
มห
าวทิ

ยาล
ยัร
าช
ภฏั
ธน
บุรี

บทท่ี 1 

บทนํา 

1.1 ความเป�นมาและความสําคัญของป�ญหา 

  ป�จจุบันโรคมะเร็งเป�นสาเหตุของการเสียชีวิตอันดับแรก ๆ ของประชากรไทย และโรคมะเร็ง
เต$านมเป�นมะเร็งท่ีพบบ'อยในสตรีเป�นอันดับแรกในหลายภูมิภาคของประเทศไทย และมีแนวโน$มท่ีจะ
มีอุบัติการเพ่ิมสูงข้ึนเรื่อย ๆ โดยพบมากในสตรีท่ีมีอายุต้ังแต' 40 ป1 ข้ึนไป การท่ีผู$ป3วยสามารถพบ
ความผิดปกติและมาพบแพทย5เพ่ือให$การวินิจฉัยในระยะแรกได$จะทําให$การรักษาได$ผลดีและมีอัตรา
การอยู'รอดชีวิตสูงกว'าผู$ป3วยท่ีมาพบแพทย5เม่ือมีอาการในระยะของโรคท่ีเป�นมากแล$ว 
 มะเร็งเต$านม (Breast cancer) เป�นโรคมะเร็งท่ีมีความสัมพันธ5กับการมีระดับเอสโตรเจนใน
เลือดสูงเป�นเวลานาน โดยเป�นมะเร็งท่ีพบได$บ'อยเป�นอันดับท่ี 1-2 ของโรคมะเร็งท่ีพบได$ในผู$หญิงจะ
เริ่มพบได$ตั้งแต'วัยสาวเป�นต$นไป และจะพบได$มากข้ึนตามอายุ ส'วนมากจะพบในหญิงท่ีมีอายุมากกว'า 
40 ป1มะเร็งชนิดนี้เป�นโรคมะเร็งของผู$ใหญ' เพราะจะพบได$สูงข้ึนต้ังแต'อายุ 50 ป1ข้ึนไปและมีเพียง
ประมาณ 5% เท'านั้นท่ีพบได$ในอายุตํ่ากว'า 40 ป1 มะเร็งเต$านมเป�นมะเร็งท่ีพบได$เป�นอันดับ 2 ของ
โรคมะเร็งท่ีพบได$ในผู$หญิงโดยคิดเป�นประมาณ 16% ของโรคมะเร็งในผู$หญิงท้ังหมด อัตราการเกิด
โรคมะเร็งเต$านมในผู$หญิงจะแตกต'างกันออกไปในแต'ละเชื้อชาติและภูมิประเทศ โดยมีรายงานว'าใน
ภูมิภาคเอเชียจะพบได$ประมาณ 18-26 คนต'อประชากรหนึ่งแสนคน ในภูมิภาคแอฟริกาพบได$
ประมาณ 22-28 คนต'อประชากรหนึ่งแสนคนในอเมริกากลางและอเมริกาใต$พบได$ประมาณ 42 คน
ต'อประชากรหนึ่งแสนคน ในทวีปยุโรปพบได$ประมาณ 49-78 คนต'อประชากรหนึ่งแสนคน และใน
อเมริกาเหนือพบได$ประมาณ 90 คนต'อประชากรหนึ่งแสนคน ส'วนในประเทศจากรายงานเม่ือป1 พ.ศ. 
2544 – 2546 พบว'าผู$หญิงเป�นโรคมะเร็งเต$านมประมาณ 20.9 คนและในผู$ชายประมาณ 0.3 คนต'อ
ประชากรหนึ่งแสนคน (ส'วนรายงานล'าสุดในป1 พ.ศ. 2553-2555 พบอุบัติการณ5การเกิดโรคมะเร็งเต$า
นมมากท่ีสุดเป�นอันดับ 1 ของมะเร็งในหญิงไทย โดยคิดเป�น 28.6 คนต'อประชากรหนึ่งแสนคน มี
อัตราการเสียชีวิตและอัตราการเกิดโรคเพ่ิมข้ึนอย'างต'อเนื่อง) มะเร็งชนิดนี้จะพบได$ในผู$ชายน$อยกว'า
ผู$หญิงเป�น 100 เท'า ซ่ึงข$อมูลในการรักษามะเร็งเต$านมของผู$ชายนั้นยังมีอยู'น$อยมาก เนื่องจากเป�น
โรคท่ีพบได$น$อย ในทางการแพทย5จึงอนุโลมให$ใช$วิธีการดูแลรักษาเช'นเดียวกับผู$หญิงมะเร็งเต$านมพบ
มากในสตรีอายุ 35 – 60 ป1 (ธรรมนิตย5 อังศุสิงห5, 2542 : 3) และจากข$อมูลการสํารวจสภาวะสุขภาพ 
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ป1 พ.ศ.2541 ของสํานักส'งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย พบว'า สตรีมีการตรวจเต$านมด$วยตนเอง ในอัตรา
ค'อนข$างตํ่า คือ ร$อยละ 46.3 และ มีเพียง ร$อยละ 20 เท'านั้นท่ีไปพบบุคลากรทางการแพทย5และ
สาธารณสุข เม่ือพบความผิดปกติ (กรมอนามัย,  2545 : 7) มะเร็งเต$านมเป�นโรคภัยท่ีสามารถดูแล
รักษาให$หายขาดได$ ถ$าได$มีการตรวจพบในระยะเริ่มแรกของการป3วย ในป�จจุบัน ยังไม'มีการศึกษา 
วิจัยใดท่ีสรุปแน'ชัดถึงสาเหตุของการเป�นมะเร็งเต$านม จึงยังไม'สามารถค$นหาวิธีปVองกันได$ ดังนั้น วิธีท่ี
ดีท่ีสุด คือ การค$นพบมะเร็งเต$านมให$เร็วท่ีสุดต้ังแต'ระยะเริ่มแรก (The best protection is early 
detection) ผู$หญิงทุกคนจึงมีความเสี่ยงต'อการเป�นโรคมะเร็งเต$านม มีการวิจัยมากมายแสดงถึง
ป�จจัยต'างๆ ท่ีเพ่ิมความเสี่ยง ต'อการเป�นมะเร็งเต$านม เช'น ป�จจัย เรื่องของกรรมพันธุ5ความแตกต'าง
ในการดําเนินชีวิตหรือวิถีชีวิตการบริโภค ทําให$ผู$หญิงบางคนมีความเสี่ยงมากกว'าคนอ่ืนในขณะ 
เดียวกันสตรีท่ัวๆไปสามารถท่ีจะดูแลและปVองกันตนเองจากโรคมะเร็งเต$านมได$ ต้ังแต' ระยะเริ่มแรก
ได$ด$วย การตรวจ เต$านมด$วยมือของตนเอง ในทุกๆ เดือน เพ่ือค$นหาความผิดปกติ เพราะถ$าพบเนื้อ
งอกขนาดเล็กมากข้ึน การรักษาก็ยิ่งจะหายขาดได$มากข้ึน ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบการดูแลตนเองจาก
โรคมะเร็งปากมดลูกท่ี สตรีต$องไปพบบุคลากรทางการแพทย5 เพ่ือการตรวจตามกําหนดนั้น เป�นสิ่งท่ี
ยากกว'า (ชวนพิศ บุญยะรัตเวช , 2544 : 6) ดังนั้นการตรวจเต$านม จึงเป�นวิธีการท่ีไม'ยุ'งยากสามารถ
ปฏิบัติได$ด$วยตนเอง ไม'ต$องอาศัยเครื่องมือพิเศษใดๆ ใช$เวลาน$อยไม'ต$องเสียค'าใช$จ'ายในการตรวจ
เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายในการดําเนินโครงการเมืองไทยแข็งแรง โดยมีเปVาหมายการดําเนินงาน
กิจกรรมหนึ่งได$แก' Healthty Thailand โครงการควบคุมปVองกันโรคไม'ติดต'อ 
 จากท่ีมาและป�ญหาข$างต$น ทางคณะผู$จัดทําจึงมีความคิดเห็นในการทําสื่อมัตติมีเดีย เรื่อง
โรคมะเร็งเต$านม โดยต$องการพัฒนาสื่อมัลติมีเดียรูปแบบแอนิเมชันเพ่ือเป�นสื่อให$ผู$รับชมการ5ตูน
โรคมะเร็งเต$านมและการตรวจมะเร็งเต$านมด$วยตนเอง เข$าใจและให$ความสําคัญกับโรคมะเร็งแก'สตรี 
เพ่ือประชาสัมพันธ5เรื่องโรคมะเร็งเต$านม ให$กับสตรีกลุ'มเสี่ยงจึงต$องอาศัยรูปแบบการให$ความรู$ท่ีมี
ความน'าสนใจและเหมาะสมกับกลุ'มเปVาหมาย เป�นการกระตุ$นให$สตรีมีความตระหนักถึงความสําคัญ
และมีพฤติกรรมการปฏิบัติการตรวจเต$านมด$วยตนเองได$อย'างถูกต$อง จึงสนใจท่ีจะศึกษาวิธีการต'างๆ
เพ่ือสร$างรูปแบบในการให$ความรู$แก'สตรี 
 

1.2 วัตถุประสงค! 
 1.2.1 เพ่ิอวิเคราะห5และออกแบบสื่อมัลติมีเดีย เรื่อง โรคมะเร็งเต$านม 
 1.2.2 เพ่ือพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย เรื่อง โรคมะเร็งเต$านม 
 1.2.3 เพ่ือประเมินคุณภาพสื่อมัลติมีเดีย เรื่อง โรคมะเร็งเต$านม 
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1.3 ขอบเขตโครงการ 
 1.3.1 ขอบเขตด&านการนําเสนอ สื่อมัลติมีเดีย เรื่อง โรคมะเร็งเต$านม โดยนําเสนอใน
รูปแบบนําเสนอแอนิเมชันซ่ึงประกอบด$วย ข$อความ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และเสียง 
 1.3.2 ขอบเขตด&านเนื้อหา ได$แก' 
        1) ป�จจัยเสี่ยง 
        2) อาการของโรค 
        3) การตรวจแบบ ยืนหน$ากระจก ท'านอน และตรวจขณะอาบน้ํา 

 

1.4 ประโยชน!ที่คาดว,าจะได&รับ 
 1.4.1 ได$สื่อถึงมัลติมีเดีย เรื่อง โรคมะเร็งเต$านม 
 1.4.2 ผู$สนใจท่ัวไปสามารถนําเอาเนื้อหาของรูปแบบสื่อมัลติมีเดียโรคมะเร็งเต$านมไปใช$เป�น
สื่อการเรียนการสอนได$ 
 1.4.3 คณะผู$จัดทําได$รับความรู$เก่ียวกับการทําสื่อมัลติมีเดียในรูปแบบแอนิเมชันเพ่ิมข้ึนและ
ความรู$ในการพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย 

 

1.5 นิยามศัพท!เฉพาะ 
 1.5.1 สื่อมัลติมีเดีย หมายถึง สื่อมัลติมีเดีย เรื่อง โรคมะเร็งเต$านม 
 1.5.2 ผู$ใช$ หมายถึง บุคคลท่ัวไปท่ีมีความสนใจและมีความต$องการเพ่ือค$นคว$าหาความรู$ใน

สื่อมัลติมีเดีย เรื่อง โรคมะเร็งเต$านม 

  

 




