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ภาคผนวก  ก 

 
เอกสารพิทักษสิทธ์ิของผูเขารวมโครงการวิจัย 

 
ใบการใหขอมูลสําหรับกลุมตัวอยาง 

 
ชื่อโครงการวิจัย  ผลของการใชดนตรีบําบัดตอความเครียด อาการคล่ืนไส ขยอน และ

อาเจียนในผูปวยมะเร็งอวยัวะสืบพันธุสตรีท่ีไดรับเคมีบําบัด 
ชื่อผูวิจัย               นางรักชนก  ภักดิ์โพธ์ิ  นักศึกษาปริญญาโท  

สาขาวิชาการพยาบาลสตรี คณะพยาบาลศาสตร มหาวทิยาลัยเชียงใหม 
  
 ดิฉัน นางรักชนก ภกัดิ์โพธ์ิ นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการพยาบาลสตรี  
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม กําลังดําเนินการทําโครงการวิจยัเพื่อวทิยานิพนธ ซ่ึง
เปนสวนหน่ึงของการศึกษาในหลักสูตรปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิตโดยมีวตัถุประสงคเพื่อ 
 1. เพื่อเปรียบเทียบความเครียดของผูปวยสตรีมะเร็งอวัยวะสืบพันธุกอนและหลังไดฟง
ดนตรีบําบัด 
 2. เพื่อเปรียบเทียบอาการคล่ืนไส ขยอนและอาเจียนของผูปวยสตรีมะเร็งอวัยวะ
สืบพันธุกอนและหลังไดฟงดนตรีบําบัด 
 ผลการวิจัยคร้ังนี้จะเปนประโยชนสําหรับพยาบาลที่เกี่ยวของในการดูแลผูปวยสตรี
มะเร็งอวัยวะสืบพันธุท่ีไดรับเคมีบําบัดเพื่อใชเปนแนวทางในการนําไปเสนอเพ่ือใหเปนทางเลือก
สําหรับผูปวยในการใชดนตรีลดความเครียด อาการคล่ืนไส ขยอนและอาเจียน และเพื่อเปน
แนวทางในการทําวิจัยหรือขยายขอบเขตความรูเกี่ยวกับการใชดนตรีในการลดความเครียด และ
อาการคล่ืนไส ขยอนและอาเจียนในผูปวยกลุมอ่ืนๆ ตอไป จึงใครขอความรวมมือจากทานในการ
ใหขอมูลและตอบแบบประเมินคร้ังนี้ใหตรงกับความเปนจริงและความคิดเห็นของทานมากท่ีสุด 
และกรุณาตอบใหครบทุกขอ ในการตอบแบบสอบถามทานจะไดรับแบบสอบถามท้ังหมด 2 ชุด 
ไดแก  
 ชุดท่ี 1 แบบสอบถามขอมูลสวนบุคคล  
 ชุดท่ี 2 แบบประเมินความเครียด 
 ชุดท่ี 3 แบบประเมินอาการคล่ืนไส ขยอนและอาเจยีน 
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 ซ่ึงในการทดลองทานยังคงไดรับการรักษาตามาตรฐานการรักษาของโรงพยาบาลอยาง
เปนปกติ ในการตอบแบบสอบถามจะใชเวลาประมาณ 15 นาที ท้ังนีท้านจะไดรับความสะดวกโดย
มีปากกาใหทานเพ่ือตอบแบบสอบถาม และในการเขารวมโครงการวิจยัคร้ังนี้จะไมมีผลกระทบ 
หรือภาวะเส่ียงใดๆ ตอทาน 
 การเขารวมโครงการวิจัยคร้ังนี้จะอยูท่ีการตัดสินใจของทาน ทานมีสิทธิท่ีจะตอบรับ
หรือปฏิเสธการเขารวมวิจัย โดยไมมีผลกระทบใดๆ ตอทาน หากทานยินยอมเขารวมการวิจัย ดิฉัน
จะใหทานลงนามในใบยินยอมเขารวมโครงการวิจัย และจะเก็บรักษาขอมูลสวนตัวของทานเปน
ความลับ นอกจากนี้จะไมมีการอางอิงถึงช่ือของทานในรายงานใดๆ ท่ีเกี่ยวกับการวิจัยคร้ังนี้ การนํา
ขอมูลไปอภิปรายหรือตีพิมพเผยแพรจะทําในภาพรวมของผลการวิจัยเทานั้น ทานสามารถท่ีจะ
ถอนตัวจากการวิจัยเม่ือใดก็ได ท้ังนี้ ไมมีผลกระทบตอสิทธิประโยชนใดๆ ของทาน โดยใหแจง
ความประสงคท่ีจะถอนตัวออกจากการวิจัยใหผูวิจัยทราบและไมตองอธิบายเหตุผล ในการศึกษา
คร้ังนี้หากทานมีขอสงสัยเกี่ยวกับการวิจัยสามารถติดตอกับผูวิจัยคือ นางรักชนก ภักดิ์โพธ์ิ ท่ีอยู 
875 ถ. เจนจบทิศ ตําบล จอหอ อําเภอ เมือง จังหวัด นครราชสีมา 30310 โทรศัพท 081-7183928 
หรืออาจารยท่ีปรึกษา รองศาสตราจารย ดร. สุสัณหา ยิ้มแยม ท่ีอยู ภาควิชาการพยาบาลสูติศาสตร
และนรีเวชวิทยา คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม โทรศัพท 053-945019 และ 053-
945042 และหากทานมีคําถามเก่ียวกับสิทธิของทาน สามารถติดตอ ศาสตราจารย ดร. วิจิตร ศรี
สุพรรณ ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
โทรศัพท 053-945033 ในเวลาราชการ 

 
 
   ลงนาม      ......................................................... ผูใหขอมูล 
        (.......................................................) 
                    วันท่ี.................................................. 
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ใบยินยอมของอาสาสมัคร 
 

 ขาพเจานางสาว/นาง.............................................................................................. 
มีความยินดีท่ีจะเขารวมโครงการวิจยัเพื่อวทิยานิพนธคร้ังนี้ โดยขาพเจารับทราบขอมูล และเขาใจ
เกี่ยวกับวิธีการ วัตถุประสงค และประโยชนของการวิจยัคร้ังนี้แลวตามท่ีผูวิจัยไดช้ีแจงใหทราบและ
ขอลงลายมือช่ือไวเพื่อเปนหลักฐานประกอบการตัดสินใจเขารวมโครงการวิจยัเพื่อวทิยานิพนธ  
คร้ังนี้ 
 

ลงนาม    ...................................................(ผูยินยอม) 
                    (..................................................) 

ลงนาม    ...................................................(ผูวจิัย) 
                    (..................................................) 

ลงนาม    ....................................................(พยาน) 
                  (..................................................) 

วันท่ี........................................................... 
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ภาคผนวก  ข 
 

ตัวอยางเคร่ืองมือท่ีใชในงานวิจัย 
 

แบบบันทึกขอมูลของผูปวยมะเร็วอวัยวะสืบพันธุสตรีท่ีไดรับเคมีบําบัดแบงออกเปน 3 สวนดังนี ้
 สวนท่ี 1 แบบบันทึกขอมูลสวนบุคคล 
 สวนท่ี 2 แบบประเมินอาการของความเครียด 
 สวนท่ี 3 แบบประเมินอาการคล่ืนไส ขยอนและอาเจียน 
 สวนท่ี 4 เพลงท่ีใชในการวิจยั 

 

แบบบันทึกขอมูลสวนบุคคล 
ผูปวยรายท่ี..................................บันทึกวนัท่ี...............................คร้ังท่ี (  ) 1           (  ) 2 

1. อายุ...................................................................................................................................... 
2. สถานภาพสมรส  ( ) คู    ( ) หมาย    ( ) หยา    ( ) แยกทาง    ( ) โสด 
3. ระดับการศึกษา    ( ) ประถมศึกษา   ( ) มัธยมศึกษา    ( ) อนุปริญญา   ( ) ปริญญาตรีข้ึนไป 
4. อาชีพ ..................................................................................................................................  
5. การวินจิฉัยโรค……………………………………………………………………………. 
6. ระยะของโรค……………………………………………………………………………    
7. ชุดและชนดิของเคมีบําบัดท่ีไดรับ....................................................................................... 
8. โรคประจําตัว 
9. เวลาต่ืนนอน.........................................................เวลาเขานอน.......................................... 
10. ชนิดเพลงท่ีชอบ  ( ) เพลงสากล    ( ) เพลงลูกทุง    ( ) เพลงไทยสากล   

                                          ( ) เพลงไทยเดิม     ( ) เพลงพืน้เมือง 
 11. ลักษณะเพลงท่ีชอบ    ( ) เพลงขับรอง    ( ) เพลงบรรเลง 
 12.  ความถ่ีในการฟงเพลง 
  วันละ.....................คร้ัง 
  สัปดาห..................คร้ัง 

13. ระยะเวลาในการฟงเพลงแตละคร้ัง........................นาทีหรือ...................ช่ัวโมง 
14. วิธีการอ่ืนท่ีใชในการบรรเทาอาการคล่ืนไส ขยอนและอาเจียน  

( )  ไมมี  ( )  มี ระบุ.....................................ผลลัพธ............................................ 
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แบบทดสอบความเครียดสวนปรุง ชุด 104 ขอ 
(Suanprung Stress Test–104 [SPST-104]) 

 
สวนท่ี 3  อาการของความเครียด 
 แบบทดสอบสวนนี้จะวัดอาการของความเครียดท่ีแสดงออก ซ่ึงอาการเหลานี้โดยตัว
ของมันเองก็ทําใหคุณเกิดความเครียดไดเชนกัน ถาคุณมีอาการขางลางนี้หนึ่งอาการหรือมากกวา
ในชวง 6 เดือนท่ีผานมา ใหคุณประมาณระดับความเครียดท่ีมันทําใหเกิดข้ึนกับคุณ แลวทํา
เคร่ืองหมายวงกลมตรงขอนั้น แตถาเหตุการณขอไหนไมไดเกิดข้ึนกับคุณใหขามไปไมตองตอบ 
โดย 
 1  หมายถึง ไมเครียด 2  หมายถึง รูสึกเครียดเล็กนอย 
 3  หมายถึง  รูสึกเครียดปานกลาง 4  หมายถึง  รูสึกเครียดมาก 
 5  หมายถึง  รูสึกเครียดมากที่สุด 
 
1.  อาการเครียดทางกลามเนือ้ 
1.1  กลามเนื้อตึงหรือปวด  1    2  3 4 5 
1.2  ...................................... 
 
2.  อาการเครียดทางระบบประสาทอัตโนมัติ PSN 
2.1  ความอยากอาหารเปล่ียนแปลง  1 2 3 4 5 
2.2  …………………………….. 
 
3.  อาการเครียดทางระบบประสาทอัตโนมัติ SNS 
3.1 เหง่ือออกมากท่ีฝามือ เหง่ือมากข้ึน  1 2 3 4 5 
3.2  .................................................... 
 
4.  อาการเครียดทางอารมณ 
4.1  รูสึกวิตกกังวล  1 2 3 4 5 
4.2  ……………………………….. 
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แบบประเมินอาการคล่ืนไส ขยอน และอาเจียน 
 
คําชี้แจง   ใหทานกรุณาเติมประสบการณท่ีเกิดขึ้นกับทานตั้งแตตืน่นอนจนกระท่ังเขานอน 

1. ทานคล่ืนไส จาํนวน.................................................................................คร้ัง 
2. ระยะเวลาท่ีเกดิอาการคล่ืนไสนาน........................นาที...........................ช่ัวโมง 
3. ทานขยอน จํานวน...................................................................................คร้ัง 
4. ทานอาเจียน จาํนวน................................................................................คร้ัง 
5. ปริมาณอาเจยีนท้ังหมดประมาณ................ชอนโตะ หรือ......................กระปองนม 

 
คําชี้แจง  เสนตรงขางลางนี้เปนมาตรวัดความทุกขทรมานจากอาการคล่ืนไส  กรุณาขีดเสนใน
แนวตั้ง ( / ) ทับลงบนมาตรวัด ตามความรูสึกทุกขทรมานจากอาการคล่ืนไสทีทานมีอยูต้ังแตต่ืน
นอนจนกระท่ังเขานอน 

 
0 10 

 ไมมีความทุกขทรมาน มีความทุกขทรมานมากท่ีสุด 
 
คําชี้แจง  เสนตรงขางลางนี้เปนมาตรวัดความทุกขทรมานจากอาการขยอน  กรุณาขีดเสนในแนวต้ัง 
( / ) ทับลงบนมาตรวัด ตามความรูสึกทุกขทรมานจากอาการขยอนท่ีทานมีอยูต้ังแตต่ืนนอนจนกระท่ัง 
เขานอน 

   
0 10 

 ไมมีความทุกขทรมาน มีความทุกขทรมานมากท่ีสุด 
 
คําชี้แจง  เสนตรงขางลางนี้เปนมาตรวัดความทุกขทรมานจากอาการอาเจียน กรุณาขีดเสนในแนวต้ัง 
( / ) ทับลงบนมาตรวัด ตามความรูสึกทุกขทรมานจากอาการขยอนท่ีทานมีอยูต้ังแตต่ืนนอนจนกระท่ัง 
เขานอน 

 
0 10 

 ไมมีความทุกขทรมาน มีความทุกขทรมานมากท่ีสุด 
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รายชื่อเพลงท่ีใชในการวิจัย 
 

ชุดท่ี 1  (เพลงบรรเลงของทานผูหญิงพวงรอย อภัยวงศ) 
1. บัวขาว 2. ชายในฝน 
3. ในฝน 4. ดอกไม 
5. เงาไม 6. ลมหวล 
 
ชุดท่ี 2  (เพลงบรรเลงฟงสบายของยงยุทธ) 
1. บางหลวง 2. เสนหา 
3. นิราศเวยีงพงค 4. นางรอง 
5. หนุมนาหนาหนาว 6. อานหัวใจ 
7. ในฝน 8. ไกลบาน 
 
ชุดท่ี  3 (เพลงบรรเลงดูเอท แซกโซโฟน-ไวโอลิน ของนิตยา บุญสูงเนนิ) 
1. บุษบาเส่ียงเทียน 2. หนึ่งในรอย 
3. ใตถุนหวัใจ 4. คอย 
5. จําเลยรัก 6. รักเหลือเกนิ 
7. โปรดเถอะ 
 
ชุดท่ี  4 (เพลงบรรเลงฟงสบายของยงยุทธ) 
1. กล่ินโคลนสาบควาย 2. มนตรักดอกคําใต 
3. จงรัก 4. ใจรัก 
5. มนตเมืองเหนือ 6. โปรดเถิดดวงใจ 
7. รอยแผลเกา 7. นกขมิ้น 
 
ชุดท่ี  5 (เพลงบรรเลงดูเอท แซกโซโฟน-ไวโอลิน ของนิตยา  บุญสูงเนนิ) 
1. รักเอยรักขา 2. ฤทธ์ิกามเทพ 
3. สามหัวใจ 4. เธอเปนหัวใจของฉัน 
5. หนี้รัก 6. ผิดทางรัก 
7. รักขามขอบฟา 
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ประวัติผูเขียน 
 
 

ชื่อ นางรักชนก     ภักดิ์โพธ์ิ 
 
วัน เดือน ปเกิด 29  พฤศจิกายน  พ.ศ.2519 
 
สถานท่ีเกิด จังหวดันครราชสีมา 
 
ประวัติการศึกษา พ.ศ. 2542 สําเร็จการศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต (เกยีรตินิยม

อันดับสอง) วทิยาลัยพยาบาลบรมราชนนีนครราชสีมา  
 
ประวัติการทํางาน พ.ศ. 2542-2543 พยาบาลวิชาชีพประจําการงานศัลยกรรม  

ปจจบัุนพยาบาลวิชาชีพ 6 ประจําการงานนรีเวชกรรม 
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา  

 

 


