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บทคัดย่อ
การศึกษานี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง(Quasi-experimental research) มีวัตถุประสงค์เพื่อลดความดัน
โลหิตในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่มีค่าความดันโลหิตเกินค่าเป้าหมายกลุ่มตัวอย่างคือผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง
ที่มีค่าความดันโลหิตสูงเกินค่าเป้าหมายที่มารับบริการที่คลินิกโรคความดันโลหิตสูง อาคารโรคเรื้อรังโรงพยาบาล
นาโพธิ์ เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจงจานวน ๔๕ คนใช้ระยะเวลาทดลองในเดือนมกราคม๒๕๖๒
เครื่องมือวิจัย ประกอบด้วย เครื่องวัดความดันโลหิตแบบอัตโนมัติ แบบบันทึกข้อมูลส่วนบุคคล และบันทึกการวัด
ความดันโลหิต วิทยุธรรมะพร้อมเสียงสวดมนต์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ จานวน และร้อยละ
ผลการวิจัยพบว่า การจัดมุมสงบ ให้ผู้ป่วยที่มีภาวะความดันโลหิตสูงที่วัดซ้าแล้วยังสูงเกินค่าปกติ ได้นอนพัก และ
ทาจิตใจให้ผ่อนคลายด้วยเสียงสวดมนต์
ช่วยลดความดันโลหิตให้อยู่ในค่าเป้าหมายในกลุ่มตัวอย่างได้ร้อยละ
๘๖.๖๖ ผลการศึกษา ชี้ให้เห็นว่าการฟังเสียงสวดมนต์และการพักผ่อนในมุมที่สงบส่งผลให้ความดันโลหิตลดลงได้
ควรนาผลการศึกษาไปวางระบบการลดความดันโลหิตในผู้ป่วยที่สูงเกินค่าเป้าหมาย และแนะนาให้ผู้ป่วยได้สวด
มนต์หรือฟังเสียงสวดมนต์ในชีวิตประจาวันหรือก่อนนอนเพื่อให้เกิดความผ่อนคลายลดความดันโลหิต
คาสาคัญ : ความดันโลหิต ฟังเสียงสวดมนต์

บทนา
ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง เมื่อมารับบริการรักษาต่อเนื่องที่โรงพยาบาลมักจะพบว่ามีภาวะความดันโลหิต
สูงเกินค่าเป้าหมายคือมากกว่า140/90mmhgแม้หลังจากการให้นั่งพักและวัดซ้าอย่างน้อย๓ครั้งจากพยาบาลที่โต๊ะ
คัดกรองในผู้ป่วยกลุ่มที่มีความดันโลหิตเกินค่าเป้าหมายนั้น ส่วนหนึ่งเป็นภาวะความดันโลหิตสูงเทียม(Whitecoat Hypertension)(อภิชัย โภคาวัฒนา)ซึ่งเกิดจากความตื่นเต้น กังวลใจเมื่ออยู่ต่อหน้าเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแต่
มีผู้ป่วยส่วนหนึ่งที่ควบคุมความดันโลหิตไม่ได้ตามเกณฑ์จริงซึ่งต้องการการปรับแผนการรักษาหรือปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม คลินิกNCDมีระบบการประเมินความดันโลหิตที่โต๊ะคัดกรองคือ เมื่อพบความดันโลหิตสูง ให้วัดความดัน
โลหิตซ้าอีก ๑ ครั้ง ถ้ายังสูงมากกว่า140/90mmhgพยาบาลสอบถามการกินยาลดความดันโลหิตที่กินประจา หาก
ยังไม่กินยาให้กินยาเดิมที่นามาด้วยและนั่งพักวัดซ้าอีก๑ชั่วโมง จากการสุ่มสารวจผู้ป่วยที่วัดความดันโลหิตที่โต๊ะ
คัดกรองพบมีความดันโลหิตเกินค่าเป้าหมายประมาณร้อยละ๓๕ หากไม่ทากิจกรรมเพื่อลดความดันโลหิตในกลุ่มที่
เป็ น ภาวะความดันโลหิตสูงเทียม(White-coat Hypertension ) โดยส่งผู้ป่วยพบแพทย์และปรับการรักษาเลย
ผู้ป่ วยอาจได้รับ ยาเกิน โดยไม่เป็ น จริง อาจเกิดอันตรายกับผู้ ป่วย ค่าใช้จ่ายในการซื้อยาจะเพิ่ มขึ้น และผลการ
ควบคุมความดันโลหิตจะตกเกณฑ์ตัวชี้วัด งานโรคเรื้อรังจึงได้คิดหาวิธีลดความดันโลหิตในกลุ่มผู้ป่วยที่มีค่าความ
ดันโลหิตเกินค่าเป้าหมาย เพื่อช่วยให้ผู้ป่วยไม่ต้องได้รับยาเพิ่มและผ่านตัวชี้วัดตามเกณฑ์ที่กาหนด.
ผู้วิจัยซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติงานในคลินิก มีความตั้งใจมุ่งมั่นที่จะช่วยให้ผู้ป่วยมีความดันโลหิตที่เหมาะสม ไม่ต้อง
ได้กินยาเพิ่มเรื่อยๆโดยพยายามหาวิธีให้ผู้ป่วยผ่อนคลาย เพื่อลดความดันโลหิต ด้วยผู้วิจัยเองมีประสบการณ์การ
ปฏิบัติธรรมเจริญสติและได้พบกับความสงบผ่อนคลาย เมื่อได้สวดมนต์ ฟังเสียงสวดมนต์ ฟังธรรมและปฏิบัติธรรม
จึงค้นคว้าข้อมูลว่ามีการนาธรรมะในการบาบัดโรคอย่างไรบ้าง พบว่า ทางการแพทย์ได้นาการสวดมนต์บาบัด(Pray
therapy) หรือมนตราบาบัด(Mantra therapy)มาใช้บาบัดโรคหลายงานวิจัย มนตราบาบัดซึ่ง เป็นศาสตร์ที่เกิด
ขึ้น มานานนั บ พัน ปี และเป็น ศาสตร์เริ่มต้นของดนตรีบาบัด หลั กการคือ ใช้คลื่นเสียงจากการสวดมนต์ ซึ่งเป็น
พลังงานที่ทาให้เกิดการสั่นสะเทือนของอากาศ รวมทั้งแทรกเข้าสู่ร่างกายในระดั บโมเลกุลเพื่อเหนี่ยวนาการเรียง
ของโมเลกุลที่ผิดปกติในร่างกายให้เกิดความสมดุลโดยเฉพาะโมเลกุลของน้าในร่างกาย เนื่องจากพิสูจน์ได้ว่าเมื่อนา
น้าพุทธมนต์หรือหรือน้าที่ได้รับเสียงสวดมนต์ไปวิเคราะห์พบว่าโมเลกุลน้ามีความสมบูรณ์ สวยงาม ต่างจากน้าที่
ตั้งอยู่หน้าโทรทัศน์หรือคอมพิวเตอร์ ผู้ทดลองดังกล่าวสรุปว่า เสียงสวดมนต์ทาให้เกิดคลื่น ที่สามารถสั่นสะเทือน
จนโมเลกุลน้าปรับตัวสู่ภาวะที่สมบูรณ์ละเอียดอ่อนและในร่างกายมนุษย์ประกอบด้วยน้าถึงร้อยละ๖๐ จึงเชื่อว่า
การสวดมนต์สามารถทาให้น้าในร่างกายรวมทั้งร่างกายปรับตัวสมดุลได้ (จุฑาทิพย์ อุมะวิชนี,2547) ผู้วิจัยเชื่อว่า
ชาวพุทธเมื่อได้ฟังเสียงสวดมนต์ จะรู้สึกเป็นมงคล รู้สึกสบายใจ รู้สึกสงบ และผ่อนคลาย และส่งผลให้ความดัน
โลหิตลดลงได้จึงได้นาเสียงสวดมนต์มาใช้เป็นมนตราบาบัดเพื่อลดความดันโลหิต.
วัตถุประสงค์ เพื่อลดความดันโลหิตในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่มีค่าความดันโลหิตเกินค่าเป้าหมาย
วิธีการศึกษา
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง(Quasi-experimental research)
ประชากรคือกลุ่มผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่มารับบริการที่คลินิกโรคความดันโลหิตสูง โรงพยาบาลนาโพธิ์
กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่มีค่าความดันโลหิตสูงเกินค่าเป้าหมายในวันที่ทาการทดลองจานวน
๔๕ คน
เครื่องมือวิจัยประกอบด้วย เครื่องวัดความดันโลหิต แบบอัตโนมัติแบบบันทึกข้อมูลส่วนบุคคล และบันทึกการวัด
ความดันโลหิต วิทยุธรรมะพร้อมเสียงสวดมนต์ เป็นบทเพลงสวดมนต์ คือ ,บทเพลงสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตรแปลไทยบทเพลงสวดบารมี 30 ทัศ อภิมหามงคล ,มงคลจักรวาล๘ทิศเก็บรวบรวมข้อมูลโดยทีมผู้วิจัย โดยทาวิจัย
ในวันคลินิกความดันโลหิตสูงจานวน ๔ วันในเดือน มกราคม๒๕๖๒ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่
จานวน และร้อยละ

Intervention
๑. ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่มีความดันโลหิตสูงเกิน ๑๔๐/๙๐mmhgโดยพยาบาลโต๊ะการคัดกรองวัดซ้าแล้ว
๓ ครั้ง
๒. นาผู้ป่วยนอนพักบนเตียงในห้องสังเกตอาการ ให้นอนพักสบาย
๓. จัดห้องให้สงบเย็นสบายผ่อนคลาย พูดคุยคลายความกังวล
๔. เปิดเสียงสวดมนต์ไว้ใกล้ๆพอได้ยินเบาๆ
๕. ปิดไฟให้ผู้ป่วยหลับตา นอนฟังเสียงสวดมนต์
๖. วัดความดันโลหิตหลังจากฟังเสียงสวดมนต์ประมาณ ๓-๕ นาที
๗. ถ้าความดัน โลหิตยังสูงเกิน ๑๔๐/๙๐ mmhgให้วัดซ้าอีกและวัดซ้าเป็นระยะๆ๔ ครั้งห่ างกันแต่ละครั้ง
ประมาณ ๓นาที
๘. หากวัดความดันโลหิตรวมทั้งหมด ๖ ครั้ง ยังไม่ได้ค่าเป้าหมาย ให้หยุดการวัดและส่งแพทย์ปรับการรักษา
ต่อไป
ผลการวิจัย
กลุ่มตัวอย่างจานวน ๔๕คน เพศชาย๑๖ คน ร้อยละ๓๕.๕๕ เพศหญิงจานวน๒๙ คน ร้อยละ๖๔.๔๔
ผู้ป่วยถูกวัดความดันโลหิตที่โต๊ะคัดกรองเฉลี่ย ๒.๙ ครั้งและวัดความดันโลหิตหลังฟังเสียงสวดมน๖เฉลี่ย๑.๙ครั้ง
ผู้ป่วยกลุ่มตัวอย่างมีความดันโลหิตลดลงได้ค่าเป้าหมายคือน้อยกว่า ๑๔๐/๙๐มิลลิเมตรปรอท ร้อยละ๘๖.๖๖ และ
ความดั น โลหิ ต ลดลงไม่ ถึ งค่ าเป้ าหมายร้ อ ยละ ๑๓.๓๓ ระยะเวลานอนพั กฟั งเสี ยงสวดมนต์น านสุ ด ๑๐นาที
ระยะเวลานอนฟังเสียงสวดมนต์เฉลี่ย ๔.๗๑ นาที
อภิปรายผล สรุป และข้อเสนอแนะ
การศึกษานี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง มีวัตถุประสงค์เพื่อลดความดันโลหิตในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่มี
ค่าความดันโลหิตเกินค่าเป้าหมายที่คลินิกโรคความดันโลหิตสูง โรงพยาบาลนาโพธิ์ ศึกษาในกลุ่มตัวอย่างจานวน
๔๕ คนผลการวิจัยสรุปได้วา่ การฟังเสียงสวดมนต์และการพักผ่อนในมุมที่สงบส่งผลให้ความดันโลหิตลดลงได้ร้อย
ละสอดคล้องกับการศึกษาของพัสมณฑ์ คุ้มทวีพร2.ที่พบว่าการสวดมนต์และการฟังเสียงสวดมนต์สามารถช่วยให้
กลุ่มตัวอย่างมีความเครียดลดลงทาให้จิตสงบขึ้น ร่างกายจึงกลับเข้าสู่สมดุลอีกครั้ง(MCGintyและคณะ อ้างในพัส
มณฑ์ คุ้มทวีพร2) และสอดคล้องกับการศึกษาของอุไรวรรณ พลจร.พบว่า การสวดมนต์แบบพุทธช่วยลดความวิตก
กังวลของผู้ป่วยที่มารับยาเคมีบาบัดเพื่อรักษามะเร็งโลหิตวิทยาได้อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ.ซึ่งเมื่อความวิตกกังวล
ลดลงจะทาให้ความดันโลหิตลดลงมีการวิจัยในการแพทย์ปัจจุบันจานวนมากที่แสดงว่าการสวดมนต์ ช่วยให้เกิด
ความสุขความพอใจในชีวิตที่เป็นอยู่ เช่น ให้สุขภาพจิตดีและช่วยแก้ไขปัญหาชีวิตได้ 1 ตัวอย่างเช่น นายแพทย์ลารี
ดอสซี ได้วิเคราะห์ผลงานวิจัยในเรื่องการสวดมนต์ประมาณ 100 เรื่อง และพบว่าการสวดมนต์มีผลต่อการที่แผล
หายเร็วขึ้นสามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราได้ สรุปได้ว่าการสวดมนต์ในรูปแบบต่างๆ ทาให้เราผ่อนคลาย
ทั้งทางจิตใจและทางกายทาให้เรารู้สึกสบายใจ สภาพจิตใจเช่นนี้มีผลกระทบต่อสุขภาพทางใจและทางกายด้วยเหตุ
นี้จิตแพทย์ในประเทศสหรัฐอเมริกาจานวนไม่น้อยจึงนาการสวดมนต์มาใช้ในการบาบัดทางจิตร่วมกับวิธีการรักษา
ทางการแพทย์การสารวจของนักวิจัยหลายกลุ่มพบว่าคนอเมริกันนิยมสวดมนต์กันมาก กล่าวคือ 70% สวดมนต์ทุก
วัน 44% สวดมนต์เพื่อการบาบัดโรคมีงานวิจัยจานวนมากแสดงให้เห็นว่าการสวดมนต์ช่วยให้ผู้ป่วยเป็นโรค
ร้ายแรงน้อยลง เช่นโรคหัวใจ โรคความดัน โรคเครียด และโรคซึมเศร้าเป็นต้น.
จากผลการวิจัยมีจุดเด่นคือ ระยะเวลาที่ใช้นอนพักฟังเสียงสวดมนต์ไม่นาน ห้องที่จัดไว้เฉพาะอยู่บริเวณ
ใกล้จุดให้บริการ ผู้ป่วยไม่เสียเวลานั่งพักนานเพื่อรอวัดความดันโลหิตซ้าซึ่งแนวปฏิบัติเดิมให้นั่งพักบริเวณที่นั่งรอ
รับบริการและผลลัพธ์การลดความดันโลหิตได้ดีกว่าจุดพยาบาลคัดกรองอย่างเดียว

ข้อจากัดของรูปแบบที่พัฒนาขึ้นคือขาดการประเมินปัจจัยที่มีผลต่อความดันโลหิตเช่น ความวิตกกังวล
ความเครียด การพักผ่อนนอนหลับ และการประเมินด้านจิตใจเป็นต้น.
ข้อเสนอแนะ ควรนาผลการวิจัยไปวางระบบบริการต่อเนื่อง หากหน่วยงานใดจะนาไปปรับใช้ ควรมีห้อง
หรือมุมที่สงบให้ผู้ป่วยได้นอนพักสบายจะเกิดความผ่อนคลาย
เอกสารอ้างอิง
๑. จุ ฑ าทิ พ ย์ อุ ม ะวิ ช นี .การสวดมนต์ กั บ การเยี ย วยารั ก ษาโรค.ออนไลน์ เข้ า ถึ งได้ จ าก http://tot
2497.com. วันที่ค้น.4 กุมภาพันธ์ 2562.
๒. พัสมณฑ์ คุ้มทวีพร,พุทธวรรณ ชูเชิด,สุจิตรา สุทธิพงศ์.การเปรียบเทียบผลการสวดมนต์และการฟังเสียง
สวดมนต์ ต่ อความเครี ยดและคุ ณ ภาพการนอนหลับ ของผู้ ป่วยมะเร็งเต้า นม.วารสารการพยาบาล
ทหารบก. 2557; ปีที่15ฉบับที่2.
๓. ณธีร์วิชญ์ วรโภคิณธนะโชค.เสียงสวดมนต์รักษาโรคชะงัก.เข้าถึงจาhttps://www.sites.google.com/
site/nathivich/bthkhwam-khaw-na-snci/seiyngswdmntraksarokhchangak. (วั น ที่ ค้ น ข้ อ มู ล 4
กุมภาพันธ์ 2562).
๔. อุไรวรรณ พลจร. ผลของการสวดมนต์แบบพุทธต่อความวิตกกังวลของผู้ป่วยมะเร็งโลหิตวิทยาที่ได้รับ
ยาเคมีบาบัด.ประโยชน์ของการสวดมนต์ (ทางการแพทย์) Prayer Therapy เข้าถึงได้จาก
https://www.gotoknow.org/ posts/376703 ค้นเมื่อ 14 กุมภาพันธ์2562
๕. เสียงสวดมนต์.เข้าถึงได้จาก https://www.youtube.com/watch?v=rtZSkDEl9BM&list=PLOYtZtj4_LA-dgDFdexu4CFcXmAxBvk.วันที่ค้น.4 กุมภาพันธ์ 2562.

