปากมดลกู

เพิ�มมากขึ �น ผลจากการบรรยายให้ความรู้

และอภิปรายในกลุ่มเป็นการเน้นยํ �าการรับรู้

และความเข้าใจที�มีอยู่เดิมให้มีความชัดเจน

และเพิ�มมากขึ �น โดยเฉพาะเรื�องการตรวจ

มะเร็งปากมดลูกนั �นควรตรวจในสตรีทุกคน

ไม่ว่าจะมีเพศสัมพันธ์หรือไม่ และไม่ควรมี

เพศสัมพันธ์เมื�ออายุยังน้อยเพราะจะเพิ�ม

โอกาสเกิดมะเร็งปากมดลูกได้และยังได้รับ

ความรู้ใหม่ๆ เช่น โอกาสเสี�ยงที�เกิดจากการ

สูบบุหรี� และความเสี�ยงจากช่วงอายุที�มี

เพศสมัพนัธ์ของสตรีนั �น สมาชิกในกลุม่ถือว่า

เป็นความรู้ใหมใ่นด้านวิชาการที�ได้รับความรู้

เพิ�มขึ �นทําให้หลังการทดลองมีคะแนนการ

รับรู้ในสว่นนี �ดีขึ �น สง่ผลให้คะแนนการรับรู้ใน

รายข้อด้านการรับรู้ประโยชน์ของการปฏิบตัิ

เพื�อป้องกนัการเกิดโรคดีขึ �นด้วย ตามทฤษฎี

แบบแผนความเชื�อด้านสขุภาพการให้ข้อมูล

จริงเพื�อแก้ไขความเข้าใจผิดเกี�ยวกบัอปุสรรค

ในการป้องกนัและรักษาโรคก็จะลดอปุสรรค

ได้นั �น ในการศึกษานี �ได้วางแผนลดอปุสรรค

ด้วยการจดักิจกรรมลดความกลวัและอายใน

การตรวจ ชี �แจงขั �นตอนและสาธิตวิธีการ

ตรวจที�ถกูวิธีลดความเจ็บปวดขณะตรวจ ซึ�ง

ได้ชี �แจงเพิ�มเติมในส่วนที�อาจรู้สึกเจ็บปวด

ในขณะตรวจได้ในกรณีมีการเจ็บป่วยใน

ระบบอวยัวะสบืพนัธ์ในขั �นตอนนี �สมาชิกกลุม่

ได้ร่วมอภิปรายประสบการณ์ในการตรวจทํา

ให้เกิดความเข้าใจมากขึ �น พร้อมทั �งชี �แจง

วิธีการแจ้งผลการตรวจจากสถานบริการและ

สามารถติดตามผลการตรวจด้วยตนเองได้อีก

ด้วยทําให้สมาชิกในกลุ่มมีการรับรู้ที�ดีขึ �น

ส่งผลให้การมีอุปสรรคในการตรวจน้อยลง 

ผลการศึกษานี �บ่งชี �ว่าโปรแกรมส่งเสริมการ

คดักรองมะเร็งปากมดลกู ผ่านการให้ความรู้

ประสบผลสําเ ร็จในการเพิ�มระดับความ

ตระหนักและการรับรู้ ทุกด้านของการรับรู้

เกี�ยวกบัมะเร็งปากมดลกูมีความแตกตา่งกนั

ระหว่างก่อนและหลังการทดลอง และการ

รับรู้ที�ถกูต้องมีการเพิ�มขึ �นในกลุม่ทดลองหลงั

ได้รับโปรแกรมส่งเสริมการคัดกรองมะเร็ง

ปากมดลกู สอดคล้องกบัหลายๆ การศึกษาที�

พบว่าการรับรู้ดีขึ �นและเพิ�มมากขึ �นหลงัการ
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ได้รับโปรแกรมในสตรีกลุม่อื�นๆ ที�มีช่วงอายทุี�

แตกตา่งกนั10-13,18,24 

 

ข้อยุติ (Conclusions)  

โปรแกรมส่งเสริมการคัดกรองมะเร็ง

ปากมดลูกต่อพฤติกรรมการคัดกรองมะเร็ง

ปากมดลูก สามารถปรับเปลี�ยนพฤติกรรม

การคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและเพิ�มการ

รับ รู้ เ กี� ยวกับ โรคมะเ ร็ งปากมดลูกของ

อาสาสมคัรสาธารณสขุประจําหมูบ้่านได้ 

 

ข้อเสนอแนะ (Suggestions) 
 ข้อเสนอแนะในการนําไปใช้ 

 พยาบาลหรือเจ้าหน้าที�สาธารณสุขที�

เกี�ยวข้อง ควรเน้นความตระหนกัและการให้

ความรู้แก่สตรีการจัดอบรมด้วยรูปแบบ

โปรแกรมสง่เสริมการมะเร็งปากมดลกูควรจดั

ในกลุ่มที�ไม่ใหญ่เกินไป จะทําให้ง่ายต่อการ

กระตุ้นความสนใจ การอภิปรายในกลุม่ และ

การแลกเปลี�ยนเรียนรู้ประสบการณ์ได้ทั�วถึง 

และควรนํานวัตกรรมใหม่ๆเช่นกางเกงเป้า

ขาดมาใช้ในสถานบริการ เพิ�มความสนใจ

และลดความอายของสตรีเพิ�มการเข้ารับการ

ตรวจคดักรองได้มากขึ �น 

 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั�งต่อไป 

 ควรศึกษาต่อเนื�องในอาสาสมัคร 

สาธารณสุขประจําหมู่บ้านที�ผ่านการอบรม 

ในรูปแบบโปรแกรมส่งเสริมการคัดกรอง

มะเร็งปากมดลกู ในการให้ความรู้แก่สตรีเป็น

กลุม่ยอ่ยในหมูบ้่านเพื�อเพิ�มการรับรู้ที�ถกูต้อง

เกี�ยวกบัโรคมะเร็งปากมดลกูแก่สตรีในชุมชน

และกระตุ้นการเข้ารับการตรวจมะเร็งปาก

มดลกูให้เพิ�มขึ �น  

 

สถานะองค์ความรู้ (Body of knowledge) 

 องค์ความรู้ที�มีอยู่แล้ว อาสาสมัคร

สาธารณสุขประจําหมู่บ้านมีพฤติกรรมการ

คดักรองมะเร็งปากมดลกูตํ�าและมีระดบัการ

รับรู้เกี�ยวกับมะเร็งปากมดลูกในระดับปาน

กลาง องค์ความรู้ใหม่หลงัการให้โปรแกรม

สง่เสริมการคดักรองมะเร็งปากมดลกู พบว่า

อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้านมี

พฤติกรรมการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก

เพิ�มขึ �นและมีระดับการรับรู้เกี�ยวกับมะเร็ง

ปากมดลกูในระดบัดีทกุด้านการรับรู้ 
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