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บทคัดยอ 
 

 ความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นในผูปวยมะเร็งเปนปญหาสําคัญ  ทําใหผูปวยเกิดความทุกข
ทรมานทั้งทางดานรางกาย จิตใจและสังคมซึ่งการจัดการความเจ็บปวดดวยตนเองทั้งการใชยาและ
ไมใชยาสามารถลดความเจ็บปวดได  การศึกษากึ่งทดลองครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลของ
โปรแกรมการใหขอมูลการจัดการความเจ็บปวดดวยตนเองตอความเจ็บปวดและความพึงพอใจของ
ผูปวยมะเร็ง  หนวยระงับปวด   โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม ระหวางเดือนมกราคม พ.ศ. 
2551 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2551  กลุมตัวอยางถูกเลือกแบบเฉพาะเจาะจง จํานวน 40 ราย โดยจัดให 
20 รายแรกเปนกลุมควบคุมและอีก 20 รายเปนกลุมทดลอง เครื่องมือที่ใชในการศึกษา ประกอบดวย 
1) โปรแกรมการใหขอมูลการจัดการความเจ็บปวดดวยตนเองและคูมือการจัดการความเจ็บปวดดวย
ตนเองในผูปวยมะเร็ง ที่ผูศึกษาและคณะกรรมการที่ปรึกษาสรางขึ้นจากการทบทวนเอกสาร      
และงานวิจัยที่เกี่ยวของ  2) แบบบันทึกขอมูลทั่วไป  3) แบบบันทึกขอมูลความเจ็บปวยและ                 
การรักษาพยาบาล  4) แบบประเมินความเจ็บปวดโดยใชมาตรวัดความเจ็บปวดชนิดที่เปนตัวเลข     
5) แบบบันทึกรายงานความเจ็บปวดดวยตนเองที่บาน 6) แบบบันทึกวิธีจัดการความเจ็บปวดดวย
ตนเองที่บาน 7) แบบประเมินความพึงพอใจโดยใชมาตรวัดความพึงพอใจเปรียบเทียบดวยสายตา 
ตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาของโปรแกรมการใหขอมูลการจัดการความเจ็บปวดดวยตนเองและ
คูมือการจัดการความเจ็บปวดดวยตนเองในผูปวยมะเร็ง  โดยผูทรงคุณวุฒิ และนํามาปรับปรุงแกไข
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ตามขอเสนอแนะ วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา สถิติไคสแควร สถิติฟชเชอร และ
ทดสอบสมมติฐาน โดยใชสถิติทดสอบคาทีชนิดสัมพันธกันและสถิติทดสอบคาทีชนิดที่เปนอิสระ
ตอกัน 
 ผลการศึกษาครั้งนี้พบวา 
 1. ภายหลังไดรับโปรแกรมการใหขอมูลการจัดการความเจ็บปวดดวยตนเองผูปวย  
กลุมทดลองมีความเจ็บปวดนอยกวากอนไดรับโปรแกรมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p <. 001) 
 2. ภายหลังไดรับโปรแกรมการใหขอมูลการจัดการความเจ็บปวดดวยตนเองผูปวย  
กลุมทดลองมีความพึงพอใจมากกวากอนไดรับโปรแกรมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p <. 001) 
 3. ผูปวยมะเร็งกลุมที่ไดรับโปรแกรมการใหขอมูลการจัดการความเจ็บปวดดวยตนเองมี
ความเจ็บปวดนอยกวากลุมที่ไดรับการจัดการความเจ็บปวดดวยตนเองตามปกติอยางมีนัยสําคญัทาง
สถิติ (p <. 001) 
 4. ผูปวยมะเร็งกลุมที่ไดรับโปรแกรมการใหขอมูลการจัดการความเจ็บปวดดวยตนเองมี
ความพึงพอใจมากกวากลุมที่ไดรับการจัดการความเจ็บปวดดวยตนเองตามปกติ อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ (p <. 001) 
 ผลการศึกษาครั้งนี้แสดงใหเห็นวาโปรแกรมการใหขอมูลการจัดการความเจ็บปวดดวย
ตนเองของผูปวยมะเร็งที่ประกอบดวย  แผนกิจกรรมการใหขอมูลสงผลใหผูปวยมีความเจ็บปวด
ลดลงและมีความพึงพอใจมากขึ้น  การศึกษาครั้งนี้จึงสามารถนําไปเปนแนวทางในการพัฒนา
คุณภาพการดูแลผูปวยและทําใหการจัดการความเจ็บปวดดวยตนเองในผูปวยมะเร็งใหเกิด
ประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น 
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ABSTRACT 
 
                   Pain in cancer patients is a major problem which affects them physically 
psychologically and socially. Self-pain management including pharmacological interventions and 
non-pharmacological interventions can relieve pain. The purposes of this quasi-experimental 
study were to examine the effects of the information self-pain management providing program   
on pain and satisfaction among cancer patients. Forty adult patients who experienced pain due to 
cancer and attended the Pain Clinic at Maharaj Nakorn Chiang Mai hospital during January 2008 
to March 2008 were selected by using purposive sampling. Subjects were assigned into the 
control and experimental groups equally, 20 in each. The study instruments composed of; 1) The 
Information Self-pain Management Providing Program and Manual of Self - pain Management, 
which were developed by the researcher and advisory committee from reviewed literature;          
2) Demographic Data Form; 3) Illness and Treatment Form; 4) Evaluated Pain Form by using 
numeric rating scale; 5) Daily Pain Scale Form; 6) Self -pain Management Report Form; and      
7) Evaluation Satisfaction Form, measuring satisfaction using the visual analogue scale. The 
content validity of the Information Self-pain Management Providing Program and Manual of  Self 
- pain Management were approved by experts and revised in accordance with the suggestion. 
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Data were analyzed by using the descriptive statistics, chi-square, Fisher’ exact probability test, 
pair    t-test and independent t-test.  
 The results of this study reveal that: 
 1. After receiving the Information Self-pain Management Providing Program the 
experimental group had a statistically significant lower pain score than before receiving the 
Information Self-pain Management Providing Program (p <.001). 
 2. After receiving the Information Self-pain Management Providing Program the 
experimental group had a statistically significant higher satisfaction score than before receiving  
the Information Self-pain Management Providing Program (p <.001). 
 3. The experimental group, who received the Information Self-pain Management 
Providing Program, had a statistically significant lower pain score than those who received 
routine care (p <.001). 
 4. The experimental group, who received the Information Self-pain Management 
Providing Program, had a statistically significant higher satisfaction score than those who 
received routine care (p <.001). 
 The results of this study indicate that the Information Self-pain Management 
Providing Program could relieve pain and increase satisfaction of patients who experience pain 
due to cancer.  Implications to effective nursing practice  were  recommended. 
 
 
 
 
 


