ภาคผนวก ข
เอกสารชี้แจงขอมูลแกผูเขารวมวิจัย (Information Sheet)
(Experimental group)
ดิฉัน นางสาวสาธนี ธรรมรักษา นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการ
พยาบาลสุ ข ภาพจิ ต และจิ ต เวช มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาตร สนใจที่ จ ะศึ ก ษาผลของการฝ ก
โปรแกรมไบโอฟดแบครวมกับการฝกสรางจินตนาการตอระดับความวิตกกังวลของผูปวยที่อยูใน
ภาวะวิตกกังวล โดยมีวัตถุประสงคในการวิจัยคือ เพื่อศึกษาถึงผลของการฝกโปรแกรมไบโอฟด
แบคและการฝกสรางจินตนาการตอระดับความวิตกกังวลของผูปวยที่อยูในภาวะวิตกกังวล และ
เพื่อเปรียบเทียบความแตกตางของระดับความวิตกกังวลในผูปวยที่อยูในภาวะวิตกกังวลระหวาง
กลุมควบคุมกับกลุมทดลองหลังผานการฝกโปรแกรมไบโอฟดแบคและการฝกสรางจินตนาการ
ดังนั้นผลวิจัยจะเกิดประโยชนในการเปนแนวปฏิบัติที่ดีในการจัดโปรแกรมเพื่อลดระดับความวิตก
กังวลของผูปวยที่มารับการรักษาในโรงพยาบาลแกบุคลากรทางดานสุขภาพ และเปนแนวทาง
ให กับผูปวยในการนํ าเทคนิ คการผอนคลายความเครีย ดโดยการฝกสรางจินตนาการไปใชใน
ชีวิตประจําวันเพื่อชวยลดระดับความวิตกกังวล โดยไมตองพึ่งพาเครื่องมือได ดังมีรายละเอียดใน
การศึกษาดังนี้
ครั้งที่ 1 (สัปดาหที่ 1)
ขอใหทานตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคลและแบบประเมินระดับความวิตก
กังวล รวมทั้งผูวิจัยจะทําการประเมินความวิตกกังวลดวยการวัดความตึงตัวของกลามเนื้อโดยใช
เครื่องมือไบโอฟดแบคแบบ Electromyogram (EMG) หลังทําแบบสอบถามผูวิจัยแนะนํา
เกี่ ย วกั บ โปรแกรมและทํา การฝก เทคนิ คการผ อ นคลายความเครี ย ดแบบฝก สร า งจิน ตนาการ
(Autogenic Training) พรอมทั้งใหทานทําการฝกโปรแกรมไบโอฟดแบคแบบ EMG กอนที่จะให
ฟงฝกเทคนิคการผอนคลายความเครียดแบบฝกสรางจินตนาการ (Autogenic Training)ผานทาง
เทปบันทึกเสียง หลังจากไดฟงเทปบันทึกเสียงเสร็จสิ้น จะทําการฝกโปรแกรมไบโอฟดแบคแบบ
EMG อี ก ครั้ ง เพื่ อ วั ด กลไกการปรั บ ตั ว ต อ ความวิ ต กกั ง วลของร า งกายผ า นทางกล า มเนื้ อ ใช
ระยะเวลาในการฝกทั้งสิ้น 40 นาที

ครั้งที่ 2-6 (สัปดาหที่ 2-6)
ทําการฝกโปรแกรมไบโอฟดแบคแบบ EMG เพื่อวัดกลไกการปรับตัวตอความวิตกกังวล
ของรางกายผานทางกลามเนื้อและวัดความตึงตัวของกลามเนื้อหลังทําการฝกเทคนิคการผอน
คลายความเครียดแบบฝกสรางจินตนาการ (Autogenic Training) ผานทางเทปบันทึกเสียง โดย
ใชระยะเวลาในการฝกแตละครั้งเปนเวลา 40 นาที
ผูวิจัยทําการประเมินระดับความวิตกกังวลหลังการทดลอง โปรแกรมไบโอฟดแบค และ
เทคนิคการผอนคลายความเครียดแบบสรางจินตนาการ ดวยแบบสอบถามประเมินระดับความ
วิตกกังวล ซึ่งเปนแบบสอบถามเชนเดียวกับกอนการทดลอง รวมทั้งผูวิจัยจะทําการประเมินความ
วิ ต กกั ง วลด ว ยการวั ด ความตึ ง ตั ว ของกล า มเนื้ อ โดยใช เ ครื่ อ งมื อ ไบโอฟ ด แบคแบบ
Electromyogram (EMG) อีกครั้ง พรอมกับแจงผลใหทานทราบ และจะมีการแจกหนังสือเกี่ยวกับ
เทคนิคการผอนคลายความเครียดใหกับทานเพื่อสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได
ขอมูลที่ไดจากการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยจะนําไปวิเคราะหและนําเสนอในภาพรวมและนําผลที่ไดจาก
การวิจัยสรุปเพื่อเปนประโยชนทางการศึกษาและเปนแนวทางในการพัฒนาการพยาบาลตอไป
จึงเรียนมาเพื่อขอความรวมมือจากทานในการเขารวมการวิจัย และทานสามารถยกเลิก
การเขารวมการวิจัยไดตลอดเวลา โดยไมมีผลตอการรักษาพยาบาลแตอยางใด หากทานมีปญหา
หรือขอสงสัย ดิฉันยินดีที่จะใหการชวยเหลือทุกประการ
ขอมู ลที่ไดรับจากทานทั้งหมดผูวิจัยจะเก็บไวเปนความลับ หากทานยินดีโปรดกรุณา
เซ็นชื่อในเอกสารใหความยินยอมเขารวมโครงการวิจัยที่แนบมานี้ดวย
ขอขอบคุณในความรวมมือ
นางสาวสาธนี ธรรมรักษา
ผูวิจัย
ขาพเจาไดอานเอกสารชี้แจงแนะนําแลวมีความเขาใจในรายละเอียดการวิจัยอยางครบถวน
ลงนาม...............................................................ผูเ ขารวมวิจยั
(...........................................................)
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เอกสารชี้แจงขอมูลแกผูเขารวมวิจัย (Information Sheet)
(Control group)
ดิฉัน นางสาวสาธนี ธรรมรักษา นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาล
สุขภาพจิตและจิตเวช มหาวิทยาลัยธรรมศาตร สนใจที่จะศึกษาผลของการฝกโปรแกรมไบโอฟดแบครวมกับ
การฝกสรางจินตนาการตอระดับความวิตกกังวลของผูปวยที่อยูในภาวะวิตกกังวล โดยมีวัตถุประสงคในการ
วิจัยคือ เพื่อศึกษาถึงผลของการฝกโปรแกรมไบโอฟดแบคและการฝกสรางจินตนาการตอระดับความวิตก
กังวลของผูปวยที่อยูในภาวะวิตกกังวล และเพื่อเปรียบเทียบความแตกตางของระดับความวิตกกังวลในผูปวย
ที่อยูในภาวะวิตกกังวลระหวางกลุมควบคุมกับกลุมทดลองหลังผานการฝกโปรแกรมไบโอฟดแบคและการฝก
สรางจินตนาการ ดังนั้นผลวิจัยจะเกิดประโยชนในการเปนแนวปฏิบัติที่ดีในการจัดโปรแกรมเพื่อลดระดับ
ความวิตกกังวลของผูปวยที่มารับการรักษาในโรงพยาบาลแกบุคลากรทางดานสุขภาพ และเปนแนวทางใหกบั
ผูปวยในการนําเทคนิคการผอนคลายความเครียดโดยการฝกสรางจินตนาการไปใชในชีวิตประจําวันเพื่อชวย
ลดระดับความวิตกกังวล โดยไมตองพึ่งพาเครื่องมือได ดังมีรายละเอียดในการศึกษาดังนี้
1. สัปดาหที่ 1 ขอใหทานตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคลและแบบประเมิน
ระดับความวิตกกังวล รวมทั้งผูวิจัยจะทําการประเมินความวิตกกังวลดวยการวัดความตึงตัวของ
กลามเนื้อโดยใชเครื่องมือไบโอฟดแบคแบบ Electromyogram (EMG)
2. สัปดาหที่ 2-5 ทานจะไดรับการรักษาพยาบาลตามปกติจากเจาหนาที่ของโรงพยาบาล
3. สัปดาหที่ 6 ขอใหทานตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคลและแบบประเมิน
ระดับความวิตกกังวล รวมทั้งผูวิจัยจะทําการประเมินความวิตกกังวลดวยการวัดความตึงตัวของ
กลามเนื้อโดยใชเครื่องมือไบโอฟดแบคแบบ Electromyogram (EMG) อีกครั้ง พรอมกับแจงผลให
ทานทราบ และจะมีการแจกหนังสือเกี่ยวกับเทคนิคการผอนคลายความเครียดใหกับทานเพื่อ
สามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได
ขอมูลที่ไดจากการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยจะนําไปวิเคราะหและนําเสนอในภาพรวมและนําผลที่ไดจากการ
วิจัยสรุปเพื่อเปนประโยชนทางการศึกษาและเปนแนวทางในการพัฒนาการพยาบาลตอไป
จึงเรียนมาเพื่อขอความรวมมือจากทานในการเขารวมการวิจัย และทานสามารถยกเลิก
การเขารวมการวิจัยไดตลอดเวลา โดยไมมีผลตอการรักษาพยาบาลแตอยางใด หากทานมีปญหา
หรือขอสงสัย ดิฉันยินดีที่จะใหการชวยเหลือทุกประการ
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ขอมู ลที่ไดรับจากทานทั้งหมดผูวิจัยจะเก็บไวเปนความลับ หากทานยินดีโปรดกรุณา
เซ็นชื่อในเอกสารใหความยินยอมเขารวมโครงการวิจัยที่แนบมานี้ดวย
ขอขอบคุณในความรวมมือ
นางสาวสาธนี ธรรมรักษา
ผูวิจัย
ขาพเจาไดอานเอกสารชี้แจงแนะนําแลวมีความเขาใจในรายละเอียดการวิจัยอยางครบถวน
ลงนาม...............................................................ผูเ ขารวมวิจยั
(...........................................................)
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ใบยินยอมของผูเขารวมโครงการวิจัย (Consent form)
โครงการวิจยั เรื่อง “ผลของการฝกโปรแกรมไบโอฟดแบครวมกับการฝกสรางจินตนาการตอระดับ
ความวิตกกังวลของผูปวยทีอ่ ยูในภาวะวิตกกังวล”
วันที่ใหคํายินยอม วันที.่ ............เดือน................ พ.ศ.........
กอนที่จะลงนามในใบยินยอมใหทําการวิจัยนี้ ดิฉัน/กระผมไดรับการอธิบายจากผูวิจัยถึง
วัตถุประสงคของการวิจัย วิธีวิจัย อันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการวิจัย รวมทั้งประโยชนที่จะไดรับ
จากการวิจัยอยางละเอียด และมีความเขาใจดีแลว ซึ่งผูวิจัยไดตอบคําถามตาง ๆ ที่สงสัยดวย
ความเต็มใจ ไมปดบัง ซอนเรน จนดิฉัน/กระผมพอใจและเขารวมโครงการนี้ดวยความสมัครใจ
และดิฉัน/กระผมมีสิทธิ์ที่จะบอกเลิกการเขารวมการวิจัยนี้เมื่อใดก็ได ถาปรารถนาโดยไมเสีย
คาใชจายใด ๆ ที่จะเกิดขึ้นตามมา ทั้งนี้ผูวิจัยรับรองวาจะเก็บขอมูลเฉพาะที่เกี่ยวของกับตัวดิฉัน/
กระผมเปนความลับโดยจะเปดเผยไดเฉพาะในรูปแบบที่เปนสรุปผลการวิจัยในภาพรวม (หรือ
ดิฉัน/กระผมอนุญาตใหผูวิจัยเปดเผยขอมูลตอหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของไดตามที่เห็นสมควรซึ่ง
กระทําไดเฉพาะกรณีจําเปนดวยเหตุผลทางวิชาการเทานั้น) ผูวิจัยรับรองวาหากเกิดอันตรายใด ๆ
ที่ มี ส าเหตุ จ ากการวิ จั ย ดั ง กล า ว ดิ ฉั น /กระผมจะได รั บ การพิ ทั ก ษ สิ ท ธิ์ โ ดยไม คิ ด มู ล ค า โดย
ผูรับผิดชอบโครงการวิจัยนี้คือ นางสาวสาธนี ธรรมรักษา และสามารถติดตอไดที่ 081-7588724
อาจารย ที่ ป รึ ก ษาคื อ รศ.ดร.มรรยาท รุ จิ วิ ช ชญ สามารถติ ด ต อ ได ที่ คณะพยาบาลศาสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร หมายเลขโทรศัพท 02-9869325
ดิฉัน/กระผมไดอานขอความขางตนแลว และมีความเขาใจดีทุกประการ และไดลงนามใน
ใบยินยอมนี้ดวยความเต็มใจ
ในกรณีที่ดิฉัน/กระผมไมสามารถอานหนังสือได และผูดําเนินการวิจัยไดอานขอความใน
ใบยินยอมนี้ใหแกดิฉัน/กระผมฟงจนเขาใจดีแลว ดิฉัน/กระผมจึงลงนามในใบยินยอมนี้ดวยความ
เต็มใจ
ลงนาม.............................................................ผูยนิ ยอม
(..............................................................)
ลงนาม.............................................................พยาน
(..............................................................)
ลงนาม.............................................................พยาน
(................................................................)
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