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Abstract
Purpose: To compare self care agency and quality of life in 
colorectal cancer patients using 2 month self - care nursing case 
management programs based on the Orem’s self care conceptual 
model (Orem,1991).  
Design:Quasi - Experimental One group pretest-posttest design.  
Methods: The data were collected from 20 colorectal cancer 
patients who had been undergoing surgery in Uthaithani general 
hospital.  Patients, self care agency and quality of life were assessed 
before they entered the program, and were reassessed after 2 
months. The assessment tools comprised of questionnaires 
regarding self care agency and the Functional Assessment 
Anorexia Cachexia Therapy questionnaire (FAACT Version 4), 
both were applied to assess quality of life. Data were collected from 
September 2006 to April 2008. All data were analyzed by 
frequency, percentage, paired t-test and Stepwise regression. 
Main findings: The results indicated that, after entering the 
program, colorectal cancer patients achieved a self care agency 
more than 70 %. The standard criteria increased from 25% to 80% 
of all colorectal cancer patients, and the majority of colorectal 
cancer patients had improved quality of life more than 70 % of 
standard criteria, an increase from 50% to 85%. The comparison of 
Self care agencies and quality of life in colorectal cancer patients by 
pre-post nursing case management program found that the mean 
of self care agency during the post- self care program had 
improved and the mean of the post SC program quality of life was 
statistically better than at the pre SC program QOL at p< .001 and 
p = .02, respectively. Finally, the self care agency of colorectal 
cancer patients could predict quality of life by having a 59.4 
percent statistically significant predictive power at (p < .001) 
Conclusionandrecommendations: A nursing case management 
program by advanced practice nurses could improve self care 
agencies and quality of life among colorectal cancer patients 
undergoing surgery. Therefore nurses should integrate a nursing 
case management program as a part of conventional care for 
hospitalized colorectal cancer patients.  
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โครงการพัฒนาศักยภาพการดูแลตนเองของผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ ใหญ่
และทวารหนักโดยใช้รูปแบบcasemanagement*
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บทคดัยอ่ 
วตัถปุระสงค:์ เพือ่เปรยีบเทยีบศกัยภาพในการดแูลตนเองและคณุภาพชวีติของ  
ผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักก่อนและหลังเข้าโปรแกรมพัฒนาศักยภาพ  
การดแูลตนเองโดยใชร้ปูแบบ case management และใชก้รอบแนวคดิการดแูล
ตนเองของโอเรม็ 
รปูแบบการวจิยั: การวจิยักึง่ทดลอง แบบกลุม่เดยีว วดักอ่นและหลงัเขา้โปรแกรม
พฒันาศกัยภาพการดแูลตนเองโดยใชร้ปูแบบ case management  
วธิดีำเนนิการวจิยั: กลุม่ตวัอยา่งเปน็ผูป้ว่ยมะเรง็ลำไส้ใหญแ่ละทวารหนกัทีม่ารบัการ
รกัษาทีห่อผูป้ว่ยศลัยกรรมชาย โรงพยาบาลอทุยัธาน ี ประเมนิความสามารถในการ
ดแูลตนเองและคณุภาพชวีติครัง้แรกกอ่นเขา้โปรแกรมพฒันาศกัยภาพในการดแูล
ตนเองและประเมนิอกีครัง้ระยะ 2 เดอืนหลงัเขา้โปรแกรมพฒันาศกัยภาพในการดแูล
ตนเอง เครือ่งมอืที่ใชเ้กบ็ขอ้มลูประกอบดว้ยแบบประเมนิศกัยภาพการดแูลตนเองของ
ผูป้ว่ย และแบบวดัคณุภาพชวีติของผูป้ว่ยมะเรง็ FAACT (Version 4) เกบ็ขอ้มลู
ระหวา่ง กนัยายน 2549 - เมษายน 2551 จำนวน 20 ราย วเิคราะหข์อ้มลูโดยใช้
แจกแจงความถี ่คำนวณคา่รอ้ยละ ทดสอบคา่ท ี(paired t-test) และวเิคราะหถ์ดถอย
พหแุบบขัน้ตอน 
ผลการวิจัย: พบว่าหลังเข้าโปรแกรมพัฒนาศักยภาพในการดูแลตนเองโดยใช ้ 
รูปแบบ case management ผู้ป่วยมีความสามารถในการดูแลตนเองมากกว่า  
รอ้ยละ 70 โดยเพิม่ขึน้จากรอ้ยละ 25 เปน็รอ้ยละ 80 และพบวา่ผูป้ว่ยมคีะแนน
คณุภาพชวีติเพิม่ขึน้เมือ่ผูป้ว่ยมาตดิตามการรกัษาครบ 3 เดอืน จำนวน 20 ราย 
โดยมคีะแนนคณุภาพชวีติมากกวา่รอ้ยละ 70 ซึง่เพิม่ขึน้จากรอ้ยละ 50 เปน็รอ้ยละ 
85 เมื่อเปรียบเทียบความสามารถในการดูแลตนเองและคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย
มะเร็งลำไส้ ใหญ่และทวารหนักก่อนและหลังเข้าโปรแกรมพัฒนาศักยภาพ  
ในการดูแลตนเองโดยใช้รูปแบบ case management พบว่าก่อนและหลังเข้า
โปรแกรมทั้งคะแนนความสามารถในการดูแลตนเองและคุณภาพชีวิตมีความ  
แตกตา่งกนัอยา่งมนียัสำคญัทางสถติ ิ(p< .001 และ p = .02 ตามลำดบั) นอกจาก
นี้ยังพบว่าความสามารถในการดูแลตนเองมีอำนาจการทำนายคุณภาพชีวิตของ  
ผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักได้ร้อยละ 59.4 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิต ิ  
(p< .001)  
สรุปและข้อเสนอแนะ: การพัฒนาศักยภาพการดูแลตนเองของผู้ป่วยมะเร็ง
ลำไส้ใหญแ่ละทวารหนกัโดยใชร้ปูแบบ case management ตามโปรแกรมทีจ่ดัให้
โดยพยาบาลสามารถพัฒนาศักยภาพการดูแลตนเองและคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย
มะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักให้ดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญดังนั้นจึงควรบูรณาการ
โปรแกรมการจัดการพยาบาลนี้ ไปใช้เป็นส่วนหนึ่งในการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง
ลำไส้ใหญแ่ละทวารหนกัทกุรายทีพ่กัรกัษาตวัในโรงพยาบาลตอ่ไป 
 
คำสำคญั: ศกัยภาพในการดแูลตนเอง การจดัการผูป้ว่ยเฉพาะกรณ ี คณุภาพชวีติ 
มะเรง็ลำไส้ใหญแ่ละทวารหนกั 
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