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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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การเตรียมลำาไส้ และความวิตกกังวลในผู้ที่เข้ารับการส่องกล้อง
ลำาไส้ใหญ่และทวารหนักแบบผู้ป่วยนอก*

ภัคภร เกตุสีสังข์1 อุษาวดี อัศดรวิเศษ, PhD1 วันเพ็ญ ภิญโญภาสกุล, PhD1 ธวัชชัย อัครวิพุธ, พ.บ.2

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

คำาสำาคัญ: การส่องกล้องใหญ่และทวารหนัก	การดูแลต่อเน่ือง	การเตรียมลำาไส้ใหญ่	ความวิตกกังวล
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ความสำาคัญของปัญหา

	 การส่องกล้องตรวจลำาไส้ใหญ่และทวารหนัก	

(colonoscopy)	 มีแนวโน้มสูงข้ึนอย่างต่อเน่ือง	

จากสถิติข้อมูลผู้ท่ีเข้ารับการส่องกล้องลำาไส้ใหญ่

และทวารหนัก	ณ	 ศูนย์ส่องกล้องระบบทางเดิน

อาหาร	วีกิจ	วีรานุวัตต์ิ	โรงพยาบาลศิริราช	พบว่า

ในช่วงระยะเวลา	7	ปีท่ีผ่านมา	มีจำานวนผู้ท่ีเข้ารับ

การส่องกล้องตรวจลำาไส้ใหญ่และทวารหนักเพ่ิมข้ึน	

2.68	เท่า	โดยสถิติล่าสุดในปี	2555	มีจำานวนผู้ป่วย

มารับการตรวจ	 5,362	 ราย1	 การส่องกล้องตรวจ

ลำาไส้ใหญ่และทวารหนักเป็นหัตถการท่ีใช้ในการ

ตรวจวินิจฉัยโรคท่ีมีความผิดปกติของลำาไส้ใหญ่

และทวารหนัก	เป็นอีกทางเลือกท่ีใช้ในการตรวจคัด

กรองโรคมะเร็งลำาไส้ใหญ่	 (colorectal	 cancer	

screening)	 ในกลุ่มประชากรท่ัวไป	 และเป็นการ

ตรวจชนิดเดียวท่ีช่วยในการเฝ้าระวัง	(surveillance)	

ในกลุ่มท่ีมีความเส่ียง	ซ่ึงเป็นท่ียอมรับท่ัวโลก	ในการ

ประเมินภาวะความผิดปกติของลำาไส้ใหญ่ท่ีมีความ

ไวและความจำาเพาะในการตรวจพบต่ิงเน้ือใน

ลำาไส้ใหญ่มากท่ีสุด	 แม้ว่าการส่องกล้องจะมี

ประสิทธิภาพในการตรวจพบมะเร็งและตรวจพบ

ต่ิงเน้ือชนิดอันตราย	 (ร้อยละ	88-98)	แต่ก็เป็นวิธี

การตรวจท่ีมีความเส่ียงในการตรวจและความยุ่ง

ยากในข้ันตอนของการเตรียมลำาไส้เพ่ือเข้ารับ 

การตรวจ	และมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง2,3

	 การเตรียมความพร้อมของผู้ท่ีเข้ารับการส่อง

กล้องลำาไส้ใหญ่และทวารหนักท่ีปลอดภัย	 และมี

ประสิทธิภาพจึงเป็นส่ิงสำาคัญ	 ผู้ท่ีเข้ารับการส่อง

กล้องจำาเป็นต้องได้รับการเตรียมท้ังทางด้าน

ร่างกายและจิตใจ	 โดยมีข้ันตอนของการเตรียม 

ผู้ป่วยคล้ายกับผู้ท่ีมารับการผ่าตัดท่ัวไป	 แต่เน้น

ความสำาคัญของการเตรียมลำาไส้	โดยพบว่าการส่อง

กล้องลำาใหญ่และทวารหนักท่ีมีประสิทธิภาพและ

ความปลอดภัย	 ส่วนหน่ึงข้ึนอยู่กับคุณภาพของ

การเตรียมความสะอาดของลำาไส้ใหญ่	 (bowel	

preparation)4	 โดยพบว่าผู้ท่ีมีการเตรียมลำาไส้ได้

สะอาดสามารถเข้าสู่กระบวนการตรวจได้เสร็จ

สมบูรณ์	 ร้อยละ	 67.5	 เม่ือเปรียบเทียบกับกลุ่ม 

ท่ีมีการเตรียมลำาไส้ได้ไม่สะอาด	 ซ่ึงจะเข้าสู่

กระบวนการตรวจได้เสร็จสมบูรณ์ได้เพียง	ร้อยละ	

36	(p	<	.01)	การเตรียมลำาไส้ท่ีสะอาดไม่เพียงพอ	

ทำาให้ในข้ันตอนของการตรวจจำาเป็นต้องมีการ

ชะล้างภายในลำาไส้ใหญ่	จึงมีความสัมพันธ์กับระยะ

เวลาท่ีใช้ในตรวจมากกว่าผู้ท่ีมีการเตรียมลำาไส้ใหญ่

ท่ีสะอาดเพียงพอ	มีผลต่อการกลับมาตรวจซำา้	และ

พบว่ามีอัตราความผิดพลาดในการตรวจพบต่ิงเน้ือ

ชนิดอันตราย	 (adenoma	miss	 rate)	 ได้สูงถึง	 

ร้อยละ	42	(p	<	.01)	นอกจากน้ียังส่งผลถึงต้นทุน

ค่าใช้จ่ายท่ีเพ่ิมมากข้ึน	 จากความจำาเป็นท่ีต้องรับ

การตรวจซำา้	 เน่ืองจากมีการเตรียมลำาไส้ท่ีสะอาด

ไม่เพียงพอ4-7	 นอกจากน้ีทางด้านจิตใจ	 พบว่า 

ผู้เข้ารับการส่องกล้องมีความวิตกกังวลเพ่ิมมากข้ึน	 

ร้อยละ	57	-	82.4	และเป็นไปอย่างต่อเน่ือง	ต้ังแต่

รับทราบความจำาเป็นในการเข้ารับการตรวจ	โดยมี

ระดับความวิตกกังวลมากท่ีสุดในวันท่ีมารับการ

ตรวจ	ความวิตกกังวลท่ีเกิดข้ึน	มีผลต่อความพร้อม

ในการเข้ารับการตรวจ	ทำาให้มีการใช้ยานอนหลับ

ท่ีเพ่ิมข้ึนในระหว่างการตรวจ	 และระยะเวลาการ

พักฟ้ืนภายหลังการตรวจท่ีเพ่ิมมากข้ึน	นอกจากน้ี

ภายหลังการตรวจระดับความวิตกกังวลยังคงเพ่ิม

ข้ึนได้	ร้อยละ	11	เม่ือผลของการตรวจผิดปกติ	และ

ร้อยละ	33	ยังคงมีความวิตกกังวล	ถึงแม้ว่าส่วนใหญ่

ผลการตรวจเป็นปกติ	 และไม่พบอาการแสดง 

ของความผิดปกติของลำาไส้	ส่วนกลุ่มผู้ป่วยท่ีปฏิเสธ

การเข้ารับการตรวจ	 ร้อยละ	 50	 มีสาเหตุหลักมา

จากความรู้สึกกลัวและความวิตกกังวลเก่ียวกับ
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กระบวนการตรวจ	ผลของความวิตกกังวลท่ีเกิดข้ึน	

ทำาให้ความสามารถในการรับรู้ข้อมูลของบุคคล 

ลดลง	 ส่งผลต่อกระบวนการเรียนรู้และการจดจำา	

ไม่สามารถจดจำาข้อมูลท่ีสำาคัญเก่ียวกับการปฏิบัติตน	

เม่ือกลับบ้านพบว่าผู้ป่วยยังมีข้อสงสัยและต้องการ

ข้อมูลหรือคำาแนะนำาเพ่ิมเติมในการดูแลตนเอง8-10 

ถึงแม้ว่าการเตรียมลำาไส้ใหญ่เป็นส่ิงสำาคัญต่อการ

เข้ารับการส่องกล้องลำาไส้ใหญ่และทวารหนัก	แต่ยัง

คงพบว่ายังมีการเตรียมลำาไส้ท่ีไม่สะอาด	 ซ่ึง

ประกอบด้วยหลายสาเหตุ	 รวมท้ังความวิตกกังวล

ท่ีส่งผลต่อการจดจำาข้อมูลในการปฏิบัติตน	จึงต้อง

มีการดูแลเพ่ือเตรียมความพร้อมในผู้ท่ีเข้ารับการ

ส่องกล้องลำาไส้ใหญ่และทวารหนักแบบผู้ป่วยนอก

ท่ีแนวโน้มว่ามีจำานวนมากข้ึนอย่างต่อเน่ือง	

	 จากการทบทวนวรรณกรรม	พบว่าผู้ป่วยท่ีเข้า

รับการรักษาแบบผู้ป่วยนอก	 ยังขาดการเตรียม

ความพร้อมและการให้ความรู้หรือข้อมูลอย่างเพียง

พอ11	 ซ่ึงควรเร่ิมการเตรียมความพร้อมต้ังแต่ระยะ

ก่อนเข้ารับการตรวจ	โดยมีการให้ความรู้หรือข้อมูล

ท่ีมีความเหมาะสมในการเตรียมความพร้อมของ 

ผู้ป่วย	 จากผลการศึกษาของ	 Liu	 และคณะ12  

พบว่าการให้ข้อมูลซำ้าและติดตามผู้ป่วยทาง

โทรศัพท์ในระยะก่อนการเข้ารับการส่องกล้อง

ลำาไส้ใหญ่และทวารหนัก	 มีผลต่อคุณภาพการ 

เตรียมลำาไส้ท่ีดีกว่า	 ใช้เวลาในการตรวจน้อยกว่า	

อัตราการพบต่ิงเน้ือมากกว่าในกลุ่มควบคุมอย่างมี

นัยสำาคัญ	(p	<	.01)	ในประเทศไทย	มีการศึกษาใน

กลุ่มผู้ป่วยท่ีได้รับการผ่าตัดก้อนบริเวณเต้านมแบบ

ผู้ป่วยนอก13	โดยนำากรอบแนวคิดของ	จูดิท	รอด์เดน	

และอลิสเบ็ท	 เทฟท์14	 เป็นรูปแบบการวางแผน

จำาหน่าย	 ท่ีมีเป้าหมายในการดูแลอย่างต่อเน่ือง	

ช่วยให้การเปล่ียนผ่านของระยะต่างๆ	ประสบความ

สำาเร็จ	 และในแต่ละระยะท่ีมีการเปล่ียนผ่าน	 

ความวิตกกังวล	หรือความเครียดมักจะเกิดข้ึน	ซ่ึง

มีความแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคลตามการรับรู้

และความเช่ือ	 รูปแบบการวางแผนจำาหน่าย	จะมี

การประเมินความต้องการของบุคคล	 เพ่ือให้การ

ดูแลตามช่วงเวลาท่ีเหมาะสม	ช่วยให้มีความเข้าใจ

และมีทักษะต่อการเผชิญกับเหตุการณ์น้ันๆ	ความ

วิตกกังวลหรือความเครียดจะลดลง	 โดยมีความ

เช่ือมโยงเป็นข้ันตอน	ประกอบด้วย	1)	การประเมิน	

2)	การสร้างแผนการจำาหน่ายผู้ป่วย	และ	3)	การ

ยืนยันการจำาหน่ายและปฏิบัติตามแผนจำาหน่าย	

ทำาให้มีความต่อเน่ืองจากโรงพยาบาลไปสู่บ้าน	หรือ

ส่ิงแวดล้อมใหม่ของผู้ป่วย	 ในปัจจุบันการวางแผน

จำาหน่ายจึงมักใช้คำาว่า	 การดูแลต่อเน่ือง14	 	 และ 

พบว่าในประเทศไทยยังไม่มีการนำาโปรแกรมการ

ดูแลต่อเน่ือง	มาพัฒนาในการดูแลในกลุ่มผู้ท่ีเข้ารับ

การส่องกล้องลำาไส้ใหญ่และทวารหนักท่ีมารับการ

รักษาแบบผู้ป่วยนอกอย่างเป็นรูปธรรม	 มีจำานวน 

ผู้ป่วยในกลุ่มน้ีเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ืองและการเตรียม

ตัวก่อนเข้ารับการส่องกล้องเป็นส่ิงสำาคัญ	แต่ยังไม่มี

กระบวนการดูแลท่ีเช่ือมโยงต่อเน่ืองต้ังแต่ผู้ป่วยมา

รับการนัดหมาย	การเตรียมลำาไส้ขณะอยู่บ้าน	จน

กระท่ังเข้ารับการส่องกล้องตรวจท่ีโรงพยาบาล	

	 ผู้วิจัยจึงสนใจการนำาโปรแกรมการดูแล 

ต่อเน่ืองมาประยุกต์ใช้ในการดูแลผู้ท่ีเข้ารับการส่อง

กล้องโดยประกอบด้วย	3	ข้ันตอน	1)	การประเมิน

ปัญหาและความต้องการ	 โดยใช้แบบประเมินการ

ดูแลอย่างต่อเน่ือง	 2)	 การสร้างแผนการจำาหน่าย	

โดยการนำาข้อมูลท่ีได้จากการประเมินในการให้

ข้อมูลหรือคำาปรึกษาในการเตรียมตัวเข้ารับการ 

ส่องกล้อง	 3)	 การยืนยันการปฏิบัติตามแผนการ

จำาหน่าย	 พร้อมใช้แบบบันทึกการติดตามทาง

โทรศัพท์	เพ่ือเพ่ิมคุณภาพของการเตรียมลำาไส้	และ

ลดความวิตกกังวลในผู้ท่ีเข้ารับการส่องกล้อง	นำาไป
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สู่การดูแลผู้ป่วยอย่างมีคุณภาพต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

	 1.	เพ่ือเปรียบเทียบคุณภาพของการเตรียม

ลำาไส้ใหญ่ในผู้ท่ีเข้ารับการส่องกล้องลำาไส้ใหญ่และ

ทวารหนัก	 ระหว่างกลุ่มท่ีได้รับโปรแกรมการดูแล

ต่อเน่ืองและกลุ่มท่ีได้รับการดูแลตามปกติ

	 2.	เพ่ือเปรียบเทียบระดับความวิตกกังวลใน 

ผู้ท่ีเข้ารับการส่องกล้องลำาไส้ใหญ่และทวารหนักใน

วันมารับการนัดหมายและก่อนเข้าห้องตรวจ	

ระหว่างกลุ่มท่ีได้รับโปรแกรมการดูแลต่อเน่ืองและ

กลุ่มท่ีได้รับการดูแลตามปกติ

สมมติฐานของการวิจัย

	 1.	ผู้ท่ีเข้ารับการส่องกล้องลำาไส้ใหญ่และทวาร

หนักท่ีได้รับโปรแกรมการดูแลต่อเน่ืองมีคุณภาพ

ของการเตรียมลำาไส้ใหญ่ดีกว่าผู้ท่ีได้รับการดูแล

ตามปกติ

	 2.	ผู้ท่ีเข้ารับการส่องกล้องลำาไส้ใหญ่และทวาร

หนักท่ีได้รับโปรแกรมการดูแลต่อเน่ืองมีระดับ

ความวิตกกังวลในวันมารับการนัดหมายและวัน

ก่อนเข้าห้องตรวจน้อยกว่าผู้ท่ีได้รับการดูแลตาม

ปกติ

วิธีดำาเนินการวิจัย

	 การศึกษาคร้ังน้ีเป็นงานวิจัยเชิงก่ึงทดลอง	

(quasi-experimental	design)

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

	 ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี	เป็นผู้ท่ีมารับ

การนัดเพ่ือทำาการส่องกล้องลำาไส้ใหญ่และ 

ทวารหนัก	 (colonoscopy)	 แบบผู้ป่วยนอก	 

เพศชายและหญิงท่ีมีอายุต้ังแต่	18	ปีข้ึนไป	ท่ีศูนย์

ส่องกล้องระบบทางเดินอาหารวีกิจ	 วีรานุวัตต์ิ	 

ณ	 โรงพยาบาลศิริราช	 เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบ

เฉพาะเจาะจง	 ตามเกณฑ์ท่ีได้กำาหนดไว้	 โดยเป็น 

ผู้เข้ารับการส่องกล้องลำาไส้ใหญ่และทวารหนัก 

คร้ังแรก	 ไม่มีภาวะกลืนลำาบากหรือไม่สามารถ 

รับประทานอาหารทางปากได้	 ไม่มีการอุดตันของ

ลำาไส้ใหญ่หรือสงสัยจากการวินิจฉัยโดยแพทย์	ไม่มี

ประวัติได้รับการผ่าตัดลำาไส้ใหญ่	 และสามารถ

ติดต่อทางโทรศัพท์ได้	 ได้ใช้เทคนิคการจับคู่	

(Matched	 pair)5	 ในเร่ืองระดับการศึกษา	 และ 

ชนิดของยาระบายของกลุ่มทดลองและกลุ่ม

ควบคุมไม่ให้แตกต่างกัน

	 ในงานวิจัยคร้ังน้ีได้ใช้งานวิจัยของ	 Liu	 และ

คณะ12	 ซ่ึงมีค่า	Effect	size	d	=	 .68	power	=	

85%	 และ	 α	 =	 .05	 ใช้ในการคำานวณได้ผู้ป่วย 

กลุ่มละ	 41	 ราย	 และเพ่ือป้องกันกลุ่มตัวอย่าง

สูญหาย	 จึงเพ่ิมขนาดตัวอย่างร้อยละ	 10	 ดังน้ัน	 

มีขนาดกลุ่มตัวอย่างท้ังหมด	92	ราย	จำาแนกเป็น 

กลุ่มทดลอง	46	ราย	และกลุ่มควบคุม	46	ราย	มี

กลุ่มตัวอย่างสูญหายในระหว่างการวิจัยเน่ืองจาก

ไม่มาตรวจตามนัด	กลุ่มควบคุม	5	ราย	และกลุ่ม

ทดลอง	4	ราย	จึงเหลือกลุ่มควบคุม	41	ราย	และ

กลุ่มทดลอง	42	ราย

 เคร่ืองมือการวิจัย

	 1.	เคร่ืองมือท่ีใช้ในการทดลอง	ได้แก่

	 	 1.1	โปรแกรมการดูแลต่อเน่ืองในผู้ท่ีเข้ารับ

การส่องกล้องลำาไส้ใหญ่และทวารหนักแบบผู้ป่วย

นอก	ตามกรอบแนวคิดของ	 จูดิท	 รอด์เดน	 และ 

อลิสเบ็ท	 เทฟท์15	 ในระยะต่างๆ	ได้แก่	ระยะท่ี	1	

วันมารับการนัดหมายการส่องกล้องลำาไส้ใหญ่และ

ทวารหนัก	ระยะท่ี	2	การเตรียมลำาไส้ขณะอยู่บ้าน	

และระยะท่ี	 3	 วันเข้ารับการส่องกล้องตรวจท่ี 

โรงพยาบาล	โปรแกรมการดูแลต่อเน่ือง	ประกอบ

ด้วย	 1)	 แบบประเมินการดูแลอย่างต่อเน่ือง	 
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เป็นแบบสัมภาษณ์ท่ีผู้วิจัยสร้างข้ึนจากการทบทวน

วรรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง	ซ่ึงมีความสอดคล้องในการ

ดูแลอย่างต่อเน่ือง	 2)	 แบบบันทึกการติดตามทาง

โทรศัพท์	 เป็นการกระตุ้นเตือนให้ปฏิบัติตาม 

คำาแนะนำาของการเตรียมความสะอาดของลำาไส้	 

รวมท้ังประเมินปัญหาและอุปสรรค	ท้ังในช่วง	2	วัน	

และ	 1	 วันก่อนเข้ารับการตรวจ	 เพ่ือให้สามารถ

ปฏิบัติได้ถูกต้องและคลายความวิตกกังวล

	 	 1.2	แผ่นพลิกสำาหรับการให้คำาแนะนำา

สำาหรับผู้ท่ีเข้ารับการส่องกล้องลำาไส้ใหญ่และ 

ทวารหนัก	 ประกอบด้วยลักษณะของหัตถการท่ี 

ได้รับ	ความจำาเป็นและกระบวนการของการเตรียม

ลำาไส้เพ่ือเข้ารับการตรวจในเร่ืองการรับประทาน

อาหาร	 ยาระบาย	 ข้ันตอนในการเข้ารับการตรวจ	

ภาวะแทรกซ้อนท่ีเกิดข้ึนได้และการปฏิบัติตัว 

ภายหลังการตรวจ	

	 	 1.3	คู่มือการให้คำาแนะนำาสำาหรับผู้ท่ีเข้า 

รับการส่องกล้องลำาไ ส้ใหญ่และทวารหนัก	 

โดยประยุกต์จากคู่มือการปฏิบัติตัวสำาหรับผู้เข้ารับ

การตรวจลำาไส้ใหญ่และทวารหนัก	ฉบับปรับปรุงปี	

2545	 โรงพยาบาลศิริราช	 ร่วมกับการทบทวน

วรรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง

	 2.	เคร่ืองมือท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมูล	ได้แก่

	 	 2.1	แบบบันทึกข้อมูลส่วนบุคคล	เป็นส่วนท่ี

ผู้วิจัยบันทึกจากการสัมภาษณ์และเวชระเบียน	

แบบบันทึกข้อมูลท่ัวไป	ได้แก่	อายุ	เพศ	ระดับการ

ศึกษา	 อาชีพ	 และแบบบันทึกข้อมูลการเจ็บป่วย

และการรักษา	ได้แก่	การวินิจฉัยโรค/ข้อบ่งช้ีในการ

ทำาหัตถการ	 ประวัติการผ่าตัด	 การได้รับข้อมูล 

เก่ียวกับการส่องกล้องตรวจลำาไส้ใหญ่	และยาระบาย

	 	 2.2	แบบบันทึกความสะอาดของการเตรียม

ลำาไส้ใหญ่	 โดยใช้แบบวัด	 the	 Boston	 Bowel	

Preparation	 Scale	 (BBPS)	 เป็นเคร่ืองมือ

มาตรฐานสากล	ท่ีมีภาพแสดงของความสะอาดของ

การเตรียมลำาไส้	 โดยให้คะแนนในแต่ละภาพ	

ประกอบด้วยการวัด	3	ตำาแหน่ง	(LC:	Left	Colon,	

TC:	 Transverse	 Colon,	 RC:	 Right	 Colon)	 

เม่ือนำาคะแนนทุกส่วนมารวมกัน	คำาตอบของระดับ

ความสะอาดของลำาไส้ท่ีได้เป็นแบบมาตราประมาณ

ค่า	 (rating	 scale)	 ซ่ึงมีคะแนนเต็ม	 9	 คะแนน	 

โดย	คะแนน	8–9	หมายถึง	 เตรียมลำาไส้สะอาดดี

ท่ีสุด	คะแนน	6-7	หมายถึง	เตรียมลำาไส้สะอาดดี	

คะแนน	 3-5	 หมายถึง	 เตรียมลำาไส้ไม่สะอาด	

คะแนน	0-2	หมายถึง	 เตรียมลำาไส้ไม่เพียงพอต่อ

การตรวจ16

	 	 2.3	แบบประเมินความวิตกกังวลด้วยตัวเลข	

โดยใช้มาตรวัดความวิตกกังวลแบบตัวเลข	(anxiety	

numeric	 rating	scale)	 มีลักษณะเป็นเส้นตรงท่ีมี

ความยาว	10	เซนติเมตร	ตำาแหน่งปลายซ้ายสุดเร่ิม

จากระดับคะแนน	เท่ากับ	0	คือ	ความรู้สึกไม่มีความ

วิตกกังวล	 และขวาสุดมีความวิตกกังวลมากท่ีสุด	

10	คะแนน	จำานวน	1	ข้อ	เป็นแบบประเมินความ

วิตกกังวลซ่ึงดัดแปลงมาจากเกณฑ์การแบ่งระดับ

ความเจ็บปวดของ	 แมคแคฟเฟอรี	 และบีเบ	 โดย

สมคิด	ทองดี17

	 เคร่ืองมือได้ผ่านการตรวจสอบความตรงตาม

เน้ือหา	(Content	Validity	Index:	CVI)	จากแพทย์

และพยาบาลผู้เช่ียวชาญด้านระบบทางเดินอาหาร	

จำานวน	3	คน	ประกอบด้วย	โปรแกรมการดูแลต่อ

เน่ือง	 และแบบประเมินการดูแลต่อเน่ืองในผู้ท่ีเข้า

รับการส่องกล้องลำาไส้ใหญ่และทวาร	แบบบันทึก

การติดตามทางโทรศัพท์	 แผ่นพลิกสำาหรับการให้

คำาแนะนำาและคู่มือในการให้คำาแนะนำาสำาหรับผู้ท่ี

เข้ารับการส่องกล้องลำาไส้ใหญ่และทวารหนัก	 

โดยตรวจสอบการใช้ภาษา	ความชัดเจนและความ

เหมาะสมของเน้ือหาในการนำาไปใช้กับผู้ป่วย	 



J Nurs sci   Vol 33 No3 July - September 2015

Journal of Nursing Science 67

มีความตรงด้านเน้ือหาของเคร่ืองมือ	 5	 ชุด	 ได้แก่	 

1)	โปรแกรมการดูแลต่อเน่ือง	2)	แบบประเมินการ

ดูแลต่อเน่ืองในผู้ท่ีเข้ารับการส่องกล้องลำาไส้ใหญ่

และทวาร	3)	แบบบันทึกการติดตามทางโทรศัพท์		

4)	แผ่นพลิกสำาหรับการให้คำาแนะนำา	และ	5)	คู่มือ

ในการให้คำาแนะนำาสำาหรับผู้ท่ีเข้ารับการส่องกล้อง

ลำาไส้ใหญ่และทวารหนัก	เท่ากับ	1.00,	.92,	1.00,	

.85,	.89	ตามลำาดับ	และแบบบันทึกความสะอาด

ของการเตรียมลำาไส้ใหญ่	(BBPS)	ทดสอบความเช่ือ

ม่ันค่าสัมประสิทธ์ิความเช่ือม่ันแคปปา	 (Kappa)	

เท่ากับ	.7716

 การพิทักษ์สิทธ์ิกลุ่มตัวอย่าง

	 การวิจัยคร้ังน้ีได้ผ่านการพิจารณาจากคณะ

กรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนของคณะ

แพทยศาสตร์ศิ ริราชพยาบาล	 COA	 no.	 

Si	178/2014

 วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล

	 ผู้วิจัยเร่ิมเก็บข้อมูลในกลุ่มควบคุมก่อน	 แล้ว

จึงเก็บรวบรวมข้อมูลในกลุ่มทดลอง	 เพ่ือป้องกัน

ความคลาดเคล่ือนท่ีอาจเกิดข้ึนจากการแพร่ข้อมูล

ของกลุ่มทดลองไปยังกลุ่มควบคุม	 โดยผู้วิจัยขอ

ความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล	 โดยขอให้

พยาบาลหรือเจ้าหน้าท่ีประจำาหน่วยงาน	 ซ่ึงทำา

หน้าท่ีในการรับนัดหมายผู้ป่วย	 ตรวจสอบกลุ่ม

ตัวอย่างท่ีมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ท่ีกำาหนด	และถาม

ความสมัครใจในการเข้าร่วมการวิจัย	 เม่ือสมัครใจ	

ผู้วิจัยจะเข้าพบแนะนำาตนเอง	 ช้ีแจงวัตถุประสงค์

ของการศึกษา	อธิบายข้ันตอนการวิจัย	ประโยชน์

และความเส่ียงของการวิจัย	 และแจ้งสิทธิในการ 

เข้าร่วมการวิจัย	 หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว	 

หากสมัครใจเข้าร่วมงานวิจัย	ผู้วิจัยขอความยินยอม

โดยการลงนามในเอกสารยินยอมเข้าร่วมการวิจัย	

โดยมีข้ันตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล	ดังน้ี

 กลุ่มควบคุม 

	 1.	วันเข้ารับการนัดหมาย	 ผู้วิจัยดำาเนินการ

บันทึกข้อมูลส่วนบุคคล	ประเมินความวิตกกังวล	

คร้ังท่ี	1	โดยใช้เวชระเบียนและการสัมภาษณ์	กลุ่ม

ตัวอย่างจะได้รับคำาแนะนำาการปฏิบัติตัวเพ่ือเตรียม

เข้ารับการตรวจตามมาตรฐานจากพยาบาล	พร้อม

กับได้รับคู่มือคำาแนะนำาในการปฏิบัติตัวและการ 

รับประทานยาระบายก่อนกลับบ้าน

	 2.	วันเข้ารับการตรวจ	 เม่ือกลุ่มตัวอย่างมารับ

การตรวจจะได้รับการดูแลตามปกติจากพยาบาล

ประจำาหน่วย	 ผู้วิจัยดำาเนินการประเมินความวิตก

กังวล	คร้ังท่ี	2	ก่อนเข้าห้องตรวจ	และเม่ือทำาการ

ส่องกล้องเสร็จแล้ว	 แพทย์ผู้ตรวจจะเป็นผู้ทำาการ

ประเมินความสะอาดของลำาไส้	 โดยใช้แบบบันทึก

ความสะอาดของการเตรียมลำาไส้	

 กลุ่มทดลอง 

	 1.	วันเข้ารับการนัดหมาย	 (ระยะท่ี	 1)	 ผู้วิจัย

ดำาเนินการบันทึกข้อมูลส่วนบุคคล	ประเมินความ

วิตกกังวล	 คร้ังท่ี	 1	 โดยใช้เวชระเบียนและการ

สัมภาษณ์	 และดำาเนินการตามโปรแกรมการดูแล

ต่อเน่ือง	 ประกอบด้วย	 1)	 การสัมภาษณ์กลุ่ม

ตัวอย่าง	โดยใช้แบบประเมินการดูแลต่อเน่ือง	ได้แก่	

ประวัติการขับถ่าย	การเดินทาง	การสนับสนุนทาง

ครอบครัวและสังคม	 ท่ีอยู่อาศัย	 การทำางานและ 

การคาดหวังต่อการหยุดงานภายหลังการตรวจ	 

2)	 การให้คำาแนะนำาและคำาปรึกษาแก่ผู้ป่วย	 ตาม

แผ่นพลิกคำาแนะนำาสำาหรับผู้ท่ีเข้ารับการส่องกล้อง

ลำาไส้ใหญ่และทวารหนัก	และได้รับคู่มือคำาแนะนำา

สำาหรับผู้ท่ีเข้ารับการส่องกล้องลำาไส้ใหญ่และ 

ทวารหนัก	

	 2.	การเตรียมลำาไส้ขณะอยู่บ้าน	 (ระยะท่ี	 2)	

เม่ือถึงวันก่อนตรวจในระยะ	2	วันและ	1	วันก่อน

ตรวจ	เป็นข้ันตอนของการโทรศัพท์เพ่ือให้ข้อมูลซำา้	
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การติดตามผลของการรับประทานยาระบายและ

อาหาร	 จำานวนคร้ังและลักษณะของการขับถ่าย	

และตอบข้อซักถาม	 โดยใช้แบบบันทึกการติดตาม

ทางโทรศัพท์	

	 3.	ในวันเข้ารับการตรวจ	 (ระยะท่ี	 3)	 ดำาเนิน

การตามโปรแกรมการดูแลต่อเน่ือง	ในการทบทวน

ข้ันตอนในการเข้ารับการตรวจ	 ประเมินเวลาท่ี 

เข้ารับการตรวจและการติดตามแจ้งให้ทราบเป็น 

ระยะๆ	และประเมินความวิตกกังวล	คร้ังท่ี	2	ก่อน

เข้าห้องตรวจ	เม่ือทำาการส่องกล้องเสร็จแล้ว	แพทย์ 

ผู้ส่องกล้องประเมินความสะอาดของลำาไส้	 โดยใช้

แบบบันทึกความสะอาดของการเตรียมลำาไส้	

 การวิเคราะห์ข้อมูล

	 1.	วิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลเก่ียว

กับประวัติการรักษา	โดยใช้สถิติพรรณนา

	 2.	ผู้วิจัยได้ทำาการทดสอบการกระจายตัวของ

ข้อมูลว่าเป็นโค้งปกติ	จึงได้ใช้สถิติ	Independent	

t-test	 เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ีย

คุณภาพของการเตรียมลำาไส้ใหญ่	 ระหว่างกลุ่ม

ควบคุมและกลุ่มทดลอง	

	 3.	ผู้วิจัยได้ทำาการทดสอบการกระจายตัวของ

ข้อมูลว่าเป็นโค้งปกติ	 จึงได้ใช้สถิติ	Paired	t-test	

เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียความวิตก

กังวลระหว่างวันมารับการนัดหมายและก่อนเข้า

ห้องตรวจ	 และเปรียบเทียบความแตกต่างของ 

ค่าเฉล่ียความวิตกกังวลระหว่างกลุ่มควบคุมและ

กลุ่มทดลอง	โดยใช้สถิติ	Independent	t-test

ผลการวิจัย

 กลุ่มทดลอง	มีจำานวน	42	ราย	เป็นเพศหญิง	

(ร้อยละ	 66.7)	 มากกว่าเพศชาย	 (ร้อยละ	 33.3)	 

ส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ	 46-60	 ปี	 (ร้อยละ	 52.4)	

และมีอายุเฉล่ีย	58	ปี	(SD	+	8.71)	การศึกษาระดับ

ปริญญาตรี	 (ร้อยละ	42.9)	 ส่วนใหญ่การวินิจฉัย/

ข้อบ่งช้ีการคัดกรองมะเร็งลำาไส้ใหญ่และทวารหนัก	

(CRC	screening)	(ร้อยละ	47.6)	ไม่เคยมีประวัติ

รับการผ่าตัดช่องท้อง	(ร้อยละ	57.1)	และเคยได้รับ

ข้อมูลเก่ียวกับการส่องกล้องตรวจลำาไส้ใหญ่ 

และทวารหนัก(ร้อยละ	 92.9)	 โดยแพทย์ผู้ตรวจ	

(ร้อยละ	 83.3)	 และมีการเตรียมลำาไส้โดยใช้ยา

ระบายชนิด	Colyte	หรือ	Colon	prep	(ร้อยละ	

71.4)	

 กลุ่มควบคุม	มีจำานวน	41	ราย	เป็นเพศหญิง	

(ร้อยละ	34.1)	มากกว่าเพศชาย	(ร้อยละ	65.9)	ส่วน

ใหญ่อยู่ในช่วงอายุ	46-60	ปี	(ร้อยละ	48.8)	และ

มีอายุเฉล่ีย	58	ปี	(SD	+	10.63)	การศึกษาระดับ

ปริญญาตรี	 (ร้อยละ	51.2)	 ส่วนใหญ่การวินิจฉัย/

ข้อบ่งช้ีการคัดกรองมะเร็งลำาไส้ใหญ่และทวารหนัก	

(CRC	screening)	(ร้อยละ	39)	ไม่เคยมีประวัติรับ

การผ่าตัดช่องท้อง	(ร้อยละ	65.9)	เคยได้รับข้อมูล

เก่ียวกับการส่องกล้องตรวจลำาไส้ใหญ่และ 

ทวารหนัก	 (ร้อยละ	 91.2)	 โดยแพทย์ผู้ตรวจ	 

ร้อยละ	83			และมีการเตรียมลำาไส้โดยใช้ยาระบาย

ชนิด	Colyte	หรือ	Colon	prep	(ร้อยละ	68.3)

	 เม่ือเปรียบเทียบลักษณะประชากรของกลุ่ม

ทดลองและกลุ่มควบคุมพบว่า	 เพศ	 อายุ	 ระดับ 

การศึกษา	 การได้รับข้อมูลเก่ียวกับการส่องกล้อง

ตรวจลำาไส้ใหญ่และทวารหนัก	 และชนิดของยา

ระบาย	พบว่าตัวแปรแต่ละตัวของกลุ่มทดลองและ

กลุ่มควบคุม	มีคุณลักษณะท่ัวไปไม่แตกต่างอย่างมี

นัยสำาคัญทางสถิติ	(p	>	.05)		ผลการวิจัย	ดังน้ี
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ตารางท่ี 1	เปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคุณภาพของการเตรียมลำาไส้ใหญ่และค่าเฉล่ียคะแนนความวิตกกังวล	

	 	 ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม	โดยใช้สถิติ	Independent	t-test

กลุ่มทดลอง

(n = 41)
กลุ่มควบคุม

(n = 42)
 Mean SD Mean SD t p-value

	 6.88	 +	1.31	 6.00	 2.24	 2.19	 .03

	 3.95	 +	2.78	 4.00	 +	2.61	 	.08	 .94

	 3.12	 +	2.75	 3.61	 +	2.98	 	.78	 .49

คุณภาพของการเตรียมลำาไส้ใหญ่

ความวิตกกังวลวันมารับการนัดหมาย

ความวิตกกังวลวันก่อนเข้ารับการส่องกล้อง

	 จากตารางท่ี	1	พบว่า	ค่าเฉล่ียของคุณภาพของ

การเตรียมลำาไส้ใหญ่ในกลุ่มทดลองมากกว่ากลุ่ม

ควบคุมอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ	 (p	=	 .03)	และ	

กลุ่มทดลองมีค่าเฉล่ียคะแนนความวิตกกังวลใน 

วันมารับการนัดหมายและวันก่อนเข้ารับการ 

ส่องกล้อง	อยู่ในระดับน้อย	(คะแนนเฉล่ีย	3.95	และ	

3.12	ตามลำาดับ)	ส่วนกลุ่มควบคุมมีค่าเฉล่ียคะแนน

ความวิตกกังวลวันมารับการนัดหมายอยู่ในระดับ 

ปานกลาง	 และในวันก่อนเข้ารับการส่องกล้องอยู่

ในระดับน้อย	 (คะแนนเฉล่ีย	 4	 และ	 3.61	 ตาม

ลำาดับ)	และเม่ือเปรียบเทียบค่าเฉล่ียคะแนนความ

วิตกกังวลระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม	ใน

วันก่อนเข้ารับการส่องกล้องและในวันมารับการนัด

หมาย	พบว่ากลุ่มทดลองน้อยกว่ากลุ่มควบคุมอย่าง

ไม่มีนัยสำาคัญทางสถิติ	(p	=	94,	p	=	.49	ตามลำาดับ)	

การอภิปรายผล

 สมมติฐานข้อ 1	 ผู้ท่ีเข้ารับการส่องกล้อง

ลำาไส้ใหญ่และทวารหนักท่ีได้รับโปรแกรมการดูแล

ต่อเน่ือง	ต่อคุณภาพของการเตรียมลำาไส้

	 พบว่า	กลุ่มผู้ท่ีได้รับโปรแกรมการดูแลต่อเน่ือง

มีคุณภาพการเตรียมลำาไส้มากกว่ากลุ่มผู้ท่ีได้รับการ

ดูแลตามปกติอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ	(p	=	.03)	

แสดงให้เห็นว่าโปรแกรมการดูแลต่อเน่ืองในผู้ท่ีเข้า

รับการส่องกล้องลำาไส้ใหญ่และทวารหนักแบบ 

ผู้ป่วยนอก	 มีผลต่อคุณภาพของการเตรียม

ลำาไส้ใหญ่	 อาจเน่ืองมาจากการกลุ่มท่ีได้รับ

โปรแกรมการดูแลต่อเน่ืองได้รับข้อมูลท่ีมุ่งเน้นต่อ

การปฏิบัติตัวท่ีถูกต้อง	มีการโทรศัพท์เพ่ือประสาน

งานให้สามารถดำาเนินการตามข้ันตอน	 และ

ประเมินผลในการปฏิบัติตามแผนในการเตรียม

ความพร้อมในการมารับการส่องกล้อง	 โดยสร้าง

ตามแนวคิดการวางแผนการดูแลต่อเน่ือง	ของ	จูดิท	

รอด์เดน	และอลิสเบ็ท	เทฟท์15	เป็นรูปแบบการดูแล

ท่ีมุ่งเน้นการสอนโดยต้องมีการส่ือสาร	ซ่ึงประกอบ

ด้วย	3	ข้ันตอน	ได้แก่	1)	การประเมินปัญหาและ

ความต้องการของผู้มารับการส่องกล้องหรือผู้ดูแล

ท่ีมีความครอบคลุมทุกด้านต้ังแต่คร้ังแรกท่ีมารับ

การนัดหมาย	โดยใช้แบบประเมินการดูแลต่อเน่ือง	

ได้แก่	ประวัติสุขภาพ	ประวัติการขับถ่าย	การเดิน

ทาง	 การสนับสนุนทางครอบครัวและสังคม	 ท่ีอยู่

อาศัย	การทำางานและการคาดหวังต่อการหยุดงาน

ภายหลังการตรวจ	ค่าใช้จ่าย	และสิทธิการรักษา	ซ่ึง

แบบประเมินดังกล่าวจะมีข้อมูลท่ีทำาให้การ

วางแผนในการให้คำาแนะนำา	 หรือคำาปรึกษาใน

แต่ละรายมีความแตกต่างกันของแต่ละบุคคล	 

2)	 การสร้างแผนการจำาหน่าย	 เน้นการให้ความ

สำาคัญในการเตรียมลำาไส้ก่อนตรวจท่ีถูกต้อง	โดยใช้	
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“แผ่นพลิกการให้คำาแนะนำาสำาหรับผู้ท่ีมารับการ

ส่องกล้องลำาไส้ใหญ่และทวารหนัก”	 และได้รับ	

“คู่มือการให้คำาแนะนำาสำาหรับผู้มารับการส่องกล้อง

ลำาไส้ใหญ่และทวารหนัก”	 เพ่ือให้ผู้ป่วยสามารถ

ทบทวนได้เม่ือกลับบ้าน	 3)	 การยืนยันการปฏิบัติ

ตามแผนการจำาหน่าย	เป็นข้ันตอนท่ีสร้างความต่อ

เน่ืองของการให้คำาแนะนำาโดยการใช้โทรศัพท์เพ่ือ

กระตุ้นยำา้เตือนผู้ป่วยในการเตรียมลำาไส้ก่อนตรวจ	

ในเร่ืองการรับประทานอาหารและยาระบาย	2	วัน

ก่อนตรวจ	รวมถึงการโทรศัพท์ติดตามอุปสรรคหรือ

ผลของการรับประทานยาระบาย	1	ก่อนตรวจ	เป็น

ผลทำาให้กลุ่มตัวอย่างมีความเข้าใจและสามารถ

ปฏิบัติตามคำาแนะนำาได้ถูกต้อง	 สอดคล้องกับผล

การศึกษาของ	 Liu	 และคณะ12	 ท่ีได้ทำาการศึกษา

ผลของการใช้โปรแกรมการให้ข้อมูลซำ้าทาง

โทรศัพท์ในวันก่อนการส่องกล้อง	 พบว่าคุณภาพ

ของการเตรียมลำาไส้ในกลุ่มท่ีได้รับการโทรศัพท์

ติดตามในวันก่อนการส่องกล้องดีกว่ากลุ่มท่ีไม่ได้รับ

การโทรศัพท์ติดตามอย่างมีนัยสำาคัญ	 (p	<	 .001)	

นอกจากน้ียังมีการศึกษาในกลุ่มผู้ป่วยผ่าตัด 

ช่องท้อง	 พบว่ากลุ่มทดลองท่ีได้รับข้อมูลเตรียม

ความพร้อม	 มีคะแนนเฉล่ียความปวดหลังผ่าตัด	

น้อยกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ	 

(p	 <	 .001)18	 ดังน้ัน	 ในงานวิจัยคร้ังน้ีท่ีมีการใช้

โปรแกรมการดูแลต่อเน่ืองในการให้ความรู้อย่าง 

ต่อเน่ืองพร้อมกับใช้โทรศัพท์ในการติดต่อส่ือสาร

เพ่ือให้ข้อมูลแก่ผู้ป่วยเป็นระยะ	 ในระยะก่อนการ

ส่องกล้องจึงเป็นวิธีท่ีได้ผลดีในการช่วยให้ผู้ป่วย 

ได้ตระหนักและเห็นความสำาคัญของการเลือก 

รับประทานอาหารท่ีถูกต้อง	รับประทานยาระบาย

อย่างถูกวิธี	 ส่งผลให้การเตรียมลำาไส้เพ่ือรับการ 

ส่องกล้องได้ถูกต้อง

 สมมติฐานข้อ 2	 ผู้ท่ีเข้ารับการส่องกล้อง

ลำาไส้ใหญ่และทวารหนักท่ีได้รับโปรแกรมการดูแล

ต่อเน่ือง	 ต่อระดับความวิตกกังวลในวันมารับการ

นัดหมายและวันก่อนเข้าห้องตรวจ

	 พบว่า	ในกลุ่มท่ีได้รับได้รับโปรแกรมการดูแล

ต่อเน่ือง	ค่าเฉล่ียคะแนนความวิตกกังวลในวันก่อน

เข้ารับการส่องกล้องลำาไส้ใหญ่และทวารหนัก 

น้อยกว่าวันมารับการนัดหมายอย่างมีนัยสำาคัญทาง

สถิติ	 p	 =	 .02	 แต่กลุ่มท่ีได้รับการดูแลตามปกติ 

ค่าเฉล่ียคะแนนความวิตกกังวลในวันก่อนเข้ารับการ

ส่องกล้องน้อยกว่าวันมารับการนัดหมายอย่างไม่มี

นัยสำาคัญทางสถิติ	p	=	.23	เน่ืองมาจากโปรแกรม

การดูแลต่อเน่ืองมีการโทรศัพท์ติดตาม	2	วันก่อน

เข้ารับการส่องกล้อง	เพ่ือการทบทวนคำาแนะนำาใน

เร่ืองการรับประทานอาหารและยาระบาย	ติดตาม

ผลของการด่ืมยาระบาย	 ลักษณะของการขับถ่าย

และอาการท่ีเกิดข้ึน	ยำา้เตือนส่ิงจำาเป็นท่ีผู้ป่วยต้อง

ปฏิบัติในวันมารับการส่องกล้อง	รวมท้ังเปิดโอกาส

ให้ผู้ป่วยซักถามข้อสงสัย	เพ่ือคลายความวิตกกังวล	

ซ่ึงจากการซักถามผู้ป่วยมักมีข้อคำาถามในราย

ละเอียดเร่ืองชนิดอาหารท่ีรับประทานได้	 และ

สอบถามอาการท่ีจะเกิดข้ึนจากการส่องกล้อง	เช่น	

ความรู้สึกไม่สุขสบาย	กลัวความเจ็บปวด	กลัวผล

ของการให้ยานอนหลับ	 เป็นต้น	 สอดคล้องกับผล

การศึกษาของ	Pehlvan	และคณะ19	 ท่ีได้ทำาการ

ศึกษาผลของการให้ข้อมูลต่อความวิตกกังวลและ

การปฏิบัติตามคำาแนะนำาในผู้ท่ีเข้ารับการส่องกล้อง

กระเพาะอาหาร	เปรียบเทียบกลุ่มท่ีได้รับข้อมูลจาก

เอกสารเพียงอย่างเดียว	 และกลุ่มท่ีได้รับพบว่า 

กลุ่มท่ีได้รับข้อมูลทางวาจาร่วมด้วย	พบว่ากลุ่มท่ี

กลุ่มท่ีได้รับข้อมูลทางวาจาร่วมกับเอกสารมีความ

วิตกกังวลน้อยกลุ่มท่ีได้รับข้อมูลทางเอกสารเพียง

อย่างเดียวอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ	 (p	 =	 .000)	

นอกจากน้ียังพบว่าผู้ป่วยต้องการได้รับคำาอธิบาย
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ถึงข้ันตอนการส่องกล้องจากบุคคลากร	 (ร้อยละ	

71.4)	 และการรับฟังความรู้สึกนึกคิดของผู้ป่วย 

มากข้ึน	(ร้อยละ	16.3)

	 แต่เม่ือเปรียบเทียบค่าเฉล่ียคะแนนความวิตก

กังวลในผู้ท่ีเข้ารับการส่องกล้องลำาไส้ใหญ่และ 

ทวารหนักระหว่างกลุ่มท่ีได้รับโปรแกรมการดูแล 

ต่อเน่ืองกับกลุ่มท่ีได้รับการดูแลตามปกติ	ท้ังในวัน

มารับการนัดหมายและก่อนเข้ารับการส่องกล้อง	

พบว่าไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทาง

สถิติ	(p	=	.94,	.49)	อาจเน่ืองมาจากการวัดความ

วิตกกังวลคร้ังน้ีเป็นการวัดแบบภาพรวม	ไม่ได้มีการ

ระบุชัดเจนถึงสาเหตุ	 อาจเป็นไปได้ว่าความวิตก

กังวลคร้ังท่ี	 1	 จากการเตรียมตัวเพ่ือเข้ารับการ 

ส่องกล้อง	 และเม่ือได้มีการเตรียมตัวได้ดีแล้ว	 

การประเมินความวิตกกังวลคร้ังท่ี	 2	 ผู้ป่วยอาจมี

ความวิตกกังวลถึงผลของการตรวจ	ทำาให้ความวิตก

กังวลยังคงอยู่	 เพราะโปรแกรมน้ีจะเน้นทางด้าน

การเตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับการส่องกล้อง	

ไม่มีโปรแกรมในระหว่างรอเข้าห้องตรวจ	 ซ่ึงจาก

การซักถามผู้ป่วยมักให้เหตุผลว่า	กังวลผลการตรวจ	

กลัวตรวจพบมะเร็ง	 เป็นต้น	 สอดคล้องกับการ

ศึกษาของ	Williams	และคณะ20	ซ่ึงได้ศึกษาความ

วิตกกังวลในผู้ท่ีมารับการคัดกรองมะเร็งลำาไส้ใหญ่

ด้วยการส่องกล้อง	พบว่ามีความวิตกกังวลเป็นไป

อย่างต่อเน่ือง	ต้ังแต่รับทราบถึงความจำาเป็นในการ

เข้ารับการส่องกล้องและเพ่ิมข้ึนมากท่ีสุดในวันท่ีเข้า

รับการตรวจ	ตลอดจนในระยะหลังเข้ารับการตรวจ	

ยังคงมีความวิตกกังวลจากผลของการตรวจ	เพราะ

ฉะน้ันความวิตกกังวลท่ีเกิดข้ึนจึงไม่ใช่เฉพาะจาก

การเตรียมลำาไส้เพียงอย่างเดียว	 นอกจากน้ีอาจ

เน่ืองมาจากท้ังสองกลุ่มผลของการประเมินความ

วิตกกังวลอยู่ในระดับเล็กน้อยถึงปานกลาง	 ทำาให้

ไม่สามารถเห็นถึงความแตกต่างในการวิเคราะห์

ข้อมูลทางสถิติได้	สอดคล้องกับการศึกษาท่ีผ่านมา

ของ	สุชา	ปาน้อยนนท์	และคณะ13	ได้ศึกษาผลของ

โปรแกรมการวางแผนจำาหน่ายแบบผู้ป่วยนอกต่อ

ความวิตกกังวลและความพึงพอใจในสตรีท่ีได้รับ

การผ่าตัดก้อนบริเวณเต้านมแบบผู้ป่วยนอก	พบว่า

ระดับความวิตกกังวลไม่มีความแตกต่างระหว่าง

กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำาคัญทาง

สถิติ	ได้อธิบายว่าการผ่าตัดก้อนเป็นหัตถการขนาด

เล็กและผู้ป่วยบางรายเคยได้รับข้อมูลจากแพทย์ 

มาก่อน	 จึงมีระดับความวิตกกังวลระดับน้อยถึง 

ปานกลาง	 อาจทำาให้ไม่เพียงพอท่ีจะทำาให้เห็นถึง

ความแตกต่างได้	ดังน้ันโปรแกรมน้ีควรนำาไปใช้ต่อ

ไปในการเพ่ิมคุณภาพการเตรียมลำาไส้	 แต่ในเร่ือง

ของการลดความวิตกกังวล	ควรมีการศึกษาเพ่ิมเติม

ในรายละเอียดต่างๆ	 เพ่ือนำาไปเป็นข้อมูลในการ

ให้การดูแลท่ีตรงตามลักษณะผู้ท่ีเข้ารับการส่อง

กล้องลำาไส้ใหญ่และทวารหนักมากข้ึน

	 โดยสรุป	ผลการศึกษาในคร้ังน้ีแสดงให้เห็นว่า

โปรแกรมการดูแลต่อเน่ืองในผู้ท่ีมารับการส่อง

กล้องลำาไส้ใหญ่และทวารหนักแบบผู้ป่วยนอก	 

มีคุณภาพของการเตรียมลำาไส้ใหญ่เพ่ือเข้ารับการ

ส่องกล้องได้ดีกว่ากลุ่มท่ีได้รับการดูแลตามปกติ	 

(p	<	.05)	ความต่อเน่ืองของรูปแบบการดูแลผู้ป่วย	

ช่วยกระตุ้นเตือนและสร้างความเข้าใจให้ผู้เข้ารับ

การส่องกล้องในการปฏิบัติตัวตามคำาแนะนำา	ได้แก่	

การเลือกชนิดของอาหาร	 ระยะเวลาท่ีเร่ิมรับ

ประทานอาหารและยาได้ถูกต้อง	 โดยการใช้การ

ส่ือสารทางโทรศัพท์ในการติดต่อผู้มารับการตรวจ	

เน่ืองจากสามารถตอบข้อสงสัยในการปฏิบัติตัวแก่

ผู้รับการตรวจและพยาบาลสามารถประเมินการ

ปฏิบัติตัวและให้ข้อมูลเพ่ิมเติมได้	อย่างไรก็ตาม	ผล

การศึกษาคร้ังน้ีพบว่าระดับความวิตกกังวลในกลุ่ม

ทดลองลดลงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างไม่มีนัยสำาคัญ
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ทางสถิติ	(p	>	.05)	อาจเน่ืองมาจากกลุ่มตัวอย่าง

ในการศึกษาคร้ังน้ีใช้เคร่ืองมือวัดความวิตกกังวล

แบบตัวเลข	 เป็นภาพรวม	 ไม่ได้มีการระบุชัดเจน

ระดับความวิตกกังวลต่อสาเหตุหรือ	 ปัจจัยท่ีมีผล	

และส่วนใหญ่ผู้ท่ีมารับการส่องกล้อง	 จะได้รับการ

ให้ข้อมูล	เพ่ือให้ผู้ป่วยเข้าใจและยินยอมเข้ารับการ

รักษา	อาจมีผลทำาให้ระดับความวิตกกังวลในกลุ่ม

ตัวอย่างท้ังสองกลุ่มอยู่ในระดับน้อย	ทำาให้ไม่เห็น

ความแตกต่างระหว่างกลุ่มตัวอย่าง

ข้อเสนอแนะ

	 1.	การดูแลต่อเน่ืองเป็นการดูแลท่ีใช้ข้อมูลจาก

การประเมินของแต่ละบุคคลในด้านต่างๆ	 เพ่ือให้

เกิดการดูแลท่ีต่อเน่ืองทุกระยะของผู้ป่วย	จึงจำาเป็น

ท่ีต้องมีการส่งต่อข้อมูล	โดยกำาหนดบทบาทหน้าท่ี

ของทีม	 รูปแบบการบันทึกและการส่งต่อข้อมูลท่ี

ถูกต้องแม่นยำา

	 2.	พยาบาลผู้ท่ีให้การดูแล	ควรมีความรู้ความ

สามารถในการให้ข้อมูลเก่ียวกับการเตรียมลำาไส้

ก่อนตรวจ	 และควรมีทักษะในการส่ือสารและใน

การตอบคำาถามท่ีเข้าใจง่าย	 เพ่ือนำาไปปฏิบัติตัวได้

ถูกต้อง

	 ข้อเสนอแนะสำาหรับการวิจัยคร้ังต่อไป

	 1.	การประเมินความวิตกกังวลในคร้ังน้ี

เป็นการประเมินความวิตกกังวลโดยรวม	 ไม่ได้

ประเมินความวิตกกังวลท่ีเฉพาะเจาะจงกับ 

การรักษาท่ีได้รับ	 การวิจัยคร้ังต่อไป	 ควรศึกษา

ระดับความวิตกกังวลท่ีเฉพาะเจาะจงกับกลุ่มผู้รับ

การส่องกล้องเพ่ือวินิจฉัย	

	 2.	ในการศึกษาคร้ังต่อไปควรมีการศึกษา 

ผลของโปรแกรมท่ีจะช่วยลดความวิตกกังวลอ่ืนๆ	

ร่วมด้วย	เช่น	การใช้ดนตรีบำาบัด	

เอกสารอ้างอิง (References)
1.	 Siriraj	GI	endoscopy	center	in	the	honor	
	 professor	Vikit	Viranuvatti.	Statistic	of	
	 colonoscopy.	Bangkok:	Perioperative	
	 Nursing	Division,	Siriraj	Hospital;	2012.
	 (in	Thai).	
2.	 Cairns	SR,	Scholefield	JH,	Steele	RJ,	
	 Dunlop	MG,	Thomas	HJ,	Evans	GD,	et	al.	
	 Guidelines	for	colorectal	cancer	screening	
	 and	surveillance	in	moderate	and	high	risk	
	 groups	(update	from	2002).	Gut.	2010;59(5):	
	 666-89.
3.	 Lieberman	DA,	Rex	DK,	Winawer	SJ,	
	 Giardiello	FM,	Johnson	DA,	Levin	TR,	
	 et	al.	Guidelines	for	colonoscopy	
	 surveillance	after	screening	and	
	 polypectomy:	A	consensus	update	by	
	 the	US	Multi-Society	Task	Force	on	
	 Colorectal	Cancer.	Gastroenterology.	
	 2012;143(3):844-57.
4.	 Hendry	PO,	Jenkins	JT,	Diament	RH.	The	
	 impact	of	poor	bowel	preparation	on	
	 colonoscopy:	A	prospective	single	
	 centre	study	of	10,571	colonoscopies.	
	 Colorectal	Dis.	2007;9(8):745-8.
5.	 Chan	WK,	Saravanan	A,	Manikam	J,	Goh	KL,	
	 Mahadeva	S.	Appointment	waiting	times	
	 and	education	level	influence	the	quality	
	 of	bowel	preparation	in	adult	patients	
	 undergoing	colonoscopy.	BMC	
	 Gastroenterology.	2011	Jul	28;11:86.	doi:	
	 10.1186/1471-230X-11-86.	PubMed	PMID:	
	 21798022;	PubMed	Central	PMCID:	PMC	
	 3156748.
6.	 Lebwohl	B,	Kastrinos	F,	Glick	M,	
	 Rosenbaum	AJ,	Wang	T,	Neugut	AI.	
	 The	impact	of	suboptimal	bowel	
	 preparation	on	adenoma	miss	rate	and	



J Nurs sci   Vol 33 No3 July - September 2015

Journal of Nursing Science 73

	 the	factors	associated	with	early	repeat	
	 colonoscopy.	Gastrointest	Endosc.	
	 2011;73(6):1207-14.
7.	 Rex	DK,	Imperiale	TF,	Latinovich	DR,	
	 Bratcher	LL.	Impact	of	bowel	preparation	
	 on	efficiency	and	cost	of	colonoscopy.	
	 Am	J	Gastroenterol,	2002;97(7):1696-700.
8.	 Miles	A,	Wardle	J.	Adverse	psychological	
	 outcomes	in	colorectal	cancer	screening	
	 does	health	anxiety	play	a	role.	Behav	
	 Res	Ther.	2006;44(8):1117-27.
9.	 Sonore	C,	Ederle	A,	Fantin	A,	Andreoni	B,	
	 Bisanti	L,	Grazzini	G,	et	al.	Acceptability	
	 and	side	effect	of	colonoscopy	and	
	 sigmoidoscopy	in	a	screening	setting.	
	 J	Med	Screen.	2011;18(3):128-34.
10.	Williams	GL,	Clarke	P,	Vellacott	KD.	
	 Anxieties	should	not	be	forgotten	when	
	 screening	relatives	of	colorectal	cancer	
	 patients	by	colonoscopy.	Colorectal	Dis.	
	 2006;8(9):781-4.
11.	Costa	MJ.	The	lived	perioperative	
	 experience	of	ambulatory	surgery	
	 patients.	AORN	J.	2001;74(6):874-81.
12.	Liu	X,	Luo	H,	Zhang	L,	Leung	FW,	Liu	Z,	
	 Wang	X,	et	al.	Telephone-based	
	 re-education	on	the	day	before	
	 colonoscopy	improves	the	quality	of	
	 bowel	preparation	and	the	polyp	
	 detection	rate:	A	prospective,	
	 colonoscopist-blinded,	randomised,	
	 controlled	study.	Gut.	2014;63(1):125-30.
13.	Panoinon	S,	Asdornwised	U,	Pinyopasakul	W,	
	 O-Charoenrat	P.	The	effectiveness	of	a	day	
	 surgery	discharge	planning	program	on	
	 anxiety	and	satisfaction	of	care	among	
	 women	undergoing	breast	mass	excision.	

	 J	Nurs	Sci.	2010;28(4):28-36.	(in	Thai).
14.	Pinyopasakul	W,	Asdornwised	U.	Discharge	
	 planning.	Bangkok:	Mahidol	University;	
	 2003.	(in	Thai).
15.	Rorden	JW,	Taft	E.	Discharge	planning	
	 guide	for	nurses.	W.B.	Saunders:	
	 Philadelphia;	1990.
16.	Calderwood	AH,	Jacobson	BC.	
	 Comprehensive	validation	of	the	Boston	
	 Bowel	Preparation	Scale.	Gastrointest	
	 Endosc.	2010;72(4):686-92.
17.	Thongdee	S,	Srimoragot	P,	Chatrkaw	P,	
	 The	association	between	selected	
	 demographic	data	postoperative	pain	
	 anxiety	complications	pulmonary	
	 complications	and	physiological	
	 recovery	of	patients	after	major	
	 abdominal	surgery	in	critical	stage.	
	 J	Nurs	Sci.	2011;29(2):129-39.	(in	Thai).
18.	Rittithrum	W,	Chinnoros	S.	The	results	
	 of	preparatory	information	on	anxiety	
	 and	pain	in	abdominal	surgery	patients.	
	 Kuakarun	Journal	of	Nursing.	2012;19(2):	
	 75-87.	(in	Thai).
19.	Pehlvan	S,	Ovayolu	N,	Koruko	M,	Pehlvan	Y,	
	 Ovayolu	O,	Gulfien	MT.	Effect	of	
	 providing	information	to	the	patient	
	 about	upper	gastrointestinal	endoscopy	
	 on	the	patient’s	perception,	compliance	
	 and	anxiety	level	associated	with	the	
	 procedure.	Turk	J	Gastroenterol.	2011;	
	 22(1):10-7.
20.	Williams	GL,	Clarke	P,	Vellacott	KD.	
	 Anxieties	should	not	be	forgotten	when	
	 screening	relatives	of	colorectal	cancer	
	 patients	by	colonoscopy.	Colorectal	Dis.	
	 2006;8(9):781-4.


