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บทคัดย่อ
การวิจัยแบบผสานวิธี เพื่อพัฒนาและทดสอบประสิทธิผลของโปรแกรมการสอนที่สอดคล้องกับสังคมวัฒนธรรมของสตรีไทย
มุสลิม มีการดาเนินการวิจัยเป็น 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 เป็นการสังเคราะห์โปรแกรมการสอนที่สอดคล้องกับวัฒนธรรม จากองค์
ความรู้ที่ได้การสนทนากลุ่มย่อย ร่ว มกับองค์ความรู้ที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ผู้ให้ข้อมูลเป็น ทีมสุขภาพ ผู้นาทาง
ศาสนา และสตรีมุสลิมที่อยู่ในชุมชน ระยะที่ 2 เป็นการทดสอบประสิทธิผลของโปรแกรม กลุ่มตัวอย่างเป็นสตรีไทยมุสลิม จานวน 30
คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยการคานวณค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการทดสอบค่าที (paired t-test)
ผลการวิจัย พบว่า องค์ประกอบของโปรแกรมที่จาเป็นได้แก่ 1) “มุสลิม ดูแลมุสลิม” สตรีไทยมุสลิมในชุมชนมีบทบาทใน
การดูแลกันเอง 2) ใช้สื่อที่ไม่ขัดต่อหลักคาสอน รูปภาพประกอบควรเป็นภาพวาดเท่านั้น 3) กลวิธีในการสร้างเสริมพฤติกรรมป้องกัน
มะเร็งเต้านม คือ การใช้อาสาสมัครสาธารณสุขที่เป็นสตรีไทยมุสลิมในชุมชน เป็นผู้กระตุ้นเตือน และให้ข่าวสารเกี่ยวกับมะเร็งเต้านม
และการป้องกัน โดยมีการผสมผสานระหว่างการสนทนาเพื่อจูงใจ การฝึกปฏิบัติการตรวจเต้านม โดยใช้สถานที่ที่มิดชิด ระยะเวลาที่
เหมาะสมในการจัดกิจกรรม ผ่านสื่อที่เป็นผู้ป่วยจริงในชุมชน และสื่อที่ใช้ประกอบต้องไม่ขัดต่อหลักคาสอน
ผลการนาโปรแกรมไปทดลองใช้พบว่า สตรีไทยมุสลิมมีพฤติกรรมการป้องกันโรคมะเร็งเต้านม เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 (p<0.01) การวิจัยครั้งนี้ แสดงให้เห็นถึงความจาเป็นในการพัฒนาโปรแกรมการสอนที่สอดคล้องกับวัฒนธรรม ใน
การส่งเสริมพฤติกรรมการป้องกันมะเร็งเต้านมในสตรีไทยมุสลิม

คาสาคัญ: การเสริมสร้างพฤติกรรมการป้องกันโรคมะเร็งเต้านม โปรแกรมการสอนที่สอดคล้องกับสังคมวัฒนธรรม สตรีไทยมุสลิม
Abstract
This mixed method research was initiated in order to develop and examine the effectiveness of the teaching
program integrated with the social and culture of Thai Muslim women. There were two phases in this study; 1)
Establishing the complied-with-culture teaching program from the knowledge obtained the conversation within the
divided group and from the related literature. The informants were the healthcare team, the religious leader, and Thai
Muslim women in the community. 2) Evaluating the established program. The subjects of this study were 30 Thai Muslim
women and the data were analyzed by calculating the percentage, average, standard deviation, and paired t-test.
The result of this study showed that the necessary components of the program were; 1) “Muslim taking care of
Muslim” was Thai Muslim women in the community had the role to take care of themselves. 2) Using the religiously
approved Medias were only illustrations. 3) Strategy to encourage the breast cancer protection behavior was the
1

ผู้อานวยการศูนย์บริการวิชาการและการศึกษาต่อเนื่อง คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ
อาจารย์ประจา สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ
3
อาจารย์ประจา สาขาวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ
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method having volunteered Thai Muslim in the community to encourage, stimulate, and inform the information related to
the breast cancer and protection, which was integrated with encouraging conversions, training on breast inspection in
the private area, appropriate activity duration via the media which were the actual breast cancer patient, and the
teaching medias should not be conflicted with the religious principles.
The experimental results of the program indicated that the behavior of breast cancer protection of Thai Muslim
women in the community statistically significantly increased at 0.05 This research demonstrated the necessity of
development of the teaching program integrated with the culture enhancing breast cancer protection behavior of Thai
Muslim women in the community.

Keywords: encouragement of breast cancer protection behavior, integrated social and culture teaching program,
Thai Muslim women

ความเป็นมาของปัญหา
มะเร็งเต้านมเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สาคัญ พบเป็น
อันดับ 1ของสตรีทั่วโลก สถาบันวิจัยมะเร็งนานาชาติ องค์การ
อนามัยโลก (WHO,2015) รายงานว่า พบผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้า
นมรายใหม่ทั่วโลก 2,088,849 ล้านคน เสียชีวิตถึง 626,679
ราย และมี แ นวโน้ ม เพิ่ ม ขึ้ น อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง สถานการณ์ ใ น
ประเทศไทยพบว่าโรคมะเร็งเต้านมพบมากที่สุดเป็นอันดับ 1 ใน
สตรีไทย คิดเป็น 28.6 ต่อประชากรแสนคน และมีอัตราการ
เสียชีวิตและอัตราการเกิดโรคเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง (สานัก
นโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข, 2558)
สาเหตุของการเกิดมะเร็งเต้านมยังไม่ทราบแน่ชัด จึง
เป็ น โรคที่ ย ากต่ อ การป้ อ งกั น ในระดั บ ปฐมภู มิ ( primary
prevention) โดยการก าจั ด หรื อ ลดสาเหตุ ที่ ท าให้ เ กิ ด โรค
หากแต่ ส ามารถกระท าได้ ใ นระดั บ ทุ ติ ย ภู มิ ( secondary
prevention) ซึ่งเป็นการป้องกันเมื่อโรคได้เกิดขึ้นแล้ว เพื่อที่จะ
ลดความรุนแรงของโรคโดยการค้นหาผู้ป่วยในระยะที่ยังไม่มี
อาการ(early detection of asymptomatic cases) ซึ่งตรวจพบ
โดยการตรวจคัดกรองโรค (Screening of disease) และการ
วินิจฉัยผู้ป่วยได้อย่างรวดเร็วเมื่อพบอาการ (Early diagnosis
and prompt treatment) มะเร็งเต้านมสามารถรักษาให้
หายขาดได้ถ้าพบตั้งแต่ระยะเริ่มแรก โดยการตรวจเต้านมด้วย
ตนเอง (Breast Self-Examination: BSE) สม่าเสมอทุกเดือน
ตั้งแต่อายุ 20 ปี และการตรวจแมมโมแกรมเมื่อมีปัจจัยเสี่ยง
การตรวจเต้านมโดยบุคลากรทางการแพทย์ (Clinical Breast

Examination: CBE) เมื่อพบก้อนหรือความผิดปกติที่เต้านม
(Catsburg, Miller, & Rohan, 2014; WHO, 2014)
อย่างไรก็ตามปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการตรวจเต้านม
ด้ ว ยตนเอง มี ห ลายปั จ จั ย เช่ น ศาสนา ระดั บ การศึ ก ษา
สถานภาพสมรส และการรับข่าวสารจากสื่อ โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งคือปัจจัยด้านความเชื่อ ทางศาสนา จากผลการศึกษาของ
หทั ยรั ตน์ แสงจั นทร์ (2550) พบว่า การตรวจเต้ านมในสตรี
ภาคใต้ ที่ส่วนใหญ่เป็นชาวมุสลิม ยังมีการปฏิบัติการตรวจ
เต้านมด้วยตนเองในสัดส่วนที่น้อย และจากการเข้าไปศึกษาใน
ชุมชนมุสลิมพบว่า สาเหตุหลักที่ทาให้สตรีมุสลิมไม่สามารถ
เข้าถึงสื่อการรณณรงค์ได้ เนื่องจากมีข้อจากัดจากการปฏิบัติ
ตามหลักศาสนา ทั้งนี้เนื่องจากศาสนาอิสลามจะมีหลักเรื่องการ
ปกปิดอวัยวะ โดยเฉพาะอวัยวะที่เป็นสื่อทางเพศแผ่นพับที่ให้
ความรู้เรื่องการตรวจเต้านมด้วยตนเองและมะเร็งเต้านม มักมี
รูปภาพของสตรีเปลือยอก ทาให้สตรีมุสลิมไม่กล้าหยิบแผ่นพับ
มาอ่ า น จึ ง ขาดโอกาสในการได้ รั บ ข่ า วสารที่ มี ป ระโยชน์ ต่ อ
สุขภาพ ประกอบกับท่าทางของการตรวจเต้านมต้องมีการคลา
และเปิดเต้านมดูในกระจกซึง่ สตรีมุสลิมเกรงว่าการกระทาเช่นนี้
อาจผิ ด ต่ อ หลั ก ศาสนาดั ง นั้ น เพื่ อ ให้ ก ารรณรงค์ เ พื่ อ ป้ อ งกั น
มะเร็งเต้านมเข้าถึงกลุ่มสตรีมุสลิมมากขึ้น จึงต้องอาศัยการ
รณรงค์ในเชิงรุกและมีความสอดคล้องกับวัฒนธรรมของชาว
อิสลาม
จังหวัดนครนายก ตั้งอยู่ในภาคกลางของประเทศไทย
ประชากรในจังหวัดมีการนับถือศาสนาพุทธ คริสต์ และอิสลาม
ประชากรส่วนใหญ่ นับถื อพุท ธศาสนา รองลงมาเป็นศาสนา
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อิสลาม และศาสนาคริสต์ โดยศาสนาอิสลาม เข้ามาในจังหวัด
นครนายก ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก
มหาราช โดยมาจากเมืองปัตตานี นอกจากนั้นยังมีการอพยพ
ของคนไทยอิสลามจากเขตหนองจอก เขตมีนบุรี กรุงเทพ ฯ ซึ่งมี
เขตติ ด ต่ อ กั บ อ าเภอองครั ก ษ์ ดั ง นั้ น ไทยอิ ส ลามที่ อ าเภอ
องครักษ์ จึงเป็นกลุ่มใหญ่ที่ สุดของจั งหวั ด ดังจะเห็ นได้ จาก
จานวนมัสยิดในจังหวัดนครนายกมีทั้งหมด 24 แห่ง โดยตั้งอยู่
ในเขตอาเภอเมือง เพียง 2 แห่ง อาเภอบ้านนา 1 แห่ง และอีก
20 แห่ง ตั้งอยู่ในเขตอาเภอองครักษ์
จากการทบทวนวรรณกรรมที่ผ่านมาพบว่า มีการใช้
รูปแบบการสอนที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมในการส่งเสริมการ
ปฏิบัติการตรวจเต้านมด้วยตนเองในสตรีมุสลิมในภาคใต้ ผล
การศึกษาพบว่า รูปแบบการสอนดังกล่าวสามารถส่งเสริมการ
รับรู้โรคมะเร็งเต้านมและการปฏิบัติการตรวจเต้านม ด้วยเหตุนี้
ผู้ วิ จั ย จึ ง มี ค าถามว่ า รู ป แบบการสอนที่ สอดคล้ อ งกั บ สั ง คม
วั ฒ นธรรมของสตรี ไ ทยมุ ส ลิ ม ในอ าเภอองครั ก ษ์ จั ง หวั ด
นครนายกเป็นอย่างไร จึงสนใจที่จะพัฒนารูปแบบการสอนที่
สอดคล้ อ งกั บ บริ บ ทสั ง คมและวั ฒ นธรรมของสตรี มุ สลิ ม ใน
อาเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก โดยรูปแบบการสอนในครั้งนี้
พัฒนามาจากองค์ความรู้จากการสัมภาษณ์สตรีในชุมชนมุสลิม
ทีมสุขภาพและผู้นาทางศาสนา และการทบทวนวรรณกรรมที่
เกี่ยวข้องเพื่อให้ได้โปรแกรมที่มีเนื้อหาและรูปแบบการสอน เพื่อ
ส่งเสริมพฤติกรรมการป้องกันมะเร็งเต้านม ของสตรีมุสลิมใน
อาเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายกต่อไป
คาถามการวิจัย
1. โปรแกรมการสอนที่สอดคล้องกับสังคมวัฒนธรรม
ของสตรีไทยมุสลิม อาเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก เป็น
อย่างไร
2. พฤติกรรมการป้องกันโรคมะเร็งเต้านมของสตรี
มุสลิ ม ในอ าเภอองครั ก ษ์ จั งหวั ด นครนายก ภายหลั ง ได้ รั บ
โปรแกรมการสอนที่สอดคล้องกับสังคมวัฒนธรรม สูงกว่าก่อน
ได้รับโปรแกรมฯ

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่ อ พั ฒ นาโปรแกรมการสอนที่ ส อดคล้ อ งกั บ
สังคมวัฒนธรรมของสตรีไทยมุสลิม อาเภอองครักษ์ จังหวัด
นครนายก

2. เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมการสอนที่สอดคล้อง
กับสังคมวัฒนธรรมของที่มีต่อพฤติกรรมการป้องกันมะเร็งเต้า
นมของสตรีมุสลิมในอาเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก
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ได้รับโปรแกรมฯ

ขอบเขตของการวิจัย
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ เ ป็ น การพั ฒ นาโปรแกรมการสอนที่
สอดคล้องกับสังคมวัฒนธรรม ที่สังเคราะห์มาจากองค์ความรู้ที่
ได้มาจากการศึกษาเชิงคุณภาพร่วมกับหลักฐานเชิงประจักษ์ซึ่ง
ได้มาจากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ผู้ให้ข้อมูลหลักคือ
ผู้ น าสตรี ไทยมุ สลิ ม ผู้ น าทางศาสนา เจ้ า หน้ า ที่ สาธารณสุ ข
ประจ าสถานี อ นามั ย และอาสาสมั ค รสาธารณสุ ข ประจ า
หมู่บ้านซึ่งเป็นสตรีไทยมุสลิม อยู่ในพื้นที่ หมู่ที่ 5 ตาบลบึงศาล
อาเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

วิธีดาเนินการวิจัย
1. ประเภทของการวิจัย
ระเบียบวิธีวิจัยที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ใช้วิธีวิทยาการ
ผสมผสานวิธีการเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ (Mixed Method)
แบบ Sequential exploratory design (Creswell, 2003) แบ่ง
ออกเป็น 2 ระยะ คือ
ระยะที่1การพัฒนาโปรแกรมการสอนที่สอดคล้องกับ
สังคมวัฒนธรรม โดยการศึกษาข้อมูลพื้นฐาน
สาหรับการสร้างโปรแกรมการสอน แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ
ส่ ว นที่ 1 ศึ ก ษาเอกสาร งานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งและวิ เ คราะห์
เอกสาร และ ส่วนที่ 2ใช้วิธีการศึกษาเชิงคุณภาพ เพื่อที่จะได้
องค์ ค วามรู้ ท างด้ า นสั ง คมวั ฒ นธรรมในเชิ ง ลึ ก มาใช้ ใ นการ
สั ง เคราะห์ อ งค์ ป ระกอบของโปรแกรมการสอนร่ ว มกั บ องค์
ความรู้ที่ได้จากการทบทวนเอกสาร ผู้ให้ข้อมูล เป็นทีมสุขภาพ
ผู้นาทางศาสนา และสตรีในชุมชนอิสลาม คัดเลือกแบบเจาะจง
ได้ทีมสุขภาพจานวน 3 คน ผู้นาทางศาสนา จานวน 2 คน และ
สตรีมุสลิมในชุมชนอิสลามจานวน 5 คน เก็บข้อมูลโดยการ
สัมภาษณ์เชิงลึกและการสนทนากลุ่มย่อย โดยใช้แนวคาถามกึง่
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โครงสร้าง เกี่ยวกับ การตรวจเต้านม ลักษณะของสื่อที่ไม่ขัดต่อ
หลักคาสอนของศาสนาอิสลาม สถานที่ ระยะเวลา และรูปแบบ
ที่เหมาะสมในการจัดกิจกรรม
ระยะที่2 การประเมินประสิทธิ ผลของโปรแกรมการ
สอนที่สอดคล้องกับสังคมวัฒนธรรม เป็นการศึกษาเชิงปริมาณ
เพื่อทดสอบประสิทธิผลของโปรแกรมการสอนที่มีต่อพฤติกรรม
การป้อ งกันมะเร็งเต้ านม โดยการให้โปรแกรมการสอนและ
ประเมิน พฤติก รรมการป้อ งกั นมะเร็ง เต้ านม โดยใช้ แบบวั ด
พฤติกรรมการป้องกันมะเร็งเต้านม
2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร เป็นสตรีไทยมุสลิม ที่อาศัยอยู่ในชุมชน
มุสลิม อาเภอองครักษ์ จ. นครนายก ไม่มีโรคประจาตัวที่เป็น
อุปสรรคต่อการเข้าร่วมกิจกรรม สามารถอ่านออก เขียนได้ และ
ยินดีเข้าร่วมการวิจัย
กลุ่มตัวอย่างเป็นสตรีไทยมุสลิม ที่ไม่มีโรคประจาตัวที่
เป็นอุปสรรคต่อการเข้าร่วมกิจกรรม สามารถอ่านออก เขียนได้
และยินดีเข้าร่วมการวิจัย จานวน 30 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบ
ชั้น
3. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบไปด้วย 2 ส่วนคือ
ส่วนที่ 1 เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล ประกอบ
ไปด้วย แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล และแบบวัดพฤติกรรม
การป้องกันมะเร็งเต้านม แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล เป็น
แบบบันทึกข้อมูลทั่วไปของสตรีไทยมุสลิม ลักษณะข้อคาถาม
เป็ น แบบเลื อ กตอบและเติ ม ค าในช่ อ งว่ า ง แบบสอบถาม
พฤติกรรมการป้องกันมะเร็งเต้านม ซึ่งผู้วิจัยสร้างและดัด แปลง
จากการทบทวนวรรณกรรมและตาราวิชาการที่เกี่ยวข้องกั บ
พฤติกรรมการป้องกันมะเร็งเต้านม โดยผ่านการตรวจสอบจาก
ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ จ านวน 3 ท่ า น และน าไปทดลองใช้ กั บ กลุ่ ม
ตัว อย่า ง จ านวน 30 ราย ได้ ค่า สั มประสิท ธิ์ แอลฟ่า ของครอ
นบาค เท่ากับ 0.90 ประกอบด้วยข้อคาถามของพฤติกรรมการ
ปฏิบัติตัวในการตรวจเต้านมด้วยตนเอง 14 ข้อ เป็นแบบมาตรา
ส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 3 ระดับ ลักษณะคาตอบ มี
ดังต่อไปนี้ คือ ปฏิบัติทุกครั้ง ปฏิบัติเป็นบางครั้ง และไม่ปฏิบัติ
ส่วนที่ 2 เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง คือ โปรแกรม
การสอนที่สอดคล้องกับสังคมวัฒนธรรม ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นจาก
การเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้องและวิเคราะห์เอกสาร ร่วมกับ

การศึกษาเชิงคุณภาพเพื่อที่จะนาองค์ความรู้ทางด้านสังคม
วัฒนธรรมในเชิงลึก มาใช้ในการสังเคราะห์องค์ประกอบของ
โปรแกรม ใช้ระยะเวลาในการดาเนินกิจกรรมทั้งหมด 4 สัปดาห์
ดาเนินการทดลอง ณ ห้อ งประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลบ้ า นลาดช้ า ง และชุ ม ชนบ้ า นลาดช้ า ง ต.องครั ก ษ์
อ.องครักษ์ จ. นครนายก ดังต่อไปนี้
1. ขั้นการให้ความรู้และฝึกทักษะพฤติกรรมป้องกัน
มะเร็ ง เต้ า นม โดยเน้ น ให้ ก ลุ่ ม ตั ว อย่ า งเห็ น การ การรั บ รู้ ต่ อ
โอกาสเสี่ยงของการเป็นโรคมะเร็งเต้านม การรับรู้ความรุนแรง
ของโรคมะเร็ง การรับรู้ประโยชน์ของการปฏิบัติเพื่อป้องกันโรค
การรับรู้อุปสรรคของการปฏิบัติเพื่อป้องกันโรค แรงจูงใจด้าน
สุขภาพ ผ่านกระบวนการเรียนรู้เป็นรายกลุ่ม โดยมีอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจาหมู่บ้าน (อสม.) ซึ่งเป็นสตรีมุสลิมที่อาศัยอยู่
ในชุมชน เป็นบุคคลสาคัญที่เป็นตัวกลางในการสื่อสารสู่กลุ่ม
ตัวอย่าง ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการป้องกันมะเร็งเต้านม
ดังนี้
1.1 การสร้างสัมพันธภาพและการประเมินพฤติกรรม
การป้องกันมะเร็งเต้านมของสตรีไทยมุสลิม
1.2 การสร้ า งความตระหนั ก ถึ ง การรั บ รู้ ต่ อ โอกาส
เสี่ยงของการเป็นโรคมะเร็งเต้านม การรับรู้ความรุน แรงของ
โรคมะเร็ง ความสาคัญและความจาเป็นในการตรวจเต้านมด้วย
ตนเอง โดยการให้ค วามรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งเต้านม และการ
ตรวจเต้านมด้วยตนเอง การไปเยี่ยมบ้านผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่
เป็นสตรีมุสลิมอยู่ในชุมชน เพื่อเพิ่มการรับรู้โอกาสเสี่ยงและ
ความรุนแรงของโรคมะเร็งเต้านม
1.3 การฝึกทักษะการตรวจเต้านมด้วยตนเองกับเต้า
นมจาลอง โดยผู้วิจัยและทีมเป็นผู้ให้คาแนะนาวิธีการการคลา
เต้านมที่ถูกต้อง ให้ฝึกทาทีละคนจนครบ และฝึกการลงบันทึก
การตรวจเต้านมด้วยตนเอง หลังจากนั้นผู้วิจัยและทีมวิจัย ได้
ประเมินทักษะการตรวจเต้านมด้วยตนเองและการบันทึกการ
ตรวจเต้ า นมด้ ว ยตนเอง ของสตรี กลุ่ ม ทดลอง และให้ ข้ อ มู ล
ย้อนกลับ
1.4 มอบคู่มือการบันทึกข้อมูลการตรวจเต้านมด้วย
ตนเอง แผ่นพับความรู้เรื่องโรคมะเร็งเต้านม และตรวจเต้านม
ด้วยตนเอง ซึ่งมีภาพประกอบเป็นภาพวาด และมีการใช้ภาษาที่
เหมาะสมกับประชาชน ไว้ให้ทบทวนวิธีการตรวจที่บ้าน
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2. ขั้นการกระตุ้นเตือนโดยการเยี่ยมบ้าน ภายหลัง
จากการให้โปรแกรมไปแล้ว สองสัปดาห์ อาสาสมัครประจ า
หมู่บ้าน จะไปเยี่ยมบ้านเพื่อกระตุ้นเตือนให้เกิดการส่งเสริม
การตรวจเต้านมด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้กลุ่มตัวอย่าง
เกิดความมั่นใจว่าสามารถทาได้อย่างถูกต้องและมีการปฏิบัติ
อย่างต่อเนื่อง โดย อสม. 1 คน จะติดตามดูแลกลุ่มตัวอย่าง
จานวน 7-8 คน ระยะเวลาในการเยี่ยมบ้านคือ ช่วงเวลา 9.0012.00 นาฬิกา ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่สตรีเสร็จภารกิจในการเตรียม
อาหารเช้าและส่งบุตรหลานไปโรงเรียนเรียบร้อยแล้ว การสาธิต
ย้อนกลับการตรวจเต้านมด้วยตนเองทาในห้องที่มิดชิดภายใน
บ้าน ด้วยบรรยากาศที่ผ่อนคลายเป็นกันเอง
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล
4.1 ข้ อ มู ล เชิ ง คุ ณ ภาพ เก็ บ รวบข้ อ มู ล โดยการ
สั ม ภาษณ์ เ ชิ ง ลึ ก การสนทนากลุ่ ม ย่ อ ย และการบั น ทึ ก
ภาคสนาม การสัมภาษณ์ทุกครั้งผู้วิจัยจะขออนุญาตผู้ให้ข้อมูล
บันทึกเสียง โดยชี้แจงว่าข้อมูลจะถูกเก็บเป็นความลับและ
ทาลายเมื่อเสร็จสิ้นการศึกษาและชื่อที่ใช้ในการถอดเทปจะใช้
นามสมมุติ ผู้ให้ข้อมูลทุกคนยินดีและให้ความร่วมมือ โดยไม่
แสดงความกังวลในขณะที่สนทนาโดยมีการบันทึกเทปหลังการ
สั ม ภาษณ์ ใ นแต่ ล ะครั้ ง ผู้ วิ จั ย ท าการถอดเทปบั น ทึ ก การ
สัม ภาษณ์ ค าต่ อ ค าจากนั้น ผู้ วิ จัย ได้ อ่า นท าความเข้ า ใจและ
ตรวจสอบดูความสมบูรณ์ของข้อมูลว่าได้เนื้อความครบถ้วน
หรือขาดสาระในส่วนใด เพื่อกลับไปสัมภาษณ์ครั้งต่อไป
4.2 ข้อ มู ลเชิ งปริ ม าณ ผู้ วิ จั ยให้ กลุ่ ม ตั วอย่ างตอบ
แบบสอบถามข้อมูลส่ วนบุคคล และแบบสอบถามพฤติกรรม
การป้องกันมะเร็งเต้านม ก่อนการเข้าร่วมกิจกรรม หลังการ
เข้า ร่ว มกิ จกรรมครบ 4 สัป ดาห์ ผู้วิ จัยนั ดพบกลุ่ม ตัว อย่ างที่
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลลาดช้าง เพื่อให้กลุ่มตัวอย่าง
ตอบแบบสอบถามพฤติกรรมการป้องกันมะเร็งเต้านม ผู้วิจัย
สรุปความรู้พฤติกรรมการป้องกันมะเร็งเต้านม และเน้นย้าถึง
ประโยชน์ของการปฏิบัติ เพื่อกระตุ้นและสร้างความมั่นใจให้
เกิดการปฏิบัติพฤติกรรมการป้องกันมะเร็งเต้านมอย่างถูกต้อง
และต่อเนื่อง
5. การวิเคราะห์ข้อมูล
5.1 ข้อมูลเชิงคุณภาพ ภายหลังจากการถอดเทปคา
สั ม ภาษณ์ ข องผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล แต่ ล ะราย ตามค าสั ม ภาษณ์ โดย
ปราศจากการตีความ ผู้วิจัยได้นาข้อมูลดิบทั้งคาสัมภาษณ์และ

บั น ทึ ก ข้ อ มู ล ทั้ ง หมด มาท าการวิ เ คราะห์ เ นื้ อ หา( Content
analysis)
5.2 ข้อมูลเชิงปริมาณ ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูป โดยกาหนดระดับนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ α=0.05 ดังนี้
5.2.1 ข้อมูลส่วนบุคคล วิเคราะห์โดยการวิธีแจกแจง
ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
5.2.2 เปรี ย บเที ย บความแตกต่ า งของคะแนน
พฤติกรรมป้องกันมะเร็งเต้านมของกลุ่มตัวอย่าง ก่ อนและหลัง
การได้รับ โปรแกรมการสอนที่สอดคล้องกับสั งคมวัฒนธรรม
ด้วยสถิติ paired t- test

ผลการวิจัย
1. กลุ่มตัวอย่าง มีอายุเฉลี่ย 37.5 ปี (SD = 3.38)
ส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรคู่ ร้อยละ 82 ระดับการศึกษา ส่วน
ใหญ่จบชั้นประถมศึกษา ร้อยละ 80 ส่วนใหญ่ร้อยละ 83.3 ไม่
เคยตรวจเต้านมด้วยตนเอง มีการสูบบุหรี่ ร้อยละ 30 ส่วนใหญ่
มีการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ร้อยละ 63.3 ไม่ได้ออกกาลัง
กายเป็นประจา ร้อยละ 63.3 ส่วนใหญ่รับประทานอาหารที่มี
ไขมันสูงนานๆครั้ง คิดเป็นร้อยละ 66.7 และมากกว่าครึ่งที่ไม่มี
การควบคุมน้าหนักตัว คิดเป็นร้อยละ 56.7
2. รูปแบบ โปรแกรมการสอนที่สอดคล้องกับสังคม
วัฒนธรรมมีองค์ประกอบดังนี้ 1) มุสลิม ดูแลมุสลิม” สตรีไทย
มุสลิมในชุมชนที่ได้รับการฝึกอบรมความรู้และทักษะการตรวจ
เต้านมด้วยตนเอง จะเป็นผู้สื่อสารและนาโปรแกรมการสอนลง
ไปสู่สตรีมุสลิมในชุมชนของตนเอง 2) เนื้อหาของโปรแกรม
ประกอบไปด้วย 1. การให้ความรู้ในกลุ่มย่อยเรื่องความรุนแรง
ของโรคมะเร็งเต้านม และ วิธีการตรวจเต้านมด้วยตนเอง โดย
ภาพที่ใช้เป็นสื่อการสอนเป็นภาพวาด เพื่อไม่ให้ขัดต่อหลักคา
สอน 2. การสาธิตการตรวจเต้านมด้วยตนเอง โดยใช้โมเดล
สาธิตและให้สตรีตรวจเต้านมของตนเอง รวมทั้งกระตุ้นให้มีการ
ฝึกทักษะการตรวจเต้านมด้วยตนเอง ในห้องที่มีความมิดชิด
ภายในบ้าน และกลับมาสาธิตย้อนกลับให้ผู้วิจัยทาการประเมิน
และ3. การไปเยี่ยมบ้านผู้ป่วยมะเร็งเต้านมในชุมชน เพื่อสร้าง
ความตระหนักและเพิ่มการรับรู้ความรุนแรงของโรค 3) การจัด
กิจกรรมตามโปรแกรม ที่มีความเหมาะสมกับบริบทของ ชุมชน
อิสลามในจังหวัดนครนายก สถานที่จัดกิจกรรมควรเป็นสถานที่
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ที่มิชิดอยู่ไม่ไกลจากชุมชน ระยะเวลาที่เหมาะสมคือ ช่วงเวลา
ครึ่งวันเช้า หลังจากเสร็จภารกิจการเตรียมอาหารเช้าและส่ง
บุตรหลานไปโรงเรียน และจัดกิจกรรมเป็นกลุ่ มย่อยที่อาศัยอยู่
ในละแวกเดียวกัน
3. เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการป้องกัน
โรคมะเร็ ง เต้ า นมของสตรี มุ สลิ ม ในอ าเภอองครั ก ษ์ จั ง หวั ด
นครนายกก่อนและหลังได้รับโปรแกรมการสอนที่สอดคล้องกับ
สัง คมวั ฒ นธรรม พบว่า คะแนนเฉลี่ย พฤติ ก รรมการป้อ งกั น
โรคมะเร็ง เต้านมของสตรีมุส ลิ มเท่ากับ 21.06 และภายหลั ง
ได้ รั บ โปรแกรม คะแนนเฉลี่ ย เพิ่ ม ขึ้ น เป็ น 30.50 เมื่ อ น ามา
เปรียบเทียบด้วยวิธีทางสถิติ paired t-test พบว่า คะแนนเฉลี่ย
พฤติกรรมการป้องกันโรคมะเร็งเต้านมของสตรีมุสลิมก่อนและ
หลังได้รับโปรแกรมการสอนที่ สอดคล้องกับสังคมวัฒนธรรม
มี ค วามแตกต่ า งอย่ า งมี นั ย สาคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ 0.05 ดั ง
ตารางที่ 1
ตารางที่ 1 เปรีย บเทีย บคะแนนเฉลี่ย พฤติกรรมการป้อ งกั น
โรคมะเร็ ง เต้ า นมของสตรี มุ สลิ ม ในอ าเภอองครั ก ษ์ จั ง หวั ด
นครนายกก่อนและหลังได้รับโปรแกรมการสอนที่สอดคล้องกับ
สังคมวัฒนธรรม ด้วยสถิติ paired t-test (N = 30)
พฤติกรรมการป้องกัน
M SD df
มะเร็งเต้านม
ก่อนการทดลอง
21.06 2.33 29
หลังการทดลอง
30.50 2.01

Paired
P-value
t-test
17.41* <0.001

*p-value < 0.05

อภิปรายผล
ผลการวิจัยเป็นไปตามสมติฐาน กล่าวคือ สตรีมุสลิม
ในอาเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ที่ได้รับโปรแกรมการสอน
ที่สอดคล้ อ งกั บ สัง คมวัฒ นธรรม จะมีค ะแนนพฤติ ก รรมการ
ป้องกันโรคมะเร็งเต้านมของ สูงกว่าก่อนได้รับโปรแกรมฯ อย่าง
มีนัยสาคัญทางสถิติ p-value < 0.05 ดังตารางที่ 1 อธิบายได้
ว่า โปรแกรมการสอนที่ สอดคล้ องกั บสั งคมวัฒ นธรรม ทาให้
คะแนนพฤติ ก รรมการป้ อ งกั น โรคมะเร็ ง เต้ า นมของสู ง ขึ้ น
เนื่องจากkreuter, Lukwago & Clark (2003) กล่าวว่า การให้
สุขศึกษาและการให้โปรแกรมการสอนจะมีประสิทธิผล เมื่อมี
ความเหมาะสมกับ บริ บ ททางวัฒ นธรรมของกลุ่ มผู้ ที่ฟั งหรื อ

ได้รับการสอน แม้ว่ากลวิธีที่จะใช้ในการทาให้โปรแกรมมีความ
เหมาะสมกั บ บริ บ ทวั ฒ นธรรมมี ค วามหลากหลายก็ ต าม
โปรแกรมการสอนที่สอดคล้องกับสังคมวัฒนธรรมที่พัฒนาขึ้น
ในครั้งนี้ มีเนื้อหาและกลวิธีที่ส่งเสริมให้สตรีไทยมุสลิมมีการ
รับรู้ความรุนแรงและโอกาสเสี่ยงของการเกิดมะเร็งเต้านม โดย
การเสนอตัวแบบจริงที่เป็นผู้ป่วยมะเร็งเต้านม การโน้มน้าวด้วย
คาพูด เพื่อบุคคลเห็นด้วยหรือคล้อยตาม และคาดหวังผลลัพธ์
ของการตรวจเต้า นมด้ วยตนเอง การรับรู้ ประโยชน์ ของการ
ตรวจเต้านมด้วยตนเอง การรับรู้ว่าการตรวจเต้านมด้วยตนเอง
สามารถปฏิ บั ติ ได้ ด้ ว ยตนเองและไม่ ขั ด ต่ อ หลั ก ค าสอนของ
ศาสนา ผ่านสื่อการสอนที่ไม่ขัดต่อหลักคาสอนของศาสนา การ
สาธิตการตรวจเต้านมด้วยหุ่นเต้านม เพื่อสร้างความมั่นใจใน
การปฏิบัติทักษะได้จริง สอดคล้องกับการศึกษาของ ณัชณิชา
แหวนวงศ์ และคณะ (2554) ที่พบว่า การให้ความรู้และการฝึก
ทักษะพฤติกรรมการป้องกันมะเร็งเต้านมที่ถูกต้องเป็นรายกลุ่ม
ส่ ง ผลให้ เ กิ ด อิ ท ธิ พ ลระหว่ า งบุ ค คลในการปฏิ บั ติ พ ฤติ ก รรม
ป้ อ งกั น มะเร็ ง เต้ า นมของสตรี ก ลุ่ ม แม่ บ้ า นท าความสะอาด
มากกว่ า ก่ อ นการได้ รั บ ความรู้ แ ละการฝึ ก ทั ก ษะพฤติ ก รรม
ป้องกันมะเร็งเต้านม การกระตุ้นเตือนโดยอาสาสมัครเพื่อให้
เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการป้องกันโรคมะเร็งเต้านมอย่าง
ต่อเนื่อง รูปแบบของการจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับบริบทและ
วิถีชีวิตของชุมชนมุสลิม และผู้ที่มีบทบาทในการสื่อสารเนื้อหา
และทักษะที่จาเป็นของพฤติกรรมการป้องกันมะเร็งเต้านม ลง
ไปสู่สตรีมุสลิมที่เป็นกลุ่มตัวอย่างคือ อาสาสมัครสาธารณสุขซึ่ง
เป็ น สตรี มุ ส ลิ ม ที่ อ าศั ย อยู่ ใ นชุ ม ชน “มุ ส ลิ ม ดู แ ลมุ ส ลิ ม ”’
สอดคล้องกับการศึกษาของ มยุรี บุญวรรณ และคณะ(2554 )
ที่พบว่า การให้ตัวแบบการให้ตัวแบบได้ถ่ายทอดขั้นตอนการ
ตรวจเต้านม มีปฏิสัมพันธ์ที่แสดงถึงความมุ่งมั่นในการฝึกฝน
จนทาให้สาเร็จได้ด้วยตนเอง ทาให้เกิดการเลียนแบบเอาอย่าง
การกระทา และเกิดความเชื่อมั่นว่าตนสมาถกระทาพฤติ กรรม
นั้ น ได้ เ ช่ น กั น สตรี ไ ทยมุ ส ลิ ม ที่ ไ ด้ รั บ โปรแกรมการสอนที่
สอดคล้ อ งกั บ สั ง คมวั ฒ นธรรม จึ ง มี ค ะแนนพฤติ ก รรมการ
ป้องกันมะเร็งเต้านมเพิ่มมากขึ้น โดยสามารถตรวจเต้านมด้วย
ตนเองได้ ถู ก ต้ อ ง และมี ก ารตรวจอย่ า งสม่ าเสมอทุ ก เดื อ น
สอดคล้องกับการศึกษาของ Adderley-Kelly & Green (1997)
ที่พบว่า โปรแกรมการให้ความรู้ที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมของ
ชาวอเมริกันที่มีเชื้อสายแอฟริกาจะช่วยเพิ่มการให้ความร่วมมือ
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ในการตรวจเต้านมด้วยตนเอง เทคนิคการตรวจที่ถูกต้อง และ
เพิ่มการรับรู้ถึงประโยชน์ของการตรวจเต้านมด้วยตนเอง

สรุปผลการวิจัย
กล่ า ว โดยสรุ ป ได้ ว่ า ผลการวิ จั ย ครั้ ง นี้ บ่ ง ชี้ ถึ ง
ประสิ ท ธิ ผ ลของโปรแกรมการสอนที่ ส อดคล้ อ งกั บ สั ง คม
วั ฒ นธรรม ท าให้ ก ลุ่ ม ตั ว อย่ า ง ซึ่ ง เป็ น สตรี มุ ส ลิ ม มี ก าร
เปลี่ยนแปลง คะแนนเฉลี่ยของพฤติกรรมการป้องกันโรคมะเร็ง
เต้านม สูงกว่าก่อนได้รับโปรแกรมฯ

ข้อเสนอแนะ
1. ควรน าแนวคิ ด ความไวเชิ ง วั ฒ นธรรม ไป
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาโปรแกรมการสอนที่สอดคล้องกับ
สังคมวัฒนธรรม ต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูก
ในสตรีไทยมุสลิม
2. ควรเพิ่มระยะเวลาการติดตามเพื่อประเมินผลของ
โปรแกรมในระยะยาว เช่น 6, 12 เดื อนเพื่ อเปรียบเทีย บ
พฤติกรรมการป้องกันมะเร็ งเต้านมในระยะยาว เพื่อประเมิน
ความเป็นไปได้ของโปรแกรมและความยั่งยืนของพฤติกรรม
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