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Perceived Susceptibility, Severity, Benefits 

and Barriers in Colorectal Cancer Screening 

via Colonoscopy among a High Risk 

Population: A Comparative Study*  

 

 

Abstract 

Purpose: To compare the perceived susceptibility of colorectal cancer  r isk and sever ity as well 

as the benefits and barriers related to screening colonoscopy in individuals with hereditary CRC or an age 

greater than 50 years between those who underwent and did not undergo screening colonoscopy 

at Songklanagarind Hospital.  

Design: Cross-sectional comparative study.  

Methods: Individuals with hereditary CRC or  an age greater  than 50 years (N = 165) recruited 

from Songkhla and nearby provinces were interviewed via telephone to assess their perceived susceptibility 

and perceived severity of CRC as well as the benefits of and barriers to screening colonoscopy using a set 

of questionnaires. Data were analyzed using descriptive statistics and Fisher’s exact test and rank sum test.  

Main findings: There were 97 individuals in the adherence to colonoscopy screening group 

(59%) and 68 in the non-adherence group (41%). No significant differences regarding perceived 

susceptibility and perceived risk were found between the study groups. However, perceptions concerning 

the benefits of and barriers to colonoscopy screening were significantly different between the groups.  

Individuals who underwent colonoscopy perceived greater benefits (p = .002) and less barriers (p < .001), 

compared to their counterparts who did not undergo the screening.  

Conclusion and recommendations: The perceptions of the benefits of and barriers to colonoscopy 

screening constituted adherence factors for undergoing this procedure. Therefore, it is recommended that 

medical personnel provide information highlighting the benefits of colonoscopy screening and assist     

minimizing the existing barriers to undergoing colonoscopy among high-risk populations. 
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บทคัดย่อ 
วัตถุประสงค์: เพื่อเปรียบเทียบการรับรู้โอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคและความรุนแรงของโรคมะเร็งล าไส้ใหญ่และไส้

ตรงทางพันธุกรรม รวมทั้งการรับรู้ประโยชน์และอุปสรรคของการเข้ารับการส่องกล้องล าไส้ใหญ่ ในผู้ที่มีความเสี่ยงต่อ
โรคมะเร็งล าไส้ใหญ่และไส้ตรงทางพันธุกรรม หรือในผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป ระหว่างกลุ่มผู้ที่มารับการส่องกล้องล าไส้ใหญ่
และไม่มาการส่องกล้องล าไส้ใหญ่ ณ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์  

รูปแบบการวิจัย: วิจัยเชิงเปรียบเทียบแบบตัดขวาง 
วิธีด าเนินการวิจัย: กลุ่มตัวอย่างจ านวน 165 คน เป็นผู้ที่มีความเสี่ยงต่อโรคมะเร็งล าไส้ใหญ่และไส้ตรงทาง

พันธุกรรมหรือผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป ซึ่งอยู่ในจังหวัดสงขลาและจังหวัดใกล้เคียง กลุ่มตัวอย่างได้รับการสัมภาษณ์ทาง
โทรศัพท์เพ่ือประเมินการรับรู้ความเสี่ยง ความรุนแรง ประโยชน์และอุปสรรคของการเข้ารับการส่องกล้องล าไส้ใหญ่ ตาม
แบบสอบถามการรับรู้โอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรค ความรุนแรงของโรคมะเร็งล าไส้ใหญ่และไส้ตรง ประโยชน์และอุปสรรคของ
การเข้ารับการส่องกล้องล าไส้ใหญ่ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา การทดสอบฟิชเชอร์ และสถิติการใช้ผลรวมอันดับ  

ผลการวิจัย: มีผู้ที่มาส่องกล้องตามนัดจ านวน 97 ราย (ร้อยละ 59) และผู้ที่ไม่มาส่องกล้องจ านวน 68 ราย (ร้อย
ละ 41) ทั้งสองกลุ่มไม่มีความแตกต่างในเรื่องการรับรู้โอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคและความรุนแรงของโรคมะเร็งล าไส้ใหญ่และ
ไส้ตรง แต่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติในการรับรู้ประโยชน์และอุปสรรคต่อการเข้ารับการส่องกล้องล าไส้ใหญ่ โดย
กลุ่มผู้ที่มารับการส่องกล้องล าไส้ใหญ่มีการรับรู้ประโยชน์ของการส่องกล้องล าไส้ใหญ่มากกว่าผู้ไม่มาส่องกล้อง ( p = .002) 
และมีการรับรู้อุปสรรคน้อยกว่าผู้ไม่มาส่องกล้องล าไส้ใหญ่ (p < .001) 

สรุปและข้อเสนอแนะ: การรับรู้ประโยชน์และมีการรับรู้อุปสรรคเป็นปัจจัยส าคัญต่อการตัดสินใจเข้ารับการส่อง
กล้องล าไส้ใหญ่ ดังนั้นบุคลากรทางการแพทย์ควรให้ความส าคัญอย่างมากในการให้ข้อมูลเก่ียวกับประโยชน์ของการเข้ารับการ
ส่องกล้องล าไส้ใหญ่ และช่วยเหลือเพ่ือลดอุปสรรคต่อการเข้ารับการส่องกล้องของผู้ที่มีความเสี่ยงสูง 

 
ค าส าคัญ: การส่องกล้องล าไส้ใหญ่ โรคมะเร็งล าไส้ใหญ่และไส้ตรง การรับรู้  

การรับรู้โอกาสเส่ียงต่อการเกิดโรค ความรุนแรง 

ประโยชน์และอุปสรรคของการส่องกล้องเพ่ือตรวจ

คัดกรองโรคมะ เ ร็งล า ไ ส้  และ ไ ส้ตรงในก ลุ่ม ท่ี มี

ความเส่ียง: การศึกษาเปรียบเทียบ* 
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