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บทคดัย่อ

 การวจิยักึง่ทดลองน้ี มวีตัถุประสงคเ์พือ่เปรยีบเทยีบความวติกกงัวลของผูป้ว่ยมะเรง็โลหติวทิยา
ทีไ่ดร้บัเคมบี�าบดัระหวา่งกลุม่ทีม่กีารสวดมนตแ์บบพทุธและกลุม่ทีไ่มม่กีารสวดมนต ์กลุม่ตวัอยา่งเป็นผูป้ว่ย
มะเรง็โลหติวทิยาทีม่ารบัเคมบี�าบดั จ�านวน 64 ราย คดัเลอืกกลุ่มตวัอย่างแบบเฉพาะเจาะจงตาม
คณุสมบตัทิีก่�าหนด โดยจดัเป็นกลุม่ควบคมุ จ�านวน 34 ราย ไดร้บัการพยาบาลตามปกต ิและกลุม่ทดลอง 
จ�านวน 30 ราย ไดร้บัการพยาบาลตามปกตริว่มกบัการสวดมนตแ์บบพทุธดว้ยตนเอง ครัง้ละประมาณ 30 นาที
วนัละ 1 ครัง้ เป็นเวลา 28 วนั ประเมนิความวติกกงัวล จ�านวน 3 ครัง้ คอื ก่อนการรบัยาเคมบี�าบดั หลงัรบั
ยาเคมบี�าบดัครัง้แรก และก่อนรบัยาเคมบี�าบดัครัง้ต่อไป 
 เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลู ไดแ้ก่ แบบบนัทกึขอ้มลูทัว่ไป และแบบประเมนิความ
วติกกงัวลพฒันาโดยสปิลเบอรเ์กอร ์ แปลเป็นภาษาไทยโดยนิตยาและคณะ หาความเทีย่งโดยการค�านวณ
คา่สมัประสทิธิแ์อลฟาของครอนบาคไดเ้ทา่กบั .87 เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการทดลอง ไดแ้ก่ คูม่อืสวดมนตธ์รรม
ฆราวาสบา้น วเิคราะหข์อ้มลูโดยใชส้ถติเิชงิพรรณนา เปรยีบเทยีบความแตกต่างคา่เฉลีย่ความวติกกงัวล
ระหวา่งกลุม่ควบคมุและกลุม่ทดลองดว้ยการวเิคราะหค์วามแปรปรวนแบบวดัซ�้า และเปรยีบเทยีบความ
แตกต่างรายคูด่ว้ยสถติทิอีสิระ  
 ผลการศกึษาพบวา่ คา่ความแปรปรวนของคา่เฉลีย่ความวติกกงัวลระหวา่งกลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุ
มคีวามแตกตา่งกนัอยา่งมนียัส�าคญัทางสถติ ิ(p < .001) และคา่เฉลีย่คะแนนความวติกกงัวลของกลุม่ทดลอง
ในระยะหลงัการทดลองครัง้ที ่2 ต�า่กวา่ กลุม่ควบคมุอยา่งมนียัส�าคญัทางสถติ ิ(p < .001) สว่นคา่เฉลีย่คะแนน
ความวติกกงัวลในระยะก่อนการทดลอง และหลงัการทดลองครัง้ที ่1 ระหวา่งกลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุ
ไมม่คีวามแตกต่างกนัอยา่งมนียัส�าคญัทางสถติ ิ(p > .05 และ p > .01)
 ดงันัน้พยาบาลจงึควรสง่เสรมิใหผู้ป้ว่ยใชก้ารสวดมนตแ์บบพุทธร่วมกบัการพยาบาลตามปกต ิ

เพือ่ชว่ยลดความวติกกงัวลของผูป้ว่ยทีม่ารบัเคมบี�าบดั
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The Effect of Buddhist Chanting on Anxiety Among Patients 

With Hematological Malignancy Receiving Chemotherapy              
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Abstract

 This quasi-experimental study aimed to examine the effect of Buddhist chanting on anxi-
ety among patients with hematological malignancy receiving chemotherapy. The samples con-
sisted of 64 patients undergoing chemotherapy for hematological cancer, in the medical ward 
Songklanagarind Hospital. Subjects were purposively selected following the inclusion criteria; Thir-
ty-four patients were assigned to the control group which received conventional care and 30 pa-
tients were assigned to the experimental group which received conventional care and Buddhist 
chanting 30 min daily for 28 days. The anxiety assessment was collected 3-time points: before start 
of chemotherapy, immediately after completion of the first course of chemotherapy and before the 
next course of chemotherapy.
 The instruments for data collection were questionnaires including demographic data, ill-
ness and treatment information, and the anxiety assessment tool. The experimental instruments 
were the prayer for lay persons. The reliability of anxiety assessment was tested using Cronbach’s 
alpha coefficient, the state anxiety yielding a value of .87 and the trait anxiety yielding a value of .87
Demographic data, diagnosis, treatment and chemotherapy side effects were analyzed using fre-
quency, percentage, mean and standard deviation. The differences mean total score of state anxi-
ety between two groups were analyzed using Two-way repeated measures ANOVA and Indepen-
dent t-test. 
 The result revealed that the mean post-test total scores of state anxiety in the control and 
experimental group were significantly different (p < .001). The post-test 2 mean total score of state 
anxiety in the experimental group was significantly lower than that in the comparison group (p < 
.001). But the mean total scores of state anxiety in the experimental group at pre-test, and post-test 
1 were not different from those of the control group (p > .05 and p > .01) 
 The finding shows that the Buddhist chanting could help decrease the state anxiety among 
hematological cancer patients undergoing chemotherapy. Therefore Buddhist chanting should be 

encouraged to use in patients undergoing chemotherapy.
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