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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. 
 
Keywords:  pre-operative visiting, anxiety, major gynecological 
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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  
นรเีวชกรรม 
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ความสำคัญของปัญหา
 การผ่าตัดใหญ่ทางนรีเวชกรรมเป็นหัตถการที่ใช้เวลา
นาน เปน็ภาวะวกิฤตทิีท่ำใหผู้ป้ว่ยเกดิความเครยีดและความ
วติกกงัวล โดยเฉพาะในวนัผา่ตดั มกีารศกึษาพบวา่ผูป้ว่ยวยั
ผู้ใหญร่อ้ยละ 11-80 มคีวามวติกกงัวลขณะรอผา่ตดั1 ความ
วติกกงัวลทีเ่กดิขึน้ในผูป้ว่ยเปน็ความรูส้กึหวาดหวัน่ไมม่ัน่ใจใน
ความไมแ่นน่อนของสถานการณก์ารผา่ตดัทีจ่ะเกดิขึน้ กลวัสิง่
ทีต่นไมรู่ ้ความเจบ็ปวดหลงัการผา่ตดั การไดร้บัยาระงบัความ
รูส้กึ การสญูเสยีการทำหนา้ทีข่องอวยัวะทีเ่ปน็โรคและกงัวล
การสญูเสยีหนา้ทีต่นเองในสงัคมและครอบครวั2 ความวติก
กังวลก่อนผ่าตัดมีผลกระทบทั้งต่อร่างกายและจิตใจ หากมี
ระดบัทีส่งูจะมผีลกระตุน้ใหร้า่งกายปลอ่ยสารแคททโิคลามนี
และฮอร์โมนคอร์ติโคสเตอรอยด ์ เข้าสู่กระแสเลือดมากขึ้น 
ทำใหอ้ตัราและจงัหวะการเตน้หวัใจและระบบหายใจผดิปกต ิ
จนเปน็สาเหตใุหแ้พทยต์อ้งเลือ่นการผา่ตดั1 มผีลกระทบให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านจิตใจและอารมณ ์ ทำให ้ 
สญูเสยีการควบคมุตนเองและแสดงออกในรปูแบบตา่งๆ เชน่ 
เงยีบเฉย ไม่ใหค้วามรว่มมอื กระสบักระสา่ย มอีาการคลืน่ไส้
อาเจยีน เหงือ่ออกมาก สง่ผลใหเ้กดิอปุสรรคในการทำผา่ตดั 
รวมทั้งมีผลต่อปริมาณยาที่ใช้ระงับความรู้สึกระหว่างการ
ผา่ตดั3 นอกจากนีก้ารตอบสนองทางสรรีะวทิยาในระยะหลงั
ผา่ตดั ทำใหร้ะบบภมูคิุม้กนัของรา่งกายเสยีหนา้ที ่และอาจสง่
ผลทำใหผู้ป้ว่ยเกดิภาวะตดิเชือ้หลงัผา่ตดังา่ยขึน้ แผลหายชา้ 
ผูป้ว่ยไมส่ามารถปรบัตวัตอ่ความเจบ็ปวดและสถานการณ์ได ้
ช่วยเหลือตนเองได้น้อยลง มีผลทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อน
ตา่งๆ เชน่ ปอดแฟบ ทอ้งอดื ลำไส้ ไมท่ำงานและมกีารคัง่
ของปสัสาวะ เปน็ตน้ เปน็ผลใหร้ะยะการรกัษาพยาบาลนาน
กว่าปกต ิ ทำให้สูญเสียทางเศรษฐกิจของผู้ป่วยและสถาน
พยาบาล4 ในการเตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับการผ่าตัด   
ทีผ่า่นมาการเยีย่มผูป้ว่ยกอ่นผา่ตดัเปน็กระบวนการหนึง่ในการ  
เตรียมความพร้อมให้ผู้ป่วยพร้อมเข้ารับการผ่าตัด โดยทีม
สุขภาพหลายสาขา ได้แก ่ แพทย์ผู้ทำผ่าตัดจะมีการตรวจ
รา่งกายและอธบิายใหผู้ป้ว่ยทราบถงึสภาวะของโรค การผา่ตดั
ทีค่าดวา่จะทำ เปน็ตน้ วสิญัญแีพทยใ์ชย้าในการลดความวติก
กังวลก่อนผ่าตัด5 โดยผู้ป่วยไม่มีโอกาสได้พบพยาบาลห้อง
ผา่ตดักอ่นเขา้รบัการผา่ตดั ในปจัจบุนัพยาบาลหอ้งผา่ตดัได้
เริม่มบีทบาทมากขึน้ในการชว่ยเตรยีมความพรอ้มผูป้ว่ยกอ่น
เขา้รบัการผา่ตดั โดยการเยีย่มทีห่อผูป้ว่ยเพือ่ใหค้วามรูก้อ่น
ผ่าตัดและการสร้างสัมพันธภาพกับผู้ป่วยก่อนรับการผ่าตัด  
เปน็การปฏบิตักิารพยาบาลตอ่ผูป้ว่ยตามสทิธทิีจ่ะไดร้บัขอ้มลู

อยา่งเพยีงพอ โดยกระทำในขอบเขตวชิาชพี6 นอกจากนีก้าร
ใช้หลักการตามทฤษฎีการควบคุมตนเอง (Self regulatory 
model) ของ Leventhal และ Johnson7 คอืการให้ไดร้บัรูท้ี่
ถกูตอ้งกบัเหตกุารณท์ีก่ำลงัเกดิขึน้และมคีวามเขา้ใจเกีย่วกบั
เหตกุารณน์ัน้มากอ่น เปน็แบบแผนความรูค้วามเขา้ใจเฉพาะ
รายบคุคล ทำใหเ้กดิความสามารถในการควบคมุปฏกิริยิาตอบ
สนองทางอารมณ ์ เลอืกวธิกีารเผชญิความเครยีดและลดความ
วติกกงัวลไดอ้ยา่งเหมาะสมและควบคมุพฤตกิรรมของตนเองได ้
 ดงันัน้ การพฒันาแบบแผนการใหข้อ้มลู เพือ่การเยีย่ม  
ผูป้ว่ยกอ่นผา่ตดั ซึง่ใชแ้นวคดิดงักลา่วทีเ่ปน็การใหข้อ้มลูทีต่รง
ตามความเปน็จรงิ ชดัเจนและจำเปน็ตามความตอ้งการของ  
ผูป้ว่ยเกีย่วกบัการผา่ตดัและขบวนการตา่งๆ ทีต่อ้งเผชญิ นา่จะ
ทำใหผู้ป้ว่ยลดความวติกกงัวลลง จากการศกึษาวจิยัพบวา่ผล
การเยีย่มผูป้ว่ยกอ่นผา่ตดั ทำใหผู้ป้ว่ยมคีวามวติกกงัวลกอ่น
ผา่ตดัลดลง8,9,10 สง่ผลในระยะผา่ตดัและไดร้บัความรว่มมอืจาก
ผูป้ว่ยมปีระสทิธภิาพดยีิง่ขึน้และพบวา่แบบแผนการเยีย่มและ
บคุลกิภาพของพยาบาลในการเขา้พบ มผีลตอ่ประสทิธภิาพ  
การเยีย่ม ระยะเวลาในการเยีย่มกอ่นผา่ตดั ควรเยีย่มกอ่นวนัทำ
ผา่ตดั 1 วนั10,11 จากการศกึษาถงึความตอ้งการการพยาบาลของ
ผูป้ว่ยในทีม่ารบับรกิารทีห่นว่ยผา่ตดัสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา 
โรงพยาบาลศริริาช พบวา่ผูป้ว่ยมคีวามตอ้งการใหพ้ยาบาลหอ้ง
ผา่ตดัมาเยีย่ม แนะนำการปฏบิตัติวัในหอ้งผา่ตดักอ่นวนัเขา้รบั
ผา่ตดั อยู่ในระดบัมาก12  และมผีลการศกึษาพบวา่ผูป้ว่ยทีร่บั
การผา่ตดัทางนรเีวช ซึง่เปน็การผา่ตดัเกีย่วกบัสญัลกัษณท์าง
เพศ ผูป้ว่ยจะมคีวามวติกกงัวลสงูกวา่การผา่ตดัทางศลัยกรรม
ทัว่ไป13 ทัง้ผูป้ว่ยที่ไดร้บัการผา่ตดัทางนรเีวชที่ไดร้บัการวนิจิฉยั
วา่เปน็มะเรง็ นบัวนัจะมแีนวโนม้สงูขึน้ จากสถติหินว่ยผา่ตดั
สตู-ินรเีวชวทิยา โรงพยาบาลศริริาช จำนวนผูป้ว่ยทีม่ารบัการ
ผา่ตดัดว้ยมะเรง็ทางนรเีวช ป ีพ.ศ. 2549, 2550, 2551 จำนวน 
320, 331 และ 438 ราย14 และยงัมคีวามวติกกงัวลมากกวา่  
ผูป้ว่ยทีผ่า่ตดัอวยัวะเดยีวกนัที่ไมเ่ปน็มะเรง็13 อกีทัง้ยงัไมม่กีาร
ศกึษาถงึความวติกกงัวลกอ่นผา่ตดัเฉพาะกลุม่ผูป้ว่ยนรเีวชกรรม  
ทั้งเป็นและไม่เป็นมะเร็งโดยตรง ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษา
ประสิทธิผลของการใช้แบบแผนการเยี่ยมโดยพยาบาลห้อง
ผา่ตดั กบัการไดร้บัการพยาบาลในรปูแบบเดมิ กอ่นผา่ตดัตอ่
ระดบัความวติกกงัวลของผูป้ว่ยและความพงึพอใจตอ่การเยีย่ม 
โดยเยีย่มในกลุม่ผูป้ว่ยทางนรเีวชที่ไมเ่ปน็มะเรง็และเปน็มะเรง็ 
เพือ่เปน็การเตรยีมความพรอ้มใหก้ารดแูลทีเ่หมาะสมทัง้ดา้น
รา่งกายและจติใจกบัผูป้ว่ยทัง้สองกลุม่และเพือ่ประสทิธผิลของ
การฟืน้หายหลงัการผา่ตดั   
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วตัถปุระสงคข์องการวจิยั   เพือ่ 
 1. ศกึษาระดบัความวติกกงัวลกอ่นผา่ตดัในผูป้ว่ยทาง
นรเีวช ของกลุม่ที่ไมเ่ปน็มะเรง็และเปน็มะเรง็  
 2. เปรียบเทียบระดับความวิตกกังวลในผู้ป่วยที่ได้รับ
การเยีย่มอยา่งมแีบบแผน โดยพยาบาลหอ้งผา่ตดั กอ่นเขา้รบั
การผา่ตดัทางนรเีวช กบัผูป้ว่ยที่ไดร้บัการพยาบาลในรปูแบบ
เดมิในผูป้ว่ยกลุม่ที่ไมเ่ปน็มะเรง็และทีเ่ปน็มะเรง็    
 3. ศกึษาระดบัความพงึพอใจของกลุม่ผูป้ว่ยที่ไดร้บัการ
เยีย่มจากการใชแ้บบแผนกอ่นผา่ตดั 
 
สมมุติฐานการวิจัย
 1. ผู้ป่วยที่ได้รับการเยี่ยมโดยใช้แบบแผนก่อนผ่าตัด
โดยพยาบาลหอ้งผา่ตดั มคีวามวติกกงัวลนอ้ยกวา่ผูป้ว่ยที่ได้
รบัการพยาบาลในรปูแบบเดมิ ทัง้ในกลุม่ผูป้ว่ยที่ไมเ่ปน็มะเรง็
และทีเ่ปน็มะเรง็ 
 2. ผูป้ว่ยที่ไดร้บัการเยีย่มโดยใชแ้บบแผนกอ่นผา่ตดัมี
ความวติกกงัวลลดลง ภายหลงัการเยีย่มทนัท ีและลดลงอยา่ง
ตอ่เนือ่งในวนัทำผา่ตดั ทัง้ในกลุม่ผูป้ว่ยที่ไมเ่ปน็มะเรง็และที่
เปน็มะเรง็  
 
วิธีดำเนินการวิจัย
 การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง (randomized 
clinical controlled study)   
 ประชากรทีศ่กึษา คอื ผูป้ว่ยทีเ่ขา้รบัการผา่ตดัใหญท่าง
นรีเวชกรรมตามนัด มีการวางแผนการระงับความรู้สึก  
ทัว่รา่งกาย หรอืไดร้บัยาระงบัความรูส้กึเฉพาะบรเิวณ แผนก
สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา โรงพยาบาลศริริาช   
 ทำการเลือกกลุ่มตัวอย่าง สุ่มแบบไม่เจาะจง โดยมี
เกณฑก์ารคดัเลอืกดงันี ้ อายตุัง้แต ่ 18 ปขีึน้ไป เขา้รบัการ
ผา่ตดัเปน็ครัง้แรก มสีตสิมัปชญัญะด ี การมองเหน็และการ
ไดย้นิปกต ิสามารถฟงั เขยีน พดู อา่นภาษาไทยได ้ไมม่ภีาวะ
แทรกซอ้นทีเ่ป็นอันตราย เชน่ ต้องใชอ้อกซิเจนหรือเครื่อง
ชว่ยหายใจ ไม่ไดย้าลดความวติกกงัวลกอ่นนอนตามแผนการ
รักษาของวิสัญญีแพทย ์ และสมัครใจเข้าร่วมการศึกษา  
คำนวณขนาดกลุม่ตวัอยา่งโดยใช ้ power analysis คำนวณ
โดยใช้โปรแกรม Quey Advisor15,16 จากการทบทวนงานวจิยั
ในการเยีย่มกอ่นผา่ตดัทางศลัยกรรม สตู-ินรเีวช ออรโ์ธปดิกิส ์
เพือ่ลดความวติกกงัวลกอ่นผา่ตดัของ สภุาพร รว่มเลศิพฒันา10  
โดยกำหนดความเชือ่มัน่ที ่รอ้ยละ 95 ที ่medium effect size   
(d=.70) อำนาจทดสอบ = .80 α= .05 ไดก้ลุม่ตวัอยา่งทัง้หมด 

66 ราย และเพือ่ปอ้งกนัการถอนตวัจากการศกึษาจงึทำการ
เพิ่มจำนวนกลุ่มตัวอย่างอีก รอ้ยละ 10 จึงได้กลุ่มตัวอย่าง
ทัง้หมด 80 ราย 
 กลุม่ตวัอยา่งจะไดร้บัการแบง่กลุม่ (stratification) ตาม
การวนิจิฉยัโรคกอ่นผา่ตดั เปน็ 2 กลุม่ ไดแ้ก ่กลุม่ตวัอยา่งที่
ได้รับการวินิจฉัยโรคมะเร็งและกลุ่มตัวอย่างที่ไม่เป็นมะเร็ง 
แบง่ตามสดัสว่นจำนวนผูป้ว่ยทีม่ารบับรกิารผา่ตดัทางนรเีวช 
ป ี พ.ศ. 2549 เปน็ผูป้ว่ยที่ไมเ่ปน็มะเรง็จำนวน 1,814 ราย   
ผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งจำนวน 320 ราย14 เทียบอัตราส่วนกับ
จำนวนตวัอยา่ง 80 ราย เปน็กลุม่ตวัอยา่งที่ไดร้บัการวนิจิฉยั
โรคมะเรง็ 20 ราย และกลุม่ตวัอยา่งที่ไมเ่ปน็มะเรง็ 60 ราย  
กลุม่ตวัอยา่งทัง้ 2 กลุม่จะไดร้บัการสุม่ (randomization) โดย
ใชค้อมพวิเตอรเ์รยีงลำดบัตามตวัเลข ออกเปน็ 2 กลุม่ เปน็  
กลุม่ทดลอง 10 ราย และ 30 รายตามลำดบั และเปน็กลุม่
ควบคมุ 10 ราย และ 30 รายเชน่กนั 
เครื่องมือการวิจัย 
 1. แบบแผนการเยีย่มกอ่นผา่ตดั สรา้งตามแนวคดิทฤษฎี
การควบคมุตนเอง (Self regulatory model)13 ประกอบดว้ย  
คู่มือการเยี่ยม สมุดภาพและแผ่นพับ ซึ่งเนื้อหาได้ผ่านการ
พจิารณาจากผูท้รงคณุวฒุ ิจำนวน 3 ทา่น 
  1.1 คู่มือการเยี่ยมผู้ป่วยก่อนผ่าตัด เป็นการเยี่ยม
รายบคุคล เนือ้หาประกอบดว้ยขัน้ตอนการเยีย่มผูป้ว่ย การ
สรา้งสมัพนัธภาพกบัผูป้ว่ยและประเมนิความตอ้งการขอ้มลู
ของผู้ป่วย คำแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวในการผ่าตัด 
การเตรยีมความพรอ้มทัง้ดา้นรา่งกายและจติใจกอ่นเขา้รบัการ
ผา่ตดั ทบทวนการปฏบิตัติวักอ่นไปหอ้งผา่ตดั สภาพแวดลอ้ม
ในห้องผ่าตัดและการแต่งกายของบุคลากรในห้องผ่าตัด   
การปฏิบัติตัวขณะรับการระงับความรู้สึกจากวิสัญญีแพทย ์
การปฏบิตัติวัขณะอยู่ในหอ้งผา่ตดั สภาพผูป้ว่ยหลงัผา่ตดัและ
การปฏิบัติตัวหลังผ่าตัดทันทีในห้องพักฟื้นและทบทวนการ
ปฏบิตัติวัทีห่อผูป้ว่ย รวมทัง้คำถามที่ใชป้ระเมนิความรูท้ีผู่ป้ว่ย
ได้รับจากการเยี่ยมจากพยาบาลห้องผ่าตัด เนื้อหาใช้เวลา
ประมาณ 20 นาท ี ลกัษณะการเยีย่มเปน็การทำความคุย้เคย
กนัและพดุคยุอยา่งเปน็กนัเอง 
  1.2 สมดุภาพ ใชป้ระกอบการใหค้ำแนะนำตามคูม่อื
การเยีย่มกอ่นผา่ตดั แสดงสภาพสิง่แวดลอ้ม การแตง่กายของ
บคุลากรในหอ้งผา่ตดั หอ้งและเตยีงผา่ตดั ขัน้ตอนการพยาบาล
ที่ไดร้บัในหอ้งผา่ตดั การระงบัความรูส้กึ ลกัษณะแผลและการ
ดแูลภายในหอ้งพกัฟืน้ ภาพแสดงการบรหิารรา่งกายหลงัผา่ตดั 
  1.3 แผ่นพับ เนื้อหาประกอบด้วย การสรุปการ

J Nurs Sci_Vol 28 No1.indd   50 4/3/10   12:28:57 AM





J Nurs Sci   Vol.28  No.1   Jan - Mar  2010 

Journal of Nursing Science �1

ปฏบิตัติวัในหอ้งผา่ตดัและการฟืน้ฟสูภาพรา่งกายหลงัผา่ตดั   
 2. แบบบนัทกึขอ้มลูสว่นบคุคลของผูป้ว่ย ประกอบ
ดว้ย ขอ้มลูเกีย่วกบั อาย ุสถานภาพสมรส ระดบัการศกึษา 
อาชพี รายได ้การชำระเงนิคา่รกัษาพยาบาล ชนดิการผา่ตดั   
 3. แบบวัดความวิตกกังวลด้วยตนเอง (State-Trait 
Anxiety Inventory) แบง่เปน็แบบประเมนิบคุลกิภาพพืน้ฐาน
ด้านความวิตกกังวล (ความวิตกกังวลแฝง) 20 ข้อ และ  
แบบวดัความวติกกงัวลขณะเผชญิ 20 ขอ้ จาก ดาราวรรณ   
ตะ๊ปนิตา17 นำมาแปลโดย ธาตร ี นนทศกัดิ ์ และสมโภชน ์ 
เอี่ยมสุภาษิต เป็นผู้ปรับความชัดเจน ตามแนวคิดของ  
สปลิเบอรเ์กอร ์ (Spielberger) และคณะ18 ขอ้คำถามเปน็
แบบประเมนิคา่ (rating scale) 4 ระดบัคอื ไมเ่ลย มบีา้ง 
คอ่นขา้งมาก มากทีส่ดุ คะแนนรวมจากแบบวดัมคีา่ตำ่สดุ 
20 คะแนน สงูสดุ 80 คะแนน คะแนนตำ่สดุแสดงวา่มคีวาม
วติกกงัวลนอ้ย คะแนนสงูสดุแสดงวา่มคีวามวติกกงัวลมาก 
การกำหนดชว่งคะแนนระดบัความวติกกงัวลสงู ระดบัปาน
กลางและระดบัตำ่ ใหเ้ปน็ไปตามลกัษณะของประชากรที่
ศกึษา นำไปใชก้บัผูป้ว่ยซึง่มลีกัษณะใกลเ้คยีงกนั 20 ราย ได้
คา่สมัประสทิธิ ์ อลัฟาครอนบาคเทา่กบั .82  และ .87 ตาม
ลำดบั 
 4. มาตรวดัความวติกกงัวล เปน็มาตรวดัแบบ Visual 
Analogue Scale นำมาจาก ภสัสร ขำวชิา19 ซึง่สรา้งโดยใช้
แนวคิดจาก ไอท์เค็น (Aitken) และ วีเวอร์20 และโลว ี
(Wewers & Lowe)21 เปน็มาตรวดัแบบประเมนิคา่ เพือ่ให้
กลุม่ตวัอยา่งประเมนิความรูส้กึวติกกงัวลโดยรวม คา่ความ
เทีย่งรว่มสมยักบัแบบวดัความวติกกงัวลแบบ State-trait 
Anxiety Inventory (STAI) ไดค้า่ความเทีย่งเทา่กบั .7317  
และผูว้จิยัไดน้ำมาปรบัรปูแบบใหง้า่ยตอ่การประเมนิกบัผูป้ว่ย 
และกำหนดคะแนน 0 ตำ่สดุ  สงูสดู 100 คะแนน  คะแนน
ตำ่สดุแสดงวา่มคีวามวติกกงัวลนอ้ย คะแนนสงูสดุแสดงวา่มี
ความวติกกงัวลมาก การกำหนดชว่งคะแนนระดบัความวติก
กังวลสูง ระดับปานกลางและระดับต่ำ โดยใช้ค่า Mean 
± SD ของกลุม่ตวัอยา่งเปน็เกณฑใ์นการแบง่แบบประเมนิ  
ทดลองใช้กับผู้ป่วยที่มีลักษณะคล้ายกัน 20 ราย ได้ค่า  
สมัประสทิธอ์ลัฟา-ครอนบาค เทา่กบั .81 
 5. แบบสอบถามวัดความพึงพอใจต่อการเยี่ยมก่อน
ผา่ตดั จากสภุาพร  รว่มเลศิพฒันา10 จำนวน 15 ขอ้ ผูว้จิยั
ได้ปรับรูปแบบให้เหมาะสมกับหน่วยงานมากขึ้น ลักษณะ  
แบบวดั แบง่ออกเปน็ 2 สว่น สว่นซา้ยมอืเปน็ลกัษณะบรกิาร
ที่ไดร้บั สว่นขวามอืเปน็มาตราสว่นประมาณคา่ 3 ระดบั คอื 

พอใจนอ้ย ใหค้ะแนน 1 พงึพอใจปานกลางใหค้ะแนน 2  
พงึพอใจมากใหค้ะแนน 3 มคีา่พสิยั เทา่กบั 2 อนัตรภาคชัน้  
เทา่กบั .67 กำหนดขดีจำกดับนและลา่ง ดงันี ้คะแนนเฉลีย่ 
1.00-1.67 หมายถงึพงึพอใจนอ้ย คะแนนเฉลีย่ 1.68-2.35 
หมายถงึพงึพอใจปานกลาง คะแนนเฉลีย่ 2.36-3.00 หมาย
ถงึพงึพอใจมาก โดยทดลองกบัผูป้ว่ยซึง่มลีกัษณะใกลเ้คยีง
กนั 20 ราย  ไดค้า่สมัประสทิธิอ์ลัฟาครอนบาคเทา่กบั .85 
 การพิทักษ์สิทธิ์กลุ่มตัวอย่าง การวิจัยได้ผ่านการ
พิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน ของ
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล  
กอ่นดำเนนิการวจิยั ผูว้จิยัมกีารชีแ้จงวตัถปุระสงคแ์ละขัน้
ตอนของการวิจัยให้กับกลุ่มตัวอย่าง โดยกลุ่มตัวอย่างมี
อิสระในการตัดสินใจตอบรับ หรือปฏิเสธการเข้าร่วมการ
วิจัยและในระหว่างการวิจัย หากต้องการถอนตัวจากการ
วจิยัสามารถบอกเลกิได ้ โดยมติอ้งแจง้เหตผุลและไมม่ผีล
กระทบต่อการรักษาที่ ได้รับทั้งสิ้น ข้อมูลจะถูกเก็บเป็น  
ความลับ ไม่มีการเปิดเผยชื่อและนามสกุล หลังจากกลุ่ม
ตัวอย่างรับทราบและเข้าร่วมการวิจัย จึงให้ลงนามใน
เอกสารยนิยอมเขา้รว่มการวจิยั 
 วธิกีารเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
 กลุม่ควบคมุ 
 1. กอ่นการทดลอง ผูป้ว่ยทัง้กลุม่ไมเ่ปน็มะเรง็และ
เป็นมะเร็ง ได้รับการพยาบาลตามแผนการรักษาและ
แผนการพยาบาลประจำหอผูป้ว่ยตามปกต ิ คอืจะไดร้บัการ
ให้ความรู้เกี่ยวกับการเตรียมตัวก่อนเข้ารับการผ่าตัดและ
การปฏบิตัติวัภายหลงัการผา่ตดัทีห่อผูป้ว่ยและเมือ่กลบับา้น
จากพยาบาลประจำหอผูป้ว่ยและการพยาบาลตามแผนการ
รกัษาของแพทย ์ 
 2. วันก่อนผ่าตัด 1 วัน ที่หอผู้ป่วย ผู้วิจัยจะเก็บ
รวบรวมขอ้มลูสว่นบคุคลของผูป้ว่ย วดัความวติกกงัวลแฝง 
เพื่อประเมินบุคลิกภาพพื้นฐานเกี่ยวกับความวิตกกังวล   
โดยใหผู้ป้ว่ยอา่นและตอบดว้ยตนเองและวดัความวติกกงัวล
กอ่นผา่ตดั โดยใชม้าตรวดัความวติกกงัวล (VAS) ใชเ้วลา
ประมาณ 10 นาท ี และหลงัจากนัน้จะไดร้บัการพยาบาล
ตามแผนการรักษาและแผนการพยาบาลประจำหอผู้ป่วย
ตามปกต ิ
 3. ในวันทำผ่าตัดขณะรอในห้องพักรอก่อนผ่าตัด  
หลงัเสรจ็สิน้การพยาบาลแรกรบั พยาบาลประจำหอ้งพกัร
อกอ่นผา่ตดัที่ไม่ใชผู่ว้จิยั วดัความวติกกงัวลกอ่นผา่ตดัโดย
ใชแ้บบวดัความวติกกงัวลขณะเผชญิ (STAI) และมาตรวดั

J Nurs Sci_Vol 28 No1.indd   51 4/3/10   12:28:58 AM



J Nurs Sci   Vol.28  No.1   Jan - Mar  2010 

Journal of Nursing Science ��

 
ความวติกกงัวลกอ่นผา่ตดั (VAS) กอ่นยา้ยเขา้รบัการผา่ตดั 
 กลุม่ทดลอง 
 1. กอ่นการทดลอง ผูป้ว่ยทัง้กลุม่ไมเ่ปน็มะเรง็และเปน็
มะเรง็ ไดร้บัการพยาบาลตามแผนการรกัษาและแผนการ
พยาบาลประจำหอผูป้ว่ยตามปกต ิเหมอืนกลุม่ควบคมุ 
 2. วนักอ่นผา่ตดั 1 วนั ทีห่อผูป้ว่ย ผูว้จิยัเกบ็รวบรวม
ขอ้มลูสว่นบคุคลของผูป้ว่ยและประเมนิบคุลกิภาพพืน้ฐาน
เกีย่วกบัความวติกกงัวลและวดัความวติกกงัวลกอ่นผา่ตดัโดย
ใชม้าตรวดัความวติกกงัวล (VAS) ใชเ้วลาประมาณ 10 นาท ี
หลงัจากนัน้ผูว้จิยัดำเนนิการเยีย่มและใหค้วามรูก้อ่นผา่ตดั   
1 ครัง้ กอ่นวนัทำผา่ตดัในชว่งเวลาบา่ย โดยใชส้มดุภาพ
ประกอบกบัเนือ้หาตามคูม่อืการเยีย่มกอ่นผา่ตดั ใชร้ะยะเวลา 
20 นาท ี และเปดิโอกาสในใหผู้ป้ว่ยไดซ้กัถามขอ้สงสยัหรอื
ระบายความไมส่บายใจ หลงัจากนัน้ใหแ้ผน่พบัคำแนะนำวธิี
การปฏบิตัติวักอ่นเขา้รบัการผา่ตดัขณะผา่ตดัและหลงัการ
ผา่ตดัใหผู้ป้ว่ยไวอ้า่นและทบทวนความรูท้ี่ไดร้บัจากการเยีย่ม 
รวมใชเ้วลาในการเยีย่มเพือ่ใหค้วามรูก้อ่นผา่ตดั 30 นาท ี  
 3. ภายหลังการเยี่ยมผู้วิจัยประเมินระดับความวิตก
กังวลก่อนผ่าตัดโดยใช้มาตรวัดความวิตกกังวลก่อนผ่าตัด 
(VAS) ใชเ้วลาประมาณ 1 นาท ี และมอบแบบสอบถามวดั
ความพึงพอใจต่อการเยี่ยมก่อนผ่าตัด ให้ผู้ป่วยตอบแบบ  
สอบ ถามหลงัจากผูว้จิยักลบั ใชเ้วลาประมาณ 10 นาท ีและ
มารบัคนืในภายหลงั 
 4. ในวันทำผ่าตัด ขณะรอในห้องพักรอผ่าตัดหลัง
เสรจ็สิน้การพยาบาลแรกรบั พยาบาลประจำหอ้งพกัรอกอ่น
ผา่ตดั ที่ไม่ใชผู่ว้จิยั วดัความวติกกงัวลขณะเผชญิกอ่นผา่ตดั

โดยใช้แบบวัดความวิตกกังวล (STAI) และวัดความวิตก
กงัวลกอ่นผา่ตดัโดยใชม้าตรวดัความวติกกงัวล (VAS) กอ่น
ยา้ยเขา้รบัการผา่ตดั  
 การวเิคราะหข์อ้มลู      
 1. แจกแจงความถี ่ คำนวณรอ้ยละและคา่เฉลีย่ของ
ข้อมูลทั่วไป คะแนนบุคลิกภาพด้านความวิตกกังวลและ
ระดับความวิตกกังวลเกี่ยวกับการผ่าตัด ของผู้ป่วยกลุ่ม
ควบคมุและกลุม่ทดลอง 
 2. เปรยีบเทยีบโดยการทดสอบคา่ท ี (Independent   
t-test) ของคะแนนบคุลกิภาพดา้นความวติกกงัวล คะแนน
ความวิตกกังวลขณะเผชิญของผู้ป่วยขณะอยู่ที่ห้องพัก  
รอก่อนผ่าตัด คะแนนมาตรวัดความวิตกกังวลก่อนผ่าตัด  
ระหวา่งกลุม่ควบคมุและกลุม่ทดลอง   
 3. เปรียบเทียบโดยการทดสอบค่าท ี (Pair t-test)  
ของคะแนนมาตรวดัความวติกกงัวลกอ่นกบัหลงัการทดลอง
ของกลุม่ทดลอง ในกลุม่ที่ไมเ่ปน็มะเรง็และทีเ่ปน็มะเรง็ 
 4. คำนวณ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน   
ของระดบัความพงึพอใจของกลุม่ทดลอง  
 
ผลการวิจัย
 กลุม่ตวัอยา่งที่ไมเ่ปน็มะเรง็ 60 ราย และทีเ่ปน็มะเรง็ 
20 ราย พบวา่อายเุฉลีย่อยูร่ะหวา่ง 39 - 47 ป ี สว่นใหญ่
สมรสแลว้ ระดบัการศกึษาปรญิญาตรขีึน้ไป มงีานทำ รายได้
เฉลีย่ 12,000 - 16,600 บาท สามารถเบกิคา่รกัษาพยาบาลได้
และเป็นการผ่าตัดทางหน้าท้องมากที่สุด รายละเอียด  
ดงัตารางที ่1 

อาย ุ(ป)ี 20-40  
  41-60 
อายเุฉลีย่ Mean (SD) 
สถานภาพสมรส 
   โสด 
   สมรส/ผา่นการสมรส 
ระดบัการศกึษา 
   ตำ่กวา่ปรญิญาตร ี              
   ปรญิญาตรขีึน้ไป                       

ตารางที ่1 จำนวนและรอ้ยละของกลุม่ตวัอยา่ง จำแนกตามอาย ุสถานภาพสมรส ระดบัการศกึษา อาชพี รายได ้ 
   สทิธกิารรกัษาพยาบาล ชนดิการผา่ตดั   

ขอ้มลูสว่นบคุคล ผูป้ว่ยที่ไมเ่ปน็มะเรง็ (n=60) ผูป้ว่ยทีเ่ปน็มะเรง็ (n=20) 

กลุม่ควบคมุ (n=30) กลุม่ทดลอง (n=30) กลุม่ควบคมุ (n=10) กลุม่ทดลอง (n=10) 

จำนวน (รอ้ยละ) จำนวน (รอ้ยละ) จำนวน (รอ้ยละ) จำนวน (รอ้ยละ) 

10 (33.3) 
20 (66.7) 
42.53 (9.1) 
  
11 (36.7) 
19 (63.3) 
 
12 (40.0) 
18 (60.0) 
 

18 (60.0) 
12 (40.0) 
39.27 (6.8) 
  
14 (46.7) 
16 (53.4) 
  
4 (13.3) 
26 (86.7) 

2 (20.0) 
8 (80.0) 
46.50 (8.9) 
  
1 (10.0) 
9 (90.0) 
  
5 (50.0) 
5 (50.0)  

2 (20.0) 
8 (80.0) 
47.20 (7.4) 
  
3 (30.0) 
7 (70.0) 
  
7 (70.0) 
3 (30.0) 
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ขอ้มลูสว่นบคุคล ผูป้ว่ยที่ไมเ่ปน็มะเรง็ (n=60) ผูป้ว่ยทีเ่ปน็มะเรง็ (n=20) 

กลุม่ควบคมุ (n=30) กลุม่ทดลอง (n=30) กลุม่ควบคมุ (n=10) กลุม่ทดลอง (n=10) 

จำนวน (รอ้ยละ) จำนวน (รอ้ยละ) จำนวน (รอ้ยละ) จำนวน (รอ้ยละ) 

อาชพี 
   ไมป่ระกอบอาชพี               
   ประกอบอาชพี                           
รายไดค้รอบครวัตอ่เดอืน (บาท) 
   ตำ่กวา่ 25,000   
   25,001 – 50,000 
   50,001 – 75,000                         
   มากกวา่  75,000                           
   รายไดเ้ฉลีย่ Mean (SD)           
ภาระการชำระคา่รกัษาพยาบาล 
   ชำระเอง 
   เบกิได ้
ชนดิการผา่ตดั  
   ทางหนา้ทอ้ง 
   ทางชอ่งคลอด    
   ผา่นกลอ้งสอ่งชอ่งทอ้ง          

6 (19.8) 
24 (79.2) 
 
21 (70.0) 
7 (23.3) 
1 (3.3) 
1 (3.3) 
14,000 (0.7)            
 
6 (20.0) 
24 (80.0) 
 
2 (73.3) 
2 (6.7) 
6 (20.0) 

5 (16.7) 
25 (83.3) 
  
15(50.0) 
11 (36.7) 
3 (10.0) 
1 (3.3) 
16,667 (0.8) 
  
5 (16.7) 
25 (83.3) 
  
17 (56.7) 
0 (0.0) 
13 (43.3) 

1 (10.0) 
9 (90.0) 
  
7 (70.0) 
1 (10.0) 
1 (10.0) 
1 (10.0) 
16,000 (1.0) 
  
1(10.0) 
9 (90.0) 
  
9 (90.0) 
1 (10.0) 
0 (0.0) 

1 (10.0) 
9 (90.0) 
  
8 (80.0) 
2 (20.0) 
0 (0.0) 
0 (0.0) 
12,000 (0.4) 
  
0 (0.0) 
10 (100.0) 
  
9 (90.0) 
1 (10.0) 
0 (0.0) 

 สำหรบัระดบัความวติกกงัวลแฝงและความวติกกงัวล
เกีย่วกบัการผา่ตดั แบง่ระดบัโดยใช ้Mean±SD ของแตล่ะ  
กลุ่มเป็นเกณฑ ์ พบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง  
ร้อยละ 63-73 และร้อยละ 70-80 ตามลำดับ ทั้งกลุ่ม
ทดลองและกลุม่ควบคมุ ทัง้ 2 กลุม่โรค เมือ่พจิารณาระดบั
ความวติกกงัวลแฝง และระดบัความวติกกงัวลเกีย่วกบัการ

ผา่ตดั ตามกลุม่โรคพบวา่ กลุม่ผูป้ว่ยที่ไมเ่ปน็มะเรง็ มคีา่
เฉลี่ยความวิตกกังวลแฝง 41.6±8 กลุ่มที่เป็นมะเร็งมีค่า  
เฉลี่ย 41.4±5.9 และระดับความวิตกกังวลเกี่ยวกับกา
รผ่าตัด กลุ่มที่ ไม่เป็นมะเร็ง มีค่าเฉลี่ย 56.5±21.1   
กลุม่ทีเ่ปน็มะเรง็มคีา่เฉลีย่ 53±20.7 รายละเอยีดดงัตาราง
ที ่2 

ตารางที ่2 จำนวนและรอ้ยละของกลุม่ตวัอยา่ง จำแนกตามระดบั (คะแนน) บคุลกิภาพความวติกกงัวล (ความวติกกงัวลแฝง)  
   และความวติกกงัวลเกีย่วกบัการผา่ตดักอ่นการทดลอง 

เกณฑแ์บง่ระดบัความวติกกงัวลแฝง (X ± SD) คะแนนเตม็ 80 

ระดบัความวติกกงัวล 
 

ผูป้ว่ยที่ไมเ่ปน็มะเรง็ (n=60) ผูป้ว่ยทีเ่ปน็มะเรง็ (n=20) 

กลุม่ควบคมุ (n=30) กลุม่ทดลอง (n=30) กลุม่ควบคมุ (n=10) กลุม่ทดลอง (n=10) 

จำนวน (รอ้ยละ) จำนวน (รอ้ยละ) จำนวน (รอ้ยละ) จำนวน (รอ้ยละ) 

โดยรวม X ± SD   
 ระดบัสงู  
 ระดบัปานกลาง  
   ระดบัตำ่           
เกณฑแ์บง่ระดบัความวติกกงัวลเกีย่วกบัการผา่ตดั (X ± SD) คะแนนเตม็ 100 
โดยรวม X ± SD      
 ระดบัสงู             
 ระดบัปานกลาง  
 ระดบัตำ่          
 

56.2 ± 22.9 
6 (20.0) 

19 (63.3) 
5 (16.7) 

41.3 ± 8.1 
3 (10.0) 

25 (83.3) 
2 (6.7) 

56.8 ± 23.8 
3 (10.0) 

22 (73.3) 
5 (16.7) 

41.8 ± 8.0 
5 (16.7) 

21 (70.0) 
4 (13.0) 

58.0 ± 19.2 
1 (10.0) 
7 (70.0) 
2 (20.0) 

43.6 ± 4.8 
2 (20.0) 
7 (70.0) 
1 (10.0) 

48.0 ± 21.9 
1 (10.0) 
8 (80.0) 
1 (10.0) 

39.2 ± 6.3 
2 (20.0) 
6 (60.0) 
2 (20.0) 
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 การเปรยีบเทยีบคะแนนความวติกกงัวลแฝง  ระหวา่ง
กลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุกอ่นทดลอง  พบวา่คะแนนเฉลีย่
ความวติกกงัวลแฝงในกลุม่ที่ไมเ่ปน็มะเรง็และทีเ่ปน็มะเรง็  
ในกลุม่ทดลองแตกตา่งจากกลุม่ควบคมุอยา่งไมม่นียัสำคญั
ทางสถติ ิ(t= -0.272, p= .787), (t=1.755, p= .096) ตามลำดบั   
 การเปรยีบเทยีบความวติกกงัวลขณะเผชญิ (โดยแบบ
ประเมนิ STAI) ในกลุม่ที่ไมเ่ปน็มะเรง็ทีเ่ปน็มะเรง็ ระหวา่ง
กลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุ  หลงัการทดลองพบวา่ความวติก
กงัวลขณะเผชญิ จากคะแนนเตม็ 80 คะแนน ในผูป้ว่ยที่ไม่
เปน็มะเรง็ กลุม่ทดลองมคีะแนนเฉลีย่ 39.4 ± 5.4 กลุม่  
ควบคมุ 45.7±6.4 ซึง่แตกตา่งกนัอยา่งมนียัสำคญัทางสถติ ิ  
(t= -4.173, p< .001) สำหรบัผูท้ีเ่ปน็มะเรง็ พบวา่คะแนน
ความวติกกงัวลขณะเผชญิ กลุม่ทดลองมคีะแนนเฉลีย่ 40.3
±6.3 กลุ่มควบคุม 42.4±6.8 ซึ่งแตกต่างกันอย่างไม่ม ี 
นยัสำคญัทางสถติ ิ(t= 0.267, p= .48)  
 การเปรียบเทียบความวิตกกังวลก่อนผ่าตัด (โดยใช้
มาตรวดั VAS) กอ่นทดลอง ในผูป้ว่ยที่ไมเ่ปน็มะเรง็ จาก
คะแนนเตม็ 100 คะแนน พบวา่ ในกลุม่ทดลองและกลุม่
ควบคุมแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิต ิ (X=56.2
±22.9 และ 56.8±23.8), (t= -0.111, p= .912) หลัง  
การทดลองโดยใชแ้บบแผนการเยีย่มกอ่นผา่ตดัในกลุม่ทดลอง  
พบวา่ คะแนนเฉลีย่ความวติกกงัวลในกลุม่ทดลองและกลุม่
ควบคมุมคีวามแตกตา่งกนั อยา่งมนียัสำคญัทางสถติ ิ (X=26
±21.2 และ 54.3±18.6), (t= -5.498, p< .001) สำหรบัใน  
ผูป้ว่ยทีเ่ปน็มะเรง็ กอ่นทดลองพบวา่ คะแนนความวติกกงัวล
ในกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมแตกต่างกัน อย่างไม่มีนัย
สำคญัทางสถติ ิ (X=58±19.2 และ 48±21.9), (t= 0.087,   
p= .291) หลงัการทดลองโดยใชแ้บบแผนการเยีย่มกอ่นผา่ตดั  
ในกลุม่ทดลองพบวา่ คะแนนเฉลีย่ความวติกกงัวลในกลุม่
ทดลองแตกตา่งจากกลุม่ควบคมุ อยา่งไมม่นียัสำคญัทางสถติ ิ

(X=27.5±15.8 และ 44±28.3), (t= -1.610, p= .125) 
 การเปรียบเทียบความวิตกกังวลก่อน กับหลังการ
ทดลอง (โดยใชม้าตรวดั VAS)  ในกลุม่ที่ไมเ่ปน็มะเรง็  กลุม่ที่
เปน็มะเรง็ ในกลุม่ทดลองกลุม่ผูป้ว่ยที่ไมเ่ปน็มะเรง็ จำนวน 
30 ราย  โดยสถติ ิpair t-test จากคะแนนเตม็ 100 คะแนน 
เปรยีบเทยีบคะแนนความวติกกงัวลกอ่นกบัหลงัการทดลอง
ทนัทีในวนักอ่นผา่ตดั  พบวา่คะแนนเฉลีย่หลงัการทดลองลด
ลงและมคีวามแตกตา่งกนัอยา่งมนียัสำคญัทางสถติ ิ (X=56.2
±22.9 และ 30.8±23.3), (t=7.345, p< .001) เมือ่เปรยีบเทยีบ 
คะแนนความวติกกงัวลกอ่นกบัหลงัการทดลองในวนัทำผา่ตดั  
พบวา่คะแนนเฉลีย่หลงัการทดลองลดลง และมคีวามแตกตา่ง
กนัอยา่งมนียัสำคญัทางสถติเิชน่กนั (X= 56.2 ± 22.9 และ   
26 ± 21.2), (t=7.708, p< .001) 
 ในกลุม่ทดลองกลุม่ผูป้ว่ยทีเ่ปน็มะเรง็  จำนวน 10 ราย  
โดยสถติ ิ pair t-test จากคะแนนเตม็ 100 คะแนน เปรยีบ
เทยีบคะแนนความวติกกงัวลกอ่นกบัหลงัการทดลองทนัทีใน
วนักอ่นผา่ตดั  พบวา่คะแนนเฉลีย่หลงัการทดลองลดลงและมี
ความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิต ิ (X=58±19.2 
และ 33.5±14.5), (t=5.168, p< .001) เมือ่เปรยีบเทยีบ   
คะแนนความวติกกงัวลกอ่นกบัหลงัการทดลองในวนัทำผา่ตดั  
พบว่าคะแนนเฉลี่ยหลังการทดลองลดลง และมีความ  
แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติเช่นกัน (X=58±  
19.2 และ 27.5±15.8), (t=4.562, p< .001)  
 ภายหลงัการทดลองพบวา่ ผูป้ว่ยสว่นใหญม่รีะดบัความ
วติกกงัวลอยู่ในระดบัตำ่ ในกลุม่ทดลองของผูป้ว่ยที่ไมเ่ปน็
มะเรง็และเปน็มะเรง็ ในขณะทีร่ะดบัความวติกกงัวลเกีย่วกบั
การผา่ตดัของผูป้ว่ย บางรายกลบัเพิม่ขึน้ไปอยู่ในระดบัสงู  
บางรายลดลงไปอยู่ในระดบัตำ่ ในกลุม่ควบคมุของกลุม่ผูป้ว่ย
ไมเ่ปน็มะเรง็และเปน็มะเรง็ รายละเอยีดดงัตารางที ่3 

ตารางที ่3 จำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จำแนกตามคะแนนความวิตกกังวลภายหลังการทดลองในวันทำผ่าตัด   
   ขณะนอนรอในหอ้งพกัรอกอ่นผา่ตดั โดยมาตรวดัความวติกกงัวล (VAS)   

เกณฑแ์บง่ระดบัความวติกกงัวลเกีย่วกบัการผา่ตดัในวนัทำผา่ตดั (X ± SD)   

ระดบัความวติกกงัวล 
 

ผูป้ว่ยที่ไมเ่ปน็มะเรง็ (n=60) ผูป้ว่ยทีเ่ปน็มะเรง็ (n=20) 

กลุม่ควบคมุ (n=30) กลุม่ทดลอง (n=30) กลุม่ควบคมุ (n=10) กลุม่ทดลอง (n=10) 

จำนวน (รอ้ยละ) จำนวน (รอ้ยละ) จำนวน (รอ้ยละ) จำนวน (รอ้ยละ) 

โดยรวมX ± SD 
 ระดบัสงู            
 ระดบัปานกลาง  
 ระดบัตำ่          

26.0 ± 21.2 
5 (16.7) 
4 (13.3) 

21 (70.0) 

54.3 ± 18.6 
11 (36.3) 
14 (46.7) 
  5 (16.7) 

27.5 ± 15.8 
2 (20.0) 

0 
8 (80.0) 

44.0 ± 28.3 
5 (50.0) 
1 (10.0) 
4 (40.0) 
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 ระดับความพึงพอใจในการเยี่ยมก่อนผ่าตัดโดย
พยาบาลหอ้งผา่ตดั 40 ราย จากคะแนนเตม็ 3 กลุม่ทดลอง 
มีความพึงพอใจในการเยี่ยมโดยรวม และรวมด้าน
คุณลักษณะของพยาบาลห้องผ่าตัดและด้านข้อมูลที่ได้รับ 
พบมคีวามพงึพอใจอยู่ในระดบัมาก (X = 2.9, SD = 0.1, 
ตามลำดบั) 
 
การอภิปรายผล  
 ผลการศกึษาพบวา่ลกัษณะขอ้มลูพืน้ฐาน ระหวา่งกลุม่
ทดลองและกลุม่ควบคมุ ในผูป้ว่ยที่ไมเ่ปน็มะเรง็และผูป้ว่ย
มะเรง็ มคีวามใกลเ้คยีงกนัในเรือ่ง อาย ุ สถานภาพสมรส 
ระดบัการศกึษา อาชพี รายได ้ สทิธกิารรกัษาพยาบาล ชนดิ
การผา่ตดั เมือ่พจิารณาคา่เฉลีย่บคุลกิภาพดา้นความวติก
กงัวล (ความวติกกงัวลแฝง) ซึง่เปน็ความวติกกงัวลทีเ่ปน็
ลกัษณะของบคุคลคอ่นขา้งคงทีแ่ละไมป่รากฏเปน็พฤตกิรรม
โดยตรง หรอืเปน็ความวติกกงัวลทีซ่อ่นอยูภ่ายในของแตล่ะ
บุคคลและมีอิทธิพลต่อการรับรู้รวมถึงการประเมินสิ่งเร้า
หรอืเพิม่ความรนุแรงของความวติกกงัวลขณะเผชญิ16 พบ
ว่าส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง ทั้งกลุ่มผู้ป่วยที่ไม่เป็น
มะเรง็และเปน็มะเรง็ อาจเปน็ผลเนือ่งจากผูป้ว่ยมกีารรบั
ทราบการวนิจิฉยัโรค แนวทางการรกัษาหรอืการผา่ตดัลว่ง
หนา้ สำหรบัผูป้ว่ยมะเรง็ การผา่ตดัเปน็ความหวงัทีจ่ะทำให้
หาย หรอืบรรเทาความทรมานจากโรค ทำใหเ้กดิการรบัรู้
และปรบัตวัทำใหส้ภาพจติใจยอมรบัความเปน็จรงิมากขึน้7     
 ในการใชเ้ครือ่งมอืในการวดัระดบัความวติกกงัวลทัง้ 
2 ชดุ คอื แบบวดัความวติกกงัวลขณะเผชญิ (state-trait 
anxiety inventory) และมาตรวดัความวติกกงัวล (visual 
analogue scale) กอ่นผา่ตดั พบวา่ผูป้ว่ยที่ไมเ่ปน็มะเรง็ที่
ไดร้บัการเยีย่มเพือ่ใหค้วามรูก้อ่นผา่ตดั มคีวามวติกกงัวลใน
วันทำผ่าตัดน้อยกว่าผู้ป่วยที่ไม่ได้รับการเยี่ยมก่อนผ่าตัด  
อยา่งมนียัสำคญัทางสถติ ิ (p< .05) และพบวา่ผลการเยีย่ม
เพื่อให้ความรู้ก่อนผ่าตัดทำให้ผู้ป่วยทั้งกลุ่มผู้ป่วยที่ไม่เป็น
มะเรง็และเปน็มะเรง็ มคีวามวติกกงัวลลดลงภายหลงัการ
เยีย่มทนัทแีละตอ่เนือ่งจนถงึในวนัเขา้รบัการผา่ตดัอยา่งมี
นยัสำคญัทางสถติ ิ(p< .05) ซึง่สอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของ
ลดาวัลย ์ อาจหาญ9 ซึ่งทำการศึกษาในผู้ป่วยที่ได้รับการ
ผา่ตดัทางหนา้ทอ้ง พบวา่กลุม่ทดลองมคีา่เฉลีย่ความวติก
กังวลหลังการทดลองต่ำกว่ากลุ่มควบคุม (p< .05) และ
สอดคล้องกับผลการศึกษาของ สุภาพร ร่วมเลิศพัฒนา10  

ผูป้ว่ยที่ไดร้บัการผา่ตดัทางศลัยกรรม สตู-ินรเีวช ออรโ์ธปดิกิส ์

พบวา่กลุม่ทดลอง มคีา่เฉลีย่ความวติกกงัวลหลงัการทดลอง
ตำ่กวา่กลุม่ควบคมุ (p> .05) และเมือ่พจิารณาจำนวนและ
รอ้ยละของผูป้ว่ยหลงัการทดลองพบวา่ ในกลุม่ทดลองทัง้ใน
กลุม่ผูป้ว่ยที่ไมเ่ปน็มะเรง็และเปน็มะเรง็พบวา่ จำนวนผูป้ว่ย
ที่มีระดับความวิตกกังวลก่อนการทดลองอยู่ในระดับปาน
กลางถงึสงู หลงัการทดลองจำนวนลดลงไปอยู่ในระดบัตำ่ 
ในขณะกลุม่ควบคมุ บางรายมคีวามวติกกงัวลเพิม่ขึน้ไปอยู่
ในระดับสูง  อธิบายได้ว่าผลการเยี่ยมเพื่อให้ความรู้ก่อน
ผ่าตัด ทำให้ผู้ป่วยได้รับทราบความเป็นจริง เกี่ยวกับ
ขบวนการตา่งๆทีต่อ้งเผชญิในขณะเขา้รบัการผา่ตดั ทำให้
เกิดเข้าใจเกี่ยวกับเหตุการณ์นั้นๆ เกิดแบบแผนความรู ้
ความเขา้ใจ ทำใหเ้กดิความสามารถในการควบคมุปฏกิริยิา
ตอบสนองทางอารมณ ์ เลอืกวธิกีารเผชญิความเครยีดทำให้
สามารถตอบสนองต่อเหตุการณ์ต่างๆได้อย่างเหมาะสม  
มากขึน้ ทำใหผู้ป้ว่ยมคีวามวติกกงัวลในขณะกอ่นเขา้รบัการ
ผา่ตดัลดลง7   
 ในผูป้ว่ยทีเ่ปน็มะเรง็ เมือ่ใชเ้ครือ่งมอืในการวดัระดบั
ความวิตกทั้ง 2 ชุด พบว่าผู้ป่วยที่ได้รับการเยี่ยมเพื่อให้
ความรูก้อ่นผา่ตดั มคีวามวติกกงัวลในขณะกอ่นเขา้รบัการ
ทำผา่ตดันอ้ยกวา่ผูป้ว่ยที่ไม่ไดร้บัการเยีย่มกอ่นผา่ตดั อยา่ง
ไมม่นียัสำคญัทางสถติ ิ (p> .05) และเมือ่พจิารณาความ
วิตกกังวลหลังการทดลองจำแนกตามจำนวนและร้อยละ  
พบวา่ในกลุม่ทดลองบางรายผูป้ว่ยลดความวติกกงัวลไปอยู่
ในระดบัตำ่ ในขณะทีก่ลุม่ควบคมุบางรายระดบัความวติก
กงัวลเพิม่ไปอยู่ในระดบัสงู อธบิายไดว้า่ โรงพยาบาลศริริาช
เปน็โรงพยาบาลระดบัตตยิภมู ิรองรบัผูป้ว่ยทีม่คีวามซบัซอ้น
ในตวัโรคและการเจบ็ปว่ยทีร่นุแรงขึน้ ลกัษณะผูป้ว่ยทีม่ารบั
บรกิารมกัอยู่ในระดบัทีร่นุแรง จากสถติหินว่ยมะเรง็นรเีวช  
โรงพยาบาลศิริราช พ.ศ. 2552 พบว่าจำนวนผู้ป่วยเป็น
มะเรง็ปากมดลกูมากทีส่ดุ มะเรง็รงัไขอ่นัดบัที ่2 รอ้ยละ 70  
ของผูป้ว่ยมะเรง็รงัไขท่ีม่ารบัการรกัษา อยู่ในระยะที ่ 2-4  
ซึง่อตัราการหายของผูป้ว่ยมนีอ้ย ทัง้ๆ ทีก่ารรกัษาพยาบาล
ของโรงพยาบาลศิริราชมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องก็ตาม22  
การผ่าตัดเป็นวิธีการรักษาที่ผู้ป่วยมะเร็งคาดหวังจะทำให้
หายจากโรค ชว่ยบรรเทาอาการทรมานและมวีถิชีวีติทีด่ขีึน้  
แตอ่ยา่งไรกต็ามผูป้ว่ยยงัรูส้กึมคีวามวติกกงัวลเกีย่วกบัการ
ดำเนนิไปของโรคมะเรง็ภายหลงัการผา่ตดั ความเจบ็ปวด  
ความทกุขท์รมานจากโรค นอกจากนีย้งัวติกกงัวลครอบคลมุ
ถงึภาระทีร่บัผดิชอบทางครอบครวั การดแูลบตุร ตลอดจน
ดา้นเศรษฐกจิ การงานและสงัคมทีจ่ะตอ้งเปลีย่นแปลงไป  
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 ทำใหก้ารเยีย่มผูป้ว่ยกอ่นผา่ตดัมผีลชว่ยลดความวติกกงัวล
ไดน้อ้ย  
 ผูป้ว่ยที่ไดร้บัการเยีย่มกอ่นผา่ตดัมคีวามพงึพอใจตอ่
การเยีย่ม คะแนนเฉลีย่อยู่ในระดบัพงึพอใจมาก (X=2.9)  
ทั้งด้านคุณลักษณะและด้านข้อมูลที่ ได้รับ อธิบายได้ว่า  
กลุม่ทดลองที่ไดร้บัการเยีย่มกอ่นผา่ตดั ทำใหผู้ป้ว่ยคุน้เคย
กบัพยาบาลรูส้กึอุน่ใจทีจ่ะไดพ้บผูท้ีจ่ะใหก้ารดแูลตนในระยะ
ผา่ตดัและเกดิความรูส้กึมัน่ใจในการดแูลจากพยาบาลหอ้ง
ผา่ตดั การไดร้บัทราบขอ้มลูตา่งๆเกีย่วกบัการผา่ตดั สถานที ่ 
บุคลากร การปฏิบัติตัวขณะอยู่ในห้องผ่าตัด สภาพหลัง
ผ่าตัดและมีโอกาสระบายความทุกข์หรือความไม่สบายใจ
และสอบถามข้อสงสัย ทำให้ช่วยคลายความวิตกกังวล  
เข้าใจกระบวนการดูแลที่ได้รับในห้องผ่าตัด จึงมีผลทำให ้ 
ผู้ป่วยมีความพึงพอใจต่อการเยี่ยมก่อนผ่าตัดโดยพยาบาล
หอ้งผา่ตดั 
 
ข้อเสนอแนะ
 1. ทางดา้นการปฏบิตักิารพยาบาล ควรสนบัสนนุใหม้ี
การนำแบบแผนการเยีย่มเพือ่ใหค้วามรูก้อ่นผา่ตดั มาใช้ใน
กจิกรรมการพยาบาลผูป้ว่ยกอ่นผา่ตดั ในวนักอ่นทำผา่ตดั   
1 วัน นอกจากช่วยลดความวิตกกังวลของผู้ป่วยได้แล้ว   
ยังก่อเกิดประโยชน์ทางการพยาบาลในด้านสัมพันธภาพ
ระหว่างผู้ป่วยและเจ้าหน้าที ่ ลดโอกาสการฟ้องร้องจาก  
ผูป้ว่ยและญาต ิ
 2. ทางดา้นการศกึษาพยาบาล ควรสอนและปลกูฝงั
นักศึกษาพยาบาลให้เข้าใจและตระหนักในบทบาทของ
พยาบาลห้องผ่าตัด และจัดให้มีการฝึกประสบการณ์การ
เยี่ยมเพื่อให้ความรู้ก่อนผ่าตัดในระยะ 1 วัน ก่อนเข้ารับ  
การผา่ตดั 
 3. ทางดา้นการวจิยั ควรมกีารศกึษาถงึความตอ้งการ
และปัจจัยที่มีผลต่อความวิตกกังวลก่อนผ่าตัด ในผู้ป่วยที่
เปน็มะเรง็ทางนรเีวช 
 
ข้อจำกัดการวิจัย
 ผลการศึกษาในกลุ่มผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งในครั้งนี ้
เนือ่งจากจำนวนกลุม่ตวัอยา่งคอ่นขา้งนอ้ย ไมส่ามารถเปน็
ตวัแทนผูป้ว่ยมะเรง็นรเีวชได ้ เนือ่งจากขัน้ตอนการคำนวณ
จำนวนกลุม่ตวัอยา่ง คำนวณจากสดัสว่นผูป้ว่ยมะเรง็จาก  
ผูป้ว่ยผา่ตดันรเีวชทัง้หมดยอ้นหลงั 1 ป ี
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