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Abstract
 Purpose: To investigate effects of continuing care program on quality of bowel 
preparation and anxiety in patients receiving ambulatory colonoscopy.
 Design: Quasi-experimental research design.
 Methods: The study sample consisted of 83 patients who had an appointment to 
undergo ambulatory colonoscopy at Siriraj Hospital. Forty-one were assigned into the 
control group, while 42 were assigned into the experimental group. The control group 
received routine care, whereas the experimental group received the continuing care 
program consisting of care on the day of making an appointment, care during the  
examination, and care before hospital discharge. Data were collected using personal data 
record form, cleanliness of bowel preparation record form, and numerical anxiety scale. 
Data were analyzed by using descriptive statistics, independent t-test and paired t-test.
 Main findings: The mean score of bowel preparation quality of the experimental 
group was higher than that of the control group, with statistical significance (p = .03). 
The mean score of anxiety of the experimental group obtained on the day before  
undergoing ambulatory colonoscopy was lower than that obtained on the day the  
appointment, with statistical significance (p = .02) but the control group was not  
significantly (p = .23). However, when comparing the mean scores of anxiety of patients 
between groups, it was found that there were no statistically significant differences on 
the day of making appointment (p = .94) and the day before undergoing ambulatory 
colonoscopy (p = .49).
 Conclusion and recommendations: Based on the study findings, it is  
recommended that the continuing care program can be used to increase the quality of 
bowel preparation in patients receiving ambulatory colonoscopy.
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ผลของโปรแกรมการดูแลต่อเนื่องต่อคุณภาพของ
การเตรียมลำาไส้ และความวิตกกังวลในผู้ที่เข้ารับการส่องกล้อง
ลำาไส้ใหญ่และทวารหนักแบบผู้ป่วยนอก*
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บทคัดย่อ
 วัตถุประสงค์: เพ่ือศึกษาผลของการใช้โปรแกรมการดูแลต่อเน่ืองต่อคุณภาพของการเตรียมลำาไส้	
และความวิตกกังวลในผู้ท่ีเข้ารับการส่องกล้องลำาไส้ใหญ่และทวารหนักแบบผู้ป่วยนอก
 รูปแบบการวิจัย: เป็นการวิจัยก่ึงทดลอง
 วิธีดำาเนินการวิจัย: กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ท่ีเข้ารับการนัดหมายเพ่ือทำาการส่องกล้องลำาไส้ใหญ่และทวาร
หนักแบบผู้ป่วยนอก	ณ	โรงพยาบาลศิริราช	 โดยแบ่งเป็นกลุ่มควบคุม	41	ราย	 ได้รับการดูแลตามปกติ	
และกลุ่มทดลอง	42	ราย	ได้รับโปรแกรมการดูแลต่อเน่ือง	ประกอบด้วยการดูแลในระยะวันมารับการนัด
หมาย	 ระยะเข้ารับการตรวจและระยะเตรียมการจำาหน่ายก่อนกลับบ้าน	 เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบ
บันทึกข้อมูลส่วนบุคคล	แบบบันทึกความสะอาดของการเตรียมลำาไส้และแบบประเมินความวิตกกังวล
แบบตัวเลข	วิเคราะห์ข้อมูล	โดยใช้สถิติ	paired	t-test,	Independent	t-test
 ผลการวิจัย: ค่าเฉล่ียของคุณภาพของการเตรียมลำาไส้ใหญ่ในกลุ่มทดลองมากกว่ากลุ่มควบคุมอย่าง
มีนัยสำาคัญทางสถิติ	 (p	 =	 .03)	 กลุ่มทดลองมีค่าเฉล่ียความวิตกกังวลในวันก่อนเข้ารับการส่องกล้อง 
น้อยกว่าวันมารับการนัดหมายอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ	(p	=	.02)	แต่ในกลุ่มควบคุม	ค่าเฉล่ียความวิตก
กังวลในวันก่อนเข้ารับการส่องกล้องลำาไส้ใหญ่และทวารหนักน้อยกว่าวันมารับการนัดหมายอย่างไม่มี 
นัยสำาคัญทางสถิติ	(p	=	.23)	อย่างไรก็ตามเม่ือเปรียบเทียบค่าเฉล่ียคะแนนความวิตกกังวลระหว่างกลุ่ม
ทดลองและกลุ่มควบคุมในวันมารับการนัดหมายและก่อนเข้ารับการส่องกล้อง	 กลุ่มตัวอย่างท้ัง	 2	 กลุ่ม	
พบว่าไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ	 ท้ังวันมารับการนัดหมาย	 (p	 =	 .94)	 และก่อน 
เข้ารับการส่องกล้อง	(p	=	.49)
 สรุปและข้อเสนอแนะ: สามารถนำาไปใช้เพ่ือเพ่ิมคุณภาพของการเตรียมลำาไส้ใหญ่ในผู้ท่ีเข้ารับ 
การส่องกล้องลำาไส้ใหญ่และทวารหนักแบบผู้ป่วยนอกได้
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