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ใน ผู บรจิาค โลหติ ครัง้ แรก และ ผู บรจิาค โลหติ บาง ราย
ที่ เคย บริจาค โลหิต มา กอน จะ มี ความ กลัว และ วิตก กังวล
เชน กลวั เจบ็ กลวั เขม็ กลวั การ ตดิเชือ้1 ศนูย บรกิาร โลหติ
หลาย แหง ได ประเมนิ ความ วติก กงัวล ของ ผู บรจิาค โลหติ

วา เกดิ จาก การ กลวั เขม็ ซึง่ เปน สาเหต ุสาํคญั ประการ หนึง่
ที ่ทาํให ไม อยาก บรจิาค โลหติ หรอื เปน ลม ระหวาง บรจิาค
การ ปฏบิตั ิตอ ผู บรจิาค โลหติ จะ ม ีผล โดย ตรง ตอ การ จงู ใจ
ให ผู บรจิาค กลบั มาบ รจิาคซ้าํ ซึง่ จะ นาํ ไป สู ผล สาํเรจ็ ของ
การ มี โลหิต ที่ เพียง พอ และ ปลอดภัย หาก ประสบการณ
ครัง้ แรก ของ การ บรจิาค โลหติ ไม สราง ความ ประทบั ใจ ให
เกดิ ขึน้

นิพนธ ตน ฉบับ
ประสทิธภิาพ ของ การ ฝก ผอน คลาย และ การ ฟง เพลง ตอ ความ วติก กงัวล
และ การ เปน ลม ใน ผู บรจิาค โลหติ ครัง้ แรก

วชิ รา ทอง พิทักษ วงศ,อัมพล สู อํา พัน* และ ณัทธรพิทยรัตน เสถียร*
ฝาย เจาะ เก็บ โลหิต ศูนย บริการ โลหิต แหง ชาติ สภา กาชาด ไทย, * ภาควิชา จิตเวช ศาสตร คณะ แพทยศาสตร จุฬาลงกรณ มหาวิทยาลัย

บท คดั ยอ : การ วจิยั ครัง้ นี ้เปน การ วจิยั เชงิ ทดลอง  ม ีวตัถปุระสงค เพือ่ ศกึษา ประสทิธภิาพ ของ การ ฝก ผอน คลาย และ การ
ฟง เพลง ใน การ ลด ความ วติก กงัวล และ อาการ เปน ลม ใน ผู บรจิาค โลหติ ครัง้ แรก ทีม่า บรจิาค โลหติ ที ่ศนูย บรกิาร โลหติ แหง
ชาต ิ  สภา กาชาด ไทย  จาํนวน  104 คน โดย แบง เปน กลุม ควบคมุ  1  กลุม และ กลุม ทดลอง  3  กลุมๆ ละ  26  คน เครือ่งมอื
ที ่ใช ใน การ วจิยั เปน แบบ สอบ ถาม เทป การ ฝก ผอน คลาย และ การ เปด เพลง จาก รายการ วทิยุ วดั ความ วติก กงัวล กอน
การ ทดลอง โดย ใช แบบ วดั ความ วติก กงัวล (The State-Trait Anxiety Inventory : STAI) และ วดั ความ รูสกึ เมือ่ เผชญิ
กบั เลอืด และ เขม็ กอน และ หลงั การ ทดลอง  โดย ใช แบบ วดั อาการ ที ่เกีย่วของ กบั เลอืด และ การ ฉดี ยา (The State Blood
- Injection Symptom Scale : SBISS) วเิคราะห ขอมลู โดย  เปรยีบ เทยีบ คะแนน ความ วติก กงัวล และ โอกาส ที ่ผู บรจิาค
โลหติ จะ เปน ลม กอน และ หลงั การ ทดลอง เปรยีบ เทยีบ ความ แตก ตาง ระหวาง ตวัแปร ดวย  ANOVA และ เปรยีบ เทยีบ ความ
แตก ตาง เปน ราย คู ดวย วธิี Scheffe’ โดย ใช โปรแกรม คอมพวิเตอร สาํเรจ็ รปู  SPSS ผล การ วจิยั พบ วา การ ฝก ผอน คลาย
สามารถ ลด อาการ วติก กงัวล และ อาการ เปน ลม ของ ผู บรจิาค โลหติ ครัง้ แรก ได อยาง ม ีนยั สาํคญั ทาง สถติิ (p  <  0.01) สวน
การ ฟง เพลง สามารถ ลด อาการ วติก กงัวล ได เพยีง อยาง เดยีว แต ถา ใช ทัง้ สอง วธิ ีรวมกนั จะ ชวย ลด ความ วติก กงัวล และ อาการ
เปน ลม ได ด ียิง่ ขึน้ คณะ ผู วจิยั เสนอ แนะ ให นาํ ทัง้ สอง วธิ ีไป ใช ใน งาน บรกิาร โลหติ ให แพร หลาย โดย ที ่ไม ตอง เสยี คาใชจาย
เพิม่ ขึน้ และ งาย ตอ การ นาํ ไป ปฏบิตัิ เพือ่ ประโยชน แก ผู บรจิาค โลหติ  โดย เฉพาะ ผู บรจิาค โลหติ ครัง้ แรก ใน การ ลด อาการ
ที่ ไม พึง ประสงค ตางๆ   จาก การ บริจาค โลหิต รวม ทั้ง ทําให เกิด การ บริจาค โลหิต ซ้ํา เพิ่ม ขึ้น
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ผู บริจาค โลหิต มัก จะ ไม หวน กลับ มาบ ริจาคอีก เลย
และ อาจ จะ ไม สนบัสนนุ ให ผู อืน่ มาบ รจิาคโลหติ อกี ดวย2
ปญหา สาํคญั ตอ การ เจาะ เลอืด คอื การ ยอม รบั ของ ผู รบั การ
เจาะ เลือด และ ปจจัย ทาง ดาน อารมณ โดย เฉพาะ ความ
กลัว เปน ปจจัย หนึ่ง ที่ ทําให ผู ที่ จะ บริจาค โลหิต ปฏิเสธ
หรือ มี ทัศนคติ ที่ ไม ดี ตอ การ เจาะ เลือด ปญหา ที่ ทําให เกิด
ความ วติก กงัวล คอื กลวั เจบ็3 อาการ ที ่ไม พงึ ประสงค จาก
การ บรจิาค โลหติ(adverse reaction) ที ่พบ ไดแก เปน
ลม หรือ vasovagal reflex สาเหตุ เกิด จาก ความ กลัว
ความ วติก กงัวล การ พกัผอน ที ่ไม เพยีง พอ ทอง วาง หรอื
ภาวะ ขาด น้าํ และ เกดิ กบั ผู บรจิาค ที ่โลหติ ไหล ไม สะดวก
รูสกึ เจบ็ ขณะ เจาะ ใช เวลา ใน การ บรจิาค โลหติ นาน เกนิ ไป
หรือ ตอง เปลี่ยน แขน เจาะ ใหม อีก ขาง หนึ่ง2 จาก การ
ศกึษา ของ Newman GH ใน ป 2004 พบ วา อาการ ที ่ไม
พงึ ประสงค จาก การ บรจิาค โลหติ คอื อาการ เขยีว ช้าํ รอยละ
23 ปวด แขนรอยละ  10 ออน เพลียรอยละ 80 และ เปน
ลมรอยละ 74

อาการ กลวั เลอืด และ กลวั เขม็ ฉดี ยา จดั เปน specific
phobia ชนดิ หนึง่ ซึง่ อยู ใน กลุม ของ anxiety disorder
ผู ที ่ม ีความ เครยีด เนือ่ง จาก ม ีความ วติก กงัวล ตืน่เตน
ระบบ ประสาท อตัโนมตั ิจะ ทาํงาน เพิม่ มาก ขึน้ สง ผล ให มี
การ ตอบ สนอง อยาง รวด เร็ว ตอ สิ่ง เรา มี การ เพิ่ม ขึ้น ของ
อตัรา การ เตน ของ หวัใจ และ ชพี จร กลาม เนือ้ เกรง็ ม ีการ
เพิ่ม ขึ้น ของ ระดับ น้ําตาล ใน กระแส โลหิต แรง ตาน ของ
กระแส ไฟฟา ที่ ผิว หนัง ต่ํา และ เกิด อาการ ของ โรค วิตก
กงัวล5  การ ฝก บุคคล เหลา นี้ ให อยู ใน ภาวะ ผอน คลาย
สามารถ สง ผล โดย ตรง ตอไฮโปธาลามัส ทําให ลด การ
ทํางาน ของ ประสาท ซิมพาเธติก ลด ความ ตึง เครียด ทาง
อารมณ และ ความ วิตก กังวล6,7 การ ฝก ผอน คลาย เปน
เทคนคิ พฤตกิรรม บาํบดั อยาง หนึง่ ซึง่ นยิม นาํ มา ใช ใน การ
ลด ความ ตงึ เครยีด เนือ่ง จาก เปน เทคนคิ ที ่ผู ฝก สามารถ
เขาใจ และ ปฏิบัติ ตาม ได งาย8

ดนตร ีม ีคณุสมบตั ิกอ ให เกดิ ความ สงบ ผอน คลาย
ลด ความ ตึง เครียด ของ กลาม เนื้อ ทําให ตอม ใต สมอง มี

การ หลั่ง สาร เอนดอรฟนเพิ่ม มาก ขึ้น9 สง ผล ให การ รับรู
ความ เจ็บ ปวด ลดลง  จังหวะ และ ทวงทํานอง ของ ดนตรี
ซึง่ ฟง แลว รูสกึ สขุ สบาย ทาํให สามารถ ปลอย อารมณ และ
ความ คิด ให ลอง ลอย ไป ไกล จาก สิ่ง กระตุน ที่ ทําให เกิด
ความ วติก กงัวล และ ยงั เปน การ เบีย่งเบน สภาวะ จติใจ ที่
ไม พึง ปรารถนา ทําให เกิด ความ รูสึก รื่น รมย 10

วัตถุประสงค
เพื่อ ศึกษา ประสิทธิภาพ ของ การ ฝก ผอน คลาย และ

การ ฟง เพลง โดย เปรียบ เทียบ คะแนน ความ วิตก กังวล
และ คะแนน อาการ เปน ลม ของ กลุม ผู บรจิาค โลหติ ครัง้
แรก กลุม ควบคมุ และ กลุม ทดลอง

วสัด ุและ วธิกีาร
ประชากร ตวัอยาง  (population sample) คอื ผู ทีม่า

บรจิาค โลหติ ที ่ศนูย บรกิาร โลหติ แหง ชาติ สภา กาชาด ไทย
และ ไม เคย บริจาค โลหิต มา กอน ซึ่ง ได ขึ้น ทะเบียน เปน ผู
บรจิาค โลหติ เรยีบรอย แลว ใน เดอืน ตลุาคม 2548

กลุม ตัวอยาง  (sample) คือ ผู ที่มา บริจาค โลหิต ที่
ศูนย บริการ โลหิต แหง ชาติ สภา กาชาด ไทย และ ไม เคย
บรจิาค โลหติ มา กอน ซึง่ ได ขึน้ ทะเบยีน เปน ผู บรจิาค โลหติ
เรยีบรอย แลว ใน เดอืน ตุลาคม 2548  โดย มี คุณสมบัติ
ตาม เกณฑ ใน การ คัด เขา (inclusion criteria) และ
เกณฑ ใน การ คดั ออก (exclusion criteria) จาํนวน 104
คน และ สุม ตวัอยาง แบบ งาย  (simple randomization)
แบง เปน กลุม ควบคมุ 1 กลุม และ กลุม ทดลอง 3 กลุม
กลุม ละ 26 คน โดย การ สุม แบบ simple random sam-
pling  โดย ให ผู บรจิาค โลหติ ครัง้ แรก ที ่ไดรบั หมายเลข
ประจํา ตัวผู บริจาค โลหิต หมายเลข 1, 5, 9, 13,... เปน
กลุม ควบคุม ผู บริจาค โลหิต ครั้ง แรก ที่ ไดรับ หมายเลข
ประจํา ตัวผู บริจาค โลหิต หมายเลข 2, 6, 10, 14,... เปน
กลุม ที ่ฟง เพลง ผู บรจิาค โลหติ ครัง้ แรก ที ่ไดรบั หมายเลข
3, 7, 11, 15,... เปน กลุม ที ่ฝก ผอน คลาย และ ผู บรจิาค
โลหติ ครัง้ แรก ที ่ไดรบั หมายเลข 4, 8, 12, 16,... เปน กลุม
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ที่ ฝก ผอน คลาย และ ฟง เพลง
เครื่องมือ ที่ ใช ใน การ ทดลอง
1. เทป ฝก ผอน คลาย ที่ จัดทํา โดย ภาควิชา จิตเวช

ศาสตร คณะ แพทยศาสตร จุฬาลงกรณ มหาวิทยาลัย
บันทึก เสียง โดยรศ.พญ.นันทิกา ทวิ ชา ชาติ ซึ่ง ผู วิจัย
คดั เลอืก เนือ้ หา ใน สวน ของ การ ฝก หาย ใจ และ ฝก ผอน คลาย
กลาม เนือ้ ใช เวลา ใน การ ฟง 15  นาที

2 .  เลือก เพลง โดย ใช รายการ วิทยุ COOL  FM
ความถี ่  93.0 MHz ซึง่ เปน รายการ ที ่เปด เพลง ไทย สากล
ตอ เนือ่ง เปน เวลา  50  นาที ลกัษณะ ของ เพลง เปน เพลง ที่
ฟง สบาย ๆ   กลุม ที ่ฟง เพลง จะ ใช เวลา ใน การ ฟง เพลง กอน
บรจิาค โลหติ  10  นาท ีและ ฟง ใน ขณะ ที ่กาํลงั บรจิาค โลหติ
โดย ฟง จาก เครื่อง รับ วิทยุ พรอม หู ฟง

3.  เครือ่ง วดั ค วาม ดนั โลหติ แบบดจิติอล  ของ บรษิทั
Terumo ประเทศ ญีปุ่น

4. เครื่อง ตรวจ วัด ระดับ น้ําตาล ใน เลือด   (medi-
safe)   ของ บริษัท Terumo ประเทศ ญี่ปุน เปน  blood
glucose  monitoring  ที ่ใช เทคนคิ  photometry  ผาน
การ สอบ เทยีบ กบั เครือ่ง Hitachi (gold  standard) ของ
โรงพยาบาล จุฬาลงกรณ  ศิริราช  และ รามาธิบดี ได คา
มาตรฐาน ตาม ที่ กําหนด

เครื่องมือ ที่ ใช ใน การ เก็บ รวบรวม ขอมูล
เปน แบบ สอบ ถาม และ แบบ ทดสอบ  โดย แบง ออก

เปน  3  สวน  คอื
1.  แบบ สอบ ถาม ขอมลู ทัว่ ไป ของ ผู บรจิาค โลหติ ครัง้

แรก กอน การ ทดลอง  จาํนวน  12  ขอ  และ แบบ สอบ ถาม
ขอมูล ทั่ว ไป ของ ผู บริจาค โลหิต ครั้ง แรก หลัง การ ทดลอง
จาํนวน 6  ขอ

2.  แบบ ทดสอบ ความ วติก กงัวล ของ ผู บรจิาค โลหติ
ครัง้ แรก   ใช แบบ ทดสอบ ความ วติก กงัวล ที ่เกดิ ขึน้ ใน ขณะ
ทํา แบบ สอบ ถาม  (The State-Trait  Anxiety Inven-
tory  : X-I)  ของ  Spielberger)11  จํานวน  20  ขอ   เปน
แบบ ทดสอบ แบบ มาตราสวน ประมาณ คา มี  4  ตวั เลอืก  คอื
ไม รูสกึ เลย รูสกึ บาง รูสกึ พอ ควร และ รูสกึ มาก ที ่สดุ

3.  แบบ สอบ ถาม เกีย่ว กบั ความ วติก กงัวล และ อาการ
เปน ลม จาก การ บริจาค โลหิต  ผู วิจัย ใช แบบ วัด อาการ ที่
เกี่ยวของ กับ เลือด และ การ ฉีด ยา  (The State Blood -
Injection  Symptom Scale, SBISS) ของ Page,
Fagence,  Saat, & Watts12 เปน แบบ วดั ชนดิ ประมาณ
คา  (rating scale)  ใช วดั อาการ เปน ลม อาการ ตงึ เครยีด
และ อาการ วติก กงัวล เมือ่ ตอง เผชญิ กบั เลอืด การ บาด เจบ็
หรือ เข็ม ฉีด ยา ประกอบ ดวย ขอ คําถาม จํานวน 28 ขอ
เปน แบบ ทดสอบ แบบ มาตราสวน ประมาณ คา มี  5  ตวั เลอืก
คอื ไม รูสกึ เลย รูสกึ เลก็ นอย รูสกึ ปาน กลาง รูสกึ มาก
และ รูสกึ มาก ที ่สดุ คะแนน รวม ใน ขอ 3, 5, 6,  7,  10, 11,
15,  26 และ 27  เปน อาการ ของ การ เปน ลม  คะแนน รวม ใน
ขอ 1,  9,  13,  14,  18,  23 และ 24 เปน อาการ ของ ความ
ตงึ เครยีด  คะแนน รวม ใน ขอ 2,  4,  8,  12 และ 20 เปน
อาการ ของ ความ วติก กงัวล

วธิ ีดาํเนนิ การ ทดลอง
1. กลุม ตัวอยาง ใน กลุม ควบคุม จะ ไดรับ การ วัด

ระดบั น้าํตาล ใน กระแส โลหติ ความ ดนั โลหติ และ ชพี จร
ทั้ง กอน และ หลัง บริจาค โลหิต พรอม ทั้ง ตอบ แบบ สอบ
ถาม กอน (pre-test) และ หลงั (post-test )  บรจิาค โลหติ
โดย กลุม ควบคุม จะ บริจาค โลหิต ตาม ขั้นตอน ปกติ

2.  กลุม ตวัอยาง ใน กลุม ทดลอง จะ ไดรบั การ วดั ระดบั
น้าํตาล ใน กระแส โลหติ ความ ดนั โลหติ และ ชพี จร ทัง้ กอน
และ หลัง บริจาค โลหิต พรอม ทั้ง ตอบ แบบ สอบ ถาม กอน
(pre-test)  และ หลงั (post-test)  บรจิาค โลหติ โดย กลุม
ทดลอง กลุม ที่ 1 จะ ให ฟง เพลง กอน บรจิาค โลหติ และ ใน
ขณะ บรจิาค โลหติ  กลุม ทดลอง กลุม ที ่สอง จะ ไดรบั การ ฝก
ผอน คลาย โดย ฝก ตาม เทป ที ่ผู วจิยั ได จดั เตรยีม ไว ให กอน
บริจาค โลหิต และ กลุม ทดลอง กลุม ที่ 3  จะ ให ฝก ผอน
คลาย กอน บรจิาค โลหติ และ ฟง เพลง ใน ขณะ บรจิาค โลหติ

การ วเิคราะห ขอมลู (Data Analysis)
 ใช คอมพวิเตอร โปรแกรม สาํเรจ็ รปู SPSS (Statisti-

cal   package  for  the  social  science  for  windows )
ดัง ตอไป นี้
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1. ใช สถิติ เชิง พรรณนา (descriptive statistic)
เพื่อ อธิบาย ลักษณะ ทั่ว ไป ของ กลุม ตัวอยาง ที่ ตองการ
ศกึษา  คอื รอยละ คาเฉลีย่ มธัยฐาน และ สวน เบีย่งเบน
มาตรฐาน

2.  ใช คา Chi-Square  เพือ่ วเิคราะห ความ แตก ตาง
ของ ขอมูล ทั่ว ไป  ใน สวน ที่ เปน ขอมูล เชิง คุณภาพ

3.  ใช สถิติ เชิง อนุมาน คือ ANOVA  เพื่อ วิเคราะห
ความ แตก ตาง ระหวาง คะแนน เฉลีย่ ความ วติก กงัวล และ
คะแนน แบบ วดั ความ รูสกึ เมือ่ เผชญิ กบั เลอืด และ เขม็ ของ
กลุม ทดลอง และ กลุม ควบคมุ กอน และ หลงั การ ทดลอง

4.  วเิคราะห ความ แปรปรวน โดย ใช F-test
5.  เปรียบ เทียบ ความ แตก ตาง ระหวาง คู โดย ใช

Scheffe’s  test

ผล การ ศกึษา
ขอมลู ทัว่ ไป ของ กลุม ตวัอยาง ม ีลกัษณะ คลาย คลงึ กนั

คอื  เปน เพศ หญงิ มากวา เพศ ชาย  อาย ุเฉลีย่ อยู ใน ชวง 24-
27   ป น้าํหนกั เฉลีย่ อยู ใน ชวง  56-60  กโิลกรมั  อาชพี สวน
ใหญ เปน นักเรียน นักศึกษา การ ศึกษา สวน ใหญ อยู ใน
ระดบั ปรญิญา ตรี  ยกเวน กลุม ที ่ฟง เพลง  การ ศกึษา สวน
ใหญ อยู ใน ระดับ มัธยม  กลุม ตัวอยาง สวน ใหญ นับถือ
ศาสนา  พทุธ ไม ม ีโรค ประจาํ ตวั ไม ม ีโรค ทาง จติเวช และ
สวน ใหญ ไม ม ีประวตั ิการ เปน ลม  ความ ดนั โลหติ กอน การ
ทดลอง อยู ใน ชวง  119-123  /  78-82 มลิลเิมตร ปรอท ความ
ดัน โลหิต หลัง การ ทดลอง อยู ใน ชวง  110-116  /  71-74
มลิลเิมตร ปรอท ชพี จร กอน การ ทดลอง อยู ใน ชวง  79-85
ครั้ง/ นาที และ ชีพ จร หลัง การ ทดลอง อยู ใน ชวง  73-82 
ครัง้/ นาที ระดบั น้าํตาล ใน กระแส เลอืด กอน การ ทดลอง
อยู ใน ชวง  99-113  มลิลกิรมั/ เดซลิติร สวน ระดบั น้าํตาล
ใน กระแส เลือด หลัง การ ทดลอง อยู ใน ชวง  84-102
มลิลกิรมั/ เดซลิติร การ ได ยนิ เสยีง เพลง ใน กลุม ควบคมุ
จะ ไม ได ยิน เสียง เพลง สวน  กลุม ทดลอง กลุม ที่  1 และ
กลุม ทดลอง กลุม ที่  3  จะ ได ยิน เสียง เพลง จาก เครื่อง รับ
วิทยุ การ ดื่ม น้ํา กอน บริจาค โลหิต  ใน กลุม ควบคุม สวน

ใหญ จะ ดื่มน้ํานอย กวา  500  ซี. ซี. สวน ใน กลุม ทดลอง
สวน ใหญ จะ ดืม่ น้าํ ประมาณ 500  ซ.ี ซ.ี ระยะ เวลา ที ่ใช ใน
การ บรจิาค โลหติ สวน ใหญ อยู ใน ชวง  6-8  นาที

จาก ขอมลู ทัว่ ไป ของ  ผู บรจิาค โลหติ ครัง้ แรก  แสดง ให
เหน็ วา ขอมลู ทัว่ ไป ของ กลุม ควบคมุ  และ กลุม ทดลอง
ม ีลกัษณะ คลาย คลงึ กนั เปน สวน ใหญ  ยกเวน ขอมลู ทัว่ ไป
ที่ เกี่ยว กับ ระดับ การ ศึกษา  ซึ่ง มี ความ แตก ตาง ระหวาง
กลุม  แต เมื่อ ทดสอบ ความ แตก ตาง เปน ราย คู พบ วา ไม มี
ความ แตก ตางกัน ทาง สถิติ  (p < 0.05)

 เมื่อ เปรียบ เทียบ ความ ดัน โลหิต  ชีพ จร และ ระดับ
น้ําตาล ใน เลือด ของ กลุม ควบคุม และ กลุม ทดลอง กอน
การ ทดลอง  พบ วา ไม ม ีความ แตก ตางกนั ทาง สถติิ  ความ
ดนั โลหติ ใน แต ละ กลุม ม ีคา ใกล เคยีง กนั

 เมือ่ เปรยีบ เทยีบ  ชพี จร และ ระดบั น้าํตาล ใน เลอืด ของ
กลุม ควบคุม และ กลุม ทดลอง หลัง การ ทดลอง   พบ วา
ความ ดนั โลหติ ชพี จร และ ระดบั น้าํตาล ใน เลอืด หลงั การ
ทดลอง จะ มี คา ลดลง ใน ทุก กลุม โดย ที่ ชีพ จร และ ระดับ
น้ําตาล ใน เลือด มี ความ แตก ตางกัน ใน แต ละ กลุม อยาง มี
นยั สาํคญั ทาง สถติิ (p < 0.05)

ความ วติก กงัวล กอน บรจิาค โลหติ ของ ผู บรจิาค โลหติ
ครัง้ แรก  กลุม ควบคมุ และ กลุม ทดลอง  อยู ใน ระดบั ใกล
เคยีง กนั   ม ีคะแนน อยู ใน ชวง  58-62  คะแนน ซึง่ จดั อยู ใน
ระดับ สูง และ ไม แตก ตางกัน ทาง สถิติ  (p <  0.05)

ความ รูสึก เมื่อ เผชิญ กับ เลือด และ เข็ม ใน ผู บริจาค
โลหิต ครั้ง แรก กลุม ควบคุม และ กลุม ทดลอง พบ วา
คะแนน เฉลีย่ ของ อาการ เปน ลม ใน กลุม ควบคมุ ม ีคา มาก
ที ่สดุ คะแนน เฉลีย่ ของ อาการ ตงึ เครยีด ใน กลุม ควบคมุ
ม ีคา มาก ที ่สดุ และ คะแนน เฉลีย่ ของ อาการ วติก กงัวล ใน
กลุม ที ่ฟง เพลง ม ีคา มาก ที ่สดุ แต ไม ม ีความ แตก ตางกนั
ทาง สถติิ แสดง วา  กอน การ ทดลอง ผู บรจิาค โลหติ ทัง้ กลุม
ควบคุม และ กลุม ทดลอง มี ความ รูสึก ใน การ เผชิญ กับ
เลือด และ เข็ม ใน ระดับ ที่ ไม แตก ตางกัน

ความ รูสึก เมื่อ เผชิญ กับ เลือด และ เข็ม ใน ผู บริจาค
โลหติ ครัง้ แรก  กลุม ควบคมุ  และ กลุม ทดลอง หลงั การ
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ทดลอง  พบ วา  คะแนน เฉลี่ย ของ อาการ เปน ลม ใน กลุม
ควบคมุ    ม ีคา มาก ที ่สดุ คะแนน เฉลีย่ ของ อาการ ตงึ เครยีด
ใน กลุม ที่ ฟง เพลง  มี คา มาก ที่ สุด และ คะแนน เฉลี่ย ของ
อาการ วิตก กังวล ใน กลุม ควบคุม  มี คา มาก ที่ สุด และ มี
ความ แตก ตางกนั อยาง ม ีนยั สาํคญั ทาง สถติิ (p < 0.01)

เมื่อ เปรียบ เทียบ ความ รูสึก เมื่อ เผชิญ กับ เลือด และ
เข็ม ใน ผู บริจาค โลหิต ครั้ง แรก กลุม ควบคุม  และ กลุม
ทดลอง กอน และ หลงั การ ทดลอง  พบ วา  ใน กลุม ควบคมุ
หลงั การ ทดลอง คะแนน เฉลีย่ ของ อาการ เปน ลม อาการ
ตึง เครียด และ อาการ วิตก กังวล มี คา มาก กวา กอน การ
ทดลอง  ใน กลุม ที ่ฟง เพลง หลงั การ ทดลอง คะแนน
เฉลีย่ ของ อาการ เปน ลม และ อาการ ตงึ เครยีด ม ีคา มาก กวา
กอน การ ทดลอง แต คะแนน เฉลีย่ ของ อาการ วติก กงัวล  มี
คา นอย กวา กอน การ ทดลอง สวน ใน กลุม ทดลอง ทัง้ สาม
กลุม พบ วา หลงั การ ทดลอง คะแนน เฉลีย่ ของ อาการ เปน
ลม อาการ ตงึ เครยีด และ อาการ วติก กงัวล ม ีคา นอย กวา
กอน การ ทดลอง แสดง วา หลงั การ ทดลอง ผู บรจิาค โลหติ

กลุม ควบคุม มี ความ วิตก กังวล และ มี โอกาส เปน ลม มาก
กวา  กลุม ทดลอง  ซึ่ง แตก ตางกัน อยาง มี นัย สําคัญ ทาง
สถิติ  (p < 0.01)  ดัง แสดง ใน ตารางที่1

ความ รูสึก เมื่อ เผชิญ กับ เลือด และ เข็ม ใน ผู บริจาค
โลหติ ครัง้ แรก กลุม ควบคมุ และ กลุม ทดลอง  เมือ่ จาํแนก
ตาม เพศ กอน การ ทดลอง พบ วา  คะแนน เฉลีย่ ของ อาการ
เปน ลม ใน เพศ หญิง ของ กลุม ควบคุม มี คา มาก กวา เพศ
ชาย สวน ใน กลุม ทดลอง พบ วา คะแนน เฉลีย่ ของ อาการ
เปน ลม ใน กลุม ที ่ฟง เพลง เพศ หญงิ ม ีคา มาก กวา เพศ ชาย
และ คะแนน เฉลีย่ ของ อาการ เปน ลม ใน เพศ ชาย ของ กลุม
ที ่ฝก ผอน คลาย และ กลุม ที ่ฝก ผอน คลาย และ ฟง เพลง
ม ีคา มาก กวา เพศ หญงิ

กอน การ ทดลอง  ใน กลุม ควบคมุ สวน ใหญ ไม ม ีอาการ
เปน ลม  ม ีบาง สวน ที ่ม ีอาการ เลก็ นอย และ ม ีเพยีง  1  ราย ที่
ม ีอาการ ปาน กลาง  และ  กลุม ทดลอง สวน ใหญ ไม ม ีอาการ
เปน ลม  ม ีบาง สวน ที ่ม ีอาการ เปน ลม ใน ระดบั เลก็ นอย  ใน
กลุม ที ่ฝก ผอน คลาย ม ีจาํนวน ผู ที ่ม ีอาการ เปน ลม มาก ที ่สดุ

อาการ เปน ลม
กอน การ ทดลอง
หลงั การ ทดลอง
ผล ตาง ของ คะแนน เฉลี่ย
อาการ ตึง เครียด
กอน การ ทดลอง
หลงั การ ทดลอง
ผล ตาง ของ คะแนน เฉลี่ย
อาการ วติก กงัวล
กอน การ ทดลอง
หลงั การ ทดลอง
ผล ตาง ของ คะแนน เฉลี่ย

ตาราง ที่ 1  เปรยีบ เทยีบ ความ แตก ตาง ของ ความ รูสกึ เมือ่ เผชญิ กบั เลอืด และ เขม็ ของ กลุม ควบคมุ และ กลุม ทดลอง กอน
และ หลงั การ ทดลอง จาํแนก ตาม กลุม ตวัอยาง

กลุม ควบคุม  กลุม ทดลอง
 p-valueบริจาค โลหิต ปกติ ฟง เพลง ฝก ผอน คลาย ฝก ผอน คลาย และ ฟง เพลง(n =  26)

X SD. X SD. X SD. X SD.

1.4
3.4
+2.0

1.8
3.0
+1.2

3.2
3.7
+0.5

3.19
3.75

2.61
3.68

3.23
3.76

 0 .8
1.0
+0.2

1.1
1.2
+0.1

2.1
1.2
-0.9

1.41
1.66

1.20
1.43

2.08
1.20

1.2
0.4
-0.8

1.3
0.3
-1.0

2.7
0.8
-1.9

1.52
0.75

1.93
0.74

2.73
0.81

 0.9
0.3
-0.6

1.3
0.3
-1.0

2.7
0.6
-2.1

1.72
0.75

1.72
0.53

2.96
0.95

 .760
.001*

.568
.001*

.581
.001*

* ใช One-Way ANOVA , Significance ที่ p < 0.01
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รอง ลง มา เปน กลุม ที่ ฝก ผอน คลาย และ ฟง เพลง   กลุม
ควบคุม  และ กลุม ที่ ฟง เพลง ตาม ลําดับ

 หลงั การ ทดลอง  ใน กลุม ควบคมุ ม ีจาํนวน ผู ที ่ม ีอาการ
เปน ลม มาก กวา กอน การ ทดลอง โดย มี อาการ เพียง เล็ก
นอย สวน ใน กลุม ที ่ฟง เพลง หลงั การ ทดลอง ไม คอย แตก
ตาง จาก กอน การ ทดลอง  กลุม ที ่ฝก ผอน คลาย ม ีจาํนวน
ผู ที ่ม ีอาการ เปน ลม ลดลง จาก กอน การ ทดลอง ครึง่ หนึง่
และ  กลุม ที ่ฝก ผอน คลาย และ ฟง เพลง ม ีจาํนวน ผู ที ่ม ีอาการ
เปน ลม ลดลง จาก กอน การ ทดลอง มาก กวา ทุก กลุม  ดัง
แสดง ใน ตาราง ที่ 2

คะแนน เฉลีย่ ของ อาการ วติก กงัวล ใน กลุม ควบคมุ ใน
เพศ หญงิ จะ มาก กวา เพศ ชาย แต ใน กลุม ทดลอง คะแนน
เฉลี่ย ของ อาการ วิตก กังวล ใน เพศ ชาย มี คา มาก กวา เพศ
หญงิ แสดง วา  กอน การ ทดลอง ความ รูสกึ เมือ่ เผชญิ กบั
เลือด และ เข็ม ใน ผู บริจาค โลหิต ครั้ง แรก กลุม  ควบคุม
เพศ หญิง จะ มี โอกาส เปน ลม มาก กวา เพศ ชาย และ กลุม
ทดลอง เพศ ชาย จะ ม ีโอกาส เปน ลม มาก กวา เพศ หญงิ
อาการ ตงึ เครยีด ใน เพศ ชาย จะ มาก กวา เพศ หญงิ และ เพศ
ชาย จะ ม ีความ วติก กงัวล มาก กวา เพศ หญงิ

ความ รูสึก เมื่อ เผชิญ กับ เลือด และ เข็ม ใน ผู บริจาค

โลหิต ครั้ง แรก  กลุม ควบคุม และ กลุม ทดลอง  หลัง การ
ทดลอง   พบ วา คะแนน เฉลีย่ ของ อาการ เปน ลม ใน เพศ ชาย
ม ีคา มาก กวา เพศ หญงิ  ยกเวน กลุม ที ่ฟง เพลง

คะแนน เฉลี่ย ของ อาการ วิตก กังวล ใน เพศ ชาย มี คา
มาก กวา เพศ หญงิ  ใน กลุม ควบคมุ และ กลุม ที ่ฝก ผอน คลาย
และ ฟง เพลง สวน ใน กลุม ที ่ฟง เพลง และ กลุม ที ่ฝก ผอน
คลาย  คะแนน เฉลีย่ ของ อาการ วติก กงัวล ใน เพศ หญงิ ม ีคา
มาก กวา เพศ ชาย แสดง วา  หลงั การ ทดลอง ความ รูสกึ เมือ่
เผชิญ กับ เลือด และ เข็ม ใน ผู บริจาค โลหิต ครั้ง แรก  กลุม
ควบคมุ  และ กลุม ทดลอง  เพศ ชาย จะ ม ีโอกาส เปน ลม มาก
กวา เพศ หญิง  เพศ ชาย มี อาการ ตึง เครียด มาก กวา เพศ
หญงิ  และ อาการ วติก กงัวล ของ เพศ ชาย และ หญงิ ไม แตก
ตางกัน

อาการ วติก กงัวล ของ ทกุ กลุม อยู ใน ระดบั เลก็ นอย ถงึ
ปาน กลาง ยกเวน กลุม ที ่ฟง เพลง จดั อยู ใน ระดบั เลก็ นอย
เทานั้น

หลัง การ ทดลอง  กลุม ทดลอง ทั้ง สาม กลุม มี จํานวน
ของ  ผู ที ่ม ีอาการ วติก กงัวล ลดลง และ ม ีอาการ เพยีง เลก็
นอย

อาการ เปน ลม
กอน การ ทดลอง
ไม ม ีอาการ
อาการ เลก็ นอย
อาการ ปาน กลาง

รวม
หลัง การ ทดลอง
ไม ม ีอาการ
อาการ เลก็ นอย
อาการ ปาน กลาง

รวม

ตาราง ที่ 2  ระดับ ของ อาการ เปน ลม เมื่อ เผชิญ กับ เลือด และ เข็ม ของ กลุม ควบคุม และ กลุม ทดลอง กอน และ หลัง การ ทดลอง
กลุม ควบคุม  กลุม ทดลอง

 บริจาค โลหิต ปกติ ฟง เพลง ฝก ผอน คลาย ฝก ผอน คลาย และ ฟง เพลง
จาํนวน รอยละ จาํนวน รอยละ จาํนวน รอยละ จาํนวน รอยละ

17
8
1
26

8
16
0
26

65.4
30.7
3.9
100

30.8
69.2
0

100

18
8
0
26

17
9
0
26

69.2
30.8
0

100

65.4
34.6
0

100

14
12
0
26

20
6
0
26

53.8
46.2
0

100

76.9
23.1
0

100

16
10
0
26

22
4
0
26

61.5
38.5
0

100

84.6
15.4
0

100
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วารสารโลหติวทิยาและเวชศาสตรบรกิารโลหติ  ปที ่16 ฉบบัที ่4 ตลุาคม-ธนัวาคม 2549

วจิารณ
ขอมูล ทั่ว ไป ของ ผู บริจาค โลหิต ครั้ง แรก  ที่มา บริจาค

โลหติ ที ่ศนูย บรกิาร โลหติ แหง ชาติ สภา กาชาด ไทย ทัง้
กลุม ควบคุม  และ กลุม ทดลอง สวน ใหญ เปน เพศ หญิง
อายุ 24-27  ป  จาก การ วจิยั พบ วา เพศ ชาย จะ ม ีอาการ วติก
กงัวล และ อาการ เปน ลม มาก กวา เพศ หญงิ ซึง่ ตาง จาก งาน
วิจัย ใน ตาง ประเทศ  จาก การ ตอบ แบบ สอบ ถาม หลัง การ
ทดลอง พบ วา กลุม ตวัอยาง จาํนวน  35 ราย จาก ทัง้ สี ่กลุม
ม ีอาการ เปน ลม ใน ระดบั เลก็ นอย คดิ เปนรอยละ 33.6  ซึง่
เปน เปอรเซน็ต ที ่สงู แต จาก การ สงัเกต และ การ บอก อาการ
จาก กลุม ตวัอยาง ใน ขณะ ดาํเนนิ การ ทดลอง พบ วา ใน กลุม
ควบคุม มี อาการ เปน ลม ใน ระดับ เล็ก นอย  2  ราย ระดับ
ปาน กลาง 1 ราย ใน กลุม ทดลอง ทั้ง สาม กลุม มี อาการ
เปน ลม ใน ระดบั เลก็ นอย กลุม ละ  2  ราย รวม จาํนวน ผู ที่
เปน ลม ทัง้ สิน้  9  ราย  คดิ เปนรอยละ 8.6    ซึง่ ใกล เคยีง กบั
งาน วจิยั ของ  Samuelsen B.13   และ  Newman  GH4

เมื่อ เปรียบ เทียบ ความ ดัน โลหิต  ชีพ จร และ ระดับ
น้ําตาล ใน เลือด ของ กลุม ควบคุม และ กลุม ทดลอง  กอน
และ หลัง การ ทดลอง พบ วา  ความ ดัน โลหิต  ชีพ จร และ
ระดับ น้ําตาล ใน เลือด หลัง การ ทดลอง จะ มี คา ลดลง จาก
เดิม   ซึ่ง สอด คลอง กับ การ ศึกษา ของ Trouern-Trend
และ คณะ14  ที ่พบ วา ผู บรจิาค โลหติ ที ่ม ีคา ความ ดนั โลหติ
กอน บริจาค โลหิต ต่ํา จะ มี โอกาส เปน ลม มาก กวา ผู ที่ มี คา
ความ ดนั โลหติ สงู กอน บรจิาค โลหติ ใน กลุม ทดลอง กลุม
ที ่ฝก ผอน คลาย และ กลุม ที ่ฝก ผอน คลาย และ ฟง เพลง จะ
พบ วา ชีพ จร และ ระดับ น้ําตาล ใน เลือด ลดลง มาก กวา อีก
สอง กลุม อาจ เปน ไป ได วา การ ฝก ผอน คลาย ชวย ให กลุม
ตวัอยาง ม ีความ วติก กงัวล ลดลง ชพี จร และ ระดบั น้าํตาล
ใน เลือด หลัง การ ทดลอง จึง มี คา ต่ํา กวา กอน การ ทดลอง

ผู บริจาค โลหิต ครั้ง แรก ที่มา บริจาค โลหิต ที่ ศูนย
บริการ โลหิต แหง ชาติ สภา กาชาด ไทย  ทั้ง กลุม ควบคุม
และ  กลุม ทดลอง สวน ใหญ ม ีความ วติก กงัวล กอน บรจิาค
โลหติ อยู ใน ระดบั คอน ขาง สงู ซึง่ สอด คลอง กบั การ ศกึษา
ของ  วโิรจน ไว วานชิ กจิ3  ที ่พบ วา ปญหา สาํคญั ตอ การ เจาะ

เลือด คือ  การ ยอม รับ ของ ผู รับ การ เจาะ เลือด  และ ปจจัย
ทาง ดาน อารมณ โดย เฉพาะ ความ กลัว  เปน ปจจัย หนึ่ง ที่
ทําให ผู ที่ จะ บริจาค โลหิต ปฏิเสธ หรือ มี ทัศนคติ ที่ ไม ดี ตอ
การ เจาะ เลือด ปญหา ที่ ทําให เกิด ความ วิตก กังวล คือ กลัว
เจบ็

ความ รูสึก เมื่อ เผชิญ กับ เลือด และ เข็ม ใน ผู บริจาค
โลหิต ครั้ง แรก  กลุม ควบคุม  และ กลุม ทดลอง  กอน การ
ทดลอง พบ วา  ทัง้ กลุม ควบคมุ  และ กลุม ทดลอง ม ีอาการ
ของ การ เปน ลม  ตงึ เครยีด และ วติก กงัวล ใน ระดบั ที ่ไม
แตก ตางกัน  เมื่อ พิจารณา จาก คะแนน เฉลี่ย จะ พบ วา ใน
กลุม ควบคุม มี ความ วิตก กังวล และ มี โอกาส ที่ จะ เปน ลม
มาก กวา กลุม ทดลอง ทัง้ สาม กลุม  หลงั การ ทดลอง จะ พบ
วา อาการ เปน ลม อาการ ตงึ เครยีด และ อาการ วติก กงัวล
ใน กลุม ควบคุม มี มาก กวา กอน การ ทดลอง  อยาง มี นัย
สําคัญ ทาง สถิติ  (p  <  0.01) ใน กลุม ทดลอง กลุม ที่ ฟง
เพลง  หลัง การ ทดลอง  พบ วา อาการ เปน ลม อาการ ตึง
เครยีด   เพิม่ ขึน้ จาก เดมิ แต อาการ วติก กงัวล ลดลง  แสดง
วา การ ฟง เพลง สามารถ ลด อาการ วติก กงัวล ได อยาง ม ีนยั
สาํคญั ทาง สถติิ  (p  <  0.01) ซึง่ สอด คลอง กบั การ ศกึษา
ของ สาร รัตน วุฒิ อาภา10 ที่ พบ วา ผล ของ การ ฟง ดนตรี
สามารถ ลด ระดบั ความ วติก กงัวล ของ นกักฬีา ที ่กาํลงั จะ ลง
แขงขนั ได อยาง ม ีนยั สาํคญั ทาง สถติิ  (p <  0.01) จาก ผล
การ วจิยั ใน ครัง้ นี ้พบ วา การ ฟง เพลง ไม สามารถ ลด อาการ
เปน ลม และ อาการ ตงึ เครยีด ได อาจ จะ เกดิ จาก ระยะ เวลา
ที่ ฟง เพลง นอย เกิน ไป หรือ เกิด จาก ประเภท ของ เพลง ที่
เปด ให ฟง อาจ จะ ไม ถูก ใจ ผู ฟง เพลง ที่ กอ ให เกิด ความ
สงบ ของ จิตใจ และ อารมณ ควร มี ความ ยาว พอ สมควร
เพลง คลาสสิกหรือ เพลง บรรเลง สามารถ ดึง อารมณ ผู ฟง
ให คลอย ตาม ไป ได อยาง ตอ เนื่อง  ระยะ เวลา ใน การ ฟง
ประมาณ   30  นาที

ใน กลุม ทดลอง ทัง้ กลุม ที ่ฝก ผอน คลาย และ กลุม ที ่ฝก
ผอน คลาย และ ฟง เพลง หลงั การ ทดลอง พบ วา  อาการ
เปน ลม   อาการ ตงึ เครยีด และ อาการ วติก กงัวล ลดลง จาก
เดมิ  อยาง ม ีนยั สาํคญั ทาง สถติิ (p <  0.01)  แสดง วา การ
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ฝก ผอน คลาย สามารถ ลด ความ วติก กงัวล และ ลด อาการ
เปน ลม ของ กลุม ตวัอยาง  ซึง่ สอด คลอง กบั การ ศกึษา ของ
Ditto และ คณะ15  ที ่พบ วา การ สอน ให ผู บรจิาค โลหติ ผอน
คลาย กลาม เนือ้ ใน ขณะ ที ่กาํลงั บรจิาค โลหติ  สามารถ ลด
อาการ แทรก ซอน จาก การ ให เลอืด สามารถ ลด ความ วติก
กงัวล และ ความ กลวั ลง ได อยาง ม ีนยั สาํคญั ทาง สถติิ

ใน กลุม ที ่ฝก ผอน คลาย และ ฟง เพลง  หลงั การ ทดลอง
พบ วา  อาการ เปน ลม อาการ ตึง เครียด และ อาการ วิตก
กงัวล  ลดลง มาก กวา กลุม ที ่ฝก ผอน คลาย แสดง วา การ
ฝก ผอน คลาย และ การ ฟง เพลง สามารถ ลด ความ วิตก
กงัวล และ ลด อาการ เปน ลม ใน การ บรจิาค โลหติ ได อยาง
มี นัย สําคัญ ทาง สถิติ  ซึ่ง สอด คลอง กับ การ ศึกษา ของ
Kibler   และ คณะ16 ที ่พบ วา การ ใช ดนตร ีและ การ ฝก ผอน
คลาย กลาม เนื้อ แบบ กาวหนา สอง วิธี รวม กัน ใน การ ลด
ความ เครยีด สามารถ ลด ความ ตงึ เครยีด ใน กลุม ตวัอยาง
และ คะแนน ความ เครียด จะ ต่ํา กวา การ ใช วิธี ใด วิธี หนึ่ง
เพยีง อยาง เดยีว อยาง ม ีนยั สาํคญั ทาง สถติิ (p <  0.01)

การ เลอืก กลุม ตวัอยาง ให ม ีคณุสมบตั ิใกล เคยีง กนั ให
มาก ที ่สดุ ปองกนั สาเหต ุที ่เกดิ จาก ปจจยั ทาง กายภาพ
จะ ชวย ให เหน็ ความ แตก ตาง ของ ความ วติก กงัวล และ การ
เปน ลม จาก การ บรจิาค โลหติ ที ่เกดิ จาก สาเหต ุทาง จติใจ ได
ชัดเจน ยิ่ง ขึ้น เมื่อ พิจารณา จาก การ ดื่ม น้ํา และ ระดับ
น้าํตาล ใน เลอืด กอน การ ทดลอง อาจ จะ ม ีผล ตอ การ เปน
ลม ใน กลุม ควบคุม แต เมื่อ พิจารณา จาก จํานวน ผู ที่ มี
อาการ เปน ลม มี จํานวน ใกล เคียง กัน และ คะแนน เฉลี่ย
ของ อาการ เปน ลม กอน การ ทดลอง จะ ใกล เคยีง กบั กลุม ที่
ฝก ผอน คลาย

จาก การ สอบ ถาม ความ พงึ พอใจ ใน การ ฝก ผอน คลาย
กอน บริจาค โลหิต และ ฟง เพลง ใน ขณะ บริจาค โลหิต ของ
กลุม ผู บรจิาค โลหติ ครัง้ แรก ที ่ไดรบั การ ฝก ผอน คาย และ
ฟง เพลง พบ วา มี ความ พึง พอใจ ใน ระดับ มาก ที่ สุด  คิด
เปนรอยละ  55  และ การ ใช ทั้ง สอง วิธี สามารถ ลด ความ
กลัว ใน การ บริจาค โลหิต ได ใน ระดับ มาก ที่ สุด  คิด เปน
รอยละ  73.1

คณะ ผู วิจัย เสนอ แนะ ให นํา ทั้ง สอง วิธี ไป ใช ใน งาน
บรกิาร โลหติ ให แพร หลาย โดย ที ่ไม ตอง เสยี คาใชจาย เพิม่
ขึน้ และ งาย ตอ การ นาํ ไป ปฏบิตัิ เพือ่ ประโยชน แก ผู บรจิาค
โลหติ  โดย เฉพาะ ผู บรจิาค โลหติ ครัง้ แรก ใน การ ลด อาการ
ที่ ไม พึง ประสงค ตางๆ  จาก การ บริจาค โลหิต  รวม ทั้ง
ทําให  เกิด การ บริจาค โลหิต ซ้ํา เพิ่ม ขึ้น
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Abstract : The  purpose  of  this  experimental  research was to determine the effect  of relaxation  training
and   music istening  on  reducing  anxiety  and  faintness  in  first-time  donors. The  samples  were  104  first-
time   donors  who  donated  blood at  National  Blood  Center. These  were divided  into  three  experimental
groups   and one  control  group, then  being 26  donors in  each  group. The  different  experimental  groups
received   music  listening or relaxation  training  or both relaxation training  and  music  listening. Relax-
ation  training and  music  listening  were not  given to  the  control  group. The  instruments  used  to
measure  anxiety and faintness were  the State-Trait  Anxiety Inventory (STAI) and  the State Blood -
Injection  Symptom Scale  (SBISS).   The  data  were  compared  pre-post  test scores and  analyzed  by  using
Anova  and Scheffe’ test  from  computer  program  SPSS.  The  results  indicated that  first-time  donors
with   relaxation  training  the anxiety  scores  and  faintness  scores  after experimental were  significantly
lower  than  before  the  experimental  (p  <  0.01). Music  listening  could  reduced  only anxiety in  first-time
donors.   These  results  suggested  that  relaxation  training  and  music  listening can be  widely  used  in
the  other blood  centers  for  reducing  anxiety  and  adverse  reactions  in donors. It  is  easy to  use  and  cost-
effective. It  also appends  to  encourage  repeat blood  donation.
Key Words : Relaxation training  Music  Anxiety  Faintness   First-timedonors
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