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The Effects of Concrete-Objective Information
Program on Pre-Operative Anxiety in Abdominal
Surgery Patients*
Siwaporn Thuchart1, Usavadee Asdornwised, RN, PhD1, Wanpen Pinyopasakul, RN, PhD1,
Auttaporn Trakarnsanga, MD2
Abstract
Purpose: The aim of this study was to study the effects of concrete-objective information
program on preoperative anxiety in abdominal surgery patients.
Design: A quasi-experimental research (two group pre-posttest design).
Methods: The sample consisted of 62 preoperative abdominal surgery patients. They were
divided into two groups, the experimental and control groups. Thirty-one participants were
included in each group. The experimental group was received the concrete-objective information
via video and usual nursing care while the control group was received only usual nursing care. Data
were collected using a demographic data record form and Visual Analog Scale–Anxiety (VAS-A)
assessment form. The patients’ anxiety was assessed before receiving the program and twice after
the program (immediately and on the day of surgery in the waiting room). Data were analyzed
using Mann-Whitney U Test and Wilcoxon Signed-Rank Test statistical package.
Main findings: The results showed that on the day of surgery in the waiting room (posttest 2)
patients who received a concrete–objective information via video had statistically lower mean scores
of anxiety than those who received usual nursing care (p = .017). In addition, the anxiety mean
scores in the experimental group immediately after receiving the program (posttest 1) was
statistically lower than that before receiving the program (p = .001).
Conclusions and recommendations: Concrete-objective information program could reduce
pre-operative anxiety in abdominal surgery patients. This program should be used to decrease the
anxiety level during pre-operative period.
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บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์: เพือ่ ศึกษาผลของโปรแกรมการให้ขอ้ มูลแบบรูปธรรม-ปรนัยในผูป้ ว่ ยผ่าตัดช่องท้องต่อความวิตกกังวล
ก่อนผ่าตัด
รูปแบบการวิจยั : การวิจยั เชิงกึง่ ทดลอง (แบบสองกลุม่ วัดก่อนและหลังการศึกษา)
วิธดี �ำ เนินการวิจยั : กลุม่ ตัวอย่างทัง้ หมด 62 ราย เป็นผูป้ ว่ ยทีม่ ารับการผ่าตัดช่องท้องแบบเปิด แบ่งเป็นกลุม่ ทดลอง
ทีไ่ ด้รบั การพยาบาลตามปกติรว่ มกับการให้ขอ้ มูลแบบรูปธรรม-ปรนัย และกลุม่ ควบคุมทีไ่ ด้รบั การพยาบาลตามปกติ
กลุม่ ละ 31 คน โดยทำ�การศึกษาในกลุม่ ควบคุมก่อน และตามด้วยกลุม่ ทดลอง เครือ่ งมือทีใ่ ช้ประกอบด้วย แบบสอบถาม
ข้อมูลส่วนบุคคล และแบบประเมินความวิตกกังวล Visual Analog Scale–Anxiety (VAS-A) และโปรแกรมการให้ขอ้ มูล
แบบรูปธรรม-ปรนัยในผูป้ ว่ ยผ่าตัดช่องท้องผ่านสือ่ วีดทิ ศั น์   ผูว้ จิ ยั ทำ�การประเมินระดับความวิตกกังวลก่อนและหลัง
ได้รบั ข้อมูล ในวันก่อนการผ่าตัดและในวันผ่าตัดในห้องรอผ่าตัด วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิติ Mann-Whitney U Test
และ Wilcoxon Signed-Rank Test
ผลการวิจัย: กลุ่มทดลองที่ได้รับข้อมูลแบบรูปธรรม-ปรนัยมีคะแนนความวิตกกังวลน้อยกว่ากลุ่มควบคุมอย่าง
มีนยั สำ�คัญทางสถิติ ในวันผ่าตัดในห้องรอผ่าตัด หรือระยะหลังการศึกษาครัง้ ที่ 2 (p = .017) เมือ่ เปรียบเทียบภายใน
กลุม่ ทดลองพบว่า ทันทีภายหลังทีไ่ ด้รบั ข้อมูลแบบรูปธรรม-ปรนัย หรือระยะหลังการศึกษาครัง้ ที่ 1 ผูป้ ว่ ยมีคะแนนความ
วิตกกังวลลดลงกว่าก่อนได้รบั โปรแกรม อย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิติ (p = .001)
สรุปและข้อเสนอแนะ: โปรแกรมการให้ขอ้ มูลแบบรูปธรรม-ปรนัยสามารถลดความวิตกกังวลก่อนผ่าตัดในผูป้ ว่ ย
ผ่าตัดช่องท้อง ดังนัน้ จึงควรนำ�โปรแกรมนีม้ าใช้เพือ่ ลดระดับความวิตกกังวลในระยะก่อนผ่าตัด
คำ�สำ�คัญ: ความวิตกกังวล ข้อมูล การผ่าตัด วีดทิ ศั น์
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ความสำ�คัญของปัญหา
โรคในระบบทางเดินอาหารนั้นเป็นโรคที่พบได้บ่อย
มากโรคหนึง่ โดยเฉพาะโรคมะเร็งซึง่ เป็นทีร่ จู้ กั กันดีวา่ ทำ�ให้
เกิดความผิดปกติในร่างกาย สูญเสียการทำ�หน้าที่ของ
อวัยวะนัน้ ๆ และนำ�ไปสูก่ ารตายในทีส่ ดุ มะเร็งในระบบทาง
เดินอาหารเป็นทีจ่ บั ตามองเพราะเป็นสาเหตุทท่ี �ำ ให้เกิดการ
ตายมากกว่ามะเร็งในอวัยวะอืน่ ๆ อัตราการเกิดมะเร็งใน
ผูป้ ว่ ยใหม่ของเอเชียเริม่ ที่ 3.5 ล้านคนในปี พ.ศ. 2545 และ
จะเพิม่ เป็น 8.1 ล้านคนในปี พ.ศ. 25631 ในประเทศไทย
พบว่า ผู้ป่วยโรคระบบทางเดินอาหารและการติดเชื้อ
ของสำ�ไส้มจี �ำ นวนมากเป็นลำ�ดับที่ 2 และลำ�ดับที่ 4 ของ
ผูป้ ว่ ยใน2 ส่วนโรคมะเร็งในระบบทางเดินอาหารและอวัยวะ
ในช่องท้อง โรคมะเร็งตับพบเป็นลำ�ดับที่ 1 ของมะเร็งใน
เพศชาย และเป็นลำ�ดับที่ 4 ของผูป้ ว่ ยมะเร็งทัง้ สองเพศ
ส่วนมะเร็งลำ�ไส้ใหญ่ถอื เป็นโรคลำ�ดับที่ 3 ของโรคมะเร็ง
ทัง้ หมดทีท่ �ำ ให้คนไทยเสียชีวติ อัตราการเสียชีวติ 6,845
รายต่อปี3
สำ�หรับโรงพยาบาลศิรริ าช สถิตกิ ารรักษาผูป้ ว่ ยด้วย
การผ่าตัดโรคมะเร็งลำ�ไส้ใหญ่และมะเร็งตับ พบมากเป็น
ลำ�ดับที่ 1 และ 4 ในปี พ.ศ. 2556-2558 มีผปู้ ว่ ยทีเ่ ข้ารับ
การผ่าตัดโรคมะเร็งลำ�ไส้ใหญ่จ�ำ นวน 551, 453 และ 350
ราย และผ่าตัดโรคมะเร็งตับ 186, 197 และ 190 ราย ตาม
ลำ�ดับ และจำ�นวนผูป้ ว่ ยทีเ่ ข้ามารับการผ่าตัดอวัยวะต่างๆ
ในช่องท้องแบบผ่าตัดเปิดตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2559-2561 จำ�นวน
720, 697 และ 598 ราย ตามลำ�ดับ4 อัตราการรอดชีวติ
ของผู้ป่วยมะเร็งลำ�ไส้ระยะแรกที่รักษาด้วยการผ่าตัด
ร้อยละ 95 สามารถหายจากโรคได้ และอัตราการรอดชีวติ
ทีร่ ะยะเวลา 5 ปีของผูป้ ว่ ยมะเร็งตับทีส่ ามารถตัดก้อนได้
ทั้งหมด พบได้ร้อยละ 27-64 ในประเทศทางตะวันตก
ในยุโรป และอเมริกา ส่วนในประเทศทางเอเชียพบร้อยละ
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21-495 ดังนัน้ จะเห็นได้วา่ การรักษาโดยการผ่าตัดยังเป็น
วิธกี ารรักษาทีจ่ �ำ เป็น และมีความสำ�คัญต่อผูป้ ว่ ยให้มโี อกาส
ในการรักษาให้หายขาด หรือยืดอายุในการรอดชีวติ ต่อไป
การผ่าตัดช่องท้องเป็นการทำ�ผ่าตัดใหญ่ทม่ี คี วามเสีย่ ง
สูง อาจต้องมีการตัดอวัยวะสำ�คัญออกไปและ/หรือทำ�
การผ่าตัดเพือ่ แก้ไขเพือ่ ให้อวัยวะนัน้ คงทำ�หน้าทีไ่ ด้ มีผลต่อ
การเปลีย่ นแปลงของอวัยวะบางส่วนในร่างกาย จากการที่
ต้องใช้ระยะเวลาในการทำ�ผ่าตัดนาน อาจมีการสูญเสีย
โลหิ ต หลั ง ผ่ า ตั ด อาจเกิ ด ภาวะแทรกซ้ อ นได้ 6 เช่ น
การติดเชื้อที่แผลผ่าตัดในการผ่าตัดลำ�ไส้ พบได้ร้อยละ
15-20 ถ้ามีการอักเสบรุนแรงหรือถ้าลุกลามจนกระทั่งมี
อาการช่องท้องอักเสบ (peritonitis) มีอตั ราการติดเชือ้ แผล
ผ่าตัดได้ถึงร้อยละ 357ภาวะแทรกซ้อนจากการได้รับยา
ระงับความรูส้ กึ ชนิดทัว่ ร่างกาย ได้แก่ หัวใจเต้นผิดจังหวะ
(cardiac arrhythmia) ภาวะขาดออกซิเจน (hypoxia)
การระบายอากาศไม่เพียงพอ (hypoventilation) และ
ความดันโลหิตตํา่ (hypotension)8 ซึง่ มีผลต่อการทำ�งาน
ของระบบต่างๆ ได้แก่ ระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบ
การหายใจ ระบบประสาท ระบบไต ความสมดุลของ
อิเลคโตรไลท์ ระบบทางเดินอาหารและต่อมไร้ท่อ และ
การผ่าตัดยังเป็นระยะวิกฤติทางด้านจิตใจ ที่ทำ�ให้ผ้ปู ่วย
ต้องเผชิญกับความเครียดและมีความวิตกกังวลสูง8
การผ่าตัดจึงถือว่าเป็นภาวะคุกคามทัง้ ต่อร่างกายและ
จิตใจ ผูป้ ว่ ยผูใ้ หญ่ทเ่ี ข้ารับการผ่าตัดมักจะมีความวิตกกังวล
ในระหว่างรอผ่าตัดถึงร้อยละ 11-809 เมือ่ ผูป้ ว่ ยเกิดความ
วิตกกังวลในระดับสูงจะเป็นสาเหตุให้มคี วามผิดปกติของ
ระบบไหลเวียนโลหิต ผลกระทบของความวิตกกังวลใน
ระยะผ่าตัดทำ�ให้ตอ้ งใช้ยาในการดมยาสลบเพิม่ ขึน้ ในระยะ
หลังผ่าตัดทำ�ให้มคี วามต้องการยาแก้ปวด และยังอาจเป็น
สาเหตุให้อยูโ่ รงพยาบาลนานขึน้ ด้วย10 ความไม่รขู้ อ้ มูลหรือ
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เหตุการณ์ทค่ี กุ คามเป็นสาเหตุส�ำ คัญทีส่ ดุ ทีท่ �ำ ให้เกิดความ
วิตกกังวลก่อนการผ่าตัด รองลงมาได้แก่ กลัวการเสียชีวติ
กลัวการดมยาสลบ ไม่ม่นั ใจในความชำ�นาญของแพทย์
ผ่าตัด การสูญเสียภาพลักษณ์และสูญเสียสมรรถภาพทาง
เพศ การอยูอ่ ย่างโดดเดีย่ ว การต้องพึง่ พาผูอ้ น่ื หลังผ่าตัด
การขาดความเป็นส่วนตัว การเกิดภาวะแทรกซ้อนหลัง
ผ่าตัด การสูญเสียรายได้จากการนอนโรงพยาบาล อาการ
ปวดแผลและความไม่สุขสบายหลังผ่าตัด เป็นต้น11 ซึ่ง
การให้ข้อมูลเป็นรายบุคคลนั้นเป็นสิ่งหนึ่งที่ให้เพิ่มเติม
แก่ผปู้ ว่ ยได้12 การให้ขอ้ มูลแบบรูปธรรม-ปรนัย (concreteobjective information) ตามกรอบทฤษฎี
การควบคุมตนเอง (self-regulation theory)13 ซึง่ มีการ
พั ฒ นาแนวทางการให้ ข้อ มู ล ผู้ป่ว ยที่บ อกถึ ง ลั ก ษณะ
รูปธรรม–ปรนัย ทีม่ ลี �ำ ดับขัน้ ตอนของสถานการณ์ ลักษณะ
สิง่ แวดล้อมทีเ่ ป็นสาเหตุให้เกิดอาการ การรับรูท้ างประสาท
สัมผัสและสถานการณ์ตา่ งๆ ร่วมด้วยลักษณะการให้ขอ้ มูล
ดังกล่าวมีการนำ�ไปใช้การศึกษาวิจัยมากมายทั้งในผู้ป่วย
เด็กและผูใ้ หญ่ โดยทำ�ให้คาดการณ์สถานการณ์ทจ่ี ะต้อง
เผชิญได้ ลดความคลุมเครือ ทำ�ให้ลดความวิตกกังวล
โดยเฉพาะในผูป้ ว่ ยทีไ่ ด้รบั หัตถการต่างๆ การให้ขอ้ มูลแบบ
รูปธรรม-ปรนัยก่อนผ่าตัด ทำ�ให้ความวิตกกังวลลดลง และ
ความต้องการยาคลายกังวลและยาแก้ปวดลดลงด้วย14-15
การประเมินความวิตกกังวลมีความสำ�คัญสำ�หรับการดูแล
ผูป้ ว่ ยทีไ่ ด้รบั หัตถการ เพือ่ ทีจ่ ะสามารถช่วยเหลือให้ผปู้ ว่ ย
ลดความวิตกกังวลลง
จากการทบทวนวรรณกรรม การศึกษาถึงการให้ขอ้ มูล
แบบรูปธรรม-ปรนัย เมือ่ ผูป้ ว่ ยได้รบั ข้อมูลแบบรูปธรรมปรนัยเกี่ยวกับความรู้สึกประสาทสัมผัส ลักษณะสภาพ
สิ่งแวดล้อมและบุคคล จะทำ�ให้ผู้ป่วยสร้างแบบแผน
ความคิดความเข้าใจ (schema) ไว้ในความทรงจำ�และเมือ่

ผูป้ ว่ ยได้เผชิญกับสถานการณ์จริงในห้องผ่าตัดจะสามารถ
คาดการณ์ได้วา่ จะมีอะไรเกิดขึน้ กับตนเองบ้างในขัน้ ตอน
ต่ อ ไป ลั ก ษณะแบบรู ป ธรรม-ปรนั ย จะปรากฏชั ด ขึ้น
ในความทรงจำ�  ผูป้ ว่ ยจะมุง่ ให้ความสนใจกับลักษณะของ
รูปธรรม-ปรนัย (concrete-objective features) ของ
เหตุการณ์ ทำ�ให้ผปู้ ว่ ยเผชิญความวิตกกังวลทีเ่ น้นการแก้ไข
ปัญหา (problem solving) ทำ�ให้มกี ารตอบสนองทางด้าน
หน้าที่ (regulation of functional response) เพิ่ม
มากขึน้ และถ้าสถานการณ์ตรงกับภาพความคิดความเข้าใจ
จะทำ�ให้สามารถปรับตัวต่อสถานการณ์ได้13 ในการศึกษา
วิจยั ส่วนใหญ่จงึ มักจะศึกษาการลดความวิตกกังวลด้วยการ
ให้ขอ้ มูลแบบรูปธรรม-ปรนัยในสถานการณ์ การได้รบั การ
ตรวจหรือการทำ�หัตถการ เช่น การศึกษาของ อลงกรณ์
อักษรศรี และคณะ16 พบว่าการให้ข้อมูลแบบรูปธรรมปรนัยทำ�ให้บดิ ามารดาทีม่ บี ตุ รทีเ่ ข้ารักษาในหอผูป้ ว่ ยวิกฤติ
มีความวิตกกังวลลดลงกว่ากลุม่ ควบคุม และมีการศึกษา
ของ ธนาวรรณ ศรีกลุ วงศ์ และศิรพิ นั ธุ์ สาสัตย์17 ศึกษาผล
ของการให้ขอ้ มูลแบบรูปธรรม-ปรนัย ร่วมกับการให้ขอ้ มูล
ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ต่อความวิตกกังวลก่อนผ่าตัดของ
ผูป้ ว่ ยผ่าตัดต้อกระจกวัยผูใ้ หญ่พบว่า กลุม่ ทดลองทีไ่ ด้รบั
ข้อมูลแบบรูปธรรม-ปรนัย ร่วมกับการให้ข้อมูลผ่านสื่อ
สังคมออนไลน์หลังทดลองมีระดับความวิตกกังวลตา่ํ กว่า
กลุม่ ทีไ่ ด้รบั การพยาบาลตามปกติอย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิติ
ทีร่ ะดับ .01
นอกจากนัน้ การให้ขอ้ มูลโดยใช้วดี ทิ ศั น์เป็นสือ่ เป็นอีก
สิง่ หนึง่ ทีม่ ผี นู้ ยิ มใช้กนั อย่างแพร่หลาย เนือ่ งจากสามารถสือ่
ได้ทง้ั ภาพและเสียงในเวลาเดียวกัน มีการเคลือ่ นไหวซึง่ จะ
ส่งผลให้มกี ารเรียนรูม้ ากขึน้ มีการศึกษาของ West, Bittner
และ Ortiz18 เปรียบเทียบผลการใช้วดี ทิ ศั น์ในการให้ขอ้ มูล
เรือ่ งการให้ยาระงับความรูส้ กึ ในผูป้ ว่ ยทีพ่ ดู ภาษาสเปนต่อ
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ความวิตกกังวล ความรูแ้ ละความพึงพอใจ พบว่ากลุม่ ทีไ่ ด้
รับข้อมูลโดยใช้วีดิทัศน์ มีระดับความวิตกกังวลน้อยกว่า
และมีความพึงพอใจมากกว่ากลุม่ ทีไ่ ม่ได้ใช้วดี ทิ ศั น์อย่างมี
นัยสำ�คัญทางสถิต  
ิ (p < .05) ดังนัน้ การใช้วดี ทิ ศั น์เป็น
เครื่องมือหนึ่งที่ใช้ในการให้ข้อมูล ทำ�ให้การสื่อสารมี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นและคุ้มค่า ใช้งานง่าย เนื่องจาก
สามารถใช้ผา่ นเครือ่ งมือสือ่ สารต่างๆ ได้ มีประโยชน์ตอ่
ผูป้ ว่ ยทีจ่ ะได้รบั ข้อมูลครบถ้วน คงทีแ่ ละไม่คลาดเคลือ่ น
และลดความวิตกกังวลลงได้ ตลอดจนการใช้โปรแกรมการ
ให้ข้อมูลแบบรูปธรรม-ปรนัย ผ่านสื่อวีดิทัศน์ ซึ่งเป็น
โปรแกรมทีพ่ ฒ
ั นาแนวทางการให้ขอ้ มูลผูป้ ว่ ยทีน่ �ำ มาศึกษา
วิจยั ในกลุม่ ต่างๆ  ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงสนใจทีจ่ ะศึกษาวิธกี ารลด
ความวิตกกังวลในกลุม่ ผูป้ ว่ ยผ่าตัดช่องท้อง โดยให้ขอ้ มูล
แบบรูปธรรม–ปรนัย จากกรอบแนวคิดทฤษฎีการควบคุม
ตนเอง (self-regulation theory)13 โดยใช้ผา่ นสือ่ วีดทิ ศั น์
ในการให้ขอ้ มูล
วัตถุประสงค์ของการวิจยั
เพือ่ ศึกษาผลของโปรแกรมการให้ขอ้ มูลแบบรูปธรรมปรนัย ในผูป้ ว่ ยผ่าตัดช่องท้องต่อความวิตกกังวลก่อนผ่าตัด
สมมติฐานการวิจยั
1. ผูป้ ว่ ยทีไ่ ด้รบั การผ่าตัดช่องท้องในกลุม่ ทีไ่ ด้รบั ข้อมูล
แบบรู ป ธรรม-ปรนั ย ร่ ว มกั บ การพยาบาลตามปกติ
มี ค ะแนนความวิ ต กกั ง วลน้ อ ยกว่ า ผู้ป่ว ยกลุ่ม ที่ไ ด้ รับ
การพยาบาลตามปกติเพียงอย่างเดียว
2. ผูป้ ว่ ยทีไ่ ด้รบั การผ่าตัดช่องท้องหลังจากได้รบั ข้อมูล
แบบรู ป ธรรม-ปรนั ย ร่ ว มกั บ การพยาบาลตามปกติ
มีคะแนนความวิตกกังวลน้อยกว่าก่อนการศึกษา
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วิธดี �ำ เนินการวิจยั
การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง (quasiexperimental research) แบบสองกลุ่มวัดก่อนและ
หลังการทดลอง ( two-group pretest-posttest design)
ประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาในครั้งนี้ คือ ผู้ป่วยอายุ
ตั้ง แต่ 18 ปี ข้ึน ไป ทั้ง เพศหญิ ง และเพศชายที่ม ารั บ
การผ่าตัดช่องท้อง ในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแห่งหนึง่
โดยศึกษาในหอผู้ป่วยศัลยกรรมทั้งชายและหญิง และ
ห้องพักรอดูอาการก่อนและหลังผ่าตัด โดยเกณฑ์การ
คัดเข้าของกลุ่มตัวอย่างต้องเป็นผู้ป่วยที่มารับการผ่าตัด
ช่องท้องแบบเปิดเป็นครั้งแรก เป็นผู้ป่วยที่ได้รับการ
วางแผนผ่าตัดล่วงหน้า มีการรับรู้ ความเข้าใจ และสามารถ
สือ่ สารได้ปกติ เกณฑ์การคัดออก เป็นผูป้ ว่ ยทีม่ ขี อ้ จำ�กัดใน
การมองเห็นและการได้ยนิ หรือได้รบั ยาคลายกังวลก่อนมา
ห้องผ่าตัด หรือเป็นผูป้ ว่ ยวิกฤติทต่ี อ้ งใช้เครือ่ งช่วยหายใจ
การกำ�หนดขนาดกลุม่ ตัวอย่าง
ขนาดของกลุม่ ตัวอย่างของการศึกษาในครัง้ นี้ คำ�นวณ
โดยอ้างอิงจากงานของ Lin และ Wang19 โดยกำ�หนด
อำ�นาจการทดสอบที่ .80 กำ�หนดระดับนัยสำ�คัญ α = .05
และ ค่าเฉลีย่ ความวิตกกังวลในกลุม่ ทดลอง เท่ากับ 3.03
(SD 2.46) และค่าเฉลีย่ ในกลุม่ ควบคุม เท่ากับ 4.67 (SD
2.53) โดยใช้การคำ�นวณขนาดกลุม่ ตัวอย่างจากโปรแกรม
G*Power version 3.1.9.2 กำ�หนดให้กลุ่มตัวอย่าง
กลุม่ ละ 31 ราย รวมเป็นกลุม่ ตัวอย่างทัง้ หมด 62 ราย
เครือ่ งมือการวิจยั
1. เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบ
ด้วย
1.1 แบบบันทึกข้อมูลส่วนบุคคลของผูป้ ว่ ย ได้แก่
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อายุ เพศ สถานภาพสมรส ศาสนา การศึกษา อาชีพ
รายได้ สิทธิการรักษาพยาบาล การได้รบั ข้อมูลก่อนผ่าตัด
และโรคร่วม
1.2 แบบมาตรวัดความวิตกกังวล (Visual Analog
Scale-Anxiety: VAS-A) เป็นการวัดแบบให้คะแนน20
โดยผู้เข้าร่วมวิจัยให้คะแนนความวิตกกังวลของตนเอง
ตัง้ แต่กอ่ นเริม่ ดูวดิ โี อและหลังดูวดิ โี อ และก่อนเข้าห้องผ่าตัด
ลักษณะของเครือ่ งมือจะเป็นเส้นตรงแนวขวางความยาว
100 มิลลิเมตร ความวิตกกังวลมีคา่ ตัง้ แต่ 0 ถึง 100 คะแนน
(1 มิลลิเมตรเท่ากับ 1 คะแนน) โดยปลายซ้ายสุด ซึง่ มีคา่
0 คะแนนขอบด้านซ้ายมีขอ้ ความว่า ไม่มคี วามวิตกกังวล
เลย ส่วนปลายด้านขวาสุด ซึง่ มีคา่ 100 คะแนน ขอบด้าน
ขวามีขอ้ ความว่า มีความวิตกกังวลมากทีส่ ดุ
0 คะแนน
         100 คะแนน
(ไม่มคี วามวิตกกังวล)
(วิตกกังวลมากทีส่ ดุ )
1.3 เครื่อ งมื อ ที่ใช้ ใ นการทดลอง คื อ วี ดิทัศ น์
เป็นข้อมูลแบบรูปธรรม-ปรนัยทีส่ ร้างขึน้ โดยใช้กรอบทฤษฎี
การควบคุมตนเอง ผูว้ จิ ยั พัฒนาเครือ่ งมือนีโ้ ดยเนือ้ หาเป็น
ลักษณะการบรรยายโดยผูป้ ว่ ยทีม่ ปี ระสบการณ์การเข้ารับ
การผ่าตัด มีภาพ สถานที่ บุคคล และสิง่ แวดล้อม รวมทัง้
ลำ�ดับขั้นตอนและวิธีการต่างๆ ซึ่งเป็นข้อมูลจริงที่ผ้ปู ่วย
ได้ พ บเจอขณะเข้ า รั บ การผ่ า ตั ด จนกระทั่ ง เสร็ จ สิ้ น
กระบวนการผ่าตัด รวมทัง้ ความรูส้ กึ กลัวและวิตกกังวลที่
ผูป้ ว่ ยรูส้ กึ และวิธกี ารทีใ่ ช้ในการเผชิญความรูส้ กึ วิตกกังวล
นัน้ และเมือ่ มาพักฟืน้ หลังผ่าตัดในห้องพักฟืน้ มีอาการและ
ความรูส้ กึ อย่างไร ได้รบั การพยาบาลอย่างไรบ้าง ความยาว
ของเนือ้ หาประมาณ 20 นาที  
เครื่องมือได้ผ่านการตรวจสอบความเหมาะสมจาก
ผูท้ รงคุณวุฒจิ �ำ นวน 3 ท่าน จากนัน้ ได้น�ำ วีดทิ ศั น์ทป่ี รับปรุง

แก้ไขตามคำ�แนะนำ�แล้ว ซึง่ ได้แก้ไขให้มคี �ำ บรรยายใต้ภาพ
เพิม่ เติม เพือ่ ความชัดเจนของเนือ้ หาแล้วจึงนำ�ไปทดลองใช้
ในผู้ป่วยผ่าตัดช่องท้องจำ�นวน 10 ราย เพื่อทดสอบ
ความเข้าใจในภาษาทีใ่ ช้ในวีดทิ ศั น์หลังจากนำ�ไปทดลองใช้
ในผูป้ ว่ ยผ่าตัดช่องท้อง 10 รายไม่มปี ระเด็นปัญหาอะไร
ทีต่ อ้ งแก้ไขเพิม่ เติม
การพิทกั ษ์สทิ ธิก์ ลุม่ ตัวอย่าง
การวิจยั ครัง้ นีไ้ ด้รบั การพิจารณาและการรับรองจาก
คณะกรรมการจริ ย ธรรมการวิ จั ย ในคนของคณะ
แพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล (COA.
No. Si024/2016) รหัสโครงการ 403/2558 (EC1)
เพื่อเป็นการไม่ให้มีการระบุตัวตน และเป็นการรักษา
ความลับของผู้ป่วย ผู้วิจัยได้ทำ�แบบบันทึกข้อมูล (case
record form) เพือ่ ใช้ในการรวบรวมข้อมูลจากแฟ้มบันทึก
ข้อมูล โดยไม่มกี ารระบุชอ่ื นามสกุล
วิธเี ก็บรวบรวมข้อมูล
1. ดำ�เนินการขออนุญาตและผ่านการรับรองจาก
คณะกรรมการจริยธรรมวิจยั ในคนของคณะแพทยศาสตร์
ศิรริ าชพยาบาลก่อนเก็บรวบรวมข้อมูล
2. ผู้วิจัย ทำ � การคั ด เลื อ กกลุ่ม ตั ว อย่ า งตามเกณฑ์
คุณสมบัตกิ ารคัดเข้าของกลุม่ ตัวอย่าง และถามความสมัคร
ใจในการเข้าร่วมโครงการวิจยั เมือ่ ผูป้ ว่ ยยินดีเข้าร่วมผูว้ จิ ยั
จึงเข้าพบผูป้ ว่ ยเพือ่ ชีแ้ จงวัตถุประสงค์ของการศึกษา และ
แจ้งสิทธิ์ของผู้ป่วยในการตัดสินใจเข้าร่วมหรือไม่เข้าร่วม
โครงการวิจยั หลังจากรับฟังคำ�ชีแ้ จงและตัดสินใจเข้าร่วม
ให้ผู้ป่วยลงนามในหนังสือแสดงเจตนายินยอมเข้าร่วม
การวิจยั
3. ผูว้ จิ ยั เริม่ เก็บรวบรวมข้อมูลในกลุม่ ควบคุมให้ครบ
ตามกำ�หนด แล้วจึงเก็บในกลุม่ ทดลอง โดยกลุม่ ควบคุมได้
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รับการสัมภาษณ์จากผูว้ จิ ยั เกีย่ วกับข้อมูลส่วนบุคคล และ
ตอบคำ�ถามเกีย่ วกับความวิตกกังวล และได้รบั การดูแลตาม
ปกติจากพยาบาลประจำ�หอผูป้ ว่ ย และประเมินความวิตก
กังวลซํา้ อีกครัง้ ในเย็นก่อนวันผ่าตัดทีห่ อผูป้ ว่ ย (ครัง้ ที่ 1)
และประเมินซํ้าอีกครั้งในวันผ่าตัดที่ห้องรอดูอาการก่อน
ผ่าตัด (ครัง้ ที่ 2)
4. กลุม่ ทดลองได้รบั การสัมภาษณ์จากผูว้ จิ ยั เกีย่ วกับ
ข้อมูลส่วนบุคคล เช่นเดียวกับกลุม่ ควบคุม และตอบคำ�ถาม
เกี่ยวกับความวิตกกังวล และได้รับการดูวีดิทัศน์การให้
ข้อมูลแบบรูปธรรม-ปรนัย ประมาณ 20 นาที ภายหลังจาก
ที่ผ้ปู ่วยได้รับข้อมูลผ่านวีดิทัศน์แล้ว จะทำ�การประเมิน
ความวิตกกังวลทันที (ครั้งที่ 1) และประเมินซ้าํ อีกครั้ง
ในวันผ่าตัดทีห่ อ้ งรอดูอาการก่อนผ่าตัด (ครัง้ ที่ 2)
การวิเคราะห์ขอ้ มูล
ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำ�เร็จรูป หาค่าความถี่
จำ�นวน และร้อยละของข้อมูลส่วนบุคคล ทดสอบการ
แจกแจงข้อมูลด้วยสถิติ Kolmogorov-Smirnov Test และ
เปรียบเทียบคะแนนความวิตกกังวลระหว่างกลุ่มทดลอง
และกลุม่ ควบคุมโดยใช้สถิติ Mann-Whitney U Test และ
เปรียบเทียบคะแนนความวิตกกังวลก่อนและหลังได้รับ
ข้อมูลแบบรูปธรรม-ปรนัยใช้สถิติ Wilcoxon Signed-Rank
Test
ผลการวิจยั
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล
กลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุม จำ�นวนกลุม่ ละ 31 ราย
กลุ่มทดลองส่วนใหญ่เป็นเพศชายร้อยละ 61.3 อายุ
มากกว่า 55 ปีรอ้ ยละ 58.1 อายุนอ้ ยกว่า 55 ปีรอ้ ยละ 41.9
สถานภาพสมรสคูร่ อ้ ยละ 67.7 นับถือศาสนาพุทธร้อยละ
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93.6 การศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีร้อยละ 35.5
รองลงมา คือ ระดับประถมศึกษาร้อยละ 32.3 อาชีพรับจ้าง
หรือพนักงานบริษัทร้อยละ 29.0 และรองลงมา คือ
เกษียณอายุราชการร้อยละ 25.8 มีรายได้ต่อเดือนอยู่
ระหว่าง 10,001-30,000 บาทร้อยละ 32.3 และใช้สทิ ธิ
การรักษาพยาบาลข้าราชการและหรือรัฐวิสาหกิจร้อยละ
38.6 มีประวัตโิ รคร่วมร้อยละ 67.7 และมีประสบการณ์
การได้รับข้อมูลก่อนผ่าตัดร้อยละ 71 มีผ้ดู ูแลเมื่อมารับ
การผ่าตัดครัง้ นีร้ อ้ ยละ 83.9 ส่วนใหญ่ได้รบั การวินจิ ฉัยว่า
เป็นเนื้องอกทางเดินอาหารส่วนล่างร้อยละ 45.2 และ
การผ่าตัดที่ได้รับ คือ การผ่าตัดทางเดินอาหารส่วนล่าง
ร้อยละ 45.2
กลุม่ ควบคุมส่วนใหญ่เป็นเพศชายร้อยละ 64.5 อายุ
มากกว่า 55 ปีรอ้ ยละ 41.9 อายุนอ้ ยกว่า 55 ปีรอ้ ยละ 58.1
สถานภาพสมรสคูร่ อ้ ยละ 71 ทัง้ หมดนับถือศาสนาพุทธ
การศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีร้อยละ 38.7 อาชีพ
ส่วนใหญ่ คือ รับจ้างหรือพนักงานบริษัทร้อยละ 32.3
รองลงมา คือ เกษียณอายุราชการร้อยละ 25.8 ส่วนใหญ่
มีรายได้ตอ่ เดือนอยูร่ ะหว่าง 10,001-30,000 บาทร้อยละ
35.4 และใช้สทิ ธิการรักษาพยาบาลข้าราชการและ/หรือ
รัฐวิสาหกิจร้อยละ 35.5 มีประวัตโิ รคร่วมร้อยละ 41.9 และ
มีประสบการณ์การได้รับข้อมูลก่อนผ่าตัดร้อยละ 54.8
มีผดู้ แู ลเมือ่ มารับการผ่าตัดครัง้ นีร้ อ้ ยละ 96.8 ส่วนใหญ่
ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นเนื้องอกทางเดินอาหารส่วนล่าง
และเนือ้ งอกในระบบตับ ทางเดินน้�ำ ดีและตับอ่อนเท่ากัน
ร้อยละ 32.25 และการผ่าตัดส่วนใหญ่ทไ่ี ด้รบั คือ การผ่าตัด
ระบบตับ ทางเดินนํา้ ดีและตับอ่อนร้อยละ 35.25 เท่ากับ
การผ่าตัดระบบทางเดินอาหารส่วนล่าง
เมื่อทำ�การเปรียบเทียบข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่ม
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ตัวอย่างทัง้ 2 กลุม่ พบว่า ไม่มคี วามแตกต่างกันทีน่ ยั สำ�คัญ
.05
ส่วนที่ 2 ระดับความวิตกกังวล
ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบคะแนนความวิตกกังวล
ก่อนการศึกษาระหว่างกลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุม พบว่า
ก่อนการศึกษาคะแนนความวิตกกังวลของทัง้ สองกลุม่ ไม่มี
ความแตกต่างกันทีน่ ยั สำ�คัญ .05 (ตารางที่ 1)
คะแนนความวิ ต กกั ง วลในระยะหลั ง การศึ ก ษา
ครัง้ ที่ 1 (ทันทีหลังได้รบั โปรแกรม) ระหว่างกลุม่ ทดลอง
และกลุม่ ควบคุม พบว่าไม่มคี วามแตกต่างกันทีน่ ยั สำ�คัญ
.05 (p > .05) แต่ในระยะหลังการศึกษาครัง้ ที่ 2 (ในวัน

ผ่าตัด) ผลการวิเคราะห์พบว่า กลุม่ ทดลองทีไ่ ด้รบั ข้อมูล
แบบรูปธรรม-ปรนัย มีคะแนนความวิตกกังวล (mean rank
= 26.09) น้อยกว่ากลุม่ ควบคุม (mean rank = 36.90)
อย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิติ (p = .017)
สรุปได้ว่า สมมุติฐานการวิจัยข้อแรก ได้รับการ
สนับสนุนบางส่วน กล่าวคือ ในวันทีไ่ ด้รบั การผ่าตัดขณะอยู่
ในห้องรอผ่าตัด ผูป้ ว่ ยทีไ่ ด้รบั โปรแกรมการให้ขอ้ มูลแบบ
รูปธรรม-ปรนัย มีความวิตกกังวลน้อยกว่ากลุม่ ทีไ่ ม่ได้รบั
โปรแกรม แต่ความวิตกกังวลในวันก่อนการศึกษาและ
ทันทีหลังการศึกษาทดลอง ของทั้งสองกลุ่มไม่มีความ
แตกต่างกัน

ตารางที่ 1 เปรียบเทียบค่าเฉลีย่ คะแนนความวิตกกังวลระหว่างกลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุม
คะแนนเฉลีย่
กลุม่ ทดลอง (n = 31)
ความวิตกกังวล Mean Rank Sum of Ranks
ก่อนการศึกษา
   33.51
1039.0
หลังการศึกษาครัง้ ที่ 1    27.66
  857.5
หลังการศึกษาครัง้ ที่ 2    26.09
  809.0

กลุม่ ควบคุม (n = 31)
Z p-value
Mean Rank Sum of Ranks
  -.891 .373
29.48
  914.0
-1.690 .091
35.33
1095.5
-2.369 .017
36.90
1144.0

เมื่อเปรียบเทียบภายในกลุ่มทดลอง พบว่าคะแนน
ความวิตกกังวลในระยะหลังการศึกษาครัง้ ที่ 1 (ทันทีหลัง
ได้รบั โปรแกรม) น้อยกว่าก่อนการศึกษาอย่างมีนยั สำ�คัญ
ทางสถิติ (p = .001) ดังแสดงในตารางที่ 2 อย่างไรก็ตาม
คะแนนความวิตกกังวลในระยะหลังการศึกษาครัง้ ที่ 1 (ทันที
หลั ง ได้ รั บ โปรแกรม) และในระยะหลั ง การศึ ก ษา
ครัง้ ที่ 2 (ในวันผ่าตัด) ไม่มคี วามแตกต่างกัน (p > .05)

ดังแสดงในตารางที่ 3
สรุ ป ได้ ว่า สมมุ ติฐ านการวิ จัย ข้ อ สองได้ รับ การ
สนับสนุนบางส่วน กล่าวคือโปรแกรมการให้ข้อมูลแบบ
รูปธรรม-ปรนัยสามารถลดความวิตกกังวลของผูป้ ว่ ยทันที
หลังได้รบั โปรแกรม แต่ความวิตกกังวลของผูป้ ว่ ยในระยะ
ทันทีหลังได้รับโปรแกรมกับในวันผ่าตัด ไม่ได้มีความ
แตกต่างกัน
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ตารางที่ 2 เปรียบเทียบผลต่างคะแนนความวิตกกังวลของผูป้ ว่ ยภายในกลุม่ ในระยะก่อนและหลังการศึกษาครัง้ ที่ 1
กลุม่ ตัวอย่าง
กลุม่ ทดลอง (n = 31)
กลุม่ ควบคุม (n = 31)

คะแนนความวิตกกังวล
หลังการศึกษาครัง้ ที่ 1
ก่อนการศึกษา
Z p-value
X
SD Mdn IQR
X
SD Mdn IQR		
41.93 19.39 40 20
32.09 18.87 30 30 -3.236 .001
35.32 26.67 40 45
42.41 26.16 50 40 -1.950 .051

ผลการศึกษามีประเด็นทีน่ า่ สนใจสำ�หรับกลุม่ ควบคุม มีความวิตกกังวลมากขึ้นอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ (p =
เมื่อทดสอบคะแนนความวิตกกังวลภายในกลุ่มควบคุม .013) ดังแสดงในตารางที่ 3
ในระยะหลังการศึกษาครัง้ ที่ 1 และครัง้ ที่ 2 พบว่า ผูป้ ว่ ย
ตารางที่ 3 เปรียบเทียบผลต่างคะแนนความวิตกกังวลของผูป้ ว่ ยภายในกลุม่ ในระยะหลังการศึกษาครัง้ ที่ 1 และครัง้ ที่ 2
กลุม่ ตัวอย่าง
กลุม่ ทดลอง (n = 31)
กลุม่ ควบคุม (n = 31)

คะแนนความวิตกกังวล
หลังการศึกษาครัง้ ที่ 2
หลังการศึกษาครัง้ ที่ 1
Z p-value
X
SD Mdn IQR
X
SD Mdn IQR		
32.09 18.87 30 30
34.19 22.21 30 25   -.565 .572
42.41 26.16 50 40
49.67 28.10 50 45 -2.486 .013

ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบคะแนนความวิตกกังวล อย่างไม่มีนัยสำ�คัญทางสถิติ (p > .05) ในขณะที่กลุ่ม
ก่อนการศึกษา และหลังการศึกษาครัง้ ที่ 2 (ตารางที่ 4) ควบคุมคะแนนความวิตกกังวลมากกว่าก่อนการศึกษา
พบว่า ภายในกลุม่ ทดลอง คะแนนความวิตกกังวลลดลง อย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิติ (p = .001)
ตารางที่ 4 เปรียบเทียบผลต่างของคะแนนความวิตกกังวลของผู้ป่วยก่อนการศึกษาและในวันผ่าตัดที่ห้องรอผ่าตัด
(หลังการศึกษาครัง้ ที่ 2)  
กลุม่ ตัวอย่าง
กลุม่ ทดลอง (n = 31)
กลุม่ ควบคุม (n = 31)

คะแนนความวิตกกังวล
หลังการศึกษาครัง้ ที่ 2
ก่อนการศึกษา
Z p-value
X
SD Mdn IQR
X
SD Mdn IQR		
41.93 19.39 40 20
34.19 22.21 30 25 -1.921 .055
35.32 26.67 40 45
49.67 28.10 50 45 -3.345 .001
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การอภิปรายผล
ผลของการศึกษาครัง้ นีส้ นับสนุนสมมติฐานบางส่วน
โดยระดับความวิตกกังวลของกลุ่มทดลองน้อยกว่ากลุ่ม
ควบคุมในระยะหลังการศึกษาครัง้ ที่ 2 ในวันผ่าตัดทีห่ อ้ ง
รอผ่าตัด เนือ่ งจากการให้การพยาบาลตามปกติรว่ มกับการ
ให้ขอ้ มูลแบบรูปธรรม-ปรนัยทำ�ให้ระดับความวิตกกังวลลด
ลง เป็นผลจากการควบคุมตนเองในลักษณะการตอบสนอง
ต่อด้านหน้าทีท่ ต่ี อ้ งเผชิญต่อการผ่าตัด ทีไ่ ด้รบั ข้อมูลมาก่อน
มีผลทำ�ให้การตอบสนองด้านอารมณ์ลดลง ส่งผลให้ความ
วิตกกังวลของผู้ป่วยลดลงตามแนวคิดทฤษฎีการควบคุม
ตนเอง13 (self-regulation theory) ในขณะทีก่ ลุม่ ควบคุม
มีคะแนนความวิตกกังวลเพิ่มขึ้นทุกระยะ ซึ่งสอดคล้อง
กับผลการวิจัยของ พรทิพย์ ศุภมณี และคณะ21 ศึกษา
ประสิทธิผลของการเยีย่ มเพือ่ ให้ความรูก้ อ่ นผ่าตัด พบว่า
ผลการเยีย่ มเพือ่ ให้ความรูก้ อ่ นผ่าตัด ทำ�ให้ผปู้ ว่ ยทัง้ กลุม่
ผูป้ ว่ ยทีไ่ ม่เป็นมะเร็งและเป็นมะเร็ง มีความวิตกกังวลลดลง
ภายหลังการเยี่ยมทันที และต่อเนื่องจนถึงในวันเข้ารับ
การผ่าตัดอย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิติ (p < .05) แต่ในระยะ
หลังการศึกษาครัง้ ที่ 1 หลังได้รบั ข้อมูลแบบรูปธรรม-ปรนัย
ทันทีทห่ี อผูป้ ว่ ย พบว่ากลุม่ ทดลองมีคะแนนความวิตกกังวล
น้ อ ยกว่ า กลุ่ม ควบคุ ม แต่ ไ ม่ พ บความแตกต่ า งอย่ า ง
มีนัยสำ�คัญทางสถิติ อาจเป็นผลจากระยะเวลาในการได้
รับโปรแกรม ความสามารถในการควบคุมตนเองต่อ
การตอบสนองต่อหน้าที่ สภาวะแวดล้อมซึ่งเป็นผลจาก
โปรแกรม ในผู้ป่วยบางรายยังสามารถควบคุมตนเองได้
น้อย แต่เมือ่ เข้าสูร่ ะยะหลังการศึกษาครัง้ ที่ 2 ในวันผ่าตัด
ทีห่ อ้ งรอผ่าตัด ผูป้ ว่ ยสามารถควบคุมตนเอง และมีผลต่อ
การลดการตอบสนองด้านอารมณ์ ทำ�ให้ความวิตกกังวล
ลดลงได้

เมือ่ เปรียบเทียบคะแนนความวิตกกังวลภายในกลุม่
ทดลองระหว่างก่อนการศึกษาและหลังการศึกษาครัง้ ที่ 1
กลุม่ ทดลองมีคะแนนความวิตกกังวลลดลงอย่างมีนยั สำ�คัญ
ทางสถิติ (p = .00) ในขณะที่กลุ่มควบคุมมีคะแนน
ความวิตกกังวลเพิม่ ขึน้ เมือ่ เปรียบเทียบก่อนการศึกษาและ
หลังการศึกษาครัง้ ทีส่ อง และระหว่างหลังการศึกษาครัง้ ที่
1 และครัง้ ที่ 2 อย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิติ (p = .001 และ
p = .013 ตามลำ�ดับ) กลุม่ ควบคุมมีระดับความวิตกกังวล
เพิ่มขึ้นตลอดระยะเวลาก่อนผ่าตัด เพราะการรอคอย
การเข้ารับการผ่าตัดเมือ่ เวลาผ่านไป ยิง่ ใกล้เวลาผ่าตัดหรือ
การให้ยาระงับความรู้สึกมากเท่าใดยิ่งมีความวิตกกังวล
เพิม่ มากขึน้ 12 และสอดคล้องกับการศึกษาของ Pokharel
และคณะ12 ทีพ่ บว่าผูป้ ว่ ยจะมีความวิตกกังวลมากทีส่ ดุ เมือ่
ย้ายจากหอผู้ป่วยมาอยู่ท่หี ้องรอผ่าตัด ระดับความวิตก
กั ง วลที่สูง ขึ้น นั้น อาจเกิ ด จากปั จ จั ย ที่เ ป็ น สิ่ง แวดล้ อ ม
ภายนอกและปัจจัยที่เกิดจากตัวของผู้ป่วยเอง11 ระดับ
ความวิตกกังวลอาจจะขึน้ กับสถานการณ์ความเจ็บป่วยที่
แตกต่างกันไป เช่น การวินจิ ฉัย การผ่าตัดทีแ่ ตกต่างกันไป
ในแต่ละคน หรือความวิตกกังวลแฝง (trait anxiety)
ทีอ่ าจส่งผลต่อความวิตกกังวลขณะเผชิญ (state anxiety)11
ดั ง นั้น การประเมิ น ความวิ ต กกั ง วลในทุ ก ระยะของ
การผ่าตัด และจากผลการวิจัยที่คะแนนความวิตกกังวล
ภายในกลุ่ ม ทดลองระหว่ า งก่ อ นการศึ ก ษาและหลั ง
การศึกษาครัง้ ที่ 1 กลุม่ ทดลองมีคะแนนความวิตกกังวล
ลดลงอย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิติ (p = .00) การให้ขอ้ มูลแบบ
รูปธรรม-ปรนัยเป็นสิ่งจำ�เป็นแก่ผ้ปู ่วยเพื่อลดความวิตก
กังวล และการให้ข้อมูลแบบรูปธรรม-ปรนัยเป็นการให้
ข้อมูลทีเ่ ป็นจริงบอกถึงความรูส้ กึ ทางประสาทสัมผัสและ
อาการแสดงที่เ กิ ด ขึ้น (physical sensation and
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symptoms) ข้อมูลที่บอกถึงลำ�ดับเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้น
(temporal characteristics) ข้อมูลที่บอกถึงลักษณะ
สภาพสิง่ แวดล้อมและบุคคล (environment features)
และข้อมูลทีบ่ อกถึงสาเหตุของความรูส้ กึ ทางประสาทสัมผัส
อาการแสดงและประสบการณ์ (causes of sensations,
symptom and experiences) จะทำ�ให้ผู้ป่วยสร้าง
แบบแผนความคิ ด ความเข้ า ใจ (schema) เกี่ย วกั บ
สถานการณ์ ท่ี กำ � ลั ง จะเกิ ด ขึ้ น เมื่ อ ผู้ ป่ ว ยเผชิ ญ กั บ
สถานการณ์จริง ซึง่ สอดคล้องกับข้อมูลทีไ่ ด้รบั ผูป้ ว่ ยจะ
แปลความหมายของเหตุ ก ารณ์ ต ามแบบแผนความรู้
ความเข้าใจที่มีอยู่ได้อย่างถูกต้องชัดเจน จึงลดความ
แตกต่ า งระหว่ า งสิ่ ง ที่ ผู้ ป่ ว ยคาดคิ ด ไว้ กับ สิ่ ง ที่ เ กิ ด ขึ้น
ในสถานการณ์จริง เพิ่มความสามารถในการคาดการณ์
สิง่ ทีจ่ ะเผชิญต่อไปได้ และเพิม่ ความสามารถในการเข้าใจ
และแปลความหมายในสถานการณ์ แ ละเหตุ ก ารณ์
เป็นอย่างดี ทำ�ให้รสู้ กึ ว่าตนเองสามารถควบคุมสถานการณ์
ทีจ่ ะเผชิญได้ ลักษณะแบบรูปธรรม-ปรนัย จะปรากฏชัดใน
ความทรงจำ�  ผู้ป่วยจะมุ่งเน้นให้ความสำ�คัญกับลักษณะ
แบบรูปธรรม-ปรนัยของเหตุการณ์ท่เี ข้ามารับการผ่าตัด
ทำ�ให้แปลความหมายของเหตุการณ์เน้นลักษณะที่เป็น
ปรนัย และมีการเผชิญความเครียดทีม่ งุ่ เน้นไปทีก่ ารแก้ไข
ปัญหา (problem-solving) เพิม่ มากขึน้ ทราบบทบาท
ของตนเองและสามารถปฏิ บัติห น้ า ที่ไ ด้ อ ย่ า งถู ก ต้ อ ง
ให้ ค วามร่ ว มมื อ และยอมรั บ การผ่ า ตั ด ที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น
ซึ่งเป็นการตอบสนองทางด้านหน้าที่ (regulation of
functional response) ผู้ป่วยจะไม่ให้ความสนใจกับ
ลักษณะแบบอัตนัย (subjective features) ของเหตุการณ์
ทีต่ อ้ งเข้ามาผ่าตัดในห้องผ่าตัด และจะเลือกให้ความสนใจ
ที่ จ ะเผชิ ญ ความเครี ย ดที่ ใช้ อ ารมณ์ (emotional88 Nursing Science Journal of Thailand

reactions) น้อยลง การตอบสนองทางด้านอารมณ์
(regulation of emotion response) จะลดลง จึงทำ�ให้
ความวิตกกังวลลดลงตามไปด้วย13 รูปแบบการสอน หรือ
การให้ความรู้ จึงควรเป็นบทบาททีพ่ ยาบาลผูด้ แู ลควรให้
ความสำ�คัญ และวางแผนการให้อย่างเป็นระบบ และ
ต่อเนือ่ ง
ข้อจำ�กัดในการวิจยั
การศึกษาวิจยั ในครัง้ นีม้ ขี อ้ จำ�กัด คือ กลุม่ ผูป้ ว่ ยผ่าตัด
ช่องท้องอาจมีความแตกต่างในการวินิจฉัยโรคและการ
ผ่าตัดในแต่ละอวัยวะ ซึง่ มีความยากง่ายในการทำ�ผ่าตัดที่
แตกต่างกัน ถ้าสามารถเจาะจงเลือกกลุม่ ตัวอย่างเฉพาะโรค
หรือการผ่าตัดได้จะทำ�ให้ข้อมูลที่ได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น
นอกจากนีก้ ารระบุกลุม่ ตัวอย่างเป็นผูป้ ว่ ยทีม่ ารับการผ่าตัด
ช่องท้องแบบเปิดเป็นครัง้ แรก แต่ผปู้ ว่ ยอาจมีประสบการณ์
ผ่าตัดชนิดอืน่ มาแล้ว ซึง่ ทำ�ให้มปี ระสบการณ์ ในการผ่าตัด
ทีอ่ าจมีผลต่อระดับความวิตกกังวลต่อการผ่าตัด
สรุปและข้อเสนอแนะ
จากผลการศึกษาครัง้ นีแ้ สดงให้เห็นว่า กลุม่ ผูป้ ว่ ยที่
มารับการผ่าตัดช่องท้องทีไ่ ด้รบั ข้อมูลแบบรูปธรรม-ปรนัย
ร่วมกับการพยาบาลตามปกติมีคะแนนความวิตกกังวล
ก่อนผ่าตัดน้อยกว่า กลุ่มที่ได้รับการพยาบาลตามปกติ
แต่เพียงอย่างเดียว ซึ่งนำ�มาเสนอเป็นข้อเสนอแนะและ
แนวทางการนำ�ไปใช้ ดังต่อไปนี้
ด้านการปฏิบตั พิ ยาบาล
1. ควรมีการนำ�โปรแกรมการให้ขอ้ มูลแบบรูปธรรมปรนัยมาประยุกต์ใช้ในการดูแลผู้ป่วยที่มารับการผ่าตัด
ช่ อ งท้ อ งที่มีก ารวางแผนล่ ว งหน้ า เพื่อ ช่ ว ยลดความ
วิตกกังวลก่อนผ่าตัด และถ้าสามารถผลิตวีดทิ ศั น์ทม่ี เี นือ้ หา

NURS SCI J THAIL Vol. 37 No. 2 April - June 2019
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