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Effect of Preparatory Information Provision Program on Anxiety
in the Patients Undergoing Brain Tumor Surgery*
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Abstract:
Objective: To test the effect of the preparatory information provision program
on anxiety in patients undergoing brain tumor surgery.
Design: Two-group quasi-experimental research with a pre-test and a post-test.
Methodology: The samples consisted of patients undergoing brain tumor surgery
and admitted to a neurosurgery ward of a tertiary hospital between April and September
2020. The samples were randomly assigned to the control and experimental groups,
27 cases per group. The experimental group received the Preparatory Information
Provision Program developed by the researchers, including a video and booklet by
applying self-regulation theory as a conceptual framework. And the control group
received routine nursing care. Data collection tools included the personal and health
information record form, the State-Trait Anxiety Inventory. The personal and health
data were analyzed using descriptive statistics. Compare the anxiety scores using the
Wilcoxon Signed Ranks Test and Analysis of Covariance (ANCOVA).
Results: The results showed that the anxiety scores were statistically significantly
lower after receiving the Preparatory Information Provision Program (p=.001). The anxiety
scores of the treatment group were statistically significantly lower than the control group
(p=0.000).
Recommendations: Nurses can apply the Preparatory Information Provision Program
to fit with institutional context to reduce patients' preoperative anxiety. Future research
can examine the effects of the program on postoperative and pre-discharge anxiety.
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ความเป็นมาและความส�ำคัญของปัญหา
เนื้องอกสมองเป็นโรคทางระบบประสาทที่
พบบ่อยและส่งผลให้กลายเป็นความเจ็บป่วยเรื้อรัง
ตามมา หากผู้ป่วยได้รับการดูแลรักษาไม่ทันท่วงที
อาจส่งผลให้ผปู้ ว่ ยทุพพลภาพหรือถึงขัน้ เสียชีวิตได้1
การผ่าตัดเนือ้ งอกสมองถึงแม้เป็นการรักษาทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
แต่เป็นหัตถการทีม่ คี วามเสีย่ งสูง เพราะสมองเป็นอวัยวะ
ทีส่ ำ� คัญของร่างกาย การผ่าตัดสมองอาจส่งผลกระทบ
ทัง้ ด้านร่างกายและจิตใจ ผลกระทบด้านร่างกาย ได้แก่
การเกิดภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัด อาจเกิดความพิการ
หรือถึงขั้นเสียชีวิตได้2 ส่วนผลกระทบด้านจิตใจพบ
การเกิดความวิตกกังวลสูงมากในระยะก่อนผ่าตัด โดย
พบสูงถึงร้อยละ 89 และความวิตกกังวลในระดับสูง
พบได้รอ้ ยละ 553 อีกทัง้ พยาธิสภาพและต�ำแหน่งการ
เกิดเนือ้ งอกสมองยังส่งผลให้ผปู้ ว่ ยเกิดความวิตกกังวล
ขึ้นได้4-5 หากผู้ป่วยมีความวิตกกังวลสูงร่างกายจะ
ตอบสนองโดยการปล่อยฮอร์โมน catecholamines
และฮอร์โมน corticosteroids เข้าสูก่ ระแสเลือดมากขึน้
ท�ำให้อตั ราและจังหวะการเต้นของหัวใจผิดปกติ ส่งผล
ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านจิตใจและอารมณ์
ท�ำให้ควบคุมตนเองไม่ได้และแสดงพฤติกรรมต่างๆ
ออกมา ได้แก่ เงียบเฉย ไม่ให้ความร่วมมือ กระสับกระส่าย
คลื่นไส้อาเจียน เหงื่อออกมาก เป็นต้น6 ผลการตอบ
สนองเหล่านี้ท�ำให้อาการปวดหลังผ่าตัดเพิ่มขึ้นจน
อาจท� ำ ให้ ผู ้ ป ่ ว ยไม่ ใ ห้ ค วามร่ ว มมื อ ในการปฏิ บั ติ
กิจกรรมหลังผ่าตัด เช่น การหายใจหรือการไออย่าง
มีประสิทธิภาพและการฟืน้ ฟูสภาพ7 ส่งผลให้ระยะเวลา
นอนรักษาในโรงพยาบาลนานขึ้น มีอาการแทรกซ้อน
หลังผ่าตัดเพิ่มขึ้น5,8 นอกจากนี้ พบว่าผู้ป่วยต้องการ
ข้อมูลเกี่ยวกับการผ่าตัด และกลัวการผ่าตัดมากที่สุด5
จากประสบการณ์การท�ำงานทีห่ อผูป้ ว่ ยศัลยกรรม
ระบบประสาทและสมองทีผ่ า่ นมาพบว่า พยาบาลมีการ
เตรียมความพร้อมผู้ป่วยก่อนผ่าตัดที่หลากหลาย
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ตามประสบการณ์การปฏิบัติงานและยังไม่มีรูปแบบ
ทีช่ ดั เจน คูม่ อื ทีม่ อี ยูม่ เี นือ้ หาไม่ครอบคลุม การให้ขอ้ มูล
เป็นการให้ดว้ ยวาจาเป็นส่วนใหญ่ มีการให้ขอ้ มูลเฉพาะ
ในเรือ่ งการเตรียมความพร้อมด้านร่างกาย แต่ไม่มกี าร
ให้ข้อมูลเตรียมความพร้อมด้านจิตใจ ผู้ป่วยบางราย
มีความวิตกกังวลก่อนผ่าตัดมากจนกระทัง่ นอนไม่หลับ
ผู้ป่วยบางรายมีสัญญาณชีพเปลี่ยนแปลงและท�ำให้
แพทย์ต้องงดหรือเลื่อนการผ่าตัดออกไป จากการ
สอบถามข้อมูลผูป้ ว่ ยจ�ำนวน 10 รายในระยะก่อนผ่าตัด
พบว่า ผูป้ ว่ ยส่วนใหญ่มคี วามวิตกกังวลระดับปานกลาง
ถึงสูงร้อยละ 70 ประเด็นทีท่ ำ� ให้ผปู้ ว่ ยเกิดความวิตกกังวล
ได้แก่ กลัวการเสียชีวิต กลัวการเกิดภาวะแทรกซ้อน
หลังผ่าตัด ไม่ทราบวิธีการปฏิบัติตัวหลังผ่าตัด และ
วิตกกังวลเรือ่ งส่วนตัว ทัง้ นี้ พยาบาลเป็นผูท้ อี่ ยูใ่ กล้ชดิ
ผู้ป่วยและมีบทบาทส�ำคัญในการดูแลและช่วยลด
ความวิตกกังวลให้ผปู้ ว่ ยตัง้ แต่กอ่ นผ่าตัด เพือ่ ช่วยให้
ผู้ป่วยสามารถเผชิญกับการผ่าตัดได้อย่างเหมาะสม
หากพยาบาลมีรปู แบบการให้ขอ้ มูลเตรียมความพร้อม
ผู้ป่วยก่อนผ่าตัดเนื้องอกสมองที่ถูกต้องเหมาะสม
จะช่วยให้ผู้ป่วยมีความพร้อมในการผ่าตัดมากขึ้น
สามารถควบคุมตนเองได้เมือ่ เกิดปฏิกริ ยิ าตอบสนอง
ทางอารมณ์ ส่งผลท�ำให้ความวิตกกังวลลดลงและช่วยให้
เกิดผลลัพธ์ที่ดีหลังผ่าตัด จากการศึกษาพบว่าผู้ป่วย
ที่ไม่ได้รับข้อมูลการเตรียมความพร้อมก่อนผ่าตัด
จะมีความวิตกกังวลในระดับสูง9 แสดงให้เห็นว่าระดับ
ความวิตกกังวลก่อนผ่าตัดมีความสัมพันธ์กับการให้
ข้อมูลก่อนผ่าตัด และการให้ขอ้ มูลเตรียมความพร้อม
ก่อนผ่าตัดช่วยลดความวิตกกังวลของผู้ป่วยได้9-10
การให้ขอ้ มูลเตรียมความพร้อมพัฒนามาจาก
แนวคิดทฤษฎีการปรับตนเอง ของ Leventhal และ
Johnson13 ซึง่ จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า ทฤษฎี
ดังกล่าวมีความเหมาะสมในการน�ำมาพัฒนาโปรแกรม
ช่วยลดความวิตกกังวลของผูป้ ว่ ย11-12 เนือ่ งจากมโนทัศน์
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หลักของทฤษฎีนี้ คือ ความรู้ความเข้าใจ(schema)13
ซึ่งหากผู้ป่วยที่มารับการผ่าตัดเนื้องอกสมองได้รับ
การให้ข้อมูลเตรียมความพร้อมก่อนผ่าตัดที่ถูกต้อง
เหมาะสม จะท�ำให้ผปู้ ว่ ยมีความรูค้ วามเข้าใจ (schema)
เกิดภาพรวมความคิด (mental image) เมือ่ เผชิญกับ
การผ่าตัดจริงผูป้ ว่ ยจะสามารถควบคุมตนเองได้และ
เกิดปฏิกิริยาตอบสนองทางอารมณ์อย่างเหมาะสม
ส่งผลให้ความวิตกกังวลลดลง การศึกษาทีผ่ า่ นมาพบว่า
การให้ข้อมูลเตรียมความพร้อมก่อนผ่าตัดมีหลาย
รูปแบบ ได้แก่ แผ่นพับ ภาพพลิก คู่มือ power point
โทรศัพท์ ipad สื่อวิดีทัศน์ การสอนสาธิต เป็นต้น
ส�ำหรับการให้ขอ้ มูลเตรียมความพร้อมด้วยสือ่ วิดที ศั น์
จัดเป็นการให้ขอ้ มูลก่อนผ่าตัดทีเ่ หมาะสม14 เนือ่ งจาก
ผู ้ ป ่ วยจะได้ รับ ประสบการณ์ที่ใกล้เคียงกับสภาพ
ความเป็นจริงมากที่สุด สะดวกในการใช้งาน สามารถ
แสดงให้เห็นขัน้ ตอนต่างๆ อย่างละเอียด มีประสิทธิภาพ
ในการสื่อสารสูง คือ มีทั้งภาพ สี และเสียง สามารถ
ฉายซ�้ำได้ มีเนื้อหาครบถ้วนคงที่ ซึ่งจะส่งผลให้การ
เรียนรู้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ท�ำให้สามารถดึงดูด
ความสนใจของผูป้ ว่ ยได้ดี และเกิดมโนทัศน์ทสี่ มบูรณ์
ได้15-16 ส่วนคู่มือเป็นสื่อที่ใช้งานได้ง่าย สะดวก และ
ผูป้ ว่ ยสามารถเก็บไว้ใช้ศกึ ษาเพิม่ เติมได้ เนือ่ งจากผูป้ ว่ ย
เนือ้ งอกสมองส่วนใหญ่มคี วามผิดปกติดา้ นระบบประสาท
อาจจ�ำเป็นต้องใช้สื่อการให้ข้อมูลที่หลากหลายหรือ
เหมาะสมกับลักษณะของผู้ป่วยแต่ละรายเพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดต่อผูป้ ว่ ย อีกทัง้ สือ่ วิดที ศั น์และคูม่ อื
เป็นรูปแบบทีม่ คี วามเหมาะสมกับบริบทภายในหน่วยงาน
ผูว้ จิ ยั จึงได้เลือกรูปแบบการให้ขอ้ มูลเตรียมความพร้อม
ผู้ป่วยด้วยสื่อวิดีทัศน์และคู่มือ
จากการทบทวนวรรณกรรมแสดงให้เห็นว่า
รูปแบบการให้ข้อมูลเตรียมความพร้อมในการผ่าตัด
ด้วยสือ่ วิดที ศั น์และคูม่ อื สามารถช่วยลดความวิตกกังวล
ของผูป้ ว่ ยได้ แต่การศึกษาทีผ่ า่ นมายังพบข้อจ�ำกัด คือ

พุฒิคามิน

รูปแบบการให้ข้อมูลด้วยสื่อวิดีทัศน์และคู่มือมีการ
ศึกษาจ�ำกัดเฉพาะในกลุม่ ผูด้ แู ลผูป้ ว่ ยผ่าตัดเนือ้ งอก
สมอง17-18 ซึง่ ผูด้ แู ลผูป้ ว่ ยนัน้ มีความวิตกกังวลทีแ่ ตกต่าง
จากตัวผู้ป่วย ส�ำหรับการศึกษาในกลุ่มผู้ป่วยผ่าตัด
เนือ้ งอกสมองโดยตรงนัน้ พบรูปแบบการให้ขอ้ มูลด้วย
แผ่นพลิกเท่านั้น19 ยังไม่พบการศึกษาการให้ข้อมูล
เตรียมความพร้อมด้วยรูปแบบสื่อวิดีทัศน์และคู่มือ
ผูว้ จิ ยั จึงได้เล็งเห็นความส�ำคัญของการพัฒนาโปรแกรม
การให้ขอ้ มูลเตรียมความพร้อมในการผ่าตัดเนือ้ งอก
สมองโดยใช้รูปแบบสื่อวิดีทัศน์และคู่มือเพื่อเตรียม
ความพร้อมผูป้ ว่ ยก่อนผ่าตัดตามทฤษฎีการปรับตนเอง
ของ Leventhal และ Johnson13 เพือ่ เป็นการช่วยให้ผปู้ ว่ ย
มีความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับการผ่าตัดหรือสถานการณ์
ทีค่ กุ คาม สามารถควบคุมตนเองต่อเหตุการณ์ทเี่ กิดขึน้
ในขณะนัน้ เกิดภาพรวมความคิด สามารถแปลความหมาย
ของเหตุการณ์ได้อย่างถูกต้องชัดเจนปราศจากความ
คลุมเครือ และสามารถควบคุมตนเองและควบคุม
ปฏิกิริยาตอบสนองทางอารมณ์ รวมทั้งสามารถเลือก
วิธกี ารเผชิญปัญหาได้อย่างเหมาะสม ส่งผลให้เกิดการ
ตอบสนองทางด้านจิตใจ ท�ำให้มคี วามวิตกกังวลลดลง
อีกทัง้ เป็นการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการพยาบาล
ผู้ป่วยผ่าตัดเนื้องอกสมอง

กรอบแนวคิดการวิจัย
การวิจยั ครัง้ นีใ้ ช้แนวคิดทฤษฎีการปรับตนเอง
ของ Leventhal และ Johnson13 เป็นกรอบแนวคิดใน
การพัฒนาโปรแกรมการให้ข้อมูลตรียมความพร้อม
อธิบายได้วา่ การให้ขอ้ มูลเตรียมความพร้อมทีถ่ กู ต้อง
เหมาะสม ตรงกับความเป็นจริง เป็นกิจกรรมการพยาบาล
ที่จ�ำเป็นส�ำหรับผู้ป่วย มโนทัศน์หลักของทฤษฎี คือ
ความรู้ความเข้าใจ(schema) เชื่อว่าหากบุคคลได้รับ
การเตรียมความพร้อมเกีย่ วกับเหตุการณ์ทตี่ อ้ งเผชิญ
ซึง่ ในการวิจยั ครัง้ นีค้ อื การผ่าตัดเนือ้ งอกสมอง จะท�ำให้
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บุคคลเกิดภาพรวมความคิด(mental image) เกีย่ วกับ
เหตุการณ์นนั้ มีการจัดเก็บเป็นแบบแผนความรูค้ วาม
เข้าใจ เมือ่ ต้องเผชิญกับเหตุการณ์หรือการผ่าตัด บุคคล
จะสามารถแปลความหมายได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม
เกิดความรู้สึกว่าสามารถควบคุมเหตุการณ์ได้เมื่อมี
ปฏิกิริยาตอบสนองทางอารมณ์ (cognitive control)
รวมทัง้ ช่วยท�ำให้สามารถเผชิญปัญหาได้อย่างเหมาะสม13
ท�ำให้ลดความวิตกกังวลลงได้ กิจกรรมของโปรแกรม
ที่สอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีการปรับตนเองของ
Leventhal & Johnson(1983) ประกอบด้วยการให้
ข้อมูลดังนี้ คือ 1)ข้อมูลบ่งบอกรายละเอียดการผ่าตัด
(procedural information) 2)ข้อมูลอธิบายความรูส้ กึ
(sensory information) 3)ข้อมูลอธิบายพฤติกรรมที่
ต้องปฏิบัติ (behavioral information) และ 4)ข้อมูล
วิธีการเผชิญความเครียด (coping information)

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพือ่ เปรียบเทียบคะแนนความวิตกกังวลก่อน
และหลังได้รบั โปรแกรมการให้ขอ้ มูลเตรียมความพร้อม
2. เพื่ อ เปรี ย บเที ย บคะแนนความวิ ต กกั ง วล
ระหว่างกลุม่ ทีไ่ ด้รบั โปรแกรมการให้ขอ้ มูลเตรียมความ
พร้อมกับกลุ่มที่ได้รับการพยาบาลตามปกติ

สมมติฐานการวิจัย
1. คะแนนความวิตกกังวลหลังได้รบั โปรแกรม
การให้ขอ้ มูลเตรียมความพร้อมต�ำ่ กว่าก่อนได้รบั โปรแกรม
การให้ข้อมูลเตรียมความพร้อม
2. คะแนนความวิตกกังวลของกลุ่มที่ได้รับ
โปรแกรมการให้ขอ้ มูลเตรียมความพร้อมต�ำ่ กว่ากลุม่ ที่
ได้รับการพยาบาลตามปกติ

วิธีด�ำเนินการวิจัย
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ เ ป็ น การวิ จั ย กึ่ ง ทดลองแบบ
สองกลุม่ วัดผลก่อนและหลังการทดลอง (Two-group
84

quasi-experimental research with a pre-test and
a post-test)
ประ ากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร คือ ผูป้ ว่ ยโรคเนือ้ งอกสมองทัง้ ชนิด
ปฐมภูมแิ ละทุตยิ ภูมทิ แี่ พทย์นดั มาผ่าตัด และเข้านอน
รักษาในหอผูป้ ว่ ยศัลยกรรมระบบประสาทและสมอง
โรงพยาบาลระดับตติยภูมิ ระหว่างเดือนเมษายนถึง
กันยายน พ.ศ. 2563 มีเกณฑ์การคัดกลุ่มตัวอย่าง
เข้าสูก่ ารวิจยั (inclusion criteria) ดังนี้ 1)อายุตงั้ แต่ 18 ปี
ขึน้ ไป 2)ได้รบั การผ่าตัดเนือ้ งอกสมองชนิด craniotomy
หรือ craniectomy tumor removal 3)สามารถสื่อสาร
ได้ด้วยภาษาไทย 4)การรู้คิดปกติ คัดกรองโดยใช้
แบบทดสอบสภาพสมองอย่างง่าย (Abbreviated
Mental Test - AMT) ตอบถูกตั้งแต่ 8 ข้อขึ้นไป20
โดยคัดกรองผูป้ ว่ ยทุกราย เนือ่ งจากผูป้ ว่ ยโรคเนื้องอก
สมอง มีพยาธิสภาพที่สมองอาจส่งผลต่อการรู้คิดของ
ผูป้ ว่ ย จากนัน้ สุม่ กลุม่ ตัวอย่างเข้ากลุม่ ด้วยวิธีโยนเหรียญ
ก�ำหนดให้กลุม่ ทีเ่ ข้ารับการรักษาวันคีเ่ ข้ากลุม่ ควบคุม
และกลุ่มที่เข้ารับการรักษาวันคู่เข้ากลุ่มทดลอง เพื่อ
เป็นการป้องกันการปนเปื้อนการทดลอง (treatment
contamination) ผู้ป่วยที่ถูกงดหรือเลื่อนการผ่าตัด
เสียชีวิต สับสนหรือไม่รู้สึกตัว จะถูกถอนออกจาก
การวิจัย ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้ไม่พบกรณีดังกล่าว
ผูว้ จิ ยั ค�ำนวณขนาดกลุม่ ตัวอย่างด้วยโปรแกรม
G*power 3.1 ค�ำนวณขนาดอิทธิพล (effect size) โดย
อ้างอิงงานจากวิจยั ทีค่ ล้ายคลึงกัน เรือ่ ง ผลการให้ขอ้ มูล
ก่อนผ่าตัดต่อความวิตกกังวลในผูป้ ว่ ยศัลยกรรมระบบ
ประสาท19 ได้เท่ากับ 0.7 ก�ำหนดอ�ำนาจการทดสอบ
ทีร่ ะดับ 0.80 ก�ำหนดนัยส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ 0.05
ได้ขนาดกลุม่ ตัวอย่างจ�ำนวน 54 ราย เป็นกลุม่ ทดลอง
27 ราย และกลุ่มควบคุม 27 ราย

วารสารสภาการพยาบาล ปีที่ 36 ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม 2564

วรรณวิศา ปะเสทะกัง และ

การคัดเลือกและสุม่ กลุม่ ตัวอย่างเข้าสูก่ ารวิจยั
คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างเข้าสู่การวิจัยทั้งหมด
58 ราย ผูป้ ว่ ย 2 รายมีการรูค้ ดิ ผิดปกติ และผูป้ ว่ ย 2 ราย

พุฒิคามิน

ปฏิเสธการเข้าร่วมการวิจัย เหลือจ�ำนวนกลุ่มตัวอย่าง
ที่เข้าสู่การวิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมด 54 ราย แบ่งเป็น
กลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุมกลุม่ ละ 27 ราย ดังภาพที่ 1

ผู้ป่วย 58 ราย ได้รับการคัดเข้าสู่การวิจัย
ผูป้ ว่ ยไม่ผา่ นเกณฑ์การคัดกรอง 2 ราย (การรูค้ ดิ ผิดปกติ)

ผู้ป่วย 56 ราย ได้รับการคัดเข้ากลุ่ม
คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างเข้ากลุ่มด้วยวิธีโยนเหรียญ
ผู้ป่วยปฏิเสธการเข้าร่วมวิจัย 1 ราย

ผู้ป่วยปฏิเสธการเข้าร่วมวิจัย 1 ราย

กลุ่มทดลอง (27 ราย)

กลุ่มควบคุม (27 ราย)

โปรแกรมการให้ข้อมูลเตรียมความพร้อม

การพยาบาลตามปกติ

ภาพที่ 1 แสดงการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างเข้าสู่การวิจัย

เครื่องมือที่ใ ในการวิจัย
1. เครื่องมือที่ใ ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ประกอบด้วย แบบบันทึกข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูล
สุขภาพ และแบบประเมินความวิตกกังวล (State-Trait
Anxiety Inventory) ฉบับแปลไทยโดยธาตรี นนทศักดิ์
สมโภชน์ เอี่ยมสุภาษิต และดาราวรรณ ต๊ะปินตา20
ประเมินความวิตกกังวล 2 ด้าน คือ ความวิตกกังวล
ขณะเผชิญ (State Anxiety Scale) จ�ำนวน 20 ข้อ และ
ความวิตกกังวลแฝง (Trait Anxiety Scale) จ�ำนวน
20 ข้อ ลักษณะค�ำตอบเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (rating
scale) 4 ระดับ มีคะแนนตัง้ แต่ 1–4 คะแนน โดยแต่ละ
แบบประเมินแบ่งเป็นความรู้สึกทางบวก 10 ข้อ และ
ความรูส้ กึ ทางลบ 10 ข้อ คะแนนรวมแต่ละแบบประเมิน

อยู่ระหว่าง 20-80 คะแนน คะแนนมาก หมายถึง มี
ความวิตกกังวลมาก จากการศึกษาของ Goebel และ
Mehdorn21 ในผูป้ ว่ ยเนือ้ งอกสมองพบว่า ค่าความเชือ่ มัน่
สัมประสิทธิ์อัลฟ่าของครอนบาคของแบบประเมิน
เท่ากับ 0.94
2. เครือ่ งมือคัดกรองการรูค้ ดิ คือ แบบทดสอบ
สภาพสมองอย่างง่าย Abbreviated Mental Test22
ประกอบด้วย 10 ข้อค�ำถาม ประเมินความจ�ำระยะสัน้
และระยะยาว การรับรู้เรื่องบุคคล เวลาและสถานที่
ความรู้ และความตัง้ ใจ คะแนนรวมอยูร่ ะหว่าง 0-10
คะแนน ตอบถูกตั้งแต่ 8 คะแนนขึ้นไปถือว่าการรู้คิด
ปกติ

Journal of Thailand Nursing and Midwifery Council Vol. 36 No.4 October-December 2021

85

ผลของโปรแกรมการให้ข้อมูลเตรียมความพร้อมต่อความวิตกกังวลในผู้ป่วยที่มารับการผ่าตัดเนื้องอกสมอง

3. โปรแกรมการให้ขอ้ มูลเตรียมความพร้อม
ผูป้ ว่ ยทีไ่ ด้รบั การผ่าตัดเนือ้ งอกสมอง ประกอบด้วย
สื่อวิดีทัศน์และคู่มือเตรียมความพร้อมการผ่าตัด
เนื้องอกสมองที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นโดยพัฒนาจากกรอบ
แนวคิดทฤษฎีการปรับตนเอง ของ Leventhal และ
Johnson13 และการทบทวนวรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้อง โดยมี
เนื้อหาเกี่ยวกับการให้ข้อมูลเตรียมความพร้อมผู้
ป่วย 3 ระยะ ได้แก่ ระยะก่อนผ่าตัด หลังผ่าตัด และ
ก่อนกลับบ้าน เพราะถึงแม้ผวู้ จิ ยั สนใจประเมินเฉพาะ
ความวิตกกังวลก่อนผ่าตัด แต่การให้ขอ้ มูลจ�ำเป็นต้อง
ให้ข้อมูลครอบคลุมถึงระยะหลังผ่าตัดและก่อนกลับ
บ้านด้วย เพือ่ ให้ผปู้ ว่ ยเกิดภาพรวมความคิด สามารถ
แปลความหมายของเหตุการณ์ได้อย่างถูกต้องชัดเจน
สามารถควบคุมปฏิกริ ยิ าตอบสนองทางอารมณ์ ท�ำให้
ช่วยลดความวิตกกังวลก่อนผ่าตัดได้ ซึ่งการให้ข้อมูล
ประกอบด้วย 1)ข้อมูลบ่งบอกรายละเอียดการผ่าตัด
(procedural information) เป็นข้อมูลเกีย่ วกับโรคเนือ้ งอก
สมองและรายละเอียดการผ่าตัดช่วยให้เข้าใจและลด
การตอบสนองทางอารมณ์ต่อการผ่าตัด ท�ำให้ผู้ป่วย
เชือ่ มัน่ ในทีมสุขภาพ เกิดความรูส้ กึ ปลอดภัย ลดอาการ
ตืน่ กลัวการผ่าตัด 2)ข้อมูลอธิบายความรูส้ กึ (sensory
information) เป็นข้อมูลอธิบายความรูส้ กึ ต่อการผ่าตัด
ทีผ่ ปู้ ว่ ยต้องเผชิญผ่านประสาทสัมผัส รวมถึงความไม่
สุขสบายที่อาจเกิดขึ้น ช่วยให้ผู้ป่วยควบคุมปฏิกิริยา
ตอบสนองทางด้านจิตใจได้ 3)ข้อมูลอธิบายพฤติกรรม
ที่ต้องปฏิบัติ (behavioral information) เป็นข้อมูล
การปฏิบัติตัวก่อนและหลังผ่าตัด รวมถึงข้อมูลการ
ปฏิบตั ติ วั เมือ่ ผูป้ ว่ ยกลับบ้าน กิจกรรมทีต่ อ้ งหลีกเลีย่ ง
การฟืน้ ฟูสภาพร่างกาย การดูแลแผลผ่าตัด การสังเกต
อาการผิดปกติตา่ งๆ การดูแลต่อเนือ่ ง การรับประทานยา
การมาตรวจตามนัด เป็นต้น ข้อมูลนี้จะช่วยให้ผู้ป่วย
สามารถแสดงพฤติกรรมขณะเผชิญเหตุการณ์ได้อย่าง
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เหมาะสม และ 4)ข้อมูลวิธีการเผชิญความเครียด
(coping information) เช่น การท�ำสมาธิ สวดมนต์
การท�ำจิตใจให้สงบ ช่วยผ่อนคลายความเครียด ลด
ความวิตกกังวลและนอนหลับได้ในคืนก่อนผ่าตัด

การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
1. การตรวจสอบความตรงเชิงเนือ้ หา (content
validity index) ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาของ
สื่อวิดีทัศน์และคู่มือ โดยผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน ได้แก่
อาจารย์พยาบาลที่เชี่ยวชาญด้านการพยาบาลผู้ป่วย
ผ่าตัดเนือ้ งอกสมอง 1 ท่าน พยาบาลช�ำนาญการพิเศษ
เชีย่ วชาญด้านการพยาบาลผูป้ ว่ ยผ่าตัดเนือ้ งอกสมอง
2 ท่าน ค�ำนวณหาค่าดัชนีความตรงเชิงเนื้อหาได้ค่า
CVI เท่ากับ 1.00
2. การตรวจสอบค่าความเชื่อมั่นเครื่องมือ
(reliability) ในการศึกษานี้ผู้วิจัยได้น�ำแบบประเมิน
ความวิตกกังวลไปใช้กับผู้ป่วยที่มีลักษณะคล้ายคลึง
กับกลุ่มตัวอย่างจ�ำนวน 30 ราย ค�ำนวณค่าความเชื่อ
มั่นสัมประสิทธิ์อัลฟ่าของครอนบาคได้เท่ากับ 0.88
ซึ่งค่าที่ได้ผ่านเกณฑ์การยอมรับคือ 0.7 ขึ้นไป
3. การตรวจสอบความเป็นไปได้ของเครือ่ งมือ
(feasibility) ผูว้ จิ ยั น�ำสือ่ วิดที ศั น์และคูม่ อื ไปตรวจสอบ
ความเป็นไปได้โดยผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน คือ นัก
โสตทัศนอุปกรณ์เชี่ยวชาญการจัดท�ำสื่อ 2 ท่าน และ
พยาบาลช�ำนาญการพิเศษเชี่ยวชาญการพยาบาล
ผู้ป่วยผ่าตัดเนื้องอกสมอง 1 ท่าน ประเมินความเป็น
ไปได้และความครอบคลุมประเด็นต่างๆ ได้แก่ ล�ำดับ
ขัน้ ตอนการน�ำเสนอ ภาษา ท่าทาง รูปภาพ เสียงบรรยาย
ระยะเวลา รูปแบบและภาพรวมการน�ำเสนอ ผูว้ จิ ยั แก้ไข
ตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ แล้วน�ำไปทดลอง
ใช้กบั ผูป้ ว่ ยทีม่ ลี กั ษณะคล้ายคลึงกลุม่ ตัวอย่างจ�ำนวน
3 ราย เพือ่ ประเมินความเข้าใจเนือ้ หา ภาษา และความ
เป็นไปได้ในการปฏิบัติ

วารสารสภาการพยาบาล ปีที่ 36 ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม 2564

วรรณวิศา ปะเสทะกัง และ

การพิทักษ์สิทธิ์ของกลุ่มตัวอย่าง
การวิจยั ครัง้ นีไ้ ด้รบั การอนุมตั จิ ากคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจยั ในมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่
โครงการ HE631020 ผูว้ จิ ยั ค�ำนึงถึงจริยธรรมในการวิจยั
การเคารพสิทธิ์และพิทักษ์สิทธิ์ของกลุ่มตัวอย่าง โดย
การชีแ้ จงวัตถุประสงค์ ขัน้ ตอน ระยะเวลาการเก็บรวบรวม
ข้อมูล ประโยชน์ทจี่ ะได้รบั ความเสีย่ ง และการป้องกัน
ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น อาทิ เช่น หากกลุ่มตัวอย่างมี
ความวิตกกังวลมากขึน้ ขณะเข้าร่วมการวิจยั ผูว้ จิ ยั รายงาน
พยาบาลประจ�ำ หอผูป้ ว่ ยทันทีเพือ่ ประเมินสัญญาณชีพ
และรายงานแพทย์ให้การช่วยเหลือต่อไป การเข้าร่วม
โครงการวิจัยเป็นไปด้วยความสมัครใจ กลุ่มตัวอย่าง
สามารถขอถอนตัวจากการวิจัยได้ตลอดเวลา ข้อมูล
กลุ่มควบคุม
ครั้งที่ 1 วันนอนโรงพยาบาลก่อนผ่าตัด (20นาที)
- ผูว้ จิ ยั เข้าพบกลุม่ ตัวอย่างสร้างสัมพันธภาพ ขออนุญาต
ให้ข้อมูล ชี้แจงวัตถุประสงค์ รายละเอียดกิจกรรม
และระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย
- ให้กลุ่มตัวอย่างตอบแบบบันทึกข้อมูลส่วนบุคคล
และข้อมูลสุขภาพ
- ให้กลุ่มตัวอย่างตอบแบบประเมินความวิตกกังวล
ครั้งที่ 1 (40 ข้อ)
- ให้การพยาบาลตามปกติ
ครั้งที่ 2 เ าวันผ่าตัด (30 นาที)
- ให้กลุ่มตัวอย่างตอบแบบประเมินความวิตกกังวล
ครั้งที่ 2 (20 ข้อ)
- ให้ข้อมูลการเตรียมความพร้อมก่อนผ่าตัด โดยให้
กลุม่ ตัวอย่างดูสอื่ วิดที ศั น์ความยาว 17 นาที พร้อมทัง้
แจกคูม่ อื การเตรียมความพร้อมในการผ่าตัดเนือ้ งอก
สมอง พร้อมทั้งอธิบายให้ข้อมูลเพิ่มเติม
- เปิดโอกาสให้กลุม่ ตัวอย่างซักถามข้อสงสัยให้กำ� ลังใจ
พร้อมทั้งกล่าวขอบคุณ

พุฒิคามิน

ทุกอย่างจะถูกเก็บเป็นความลับและน�ำเสนอผลการ
ศึกษาในภาพรวมโดยไม่ระบุตัวบุคคล

การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยแบ่งการเก็บรวบรวมข้อมูลออกเป็น
2 ขัน้ ตอน คือ ขัน้ เตรียมการวิจยั และขัน้ ด�ำเนินการวิจยั
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. ขัน้ เตรียมการวิจยั ผูว้ จิ ยั คัดเลือกกลุม่ ตัวอย่าง
ตามเกณฑ์คดั เข้าสูก่ ารวิจยั (inclusion criteria) จากนัน้
สุม่ กลุม่ ตัวอย่างเข้ากลุม่ ควบคุมและกลุม่ ทดลองโดย
วิธีการโยนเหรียญ
2. ขัน้ ด�ำเนินการทดลอง ผูว้ จิ ยั ด�ำเนินการวิจยั
ตัง้ แต่วนั แรกทีก่ ลุม่ ตัวอย่างเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล
และเช้าวันผ่าตัด โดยมีรายละเอียดขัน้ ตอนการด�ำเนิน
การวิจัย ดังภาพที่ 2
กลุ่มทดลอง
ครั้งที่ 1 วันนอนโรงพยาบาลก่อนผ่าตัด (45 นาที)
- ผูว้ จิ ยั เข้าพบกลุม่ ตัวอย่างสร้างสัมพันธภาพ ขออนุญาต
ให้ข้อมูล ชี้แจงวัตถุประสงค์ รายละเอียดกิจกรรม
และระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย
- ให้กลุ่มตัวอย่างตอบแบบบันทึกข้อมูลส่วนบุคคล
และข้อมูลสุขภาพ
- ให้กลุ่มตัวอย่างตอบแบบประเมินความวิตกกังวล
ครั้งที่ 1 (40 ข้อ)
- ผูว้ จิ ยั ให้โปรแกรมการเตรียมความพร้อมในการผ่าตัด
เนื้องอกสมอง คือ ให้กลุ่มตัวอย่างดูสื่อวิดีทัศน์
ความยาว 17 นาที และแจกคูม่ อื เตรียมความพร้อม
โดยขณะที่กลุ่มตัวอย่างดูสื่อวิดีทัศน์ผู้วิจัยคอยอยู่
ข้างๆ พร้อมทั้งคอยอธิบายให้ข้อมูลเพิ่มเติม หาก
กลุ่มตัวอย่างเกิดข้อสงสัยซักถาม
ครั้งที่ 2 เ าวันผ่าตัด (20 นาที)
- ให้กลุ่มตัวอย่างตอบแบบประเมินความวิตกกังวล
ครั้งที่ 2 (20 ข้อ)
- เปิดโอกาสให้กลุม่ ตัวอย่างซักถามข้อสงสัยให้กำ� ลังใจ
พร้อมทั้งกล่าวขอบคุณ

ภาพที่ 2 วิธีด�ำเนินการวิจัย
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ผลของโปรแกรมการให้ข้อมูลเตรียมความพร้อมต่อความวิตกกังวลในผู้ป่วยที่มารับการผ่าตัดเนื้องอกสมอง

การวิเคราะห์ข้อมูล

pre-test และ คะแนนความวิตกกังวลแบบแฝง (trait
anxiety) ภายหลังการทดสอบข้อตกลงเบื้องต้นของ
การใช้สถิติ

ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยโปรแกรม
SPSS version 26 ดังต่อไปนี้
1. วิเคราะห์ขอ้ มูลส่วนบุคคลด้วยสถิตเิ ชิงพรรณนา
ผลการวิจัย
2. วิเคราะห์ความแตกต่างของกลุ่มตัวอย่าง
ส่วนที่ 1 ข้อมูลของกลุม่ ควบคุมและกลุม่ ทดลอง
ได้แก่ อายุ เพศ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ
อายุเฉลี่ยของกลุ่มควบคุมเท่ากับ 46.15 ปี
เศรษฐานะ ประสบการณ์การผ่าตัดครัง้ ก่อน โรคประจ�ำตัว
(SD=9.81) ส่วนกลุม่ ทดลองเท่ากับ 46.33 ปี (SD=10.10)
ต�ำแหน่งทีเ่ กิดเนือ้ งอก ความผิดปกติทเี่ กิดจากเนือ้ งอก
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง สถานภาพสมรสคู่ จบการศึกษา
สมอง การได้รับข้อมูล/ความรู้เกี่ยวกับการผ่าตัด
ระดับประถมศึกษา ไม่ได้ประกอบอาชีพ เศรษฐานะพอใช้
การได้รับยานอนหลับคืนก่อนวันผ่าตัด และคะแนน
ไม่มีเงินเก็บ มีประสบการณ์การผ่าตัดมาก่อน ไม่มี
ความวิตกกังวลแฝงด้วยสถิติ Chi-square test หรือ
โรคประจ�ำตัว กลุ่มตัวอย่างมีความผิดปกติที่เกิดจาก
Fisher’s exact test และ Levene’s Test for Equality
เนือ้ งอกสมองกลุม่ ควบคุมคิดเป็นร้อยละ 82.48 กลุม่
of Variance
ทดลองคิดเป็นร้อยละ 88.89 ส่วนใหญ่เกิดเนื้องอก
3. เปรียบเทียบคะแนนความวิตกกังวลภายใน
สมองต�ำแหน่งข้างขวา ไม่เคยได้รบั ข้อมูลหรือความรู้
กลุ่มด้วยสถิติ Wilcoxon Signed Ranks Test
การผ่าตัดเนือ้ งอกสมองมาก่อน และไม่ได้รบั ยานอนหลับ
4. เปรียบเทียบคะแนนความวิตกกังวลภายหลัง
คืนก่อนวันผ่าตัด ทั้งนี้จากการทดสอบความแตกต่าง
ของข้อมูลทัว่ ไประหว่างกลุม่ พบว่า ไม่มคี วามแตกต่างกัน
การทดลองระหว่างกลุม่ ด้วยสถิติ ANCOVA โดยวิเคราะห์
(p > 0.05) ดังตารางที่ 1
ความแปรปรวนร่วมเพื่อก�ำจัดอิทธิพลของคะแนน
ตารางที่ 1 ข้อมูลของกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง(n=54)
กลุ่มควบคุม(n=27) กลุ่มทดลอง(n=27) P-value
ข้อมูล
จ�ำนวน ร้อยละ จ�ำนวน
ร้อยละ
อายุ
=46.15 SD=9.81 =46.33 SD=10.10 .473***
เพศ
.095*
ชาย
8
29.63
4
14.82
หญิง
19
70.37
23
85.18
สถานภาพสมรส
.105**
คู่
21
77.77
24
88.89
โสด
4
14.82
0
0.00
หย่า
2
7.41
2
7.41
หม้าย
0
0.00
1
3.70
ระดับการศึกษาสูงสุด
.325**
ประถมศึกษา
17
62.95
14
51.85
มัธยมศึกษา
7
25.94
10
37.04
ปวช./ปวส.
0
0.00
1
3.70
ปริญญาตรี
3
11.11
2
7.4
88
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ตารางที่ 1 ข้อมูลของกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง(n=54) (ต่อ)
กลุ่มควบคุม(n=27) กลุ่มทดลอง(n=27)
ข้อมูล
จ�ำนวน ร้อยละ จ�ำนวน
ร้อยละ
อาชีพ
ไม่ได้ประกอบอาชีพ
14
51.85
16
59.26
เกษตรกรรม
7
25.94
4
14.82
รับจ้างทั่วไป
1
3.70
5
18.52
รับราชการ
1
3.70
1
3.70
ค้าขาย
3
11.11
0
0.00
ช่างซ่อม
1
3.70
1
3.70
เศรษฐานะ
พอใช้ ไม่มีเงินเก็บ
16
59.26
19
70.37
พอใช้ มีเงินเก็บ
5
18.52
5
18.52
ไม่พอใช้ ไม่มีหนี้สิน
3
11.11
1
3.70
ไม่พอใช้ มีหนี้สิน
3
11.11
2
7.41
ประสบการณ์การผ่าตัดครั้งก่อน
เคย
18
66.67
15
55.54
ไม่เคย
9
33.33
12
44.46
โรคประจ�ำตัว
มี
10
37.05
7
25.94
ไม่มี
17
62.95
20
74.06
ต�ำแหน่ง/ข้างที่เกิดเนื้องอกสมอง
ขวา
13
48.15
15
55.54
ซ้าย
8
29.63
7
25.94
อื่นๆ (ด้านหลัง, ฐานสมอง, โพรงสมอง,
6
22.22
5
18.52
ต่อมใต้สมอง)
ความผิดปกติจากเนื้องอกสมอง
มี
22
82.48
24
88.89
ไม่มี
5
18.52
3
11.11
เคยได้รับข้อมูล/ความรู้มาก่อน
เคย
4
14.82
1
3.70
ไม่เคย
23
85.18
26
96.30
การได้รับยานอนหลับคืนก่อนวันผ่าตัด
ได้รับ
1
3.70
1
3.70
ไม่ได้รับ
26
96.30
26
96.30
ความวิตกกังวลแบบแฝง
=37.81 SD=8.76 =37.41 SD=8.85
* Chi-square test, ** Fisher’s exact test, *** Levene’s Test for Equality of Variance
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P-value
.109**

.386**

.201*
.190*
.431*

.352**
.175**
.755**
.433***
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ส่วนที่ 2 เปรียบเทียบคะแนนความวิตกกังวล
ก่อนและหลังการทดลองภายในกลุม่ และระหว่างกลุม่
		 2.1 เปรียบเทียบคะแนนความวิตกกังวล
ก่อนและหลังการทดลองภายในกลุ่มทดลองที่ได้รับ
โปรแกรมการให้ขอ้ มูลเตรียมความพร้อมโดยใช้สถิติ
Wilcoxon Signed Ranks Test พบว่าภายหลังการ
ทดลอง กลุ่มทดลองมีคะแนนความวิตกกังวลลดลง
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (p=.001) ดังตารางที่ 2

		 2.2 เปรียบเทียบคะแนนความวิตกกังวล
ระหว่างกลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุมด้วยการวิเคราะห์
ความแปรปรวนร่วม (ANCOVA) เพือ่ ก�ำจัดอิทธิพล
ของคะแนน pre-test และคะแนนความวิตกกังวล
แบบแฝง พบว่า กลุม่ ทดลองมีคะแนนความวิตกกังวล
ต�ำ่ กว่ากลุม่ ควบคุมอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ (p=.000)
ดังตารางที่ 3

ตารางที่ 2 เปรียบเทียบคะแนนความวิตกกังวลก่อนและหลังการทดลองภายในกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง
โดยใช้สถิติ Wilcoxon Signed Ranks Test (n=54)
กลุ่ม
ก่อนการทดลอง
หลังการทดลอง
P-value
Median
IQR
Median
IQR
กลุ่มควบคุม
35.00
21.00
38.44
10.47
.108
Mean
SD
Mean
SD
กลุ่มทดลอง
41.52
8.70
32.48
9.21
.001*
*p<.05
ตารางที่ 3 เปรียบเทียบคะแนนความวิตกกังวลหลังการทดลองระหว่างกลุม่ ควบคุมและกลุม่ ทดลองโดยใช้สถิติ
ANCOVA (n=54)
mean Adjusted mean 95%CI P-value
กลุ่ม
Mean
SD Unadjusted
difference
difference
กลุ่มควบคุม
38.44 10.47
Ref
Ref
Ref
กลุ่มทดลอง
32.48
9.21
5.96
6.63
3.15-10.12 .000*
* Adjusted mean difference for baseline measurements pre-test and trait anxiety

การอภิปรายผล
ผลการวิจยั พบว่า คะแนนความวิตกกังวลหลัง
ได้รบั โปรแกรมการให้ขอ้ มูลเตรียมความพร้อมต�ำ่ กว่า
ก่อนได้รับโปรแกรมการให้ข้อมูลเตรียมความพร้อม
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (p=0.001) จึงเป็นไปตาม
สมมุตฐิ านข้อที่ 1 อธิบายได้วา่ โปรแกรมการให้ขอ้ มูล
เตรียมความพร้อมทีป่ ระกอบด้วย สือ่ วีดที ศั น์และคูม่ อื
ทีผ่ วู้ จิ ยั สร้างขึน้ ตามแนวคิดทฤษฎีการปรับตนเองของ
Leventhal และ Johnson13 และการทบทวนวรรณกรรม
90

ทีเ่ กีย่ วข้อง มีประสิทธิภาพในการช่วยลดความวิตกกังวล
ของผู้ป่วยได้เป็นอย่างดี ช่วยท�ำให้ผู้ป่วยมีความรู้
ความเข้าใจ เกิดภาพรวมความคิด (mental image)
และแปลความหมายของเหตุการณ์การผ่าตัดที่ต้อง
เผชิญได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน ท�ำให้ผู้ป่วยสามารถ
ควบคุมปฏิกริ ยิ าตอบสนองทางอารมณ์กอ่ นผ่าตัดได้
ส่งผลให้ลดความวิตกกังวลได้จริง ถึงแม้ที่ผ่านมายัง
ไม่พบการศึกษาในกลุ่มผู้ป่วยเนื้องอกสมองโดยตรง
แต่ผลการศึกษาครั้งนี้มีความสอดคล้องกับผู้ป่วย
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กลุ ่ ม อื่ น ที่ ใ ช้ เ ครื่ อ งมื อ การวิ จั ย และกรอบแนวคิ ด
คล้ายคลึงกัน คือ Soydas14 ทีศ่ กึ ษาผลของการให้ขอ้ มูล
ด้วยสือ่ วิดที ศั น์ตอ่ ความวิตกกังวลและความพึงพอใจ
ของผูป้ ว่ ยทีน่ ดั มาผ่าตัดช่องท้อง จ�ำนวน 70 ราย พบว่า
กลุ่มทดลองที่ได้รับข้อมูลก่อนผ่าตัดด้วยวิดีทัศน์มี
คะแนนความวิตกกังวลน้อยกว่าก่อนได้รบั ข้อมูลอย่าง
มีนัยส�ำคัญทางสถิติ (p=.001) อีกทั้งสอดคล้องกับ
การศึกษาของหยาดพิรุณ กุณโฮง12 ที่ศึกษาผลของ
โปรแกรมการให้ข้อมูลเตรียมความพร้อมต่อความ
วิตกกังวลในผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดหัวใจแบบเปิด
จ�ำนวน 44 ราย พบว่า คะแนนความวิตกกังวลของผูป้ ว่ ย
ที่ได้รับการผ่าตัดหัวใจแบบเปิดหลังได้รับโปรแกรม
ต�่ำกว่าก่อนได้รับโปรแกรมอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05
ผลการวิจยั พบว่า คะแนนความวิตกกังวลของ
กลุม่ ทีไ่ ด้รบั โปรแกรมการให้ขอ้ มูลเตรียมความพร้อม
ต�่ำกว่ากลุ่มที่ได้รับการพยาบาลตามปกติ จึงเป็นไป
ตามสมมติฐานการวิจัยข้อที่ 2 อธิบายได้ว่า เมื่อกลุ่ม
ทดลองได้รบั โปรแกรมการให้ขอ้ มูลเตรียมความพร้อม
ทีป่ ระกอบด้วยสือ่ วิดที ศั น์ทมี่ รี ายละเอียดเนือ้ หาชัดเจน
ตรงกับสถานการณ์ที่ผู้ป่วยต้องเผชิญ เป็นการสื่อสาร
ที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ ประกอบด้วยภาพ สี และ
เสียง ท�ำให้ผู้ป่วยเข้าใจได้ชัดเจนและเกิดมโนทัศน์ที่
สมบูรณ์เกี่ยวกับการผ่าตัดและการปฏิบัติตัวหลัง
ผ่าตัด15-16 และคู่มือซึ่งเป็นสื่อที่ใช้งานได้ง่าย สะดวก
สามารถทบทวนความรูเ้ พิม่ เติมภายหลังได้ ท�ำให้ผปู้ ว่ ย
เกิดความรูส้ กึ อุน่ ใจ ปลอดภัย และมัน่ ใจ พร้อมเผชิญ
กับการผ่าตัดและควบคุมสถานการณ์ ท�ำให้สามารถ
ควบคุมอารมณ์และลดความวิตกกังวลลงได้มากกว่า
ผูป้ ว่ ยทีไ่ ด้รบั การพยาบาลแบบปกติ โดยสือ่ วิดที ศั น์และ
คู่มือมีเนื้อหาครอบคลุมข้อมูลต่างๆ ได้แก่ 1)ข้อมูล
อธิบายรายละเอียดการผ่าตัดช่วยให้ผปู้ ว่ ยเกิดภาพรวม
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ความคิด แปลความหมายของเหตุการณ์ได้ถกู ต้องชัดเจน
สามารถลดการตอบสนองทางอารมณ์และลดอาการ
ตื่นกลัว 2)ข้อมูลอธิบายความรู้สึกที่ต้องเผชิญและ
ความไม่สุขสบายต่างๆท�ำให้ผู้ป่วยสามารถเผชิญกับ
เหตุการณ์ได้อย่างเหมาะสม สามารถควบคุมอารมณ์
และลดความวิตกกังวลก่อนผ่าตัดได้ 3)ข้อมูลอธิบาย
พฤติกรรมทีต่ อ้ งปฏิบตั ชิ ว่ ยให้ผปู้ ว่ ยมีภาพรวมความคิด
ที่ชัดเจนและเกิดความมั่นใจว่าจะสามารถควบคุม
สถานการณ์ตา่ งๆได้ดี และ 4)ข้อมูลอธิบายวิธกี ารเผชิญ
ความเครียด การท�ำจิตใจให้สงบ ช่วยให้เกิดความรูส้ กึ
ผ่อนคลายและลดความวิตกกังวล ผลการศึกษาครัง้ นี้
สอดคล้องกับการศึกษาของ Esther Lilly และ
Dakshayani19 ที่ศึกษาผลการให้ข้อมูลก่อนผ่าตัดใน
กลุม่ ผูป้ ว่ ยศัลยกรรมระบบประสาทจ�ำนวน 54 ราย พบว่า
หลังได้รบั ข้อมูลกลุม่ ทดลองมีคะแนนความวิตกกังวล
ลดลงมากกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
(p=0.02) และสอดคล้องกับการศึกษาของ วิจิตรา
บูรณศรีกุล17 ที่ศึกษาผลของการสนับสนุนด้านข้อมูล
และอารมณ์ตอ่ ความวิตกกังวลของผูด้ แู ลผูป้ ว่ ยเนือ้ งอก
สมอง พบว่า คะแนนความวิตกกังวลในกลุ่มทดลอง
ภายหลังได้รบั โปรแกรมการสนับสนุนด้านข้อมูลและ
อารมณ์ต�่ำกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
(p< 0.05)
กล่าวโดยสรุปได้วา่ โปรแกรมการให้ขอ้ มูลเตรียม
ความพร้อมในการผ่าตัดเนือ้ งอกสมองทีผ่ วู้ จิ ยั สร้างขึน้
โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีการปรับตนเองของ Leventhal
และ Johnson13 มีประสิทธิภาพในการช่วยลดความ
วิตกกังวลก่อนผ่าตัดของผูป้ ว่ ยผ่าตัดเนือ้ งอกสมองได้

ข้อเสนอแนะในการน�ำผลการวิจัยไปใ
พยาบาลควรน�ำโปรแกรมการให้ขอ้ มูลเตรียม
ความพร้อมไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของ
แต่ละหน่วยงานเพือ่ ช่วยลดความวิตกกังวลของผูป้ ว่ ย
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ผลของโปรแกรมการให้ข้อมูลเตรียมความพร้อมต่อความวิตกกังวลในผู้ป่วยที่มารับการผ่าตัดเนื้องอกสมอง

ทีไ่ ด้รบั การผ่าตัดเนือ้ งอกสมอง การวิจยั ครัง้ ต่อไปควร
ศึกษาผลของโปรแกรมต่อการลดความวิตกกังวลใน
ระยะหลังผ่าตัดและก่อนจ�ำหน่ายออกจากโรงพยาบาล

References
1. Ministry of Public Health. Department of Medicine.
Institute of Neurology. Guidelines for a surgical nursing
brain tumor. Bangkok: Tanapress; 2014. (in Thai)
2. American Association of Neuroscience Nurses. Care of
the adult patient with a brain tumor. USA: AANN; 2016.
3. Perks A, Chakravarti A, Manninen P. Preoperative anxiety
in neurosurgical patients. J Neurosurg Anesthesiol
2009;21(2):127-30.
4. Latif A, Khan R, Nawaz K. Depression and anxiety
in patients undergoing elective and emergency surgery:
A cross-sectional study from Allama Iqbal memorial
teaching hospital, Sialkot. J Pak Med Assoc 2017;
67(6):884-88.
5. Krolikowska A, Majk A, Antczak-Komoterska A,
Slusarz R. Patients’ fear and anxiety associated with
planned neurosurgery. J Neurosci Nurs 2018;7(3):
104-10.
6. Arunyavas D, Tribuddharat S, Sathitkarnmanee T,
Palachewa K. The effect of systematic anesthetic
information on anxiety level in patients undergoing
general anesthesia. The Thai Journal of Anesthesiology
2012;38(2):102-08. (in Thai)
7. Santapong P. Preoperative anxiety of the patients
before an anesthetic procedure in Surin hospital.
Medical Journal of Srisaket-Surin-Buriram Hospitals
2010;25(1):135-48. (in Thai)
8. Yusamran M, Sripontan P. Perceived anxiety level and
its causes in the preoperative patients at Mahasarakham
hospital. Thai Journal of Science and Technology
2014;10 Suppl: S419-28. (in Thai)

92

9. Mulugeta H, Ayana M, Sintayehu M, Dessie G,
Zewdu T. Preoperative anxiety and associated factors
among adult surgical patients in Debre Markos and
Felege Hiwot referral hospitals, Northwest Ethiopia.
BMC Anesthesiol 2018; 18(1):1-9.
10. Nigussie S, Belachew T, Wolancho W. Predictors
of preoperative anxiety among surgical patients in
Jimma university specialized teaching hospital,
Southwestern Ethiopia. BMC Surg 2014;14(1):1-10.
11. Rittitham W, Chinnorot S. Effects of the preparatory
information on anxiety and pain in abdominal surgery
patients. Kuakarun Journal of Nursing 2015;19(2):
75-87. (in Thai)
12. Kunhong Y. The effect of preparatory information
program on anxiety in patients undergoing open-heart
surgery. Kuakarun Journal of Nursing 2021; 28(1):
20-32. (in Thai)
13. Leventhal H, Johnson JE. Laboratory and field
experimentation: Development of a theory of self
regulation. In: Wooldridge PJ, Schmitt MH, Skipper
JK, Leonard RC, editors. Behavioral science and nursing
theory. St. Louis: CV Mosby; 1983. p. 189-262.
14. Soydas D. Effect of preoperative video information
on anxiety and satisfaction in patients undergoing
abdominal surgery. CIN 2019;37(8):430-36.
15. Janu P. The effects of video media usage for preoperative
preparation on the knowledge and satisfaction of patients
undergoing same-day surgery at the ear-throat-nose
operating room, Thammasat University Hospital.
Thammasat University Hospital Journal 2015;
3(3):47-65. (in Thai)
16. Jungul S. The effect of education in pre-opened heart
patients on health practice knowledge and anxiety
level. Nursing Journal of the Ministry of Public
Health 2015;25(1):157-66. (in Thai)

วารสารสภาการพยาบาล ปีที่ 36 ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม 2564

วรรณวิศา ปะเสทะกัง และ

17. Buranasrikul V. Effect of information giving and
emotional support on anxiety among caregivers of
patients with a brain tumor. Chulalongkorn Medical
Journal 2015;59(1):91-101. (in Thai)
18. Traiputorn S. The effect of information giving and
aromatherapy program on anxiety of the family
caregivers of brain tumor patients. Journal of Nursing
Science Chulalongkorn University 2016;28(3):
98-109. (in Thai)
19. Esther Lilly A, Dakshayani B. Effect of preoperative
teaching on anxiety level of patients with neurosurgery.
IJPN 2018;15(2):1-3.

พุฒิคามิน

20. Thapinta D. Reduction of anxiety of staff nurses
working with aids patients through cognitive reconstructuring and mindfulness. Bangkok: Graduate
School of Chulalongkorn University; 1992. (in Thai)
21. Goebel S, Mehdorn HM. Assessment of preoperative
anxiety in neurosurgical patients: Comparison of
widely used measures and recommendations for clinic
and research. Clin Neurol Neurosurg 2018;15(2):1-3.
22. Ministry of public health. Department of Medical
Service. Guide to screening /assessing the elderly.
Bangkok: The War Veterans Organization of Thailand;
2014. (in Thai)

Journal of Thailand Nursing and Midwifery Council Vol. 36 No.4 October-December 2021

93

