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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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