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Abstract
Purpose:The research was aimed to study the effectiveness of the 
Pre-operative education visiting program by the operating nurse in 
order to reduce anxiety and increase satisfaction in patients with 
major gynecological surgery. 
Design: The experimental research design. 
Methods: The conceptual framework of this study was based on 
Leventhal & Johnson’s theory of self-regulation. Sample size was 
composed of 60 participants with diagnosis of non-cancer and 20 
cancer participants who were wait listed for major gynecological 
surgery. The 60 non-cancer participants were randomly assigned 
into experimental and control groups, 30 for each group. Twenty 
patients with cancer were randomly assigned into experimental and 
control group, 10 for each group. The experimental group was 
visited by the operating nurse one day prior to surgery in order to 
prepare them for their surgical procedure. The control group 
received traditional education for pre-op care, post-op care and 
home care from the staff nurses in their unit.  State-trait Anxiety 
Inventory (Form Y) and Visual Analogue Scale were used to 
measure anxiety before and after participation in the program 
before surgery. A satisfaction questionnaire was implemented in 
order to measure the satisfaction of the operating nurse visit. Data 
were analyzed using descriptive statistic and t-test.  
Mainfindings: The data revealed that most pre-operative anxiety 
in both non-cancer and cancer group was at a moderate level, 63-73 
% and 70-80 % respectively. In non-cancer groups the anxiety level 
in the experimental group was significantly lower than the control 
group (p<.05). There was no statistically significant difference 
between experimental and control group in cancer groups. Anxiety 
levels were decreased after having been visited by the operating 
nurse and continued to decrease on the day of surgery at P< .05. 
The satisfaction rate was very high in the experimental group.   
Conclusionandrecommendations: The research results suggest 
that a pre-operative educational visiting program by the operating 
nurse is useful in order to reduce patient anxiety before surgery. 
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บทคดัยอ่ 
วตัถปุระสงค:์ เพือ่ศกึษาผลของการเยีย่มเพือ่ใหค้วามรูก้อ่นผา่ตดั โดยพยาบาล
หอ้งผา่ตดัตอ่ความวติกกงัวลและความพงึพอใจของผูป้ว่ยทีม่ารบัการผา่ตดัใหญ่
ทางนรเีวชกรรม   
รปูแบบการวจิยั: การวจิยัเชงิทดลอง 
วธิดีำเนนิการวจิยั: กลุม่ตวัอยา่งเปน็ผูป้ว่ยทีม่ารอเขา้รบัการผา่ตดัใหญท่างนรี
เวชกรรมตามกำหนดนดั เปน็กลุม่ที่ไมเ่ปน็มะเรง็ 60 ราย แบง่เปน็กลุม่ควบคมุ
และกลุม่ทดลองอยา่งละ 30 ราย และกลุม่ทีเ่ปน็มะเรง็ 20 ราย แบง่เปน็กลุม่
ควบคมุและกลุม่ทดลองอยา่งละ 10 ราย ในกลุม่ทดลองจะไดร้บัการเยีย่มจาก
พยาบาลหอ้งผา่ตดัในวนักอ่นผา่ตดั 1 วนั เพือ่ใหค้วามรูแ้ละเหตกุารณท์ีจ่ะตอ้ง
ประสบในหอ้งผา่ตดั ตามแบบแผนการเยีย่มทีส่รา้งขึน้ตามแนวคดิทฤษฎกีาร
ควบคมุตนเอง (self regulatory model) กลุม่ควบคมุไดร้บัคำแนะนำเกีย่วกบั
การปฏบิตัติวักอ่น หลงัการผา่ตดัและกลบับา้น ทีห่อผูป้ว่ยตามปกต ิจากพยาบาล
ประจำหอผูป้ว่ย เกบ็รวบรวมขอ้มลูโดยใชแ้บบสอบถามความวติกกงัวล (STAI 
Form Y)  และมาตรวดัความวติกกงัวล (visual analogue scale) แบบสอบถาม
วัดความพึงพอใจต่อการเยี่ยมก่อนผ่าตัด วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย  
สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน เปรยีบเทยีบความแตกตา่งของคะแนนเฉลีย่ความวติก
กงัวลของเครือ่งมอืทัง้ 2 ชดุ ระหวา่งกลุม่ควบคมุและกลุม่ทดลอง  โดยใชก้าร
ทดสอบคา่ท ี
ผลการวจิยั: พบวา่ ระดบัความวติกกงัวลเกีย่วกบัการผา่ตดัในผูป้ว่ยที่ไมเ่ปน็
มะเรง็ และเปน็มะเรง็ สว่นใหญอ่ยู่ในระดบัปานกลาง รอ้ยละ 63-73 และรอ้ย
ละ 70-80 ตามลำดบั ในกลุม่ผูป้ว่ยที่ไมเ่ปน็มะเรง็ พบวา่ผูป้ว่ยที่ไดร้บัการเยีย่ม
เพือ่ใหค้วามรูก้อ่นผา่ตดั มคีวามวติกกงัวลในวนัทำผา่ตดันอ้ยกวา่ผูป้ว่ยที่ไม่ไดร้บั
การเยีย่มกอ่นผา่ตดั อยา่งมนียัสำคญัทางสถติ ิ(p< .05) สำหรบักลุม่ผูป้ว่ยทีเ่ปน็
มะเรง็ พบวา่ผูป้ว่ยที่ไดร้บัการเยีย่มเพือ่ใหค้วามรูก้อ่นผา่ตดั มคีวามวติกกงัวลใน
วนัทำผา่ตดันอ้ยกวา่ผูป้ว่ยที่ไม่ไดร้บัการเยีย่มกอ่นผา่ตดั อยา่งไมม่นียัสำคญัทาง
สถติ ิ (p> .05) และพบวา่ผลการเยีย่มเพือ่ใหค้วามรูก้อ่นผา่ตดั ทำใหผู้ป้ว่ยทัง้
กลุม่ผูป้ว่ยที่ไมเ่ปน็มะเรง็และเปน็มะเรง็ มคีวามวติกกงัวลลดลงภายหลงัการ
เยีย่มทนัท ี และตอ่เนือ่งจนถงึในวนัเขา้รบัการผา่ตดัอยา่งมนียัสำคญัทางสถติ ิ
(p< .05) ผูป้ว่ยกลุม่ทดลองทัง้หมด มคีะแนนเฉลีย่ความพงึพอใจตอ่การเยีย่มอยู่
ในระดบัพงึพอใจมาก   
สรปุและขอ้เสนอแนะ: จากผลวจิยัแสดงใหเ้หน็วา่ ควรมกีารเยีย่มผูป้ว่ยกอ่น
ผา่ตดัโดยพยาบาลหอ้งผา่ตดั อยา่งมแีบบแผนการใหค้วามรู ้ เพือ่ลดความวติก
กงัวลกอ่นผา่ตดั 
 
คำสำคัญ: การเยี่ยมก่อนผ่าตัด ความวิตกกังวล ผู้ป่วยผ่าตัดใหญ่ทาง  
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