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บทคัดยอ 
 

                   การศึกษาปญหาและอุปสรรคของการไมมาตรวจคัดกรองมะเรง็ปากมดลูก ในชุมชนที่คัดสรร 
มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา ปญหาและอุปสรรคของการไมมาตรวจคัดกรอง มะเร็งปากมดลูก ในสถานี
อนามัยศรีปทุม และศึกษาปญหา อุปสรรคตอการดําเนินงานคัดกรองมะเรง็ปากมดลูกโดยวิธี Pap Smear 
ของเจาหนาท่ีสถานีอนามัยศรปีทุม อ.หนองแค จ.สระบุรี เปนการศึกษาเชิงคุณภาพโดยวธิีการสนทนากลุม  
ซึ่งนําเอากรอบแนวคิด ของ Lawrence W. Green และคณะ ซึ่งไดจําแนกการวิเคราะหหาปจจัยท่ีมีผลตอ
พฤติกรรมสุขภาพออกเปน 3 กลุม คือ ปจจัยนํา ปจจัยเอื้อ และปจจัยเสรมิ มาเปนกรอบแนวคิดสําหรับ
การศึกษา กลุมตัวอยางมี 2 กลุมคือ กลุมสตรีอายุ 35 40 45 50 55 และ 60 ป ท่ีไมมารับบริการตรวจคัดกรอง
มะเร็งปากมดลูกที่อยูในความรับผิดชอบของสถานีอนามัยศรีปทุม  จํานวน 12 คน และกลุมเจาหนาท่ี
สาธารณสุขท่ีปฏิบัติงานในสถานีอนามัยศรีปทุม อ.หนองแค จ.สระบุรี จํานวน 3 คน และอาสาสมัคร
สาธารณสุขหมูบาน จํานวน 6 คน รวมเปน 9 คน เครื่องมอืท่ีใชเก็บขอมูลสวนบุคคลของทั้ง 2 กลุม คือ
แบบสอบถาม สวนขอมูลท่ีตองการศึกษา ใชวิธีการสนทนากลุม (Focus group discussion) แนวคําถามที่
ใช ไดรับการตรวจสอบความสมบูรณโดยผูทรงคุณวุฒิจากภาควิชาพยาบาลศาสตร คณะแพทยศาสตร 
โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จํานวน 2 ทาน และผูตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเคย
เปนผูเชี่ยวชาญดานสูติ- นรีเวชกรรม จํานวน 1 ทาน ขอมูลสวนบุคคลของทั้ง 2 กลุมวิเคราะหโดยใชสถิติ
รอยละ สวนขอมูลท่ีไดจากการสนทนากลุม วิเคราะหโดยใช Thematic content analysis  ผลการศึกษา 
พบวา ปญหาและอุปสรรคของการไมมาตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในสตรีกลุมตัวอยาง จากปจจัยนํา
คือ ขาดความรูเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติตัวเพื่อปองกันโรคมะเร็งปากมดลูก ความอายตอการมาตรวจ รายได
นอยและการศึกษาต่ํา ดานปจจัยเอือ้ คือ กังวลเรื่องคาใชจายในการรับบริการ  ไมมีเวลา และดานปจจัยเสริม 
คือ การไมไดรบัการสนับสนุนจากครอบครัวและญาติ การไมไดรับขอมูลขาวสารดานการมาตรวจคัดกรอง
มะเร็งปากมดลูก  สวนกลุมเจาหนาท่ีสถานีอนามัยนั้น พบวา ปญหา อุปสรรคตอการดําเนินงานตรวจคัด
กรองมะเรง็ปากมดลูก ในสถานีอนามัยศรีปทุม จากปจจัยนําคือ ขาดประสบการณการทํางาน การยอมรับวา
สตรีมีความอายในการตรวจ ปจจัยเอื้อคือ ขอจํากัดของการใหขอมูลขาวสาร ปจจัยเสริมคือ อัตราการมา
ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกต่ําและอัตราการปวยของประชากรสูง 
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ABSTRACT  
 

This study examined factors related to mis-screening of cervical cancer in a 
selected community in Saraburi province. A qualitative methodology was chosen as 
the research design. Lawrence W. Green’s concept was selected to guide the 
classification of the three main factors affecting health behaviors, namely 
predisposing, enabling, and reinforcing factors. The samples consisted of two groups. 
The first group was composed of 12 woman who had been mis-screened for cervical 
cancer.Two were aged 35, two 40, two 45, two 50, two 55, and two 60 at the time of 
the mis-screening and they were residing in the chosen community which was under 
the responsibility of Sri Pathum Health Center. The second  involved 3 staff working 
at Sri Pathum Health Center and 6 health care volunteers. A questionnaire was used to 
collect demographic data, while focus group discussion was used as a method of 
gathering information related to what was being studied. Descriptive statistics were 
employed to explain the data from the questionnaire, and thematic content analysis 
was used to analyse the qualitative data from the group discussion. It was found from 
the samples of the first group that there were four major predisposing factors for mis-
screening by pap smear. These were : insufficient knowledge related to cervical 
carcinomas, being ashamed, low educational background, and low family income. 
Enabling factors included concern about screening expense and time constrains for 
screening accessibility. Reinforcing factors involved a lack of family support and a 
deficit in information on cervical cancer and services provided by health care 
personnel. Among the second group of participants, the results revealed that  
predisposing factors were a lack of work experience and the acceptance of being 
ashamed by women. The enabling factor was ineffective information dissemination to 
the community, while reinforcing factors were that there were small numbers of 
women being screened for cervical cancer and a huge number of women experiencing 
cervical carcinomas. Also, it was found that insistence on the passing criterion of 
woman being at the exact ages of 35, 40, 45, 50, 55, and 60 years as an indicator 
defined by the Ministry of Public Health reduces the total numbers of those screened 
by pap smear. It would be better if screening were open to all women aged over 
35.The study suggests that although factors related to mis-screening cervical cancer 
have been explored, existing indicators in terms of women’s age groups should be 
further discussed.  
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