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พฤติกรรมการรับบริการตรวจมะเร็งปากมดลูกของสตรีมุสลิม อําเภอตะกั่วทุง
จังหวัดพังงา
จอมขวัญ วนะกรรม
บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาพฤติกรรมการรับบริการตรวจมะเร็ง
ปากมดลูก ความสามารถในการทํานายของปจจัยดานคุณลักษณะประชากร ความรูเจต
คติ ความเชื่อ การไดรับขอมูลขาวสารและแรงสนับสนุนทางสังคมตอพฤติกรรมการรับ
บริการตรวจมะเร็งปากมดลูก และหาแนวทางในการสงเสริมใหสตรีมุสลิมมารับบริการ
ตรวจมะเร็งปากมดลูก กลุมตัวอยางเปนสตรีมุสลิมอายุ 35-60 ปที่อาศัยในอําเภอตะกั่ว
ทุง จังหวัดพังงา จํานวน 364 คน ไดจากวิธีการสุมอยางงาย เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เปนแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้น และโดยวิธีการสัมภาษณเชิงลึก วิเคราะหขอมูลดวย
คารอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐานและการวิเคราะหถดถอยพหุคูณ
ผลการวิจัย พบวา สตรีมุสลิมมีพฤติกรรมการมารับบริการตรวจมะเร็งปาก
มดลูกโดยรวมอยูในระดับพอใช การมารับบริการตรวจมะเร็งปากมดลูกโดยการมา
ตรวจสุขภาพประจําปมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด สวนการมารับบริการตรวจมะเร็งปากมดลูก
จากการมารับบริการวางแผนครอบครัวมีคะแนนเฉลี่ยต่ําสุด และพบวาอิทธิพลจากแรง
สนั บ สนุ น ทางสั ง คม(X26) อิ ท ธิ พ ลระหว า งคุ ณ ลั ก ษณะประชากร ได แ ก การมี
เพศสัมพันธครั้งแรกอายุ 25-30 ป (X15) มีความสะดวกในการเดินทางไปรับริการ(X21)
มี อ าการผิ ด ปกติ ข องอวั ย วะเพศที่ มี อ าการคั น ตกขาว สี ผิ ด ปกติ แ ละมี ก ลิ่ น เหม็ น
(X19)และสถานภาพสมรสคู(X9) สามารถรวมกันทํานายพฤติกรรมการ มารับบริการ
ตรวจมะเร็งปากมดลูกของสตรีมุสลิม ไดรอยละ 29.70 โดยมีสมการณพยากรณดังนี้

1

เจาหนาที่บริหารงานสาธารณสุข สถานีอนามัยทานุน อําเภอตะกั่วทุง จังหวัดพังงา
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สมการณพยากรณในรูปคะแนนดิบ
Y = 1.09 + 0.60X26+ 0.26 X15+ 0.49X21+ 0.25X19- 0.25X9
สมการณพยากรณในรูปคะแนนมาตรฐาน
Z 1 = 0.49X26 + 0.15X15+ 0.12X21+ 0.11X19- 0.09X9
ขอเสนอแนะแนวทางในการสงเสริมใหสตรีมุสลิมมารับบริการตรวจมะเร็ง
ปากมดลูก ไดแก การออกหนวยบริการตรวจมะเร็งปากมดลูกในชุมชน ลักษณะการ
บริ ก ารเชิ ง รุ ก โดยเริ่ ม ตั้ ง แต ก ารวางแผนดํ า เนิ น งาน สํ า รวจกลุ ม เป า หมาย เตรี ย ม
เจ าหนา ที่ที่ อ อกหนว ยเคลื่ อ นที่ จ ะตอ งเปน ผูห ญิง เพื่ อ ให เกิ ด ความไวว างใจจากสามี
เตรียมสถานที่ใหบริการในชุมชน สถานที่ตองมีลักษณะมิดชิด เปนสวนตัวพรอมที่จะ
ให บ ริ ก ารและเดิ น ทางมารั บ บริ ก ารได ส ะดวก ระยะดํ า เนิ น งานโดยให ค วามรู แ ก
อาสาสมั ค รสาธารณสุ ข และเจ า หน า ที่ ส าธารณสุ ข เพื่ อ ติ ด ตามและอธิ บ ายกั บ
กลุมเปาหมายไดถูกตอง สงจดหมายขาวถึงกลุมเปาหมายทุกคนและรวมแลกเปลี่ยน
เรียนรูกับกลุมเปาหมาย ติดตามกลุมเปาหมายโดยอาสาสมัครสาธารณสุขและเจาหนาที่
สาธารณสุขที่ยังไมมารับบริการตรวจทุกหลังคาเรือน เพื่อสรางความเขาใจและกระตุน
เตือนกลุมเปาหมาย ระยะประเมินผล ผูที่ตรวจผลปกตินัดตรวจครั้งตอไป ผูที่ตรวจผล
ผิดปกติติดตาม สงตรวจรักษาตอที่โรงพยาบาล และนัดตรวจมะเร็งปากมดลูกครั้งตอไป
ดวยบัตรนัดทุกคน เปนการกระตุนใหสตรีเกิดความคุนเคย และมองเห็นวาการตรวจ
มะเร็งปากมดลูกของสตรีเปนการตรวจสุขภาพประจําปและใหอาสาสมัครสาธารณสุข
ซึ่งเปนเครือขายดานสุขภาพเขามารวมติดตามกลุมเปาหมายใหมารับบริการประกอบกับ
เจาหนาที่รวมอธิบายใหกลุมเปาหมายเขาใจอยางถูกตอง และควรดําเนินการออกหนวย
บริการติดตอกันทุกป
คําหลัก : มะเร็งปากมดลูก สตรีมุสลิม
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ABSTRACT
The purposes of this research were to study the level of participation in
the cervical cancer screening tests of the Muslim women at Takuathung district in
Phang-nga Province , to determine the prediction ability based on women’s
knowledge, attitudes, beliefs, perception of information and social support towards
cervical cancer screening tests, as well as to propose suggestions to improve the
women’s participation in the cervical cancer screening tests. The sample of this study
consisted of 364 Muslim women aged 35-60 years old residing at Takuathung district
in Phang-nga Province. The instruments used for this research were questionnaires.
The statistics employed in analyzing the data were percentage, arithmetic means,
standard deviation and stepwise multiple correlation coefficient.
The result of this research showed that the level of participation in the
cervical cancer screening tests of the Muslim women was found to be moderate. It was
found that most women participated in the cancer screening tests when they had their
annual check up at the hospital , but only a few had the cancer screening test when they
joined a family planning program. In addition, the researcher found that the social
support (X26), and other factors including the age of their first time sexual intercourse
(X15), convenience of access (X21), unusual discharge (X19), and marriage status (X9),
could predict the participation level in the cervical cancer screening tests of the
Muslim women at 29.70 percent. The general equation and standard equation were
shown below:
Y = 1.09 + 0.60 X26+ 0.26 X15+ 0.49 X21+ 0.25 X19- 0.25 X9
Z 1 = 0.49 X26 + 0.15 X15+ 0.12 X21+ 0.11 X19- 0.09 X9
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Recommendations were as follows: The community should organize
mobile units to the villages to promote Muslim women to participate in the cancer
screening tests. Health officials for this purpose should be female, and a private room
which is easy to access for the cancer screening test is needed. Then health officials
and community health volunteers should select the targeted group, and send the
invitation letters to them. The follow - up process for those who did not participate
should be done continuously by community health volunteers and health officials.
After the screening test, the women should be assisted to make an appointment for the
cancer screening test in the following years. In conclusion, we should build a strong
network between community health volunteers and health officials to follow up and
promote the understanding of the cancer screening test among the targeted group.
Most importantly, the community mobile units for cancer screening should be done
every year.
Key word : cervical cancer, Muslim women
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
โรคมะเร็งปากมดลูก (Cervical cancer) เปนปญหาสาธารณสุขที่สําคัญของ
ประเทศตางๆ เปนมะเร็งที่พบบอยเปนอันดับ 3 ของสตรีในโลก พบมากในชวงอายุ30
– 50 ป (ผูจัดการออนไลด, 2548) องคการอนามัยโลกไดประมาณอัตราการเพิ่มขึ้นของ
โรคมะเร็งในอนาคตอีก 20 ปขางหนาวาจะเพิ่มเปน 2 เทาของปจจุบัน(สถาบันมะเร็ง
แหงชาติ, 2549)
มะเร็งปากมดลูกเปนมะเร็งที่พบมากที่สุดในสตรีไทย ในชวงอายุ 35-60 ป
(ศิรา จารึก, 2549 : 1) และเปนสาเหตุการเสียชีวิตของสตรีไทยอันดับหนึ่ง (การุณ เกง
สกุล, 2548) มะเร็งปากมดลูกเปนมะเร็งที่สามารถปองกันไดและสามารถตรวจคัดกรอง
หาความผิดปกติไดตั้งแตระยะกอนลุกลาม รักษาไดผลดี (จตุพล ศรีสมบูรณ, 2549)
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ปจ จุบันกระทรวงสาธารณสุขรณรงคการตรวจภายในรวมกับการตรวจ
เซลสปากมดลูกผิดปกติ เพื่อลดโอกาสเกิดมะเร็งปากมดลูก ผูใหญอายุ 35 ปขึ้นไปฟรี
ทุก 5 ป โดยมีเปาหมายลดผูเสียชีวิตจากโรคนี้ใหเหลือเพียงปละ1,000 คน(สํานักงาน
หลักประกันสุขภาพแหงชาติ, 2548)
จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550 - 2554)
ไดกําหนดเปาหมายใหลดอัตราเพิ่มของการเจ็บปวยดวยโรค ที่ปอ งกันได 5 อันดับ
ไดแก โรคหัวใจ โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคหลอดเลือดในสมอง โรค
เนื้องอกราย(มะเร็ง) (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
สํานักนายกรัฐมนตรี, 2549 : 61-62)
ในป 2548 จังหวัดพังงา ไดรณรงคตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ผลการ
ดําเนินงาน พบวา อัตราการปวยตายดวยโรคมะเร็งปากมดลูก 32 ตอแสนประชากร การ
ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในสตรีอายุ 35-60 ป ดําเนินการไดเพียงรอยละ 41.92
พบอั ต ราป ว ยใหม 201.02 ต อ แสนประชากร อั ต ราป ว ย 119.60 ต อ แสนประชากร
(สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา, 2548)
ในป 2548 อําเภอตะกั่วทุงไดดําเนินการตรวจหาเซลลมะเร็งปากมดลูก
แกประชาชนกลุมอายุ 35- 60 ป รอยละ 24.28 พบอัตราการปวยใหมรอยละ 0.54 มี
อัตราการปวยตายดวยโรคมะเร็งปากมดลูก 76.18 ตอแสนประชากร จะเห็นไดวาการมา
รับบริการตรวจมะเร็งปากมดลูกของสตรีอําเภอตะกั่วทุงยังต่ํากวาเปาหมาย
จากสภาพปญหาที่กลาวมา อําเภอตะกั่วทุงเปนอําเภอที่มีจํานวนสตรีมุสลิม
มากที่สุดในจังหวัดพังงา และสตรีกลุมนี้มารับบริการตรวจมะเร็งปากมดลูกนอย จึงทํา
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วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่ อ ศึ ก ษาพฤติ ก รรมการมารั บ บริ ก ารตรวจมะเร็ ง ปากมดลู ก ของสตรี
มุสลิม อําเภอตะกั่วทุง จังหวัดพังงา
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธและความสามารถในการทํานายของปจจัยที่มีผล
ตอพฤติกรรมการมารับบริการตรวจมะเร็งปากมดลูกของสตรีมุสลิม อําเภอตะกั่วทุง
จังหวัดพังงา
3. เพื่อหาขอเสนอแนะแนวทางหรือรูปแบบในการสงเสริมใหสตรีมุสลิมมา
รับบริการตรวจมะเร็งปากมดลูก
นิยามศัพทเฉพาะ
1. พฤติ ก รรมการมารั บ บริ การตรวจมะเร็ง ปากมดลูก หมายถึ ง การ
ปฏิบัติเพื่อการดูแลตนเองในการปองกันโรค เชน การรับบริการตรวจสุขภาพประจําป
การรั บ บริ ก ารตรวจโดยการรณรงค ใ ห ต รวจ การรั บ บริ ก ารตรวจโดยแพทย ห รื อ
เจาหนาที่นัดตรวจ การรับบริการเพราะมารับบริการวางแผนครอบครัว
2. ปจจัยนํา หมายถึง ปจจัยพื้นฐานที่กอใหเกิดแรงจูงใจ ในการแสดง
พฤติกรรมของบุคคลไดแก ความรูเรื่องโรคมะเร็งปากมดลูก เจตคติ ความเชื่อ
3. ปจจัยเอื้อ หมายถึง สิ่งที่เปนแหลงทรัพยากรที่จํ าเปนในการแสดง
พฤติกรรมของบุคคลรวมทั้งทักษะที่จะชวยใหบุคคลสามารถแสดงพฤติกรรมการดูแล
สุขภาพตนเอง ไดแก การไดรับรูขอมูลขาวสาร
4. ป จ จั ย เสริ ม หมายถึ ง ป จ จั ย ที่ แ สดงให เ ห็ น ว า พฤติ ก รรมการดู แ ล
สุขภาพไดรับการสนับสนุนจากบุคคลหรือกฎเกณฑทางสังคม ไดแก แรงสนับสนุน
ทางสังคมจาก สามี เพื่อน แกนนําสุขภาพ (อสม.) และเจาหนาที่สาธารณสุข
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วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive
อธิบายดวยขอมูลเชิงคุณภาพ

research) และ

ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากร ไดแก สตรีมุสลิมที่มีอายุ 35-60 ป ในพื้นที่อําเภอตะกั่วทุง
จังหวัดพังงา จํานวน 364 คนไดจากวิธีการสุมอยางงาย ขอมูลเชิงคุณภาพใชวิธีการสุม
กลุมตัวอยางดวยวิธีการเจาะจง ผูใหขอมูลหลักเปนกลุมตัวอยางที่อาศัยในอําเภอตะกั่ว
ทุง เปนสตรีที่มีอายุ 35-60 ป ที่ดูแลสุขภาพของสตรีหลังคลอดหรือใหบริการดาน
การแพทยแผนไทยในชุมชน จํานวน 9 คน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลมีทั้งหมด 2 ฉบับ ไดแก
ฉบับที่ 1 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเชิงปริมาณ เก็บขอมูล
โดยใชแบบสอบถาม กลุมตัวอยางกรอกแบบสอบถามเอง ประกอบดวย 5 สวน ไดแก
ส ว นที่ 1 แบบสอบถามข อ มู ล ทั่ ว ไปเป น ข อ มู ล คุ ณ ลั ก ษณะประชากร
ไดแก อายุ การศึกษา อาชีพ รายไดของครอบครัวตอเดือน สถานภาพสมรส ประวัติ
การรับบริการวางแผนครอบครัว ชนิดการรับบริการวางแผนครอบครัว เพศสัมพันธ
ครั้งแรก จํานวนบุตร ประวัติการปวย/ตายของบุคคลในครอบครัว อาการผิดปกติ
ของอวัยวะสืบพันธุ การปฏิบัติเมื่อมีอาการผิดปกติ การใหบริการตรวจตามนโยบาย
หลักประกันสุขภาพถวนหนา ความสะดวกในการเดินทาง รับบริการตรวจครั้งสุดทาย
สถานที่ไปรับบริการตรวจ คาใชจายในการเดินทาง และชวงเวลาที่สะดวกในการมารับ
บริการ
สวนที่ 2 แบบสอบถามปจจัยนํา ไดแก
1. ความรูเรื่องมะเร็งปากมดลูก คําถามเปนมาตราสวนประมาณคา
(Rating scale) 5 ระดับ คาความเชื่อมั่นเทากับ 0.82
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2. เจตคติ คําถามเปนมาตราสวนประมาณคา (Rating scale) 5 ระดับ คา
ความเชื่อมั่นเทากับ 0.87
3. ความเชื่อ คําเปนมาตราสวนประมาณคา (Rating scale) 5 ระดับ คา
ความเชื่อมั่นเทากับ 0.69
สวนที่ 3 แบบสอบถามปจจัยเอื้อ ไดแก การไดรับขอมูลขาวสาร คําถาม
เปนมาตราสวนประมาณคา (Rating scale) 5 ระดับ คาความเชื่อมั่นเทากับ 0.94
ส ว นที่ 4 แบบสอบถามป จ จั ย เสริ ม ได แ ก แรงสนั บ สนุ น ทางสั ง คม
คําถามเปนมาตราสวนประมาณคา (Rating scale) 5 ระดับ คาความเชื่อมั่นเทากับ 0.69
ส วนที่ 5 แบบสอบถามพฤติก รรมการมารับ บริก ารตรวจมะเร็ง ปาก
มดลูก คําถามเปนมาตราสวนประมาณคา (Rating scale) 5 ระดับ คาความเชื่อมั่น
เทากับ 0.8528
ฉบับที่ 2 แบบสัมภาษณ เปนแบบสัมภาษณ เปนคําถามปลายเปด ใช
สัมภาษณกลุมตัวอยางถึงขอเสนอแนะแนวทางหรือรูปแบบในการมารับบริการตรวจ
มะเร็งปากมดลูก เก็บขอมูลโดการสัมภาษณเจาะลึก
การวิเคราะหขอมูล
ขอมูลเชิงปริมาณ
1. ข อ มู ล เชิ ง ปริ ม าณที่ ไ ด จ ากแบบสอบถามข อ มู ล ลั ก ษณะประชากร
วิเคราะหโดยการ หาคา ความถี่ รอยละ
2. ขอมูลที่มาตราสวนประมาณคา (Rating scale) รายขอและโดยรวมราย
ดานของตัวแปรดานความรูเรื่องโรคมะเร็งปากมดลูก เจตคติ ความเชื่อเรื่องมะเร็ง
ปากมดลูก การไดรับขอมูลขาวสารเรื่องมะเร็งปากมดลูก แรงสนับสนุนทางสังคมและ
พฤติ กรรมการมารับ บริการตรวจมะเร็งปากมดลูก วิเคราะหโดยหาคา เฉลี่ย สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน
3. ขอมูลที่หาคาความสัมพันธและคาความสามารถในการทํานายปจจัย
ดานคุณลักษณะประชากร ปจจัยนํา ปจจัยเอื้อและปจจัยเสริมตอพฤติกรรมการมารับ
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ขอมูลเชิงคุณภาพ
ขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณเจาะลึก วิเคราะหขอมูล
เนื้อหา (Content analysis) วิเคราะหตีความที่ไดจากขอมูล

โดยการวิเคราะห

ผลการวิจัย พบวา
1. ข อ มู ล ด า นคุ ณ ลั ก ษณะประชากร ประชากรมี อ ายุ เ ฉลี่ ย 43.64 ป
การศึกษาระดับประถมศึกษา อาชีพแมบานหรือทํางานบาน รายไดของครอบครัวอยู
ระหว า ง 5,001-10,000.-บาท มี ส ถานภาพสมรสคู แ ละอยู ด ว ยกั น มี ก ารใช บ ริ ก าร
วางแผนครอบครัวชนิดยาเม็ดคุมกําเนิด มีเพศสัมพันธครั้งแรกในชวงอายุต่ํากวา 20 ป
มีบุตรจํานวน 2 คนมากที่สุด ประวัติการผิดปกติของอวัยวะสืบพันธุที่พบคืออาการคัน
อวัยวะเพศ ตกขาวสีผิดปกติและมีกลิ่นเหม็น เมื่อมีอาการผิดปกติไปพบแพทยเพื่อตรวจ
รักษา ทราบการใหบริการตรวจฟรีตามนโยบายหลักประกันสุขภาพถวนหนา มีความ
สะดวกในการเดินทางไปรับบริการตรวจมะเร็งปากมดลูกมาก ไดรับการตรวจมะเร็ง
ปากมดลูกครั้งหลังสุดภายในระยะเวลา 1 ป สถานที่ที่ไปรับบริการตรวจเปนสถานี
อนามัย ไมเสียคาใชจายในการตรวจ ไมมีปญหาเรื่องคาใชจายในการเดินทางไปรับ
บริการ ชวงเวลาที่สะดวกที่สุดในการไปรับบริการตรวจมะเร็งปากมดลูกคือชวงเวลา
09.00น.-12.00 น.
2. ปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมการมารับบริการตรวจมะเร็งปากมดลูกสตรี
มุสลิมในอําเภอตะกั่วทุง จังหวัดพังงา พบวาสตรีสวนใหญมีความรูเรื่องมะเร็งปาก
มดลูกอยูในระดับปานกลาง รอยละ 74.50 ในภาพรวมสตรีมีเจตคติตอเรื่องมะเร็งปาก
มดลูกอยูในระดับปานกลาง รอยละ 84.10 มีความเชื่อดานสุขภาพอยูในระดับปาน
กลางรอยละ 92.90 การไดรับขอมูลขาวสารเรื่องมะเร็งปากมดลูกไดรับในระดับปาน
กลาง รอยละ 58.80 การไดรับแรงสนับสนุนทางสังคมเรื่องมะเร็งปากมดลูกใน ภาพรวม
อยูในระดับปานกลาง รอยละ 67.90 พฤติกรรมการมารับบริการตรวจมะเร็งปากมดลูก
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จากการสั ม ภาษณ เชิ ง ลึ ก พบวา พฤติ ก รรมที่ ส ง เสริ ม ให ส ตรีมุ ส ลิ ม มี
พฤติกรรมการมารับบริการตรวจมะเร็งปากมดลูก เนื่องจากการไดรับทราบขาวเรื่อง
ผูปวยมะเร็งปากมดลูก การมีผูปวยและเสียชีวิตดวยโรคมะเร็งปากมดลูกเกิดขึ้นใน
หมูบาน การไดรับทราบและบอกตอๆกันไปไดรับรูถึงสถานการณโรค ความรุนแรง
ของโรค จากกรณีตัวอยางที่พบเห็นที่โรงพยาบาลหรือจากการเสียชีวิตดวยโรคมะเร็ง
ปากมดลูกของคนในหมูบาน การมีอาการคันของอวัยวะเพศ ความกลัวตอการเปน
โรคมะเร็งปากมดลูก การไดรับขอมูลที่ถูกตอง อายุนอยเขามารับบริการตรวจมะเร็ง
ปากมดลูกมากกวาสตรีที่มีอายุมาก และการไปรับบริการตรวจมะเร็งปากมดลูกตอง
ไดรับการอนุญาตจากสามี โดยสามีพามาตรวจมะเร็งปากมดลูกเอง และพฤติกรรมการ
มารับบริการตรวจมะเร็งปากมดลูก เกิดจากการที่ อสม.ใหการแนะนําหรือมาเปนเพื่อน
ในการมาตรวจที่สถานบริการและเจาหนาที่สาธารณสุขแนะนําและใหความรูใหไปรับ
บริการตรวจ แพทยห รือเจ าหนาที่ที่ใหบริการตรวจตองเปนผูหญิงเทานั้น ซึ่งการ
แตงงานของชาวไทยมุสลิมเปนจุดหักเหที่สําคัญตอการปฏิบัติของสตรีทันทีที่แตงงาน
กันถูกตองตามประเพณีวัฒนธรรม ภรรยาจะอยูใตการปกครองของสามีทันทีและอยูใต
การปกครองตลอดชีวิตครอบครัวตราบถึงวัยชราและตายจากกัน สามีตองสอนการวาง
ตนลักษณะตางๆ ของภรรยาและกอนที่ภรรยาจะออกนอกบานจะตองขออนุญาตสามีทุก
ครั้งนั้น สถานการณปจจุบันเปลี่ยนแปลงไปแลว สวนพฤติกรรมการรักษาโรคทางสูติ
นารีเวช เชน การรักษาอาการผิดปกติของอวัยวะสืบพันธหรือการรักษาโรคหรือการ
ตรวจทางสูตินารีเวช สตรีมุสลิมจะรักษาโดยการซื้อยาสมุนไพรกินเองหรือซื้อจากราน
เภสั ช ในตลาดตามการบอกของเพื่ อ นหรื อ ญาติ ไ ปพร อ มกั บ การตรวจรั ก ษาจาก
โรงพยาบาล
3. ความสัมพันธเชิงพยากรณ พบวา คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ
ระหวางปจจัยดานดานคุณลักษณะประชากร ไดแก เพศสัมพันธครั้งแรกอายุ 25-30ป
(X15) อาการผิดปกติของระบบอวัยวะสืบพันธ ที่มีอาการ คัน ตกขาวสีผิดปกติหรือมี
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สมการณพยากรณในรูปคะแนนดิบ
Y = 1.09 + 0.60X26 + 0.26 X15+ 0.49 X21 + 0.25 X19 -0.25 X9
สมการณพยากรณในรูปคะแนนมาตรฐาน
Z1 = 0.49 X26 + 0.15 X15 + 0.12 X21 + 0.11 X19 - 0.09 X9
อุปสรรคของการการมารับบริการตรวจมะเร็งปากมดลูกจากการศึกษา
คือ
1. ความรูเรื่องโรคมะเร็งปากมดลูก จากการศึกษาพบวา สตรีมุสลิมยัง
ขาดความรูหรือมีความรูไมถูกตองในเรื่องมะเร็งปากมดลูก
2. ศาสนาและวัฒนธรรม พบวา สตรีมุสลิมกอนที่จะไปรับบริการตรวจ
มะเร็งปากมดลูกตองปรึกษาและไดรับการอนุญาตจากสามี การตรวจตองไดรับการ
ตรวจจากเจาหนาที่หรือแพทยที่เปนสตรี
3. ดานสถานที่ใหบริการ พบวา ตองเปนสวนตัวหรือในขณะที่รอรับ
บริการตรวจมะเร็งปากมดลูกตองหลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีผูรับบริการดานอื่นๆที่เปนผูชาย
มานั่งรวมอยูดวย สถานที่ที่ใหบริการตองมีความสะดวกในการเดินทางไปรับบริการ

80 วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

จากการศึกษาขอเสนอแนะหรือแนวทางในการสงเสริมใหสตรีเขารับ
บริการตรวจมะเร็งปากมดลูกมีดังนี้
1. การบริการในลักษณะหนวยเคลื่อนที่ในชุมชน โดยมีเจาหนาที่สตรี
ออกใหบริการ
2. การให อ าสาสมั ค รสาธารณสุ ข ติ ด ตามกลุ ม เป า หมาย การดํ า เนิ น
กิจกรรมตรวจคนหาโรคมะเร็งปากมดลูกควรใหชุมชนเขามามีสวนรวมในกิจกรรม
อภิปรายผลการวิจัย
ผลการวิเคราะหขอมูลจากการวิจัยในครั้งนี้ อภิปรายผลตามวัตถุประสงค
ดังตอไปนี้
1. พฤติกรรมการมารับบริการตรวจมะเร็งปากมดลูกของสตรีมุสลิม
อายุ 35-60 ป อําเภอตะกั่วทุง จังหวัดพังงา พบวา กลุมตัวอยางที่มารับบริการตรวจ
มะเร็งปากมดลูก โดยรวมมีคาคะแนนเฉลี่ยพอใช โดยมีจุดประสงคเพื่อตรวจสุขภาพ
ประจําปมากที่สุด อภิปรายไดวา สตรีกลุมตัวอยางเปนสตรีมุสลิมมีพฤติกรรมโดยการ
มารับบริการตรวจมะเร็งปากมดลูกในทางที่ดีในการดูแลสุขภาพเพื่อปองกันโรคมะเร็ง
ปากมดลูกโดยการไปตรวจสุขภาพประจําปเปนสวนใหญแสดงวาสตรีมุสลิมมีการดูแล
สุขภาพดวยตนเองมากขึ้นและเปนผูที่นับถือศาสนาอิสลามซึ่งสวนใหญจะเครงครัดตาม
หลั ก คํ า สอนศาสนา จึ ง ทํ า ให มี พ ฤติ ก รรมในการป อ งกั น โรคโดยการตรวจสุ ข ภาพ
ประจําป และเนื่องจากวาสตรีกลุมนี้ ทํางานอยูกับบานหรือเปนแมบาน ทําใหมีการ
ได รั บ ข อ มู ล ข า วสารจากกลุ ม ต า งๆได ม าก เช น จากเพื่ อ นบ า น จากสื่ อ ต า งๆ จาก
อาสาสมัครสาธารณสุขและจากการเยี่ยมบานของเจาหนาที่จึงเขาถึงการดูแลสุขภาพของ
ตนเอง สอดคลองกับการศึกษาของ ดารณี สิทธิมนต (2540) ศึกษาอัตราการตรวจคัด
กรองมะเร็ ง ปากมดลู ก และป จ จั ย ที่ เ กี่ ย วข อ งของบุ ค ลากรหญิ ง ในจุ ฬ าลงกรณ
มหาวิทยาลัย พบวา เหตุผลที่ทําใหบุคลากรหญิงในจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยตรวจ
มะเร็งปากมดลูกมากที่สุด คือ การมาตรวจสุขภาพประจําป
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2. ความสั ม พั น ธ แ ละความสามารถในการทํ า นายของ ป จ จั ย ด า น
คุณลักษณะประชากร ไดแก
2.1 ปจจัยดานคุณลักษณะประชากร ไดแก
2.1 เพศสัมพันธครั้งแรกอายุ 20-35 ป (X15) มีความสัมพันธใน
ทางบวกและสามารถรวมกันทํานายพฤติกรรมการมารับบริการตรวจมะเร็งปากมดลูกได
รอยละ 26.60 (R2 = 0.26, Beta = 0.15) อภิปรายไดวา การที่สตรีมุสลิมมีเพศสัมพันธ
ครั้งแรกอายุ 20-35 ป มีการมารับบริการตรวจมะเร็งปากมดลูกสูงกวากลุมอื่นๆนั้น
เนื่องจากวาสตรีกลุมนี้เปนกลุมที่อยูในวัยแรงงาน กําลังสรางฐานะใหกับครอบครัว
ตัวเอง เพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจของครอบครัว ประกอบกับสวนใหญมีบุตรคน
แรกตองดูแลสุขภาพของตัวเองและสมาชิกในครอบครัวดวย มีอาชีพเปนแมบานหรือ
ทํางานบานเปนสวนมาก มีสังคมกับเพื่อนบานใกลเคียงไดรับขอมูลขาวสารจากสวน
ตางไดดี เชน จากเพื่อนบาน จากอาสาสมัครสาธารณสุขและเปนกลุมที่เขามารับบริการ
วางแผนครอบครัวจึงไดรับขอมูลขาวสารและความรูจากเจาหนาที่อยางตอเนื่อง ทําให
เขามารับบริการตรวจมะเร็งปากมดลูก จึงควรสงเสริมสตรีกลุมนี้ใหเขารับบริการตรวจ
มะเร็งปากมดลูกอยางตอเนื่องเพื่อปองกันโรคในระยะลุกลาม สอดคลองกับการศึกษา
ของ ตุลย สิทธิสมวงศ ( 2547 : 21) ไดศึกษาทางระบาดวิทยาหาสาเหตุของการเปน
โรคมะเร็ ง ปากมดลู ก พบว า สาเหตุ ข องการเป น โรคมะเร็ ง ปากมดลู ก น า จะมี ส ว น
เกี่ยวของกับการมีเพศสัมพันธโดยเฉพาะการมีเพศสัมพันธตั้งแตอายุยังนอย การมี
เพศสัมพันธกับชายหลายคนทําใหมีโอกาสเกิดโรคติดตอทางเพศสัมพันธไดมาก
2.2 อาการผิดปกติของระบบอวัยวะสืบพันธ ที่มีอาการคัน ตก
ขาวสี ผิ ด ปกติ ห รื อ มี ก ลิ่น เหม็ น (X19) มีค วามสัม พัน ธใ นทางบวกและสามารถร ว ม
ทํานายพฤติกรรมการมารับบริการตรวจมะเร็งปากมดลูกของสตรีมุสลิม (R2 = 0.289,
Beta = 0.111) อภิปรายไดวา การที่สตรีกลุมตัวอยางมีอาการผิดปกติทางอวัยวะเพศ และ
พบวาไปรับการรักษาที่สถานพยาบาลโดยหมอ และหาซื้อยามารับประทานเอง การที่
คนเรามีอาการผิดปกติทางสุขภาพหรือมีการเจ็บปวย ซึ่งเปนเรื่องปกติทั่วไปที่ตองเขารับ
การรักษาใหอาการปวยนั้นหายไป เชนเดียวกับสตรีมุสลิมกลุมนี้ที่มีอาการคัน ตกขาวสี
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2.3 ความสะดวกในการเดิ น ทางไปรั บ บริ ก าร(X21) มี
ความสัมพันธทางบวกและสามารถรวมทํานายพฤติกรรมการมารับบริการตรวจมะเร็ง
ปากมดลูกของสตรีมุสลิม(R2= 0.27, Beta = 0.12) อภิปรายไดวา การเดินทางไปรับ
บริการตรวจมะเร็งปากมดลูกไดสะดวกเปนการเขาถึงบริการ และเปนปจจัยสําคัญที่จะ
ทําใหสตรีกลุมดังกลาวเขารับบริการตรวจมะเร็งปากมดลูกมากขึ้น เชน มีความสะดวก
ในการเดินทางการคมนาคมสะดวก ใชระเวลาสั้นๆ ในการเดินทางไปรับบริการ ซึ่งใน
อําเภอตะกั่วทุงสถานบริการที่อยูใกลบานที่สุด คือสถานีอนามัยมีมากถึง 12 แหงและมี
โรงพยาบาลชุมชนอีก 1 แหง และสตรีกลุมตัวอยางสวนใหญเขารับบริการตรวจมะเร็ง
ปากมดลูกที่สถานีอนามัย เนื่องจากวาเปนสถานพยาบาลที่อยูใกลบานและใชเวลาใน
การเดินทางมารับบริการไดเร็ว สอดคลองกับการศึกษาของ ภัทรภร ทองสัมฤทธิ์ (2547
: 101) ศึกษาความรู ทัศนคติ ภาวการณมีพฤติกรรมเสี่ยงและการตรวจมะเร็งปากมดลูก
ของสตรีอายุ 35 ปขึ้ นไป ในเขตอําเภอสุพ รรณบุรี พบวา สตรีในเขตเมืองมีความ
สม่ําเสมอของการตรวจมะเร็งปากมดลูกมากกวาสตรีในชนบท เราะมีความสะดวกใน
การเขาถึงบริการมากกวาสตรีในชนบท เชน สถานบริการใกลบาน และการคมนาคม
สะดวกมากกวา
2.4 สถานภาพสมรสคู (X9) มีความสัมพันธทางลบและสามารถ
รวมทํานายพฤติกรรมการมารับบริการตรวจมะเร็งปากมดลูกของสตรีมุสลิม (R2= 0.29 ,
Beta= -0.09) อภิปรายไดวา กลุมสตรีที่ศึกษาเปนกลุมของสตรีมุสลิม ซึ่งกลุมนี้การไป
รับบริการตรวจมะเร็งปากมดลูกตองขออนุญาตสามีกอน ตามหลักศาสนาระบุบทบาท
หญิงชายไทยมุสลิมชัดเจนวาหญิงไทยมุสลิมเมื่อแตงงานแลวตองอยูใตการปกครองของ
สามีตราบจนวันตาย หลักการของสตรีมุสลิมที่แตงงานแลวออกไปนอกบานที่พักอาศัย
ตองไดรับการอนุญาตจากสามีโดยเฉพาะการตรวจมะเร็งปากมดลูกเปนการตรวจอวัยวะ
เพศของสตรี สามีตองอนุญาตใหไปตรวจและเจาที่ใหบริการตรวจตองเปนเจาหนาที่
ผูหญิง สําหรับ ในอําเภอตะกั่วทุง กลุมตัวอยางที่มีคูสมรสมีความสัม พันธในทางลบ
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ดาน ปจจัยเสริม ไดแก แรงสนับสนุนทางสังคม (X26) ความสัมพันธ
ทางบวกและสามารถรวมทํานายพฤติกรรมการมารับบริการตรวจมะเร็งปากมดลูก ( R2 =
0.28, Beta = 0.11) อภิปรายไดวา การที่สตรีกลุมนี้เขารับบริการตรวจมะเร็งมะเร็งปาก
มดลูกที่ดีนั้น สวนหนึ่งไดรับอิทธิพลมาจาก สามี เพื่อน อาสาสมัครสาธารณสุขและ
เจ าหนาที่สาธารณสุข ซึ่งเปนปจ จัยระหวางบุคคลที่กลุมนี้มีความสัม พันธกันอยาง
ใกลชิดในชุมชน อาศัยบานใกลเคียงกันและเปนญาติพี่นองกันเปนสวนใหญ และตอง
คอยดูแลสุขภาพของทุกคนในครอบครัวจึงมีบางสวนที่เขาไปที่สถานีอนามัยบอย ได
พบกับเจาหนาที่ ทําใหไดรับความรูและคําแนะนําจากเจาหนาที่ หรืออภิปรายไดวา
เนื่องจากครอบครัวมุสลิมในอําเภอตะกั่วทุงสวนใหญปลูกบานใกลเคียงกับญาติพี่นอง
หรื อ ใกล บ า นพ อ แม แ ละมี ก ารติ ด ต อ สื่ อ สาร เยี่ ย มเยี ย นกั น อย า งใกล ชิ ด เป น
ความสัมพันธกันระหวางครอบครัว มีการเขากลุมกันในชุมชน มีความสัมพันธกันอยาง
ใกลชิด ทําใหมีการกระตุนใหเกิดการตัดสินใจ เชน สามี ญาติ เพื่อนบาน อสม. ซึ่ง
เปนผูสงขอมูลขาวสารดานสาธารณสุขอยูเสมอ จึงทําใหมีการสนับสนุนใหสตรีมุสลิม
เขารับบริการตรวจมะเร็งปากมดลูกไดดีหรือการที่สตรีมุสลิมอําเภอ ตะกั่วทุงมีการรับ
บริ ก ารตรวจมะเร็ ง ปากมดลู กนั้ น ส วนหนึ่ งไดรั บ อิ ท ธิ พ ลจากสามี เพื่ อ น แกนนํ า
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จากการสัมภาษณเชิงลึก พบวา เพศและสถานที่ของผูใหบริการตรวจ
มะเร็งปากมดลูกเปนประเด็นปญหาสําหรับสตรีมุสลิม เจาหนาที่ที่ใหบริการตรวจตอง
เปนเพศหญิงดวยกัน จะทําใหสตรีมุสลิมไววางใจ ที่สําคัญคือความเปนสวนตัว กลุม
ตัวอยางมีความตองการใหมีหองเฉพาะบริการตรวจมะเร็งปากมดลูกหรือการรักษาทาง
สู ติ น รี เ วชเนื่ อ งจากผู รั บ บริ ก ารมี ค วามอายและรู สึ ก อึ ด อั ด ที่ ต อ งใช บ ริ ก ารรวมกั บ
ผูรับบริการอื่นๆ ผูวิจัยมีความเห็นวา สถานบริการสุขภาพควรมีการแยกจุดบริการ
เพื่อความเปนสวนตัวของสตรีแตเนื่องจากมีขอจํากัดในเรื่องสถานที่จึงใชรูปแบบบัตรคิว
บริการที่แตกตางไป และการเรียกขานชื่อผูรับบริการควรเรียกโดยบัตรบริการและควร
ใหบริการในพื้นที่ในรูปแบบของคลินิกเคลื่อนที่ในชุมชน คือ ออกใหบริการในชุมชน
โดยมี อาสาสมั ค รสาธารณสุ ข ให ค วามร ว มมื อ กั บ เจ า หน า ที่ แ ละการให ค วามรู
กลุมเปาหมายโดยการบริการเชิงรุกไปทุกบานแบบวิธี Door to door
สตรีมุสลิมมีการตรวจรักษาโรคทางสูตินรีเวช จากการบอกกลาวของ
เพื่อนและญาติโดยการซื้อยาสมุนไพรหรือหาซื้อยาจากรานขายยามารับประทานเอง
และเข า รั บ บริ ก ารตรวจในสถานพยาบาลแพทย แ ผนป จ จุ บั น เป น ทางเลื อ กสุ ด ท า ย
เนื่ อ งจากวา สถานบริก ารของรั ฐมี ขอ จํ ากั ด เรื่ อ งแพทยที่ ทํา การตรวจต อ งเปน ผู ห ญิ ง
บางครั้งตองคอยรับบริการระยะเวลาคอยนานและตอง นั่งคอยรวมกับผูรับบริการอื่น
ดวย สามีเปนปจจัยหนึ่งในการมารับบริการซึ่งสามีจะหามภรรยาตรวจกับแพทยผูชาย
3. รูปแบบหรือแนวทางการใหบริการตรวจคนหาโรคมะเร็งปากมดลูกใน
ระดับชุมชน
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จากการวิ จั ย ครั้ ง นี้ รู ป แบบที่ นํ า เสนอ คื อ การออกหน ว ยเคลื่ อ นที่ มี ขั้ น ตอนการ
ดําเนินงานดังนี้
1) สํารวจ รวบรวมขอมูลประชากรกลุมเปาหมายของแตละพื้นที่ใน
การดําเนินงาน
2) ประชุมเจาหนาที่ในสถานีอนามัยและวางแผนการดําเนินงานงาน
ตรวจมะเร็งปากมดลูกในแตละพื้นที่ โดยกําหนดแผนปละ 1 ครั้ง
3) เตรียมทีมงานโดยใชเจาหนาที่สาธารณสุขและพยาบาลวิชาชีพ
ผูหญิง และเตรียมสถานที่ที่จะใหบ ริการตรวจมะเร็งปากมดลูกในหมูบาน ตองเปน
สถานที่ที่เดินทางสะดวกและเปนสวนตัวพรอมที่จะใหบริการได
4) แจงขาวและแจกแผนพับเรื่องการตรวจมะเร็งปากมดลูกสงให
กลุมเปาหมาย
5) เจาหนาที่สาธารณสุขเขารวมประชุมหมูบานพรอมใหความรูเรื่อง
โรคมะเร็งปากมดลูก
6) จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูเรื่องมะเร็งปากมดลูกและการดูแลสุขภาพ
ของสตรี
7) รณรงค ต รวจมะเร็ ง ปากมดลู ก ในพื้ น ที่ ต ามสถานที่ ที่ ร ะบุ ต าม
แผนการปฏิบัติงาน โดยการรณรงคใหความรู ติดตามกลุมเปาหมายโดยอาสาสมัคร
สาธารณสุขและเจาหนาที่สาธารณสุขที่ยังไมมารับบริการตรวจทุกหลังคาเรือน (วิธี
Door to door )เพื่อสรางความเขาใจและกระตุนเตือนกลุมเปาหมาย
8) ใหบริการคําปรึกษากอนตรวจมะเร็งปากมดลูกทุกคน
9) สงผลการตรวจถึงบานทุกคนที่ไดรับการตรวจ
10) นัดตรวจครั้งตอไปดวยบัตรนัด และผูที่ผลการตรวจพบผิดปกติไม
วากรณีใดๆสงตอตรวจซ้ําที่โรงพยาบาลเพื่อพบแพทยทุกคน
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ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
1.1 มาตรการกําหนดนโยบายคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ควรใชกล
ยุทธเชิงรุก กลุมเปาหมาย 35 ปขึ้นไป
1.2 การสนับสนุนงบประมาณและการประเมินผล ดานการปองกัน
โรคทางนรีเวช ตองเนนพัฒนาศักยภาพเจาหนาที่และอาสาสมัครสาธารณสุข
1.3 การผลักดันนโยบายหลักประกันสุขภาพ ในเรื่องการคัดกรอง
มะเร็งปากมดลูกฟรี ควรเนนสตรีที่ตรวจพบเซลลผิดปกติทุกคนไดรับบริการสงตอใน
สถานพยาบาลขั้นสูง ภายใตระบบหลักประกันสุขภาพ
2. ขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ
2.1 การเสริ ม สร า งความรู ความเข า ใจและการตรวจค น หาโรค
โรคมะเร็งปากมดลูกทั้งกลุมสตรีที่มีอายุ 35 ปขึ้นไป การใหความรูควรเพิ่มเนื้อหาให
ผูชายมีสวนรวมรับผิดชอบในสุขภาพของสตรี
2.2 ความสะดวกในการเดิ นทางมีอิ ท ธิพลตอพฤติกรรมการมารับ
บริการตรวจมะเร็งปากมดลูก จึงควรมีนโยบายที่ชัดเจนและสนับสนุนใหหนวยบริการ
จัดบริการตรวจคนหาโรคมะเร็งปากมดลูกโดยจัดบริการในชุมชนในชวงรณรงค
2.3 แรงสนั บ สนุ น ทางสั ง คม เป น ตั ว ทํ า นายพฤติ ก รรมการมารั บ
บริการตรวจมะเร็งปากมดลูกดีที่สุดนั้น การไดรับการสนับสนุนจากบุคคล เชน สามี
เพื่ อ น อาสาสมั ค รสาธารณสุ ข เจ า หน า ที่ ส าธารณสุ ข เป น กลุ ม ที่ อิ ท ธิ พ ลต อ การ
ปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมการมารั บ บริ ก ารตรวจมะเร็ ง ปากมดลู ก ดั ง นั้ น ในการจั ด ทํ า
แผนงาน/โครงการหรือกิจกรรม จึงควรพิจารณาบุคคลเหลานี้ในการรณรงคตรวจมะเร็ง
ปากมดลูก
2.4 ควรมีการจัดรณรงคสงเสริมใหกลุมสตรีมุสลิมมารับบริการตรวจ
มะเร็ง ปากมดลูกอยางตอเนื่องทุกป ดวยการออกหนวยบริการในชุมชน
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3. ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป
3.1 ควรนําตัวแปรอิสระตัวอื่นๆ ที่นาจะมีผลตอพฤติกรรมการมารับ
บริการตรวจมะเร็งปากมดลูกมาศึกษา ไดแก อุปกรณเครื่องมือในการตรวจ พฤติกรรม
บริการของเจาหนาที่ พฤติกรรมเสี่ยงตอการเปนโรคมะเร็งปากมดลูกเปนตน
3.2 ควรมีการศึกษาวิจัยเชิงทดลองในการใหบริการสุขภาพภายใตการ
ประกันสุขภาพถวนหนา โดยในหนวยบริการปฐมภูมิจัดบริการในหมูบานตามรูปแบบ
การบริการในชุมชนโดยชุมชนมีสวนรวม
3.3 การศึกษาในครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ ซึ่งสามารถรวบรวม
ขอมูลพื้นฐานที่เกี่ยวกับพฤติกรรมการมารับบริการตรวจมะเร็งปากมดลูกและตัวแปรที่
สามารถทํานายพฤติกรรมการมารับบริการตรวจมะเร็งปากมดลูก ควรนําขอมูลเหลานี้
พัฒนาสูการวิจัยแบบกึ่งทดลองโดยประยุกตทฤษฎีตางๆ เชน การตลาดเชิงสังคม แรง
สนับสนุนทางสังคม เพื่อใหสตรีมีพฤติกรรมมารับบริการตรวจมะเร็งปากมดลูกมากขึ้น
3.4 ควรมีการประเมินผล Cervical cancer mobile
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