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บทคัดย่อ
ปัจจุบันมีผู้เข้ารับบริการส่องกล้องลำ�ไส้ใหญ่เพิ่มขึ้นโดยเข้ารับบริการแบบผู้ป่วยนอก ความสำ�เร็จของการส่องกล้อง
ส่วนหนึง่ ขึน้ กับคุณภาพของการเตรียมความสะอาดของลำ�ไส้ใหญ่ โดยพบว่าการส่องกล้องลำ�ไส้ใหญ่ทไ่ี ม่มปี ระสิทธิภาพเกิดจาก
ลำ�ไส้ที่ไม่สะอาดถึงร้อยละ 25 พยาบาลผู้ป่วยนอกซึ่งมีบทบาทสำ�คัญในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการส่องกล้องลำ�ไส้ใหญ่ จึงต้อง
มีความรู้เกี่ยวกับ โรคมะเร็งลำ�ไส้ใหญ่และไส้ตรง ยาระบาย ภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้น สามารถคัดกรองความเสี่ยงต่างๆ
ของผู้รับบริการแต่ละราย เพื่อปรึกษาแพทย์และแก้ไขก่อนวันนัดส่องกล้อง รวมถึงหาแนวทางแก้ไขปัจจัยที่อาจทำ�ให้ลำ�ไส้
ไม่สะอาด เพื่อให้ผู้รับบริการสามารถเข้ารับการส่องกล้องที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัย
คำ�สำ�คัญ: การเตรียมลำ�ไส้ใหญ่; การส่องกล้องลำ�ไส้ใหญ่; บทบาทพยาบาล; ผู้ป่วยนอก
Abstract
Nowadays, the number of outpatient colonoscopy cases is increasing. Successful colonoscopic screening
and polypectomy depend on adequate bowel preparations. Inadequate bowel preparations are common among
out-patients undergoing colonoscopy which has been reported up to 25%. Information regarding bowel
preparation is always provided by nurses at outpatient department. Therefore, nurses play a very important
role in bowel preparations. Outpatient nurses who provide the information need to be knowledgeable in
colorectal cancer, bowel preparations, complication, and screening for risks. When risks are discovered, the
nurse should consult the doctor in order for them to be addressed prior to the procedure. Moreover; the
nurse ought to manage factors related to bowel cleanliness. Accordingly, nurses’ role eventually leads to the
improvement in the quality of bowel preparations and safety of patients as a whole.
Keywords: bowel preparation; colonoscopy; nurses’ role; outpatient
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ปัจจุบันมีจำ�นวนผู้เข้ารับบริการส่องกล้องลำ�ไส้ใหญ่
(colonoscopy) เพิม่ ขึน้ ซึง่ ผูท้ เ่ี ข้ารับบริการส่วนใหญ่สามารถ
เข้ารับการตรวจแบบผู้ป่วยนอกได้ โดยหลังจากที่เสร็จสิ้น
การตรวจจากแพทย์ พยาบาลประจำ�ห้องตรวจจะให้ค�ำ แนะนำ�
การปฏิ บั ติ ตั ว ก่ อ นการส่ อ งกล้ อ งและรายละเอี ย ดของการ
ส่องกล้องเพือ่ ให้ผรู้ บั บริการเข้าใจ ลดความกังวล และสามารถ
ทำ�ความสะอาดลำ�ไส้ใหญ่ ก่อนเข้ารับการส่องกล้องลำ�ไส้ใหญ่
ในวันนัดส่องกล้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ รายงานในต่างประเทศ
พบว่าการส่องกล้องลำ�ไส้ใหญ่ที่ไม่มีประสิทธิภาพ เกิดจาก
การทำ�ความสะอาดลำ�ไส้ทไ่ี ม่สะอาด ร้อยละ 251 ส่งผลให้แพทย์
ไม่ ส ามารถมองหาความผิ ด ปกติ ใ นลำ �ไส้ ใ หญ่ ไ ด้ ค รบถ้ ว น
หรื อ ไม่ ส ามารถตั ด ติ่ ง เนื้ อ หรื อ หยิ บ ชิ้ น เนื้ อ ได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ แพทย์ตอ้ งล้างทำ�ความสะอาดลำ�ไส้ใหญ่ระหว่าง
การส่องกล้อง เพิม่ ระยะเวลาในการส่องกล้อง กรณีทเ่ี กิดภาวะ
แทรกซ้อนจากการส่องกล้อง หรือการทำ�หัตถการระหว่าง
การส่องกล้อง เช่น ลำ�ไส้ทะลุทำ�ให้มีอุจจาระปนเปื้อนใน
ช่องท้องและอาจต้องผ่าตัดทำ�ทวารเทียม (colostomy)
ในผูป้ ว่ ยบางราย ส่งผลต่อการเพิม่ ค่าใช้จา่ ย พยาบาลเป็นผูท้ ่ี
มีบทบาทสำ�คัญในการให้คำ�แนะนำ�ดังกล่าว จำ�เป็นต้องมี
ความรูเ้ รือ่ งข้อบ่งชีใ้ นการส่องกล้อง ยาระบาย ภาวะแทรกซ้อน
ของยาระบาย คำ�แนะนำ�การปฏิบัติตัวก่อนและหลังการ
ส่องกล้องและขัน้ ตอนการส่องกล้องลำ�ไส้ใหญ่ เพือ่ เตรียมผูป้ ว่ ย
ก่อนการส่องกล้องลำ�ไส้ใหญ่ และสามารถคัดกรองความเสีย่ ง
หากมีปัญหาจะได้ปรึกษาแพทย์และแก้ไขปัญหาก่อนวันนัด
ส่องกล้อง รวมถึงหาแนวทางลดหรือกำ�จัดปัจจัยที่อาจทำ�ให้
ลำ�ไส้ไม่สะอาดให้เหมาะสมในผู้ป่วยแต่ละราย
บทความนี้ นำ�เสนอสาระเกีย่ วกับบทบาทของพยาบาล
ทีป่ ฏิบตั งิ านในแผนกผูป้ ว่ ยนอกของโรงพยาบาล ในการดูแล
ผู้ ที่ เ ข้ า รั บ บริ ก ารการส่ อ งกล้ อ งลำ �ไส้ ใ หญ่ แ บบผู้ ป่ ว ยนอก
เพื่ อให้ ผู้ เ ข้ า รั บ บริ ก ารส่ อ งกล้ อ งเข้ า รั บ การส่ อ งกล้ อ งได้
อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย โดยได้เสนอความรูใ้ นหัวข้อ
ความรูเ้ กีย่ วกับการส่องกล้องลำ�ไส้ใหญ่ ข้อบ่งชีข้ องการเข้ารับ
บริการส่องกล้องลำ�ไส้ใหญ่ การเตรียมลำ�ไส้ใหญ่ การประเมิน
ความสะอาดของลำ�ไส้ใหญ่ การเตรียมลำ�ไส้ใหญ่โดยการใช้
ยาระบาย และบทบาทของพยาบาล ตามลำ�ดับ
การส่องกล้องลำ�ไส้ใหญ่
การส่ อ งกล้ อ งลำ � ไส้ ใ หญ่ เ ป็ น วิ ธี ก ารตรวจที่ มี
ประสิทธิภาพที่สุดในการตรวจวินิจฉัย แยกโรค คัดกรองและ
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ติดตามโรคมะเร็งลำ�ไส้ใหญ่และไส้ตรง หลังการรักษาแบบ
หายขาด โดยการใช้กล้อง colonoscope ส่องผ่านรูทวารหนัก
หรือทวารเทียมเข้าไปตรวจในลำ�ไส้ใหญ่ทั้งหมดโดยให้ยา
ระงับความรูส้ กึ ร่วมกับยาระงับปวด ใช้เวลาทำ�หัตถการประมาณ
15-30 นาที ทัง้ นีเ้ วลาอาจแตกต่างกันในแต่ละสถาบัน ขึน้ อยู่
กับความเชี่ยวชาญของแพทย์และปัจจัยอื่นๆ เช่น ลักษณะ
ลำ�ไส้ใหญ่ ความสะอาดของลำ�ไส้ใหญ่ เป็นต้น
ข้อบ่งชี้ในการเข้ารับการส่องกล้องลำ�ไส้ใหญ่
ผู้รับบริการที่จะเข้ารับการส่องกล้องลำ�ไส้ใหญ่แบ่ง
เป็น 3 กลุ่มดังต่อไปนี้
1. ผูท้ ม่ี อี าการผิดปกติของลำ�ไส้ใหญ่ ไส้ตรง และทวาร
หนัก พฤติกรรมการขับถ่ายอุจจาระที่ผิดปกติ อุจจาระบ่อย
ปริมาณลดลง ถ่ายอุจจาระไม่สุด ท้องผูกสลับท้องเสีย ถ่าย
อุจจาระมีเลือด ปวดท้อง ท้องอืด บางรายมาด้วยอาการ
อ่อนเพลีย ซีด อุจจาระดำ� หรือคลำ�ได้กอ้ นในบริเวณช่องท้อง2
2. กลุ่มที่มีความเสี่ยงสูง (high risk) ต่อการเกิด
โรคมะเร็งลำ�ไส้ใหญ่และไส้ตรง ได้แก่ ผู้ป่วยที่มีข้อใดข้อหนึ่ง
ต่อไปนี้3
		 2.1 มีญาติลำ�ดับแรกเป็นโรคมะเร็งลำ�ไส้ใหญ่
		 2.2 มีประวัติ polyp
		 2.3 มีประวัตคิ รอบครัวเป็น familial adenomatous
polyposis หรือ lynch syndrome
		 2.4 มีประวัตเิ ป็นโรคลำ�ไส้อกั เสบเรือ้ รัง (inflammatory bowel disease)
3. กลุ่มความเสี่ยงปกติ (average risk) เป็นกลุ่ม
ประชากรที่มีลักษณะต่อไปนี้3
		 3.1 อายุ 50 ปีขึ้นไป
		 3.2 ไม่มีประวัติครอบครัวเป็นโรคมะเร็ง
		 3.3 ไม่มีประวัติเป็นโรคลำ�ไส้อักเสบเรื้อรัง หรือ
มีติ่งเนื้อในลำ�ไส้ใหญ่ หรือโรคมะเร็งลำ�ไส้ใหญ่
		 3.4 ไม่มีอาการผิดปกติของระบบลำ�ไส้ใหญ่
ไส้ตรง และทวารหนัก
การเตรียมลำ�ไส้ใหญ่
การเตรียมความสะอาดลำ�ไส้ใหญ่ เป็นกระบวนการ
ที่มีความสำ�คัญก่อนการส่องกล้องลำ�ไส้ใหญ่และทวารหนัก
วิธีการเตรียมที่ดีต้องไม่ยุ่งยากต่อการปฏิบัติ สะดวกและ
เกิดผลข้างเคียงน้อย หลักการเตรียมมี 3 วิธี2 ดังนี้
1. จำ�กัดกากอาหาร โดยการรับประทานอาหาร
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กากน้อย เพื่อลดปริมาณกากอาหารในลำ�ไส้
2. การสวนอุจจาระ ในกรณีส่องกล้องลำ�ไส้ใหญ่
ส่วนปลายด้วยน้ำ�ยาสวนทวาร (Unison enema) 2 หลอด
ก่อนการส่องกล้อง ในทางปฏิบัติจะสวนโดยเจ้าหน้าที่ห้อง
ส่องกล้อง
3. รับประทานยาระบายทีใ่ ช้ท�ำ ความสะอาดลำ�ไส้ใหญ่
ในกรณีส่องกล้องลำ�ไส้ใหญ่ทั้งหมด
มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ลำ�ไส้ใหญ่สะอาดปราศจาก
อุจจาระและน้ำ�อุจจาระโดยการงดการรับประทานอาหารที่มี
กากใยสูงร่วมกับการรับประทานยาระบาย ทั้งนี้อาหารที่มี
กากใยน้อย ได้แก่ ข้าวขาว ขนมปังขัดขาว ปลา ไก่ ไข่
เนือ้ ทีน่ มุ่ ไม่เหนียว อาหารเหลวใส ร่วมกับการรับประทานยา
ระบายที่ใช้สำ�หรับทำ�ความสะอาดลำ�ไส้ใหญ่
การประเมินความสะอาดของลำ�ไส้ใหญ่
การเตรียมลำ�ไส้ใหญ่ที่ดีและมีประสิทธิภาพ จะช่วย
ให้ลำ�ไส้ใหญ่สะอาด แพทย์สามารถมองเห็นเยื่อบุผิวได้
มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 90 การแบ่งระดับความสะอาดของ
ลำ�ไส้ใหญ่มีหลายวิธี ที่นิยมใช้ทั่วไปได้แก่แบบ Aronchick
scale for bowel cleansing4 โดยแบ่งเป็นลำ�ไส้ที่สะอาด

(adequate) ประกอบด้วย ระดับดีมาก (excellent) หมายถึง
มีปริมาณน้�ำ อุจจาระใสเพียงเล็กน้อย สามารถมองเห็นเยือ่ บุผวิ
ได้มากกว่าร้อยละ 95 และ ระดับดี (good) หมายถึง
มีปริมาณน้ำ�อุจจาระใสประมาณร้อยละ 5-25 ของลำ�ไส้ใหญ่
สามารถมองเห็นเยื่อบุผิวได้มากกว่าร้อยละ 90 กับลำ�ไส้ที่ไม่
สะอาดประกอบด้วยระดับพอใช้ (fair) หมายถึง มีเยือ่ อุจจาระ
ปนบ้างแต่สามารถดูดและล้างออกได้ และสามารถมองเห็น
เยือ่ บุผวิ ได้มากกว่าร้อยละ 90 ระดับไม่สะอาด (poor) หมายถึง
มีเยื่ออุจจาระที่ไม่สามารถดูดและล้างออกได้ และสามารถ
มองเห็นเยือ่ บุผวิ ได้นอ้ ยกว่าร้อยละ 90 และระดับไม่สะอาดมาก
(inadequate) หมายถึง ระดับที่ต้องเตรียมความสะอาดใหม่
การเตรียมลำ�ไส้ใหญ่โดยการใช้ยาระบาย
การเตรียมลำ�ไส้ใหญ่โดยการใช้ยาระบาย เป็นวิธที ม่ี ี
ประสิ ท ธิ ภ าพในการทำ � ความสะอาดลำ � ไส้ ใ หญ่ ก่ อ นการ
ส่องกล้อง ปัจจุบันยาระบายที่มีใช้อยู่มีหลายชนิด ซึ่งมีข้อ
บ่งชีแ้ ละข้อห้ามในการใช้ จึงต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับผูร้ บั
บริการแต่ละราย ยาระบายทีน่ ยิ มใช้ ได้แก่ ยาระบาย sodium
phosphate solution และ polyethylene glycol1

ตาราง 1 ยาระบายที่ใช้ในการเตรียมลำ�ไส้
ยาระบาย
ชนิดยาระบาย
ส่วนประกอบยา
กลไกการออกฤทธิ์
วิธีการบริหารยา

polyethylene glycol (PEG)
isosmotic agent
inert polymer of ethylene oxide formulated และ
balanced electrolyte
เพิ่มความดันออสโมติกทำ�ให้น้ำ�ถูกดูดซึมกลับน้อยจึงถูกดึง
ไปอยู่ในอุจจาระ กระตุ้นการเคลื่อนไหวของลำ�ไส้ โดย
PEG ไม่ถูกดูดซึมกลับ5
4000 ซีซี แบ่งรับประทาน 2 ครั้ง (split-dose)
ครั้งละ 2000 ซีซี ตอนเย็น 1 วันก่อนการส่องกล้อง
และในเช้าวันส่องกล้อง7 ในทางปฏิบตั หิ น่วยดูแล
ผู้ป่วยนอกก่อน-หลังหัตถการแนะนำ�ให้ผู้ป่วยรับประทาน
ยาครั้งที่ 2 แล้วเสร็จ 4 ชม. ก่อนการส่องกล้อง8-11

การใช้ยาระบาย
การใช้ยาระบาย sodium phosphate solution เพือ่
ทำ�ความสะอาดลำ�ไส้ใหญ่ พบว่า คุณภาพการเตรียมความ
สะอาดดีกว่า PEG13,14 โดยที่ยาระบาย sodium phosphate
solution จะทำ�ให้เกิดการถ่ายเหลว และบางครัง้ มีอาการคลืน่ ไส้
อาเจียนร่วมด้วย จึงเสีย่ งต่อภาวะขาดน้�ำ อาการข้างเคียงต่างๆ
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sodium phosphate solution
hyperosmotic agent
monobasic sodium phosphate และdibasic
sodium phosphate
ดึงน้ำ�และเกลือแร่จาก plasma ไปยังทางเดินอาหาร
เกิดการคั่งของน้ำ�ในลำ�ไส้ใหญ่ทำ�ให้ผนังลำ�ไส้เกิด
แรงดันและสามารถขับถ่ายอุจจาระออกไป6
90 ซีซี แบ่งรับประทาน 2 ครั้ง (split-dose)
ครั้งละ 45 ซีซี ตอนเย็น 1 วันก่อนการส่องกล้อง
และในเช้าวันส่องกล้อง1 ในทางปฏิบัติหน่วยดูแล
ผู้ป่วยนอกก่อน-หลังหัตถการแนะนำ�ให้ผู้ป่วยรับ
ประทานยาครั้งที่ 2 ก่อนการส่องกล้องอย่างน้อย
3-4 ชั่วโมง11,12

ทีเ่ กิดขึน้ มักเกิดจากภาวะขาดน้�ำ โดยพบว่า มีภาวะไม่สมดุล
ของเกลือแร่ได้ อาจเกิดภาวะ hyperphosphatemia แบบ
ไม่มีอาการในผู้ที่ไม่มีโรคประจำ�ตัวได้ร้อยละ 40 แต่พบว่า
มีอาการอย่างมีนัยสำ�คัญในผู้ป่วยไตวาย1 จึงมีข้อห้ามใช้ใน
ผู้ที่มีโรคไตระยะ 3-5 ( GFR< 60 mL/min/1.73m2) หญิง
ตัง้ ครรภ์ ผูไ้ ม่สามารถดืม่ น้�ำ ได้อย่างเพียงพอ มีความไม่สมดุล
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ของเกลือแร่ ท้องมาน ผู้มีภาวะหัวใจวายและผู้มีภาวะหัวใจ
ขาดเลือดที่มีอาการมาน้อยกว่า 6 เดือน15 ผู้สูงอายุ หรือผู้ที่
ใช้ ย าที่ มี ผ ลต่ อ การปรั บ เปลี่ ย นการไหลเวี ย นเลื อ ดที่ ไ ต
หรือการขับเกลือแร่ เช่น ยากลุ่ม ACE inhibitor และ
angiotensin II receptor blockers เป็นต้น1,12
อาการข้างเคียง ได้แก่ อาการคลืน่ ไส้อาเจียน ภาวะ
ไม่สมดุลของเกลือแร่ในร่างกาย
การใช้ยาระบาย polyethylene glycol (PEG) ใช้ใน
ผูท้ อ่ี าจมีภาวะไม่สมดุลของเกลือแร่ และผูป้ ว่ ยทีไ่ ม่สามารถใช้
sodium phosphate solutionได้ เช่น ผู้ป่วยไตวาย ผู้ป่วย
ที่มีภาวะหัวใจวาย ผู้ป่วยโรคตับที่มีภาวะท้องมาน1
อาการข้างเคียง ได้แก่ อาการคลื่นไส้ ร่วมกับมีหรือ
ไม่มอี าเจียน ปวดแน่นท้อง อาการข้างเคียงทีพ่ บได้นอ้ ย ได้แก่
ปอดอักเสบจากการสำ�ลัก การฉีกขาดของ Mallory-Weiss
ลำ�ไส้อกั เสบ ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ กลุม่ อาการหลัง่ ฮอร์โมน
ต้านการขับปัสสาวะไม่เหมาะสม16-18ตับอ่อนอักเสบ17
บทบาทของพยาบาล
1. บทบาทในการคัดกรองความเสี่ยงก่อนการ
ทำ�ความสะอาดลำ�ไส้ใหญ่
เป็นบทบาทที่มีความสำ�คัญในการลดความเสี่ยง
และภาวะแทรกซ้อน เมือ่ ต้องเตรียมลำ�ไส้ใหญ่เพือ่ เข้ารับการ

ส่องกล้องลำ�ไส้ใหญ่ เนื่องจากปัจจุบันพบว่าผู้เข้ารับบริการ
มีภาวะเมตาบอลิกมากขึ้น เช่น โรคเบาหวาน โรคความดัน
โลหิตสูง โรคไขมันในเลือดสูง รวมทั้งโรคหลอดเลือดและ
หัวใจ และโรคไต พยาบาลจำ�เป็นต้องซักประวัติการเจ็บป่วย
และการใช้ยา ซึ่งอาจเป็นยาที่ผู้ป่วยได้รับจากโรงพยาบาล
หรือสถานพยาบาลแห่งอืน่ เพือ่ นำ�มาวางแผนการให้ค�ำ แนะนำ�
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
		 1.1 ซักประวัตโิ รคประจำ�ตัว หากสงสัยว่าอาจมี
ปัญหาโรคไตต้องปรึกษาแพทย์ เพือ่ ตรวจค่าการทำ�งานของไต
ก่ อ นเลื อ กใช้ ย าระบายในการเตรี ย มความสะอาดลำ � ไส้
ได้อย่างเหมาะสม
		 1.2 ผู้ป่วยที่มีไตวายเรื้อรัง การทำ�ความสะอาด
ลำ�ไส้ต้องไม่รบกวนหรือเปลี่ยนแปลงการรักษา เช่น การ
ฟอกไตหรือการรับประทานยาประจำ�ของผูป้ ว่ ย การบริหารยา
ทัง้ หมดของผูป้ ว่ ยให้เป็นไปตามคำ�สัง่ แพทย์ ผูป้ ว่ ยควรได้รบั
การดู แ ลโดยแพทย์ ด้ า นโรคไตเกี่ ย วกั บ การทำ � งานของไต
ค่าเกลือแร่ และอาการโดยรวม ทัง้ ก่อน ระหว่าง และหลังการ
ส่องกล้อง19
		 1.3 ยาบางชนิดมีขอ้ ควรระวัง เนือ่ งจากอาจเกิด
อาการข้างเคียงระหว่างการเตรียมลำ�ไส้และหัตถการ มีราย
ละเอียดดังตารางที่ 2

ตาราง 2 ชนิดของยาและข้อควรปฏิบัติและเหตุผล
ชนิดของยา
angiotensin converting enzyme inhibitor
และ angiotensin II receptor blockers

ข้อควรปฏิบัติ
ควรหยุดในวันรับประทานยาระบาย
และหลังส่องกล้อง 2 วัน

angiotensin converting enzyme
inhibitors
ยาเบาหวาน
ยาขับปัสสาวะ

ควรหยุดในวันส่องกล้อง

ยาต้านเกร็ดเลือด/ยาป้องกันเลือดแข็งตัว

ควรหยุด 7 ก่อนวันส่องกล้อง
ตามชนิดยาและตามคำ�สั่งแพทย์

ควรหยุดในวันส่องกล้อง
ควรหยุดในวันส่องกล้อง
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เหตุผล/ข้อมูลการศึกษา
ภาวะขาดน้ำ�ที่เกิดจากการรับประทาน
ยาระบายอาจทำ�ให้การทำ�งาน
ของไตแย่ลง หรือ ภาวะ acute
phosphatenephopathy20-22
เกิดภาวะความดันต่ำ�เมื่อได้ยาระงับความ
รู้สึกหรือยาระงับปวด ขณะส่องกล้อง23
เกิดภาวะน้ำ�ตาลในเลือดต่ำ�
อาจเกิดภาวะโปตัสเซียมในเลือดต่ำ�จากการ
ถูกขับออกจากร่างกาย
อาจเกิดการตกเลือดจากการตัดชิ้นเนื้อ

145

โสภณา ว่องทวี

บทบาทของพยาบาลกับการส่องกล้องลำ�ไส้ใหญ่แบบผู้ป่วยนอก

2. บทบาทในการให้ความรู้ด้านการทำ�ความ
สะอาดลำ�ไส้
เป็นบทบาทที่มีความสำ�คัญมาก ต่อการส่องกล้อง
ที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัย เพื่อให้ผู้ป่วยและญาติเข้าใจ
ตระหนักถึงความสำ�คัญ และให้ความร่วมมือในการปฏิบัติ
ตามคำ�แนะนำ� พยาบาลควรมีรูปแบบในการให้คำ�แนะนำ�
การให้ข้อมูลที่เข้าใจง่าย เนื้อหาครบถ้วนเหมาะสมไม่สั้น
ไม่ยาวเกินไป มีเอกสารให้ผู้ป่วยไปทบทวน เปิดโอกาสให้
ผู้ ป่ ว ยซั ก ถามและตรวจสอบการเซ็ น ยิ น ยอมเข้ า รั บ การ
ส่องกล้องลำ�ไส้ใหญ่ให้ครบถ้วน
		 2.1 ผู้รับบริการที่แพทย์ไม่สงสัยว่ามีภาวะลำ�ไส้
อุดตัน และไม่มขี อ้ ห้ามในการใช้ยา sodium phosphate solution
1 วัน ก่อนการส่องกล้องสามารถให้รับประทานข้าวต้ม
ไม่ใส่ผกั ได้จนถึงเวลา 16.00 น. รับประทานยาระบาย 45 ซีซี
จำ�นวน 2 ครัง้ เวลา 20.00 น. 1 วัน ก่อนการส่องกล้องและเวลา
06.00 น. เช้าวันส่องกล้อง พบว่าลำ�ไส้สะอาด ร้อยละ 91.124
		 2.2 ผู้รับบริการที่แพทย์สงสัยว่าอาจเป็นมะเร็ง
ลำ�ไส้ใหญ่และไส้ตรง ในทางปฏิบัติหน่วยดูแลผู้ป่วยนอก
ก่อน-หลังหัตถการ แนะนำ�ให้ผู้ป่วยงดอาหารกากใยสูงและ
ยาระบายชนิดเพิ่มกากอาหาร ตั้งแต่วันที่ให้คำ�แนะนำ�จนถึง
วันส่องกล้อง และให้งดต่อถึงวันผ่าตัด หลังผ่าตัดแพทย์
จะแจ้งให้ผู้ป่วยทราบว่ารับประทานได้เมื่อไร
		 2.3 แนะนำ�ให้เข้าใจถึงความสำ�คัญและความจำ�เป็น
ในการดืม่ น้�ำ ปริมาณมาก เพือ่ ป้องกันภาวะขาดน้�ำ จากการใช้
ยาระบาย5,6
		 2.4 การรับประทานยาระบายและน้�ำ ควรเสร็จสิน้
ก่อนเวลานัดส่องกล้องอย่างน้อย 3 หรือ 4 ชั่วโมง11,12 เพื่อ
ป้องกันการเกิดการสำ�ลักเข้าปอด (aspiration pneumonia)
จากการได้รับยาระงับความรู้สึกระหว่างการส่องกล้อง
		 2.5 ผู้ที่มีประวัติเคยรับการส่องกล้องและพบว่า
ลำ�ไส้ไม่สะอาด ควรใช้ intensive bowel preparation เช่น
การให้รบั ประทานอาหารกากน้อยนานขึน้ อาหารเหลวใส 1 วัน
ร่วมกับการใช้ยาเพิม่ การบีบตัวของลำ�ไส้ พบว่าสามารถทำ�ให้
ลำ�ไส้สะอาดได้25
		 2.6 รูปแบบการให้คำ�แนะนำ� ควรมีสื่อการสอน
เช่น วิดีโอ หรือ แฟ้มภาพประกอบคำ�อธิบาย การทบทวน
ความเข้าใจ เปิดโอกาสให้ซักถาม เน้นย้ำ�ถึงความสำ�คัญของ
การปฏิบัติตามคำ�แนะนำ� และให้เบอร์โทรศัพท์เพื่อติดต่อ
สอบถามข้อมูลได้
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		 2.7 ผู้สูงอายุควรมีญาติร่วมฟังคำ�แนะนำ�และ
ช่วยเหลือให้ปฏิบัติตามคำ�แนะนำ�ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
		 2.8 แนะนำ�ให้ผปู้ ว่ ยและญาติทราบถึงขัน้ ตอนต่างๆ
ในการเข้ารับบริการในวันส่องกล้อง
3. บทบาทในการติดตามและประเมินผลเพือ่ เป็น
แนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาการทำ�ความสะอาด
ลำ�ไส้ที่ไม่มีประสิทธิภาพ
การติดตามและประเมินคุณภาพการเตรียมความ
สะอาดลำ�ไส้ เพื่อค้นหาสาเหตุที่ทำ�ให้ลำ�ไส้ไม่สะอาดนำ�มา
แก้ไขและป้องกันปัญหาจากปัจจัยต่างๆ ดังกล่าวต่อไป
		 3.1 ติดตามผลการทำ�ความสะอาดของลำ�ไส้กับ
พยาบาลห้องส่องกล้อง และแพทย์ส่องกล้อง รวมถึงการ
สอบถามผู้ป่วย เมื่อมีรายงานลำ�ไส้ไม่สะอาดเพื่อนำ�ข้อมูลมา
ศึกษาแก้ไขปัญหาต่อไป
		 3.2 ควรมีระบบการทบทวนการปฏิบัติตามคำ�
แนะนำ� 1-2 วัน ก่อนการส่องกล้อง โดยการโทรศัพท์ หรือ
ส่งข้อความเตือน ทัง้ นีม้ กี ารศึกษา พบว่า สามารถเพิม่ คุณภาพ
การเตรียมความสะอาด และเพิ่มอัตราการตรวจพบติ่งเนื้อ
ในลำ�ไส้26,27
สรุป

ปัจจุบันมีผ้เู ข้ารับบริการส่องกล้องลำ�ไส้ใหญ่เพิ่มขึ้น
โดยเข้ารับบริการแบบผูป้ ว่ ยนอก ความสำ�เร็จของการส่องกล้อง
ส่ ว นหนึ่ ง ขึ้ น กั บ คุ ณ ภาพของการเตรี ย มความสะอาดของ
ลำ�ไส้ใหญ่ พยาบาลผู้ป่วยนอกเป็นผู้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการ
เตรียมความสะอาดของลำ�ไส้ใหญ่ก่อนการส่องกล้อง ต้องมี
ความรู้ในเรื่องการส่องกล้องลำ�ไส้ใหญ่ ข้อบ่งชี้ในการเข้ารับ
การส่องกล้อง การเตรียมลำ�ไส้ใหญ่ การประเมินความสะอาด
ลำ�ไส้ใหญ่ การเตรียมลำ�ไส้ใหญ่โดยการใช้ยาระบาย และภาวะ
แทรกซ้อนต่างๆ เพื่อนำ�มาวางแผนการดูแลที่ครอบคลุมมี
ประสิทธิภาพ พยาบาลผู้ป่วยนอกมีบทบาทสำ�คัญในการ
คัดกรองความเสี่ยงก่อนการเตรียมลำ�ไส้ เพื่อปรึกษาแพทย์
และแก้ไขปัญหาก่อนวันนัดส่องกล้อง บทบาทในการให้ความรู้
ด้ า นการเตรี ย มความสะอาดลำ � ไส้ เ พื่ อให้ ผู้ ป่ ว ยตระหนั ก
และปฏิบัติตามคำ�แนะนำ� และมีบทบาทในการติดตามและ
ประเมินผลเพื่อเป็นแนวทางป้องกันและหาแนวทางแก้ไข
ปัญหาลำ�ไส้ไม่สะอาด ทั้งหมดนี้จะช่วยให้การส่องกล้อง
ลำ�ไส้ใหญ่แบบผู้ป่วยนอกเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ปลอดภัยที่สุด
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