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วาสนา หลาบหนองแสง: ปจจัยที่มีผลตอการตรวจเตานมดวยตนเองในสตรี
เขตเทศบาลเมืองรอยเอ็ด จังหวัดรอยเอ็ด ประเทศไทย (FACTORS AFFECTING
BREAST SELF-EXAMINATION AMONG WOMEN IN ROI ET
MUNICIPALITY, ROI ET PROVINCE, THAILAND) อ.ที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ หลัก: อ.ดร.เขมิกา ยามะรัต, 86 หนา
วัตถุประสงคของการศึกษาครั้งนี้ เพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอการตรวจเตานมดวยตนเอง
ของสตรีที่อาศัย ในเขตเทศบาลเมืองรอยเอ็ด จังหวัดรอยเอ็ด อายุระหวาง 30-60 ป ศึกษาโดยการสุม
ตัวอยาง จํานวน 400 คน และใชแบบสอบถาม ประกอบสัมภาษณ เปนเครื่องมือในการวิจัย ซึ่ง
ประกอบไปดวย ขอมูลดานตางๆไดแก ลักษณะทางประชากร ความรู เจตคติ และการปฏิบัติในการ
ตรวจเตานมดวยตนเอง รวมทั้งบันทึกการสังเกตทักษะการตรวจเตานมดวยตนเอง และสังเกตทักษะ
การตรวจกับหุน เตานมจําลอง การศึกษาเก็บขอมูลในเดือน เมษายน พ.ศ. 2553 การวิเคราะหขอมูล
ใชสถิติเชิงพรรณนา ไดแก จํานวน รอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และใชสถิติ Chi Square
เพื่อทดสอบความสัมพันธระหวาง ตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม
การศึกษาพบวา กลุมตัวอยางมีคาคะแนนเฉลี่ย ทักษะการตรวจเตานมดวยตนเองอยูใ น
ระดับต่ํา รอยละ 53.0 การตรวจเตานมดวยตนเองมากกวา 1 ปหรือ นานๆครั้งเมื่อนึกไดมากทีส่ ุด
รอยละ 32.3 รองลงมาไมเคยตรวจเตานมดวยตนเองเลย รอยละ 26.5
เมื่อนํามาวิเคราะหปจจัยตางๆที่มผี ลตอการตรวจเตานมดวยตนเองพบวา
ปจจัยดาน
สถานภาพสมรส การมีบุตร การทราบและรูจักวิธีการตรวจเตานมดวยตนเอง การที่มีญาติสายตรง
ปวยเปนมะเร็ง ความรู เจตคติ ประสบการณและการปฏิบัติ ทักษะการตรวจเตานมตนเองและกับหุน
เตานมจําลอง มีผลตอการตรวจเตานมดวยตนเองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P-valule < 0.05) สวนตัว
แปรอื่นๆ ไมมคี วามเกีย่ วของกับการตรวจเตานมดวยตนเอง
การศึกษานี้เสนอใหมีการสรางจิตสํานึก โดยการรณรงคสงเสริมใหมีการตรวจคัดกรอง
มะเร็งเตานมใหมากขึ้น เพื่อใหประชาชนมีความรู ความเขาใจ มีเจตคติที่ดีและมีทกั ษะในการตรวจ
เตานมดวยตนเองไดถูกตอง
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The objectives of this research were to study the factors affecting breast
self-examination among women in Roi Et municipality. The sample included 400
women aged 30 to 60. The research methodologies used included questionnaires for
interviewing covering demographic data, knowledge, attitude, BSE practices,
observation on BSE and observation breast model examination. Data was collected in
April, 2010. Descriptive statistics was used in data analysis including the frequency,
percentage, mean and standard deviation. Chi-square test was used to examine the
association between independent and dependent variables.
The results of this research shown that 53.0% of women in the sample
had low level skills the most average level. 32.3% of these women did more than once
a year or longer. 26.5% never did BSE.
When analyzing the factors affecting, this research revealed that marital
status, motherhood, knowing the methods of BSE, having a close relative with cancer,
knowledge, attitude, experiences and behavioral practices, BSE skills, and using a
breast model all contributed in a statistically significant way to breast model all
(contributed in a statistically significant way to BSE (P-value <0.05). Other variables
did not associate with BSE.
Creating awareness about breast cancer screening should focus on
running a campaign to promote educational materials to develop a better
understanding of BSE and to strengthen women’s attitude and skills to help them
examine their breast correctly.
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