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Abstract:
Purpose: To investigate treatment seeking behavior of colorectal cancer 
patients and to determine the predictive power of perceived seriousness of 
symptoms of colorectal cancer, fear related to symptoms of colorectal 
cancer, and knowledge of colorectal cancer to predict treatment seeking 
behavior of colorectal cancer patients.
Design: Predictive research
Methods: The sample consisted of 80 colorectal cancer patients at every 
stage of the disease who sought treatment at the outpatient department 
and the surgical medical department of government hospitals. Data 
were collected by a socio-demographic and medical history questionnaire, 
treatment seeking behavior of colorectal cancer patient questionnaire, 
perceived seriousness of colorectal cancer symptom scale, knowledge 
of colorectal cancer questionnaire and colorectal cancer symptom fear 
scale between October 2008 and February 2009. Percentage, mean, and 
standard deviation, as well as logistic regression analysis were used in 
data analysis.
Main findings: The findings revealed that the number of participants 
who did not have treatment seeking behavior (58.8%) was larger than 
that of the subjects who had treatment seeking behavior (41.3%). As 
for the former, they waited and observed the symptoms, hoping that 
the symptoms would disappear by themselves (87.2%).  On the other 
hands, the largest group of subjects who had treatment seeking behavior 
used self-prescribed medications to treat their symptoms (63.6%).   
According to the study findings, perceived seriousness of signs and 
symptoms of colorectal cancer predict treatment seeking behaviors 
(11%) of colorectal cancer patients with statistical significance (p < .05).
Conclusion and recommendations: When patients perceived                 
increased seriousness of the abnormal symptoms, they were more 
likely to have treatment seeking behavior. Nurses should disseminate 
knowledge and advice among the general public as well as the risk 
groups when patients experience abnormal signs and symptoms of 
colorectal cancer by seeking diagnosis and treatment from a physician 
before the cancer spreads.
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บทคัดย่อ
วตัถปุระสงค์: เพือ่ศึกษาพฤตกิรรมแสวงหาการรกัษา และความสามารถ
ในการร่วมท�านายของการรบัรูค้วามรนุแรงของอาการผดิปกต ิ ความกลวั
เมื่อเกิดอาการผิดปกติ และความรู้เรื่องอาการผิดปกติของโรคมะเร็ง
ล�าไส้ใหญ่และทวารหนกัต่อพฤตกิรรมแสวงหาการรกัษาของผูป่้วยมะเรง็
ล�าไส้ใหญ่และทวารหนัก
รปูแบบการวิจัย: การวิจัยเชงิท�านาย (Predictive research) 
วธิดี�าเนนิการวจิยั: กลุม่ประชากร คอื ผูป่้วยมะเรง็ล�าไส้ใหญ่และทวารหนกั
ทุกระยะของโรค ที่มารับบริการที่แผนกผู้ป่วยนอกและแผนกผู้ป่วยใน
ศลัยศาสตร์และอายรุศาสตร์ โรงพยาบาลรฐัแห่งหน่ึงในกรงุเทพมหานคร 
จ�านวน 80 คน เกบ็รวบรวมข้อมลูโดยใช้แบบสมัภาษณ์ทัง้หมด 5 ชดุ ได้แก่ 
ข้อมูลส่วนบคุคลและข้อมลูการเจบ็ป่วย พฤตกิรรมแสวงหาการรกัษาของผูป่้วย
มะเรง็ล�าไส้ใหญ่และทวารหนัก การรบัรูค้วามรนุแรงของอาการผดิปกตใิน
ระยะต้นของโรคมะเรง็ล�าไส้ใหญ่และทวารหนัก ความกลวัเมือ่เกดิอาการ
ผดิปกตใินระยะต้นของโรคมะเรง็ล�าไส้ใหญ่และทวารหนกั และความรูเ้รือ่ง
โรคมะเรง็ล�าไส้ใหญ่และทวารหนกั วเิคราะห์ข้อมลูโดยค�านวณร้อยละ ค่าเฉลีย่ 
ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.) และสถติถิดถอยโลจสิตคิ (Logistic regression 
analysis)
ผลการวจิยั: เมือ่มอีาการผดิปกตใินระยะต้นของโรคมะเรง็ล�าไส้ใหญ่และ
ทวารหนกั ผูป่้วยมะเรง็ล�าไส้ใหญ่และทวารหนกัส่วนใหญ่ไม่แสวงหาการ
รกัษา (ร้อยละ 58.8) มากกว่าแสวงหาการรกัษา (ร้อยละ 41.3) ในกลุม่
ทีไ่ม่แสวงหาการรกัษา พบว่า ผูป่้วยมกัรอสงัเกตอาการ/รอให้อาการหาย
ไปเอง (ร้อยละ 87.2) ส่วนกลุม่ทีแ่สวงหาการรกัษา พบว่า กลุม่ตวัอย่าง
ส่วนใหญ่จะซือ้ยาจากร้านขายยามารกัษาตนเอง (ร้อยละ 63.6) เมือ่
วเิคราะห์อ�านาจการท�านาย พบว่า การรบัรูค้วามรนุแรงของอาการผดิปกติ
ในระยะต้นของโรคมะเร็งล�าไส้ใหญ่และทวารหนักสามารถท�านาย
พฤตกิรรมแสวงหาการรกัษาของผูป่้วยมะเรง็ล�าไส้ใหญ่และทวารหนักได้
ร้อยละ 11 (p < .05)
สรปุและข้อเสนอแนะ: พยาบาลควรมกีารรณรงค์ เผยแพร่ ให้ค�าแนะน�า
กับประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิง่กลุม่เสีย่ง เมือ่มอีาการผดิปกตใินระยะต้น
ของโรคมะเรง็ล�าไส้ใหญ่และทวารหนกั แนะน�าให้มารบัการรกัษาหรอืตรวจ
วนิจิฉยัเพือ่การคดักรองตัง้แต่ระยะต้นในขณะทีโ่รคมะเรง็ยงัไม่มกีารลกุลาม

ค�าส�าคญั: ผูป่้วยมะเรง็ล�าไส้ใหญ่และทวารหนกั พฤตกิรรมแสวงหาการรกัษา 

ปัจจัยท�ำนำยพฤติกรรมแสวงหำกำรรักษำของผู้ป่วยมะเร็งล�ำไส้ใหญ่และ
ทวำรหนัก*
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