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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
การเตรียมลำ�ไส้ และความวิตกกังวลในผู้ที่เข้ารับการส่องกล้อง
ลำ�ไส้ใหญ่และทวารหนักแบบผู้ป่วยนอก*
ภัคภร เกตุสีสังข์1 อุษาวดี อัศดรวิเศษ, PhD1 วันเพ็ญ ภิญโญภาสกุล, PhD1 ธวัชชัย อัครวิพุธ, พ.บ.2
บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์: เพือ่ ศึกษาผลของการใช้โปรแกรมการดูแลต่อเนือ่ งต่อคุณภาพของการเตรียมลำ�ไส้
และความวิตกกังวลในผูท้ เ่ี ข้ารับการส่องกล้องลำ�ไส้ใหญ่และทวารหนักแบบผูป้ ว่ ยนอก
รูปแบบการวิจยั : เป็นการวิจยั กึง่ ทดลอง
วิธดี �ำ เนินการวิจยั : กลุม่ ตัวอย่างเป็นผูท้ เ่ี ข้ารับการนัดหมายเพือ่ ทำ�การส่องกล้องลำ�ไส้ใหญ่และทวาร
หนักแบบผูป้ ว่ ยนอก ณ โรงพยาบาลศิรริ าช โดยแบ่งเป็นกลุม่ ควบคุม 41 ราย ได้รบั การดูแลตามปกติ
และกลุม่ ทดลอง 42 ราย ได้รบั โปรแกรมการดูแลต่อเนือ่ ง ประกอบด้วยการดูแลในระยะวันมารับการนัด
หมาย ระยะเข้ารับการตรวจและระยะเตรียมการจำ�หน่ายก่อนกลับบ้าน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบ
บันทึกข้อมูลส่วนบุคคล แบบบันทึกความสะอาดของการเตรียมลำ�ไส้และแบบประเมินความวิตกกังวล
แบบตัวเลข วิเคราะห์ขอ้ มูล โดยใช้สถิติ paired t-test, Independent t-test
ผลการวิจยั : ค่าเฉลีย่ ของคุณภาพของการเตรียมลำ�ไส้ใหญ่ในกลุม่ ทดลองมากกว่ากลุม่ ควบคุมอย่าง
มีนัยสำ�คัญทางสถิติ (p = .03) กลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยความวิตกกังวลในวันก่อนเข้ารับการส่องกล้อง
น้อยกว่าวันมารับการนัดหมายอย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิติ (p = .02) แต่ในกลุม่ ควบคุม ค่าเฉลีย่ ความวิตก
กังวลในวันก่อนเข้ารับการส่องกล้องลำ�ไส้ใหญ่และทวารหนักน้อยกว่าวันมารับการนัดหมายอย่างไม่มี
นัยสำ�คัญทางสถิติ (p = .23) อย่างไรก็ตามเมือ่ เปรียบเทียบค่าเฉลีย่ คะแนนความวิตกกังวลระหว่างกลุม่
ทดลองและกลุม่ ควบคุมในวันมารับการนัดหมายและก่อนเข้ารับการส่องกล้อง กลุม่ ตัวอย่างทัง้ 2 กลุม่
พบว่าไม่มคี วามแตกต่างกันอย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิติ ทัง้ วันมารับการนัดหมาย (p = .94) และก่อน
เข้ารับการส่องกล้อง (p = .49)
สรุปและข้อเสนอแนะ: สามารถนำ�ไปใช้เพื่อเพิ่มคุณภาพของการเตรียมลำ�ไส้ใหญ่ในผู้ท่เี ข้ารับ
การส่องกล้องลำ�ไส้ใหญ่และทวารหนักแบบผูป้ ว่ ยนอกได้
คำ�สำ�คัญ: การส่องกล้องใหญ่และทวารหนัก การดูแลต่อเนือ่ ง การเตรียมลำ�ไส้ใหญ่ ความวิตกกังวล
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ความสำ�คัญของปัญหา
การส่องกล้องตรวจลำ�ไส้ใหญ่และทวารหนัก
(colonoscopy) มีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
จากสถิติข้อมูลผู้ท่เี ข้ารับการส่องกล้องลำ�ไส้ใหญ่
และทวารหนัก ณ ศูนย์ส่องกล้องระบบทางเดิน
อาหาร วีกจิ วีรานุวตั ติ์ โรงพยาบาลศิรริ าช พบว่า
ในช่วงระยะเวลา 7 ปีทผ่ี า่ นมา มีจ�ำ นวนผูท้ เ่ี ข้ารับ
การส่องกล้องตรวจลำ�ไส้ใหญ่และทวารหนักเพิม่ ขึน้
2.68 เท่า โดยสถิตลิ า่ สุดในปี 2555 มีจ�ำ นวนผูป้ ว่ ย
มารับการตรวจ 5,362 ราย1 การส่องกล้องตรวจ
ลำ�ไส้ใหญ่และทวารหนักเป็นหัตถการที่ใช้ในการ
ตรวจวินิจฉัยโรคที่มีความผิดปกติของลำ�ไส้ใหญ่
และทวารหนัก เป็นอีกทางเลือกทีใ่ ช้ในการตรวจคัด
กรองโรคมะเร็งลำ�ไส้ใหญ่ (colorectal cancer
screening) ในกลุม่ ประชากรทัว่ ไป และเป็นการ
ตรวจชนิดเดียวทีช่ ว่ ยในการเฝ้าระวัง (surveillance)
ในกลุม่ ทีม่ คี วามเสีย่ ง ซึง่ เป็นทีย่ อมรับทัว่ โลก ในการ
ประเมินภาวะความผิดปกติของลำ�ไส้ใหญ่ทม่ี คี วาม
ไวและความจำ�เพาะในการตรวจพบติ่งเนื้อใน
ลำ � ไส้ ใ หญ่ ม ากที่สุด แม้ ว่า การส่ อ งกล้ อ งจะมี
ประสิทธิภาพในการตรวจพบมะเร็งและตรวจพบ
ติง่ เนือ้ ชนิดอันตราย (ร้อยละ 88-98) แต่กเ็ ป็นวิธี
การตรวจที่มีความเสี่ยงในการตรวจและความยุ่ง
ยากในขั้นตอนของการเตรียมลำ�ไส้เพื่อเข้ารับ
การตรวจ และมีคา่ ใช้จา่ ยค่อนข้างสูง2,3
การเตรียมความพร้อมของผูท้ เ่ี ข้ารับการส่อง
กล้องลำ�ไส้ใหญ่และทวารหนักที่ปลอดภัย และมี
ประสิทธิภาพจึงเป็นสิ่งสำ�คัญ ผู้ท่เี ข้ารับการส่อง
กล้ อ งจำ � เป็ น ต้ อ งได้ รับ การเตรี ย มทั้ง ทางด้ า น
ร่างกายและจิตใจ โดยมีข้ันตอนของการเตรียม
ผู้ป่วยคล้ายกับผู้ท่มี ารับการผ่าตัดทั่วไป แต่เน้น
ความสำ�คัญของการเตรียมลำ�ไส้ โดยพบว่าการส่อง
กล้องลำ�ใหญ่และทวารหนักทีม่ ปี ระสิทธิภาพและ

ความปลอดภัย ส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับคุณภาพของ
การเตรียมความสะอาดของลำ�ไส้ใหญ่ (bowel
preparation)4 โดยพบว่าผูท้ ม่ี กี ารเตรียมลำ�ไส้ได้
สะอาดสามารถเข้าสู่กระบวนการตรวจได้เสร็จ
สมบูรณ์ ร้อยละ 67.5 เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่ม
ที่ มี ก ารเตรี ย มลำ � ไส้ ไ ด้ ไ ม่ ส ะอาด ซึ่ ง จะเข้ า สู่
กระบวนการตรวจได้เสร็จสมบูรณ์ได้เพียง ร้อยละ
36 (p < .01) การเตรียมลำ�ไส้ทส่ี ะอาดไม่เพียงพอ
ทำ�ให้ในขั้นตอนของการตรวจจำ�เป็นต้องมีการ
ชะล้างภายในลำ�ไส้ใหญ่ จึงมีความสัมพันธ์กบั ระยะ
เวลาทีใ่ ช้ในตรวจมากกว่าผูท้ ม่ี กี ารเตรียมลำ�ไส้ใหญ่
ทีส่ ะอาดเพียงพอ มีผลต่อการกลับมาตรวจซํา้ และ
พบว่ามีอตั ราความผิดพลาดในการตรวจพบติง่ เนือ้
ชนิดอันตราย (adenoma miss rate) ได้สงู ถึง
ร้อยละ 42 (p < .01) นอกจากนีย้ งั ส่งผลถึงต้นทุน
ค่าใช้จา่ ยทีเ่ พิม่ มากขึน้ จากความจำ�เป็นทีต่ อ้ งรับ
การตรวจซา้ํ เนือ่ งจากมีการเตรียมลำ�ไส้ทส่ี ะอาด
ไม่เพียงพอ4-7 นอกจากนี้ทางด้านจิตใจ พบว่า
ผูเ้ ข้ารับการส่องกล้องมีความวิตกกังวลเพิม่ มากขึน้
ร้อยละ 57 - 82.4 และเป็นไปอย่างต่อเนือ่ ง ตัง้ แต่
รับทราบความจำ�เป็นในการเข้ารับการตรวจ โดยมี
ระดับความวิตกกังวลมากที่สุดในวันที่มารับการ
ตรวจ ความวิตกกังวลทีเ่ กิดขึน้ มีผลต่อความพร้อม
ในการเข้ารับการตรวจ ทำ�ให้มกี ารใช้ยานอนหลับ
ทีเ่ พิม่ ขึน้ ในระหว่างการตรวจ และระยะเวลาการ
พักฟืน้ ภายหลังการตรวจทีเ่ พิม่ มากขึน้ นอกจากนี้
ภายหลังการตรวจระดับความวิตกกังวลยังคงเพิม่
ขึน้ ได้ ร้อยละ 11 เมือ่ ผลของการตรวจผิดปกติ และ
ร้อยละ 33 ยังคงมีความวิตกกังวล ถึงแม้วา่ ส่วนใหญ่
ผลการตรวจเป็นปกติ และไม่พบอาการแสดง
ของความผิดปกติของลำ�ไส้ ส่วนกลุม่ ผูป้ ว่ ยทีป่ ฏิเสธ
การเข้ารับการตรวจ ร้อยละ 50 มีสาเหตุหลักมา
จากความรู้สึกกลัวและความวิตกกังวลเกี่ยวกับ
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กระบวนการตรวจ ผลของความวิตกกังวลทีเ่ กิดขึน้
ทำ�ให้ความสามารถในการรับรู้ข้อมูลของบุคคล
ลดลง ส่งผลต่อกระบวนการเรียนรูแ้ ละการจดจำ� 
ไม่สามารถจดจำ�ข้อมูลทีส่ �ำ คัญเกีย่ วกับการปฏิบตั ติ น
เมือ่ กลับบ้านพบว่าผูป้ ว่ ยยังมีขอ้ สงสัยและต้องการ
ข้อมูลหรือคำ�แนะนำ�เพิม่ เติมในการดูแลตนเอง8-10
ถึงแม้วา่ การเตรียมลำ�ไส้ใหญ่เป็นสิง่ สำ�คัญต่อการ
เข้ารับการส่องกล้องลำ�ไส้ใหญ่และทวารหนัก แต่ยงั
คงพบว่ า ยั ง มี ก ารเตรี ย มลำ � ไส้ ท่ีไ ม่ ส ะอาด ซึ่ง
ประกอบด้วยหลายสาเหตุ รวมทัง้ ความวิตกกังวล
ทีส่ ง่ ผลต่อการจดจำ�ข้อมูลในการปฏิบตั ติ น จึงต้อง
มีการดูแลเพื่อเตรียมความพร้อมในผู้ท่เี ข้ารับการ
ส่องกล้องลำ�ไส้ใหญ่และทวารหนักแบบผูป้ ว่ ยนอก
ทีแ่ นวโน้มว่ามีจ�ำ นวนมากขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง
จากการทบทวนวรรณกรรม พบว่าผูป้ ว่ ยทีเ่ ข้า
รับการรักษาแบบผู้ป่วยนอก ยังขาดการเตรียม
ความพร้อมและการให้ความรูห้ รือข้อมูลอย่างเพียง
พอ11 ซึง่ ควรเริม่ การเตรียมความพร้อมตัง้ แต่ระยะ
ก่อนเข้ารับการตรวจ โดยมีการให้ความรูห้ รือข้อมูล
ที่มีความเหมาะสมในการเตรียมความพร้อมของ
ผู้ป่วย จากผลการศึกษาของ Liu และคณะ12
พบว่ า การให้ ข้ อ มู ล ซ้ํ า และติ ด ตามผู้ ป่ ว ยทาง
โทรศัพท์ในระยะก่อนการเข้ารับการส่องกล้อง
ลำ�ไส้ใหญ่และทวารหนัก มีผลต่อคุณภาพการ
เตรียมลำ�ไส้ท่ดี ีกว่า ใช้เวลาในการตรวจน้อยกว่า
อัตราการพบติง่ เนือ้ มากกว่าในกลุม่ ควบคุมอย่างมี
นัยสำ�คัญ (p < .01) ในประเทศไทย มีการศึกษาใน
กลุม่ ผูป้ ว่ ยทีไ่ ด้รบั การผ่าตัดก้อนบริเวณเต้านมแบบ
ผูป้ ว่ ยนอก13 โดยนำ�กรอบแนวคิดของ จูดทิ รอด์เดน
และอลิสเบ็ท เทฟท์14 เป็นรูปแบบการวางแผน
จำ�หน่าย ที่มีเป้าหมายในการดูแลอย่างต่อเนื่อง
ช่วยให้การเปลีย่ นผ่านของระยะต่างๆ ประสบความ
สำ � เร็ จ และในแต่ ล ะระยะที่มีก ารเปลี่ย นผ่ า น
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ความวิตกกังวล หรือความเครียดมักจะเกิดขึน้ ซึง่
มีความแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคลตามการรับรู้
และความเชือ่ รูปแบบการวางแผนจำ�หน่าย จะมี
การประเมินความต้องการของบุคคล เพือ่ ให้การ
ดูแลตามช่วงเวลาทีเ่ หมาะสม ช่วยให้มคี วามเข้าใจ
และมีทกั ษะต่อการเผชิญกับเหตุการณ์นน้ั ๆ ความ
วิตกกังวลหรือความเครียดจะลดลง โดยมีความ
เชือ่ มโยงเป็นขัน้ ตอน ประกอบด้วย 1) การประเมิน
2) การสร้างแผนการจำ�หน่ายผูป้ ว่ ย และ 3) การ
ยืนยันการจำ�หน่ายและปฏิบัติตามแผนจำ�หน่าย
ทำ�ให้มคี วามต่อเนือ่ งจากโรงพยาบาลไปสูบ่ า้ น หรือ
สิง่ แวดล้อมใหม่ของผูป้ ว่ ย ในปัจจุบนั การวางแผน
จำ�หน่ายจึงมักใช้คำ�ว่า การดูแลต่อเนื่อง14   และ
พบว่าในประเทศไทยยังไม่มีการนำ�โปรแกรมการ
ดูแลต่อเนือ่ ง มาพัฒนาในการดูแลในกลุม่ ผูท้ เ่ี ข้ารับ
การส่องกล้องลำ�ไส้ใหญ่และทวารหนักทีม่ ารับการ
รักษาแบบผูป้ ว่ ยนอกอย่างเป็นรูปธรรม มีจ�ำ นวน
ผูป้ ว่ ยในกลุม่ นีเ้ พิม่ ขึน้ อย่างต่อเนือ่ งและการเตรียม
ตัวก่อนเข้ารับการส่องกล้องเป็นสิง่ สำ�คัญ แต่ยงั ไม่มี
กระบวนการดูแลทีเ่ ชือ่ มโยงต่อเนือ่ งตัง้ แต่ผปู้ ว่ ยมา
รับการนัดหมาย การเตรียมลำ�ไส้ขณะอยูบ่ า้ น จน
กระทัง่ เข้ารับการส่องกล้องตรวจทีโ่ รงพยาบาล
ผู้ วิ จั ย จึ ง สนใจการนำ � โปรแกรมการดู แ ล
ต่อเนือ่ งมาประยุกต์ใช้ในการดูแลผูท้ เ่ี ข้ารับการส่อง
กล้องโดยประกอบด้วย 3 ขัน้ ตอน 1) การประเมิน
ปัญหาและความต้องการ โดยใช้แบบประเมินการ
ดูแลอย่างต่อเนือ่ ง 2) การสร้างแผนการจำ�หน่าย
โดยการนำ�ข้อมูลที่ได้จากการประเมินในการให้
ข้อมูลหรือคำ�ปรึกษาในการเตรียมตัวเข้ารับการ
ส่องกล้อง 3) การยืนยันการปฏิบัติตามแผนการ
จำ�หน่าย พร้อมใช้แบบบันทึกการติดตามทาง
โทรศัพท์ เพือ่ เพิม่ คุณภาพของการเตรียมลำ�ไส้ และ
ลดความวิตกกังวลในผูท้ เ่ี ข้ารับการส่องกล้อง นำ�ไป
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สูก่ ารดูแลผูป้ ว่ ยอย่างมีคณ
ุ ภาพต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจยั
1. เพื่อเปรียบเทียบคุณภาพของการเตรียม
ลำ�ไส้ใหญ่ในผูท้ เ่ี ข้ารับการส่องกล้องลำ�ไส้ใหญ่และ
ทวารหนัก ระหว่างกลุม่ ทีไ่ ด้รบั โปรแกรมการดูแล
ต่อเนือ่ งและกลุม่ ทีไ่ ด้รบั การดูแลตามปกติ
2. เพื่อเปรียบเทียบระดับความวิตกกังวลใน
ผูท้ เ่ี ข้ารับการส่องกล้องลำ�ไส้ใหญ่และทวารหนักใน
วั น มารั บ การนั ด หมายและก่ อ นเข้ า ห้ อ งตรวจ
ระหว่างกลุม่ ทีไ่ ด้รบั โปรแกรมการดูแลต่อเนือ่ งและ
กลุม่ ทีไ่ ด้รบั การดูแลตามปกติ
สมมติฐานของการวิจยั
1. ผูท้ เ่ี ข้ารับการส่องกล้องลำ�ไส้ใหญ่และทวาร
หนักที่ได้รับโปรแกรมการดูแลต่อเนื่องมีคุณภาพ
ของการเตรียมลำ�ไส้ใหญ่ดีกว่าผู้ท่ไี ด้รับการดูแล
ตามปกติ
2. ผูท้ เ่ี ข้ารับการส่องกล้องลำ�ไส้ใหญ่และทวาร
หนักที่ได้รับโปรแกรมการดูแลต่อเนื่องมีระดับ
ความวิตกกังวลในวันมารับการนัดหมายและวัน
ก่อนเข้าห้องตรวจน้อยกว่าผู้ท่ไี ด้รับการดูแลตาม
ปกติ
วิธดี �ำ เนินการวิจยั
การศึกษาครั้งนี้เป็นงานวิจัยเชิงกึ่งทดลอง
(quasi-experimental design)
ประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง
ประชากรทีใ่ ช้ในการศึกษาครัง้ นี้ เป็นผูท้ ม่ี ารับ
การนั ด เพื่ อ ทำ � การส่ อ งกล้ อ งลำ � ไส้ ใ หญ่ แ ละ
ทวารหนัก (colonoscopy) แบบผู้ป่วยนอก
เพศชายและหญิงทีม่ อี ายุตง้ั แต่ 18 ปีขน้ึ ไป ทีศ่ นู ย์
ส่องกล้องระบบทางเดินอาหารวีกิจ วีรานุวัตติ์

ณ โรงพยาบาลศิริราช เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบ
เฉพาะเจาะจง ตามเกณฑ์ทไ่ี ด้ก�ำ หนดไว้ โดยเป็น
ผู้เข้ารับการส่องกล้องลำ�ไส้ใหญ่และทวารหนัก
ครั้งแรก ไม่มีภาวะกลืนลำ�บากหรือไม่สามารถ
รับประทานอาหารทางปากได้ ไม่มกี ารอุดตันของ
ลำ�ไส้ใหญ่หรือสงสัยจากการวินจิ ฉัยโดยแพทย์ ไม่มี
ประวัติได้รับการผ่าตัดลำ�ไส้ใหญ่ และสามารถ
ติ ด ต่ อ ทางโทรศั พ ท์ ไ ด้ ได้ ใช้ เ ทคนิ ค การจั บ คู่
(Matched pair)5 ในเรื่องระดับการศึกษา และ
ชนิ ด ของยาระบายของกลุ่ ม ทดลองและกลุ่ ม
ควบคุมไม่ให้แตกต่างกัน
ในงานวิจยั ครัง้ นีไ้ ด้ใช้งานวิจยั ของ Liu และ
คณะ12 ซึง่ มีคา่ Effect size d = .68 power =
85% และ α = .05 ใช้ในการคำ�นวณได้ผ้ปู ่วย
กลุ่มละ 41 ราย และเพื่อป้องกันกลุ่มตัวอย่าง
สูญหาย จึงเพิ่มขนาดตัวอย่างร้อยละ 10 ดังนั้น
มีขนาดกลุม่ ตัวอย่างทัง้ หมด 92 ราย จำ�แนกเป็น
กลุม่ ทดลอง 46 ราย และกลุม่ ควบคุม 46 ราย มี
กลุม่ ตัวอย่างสูญหายในระหว่างการวิจยั เนือ่ งจาก
ไม่มาตรวจตามนัด กลุม่ ควบคุม 5 ราย และกลุม่
ทดลอง 4 ราย จึงเหลือกลุม่ ควบคุม 41 ราย และ
กลุม่ ทดลอง 42 ราย
เครือ่ งมือการวิจยั
1. เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการทดลอง ได้แก่
1.1 โปรแกรมการดูแลต่อเนือ่ งในผูท้ เ่ี ข้ารับ
การส่องกล้องลำ�ไส้ใหญ่และทวารหนักแบบผูป้ ว่ ย
นอก ตามกรอบแนวคิดของ จูดทิ รอด์เดน และ
อลิสเบ็ท เทฟท์15 ในระยะต่างๆ ได้แก่ ระยะที่ 1
วันมารับการนัดหมายการส่องกล้องลำ�ไส้ใหญ่และ
ทวารหนัก ระยะที่ 2 การเตรียมลำ�ไส้ขณะอยูบ่ า้ น
และระยะที่ 3 วันเข้ารับการส่องกล้องตรวจที่
โรงพยาบาล โปรแกรมการดูแลต่อเนือ่ ง ประกอบ
ด้ ว ย 1) แบบประเมิ น การดู แ ลอย่ า งต่ อ เนื่อ ง
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เป็นแบบสัมภาษณ์ทผ่ี วู้ จิ ยั สร้างขึน้ จากการทบทวน
วรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้อง ซึง่ มีความสอดคล้องในการ
ดูแลอย่างต่อเนือ่ ง 2) แบบบันทึกการติดตามทาง
โทรศั พ ท์ เป็ น การกระตุ้น เตื อ นให้ ป ฏิ บัติต าม
คำ�แนะนำ�ของการเตรียมความสะอาดของลำ�ไส้
รวมทัง้ ประเมินปัญหาและอุปสรรค ทัง้ ในช่วง 2 วัน
และ 1 วันก่อนเข้ารับการตรวจ เพื่อให้สามารถ
ปฏิบตั ไิ ด้ถกู ต้องและคลายความวิตกกังวล
1.2 แผ่ น พลิ ก สำ � หรั บ การให้ คำ � แนะนำ �
สำ � หรั บ ผู้ท่ีเข้ า รั บ การส่ อ งกล้ อ งลำ � ไส้ ใ หญ่ แ ละ
ทวารหนัก ประกอบด้วยลักษณะของหัตถการที่
ได้รบั ความจำ�เป็นและกระบวนการของการเตรียม
ลำ�ไส้เพื่อเข้ารับการตรวจในเรื่องการรับประทาน
อาหาร ยาระบาย ขัน้ ตอนในการเข้ารับการตรวจ
ภาวะแทรกซ้ อ นที่เ กิดขึ้นได้และการปฏิบัติตัว
ภายหลังการตรวจ
1.3 คู่มือการให้คำ�แนะนำ�สำ�หรับผู้ท่ีเข้า
รั บ การส่ อ งกล้ อ งลำ � ไส้ ใ หญ่ แ ละทวารหนั ก
โดยประยุกต์จากคูม่ อื การปฏิบตั ติ วั สำ�หรับผูเ้ ข้ารับ
การตรวจลำ�ไส้ใหญ่และทวารหนัก ฉบับปรับปรุงปี
2545 โรงพยาบาลศิริราช ร่วมกับการทบทวน
วรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้อง
2. เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการรวบรวมข้อมูล ได้แก่
2.1 แบบบันทึกข้อมูลส่วนบุคคล เป็นส่วนที่
ผู้วิจัยบันทึกจากการสัมภาษณ์และเวชระเบียน
แบบบันทึกข้อมูลทัว่ ไป ได้แก่ อายุ เพศ ระดับการ
ศึกษา อาชีพ และแบบบันทึกข้อมูลการเจ็บป่วย
และการรักษา ได้แก่ การวินจิ ฉัยโรค/ข้อบ่งชีใ้ นการ
ทำ�หัตถการ ประวัติการผ่าตัด การได้รับข้อมูล
เกีย่ วกับการส่องกล้องตรวจลำ�ไส้ใหญ่ และยาระบาย
2.2 แบบบันทึกความสะอาดของการเตรียม
ลำ�ไส้ใหญ่ โดยใช้แบบวัด the Boston Bowel
Preparation Scale (BBPS) เป็นเครื่องมือ
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มาตรฐานสากล ทีม่ ภี าพแสดงของความสะอาดของ
การเตรี ย มลำ � ไส้ โดยให้ ค ะแนนในแต่ ล ะภาพ
ประกอบด้วยการวัด 3 ตำ�แหน่ง (LC: Left Colon,
TC: Transverse Colon, RC: Right Colon)
เมือ่ นำ�คะแนนทุกส่วนมารวมกัน คำ�ตอบของระดับ
ความสะอาดของลำ�ไส้ทไ่ี ด้เป็นแบบมาตราประมาณ
ค่า (rating scale) ซึ่งมีคะแนนเต็ม 9 คะแนน
โดย คะแนน 8–9 หมายถึง เตรียมลำ�ไส้สะอาดดี
ทีส่ ดุ คะแนน 6-7 หมายถึง เตรียมลำ�ไส้สะอาดดี
คะแนน 3-5 หมายถึง เตรียมลำ�ไส้ไม่สะอาด
คะแนน 0-2 หมายถึง เตรียมลำ�ไส้ไม่เพียงพอต่อ
การตรวจ16
2.3 แบบประเมินความวิตกกังวลด้วยตัวเลข
โดยใช้มาตรวัดความวิตกกังวลแบบตัวเลข (anxiety
numeric rating scale) มีลกั ษณะเป็นเส้นตรงทีม่ ี
ความยาว 10 เซนติเมตร ตำ�แหน่งปลายซ้ายสุดเริม่
จากระดับคะแนน เท่ากับ 0 คือ ความรูส้ กึ ไม่มคี วาม
วิตกกังวล และขวาสุดมีความวิตกกังวลมากทีส่ ดุ
10 คะแนน จำ�นวน 1 ข้อ เป็นแบบประเมินความ
วิตกกังวลซึง่ ดัดแปลงมาจากเกณฑ์การแบ่งระดับ
ความเจ็บปวดของ แมคแคฟเฟอรี และบีเบ โดย
สมคิด ทองดี17
เครือ่ งมือได้ผา่ นการตรวจสอบความตรงตาม
เนือ้ หา (Content Validity Index: CVI) จากแพทย์
และพยาบาลผูเ้ ชีย่ วชาญด้านระบบทางเดินอาหาร
จำ�นวน 3 คน ประกอบด้วย โปรแกรมการดูแลต่อ
เนือ่ ง และแบบประเมินการดูแลต่อเนือ่ งในผูท้ เ่ี ข้า
รับการส่องกล้องลำ�ไส้ใหญ่และทวาร แบบบันทึก
การติดตามทางโทรศัพท์ แผ่นพลิกสำ�หรับการให้
คำ�แนะนำ�และคูม่ อื ในการให้คำ�แนะนำ�สำ�หรับผูท้ ่ี
เข้ารับการส่องกล้องลำ�ไส้ใหญ่แ ละทวารหนัก
โดยตรวจสอบการใช้ภาษา ความชัดเจนและความ
เหมาะสมของเนื้อ หาในการนำ � ไปใช้ กับ ผู้ป่ว ย
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มีความตรงด้านเนือ้ หาของเครือ่ งมือ 5 ชุด ได้แก่
1) โปรแกรมการดูแลต่อเนือ่ ง 2) แบบประเมินการ
ดูแลต่อเนื่องในผู้ท่เี ข้ารับการส่องกล้องลำ�ไส้ใหญ่
และทวาร 3) แบบบันทึกการติดตามทางโทรศัพท์  
4) แผ่นพลิกสำ�หรับการให้ค�ำ แนะนำ� และ 5) คูม่ อื
ในการให้ค�ำ แนะนำ�สำ�หรับผูท้ เ่ี ข้ารับการส่องกล้อง
ลำ�ไส้ใหญ่และทวารหนัก เท่ากับ 1.00, .92, 1.00,
.85, .89 ตามลำ�ดับ และแบบบันทึกความสะอาด
ของการเตรียมลำ�ไส้ใหญ่ (BBPS) ทดสอบความเชือ่
มั่นค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นแคปปา (Kappa)
เท่ากับ .7716
การพิทกั ษ์สทิ ธิก์ ลุม่ ตัวอย่าง
การวิจัยครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะ
กรรมการจริ ย ธรรมการวิ จั ย ในคนของคณะ
แพทยศาสตร์ ศิ ริ ร าชพยาบาล COA no.
Si 178/2014
วิธเี ก็บรวบรวมข้อมูล
ผูว้ จิ ยั เริม่ เก็บข้อมูลในกลุม่ ควบคุมก่อน แล้ว
จึงเก็บรวบรวมข้อมูลในกลุ่มทดลอง เพื่อป้องกัน
ความคลาดเคลือ่ นทีอ่ าจเกิดขึน้ จากการแพร่ขอ้ มูล
ของกลุ่มทดลองไปยังกลุ่มควบคุม โดยผู้วิจัยขอ
ความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยขอให้
พยาบาลหรือเจ้าหน้าที่ประจำ�หน่วยงาน ซึ่งทำ�
หน้าที่ในการรับนัดหมายผู้ป่วย ตรวจสอบกลุ่ม
ตัวอย่างทีม่ คี ณ
ุ สมบัตติ ามเกณฑ์ทก่ี �ำ หนด และถาม
ความสมัครใจในการเข้าร่วมการวิจยั เมือ่ สมัครใจ
ผูว้ จิ ยั จะเข้าพบแนะนำ�ตนเอง ชีแ้ จงวัตถุประสงค์
ของการศึกษา อธิบายขัน้ ตอนการวิจยั ประโยชน์
และความเสี่ยงของการวิจัย และแจ้งสิทธิในการ
เข้ า ร่ ว มการวิ จั ย หลั ง จากได้ รั บ ข้ อ มู ล แล้ ว
หากสมัครใจเข้าร่วมงานวิจยั ผูว้ จิ ยั ขอความยินยอม
โดยการลงนามในเอกสารยินยอมเข้าร่วมการวิจยั
โดยมีขน้ั ตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้

กลุม่ ควบคุม
1. วันเข้ารับการนัดหมาย ผู้วิจัยดำ�เนินการ
บันทึกข้อมูลส่วนบุคคล ประเมินความวิตกกังวล
ครัง้ ที่ 1 โดยใช้เวชระเบียนและการสัมภาษณ์ กลุม่
ตัวอย่างจะได้รบั คำ�แนะนำ�การปฏิบตั ติ วั เพือ่ เตรียม
เข้ารับการตรวจตามมาตรฐานจากพยาบาล พร้อม
กับได้รับคู่มือคำ�แนะนำ�ในการปฏิบัติตัวและการ
รับประทานยาระบายก่อนกลับบ้าน
2. วันเข้ารับการตรวจ เมือ่ กลุม่ ตัวอย่างมารับ
การตรวจจะได้รบั การดูแลตามปกติจากพยาบาล
ประจำ�หน่วย ผูว้ จิ ยั ดำ�เนินการประเมินความวิตก
กังวล ครัง้ ที่ 2 ก่อนเข้าห้องตรวจ และเมือ่ ทำ�การ
ส่องกล้องเสร็จแล้ว แพทย์ผตู้ รวจจะเป็นผูท้ �ำ การ
ประเมินความสะอาดของลำ�ไส้ โดยใช้แบบบันทึก
ความสะอาดของการเตรียมลำ�ไส้
กลุม่ ทดลอง
1. วันเข้ารับการนัดหมาย (ระยะที่ 1) ผูว้ จิ ยั
ดำ�เนินการบันทึกข้อมูลส่วนบุคคล ประเมินความ
วิตกกังวล ครั้งที่ 1 โดยใช้เวชระเบียนและการ
สัมภาษณ์ และดำ�เนินการตามโปรแกรมการดูแล
ต่อเนื่อง ประกอบด้วย 1) การสัมภาษณ์กลุ่ม
ตัวอย่าง โดยใช้แบบประเมินการดูแลต่อเนือ่ ง ได้แก่
ประวัตกิ ารขับถ่าย การเดินทาง การสนับสนุนทาง
ครอบครัวและสังคม ทีอ่ ยูอ่ าศัย การทำ�งานและ
การคาดหวังต่อการหยุดงานภายหลังการตรวจ
2) การให้ค�ำ แนะนำ�และคำ�ปรึกษาแก่ผปู้ ว่ ย ตาม
แผ่นพลิกคำ�แนะนำ�สำ�หรับผูท้ เ่ี ข้ารับการส่องกล้อง
ลำ�ไส้ใหญ่และทวารหนัก และได้รบั คูม่ อื คำ�แนะนำ�
สำ�หรับผู้ท่ีเข้ารับการส่องกล้องลำ �ไส้ใ หญ่แ ละ
ทวารหนัก
2. การเตรียมลำ�ไส้ขณะอยู่บ้าน (ระยะที่ 2)
เมือ่ ถึงวันก่อนตรวจในระยะ 2 วันและ 1 วันก่อน
ตรวจ เป็นขัน้ ตอนของการโทรศัพท์เพือ่ ให้ขอ้ มูลซา้ํ
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ส่วนใหญ่อยูใ่ นช่วงอายุ 46-60 ปี (ร้อยละ 52.4)
และมีอายุเฉลีย่ 58 ปี (SD + 8.71) การศึกษาระดับ
ปริญญาตรี (ร้อยละ 42.9) ส่วนใหญ่การวินจิ ฉัย/
ข้อบ่งชีก้ ารคัดกรองมะเร็งลำ�ไส้ใหญ่และทวารหนัก
(CRC screening) (ร้อยละ 47.6) ไม่เคยมีประวัติ
รับการผ่าตัดช่องท้อง (ร้อยละ 57.1) และเคยได้รบั
ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ การส่ อ งกล้ อ งตรวจลำ � ไส้ ใ หญ่
และทวารหนัก(ร้อยละ 92.9) โดยแพทย์ผ้ตู รวจ
(ร้อยละ 83.3) และมีการเตรียมลำ�ไส้โดยใช้ยา
ระบายชนิด Colyte หรือ Colon prep (ร้อยละ
71.4)
กลุม่ ควบคุม มีจ�ำ นวน 41 ราย เป็นเพศหญิง
(ร้อยละ 34.1) มากกว่าเพศชาย (ร้อยละ 65.9) ส่วน
ใหญ่อยูใ่ นช่วงอายุ 46-60 ปี (ร้อยละ 48.8) และ
มีอายุเฉลีย่ 58 ปี (SD + 10.63) การศึกษาระดับ
ปริญญาตรี (ร้อยละ 51.2) ส่วนใหญ่การวินจิ ฉัย/
ข้อบ่งชีก้ ารคัดกรองมะเร็งลำ�ไส้ใหญ่และทวารหนัก
(CRC screening) (ร้อยละ 39) ไม่เคยมีประวัตริ บั
การผ่าตัดช่องท้อง (ร้อยละ 65.9) เคยได้รบั ข้อมูล
เกี่ ย วกั บ การส่ อ งกล้ อ งตรวจลำ � ไส้ ใ หญ่ แ ละ
ทวารหนัก (ร้อยละ 91.2) โดยแพทย์ผู้ตรวจ
ร้อยละ 83   และมีการเตรียมลำ�ไส้โดยใช้ยาระบาย
ชนิด Colyte หรือ Colon prep (ร้อยละ 68.3)
เมื่อเปรียบเทียบลักษณะประชากรของกลุ่ม
ทดลองและกลุ่มควบคุมพบว่า เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา การได้รบั ข้อมูลเกีย่ วกับการส่องกล้อง
ตรวจลำ�ไส้ใหญ่และทวารหนัก และชนิดของยา
ระบาย พบว่าตัวแปรแต่ละตัวของกลุม่ ทดลองและ
ผลการวิจยั
กลุม่ ควบคุม มีคณ
ุ ลักษณะทัว่ ไปไม่แตกต่างอย่างมี
กลุม่ ทดลอง มีจ�ำ นวน 42 ราย เป็นเพศหญิง นัยสำ�คัญทางสถิติ (p > .05)  ผลการวิจยั ดังนี้
(ร้อยละ 66.7) มากกว่าเพศชาย (ร้อยละ 33.3)

การติดตามผลของการรับประทานยาระบายและ
อาหาร จำ�นวนครั้งและลักษณะของการขับถ่าย
และตอบข้อซักถาม โดยใช้แบบบันทึกการติดตาม
ทางโทรศัพท์
3. ในวันเข้ารับการตรวจ (ระยะที่ 3) ดำ�เนิน
การตามโปรแกรมการดูแลต่อเนือ่ ง ในการทบทวน
ขั้นตอนในการเข้ารับการตรวจ ประเมินเวลาที่
เข้ารับการตรวจและการติดตามแจ้งให้ทราบเป็น
ระยะๆ และประเมินความวิตกกังวล ครัง้ ที่ 2 ก่อน
เข้าห้องตรวจ เมือ่ ทำ�การส่องกล้องเสร็จแล้ว แพทย์
ผูส้ อ่ งกล้องประเมินความสะอาดของลำ�ไส้ โดยใช้
แบบบันทึกความสะอาดของการเตรียมลำ�ไส้
การวิเคราะห์ขอ้ มูล
1. วิเคราะห์ขอ้ มูลส่วนบุคคลและข้อมูลเกีย่ ว
กับประวัตกิ ารรักษา โดยใช้สถิตพิ รรณนา
2. ผูว้ จิ ยั ได้ท�ำ การทดสอบการกระจายตัวของ
ข้อมูลว่าเป็นโค้งปกติ จึงได้ใช้สถิติ Independent
t-test เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย
คุณภาพของการเตรียมลำ�ไส้ใหญ่ ระหว่างกลุ่ม
ควบคุมและกลุม่ ทดลอง
3. ผูว้ จิ ยั ได้ท�ำ การทดสอบการกระจายตัวของ
ข้อมูลว่าเป็นโค้งปกติ จึงได้ใช้สถิติ Paired t-test
เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลีย่ ความวิตก
กังวลระหว่างวันมารับการนัดหมายและก่อนเข้า
ห้องตรวจ และเปรียบเทียบความแตกต่างของ
ค่าเฉลี่ยความวิตกกังวลระหว่างกลุ่มควบคุมและ
กลุม่ ทดลอง โดยใช้สถิติ Independent t-test
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ตารางที่ 1 เปรียบเทียบค่าเฉลีย่ ของคุณภาพของการเตรียมลำ�ไส้ใหญ่และค่าเฉลีย่ คะแนนความวิตกกังวล
ระหว่างกลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุม โดยใช้สถิติ Independent t-test
กลุม่ ทดลอง
กลุม่ ควบคุม
(n = 41)
(n = 42)
Mean SD Mean SD
t p-value
6.88 + 1.31 6.00 2.24 2.19 .03
คุณภาพของการเตรียมลำ�ไส้ใหญ่
3.95 + 2.78 4.00 + 2.61 .08 .94
ความวิตกกังวลวันมารับการนัดหมาย
ความวิตกกังวลวันก่อนเข้ารับการส่องกล้อง 3.12 + 2.75 3.61 + 2.98 .78 .49
จากตารางที่ 1 พบว่า ค่าเฉลีย่ ของคุณภาพของ
การเตรียมลำ�ไส้ใหญ่ในกลุ่มทดลองมากกว่ากลุ่ม
ควบคุมอย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิติ (p = .03) และ
กลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยคะแนนความวิตกกังวลใน
วั น มารั บ การนั ด หมายและวั น ก่ อ นเข้ า รั บ การ
ส่องกล้อง อยูใ่ นระดับน้อย (คะแนนเฉลีย่ 3.95 และ
3.12 ตามลำ�ดับ) ส่วนกลุม่ ควบคุมมีคา่ เฉลีย่ คะแนน
ความวิตกกังวลวันมารับการนัดหมายอยูใ่ นระดับ
ปานกลาง และในวันก่อนเข้ารับการส่องกล้องอยู่
ในระดับน้อย (คะแนนเฉลี่ย 4 และ 3.61 ตาม
ลำ�ดับ) และเมือ่ เปรียบเทียบค่าเฉลีย่ คะแนนความ
วิตกกังวลระหว่างกลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุม ใน
วันก่อนเข้ารับการส่องกล้องและในวันมารับการนัด
หมาย พบว่ากลุม่ ทดลองน้อยกว่ากลุม่ ควบคุมอย่าง
ไม่มนี ยั สำ�คัญทางสถิติ (p = 94, p = .49 ตามลำ�ดับ)
การอภิปรายผล
สมมติฐานข้อ 1 ผู้ท่ีเข้ารับการส่องกล้อง
ลำ�ไส้ใหญ่และทวารหนักทีไ่ ด้รบั โปรแกรมการดูแล
ต่อเนือ่ ง ต่อคุณภาพของการเตรียมลำ�ไส้
พบว่า กลุม่ ผูท้ ไ่ี ด้รบั โปรแกรมการดูแลต่อเนือ่ ง
มีคณ
ุ ภาพการเตรียมลำ�ไส้มากกว่ากลุม่ ผูท้ ไ่ี ด้รบั การ
ดูแลตามปกติอย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิติ (p = .03)
แสดงให้เห็นว่าโปรแกรมการดูแลต่อเนือ่ งในผูท้ เ่ี ข้า

รับการส่องกล้องลำ�ไส้ใหญ่และทวารหนักแบบ
ผู้ ป่ ว ยนอก มี ผ ลต่ อ คุ ณ ภาพของการเตรี ย ม
ลำ � ไส้ ใ หญ่ อาจเนื่ อ งมาจากการกลุ่ ม ที่ ไ ด้ รั บ
โปรแกรมการดูแลต่อเนือ่ งได้รบั ข้อมูลทีม่ งุ่ เน้นต่อ
การปฏิบตั ติ วั ทีถ่ กู ต้อง มีการโทรศัพท์เพือ่ ประสาน
งานให้ ส ามารถดำ � เนิ น การตามขั้ น ตอน และ
ประเมินผลในการปฏิบัติตามแผนในการเตรียม
ความพร้อมในการมารับการส่องกล้อง โดยสร้าง
ตามแนวคิดการวางแผนการดูแลต่อเนือ่ ง ของ จูดทิ
รอด์เดน และอลิสเบ็ท เทฟท์15 เป็นรูปแบบการดูแล
ทีม่ งุ่ เน้นการสอนโดยต้องมีการสือ่ สาร ซึง่ ประกอบ
ด้วย 3 ขัน้ ตอน ได้แก่ 1) การประเมินปัญหาและ
ความต้องการของผูม้ ารับการส่องกล้องหรือผูด้ แู ล
ที่มีความครอบคลุมทุกด้านตั้งแต่ครั้งแรกที่มารับ
การนัดหมาย โดยใช้แบบประเมินการดูแลต่อเนือ่ ง
ได้แก่ ประวัตสิ ขุ ภาพ ประวัตกิ ารขับถ่าย การเดิน
ทาง การสนับสนุนทางครอบครัวและสังคม ทีอ่ ยู่
อาศัย การทำ�งานและการคาดหวังต่อการหยุดงาน
ภายหลังการตรวจ ค่าใช้จา่ ย และสิทธิการรักษา ซึง่
แบบประเมิ น ดั ง กล่ า วจะมี ข้ อ มู ล ที่ ทำ � ให้ ก าร
วางแผนในการให้คำ�แนะนำ�  หรือคำ�ปรึกษาใน
แต่ละรายมีความแตกต่างกันของแต่ละบุคคล
2) การสร้างแผนการจำ�หน่าย เน้นการให้ความ
สำ�คัญในการเตรียมลำ�ไส้กอ่ นตรวจทีถ่ กู ต้อง โดยใช้
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“แผ่นพลิกการให้คำ�แนะนำ�สำ�หรับผู้ท่มี ารับการ
ส่องกล้องลำ�ไส้ใหญ่และทวารหนัก” และได้รับ
“คูม่ อื การให้ค�ำ แนะนำ�สำ�หรับผูม้ ารับการส่องกล้อง
ลำ�ไส้ใหญ่และทวารหนัก” เพื่อให้ผ้ปู ่วยสามารถ
ทบทวนได้เมือ่ กลับบ้าน 3) การยืนยันการปฏิบตั ิ
ตามแผนการจำ�หน่าย เป็นขัน้ ตอนทีส่ ร้างความต่อ
เนือ่ งของการให้คำ�แนะนำ�โดยการใช้โทรศัพท์เพือ่
กระตุน้ ยา้ํ เตือนผูป้ ว่ ยในการเตรียมลำ�ไส้กอ่ นตรวจ
ในเรือ่ งการรับประทานอาหารและยาระบาย 2 วัน
ก่อนตรวจ รวมถึงการโทรศัพท์ตดิ ตามอุปสรรคหรือ
ผลของการรับประทานยาระบาย 1 ก่อนตรวจ เป็น
ผลทำ�ให้กลุ่มตัวอย่างมีความเข้าใจและสามารถ
ปฏิบัติตามคำ�แนะนำ�ได้ถูกต้อง สอดคล้องกับผล
การศึกษาของ Liu และคณะ12 ทีไ่ ด้ท�ำ การศึกษา
ผลของการใช้ โ ปรแกรมการให้ ข้ อ มู ล ซ้ํ า ทาง
โทรศัพท์ในวันก่อนการส่องกล้อง พบว่าคุณภาพ
ของการเตรียมลำ�ไส้ในกลุ่มที่ได้รับการโทรศัพท์
ติดตามในวันก่อนการส่องกล้องดีกว่ากลุม่ ทีไ่ ม่ได้รบั
การโทรศัพท์ตดิ ตามอย่างมีนยั สำ�คัญ (p < .001)
นอกจากนี้ ยั ง มี ก ารศึ ก ษาในกลุ่ ม ผู้ ป่ ว ยผ่ า ตั ด
ช่องท้อง พบว่ากลุ่มทดลองที่ได้รับข้อมูลเตรียม
ความพร้อม มีคะแนนเฉลี่ยความปวดหลังผ่าตัด
น้อยกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ
(p < .001)18 ดังนั้น ในงานวิจัยครั้งนี้ท่มี ีการใช้
โปรแกรมการดูแลต่อเนื่องในการให้ความรู้อย่าง
ต่อเนื่องพร้อมกับใช้โทรศัพท์ในการติดต่อสื่อสาร
เพือ่ ให้ขอ้ มูลแก่ผปู้ ว่ ยเป็นระยะ ในระยะก่อนการ
ส่องกล้องจึงเป็นวิธีท่ีได้ผลดีในการช่วยให้ผู้ป่วย
ได้ตระหนักและเห็นความสำ�คัญของการเลือก
รับประทานอาหารทีถ่ กู ต้อง รับประทานยาระบาย
อย่างถูกวิธี ส่งผลให้การเตรียมลำ�ไส้เพื่อรับการ
ส่องกล้องได้ถกู ต้อง
สมมติฐานข้อ 2 ผู้ท่ีเข้ารับการส่องกล้อง
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ลำ�ไส้ใหญ่และทวารหนักทีไ่ ด้รบั โปรแกรมการดูแล
ต่อเนือ่ ง ต่อระดับความวิตกกังวลในวันมารับการ
นัดหมายและวันก่อนเข้าห้องตรวจ
พบว่า ในกลุม่ ทีไ่ ด้รบั ได้รบั โปรแกรมการดูแล
ต่อเนือ่ ง ค่าเฉลีย่ คะแนนความวิตกกังวลในวันก่อน
เข้ารับการส่องกล้องลำ�ไส้ใหญ่แ ละทวารหนัก
น้อยกว่าวันมารับการนัดหมายอย่างมีนยั สำ�คัญทาง
สถิติ p = .02 แต่กลุ่มที่ได้รับการดูแลตามปกติ
ค่าเฉลีย่ คะแนนความวิตกกังวลในวันก่อนเข้ารับการ
ส่องกล้องน้อยกว่าวันมารับการนัดหมายอย่างไม่มี
นัยสำ�คัญทางสถิติ p = .23 เนือ่ งมาจากโปรแกรม
การดูแลต่อเนือ่ งมีการโทรศัพท์ตดิ ตาม 2 วันก่อน
เข้ารับการส่องกล้อง เพือ่ การทบทวนคำ�แนะนำ�ใน
เรือ่ งการรับประทานอาหารและยาระบาย ติดตาม
ผลของการดืม่ ยาระบาย ลักษณะของการขับถ่าย
และอาการทีเ่ กิดขึน้ ยํา้ เตือนสิง่ จำ�เป็นทีผ่ ปู้ ว่ ยต้อง
ปฏิบตั ใิ นวันมารับการส่องกล้อง รวมทัง้ เปิดโอกาส
ให้ผปู้ ว่ ยซักถามข้อสงสัย เพือ่ คลายความวิตกกังวล
ซึ่งจากการซักถามผู้ป่วยมักมีข้อคำ�ถามในราย
ละเอียดเรื่องชนิดอาหารที่รับประทานได้ และ
สอบถามอาการทีจ่ ะเกิดขึน้ จากการส่องกล้อง เช่น
ความรูส้ กึ ไม่สขุ สบาย กลัวความเจ็บปวด กลัวผล
ของการให้ยานอนหลับ เป็นต้น สอดคล้องกับผล
การศึกษาของ Pehlvan และคณะ19 ทีไ่ ด้ท�ำ การ
ศึกษาผลของการให้ขอ้ มูลต่อความวิตกกังวลและ
การปฏิบตั ติ ามคำ�แนะนำ�ในผูท้ เ่ี ข้ารับการส่องกล้อง
กระเพาะอาหาร เปรียบเทียบกลุม่ ทีไ่ ด้รบั ข้อมูลจาก
เอกสารเพียงอย่างเดียว และกลุ่มที่ได้รับพบว่า
กลุม่ ทีไ่ ด้รบั ข้อมูลทางวาจาร่วมด้วย พบว่ากลุม่ ที่
กลุม่ ทีไ่ ด้รบั ข้อมูลทางวาจาร่วมกับเอกสารมีความ
วิตกกังวลน้อยกลุม่ ทีไ่ ด้รบั ข้อมูลทางเอกสารเพียง
อย่างเดียวอย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิติ (p = .000)
นอกจากนีย้ งั พบว่าผูป้ ว่ ยต้องการได้รบั คำ�อธิบาย
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ถึงขั้นตอนการส่องกล้องจากบุคคลากร (ร้อยละ
71.4) และการรับฟังความรู้สึกนึกคิดของผู้ป่วย
มากขึน้ (ร้อยละ 16.3)
แต่เมือ่ เปรียบเทียบค่าเฉลีย่ คะแนนความวิตก
กังวลในผู้ท่ีเข้ารับการส่องกล้องลำ �ไส้ใหญ่และ
ทวารหนักระหว่างกลุ่มที่ได้รับโปรแกรมการดูแล
ต่อเนือ่ งกับกลุม่ ทีไ่ ด้รบั การดูแลตามปกติ ทัง้ ในวัน
มารับการนัดหมายและก่อนเข้ารับการส่องกล้อง
พบว่าไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำ�คัญทาง
สถิติ (p = .94, .49) อาจเนือ่ งมาจากการวัดความ
วิตกกังวลครัง้ นีเ้ ป็นการวัดแบบภาพรวม ไม่ได้มกี าร
ระบุชัดเจนถึงสาเหตุ อาจเป็นไปได้ว่าความวิตก
กังวลครั้งที่ 1 จากการเตรียมตัวเพื่อเข้ารับการ
ส่องกล้อง และเมื่อได้มีการเตรียมตัวได้ดีแล้ว
การประเมินความวิตกกังวลครัง้ ที่ 2 ผูป้ ว่ ยอาจมี
ความวิตกกังวลถึงผลของการตรวจ ทำ�ให้ความวิตก
กังวลยังคงอยู่ เพราะโปรแกรมนี้จะเน้นทางด้าน
การเตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับการส่องกล้อง
ไม่มโี ปรแกรมในระหว่างรอเข้าห้องตรวจ ซึง่ จาก
การซักถามผูป้ ว่ ยมักให้เหตุผลว่า กังวลผลการตรวจ
กลัวตรวจพบมะเร็ง เป็นต้น สอดคล้องกับการ
ศึกษาของ Williams และคณะ20 ซึง่ ได้ศกึ ษาความ
วิตกกังวลในผูท้ ม่ี ารับการคัดกรองมะเร็งลำ�ไส้ใหญ่
ด้วยการส่องกล้อง พบว่ามีความวิตกกังวลเป็นไป
อย่างต่อเนือ่ ง ตัง้ แต่รบั ทราบถึงความจำ�เป็นในการ
เข้ารับการส่องกล้องและเพิม่ ขึน้ มากทีส่ ดุ ในวันทีเ่ ข้า
รับการตรวจ ตลอดจนในระยะหลังเข้ารับการตรวจ
ยังคงมีความวิตกกังวลจากผลของการตรวจ เพราะ
ฉะนั้นความวิตกกังวลที่เกิดขึ้นจึงไม่ใช่เฉพาะจาก
การเตรียมลำ�ไส้เพียงอย่างเดียว นอกจากนี้อาจ
เนือ่ งมาจากทัง้ สองกลุม่ ผลของการประเมินความ
วิตกกังวลอยูใ่ นระดับเล็กน้อยถึงปานกลาง ทำ�ให้
ไม่สามารถเห็นถึงความแตกต่างในการวิเคราะห์

ข้อมูลทางสถิตไิ ด้ สอดคล้องกับการศึกษาทีผ่ า่ นมา
ของ สุชา ปาน้อยนนท์ และคณะ13 ได้ศกึ ษาผลของ
โปรแกรมการวางแผนจำ�หน่ายแบบผูป้ ว่ ยนอกต่อ
ความวิตกกังวลและความพึงพอใจในสตรีท่ไี ด้รับ
การผ่าตัดก้อนบริเวณเต้านมแบบผูป้ ว่ ยนอก พบว่า
ระดับความวิตกกังวลไม่มีความแตกต่างระหว่าง
กลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุมอย่างมีนยั สำ�คัญทาง
สถิติ ได้อธิบายว่าการผ่าตัดก้อนเป็นหัตถการขนาด
เล็กและผู้ป่วยบางรายเคยได้รับข้อมูลจากแพทย์
มาก่อน จึงมีระดับความวิตกกังวลระดับน้อยถึง
ปานกลาง อาจทำ�ให้ไม่เพียงพอทีจ่ ะทำ�ให้เห็นถึง
ความแตกต่างได้ ดังนัน้ โปรแกรมนีค้ วรนำ�ไปใช้ตอ่
ไปในการเพิม่ คุณภาพการเตรียมลำ�ไส้ แต่ในเรือ่ ง
ของการลดความวิตกกังวล ควรมีการศึกษาเพิม่ เติม
ในรายละเอียดต่างๆ เพื่อนำ�ไปเป็นข้อมูลในการ
ให้การดูแลที่ตรงตามลักษณะผู้ท่ีเข้ารับการส่อง
กล้องลำ�ไส้ใหญ่และทวารหนักมากขึน้
โดยสรุป ผลการศึกษาในครัง้ นีแ้ สดงให้เห็นว่า
โปรแกรมการดูแลต่อเนื่องในผู้ท่ีมารับการส่อง
กล้องลำ�ไส้ใหญ่และทวารหนักแบบผู้ป่วยนอก
มีคณ
ุ ภาพของการเตรียมลำ�ไส้ใหญ่เพือ่ เข้ารับการ
ส่องกล้องได้ดีกว่ากลุ่มที่ได้รับการดูแลตามปกติ
(p < .05) ความต่อเนือ่ งของรูปแบบการดูแลผูป้ ว่ ย
ช่วยกระตุ้นเตือนและสร้างความเข้าใจให้ผ้เู ข้ารับ
การส่องกล้องในการปฏิบตั ติ วั ตามคำ�แนะนำ� ได้แก่
การเลือกชนิดของอาหาร ระยะเวลาที่เริ่มรับ
ประทานอาหารและยาได้ถูกต้อง โดยการใช้การ
สือ่ สารทางโทรศัพท์ในการติดต่อผูม้ ารับการตรวจ
เนือ่ งจากสามารถตอบข้อสงสัยในการปฏิบตั ติ วั แก่
ผู้รับการตรวจและพยาบาลสามารถประเมินการ
ปฏิบตั ติ วั และให้ขอ้ มูลเพิม่ เติมได้ อย่างไรก็ตาม ผล
การศึกษาครัง้ นีพ้ บว่าระดับความวิตกกังวลในกลุม่
ทดลองลดลงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างไม่มีนัยสำ�คัญ
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ทางสถิติ (p > .05) อาจเนือ่ งมาจากกลุม่ ตัวอย่าง เอกสารอ้างอิง (References)
ในการศึกษาครั้งนี้ใช้เครื่องมือวัดความวิตกกังวล 1. Siriraj GI endoscopy center in the honor
professor Vikit Viranuvatti. Statistic of
แบบตัวเลข เป็นภาพรวม ไม่ได้มกี ารระบุชดั เจน
colonoscopy. Bangkok: Perioperative
ระดับความวิตกกังวลต่อสาเหตุหรือ ปัจจัยทีม่ ผี ล
Nursing Division, Siriraj Hospital; 2012.
และส่วนใหญ่ผทู้ ม่ี ารับการส่องกล้อง จะได้รบั การ
(in Thai).
ให้ขอ้ มูล เพือ่ ให้ผปู้ ว่ ยเข้าใจและยินยอมเข้ารับการ 2. Cairns SR, Scholefield JH, Steele RJ,
รักษา อาจมีผลทำ�ให้ระดับความวิตกกังวลในกลุม่
Dunlop MG, Thomas HJ, Evans GD, et al.
Guidelines for colorectal cancer screening
ตัวอย่างทัง้ สองกลุม่ อยูใ่ นระดับน้อย ทำ�ให้ไม่เห็น
and surveillance in moderate and high risk
ความแตกต่างระหว่างกลุม่ ตัวอย่าง
ข้อเสนอแนะ
1. การดูแลต่อเนือ่ งเป็นการดูแลทีใ่ ช้ขอ้ มูลจาก
การประเมินของแต่ละบุคคลในด้านต่างๆ เพือ่ ให้
เกิดการดูแลทีต่ อ่ เนือ่ งทุกระยะของผูป้ ว่ ย จึงจำ�เป็น
ทีต่ อ้ งมีการส่งต่อข้อมูล โดยกำ�หนดบทบาทหน้าที่
ของทีม รูปแบบการบันทึกและการส่งต่อข้อมูลที่
ถูกต้องแม่นยำ�
2. พยาบาลผูท้ ใ่ี ห้การดูแล ควรมีความรูค้ วาม
สามารถในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเตรียมลำ�ไส้
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