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บทคัดยอ 
 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับการยอมรับการตรวจคัดกรองเบาหวานใน
กลุมประชากรกลุมเสี่ยงเบาหวานท่ีมีอายุ 15 ปขึ้นไป จํานวน 362 คน เคร่ืองมือที่ใชเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถาม 
ที่ผานการตรวจสอบคุณภาพดานความตรงตามเน้ือหาจากผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 3 ทาน และตรวจสอบความเท่ียง มีคาความเช่ือมั่น 
เทากับ 0.88 วิเคราะหขอมูลดวยสถิติ รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมานวิเคราะหหาความสัมพันธ 
โดยสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson’ s Product Moment Correlation Coefficient) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 

ผลการวิจัยพบวาการรับรูโอกาสเสี่ยงตอการเกิดโรค การรับรูความรุนแรงของการเกิดโรค การรับรูประโยชนของ
พฤติกรรมปองกันโรค และการรับรูอุปสรรคของพฤติกรรมปองกันโรคของประชากรกลุมเสี่ยง มีความสัมพันธทางบวกอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ (p-value < .05) กับการยอมรับการตรวจคัดกรองเบาหวาน จากผลการศึกษา มีขอเสนอแนะใหเจาหนาที่
สาธารณสุขและหนวยงานที่เกี่ยวของ มีการสงเสริมดานการรับรูเกี่ยวกับเบาหวานที่ถูกตอง อธิบายขั้นตอนการคัดกรอง
เบาหวาน เพื่อลดความกลัวของประชาชน สรางความเขาใจ และความเชื่อมั่นใหแกประชาชนเกี่ยวกับ การใหบริการ
คัดกรองเบาหวาน รวมหาแนวทางในการลดปญหาและอุปสรรคในการเขารับบริการ สงเสริมใหประชาชนมี การรับรู
ภาวะสุขภาพของตนเองที่ถูกตองและเหมาะสม และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ เพื่อลดการเกิดเบาหวานรายใหม 
 
คําสําคัญ: การรับรูภาวะสุขภาพ / การยอมรับการตรวจคัดกรองเบาหวาน 
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Abstract 

The prevalence of diabetes in Thailand over 15 years old increased from 6.9% in 2009 to 8.9% in 

2014. This research aimed to find the perception factors associated with the acceptability of diabetes 

screening test of risk population over 15 years old by using health belief patterns of Maville and Herta 

(Maville and Huerta: 2002). Self-administrated questionnaire was a tool to collect data.  The questionnaire 

was tested for content validity and reliability. Data analyzed by using descriptive statistics; percentage, 

average and standard deviation. Inferential statistics, the Pearson’ s Product Moment Correlation 

Coefficient, was used to find relationships between health status perception and acceptability of diabetes 

screening test of risk population.  
The results showed that susceptibility perception, severity perception, benefit perception, and 

barrier perception significantly related to acceptability of diabetes screening test of risk population by 

Pearson’ s Product Moment Correlation Coefficient, with significance level at p < .05. 

Recommendations for the public health officials and related agencies are to provide appropriate 
diabetes perception and explain the process of diabetes screening test to reduce the fear of people at 

risk. The Public health officials should promote understanding and confidence to people at risk for 
diabetes screening test. The officials should find ways to reduce problems and barriers in using the 

screening service. The officials should help the risk population to perceive their health status 

appropriately and correctly in order to change health behavior and reduce the incidence of new diabetes 
cases. 

Keywords: Health status perception / Acceptability diabetes screening 
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บทนํา 
สถานการณในปจจุบันของประเทศไทยพบวาโรคเร้ือรังยังคงเปนปญหาสาธารณสุขที่สาํคัญ และเบาหวานเปน 

1 ใน 5 โรคเรื้อรังสูงสุด ซึ่งเบาหวานและภาวะแทรกซอนของเบาหวานท่ีเกิดขึ้น ทั้งหลอดเลือดและสมอง โรคหัวใจ 
ภาวะแทรกซอนทางไต ตา ปลายประสาท และเทา เปนตน มีความรุนแรงถึงขั้นพิการ และเสียชีวิตได นอกจากนั้นยังมี
ผลกระทบทางสังคมและเศรษฐกิจซึ่งเกิดจากภาระคาใชจายในการรักษาพยาบาลเพิ่มขึ้น (Novo Nordisk: 2560) จากการสํารวจ
สุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจรางกายคร้ังท่ี 5 พบวาเบาหวานในประเทศไทยมีความชุกในผูที่มีอายุตั้งแต 15 ปขึ้นไป 
เพิ่มขึ้นจากรอยละ 6.9 ในป พ.ศ. 2552 เปน รอยละ 8.9 ในป พ.ศ. 2557 (วิชัย เอกพลากร: 2557) จะเห็นไดวาผูที่มีอายุ 
15 ปขึ้นไป เปนเบาหวานเพ่ิมขึ้น จึงทําใหเสี่ยงเบาหวานมากขึ้นดวย ในป พ.ศ. 2559 มีผูใหญปวยเปนเบาหวานมากถึง 
4.8 ลานคน และหลายรายเกิดภาวะแทรกซอน แตมีเพียง 2.7 ลานคน คิดเปนรอยละ 57 ที่ไดรับการวินิจฉัย 
(Novo Nordisk: 2560) และพบวามีผูเสียชีวิตอันเนื่องมาจากเบาหวาน จํานวนประมาณ 76,000 ราย หรือมากกวา 
200 รายตอวัน (วิชัย เอกพลากร: 2557) 

สถานการณเบาหวานในกรุงเทพมหานคร ซึ่งแบงเขตการปกครองออกเปน 50 เขต ในป พ.ศ. 2558 พบวาเขตหลักสี่มี
ประชากรที่ไดรับการตรวจคัดกรองและพบวาเสี่ยงเปนเบาหวานสูงรอยละ 26.62 ซึ่งติดอันดับ 1 ใน 3 ของกรุงเทพมหานคร 
รองจากเขตพระโขนง และเขตประเวศ ตามลําดับ และป พ.ศ. 2558-2561 พบวาประชากรในกรุงเทพมหานครเสี่ยงเบาหวาน
รอยละ 15.53, 22.20, 25.06 และ 25.80 ตามลําดับ ซึ่งมีแนวโนมเพิ่มขึ้น (สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เขต 13 

กรุงเทพมหานคร: 2563) จากขอมูลจะเห็นไดวาการตรวจคัดกรองเปนวิธีหนึ่งในการคนหาเบาหวานในระยะเริ่มตนที่สําคัญ  
ทําใหประชากรเกิดการรับรูสภาวะสุขภาพของตนเอง สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดเบาหวาน
รายใหมได ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาปจจัยทํานายพฤติกรรมปองกันโรคเบาหวานในวัยรุนที่มีภาวะเสี่ยงตอโรคเบาหวานใน
จังหวัดสมุทรปราการของ สําเภา แกวโบราณ (สําเภา แกวโบราณ และคณะ: 2562) พบวา การรับรูความเสี่ยงตอการเกิดเบาหวาน 
สามารถรวมทํานายพฤติกรรมปองกันเบาหวานชนิดที่ 2 ของวัยรุนที่มีภาวะเสี่ยงตอเบาหวานได เชนเดียวกับการศึกษาอิทธิพล
ในการตรวจคัดกรองเบาหวานในสถานบริการระดับปฐมภูมิ ของ เฮเลน อีโบแรลล และคณะ (Helen Eborall et al: 2012) พบวา 
ผูที่ยอมรับเขารับการตรวจคัดกรองเบาหวานมีความสัมพันธกับการรับรูเกี่ยวกับเบาหวานประเภทท่ี 2 และความรุนแรงของโรค 

ดวยเหตุนี้ผูวิจยัจึงมีความสนใจศึกษาหาความสัมพันธระหวางการรับรูภาวะสุขภาวะสุขภาพ กับการยอมรับการตรวจ
คัดกรองเบาหวานในประชากรกลุมเสี่ยง ในกรุงเทพมหานครใหไดรับบริการคัดกรองเบาหวาน ซึ่งเปนตามแนวทางเดียวกับ
กระทรวงสาธารณสุข และเปนแนวทางในการพัฒนาบริการคัดกรองเบาหวานใหคลอบคลุม ทั่วถึง บรรลุตามเปาหมายของ
ประเทศ ซึ่งการคัดกรองเบาหวานเปนการคนหากลุมเสี่ยงเบาหวาน ใหมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมท่ีเหมาะสม ลดอุบัติการณ
ผูปวยเบาหวานรายใหม และคนพบผูปวยเบาหวานระยะเริ่มแรกใหเขาสูกระบวนการรักษาพยาบาลท่ีไดมาตรฐาน มีการติดตาม
ดูแลสุขภาพและการใชยาที่ถูกตอง เพื่อลดภาวะแทรกซอนจากโรค ทุพลภาพ และการเสียชีวิตจากเบาหวาน ทั้งนี้เปนการลด
คาใชจายดานสุขภาพของประเทศในการดูแลรักษาเบาหวานไดเปนอยางมาก 

วตัถุประสงคการวิจัย 

1. ประเมินการยอมรับการตรวจคัดกรองเบาหวานในประชากรกลุมเสี่ยง
2. อธิบายคุณลักษณะสวนบุคคลของประชากรกลุมเสี่ยง
3. ประเมินการรับรูเกี่ยวกับภาวะสุขภาพในประชากรกลุมเสี่ยง
4. หาความสัมพันธของการรับรูภาวะสุขภาวะสุขภาพกับการยอมรับการตรวจคัดกรองเบาหวานในประชากรกลุมเสี่ยง
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วิธีดําเนินการวิจัย 
การวิจัยในครั้งนี้เปนการศึกษาแบบภาคตัดขวาง (Cross - sectional Study) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อความสัมพันธ

ของการรับรูภาวะสุขภาพกับการยอมรับการตรวจคัดกรองเบาหวานในประชากรกลุมเสี่ยง 
ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ ประชากรในแขวงทุงสองหอง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร จํานวน 65,589 คน 

ในป พ.ศ. 2561 กลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้ คือ ประชากรกลุมเสี่ยงอายุ 15 ปขึ้นไป ที่อาศัยอยูในแขวงทุงสองหอง 
กรุงเทพมหานคร การคํานวณกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยในครั้งนี้ ใชสูตรในการคํานวณของแดเนียล (Wayne W. Daniel: 1995) 
ไดขนาดกลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้ คือ 358 คน เพื่อปองกันความผิดพลาดในการเก็บขอมูลไมครบถวนสมบูรณ ผูวิจัยจึง
เพิ่มจํานวนตัวอยางอีก 10% เทากับ 36 คน รวมขนาดตัวอยางที่เก็บขอมูลทั้งหมด 394 คน การสุมตัวอยาง ดวยวิธีการสุม
แบบสะดวก (Convenience Sampling) เก็บขอมูลจากประชากรกลุมเสี่ยงที่มีอายุ 15 ปขึ้นไป แขวงทุงสองหอง 
กรุงเทพมหานคร ที่ไมถูกวินิจฉัยเปนเบาหวาน ไมมีปญหาทางการสื่อสาร สามารถอานออกเขียนได 

เครื่องมือที่ใชในการทําวิจัยครั้งนี้เปนแบบสอบถามดวยตนเอง ซึ่งสรางขึ้นจากการคนควาขอมูล วิเคราะหเอกสาร 
และทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของ โดยแบงออกเปน 3 สวน ดังนี ้

สวนท่ี 1 คุณลักษณะสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ สถานภาพสมรส วุฒิการศึกษา รายได อาชีพ สถานะสุขภาพ 
โรคประจําตัว และประสบการณในการเขารับบริการสุขภาพ เปนขอคําถามแบบเลือกตอบและเติมลงในชองวาง จํานวน 10 ขอ 

สวนที่ 2 การรับรู เกี่ยวกับภาวะสุขภาพ ประกอบดวย 4 ดาน ไดแก การรับรูโอกาสเสี่ยงตอการเกิด
โรคเบาหวาน การรับรูความรุนแรงของการเกิดโรคเบาหวาน การรับรูประโยชนของพฤติกรรมปองกันโรคเบาหวาน และ
การรับรูอุปสรรคของพฤติกรรมปองกันโรคเบาหวาน ลักษณะคําตอบของแบบสอบถามเปนมาตราสวนการประมาณคา 
(Rating Scale) โดยผูตอบเลือก 5 ระดับ เกณฑการใหคะแนน คือ ระดับการรับรู มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 
ใหคะแนนเปน 5, 4, 3, 2 และ 1 คะแนน ตามลําดับ จํานวน 19 ขอ ลักษณะคําตอบของแบบสอบถามเปนมาตราสวน
การประมาณคา (Rating Scale) โดยผูตอบเลือก 5 ระดับ เกณฑการใหคะแนน คือ ระดับการรับรู มากท่ีสุด มาก ปานกลาง 
นอย นอยที่สุด ใหคะแนนเปน 5, 4, 3, 2 และ 1 คะแนน ตามลําดับ เกณฑการแบงกลุมคะแนน ≥ 80% แสดงวาการรับรูอยูใน
ระดับดี 60-79% อยูในระดับปานกลาง และ < 60% อยูในระดับตองปรับปรุง 

สวนที่ 3 การยอมรับการตรวจคัดกรองเบาหวาน ประกอบดวยขอคําถาม จํานวน 1 ขอ เปนขอคําถามแบบ
เลือกตอบ 2 ทางเลือก คือ ยินยอม และไมยินยอม 

การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา (Content Validity) 
และความเที่ยง (Reliability) โดยใชสูตรสัมประสิทธ์ิอัลฟาของ Cronbach (Cronbach and Lee J.: 1951) ซึ่งคาที่ตองการ
คือ ตั้งแต 0.7 ขึ้นไป ในการศึกษาคร้ังนี้คาความเช่ือมั่นคํานวณ Alpha Coefficient โดยรวม เทากับ 0.88 ซึ่งถือวายอมรับ
ความเชื่อม่ันของแบบสอบถามได 

การเก็บรวบรวมขอมูล ทําการเก็บขอมูลระหวางเดือนกันยายน - ตุลาคม พ.ศ. 2562 โดยสงแบบสอบถามใหกับ
อาสาสมัครสาธารณสุข (อสส.) พรอมทั้งเอกสารช้ีแจง หนังสือยินยอมในการเขารวมการวิจัยสง และหนังสือยินยอมตนใหทํา
การวิจยัในกรณีที่ผูเขารวมการวิจัยยังไมบรรลุนิติภาวะอายุนอยกวา 18 ป ใชระยะเวลาในการเก็บแบบสอบถามภายใน 1 เดือน 

การวิเคราะหขอมูลโดยขอมูลคาสถิติเชิงพรรณนา โดยแจกแจงเชิงปริมาณ ทดสอบหาการแจกแจง คาความถี่ คาต่ําสุด 
คาสูงสุด รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในการวิเคราะหขอมูลประกอบดวย คุณลักษณะสวนบุคคล การรับรู
เกี่ยวกับภาวะสุขภาพ และการยอมรับการตรวจคัดกรองเบาหวานในประชากรกลุมเสี่ยง แขวงทุงสองหอง กรุงเทพมหานคร 
ทั้งในภาพรวมและรายดาน สถิติเชิงอนุมาน ใชการวิเคราะหหาความสัมพันธคุณลักษณะสวนบุคคล การรับรูเกี่ยวกับภาวะ
สุขภาพ และการยอมรับการตรวจคัดกรองเบาหวานในประชากรกลุมเสี่ยง โดยใชคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน 
(Person’ s Product Moment Correlation Coefficient) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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การพิทักษสิทธิกลุมตัวอยาง ไดรับอนุมัติจริยธรรมการวิจัยในมนุษยจากคณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 
เพื่อขออนุญาตเก็บขอมูลในชุมชน ผูวิจัยสงแบบสอบถามใหกับอาสาสมัครสาธารณสุข (อสส.) พรอมทั้งเอกสารช้ีแจง หนังสือ
ยินยอมในการเขารวมการวิจัยสง และหนังสือยินยอมตนใหทําการวิจัยในกรณีที่ผูเขารวมการวิจัยยังไมบรรลุนิติภาวะอายุนอยกวา 
18 ป ซึ่งใชระยะเวลาในการเก็บแบบสอบถามภายใน 1 เดือน 

ผลการวิจัย 

กลุมตัวอยางเกินครึ่งเปนเพศหญิง รอยละ 52.8 มัธยฐานอายุ 42 ป กลุมตัวอยางมีอายุระหวาง 35-59 ป รอยละ 43.6 
กลุมตัวอยางเกินครึ่งหนึ่งมีสถานภาพสมรสเปนคู รอยละ 51.4 กลุมตัวอยางจบการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี/ปริญญาโทหรือ
เทียบเทา รอยละ 25.4 กลุมตัวอยางเกินครึ่งหน่ึงมีรายไดต่ํากวา 15,000 บาท/เดือน รอยละ 66 กลุมตัวอยางมีอาชีพรับจางท่ัวไป 
รอยละ 24.6 เกือบคร่ึงหน่ึงมีดัชนีมวลกาย (BMI) 25 กก./ม.2 ขึ้นไป หรืออวน รอยละ 43.4 กลุมตัวอยางสวนใหญมีความดันโลหิต
อยูในเกณฑปกติ คือนอยกวา 140/90 มม.ปรอท รอยละ 82.3 เกินครึ่งหน่ึงมีโรคประจําตัว รอยละ 54.4 กลุมตัวอยางเกินครึ่งหนึ่ง
ไมเคยรับบริการคัดกรองเบาหวาน รอยละ 55.2 ดังตารางที่ 1 

กลุมตัวอยางสวนใหญมีการยอมรับการตรวจคัดกรองเบาหวาน รอยละ 71.5 และไมยินยอม คิดเปนรอยละ 28.5 

ตารางที่ 1 จํานวน และรอยละของกลุมตัวอยาง จาํแนกตามคุณลักษณะสวนบุคคล 
ลักษณะสวนบุคคล จํานวน รอยละ 

เพศ 

ชาย 171 47.2 

หญิง 191 52.8 

อายุ(ป) 
ตํ่ากวา 30 86 23.7 

30-39 73 20.2 

40-49 71 19.6 

50-59 56 15.5 

60 ปข้ึนไป 76 21.0 

มัธยฐานอายุ 42 ป อายุตํ่าสุด 15 ป อายุสูงสุด 86 ป 
สถานภาพสมรส 

โสด 130 35.9 

คู 186 51.4 

หมาย/หยา/แยก 46 12.7 

ระดับการจบการศึกษาสูงสุด 

ไมไดเรียน/ประถมศึกษา 72 19.9 

มัธยมศึกษาตอนตน 74 20.4 

มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 90 24.9 

อนุปริญญา/ปวส. 34 9.4 

ปริญญาตรี/ปริญญาโทหรือเทียบเทา 92 25.4 

รายได (บาท/เดือน) 
ตํ่ากวา 15,000 239 66.0 

15,000-19,999 51 14.1 

20,000-24,999 34 9.4 

มากกวา 25,000 38 10.5 

อาชีพ 

ไมไดทํางาน 82 22.7 

รับจางทั่วไป 89 24.6 

พนักงานบริษัทเอกชน 75 20.7 

ธุรกิจสวนตัว /คาขาย 67 18.5 

ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ 49 13.5 
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ลักษณะสวนบุคคล จํานวน รอยละ 
สถานะสุขภาพ 

ดัชนีมวลกาย (BMI) 
 ปกติ (ตํ่ากวา 23 กก./ม.2) 135 37.3 

 น้ําหนักเกิน (23 – 24.99 กก/ม.2) 70 19.3 

 อวน (25 กก./ม.2 ข้ึนไป) 157 43.4 

ความดันโลหิต 

 นอยกวา 140/90 มม.ปรอท 298 82.3 

 140/90 มม.ปรอท ข้ึนไป 64 17.7 

โรคประจําตัว 

 ไมมี 165 45.6 

 มี 197 54.4 

การรับบริการคัดกรองเบาหวาน 

 ไมเคยคัดกรองเบาหวาน 200 55.2 

 เคยคัดกรองเบาหวาน 162 44.8 

 

จากการวิเคราะหโดยใชคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสันพบวา การรับรูโอกาสเสี่ยงตอการเกิดโรค การรับรู
ความรุนแรงของการเกิดโรค การรับรูประโยชนของพฤติกรรมปองกันโรค และการรับรูอุปสรรคของพฤติกรรมปองกันโรค 
มีความสัมพันธทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-value < .05) กับการยอมรับการตรวจคัดกรองเบาหวานอยูในระดับต่ํา 
โดยมีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธของเพียรสัน เทากบั .20, .11, .12, 0.12 ตามลําดับ ดังตารางที่ 2 

ตารางที่ 2 ความสัมพันธการรับรูเกี่ยวกับภาวะสุขภาพ กับการยอมรับการตรวจคัดกรองเบาหวานในประชากรกลุมเสี่ยง 
ตัวแปร r p-value 

การรับรูเกีย่วกับภาวะสขุภาพ 

 การรับรูโอกาสเส่ียงตอการเกิดโรค .20* <.01 

 การรับรูความรุนแรงของการเกิดโรค .11* .04 

 การรับรูประโยชนของพฤติกรรมปองกนัโรค .12* .03 

 การรับรูอุปสรรคของพฤติกรรมปองกันโรค .12* .02 
* p-value < .05 

 

อภิปรายผล 
การวิเคราะหปจจัยดานการรับรูเก่ียวกับภาวะสุขภาพ พบวา การรับรูโอกาสเสี่ยงตอการเกิดโรคเบาหวานของ

ประชากรกลุมเสี่ยง มีความสัมพันธทางบวกกับการยอมรับการตรวจคัดกรองเบาหวานอยูในระดับต่ํา โดยมีคาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธของเพียรสัน เทากับ .20 ตามลําดับ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-value < .001) การรับรูความรุนแรงของการเกิดโรค
ของประชากรกลุมเสี่ยง การรับรูประโยชนของพฤติกรรมปองกันโรค และการรับรูอุปสรรคของพฤติกรรมปองกันโรค 
มีความสัมพันธทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-value < .05) กับการยอมรับการตรวจคัดกรองเบาหวานอยูในระดับต่ํา
เชนเดียวกัน โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน เทากับ .11, .12, .12 ตามลําดับ จะเห็นไดวาการรับรูเกี่ยวกับ
ภาวะสุขภาพมีความสัมพันธกับการยอมรับการตรวจคัดกรองเบาหวานไมสูง อาจเนื่องมาจากขอคําถามไมไดทดสอบ
ความเท่ียงตรงตามโครงสราง (Construct validity) ผูตอบแบบสอบถามไมมีความรูในเร่ืองเบาหวาน ซึ่งการวิจัยคร้ังตอไป
ควรวัดความรูของประชากรกลุมเสี่ยง อาจทําใหความสัมพันธกับการรับรูเกี่ยวกับภาวะสุขภาพเพิ่มขึ้นได สอดคลองกับ
การศึกษาปจจัยที่มคีวามสัมพันธกับการเขาถึงบริการสุขภาพตามการรับรูของคนพิการในตําบลขามทะเลสอ อําเภอขามทะเลสอ 
จังหวัดนครราชสีมา (นภัคสรณ มีสูงเนิน: 2554) เชนเดียวกับการศึกษาอิทธิพลในการตรวจคัดกรองเบาหวานในสถานบริการ
ระดับปฐมภูมิ (Helen Eborall et al.: 2012) ขณะที่ผูใชบริการไมยินยอมเขารับการตรวจคัดกรองเบาหวานจะขาดการรับรู
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ถึงความรุนแรงของโรคเบาหวาน สวนการศึกษาของ Rasha Khatib (Rasha Khatib et al.: 2014) พบวา ปจจัยการรับรูอุปสรรค 
การช้ีนําการปฏิบัติงาน ถูกอางถึงเปนอุปสรรคตอการเชื่อมโยงกับพฤติกรรมในการดูแลความดันโลหิตสูง สอดคลองกับ
การศึกษาการตรวจหาระยะกอนเปนเบาหวานและเบาหวานชนิดที่ 2 ในสํานักงานทันตกรรม (William H. Herman et al.: 2015) 
พบวา ทัศนคติที่มีตอการยอมรับและการรับรูถึงอุปสรรคในการตรวจคัดกรอง เปนเง่ือนไขสําคัญหรือคอนขางสําคัญสําหรับ
ทันตแพทยที่จะทําการตรวจคัดกรองโรคเบาหวาน นอกจากน้ีการศึกษาการยอมรับวัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญของหญิงตั้งครรภ
ที่มารับบริการในคลินิกฝากครรภ โรงพยาบาลศิริราช (ธวัช บุญนวม และคณะ: 2561) พบวา หญิงตั้งครรภที่มีการรับรู
อุปสรรคของการไปฉีดวัคซีนฯ ในระดับนอยมีโอกาสท่ีจะยอมรับวัคซีนมากกวาหญิงตั้งครรภที่มีการรับรูอุปสรรคของการไป
ฉีดวัคซีนฯ ในระดับมาก เชนเดียวกับการศึกษาการยอมรับวัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญตามฤดูกาลของบุคคลากรทาง
การแพทยในโรงพยาบาลระดับตติยภูมิแหงหนึ่ง กรุงเทพมหานคร (มนัสนันท ธนวิกรานตกูล และคณะ: 2558) พบวา การรับรู
อุปสรรคของการมารับวัคซีนไขหวัดใหญ มีความสัมพันธตอการยอมรับวัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญตามฤดูกาล นอกจากนี้
การศึกษาปจจัยทํานายการยอมรับวัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญตามฤดูกาลของผูสูงอายุ อําเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี 
(สมบูรณ ทวีลาภ: 2562) พบวา การรับรูอุปสรรคของการฉีดวัคซีน มีความสัมพันธในการทํานายการยอมรับวัคซีนปองกันโรค
ไขหวัดใหญ สอดคลองกับการศึกษาปจจัยทํานายพฤติกรรมการดูแลตนเองเพื่อปองกันโรคความดันโลหิตสูงของประชาชน
กลุมเสี่ยง (อมรรัตน ลือนาม และคณะ: 2562) พบวา การรับรูตออุปสรรคมีความสัมพันธเชิงบวกกับพฤติกรรมการดูแล
สุขภาพตนเองเพ่ือปองกันโรคความดันโลหิตสูงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับนัยสําคัญ .05 

ขอเสนอแนะ 

1. ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช

1.1 จากผลการศึกษา พบวา การรับรูโอกาสเสี่ยงตอการเกิดโรค มีความสัมพันธทางบวกกับยอมรับการตรวจ
คัดกรองเบาหวานมากที่สุด จึงมีขอเสนอแนะใหเจาหนาที่สาธารณสุข สรางความเขาใจและการรับรูโอกาสเสี่ยงตอการเกิด
โรคเบาหวานของประชากรกลุมเสี่ยง โดยสงเสริมการดูแลสุขภาพของตนเอง ดวยการบริโภคอาหารท่ีดีตอสุขภาพ และออกกําลังกาย
อยางสมํ่าเสมอ ควบคุมน้ําหนัก เสนรอบเอวไมใหเกินมาตรฐาน และสงเสริมใหกลุมเสี่ยงมีการตรวจสุขภาพเปนประจําทุกป 
เนนใหประชากรกลุมเสี่ยงเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ เพื่อลดการเกิดเบาหวานรายใหม 

1.2 จากผลการศึกษา พบวา การมีประวัติเคยไดรับบริการคัดกรองเบาหวาน มีความสัมพันธกับยอมรับการตรวจ
คัดกรองเบาหวาน จึงมีขอเสนอแนะใหเจาหนาที่สาธารณสุขรณรงคใหประชาชนที่ยังไมเคยเขารับบริการตรวจคัดกรองเบาหวาน
ไดเขาถึงบริการเพ่ิมมากขึ้น โดยดําเนินงานเชิงรุก สวนในผูที่เคยรับบริการแลวแนะนําใหตรวจคัดกรองเบาหวานเปนประจําทุกป 

2. ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป

2.1 ควรมีการศึกษาถึงปจจัยที่เปนสาเหตุทําใหประชาชนไมยอมรับบริการตรวจคัดกรองสุขภาพ เพื่อหา
แนวทางในการปรับปรุงบริการใหประชาชนยอมรับการตรวจคัดกรองสุขภาพเพ่ิมขึ้น และหาความสัมพันธระหวางปจจัย
สาเหตุกับภาวะสุขภาพหรือโรคตางๆ ที่พบในประชาชนแตละกลุมวัยตามบริบทของชุมชน รวมถึงรูปแบบการจัดบริการ
สุขภาพตางๆ ท่ีสามารถตอบสนองการเขาถึงบริการสุขภาพ 

2.2 ควรทําการวิจัยเชิงคุณภาพ เชน การสัมภาษณเชิงลึก จากกลุมตัวอยาง และกลุมผูนําชุมชน รวมถึงกลุมผูที่
เกี่ยวของในชุมชน เชน สมาคมผูสูงอายุ เพื่อใหไดขอมูลมากขึ้น ครบถวน และเจาะจงมากขึ้น โดยเฉพาะทางดานทัศนคติ 
และการรับรูของประชาชน ซึ่งเปนขอมูลเชิงลึกอาจสามารถอธิบายถึงปจจัยที่เช่ือมโยงกับการยอมรับการตรวจคัดกรอง
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เบาหวานไดดียิ่งขึ้น และศึกษาแบบยอนกลับ (Case Control Study) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการยอมรับการตรวจคัดกรอง
สุขภาพ โดยทําการศึกษากับประชาชนท่ียอมรับการตรวจคัดกรองเบาหวาน กับกลุมที่ไมยอมรับการตรวจคัดกรองเบาหวาน 
เพื่อคนหาปจจัยที่นําไปสูแนวทางการยอมรับบริการตรวจคัดกรองเบาหวานในประชาชนกลุมเสี่ยงเพิ่มขึ้น และติดตาม
ประเมินผล เพ่ือศึกษาการเปรียบเทียบระหวางกลุมประชาชนที่ยอมรับการตรวจคัดกรองเบาหวาน กับกลุมประชาชนท่ี
ไมยอมรับการตรวจคัดกรองเบาหวาน เพ่ือใหทราบผลกระทบตางๆ ท่ีเกิดขึ้นไดอยางแทจริงตอไป 
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