






ผลงานที่เป็นผลการด าเนินงานทีผ่่านมา 
 
1.  ช่ือผลงาน การพยาบาลผูป่้วยโรคมะเร็งล าไส้ใหญ่ท่ีไดรั้บการส่องกลอ้งตรวจล าไส้ใหญ่ 
2.  ระยะเวลาทีด่ าเนินการ 1 เดือน (ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2563 ถึงเดือนสิงหาคม 2563) 
3.  ความรู้ทางวชิาการหรือแนวคิดทีใ่ช้ในการด าเนินการ  
 มะเร็งล าไส้ใหญ่ เป็นชนิดหน่ึงคลา้ยกบัมะเร็งในอวยัวะอ่ืน ๆ ของร่างกายโดยเกิดจากเซลลใ์นล าไส้
ใหญ่มีการเปล่ียนแปลงท่ีผดิปกติ เช่ือวา่มีการพฒันาอยา่งเป็นขั้นตอน (adenoma - carcinoma sequence) โดย
มีการแบ่งตวัเพิ่มจ านวนอยา่งไม่หยดุย ั้งจนควบคุมไม่ได ้การเปล่ียนแปลงน้ีอาจใชเ้วลาเป็นปี ในระยะแรก ๆ 
เซลลอ์าจเป็นเพียงแค่เน้ืองอกธรรมดา โดยไม่มีการแสดงทางคลินิก หากปล่อยทิ้งไวโ้ดยไม่ท าการรักษาหรือ
ตดัทิ้ง เน้ืองอกน้ีอาจลุกลามกลายเป็นมะเร็งได ้(จุลจกัร ล่ิมศรีวไิลและสุพจน์ พงศป์ระสบชยั, 2554) 
 การส่องกลอ้งตรวจล าไส้ใหญ่ (colonoscopy) คือ การส่องกลอ้งทางเดินอาหารส่วนปลาย เร่ิมตั้งแต่
ทวารหนกั ล าไส้ใหญ่ส่วนปลาย ยอ้นข้ึนไปถึงรูเปิดของล าไส้เล็กส่วนปลาย ท าเพื่อการวินิจฉัย เฝ้าระวงั 
รักษาโรค หรือความผดิปกติของผูป่้วยท่ีสงสัยโรคระบบทางเดินอาหารโดยเฉพาะล าไส้ใหญ่  ผูป่้วยซีดจาก
ขาดธาตุเหล็ก  มีเลือดออกในทางเดินอาหาร  ทอ้งเสียเร้ือรัง  พบความผิดปกติของล าไส้ใหญ่จากการตรวจ
วินิจฉยัทางรังสีวิทยา  ผลการตรวจอ่ืน ๆ ท่ีสงสัยว่าเป็นมะเร็งล าไส้ใหญ่  มีการตดัต่ิงเน้ือในล าไส้มาก่อน 
หลงัการผา่ตดัล าไส้ หรือพบกอ้นในช่องทอ้ง เป็นตน้ สามารถตดัช้ินเน้ือท่ีสงสัยส่งตรวจทางพยาธิวิทยาได ้
เป็นวธีิตรวจท่ีมีความแม่นย  ามากท่ีสุด (สุพจน์ พงศป์ระสบชยั, ธวชัชยั อคัรวพิุธ และอุดม คชินทร, 2554) 
 สาเหตุและปัจจัยเส่ียง ยงัไม่มีการศึกษาวจิยัท่ีไดข้อ้สรุปชดัเจนถึงปัจจยัเส่ียงท่ีส่งเสริมให้เกิดมะเร็ง
ล าไส้ใหญ่ ไดแ้ก่ การถ่ายทอดทางพนัธุกรรม ผูท่ี้มีการอกัเสบของล าไส้ใหญ่ แผลในล าไส้ หรือมีต่ิงเน้ือท่ี
ล าไส้ อาหารประเภทป้ิง ย่าง ไขมนัสูง การขาดสารอาหารบางชนิด เช่น แคลเซียม วิตามินดี  แมกนีเซียม 
เป็นตน้ และพฤติกรรมการด าเนินชีวิต เช่น ขาดการออกก าลงักาย ด่ืมแอลกอฮอล์ในปริมาณมากเป็นประจ า 
การสูบบุหร่ี เป็นตน้ อาจเป็นปัจจยัเส่ียงต่อการเกิดมะเร็งล าไส้ใหญ่ได ้(หทยัวรรณ รัตนบรรเจิดกุล, 2563) 
 พยาธิสรีรวิทยา มะเร็งล าไส้ใหญ่ส่วนมากเป็นมะเร็งชนิดต่อม (Adenocarcinoma) ลักษณะท่ี
มองเห็นไดด้ว้ยตาเปล่าแตกต่างกนัตามต าแหน่ง ถา้เป็นล าไส้ใหญ่ส่วนตน้ มกัมีลกัษณะเป็นกอ้นขนาดใหญ่ 
จนเลือดมาเล้ียงไม่พอ เกิดการตายเฉพาะส่วนไดง่้าย ท าให้มีเลือดออก ส่วนมะเร็งล าไส้ใหญ่ส่วนปลายและ
ไส้ตรง จะขยายตวัตามแนวขวางเป็นวงรอบหรือเกือบรอบ ท าให้ล าไส้บริเวณนั้นแคบลงและท่ีผิวอาจเป็น
แผลดว้ยลกัษณะน้ีท าใหเ้กิดการอุดตนัของล าไส้ไดง่้าย (อรพินท ์สีขาว, 2560) 
 อาการและอาการแสดง ข้ึนอยูก่บัมะเร็งเป็นในระยะใด ถา้มะเร็งยงัอยูเ่ฉพาะท่ีในล าไส้ใหญ่ อาการ
จะข้ึนอยู่กับต าแหน่งรอยโรคท่ีเป็น แบ่งกลุ่มอาการเป็น 3 ลกัษณะ ดังน้ี (รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา 
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์, 2559)  1) มะเร็งล าไส้ใหญ่ซีกขวา (Right Colon Cancer) อุจจาระยงัอ่อนตวัอยู ่   
สามารถผา่นบริเวณรอยโรคไดส้ะดวก ไม่ค่อยพบการอุดตนัของล าไส้ใหญ่ รอยโรคบริเวณน้ีมกัจะเกิดจาก
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กอ้นมะเร็งมีการแตกเป็นแผล เกิดการเสียเลือดทีละนอ้ย จนเกิดอาการของโรคโลหิตจาง และมาพบแพทย์
ดว้ยอาการของโรคโลหิตจาง เช่น อ่อนเพลีย ใจสั่น ไม่มีแรง ซีด เป็นตน้ 2) มะเร็งล าไส้ใหญ่ส่วนขวางและ
ส่วนปลาย (Transverse and Descending Colon) อุจจาระมีความเขม้ขน้มากข้ึน ถา้มีกอ้นมะเร็งบริเวณน้ีและ
อุดกั้นการเคล่ือนตวัของอุจจาระ มีอาการปวดทอ้ง อุดตนั จนเกิดการแตกทะลุของล าไส้ใหญ่ส่วนท่ีเหนือ
การอุดตนัได้ 3) มะเร็งล าไส้ใหญ่ส่วนรอยต่อซิกมอยด์และไส้ตรง (Rectosigmoid Colon and Rectal 
Cancer) อุจจาระท่ีมาถึงบริเวณส่วนปลายของล าไส้ใหญ่จะมีลกัษณะค่อนขา้งแข็งตวั พบอาการต่าง ๆ หลาย
ชนิด เช่น ถ่ายเป็นเลือด ปวดเบ่ง อุจจาระมีลกัษณะลีบเล็ก อาจมาพบแพทยด์ว้ยอาการถ่ายอุจจาระผดิปกติ                                            
 การวินิจฉัย การตรวจวินิจฉยัคดักรองมะเร็งล าไส้ใหญ่มีไดห้ลายวิธี พิจารณาความเหมาะสม ตาม
ความแม่นย  า ความปลอดภยั ขอ้ดี ขอ้ดอ้ย รวมถึงราคา ดงัน้ี (สุพจน์ พงศป์ระสบชยั, ธวชัชยั อคัรวิพุธ และ
อุดม คชินทร, 2554) 1) การตรวจอุจจาระ (stool-based test) เป็นวิธีท่ีง่าย สะดวก รวดเร็ว ผลพบเม็ดเลือด
แดงในอุจจาระ 2) การตรวจดว้ยภาพ ไดแ้ก่ การตรวจเอกซเรยค์อมพิวเตอร์ดว้ยภาพเสมือนจริง  (computed 
tomographic colonography) การส่องกลอ้งตรวจล าไส้ใหญ่ส่วนปลาย (flexible sigmoidoscopy) และการ
ส่องกลอ้งตรวจล าไส้ใหญ่ (colonoscopy)  คือ ทางเลือกหน่ึงในการคดักรองมะเร็งล าไส้ใหญ่ (colorectal 
cancer screening) (อษัฎา เมธเศรษฐ และสมชาย ลีลากุศลวงศ,์ 2554) 
 การรักษา การรักษามะเร็งล าไส้ใหญ่ในทุกช่วงอายุให้ไดผ้ลดีนั้น ตอ้งเกิดการรักษาแบบผสมผสาน
ทั้ง 4 วิธี ไดแ้ก่ 1) การผ่าตดั (surgical management) การผ่าตดัจะไดผ้ลดีเม่ือสามารถตดัมะเร็งออกได้
ทั้งหมด ตอ้งตดัล าไส้ห่างจากเน้ือมะเร็งไม่นอ้ยกวา่ 5 เซนติเมตร ตดัต่อมน ้ าเหลืองและเส้นเลือดบริเวณนั้น
ออกให้เพียงพอ ข้ึนอยู่กับต าแหน่งของมะเร็งด้วย 2) รังสีรักษา (radiation therapy) เป็นการใช้
กมัมนัตภาพรังสี โดยให้ประจุรังสี (ionizing radiation) ไปท าลายดีเอ็นเอ (DNA) ของเซลล์มะเร็ง ท าให้เน้ือ
งอกถูกท าลาย และเซลล์มะเร็งไม่เพิ่มจ านวนข้ึน มกัใช้เพื่อลดขนาดของกอ้นมะเร็ง และลดอาการปวดแก่
ผูป่้วย 3) การรักษาพนัธุกรรมบ าบดั (targeted therapy / gene therapy) เป็นการรักษาท่ีมุ่งเนน้ไปยงัตน้เหตุ
ของมะเร็ง โดยยาจะออกฤทธ์ิเฉพาะเป้าหมายท่ีตอ้งการ และไม่ท าอนัตรายเซลล์ปกติ    4) เคมีบ าบดั 
(chemotherapy) เป็นวิธีการรักษาด้วยการให้ยาหรือสารท่ีมีฤทธ์ิท าลายเซลล์มะเร็งเพื่อลดขนาดของ
กอ้นมะเร็งให้เล็กลง มีทั้งชนิดรับประทานและฉีด ใช้ในการรักษาโรคมะเร็งระยะแพร่กระจาย การรักษา
เสริมร่วมกบัการผ่าตดั และเป็นยาน าก่อนการผ่าตดัหรือฉายแสง ปัจจุบนัชนิดเฉียบพลนั วิธีท่ีนิยมใช้มาก 
คือ วธีิผา่ตดัร่วมกบัการรักษาดว้ยยาเคมีบ าบดั (หทยัวรรณ รัตนบรรเจิดกุล, 2563) 

  การพยาบาล  
 การเตรียมความพร้อมผูป่้วยเพื่อเขา้รับบริการส่องกลอ้งทางเดินอาหารส่วนปลาย แบ่งเป็น 3 ระยะ 
ดงัน้ี (รังสิมา ชยัวฒัน์, 2555) 1) การพยาบาลก่อนส่องกลอ้ง มีดงัน้ี การเตรียมความพร้อมดา้นร่างกาย  เพื่อ
ลดความเส่ียงและภาวะแทรกซ้อน โดยการซักประวัติ อาการน ามาโรงพยาบาล ประวติัการแพ้ยา                 
โรคประจ าตวั การใชส้ารเสพติด การลงนามยินยอมในการรักษา วดัสัญญาณชีพ กรณีท่ีมีฟันโยก ฟันคลอน 
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ถอดเคร่ืองประดบัชนิดโลหะออก  เพราะในการตรวจอาจตอ้งมีการใช้เคร่ืองจ้ีไฟฟ้า โลหะจะเป็นตวัน า
ไฟฟ้าซ่ึงเป็นอนัตรายกบัผูป่้วย ผูป่้วยจะรับยาระงบัความรู้สึกทางหลอดเลือดด า ตอ้งไดรั้บการตรวจทาง
หอ้งปฏิบติัการท่ีจ าเป็นไดแ้ก่ การตรวจหาความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดแดง อิเล็กโทรไลต ์และตรวจเอกซเรย์
ปอด คล่ืนไฟฟ้าหัวใจ แนะน าผูป่้วยน าญาติมาดว้ยในวนัส่องกลอ้ง เพื่อดูแลและช่วยเหลือผูป่้วยป้องกนั
อุบติัเหตุ, ใหค้วามรู้และค าแนะน าดา้นการเตรียมล าไส้ เพื่อให้ผูป่้วยและญาติเขา้ใจ ตระหนกัถึงความส าคญั
และให้ความร่วมมือในการปฏิบติัตามค าแนะน า พร้อมให้เอกสารเก่ียวกบัปฏิบติัตวัในการเตรียมล าไส้ให้
ผูป่้วยกลบัไปทบทวนท่ีบา้น วิธีการปฏิบติัเก่ียวกบัการเตรียมล าไส้ มีดงัน้ี วนัท่ี 1, 2 ของการเตรียมล าไส้ 
ผูป่้วยจะตอ้งงดรับประทานผกัและผลไมทุ้กชนิด ขา้วกล้อง ขา้วไรซ์เบอร่ี งา ให้รับประทานอาหารอ่อน 
เน้ือสัตวท่ี์ยอ่ยง่าย หลีกเล่ียงอาหารมนั เช่น โจ๊ก ขา้วตม้ และวนัท่ี 3 ของการเตรียมล าไส้ ผูป่้วยรับประทาน
อาหารเหลวใส  เช่น นม โอวลัติน น ้ าเตา้หู้ไม่ใส่เคร่ือง ซุปใส รับประทานม้ือเยน็ก่อนเวลา 16.00 นาฬิกา 
หรืออย่างน้อย 2 ชัว่โมง ก่อนด่ืมยาระบาย และรับประทานยาระบายตามเวลาท่ีก าหนดไวอ้ย่างเคร่งครัด  
ติดตามและประเมินคุณภาพการเตรียมตวั  และการเตรียมความพร้อมดา้นจิตใจ พยาบาลจะตอ้งให้ค  าอธิบาย
ท่ีเหมาะสมกับผูป่้วยแต่ละราย โดยสร้างสัมพนัธภาพท่ีดีกับผูป่้วยและญาติ ให้ข้อมูลท่ีชัดเจนเก่ียวกับ
ขั้นตอนในการตรวจรักษา อธิบายเทคนิคการหายใจอยา่งถูกวิธี การท าสมาธิ เปิดโอกาสให้ผูป่้วยซกัถามขอ้
สงสัย ท าใหผู้ป่้วยเกิดความมัน่ใจและไวใ้จ ส่งผลให้ผูป่้วยให้ความร่วมมือในการส่องกลอ้ง 2) การพยาบาล
ขณะส่องกลอ้ง สามารถแบ่งได ้3 บทบาท คือ บทบาทพยาบาลผูดู้แลผูป่้วย (monitor nurse) บทบาทพยาบาล
ผูช่้วยแพทยท์  าหตัถการ (assistant nurse) และบทบาทพยาบาลผูใ้ห้ยาระงบัความรู้สึก โดยถามเก่ียวกบัการ
งดน ้างดอาหารทุกชนิด อยา่งนอ้ย 6 ชัว่โมง เพื่อใหก้ระเพาะอาหารวา่ง ป้องกนัการอุดตนัทางเดินหายใจจาก
การส าลกัเอาเศษอาหารลงไปในปอดขณะส่องกลอ้ง ประวติัการแพย้า โรคประจ าตวั, จดัผูป่้วยนอนตะแคง
ซา้ย งอเข่าทั้งสองขา้ง (Sim’s position) ขณะท าหตัถการอาจตอ้งตะแคงพลิกตวัหรือเปล่ียนท่าเป็นนอนหงาย 
จะท าในกรณีท่ีไม่สามารถเคล่ือนกลอ้งต่อไปได,้ อธิบายให้ผูป่้วยทราบวา่ ผูป่้วยจะไดรั้บการฉีดยาให้ผูป่้วย
หลบัก่อนท่ีจะท าการส่องกลอ้งตรวจ แพทยจ์ะส่องกลอ้งผ่านทางทวารหนกั เพื่อตรวจดูความผิดปกติของ
ล าไส้ใหญ่ทั้งหมดโดยละเอียด และหากเจอต่ิงเน้ือ แพทยจ์ะท าการตดัต่ิงเน้ือเพื่อส่งตรวจทางห้องปฏิบติัการ 
และเนน้ย  ้าเร่ืองผูป่้วยจะไดพ้บกบัเจา้หนา้ท่ีพยาบาลดูแลตลอดเวลาอยา่งใกลชิ้ด, ตรวจวดัสัญญาณชีพและ
ติดเคร่ืองวดัความอ่ิมตวัออกซิเจนของเม็ดเลือดแดง, สังเกตสีผิว ความอบอุ่นของร่างกาย อาการแน่นอึดอดั
ทอ้ง อาการปวด ระดบัของความรู้สึกของผูป่้วยในระหว่างการส่องกล้อง และสังเกตอาการเจ็บหน้าอก      
หัวใจเตน้แรงและเร็ว หายใจล าบาก แสบยอดอกรุนแรง ภาวะขาดน ้ า ผูป่้วยอาจมีภาวะหัวใจลม้เหลวได้      
3) การพยาบาลหลงัส่องกลอ้ง เป็นการดูแลผูป่้วยหลงัไดรั้บยาระงบัความรู้สึกทางหลอดเลือดด า เพื่อสังเกต
อาการและเฝ้าระวงัการเปล่ียนแปลง รวมทั้งประเมินความพร้อมของผูป่้วยก่อนกลบับา้น โดยวดัสัญญาณ
ชีพทุก 15 นาที 4 คร้ัง และทุก 30 นาที 2 คร้ัง จนคงท่ีหรือจนกวา่สัญญาณชีพปกติ ขณะอยูห่้องพกัฟ้ืน และ
ประเมินระดบัความรู้สึกตวัของผูป่้วย, ผูป่้วยท่ีไดรั้บยาระงบัความรู้สึกทางหลอดเลือดด า ให้ผูป่้วยนอนพกั            
เพื่อสังเกตอาการเปล่ียนแปลง อยา่งนอ้ย 2 ชัว่โมง,เกณฑใ์นการให้ผูป่้วยกลบับา้นได ้คือ ประเมินผูป่้วยตาม
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แบบประเมิน Aldrete scoring system ไดแ้ก่ สัญญาณชีพ การเคล่ือนไหว คล่ืนไส้/อาเจียน ความปวด และ
ภาวะเลือดออก คะแนนรวมทั้งหมด 5 ตวัแปรเป็น 10 ตอ้งมีคะแนนตั้งแต่ 9 ข้ึนไป, ค าแนะน าส าหรับผูป่้วย
ท่ีได้รับยาระงบัความรู้สึกภายใน 24 ชั่วโมงหลงัการตรวจ คือ ผูป่้วยตอ้งนอนหลบัพกัผ่อน ควรงดการ
ท างานเก่ียวกบัเคร่ืองจกัร การขบัข่ียานพาหนะ หรือท างานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท านิติกรรม เน่ืองจากยาระงบั
ความรู้สึกอาจจะมีผลต่อการตดัสินใจ และป้องกนัอุบติัเหตุท่ีอาจเกิดข้ึนได,้ แนะน าให้ผูป่้วยรับประทาน
อาหารอ่อนและอาหารเหลว งดผกัและผลไมทุ้กชนิด เพื่อป้องกนัการเกิดล าไส้อุดตนั และให้ผูป่้วยมาพบ
แพทยต์ามนดั เพื่อติดตามการรักษาและฟังผลตรวจช้ินเน้ือทางพยาธิวทิยา 
4.  สรุปสาระส าคัญของเร่ืองและข้ันตอนการด าเนินการ 
  4.1 สรุปสาระส าคญัของเร่ือง 
 มะเร็งล าไส้ใหญ่ส่วนมากเป็นมะเร็งชนิดต่อม (adenocarcinoma) ลกัษณะท่ีมองเห็นไดด้ว้ยตาเปล่า
ของมะเร็งล าไส้ใหญ่แตกต่างกนัตามต าแหน่ง ถา้เป็นล าไส้ใหญ่ส่วนตน้ มกัมีลกัษณะเป็นกอ้นขนาดใหญ่ 
จนเลือดมาเล้ียงไม่พอ เกิดการตายเฉพาะส่วนไดง่้าย ท าใหมี้เลือดออก ลกัษณะเป็นกอ้นน้ีพบในต าแหน่งอ่ืน
ไดเ้หมือนกนัรวมถึงไส้ตรง อยา่งไรก็ตาม ท่ีล าไส้ใหญ่ส่วนปลายและไส้ตรง มะเร็งจะขยายตวัตามแนวขวาง
เป็นวงรอบหรือเกือบรอบ ท าใหล้ าไส้บริเวณนั้นแคบลงและท่ีผวิอาจเป็นแผลเกิดการอุดตนัของล าไส้ไดง่้าย 
(อรพินท ์สีขาว, 2560) มะเร็งล าไส้ใหญ่เป็นมะเร็งท่ีพบไดบ้่อย การคดักรองหรือเฝ้าระวงัท่ีดีและถูกตอ้งจะ
ช่วยใหต้รวจพบรอยโรคไดต้ั้งแต่ระยะก่อนเป็นมะเร็งหรือมะเร็งระยะแรก สามารถป้องกนัหรือให้การรักษา
ไดท้นั การส่องกลอ้งล าไส้ใหญ่เป็นวิธีการตรวจท่ีไวและจ าเพาะท่ีสุด สามารถให้การรักษาไปพร้อมกนัได ้ 
จากสถิติศูนยส่์องกลอ้ง โรงพยาบาลกลาง ผูป่้วยมารับบริการส่องกลอ้งตรวจล าไส้ใหญ่ท่ีศูนยส่์องกลอ้ง
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561 ถึง ปี พ.ศ. 2563 จ านวน 551, 585 และ 661 ราย ตามล าดบั (งานเวชระเบียนและเวชสถิติ 
โรงพยาบาลกลาง, 2563)  ผูป่้วยจ าเป็นตอ้งมีความรู้เก่ียวกบัการเตรียมตวัก่อนมาส่องกลอ้งอยา่งถูกตอ้ง เพื่อ
ป้องกนัไม่ใหเ้กิดภาวะแทรกซอ้นจากการส่องกลอ้ง ปลอดภยั สามารถด ารงชีวติไดอ้ยา่งปกติ 
    4.2 ขั้นตอนการด าเนินการ 

  1. ศึกษารวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัการพยาบาลผูป่้วยโรคมะเร็งล าไส้ใหญ่ท่ีไดรั้บการส่องกลอ้งตรวจ
ล าไส้ใหญ่ จากต ารา เอกสารวิชาการ อินเทอร์เน็ต ปรึกษาผูเ้ช่ียวชาญเพื่อน าความรู้ท่ีไดม้าประยุกต์ใช้ใน
การศึกษาผูป่้วยเฉพาะราย 
 2. เลือกกรณีศึกษาผูป่้วยหญิงไทย อายุ 54 ปี ก่อนมาโรงพยาบาล 1 เดือน  ดว้ยอาการปวดตรงกลาง
ทอ้ง จุกเสียด แน่นทอ้ง เป็น ๆ หาย ๆ  น ้ าหนกัไม่ลด ไม่เบ่ืออาหาร 2 วนั ก่อนมาโรงพยาบาล มีอาการปวด
ทอ้งมากข้ึน ร่วมกบัถ่ายเหลว เขา้รับการตรวจรักษาท่ีคลินิกประกนัสังคม แพทยส่์งตรวจอุจจาระ ผลตรวจ
พบเม็ดเลือดแดงปนในอุจจาระ (Stool occult blood : positive) จากประวติัพบวา่มีการเปล่ียนแปลงของการ
ถ่ายอุจจาระ (Bowel habit change) ร่วมดว้ย ส่งต่อพบแพทยอ์ายุรกรรมระบบทางเดินอาหาร เพื่อท าการ          
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ส่องกลอ้งตรวจระบบทางเดินอาหารส่วนตน้และล าไส้ใหญ่ เพื่อคดักรองมะเร็งล าไส้ใหญ่ ท่ีศูนยส่์องกลอ้ง 
โรงพยาบาลกลาง วนัท่ี 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 HN 5975/54 
  3. ประเมินสภาพผูป่้วยก่อนส่องกลอ้ง ทางดา้นร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม ซกัประวติัเก่ียวกบัการ
เจบ็ป่วยทั้งปัจจุบนั และอดีต รวมทั้งประวติัครอบครัว 
  4. วินิจฉยัการพยาบาล จดัล าดบัความส าคญัของปัญหา และวางแผนให้การพยาบาลตามภาวะของ
โรคอยา่งถูกตอ้งเหมาะสมใหค้รอบคลุมทั้งทางร่างกาย จิตใจ สังคม และจิตวญิญาณ 
  5. ปฏิบติักิจกรรมการพยาบาลตามแผน ประเมินผลการพยาบาล และวางแผนการพยาบาลต่อไปเม่ือ
ปัญหายงัไม่ส้ินสุด โดยโทรศพัทติ์ดตามอาการผูป่้วยหลงัส่องกลอ้ง 
  6. บนัทึกการปฏิบติักิจกรรมการพยาบาล ผลการรักษา และการพยาบาลในเวชระเบียน และระบบ
คอมพิวเตอร์ของโรงพยาบาลอยา่งถูกตอ้งครบถว้น 
   7. สรุปผลกรณีศึกษาเฉพาะรายจดัท าเป็นเอกสาร น าเสนอตามล าดบั 
5.  ผู้ร่วมด าเนินการ ไม่มี 
6.  ส่วนของงานทีผู้่เสนอเป็นผู้ปฏิบัติ เป็นผูด้  าเนินการทั้งหมด ร้อยละ 100 โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 
   กรณีศึกษาผูป่้วยหญิงไทย อายุ 54 ปี เช้ือชาติไทย สัญชาติไทย สภาพสมรสหมา้ย มีโรคประจ าตวั 
เป็นความดนัโลหิตสูง มานาน 5 ปี รักษาต่อเน่ืองท่ีโรงพยาบาลกลาง ดว้ยยา Amlodipine (5mg) 1 เม็ด หลงั
อาหารเช้า รับประทานยาสม ่าเสมอ ไม่มีประวติัแพย้าและอาหาร ก่อนมาโรงพยาบาล 1 เดือน  ดว้ยอาการ
ปวดตรงกลางทอ้ง จุกเสียด แน่นทอ้ง เป็น ๆ หาย ๆ  น ้ าหนกัไม่ลด ไม่เบ่ืออาหาร 2 วนั ก่อนมาโรงพยาบาล 
มีอาการปวดทอ้งมากข้ึน ร่วมกบัถ่ายเหลว เขา้รับการตรวจรักษาท่ีคลินิกประกนัสังคม แพทยส่์งตรวจ
อุจจาระ ผลตรวจพบเม็ดเลือดแดงปนในอุจจาระ (Stool occult blood : positive) จากประวติัพบว่ามีการ
เปล่ียนแปลงของการถ่ายอุจจาระ (Bowel habit change) ร่วมดว้ย ส่งต่อพบแพทยอ์ายุรกรรมระบบทางเดิน
อาหาร เพื่อท าการส่องกลอ้งตรวจระบบทางเดินอาหารส่วนตน้และล าไส้ใหญ่ เพื่อคดักรองมะเร็งล าไส้ใหญ่ 
ท่ีศูนยส่์องกลอ้ง โรงพยาบาลกลาง  
 เยี่ยมคร้ังท่ี 1 วนัท่ี 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  ผูป่้วยรู้สึกตวัดี ยงัมีอาการปวดทอ้งเป็น ๆ หาย ๆ 
ร่วมกบัถ่ายเหลว มีอุณหภูมิร่างกาย 36.7 องศาเซลเซียส อตัราการเตน้ของชีพจร 85 คร้ังต่อนาที อตัราการ
หายใจ 20 คร้ังต่อนาที ความดนัโลหิต 130/75 มิลลิเมตรปรอท ซกัประวติัพบวา่ยงัมีการเปล่ียนแปลงของ
การขบัถ่ายอุจจาระ (Bowel habit change) ร่วมด้วย แพทยอ์ายุรกรรมนัดท าการส่องกล้องตรวจระบบ
ทางเดินอาหารส่วนตน้และล าไส้ใหญ่ เพื่อคดักรองมะเร็งล าไส้ใหญ่ ท่ีศูนยส่์องกลอ้ง วนัท่ี 24 กรกฎาคม 
พ.ศ. 2563 เวลา 08.00 นาฬิกา ไดรั้บยาระบาย คือ Bisacodyl (5) 2 tab รับประทานเวลา 17.00 น. และ PEG 
(Polyethylene Glycol)  1 ซอง ผสมน ้ า 2 ลิตร รับประทานเวลา 18.00-20.00 นาฬิกา ในวนัท่ี 23 กรกฎาคม 
พ.ศ. 2563 เพื่อเตรียมล าไส้ก่อนส่องกลอ้ง 
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 การเยี่ยมคร้ังท่ี 2 วนัท่ี 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ผูป่้วยยงัมีอาการปวดทอ้งเป็น ๆ หาย ๆ ร่วมกบั    
ถ่ายเหลว ไม่มีอ่อนเพลีย อุณหภูมิร่างกาย 36.5 องศาเซลเซียส อตัราการเตน้ของชีพจร 69 คร้ังต่อนาที อตัรา
การหายใจ 20 คร้ังต่อนาที ความดนัโลหิต 122/75 มิลลิเมตรปรอท จากการประเมินความสะอาดของล าไส้
ใหญ่ก่อนส่องกล้องพบว่า ผูป่้วยเตรียมล าไส้ได้ไม่ดี อยู่ในระดบั 1 คือ แย่ งดการส่องกล้องตรวจระบบ
ทางเดินอาหารส่วนตน้และล าไส้ใหญ่ แพทยน์ดัส่องกลอ้งคร้ังถดัไปในวนัท่ี 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 
8.00 นาฬิกา และให้ยาระบาย คือ PEG (Polyethylene Glycol) 1 ซอง ผสมน ้ า 2 ลิตร รับประทาน วนัท่ี        
30 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 18.00-20.00 นาฬิกา  

 การเยี่ยมคร้ังท่ี 3 วนัท่ี 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ผูป่้วยเดินมาพร้อมญาติ ยงัมีอาการปวดทอ้งเป็น ๆ 
หาย ๆ ร่วมกบัถ่ายเหลว สีหน้าวิตกกังวล มาส่องกล้องระบบทางเดินอาหารส่วนต้นและล าไส้ใหญ่ วดั
สัญญาณชีพ อุณหภูมิร่างกาย 37 องศาเซลเซียส อตัราการเตน้ของ  ชีพจร 88 คร้ังต่อนาที อตัราการหายใจ 20 คร้ัง
ต่อนาที ความดนัโลหิต 114/82  มิลลิเมตรปรอท ผลการตรวจทางห้องปฏิบติัการวนัท่ี13 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 
ฮีโมโกลบิน 13.5 กรัมต่อเดซิลิตร ฮีมาโทคริต 40.5 เปอร์เซ็นต ์เม็ดเลือดขาว 9,350 เซลล์ต่อหน่ึงลูกบาศก์
มิลลิเมตร เกล็ดเลือด 371,000 เซลลต่์อหน่ึงลูกบาศกมิ์ลลิเมตร ค่าการท างานของไต บียูเอ็น 9.4 มิลลิกรัมต่อ
เดซิลิตร ครีเอตินิน 0.76 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร ค่าอิเลคโทรไลต ์โซเดียม 138 มิลลิโมลต่อลิตร โพแทสเซียม 
3.5 มิลลิโมลต่อลิตร คลอไรด์ 103 มิลลิโมลต่อลิตร คาร์บอนไดออกไซด์ 22 มิลลิโมลต่อลิตร ผูป่้วยไดรั้บ
การส่องกลอ้งระบบทางเดินอาหารส่วนตน้และล าไส้ใหญ่ เวลา 11.00 นาฬิกา โดยไดรั้บสารน ้ าทางหลอด
เลือดด าชนิด 0.9% NaCl 1,000 มิลลิลิตร อตัราการไหล 100 มิลลิลิตรต่อชัว่โมง และให้ยาระงบัความรู้สึก 
คือ fentanyl 50 ไมโครกรัม และ midazolam 5 มิลลิกรัม ให้ออกซิเจนทางจมูก อตัราการไหล 3 ลิตรต่อนาที 
ผลการตรวจการส่องกล้องระบบทางเดินอาหารส่วนต้น แพทย์วินิจฉัยว่ากระเพาะอาหารอกัเสบ (Erosive 
gastritis ) และตรวจโคลเทส (Clo-test) พบเช้ือเฮชไพโลไร (H. Pylori) และผลส่องกลอ้งล าไส้ใหญ่ พบกอ้นเน้ือ
บริเวณ sigmoid colon แพทยต์ดัช้ินเน้ือส่งตรวจทางพยาธิวิทยา ส่องกลอ้งเสร็จเวลา 11.30 นาฬิกา เฝ้าระวงัเพื่อ
สังเกตอาการในห้องพกัฟ้ืน 2 ชั่วโมงจนถึงเวลา 13.30 นาฬิกา จากการประเมินตามเกณฑ์ก าหนดความ
พร้อมก่อนกลบับา้น ผูป่้วยได ้10 คะแนน สัญญาณชีพ อุณหภูมิร่างกาย  37 องศาเซลเซียส ชีพจร 88 คร้ังต่อนาที 
การหายใจ  20  คร้ังต่อนาที ความดนัโลหิต 114/82  มิลลิเมตรปรอท ค่าความเขม้ขน้ของออกซิเจนในเลือด
เท่ากบั 99 เปอร์เซ็นต์ อยูใ่นระดบัปลอดภยัพร้อมกลบับา้น แพทยใ์ห้ยารับประทานเพื่อรักษาการติดเช้ือเฮช
ไพโลไร (H. Pylori) ดังน้ี Amoxicillin  500 มิลลิกรัม รับประทานคร้ังละ 2 เม็ด หลังอาหาร เช้า – เย็น, 
Clarithromycin  500 มิลลิกรัม รับประทานคร้ังละ 1 เม็ด หลงัอาหาร เชา้ - เยน็ และ Omeprazole 20 มิลลิกรัม 
รับประทานคร้ังละ      1 เมด็ หลงัอาหาร เชา้ - เยน็ แนะน าให้ผูป่้วยรับประทานอาหารอ่อนและอาหารเหลว งด
ผกัและผลไมทุ้กชนิด เพื่อป้องกนัการเกิดล าไส้อุดตนั และนดัมาติดตามผลการรักษาพร้อมฟังผลช้ินเน้ือทาง
พยาธิวิทยา วนัท่ี             10 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 08.00 นาฬิกา ท่ีห้องตรวจอายุรกรรม จ าหน่ายผูป่้วย
เวลา 14.00 นาฬิกา โดยมีญาติรับกลบับา้น พบวา่ผูป่้วยไม่มีอาเจียนเป็นเลือด ไม่มีถ่ายอุจจาระเป็นเลือดสด



7 
 

หรือสีด า อาการทัว่ไปปกติ แพทยแ์จง้ผลช้ินเน้ือ เป็นมะเร็งชนิดต่อม (Adenocarcinoma) วินิจฉยัวา่เป็น CA 
Sigmoid colon แพทยส่์งต่อผูป่้วยพบแพทยท์างศลัยกรรม เพื่อท าการรักษาต่อไป 
ระหวา่งท่ีอยูใ่นความดูแล พบปัญหาทางการพยาบาล ดงัน้ี 
ปัญหาที่ 1 ผูป่้วยมีความวิตกกงัวลเก่ียวกบัโรคและการส่องกลอ้งระบบทางเดินอาหารส่วนตน้และล าไส้
ใหญ่ 

เป้าหมายของการพยาบาล ผูป่้วยวติกกงัวลลดลง 
กิจกรรมการพยาบาล  สร้างสัมพนัธภาพท่ีดีกับผูป่้วยด้วยค าพูดท่ีสุภาพ น ้ าเสียงอ่อนโยน ให้ข้อมูล                  
เก่ียวกบัการส่องกลอ้งระบบทางเดินอาหารส่วนตน้และล าไส้ใหญ่เพื่อคดักรองมะเร็งล าไส้ใหญ่  เปิดโอกาส
ใหผู้ป่้วยสอบถามขอ้สงสัย แจง้ผูป่้วยทราบทุกคร้ังก่อนใหก้ารพยาบาล  
การประเมินผล  ปัญหาน้ีไดรั้บการแกไ้ข วนัท่ี 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  เวลา 14.00 นาฬิกา 
ปัญหาที ่2 ผูป่้วยขาดความรู้เก่ียวกบัการปฏิบติัตวัเพื่อเตรียมตวัก่อนส่องกลอ้งล าไส้ใหญ่ 
เป้าหมายของการพยาบาล ผูป่้วยมีความรู้ในการปฏิบติัตวัเพื่อเตรียมล าไส้ก่อนส่องกลอ้งล าไส้ใหญ่ 
กจิกรรมการพยาบาล  ประเมินความพร้อมของผูป่้วยก่อนใหค้วามรู้ แนะน าเร่ืองการรับประทานอาหารก่อน
การส่องกล้อง ยาระบายทั้งขั้นตอนการเตรียมและวิธีการรับประทานยา ให้ความรู้และคู่มือเก่ียวกบัการ
เตรียมตวัส าหรับการส่องกลอ้งล าไส้ใหญ่ ใชค้  าพูดท่ีเขา้ใจง่าย อธิบายเป็นขั้นตอน เวน้จงัหวะ พร้อมให้ญาติ
มีส่วนร่วมรับฟังค าแนะน าการเตรียมล าไส้ เปิดโอกาสใหผู้ป่้วยสอบถามขอ้สงสัย 
การประเมินผล ปัญหาน้ีไดรั้บการแกไ้ข วนัท่ี 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  เวลา 14.00 นาฬิกา 
ปัญหาที ่3 เส่ียงต่อความไม่พร้อมในการส่องกลอ้ง 
เป้าหมายการพยาบาล ผูป่้วยเขา้ใจเหตุผลของการงดส่องกลอ้ง 
กจิกรรมการพยาบาล อธิบายเหตุผลในการงดส่องกลอ้ง อธิบายให้ผูป่้วยเขา้ใจและตระหนกัถึงความส าคญั
ของการเตรียมล าไส้ ร่วมกบัผูป่้วยช่วยจดัรายการอาหารให้ผูป่้วย ในกรณีท่ีไม่สามารถรับประทานยาระบาย
ได ้ใหผู้ป่้วยเติมน ้ าหวานสีใสผสมกบัยาระบายเพื่อเพิ่มรสชาติ และกระตุน้การท างานของล าไส้ดว้ยการลุก
เดิน ขยบัร่างกาย หากผูป่้วยเตรียมล าไส้ไม่สะอาด  ผูป่้วยอาจตอ้งรับประทานยาระบายเพิ่ม เล่ือนเวลาเขา้รับ
การส่องกลอ้งล าไส้ใหญ่ เปิดโอกาสใหผู้ป่้วยซกัถามขอ้สงสัย 
การประเมินผล ปัญหาน้ีไดรั้บการแกไ้ข วนัท่ี 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 9.00 นาฬิกา 
ปัญหาที ่4 ผูป่้วยวติกกงัวลเก่ียวกบัการปฏิบติัตวัเม่ือไดรั้บยาระงบัความรู้สึกทางหลอดเลือดด า 
เป้าหมายการพยาบาล ผูป่้วยคลายความวติกกงัวลลง 

กิจกรรมการพยาบาล อธิบายให้ผูป่้วยทราบชนิดของยาระงับความรู้สึกทางหลอดเลือดด าท่ีได้รับ คือ 
fentanyl และ midazolam  จะส่งผลให้ผูป่้วยมีอาการง่วงนอน มึนงงศีรษะ และบกพร่องการตดัสินใจ ผูป่้วย
จ าเป็นตอ้งมีญาติมาดว้ยเพื่อรับผูป่้วยกลบับา้น ดูแลให้ผูป่้วยนอนพกัอยา่งนอ้ย 2 ชัว่โมง สังเกตอาการง่วง
ซึม มึนงงศีรษะ คล่ืนไส้ อาเจียน  ดูแลใหผู้ป่้วยพกัผอ่นมาก ๆ ระวงัการพลดัตกหกลม้และอุบติัเหตุ  
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การประเมินผล ปัญหาน้ีไดรั้บการแกไ้ข วนัท่ี 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 14.00 นาฬิกา 
ปัญหาที ่5 ผูป่้วยเส่ียงต่อการไดรั้บสารน ้าไม่เพียงพอขณะส่องกลอ้ง 
เป้าหมายการพยาบาล ผูป่้วยไดรั้บสารน ้าอยา่งเพียงพอ 
กจิกรรมการพยาบาล ประเมินสัญญาณชีพผูป่้วย ประเมินร่างกายท่ีบ่งบอกวา่ผูป่้วยไดรั้บสารน ้ าไม่เพียงพอ 
ได้แก่  กระหายน ้ า อ่อนเพลีย อาการใจสั่นรู้สึกหวิว ชีพจรเบาเร็ว ซึม การเคล่ือนไหวร่างกายผิดปกติ 
คล่ืนไส้ อาเจียน กลา้มเน้ืออ่อนแรง เป็นตน้ ใหส้ารน ้าทางหลอดเลือดด าทดแทน สังเกตและสอบถามอาการ
เพื่อประเมินภาวะไม่สมดุลของเกลือแร่ 
การประเมินผล ปัญหาน้ีไดรั้บการแกไ้ข วนัท่ี 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 14.00 นาฬิกา 
ปัญหาที ่6 ผูป่้วยมีโอกาสเกิดภาวะเลือดออกจากการส่องกลอ้ง  
เป้าหมายการพยาบาล ผูป่้วยไม่เกิดภาวะเลือดออกขณะส่องกลอ้ง 
กจิกรรมการพยาบาล ให้ความรู้และอธิบายวิธีการส่องกลอ้งล าไส้ใหญ่ การท าหตัถการ ดูแลจดัท่าผูป่้วยให้
เหมาะสม ช่วยกดบริเวณหนา้ทอ้ง เพื่อใหล้ าไส้คลายตวั ลดการหกัพบัโคง้งอของตวักลอ้ง เพื่อลดการเสียดสี 
ตรวจสอบสัญญาณชีพทุก 5 นาทีขณะส่องกล้องและทุก 15 นาที 4 คร้ัง และทุก 30 นาที 2 คร้ัง ครบ 2 
ชัว่โมง หลงัจากส่องกลอ้งขณะอยูห่้องพกัฟ้ืน ตรวจสอบความพร้อมของเคร่ืองจ้ีและอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการตดั
ต่ิงเน้ือในล าไส้ใหญ่ทุกคร้ัง ก่อนผูป่้วยกลบับา้นให้ความรู้ในการสังเกตลกัษณะ อาการของภาวะเลือดออก 
ไดแ้ก่ ซีด หนา้มืด อาเจียนเป็นเลือด ถ่ายเป็นเลือดสดหรือ  ถ่ายด า หากมีอาการดงักล่าวใหรี้บมาพบแพทย ์
การประเมินผล ปัญหาน้ีไดรั้บการแกไ้ข วนัท่ี 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 14.00 นาฬิกา 

ปัญหาที ่7 ผูป่้วยเส่ียงต่อภาวะพร่องออกซิเจน เน่ืองจากไดรั้บยาระงบัความรู้สึกทางหลอดเลือดด า 
เป้าหมายการพยาบาล ผูป่้วยไม่เกิดภาวะพร่องออกซิเจน 

กิจกรรมการพยาบาล ประเมินภาวะพร่องออกซิเจน การหายใจ ชีพจร สอนการหายใจท่ีถูกวิธี ดูแลจดัท่า
นอนตะแคงซ้ายแกม้ชิดหมอนยกคางข้ึน ดูดเสมหะ และน ้ าลายในปากบ่อย ๆ ดูแลให้ออกซิเจนทางจมูก      
3 ลิตรต่อนาที สังเกตอาการแสดงของภาวะพร่องออกซิเจน ไดแ้ก่ มีสีคล ้าบริเวณริมฝีปาก เล็บมือ เล็บเทา้ 
ตรวจวดั และบนัทึกสัญญาณชีพ หลงัส่องกลอ้งจดัท่าใหผู้ป่้วยนอนหงาย ศีรษะสูง 45 องศา  
การประเมินผล ปัญหาน้ีไดรั้บการแกไ้ข วนัท่ี 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 14.00 นาฬิกา 
ปัญหาที ่8 ผูป่้วยเส่ียงต่อการเกิดการพลดัตกหกลม้และอุบติัเหตุ     
เป้าหมายการพยาบาล ผูป่้วยไม่เกิดการพลดัตกหกลม้และอุบติัเหตุ 
กิจกรรมการพยาบาล ประเมินการมองเห็น การเคล่ือนไหวร่างกาย ประเมินระดบัความเส่ียงในการหกลม้ 
เคล่ือนยา้ยผูป่้วยดว้ยความระมดัระวงั จดัส่ิงแวดลอ้มให้ปลอดภยั ยกเหล็กขา้งเตียงข้ึน  ล็อคลอ้เปลนอน
ตลอดเวลา ตรวจเยี่ยมผูป่้วยเป็นระยะ ๆ แนะน าให้ผูป่้วยเปล่ียนท่า และเคล่ือนไหวช้า ๆ ดูแลช่วยเหลือ
กิจกรรม แนะน าระวงัการพลดัตกหกลม้และอุบติัเหตุ 
การประเมินผล ปัญหาน้ีไดรั้บการแกไ้ข วนัท่ี 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 14.00 นาฬิกา 
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ปัญหาที ่9 ผูป่้วยขาดความรู้ในการดูแลตนเองเม่ือกลบับา้น 
เป้าหมายการพยาบาล ผูป่้วยมีความรู้ในการดูแลตนเอง 
กิจกรรมการพยาบาล แนะน าการปฏิบติัตวัในการดูแลตนเองเก่ียวกบัโรคความดนัโลหิตสูง ได้แก่ การ
หลีกเล่ียงการรับประทานอาหารรสเค็มจดั การออกก าลงักาย วิธีจดัการกบัความเครียด การรับประทานยา
ต่อเน่ือง ให้ค  าแนะน าผูป่้วยหลงัท าการตรวจส่องกล้องภายใน 24 ชั่วโมง ห้ามขบัรถ, ไม่ท างานเก่ียวกบั
เคร่ืองจกัร หรืองานอนัตรายใด ๆ, ตอ้งไม่ด่ืมเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์,ควรพกัผ่อนท่ีบา้น แนะน าวิธีการ
รับประทานยาตามแผนการรักษาของแพทย ์ไดแ้ก่ 1) Amoxicillin 500 มิลลิกรัม รับประทาน 2 เม็ด หลงัอาหาร 
เชา้ - เยน็ 2) Clarithromycin 500 มิลลิกรัม รับประทาน 1 เม็ด หลงัอาหาร เชา้ - เยน็ 3) Omeprazole 20 มิลลิกรัม 
รับประทาน 1 เมด็ หลงัอาหาร เชา้ - เยน็ แนะน าใหผู้ป่้วยมาตรวจตามนดัเพื่อฟังผลช้ินเน้ือทางพยาธิวทิยา 
การประเมินผล ปัญหาน้ีไดรั้บการแกไ้ข วนัท่ี 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 14.00 นาฬิกา 

 หลงัจากการติดตามเยี่ยมผูป่้วย ปัญหาทั้งหมดได้รับการวินิจฉัยทางการพยาบาลอย่างรวดเร็ว มี
คุณภาพตามแผนการพยาบาลท่ีวางไว ้ผูป่้วยปลอดภยั ไม่เกิดภาวะแทรกซ้อน แพทย์นัดผูป่้วยมาตรวจ
ติดตามการรักษาท่ีแผนกอายุรกรรม วนัท่ี 10 สิงหาคม 2563 พบว่าผูป่้วยไม่มีอาเจียนเป็นเลือด ไม่มีถ่าย
อุจจาระ เ ป็น เ ลือดสดหรือสีด า  อาการทั่วไปปกติ  แพทย์แจ้งผล ช้ินเ น้ือ  เ ป็นมะเ ร็ งชนิดต่อม 
(Adenocarcinoma) วนิิจฉยัวา่เป็น CA Sigmoid colon แพทยส่์งต่อผูป่้วยพบแพทยท์างศลัยกรรม เพื่อท าการ
รักษาต่อไป 
7.  ผลส าเร็จของงาน 
 จากกรณีศึกษาการพยาบาลผูป่้วยโรคมะเร็งล าไส้ใหญ่ท่ีไดรั้บการส่องกลอ้งตรวจล าไส้ใหญ่  ไดรั้บ
การตรวจวนิิจฉยั 3 คร้ัง ผูป่้วยมีปัญหาทางการพยาบาลทั้งหมด 9 ปัญหา ปัญหาทั้งหมดไดรั้บการรักษา และ
การวินิจฉัยทางการพยาบาลอย่างรวดเร็ว มีคุณภาพตามแผนการพยาบาลท่ีวางไว ้ ครอบคลุมทั้งทางดา้น
ร่างกาย และจิตใจ ผูป่้วยปลอดภยั ไม่เกิดภาวะแทรกซ้อน ปัญหาทั้งหมดได้รับการแก้ไขหมดไป วนัท่ี       
31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 13.30 นาฬิกา 
8.  การน าไปใช้ประโยชน์ 
  8.1 ไดพ้ฒันาความรู้ และน าไปปรับใชใ้นการพยาบาลผูป่้วยโรคมะเร็งล าไส้ใหญ่ท่ีไดรั้บการส่องกลอ้ง
ตรวจล าไส้ใหญ่  
  8.2 ใชเ้ป็นแนวทางในการให้การพยาบาลผูป่้วยโรคมะเร็งล าไส้ใหญ่ท่ีไดรั้บการส่องกลอ้งตรวจ ล าไส้
ใหญ่ 
9.  ความยุ่งยาก ปัญหา อุปสรรคในการด าเนินการ 
  9.1 ผูป่้วยก่อนรับการส่องกลอ้งตรวจล าไส้ใหญ่ส่วนใหญ่ มีความวิตกกงัวลมากเก่ียวกบัการปฏิบติัตวั
ก่อนส่องกลอ้ง ขณะส่องกลอ้ง และหลงัส่องกลอ้ง ตอ้งใชเ้วลาในการอธิบาย และการปลอบโยน 
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ข้อเสนอ แนวคิด วธีิการเพ่ือพฒันางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึน้ 
ของ นางสาวจิรชยา นิลคง 

เพ่ือประกอบการประเมิน เพื่อขอรับเงินประจ าต าแหน่ง ประเภทวชิาการ ระดบัช านาญการ 
ต าแหน่งพยาบาลวชิาชีพช านาญการ ดา้นการพยาบาล (ต าแหน่งเลขท่ี รพก.491) 
สังกดั ฝ่ายการพยาบาล กลุ่มภารกิจดา้นการพยาบาล โรงพยาบาลกลาง ส านกัการแพทย ์
เร่ือง การเตรียมผูป่้วยส าหรับการส่องกลอ้งตรวจล าไส้ใหญ่โดยใชส่ื้อวดิีทศัน์ 
 หลกัการและเหตุผล 
 ปัจจุบนัการส่องกลอ้งตรวจล าไส้ใหญ่เพื่อคดักรองมะเร็งล าไส้ใหญ่ ไดพ้ฒันาไปอยา่งรวดเร็ว มีการ
น าเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ในการตรวจวินิจฉัย และรักษา ได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง แม่นย  า และมีความ
ปลอดภยั ผูป่้วยไม่จ  าเป็นตอ้งนอนพกัรักษาตวัในโรงพยาบาล จึงเป็นทางเลือกใหม่ท่ีไดรั้บความนิยมจาก
ผูป่้วยมากข้ึน การเตรียมตวัก่อนส่องกลอ้งตรวจล าไส้ใหญ่จ าเป็นตอ้งมีการเตรียมความพร้อมหลายดา้น เช่น 
ดา้นผูป่้วยเองตอ้งมีการงดรับประทานผกั ผลไม ้ขา้วกลอ้ง ขา้วไรซ์เบอร่ี งา 3 วนัก่อนการส่องกลอ้ง มีการ
งดยาหรือตอ้งรับประทานยาบางชนิดตามค าสั่งแพทย ์มีการตรวจทางห้องปฏิบติัการก่อนเพื่อประเมินผูป่้วย 
ในดา้นบุคลากรทางการแพทยจ์  าเป็นตอ้งมีการเตรียมผูป่้วยและอุปกรณ์อยา่งเหมาะสม ผูป่้วยจะไดรั้บขอ้มูล 
ค าแนะน าเก่ียวกบัโรค อาการของโรค การปฏิบติัตวัก่อนส่องกลอ้ง ขณะส่องกลอ้ง และหลงัการส่องกลอ้ง
ล าไส้ใหญ่จากพยาบาลโตะ๊ทะเบียนท่ีหมุนเวยีนกนัมาปฏิบติัหนา้ท่ี ท าให้ผูป่้วยไดรั้บขอ้มูลและค าแนะน าท่ี
ไม่มีรูปแบบท่ีชัดเจน หรือไม่มีมาตรฐาน ประกอบกบัผูป่้วยไดรั้บค าแนะน าจากคู่มือค าแนะน าท่ีมีขอ้มูล
ค่อนขา้งมากไม่ดึงดูดความสนใจของผูป่้วย ปัจจยัด้านอายุ การศึกษา บางวนัผูรั้บบริการท่ีมีจ  านวนมาก 
ขณะท่ีมีขอ้จ ากดัในเร่ืองอตัราก าลงัท าให้ภาระงานมากข้ึน การให้ความรู้และค าแนะน าจึงไม่ละเอียด ไม่
ครบถว้น ผูป่้วยเกิดความเขา้ใจคลาดเคล่ือน ปฏิบติัตวัไม่ถูกตอ้ง ส่งผลท าให้เกิดการเล่ือนหรืองดส่องกลอ้ง
ตามมา ผูป่้วยบางรายมีความวิตกกงัวลกลวัการตรวจจนปฏิเสธการตรวจรักษาในท่ีสุด จากสถิติการการ
เล่ือนหรืองดส่องกล้องตรวจล าไส้ใหญ่ ปี พ.ศ. 2561 - ปี พ.ศ. 2563 จ านวน 7 ราย เน่ืองจากผูป่้วยเตรียม
ล าไส้ไม่สะอาด ไม่พร้อมส าหรับการส่องกลอ้งตรวจล าไส้ใหญ่ (งานเวชระเบียน และสถิติโรงพยาบาลกลาง
, 2563) การเล่ือนหรืองดส่องกลอ้ง ส่งผลกระทบต่อผูป่้วย ญาติ และหน่วยงาน เป็นการเพิ่มค่าใชจ่้ายให้กบั
ผูป่้วยและโรงพยาบาล เพิ่มภาระงานให้กบัเจา้หนา้ท่ีโดยไม่จ  าเป็น ดงันั้นการให้ขอ้มูล และค าแนะน าผูป่้วย
ก่อนส่องกลอ้งจึงมีความส าคญัอย่างยิ่ง ผูจ้ดัท าปฏิบติังานท่ีศูนยส่์องกลอ้งไดมี้ความสนใจปัญหาท่ีเกิดข้ึน
ดงักล่าว จึงได้จดัท าการให้ค  าแนะน าการเตรียมผูป่้วยส าหรับการส่องกล้องตรวจล าไส้ใหญ่ โดยใช้ส่ือ        
วดิีทศัน์ข้ึน เพื่อมีแนวทางการใหข้อ้มูลแก่ผูป่้วยเป็นไปในทางเดียวกนั ผูป่้วยเกิดความรู้ความเขา้ใจ สามารถ
ปฏิบติัตวัไดถู้กตอ้ง ก็จะท าให้ปลอดภยัจากภาวะแทรกซ้อนต่าง ๆ ท าให้การรักษามีประสิทธิภาพ อีกทั้งยงั
เป็นการลดขั้นตอนการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ี เจา้หน้าท่ีเกิดความพึงพอใจ และช่วยลดความสูญเสียท่ีไม่
จ  าเป็นลงไดอี้กดว้ย 
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 วตัถุประสงค์และหรือเป้าหมาย 
 วตัถุประสงค ์
 1. เพื่อใหผู้ป่้วยมีความรู้เก่ียวกบัการปฏิบติัตวัก่อนรับการส่องกลอ้งล าไส้ใหญ่โดยใชส่ื้อวดิีทศัน์ 
 2. เพื่อลดอุบติัการณ์การงดส่องกลอ้งเน่ืองจากการเตรียมล าไส้ไม่พร้อม 
 เป้าหมาย 

 ผูป่้วยท่ีได้รับการส่องกล้องล าไส้ใหญ่ สามารถปฏิบติัตวัได้อย่างถูกต้องครบถ้วนและไม่เกิด
ภาวะแทรกซอ้นจากการท าหตัถการ 
 กรอบการวเิคราะห์ แนวคิด ข้อเสนอ 
 การส่องกลอ้งตรวจล าไส้ใหญ่ (colonoscopy) คือ การส่องกลอ้งทางเดินอาหารส่วนปลาย เร่ิมตั้งแต่
ทวารหนกั ล าไส้ใหญ่ส่วนปลาย ยอ้นข้ึนไปจนถึงรูเปิดของล าไส้เล็กส่วนปลาย โดยจะท าเพื่อการวินิจฉัย 
เฝ้าระวงั รักษาโรค หรือความผิดปกติของผูป่้วยท่ีสงสัยโรคระบบทางเดินอาหารโดยเฉพาะล าไส้ใหญ่  
ผูป่้วยซีดจากขาดธาตุเหล็ก  ผูป่้วยท่ีมีเลือดออกในทางเดินอาหาร  ผูป่้วยทอ้งเสียเร้ือรัง  ผูป่้วยท่ีพบความ
ผดิปกติของล าไส้ใหญ่จากการตรวจวินิจฉยัทางรังสีวิทยา  ผูป่้วยท่ีมีผลการตรวจอ่ืน ๆ ท่ีสงสัยวา่เป็นมะเร็ง
ล าไส้ใหญ่  ผูป่้วยท่ีไดรั้บการตดัต่ิงเน้ือในล าไส้มาก่อน  วิธีน้ีสามารถตดัช้ินเน้ือท่ีสงสัยส่งตรวจทางพยาธิ
วทิยาได ้เป็นวธีิการตรวจท่ีมีความแม่นย  ามากท่ีสุด ผูป่้วยหลงัการผา่ตดัล าไส้ หรือผูป่้วยท่ีพบมีกอ้นในช่อง
ทอ้ง เป็นตน้ (สุพจน์ พงศป์ระสบชยั, ธวชัชยั อคัรวพิุธ และอุดม คชินทร, 2554) ปัจจุบนัการส่องกลอ้งล าไส้
ใหญ่เป็นหัตถการท่ียอมรับว่ามีประสิทธิภาพส าหรับการตรวจคดักรองมะเร็งล าไส้ใหญ่ในคนท่ีมีอายุ
มากกวา่ 50 ปีข้ึนไปหรือคนท่ีมีอายนุอ้ยกวา่แต่มีความเส่ียงต่อการเป็นมะเร็งล าไส้ใหญ่สูง  
 ขอ้บ่งช้ีในการส่องกลอ้งล าไส้ใหญ่ มีดงัน้ี (จุลจกัร ล่ิมศรีวิไล และสุพจน์ พงศ์ประสบชยั, 2554)    
1) ผูป่้วยพบความผิดปกติจากตรวจสวนแป้ง (barium enema) เช่น พบว่ามีเงาแหว่งภายในล าไส้, การตีบ
แคบ หรือพบกอ้นในล าไส้ใหญ่ 2) การตรวจหาสาเหตุของเลือดออกในทางเดินอาหารในกรณีพบอุจจาระ
เป็นสีแดงสดหรือมีเลือดปนมากับอุจจาระ (hematochezia) ท่ีไม่มีสาเหตุชัดเจนจากบริเวณทวารหนัก 
อุจจาระมีสีด า กล่ินเหม็น (melena) ไม่พบความผิดปกติจากการส่องกลอ้งทางเดินอาหารส่วนบน และการ
ตรวจหาเลือดในอุจจาระ (fecal occult blood) พบวา่เป็นบวกในกลุ่มเส่ียง 3) ตรวจหาสาเหตุของโลหิตจาง
จากการขาดธาตุเหล็ก 4) การตรวจคดักรองหามะเร็งล าไส้ใหญ่เม่ือพบมะเร็งท่ีต าแหน่งอ่ืน  การตรวจติดตาม
หลงัจากผา่ตดัมะเร็งล าไส้ใหญ่ออกแลว้ โดยทัว่ไปท าทุก 3-5 ปี  เช่นเดียวกบัหลงัการตดัต่ิงเน้ือ (endoscopic 
polypectomy) ตรวจคดักรองหามะเร็งล าไส้ใหญ่ในกลุ่มเส่ียง ผูป่้วยท่ีเป็นล าไส้อกัเสบ (ulcerative colitis 
หรือ Crohn’s disease) เพื่อคน้หาภาวะมะเร็งล าไส้ระยะแรกให้ท าหลงัจาก 8 ปีแลว้ ในภาวะอกัเสบทัว่ล าไส้ 
(pancolitis) และท าหลงัจาก 16 ปี ท่ีเป็นล าไส้อกัเสบเฉพาะซีกซ้าย (left sides colitis) 5) ตรวจหาขอบเขต
ของการด าเนินโรคในโรคล าไส้อกัเสบเร้ือรัง (inflammatory bowel disease) 6) ภาวะทอ้งร่วงเร้ือรังท่ีการ
ตรวจทัว่ไปยงัไม่ไดค้  าตอบ 
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 การเตรียมความพร้อมผูป่้วยเพื่อเขา้รับบริการส่องกลอ้งทางเดินอาหารส่วนปลาย แบ่งเป็น 3 ระยะ 
ดงัน้ี (รังสิมา ชยัวฒัน์, 2555) 1) การพยาบาลก่อนส่องกลอ้ง มีดงัน้ี การเตรียมความพร้อมดา้นร่างกาย  เพื่อ
ลดความเส่ียงและภาวะแทรกซ้อน โดยการซักประวัติ อาการน ามาโรงพยาบาล ประวติัการแพ้ยา                 
โรคประจ าตวั การใชส้ารเสพติด การลงนามยินยอมในการรักษา วดัสัญญาณชีพ กรณีท่ีมีฟันโยก ฟันคลอน 
ถอดเคร่ืองประดบัชนิดโลหะออก  เพราะในการตรวจอาจตอ้งมีการใช้เคร่ืองจ้ีไฟฟ้า โลหะจะเป็นตวัน า
ไฟฟ้าซ่ึงเป็นอนัตรายกบัผูป่้วย ผูป่้วยจะรับยาระงบัความรู้สึกทางหลอดเลือดด า ตอ้งไดรั้บการตรวจทาง
หอ้งปฏิบติัการท่ีจ าเป็นไดแ้ก่ การตรวจหาความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดแดง อิเล็กโทรไลต ์และตรวจเอกซเรย์
ปอด คล่ืนไฟฟ้าหัวใจ แนะน าผูป่้วยน าญาติมาดว้ยในวนัส่องกลอ้ง เพื่อดูแลและช่วยเหลือผูป่้วยป้องกนั
อุบติัเหตุ, ใหค้วามรู้และค าแนะน าดา้นการเตรียมล าไส้ เพื่อให้ผูป่้วยและญาติเขา้ใจ ตระหนกัถึงความส าคญั
และให้ความร่วมมือในการปฏิบติัตามค าแนะน า พร้อมให้เอกสารเก่ียวกบัปฏิบติัตวัในการเตรียมล าไส้แก่
ผูป่้วยกลบับา้น วิธีการปฏิบติัเก่ียวกบัการเตรียมล าไส้ มีดงัน้ี วนัท่ี 1, 2 ของการเตรียมล าไส้ ผูป่้วยตอ้งงด
รับประทานผกัและผลไมทุ้กชนิด ขา้วกล้อง ขา้วไรซ์เบอร่ี งา รับประทานอาหารอ่อน เน้ือสัตวท่ี์ย่อยง่าย 
หลีกเล่ียงอาหารมนั เช่น โจก๊ ขา้วตม้ และวนัท่ี 3 ของการเตรียมล าไส้ ผูป่้วยรับประทานอาหารเหลวใส  เช่น 
นม โอวลัติน น ้ าเตา้หู้ไม่ใส่เคร่ือง ซุปใส รับประทานม้ือเย็นอย่างน้อย 2 ชั่วโมง ก่อนด่ืมยาระบาย และ
รับประทานยาระบายตามเวลาท่ีก าหนด และการเตรียมความพร้อมดา้นจิตใจ พยาบาลจะตอ้งให้ค  าอธิบายท่ี
เหมาะสมกบัผูป่้วยแต่ละราย โดยสร้างสัมพนัธภาพท่ีดีกบัผูป่้วย ให้ขอ้มูลท่ีชดัเจนเก่ียวกบัขั้นตอนในการ
ตรวจรักษา อธิบายเทคนิคการหายใจอยา่งถูกวิธี เปิดโอกาสให้ผูป่้วยซกัถามขอ้สงสัย ท าให้ผูป่้วยเกิดความ
มัน่ใจและไวใ้จ ส่งผลให้ผูป่้วยให้ความร่วมมือในการส่องกลอ้ง 2) การพยาบาลขณะส่องกลอ้ง แบ่งได ้3 
บทบาท คือ บทบาทพยาบาลผูดู้แลผูป่้วย (monitor nurse) บทบาทพยาบาลผูช่้วยแพทยท์  าหตัถการ (assistant 
nurse) และบทบาทพยาบาลผูใ้ห้ยาระงบัความรู้สึก โดยสอบถามเก่ียวกบัการงดน ้ างดอาหารทุกชนิด อยา่ง
นอ้ย 6 ชัว่โมง เพื่อใหก้ระเพาะอาหารวา่ง ป้องกนัการ   อุดตนัทางเดินหายใจจากการส าลกัเอาเศษอาหารลง
ไปในปอดขณะส่องกลอ้ง ประวติัการแพย้า โรคประจ าตวั, จดัผูป่้วยนอนตะแคงซ้าย งอเข่าทั้งสองขา้ง 
(Sim’s position) ขณะท าหตัถการอาจตอ้งตะแคงพลิกตวัหรือเปล่ียนท่าเป็นนอนหงาย จะท าในกรณีท่ีไม่
สามารถเคล่ือนกลอ้งต่อไปได,้ อธิบายให้ผูป่้วยทราบวา่ ผูป่้วยจะไดรั้บการฉีดยาให้ผูป่้วยหลบัก่อนท่ีจะท า
การส่องกลอ้งตรวจ แพทยจ์ะส่องกลอ้งผา่นทางทวารหนกั เพื่อตรวจดูความผิดปกติของล าไส้ใหญ่ทั้งหมด
โดยละเอียด และหากเจอต่ิงเน้ือ แพทยจ์ะท าการตดัต่ิงเน้ือเพื่อส่งตรวจทางห้องปฏิบติัการ และเนน้ย  ้าเร่ือง
ผูป่้วยจะไดพ้บกบัเจา้หนา้ท่ีพยาบาลดูแลตลอดเวลาอยา่งใกลชิ้ด, ตรวจวดัสัญญาณชีพและติดเคร่ืองวดัความ
อ่ิมตวัออกซิเจนของเม็ดเลือดแดง, สังเกตสีผิว ความอบอุ่นของร่างกาย อาการแน่นอึดอดัทอ้ง อาการปวด 
ระดบัความรู้สึกของผูป่้วยในระหวา่งส่องกลอ้ง 3) การพยาบาลหลงัส่องกลอ้ง เป็นการดูแลผูป่้วยหลงัไดรั้บ
ยาระงบัความรู้สึกทางหลอดเลือดด า เพื่อสังเกตอาการและเฝ้าระวงัการเปล่ียนแปลง รวมทั้งประเมินความ
พร้อมของผูป่้วยก่อนกลบับา้น โดยวดัสัญญาณชีพทุก 15 นาที 4 คร้ัง และทุก 30 นาที 2 คร้ัง จนกสัญญาณ
ชีพปกติ ขณะอยูห่อ้งพกัฟ้ืน และประเมินระดบัความรู้สึกตวัของผูป่้วย, ผูป่้วยท่ีไดรั้บยาระงบัความรู้สึกทาง
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หลอดเลือดด า ให้ผูป่้วยนอนพกัเพื่อสังเกตอาการเปล่ียนแปลง อย่างน้อย 2 ชัว่โมง,เกณฑ์ในการให้ผูป่้วย
กลบับา้นได ้คือ ประเมินผูป่้วยตามแบบประเมิน Aldrete scoring system ไดแ้ก่ สัญญาณชีพ การเคล่ือนไหว 
คล่ืนไส้/อาเจียน ความปวด และภาวะเลือดออก คะแนนรวมทั้งหมด 5 ตวัแปรเป็น 10 ตอ้งมีคะแนนตั้งแต่ 9 
ข้ึนไป, ค าแนะน าส าหรับผูป่้วยท่ีไดรั้บยาระงบัความรู้สึกภายใน 24 ชัว่โมงหลงัการตรวจ คือ ผูป่้วยตอ้ง
นอนหลบัพกัผอ่น ควรงดการท างานเก่ียวกบัเคร่ืองจกัร การขบัข่ียานพาหนะ หรือท างานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
ท านิติกรรม เน่ืองจากยาระงบัความรู้สึกอาจจะมีผลต่อการตดัสินใจ และป้องกนัอุบติัเหตุท่ีอาจเกิดข้ึนได,้ 
แนะน าใหผู้ป่้วยรับประทานอาหารอ่อนและอาหารเหลว งดผกัและผลไมทุ้กชนิด เพื่อป้องกนัการเกิดล าไส้
อุดตนั และใหผู้ป่้วยมาพบแพทยต์ามนดั เพื่อติดตามการรักษาและฟังผลตรวจช้ินเน้ือทางพยาธิวทิยา 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 1. น าเสนอแนวคิด วิธีการเตรียมผูป่้วยส าหรับการส่องกลอ้งตรวจล าไส้ใหญ่โดยใชส่ื้อวีดิทศัน์ต่อ
หวัหนา้ศูนยส่์องกลอ้ง 
 2. วางแผนการจดัท าส่ือวีดิทศัน์ โดยก าหนดเน้ือหาและรูปแบบของส่ือวีดิทศัน์และจดัท าเป็น      
QR CODE เร่ืองการเตรียมผูป่้วยส าหรับการส่องกลอ้งตรวจล าไส้ใหญ่โดยใชส่ื้อวีดิทศัน์ ประกอบดว้ย  
 2.1 บทน าการเตรียมตวัก่อนส่องกลอ้งตรวจล าไส้ใหญ่ ตามแผนการรักษา 
 2.2 การเตรียมความพร้อมดา้นร่างกาย ผูป่้วยจะตอ้งตรวจทางห้องปฏิบติัการ เช่น  การตรวจหา
ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดแดง ตรวจการท างานของไต การตรวจแร่ธาตุและสารละลายในร่างกาย รวมถึง
การตรวจเอกซเรยป์อด ตรวจคล่ืนไฟฟ้าหวัใจในผูท่ี้มีอายมุากกวา่ 45 ปี  
 2.3 การเตรียมล าไส้ มีดงัน้ี ก่อนวนัตรวจ 2 วนั ให้รับประทานอาหารอ่อน ย่อยง่าย หลีกเล่ียง
อาหารมนั เช่น ขา้วตม้ โจ๊ก เน้ือปลาน่ึงหรือตม้ ไข่ เตา้หู้ไข่ ขนมปัง ซาลาเปาไส้ครีม งดรับประทานอาหาร 
เช่น ผกั ผลไม ้ธญัพืชต่างๆและอาหารท่ีมีกากใยสูงทุกชนิด, ก่อนวนัตรวจ 1 วนั รับประทานอาหารเหลว ไร้
กาก เช่น ซุปใส นม โอวลัติน น ้าเตา้หูไ้ม่ใส่เคร่ือง น ้าขา้ว น ้าหวานท่ีไม่มีสี ผูป่้วยไดย้าระบาย วิธีการผสมยา
และเวลารับประทานยาตามท่ีไดรั้บค าแนะน า การเตรียมล าไส้ให้ไดคุ้ณภาพดี เม่ือด่ืมยาระบายหมดแลว้ ให้
ด่ืมน ้าเปล่าอยา่งนอ้ย 4 แกว้ (แกว้ละ 250 มิลลิลิตร) ภายใน 1 ชม. เม่ือเร่ิมถ่ายใหส้ังเกตสีของอุจจาระทุกคร้ัง 
 2.4 ระดบัความสะอาดของล าไส้ ลกัษณะของสีน ้ าอุจจาระ สามารถบ่งบอกถึงความสะอาดของ
ล าไส้ ผูป่้วยควรเตรียมล าไส้ใหส้ะอาด โดยระดบัของสีน ้าอุจจาระ ในระดบั 3 หรือ 4  
 2.5 ขอ้ควรปฏิบติัในวนัตรวจส่องกลอ้ง ก่อนวนัตรวจ 7 วนั หรือตามแพทยส์ั่ง งดรับประทาน
ยาละลายล่ิมเลือด ยาตา้นการแขง็ตวัของเลือดและยาบ ารุงเลือด, ผูป่้วยโรคความดนัโลหิตสูง ให้รับประทาน
ยาความดนัเวลา 6.00 นาฬิกา, ผูป่้วยโรคเบาหวาน ให้งดยาเบาหวานทั้งชนิดรับประทานและชนิดฉีดในเชา้
วนัตรวจ (หรือตามแพทยส์ั่ง), หากมีโรคประจ าตวัอ่ืน ๆ ใหน้ ายาท่ีรับประทานอยูเ่ป็นประจ ามาดว้ย, ไม่ควร
น าทรัพยสิ์นมีค่าและเคร่ืองประดบัติดตวัมาดว้ย, ผูป่้วยจะไดรั้บยานอนหลบัและยาแกป้วดทางหลอดเลือด
ด า, การส่องกลอ้งล าไส้ใหญ่จะใช้เวลา ประมาณ 30-60 นาที, หลงัการตรวจส่องกลอ้งล าไส้ใหญ่ ผูป่้วยจะ
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