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มะเร็ง ปากมดลู ก เป น ชนิ ดของมะเร็ ง ที่พ บในสตรีไ ทยชว งอายุ 35-60 ป มากที่สุด บทความนี้ มี
วัตถุประสงคเพื่อศึกษาสถานการณการตรวจมะเร็งปากมดลูกและปจจัยที่มีผลตอการไปรับการตรวจมะเร็ง
ปากมดลูกของสตรีไทยอายุตั้งแต 35 ปขึ้นไป แหลงที่มาของขอมูลไดจาก โครงการสํารวจภาวะสุขภาพ
อนามัยประชาชนระดับจังหวัด ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2544 ของสํานักนโยบายและยุทธศาสตร กระทรวงสาธารณสุข
กลุมตัวอยางของการศึกษาหลังการถวงน้ําหนักมีจํานวน 120,141 ราย พบลักษณะทั่วไปดังนี้ สวนใหญมี
สถานภาพสมรสสมรส มีการศึกษาระดับประถมศึกษา อาศัยอยูนอกเขตเทศบาล และมีหลักประกัน
สุข ภาพ ประมาณร อยละ 40-45 มี อายุ ระหว าง 45-59 ป ประกอบอาชี พเกษตรกรรม/ประมง/ล าสั ตว /
งานเหมืองแร และอาศัยอยูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางประมาณ 1 ใน 4 เคยไปรับการตรวจมะเร็งปากมดลูก ซึ่งในจํานวนนี้
พบความผิดปกตินอยกวารอยละ 1 เทานั้น ผลการวิเคราะหตารางไขวและทดสอบดวยคาไคสแควร พบวา
อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ เขตที่อ ยูอ าศัย ภาคที่อ ยูอ าศัย และการมีห ลัก ประกัน
สุขภาพ มีผลตอการไปรับการตรวจมะเร็งปากมดลูกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยกลุม
ตัว อย า งที่ มีอายุ 35-44 ป มี ส ถานภาพสมรส มี ระดั บ การศึก ษาสูง กวา มัธ ยมศึ ก ษา มีอาชีพ วิช าชี พ
วิชาการ และบริหาร อาศัยอยูในเขตเทศบาล อาศัยอยูในภาคเหนือ และมีหลักประกันสุขภาพ มีสัดสวน
ของผูที่ไปรับการตรวจมะเร็งปากมดลูกสูงกวากลุมอื่นๆ
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Cervical Cancer Screening Among Thai Women∗
Narisara Peungpasop**
Abstract
Cervical cancer is found primarily in Thai women 35 to 60 years old. This article reports
utilization of cervical cancer screening and factors associated with high rates of screening. Data
were obtained from the Provincial Health Survey, 2001 conducted by the Bureau of Policy and
Strategy, Ministry of Public Health. The survey included 120,141 women: a) most were married,
had elementary education, lived in non-municipal areas and had health insurance; and b)
around 40-45% were 45-59 years old; were agricultural, fishery, mineral workers, or hunters; and
lived in the Northeastern region.
About 25% of the women utilized cervical cancer screening. Abnormal PAP smears were
found in less than 1% of women who utilized cervical cancer screening. Cross-tabulation
revealed that the women screened more frequently than others were: a) 35-44 years old,
married, and educated beyond secondary level; b) mainly professional, academic, or
administrative workers; c) lived in municipal areas and the Northern region; and d) had health
insurance. The Chi-square test confirmed that all cross-tabulated variables were statistically
significant at 0.05.
The findings implied that the Ministry of Public Health and related institutes should: a)
encourage women to screen for cervical cancer; b) educate them about the adverse outcomes
of cervical cancer; c) provide and promote free cervical cancer screening programs; and d)
distribute mobile cervical cancer screening for convenience and improved access.
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การตรวจมะเร็งปากมดลูกของสตรีไทย
1. ความสําคัญของปญหา
การพัฒนาประเทศทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี ตลอดระยะเวลากวาสี่ทศวรรษที่ผาน
มามีอิทธิพลตอแนวโนมทางระบาดวิทยาอยางเห็นไดชัด กลาวคือแบบแผนภาวะการเจ็บปวยและการตาย
เปลี่ยนจากโรคระบาดและโรคติดเชื้อมาสูโรคที่มนุษยสรางขึ้นหรือโรคที่เกิดจากพฤติกรรมของมนุษย เชน
โรคมะเร็ ง โรคหั ว ใจ โรคเบาหวาน และอุ บั ติ เ หตุ ทั้ ง นี้ พิ จ ารณาได จ ากสถิ ติ ข องสํ า นั ก นโยบายและ
ยุทธศาสตร กระทรวงสาธารณสุข (2548ก) ที่รายงานวาสาเหตุการตายของประชากรไทยอันดับหนึ่งคือ
โรคมะเร็ง ซึ่งมีอัตราการตายเทากับ 78.9 ตอประชากรแสนคน รองลงมาคือ อุบัติเหตุ และความดันเลือด
สูงและหลอดเลือดในสมอง ซึ่งมีอัตราการตายเทากับ 56.9 และ 34.5 ตอประชากรแสนคน ตามลําดับ
ในอดีตโรคมะเร็งเปนสาเหตุการตายอันดับรองจากโรคหัวใจและอุบัติเหตุ แตในชวง 5 ปที่ผาน
มาโรคมะเร็งกลับมีสัดสวนเพิ่มขึ้นถึงสองเทาและเลื่อนอันดับแซงหนาโรคหัวใจและอุบัติเหตุ สะทอนใหเห็น
วาโรคมะเร็งกลายเปนปญหาสาธารณสุขที่สําคัญในปจจุบัน เมื่อพิจารณาจําแนกประเภทของมะเร็งตาม
เพศพบวาเพศชายเปนมะเร็งตับ มะเร็งปอด และมะเร็งลําไสใหญมากที่สุด ในขณะที่มะเร็งปากมดลูก
มะเร็งเตานม และมะเร็งตับพบบอยที่สุดในเพศหญิง (ธีรวุฒิ คูหะเปรมะ, 2548: 377; ผูจัดการออนไลน,
2548:1; Martin and Nilubol, 2005:7-18)
สําหรับการศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยสนใจศึกษามะเร็งปากมดลูกซึ่งเปนมะเร็งที่คุกคามตอชีวิตของสตรี
ทั่วโลกและพบเปนอันดับแรกในสตรีไทย ตลอดจนเปนปญหาสาธารณสุขของโลกโดยเฉพาะในประเทศ
กําลังพัฒนา จากสถิติมะเร็งระดับโลก (Global Cancer Statistics) ป พ.ศ. 2545 พบวามีผูปวยมะเร็ง
ปากมดลูกรายใหมจํานวน 493,000 ราย และเสียชีวิตจํานวน 274,000 ราย ในจํานวนผูปวยรายใหมและ
ผูเสียชีวิตเปนสตรีในประเทศกําลังพัฒนามากกวารอยละ 80 (Parkin et al., 2002: 74; PATH, 2000: 3)
สําหรับอัตราอุบัติการณของมะเร็งปากมดลูกในประเทศไทยป พ.ศ. 2542 เทากับ 6,000 ราย หรือเทียบเทา
อัตรา 19.8 ตอประชากรแสนคน และมีแนวโนมเพิ่มสูงถึง 8,000 ราย ในป พ.ศ. 2551 (ธีรวุฒิ คูหะเปรมะ,
2548: 377, 379) และเมื่อพิจารณาอุบัติการณของมะเร็งปากมดลูกจําแนกตามจังหวัดที่เปนศูนยทะเบียน
มะเร็งในชวงป พ.ศ. 2538-2540 พบวาจังหวัดเชียงใหมและจังหวัดลําปางมีอุบัติการณการเกิดมะเร็งปาก
มดลูกสูงที่สุด กลาวคือ รอยละ 25.6 และรอยละ 23.6 ตามลําดับ รองลงมาคือ กรุงเทพมหานคร สงขลา
และขอนแกน มีอุบัติการณของการเกิดมะเร็งปากมดลูกเทากับรอยละ 20.7, รอยละ 16.1 และรอยละ 15.0
ตามลําดับ (กระทรวงสาธารณสุข, สํานักนโยบายและยุทธศาสตร, 2548ข: 204) สวนกลุมอายุของการ
เปนมะเร็งปากมดลูกพบวาสตรีอายุระหวาง 35-60 ป อยูในขายเสี่ยงตอการตรวจพบมะเร็งปากมดลูกมาก
ที่สุด (PATH, 2000:4; กระทรวงสาธารณสุข, สํานักนโยบายและยุทธศาสตร, 2548ข: 205)
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การรักษาผูปวยมะเร็งปากมดลูกมีวิธีคลายกับมะเร็งชนิดอื่นๆ ที่ตองรักษาดวยการผาตัด การ
ฉายแสง และการใหเคมีบําบัด ซึ่งหากเปนในระยะลุกลามแลวการรักษาจะมีความสลับซับซอน ยุงยาก ใช
ระยะเวลานานและเสียคาใชจายสูงหรืออาจไมมีทางรักษาใหหายได อยางไรก็ตามมะเร็งปากมดลูกเปน
มะเร็งที่มีลักษณะพิเศษตางจากมะเร็งชนิดอื่นคือสามารถปองกันและรักษาใหเรียบรอยกอนที่ปากมดลูก
จะกลายเปนมะเร็ง (สถาบันมะเร็งแหงชาติ, 2002) ดังนั้น หากตรวจพบมะเร็งปากมดลูกในระยะเริ่มแรก
เร็วเทาใดก็มีโอกาสรักษาใหหายได วิธีการตรวจมะเร็งปากมดลูกที่นิยมอยางแพรหลาย ไดแก การตรวจ
ทางเซลลวิทยาดวยวิธีของพาพานิโคเลา (Papanicolaou smear) หรือเรีย กสั้น ๆ วา การตรวจ Pap
smear (กสานติ์ สีตลารมณ, 2544: 218; สฤกพรรณ วิไลลักษณ, 2548: 402) กระทรวงสาธารณสุขซึ่ง
มีสวนเกี่ยวของกับเรื่องนี้โดยตรงไดเล็งเห็นความสําคัญของเรื่องมะเร็งปากมดลูกก็ไดประกาศนโยบายการ
ตรวจมะเร็งปากมดลูกใหเปนแผนระดับชาติตั้งแตป พ.ศ. 2545 และตั้งเปาหมายที่จะลดอัตราการเสียชีวิต
และจํานวนผูปวยรายใหมอยางนอยรอยละ 10 ทุกป ทั้งนี้มีกลุมเปาหมายหลักคือสตรีอายุ 35-60 ป โดย
กําหนดใหสตรีมารับบริการตรวจทุก 5 ป (สฤกพรรณ วิไลลักษณ, 2548: 407) ซึ่งคาดวาจะเปนแนวทาง
ลดอุบัติการณไดถึงรอยละ 84 (PATH, 2000: 9) อาจกลาวไดวาการตรวจดังกลาวถือเปนแนวทางที่
สอดรับกับกระบวนทัศนใหมในระบบบริการสาธารณสุขที่สนับสนุนการสงเสริมสุขภาพและการปองกันโรค
หรือการสรางสุขภาพมากกวาการซอมสุขภาพอีกดวย
จากเหตุผลที่กลาวมาขางตน ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาสถานการณการตรวจมะเร็งปากมดลูกและ
ปจจัยที่มีผลตอการไปรับการตรวจมะเร็งปากมดลูกของสตรีไทยอายุตั้งแต 35 ปขึ้นไป เพื่อนําผลการศึกษา
ไปเปนแนวทางในการรณรงคและสงเสริมใหสตรีไทยที่อยูในกลุมเสี่ยงมารับบริการตรวจมะเร็งปากมดลูก
ในระยะเริ่มแรกเพื่อลดอุบัติการณและอัตราการเสียชีวิตจากโรคมะเร็งปากมดลูกดวย
2. วัตถุประสงคของการวิจยั
เพื่อศึกษาสถานการณการตรวจมะเร็งปากมดลูกและปจจัยที่มีผลตอการไปรับการตรวจมะเร็ง
ปากมดลูกของสตรีไทยอายุตั้งแต 35 ปขึ้นไป
3. กรอบแนวคิดในการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้ประยุกตแบบจําลองทางพฤติกรรมและการเขาถึงการดูแลทางการแพทย (the
behavioral model and access to medical care) ของ Ronald M. Andersen (1995) มาอธิบายวาการ
ใชบริการสุขภาพของบุคคลขึ้นอยูกับปจจัย 3 ประการ ไดแก ปจจัยโนมนํา (predisposing factor) ปจจัย
สนับสนุน (enabling factor) และปจจัยความจําเปนทางสุขภาพ (need factor) แตละปจจัยมีสาระสําคัญ
ที่แสดงถึงตัวแปรตางๆ ดังนี้
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ปจจัยโนมนําเปนปจจัยที่เกี่ยวกับตัวบุคคลที่โนมนําใหบุคคลไปใชบริการสุขภาพ ประกอบดวย
ตัวแปรทางประชากร ตัวแปรทางสังคม และตัวแปรทางสุขภาพ สําหรับตัวแปรทางประชากร ไดแก อายุ
เพศ และขนาดครอบครัว สวนตัวแปรทางสังคม ไดแก การศึกษา อาชีพ ศาสนา และเชื้อชาติ และตัวแปร
ทางสุขภาพ ไดแก ความเชื่อและทัศนคติที่มีตอสุขภาพ รวมทั้งทัศนคติที่มีตอเจาหนาที่ผูใหบริการ
ป จ จั ย สนั บ สนุ น เป น ป จ จั ย ที่ ส ง เสริ ม ความสามารถของแต ล ะบุ ค คลในการใช บ ริ ก ารสุ ข ภาพ
ประกอบด ว ยตั ว แปรทรั พ ยากรของครั ว เรื อ น ตั ว แปรรายได ตั ว แปรการประกั น สุ ข ภาพ และตั ว แปร
ทรัพยากรชุมชน
ประการสุดทายปจจัยความจําเปนทางสุขภาพเปนปจจัยที่เกี่ยวของกับการรับรูเรื่องสุขภาพของ
บุคคล ประกอบดวยตัวแปรการรับรูสภาวะสุขภาพของแตละบุคคล และตัวแปรการประเมินสุขภาพจาก
เจาหนาที่
จากขอจํากัดของผูวิจัยที่มิไดสํารวจขอมูลเองแตไดรับความอนุเคราะหใหใชขอมูลจากโครงการ
สํารวจภาวะสุขภาพอนามัยของประชาชนระดับจังหวัด ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2544 ซึ่งมิไดมีวัตถุประสงคเพื่อ
ศึกษาเรื่องการตรวจมะเร็งปากมดลูกโดยเฉพาะจึงมีตัวแปรไมครบถวนตามแบบจําลองที่เสนอไวขางตน
ดังนั้น กรอบแนวคิดของการวิจัยครั้งนี้จึงครอบคลุมเพียงตัวแปรจํานวนหนึ่งภายใตปจจัยโนมนําและปจจัย
สนับสนุนเทานั้นที่สามารถอธิบายการไปรับการตรวจมะเร็งปากมดลูกของสตรีไทยได ทั้งนี้ตัวแปรภายใต
ปจจัยโนมนําประกอบดวยตัวแปรอายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา และอาชีพ สวนตัวแปรภายใต
ปจจัยสนับสนุนประกอบดวยตัวแปรเขตที่อยูอาศัย ภาคที่อยูอาศัย และการมีหลักประกันสุขภาพ ซึ่งแสดง
เปนแผนภาพกรอบแนวคิดของการวิจัยครั้งนี้ไดดังนี้
แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดของการศึกษาการตรวจมะเร็งปากมดลูกของสตรีไทยอายุตั้งแต 35 ปขึ้นไป
ปจจัยโนมนํา
- อายุ
- สถานภาพสมรส
- ระดับการศึกษา
- อาชีพ

การตรวจมะเร็งปากมดลูก

ปจจัยสนับสนุน
- เขตที่อยูอาศัย
- ภาคที่อยูอาศัย
- การมีหลักประกันสุขภาพ
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4. ผลงานวิจัยทีเ่ กี่ยวของ
เนื่ อ งจากการศึ ก ษาความสั ม พั น ธ ร ะหว า งการตรวจมะเร็ ง ปากมดลู ก กั บตั ว แปรอิ ส ระต า งๆ
โดยตรงมีนอย ผูวิจัยจึงไดทบทวนแนวทางการอธิบายของตัวแปรอิสระที่ผูวิจัยคัดเลือกกับตัวแปรในดาน
การปองกันโรคและการสงเสริมสุขภาพ เปนตนวาเรื่องการปองกันโรคเอดสหรือการฝากครรภ ทั้งนี้ถือวา
ลวนแตเปนพฤติกรรมสุขภาพเชนเดียวกัน จึงนาที่จะนําขอคนพบจากผลการวิจัยมาประยุกตเปนเหตุผล
ใชตั้งสมมุติฐานในงานวิจัยนี้ได ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของสามารถยกเปนตัวอยางพอสังเขปมีดังนี้
งานวิจัยของวิทยา สวัสดิวุฒิพงศ (2541:23; 2542:39) พบวาอายุมีความสัมพันธกับการ
ใชบริการการตรวจหามะเร็งปากมดลูกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยสตรีกลุมอายุ 35-44 ป มี
ประวัติเคยตรวจหามะเร็งปากมดลูกมากที่สุด นอกจากนี้ยังพบวาสตรีที่สมรสมีสัดสวนของผูเคยไปรับการ
ตรวจมะเร็ ง ปากมดลู ก สู ง กว า สตรี ที่ มี ส ถานภาพสมรสอื่ น ๆ อย า งมี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ 0.05
งานวิจัยของ Somkin CP (2004:914-926) พบวาการตรวจมะเร็งเตานมและมะเร็งปากมดลูกแปรผันตาม
อายุและการมีหลักประกันสุขภาพ สวนการศึกษาของ Ofran (2004: 197-206) พบวาอายุและอาชีพมี
ความสัมพันธกับการใชบริการอนามัยแมและเด็ก การศึกษาของปยนุช สายสุขอนันต (2546: 66-67)
พบวาสถานภาพสมรสมีความสัมพันธกับพฤติกรรมปองกันโรคเอดสอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
โดยผู ติ ด เชื้ อ ที่ มี ส ถานภาพสมรสสมรสมี พ ฤติ ก รรมป อ งกั น โรคเอดส ร ะดั บ ปฐมภู มิ ดี ก ว า ผู ติ ด เชื้ อ ที่ มี
สถานภาพสมรสอื่น ๆ งานวิจัยของกิริยา ลาภเจริ ญวงศ (2543:70) พบวา การศึก ษามีความสั มพั น ธ
ทางบวกกับพฤติกรรมดูแลสุขภาพของสตรีวัยหมดระดูอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 การศึกษา
ของวีรวรรณ เสถียรกาล (2542:48-49) พบวาการศึกษาและการมีสวัสดิการดานการรักษาพยาบาลมี
ความสัมพันธกับการฝากครรภครบตามเกณฑอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยสตรีที่ไดเรียน
หนังสือมีสัดสวนของการฝากครรภครบตามเกณฑสูงกวาสตรีที่ไมไดเรียนหนังสือ และสตรีที่มีสวัสดิการ
ดานการรักษาพยาบาลมีสัดสวนของการฝากครรภครบตามเกณฑสูงกวาสตรีที่ไมมีสวัสดิการดานการ
รักษาพยาบาล สวนงานวิจัยของสมหมาย สุพรรณภพ (2541:52) พบวาอาชีพของผูปกครองนักเรียนมี
ความสั มพั นธกั บพฤติ กรรมดานสุขภาพของนักเรียนอยางมีนัย สํา คัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 กลาวคือ
นักเรียนที่มีผูปกครองประกอบอาชีพนอกภาคเกษตรกรรมมีสัดสวนของผูที่มีคะแนนพฤติกรรมดานสุขภาพ
ในระดับสูงสูงกวานักเรียนที่มีผูปกครองประกอบอาชีพในภาคเกษตรกรรม งานวิจัยของอัมราวดี อินทะ
กนก (2542:45) พบวาเขตที่อยูอาศัยมีความสัมพันธกับความตั้งใจที่จะใชการคุมกําเนิดอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ร ะดับ 0.05 โดยสตรีใ นเขตเมือ งมีสัด สว นของผูที่ตั้ง ใจจะใชก ารคุม กํา เนิด สูง กวาสตรีใน
เขตชนบท สําหรับตัวแปรภาคที่อยูอาศัยนั้นมีงานวิจัยที่ศึกษาความสัมพันธระหวางการตรวจมะเร็งปาก
มดลูกหรือพฤติกรรมสุขภาพอื่นกับภาคที่อยูอาศัยนอยมาก แตผูวิจัยสนใจนําตัวแปรนี้รวมศึกษาเพราะวิถี
การดําเนินชีวิต ความเชื่อ ทัศนคติ และคานิยมของประชากรยอมแตกตางกันตามถิ่นฐานที่อยูอาศัย ดังนั้น
ภาคที่อยูอาศัยนาจะมีอิทธิพลตอการไปรับการตรวจมะเร็งปากมดลูกของสตรี
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5. สมมุติฐานของการวิจัย
จากขอคนพบของผลงานวิจัยที่เกี่ยวของในขอ 4 อาจใชเปนแนวทางเพื่อกําหนดสมมุติฐานใน
การวิจัยครั้งนี้ไดดังนี้
1. สตรี ที่ มี อ ายุ น อ ยกว า มี สั ด ส ว นของผู ไ ปรั บ การตรวจมะเร็ ง ปากมดลู ก สู ง กว า สตรี ที่ มี อ ายุ
มากกวา ทั้งนี้เนื่องจากอายุเสี่ยงของอุบัติการณการเกิดมะเร็งปากมดลูกมักเริ่มพบในชวงอายุกลางคน
(35-60 ป) จึงนาจะเปนสาเหตุใหสตรีเมื่อถึงวัยดังกลาวซึ่งในงานวิจัยนี้คือกลุมสตรีที่อายุนอยกวานาจะ
สนใจดูแลสุขภาพตนเองตั้งแตตนเพื่อปองกันการลุกลามจนเปนเนื้อราย ดังนั้น เมื่อถึงวัยที่ควรไปรับการ
ตรวจมะเร็งปากมดลูกสตรีที่มีอายุนอยกวากลุมนี้จึงนาจะไปรับการตรวจมะเร็งปากมดลูก ขณะเดียวกัน
หากไมพบความผิดปกติหรือมีอายุมากขึ้นความเปนกังวลดานนี้ก็จะลดลง จึงนาจะเปนเหตุผลสนับสนุนได
วาสตรีที่มีอายุนอยกวามีสัดสวนของผูไปรับการตรวจมะเร็งปากมดลูกสูงกวาสตรีที่มีอายุมากกวา
2. สตรีที่มีสถานภาพสมรสสมรสมีสัดสวนของผูไปรับการตรวจมะเร็งปากมดลูกสูงกวาสตรีที่มี
สถานภาพสมรสอื่นๆ ทั้งนี้เนื่องจากสตรีที่สมรสแลวมีโอกาสเสี่ยงตอการเปนมะเร็งปากมดลูกสูง ประกอบ
กับภาระหนาที่ที่ตองรับผิดชอบดูแลสมาชิกในครอบครัวทําใหผูที่สมรสแลวจําเปนตองดูแลสุขภาพตนเอง
ใหดีกอน ในขณะที่สตรีที่เปนโสดอาจมีความรูสึกเขินอายที่ตองใหแพทยตรวจภายในจึงเลื่อนการตรวจ
มะเร็งปากมดลูกไปจนกวาจะพรอม ดังนั้น สตรีที่มีสถานภาพสมรสสมรสนาจะไปรับการตรวจมะเร็งปาก
มดลูกสูงกวาผูที่มีสถานภาพสมรสอื่นๆ
3. สตรีที่มีระดับการศึกษาสูงกวามีสัดสวนของผูไปรับการตรวจมะเร็งปากมดลูกสูงกวาสตรีที่มี
ระดับการศึกษาต่ํากวา ทั้งนี้เนื่องจากผูที่มีการศึกษาสูงสวนใหญเปนผูมีความรูและมีพฤติกรรมเปดรับ
ขาวสารใหมๆ ทําใหมีวิสัยทัศนที่กวางไกล มีเหตุผลในการแสดงออกและดําเนินชีวิตอยางมีสติมากกวา
ดังนั้น สตรีที่มีระดับการศึกษาสูงกวานาจะไปรับการตรวจมะเร็งปากมดลูกสูงกวาสตรีที่มีระดับการศึกษาต่ํา
กวา
4. สตรีที่ประกอบอาชีพวิชาชีพ วิชาการ และบริหารมีสัดสวนของผูไปรับการตรวจมะเร็งปาก
มดลูกสูงกวาสตรีที่ประกอบอาชีพอื่นๆ ทั้งนี้เนื่องจากบุคลากรในสาขาวิชาชีพ วิชาการ และบริหาร สวน
ใหญเปนผูปฏิบัติงานในระดับสูงซึ่งมีความรูและความสามารถมาก นอกจากนั้นยังนาจะมีลักษณะนิสัย
ใฝหาขอมูลขาวสารที่มีประโยชนเสมอ ดังนั้น จึงนาจะเปนสาเหตุใหสตรีที่ประกอบอาชีพวิชาชีพ วิชาการ
และบริหารไปรับบริการตรวจมะเร็งปากมดลูกสูงกวาสตรีที่ประกอบอาชีพอื่นๆ
5. สตรีที่อาศัยอยูในเขตเทศบาลมีสัดสวนของผูไปรับการตรวจมะเร็งปากมดลูกสูงกวาสตรีที่
อาศัยอยูนอกเขตเทศบาล ทั้งนี้เนื่องจากในเขตเทศบาลเปนศูนยรวมของแหลงบริการทุกดานที่ทันสมัยและ
กระจายอยางทั่วถึง สงผลใหผูที่อาศัยอยูในเขตเทศบาลสามารถเดินทางไปรับบริการโดยเฉพาะดาน
สาธาณสุขไดอยางสะดวก ดังนั้นสตรีที่อาศัยอยูในเขตเทศบาลนาจะไปรับบริการตรวจมะเร็งปากมดลูก
สูงกวาสตรีที่อาศัยอยูนอกเขตเทศบาล
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6. สตรีที่อาศัยอยูในภาคเหนือมีสัดสวนของผูไปรับการตรวจมะเร็งปากมดลูกสูงกวาสตรีที่อาศัย
อยูในภาคอื่นๆ ทั้งนี้เนื่องจากภาคเหนือมีอัตราอุบัติการณการเกิดมะเร็งปากมดลูกสูงกวาภาคอื่นๆ
ขาวสารในเรื่องนี้จึงอาจกระจายไปถึงกลุมสตรีในภาคเหนือมากกวาภาคอื่นๆ จึงนาจะเปนสาเหตุใหสตรี
ที่อาศัยอยูในภาคเหนือเกิดความวิตกกังวลจนตองไปรับบริการตรวจมะเร็งปากมดลูกสูงกวาสตรีที่อาศัยอยู
ในภาคอื่นๆ
7. สตรีที่มีหลักประกันสุขภาพมีสัดสวนของผูไปรับการตรวจมะเร็งปากมดลูกสูงกวาสตรีที่ไมมี
หลั ก ประกั น สุ ข ภาพเนื่ อ งจากสตรี ที่ มี ห ลั ก ประกั น สุ ข ภาพได รั บ การแบ ง เบาภาระค า ใช จ า ยด า นค า
รักษาพยาบาลจึงนาจะเปนเหตุจูงใจใหไปรับบริการตรวจมะเร็งปากมดลูกสูงกวาสตรีที่ไมมีหลักประกัน
สุขภาพ
6. ระเบียบวิธวี จิ ัย
การวิจัยครั้งนี้ใชขอมูลจากโครงการสํารวจภาวะสุขภาพอนามัยของประชาชนระดับจังหวัด ครั้งที่
3 พ.ศ. 2544 ซึ่งดําเนินการสํารวจทุกๆ 5 ป โดยสํานักนโยบายและยุทธศาสตร กระทรวงสาธารณสุข การ
เก็บรวบรวมขอมูลดําเนินการในชวงเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2544 ทั้งนี้ไดยกเวนการเก็บ
รวบรวมขอมูลในจังหวัดกรุงเทพมหานคร ปทุมธานี และลําปาง เนื่องจากดําเนินการสํารวจลวงหนาใน
จังหวัดดังกลาวกอนหนานี้แลว วิธีการเลือกกลุมตัวอยางเปนแบบกลุมสองขั้นตอนและใหมีโอกาสเปน
สัดสวนกับขนาด (2 stages cluster sampling with probability proportional to size) ประชากรที่ใช
สํารวจมี 2 ระดับคือ หัวหนาครัวเรือนหรือผูแทนครัวเรือน และสมาชิกทุกคนในครัวเรือน
สําหรับกลุมตัวอยางของการศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยคัดกรองเอาเฉพาะสตรีไทยที่มีอายุตั้งแต 35 ปขึ้น
ไปและเปนผูใหขอมูลดวยตนเอง ซึ่งภายหลังการถวงน้ําหนักมีจํานวนกรณีตัวอยางทั้งสิ้น 120,141 ราย
และมีลักษณะทั่วไปดังนี้ สตรีตัวอยางสวนใหญมีอายุระหวาง 45-59 ป (รอยละ 39.0) มีสถานภาพสมรส
สมรส (รอยละ 69.7) มีการศึกษาระดับประถมศึกษา (รอยละ 77.7) มีหลักประกันสุขภาพ (รอยละ 79.0)
อาศัยอยูนอกเขตเทศบาล (รอยละ 84.4) โดยอาศัยอยูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม/ประมง/ลาสัตว/งานเหมืองแร เปนสัดสวนมากที่สุดคือ รอยละ 42.3 และรอยละ 45.5
ตามลําดับ (ตารางที่ 1)
7. ผลการวิจัย
ผลการวิจัยแบงออกเปน 2 สวน สวนแรกเปนขอคนพบเกี่ยวกับสถานการณการตรวจมะเร็ง
ปากมดลูกของสตรีตัวอยาง และสวนที่สองเปนผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปรตามกับตัว
แปรอิสระโดยใชการวิเคราะหตารางไขว ซึ่งมีรายละเอียดของผลการศึกษาดังนี้
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7.1 สถานการณการตรวจมะเร็งปากมดลูก
กลุมตัวอยางสตรีไทยอายุตั้งแต 35 ปขึ้นไปสวนใหญไมเคยไปรับการตรวจมะเร็งปากมดลูก มี
เพียงมากกวา 1 ใน 4 เล็กนอยเทานั้น (รอยละ 26.4) ที่เคยไปรับการตรวจดังกลาวซึ่งในจํานวนผูเคยไป
รับการตรวจมะเร็งปากมดลูกพบวาผลการตรวจปกติรอยละ 24.3 สวนที่พบความผิดปกติมีนอยกวารอยละ
1 และไมทราบผลการตรวจถึงรอยละ 1.4 (ตารางที่ 2) ทั้งนี้ผูวิจัยสันนิษฐานวาสาเหตุที่สตรีตัวอยาง
ไมท ราบผลการตรวจอาจเนื่อ งมาจากขาดการติด ตอ สื ่อ สารระหวา งผูไ ปรับ บริก ารกับ สถานบริก าร
สาธารณสุข รวมถึงอาจเปนความไมสะดวกในการเดินทางไปรับผลการตรวจ
7.2 ผลการวิเคราะหปจจัยที่มผี ลตอการไปรับการตรวจมะเร็งปากมดลูก
ผลการวิเคราะหปจจัยที่มีผลตอการไปรับการตรวจมะเร็งปากมดลูกโดยใชการวิเคราะห
ตารางไขวและทดสอบสมมุติฐานดวยคาไคสแควร มีขอคนพบดังนี้
7.2.1 ปจจัยโนมนํา
จากข อ มู ล ในตารางที่ 3 พบว า ป จ จั ย โน ม นํ า ทุ ก ตั ว ได แ ก อายุ สถานภาพสมรส ระดั บ
การศึกษา และอาชีพ ลวนมีผลตอการไปรับการตรวจมะเร็งปากมดลูกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 และมีทิศทางของความสัมพันธเปนไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว กลาวคือ สตรีตัวอยางที่มีอายุ 35-44 ป
มี
สัดสวนของผูไปรับการตรวจมะเร็งปากมดลูกสูงกวาสตรีตัวอยางที่มีอายุ 45-59 ป อายุ 60-69 ป และอายุ
มากกวา 69 ป (เปรียบเทียบรอยละ 35.6 กับรอยละ 28.0 รอยละ 14.5 และรอยละ 8.2 ตามลําดับ) ซึ่งอาจ
อธิบายไดวากลุมอายุ 35-60 ป เปนกลุมอายุเสี่ยงที่พบมะเร็งปากมดลูก ประกอบกับการไดรับขาวสารการ
รณรงคเรื่องการตรวจมะเร็งปากมดลูกจึงทําใหเมื่อถึงวัยที่ควรตรวจมะเร็งปากมดลูก สตรีกลุมอายุ 35 ป
จึงตัดสินใจไปรับการตรวจมะเร็งปากมดลูกตั้งแตเริ่มอายุเสี่ยงเพราะหากตรวจพบความผิดปกติจะไดหาวิธี
ปองกันตนเองตั้งแตตน สวนสตรีตัวอยางที่มีสถานภาพสมรสสมรสมีสัดสวนของผูไปรับการตรวจมะเร็ง
ปากมดลูกสูงกวาสตรีตัวอยางที่มีสถานภาพสมรสหมาย/หยา/แยก และสถานภาพสมรสโสด (เปรียบเทียบ
รอยละ 30.5 กับรอยละ 17.5 และรอยละ 15.2 ตามลําดับ) ทั้งนี้อาจอธิบายไดวา ผูที่สมรสแลวเปนกลุม
เสี่ยงตออุบัติการณการเกิดมะเร็งปากมดลูกสูงกวาผูที่เปนโสด นอกจากนั้นสตรีที่สมรสแลวยังมีภาระหนาที่
รับผิดชอบดูแลความเปนอยูของสมาชิกในครอบครัวทั้งดานรางกายและจิตใจซึ่งกอนที่จะรับภาระดูแล
สมาชิกคนอื่นจําเปนอยางยิ่งที่สตรีตองดูแลสุขภาพของตนเองใหเปนปกติอยูเสมอ สําหรับสตรีตัวอยางที่มี
ระดับการศึกษาสูงกวามัธยมศึกษามีสัดสวนของผูไปรับการตรวจมะเร็งปากมดลูกสูงกวาสตรีตัวอยางที่มี
ระดับการศึกษามัธยมศึกษา ประถมศึกษา และไมไดรับการศึกษา (เปรียบเทียบรอยละ 52.2 กับรอยละ
39.8 รอยละ 26.4 และรอยละ 12.9 ตามลําดับ) ทั้งนี้อาจเนื่องจากผูที่มีการศึกษาสูงกวายอมมี
คุณลักษณะดานความรู ความคิด และคานิยมที่เอื้อตอการตัดสินใจกระทําสิ่งตางๆ อยางมีเหตุผล ดังเชน
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การดูแลสุขภาพของตนเอง สงผลใหตระหนักและเห็นความสําคัญของการตรวจมะเร็งปากมดลูกมากกวา
ผูที่มีการศึกษาต่ํากวา สวนสตรีที่ประกอบอาชีพวิชาชีพ วิชาการ และบริหารมีสัดสวนของผูไปรับการ
ตรวจมะเร็งปากมดลูกสูงกวาสตรีที่ประกอบอาชีพการคา/ขนสง/ชาง/บริการและกรรมกร สตรีที่ประกอบ
อาชีพเกษตรกรรม/ประมง/ลาสัตว/งานเหมืองแร และสตรีที่ไมไดประกอบอาชีพ (เปรียบเทียบรอยละ 47.6
กับรอยละ 31.4 รอยละ 26.4 และรอยละ 20.9 ตามลําดับ) อาจอธิบายไดวาผูปฏิบัติงานวิชาชีพ วิชาการ
และบริหารเปนกลุมบุคลากรที่มีหนาที่รับผิดชอบภาระงานในระดับสูงซึ่งสวนใหญเปนผูมีความรู ความ
เชี่ยวชาญและมากดวยความสามารถ อีก ทั้ง ยังใกล ชิดกั บขอมูลขา วสารและเปดรับสารที่มีประโยชน
อยูเสมอจึงนาจะมีผลตอการตระหนักและเห็นความสําคัญของการไปรับการตรวจมะเร็งปากมดลูกเพื่อ
ปองกันตนเองกอนที่จะลุกลามเปนเนื้อราย
7.2.2 ปจจัยสนับสนุน
จากขอมูลในตารางที่ 3 พบวา ตัวแปรภายใตปจจัยสนับสนุนทุกตัวแปร ไดแก เขตที่อยูอาศัย
ภาคที่อยูอาศัย และการมีหลักประกันสุขภาพ มีผลตอการไปรับการตรวจมะเร็งปากมดลูกอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 และมีทิศทางของความสัมพันธเปนไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว กลาวคือ สตรีตัวอยางที่
อาศัยอยูในเขตเทศบาลมีสัดสวนของผูไปรับการตรวจมะเร็งปากมดลูกสูงกวาสตรีตัวอยางที่อาศัยอยู
นอกเขตเทศบาล (เปรียบเทียบรอยละ 31.8 กับรอยละ 25.5) ทั้งนี้เพราะในเขตเทศบาลมีสภาพแวดลอม
ทางกายภาพที่เอื้ออํานวยตอการเขาถึงบริการสุขภาพ เปนศูนยรวมของบริการทางสุขภาพที่หลากหลาย
และมีบุคลากรทางการแพทยเพียงพอ รวมถึงมีอุปกรณทางการแพทยที่ทันสมัย ดังนั้น ผูที่อาศัยอยูในเขต
เทศบาลจึงสามารถเดินทางไปรับบริการตรวจมะเร็งปากมดลูกไดงายและสะดวก สําหรับสตรีตัวอยางที่
อาศัยอยูในภาคเหนือมีสัดสวนของผูไปรับการตรวจมะเร็งปากมดลูกสูงกวาสตรีตัวอยางที่อาศัยอยูในภาค
กลาง ภาคใต และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (เปรียบเทียบรอยละ 30.7 กับรอยละ 27.8 รอยละ 26.2 และ
รอยละ 23.7 ตามลําดับ) ทั้งนี้อาจเปนเพราะภาคเหนือเปนภาคที่มีอัตราอุบัติการณการเกิดมะเร็งปาก
มดลูกมากที่สุด (กระทรวงสาธารณสุข, สํานักนโยบายและยุทธศาสตร, 2548: 204) ดังนั้น สตรีที่อาศัยอยู
ในภาคเหนือจึงอาจไดรับขาวสารในเรื่องนี้และตระหนักถึงความรุนแรงของมะเร็งปากมดลูกที่อาจเกิดขึ้น
จนลุกลามเปนเนื้อรายไดหากมิไดรับการตรวจใหรูตั้งแตตน จนเปนสาเหตุใหมีสัดสวนของผูไปรับการตรวจ
มะเร็งปากมดลูกสูงกวาสตรีที่อาศัยอยูในภาคอื่นๆ สวนสตรีตัวอยางที่มีหลักประกันสุขภาพมีสัดสวนของ
ผูไปรับการตรวจมะเร็งปากมดลูกสูงกวาสตรีตัวอยางที่ไมมีหลักประกันสุขภาพ (เปรียบเทียบรอยละ 27.0
กับรอยละ 24.7) อธิบายไดวาการมีหลักประกันสุขภาพ เชน บัตรประกันสังคม บัตรผูสูงอายุ และบัตร 30
บาท ช ว ยลดภาระค า ใช จ า ยด า นสุ ข ภาพของผู ร ับ บริก ารจึง อาจสง ผลใหผู ม ีห ลัก ประกัน สุข ภาพไป
รับบริการตรวจมะเร็งปากมดลูกสูงกวาผูไมมีหลักประกันสุขภาพตามที่ไดกลาวมาแลวขางตน
8. ขอเสนอแนะ
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ข อ เสนอแนะจากการวิ จั ย ครั้ ง นี้ แ บ ง ออกเป น สองส ว นคื อ ข อ เสนอแนะเชิ ง นโยบายและ
ขอเสนอแนะเชิงวิชาการ มีรายละเอียดดังนี้
ในสวนของขอเสนอแนะเชิงนโยบาย ผูวิจัยพิจารณาจากขอคนพบที่วาสตรีในกลุมอายุนอยกวา
(35-44 ป) สตรีที่สําเร็จการศึกษาสูงกวา (สูงกวามัธยมศึกษา) สตรีที่สมรสแลว สตรีที่ประกอบอาชีพ
วิชาชี พ วิชาการ และบริหาร สตรีที่ อาศัย อยูในเขตเทศบาล สตรีที่ อาศัย อยูในภาคเหนื อ และสตรีที่มี
หลักประกันสุขภาพ มีสัดสวนของผูไปรับการตรวจมะเร็งปากมดลูกสูงกวากลุมอื่นๆ ในตัวแปรเดียวกัน นั่น
เปนขอคนพบที่สอดคลองกับหลักวิชาการ กระนั้นก็ตามจํานวนของสตรีที่ไปรับการตรวจมะเร็งปากมดลูกก็
ยังเปนเพียงสตรีสวนนอยคือประมาณ 1 ใน 4 เทานั้น (รอยละ 26.4) ดังนั้น กระทรวงสาธารณสุขและ
หนวยงานที่เกี่ยวของควรหามาตราการจูงใจเรงรณรงคและประชาสัมพันธเผยแพรขาวสารความรูเกี่ยวกับ
มหันตภัยของมะเร็งปากมดลูกใหกับสตรีอีกตอไปโดยเฉพาะกับสตรีกลุมที่ยังไปรับการตรวจมะเร็งปาก
มดลูกนอย เชน สตรีที่มีการศึกษานอย หรือสตรีที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม/ประมง/ลาสัตว/งานเหมืองแร
หรือสตรีที่ไมไดประกอบอาชีพ เปนตน ที่ตองรณรงคเปนกรณีพิเศษ โดยอาจเสริมแรงดวยการใหบริการ
ตรวจมะเร็งปากมดลูกฟรีหรือกระจายหนวยสาธารณสุขเคลื่อนที่ใหบริการตรวจมะเร็งปากมดลูกอยาง
ทั่วถึง
สําหรับขอเสนอแนะเชิงวิชาการ ผูวิจัยเห็นวาการศึกษาครั้งนี้มิไดครอบคลุมสตรีทุกจังหวัด ดังนั้น
จึงควรนําผลการศึกษาของ 3 จังหวัดที่เก็บรวบรวมขอมูลกอนหนานี้ในโครงการสํารวจภาวะสุขภาพอนามัย
ของประชาชนระดับจังหวัดเชนเดียวกันมาเปรียบเทียบดวยวาไดขอคนพบเหมือ นกัน หรือ แตกตา งกัน
อยางไรและเพราะอะไร นอกจากนั้นผูวิจัยเห็นวาการศึกษาครั้งนี้ยังมีขอจํากัดในเรื่องตัวแปรที่มีผลตอ
การไปรับการตรวจมะเร็งปากมดลูกโดยตรงดังที่ไดกลาวมาแลว ดังนั้น หากมีการสํารวจเกี่ยวกับเรื่อง
ดังกลาวในครั้งตอไป ผูสนใจอาจเพิ่มคําถามเกี่ยวกับตัวแปรในสวนของปจจัยความจําเปนทางสุขภาพดวย
และอาจศึกษาตัวแปรอื่นๆ ภายใตปจจัยโนมนํา เชน ขนาดครอบครัว ศาสนา ความเชื่อและทัศนคติของ
บุคคลที่มีตอสุขภาพ หรือตัวแปรภายใตปจ จัย สนับ สนุน ที่ค วรศึก ษาเพิ่ม เติม เชน รายได และการรับ
ขาวสารดานสุขภาพ สําหรับคําถามเกี่ยวกับการไปรับการตรวจมะเร็งปากมดลูกก็อาจเพิ่มขอคําถาม
เกี่ย วกับจํา นวนครั้ง ที่เ คยไปรับการตรวจ การไปรับ การตรวจครั้ง แรก และชว งหา งระหวา งการตรวจ
ม
ะ
เ
ร
็ง
ปากมดลูกในแตละครั้งซึ่งผูวิจัยเห็นวานาจะทําใหเขาใจถึงสถานการณการตรวจมะเร็งปากมดลูกไดดี
ยิ่งขึ้น หรือหากเปนไปไดผูสนใจในเรื่องเดียวกันนี้อาจศึกษาแบบตามบุคคลในรุน (panel study) ที่ติดตาม
กลุมตัวอยางเดิมทุกๆ รอบระยะเวลาการตรวจคัดกรองทุก 3 ป เพื่อวิเคราะหอุบัติการณและสถานการณ
การตรวจมะเร็งปากมดลูกวาสอดคลองกับแนวทางเวชปฏิบัติตามตําราแพทยศาสตรหรือไม
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ตารางที่ 1 การกระจายอัตรารอยละของกลุมตัวอยางสตรีไทยอายุตั้งแต 35 ปขึ้นไปจําแนกตามปจจัยโนมนําและ
ปจจัยสนับสนุน
ปจจัย
รอยละ
ปจจัยโนมนํา
อายุ
35-44 ป
34.5
45-59 ป
39.0
60-69 ป
17.0
มากกวา 69 ป
9.5
รวม
100.0
(จํานวน)
(120,141)
สถานภาพสมรส
โสด
5.1
สมรส
69.7
หมาย/หยา/แยก
25.2
รวม
100.0
(จํานวน)
(119,943)*
ระดับการศึกษา
ไมไดรับการศึกษา
12.4
ประถมศึกษา
77.7
มัธยมศึกษา
6.6
สูงกวามัธยมศึกษา
3.3
รวม
100.0
(จํานวน)
(119,490)*
อาชีพ
ไมไดประกอบอาชีพ
29.0
อาชีพวิชาชีพ/วิชาการ/บริหาร/ธุรการ/เสมียน
2.4
อาชีพเกษตรกรรม/ประมง/ลาสัตว/งานเหมืองแร
45.5
อาชีพการคา/ขนสง/บริการ/ชาง/กรรมกร
23.1
รวม
100.0
(จํานวน)
(119,773)*
ปจจัยสนับสนุน
เขตที่อยูอาศัย
ในเขตเทศบาล
15.6
นอกเขตเทศบาล
84.4
รวม
100.0
(จํานวน)
(120,135)*
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ตารางที่ 1 (ตอ)
ปจจัย

รอยละ

ภาคที่อยูอาศัย
เหนือ
ตะวันออกเฉียงเหนือ
กลาง
ใต
รวม
(จํานวน)
การมีหลักประกันสุขภาพ
มี
ไมมี
รวม
(จํานวน)

20.5
42.3
23.3
13.9
100.0
(120,141)
79.0
21.0
100.0
(119,172)*

* ไมรวมกรณีตัวอยางไมทราบ/ไมตอบ
ตารางที่ 2 การกระจายอัตรารอยละของการตรวจมะเร็งปากมดลูกของกลุมตัวอยางสตรีไทยอายุตั้งแต 35 ปขึ้นไป
การตรวจมะเร็งปากมดลูก
รอยละ
เคยตรวจ
26.4
ผลปกติ
24.3
ผลไมปกติ
0.7
ไมทราบผล
1.4
ไมเคยตรวจ
73.5
รวม
100.0
(จํานวน)
(120,141)
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ตารางที่ 3 การกระจายอัตรารอยละของการตรวจมะเร็งปากมดลูกของกลุมตัวอยางสตรีไทยอายุตั้งแต 35 ปขึ้นไป
จําแนกตามปจจัยโนมนําและปจจัยสนับสนุน
การตรวจมะเร็งปากมดลูก
ปจจัย
ตรวจ
ไมตรวจ
รวม
ปจจัยโนมนํา
อายุ
35-44 ป
35.6
64.4
100.0 (41,439)
45-59 ป
28.0
72.0
100.0 (46,940)
60-69 ป
14.5
85.5
100.0 (20,378)
มากกวา 69 ป
8.2
91.8
100.0 (11,384)
2
χ = 5,277.311
P-value = 0.000
สถานภาพสมรส
โสด
15.2
84.8
100.0 (6,141)
สมรส
30.5
69.5
100.0 (83,350)
หมาย/หยา/แยก
17.5
82.5
100.0 (30,253)
χ 2 = 2,350.249
P-value = 0.000
ระดับการศึกษา
ไมไดรับการศึกษา
12.9
87.1
100.0 (14,832)
ประถมศึกษา
26.4
73.6
100.0 (92,824)
มัธยมศึกษา
39.8
60.2
100.0
(7,872)
สูงกวามัธยมศึกษา
52.2
47.8
100.0
(3,971)
χ 2 = 3,482.959
P-value = 0.000
อาชีพ
ไมไดประกอบอาชีพ
20.9
79.1
100.0 (34,723)
อาชีพวิชาชีพ/วิชาการ/บริหาร/ธุรการ/เสมียน
47.6
52.4
100.0 (2,901)
อาชีพเกษตรกรรม/ประมง/ลาสัตว/งานเหมืองแร
26.4
73.6
100.0 (54,521)
อาชีพการคา/ขนสง/บริการ/ชาง/กรรมกร
31.4
68.6
100.0 (27,619)
χ 2 = 1,580.065
P-value = 0.000
ปจจัยสนับสนุน
เขตที่อยูอาศัย
ในเขตเทศบาล
31.8
68.2
100.0 (18,681)
นอกเขตเทศบาล
25.5
74.5
100.0 (101,453)
2
χ = 319.003
P-value = 0.000
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ตารางที่ 3 (ตอ)
การตรวจมะเร็งปากมดลูก
ตรวจ
ไมตรวจ
รวม

ปจจัย
ภาคที่อยูอาศัย
เหนือ
ตะวันออกเฉียงเหนือ
กลาง
ใต

69.3
76.3
72.2
73.8

100.0 (24,679)
100.0 (50,776)
100.0 (27,978)
100.0 (16,709)

χ 2 = 448.992

30.7
23.7
27.8
26.2
P-value = 0.000

73.0
75.3

100.0 (94,179)
100.0 (24,993)

χ 2 = 52.703

27.0
24.7
P-value = 0.000

การมีหลักประกันสุขภาพ
มี
ไมมี
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