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C11 : การพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดมะเร็งล าไส้และต่อล าไส้ใหญ่ส่วนปลายแบบ  
Low Anterior Resection : กรณีศึกษา 2 ราย 

สายพิณ   สุทธิสุวรรณ                      โรงพยาบาลอ านาจเจริญ 
 

มะเร็งล าไส้ใหญ่และทวารหนักเป็นโรคที่เป็นปัญหาส าคัญ ซึ่งเป็นสาเหตุการเสียชีวิตของประชากร
โลก ในประเทศไทยปัจจุบันพบว่ามีผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่เกิดขึ้นทุกปีเฉลี่ย130000ราย/ปี สาเหตุการเสียชีวิต
ของโรคมะเร็งพบว่ามะเร็งล าไส้ใหญ่ จะเป็นอันดับ 3 ในเพศชาย และเป็นอันดับ5ในเพศหญิงและในประเทศ
ไทย ปัจจุบันการตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคและการวินิจฉัยโรคมะเ ร็งล าไส้ใหญ่ท าโดยวิธีส่องกล้อง 
Colonoscopy และการผ่าตัดยังคงเป็นการรักษาหลักร่วมกับการให้เคมีบ าบัดการพยากรณ์โรค จะค่อนข้างดี
ถ้ารู้เร็ว และสามารถรักษาได้ทันท่วงทีโดยมีเป้าหมายการบริการผ่าตัดเพื่อให้ผู้ปว่ยได้รับการพยาบาลแบบองค์
รวมทุกระยะการผ่าตัดส่งผลให้ผู้ป่วยปลอดภยัไม่มีภาวะแทรกซ้อนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและสามารถกลับไปใช้
ชีวิตประจ าวันในสังคมได้ตามปกติ  

วัตถุประสงค์ : แบบ2 รายเพื่อศึกษาแนวทางในการดูแลรักษาผู้ป่วยที่ได้รับผ่าตัดมะเร็งล าไส้ใหญ่ 
การวินิจฉัย และรักษาอย่างถูกต้องรวดเร็วจะท าให้ผู้ป่วยมีโอกาสรอดชีวิตสูงขึ้น: แบบ2 ราย  

วิธีด าเนินงาน : เป็นศึกษาเชิงพรรณนากรณีศึกษาการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดมะเร็งล าไส้และต่อ
ล าไส้ใหญ่ส่วนปลายแบบ 2 ราย ที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลอ านาจเจริญโดยศึกษาประวัติผู้ป่วยจากเวช
ระเบียนผู้ป่วยใน การซักประวัติผู้ป่วยและญาติ การสังเกต การวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบ การวางแผนการ
พยาบาล ตามแนวคิดแบบแผนสุขภาพของกอร์ดอนและโอเรม จากพยาธิสภาพ อาการและอาการแสดง การ
รักษาพยาบาล การพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดมะเร็งล าไส้และต่อล าไส้ใหญ่ส่วนปลายแบบปัญหาและข้อวินิจฉัย
ทางการพยาบาลรวมถึงการวางแผนจ าหน่าย   

ผลการศึกษา : กรณีศึกษารายที่ 1 ชายไทย อายุ 53 ปี สถานะเป็นหม้าย อาชีพท านา ได้ รับการ
วินิจฉัยเป็นมะเร็งล าไส้ใหญ่และล าไส้ตรง 1ปี ก่อนมาโรงพยาบาลมีอาการถ่ายอุจจาระเหลว สลับกับเป็นก้อน
เล็กๆบางคร้ังมีเลือดปน วันละ 4-5 คร้ัง มีอาการท้องอืด แน่นท้องกินได้น้อยเบื่ออาหาร น้ าหนักลด ปวดทวาร
หนักมีอาการเหน่ือยขณะท างานจึงไปตรวจที่คลินิกแพทย์เฉพาะทางแพทย์สงสัยมะเร็งล าไส้จึงส่งตัวมา
โรงพยาบาล admit (นอนโรงพยาบาล)เพื่อ CT scan ผลพบเป็นเน้ือร้ายที่ล าไส้ตรงขนาด 2.7x 5.7 ซ.ม. 
แพทย์ท าการผ่าตัดมะเร็งล าไส้และต่อล าไส้ใหญ่ส่วนปลายแบบ Low Anterior Resection เพื่อรักษา ใช้เวลา
ในการผ่าตัดทั้งหมด 2 ช.ม. 20 นาที เสียเลือดขณะผ่าตัด 150 ม.ล. หลังผ่าตัดผู้ป่วยกลับไปหอผู้ป่วยหนักเพื่อ
ดูอาการ 24 ช.ม. จึงย้ายกลับหอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย ผู้ป่วยได้รับการพยาบาลแบบองค์รวมทุกระยะการผ่าตัด
ส่งผลให้ผู้ป่วยปลอดภัยไม่มีภาวะแทรกซ้อนรวมนอนโรงพยาบาลทั้งหมด 13 วันหลังกลับบ้านนัดผู้ป่วย 2 
สัปดาห์เพื่อมารับการพยาบาลเพื่อรักษาอย่างต่อเน่ือง ฟังผลชิ้นเน้ือ และวางแผนการให้เคมีบ าบัดต่อไป    

กรณีศึกษารายที่ 2ชายไทย อายุ 51 ปี สถานะสมรส อาชีพท านาได้รับการวินิจฉัยเป็นมะเร็งล าไส้
ใหญ่และล าไส้ตรง 6 เดือนก่อน มีอาการถ่ายอุจจาระมีเลือดปน ไม่มีท้องอืดแน่นท้องกินได้ปกติ ไม่มีน้ าหนักลด 
ปวดทวารหนัก ไม่มีแพ้ยาและสารเคมี จากการซักประวัติและตรวจร่างกาย ท าให้ทราบว่าผู้ป่วยราย น้ีมีปัจจัย
เสี่ยงและมีอาการแสดงของโรคมะเร็งล าไส้ใหญ่ ได้รับการส่องกล้องตรวจล าไส้ใหญ่และท า biopsy ผล patho 
เป็น Adrenocacinomaได้รับการวินิจฉัยเป็นมะเร็งล าไส้ตรงแพทย์จึงนัดให้ผู้ป่วยไปรับยาเคมีบ าบัด 4 เดือน
ก่อนมาโรงพยาบาล ผู้ป่วยได้รับยาเคมีบ าบัดครบ แพทย์จึงนัดadmit (นอนโรงพยาบาล)แพทย์ท าการผ่าตัด
มะเร็งล าไส้และต่อล าไส้ใหญ่ส่วนปลายแบบ Low Anterior Resection เพื่อรักษา ใช้เวลาในการผ่าตัดทั้งหมด 
2 ช.ม. 15 นาที เสียเลือดขณะผ่าตัด 300 ม.ล. หลังผ่าตัดผู้ป่วยกลับไปหอผู้ป่วยหนักเพื่อดูอาการ 24 ช.ม. จึง
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ย้ายกลับหอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย ผู้ป่วยได้รับการพยาบาลแบบองค์รวมทุกระยะการผ่าตัดส่งผลให้ ผู้ป่วย
ปลอดภัยไม่มีภาวะแทรกซ้อน รวมนอนโรงพยาบาลทั้งหมด 10 วัน หลังกลับบ้านนัดผู้ป่วย 2 สัปดาห์เพื่อมารับ
การพยาบาลเพื่อรักษาอย่างต่อเน่ือง ฟังผลชิ้นเน้ือ และวางแผนการให้เคมีบ าบัดต่อไป  

สรุป : กรณีศึกษาผู้ป่วยผ่าตัดมะเร็งล าไส้และต่อล าไส้ใหญ่ส่วนปลายแบบทั้ง 2  ราย มีความ
แตกต่างกันด้วยแผนการรักษา และอาการส าคัญ การให้การพยาบาลผ่าตัดมะเร็งล าไส้และต่อล าไส้ใหญ่ส่วน
ปลายแบบ Low Anterior Resection เหมือนกันและให้การพยาบาลผู้ป่วยการบริการผ่าตัดเพื่อให้ผู้ปว่ยได้รับ
การพยาบาลแบบองค์รวมทุกระยะการผ่าตัดส่งผลให้ผู้ป่วยปลอดภัยไม่มีภาวะแทรกซ้อนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
และสามารถกลับไปใช้ชีวิตประจ าวันในสังคมได้ตามปกติดีอย่างต่อเน่ืองทั้ง 2 ราย ส่งผลให้ผู้ป่วยคลายความ
กังวล มีความอดทนจนอาการดีขึ้นเป็นล าดับและสามารถกลับไปด าเนินชีวิติได้อย่างปกติสุข  
 
ค าส าคัญ : มะเร็งล าไส้ใหญ่,การผ่าตัด,การพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด 
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บทน า 
ปัจจุบันโรคมะเร็งเป็นสาเหตุการตายอันดับหน่ึงของประชากรโลกและ โรคมะเร็งล าไส้(Colorectal 

cancer) จัดเป็นมะเร็งที่พบเป็นล าดับที่ 4 ในสหรัฐอเมริกา และในปี 2016 พบผู้ป่วยใหม่ ที่ได้รับการวินิจฉัย
เป็นมะเร็งล าไส้ใหญ่ 95,270 ราย/ปี และล าไส้ตรง 39,220 ราย/ปี และในปีเดียวกันพบว่ามีผู้ป่วยเสียชีวิตถึง 
49,190 ราย นอกจากน้ียังถูกจัดเป็นมะเร็งที่พบมากล าดับที่ 3 ทั้งในชายและหญิง ในประเทศตะวันตก ใน
ประเทศไทยน้ันโรคมะเร็งเป็นสาเหตุการตายอันดับหน่ึงเช่นกัน โดยมีมะเร็งตับและมะเร็งท่อน้ าดีเป็นสาเหตุ
หลักรองลงมาคือมะเร็งปอด มะเร็งเต้านม มะเร็งล าไส้ใหญ่และล าไส้ตรงและมะเร็งปากมดลูกตามล าดับ  
นอกจากน้ียังพบว่าประเทศไทยโรคมะเร็งเป็นสาเหตุการตายอันดับต้นๆ จ านวนใกล้เคียงกับโรคหัวใจและ
อุบัติเหตุ จากสถิติทะเบียนมะเร็งของสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ปี พ.ศ.2559 พบผู้ป่วยโรคมะเร็งล าไส้ใหญ่และ
ทวารหนักรายใหม่เป็นมะเร็งที่พบเป็นอันดับ 2 ในเพศชาย รองจากมะเร็งตับและอันดับที่  3 ในเพศหญิงรอง
จากมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูก (สถาบันมะเร็งแห่งชาติ, 2561) จากสถิติของโรงพยาบาลอ านาจเจริญ 
ระหว่างปี พ.ศ.2560 -2562 พบผู้ป่วยที่มีมะเร็งล าไส้ใหญ่และทวารหนัก ร้อยละ 19.1, 32.3 และ 35.6
ตามล าดับ  ปัจจุบันการรักษาโรคมะเร็งล าไส้ใหญ่และทวารหนักได้มีความก้าวหน้าและมีหลายวิธีด้วยกัน เช่น 
การผ่าตัด รังสีรักษา เคมีบ าบัด การจะเลือกใช้วิธีใดขึ้นอยู่กับระยะการเป็นโรค การกระจายของโรคและสภาพ
ของผู้ป่วย ซึ่งอาจใช้วิธีใดวิธีหน่ึงหรือหลายวิธีรวมกัน ปัญหาหลังการผ่าตัดล าไส้ใหญ่ตรง( rectum) ผ่านทาง
แผลหน้าท้องร่วมกับการตัดทวารหนักผ่านทาง perimeum มีโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อน แผลผ่าตัดติดเชื้อ 
การติดเชื้อภายในช่องท้อง การเกิดเลือดออกภายในช่องท้องและการอุดตันของล าไส้ อาการท้องเสีย  การ
ขับถ่าย อุจจาระไม่เป็นเวลา การรบกวนต่อระบบขับถ่ายปัสสาวะ การสูญเสียความรู้สึกทางเพศ ภาวะทุพ
โภชนาการ เป็นต้น การผ่าตัดใหญ่เป็นปัญหาวิกฤติส าหรับผู้ป่วยและครอบครัวมีโอกาสเกิดความเสี่ยงต่อชีวิต
หลังผ่าตัดย่อมมีผลกระทบตอ่แบบแผนของชวีิต เน่ืองจากการผ่าตัดท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภาพลักษณ์ของ
ผู้ป่วย พยาบาลที่ปฏิบัติงานในการดูแลผู้ป่วยกลุ่มน้ีต้องมีความรู้ ความช านาญในการพยาบาลเฉพาะทาง 
เพื่อที่จะน าไปสู่การปฏิบัติการพยาบาลที่สอดคล้องในการจัดการกับปัญหาของผู้ป่วยแต่ละรายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและปลอดภยั พยาบาลมีบทบาทเป็นผู้ใหค้วามรู้ ค าแนะน าเกี่ยวกับวิธีปฏบิัติการดูแลตนเอง และ
ส่งเสริมก าลังใจกับผู้ป่วย ตั้งแต่ก่อนผ่าตัด ขณะผ่าตัดและหลังผ่าตัด เพื่อช่วยให้ผู้ป่วยและครอบครัวมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตนและการดูแลตนเองทั้งด้านร่างกายและจิตใจ (บุศรา ชัยทัศน์ , 2559) รวมถึง
การวางแผนจ าหน่ายร่วมกับพยาบาลเฉพาะทางและติดตามผู้ป่วยกระทั่งกลบัมาพบแพทยใ์นช่วงระหว่าง 2 - 4 
สัปดาห์ ภายหลังกลับบ้าน (Vonk-Klaassen, Vocht, Ouden, Eddes, & Schuurmans., 2016)  

ในการศึกษากรณีศึกษาคร้ังน้ี จะน าเสนอการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งล าไส้ใหญ่และต่อล าไส้ใหญ่ส่วน
ปลายที่ผ่าตัดเปิดทางหน้าท้อง ที่เข้ารับการรักษาในงานผู้ป่วยผ่าตัดโรงพยาบาลอ านาจเจริญ แ ล ะ ก า ร
ผ่าตัด LAR เป็นการผ่าตัดใหญ่ซึ่งมีความยุ่งยากซับซ้อนใช้เวลานานในการผ่าตัดและต้องใช้ทีมที่มีความช านาญ
เฉพาะด้านในการท าผ่าตัดโดยมีเป้าหมายการบริการผ่าตัดเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการพยาบาลแบบองค์รวมทุก
ระยะการผ่าตัดส่งผลให้ผู้ป่วยปลอดภัยไม่มีภาวะแทรกซ้อนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและสามารถกลับไปใช้
ชีวิตประจ าวันในสังคมได้ตามปกติ 

ดังน้ันผู้ศึกษาจึงได้ท ากรณีศึกษา การให้การพยาบาลผ่าตัดมะเร็งล าไส้และต่อล าไส้ใหญ่ส่วนปลาย
แบบ Low Anterior Resection ทั้ง 2 ราย ดังน้ี 
กรณีศึกษารายที่ 1 ชายไทย อายุ 53 ปี สถานะเป็นหม้าย อาชีพท านา ได้รับการวินิจฉัยเป็นมะเร็งล าไส้ใหญ่
และล าไส้ตรง 1ปี ก่อนมาโรงพยาบาล มีอาการถ่ายอุจจาระเหลว สลับกับเป็นก้อนเล็กๆบางคร้ังมีเลือดปน วัน
ละ 4-5 คร้ัง มีอาการท้องอืด แน่นท้องกินได้น้อย เบื่ออาหาร น้ าหนักลด ปวดทวารหนักมีอาการเหน่ือยขณะ
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ท างาน จึงไปตรวจที่คลินิกแพทย์เฉพาะทางแพทย์สงสัยมะเร็งล าไส้จึงส่งตัวมาโรงพยาบาล admit (นอน
โรงพยาบาล) เพื่อ CT scan ผลพบเป็นเน้ือร้ายที่ล าไส้ตรงขนาด 2.7x 5.7 ซ.ม. เพื่อ CT scan ผลพบเป็น
เน้ือร้ายที่ล าไส้ตรงขนาด 2.7x 5.7 ซ.ม. แพทย์ท าการผ่าตัดเพื่อรักษา ก่อนผ่าตัดCBC ปกติ Electrolyteปกติ
,ผล EKG = Normal, Chest x-ray= Normal ท าผ่าตัดมะเร็งล าไส้ใหญ่และต่อล าไส้ใหญ่ส่วนปลายแบบ     
Low Anterior Resectionใช้เวลาในการผ่าตัดทั้งหมด 2 ช.ม. 20 นาที เสียเลือดขณะผ่าตัด 150 ม.ล. หลัง
ผ่าตัดผู้ป่วยกลับไปหอผู้ป่วยหนักเพื่อดูอาการ 24 ช.ม. จึงย้ายกลับหอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย หลังผ่าตัด  pain 
score 10คะแนนได้รับยาแก้ปวด MO 4 mg vein prn q 4 hr., Hctหลังผ่าตัดได้38%on NG– tubeให้
BlenderizedDietDay 1Hct 28% ได้ให้เลือด1Unit หลังให้เลือดHctเพิ่ม 32%Day6 off NG-tube off 
foley cathจิบน้ าได้ Day 7 Soft dietDay 8 รับประทานอาหารธรรมดา ตัดไหม Day 10 D/C 
ผู้ป่วยได้รับการพยาบาลแบบองค์รวมทุกระยะการผ่าตัดส่งผลให้ผู้ป่วยปลอดภัยไม่มีภาวะแทรกซ้อน รวมนอน
โรงพยาบาลทั้งหมด 15 วัน หลังกลับบ้านนัดผู้ป่วย 2 สัปดาห์เพื่อมารับการพยาบาลเพื่อรักษาอย่างต่อเน่ือง 
ฟังผลชิ้นเน้ือ และวางแผนการให้เคมีบ าบัดต่อไป 
กรณีศึกษารายที่ 2 ชายไทย อายุ 51 ปี สถานะสมรส อาชีพท านา ได้รับการวินิจฉัยเป็นมะเร็งล าไส้ใหญ่และ
ล าไส้ตรง 6 เดือนก่อน มีอาการถ่ายอุจจาระมีเลือดปน ไม่มีท้องอืดแน่นท้องกินได้ปกติ ไม่มีน้ าหนักลด ปวด
ทวารหนัก ไม่มีแพ้ยาและสารเคมี จากการซักประวัติและตรวจร่างกาย ท าให้ทราบว่าผู้ป่วยรายน้ีมีปัจจัยเสี่ยง
และมีอาการแสดงของโรคมะเร็งล าไส้ใหญ่ ได้รับการส่องกล้องตรวจล าไส้ใหญ่และท า biopsy ผล patho เป็น 
Adrenocacinomaได้รับการวินิจฉัยเป็นมะเร็งล าไส้ตรง แพทย์จึงนัดให้ผู้ป่วยไปรับยาเคมีบ าบัด 4 เดือนก่อน
มาโรงพยาบาล ผู้ป่วยได้รับยาเคมีบ าบัดครบ แพทย์จึงนัด admit (นอนโรงพยาบาล)  เพื่อท าการผ่าตัดก่อน
ผ่าตัดCBC ปกติ Electrolyteปกติ,ผล EKG = Normal, Chest x-ray= Normal ท าผ่าตัดมะเร็งล าไส้ใหญ่และ
ต่อล าไส้ใหญ่ส่วนปลายแบบ Low Anterior Resection ใช้เวลาในการผ่าตัดทั้งหมด 2 ช.ม. 15 นาที เสียเลือด
ขณะผ่าตัด 300 ม.ล. หลังผ่าตัดผู้ป่วยกลับไปหอผู้ป่วยหนักเพื่อดูอาการ 24 ช.ม. จึงย้ายกลับหอผู้ป่วย
ศัลยกรรมชาย หลังผ่าตัด  pain score 10คะแนนได้รับยาแก้ปวด MO 4 mg vein prn q 4 hr., Hctหลัง
ผ่าตัดได้38%on  NG– tube ให้ BlenderizedDietDay4 off NG-tube off foley cathจิบน้ าได้ Day 5Soft 
dietDay 6รับประทานอาหารธรรมดา Day7 ตัดไหม Day 9 D/Cผู้ป่วยได้รับการพยาบาลแบบองค์รวมทุก
ระยะการผ่าตัดส่งผลให้ผู้ป่วยปลอดภยัไม่มีภาวะแทรกซ้อน รวมนอนโรงพยาบาลทั้งหมด 10 วัน หลังกลับบ้าน
นัดผู้ป่วย 2 สัปดาห์เพื่อมารับการพยาบาลเพื่อรักษาอย่างต่อเน่ือง ฟังผลชิ้นเน้ือ และวางแผนการให้เคมีบ าบัด
ต่อไป 

ผู้ศึกษาได้ท ากรณีศึกษาการให้การพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดมะเร็งล าไส้และต่อล าไส้ใหญ่ส่วนปลายแบบ 
Low Anterior Resection จ านวน 2 ราย โดยวิเคราะห์และเปรียบเที ยบการวางแผนการพยาบาล ตาม
แนวคิดแบบแผนสุขภาพของ Gordon ดังน้ี 
ตาราง 1 เปรียบเทียบข้อมูลการเจ็บป่วย (กรณีศึกษา) 

ข้อมูลพ้ืนฐาน
เกี่ยวกับสุขภาพ ผู้ป่วยรายที่ 1 ผู้ป่วยรายที่ 2 

เพศ ชาย ชาย 
อายุ 53 51 
อาชีพ ท านา ท านา 
สถานภาพ หม้าย สมรส 
ภูมิล าเนา จังหวัดอ านาจเจริญ จังหวัดอ านาจเจริญ 
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ข้อมูลพ้ืนฐาน
เกี่ยวกับสุขภาพ ผู้ป่วยรายที่ 1 ผู้ป่วยรายที่ 2 

อาการส าคัญที่มา
โรงพยาบาล 

1ปี ก่อนมาโรงพยาบาล มีอาการถ่าย
อุจจาระเหลว สลับกับเป็นก้อนเล็กๆ
บางคร้ังมีเลือดปน วันละ 4-5 คร้ัง มี
อาการท้องอืด แน่นท้องกินได้น้อย เบื่อ
อาหาร น้ าหนักลด ปวดทวารหนักมี
อาการเหน่ือยขณะท างาน 

6 เดือนก่อน มีอาการถ่ายอุจจาระมี
เลือดปน ไม่มีท้องอืดแน่นท้องกินได้
ปกติ ไม่มีน้ าหนักลด ปวดทวารหนัก 
ไม่มีแพ้ยาและสารเคมี จากการซัก
ประวัติและตรวจร่างกาย ท าให้ทราบ
ว่าผู้ป่วยรายน้ีมีปัจจัยเสี่ยงและมี
อาการแสดงของโรคมะเร็งล าไส้ใหญ่ 
ได้รับการส่องกล้องตรวจล าไส้ใหญ่
และท า biopsy ผล patho เป็น 
Adrenocacinomaได้รับการวินิจฉัย
เป็นมะเร็งล าไส้ตรง แพทย์จึงนัดให้
ผู้ป่วยไปรับยาเคมีบ าบัด 4 เดือนก่อน
มาโรงพยาบาล ผู้ป่วยได้รับยาเคมี
บ าบัดครบ แพทย์จึงนัด admit (นอน
โรงพยาบาล)  แพทย์ท าการผ่าตัด 

ประวัติการเจ็บป่วย
ในปัจจุบัน 

5 วันก่อนมาโรงพยาบาลมีอาการถ่าย
อุจจาระเหลว สลับกับเป็นก้อนเล็กๆ
บางคร้ังมีเลือดปน วัน 
ละ 4-5 คร้ัง ไม่มีท้องอืด แน่นท้องกินได้
ปกติ ไม่มีน้ าหนักลด 

4 เดือนก่อนมาโรงพยาบาล ผู้ป่วย
ได้รับยาเคมีบ าบัดครบ ผู้ 
ป่วยมาตรวจตามนัด เพื่อรับยากา
รักษาต่อเน่ืองแพทย์จึงนัด admit  
(นอนโรงพยาบาล)  แพทย์ท าการ
ผ่าตัด 

ประวัติการเจ็บป่วย
ในอดีต/ใน 
ครอบครัว 

ปฏิเสธการเจ็บป่วยในอดีต บิดา  เสียชีวิต
ด้วยโรคมะเร็งล าไส้ 

ปฏิเสธการเจ็บป่วยในอดีต บิดา 
มารดา พี่น้องไม่พบการป่วยด้วยโรค
เร้ือรังหรือโรคติดต่อใดๆ 

การวินิจฉัย CA Upper Rectum CA Middle Rectum 
ประวัติการแพ้ยา ปฏิเสธการแพ้ยา ปฏิเสธการแพ้ยา 
ประวัติการผ่าตัด ผ่าตัดไส้ติ่งเมื่อ ปี 2558 ปฏิเสธการผ่าตัด 
อาการแรกรับ รู้สึกตัวดี สัญญาณชีพแรกรับ ความดัน

โลหิต 140/80 มม. ชีพจร 70 คร้ัง/นาที 
อัตราการหายใจ 20 คร้ัง/นาที อุณหภูมิ 
36.6 องศาเซลเซียส น้ าหนักหนัก 55ก.ก. 
ส่วนสูง 170 ซ.ม. BMI 19.03  

รู้สึกตัวดี สัญญาณชีพแรกรับ ความดัน
โลหิต 140/80 มม. ชีพจร 70 คร้ัง/
นาที อัตราการหายใจ 20 คร้ัง/นาที 
อุณหภูมิ 36.6 องศาเซลเซียส น้ าหนัก
หนัก 64ก.ก. ส่วนสูง 168 ซ.ม. BMI 
22.68 

ผลตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการ 

HCT 36.3% BUN 13 mg/dl Cr 0.95 
mg/dl, eGFR 910, Albumin Urine 
Nagative, Sodium 142 mmol/l, 

HCT 38.9% BUN 10 mg/dl Cr 
1.02 mg/dl, eGFR 84.7, Albumin 
Urine Nagative, Sodium 136 
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ข้อมูลพ้ืนฐาน
เกี่ยวกับสุขภาพ ผู้ป่วยรายที่ 1 ผู้ป่วยรายที่ 2 

Potassium 4.0 mmol/l ,Chloride 
103 mmol/l 

mmol/l, Potassium 3.5 mmol/l 
,Chloride 103 mmol/l  

จากการเปรียบเทียบข้อมูลกรณีศึกษา 2 ราย จากทั้งประวัติเจ็บป่วยในอดีต ปัจจุบัน และอาการ
ส าคัญที่มาโรงพยาบาลจะเห็นได้ว่ากรณีศึกษารายที่ 1 มาด้วยมีอาการถ่ายอุจจาระเหลว สลับกับเป็นก้อนเล็กๆ
บางคร้ังมีเลือดปน วันละ 4-5 คร้ัง มีท้องอืด แน่นท้องกินได้น้อย เบื่ออาหาร มีน้ าหนักลดมีอาการเหน่ือยขณะ
ท างานจึงไปตรวจที่คลินิกแพทย์เฉพาะทางแพทย์สงสัยมะเร็งล าไส้จึงส่งตัวมาโรงพยาบาล admitส่วนรายที่  2 
ที่น ามาโรงพยาบาลคือมาตรวจตามนัดเพื่อรักษาต่อเน่ืองหลังรับการรักษาด้วยการให้เคมีบ าบัดก่อนจึงนัด มา
เพื่อรับการรักษาด้วยวิธีผ่าตัด ซึ่งผู้ป่วยรายที่ 1 ไม่มีประวัติครอบครัวเป็นโรคเร้ือรังใดๆเลยต่างจากรายที่  2มี
ประวัติครอบครัวป่วยด้วยมะเร็ง คือบิดาเสียชีวิตด้วยมะเร็งล าไส้อาการแรกรับพบว่ารายที่  1 มีอาการถ่าย
อุจจาระเหลวสลับกับเป็นก้อนเล็กๆวันละ 4-5 คร้ัง ท้องอืด น้ าหนักลดดหน่ือยหอบ ส่วนรายที่ 2 ปกติดีแต่ มี
ถ่ายอุจจาระปนเลือดจึงไปพบแพทย์ โดยรายที่ 1 แพทย์ให้นอนรักษาในโรงพยาบาลเพื่อท าการผ่าตัดเลย ส่วน
รายที่ 2แพทย์ได้ท าการตรวจและตัดชิ้นเน้ือบางส่วนส่งตรวจก่อนหลังฟังผลชิน้เน้ือแพทย์ได้นัดให้ผู้ป่วยรับการ
รักษาด้วยเคมีบ าบัดก่อนจึงนัดให้นอนรักษาในโรงพยาบาลเพื่อท าการผ่าตัด จึงมีการเปรียบเทียบแผนการดูแล
สุขภาพ 11 แบบแผนของกอร์ดอน ดังแสดงในตาราง 2 
 
ตาราง 2 เปรียบเทียบข้อมูลแบบแผนสุขภาพของกอร์ดอน กับกรณีศึกษา 2 ราย  

แบบแผนสุขภาพ ผู้ป่วยรายที่ 1 ผู้ป่วยรายที่ 2 
1. การรับรู้เกี่ยวกับ
สุขภาพและการดูแล
ตนเอง 

สุขภาพแข็งแรง ช่วยเหลือตัวเองได้ แต่
ดื่มของมึนเมาประจ า ไม่สูบบุหร่ี 

สุขภาพแข็งแรง ช่วยเหลือตัวเองได้ 
ช่วยเหลือตัวเองได้ ไม่ดื่มสุรา ไม่สูบ
บุหร่ี 

2. โภชนาการและการ
เผาผลาญอาหาร 

รับประทานพื้นบ้าน อาหารค่อนข้างเค็ม
ไม่ได้ควบคุมการปรุงเน่ืองจากเป็นคน
ชอบอาหารรสจัด 

รับประทานอาหารพื้นบ้านชอบ
อาหาร หวาน มัน เค็ม 

3. การขับถ่ายของเสีย ขับถ่ายอุจจาระทุกวัน ปัสสาวะวันละ 
5-6 คร้ังต่อวัน 

ขับถ่ายอุจจาระทุกวัน ปัสสาวะ 
วันละ 5-6 คร้ังต่อวัน 

4. การออกก าลังกาย
และการท ากิจกรรม 

ไม่ค่อยออกก าลังกายเน่ืองจากเหน่ือย 
อ่อนเพลีย วิงเวียน หน้ามืด บ่อยๆขณะ
ท ากิจกรรมต่างๆ 

การใช้เวลาว่างท ากิจกรรมต่างๆ เช่น 
ปลูกต้นไม้ ท าสวน งานบ้าน พูดคุย
กับเพื่อนบ้าน 

5. การพักผ่อนนอนหลับ นอนหลับวันละ6-8ชม.แต่นอนหลับยาก
เป็นบางวัน 

นอนหลับวันละละ8ชั่วโมงไม่มีปัญหา
ในการนอน 

6. การรับรู้และ
สติปัญญา 

รู้ตัวรู้เร่ืองดี อ่านออก เขียนได้ 
การศึกษาจบ ป.6 

รู้ตัวรู้เร่ืองดี อ่านออก เขียนได้ 
การศึกษาจบ ป.6 

7. การรับรู้ตนเองและ 
อัตมโนทัศน์ 

รับรู้ภาวะการเจ็บป่วยของตนเองว่า เป็น
มะเร็งล าไส้ใหญ่และคาดหวังว่ามีโอกาส
รักษาหาย เพราะแพทย์แจ้ง 
ว่าการผ่าตัดจะตัดก้อนเน้ือร้ายออกและ

รับรู้ภาวะการเจ็บป่วยแต่มีความท้อ 
แท้ กังวลกับการเจ็บป่วยและมีภาวะ 
แทรกซ้อนในการเจ็บป่วยคร้ังน้ีกลัว 
จะมีอาการแทรกซ้อน 
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แบบแผนสุขภาพ ผู้ป่วยรายที่ 1 ผู้ป่วยรายที่ 2 
รับการรักษาเคมีบ าบัดก็จะมีชีวิตยาวขึ้น
ไปอีก 

8. บทบาทและความ
สัมพันธภาพใน
ครอบครัว 

เป็นหม้าย ปัจจุบันอยู่คนเดียว 
แต่บ้านใกล้น้องสาว น้องเขยและหลาน
คนในครอบครัวรักใคร่กันดี 

ปัจจุบันอยู่กับภรรยา บุตรชายและ
สะใภ้และหลานคนในครอบครัวรัก
ใคร่กันดี 

9. เพศและการเจริญ
พันธุ์ 

ผู้ป่วยแสดงออกถึงเพศชายอยา่ง 
เหมาะสม 

ผู้ป่วยแสดงออกถึงเพศชายอยา่ง 
เหมาะสม แต่งงาน มีบุตรปกติ 

10. การเผชิญ
ความเครียดและความ
ทนต่อความเครียด 

เมื่อมีปัญหาจะปรึกษาเพื่อนบ้านและ 
น้องสาวและจะพยายามพึ่งตนเองไม่ท า
ตัวเป็นภาระต่อผู้อื่น 

มีความเครียดเร่ืองหลานนานๆ คร้ัง 
แต่ไม่นานจะพูดคุยกับเพื่อนๆ 
เพื่อให้หายเครียด 

11. คุณค่าและความเชื่อ นับถือศาสนาพุทธ ท าบุญและเชื่อเร่ือง
บาปบุญ 

นับถือศาสนาพุทธ ท าบุญตาม
เทศกาลและโอกาส 

จากการน ามาใช้การประเมินภาวะสุขภาพ  11 แบบแผนของ  GORDON สามารถก าหนดเป็นข้อ
วินิจฉัยทางการพยาบาลและน าสู่การวางแผนปฏิบัติการพยาบาลครอบคลุมกับปัญหาและความต้องการของ
ผู้ป่วยทั้ง2 รายใน3 ระยะของการดูรักษาประกอบด้วย  1.แรกรับและก่อนผ่าตัด 2. ระยะผ่าตัดโดยใช้
WHO surgical safety checklist 3.หลังผ่าตัดดูแลต่อเน่ืองดูแลต่อเน่ืองและวันจ าหน่ายดังตาราง 

 
ตาราง 3 เปรียบเทียบและการวิเคราะห์ จากการศึกษาผู้ป่วย2ราย  
ระยะการพยาบาล 
 

ข้อวินิจฉัยทางการพยาบาล 
กรณีศึกษาที่ 1 กรณีศึกษาที่ 2 

แรกรับและก่อน 
ผ่าตัด 
 

ผู้ป่วยมีความวิตกกังวล เกี่ยวกับการ
ผ่าตัดเน่ืองจากไม่เคยเจ็บป่วยรุนแรง กลัว
การผ่าตัดใหญ่ 

ผู้ป่วยมีความวิตกกังวล เกี่ยวกบั
การผ่าตัดเน่ืองจากไม่เคยเจ็บป่วย
รุนแรง กลัวการผ่าตัดใหญ่ 

การพยาบาลระยะผ่าตัด 
 

1.ผู้ป่วยมีโอกาสได้รับการผ่าตัดผิดคน ผิด
ข้าง ผิดหัตถการ 
2.ผู้ป่วยมีโอกาสเสี่ยงต่อการงดหรือเลื่อน
ผ่าตัดเน่ืองจากความไม่พร้อมด้านร่างกาย
และจิตใจ 
3.ผู้ป่วยมีโอกาสเกิดภาวะ 
แทรกซ้อนจากการจัดท่า 
4.ผู้ป่วยมีโอกาสเกิดอันตรายจากการ
สูญเสียเลือดที่สามารถป้องกันได้ในระยะ
ผ่าตัด 
5.ผู้ป่ว ยมีโอ กาสเกิดการตกค้ างขอ ง
อุปกรณ์ เคร่ืองมือในช่องท้องหลังการ
ผ่าตัด 
6.ผู้ป่วยมีโอกาสเกิดการติดเชื้อในร่างกาย

1.ผู้ป่วยมีโอกาสได้รับการผ่าตัด
ผิดคน ผิดข้าง ผิดหัตถการ 
2.ผู้ป่วยมีโอกาสเสี่ยงต่อการงด
หรือเลื่อนผ่าตัดเน่ืองจากความไม่
พร้อมด้านร่างกายและจิตใจ 
3.ผู้ป่วยมีโอกาสเกิดภาวะ 
แทรกซ้อนจากการจัดท่า 
4.ผู้ป่วยมีโอกาสเกิดอันตรายจาก
การสูญเสียเลือดที่สามารถป้องกนั
ได้ในระยะผ่าตัด 
5.ผู้ป่วยมีโอกาสเกิดการตกค้าง
ของอุปกรณ์ เคร่ืองมือในช่องท้อง
หลังการผ่าตัด 
6.ผู้ป่วยมีโอกาสเกิดการติดเชื้อใน
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ระยะการพยาบาล 
 

ข้อวินิจฉัยทางการพยาบาล 
กรณีศึกษาที่ 1 กรณีศึกษาที่ 2 

และการติดเชื้อของแผลขณะผ่าตัด 
7.ผู้ป่วยมีโอกาสเกิดภาวะอุณหภูมิ
ร่างกายต่ า 
8.ผู้ป่วยมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุจากการ
เคลื่อนย้าย 
 

ร่างกายและการติดเชื้อของแผล
ขณะผ่าตัด 
7.ผู้ป่วยมีโอกาสเกิดภาวะ
อุณหภูมิร่างกายต่ า 
8.ผู้ป่วยมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุจาก
การเคลื่อนย้าย 

การพยาบาลระยะหลัง
ผ่าตัด 
 

1.ผู้ป่วยเสี่ยงต่อภาวการณ์หายใจลม้เหลว
จากการขาดออกซิเจน เน่ืองจากการ
หายใจที่ไม่มีประสิทธิภาพ 
2.ผู้ป่วยไม่สุขสบายเน่ืองจากปวดแผล
ผ่าตัดและการดึง ร้ังของท่อระบายและ
สายสวนปัสสาวะ 
3.ผู้ป่วยมีโอกาสเกิดภาวะเสียสมดุลของ
น้ าอิเลคโตรลัยท์และกรดด่าง 
4.โลหิตจางเน่ืองจากเสีย เลือดจากแผล
ผ่าตัด 
5.ผู้ป่วยเสี่ยงต่อการเกิดภาวะติดเชื้อใน
ร่างกายและที่แผลผ่าตัด 
6.ผู้ป่วยขาดความรู้เกี่ยวกับการปฏิบตัิตัว
หลังผ่าตัด 

1.ผู้ป่วยเสี่ยงต่อภาวการณ์หายใจ
ล้มเหลวจากการขาดออกซิเจน 
เน่ืองจากการหายใจที่ไม่มี
ประสิทธิภาพ 
2.ผู้ป่วยไม่สุขสบายเน่ืองจากปวด
แผลผ่าตัดและการดึง ร้ังของท่อ
ระบายและสายสวนปัสสาวะ 
3.ผู้ป่วยมีโอกาสเกิดภาวะเสีย
สมดุลของน้ าอิเลคโตรลัยท์และ
กรดด่าง 
4.ไม่มี 
 
5.ผู้ป่วยเสี่ยงต่อการเกิดภาวะติด
เชื้อในร่างกายและที่แผลผ่าตัด 
6.ผู้ป่วยขาดความรู้เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติตัวหลังผ่าตัด 

 
จากตารางบนจะเห็นว่ากรณีศึกษาทั้ง 2ราย มีส่วนที่เหมือนกันและต่างกัน คือ 

1. เป็นผู้สูงอายุทั้ง 2ราย 
2. มีพยาธิสภาพมะเร็งล าไส้ใหญ่ทั้ง 2ราย รายที่ 1 มีอาการถ่ายอุจจาระเหลว 4-5 คร้ังต่อวันและ 

ปนเลือดบางคร้ัง เหน่ือย ท้องอืด ปวดทวารหนัก รายที่ 2เกิดจากถ่ายอุจจาระปนเลือดจึงมาพบแพทย์ได้ท า
การตัดชิ้นเน้ือบางส่วนส่งตรวจแล้วพบว่าเป็นมะเร็งล าไส้ 

3. ได้รับการรักษาด้วยการผ่าตัดมะเร็งล าไส้ใหญ่และต่อล าไส้ใหญ่ส่วนปลายแบบ    Low Anterior  
Resectionทั้ง 2 ราย 

4. การวินิจฉัยการพยาบาลระยะก่อนผ่าตัด ค่อนข้างเหมือนกัน 
ส่วนที่เหลือก็จะพบว่าไม่ต่างกันมากเท่าใดนัก ส่วนที่ต่างกันมากจะเน้นในเร่ือง 
1. การวินิจฉัยการพยาบาลระยะก่อนผ่าตัด ค่อนข้างเหมือนกัน ต่างกันคือผู้ป่วยรายแรกมีอาการ 

ถ่ายอุจจาระปนเลือดและถ่ายอุจจาระวันละ4-5 คร้ังต่อวัน ท้องอืด ปวดทวารหนัก เบื่ออาหาร น้ าหนักลดลง 
ไม่มีแพ้ยาและสารเคมี ผู้ป่วยไม่มีโรคประจ าตัว จากการซักประวัติและตรวจร่างกาย ท าให้ทราบว่าผู้ป่วยรายน้ี
มีปัจจัยเสี่ยงและมีอาการแสดงของโรคมะเร็งล าไส้ใหญ่ผล CT พบ Colomic-obstructionแพทย์แนะน ารักษา
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ด้วยการผ่าตัด  ผู้ป่วยตัดสินใจยอมรับการรักษา ผู้ป่วยรายที่ 2 มาด้วยอาการ อุจาระปนเลือด ปวดทวารหนัก 
ไม่มีแพ้ยาและสารเคมี จากการซักประวัติและตรวจร่างกาย ท าให้ทราบว่าผู้ป่วยรายน้ีมีปัจจัยเสี่ยงและมีอาการ
แสดงของโรคมะเ ร็งล าไส้ให ญ่ ได้ รับการส่องกล้องต รวจล าไส้ใหญ่และท า biopsy ผล pathoเป็ น 
Adrenocacinomaได้รับการวินิจฉัยเป็นมะเร็งล าไส้ตรงแพทย์ให้การรักษาด้วยเคมีบ าบัดครบก่อนจึงนัดมา
ผ่าตัด 

2. การเสียเลือดระหว่างผ่าตัด ระยะเวลาของการผ่าตัด ซึ่งขึ้นอยู่กับศัลยแพทย์ ความยากง่ายในการ 
ผ่าตัดและผู้ป่วยด้วย 

3. การวินิจฉัยทางการพยาบาลห้องผ่าตัด ค่อนข้างจะเหมือนกัน เพราะการให้การพยาบาลทางห้อง  
ผ่าตัดในระยะก่อนผ่าตัดและระยะหลังผ่าตัดจะเป็นการให้ความรู้ ค าแนะน าในการปฏิบัติตัวเพื่อการฟื้นฟู
สภาพ ซึ่งพยาบาลห้องผ่าตัดมีเวลาในระยะน้ีค่อนข้างจ ากัด ส่วนการพยาบาลขณะอยู่ในห้องผ่าตัด พยาบาล
ผ่าตัดต้องมีความพร้อมทั้งทางด้านความรู้ ความเชี่ยวชาญ ในการส่งเคร่ืองมือผ่าตัด จึงจะท าให้ผู้ป่วยได้รับ
ความปลอดภัยจากการผ่าตัด 

จะเห็นได้ว่าผู้ป่วยโรคเดียวกัน วัยเดียวกัน ได้รับการผ่าตัดคล้ายกันก็จะมีความแตกต่างบ้างขึ้นอยู่กับ  
การรักษาของแพทย์เป็นส่วนใหญ่ ซึ่งการผ่าตั ดมะเร็งล าไส้ใหญ่และต่อล าไส้ใหญ่ส่วนปลายแบบ  Low 
Anterior Resection ต้องได้รับการรักษาจากแพทย์ที่มีความช านาญโดยเฉพาะและทีมผ่าตัดที่มีความรู้ ความ
เชี่ยวชาญ อีกทั้งขึ้นอยู่กับผู้ป่วย เกี่ยวกับโรคเดิมที่มี การปฏิบัติตัวตามค าแนะน าอย่างเคร่งครัด จึงจะมีผลท า
ให้ผู้ป่วยหายได้เร็วขึ้น 
วิจารณ์และข้อเสนอแนะ 
วิจารณ์ 
 ส าหรับปัญหาและอุปสรรคในการศึกษาผู้ป่วยผ่าตัดกรณีศึกษาคร้ังน้ี มีความยุ่งยากซับซ้อน ทั้งในการ
พยาบาลก่อนผ่าตัด ขณะและหลังผ่าตัด รวมทั้งการพยาบาลต่อเน่ืองดังน้ี 

1. กรณีศึกษาที่ผู้ป่วย 2 รายน้ี รายที่ 1 ได้ตรวจพบว่าเป็นมะเร็งล าไส้ตรง มีปัญหาการอุดตันของ 
ล าไส้ใหญ่ ท าให้มีอาการปวดแน่นท้อง มีอาการคลื่นไส้ อาเจียนเมื่อรับประทานอาหาร ร่างกายอ่อนเพลีย  ราย
ที่ 2 มีอาการถ่ายอุจจาระปนเลือดไม่มีอาการท้องอืด รับประทานอาหารได้ปกติ 

2. ผู้ป่วยรายที่ 1 น้ าหนักตัวน้อย 55กิโลกรัม ต้องได้รับการผ่าตัด มะเร็งล าไส้ตรงเป็นการผ่าตัด 
ซับซ้อนใช้เวลานานถึง 3 ชั่วโมง ขณะผ่าตัดมีโอกาสเกิดความเสี่ยงและภาวะแทรกซ้อนต่างๆ เช่น สูญเสียเลือด
จ านวนมากขณะผ่าตัด หรืออาจเกิดการบาดเจ็บต่ออวัยวะข้างเคียง เช่น ระบ บทางเดินปัสสาวะ ต้องใช้
พยาบาลห้องผ่าตัดที่มีความรู้ ประสบการณ์การช่วยผ่าตัดที่มีความช านาญเฉพาะทางด้านการส่งเคร่ืองมือ
อุปกรณ์ หรือเคร่ืองมือพิเศษอื่นๆ ช่วยให้การผ่าตัดด าเนินไปได้ด้วยความราบร่ืน 

3. หลังผ่าตัดต้องดูแลอย่างต่อเน่ืองจนกระทั่งผู้ป่วยกลับไปดูแลต่อที่หอผู้ป่วย ซึ่งจ าเป็นต้องดูแล 
แก้ไขปัญหา ผู้ป่วยให้ครอบคลุม ถึงระยะหลังผา่ตัด ผู้ป่วยมีความวิตกกังวลแผลผา่ตัด ตลอดจนการฟื้นฟูสภาพ 
ดังน้ันการพัฒนารูปแบบการดูแลโดยทีมสหสาขาวิชาชีพ ได้แก่ แพทย์ พยาบาลห้องผ่าตัด พยาบาลวิสัญญี 
พยาบาลหอผู้ป่วย เภสัชกร นักโภชนาการจะช่วยให้ผู้ป่วยสามารถดูแลตนเองได้เมื่อกลับบ้าน ตลอดจนระบบ
ติดตามดูแลผู้ป่วยต่อเน่ืองที่บ้านและนัดติดตามผลการรักษา จะท าให้ผลการรักษาได้ดียิ่งขึ้น 

ข้อเสนอแนะ 
ด้านบริหาร การให้ความส าคัญกับทีมงานผ่าตัด ให้ค าปรึกษา เอาใจใส่ดูแลช่วยเหลือในทุกๆด้าน  

โดยเฉพาะในด้านการส่งเสริมให้มีเคร่ืองมืออุปกรณ์หรือเคร่ืองมือพิเศษที่ดี มีความพร้อมใช้งานเพื่อช่วยในการ
ผ่าตัดที่ยุ่งยากซับซ้อนประสบความส าเร็จ มีประสิทธิภาพในการท าผ่าตัด และเป็นการผ่าตัดที่ช่วยให้ผู้ป่วย
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สามารถฟื้นตัวดีขึ้น   มีการพัฒนาเครือข่ายการดูแลและป้องกันเชิงรุก จากการศึกษาพบว่าสาเหตุของการเกิด
โรคส่วนหน่ึงมาจากพฤติกรรมการบริโภค จึงควรส่งเสริมงานเชิงรุก เพื่อเน้นในส่วนของการป้องกัน โดยการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชน เพื่อลดอัตราเสี่ยงต่อการเกิดโรค การสื่อสารข้อมูล การคัดกรองและส่งต่อ
ผู้ป่วยมะเร็งล าไส้ตรงเข้ารับการรักษาโดยเร็ว จะช่วยให้มีโอกาสรักษาหาย ใช้เวลารักษาน้อยลง รวมทั้งลด
ต้นทุนในการรักษาลง   การพัฒนาระบบประสานงานหน่วยงาน ศูนย์ดูแลต่อเน่ือง เพื่อร่วมดูแลผู้ป่วยตลอดจน
ร่วมเตรียมความพร้อมของผู้ป่วย การจัดสรรและการเบิกอุปกรณ์ เวชภัณฑ์ที่ต้องได้กลับไปใช้ที่บ้านด้วย การ
เตรียมข้อมูลเพื่อส่งต่อให้หน่วยงานปฐมภูมิออกติดตามเยี่ยมผูป้่วยต่อเน่ืองทีบ่้าน อย่างน้อยจนผู้ป่วยเข้าใจและ
มีความมั่นใจในการดูแลตนเอง  การสนับสนุน ส่งเสริมบทบาท case manager nurse ผู้ป่วยมะเร็งล าไส้ตรงที่
เข้ารับการ ผ่าตัด ให้ด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพอย่างต่อเน่ืองพร้อมสร้างระบบการให้ค าปรึกษา การ
รายงาน case และการส่งต่อข้อมูลจัดศูนย์ข้อมูลให้ความรู้หรือให้ค าแนะน าผู้ป่วย กรณีมีข้อสงสัย ติดต่อ
สอบถาม(สายด่วน Hotline)   โรงพยาบาลควรจัดตั้งหน่วยงานการให้ยาเคมีบ าบัดครอบคลุมยิง่ขึ้น  เพื่อผู้ป่วย
สะดวกในการรักษาต่อเน่ือง 

ด้านบริการ พยาบาลห้องผ่าตัดต้องมีการพัฒนาตนเองหมั่นศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอให้มี 
ความรู้ เพื่อน ามาปฏิบัติการพยาบาลได้อย่างเหมาะสมและปลอดภัย พร้อมทั้งทันต่อวิทยาการทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าทันสมัย ทีมการดูแลผู้ปว่ยมีการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ร่วมพัฒนาแนวทางการดูแลผู้ป่วย
มะเร็งล าไส้ ที่เข้ารับการผ่าตัดในทุกระยะการผ่าตัด เพื่อให้บริการที่มีประสิทธิภาพและต่อเน่ือง  

ด้านวิชาการ พยาบาลห้องผ่าตัดควรมีความรู้ ความสามารถในการให้การพยาบาลผู้ป่วยอย่าง 
ครอบคลุมครบทุกด้าน ตั้งแต่ก่อนการผ่าตัด ขณะผ่าตัด และหลังการผ่าตัด โดยการใช้ทฤษฎีทางการพยาบาล 
ประเมินและวางแผนการดูแล เพื่อให้การผ่าตัดประสบความส าเร็จและผู้ป่วยได้รับการดูแลอยา่งปลอดภัย ไม่มี
ภาวะแทรกซ้อน และจัดท าแบบประเมินการวางแผนจ าหน่าย  

บทสรุป 
 โรคมะเร็งล าไส้ให ญ่ ต าแห น่งที่พบบ่อ ยตามล าดั บดังน้ี rectum( 50%) , (Sigmoid (25%) , 
caecum(15%) มะเร็งล าไส้ตรง (CA Rectum) สาเหตุของการเกิดส่วนหน่ึง มาจากพฤติกรรมการรับประทาน
อาหาร เพื่อลดอัตราเสี่ยงต่อการเกิดโรค การเข้าถึงบริการ การคัดกรองและส่งต่อผู้ป่วยมะเร็งล าไส้เข้ารับการ
รักษาโดยเร็ว จะช่วยให้มีโอกาสรักษาหายได้ ใช้ระยะเวลาการรักษาน้อยลง รวมทั้งยังลดต้นทุนในการรักษาลง 
ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ด ีโดยผูป้่วยในระยะแรกๆ รักษาด้วยการผ่าตัดเอาเน้ืองอกออกหรือร่วมกับการให้ยาต้าน
มะเร็ง การฉายรังสี หลังผ่าตัดมีโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนได้ เช่น การติดเชื้อที่แผล หรือตกเลือดในช่องท้อง
และในผู้ป่วยที่ท าผ่าตัดล าไส้ตรง   การพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดและกระบวนการดูแลในระยะผ่าตัดน้ัน พยาบาล
ห้องผ่าตัดต้องมีความรู้ความเข้าใจ การด าเนินการโรค ใช้ทฤษฎีและกระบวนการทางการพยาบาลมาวางแผน
ในการดูแลผู้ป่วย ใช้ทักษะและความช านาญเฉพาะทางในการเตรียมความพร้อมผู้ป่วย การเตรียมเคร่ืองมือ
อุปกรณ์ต่างๆมีการเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ป่วยระหว่างผ่าตัดและหลังผ่าตัดเพื่อให้ผู้ป่วย
ปลอดภัย ตลอดจนการติดตามเยี่ยมและการส่งต่อข้อมูลให้ทีมสุขภาพได้ดูแลต่อเน่ื องจนผู้ป่วยได้กลับบ้าน
สามารถด ารงชีวิตได้ตามปกติ  การผ่าตัดมะเร็งล าไส้ใหญ่และต่อล าไส้ใหญ่ส่วนปลายแบบ   Low Anterior 
Resectionเป็นการผ่าตัดใหญ่ ที่ซับซ้อน ยุ่งยากและใช้วัสดุอุปกรณ์ในการผ่าตัดมาก ต้องใช้เวลาในการผ่าตัด
นาน ศัลยแพทย์ต้องมีความช านาญ ทีมผ่าตัดต้องมีความพร้อมและช านาญ หากศัลยแพทย์และทีมผ่าตัดขาด
ความพร้อมอาจท าให้เกิดภาวะแทรกซ้อนที่จะเกิดกับผู้ปว่ยและอาจท าให้ผู้ป่วยเสียชีวิตหรือพิการได้ พยาบาล
ห้องผ่าตัดเป็นอีกบุคคลหน่ึงที่มีความส าคัญที่จะท าให้การผ่าตัดประสบผลส าเร็จ ซึ่งต้องมีความรู้เกี่ยวกับกาย
วิภาคและสรีรวิทยา โรค พยาธิสภาพและการรักษาพยาบาล ขั้นตอนการผ่าตัด เพื่อน ามาวางแผนให้การ
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พยาบาลผู้ป่วยระยะก่อนผ่าตัด ระยะผ่าตัด และระยะหลังผ่าตัดที่เหมาะสม ให้ผู้ป่วยได้รับความปลอดภัยมาก
ที่สุด ดังน้ันพยาบาลห้องผ่าตัดจึงมีบทบาทส าคัญในการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด ต้องมีการพัฒนาตัวเองในด้านการ
พยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดทุกระยะโดยการไปประชุมวิชาการ ศึกษาดูงานอย่างต่อเน่ืองสม่ าเสมอ  
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