
J Nurs Sci   Vol.28  No.4  Suppl.  Oct- Dec  2010

  Journal of Nursing Science  (Supplement) 37

Corresponding author: S. Kimpee
E-mail: nsske@mahidol.ac.th

Kanokwan Boonsung  RN MNS 
Siriraj Hospital 
Bangkok, Thailand

Suvimol Kimpee  RN MEd 
Associate professor, Faculty of Nursing, 
Mahidol University
Bangkok, Thailand

Suporn Danaidutsadeekul  RN DNS
Assistant professor, Faculty of Nursing, 
Mahidol University
Bangkok, Thailand

Wiroon Boonnuch  MD
Associate professor, Faculty of Medicine 
Siriraj Hosital, Mahidol University
Bangkok, Thailand

*Master Thesis, Faculty of Graduate Studies, 
Mahidol University 
 Partially financially supported by Faculty of 
Medicine Siriraj Hosital, Mahidol University

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
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ควำมส�ำคัญของปัญหำ
 โรคมะเร็งล�าไส้ใหญ่และทวารหนักพบมากเป็น
อนัดบั 3 และอนัดบั 5 ในเพศชาย และเพศหญงิตามล�าดบั1 
จากรายงานสถติใินประเทศไทยปี พ.ศ. 2550 พบว่า โรค
มะเร็งล�าไส้ใหญ่และทวารหนกัเป็นสาเหตกุารตายอนัดบั 5 
ของโรคมะเรง็ท้ังหมด คดิเป็นอตัรา 2.7 ต่อประชากรแสน
คน2 ซึง่ถอืว่าเป็นชนดิของโรคมะเรง็ทีม่อีตัราการตายสงู ทัง้นี้
เนื่องจากผู้ป่วยโรคมะเร็งล�าไส้ใหญ่และทวารหนักมาพบ
แพทย์เพือ่การตรวจวนิจิฉยัและรบัการรกัษาเป็นผูป่้วยทีอ่ยู่
ในระยะที ่3 และ 4 คดิเป็นร้อยละ 26.25 และ 23.75 ตาม
ล�าดบั ส�าหรบัผูป่้วยระยะที ่1 และ 2 พบเพยีงร้อยละ 7.25 
และ 9.15 เท่านัน้3 ในความเป็นจรงิแล้วโรคมะเรง็ล�าไส้ใหญ่
และทวารหนกัเป็นโรคมะเรง็ชนดิทีม่กีารด�าเนนิโรคค่อนข้าง
ช้า อาจใช้เวลา 5-15 ปีหรอืมากกว่านัน้ในการเปลีย่นเซลล์
ปกตจินกลายเป็นเซลล์มะเรง็4,5,6 รวมทัง้สามารถตรวจพบ
ได้ตัง้แต่ระยะต้น หากผูป่้วยรบีมาพบแพทย์เมือ่มอีาการผดิ
ปกติที่สังเกตได้ด้วยตนเอง เช่น การขับถ่ายอุจจาระที่
เปลีย่นแปลงไป ท้องอดื น�า้หนกัลด7 ท�าให้มโีอกาสในการ
รกัษาให้หายขาด มกีารพยากรณ์โรคด ีในทางกลบักนั ถ้าผู้
ป่วยมาพบแพทย์ในระยะหลงั โรคมกีารลกุลามแพร่กระจาย 
การพยากรณ์โรคไม่ด ีโอกาสในการรกัษายากขึน้ ต้องมกีาร
รกัษาเสริมหลากหลายวธิ ีย่อมมผีลให้เกดิอาการข้างเคยีงที่
ก่อความทุกข์ทรมานแก่ผูป่้วยมากขึน้ด้วย8,9

 จากการศึกษาวิจัย พบว่า เมื่อผู้ป่วยเกิดอาการ
ผดิปกตขิึน้ ผูป่้วยส่วนใหญ่จะรอดอูาการ10  ขาดความรูเ้รือ่ง
อาการเริ่มแรกของโรคมะเร็ง เชื่อว่าอาการที่เกิดขึ้นไม่
รนุแรงหายเองได้11 ผูป่้วยบางรายกลวัผลการวนิจิฉยัว่าเป็น
โรคมะเรง็ กลวัการรกัษาไม่หาย กลวัความทกุข์ทรมานจาก
โรค12,13,14 จึงท�าให้ผู้ป่วยมีการแสวงหาวิธีการรักษาต่างๆ 
ได้แก่ การซื้อยามารับประทานเอง ไม่ว่าจะเป็นยาแผน
ปัจจุบันจากร้านขายยา หรือหมอพื้นบ้าน หรือยาสมุนไพร
ต่างๆ ขณะที่มีผู้ป่วยร้อยละ 24 ไม่ได้รักษาด้วยวิธีใดๆ มี
เพยีงร้อยละ 12-24 ทีไ่ปพบแพทย์ทนัททีีม่อีาการผดิปกติ15 
จากผลการวิจัยข้างต้น จะเห็นว่า การรับรู้อาการผิดปกติ
ของผู้ป่วยที่ไม่ถูกต้อง ความไม่รู้เกี่ยวกับสัญญาณเตือนของ
โรคมะเร็ง และความกลัวต่อโรคที่เกิดขึ้น ท�าให้ผู้ป่วยเกิด
ความล่าช้าในการเข้ารบัการรกัษากบัแพทย์ด้วยวธิทีีถ่กูต้อง 
จึงส่งผลให้มีการลุกลามของโรคที่มากขึ้น ท�าให้อัตราการ
รอดชวีติน้อยลง  ดงันัน้ ในบทบาทพยาบาลผูป่้วยโรคมะเร็ง

ล�าไส้ใหญ่และทวารหนกั จงึต้องศกึษาให้มคีวามเข้าใจ และ
น�าผลการศึกษามาส่งเสริมผู้ป่วยโรคมะเร็งล�าไส้ใหญ่และ
ทวารหนักให้มีพฤติกรรมแสวงหาการรักษาที่ถูกต้องตั้งแต่
ระยะเริ่มแรกของโรค เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาอย่าง
รวดเรว็เหมาะสมทนัท่วงทใีนการหยดุยัง้การด�าเนนิของโรค 
เพิ่มโอกาสการหายขาด เพิ่มอัตราการรอดชีวิต และ
คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยที่ดีขึ้น 
 ในการศึกษาครั้งนี้  ผู ้วิจัยน�ากรอบแนวคิด
พฤติกรรมแสวงหาการรักษาของดราคัพและคณะ16 เป็น 
กรอบแนวคิดในการวิจัยครั้งน้ี ซึ่งตัวกระตุ้นที่ท�าให้เกิด
พฤตกิรรมแสวงหาการรกัษา ประกอบด้วย อาการเจบ็ป่วย 
(Symptoms) ซึง่บคุคลนัน้ต้องมกีารรบัรูอ้าการทีเ่กดิขึน้ว่า 
เป็นอาการทีม่คีวามส�าคญั มคีวามหมาย เป็นอาการผดิปกติ
ทีไ่ม่สามารถหายเองได้ เป็นภาวะคุกคามหรอืมคีวามรนุแรง 
บุคคลน้ันจึงจะเกิดการตัดสินใจเข้ารับการรักษาในโรง
พยาบาล นอกจากนี้ยังมีสิ่งกระตุ ้นภายใน (Internal 
stimuli/factors) ความคิด (Cognitive representation) 
และอารมณ์ (Emotional representation) เมื่อบุคคลนั้น
ได้รับสิ่งกระตุ้นดังที่ได้กล่าวมาแล้ว หลังจากน้ันจะเกิด
กระบวนการเผชิญปัญหา (Coping procedures) การ
ประเมินผลลัพธ์กับอาการผิดปกติที่เกิดข้ึน (Outcome 
appraisals) และน�าไปสู่พฤติกรรมแสวงหาการรักษาตาม
มา16  ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยสนใจที่ศึกษาถึงปัจจัยที่
มอี�านาจการท�านายพฤตกิรรมแสวงหาการรกัษาของผูป่้วย
โรคมะเร็งล�าไส้ใหญ่และทวารหนัก โดยมีปัจจัยที่เลือก
ศกึษา 3 ปัจจยั ปัจจยัที ่ 1 การรบัรูค้วามรนุแรงของอาการ
ผิดปกติในระยะต้นของโรคมะเร็งล�าไส้ใหญ่และทวารหนัก 
(Perceived seriousness of symptom) ซึ่งประยุกต์จาก
อาการเจ็บป่วย (Symptoms) เป็นตัวกระตุ้นต่อการเกิด
พฤติกรรมแสวงหาการรักษาตามกรอบแนวคิดของดราคัพ
และคณะ16  ปัจจัยที่ 2 คือ ความรู้เรื่องอาการผิดปกติใน
ระยะต ้นของโรคมะเร็ งล� า ไส ้ ใหญ ่และทวารหนัก           
(Knowledge of colorectal cancer) ซึ่งประยุกต์จาก
ตวัแปรทีเ่ป็นส่วนหน่ึงด้านความคิด (Cognitive representation) 
และปัจจยัที ่3 คอื ความกลวั (Fear related to symptoms) 
ซ่ึงประยุกต ์จากตัวแปรที่ เป ็นส ่วนหน่ึงด ้านอารมณ์      
(Emotional representation) จากการทบทวนเอกสารและ
งานวิจัยทีเ่กีย่วข้อง พบว่า ปัจจัยแต่ละตวัมผีลต่อพฤตกิรรม
แสวงหาการรักษาดังต่อไปนี้
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 การรับรู้อาการผิดปกติที่เกิดขึ้นว่ามีความรุนแรง 
เป็นปัจจัยที่ท�าให้ผู้ป่วยมาโรงพยาบาลทันทีภายในระยะ
เวลาไม่เกิน 1 เดือน การรับรู้ดังกล่าวมีผลให้ผู้ป่วยเกิด
พฤติกรรมแสวงหาการรักษาขึ้น13,17  
 ความรู้เรื่องอาการผิดปกติของโรคมะเร็ง ในการ
ศึกษาของชีคและออกเดน18 พบว่า ความรู้เกี่ยวกับอาการ
ผิดปกติที่เป็นสัญญาณเตือนของโรคมะเร็งมีความสัมพันธ์
กบัพฤตกิรรมแสวงหาการรกัษา กล่าวคอื ผูป่้วยทีม่คีะแนน
ความรูเ้กีย่วกบัอาการทีเ่ป็นสญัญาณเตอืนของโรคมะเรง็สงู 
มีระดับคะแนนพฤติกรรมแสวงหาการรักษาสูงด้วย และ   
นูเจอร์และคณะ12 ได้ศึกษาในกลุ ่มผู ้ป ่วยโรคมะเร็ง
ล�าไส้ใหญ่ พบว่า ความรู้และความถูกต้องของการตีความ
อาการ เป็นปัจจัยส�าคัญที่ท�าให้ผู้ป่วยพบอาการผิดปกติที่
เกิดขึ้น และน�าไปสู่พฤติกรรมแสวงหาการรักษา 
 ความกลวั จากการศกึษาของสมทิและคณะ14 ซึง่
ได้รวบรวมงานวิจัย พบว่า ความกลัวของผู้ป่วยโรคมะเร็ง
แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ  1) ความกลัวจากความยุ่งยาก
ต่างๆ ได้แก่ กลัวสิ้นเปลืองเวลา กลัวว่าบุคคลอื่นจะมองว่า
ตนเองมีปัญหาด้านจิตใจ  2) ความกลัวจากอาการของโรค
มะเร็ง ได้แก่ ความกลัวจากอาการที่รุนแรง ความกลัว
เนื่องจากมีอาการเจ็บปวดหรือเป็นโรคที่รักษาไม่หาย หรือ
เคยมปีระสบการณ์ท่ีท�าให้รูส้กึไม่ดีกับโรคมะเรง็ กลวัการรกัษา 

วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย
 1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมแสวงหาการรักษาของ     
ผู้ป่วยมะเร็งล�าไส้ใหญ่และทวารหนัก
 2. เพือ่ศกึษาอ�านาจการท�านายของการรบัรูค้วาม
รุนแรงของอาการผิดปกติ ความกลัวเมื่อเกิดอาการผิดปกติ 
และความรูเ้รือ่งอาการผดิปกตขิองโรคมะเรง็ล�าไส้ใหญ่และ
ทวารหนักต่อพฤติกรรมแสวงหาการรักษาของผู้ป่วยมะเร็ง
ล�าไส้ใหญ่และทวารหนัก

สมมติฐำนกำรวิจัย 
 การรับรู้ความรนุแรงของอาการผดิปกต ิความกลวั
เมื่อเกิดอาการผิดปกติ และความรู้เรื่องอาการผิดปกติของ
โรคมะเร็งล�าไส้ใหญ่และทวารหนัก สามารถร่วมท�านาย
พฤตกิรรมแสวงหาการรกัษาของผูป่้วยมะเรง็ล�าไส้ใหญ่และ
ทวารหนัก

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย
 การวจิยัครัง้นีเ้ป็นการวจิยัเชงิท�านาย (Predictive 
research) 

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ผูป่้วยมะเรง็ล�าไส้ใหญ่และทวารหนกัทกุระยะของ
โรคทีม่ารบัการรกัษาทีแ่ผนกผูป่้วยนอกและแผนกผูป่้วยใน
ทางด้านศัลยศาสตร์และอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลรัฐแห่ง
หนึง่ในกรงุเทพมหานคร กลุม่ตวัอย่างจ�านวน 80 คน เกณฑ์
ที่ใช้ในการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ป่วยทราบผลการ
วินิจฉัยว่าเป็นโรคมะเร็งล�าไส้ใหญ่และทวารหนัก อยู่ใน
ระหว่างการรักษาไม่เกิน 6 เดือน ระดับความรู้สึกตัวดี 
สามารถให้ข้อมูลกับผู้วิจัยได้ และไม่ได้อยู่ในระยะวิกฤตที่
ต้องสังเกตอาการใกล้ชิด

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 ชดุที ่1 แบบสมัภาษณ์ข้อมลูส่วนบคุคลและข้อมลู
การเจบ็ป่วย เป็นแบบสมัภาษณ์ทีผู่ว้จิยัสร้างขึน้เอง ให้เลอืก
ตอบและเติมค�าตอบในช่องว่าง ส่วนที่ 1: ข้อมูลส่วนบุคคล 
จ�านวน 15 ข้อ ส่วนที่ 2: ข้อมูลการเจ็บป่วยโดยศึกษาจาก
เวชระเบียน จ�านวน 5 ข้อ ประกอบด้วย 1)การวินิจฉัยโรค 
2)ผลพยาธิวิทยาคลินิก 3)ระยะของโรคมะเร็งล�าไส้ใหญ่
และทวารหนักแบ่งตามระบบ TNM Classification,      
Primary Tumor (T) บอกถึง ลักษณะและการลุกลามของ 
primary tumor ประกอบด้วย T
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Regional Lymph Nodes (N) บอกถงึต่อมน�า้เหลอืงทีเ่ซลล์
มะเรง็ลกุลามเข้าถงึ ประกอบด้วย N
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Metastasis (M) บอกถึงการแพร่กระจายของเซลล์มะเร็ง
ไปยังอวัยวะอื่น ประกอบด้วย M

x
, M

0
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1
 4)ระยะของโรค

มะเรง็ล�าไส้ใหญ่และทวารหนกัแบ่งตาม Staging ระยะที ่1 
หมายถึง ระยะที่เซลล์มะเร็งอยู่เฉพาะบริเวณต้นก�าเนิด
ภายในอวัยวะหรือเนื้อเยื่อนั้น ยังไม่มีการลุกลาม ประกอบ
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ระยะที่ 4 หมายถึง ระยะที่เซลล์มะเร็งแพร่กระจายไป      
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สูอ่วยัวะอืน่ๆ ประกอบด้วย anyT anyN M
1
 5) วธีิการรกัษา

ที่ผู้ป่วยได้รับในปัจจุบัน
 ชุดที่ 2 แบบสัมภาษณ์พฤติกรรมแสวงหาการ
รกัษาของผูป่้วยมะเรง็ล�าไส้ใหญ่และทวารหนกั ผูว้จิยัสร้าง
ข้ึนโดยพัฒนาจากแนวคิดทางทฤษฎีและการทบทวน
วรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง เป็นแบบสมัภาษณ์ให้เลอืกตอบและ
เติมค�าตอบในช่องว่าง มี 4 ข้อค�าถาม ประกอบด้วยข้อ
ค�าถามเกี่ยวกับอาการผิดปกติในระยะต้นของโรคมะเร็ง
ล�าไส้ใหญ่และทวารหนัก และวิธีการต่างๆ ที่ผู้ป่วยเลือก
ปฏบิตัใินการรกัษาอาการผดิปกตใินระยะต้นของโรคมะเรง็
ล�าไส้ใหญ่และทวารหนัก นับตั้งแต่ที่ผู้ป่วยรับรู้ว่ามีอาการ
ผิดปกติของโรคมะเร็งล�าไส้ใหญ่และทวารหนักเกิดขึ้นครั้ง
แรก จนกระทั่งผู้ป่วยมาขอรับการรักษาจากแพทย์ครั้งแรก 
 ชุดที่ 3 แบบสัมภาษณ์การรับรู้ความรุนแรงของ
อาการผดิปกตใินระยะต้นของโรคมะเรง็ล�าไส้ใหญ่และทวาร
หนกั ผูว้จิยัพฒันาขึน้จากการทบทวนวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 
ให้เลอืกตอบเพือ่ยนืยนัระดบัความรนุแรงของอาการเริม่แรก
โรคมะเร็งล�าไส้ใหญ่และทวารหนัก 10 อาการ คือ 1) การ
ถ่ายอจุจาระมเีลอืดหรอืมกูปนเลอืด 2) การมเีลอืดออกทาง
ทวารหนัก 3) พฤติกรรมการขับถ่ายอุจจาระเปลี่ยนแปลง 
โดยมีอาการท้องผูกบ่อยครั้ง ท้องเสียบ่อยครั้ง ท้องผูกสลับ
ท้องเสีย 4) อุจจาระล�าเล็กลง 5) อาการปวดท้อง/ปวด
เกร็งภายในช่องท้อง 6) อาการปวดเบ่งอยากถ่ายอุจจาระ
ตลอดเวลา 7) อาการท้องอืด/แน่นท้องบ่อยครั้ง 8) การ
คล�าพบก้อนในท้อง 9) น�า้หนกัลด 10) อาการซีด ประกอบ
ด้วยข้อค�าถามทั้งหมด 14 ข้อค�าถาม ใช้มาตรวัดแบบ
ประมาณค่า (Rating Scale) แบ่งเป็น 4 ระดับ คือ ไม่มี
อาการ = 0 รุนแรงน้อย = 1 รุนแรงปานกลาง = 2 รุนแรง
มาก = 3 
 ชุดที่ 4 แบบสัมภาษณ์ความรู้เรื่องโรคมะเร็ง
ล�าไส้ใหญ่และทวารหนัก เป็นแบบสัมภาษณ์ที่ผู้วิจัยสร้าง
ขึ้นจากการทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวข้อง19,20,21 ประกอบ
ด้วย 2 ส่วน ส่วนที่ 1 ความรู้เรื่องปัจจัยเสี่ยงของการเกิด
โรคมะเร็งล�าไส้ใหญ่และทวารหนัก มี 12 ข้อค�าถาม ส่วน
ที ่2 ความรูเ้รือ่งอาการผดิปกตขิองโรคมะเรง็ล�าไส้ใหญ่และ
ทวารหนัก มี 14 ข้อค�าถาม ทั้ง 2 ส่วนเป็นแบบสัมภาษณ์
ให้เลือกตอบ แบ่งค่าคะแนนเป็น 2 ระดับ 1 หมายถึง ใช่ 
0 หมายถึง ไม่ใช่ 

 ชุดที่ 5 แบบสัมภาษณ์ความกลัวเมื่อเกิดอาการ
ผิดปกติในระยะต้นของโรคมะเร็งล�าไส้ใหญ่และทวารหนัก 
ผู้วิจัยสร้างขึ้นโดยพัฒนาจากกรอบทฤษฎีความรู้ที่มาจาก
การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง12,13,14 ให้เลือกตอบตาม
ความรู้สึกของผู้ป่วย ประกอบด้วย 10 ข้อค�าถาม คือ        
1) กลัวว่าอาการผิดปกติที่เกิดขึ้นจะไม่สามารถหายได้เอง 
2) กลัวว่าอาการผิดปกติที่เกิดขึ้นจะรักษาไม่ได้ 3) กลัวว่า
อาการผิดปกติที่ เกิดขึ้นจะเป็นอาการของโรคมะเร็ง        
4) กลัวว่าอาการผิดปกติที่เกิดขึ้นจะเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ 
5) กลัวว่าการต้องไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลจะท�าให้เสีย
เวลามาก 6) กลัวว่าอาการผิดปกติที่เกิดขึ้นจะต้องท�าให้
หยุดงาน 7) กลัวว่าอาการผิดปกติที่เกิดขึ้นอาจท�าให้ต้อง
เป็นภาระกับบุคคลในครอบครัว 8) กลัวว่าอาการผิดปกติ
ที่เกิดขึ้นอาจท�าให้ต้องสูญเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาสูง 9) 
กลัวว่าอาการผิดปกติที่เกิดขึ้นอาจสร้างความวิตกกังวลให้
กับครอบครัว และ 10) กลัวว่าอาการผิดปกติที่เกิดขึ้นจะ
มีผลต่อการต้องไปพบปะสังสรรค์กับบุคคลอื่น ใช้มาตรวัด
แบบประมาณค่า (Rating Scale) ม ี4 ระดบั คอื ไม่กลวั = 
0 กลัวเล็กน้อย = 1 กลัวปานกลาง = 2 กลัวมาก = 3 

 การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 
 1) การหาความตรงด้านเนือ้หา (Content Validity) 
ผูว้จิยัน�าแบบสมัภาษณ์ชดุที ่1-5 ไปให้ผูท้รงคณุวฒุทิีม่คีวาม
เชีย่วชาญ จ�านวน 5 ท่าน ตรวจสอบความตรงด้านเนื้อหา
และความเหมาะสมของภาษาทีใ่ช้ ผูว้จิยัปรบัปรงุแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ 2) การหาความเที่ยงของ
เครื่องมือ (Reliability) ผู้วิจัยน�าแบบสัมภาษณ์ ชุดที่ 3-5 
ไปใช้กบัผูป่้วยทีม่คุีณสมบตัเิช่นเดยีวกบักลุม่ตวัอย่างจ�านวน 
30 ราย แบบสัมภาษณ์ชุดที่ 3 และชุดที่ 5 น�าข้อมูลมา
ค�านวณค่าความสอดคล้องภายใน (Internal Consistency) 
โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาครอนบาค (Cronbach’s 
Alpha Coefficient) ได้ค่าเท่ากับ .82 และ .85 ตามล�าดับ 
แบบสัมภาษณ์ชุดที่ 4 ใช้สูตรคูเดอร์ริชาร์ดสัน 21       
(Kuder-Richardson 21) ได้ค่าเท่ากับ .94
 
 การพิทักษ์สิทธิ์กลุ่มตัวอย่าง 
 ได้รบัการรบัรองด้านจรยิธรรมการวจิยัในคนจาก
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 
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ตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน 2551 รหัสโครงการ 496 (2551) 
(EC3) ผู้วิจัยให้ข้อมูลเก่ียวกับโครงการวิจัยโดยละเอียด 
ครอบคลุม ด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย ไม่มีการปกปิดข้อมูลใดๆ 
ทีผู่ป่้วยต้องทราบ แจ้งวตัถปุระสงค์ ขัน้ตอน สิง่ทีผู่ป่้วยต้อง
ปฏิบัติ ประโยชน์ ความเสี่ยงและวิธีการแก้ไข การรักษา
ความลับ และการเสนอผลการวิจัย เมื่อผู้ป่วยลงชื่อยินยอม
เป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว ผู ้วิจัยจึงเริ่มด�าเนินการเก็บ
รวบรวมข้อมูล 

 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู ้วิจัยเข้าพบผู ้ป่วยที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่
ก�าหนด ชี้แจงวัตถุประสงค์ รายละเอียดและขั้นตอน 
ประโยชน์ของการวจิยั เมือ่ผูป่้วยยนิยอมด้วยความสมคัรใจ
และลงลายมอืชือ่ในหนงัสอืเจตนายนิยอมแล้ว ผูว้จิยัจงึเริม่
ด�าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ชุดที่ 1: ส่วนที่ 2 ผู้วิจัยเป็น
ผู้บันทึกข้อมูลจากเวชระเบียน และท�าการสัมภาษณ์ตาม
แบบสัมภาษณ์ทั้ง 5 ชุด ประมาณ 30-45 นาที 

 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลการเจ็บป่วย แจกแจง
ความถี่ ค�านวณร้อยละ ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard deviation) ข้อมลูพฤตกิรรมแสวงหา
การรักษา ค�านวณค่าต�่าสุด (Min.) ค่าสูงสุด (Max.) 
วิเคราะห์อ�านาจการท�านายของการรับรู้ความรุนแรงของ
อาการผิดปกติฯ ความกลัวเมื่อเกิดอาการผิดปกติฯ และ
ความรูเ้รือ่งอาการผดิปกตฯิต่อพฤตกิรรมแสวงหาการรกัษา
ของผู้ป่วยมะเร็งล�าไส้ใหญ่และทวารหนัก โดยใช้สถิติการ
วิเคราะห์ถดถอยโลจิสติค (Logistic regression analysis) 

ผลกำรวิจัย
 ข้อมลูส่วนบคุคล กลุม่ตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย 
(ร้อยละ 55.0) ช่วงอายุเฉลี่ยเท่ากับ 56 ปี (S.D. 11.2) 
สถานภาพสมรสคู่มากที่สุด (ร้อยละ 88.7) ภูมิล�าเนาและ
ทีอ่ยูปั่จจุบนัอยูใ่นภาคกลางและกรงุเทพมหานครใกล้เคียงกนั 
ระดับการศึกษาสูงสุด คือ ประถมศึกษามากที่สุด (ร้อยละ 
38.8) ส่วนใหญ่ไม่ได้ท�างาน (ร้อยละ 28.7) ใช้สิทธิเบิก
จ่ายตรง/ต้นสังกัดมากที่สุด (ร้อยละ 40.0) ส่วนใหญ่ไม่มี
โรคประจ�าตัว (ร้อยละ 51.2) กลุ่มตัวอย่างที่มีโรคประจ�า
ตัวพบโรคความดันโลหิตสูงมากที่สุด
 ข้อมลูการเจบ็ป่วย กลุม่ตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นโรค
มะเร็งทวารหนัก (ร้อยละ 61.3) ผลพยาธิวิทยาคลินิกเป็น 
Adenocarcinoma มากทีส่ดุ (ร้อยละ 68.8) ระยะของโรค
ตามระบบ TNM อยูใ่นระยะ T3 

ร้อยละ 62.5 (ก้อนมะเร็ง
ได้ลกุลามผ่านชัน้ของ Muscularis propria ไปถงึชัน้ subserosa 
หรอื nonperitonealized pericolic หรอื perirectal tissues) 
ระยะ N2 ร้อยละ 33.8 (มีการกระจายของเซลล์มะเร็งไป
ยังต่อมน�้าเหลืองเป็นจ�านวน 4 ต่อมขึ้นไป) และระยะ M0 
ร้อยละ 82.5 (ไม่มกีารกระจายของเซลล์มะเรง็ไปยงัอวยัวะอืน่) 
กลุ่มตัวอย่างมาพบแพทย์ครั้งแรกเมื่ออยู่ในระยะที่ 3 มาก
ที่สุด (Stage 3) ร้อยละ 57.5 
 พฤตกิรรมแสวงหาการรกัษา เมือ่มอีาการผดิปกติ
ในระยะต้นของโรคมะเร็งล�าไส้ใหญ่และทวารหนัก ผู้ป่วย
มะเร็งล�าไส้ใหญ่และทวารหนักส่วนใหญ่ไม่แสวงหาการ
รกัษา (ร้อยละ 58.8) มากกว่าแสวงหาการรกัษา (ร้อยละ 41.3) 
ในกลุ่มที่ไม่แสวงหาการรักษา พบว่า ผู้ป่วยมักรอสังเกต
อาการ/รอให้อาการหายไปเอง (ร้อยละ 87.2) ส่วนกลุ่มที่
แสวงหาการรักษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จะซือ้ยา
จากร้านขายยามารกัษาตนเอง (ร้อยละ 63.6) (ตารางที ่1) 

ตารางที่ 1 จ�านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ�าแนกตามพฤติกรรมแสวงหาการรักษา (n=80)

พฤติกรรมแสวงหาการรักษา จ�านวน ร้อยละ

ไม่แสวงหาการรักษา 47 58.8
     รอสังเกตอาการ/รอให้อาการหายไปเอง 41 87.2
     ปรึกษาบุคคลใกล้ชิด 6 12.8
แสวงหาการรักษา 33 41.3
     ซื้อยาจากร้านขายยารักษาตนเอง 21 63.6
     รับประทานยาแผนโบราณ/ยาพื้นบ้าน 11 33.3
     รับประทานยาจีน  1  3.0
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 การรับรู้ความรุนแรงของอาการผิดปกติในระยะ
ต้นของโรคมะเร็งล�าไส้ใหญ่และทวารหนัก พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างรบัรูค้วามรุนแรงของอาการผดิปกตอิยูใ่นระดบัปาน
กลางทกุอาการ (การคล�าพบก้อนในท้อง อาการปวดท้อง/
ปวดเกร็งภายในช่องท้อง การมีเลือดออกทางทวารหนัก 
อาการปวดเบ่งอยากถ่ายอุจจาระตลอดเวลา  อาการซีด 
อุจจาระล�าเล็กลง น�้าหนักลด) ยกเว้น พฤติกรรมการขับ
ถ่ายอุจจาระเปลี่ยนแปลง อาการท้องอืดบ่อยครั้ง และการ
ถ่ายอุจจาระมีเลือด/มูกเลือดปน รับรู้ความรุนแรงของ
อาการผิดปกติอยู่ในระดับน้อย
 ความกลัวเม่ือเกิดอาการผิดปกติในระยะต้นของ
โรคมะเร็งล�าไส้ใหญ่และทวารหนัก พบว่า กลุ่มตัวอย่างมี
ความกลัวระดับปานกลางทั้ง 10 ข้อค�าถาม ค่าเฉลี่ย
คะแนนความกลัวที่มากที่สุด คือ กลัวว่า อาการผิดปกติ
ที่เกิดขึ้นอาจท�าให้ต้องสูญเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาสูง   
รองลงมาคือ กลัวว ่าอาการผิดปกติที่ เกิดขึ้นจะเป็น
อันตรายถึงชีวิต และค่าเฉลี่ยคะแนนความกลัวที่น้อยที่สุด 
คือ กลัวว่าการต้องไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลจะท�าให้เสีย
เวลามาก 

 ความรู้เรื่องอาการผิดปกติในระยะต้นของโรค
มะเรง็ล�าไส้ใหญ่และทวารหนกั กลุม่ตวัอย่างมคีวามรูร้ะดบั
น้อยทั้งความรู ้เรื่องปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็ง
ล�าไส้ใหญ่และทวารหนัก และความรู้เรื่องอาการผิดปกติ
ของโรคมะเรง็ล�าไส้ใหญ่และทวารหนกั (ร้อยละ 87.5 และ
ร้อยละ 86.3) ความรูเ้รือ่งปัจจยัเสีย่งทีก่ลุม่ตวัอย่างตอบถกู
มากที่สุด คือ อายุมากกว่า 50 ปี ขึ้นไป (ร้อยละ 21.3) 
ตอบถูกน้อยที่สุด คือ การรับประทานอาหารที่มีแคลเซียม
น้อย (ร้อยละ 6.3) ในส่วนของความรู้เรื่องอาการผิดปกติ 
พบว่า อาการผิดปกติที่กลุ่มตัวอย่างตอบถูกมากที่สุด คือ 
ถ่ายอุจจาระมีเลือดปน (ร้อยละ 21.3) และอุจจาระล�าเล็ก
ลง (ร้อยละ 21.3) และอาการผิดปกติที่กลุ่มตัวอย่างตอบ
ถูกน้อยที่สุด คือ อาการแน่นท้องบ่อยครั้ง (ร้อยละ 8.8) 
 ความสามารถในการท�านายพฤติกรรมแสวงหา
การรักษา การรับรู้ความรุนแรงของอาการผิดปกติในระยะ
ต้นของโรคมะเร็งล�าไส้ใหญ่และทวารหนักสามารถท�านาย
พฤตกิรรมแสวงหาการรกัษาของผูป่้วยมะเรง็ล�าไส้ใหญ่และ
ทวารหนักได้ร้อยละ 11 อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 (ตารางที่ 2)

ตารางที ่2 ค่าสมัประสทิธ์ิโลจสิตคิของตวัแปรการรบัรูค้วามรนุแรงของอาการผดิปกตฯิ ความกลวัเมือ่เกดิอาการผดิปกตฯิ   
  ความรูเ้รือ่งอาการผดิปกตฯิ และพฤตกิรรมแสวงหาการรกัษาของผูป่้วยมะเรง็ล�าไส้ใหญ่และทวารหนกั (n=80) 

ตัวแปร B S.E. Wald p Exp.(B) 95%C.I.
การรับรู้  .106 .045 5.435 .020 1.112 1.017-1.215
ความกลัว -.011 .035  .091 .763  .989  .924-1.060
ความรู้  .011 .033  .105 .746 1.011  .948-1.077
Constant = -1.443 Nagelkerke R2 = .117 Overall Percentage = 65.0
การรับรู้  .098 .039 6.416 .011 1.103 1.022-1.193
Constant = -1.424 Nagelkerke R2 = .114 Overall Percentage = 63.8

กำรอภปิรำยผล   
 ความสามารถในการท�านายพฤติกรรมแสวงหา
การรักษา ผลการศึกษา พบว่า การรับรู้ความรุนแรงของ
อาการผดิปกตใินระยะต้นของโรคมะเรง็ล�าไส้ใหญ่และทวาร
หนกัสามารถท�านายพฤตกิรรมแสวงหาการรกัษาของผูป่้วย
มะเร็งล�าไส้ใหญ่และทวารหนักได้ร้อยละ 11 อย่างมีนัย
ส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (ตารางที่ 2) แสดงให้เห็นว่า 
การรับรู้ความรุนแรงของอาการผิดปกติในระยะต้นของโรค
มะเร็งล�าไส้ใหญ่และทวารหนกั มโีอกาสท�าให้เกดิพฤตกิรรม

แสวงหาการรักษา สามารถอธิบายโดยใช้กรอบแนวคิด     
ของดราคัพและคณะ16 ที่ได้กล่าวไว้ว่า สิ่งหนึ่งที่เป็นตัว
กระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมแสวงหาการรักษา คือ อาการเจ็บ
ป่วย (Symptoms) ซึ่งบุคคลนั้นต้องมีการรับรู้อาการเจ็บ
ป่วยที่เกิดข้ึนว่า เป็นอาการผิดปกติที่ไม่สามารถควบคุม
อาการได้ด้วยตนเอง เป็นภาวะคุกคาม หรือมีความรุนแรง 
บคุคลนัน้จงึจะเกดิพฤตกิรรมแสวงหาการรกัษา หากบคุคล
นั้นรับรู้อาการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นว่าไม่ส�าคัญ หรือไม่มีความ
หมาย (Perceived insignificant) บุคคลนั้นจะดูแลรักษา
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ตัวเอง (Self treatment) ไม่เกิดพฤติกรรมแสวงหาการ
รักษา22 ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาครั้งนี้ เช่นเดียวกับผล
การศกึษาของโอและพาร์ค17 และมทิเชลล์และคณะ23 ศกึษา
ในผู้ป่วยมะเร็ง ผู้ป่วยมะเร็งล�าไส้ใหญ่และทวารหนัก พบ
ว่า ปัจจยัทีม่ผีลต่อการแสวงหาการรกัษา คอื การรบัรูค้วาม
รุนแรงของอาการผิดปกติ 
 ผลจากการศึกษาครั้งนี้ สรุปได้ว่า การรับรู้ความ
รุนแรงของอาการผิดปกติในระยะต้นของโรคมะเร็ง
ล�าไส้ใหญ่และทวารหนกัสามารถท�านายพฤตกิรรมแสวงหา
การรักษาของผู้ป่วยมะเร็งล�าไส้ใหญ่และทวารหนัก ส่วน
ความกลัวเมื่อเกิดอาการผิดปกติในระยะต้นของโรคมะเร็ง
ล�าไส้ใหญ่และทวารหนกั และความรูเ้รือ่งอาการผดิปกตใิน
ระยะต้นของโรคมะเร็งล�าไส้ใหญ่และทวารหนักยังไม่
สามารถอธิบายได้จากการศึกษาครั้งนี้ ซ่ึงอาจเป็นผลจาก
ปัจจัยอื่นๆ ทีผู่ว้จิยัมไิด้น�ามาศกึษา ดังนัน้สมมตฐิานการวจิยั
ของการศกึษาคร้ังนีจ้งึได้รบัการสนบัสนนุบางส่วน

ข้อเสนอแนะ 
 ด้านการปฏิบัติการพยาบาล 1) พยาบาลรวมถึง
บคุลากรสขุภาพท่ีให้การดแูลผูป่้วยกลุม่นี ้ควรมกีารเผยแพร่
ข้อมลูความรูเ้รือ่งโรคมะเรง็ล�าไส้ใหญ่และทวารหนกัให้เป็น
ทีแ่พร่หลาย เนือ่งจากเป็นชนดิของโรคมะเรง็ทีม่อีบุตักิารณ์
การเกิดอยู่ใน 3-5 อันดับแรกของประเทศไทย โดยให้
ข้อมูลทั้งเรื่องปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคและอาการผิด
ปกติท่ีเป็นสญัญาณเตอืนของโรคมะเรง็ล�าไส้ใหญ่และทวาร
หนกัเพือ่ให้ประชาชนทัว่ไปมาตรวจวนิจิฉยัเพือ่การคดักรอง
ตัง้แต่ระยะเร่ิมแรก  2) พยาบาลควรมกีารรณรงค์ เผยแพร่ 
ให้ค�าแนะน�ากับประชาชนทั่วไปรวมถึงผู ้ป่วยกลุ ่มเสี่ยง
เรื่องการปฏิบัติตัวเมื่อมีอาการผิดปกติของโรคมะเร็ง
ล�าไส้ใหญ่และทวารหนัก โดยแนะน�าให้มารับการรักษา
หรือตรวจวินิจฉัยเพื่อการคัดกรองตั้งแต่ระยะเริ่มแรกใน
ขณะที่โรคมะเร็งยังไม่มีการลุกลาม ไม่ควรรอสังเกตอาการ
หรือรอให้อาการหายไปเอง หรือรักษาอาการผิดปกติด้วย
ตนเอง 
 ด้านการวิจัย ควรมีการศึกษาถึงปัญหาและ
อปุสรรคทีท่�าให้ผูป่้วยยงัไม่มาพบแพทย์ตัง้แต่ระยะเริม่แรก
ที่มีอาการผิดปกติ และระยะเวลาแสวงหาการรักษา 
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