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Abstract
      Purpose: This study aimed to compare the effects of instructive information with and without 
the use of pictures on anxiety of women and their satisfaction.
     Design: Randomized-controlled trial.
 Methods: One hundred and sixty-four participants who came to the clinic for receiving the 
first-time transvaginal or transrectal ultrasonography were randomized into 2 groups. The control 
group received instructive information, while the comparison group received instructive  
information together with the pictures of ultrasound probe and manikin. Questionnaires used for 
data collection included the demographic questionnaire, State Trait Anxiety inventory, and the 
patient’s wants of viewing the pictures questionnaire. Descriptive statistics, chi-square test,  
independent t-test, paired t-test were used in data analysis. 
 Main findings: There was no statistically significant difference of mean scores on anxiety and 
satisfaction between the study groups (p > .05). 
 Conclusion and recommendations: These finding imply instructive information counseling 
is more important than used of the pictures, so nurse should emphasize to communication with the 
patient in order to correct misunderstanding and give education before ultrasonographic  
examination. 
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ผลของการให้ข้อมูลอย่างมีแบบแผนร่วมกับการให้ดูหรือไม่ ให้ดู 
ภาพประกอบต่อความวิตกกังวลของผู้หญิงที่มารับการตรวจ
อัลตราซาวนด์ทางช่องคลอดหรือทางทวารหนักเป็นครั้งแรก*
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บทคัดย่อ 

 วัตถุประสงค์: การศึกษาน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือเปรียบเทียบคะแนนความวิตกกังวลและความพึงพอใจของผู้หญิง

ระหว่างกลุ่มท่ีได้รับข้อมูลอย่างมีแบบแผนร่วมกับการให้ดูและไม่ให้ดูภาพหัวตรวจและภาพหุ่นจำาลองวิธีการ 

อัลตราซาวนด์	

 รูปแบบการวิจัย: การวิจัยทดลองแบบสุ่มและมีกลุ่มควบคุม	

 วิธีดำาเนินการวิจัย:	 กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ป่วยท่ีมารับการตรวจอัลตราซาวนด์โดยวิธีการตรวจทางช่องคลอดหรือ 

ทางทวารหนักเป็นคร้ังแรก	จำานวน	164	ราย	เลือกโดยวิธีการสุ่มออกเป็นสองกลุ่ม	โดยท้ังสองกลุ่มจะได้รับการให้ข้อมูล

เพ่ือเตรียมตรวจฯ	เหมือนกัน	แตกต่างกันตรงท่ีได้ดูกับไม่ได้ดูภาพหัวตรวจและภาพหุ่นจำาลองวิธีการตรวจประกอบการ

ให้ข้อมูล	 เก็บข้อมูลโดยใช้แบบวัดความวิตกกังวลโดยท่ัวไปและขณะเผชิญ	 และแบบสอบถามความต้องการของผู้ป่วย 

ในการดูภาพประกอบการให้ข้อมูล	 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา	 และการทดสอบไคสแควร์	 การทดสอบที 

แบบสองกลุ่มอิสระ	และแบบสองกลุ่มสัมพันธ์กัน

 ผลการวิจัย: กลุ่มท่ีได้ดูภาพและกลุ่มท่ีไม่ได้ดูภาพประกอบมีคะแนนความวิตกกังวลและมีความพึงพอใจต่อ

กระบวนการให้ข้อมูลเพ่ือเตรียมตรวจอัลตราซาวนด์ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญ	(p	>	.05)

 สรุปและข้อเสนอแนะ:	 ผลการศึกษาแสดงว่าความเข้าใจในเน้ือหาข้อมูลมีความสำาคัญกว่าการให้ดูภาพประกอบ	

ดังน้ันพยาบาลควรให้ความสำาคัญกับการรับฟังเสียงสะท้อนของผู้ป่วย	 เพ่ือนำามาเป็นข้อมูลในการพูดคุยและส่ือสารให้ 

ผู้ป่วยมีความรู้และความเข้าใจท่ีถูกต้องก่อนเข้ารับการตรวจ

คำาสำาคัญ:	 ความวิตกกังวล	การให้ข้อมูลอย่างมีแบบแผน	การตรวจอัลตราซาวนด์ทางช่องคลอด	การตรวจอัลตราซาวนด์

	 	 	 ทางทวารหนัก	
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