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บทความวิจยั
ประสบการณ์การสวดมนต์ของผูป้ ว่ ยมะเร็ง: การศึกษาเชิงปรากฏ
การณ์วิทยา
เยาวรัตน์ มัชฌิม*

วราภรณ์ คงสุวรรณ**

กิตติกร นิลมานัต***

บทคัดย่อ
การวิจยั ครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงค์ เพือ่ อธิบายและบรรยายประสบการณ์สวดมนต์ของผูป้ ว่ ยมะเร็ง โดยใช้วธิ กี าร
วิจยั เชิงคุณภาพของปรากฏการณ์วทิ ยาแบบบรรยาย เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์บคุ คลทีไ่ ด้รบั การวินจิ ฉัยว่าเป็น
มะเร็งและสวดมนต์เป็นประจำ� จำ�นวน 9 ราย เก็บข้อมูลตั้งแต่เดือนตุลาคม 2555 ถึง เดือนธันวาคม 2556
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีวิเคราะห์เนื้อหาเชิงคุณภาพ และสร้างความน่าเชื่อถือของงานวิจัย โดยยึดตามแนวทาง
ของ Lincoln, Guba
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล พบว่า สาระสำ�คัญของการสวดมนต์ตามประสบการณ์ของผูป้ ว่ ยมะเร็งมี 4 กลุม่
คือ 1. การสวดมนต์เป็นการปฏิบตั ภิ ายใต้ความเชือ่ และความศรัทธา 2. การสวดมนต์เป็นการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม
โดยได้อธิบายไว้ครอบคลุมใน 4 ประเด็น คือ ส่งเสริมการนอนหลับ ทำ�ให้จติ ใจสงบเป็นสมาธิ ทำ�ให้คดิ ดีคดิ ทางบวก
และทำ�ให้ชวี ติ มีพลังไม่ทอ้ แท้ 3. การสวดมนต์ชว่ ยเสริมผลการรักษาและลดอาการข้างเคียง และ 4. การสวดมนต์
เป็นวิธีปฏิบัติที่สะดวกและยืดหยุ่น
ผลการวิจยั ครัง้ นีท้ �ำ ให้เข้าใจประสบการณ์สวดมนต์ของผูป้ ว่ ยมะเร็งเพิม่ ขึน้ และการสวดมนต์อาจเป็นอีกหนึง่
ทางเลือกทีบ่ คุ ลากรทางสุขภาพ อาจแนะนำ�ให้ผปู้ ว่ ยมะเร็งทีก่ �ำ ลังเสาะแสวงหาทีพ่ ง่ึ ทางใจปฏิบตั ิ เพราะการสวดมนต์
อย่างสม่ำ�เสมอมีแนวโน้มว่าจะช่วยส่งเสริมสุขภาพทั้งด้านร่างกายและจิตใจ
คำ�สำ�คัญ: การสวดมนต์; ผู้ป่วยมะเร็ง; การวิจัยเชิงคุณภาพ

*
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yaowarat.m@gmail.com
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ว.พยาบาลสงขลานครินทร์
ปีที่ 36 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2559

ประสบการณ์การสวดมนต์ของผู้ป่วยมะเร็งฯ

ความสำ�คัญของปัญหา
มะเร็ง เป็นโรคเรือ้ รังทีเ่ ป็นสาเหตุการตายอันดับต้นๆ ของประชากรโลก ถึงแม้วา่ ปัจจุบนั วิวฒ
ั นาการทางการ
แพทย์จะเจริญก้าวหน้าไปมาก แต่กย็ งั มีปจั จัยทีเ่ กีย่ วข้องอีกหลายประการทีท่ �ำ ให้การทำ�นายโรค และการควบคุม
โรคทำ�ได้ไม่ดนี กั สำ�หรับในประเทศไทย มะเร็งก็เป็นสาเหตุอนั ดับหนึง่ ทีท่ �ำ ให้คนไทยเสียชีวติ ในช่วงตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2548
เป็นต้นมา โดยอัตราการเกิดโรคยังมีแนวโน้มเพิม่ ขึน้ เรือ่ ยๆ ดังสถิตจิ �ำ นวนผูป้ ว่ ยมะเร็งรายใหม่ทเ่ี ข้ารับการรักษา
ทีส่ ถาบันมะเร็งแห่งชาติในปี พ.ศ. 2553 ถึง พ.ศ. 2555 พบว่า มีจ�ำ นวนผูป้ ว่ ย 3,136 ราย 3,341 ราย และ 3,917 ราย
ตามลำ�ดับ1 ปัจจุบนั ถึงแม้ววิ ฒ
ั นาการทางการแพทย์จะเจริญก้าวหน้า มะเร็งหลายชนิดทีต่ รวจพบตัง้ แต่ระยะแรก
สามารถรักษาให้หายหรือควบคุมได้ แต่ผทู้ ไ่ี ด้รบั การวินจิ ฉัยว่าเป็นมะเร็งก็มชี วี ติ อยูด่ ว้ ยความรูส้ กึ ไม่แน่นอน กลัว
และวิตกกังวล ด้วยเกรงว่าจะเกิดการกลับเป็นซ้�ำ และการแพร่กระจายของโรคมะเร็ง การได้รบั การวินจิ ฉัยว่าเป็นมะเร็ง
จึงเป็นเสมือนการถูกคุมคามชีวติ ทำ�ให้บคุ คลมีความทุกข์ ความวิตกกังวลตัง้ แต่เริม่ แรกทีไ่ ด้รบั การวินจิ ฉัย และอาจ
วิตกกังวลไปตลอดการดำ�เนินของโรค หรือจนลมหายใจสุดท้ายของชีวติ 2 ด้วยเหตุน้ี ผูท้ ไ่ี ด้รบั การวินจิ ฉัยว่าเป็นมะเร็ง
ส่วนใหญ่จงึ เสาะแสวงหาแนวทางการรักษาเพือ่ บำ�บัดโรค รวมถึง การปรับเปลีย่ นพฤติกรรมเพือ่ ลดความเสีย่ ง และ
การปฏิบตั เิ พือ่ เยียวยาทางจิตใจให้บรรเทาความทุกข์ ความวิตกกังวล มีการศึกษาพบว่า สิง่ ทีผ่ ปู้ ว่ ยมะเร็งปรารถนา
คือ ให้ชวี ติ ทีเ่ หลืออยูม่ คี ณ
ุ ค่า ไม่เป็นภาระแก่ญาติหรือผูด้ แู ล และไม่วา่ ผลของการรักษาทีอ่ อกมาจะเป็นไปในทางบวก
หรือทางลบ สิง่ สำ�คัญทีผ่ ปู้ ว่ ยมะเร็งเกือบทุกรายต้องการ คือ ความผาสุกทางจิตวิญญาณ โดยวิธปี ฏิบตั ทิ ผ่ี ปู้ ว่ ยใช้
เพือ่ ช่วยให้เกิดความผาสุกทางจิตวิญญาณ ได้แก่ การปฏิบตั ติ ามหลักธรรมทางศาสนา การเชือ่ ในกฎแห่งกรรม กฎ
ไตรลักษณ์ การสวดมนต์ การทำ�บุญไหว้พระ การศึกษาธรรมะ และการฝึกสมาธิ3 และจากการทบทวนงานวิจัย
ทั้งในและต่างประเทศ พบว่า การสวดมนต์เป็นวิธีการดูแลด้านจิตวิญญาณที่ผู้ป่วยมะเร็งใช้บ่อยที่สุด4-5
การสวดมนต์ ถูกให้ความหมายไว้วา่ เป็นกิจกรรมทีม่ นุษย์กระทำ�เพือ่ แสดงออกถึงความสัมพันธ์ ความ
เชือ่ มโยงทางจิตวิญญาณระหว่างมนุษย์กบั พระเจ้า หรือ มนุษย์กบั พลังทีเ่ หนือธรรมชาติ6 ความหมาย วิธกี าร และ
รูปแบบของการสวดมนต์ของแต่ละชาติ ศาสนา อาจมีความแตกต่างกันตามความเชื่อทางด้านจิตวิญญาณ เช่น
ในศาสนาคริสต์ การสวดมนต์ หมายถึง การภาวนา การอธิษฐาน การขอร้อง การวิงวอน เพือ่ ให้เกิดการยึดเหนีย่ ว
กับพระเจ้า หรือสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิท์ อ่ี ยูเ่ หนือมนุษย์7 ส่วนศาสนาพุทธ การสวดมนต์ หมายถึง การสาธยายคำ�สอนของ
พระพุทธเจ้าเพื่อระลึกถึงคุณพระรัตนตรัย คือ พระพุทธคุณ พระธรรมคุณ และพระสังฆคุณ โดยขณะสวดมนต์
ควรสำ�รวมจิตใจให้มสี ติสงบนิง่ อยูก่ บั บทสวดมนต์นน้ั เพราะเชือ่ ว่า วิธกี ารสวดนีจ้ ะส่งผลให้เกิดสมาธิ ปัญญา ความสงบ
เยือกเย็น ทำ�ให้จิตใจผ่อนคลาย ช่วยให้เกิดความสมดุลของร่างกาย จิตใจ และจิตวิญญาณ8 นอกจากนี้ ในทาง
พุทธศาสนายังมีความเชือ่ ว่า การสวดมนต์เป็นมงคลชีวติ ผูท้ ส่ี วดมนต์เป็นประจำ�จะมีปญ
ั ญาดี มีความสุขความเจริญ
9
ในชีวติ และจะสมปรารถนาในสิง่ ทีด่ งี าม มีรายงานว่า การสวดมนต์มคี วามสำ�คัญและมีอทิ ธิพลต่อบุคคลโดยเฉพาะ
ในช่วงเวลาทีบ่ คุ คลกำ�ลังเจ็บป่วยหรืออ่อนแอ โดยการศึกษาพฤติกรรมการสวดมนต์ในผูป้ ว่ ยมะเร็ง พบว่า ผูป้ ว่ ย
มะเร็งทีม่ กี ารทำ�นายพยาธิสภาพของโรคไม่ดี มีแนวโน้มทีจ่ ะปฏิบตั กิ จิ กรรมสวดมนต์สงู กว่ากลุม่ ทีก่ ารทำ�นายพยาธิ
สภาพของโรคดี6 จากการทบทวนวรรณกรรมในประเทศไทยยังไม่พบการศึกษาประสบการณ์การสวดมนต์ของผูป้ ว่ ย
มะเร็ง ผูว้ จิ ยั จึงสนใจศึกษาเรือ่ งนี้ เพือ่ ให้เข้าใจประสบการณ์สวดมนต์ของผูป้ ว่ ยมะเร็ง ซึง่ อาจใช้เป็นทางเลือกในการ
ดูแลสุขภาพทั้งด้านร่างกายและจิตใจ
วัตถุประสงค์การวิจัย
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่ออธิบายและบรรยายประสบการณ์การสวดมนต์ของผู้ป่วยมะเร็ง
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คำ�ถามการวิจัย
ประสบการณ์การสวดมนต์ของผู้ป่วยมะเร็งเป็นอย่างไร
วิธีการดำ�เนินการวิจัย
การอธิบายและบรรยายประสบการณ์การสวดมนต์ของผู้ป่วยมะเร็งในครั้งนี้ ใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ
ของปรากฏการณ์วิทยาแบบบรรยาย (descriptive phenomenology) โดยเก็บข้อมูลในผู้ป่วยมะเร็งในภาคใต้
ใช้วิธีการเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์
สถานที่ศึกษา
การศึกษาประสบการณ์สวดมนต์ของผู้ป่วยมะเร็งครั้งนี้ เก็บข้อมูลในชุมชนในจังหวัดสงขลา
จริยธรรมในการวิจัย
การศึกษานี้ผ่านการพิจารณาและรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการทำ�วิจัย คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เลขที่ มอ 606.1/112 และได้รบั การอนุญาตให้เก็บข้อมูลจากกลุม่ ตัวอย่าง ซึง่ เป็นบุคคล
ทีไ่ ด้รบั การวินจิ ฉัยว่าเป็นมะเร็ง และอาศัยอยูใ่ นชุมชนในภาคใต้ เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ โดยผูว้ จิ ยั ได้อธิบาย
ให้ผู้ให้ข้อมูลทราบเกี่ยวกับหัวข้อการทำ�วิจัย วิธีการเก็บข้อมูล ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ และความเสี่ยงในการ
ให้ขอ้ มูล ซึง่ ความเสีย่ งนีม้ ผี ลกระทบกับการดำ�เนินชีวติ ประจำ�วันของผูใ้ ห้ขอ้ มูลน้อยมาก นอกจากนี้ ผูว้ จิ ยั ได้ชแ้ี จง
เกีย่ วกับสิทธิข์ องผูใ้ ห้ขอ้ มูลว่า สามารถถอนตัวออกจากการวิจยั ได้ตลอดเวลา หรือเปลีย่ นใจไม่ยนิ ยอมให้น�ำ ข้อมูล
ของตนไปใช้และเผยแพร่ และในรายงานผลการวิจยั ผูว้ จิ ยั จะใช้รหัสหมายเลขแทนชือ่ ของผูใ้ ห้ขอ้ มูล ดังนัน้ ชือ่ ของ
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลจะไม่ปรากฏในรายงานการวิจยั หรือเอกสารตีพมิ พ์เผยแพร่ใดๆ และข้อมูลทัง้ หมดทีเ่ ก็บรวบรวมได้ มีการ
จัดเก็บไว้ในตูเ้ อกสารทีม่ ดิ ชิด โดยมีเพียงผูว้ จิ ยั เท่านัน้ ทีส่ ามารถเข้าถึงข้อมูลได้ เมือ่ ผูใ้ ห้ขอ้ มูลยืนยันยินดีเข้าร่วม
โครงการวิจยั และยินดีให้ขอ้ มูล ผูว้ จิ ยั ให้ผใู้ ห้ขอ้ มูลลงชือ่ ในแบบยินยอมเข้าร่วมวิจยั และขออนุญาตสัมภาษณ์และ
บันทึกเสียง พร้อมจดบันทึกพฤติกรรม ท่าทางการแสดงออกของผูใ้ ห้ขอ้ มูลและบรรยากาศในระหว่างการสัมภาษณ์
กรณีทผ่ี ใู้ ห้ขอ้ มูลเป็นผูส้ งู อายุและไม่สามารถเซ็นชือ่ ได้ ผูว้ จิ ยั ขออนุญาตด้วยวาจา และในระหว่างการสัมภาษณ์ หาก
พบว่า ผูใ้ ห้ขอ้ มูลรูส้ กึ สะเทือนใจกับเหตุการณ์หรือเรือ่ งราวทีก่ �ำ ลังเล่า ผูว้ จิ ยั จะเสนอให้หยุดพักการสัมภาษณ์ และให้การ
ดูแลด้านจิตใจแก่ผู้ให้ข้อมูล
ผู้ให้ข้อมูล
เป็นบุคคลทีไ่ ด้รบั การวินจิ ฉัยว่าเป็นมะเร็งและได้รบั การรักษา เช่น การผ่าตัด การให้ยาเคมีบ�ำ บัด และ
การฉายแสงครบแล้วอย่างน้อย 3 เดือน สามารถกลับไปพักฟื้นที่บ้านได้ คัดเลือกผู้ให้ข้อมูลแบบเฉพาะเจาะจง
โดยเกณฑ์ในการคัดเลือก มีดังนี้
1) อายุ 18 ปีขึ้นไป 2) ได้การวินิจฉัยจากแพทย์ว่าเป็นมะเร็ง ในระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี ที่ผ่านมา
3) สวดมนต์ตามวิธพี ทุ ธ คือ สวดโดยใช้บทสวดมนต์ทางพุทธศาสนาบทใดก็ได้ สวดอย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 ครัง้
ครั้งละไม่ต่ำ�กว่า 15 นาที และมีการสวดมนต์อย่างสม่ำ�เสมอมาเป็นเวลาอย่างน้อย 1 เดือน นับถึงวันที่ให้ข้อมูล
และ 4) ยินดีเข้าร่วมโครงการวิจัยและยินดีให้ข้อมูล
การกำ�หนดการสวดมนต์ อย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 ครัง้ ครัง้ ละไม่ต�ำ่ ว่า 15 นาที เป็นเวลาอย่างน้อย 1 เดือน
เนื่องจากมีการวิจัยหรือเอกสารสนับสนุนว่า ระยะเวลาที่ใช้ในการสวดมนต์โดยเฉลี่ยครั้งละ 15 นาที เป็นเวลาที่
สามารถทำ�ให้ผสู้ วดจิตใจสงบ และได้รบั ประโยชน์จากการสวดมนต์10 สำ�หรับจำ�นวนของผูใ้ ห้ขอ้ มูลขึน้ กับความอิม่ ตัว
ของข้อมูล นั่นคือ เมื่อไม่มีข้อมูลใหม่เกิดขึ้นจากการสัมภาษณ์และการวิเคราะห์ข้อมูล11
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ว.พยาบาลสงขลานครินทร์
ปีที่ 36 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2559

ประสบการณ์การสวดมนต์ของผู้ป่วยมะเร็งฯ

การเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิจยั นีเ้ ข้าถึงผูใ้ ห้ขอ้ มูลโดยใช้วธิ กี ารบอกต่อจากปากต่อปาก (snowball purposive sampling) และ
ติดต่อผ่านพยาบาลประจำ�หน่วยเคมีบ�ำ บัด เพือ่ เชิญชวนผูป้ ว่ ยมะเร็งทีม่ าตรวจตามนัด และมีคณ
ุ สมบัตติ ามเกณฑ์
ของการคัดเลือกผูใ้ ห้ขอ้ มูลเข้าร่วมโครงการวิจยั เมือ่ มีผสู้ นใจเข้าร่วมโครงการวิจยั ผูว้ จิ ยั จะโทรศัพท์ตดิ ต่อเพือ่ ชีแ้ จง
รายละเอียดเกีย่ วกับโครงการวิจยั จริยธรรมในการทำ�วิจยั รวมถึง วิธกี ารเก็บข้อมูลและสิทธิข์ องผูใ้ ห้ขอ้ มูล และหาก
ผู้ป่วยยืนยันเข้าร่วมการวิจัย ผู้วิจัยจะนัดเพื่อการสัมภาษณ์ต่อไป สำ�หรับผู้ป่วยที่พักที่อาคารเย็นศิระ ผู้วิจัยนัด
สัมภาษณ์ทห่ี อ้ งให้ค�ำ ปรึกษาซึง่ เป็นห้องทีเ่ ป็นสัดส่วน ไม่มบี คุ คลอืน่ และไม่มเี สียงรบกวน ส่วนผูป้ ว่ ยทีไ่ ม่ได้พกั ที่
อาคารเย็นศิระ และไม่สะดวกในการเดินทางมาให้สมั ภาษณ์ ผูว้ จิ ยั จะเดินทางไปสัมภาษณ์ทบ่ี า้ นผูป้ ว่ ย หากผูป้ ว่ ยยินดี
การเก็บข้อมูลใช้วธิ กี ารสัมภาษณ์เป็นรายบุคคล บันทึกการสัมภาษณ์โดยใช้เทปบันทึกเสียง สถานทีท่ ใ่ี ช้ในการสัมภาษณ์
เลือกสถานทีท่ ม่ี คี วามเป็นส่วนตัวและสะดวกแก่ผใู้ ห้ขอ้ มูล ซึง่ ขึน้ อยูก่ บั การตกลงร่วมกันระหว่างผูใ้ ห้ขอ้ มูลและผูว้ จิ ยั
ระยะเวลาทีใ่ ช้ในการสัมภาษณ์แต่ละครัง้ ประมาณ 60 - 90 นาที และมีการสัมภาษณ์ซ�ำ้ ในบางรายเมือ่ ถอดเทปแล้ว
พบว่ามีประเด็นทีไ่ ม่ชดั เจน หรือพบว่าไม่ชดั เจนเมือ่ มีการวิเคราะห์ขอ้ มูล ในระหว่างการสัมภาษณ์แต่ละครัง้ ผูว้ จิ ยั
จดบันทึกข้อมูล (field note) เกีย่ วกับบรรยากาศ สภาพแวดล้อม ตลอดจน สีหน้า ท่าทางและปฏิกริ ยิ าการแสดงออก
ของผูใ้ ห้ขอ้ มูลด้วย ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล ตัง้ แต่เดือนตุลาคม 2555 ถึง เดือนธันวาคม 2556 เนือ่ งจากมีผใู้ ห้
ข้อมูลที่มีคุณสมบัติครบตามเกณฑ์ที่กำ�หนดค่อนข้างน้อย กลุ่มตัวอย่างหลายรายถูกคัดออกเนื่องจากใช้เวลาใน
การสวดมนต์แต่ละครั้งน้อยกว่า 15 นาที
ตัวอย่างแนวคำ�ถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์ ได้แก่ “ช่วยเล่าให้ฟังหน่อยว่า เพราะอะไร ท่านจึงสนใจการ
สวดมนต์” “วิธกี ารสวดมนต์ของท่านเป็นอย่างไร” “เพราะอะไร ท่านจึงสวดมนต์อย่างต่อเนือ่ งสม่�ำ เสมอ” “การ
สวดมนต์มผี ลกับตัวท่านอย่างไรบ้าง ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ”
การวิเคราะห์ข้อมูล
ผูว้ จิ ยั เริม่ วิเคราะห์ขอ้ มูลทันทีเมือ่ การถอดเทปบทสัมภาษณ์ผใู้ ห้ขอ้ มูลรายแรกเสร็จสิน้ โดยใช้วธิ วี เิ คราะห์
เนื้อหา (content analysis)12 ข้อมูลที่ได้จากการถอดเทปสัมภาษณ์ในแต่ละครั้ง จะนำ�มาอ่านพร้อมกับฟังเทป
สัมภาษณ์ซ�ำ้ ๆ 2 - 3 ครัง้ และอ่านบันทึก (field note) ทีบ่ นั ทึกไว้ในระหว่างการสัมภาษณ์ในครัง้ นัน้ ๆ ด้วย ทำ�
ความเข้าใจเนือ้ หาในภาพรวม แล้วแยกข้อความ ประโยค หรือวลีทส่ี ะท้อนประเด็นสำ�คัญของประสบการณ์ทศ่ี กึ ษา
จากนัน้ นำ�ข้อความ ประโยค หรือวลีทแ่ี ยกไว้มาจัดกลุม่ ข้อมูล โดยข้อมูลทีม่ คี วามหมายเดียวกัน จะถูกจัดให้อยูใ่ น
กลุม่ เดียวกัน ทัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ทัง้ สามท่านได้ตรวจสอบผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล และนำ�ผลการวิเคราะห์มาอภิปรายร่วมกัน
ความน่าเชื่อถือของงานวิจัย
ความน่าเชื่อถือของงานวิจัยเชิงคุณภาพยึดตามแนวทางของ Lincoln, Guba13 ได้แก่ การเลือกผู้ให้
ข้อมูลทีม่ ปี ระสบการณ์ภายใต้ปรากฏการณ์ทศ่ี กึ ษา เพือ่ ให้มน่ั ใจว่า คำ�อธิบาย บรรยาย ของประสบการณ์ได้สะท้อน
มาจากความเป็นจริงของประสบการณ์ทศ่ี กึ ษา (credibility) การบรรยายประสบการณ์ทศ่ี กึ ษาให้มากและลึกพอ
เพือ่ สามารถนำ�ผลทีไ่ ด้ไปอ้างถึงในบริบททีค่ ล้ายคลึงกัน (transferability) การตรวจสอบกระบวนการของการศึกษาวิจยั
โดยทีผ่ วู้ จิ ยั อีกสองท่านสามารถติดตามการตัดสินใจต่างๆ และเห็นด้วยกับผลทีไ่ ด้ในการศึกษาโดยไม่มขี อ้ ขัดแย้ง
(dependability) และใช้การเขียนบันทึกกิจกรรมและความคิดเห็นต่างๆ ที่เกี่ยวกับปรากฏการณ์ที่ศึกษาเพื่อให้
ผู้วิจัยอีกสองท่านสามารถตรวจสอบได้ (confirmability)
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ผลการวิจัย
ข้อมูลทั่วไป
ในการศึกษานีม้ ผี ใู้ ห้ขอ้ มูล จำ�นวน 9 ราย เป็นเพศหญิง 7 ราย เพศชาย 2 ราย โดยอายุเฉลีย่ 56.875 ปี
(ช่วงอายุตั้งแต่ 35 - 65 ปี) ศาสนาพุทธ อาชีพ แม่บ้าน 3 ราย ข้าราชการเกษียน 2 ราย รับราชการ 1 ราย
ลูกจ้างรัฐวิสาหกิจ 1 ราย ธุรกิจส่วนตัว 2 ราย ชนิดของมะเร็ง จำ�แนกเป็นมะเร็งลำ�ไส้ 2 ราย ได้รบั การรักษาด้วย
การผ่าตัด 1 ราย และได้รบั การผ่าตัดและเคมีบ�ำ บัด 1 ราย มะเร็งโพรงจมูก 1 ราย ได้รบั การรักษาด้วยเคมีบ�ำ บัด
และการฉายแสง มะเร็งถุงน้�ำ ดี 1 ราย ได้รบั การักษาด้วยเคมีบ�ำ บัด มะเร็งปอดและมะเร็งลำ�ไส้ 1 ราย ได้รบั การรักษา
ด้วยเคมีบำ�บัด มะเร็งเต้านม 2 ราย ได้รับการรักษาด้วยการผ่าตัดและการฉายแสง มะเร็งเม็ดเลือดขาว 1 ราย
ได้รบั การรักษาด้วยเคมีบ�ำ บัด มะเร็งเม็ดเลือดชนิด Multiple myeloma 1 ราย ได้รบั การรักษาด้วยการทำ�สเต็มเซลล์
และเคมีบำ�บัด ประสบการณ์ในการสวดมนต์อย่างจริงจังและสม่ำ�เสมอเฉลี่ย 1.3 ปี (ตั้งแต่ 5 เดือน - 5 ปี)
โดยสวดเฉลีย่ 5.25 วันต่อสัปดาห์ (ตัง้ แต่ 4 - 6 วันต่อสัปดาห์) ระยะเวลาทีใ่ ช้ในการสวดแต่ละครัง้ เฉลีย่ 28 นาที
(ตั้งแต่ 15 - 60 นาที/ครั้ง) ในบางสถานการณ์ เช่น ขณะเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล หรือระหว่างรอฟัง
ผลการตรวจวินิจฉัยจะมีการสวดมนต์วันละหลายครั้ง จนถึงสวดตลอดเวลาที่ว่างหรือไม่ได้ทำ�กิจกรรมอื่น
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลทัว่ ไปเกีย่ วกับการสวดมนต์ของผูป้ ว่ ยมะเร็ง พบว่า 1) การสวดมนต์อย่างจริงจังเริม่ หลัง
ได้รบั การวินจิ ฉัยว่าเป็นมะเร็ง โดยเหตุผลของการหันมาสนใจและตัดสินใจเริม่ สวดมนต์ ได้แก่ ได้รบั คำ�แนะนำ�จาก
พยาบาลทีด่ แู ล ได้รบั คำ�แนะนำ�จากบุคคลใกล้ชดิ จากการอ่านหนังสือธรรมะ และจากความเชือ่ และประสบการณ์สว่ น
บุคคล 2) บทสวดมนต์ทใ่ี ช้มหี ลากหลาย ทีใ่ ช้บอ่ ยในชีวติ ประจำ�วัน ได้แก่ ชัยมงคลคาถา (พาหุงมหากา) และอิตปิ โิ ส
เท่าอายุบวกหนึง่ ชินบัญชร ป้องกันภัยสิบทิศ หรือ คาถาโพธิบาท 3) กิจกรรมอืน่ ทีผ่ ใู้ ห้ขอ้ มูลปฏิบตั คิ วบคูไ่ ปกับ
การสวดมนต์ ได้แก่ การทำ�บุญใส่บาตร การรับประทานอาหารเจในช่วงเทศกาลกินเจและวันพระ การถือศีล ทำ�ความดี
ละเว้นความชั่ว
ประสบการณ์การสวดมนต์
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลพบว่า ประสบการณ์การสวดมนต์ของผูป้ ว่ ยมะเร็ง มีสาระสำ�คัญซึง่ สามารถจัดเป็น
4 กลุ่ม ดังนี้
1. การสวดมนต์เป็นการปฏิบัติภายใต้ความเชื่อความศรัทธา
		 ผูใ้ ห้ขอ้ มูลให้ความหมายของการสวดมนต์วา่ เป็นการปฏิบตั ภิ ายใต้ความเชือ่ และความศรัทธา ซึง่ อาจ
เกิดจากการได้รบั การปลูกฝังจากครอบครัว บรรพบุรษุ ความเชือ่ ทางศาสนา หรือจากการแนะนำ�ของผูร้ แู้ ละการเสาะ
แสวงหาข้อมูลโดยการอ่านหนังสือ ผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลายรายเล่าว่า เคยถูกปลูกฝังให้สวดมนต์ตง้ั แต่วยั เด็กเพราะครอบครัว
เป็นชาวพุทธ และมีความเชือ่ ว่า การสวดมนต์ท�ำ ให้ได้ระลึกถึงพระและสิง่ ทีด่ งี าม การปฏิบตั อิ ย่างสม่�ำ เสมอจะทำ�ให้
จิตใจสงบ และเกิดอานิสงค์ในสิ่งที่ปรารถนา เช่น หายจากการเจ็บป่วย สุขภาพแข็งแรง และแคล้วคลาดจากภัย
อันตราย อย่างไรก็ตาม ในช่วงวัยทีแ่ ข็งแรงและไม่มปี ญ
ั หาสุขภาพ ผูใ้ ห้ขอ้ มูลส่วนใหญ่ไม่ได้ให้ความสนใจกับการ
ปฏิบตั ดิ งั กล่าว เพราะมีภาระหน้าที่ หรือมีสง่ิ อืน่ ๆ ทีใ่ ห้ความสำ�คัญมากกว่า ดังตัวอย่างคำ�บอกเล่าของผูใ้ ห้ขอ้ มูล
		
“จริงๆ แล้ว เรียนรูเ้ รือ่ งการสวดมนต์มาตัง้ แต่เล็กๆ แล้วแต่ไม่ได้มาปฏิบตั อิ ย่างจริงจัง เริม่ ทำ�จริงจัง
เมื่อเริ่มป่วย โดยได้ศึกษาจากหนังสือพระอาจารย์เกษม เอกสารและปฏิบัติอย่างจริงจัง คือ ทำ�ทุกวันในตอนเช้า
เพราะมีความเชื่อความศรัทธาในสิ่งที่ทำ�และผลของการสวดมนต์ ปฏิบัติธรรม คิดดี ทำ�ดี มีเมตตา” (ผู้ให้ข้อมูล
รายที่ 2)
		 ขณะที่ผู้ให้ข้อมูลอีกรายซึ่งสวดมนต์สม่ำ�เสมอหลังจากได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็ง บอกว่า
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ประสบการณ์การสวดมนต์ของผู้ป่วยมะเร็งฯ

		 “แม่เคยสอนผมว่า คนเราต้องสร้างบุญด้วยการนัง่ สมาธิ สวดมนต์ ภาวนานะ ผมเชือ่ ว่าทำ�แล้วจิตใจ
จะเข้มแข็ง พอรูว้ า่ เป็นมะเร็งผมก็ตง้ั หน้าตัง้ ตาสร้างบุญให้ตวั เอง ผมสวดมนต์ทกุ วันและนัง่ สมาธิทกุ วันด้วย” (ผูใ้ ห้
ข้อมูลรายที่ 5)
2. การสวดมนต์เป็นการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม
		 ผู้ให้ข้อมูลในการศึกษานี้อธิบายว่า การสวดมนต์เป็นประจำ�เป็นการดูแลสุขภาพ โดยช่วยส่งเสริม
การนอนหลับ ทำ�ให้จิตสงบเป็นสมาธิ ทำ�ให้คิดดี คิดทางบวก และทำ�ให้ชีวิตมีพลัง ไม่ท้อแท้ ซึ่งแต่ละกลุ่มย่อย
ถูกให้ความหมายและคำ�อธิบายไว้ ดังต่อไปนี้
		 2.1 ส่งเสริมการนอนหลับ
		 การสวดมนต์ชว่ ยส่งเสริมการนอนหลับ ผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลายรายเคยมีปญ
ั หาเรือ่ งการนอนหลับ โดยเฉพาะ
หลังจากได้รบั การวินจิ ฉัยว่าเป็นมะเร็ง บางรายต้องพึง่ ยานอนหลับแต่พอหันมาสวดมนต์เป็นประจำ� ก็สามารถนอนหลับ
ได้ดีขึ้น ดังตัวอย่างคำ�บอกเล่าของผู้ให้ข้อมูล
		
“ตัวเองเคยนอนไม่หลับนะ แต่พอทำ�ตรงนี้ พอสวดมนต์ไปแค่ครึง่ ชัว่ โมง ก็นอนหลับสบายได้แล้ว และ
ก็ตน่ื ตอนเช้าเลยทีเดียว โดยปกติตง้ั แต่รวู้ า่ เป็นมะเร็งก็นอนไม่หลับ จะตืน่ บ่อยแล้วก็หลับยากด้วย” (ผูใ้ ห้ขอ้ มูล
รายที่ 3)
		
“ตอนทีห่ มอบอกว่าเป็นมะเร็ง ช่วงแรกๆ ก็นอนไม่หลับ แต่พอสวดมนต์เป็นประจำ�ก็ดขี น้ึ ตอนนีก้ ม็ ี
ถ้าคืนไหนนอนไม่หลับก็ลกุ ขึน้ มาสวดมนต์กจ็ ะหลับได้ เรือ่ งนอนไม่หลับก็หมดปัญหาไป พอหลับได้ดรี า่ งกายเรา
ก็ดีขึ้น” (ผู้ให้ข้อมูลรายที่ 6)
		 2.2 ทำ�ให้จิตใจสงบ เป็นสมาธิ
		 ผูใ้ ห้ขอ้ มูลอธิบายว่า การได้รบั การวินจิ ฉัยว่าเป็นมะเร็ง ทำ�ให้เกิดความเครียดความวิตกกังวล และเกิด
ความรูส้ กึ ไม่แน่นอนด้วยเกรงว่า สภาวะของโรคอาจรุนแรงขึน้ การสวดมนต์เป็นประจำ�ทำ�ให้จติ ใจสงบ เป็นสมาธิ
ดังตัวอย่างการบอกเล่าของผู้ให้ข้อมูล
		
“สวดมนต์เป็นประจำ�แล้วรูเ้ ลยว่า ใจเราสงบขึน้ เหมือนกับว่าเราสบายใจขึน้ ใจก็เย็นลงด้วย ตอนทีร่ วู้ า่
เป็นมะเร็งใหม่ๆ ใจเสียนะ คือ ไม่รวู้ า่ จะรักษาได้ไหม หรือรักษาแล้วจะกลับเป็นซ้�ำ อีกหรือเปล่า แล้วถ้าเราเป็นอะไร
ไปครอบครัวเราจะอยู่อย่างไร ตอนนั้นมีความคิดวนเวียนอยู่ในหัวเยอะมาก” (ผู้ให้ข้อมูลรายที่ 1)
		
“สวดมนต์ซกั สิบห้านาทีแล้วเราจะรูส้ กึ ว่าเรามีความสุข สวดครัง้ แรกรูส้ กึ ว่าจะติดขัด แต่พอสวดเป็น
ประจำ�ก็จะชิน สวดมนต์แล้วใจเราสงบลง มันจะกลายเป็นความสุขอีกความสุขหนึง่ ทีเ่ ข้ามาหาเรา แล้วเรารับรูไ้ ด้”
(ผู้ให้ข้อมูลรายที่ 3)
		 2.3 ทำ�ให้คิดดี คิดทางบวก
		 ผูใ้ ห้ขอ้ มูลเล่าว่า การสวดมนต์เป็นประจำ�ทำ�ให้คดิ ในสิง่ ดีงาม และคิดในทางบวกมากขึน้ มีความปรารถนาดี
ต่อตนเองและผูอ้ น่ื มากขึน้ เมือ่ คนอืน่ ทำ�ผิดพลาดก็ไม่คดิ ตำ�หนิหรือซ้�ำ เติม คิดทำ�แต่สง่ิ ดีงามเพือ่ เป็นการสร้างบุญ
ให้ตัวเอง ดังตัวอย่างคำ�บอกเล่าของผู้ให้ข้อมูล
		
“รูส้ กึ ว่าสวดมนต์เป็นประจำ�แล้วใจเย็นลง แล้วก็คดิ ในแง่บวกมากขึน้ อยากทำ�แต่สง่ิ ดีๆ อยากทำ�บุญ
ใส่บาตร อุทศิ ส่วนกุศล เจอใครทำ�ผิดก็ไม่คดิ ตำ�หนิเขา เหมือนเราให้อภัยคนอืน่ ง่ายขึน้ ด้วย ทัง้ ทีเ่ มือ่ ก่อนเราไม่ได้
เป็นแบบนี้ นี่คือที่เกิดกับตัวเอง” (ผู้ให้ข้อมูลรายที่ 9)
“พอสวดมนต์เป็นประจำ�ก็รสู้ กึ ว่าใจเราคิดในทางบวกมากขึน้ เช่น เราไม่คอ่ ยเห็นกรรมไม่ดขี องคนอืน่
ให้อภัยคนอืน่ เขาง่ายขึน้ อย่างนีน้ ะค่ะ ไม่คอ่ ยโกรธใคร เมือ่ ก่อนหากใครทำ�ผิดเราก็จะตำ�หนิเขา คือ เราเป็นคนตัง้ ใจนะ

เยาวรัตน์ มัชฌิม และคณะ

Songklanagarind Journal of Nursing
Vol. 36 No. 3 September - December 2016

29

อยากให้งานทุกอย่างออกมาดี ถูกต้องสมบูรณ์แบบ แต่เดีย๋ วนี้ หลังจากสวดมนต์เป็นประจำ� เราจะ focus ทีต่ วั เอง
มากกว่า มีเวลาว่างก็จะสวดมนต์ แผ่เมตตา อ่านหนังสือธรรมะ และอยากสร้างบุญให้ตวั เองกับช่วงเวลาของชีวติ
ที่เหลืออยู่” (ผู้ให้ข้อมูลรายที่ 6)
		 2.4 ทำ�ให้ชีวิตมีพลัง ไม่ท้อแท้
		 ผูใ้ ห้ขอ้ มูลอธิบายว่า การสวดมนต์เป็นประจำ� เป็นเสมือนการเติมพลังให้ชวี ติ ทำ�ให้ใจมีพลัง มีความหวัง
ความหดหูท่ อ้ แท้ในใจค่อยๆ จางหายไป บางรายเคยรูส้ กึ สิน้ หวังและท้อแท้ เมือ่ ทราบว่าตนเองเป็นมะเร็ง แต่เมือ่
สวดมนต์เป็นประจำ�ก็พบว่า ความรูส้ กึ ท้อแท้ในใจหายไป มีก�ำ ลังใจในการสูช้ วี ติ และมีความรูส้ กึ ว่ายังอยากมีชวี ติ อยู่
อยากดูแลตัวเองให้ดี และอยากอยู่กับครอบครัวและบุคคลที่รักนานๆ ดังตัวอย่างคำ�บอกเล่าของผู้ให้ข้อมูล
		
“เมือ่ มองดูตวั เอง ตัง้ แต่เริม่ ป่วยนะ เหมือนว่าสิง่ ต่างๆ ทีเ่ ราต้องเจอทำ�ให้เราเหนือ่ ย ทัง้ ความเจ็บปวด
กระบวนการรักษา ปัญหาต่างๆ และความทุกข์ท�ำ ให้เราท้อแท้ คือ สูไ้ ม่ไหวแล้ว เต็มทีแ่ ล้ว แต่พอเราสวดมนต์ เราเอา
ธรรมะเข้าช่วยแล้ว รูส้ กึ ว่าเรายังอยากมีชวี ติ อยู่ เพราะว่า ยังมีลกู ทีเ่ รารัก แล้วก็คนทีเ่ ป็นห่วงเรา แล้วเราก็ตอ้ งสูเ้ พือ่
เขาด้วย ก็ต้องอยู่ต่ออะไรอย่างนี้” (ผู้ให้ข้อมูลรายที่ 3)
		
“การสวดมนต์ทำ�ให้จิตใจผมเข้มแข็ง แล้วก็ทำ�ให้ผมอยากมีชีวิตอยู่ต่อ ความท้อแท้หม่นหมองในใจ
หายไป คือ ทำ�ให้มกี �ำ ลังใจสู้ เพือ่ อยูเ่ ป็นหลักให้ครอบครัว คือ ทีบ่ า้ นผม มีผมเป็นผูช้ ายคนเดียว แล้วถ้าผมเป็นอะไร
ไปแฟนก็จะลำ�บาก” (ผู้ให้ข้อมูลรายที่ 5)
3. การสวดมนต์ช่วยเสริมผลการรักษาและลดอาการข้างเคียง
		 ผูใ้ ห้ขอ้ มูลอธิบายว่า การสวดมนต์เป็นประจำ�ช่วยให้การรักษามะเร็งได้ผลดีขน้ึ ช่วยลดอาการข้างเคียง
และภาวะแทรกซ้อนต่างๆ ตลอดจน ช่วยให้ตอบสนองต่อการรักษาดีขน้ึ ช่วยลดความปวด ความเหนือ่ ยล้า รวมถึง
ทำ�ให้รา่ งกายแข็งแรง และมีความพร้อมสำ�หรับรับการรักษา เช่น ผลการตรวจเลือดดีขน้ึ พร้อมรับยาเคมีบ�ำ บัด ดังตัวอย่าง
คำ�บอกเล่าของผู้ให้ข้อมูล
“สวดมนต์เป็นประจำ�แล้วสภาพร่างกายดีขน้ึ หมอทีร่ กั ษาผมแกยังยอ (ชม) เลยว่า ผมนัน้ แจ่มใสกว่า
เพือ่ น คนไข้กค่ี นๆ ผมสดใสกว่าเพือ่ น แล้วผมก็ไม่มอี าการแทรกซ้อนอะไรเลย ผลเลือดอะไรก็ไม่มปี ญ
ั หา ทุกครัง้
ทีห่ มอเช็ค ไม่มปี ญ
ั หาอะไร ผมรับยาเคมีบ�ำ บัดได้ตลอด คนอืน่ มีปญ
ั หาเรือ่ งผลเลือดกัน ผมไม่มี ได้ยา (เคมีบ�ำ บัด)
แล้วผมก็ไม่แพ้ หมอแกยังยอ (ชม) เลยกับผม” (ผู้ให้ข้อมูลรายที่ 5)
		
“รูส้ กึ ว่าพอเราสวดมนต์เป็นประจำ�แล้ว ร่างกายเราแข็งแรงขึน้ ความเครียดความกังวลลดลง ใจสงบลง
เรานอนหลับได้ดขี น้ึ พอเริม่ ทานได้น�ำ้ หนักก็เริม่ ขึน้ ทีเ่ คยอ่อนเพลียก็ดขี น้ึ พอหมอเช็คเลือดผลเลือดเราก็ดขี น้ึ นัดให้ยา
(เคมีบ�ำ บัด) ได้ เหมือนกับว่าทุกอย่างมันเชือ่ มโยงกันนะ พอจิตใจเราดีขน้ึ ร่างกายเราก็ดขี น้ึ ผลการรักษาของเรา
ก็ดีขึ้น คือ มันเสริมกัน” (ผู้ให้ข้อมูลรายที่ 9)
4. การสวดมนต์เป็นวิธีปฏิบัติที่สะดวกและยืดหยุ่น
		 ผูใ้ ห้ขอ้ มูลอธิบายว่า การสวดมนต์เป็นวิธปี ฏิบตั ทิ ส่ี ะดวกและยืดหยุน่ ไม่ขน้ึ กับเวลาและสถานที่ อีกทัง้
ยังสามารถใช้ร่วมกับแนวทางการดูแลรักษาอื่นๆ เพื่อเสริมให้การรักษาได้ผลดีขึ้น ผู้ให้ข้อมูลมีการจัดสรรเวลาที่
เหมาะสมกับตนเอง สำ�หรับการสวดมนต์ทก่ี ระทำ�เป็นประจำ� บางรายเลือกสวดมนต์กอ่ นนอน เพราะเป็นช่วงเวลาที่
สะดวกและสงบ ไม่มบี คุ คลอืน่ รบกวน ผูใ้ ห้ขอ้ มูลบางรายเลือกช่วงเวลาเช้ามืดสำ�หรับการสวดมนต์ทก่ี ระทำ�เป็นประจำ�
อย่างไรก็ตาม นอกจากช่วงเวลาทีส่ วดมนต์เป็นประจำ�แล้ว กลุม่ ตัวอย่างยังมีการสวดมนต์เสริมเพิม่ ในบางสถานการณ์
หรือช่วงเวลาทีต่ อ้ งการกำ�ลังใจมากขึน้ เช่น ขณะรอพบแพทย์ หรือระหว่างการรอฟังผลการตรวจ และขณะเข้ารับ
การรักษา บางรายมีการสวดมนต์ขณะเดินทางด้วย ดังตัวอย่างคำ�บอกเล่าของผู้ให้ข้อมูล
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ประสบการณ์การสวดมนต์ของผู้ป่วยมะเร็งฯ

		
“สำ�หรับผมจะสวดประจำ�ตอนเช้ามืดทุกวัน บริกรรมแล้วก็สวด เดินสวดรอบอ่างน้�ำ บททีส่ วดเป็นประจำ�
ก็มบี ทอิตปิ โิ ส พาหุง แล้วก็มบี ทย่อยๆ อีกสีห่ า้ บท ส่วนเวลาอืน่ ก็แล้วแต่โอกาส เช่น เวลาเดินทางผมก็นง่ั หลับตา
สวดมนต์ไปในรถ คือ จะทำ�ตลอดเมื่อว่างและระลึกได้” (ผู้ให้ข้อมูลรายที่ 2)
		
“ป้าสวดตอนเย็นลูก ตอนเย็นทานข้าว อาบน้ำ�เสร็จ ก็เข้าห้องสวดมนต์ เริ่มจากบูชาพระรัตนไตร
พระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ อิตปิ โิ ส ภควา ชินบัญชร สวดเป็นชัว่ โมง สวดเสร็จก็อธิฐานว่า ถ้าเราเจ็บป่วยนะ
ขออย่าให้ครอบครัวต้องลำ�บาก และถ้าหมดอายุขยั แล้วก็ขอให้ปา้ ไปสงบ นอกจากนี้ อย่างตอนทีไ่ ปรับการผ่าตัดนะ
ป้าก็นอนสวดมนต์ตลอด” (ผู้ให้ข้อมูลรายที่ 4)
		
“การสวดมนต์ถ้าเราว่างก็ทำ�ได้ตลอด คือ ไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานที่หรือเวลา นั่งไปในรถเราก็สวดได้
ภาวนาไปในใจ แต่ถา้ อยูท่ บ่ี า้ นก็จะสวดเสียงดัง เพราะรูส้ กึ ว่า การสวดเสียงดังทำ�ให้เรามีสมาธิเร็วขึน้ ไม่วอกแวก
แต่ถา้ ออกนอกบ้านก็จะสวดในใจ เพราะเกรงจะไปรบกวนคนอืน่ เขา เวลานัง่ รอตรวจทีโ่ รงพยาบาลเราก็สวดนะ สวด
ในใจ” (ผู้ให้ข้อมูลรายที่ 7)
อภิปรายผลการวิจัย
ผลการศึกษาพบว่า การสวดมนต์เป็นการปฏิบตั ภิ ายใต้ความเชือ่ และความศรัทธา โดยเชือ่ ว่า การสวดมนต์
ทำ�ให้ได้ระลึกถึงพระและสิง่ ทีด่ งี าม การปฏิบตั อิ ย่างสม่�ำ เสมอจะทำ�ให้จติ ใจสงบ และเกิดอานิสงค์ในสิง่ ทีป่ รารถนา
เช่น หายจากการเจ็บป่วย สุขภาพแข็งแรง และแคล้วคลาดจากภัยอันตราย ผูใ้ ห้ขอ้ มูลส่วนใหญ่ได้รบั การปลูกฝัง
เกีย่ วกับการสวดมนต์มาตัง้ แต่วยั เด็ก แต่ไม่ได้ปฏิบตั แิ ละไม่ได้ให้ความสำ�คัญ มาเริม่ สวดมนต์อย่างจริงจังภายหลังจาก
ได้รบั การวินจิ ฉัยว่าเป็นมะเร็ง เป็นไปได้วา่ การได้รบั การวินจิ ฉัยว่าเป็นมะเร็ง เป็นเสมือนสัญญาณอันตรายทีเ่ ตือนว่า
ชีวิตกำ�ลังมีความเสี่ยงหรืออันตรายกำ�ลังจะมาถึง บุคคลจึงแสวงหาแนวทางในการบำ�บัดร่วมและแนวทางในการ
ดูแลตนเอง ปรับเปลีย่ นตัวเองเพือ่ ปลดล็อคสัญญาณอันตรายทีก่ �ำ ลังจะมาเยือน ผลการศึกษาประเด็นนีม้ ลี กั ษณะ
คล้ายคลึงกับการศึกษาของ Mao, Farrar, Xie, et al.14 ทีศ่ กึ ษาเชิงสำ�รวจเกีย่ วกับการใช้การแพทย์แบบผสมผสาน
และการสวดมนต์ในกลุม่ ผูป้ ว่ ยมะเร็งและผูป้ ว่ ยอืน่ ทีไ่ ม่ใช่มะเร็ง และพบว่า กลุม่ ตัวอย่างทีเ่ ป็นผูป้ ว่ ยมะเร็งมีการสวดมนต์
สูงกว่ากลุ่มผู้ป่วยอื่นที่ไม่ใช่มะเร็ง การเป็นมะเร็งเป็นเสมือนสัญญาณเตือนว่าสุขภาพอยู่ในภาวะเสี่ยง ผู้ป่วยจึง
แสวงหาที่พึ่งทางใจที่นอกเหนือจากการรักษาแผนปัจจุบัน นอกจากนี้ ผลการศึกษายังมีลักษณะคล้ายคลึงกับ
การศึกษาของ Krause15 ทีศ่ กึ ษาความสัมพันธ์ระหว่างความคาดหวังจากการสวดมนต์ เชือ้ ชาติ และความรูส้ กึ มีคณ
ุ ค่า
ในตัวเองในผูส้ งู อายุ และพบว่า การสวดมนต์เป็นการกระทำ�ภายใต้ความหวังและความเชือ่ ในผลของการสวดมนต์วา่ จะ
ได้รับการตอบแทนในสิ่งที่ปรารถนา
ผลการศึกษาพบว่า การสวดมนต์ชว่ ยส่งเสริมการนอนหลับ โดยผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลายรายเคยมีปญ
ั หาเรือ่ งการ
นอนหลับ โดยเฉพาะหลังจากได้รบั การวินจิ ฉัยว่าเป็นมะเร็ง บางรายต้องพึง่ ยานอนหลับ การสวดมนต์เป็นประจำ�
ช่วยให้กลุ่มตัวอย่างนอนหลับได้ดีขึ้น อาจเนื่องมาจากการสวดมนต์ทำ�ให้จิตใจนิ่ง สงบ ลดการคิดปรุงแต่งต่างๆ
อันนำ�มาซึง่ ความวิตกกังวล ฟุง้ ซ่าน เมือ่ ความวิตกกังวลลดลงบุคคลก็สามารถนอนหลับได้ดขี น้ึ ผลการศึกษานีม้ ี
ลักษณะคล้ายคลึงกับผลการศึกษาของ Mayacheal16 ทีพ่ บว่า คุณภาพการนอนหลับของกลุม่ ผูส้ งู อายุในโรงพยาบาล
ในช่วงที่ฟังเพลงธรรมะสูงกว่าคุณภาพการนอนหลับในช่วงเวลาที่ไม่มีการฟังเพลงธรรมะอย่างมีนัยสำ�คัญทาง
สถิตทิ ร่ี ะดับ 0.001 โดยกลุม่ ตัวอย่างทุกคน (ร้อยละ 100) รูส้ กึ จิตใจสงบ ไม่ฟงุ้ ซ่าน ร้อยละ 98.2 รูส้ กึ ผ่อนคลาย
และสบายใจ ร้อยละ 94.6 รู้สึกมีสมาธิ และร้อยละ 85.7 รู้สึกว่าตนเองลืมความไม่สบายใจจากสาเหตุต่างๆ เช่น
จากความเจ็บป่วย จากความคับข้องใจ
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การสวดมนต์ท�ำ ให้จติ ใจสงบ เป็นสมาธิ โดยผูใ้ ห้ขอ้ มูลอธิบายว่า การได้รบั การวินจิ ฉัยว่าเป็นมะเร็ง ทำ�ให้
เกิดความเครียด ความวิตกกังวล และเกิดความรูส้ กึ ไม่แน่นอนด้วยเกรงว่า สภาวะของโรคอาจรุนแรงขึน้ การสวดมนต์
เป็นประจำ�ทำ�ให้จติ ใจสงบและเป็นสมาธิ ผลการศึกษานีม้ ลี กั ษณะคล้ายคลึงกับการศึกษาผลของการสวดมนต์ตอ่
อารมณ์และภาวะสุขภาพของสตรีทเ่ี ป็นมะเร็งเต้านม ซึง่ เก็บข้อมูลในกลุม่ ตัวอย่าง จำ�นวน 175 คน ทัง้ ข้อมูลเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพ (mixed method) ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงคุณภาพ พบว่า การสวดมนต์ท�ำ ให้เกิดความ
รูส้ กึ สงบสุข และทำ�ให้มกี �ำ ลังใจ17 ผลการศึกษานีย้ งั มีลกั ษณะคล้ายคลึงกับการศึกษาของ Kantamool3 ทีศ่ กึ ษาความ
ผาสุกทางจิตวิญญาณของผูส้ งู อายุโรคมะเร็งปอด ซึง่ พบว่า การสวดมนต์เป็นวิธกี ารหนึง่ ทีผ่ ปู้ ว่ ยมะเร็งปอดปฏิบตั ิ
เพื่อช่วยให้เกิดความผาสุกทางจิตวิญญาณ และผลการศึกษาสอดคล้องกับการศึกษาของ Meraviglia6 ที่พบว่า
การสวดมนต์ชว่ ยบรรเทาความทรมานทางจิตใจด้วยการทำ�ให้เกิดความสงบ และผ่อนคลาย นอกจากนี้ ผลการศึกษา
ยังมีลักษณะคล้ายคลึงกับผลการศึกษาของ Thipmusik18 ที่พบว่า การสวดมนต์ทำ�ให้ระดับความวิตกกังวลของ
ผู้ป่วยมะเร็งรังไข่ก่อนการผ่าตัดลดลงอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ (p < 0.05)
การสวดมนต์ท�ำ ให้คดิ ดี คิดทางบวก โดยผูใ้ ห้ขอ้ มูลอธิบายว่า การสวดมนต์เป็นประจำ�ทำ�ให้คดิ ในสิง่ ดีงาม
และคิดในทางบวกมากขึน้ มีความปรารถนาดีตอ่ ตนเองและผูอ้ น่ื มากขึน้ อาจเนือ่ งมาจากบทสวดมนต์ประกอบด้วยคำ�
หรือข้อความทีเ่ ป็นศิรมิ งคล มีความหมายในทางสอนให้ระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้า ระลึกถึงพระธรรมคำ�สอนซึง่ เน้น
ให้บคุ คลคิดดี ทำ�ดี ละเว้นชัว่ และมีจติ เมตตา เมือ่ บุคคลสวดภาวนาก็เป็นเสมือนการย้�ำ เตือนตนเองให้ระลึกถึงและ
ยึดถือปฏิบตั ิ บุคคลจึงคิดทำ�ในสิง่ ดีงาม และคิดในทางบวกมากขึน้ รวมถึง มีความปรารถนาดีตอ่ ตนเองและผูอ้ น่ื มากขึน้
สอดคล้องกับคำ�กล่าวที่ว่า การสวดมนต์จะส่งผลให้เกิดสมาธิ ปัญญา ความสงบเยือกเย็น ทำ�ให้จิตใจผ่อนคลาย
ช่วยให้เกิดความสมดุลของร่างกาย จิตใจ และจิตวิญญาณ8 เมื่อจิตสงบและเป็นกุศลบุคคลก็คิดทำ�แต่สิ่งดีงาม
การสวดมนต์ท�ำ ให้ชวี ติ มีพลังไม่ทอ้ แท้ โดยผูใ้ ห้ขอ้ มูลอธิบายว่า การสวดมนต์เป็นประจำ�เป็นเสมือนการเติม
พลังให้ชวี ติ ทำ�ให้ใจมีพลัง มีความหวัง ความหดหูท่ อ้ แท้หายไป ทำ�ให้มกี �ำ ลังใจในการสูช้ วี ติ และมีความรูส้ กึ ว่ายัง
อยากมีชวี ติ อยู่ อยากดูแลตัวเองให้ดี และอยากอยูก่ บั ครอบครัวและบุคคลทีร่ กั นานๆ ผลการศึกษานีม้ ลี กั ษณะคล้ายคลึง
กับการศึกษาผลของการสวดมนต์ในผูป้ ว่ ยมะเร็งทีไ่ ด้รบั ยาเคมีบ�ำ บัด ซึง่ พบว่า การสวดมนต์ชว่ ยให้ผปู้ ว่ ยมะเร็งที่
ได้รบั ยาเคมีบ�ำ บัดสามารถปรับตัวกับความทุกข์ ความเครียดจากพยาธิสภาพของโรคและการรักษา19 นอกจากนี้
ผลการศึกษายังสอดคล้องกับการศึกษาประโยชน์ของการสวดมนต์ ต่อภาวะทางอารมณ์และภาวะสุขภาพของสตรีที่
เป็นมะเร็งเต้านม ซึง่ พบว่า กลุม่ ตัวอย่างทีม่ กี ารสวดมนต์เป็นประจำ�มีความผาสุกทางจิตวิญญาณ และมีพลังมีความ
สามารถในการค้นหาการสนับสนุนทางบวกจากการเจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็งสูงกว่ากลุม่ ทีไ่ ม่มกี ารสวดมนต1์ 7 ผลการ
ศึกษานีย้ งั สอดคล้องกับการศึกษาของ Master, Spielmans20 ทีพ่ บว่า การสวดมนต์ถกู ใช้เป็นกลวิธหี รือแนวทาง
ในการปรับตัวต่อความเครียดหรือเหตุการณ์ที่ลำ�บากยุ่งยากในชีวิต
การสวดมนต์ชว่ ยเสริมผลการรักษาและลดอาการข้างเคียง โดยช่วยให้การรักษามะเร็งได้ผลดีขน้ึ ช่วยลด
อาการข้างเคียงและภาวะแทรกซ้อนต่างๆ ช่วยให้ตอบสนองต่อการรักษาดีขน้ึ ช่วยลดความปวด ความเหนือ่ ยล้า
รวมถึง ทำ�ให้รา่ งกายแข็งแรงและมีความพร้อมสำ�หรับรับการรักษา เช่น ผลการตรวจเลือดดีขน้ึ พร้อมรับยาเคมีบ�ำ บัด
ผลการศึกษานีม้ ลี กั ษณะคล้ายคลึงกับการศึกษาของ Hubjaroen, Panbo21 ทีศ่ กึ ษาเรือ่ ง ความเหนือ่ ยล้าในผูป้ ว่ ยมะเร็ง
ปอดทีไ่ ด้รบั การรักษาด้วยยาเคมีบ�ำ บัด และพบว่า ผูป้ ว่ ยมะเร็งปอดทีไ่ ด้รบั การรักษาด้วยยาเคมีบ�ำ บัด ร้อยละ 54.5
ใช้การสวดมนต์หรือการปฏิบัติกิจกรรมตามหลักศาสนาเพื่อบรรเทาความเหนื่อยล้าจากพยาธิสภาพของโรคและ
จากการรักษา ผลการศึกษานีย้ งั สอดคล้องกับการศึกษาของ Koenig22 ทีศ่ กึ ษาผลของการสวดมนต์และภาวะสุขภาพ
ซึ่งเก็บข้อมูลในผู้ใหญ่และผู้สูงอายุที่เข้ารับการรักษาด้วยโรคเรื้อรังในโรงพยาบาล จำ�นวน 811 ราย และติดตาม
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กลุม่ ตัวอย่างเหล่านีเ้ ป็นเวลา 9 เดือน ผลการศึกษา พบว่า ร้อยละ 80 ของกลุม่ ตัวอย่างมีการสวดมนต์ และกลุม่ ทีม่ ี
การสวดมนต์บอ่ ยกว่า มีจ�ำ นวนวันทีน่ อนในโรงพยาบาลน้อยกว่า ผลการศึกษานีย้ งั มีลกั ษณะคล้ายคลึงกับการศึกษา
ความหมายของการบำ�บัดผสมผสานตามการรับรูข้ องหญิงไทยทีเ่ ป็นมะเร็งเต้านม ซึง่ พบว่า การเป็นมะเร็งเต้านม
ทำ�ให้กลุม่ ตัวอย่างรูส้ กึ กังวลและกลัว การปฏิบตั ธิ รรมการฝึกสมาธิและการสวดมนต์จะช่วยให้กลุม่ ตัวอย่างปรับตัว
กับการเจ็บป่วยและการรักษาได้ดขี น้ึ ช่วยดูแลจิตใจให้ดแี ละสมดุล ทำ�ให้การบำ�บัดทางกายได้ผลดีขน้ึ รวมถึงทำ�ให้
มีความหวังในผลของการรักษาและมีความมัน่ ใจมากขึน้ 23 ผลการศึกษานีย้ งั สอดคล้องกับการศึกษาผลของการสวดมนต์
ในผูป้ ว่ ยทีม่ คี วามปวดเรือ้ รัง24 ซึง่ เก็บข้อมูลในกลุม่ ตัวอย่าง จำ�นวน 118 คน และพบว่า การสวดมนต์สง่ ผลให้ระดับ
ความปวดลดลง โดยความถีข่ องการสวดมนต์แปรผกผันกับระดับความรุนแรงของความปวด (r = 0.22) และแปรผกผัน
กับระดับความเครียด (r = 0.19)
การสวดมนต์เป็นวิธีปฏิบัติที่สะดวกและยืดหยุ่น ไม่ขึ้นกับเวลาและสถานที่ อีกทั้งยังสามารถใช้ร่วมกับ
แนวทางการดูแลรักษาอื่นๆ เพื่อเสริมให้การรักษาได้ผลดีขึ้น ผู้ให้ข้อมูลมีการจัดสรรเวลาที่เหมาะสมกับตนเอง
สำ�หรับการสวดมนต์ทก่ี ระทำ�เป็นประจำ� และนอกเหนือจากช่วงเวลาทีส่ วดมนต์เป็นประจำ�แล้ว ผูใ้ ห้ขอ้ มูลยังมีการ
สวดมนต์เสริมเพิม่ ในบางสถานการณ์หรือช่วงเวลาทีต่ อ้ งการกำ�ลังใจ เช่น ขณะรอพบแพทย์ หรือระหว่างการรอฟัง
ผลการตรวจ และขณะรับการรักษา บางรายมีการสวดมนต์ขณะเดินทาง ผลการศึกษานีม้ ลี กั ษณะคล้ายคลึงกับการ
ศึกษาเกีย่ วกับจิตวิญญาณและภาวะสุขภาพของสตรีทเ่ี ป็นมะเร็งลำ�ไส้ ซึง่ พบว่า การสวดมนต์เป็นการบำ�บัดทางจิต
วิญญาณทีเ่ ข้าถึงง่าย เป็นเสมือนวิธที ท่ี �ำ ให้ได้ใกล้ชดิ กับพระเจ้า ช่วยยึดเหนีย่ วจิตใจ สามารถปฏิบตั ไิ ด้ทง้ั แบบสวดมนต์
คนเดียวและสวดมนต์เป็นกลุม่ ความถีข่ องการสวดมนต์สามารถสวดได้ไม่จ�ำ กัด ทัง้ สวดให้กบั ตนเองและสวดให้ผอู้ น่ื
โดยจะสวดในสถานทีท่ เ่ี ป็นส่วนตัวหรือสวดในทีส่ าธารณะก็ได้25 มีรายงานว่า ผูป้ ว่ ยมะเร็งทีม่ กี ารพยากรณ์โรคไม่ดี
มีแนวโน้มทีจ่ ะสวดมนต์บอ่ ยกว่ากลุม่ ทีม่ กี ารพยากรณ์โรคดี6 แสดงให้เห็นว่า บุคคลมีการสวดมนต์บอ่ ยขึน้ เมือ่ ต้องการ
กำ�ลังใจหรือต้องสร้างความมั่นคงทางจิตใจให้กับตนเอง
ผลการศึกษาในครัง้ นีท้ พ่ี บว่า การสวดมนต์มแี นวโน้มทีจ่ ะให้ผลดีตอ่ สุขภาพแบบองค์รวม และช่วยเสริม
ผลการรักษาและลดอาการข้างเคียง อาจเป็นเพราะผูใ้ ห้ขอ้ มูลมีการสวดมนต์อย่างสม่�ำ เสมอเป็นระยะเวลาทีน่ าน และเป็น
การสวดมนต์ภายใต้ความเชื่อและความศรัทธาของตนเอง ไม่ได้เป็นการปฏิบัติโดยการบังคับ น่าจะมีผลให้จิตใจ
ในขณะนัน้ มีพลังทีเ่ ป็นบวกและสงบ ช่วยให้การสวดมนต์เกิดผลดีตอ่ สุขภาพมากขึน้ เนือ่ งจากร่างกายกับจิตใจมีความ
สัมพันธ์กนั เมือ่ จิตใจสงบพักผ่อนนอนหลับได้มากขึน้ ระบบต่างๆ ในร่างกายก็ท�ำ งานได้ดขี น้ึ เป็นการส่งเสริมให้
สุขภาพร่างกายเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น
สรุปและข้อเสนอแนะ
การสวดมนต์ส�ำ หรับผูป้ ว่ ยมะเร็งเป็นเสมือนการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม โดยช่วยส่งเสริมการนอนหลับ
ทำ�ให้จติ ใจสงบ เป็นสมาธิ ทำ�ให้คดิ ดี คิดทางบวก และทำ�ให้ชวี ติ มีพลัง ไม่ทอ้ แท้ การสวดมนต์ชว่ ยเสริมผลการรักษา
และลดอาการข้างเคียง ประกอบกับการสวดมนต์เป็นวิธปี ฏิบตั ทิ ส่ี ะดวกและยืดหยุน่ สามารถกระทำ�ได้ทกุ ทีท่ กุ เวลา
ดังนัน้ พยาบาลควรแนะนำ�และสนับสนุนให้ผปู้ ว่ ยมะเร็งและผูป้ ว่ ยเรือ้ รังอืน่ ๆ สวดมนต์เป็นประจำ�เพือ่ ความสงบของ
จิตใจและช่วยส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม นอกจากนี้ ผลการศึกษาครั้งนี้ยังสามารถใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการ
วิจัยเชิงทดลองเพื่อศึกษาผลของการสวดมนต์ต่อสุขภาพต่อไป
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Prayer experience in cancer patients: A phenomenology study
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Abstract
The aim of this study was to explain and describe prayer experience of cancer patients.
Descriptive phenomenology was used to guide the study. Data were collected by using in-depth
interview with 9 cancer patients who have prayed regularly. Data were collected from October
2012 through December, 2013. Content analysis was used to analyze the data. Trustworthiness
was established using the criteria set out by Lincoln and Guba.
The findings of the study revealed that prayer experience of cancer patients can be
categorized into 4 groups, including 1) prayer is practiced based on belief and faith, 2) prayer
is a way for promoting holistic health care in 4 aspects; improving quality of sleep; promoting
peace of mind and concentration; reinforcing good thoughts and positive thoughts; and enhancing
inner strength, 3) prayer promotes effects of medical treatments and reduces side effects, and
4) prayer is a flexible and convenient practice.
The findings of this study help to understand prayer experience of cancer patients. Prayer
may be an alternative way for introducing to cancer patients to help them cope with cancer and
promote their health.
Keywords: prayer; cancer patient; qualitative study
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