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บทคัดย่อ 

  มะเร็งปากมดลูกส่วนใหญ่เกิดจากการมีเพศสมัพนัธ์โดยการติดเชือ้ไวรัส HPV การวิจยั

ครัง้นีมี้วตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาความรู้ ทศันคติ และพฤติกรรมเส่ียงต่อการเกิดมะเร็งปากมดลูก ใน

นกัศึกษาหญิงระดบัปริญญาตรี ภาคปกติ มหาวิทยาลยัเอกชนแห่งหนึ่ง กลุ่มตวัอย่าง คือ นกัศึกษา

หญิงท่ีกําลังศึกษาในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ จํานวน 400คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้

แบบสอบถาม สถิติเชิงพรรณนาท่ีใช้วิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน  

 ผลการวิจัยพบว่า  กลุ่มตวัอย่างมีพฤติกรรมเส่ียงทางเพศตอ่การเกิดมะเร็งปากมดลูก 

โดยร้อยละ 50.5 ของกลุ่มตวัอย่างเคยมีเพศสมัพนัธ์มาแล้ว ร้อยละ 17.3 มีเพศสมัพนัธ์ครัง้แรกอายุ

น้อยกวา่ 17 ปี การใช้ถงุยางอนามยัเม่ือมีเพศสมัพนัธ์ของกลุ่มตวัอย่างพบว่าใช้เป็นบางครัง้ ถึงร้อยละ 

57.9 และไม่เคยใช้ถงุยางอนามยั ร้อยละ 14.9 กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีความรู้เร่ืองมะเร็งปากมดลูก 

อยู่ในระดบัปานกลาง ร้อยละ 54.2 และทศันคติตอ่มะเร็งปากมดลูกของกลุ่มตวัอย่างอยู่ในระดบัมาก 

โดยมีคา่เฉล่ียเทา่กบั 4.20 คะแนน และคา่สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐานเทา่กบั 0.826  

คาํสาํคัญ: พฤตกิรรมเส่ียง, นกัศกึษาหญิง, มะเร็งปากมดลกู 
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ABSTRACT 

 Cervical cancer is caused mainly Human papillomavirus (HPV) infection is the most 

sexually transmitted disease. The main purpose of this cross-sectional survey was to 

determine Knowledge, Attitude and Risk Behavior of Cervical Cancer Among Female 

Undergraduate Student with teaching in a Private Universities in Bangkok. Samples 

consisted of 400. A self – administered questionnaire was employed to collect data. 

Descriptive statistical methods used to analyze data were frequency, percentage, arithmetic 

mean and standard deviation. 

 Results of the study revealed that the sample had risk behavior of cervical cancer 

50.5 percent of the samples had sexual intercourse. 17.3 percent of the sample age at first 

sexual intercourse was younger than 17 years. The sample using a condom when having 

sexually for some time Only 57.9 percent and never use a condom 14.9 percent. Most of the 

knowledge about cervical cancer was moderate level 54.2 percent and attitude about 

Cervical cancer was high level mean score was 4.20 and standard deviation was 0.826 

Keywords: Risk Behavior, Female Undergraduate Student, Cervical Cancer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

บทนํา 

โรคมะเร็งเป็นสาเหตุของการเสียชีวิต

ของคนไทยเป็นอันดับหนึ่ง สําหรับมะเร็งใน

สตรีไทยท่ีเป็นสาเหตขุองการเสียชีวิตมากท่ีสดุ

คือ มะเร็งปากมดลกู จากแผนการป้องกันและ

ควบคุมโรคมะเร็งแห่งชาติ (พ.ศ.2556-2560) 

สําหรับประเทศไทยนัน้ โรคมะเร็งก็ถือว่าเป็น

สาเหตขุองการเสียชีวิตอันดบั 1 ของคนไทย 

รองลงมาคือ  อุบัติ เหตุ และโรคหัวใจ 

ตามลําดับ ซึ่ ง ข้อมูลล่าสุดจากกระทรวง

สาธารณะสุข พบว่าคนไทยเสียชีวิตจาก

โรคมะเร็งประมาณ 60,000 คนตอ่ปี หรือเฉล่ีย

ชัว่โมงละเกือบ 7 ราย โดยเม่ือจําแนกตามเพศ 

จะพบว่าในเพศหญิง มีจํานวนผู้ เสียชีวิตจาก

โรคมะเร็ง 5 อนัดบัแรก ได้แก่ มะเร็งตบัและท่อ

นํา้ดี มะเร็งปอด มะเร็งเต้านม มะเร็งปาก

มดลกู และมะเร็งลําไส้ใหญ่และทวารหนกั ซึ่ง

กระทรวงสาธารณสุขได้ให้ความสําคัญกับ

มะเร็งปากมดลูกมาโดยตลอด สาเหตกุารเกิด

มะเร็งปากมดลูกจากสถิติพบว่าร้อยละ 73.8 

ของมะเร็งปากมดลกูมีความสมัพนัธ์กบัการติด

เชือ้ Human papilloma virus: HPV สายพนัธุ์ 

16 หรือ 18 โดยเฉพาะท่ีบริเวณปากมดลูก 

จากข้อมลูสถิติของสํานกัระบาดวิทยา ปี 2553 

กรมควบคมุโรค พบว่า ประมาณการว่าร้อยละ 

74 ของการติดเชือ้ HPV ในแตล่ะปีเกิดขึน้ใน

กลุ่มอายุระหว่าง 14 – 24 ปี ซึ่งเป็นกลุ่ม

เยาวชนและวัยรุ่น การได้รับเชือ้ HPV ส่วน

ใหญ่ร้อยละ 80 – 85 เกิดจากการมี

เพศสมัพนัธ์กบัผู้ ท่ีมีเชือ้ HPV ท่ีบริเวณอวยัวะ

เพศ 

ปัจจยัเส่ียงท่ีทําให้มีโอกาสติดเชือ้ HPV 

หรือเป็นมะเร็งปากมดลกูได้ง่ายขึน้ ได้แก่ การ

มีคูน่อนหลายคนอตัราเส่ียงเพิ่มขึน้ตามจํานวน

คูน่อนท่ีเพิ่มขึน้ การมีเพศสมัพนัธ์เม่ืออายนุ้อย 

การตัง้ครรภ์เม่ืออายนุ้อย การมีเพศสมัพนัธ์กบั

ผู้ชายท่ีมีเชือ้ HPV (ซึ่งส่วนใหญ่ผู้ชายจะไม่มี

อาการหรือตรวจไม่พบเชือ้) นอกจากนีย้ังมี

ปัจจยัเส่ียงอ่ืนๆ มีความสมัพนัธุ์กบัมะเร็งปาก

มดลกูได้ง่ายหรือเร็วขึน้ เช่น การสบูบหุร่ี ภาวะ

ภูมิคุ้มกนัต่ํา เป็นต้น ในปัจจุบนัพบว่าวยัรุ่น

หญิงไทยมีความเส่ียงต่อการเกิดมะเร็งปาก

มดลูกเพิ่มมากขึน้ ซึ่งเกิดจากพฤติกรรมทาง

เพศท่ีไม่เหมาะสมในกลุ่มวัยรุ่นของไทยนัน้ 

พฤติกรรมทางเพศท่ีไม่เหมาะสมของวยัรุ่นเกิด

จากวัยรุ่นไทยส่วนหนึ่งมองว่าการแสดงออก

ทางพฤติกรรมทางเพศถือเ ป็นเ ร่ืองปกติ

ธรรมดา จากข้อมูลการสํารวจของหน่วยงาน

ตา่งๆ พบว่า อายขุองผู้ ท่ีเร่ิมมีเพศสมัพนัธ์ครัง้

แรกมีอายุน้อยลงเร่ือยๆ มาตัง้แต่ปี พ.ศ.

2545 - 2552 โ ด ย อ า ยุ เ ฉ ล่ี ย ข อ ง ก า ร มี

เพศสัมพันธ์ครัง้แรกมีอายุระหว่าง 15-16 

ปี และจากการสํารวจของสํานักวิจัยเอแบค

โพล ในปี 2554 กับกลุ่มเป้าหมายคือ เยาวชน

http://cervicalcancerthai.blogspot.com/


 

ท่ี มี อ า ยุ ร ะ ห ว่ า ง  15 – 25 ปี  ใ น เ ข ต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑลจํานวน 1,627 

คน พบว่า ร้อยละ 37.5 เคยมีแฟนมากกว่า 1 

คน และมีถึงร้อยละ 11.2 ท่ีเคยมีแฟนมากกว่า 

5 คนขึน้ไป ร้อยละ 46.9 ยอมรับการมี

เพศสมัพนัธ์กบัแฟน และมีร้อยละ 13.9 ระบวุ่า

ยอมรับพฤติกรรมการมีเพศสมัพนัธ์กับผู้ ท่ีเพิ่ง

รู้จกัตามสถานท่ีต่างๆ ร้อยละ 17.6 ยอมรับ

การมีเพศสัมพันธ์กับคนอ่ืนในขณะท่ีมีแฟน 

และขณะท่ีร้อยละ 4.7 ระบุว่ายอมรับได้กับ

ความสมัพนัธ์แบบแลกเปล่ียนคูน่อน 

วยัรุ่นไทยมกัคิดว่ามะเร็งปากมดลกูเป็น

โรคของผู้ ใหญ่และเป็นเร่ืองท่ีห่างไกลตนเอง 

มะเร็งปากมดลูกนัน้จะไม่แสดงอาการจนกว่า

จะถึงระยะลุกลาม ใช้เวลานาน 10 – 20 ปี 

ตัง้แตเ่ร่ิมตดิเชือ้ HPV จนกระทัง่เป็นมะเร็งปาก

มดลูก ขึน้กับการก่อโรคของเชือ้โรค และภูมิ

ต้านทานของปากมดลูกของแต่ละบุคคล 

อุบัติการณ์ของมะเ ร็งปากมดลูกยังคงสูง

เพราะว่าวยัรุ่นหญิงท่ีมีความเส่ียงส่วนใหญ่ยงั

ขาดความรู้ ความเข้าใจ ในเร่ืองพฤติกรรม

เส่ียง และการป้องกันโดยการตรวจคัดกรอง 

อัตราการครอบคลุมการตรวจคดักรองมะเร็ง

ปากมดลูกในประเทศไทยค่อนข้างต่ํา ไม่ถึง

ร้อยละ 20 โดยประเทศท่ีมีอุบตัิการณ์ของ

ม ะ เ ร็ ง ปาก ม ด ลูก ต่ํ าจ ะ ต้ อง มี อัต รา กา ร

ครอบคลุมการตรวจคดักรองมะเร็งปากมดลูก

อยา่งน้อย ร้อยละ 80 เน่ืองจากนกัศกึษาระดบั

ปริญญาตรี ภาคปกติ มหาวิทยาลยัเอกชนแห่ง

หนึ่ง กรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่มีอายรุะหว่าง 

17 – 25 ปี  โดยมหาวิทยาลัยเปิดโอกาส

ทางการศกึษาอย่างกว้างขวาง จึงมีนกัศกึษาท่ี

มีความหลากหลายและภูมิหลัง ซึ่งนักศึกษา

บางคนอาจมีทศันคติยอมรับการมีเพศสมัพนัธ์

ก่อนแต่งงาน ยอมรับการเปล่ียนคู่นอนหลาย

คน และมีพฤติกรรมเส่ียงท่ีสัมพันธ์ให้เกิด

มะเร็งปากมดลูก ดงันัน้คณะผู้ วิจัยจึงมีความ

สนใจท่ีจะศึกษา ความรู้ ทัศนคติ และ

พฤติกรรมเส่ียงตอ่การเกิดมะเร็งปากมดลกูใน

นักศึกษาหญิงระดับปริญญาตรี ภาคปกต ิ

มหาวิทยาลยัเอกชนแห่งหนึ่ง กรุงเทพมหานคร

โดยผลการศึกษาจะเป็นประโยชน์ในการเป็น

ข้อมูลพืน้ฐานเก่ียวกับความรู้ และพฤติกรรม

เส่ียงทางเพศของนักศึกษา เพ่ือนําข้อมูลท่ีได้

ไปใช้ในการวางแผนให้ความรู้ ความเข้าใจ กบั

นักศึกษาเ ก่ียวกับการติดเ ชื อ้  HPV ท่ี เ ป็น

สาเหตุสําคัญของการเกิดมะเร็งปากมดลูก 

และแนวทางการป้องกันในโอกาสต่อไป

 

 

 

 

 

 



 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 ในการวิจัยครั ง้ นี มี้วัตถุประสงค์เ พ่ือ

ศึกษาความรู้ ทศันคติ และพฤติกรรมเส่ียงต่อ

การเกิดมะเร็งปากมดลูกในนักศึกษาหญิง

ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ มหาวิทยาลัย

เอกชนแหง่หนึง่ กรุงเทพมหานคร 

 

วิธีการวิจัย 

การวิจัยครัง้นีเ้ป็นการวิจัยเชิงสํารวจ

แบบตัดขวาง (Cross-Sectional Survey 

Research) ประชากรได้แก่ นกัศกึษาเพศหญิง

ระดบัปริญญาตรีภาคปกติ ปีการศึกษา 2557 

มหาวิทยาลยัเอกชนแห่งหนึ่ง กรุงเทพมหานคร 

เน่ืองจากไม่ทราบจํานวนประชากรท่ีแน่นอน 

จึงได้ใช้วิธีการคํานวณสูตรการหาขนาดกลุ่ม

ตวัอย่างกรณีไม่ทราบจํานวนประชากร ใช้สตูร

ของ W.G.cochran  

 

ท่ีระดับความเช่ือมั่น 95% ท่ีความคลาด

เคล่ือน + 5% ได้ขนาดตวัอย่างเท่ากบั 385 คน 

ดังนัน้งานวิจัยนีใ้ช้กลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 400 

คน และเ ลือกกลุ่มตัวอย่างแบบสมัครใจ 

(Voluntary selection) เคร่ืองมือท่ีใช้เก็บ

รวบรวมข้อมูลของ การ วิจัยค รั ง้ นี  ้ ไ ด้แ ก่ 

แบบสอบถาม 

 การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของนักศึกษา 

ความรู้ ทศันคต ิและพฤตกิรรมเส่ียงตอ่การเกิด

มะเร็งปากมดลูกสถิติเชิงพรรณนาท่ีใช้ได้แก่ 

ความถ่ี ร้อยละ คา่เฉล่ีย และค่าส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

 

ผลการวิจัยและอภปิราย 

นักศึกษากลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรม

เส่ียงทางเพศต่อการเกิดมะเร็งปากมดลกู โดย

กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 50.5 รายงานว่าเคยมี

เพศสมัพนัธ์มาแล้ว กลุ่มตวัอย่างร้อยละ 17.3 

มีเพศสมัพนัธ์ครัง้แรกอายนุ้อยกว่า 17 ปี และ

การใช้ถุงยางอนามยัก่อนมีเพศสมัพนัธ์พบว่า

ใช้เป็นบางครัง้ ร้อยละ 57.9 และไม่เคยใช้

ถงุยางอนามยั ร้อยละ 14.9 ความรู้เร่ืองมะเร็ง

ปากมดลูกของนักศึกษากลุ่มตัวอย่างอยู่ใน

ระดับปานกลาง และพบว่ากลุ่มตัวอย่าง

บางส่วนท่ีเคยได้รับข้อมูลเ ร่ืองมะเร็งปาก

ม ด ลูก ต า ม ส่ื อ ต่ า ง ๆ  แ ต่ ยั ง มี ค ว า ม รู้ ใ น

รายละเอียดไม่ครบถ้วน ทศันคติตอ่มะเร็งปาก

มดลกูอยู่ในระดบัมาก มีคา่เฉล่ียเท่ากบั 4.20 

คะแนน และคา่ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 

0.826  

 

ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 

จากผลการวิจยัพบว่า กลุ่มตวัอย่าง ร้อย

ละ 50.5 มีพฤตกิรรมเส่ียงทางเพศท่ีนําไปสู่การ

เกิดโรคท่ีเกิดจากเพศสมัพนัธ์ และตัง้ครรภ์ไม่

พงึประสงค์ ความรู้เร่ืองมะเร็งปากมดลกูอยู่ใน

2

2
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ระดับปานกลาง โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่

เคยได้รับข้อมูลเก่ียวกับมะเร็งปากมดลูก แต่

อาจจะได้รับข้อมูลไม่ครบถ้วน และมีทศันคติ

เ ร่ืองมะเร็งปากมดลูกอยู่ในระดับสูง  โดย

ผลการวิจัยครัง้นี  ้ เป็นข้อมูลพืน้ฐานให้ผู้ ท่ี

เก่ียวข้องด้านการให้ข้อมูลด้านสุขศึกษาและ

เพศศึกษากับนักศึกษาในสถาบันการศึกษา 

ควรมีการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ และ

ทัศนคติ เช่น การจัดสัมมนาเชิงวิชาการ และ

จัดกิจกรรมรณรงค์ ให้มีความรู้ความเข้าใจ

เก่ียวกบัการติดเชือ้ไวรัส HPV การเกิดมะเร็ง

ปากมดลกู  การมีเพศสมัพนัธ์อย่างปลอดภัย 

การได้รับวคัซีนป้องกันการติดเชือ้ไวรัส HPV 

และการไปรับการตรวจคัดกรองมะเร็งปาก

มดลกู 
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