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บทคัดย่อ

งานวิจยั ครัง้ นีเ้ ป็นงานวิจยั กึง่ ทดลอง มีวตั ถุประสงค์เพือ่ (1) เปรียบเทียบพฤติกรรมการป้องกันมะเร็งเต้านมของสตรีกลุม่
เสี่ยงก่อนและภายหลังได้รับโปรแกรมการสอนแนะพฤติกรรมการป้องกันมะเร็งเต้านม และ (2) เปรียบเทียบพฤติกรรมการป้องกัน
มะเร็งเต้านมของสตรีกลุม่ เสีย่ งระหว่างกลุม่ ทีไ่ ด้รบั โปรแกรมการสอนแนะพฤติกรรมการป้องกันมะเร็งเต้านมกับกลุม่ ทีไ่ ด้รบั การสอน
ตามปกติ กลุม่ ตัวอย่าง คือ สตรีอายุ 35-59 ปี ทีเ่ ป็นญาติสายตรงหรือสายรองของผูป้ ว่ ยมะเร็งเต้านม และ/หรือ สตรีทไี่ ด้รบั ฮอร์โมน
เอสโตรเจนนานมากกว่า 5 ปี ที่มารับบริการที่โรงพยาบาล โดยมีสตรีสนใจเข้าร่วมสมัครเป็นกลุ่มตัวอย่างจ�ำนวน 75 คน ผู้วิจัยสุ่ม
กลุ่มตัวอย่าง ด้วยวิธีสุ่มอย่างง่ายโดยการจับฉลากแบบไม่แทนที่ จ�ำนวน 40 คน แบ่งเป็นกลุ่มควบคุม 20 คน และกลุ่มทดลอง 20
คน กลุ่มทดลองได้รับโปรแกรมการสอนแนะพฤติกรรมการป้องกันมะเร็ง เต้านมที่โรงพยาบาลเลิดสิน ใช้ระยะเวลาประมาณ 60
นาที และได้รับการเยี่ยมบ้านในสัปดาห์ที่ 4 ภายหลังได้รับโปรแกรมการสอนแนะพฤติกรรมการป้องกันมะเร็งเต้านมที่โรงพยาบาล
เครื่องมือที่ใช้ในการทดลองประกอบด้วยโปรแกรมการสอนแนะพฤติกรรมการป้องกันมะเร็งเต้านม เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล
ประกอบด้วย แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลและแบบสอบถามพฤติกรรมการป้องกันมะเร็งเต้านม ในขณะที่กลุ่มควบคุมได้รับการ
สอนตามปกติจากพยาบาลวิชาชีพคลินกิ ผูป้ ว่ ยนอกศัลยกรรมทีโ่ รงพยาบาลเลิดสิน ระยะเวลาในการด�ำเนินการวิจยั จนถึงเก็บรวบรวม
ข้อมูลสิ้นสุดที่สัปดาห์ที่ 8 สถิตที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานทดสอบด้วยสถิติ         
The Wilcoxon Matched Pairs Testและ The Mann-Whitney U Test ผลการวิจัยพบว่า พฤติกรรมการป้องกันมะเร็งเต้านม
ของสตรีกลุ่มเสี่ยงภายหลังได้รับโปรแกรมการสอนแนะพฤติกรรมการป้องกันมะเร็งเต้านมดีกว่าก่อนได้รับโปรแกรมการสอนแนะ
พฤติกรรมการป้องกันมะเร็งเต้านมอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ พฤติกรรมการป้องกันมะเร็งเต้านมของสตรีกลุ่มเสี่ยง
กลุ่มที่ได้รับโปรแกรมการสอนแนะพฤติกรรมการป้องกันมะเร็งเต้านมดีกว่ากลุ่มที่ได้รับการสอนตามปกติอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 ดังนั้นพยาบาลวิชาชีพควรใช้โปรแกรมการสอนแนะพฤติกรรมการป้องกันมะเร็ง เต้านมในการรณรงค์ให้สตรีกลุ่มเสี่ยง
ป้องกันโรคมะเร็งเต้านม
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Abstract

This study was a quasi experimental design. It aimed to (1) compare the breast cancer-preventive
behaviors of women at risk before and after receiving the coaching program on breast cancer-preventive
behaviors and (2) compare between the breast cancer-preventive behaviors of women at risk who received
the coaching program and those who received usual care. The participant of women age 35-59 years who are
relatives of the patient or secondary breast cancer and/or women receiving hormonal estrogen more than 5
years who received services at the hospital. Women at risk interested in joining a group of 75 women. The
researcher selected participants by using simple random sampling of 40 women at risk equally divied into a
contral group and experimental group. The experimental group received the program including attended a
60-minute coaching session on breast cancer-preventive behaviors at Lerdsin Hospital and home visits were
provided 4th weeks after receiving the coaching session. Research tools included the coaching program on
breast cancer-preventive behaviors. Data collection included a questionnaire on demographic information
and Breast Cancer-Preventive Behaviors Questionnaire, the control group received usual care from the nurse
professional at the outpatient surgery clinic of Lerdsin Hospital. The duration of the study was totally 8 weeks.
To analyze the data, Descriptive statistics (percentages, means and standard deviation), The Wilcoxon Matched
Pairs Test and The Mann-Whitney U Test were used.The results showed that breast cancer-preventive behaviors
in women at risk after receiving the coaching program than before the coaching program at the significance
level .05 and breast cancer-preventive behaviors in women at risk who had received the coaching program
than those who had received usual care at the significance level .05. Therefore, nurses should use coaching
program on breast cancer-preventive behaviors in the campaign to protect women at risk of breast cancer.
Keyword : Coaching program and Breast cancer-preventive behaviors

บทนำ�

โรคมะเร็งเต้านมเป็นปัญหาสุขภาพทีส่ ำ� คัญของสตรี
ทัว่ โลก โดยพบร้อยละ 16 ของโรคมะเร็งในสตรี1 และมีแนวโน้ม
สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งในยุโรป สหรัฐอเมริกาและประเทศ         
ต่าง ๆ ในทวีปเอเชีย ส�ำหรับประเทศไทย พบสตรีไทยป่วยเป็น
โรคมะเร็งเต้านมรายใหม่เป็นอันดับ 1 ของประเทศ ในจ�ำนวน
มะเร็งรายใหม่ 15 อันดับ เป็นจ�ำนวน 924 คน (ร้อยละ 39.29)2
มะเร็งเต้านมจึงเป็นภัยร้ายและภัยใกล้ตัวที่ผู้หญิงพึงระวัง
กระทรวงสาธารณสุขจึงจ�ำเป็นต้องค้นหาสตรีกลุ่มเสี่ยงและ
รณรงค์ให้สตรีมีพฤติกรรมการป้องกันมะเร็งเต้านม
สตรีกลุ่มเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งเต้านม เป็นสตรีที่มี
โอกาสเกิดมะเร็งเต้านมโดยมีอายุระหว่าง 35-59 ปี ร่วมกับการ
มีญาติสายตรงหรือสายรองเป็นมะเร็งเต้านม และ/หรือ สตรีที่
มีอายุ 35-59 ปี ร่วมกับการได้รับฮอร์โมนนานมากกว่า 5 ปี3
พฤติกรรมการป้องกันมะเร็งเต้านมในสตรีกลุ่มเสี่ยง เป็นการ
กระท� ำ ของสตรี ก ลุ ่ ม เสี่ ย งเพื่ อ ลดปั จ จั ย เสี่ ย งต่ อ การเกิ ด
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มะเร็งเต้านม สามารถท�ำได้โดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการ
เลือกรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ พฤติกรรมการออกก�ำลัง
กายเพื่อสุขภาพ พฤติกรรมการจัดการความเครียดที่เหมาะสม
และพฤติกรรมการตรวจเต้านมด้วยตนเอง แต่ในปัจจุบันพบว่า
สตรีไทยมีพฤติกรรมการเลือกรับประทานอาหารเปลี่ยนไป รับ
ประทานอาหารไม่ครบ 5 หมู่และได้รับอาหารประเภทไขมันสูง
เพิ่มมากขึ้น4 มีการออกก�ำลังกายอยู่ในระดับต�่ำจ�ำนวนร้อยละ
34.75 มีปัญหาเกี่ยวกับความเครียดจ�ำนวนร้อยละ 32.246        
และมีการตรวจเต้านมด้วยตนเองค่อนข้างต�่ำ  จ�ำนวนร้อยละ
25.87
การส่งเสริมสุขภาพให้สตรีทมี่ โี อกาสเสีย่ งต่อการเป็น
มะเร็งเต้านมต้องมุ่งให้สตรีกลุ่มดังกล่าวมีการรับรู้ว่าตนเอง
เป็นกลุ่มเสี่ยง รับรู้ประโยชน์และค้นหาอุปสรรค รวมทั้งค้นหา
กลยุทธ์ในการมีพฤติกรรมการป้องกันมะเร็งเต้านม แต่จากการ
ทบทวนโปรแกรมการส่งเสริมพฤติกรรมการป้องกันมะเร็ง         
เต้านมที่ผ่านมา โดยส่วนใหญ่เป็นการให้ความรู้เป็นกลุ่มแบบ
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ทิศทางเดียว อาจท�ำให้พยาบาลไม่ทราบปัญหาทีแ่ ท้จริงของสตรี
กลุ่มเสี่ยงในการปฏิบัติพฤติกรรมการป้องกันมะเร็งเต้านม
นอกจากนีโ้ ปรแกรมการส่งเสริมพฤติกรรมการป้องกันมะเร็งแก่
สตรีกลุ่มเสี่ยงที่ผ่านมา เน้นการตรวจเต้านมเพียงอย่างเดียว8  
แต่มิได้เน้นในเรื่องการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เป็นปัจจัยเสี่ยง
ต่อการเกิดมะเร็งเต้านม
แนวคิดการสอนแนะของ Eaton and Johnson9
สามารถเพิม่ ความรูแ้ ละทักษะในการปฏิบตั พิ ฤติกรรม เนือ่ งจาก
การสอนแนะเป็นการสอนอย่างมีระบบ มีขั้นตอนการก�ำหนด
เป้าหมายมีการวิเคราะห์คน้ หาจุดเด่น (แหล่งสนับสนุน) และจุด
ด้อย (อุปสรรค) ค้นหาทางเลือกในการปฏิบตั พิ ฤติกรรม วางแผน
ให้ความรูแ้ ละฝึกทักษะในการปฏิบตั พิ ฤติกรรม มีการเรียนรูด้ ว้ ย
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ตนเองและสาธิตย้อนกลับ รวมทั้งการประเมินผลและให้ข้อมูล
ย้อนกลับ ผู้วิจัยจึงผสมผสานขั้นตอนการสอนแนะกับแนวทาง
การป้องกันมะเร็งเต้านมของ World Health Organization10
4 พฤติกรรม คือ พฤติกรรมการเลือกรับประทานอาหารเพื่อ
สุขภาพ พฤติกรรมการออกก�ำลังกายเพือ่ สุขภาพ พฤติกรรมการ
จัดการความเครียดที่เหมาะสมและพฤติกรรมการตรวจเต้านม
ด้วยตนเองเพือ่ ส่งเสริมให้สตรีกลุม่ เสีย่ งมีพฤติกรรมการป้องกัน
มะเร็งเต้านม
พยาบาลมีบทบาทส�ำคัญในการส่งเสริมพฤติกรรม
การป้องกันมะเร็งเต้านม ในการค้นหาสตรีกลุ่มเสี่ยงให้เข้าถึง
ระบบบริการสุขภาพได้เร็วขึ้นเพื่อลดอัตราการตายและอัตรา
การเจ็บป่วย

กรอบแนวคิดในการวิจัย
โปรแกรมการสอนแนะพฤติกรรมการป้องกันมะเร็งเต้านม
ประกอบด้วยการให้กิจกรรมการสอนแนะเป็นรายบุคคล2 ครั้ง โดยพยาบาลวิชาชีพ  
ครั้งที่ 1 การสอนแนะพฤติกรรมการป้องกันมะเร็งเต้านมที่โรงพยาบาล โดยใช้ระยะ
เวลาประมาณ 60 นาที เป็นการใช้กระบวนการสอนแนะของ Eaton and Johnson9
สอนแนะให้สตรีกลุ่มเสี่ยงมีพฤติกรรมการป้องกันมะเร็งเต้านมของ World Health
Organization10
ครัง้ ที่ 2 การเยีย่ มบ้านในสัปดาห์ที่ 4 ภายหลังการให้โปรแกรมการสอนแนะพฤติกรรม
การป้องกันมะเร็งเต้านมที่โรงพยาบาล เป็นการประเมินการปฏิบัติทักษะพฤติกรรม
การป้องกันมะเร็งเต้านมของสตรีกลุม่ เสีย่ งตามกระบวนการสอนแนะของ Eaton and
Johnson9 ให้การสอนแนะซ�้ำหากสตรีกลุ่มเสี่ยงมีพฤติกรรมการป้องกันมะเร็งเต้านม
ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก�ำหนดไว้ ให้ก�ำลังใจและเสริมแรงหากสตรีกลุ่มเสี่ยงปฏิบัติ
พฤติกรรมการป้องกันมะเร็งเต้านมเป็นไปตามเป้าหมายที่ก�ำหนด ใช้ระยะเวลา
ประมาณ 20-30 นาที
การสอนตามปกติ
เป็นกิจกรรมการให้ความรูแ้ บบทิศทางเดียวโดยพยาบาลวิชาชีพเกีย่ วกับมะเร็งเต้านม
และการตรวจเต้านมด้วยตนเองเป็นรายกลุ่ม กลุ่มละ 10-20 คน ในระหว่างรอพบ
แพทย์ ใช้ระยะเวลาในการสอนประมาณ 20 นาที

พฤติกรรมการป้องกัน
มะเร็งเต้านมในสตรีกลุ่มเสี่ยง
1. พฤติกรรมการเลือก
รับประทานอาหาร
เพื่อสุขภาพ
2. พฤติกรรมการออก
ก�ำลังกายเพื่อสุขภาพ
3. พฤติกรรมการจัดการ
ความเครียดที่เหมาะสม
4. พฤติกรรมการตรวจเต้านม
ด้วยตนเอง
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ผลของโปรแกรมการสอนแนะต่อพฤติกรรมการป้องกันมะเร็งเต้านม
ในสตรีกลุ่มเสี่ยง

วัตถุประสงค์การวิจัย

1. เพือ่ เปรียบเทียบพฤติกรรมการป้องกันมะเร็งเต้า
นมของสตรีกลุม่ เสีย่ งก่อนและภายหลังได้รบั โปรแกรมการสอน
แนะพฤติกรรมการป้องกันมะเร็งเต้านม
2. เพือ่ เปรียบเทียบพฤติกรรมการป้องกันมะเร็งเต้า
นมของสตรีกลุม่ เสีย่ งระหว่างกลุม่ ทีไ่ ด้รบั โปรแกรมการสอนแนะ
พฤติกรรมการป้องกันมะเร็งเต้านมกับกลุม่ ทีไ่ ด้รบั การสอนตาม
ปกติ

สมมติฐาน

1. พฤติกรรมการป้องกันมะเร็งเต้านมของสตรีกลุม่
เสีย่ งภายหลังได้รบั โปรแกรมการสอนแนะพฤติกรรมการป้องกัน
มะเร็งเต้านมดีกว่าก่อนได้รับโปรแกรมการสอนแนะพฤติกรรม
การป้องกันมะเร็งเต้านม
2. พฤติ ก รรมการป้ อ งกั น มะเร็ ง เต้ า นมของสตรี      
กลุ่มเสี่ยงกลุ่มที่ได้รับโปรแกรมการสอนแนะพฤติกรรมการ
ป้องกันมะเร็งเต้านมดีกว่ากลุ่มที่ได้รับการสอนตามปกติ

วิธดี ำ�เนินการวิจยั การวิจยั ในครัง้ นีเ้ ป็นการวิจยั กึง่ ทดลอง
(Quasi experimental design)

ประชากรและกลุม่ ตัวอย่างทีศ่ กึ ษา คือ สตรีกลุม่ เสีย่ ง
ต่อการเป็นมะเร็งเต้านม อายุ 35-59 ปี ร่วมกับการมีประวัติ
ครอบครัวเป็นมะเร็งเต้านมและ/หรือร่วมกับการได้รับฮอร์โมน
อย่างน้อย 5 ปี กลุ่มตัวอย่างได้จากการประกาศรับสมัครอาสา
สมัครที่มีคุณสมบัติตามที่ก�ำหนด ได้ผู้สนใจเข้าร่วมงานวิจัย
จ�ำนวน 75 คน เมือ่ ได้อาสาสมัครตามเกณฑ์คณ
ุ สมบัติ ผูว้ จิ ยั สุม่
กลุ่มตัวอย่างอย่างง่ายโดยการจับฉลากแบบไม่แทนที่ คัดเลือก
กลุ่มตัวอย่างเป็นกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง กลุ่มละ 20 คน
ตามที่สุวิมล ว่องวาณิชและนงลักษณ์ วิรัชชัย11 กล่าวไว้ว่า        
กลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสมของการวิจัยเชิงทดลองควรมีกลุ่ม
ตัวอย่างอย่างน้อยกลุ่มละ 20 คน
การด�ำเนินการทดลอง ผู้วิจัยเตรียมความพร้อมใน
การเป็นผู้สอนแนะโดยเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับโรคมะเร็งเต้า
นมและการป้ อ งกั น โรคมะเร็ ง เต้ า นมที่ โ รงพยาบาลศิ ริ ร าช         
และเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับโรคมะเร็งเต้านมและการต้านภัย
มะเร็งเต้านมทีโ่ รงพยาบาลเลิดสิน และผูว้ จิ ยั เตรียมความพร้อม
ของผูช้ ว่ ยวิจยั ในการเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนและภายหลังสิน้ สุด
การทดลอง
โปรแกรมการสอนแนะพฤติกรรมการป้องกันมะเร็ง
ปีที่ 20 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2562
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เต้านมสร้างจากแนวทางการป้องกันมะเร็งเต้านมของ World
Health Organization10 4 พฤติกรรม คือ พฤติกรรมด้านการ
เลือกรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ พฤติกรรมด้านการออก
ก�ำลังกายเพื่อสุขภาพ พฤติกรรมด้านการจัดการความเครียด       
ที่เหมาะสมและพฤติกรรมด้านการตรวจเต้านมด้วยตนเอง       
ผสมผสานกับแนวคิดการสอนแนะของ Eaton and Johnson9
6 ขัน้ ตอน คือ 1) การก�ำหนดเป้าหมายของการปฏิบตั พิ ฤติกรรม
การป้องกันมะเร็งเต้านม 2) การวิเคราะห์จุดเด่น จุดด้อย ใน
การปฏิบตั พิ ฤติกรรมการป้องกันมะเร็งเต้านมของสตรีกลุม่ เสีย่ ง
3) การค้นหาทางเลือกในการปฏิบตั พิ ฤติกรรมการป้องกันมะเร็ง
เต้านม 4) การวางแผนให้ความรู้และฝึกทักษะพฤติกรรมการ
ป้องกันมะเร็งเต้านม 5) การเรียนรูด้ ว้ ยตนเองและการสาธิตย้อน
กลับทักษะพฤติกรรมการป้องกันมะเร็งเต้านมโดยสตรีกลุม่ เสีย่ ง
และ 6) การประเมินผลและการให้ข้อมูลย้อนกลับโดยผู้วิจัย
ขัน้ ตอนการด�ำเนินการทดลอง มีวธิ กี ารด�ำเนินการ
ทดลอง ดังนี้
1. กลุ่มควบคุม คือ สตรีกลุ่มเสี่ยงที่ได้รับการสอน
ตามปกติ มีวิธีการด�ำเนินการทดลอง ดังนี้
1.1 ภายหลังที่ผู้วิจัยสุ่มกลุ่มตัวอย่างเป็นกลุ่ม
ควบคุม จ�ำนวน 20 คน ผู้วิจัยโทรศัพท์นัดวัน เวลา และสถาน
ที่กับสตรีกลุ่มเสี่ยงเป็นรายบุคคลเพื่อให้สตรีกลุ่มเสี่ยงกลับมา
พบผู้วิจัยที่โรงพยาบาล
1.2 ครั้งที่ 1 สัปดาห์ที่ 1 ผู้วิจัยพบกับสตรี        
กลุ่มเสี่ยงที่คลินิกผู้ป่วยนอกศัลยกรรม โรงพยาบาลเลิดสิน        
เพือ่ อธิบายขัน้ ตอนการท�ำวิจยั ประโยชน์ทไี่ ด้รบั แจ้งการพิทกั ษ์
สิทธิ์และขอให้สตรีกลุ่มเสี่ยงลงชื่อยินยอมเข้าร่วมการวิจัยเป็น
ลายลักษณ์อักษร จากนั้นผู้วิจัยมอบหมายให้ผู้ช่วยวิจัยเก็บ
ข้อมูลก่อนการทดลอง โดยแจกแบบสอบถามให้แก่สตรีกลุ่ม
เสี่ยงตอบ และในสัปดาห์ที่ 1 ผู้วิจัยจัดให้สตรีกลุ่มเสี่ยงได้รับ
การสอนตามปกติจากพยาบาลวิชาชีพประจ�ำคลินิกผู้ป่วยนอก
ศัลยกรรมเป็นรายกลุ่ม ใช้เวลาประมาณ 20 นาทีในระหว่าง
การรอพบแพทย์
1.3 ครั้งที่ 2 คือ สัปดาห์ที่ 8 ภายหลังสตรีกลุ่ม
เสีย่ งได้รบั การสอนตามปกติทคี่ ลินกิ ผูป้ ว่ ยนอกศัลยกรรม ผูว้ จิ ยั
มอบหมายให้ผู้ช่วยวิจัยเก็บข้อมูลภายหลังการทดลอง และ          
ผูว้ จิ ยั กล่าวขอบคุณสตรีกลุม่ เสีย่ งทีใ่ ห้ความร่วมมือในการด�ำเนิน
การวิจัย พร้อมทั้งมอบของที่ระลึกและคู่มือส่งเสริมพฤติกรรม
การป้องกันมะเร็งเต้านมให้แก่สตรีกลุ่มเสี่ยง

The Effect of Coaching Program on Breast Cancer - Preventive Behaviors
in Women at Risk

2. กลุ่มทดลอง คือ สตรีกลุ่มเสี่ยงที่ได้รับโปรแกรม
การสอนแนะพฤติกรรมการป้องกันมะเร็งเต้านมมีวธิ กี ารด�ำเนิน
การทดลอง ดังนี้
2.1 ภายหลังที่ผู้วิจัยสุ่มกลุ่มตัวอย่างเป็นกลุ่ม
ทดลอง จ�ำนวน 20 คน ผู้วิจัยโทรศัพท์นัดวัน เวลา และสถาน
ที่กับสตรีกลุ่มเสี่ยงเป็นรายบุคคลเพื่อให้สตรีกลุ่มเสี่ยงกลับมา
พบผู้วิจัยที่โรงพยาบาล
2.2 ครั้งที่ 1 สัปดาห์ที่ 1 ผู้วิจัยพบกับสตรีกลุ่ม
เสี่ยงที่คลินิกผู้ป่วยนอกศัลยกรรม โรงพยาบาลเลิดสิน เพื่อ
อธิบายขัน้ ตอนการท�ำวิจยั ประโยชน์ทไี่ ด้รบั แจ้งการพิทกั ษ์สทิ ธิ์
และขอให้สตรีกลุ่มเสี่ยงลงชื่อยินยอมเข้าร่วมการวิจัยเป็นลาย
ลักษณ์อักษร จากนั้นผู้วิจัยมอบหมายให้ผู้ช่วยวิจัยเก็บข้อมูล
ก่อนการทดลอง โดยแจกแบบสอบถามให้แก่สตรีกลุม่ เสีย่ งตอบ
จากนั้นผู้วิจัยให้โปรแกรมการสอนแนะพฤติกรรมการป้องกัน
มะเร็งเต้านมแก่สตรีกลุ่มเสี่ยง เป็นเวลา 60 นาที ที่ห้องประชุม
หอผู้ป่วยพิเศษชั้น 23 โรงพยาบาลเลิดสินพร้อมทั้งมอบคู่มือ       
ส่งเสริมพฤติกรรมการป้องกันมะเร็งเต้านมแก่สตรีกลุ่มเสี่ยง
2.3 ครั้งที่ 2 คือ สัปดาห์ที่ 4 ภายหลังสตรีกลุ่ม
เสี่ยงได้รับโปรแกรมการสอนแนะพฤติกรรมการป้องกันมะเร็ง
เต้านมที่โรงพยาบาล ผู้วิจัยเยี่ยมบ้านสตรีกลุ่มเสี่ยงเป็นราย
บุคคล ใช้เวลา 20-30 นาที/คน โดยมีการประเมินพฤติกรรม
การป้ อ งกั น มะเร็ ง เต้ า นมของสตรี ก ลุ ่ ม เสี่ ย งว่ า เป็ น ไปตาม            
เป้ า หมายที่ ก� ำ หนดไว้ ห รื อ ไม่ อ ย่ า งไร ประเมิ น จุ ด เด่ น                   
(แหล่งสนับสนุน) จุดด้อย (อุปสรรค) ในการปฏิบัติพฤติกรรม
การป้องกันมะเร็งเต้านมของสตรีกลุม่ เสีย่ ง ประเมินทางเลือกที่
ก�ำหนดไว้ว่ามีความเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร และประเมิน
ทักษะการปฏิบัติพฤติกรรมการป้องกันมะเร็งเต้านม
2.4 ครั้งที่ 3 คือ สัปดาห์ที่ 8 ภายหลังสตรี        
กลุ่มเสี่ยงได้รับโปรแกรมการสอนแนะพฤติกรรมการป้องกัน
มะเร็งเต้านมที่โรงพยาบาล ผู้วิจัยมอบหมายให้ผู้ช่วยวิจัยเก็บ
ข้อมูลภายหลังการทดลอง เพื่อติดตามประเมินผลภายหลังที่
สตรีกลุม่ เสี่ยงได้รับโปรแกรมการสอนแนะ ผู้วิจัยกล่าวขอบคุณ
สตรีกลุ่มเสี่ยงที่ให้ความร่วมมือในการด�ำเนินการวิจัยและมอบ
ของทีร่ ะลึกให้แก่สตรีกลุม่ เสีย่ งเครือ่ งมือในการวิจยั และคุณภาพ
ของเครื่องมือ
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 2 ส่วน
คือ เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการทดลองและเครือ่ งมือเก็บรวบรวมข้อมูล
ส่วนที่ 1 เครื่องมือที่ใช้ในการทดลองคือ โปรแกรม
การสอนแนะพฤติกรรมการป้องกันมะเร็งเต้านม เป็นการให้        
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การสอนแนะรายบุ ค คล 2 ครั้ ง คื อ ที่ โ รงพยาบาลและ
การเยี่ ย มบ้ า น ประกอบด้ ว ยขั้ น ตอนการสอนแนะของ
Eaton and Johnson9 6 ขั้นตอน คือ 1) การก�ำหนดเป้าหมาย
2) การวิ เ คราะห์ จุ ด เด่ น จุ ด ด้ อ ย 3) การค้ น หาทางเลื อ ก
4) การวางแผนให้ความรูแ้ ละฝึกทักษะ 5) การเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง
และสาธิตย้อนกลับ 6) การประเมินผลและให้ข้อมูลย้อนกลับ
ร่วมกับพฤติกรรมการป้องกันมะเร็งเต้านมของ World Health
Organization10 4 พฤติกรรม คือ 1) พฤติกรรมการเลือกรับ
ประทานอาหารเพื่อสุขภาพ 2) พฤติกรรมการออกก�ำลังกาย  
เพื่อสุขภาพ 3) พฤติกรรมการจัดการความเครียดที่เหมาะสม      
4) พฤติกรรมการตรวจเต้านมด้วยตนเอง และเครื่องมือก�ำกับ
การทดลอง คือ แบบสอบถามความรู้เกี่ยวกับมะเร็งเต้านม        
เพือ่ ใช้ในการก�ำกับสตรีกลุม่ เสีย่ งให้มคี วามรูม้ ากกว่า ร้อยละ 80
ซึ่งพัฒนาจากเอกสารทางวิชาการ แนวคิดโรคมะเร็งเต้านม
ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องประกอบด้วยข้อค�ำถาม จ�ำนวน
19 ข้อ เป็นลักษณะเลือกตอบ ระหว่าง ใช่ หรือ ไม่ใช่
ส่วนที่ 2 เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วย
แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลจ�ำนวน 6 ข้อ คือ อายุ น�้ำหนัก
และส่วนสูง สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้และความเสี่ยง
ต่อการเกิดมะเร็งเต้านม และแบบสอบถามพฤติกรรมการ
ป้องกันมะเร็งเต้านม ซึ่งพัฒนาจากแนวทางการป้องกันมะเร็ง
เต้านมของ World Health Organization10 จ�ำนวน 13 ข้อ
จ�ำแนกเป็น 4 ด้านคือ พฤติกรรมด้านการเลือกรับประทาน
อาหารเพือ่ สุขภาพ พฤติกรรมด้านการออกก�ำลังกายเพือ่ สุขภาพ
พฤติ ก รรมด้ า นการจั ด การความเครี ย ดที่ เ หมาะสมและ
พฤติกรรมด้านการตรวจเต้านมด้วยตนเอง
การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
ผู้วิจัยน�ำแบบสอบถามที่พัฒนาขึ้น ส่งให้แก่ผู้ทรง
คุณวุฒิ 5 คน ตรวจสอบความตรงของเนื้อหา ประกอบด้วย          
ผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง 3 คน อาจารย์พยาบาล 2 คน           
จากนั้ น ผู ้ วิ จั ย ปรั บ แก้ ไ ขข้ อ ค� ำ ถามตามข้ อ เสนอแนะของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ โปรแกรมการสอนแนะพฤติกรรมการป้องกัน
มะเร็ ง เต้ า นม ผู ้ วิ จั ย น� ำ ไปทดลองใช้ กั บ สตรี ก ลุ ่ ม เสี่ ย งที่ ม          ี
ความคล้ า ยคลึ ง กั บ กลุ ่ ม ตั ว อย่ า ง จ� ำ นวน 5 คน ส� ำ หรั บ
แบบสอบถามความรู้เกี่ยวกับมะเร็งเต้านมและแบบสอบถาม
พฤติกรรมการป้องกันมะเร็ง เต้านม ผู้วิจัยน�ำไปทดลองใช้          
กับสตรีกลุ่มเสี่ยงที่มีความคล้ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่าง จ�ำนวน       
30 คน ค�ำนวณค่าความเชื่อมั่นและค่าดัช นี ค วามตรงของ
เนื้อหา รายละเอียดดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 ค่าดัชนีความตรงของเนื้อหาและค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือ
แบบสอบถาม
1. แบบสอบถามความรู้เกี่ยวกับมะเร็งเต้านม
2. แบบสอบถามพฤติกรรมการป้องกันมะเร็งเต้านม

การพิทักษ์สิทธิ์ของกลุ่มตัวอย่าง

งานวิจัยนี้ได้รับรองการพิจารณาโดยคณะกรรมการ
ส� ำ นั ก งานจริ ย ธรรมการวิ จั ย ในคน โรงพยาบาลเลิ ด สิ น                  
เลขที่ สธ0306/13/273 อนุมัติวันที่ 21 กันยายน 2558 ผู้วิจัย
แนะน�ำตัว สร้างสัมพันธภาพกับกลุม่ ตัวอย่าง ชีแ้ จงวัตถุประสงค์
ขั้นตอนการด�ำเนินการวิจัยและขอความร่วมมือเข้าร่วมวิจัย     
โดยอธิบายให้กลุม่ ตัวอย่างทราบว่า การตอบรับหรือปฏิเสธการ
เข้าร่วมวิจัยไม่มีผลต่อกลุ่มตัวอย่างแต่อย่างไร ข้อมูลที่ได้จาก
การวิจัยใช้เพื่อศึกษาตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยเท่านั้นและ
น�ำเสนอผลการวิจัยในภาพรวม กลุ่มตัวอย่างสามารถออกจาก
การท�ำวิจัยได้ก่อนที่การวิจัยสิ้นสุดลงโดยไม่ต้องแจ้งเหตุผล      
และการกระท�ำดังกล่าวไม่มีผลต่อกลุ่มตัวอย่างแต่อย่างใด         
เมือ่ กลุม่ ตัวอย่างตอบรับการเข้าร่วมการวิจยั ขอให้กลุม่ ตัวอย่าง
ลงชื่อยินยอมอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร

CVI

Reliability

0.80
0.86

0.72
0.71

การวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล ด้ ว ยโปรแกรมส� ำ เร็ จ รู ป
SPSS version17 ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก�ำหนดระดับ
นัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
1. เปรียบเทียบพฤติกรรมการป้องกันมะเร็งเต้านม
ของสตรีกลุม่ เสีย่ งก่อนและภายหลังได้รบั โปรแกรมการสอนแนะ
พฤติกรรมการป้องกันมะเร็งเต้านมโดยใช้สถิติ The Wilcoxon
Matched Pairs Test
2. เปรียบเทียบพฤติกรรมการป้องกันมะเร็งเต้านม
ของสตรีกลุ่มเสี่ยงระหว่างกลุ่มที่ได้รับโปรแกรมการสอนแนะ
พฤติกรรมการป้องกันมะเร็งเต้านมกับกลุ่มที่ได้รับการสอน       
ตามปกติโดยใช้สถิติ The Mann-Whitney U Test
ผู้วิจัยเลือกใช้สถิติ The Wilcoxon Matched         
Pairs Test และ The Mann-Whitney U Test ซึ่งเป็นสถิติ
Nonparametric เนื่องจากข้อมูลมีการกระจายไม่เป็นปกติ
ผลการวิจัย ผู้วิจัยน�ำเสนอผลการวิจัยดังนี้

ตารางที่ 2 เปรียบเทียบความรู้เกี่ยวกับมะเร็งเต้านมและพฤติกรรมการป้องกันมะเร็งเต้านมของสตรีกลุ่มเสี่ยงก่อนและภายหลัง
การทดลอง
กลุ่มตัวอย่าง

ความรู้เกี่ยวกับมะเร็งเต้านม
ก่อนการทดลอง
ภายหลังการทดลอง

กลุ่มควบคุม
กลุ่มทดลอง

ร้อยละ 72.63
ร้อยละ 77.10
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ร้อยละ 70.52
ร้อยละ 97.37

พฤติกรรมการป้องกันมะเร็งเต้านม
ก่อนการทดลอง
ภายหลังการทดลอง
คะแนนเฉลี่ย 36.20
คะแนนเฉลี่ย 36.85

คะแนนเฉลี่ย 34.55
คะแนนเฉลี่ย 60.55
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ตารางที่ 3 เปรียบเทียบพฤติกรรมการป้องกันมะเร็งเต้านมของสตรีกลุม่ เสีย่ งก่อนและภายหลังได้รบั โปรแกรมการสอนแนะพฤติกรรม
การป้องกันมะเร็งเต้านม โดยใช้สถิติThe Wilcoxon Matched Pairs Test
พฤติกรรม
การป้องกันมะเร็งเต้านม
ก่อน-ภายหลัง

Rank

Negative Ranks

N

Mean

SD

Mean Rank

0a

36.85

6.30

.00

การทดลอง

Positive Ranks
20b
60.55
2.96
Ties
0c
Total
20
				
หมายเหตุ a. = TotalBehPost<TotalBehPre b. = TotalBehPost>TotalBehPre
c. = TotalBehPost = TotalBehPre * = Significance, p < .05

Asymp.Sig
(2-tailed)
.00*

10.50

ผลการวิจัย พบว่าพฤติกรรมการป้องกันมะเร็งเต้านมของสตรีกลุ่มเสี่ยงภายหลังได้รับโปรแกรมการสอนแนะพฤติกรรม
การป้องกันมะเร็งเต้านมดีกว่าก่อนได้รับโปรแกรมการสอนแนะพฤติกรรมการป้องกันมะเร็งเต้านมอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ                  
ที่ระดับ .05
ตารางที่ 4 เปรียบเทียบพฤติกรรมการป้องกันมะเร็งเต้านมของสตรีกลุ่มเสี่ยงระหว่างกลุ่มที่ได้รับโปรแกรมการสอนแนะพฤติกรรม
การป้องกันมะเร็งเต้านมกับกลุ่มที่ได้รับการสอนตามปกติโดยใช้สถิติ The Mann-Whitney U Test
กลุ่มตัวอย่าง
n
ก่อนการทดลอง
				
กลุ่มควบคุม
20

Mean

Mean Rank

36.20

19.88

20

36.85

21.13

20

34.55

10.50

กลุ่มทดลอง
20
60.55
		
หมายเหตุ * = Significance, *p < .05

30.50

กลุ่มทดลอง
หลังการทดลอง
กลุ่มควบคุม

Mann-Whitney U Value

Asymp.Sig (2-tailed)

187.50

.73

.00*

.00

ผลการวิจัย พบว่า ก่อนการทดลอง พฤติกรรมการป้องกันมะเร็งเต้านมของสตรีกลุ่มเสี่ยงกลุ่มที่ได้รับโปรแกรมการสอน
แนะกับกลุ่มที่ได้รับการสอนตามปกติ มีพฤติกรรมการป้องกันมะเร็งเต้านมไม่แตกต่างกันแต่ภายหลังการทดลอง พฤติกรรมการ
ป้องกันมะเร็งเต้านมของสตรีกลุ่มเสี่ยงกลุ่มที่ได้รับโปรแกรมการสอนแนะดีกว่ากลุ่มที่ได้รับการสอนตามปกติอย่างมีนัยส�ำคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05
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สรุปและอภิปรายผล

สมมติฐานที่ 1 พฤติกรรมการป้องกันมะเร็งเต้านม
ของสตรี ก ลุ ่ ม เสี่ ย งภายหลั ง ได้ รั บ โปรแกรมการสอนแนะ
พฤติกรรมการป้องกันมะเร็งเต้านมดีกว่าก่อนได้รับโปรแกรม
การสอนแนะพฤติกรรมการป้องกันมะเร็งเต้านม อภิปรายได้
ดังนี้ ก่อนเข้าร่วมการวิจัย สตรีกลุ่มเสี่ยงไม่เคยได้รับการสอน
หรือการให้ความรู้ในคลินิกเนื่องจากสตรีกลุ่มเสี่ยงไม่เคยรับรู้
ข้อมูลของตนเองว่าเป็นสตรีกลุ่มเสี่ยง ไม่เคยได้รับการคัดกรอง
มะเร็งเต้านม แต่เมื่อผู้วิจัยด�ำเนินการประชาสัมพันธ์ถึงเกณฑ์
คุณสมบัตใิ นการเข้าร่วมวิจยั ท�ำให้สตรีกลุม่ เสีย่ งรับรูว้ า่ ตนเองมี
ความเสี่ยงจึงยินดีเข้าร่วมวิจัย ภายหลังสตรีกลุ่มเสี่ยงได้รับ
โปรแกรมการสอนแนะพฤติกรรมการป้องกันมะเร็งเต้านมตาม
ขั้นตอนการสอนแนะของ Eaton and Johnson9 ซึ่งประกอบ
ด้วย 6 ขั้นตอน คือ 1) การก�ำหนดเป้าหมาย 2) การวิเคราะห์
จุดเด่น จุดด้อย 3) การค้นหาทางเลือก 4) การวางแผนให้ความ
รู้และฝึกทักษะ 5) การเรียนรู้ด้วยตนเองและสาธิตย้อนกลับ  
และ 6) การประเมินผลและให้ข้อมูลย้อนกลับ โดยทุกขั้นตอน
ของโปรแกรมการสอนแนะพฤติกรรมการป้องกันมะเร็งเต้านม
ช่วยให้สตรีกลุ่มเสี่ยงมีความรู้เกี่ยวกับมะเร็งเต้านมมากกว่า         
ร้อยละ 80 และมีทักษะพฤติกรรมการป้องกันมะเร็งเต้านม             
ตามแนวทางการป้องกันมะเร็งเต้านมของ World Health
Organization10 อยู่ในระดับดี และดีกว่าก่อนได้รับโปรแกรม
การสอนแนะพฤติกรรมการป้องกันมะเร็งเต้านมอย่างมีนัย
ส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงให้เห็นว่า โปรแกรมการสอน
แนะช่วยให้สตรีกลุ่มเสี่ยงสามารถพัฒนาทักษะพฤติกรรมการ
ป้องกันมะเร็งเต้านมเพิม่ มากขึน้ สอดคล้องกับวชิรา สุทธิธรรม12
ที่พบว่าภายหลังได้รับโปรแกรมการสอนแนะ กลุ่มตัวอย่างมี
คะแนนความรูแ้ ละคะแนนการปฏิบตั สิ งู กว่าก่อนได้รบั โปรแกรม
การสอนแนะและสอดคล้องกับแสงรุง้ รักอยูแ่ ละคณะ13 ทีพ่ บว่า
ความสามารถของผู้ดูแลในการดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บไขสันหลังที่
ได้รบั การคาสายสวนปัสสาวะภายหลังได้รบั การสอนแนะสูงกว่า
ก่อนได้รับการสอนแนะ
สมมติฐานที่ 2 พฤติกรรมการป้องกันมะเร็งเต้านม
ของสตรีกลุม่ เสีย่ งทีไ่ ด้รบั โปรแกรมการสอนแนะพฤติกรรมการ
ป้ อ งกั น มะเร็ ง เต้ า นมดี ก ว่ า กลุ ่ ม ที่ ไ ด้ รั บ การสอนตามปกติ
อภิปรายได้ดังนี้ สตรีกลุ่มเสี่ยงที่ได้รับการสอนตามปกติได้รับ
การสอนเพียงความรูข้ องโรคมะเร็งเต้านมและการตรวจ เต้านม
ด้วยตนเอง เป็นการให้ความรูแ้ บบทิศทางเดียวและเป็นการสอน
รายกลุ่ม การสอนดังกล่าว ไม่เป็นแบบแผนที่ ไม่มีการติดตาม
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เยี่ยมสตรีกลุ่มเสี่ยงที่บ้านเพื่อประเมินการน�ำความรู้และทักษะ
ทีไ่ ด้รบั ไปปฏิบตั ใิ ช้ในชีวติ ประจ�ำวัน ท�ำให้พฤติกรรมการป้องกัน
มะเร็งเต้านมของสตรีกลุ่มเสี่ยงที่ได้รับการสอนตามปกติไม่เกิด
การเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับสตรีกลุ่ม
เสีย่ งทีไ่ ด้รบั โปรแกรมการสอนแนะพฤติกรรมการป้องกันมะเร็ง
เต้านม ซึ่งเป็นการสอนแนะแบบการสื่อสารสองทิศทางและ
เป็นการสอนแนะรายบุคคล ท�ำให้พยาบาลวิชาชีพสามารถ
ประเมินปัญหาที่เฉพาะเจาะจงของสตรีกลุ่มเสี่ยงได้และให้การ
สอนแนะทักษะต่าง ๆ ได้ตรงตามความต้องการของสตรีกลุ่ม
เสี่ยงมากขึ้น และมีการเยี่ยมบ้านเป็นการกระตุ้นเตือนให้สตรี
กลุ่มเสี่ยงปฏิบัติพฤติกรรมการป้องกันมะเร็งเต้านม สรุปได้ว่า
พฤติกรรมการป้องกันมะเร็งเต้านมของสตรีกลุ่มเสี่ยงกลุ่มที่ได้
รับโปรแกรมการสอนแนะพฤติกรรมการป้องกันมะเร็งเต้านมดี
กว่ากลุ่มที่ได้รับการสอนตามปกติอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 สอดคล้องกับแสงรุง้ รักอยูแ่ ละคณะ13 ทีพ่ บว่า ความ
สามารถของผู้ดูแลในการดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บไขสันหลังที่ได้รับ
การคาสายสวนปัสสาวะสูงกว่ากลุ่มที่ได้รับการพยาบาลตาม
ปกติเช่นเดียวกับ รุ้งระวี นาวีเจริญและคณะ14 ที่พบว่าค่าเฉลี่ย
ของระดับน�ำ้ ตาลสะสมของผูท้ เี่ ป็นเบาหวานชนิดที่ 2 มีคา่ ระดับ
น�ำ้ ตาลสะสมน้อยกว่ากลุม่ ทีไ่ ด้รบั การพยาบาลตามปกติอย่างมี
นัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05และ Whittemore et al.15 ที่พบ
ว่า กลุ่มตัวอย่างที่ได้รับการสอนแนะ มีการเลือกรับประทาน
อาหาร มีการออกก�ำลังกายดีกว่ากลุ่มที่ได้รับการพยาบาลปกติ

ข้อเสนอแนะในการนำ�ผลการวิจัยไปใช้

1. โปรแกรมการสอนแนะพฤติกรรมการป้องกัน
มะเร็งเต้านมน�ำไปเป็นส่วนหนึ่งของการให้การบริการเชิงรุก
ของโรงพยาบาลเพื่อป้องกันมะเร็งเต้านมในสตรีกลุ่มเสี่ยง
2. จากการเยีย่ มบ้าน ควรมีเทคนิคในการแก้ปญ
ั หา
เฉพาะหน้า เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่ไม่เอื้ออ�ำนวยต่อการส่งเสริม
การเรียนรู้
3. เป็นแนวทางประยุกต์ใช้โปรแกรมการสอนแนะ
พฤติกรรมการป้องกันมะเร็งเต้านมในชุมชนแก่สตรีที่มีอายุ         
35 ปีขึ้นไป ที่มีภาวะเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งเต้านมเพื่อรณรงค์
ให้สตรีภายในชุมชนมีพฤติกรรมการป้องกันมะเร็งเต้านมและ
เพื่อให้สตรีกลุ่มเสี่ยงเหล่านี้เป็นแกนน�ำในการถ่ายทอดความรู้
และทักษะพฤติกรรมการป้องกันมะเร็งเต้านมให้แก่สตรีคน       
อื่น ๆ ในชุมชนต่อไป

The Effect of Coaching Program on Breast Cancer - Preventive Behaviors
in Women at Risk

ข้อเสนอแนะสำ�หรับงานวิจัยครั้งต่อไป

ควรจัดให้มีโปรแกรมการสอนแนะพฤติกรรมการ
ป้องกันมะเร็งเต้านมตามแนวทางการป้องกันมะเร็งเต้านม        
ของ World Health Organization10 ทัง้ ด้านความรูแ้ ละทักษะ
พฤติกรรมการป้องกันมะเร็งเต้านมในสตรีกลุ่มเสี่ยงที่มารับ
บริการในโรงพยาบาลทั้งคลินิกผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน
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