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บทคัดย่อ 
 การศึกษาคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลของโปรแกรมการสร้างเสริมสุขภาพโดยใช้สมาธิบ าบัด
SKT ในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ไม่สามารถควบคุมระดับความดันโลหิตได้ ในโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลศรีหมวดเกล้า อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง เป็นการศึกษากึ่งทดลองแบบกลุ่มเดียววัดซ้ า กลุ่ม
ตัวอย่างคือกลุ่มผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ไม่สามารถควบคุมระดับความดันโลหิตได้  และมีภาวะเครียด
ร่วมด้วย อายุ 60-80 ปี จ านวน 30 ราย โดยได้มาจากการสุ่มแบบเจาะจงและมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่
ก าหนดไว้ กลุ่มตัวอย่างได้รับการประเมินค่าความดันโลหิต ประเมินความเครียดด้วยด้วย Stress test ของ
กรมสุขภาพจิต ก่อนและหลังการทดลองท ากิจกรรมตามโปรแกรมสมาธิบ าบัดSKT ทุกวันเป็นเวลา 3  
สัปดาห์วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการแจกแจงความถี่และคะแนนเฉลี่ย และ เปรียบเทียบระดับความดันโลหิต และ
ความเครียดด้วยก่อนและหลังเข้าร่วมโปรแกรม โดยใช้ทางสถิติ Paired sample t-test  



  ผลการศึกษา พบว่ากลุ่มตัวอย่างเป็นเพศชายร้อยละ 20.00 เพศหญิงร้อยละ 80.00 อายุระหว่าง 
60-80 ปี มีการศึกษาระดับประถมศึกษาร้อยละ 93.33 ผลของการใช้โปรแกรมสมาธิบ าบัดSKT ท าให้

ค่าเฉลี่ยความดันโลหิตค่าบนก่อนและหลังการทดลองลดลง (ก่อน ̅=146.27,SD=5.520 และ หลัง

 ̅=123.50,SD=4.636 )  ค่ า เฉลี่ ยความดัน โลหิตค่ าล่ า งก่ อนและหลั งการทด ลองลดลง (ก่ อน

 ̅=91.26,SD=4.802 และ หลัง  ̅=74.50,SD=3.569) และค่าเฉลี่ยความเครียด ก่อนและหลังการทดลอง

ลดลง (ก่อน ̅=1.62,SD=.383 และ หลัง  ̅=1.04,SD=.272) เมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย
ความดันโลหิต และค่าเฉลี่ยความเครียด ก่อนและหลังเข้าร่วมโปรแกรมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
ที่ระดับ p < 0.001 และ p < 0.05 ตามล าดับ ดังนั้นโปรแกรมการสร้างเสริมสุขภาพด้วยการใช้สมาธิบ าบัด 
SKT มีผลในการจัดการความเครียดและสามารถลดระดับความดันโลหิตให้อยู่ในเกณฑ์ที่ปกติได้  
 

ค าส าคัญ : โปรแกรมส่งเสริมสุขภาพ, สมาธิบ าบัด SKT, ความดันโลหิตสงู 

 
Abstract 

 The aims of this study were to investigate the effects of health promotion program through the 
Meditation SKT in patient who cannot control blood  pressure levels and had stressful state in Ban Sri-moudklao 
health promoting hospital, Chompoo sub district, Muang district, Lampang province. This  quasi  experimental  
research  used  one  group  pre-post test design.  The  studied  samples  was  composed  of  30  subjects  
chosen  from  the  hypertension  groups  through  purposive sampling as well as the verification against the 
eligibility criteria. The  sample engaged in 3-week health promotion program activities on everyday. Data 
collection were recording form: demographic data, blood pressure and stress test. The descriptive  and  Paired 
sample t-test were used to analyze the data before and after participating Health  Promotion  Program. 
 The results of the health promotion program through the Meditation SKT showed  that  the sample was 
20.00% male, 80.00% female, aged 60-80 years, 93.33% primary education. The mean scores of upper blood 

pressure after the experiment decreased (before  ̅= 146.27, SD = 5.520 and after  ̅= 123.50, SD = 4.636) mean 

scores of lower blood pressure after experiment decreased (before  ̅= 91.26, SD = 4.802 and after  ̅= 74.50, SD = 

3.569) and mean scores of stress after the experiment decreased (before   ̅= 1.62, SD = .383 and after  ̅ = 1.04, 
SD = .272). The  comparison  of  the  mean  scores  of  blood  pressure  measurements and stress test of  
sample groups  before and after  the  participation  in health promotion program  differed statistically significantly 
at p <0.001 and p <0.05, respectively. health promotion program through the Meditation SKT has resulted in 
stress management and can lower blood pressure to normal levels. 
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บทน า 

              โรคความดันโลหิตสูงหรือเรียกว่า โรควิถีชีวิต  ได้แพร่ระบาดและ เป็นปัญหาสุขภาพที่ส าคัญมี
แนวโน้ม รุนแรงมากข้ึน หากไม่สามารถสกัดกั้นหรือหยุดยั้งปัญหาได้จะท าให้เกิดการ เจ็บป่วยพิการ เสียชีวิต 
มีภาระ มีภาระค่าใช้จ่ายทางด้านสุขภาพและการสูญเสียทางเศรษฐกิจตามมาอย่างมหาศาล  (แผน
ยุทธศาสตร์สุขภาพวิถีชีวิตไทย พ.ศ. 2554-2563) ประชากรทั่วโลกที่เสียชีวิตจากโรคความดันโลหิตสูงถึง 
7.5 ล้านคนและมีผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงเกือบ 1 พันล้านคนทั่วโลกคาดว่าในปี 2568 ความชุกของผู้ป่วย
จะเพิ่มขึ้นเป็น 1.56 พันล้านคน ส าหรับสถานการณ์ในประเทศไทยโรคความดันโลหิตสูงยังคงเป็นปัญหา
สุขภาพที่ส าคัญเช่นกันเห็นได้ความชุกของโรคความดันโลหิตสูงในประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไปเพิ่มขึ้นจาก 10 
ล้านคนในปี 2552 เป็น 13 ล้านคน ในปี 2557 และเกือบครึ่งหนึ่งไม่ทราบว่าตนเองป่วยด้วยโรคนี้  จ านวน
ผู้ป่วยด้วยโรคความดันโลหิตสูงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากเกือบ 4 ล้านคนในปี 2556 เป็นเกือบ 6 ล้านคนในปี 
2561 จ านวนผู้เสียชีวิตจากโรคความดันโลหิตสูงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกับจ านวนผู้ป่วยจาก 5,186 คน
ในปี 2556 เป็น 8,525 คน ในปี 2560 ปี 2557 มีการประเมินค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลพบว่าประเทศ
ไทยต้องเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงเกือบ 80,000 ล้านบาทต่อปีต่อจ านวนผู้ป่วย
ประมาณการ 10 ล้านคน โรคความดันโลหิตสูงถือเป็น “ฆาตกรเงียบ” เนื่องจากไม่มีอาการแสดงจนท าให้
หลายคนต้องเสียชีวิตจากโรคนี้ และในบางครั้งผู้ป่วยมักไปตรวจพบที่โรงพยาบาลจากการมารักษาโรคอื่นๆ  
ซึ่งหากมีภาวะความดันโลหิตสูงเป็นระยะเวลานานแล้วไม่ได้รับการรักษาจะแสดงอาการปวดศีรษะ ใจสั่น ตา
พร่ามัว อ่อนเพลีย วิงเวียน สับสน หายใจล าบาก หัวใจเต้นผิดปกติหากมีภาวะความดันโลหิตสูงแล้วไม่
สามารถควบคุมระดับความดันโลหิตได้เป็นเวลานานจะส่งผลให้เกิดภาวะแทรกซ้อนที่ส าคัญ ได้แก่ หลอด
เลือดแดงในตาเสื่อม อาจท าให้มีเลือดออกที่จอตา ท าให้ประสาทตาเสื่อม ตามัว หรือตาบอดได้ โรคหลอด
เลือดหัวใจเกิดจากหัวใจท างานหนักขึ้นท าให้ผนังหัวใจหนาตัวและถ้าไม่ได้รับการรักษาจะท าให้เกิดหัวใจโต
และหัวใจวายในที่สุด โรคหลอดเลือดสมองเกิดภาวะหลอดเลือดในสมองตีบ ตัน หรือแตก ท าให้เป็นอัม
พฤกษ์ อัมพาต โรคไตเรื้อรังเนื่องจากเลือดไปเลี้ยงไตไม่เพียงพอท าให้เกิดไตวายได้อาจรุนแรงถึงขั้นท าให้
เสียชีวิตได้โรคความดันโลหิตสูง มีสาเหตุส าคัญมาจากพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่เหมาะสม ได้แก่ การ
รับประทานอาหารที่มีปริมาณโซเดียมสูง การขาดออกก าลังกาย การมีกิจกรรมทางกายไม่เพียงพอ การมี
ภาวะอ้วน การสูบบุหรี่ การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การมีภาวะเครียดสะสม  ประกอบกับอายุที่มากขึ้น
รวมถึงการมีพ่อแม่หรือญาติพี่น้องสายตรงเป็นโรคความดันโลหิตสูงปัจจัยเหล่านี้ล้วนส่งผลให้มีโอกาสต่อการ
เกิดโรคนี้มากข้ึน(ส านักงานสารนิเทศ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข,2562) ความเครียดเป็นเรื่องของ
จิตใจ เมื่อเกิดความเครียดร่างกายจะหลั่งฮอร์โมนคอทิซอล (Cortisol) และอะดรินาลีน (Adrenaline) ท าให้
หัวใจเต้นเร็วขึ้นเลือดสูบฉีดมากขึ้นผนังหลอดเลือดหดเกร็งขึ้นท าให้เกิดความดันเลือดสูงขึ้นในช่วงที่เกิด
ความเครียด หากมีภาวะเครียดอย่างต่อเนื่องก็จะเกิดผลเสียต่อร่างกายได้(โรงพยาบาลพญาไท ,2560) โรค
ความดันโลหิตสูงเป็นโรคที่ไม่ติดต่อเรื้อรังที่มีแนวโน้มรุนแรงมากขึ้น ต้องรักษาตลอดชีวิต จากผลกระทบ
ดังกล่าวส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ (2553) จึงได้ก าหนดแนวทางในการลดปัญหาโรควิถีชีวิตที่ส าคัญของ
คนไทยซึ่ง โรคความดันโลหิตสูงเป็นหนึ่งใน 5 โรคที่ถูกก าหนดไว้ใน แผนยุทธศาสตร์สุขภาพวิถีชีวิตไทย พ.ศ. 



2554-2563 ซึ่งเป็นแผนยุทธศาสตร์ระดับชาติ เพื่อใช้เป็นกรอบชี้ทิศทางการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติการอย่าง
บูรณาการเป็นเอกภาพทุกระดับ ในการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตใหม่เป็นวิถีชีวิ ตที่ลดเสี่ยง ลดโรค ลด
ภาวะแทรกซ้อน ลดการพิการ ลดการตาย และลดภาระค่าใช้จ่ายทั้งระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน สังคม 
และประเทศ ให้ก้าวสู่วิถีชีวิตพอเพียง สุขภาพพอเพียง และสังคมสุขภาวะ  

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านศรีหมวดเกล้าจึงได้ด าเนินการศึกษาน าร่องในประชาชนกลุ่ม
เสี่ยงต่อโรคความดันโลหิตสูง ในพื้นที่หมู่บ้านหนองยางจ านวน 30 คนโดยการสัมภาษณ์ แบบแผนการ
ด าเนินชีวิต และความรู้เกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูง พบว่าประชาชนกลุ่มดังกล่าวมีพฤติกรรมที่ส่งเสริมให้
เกิดความดันโลหิตสูงได้แก่ การรับประทานอาหารที่มีส่วนประกอบของโซเดียมมาก เช่น ผงชูรส อาหารรส
เค็ม ไม่ได้ออกก าลังกายหรือออกก าลังกายไม่เพียงพอ   รวมทั้งมีภาวะเครียดที่สะสม และเมื่อสอบถาม
เกี่ยวกับความรู้เรื่องโรคความดันโลหิตสูงพบว่าส่วนใหญ่ไม่ทราบเกี่ยวกับลักษณะของความเสี่ยง ความ
รุนแรงและภาวะแทรกซ้อน เคยได้ยินเพียงการหกล้มจะท าให้เป็นอัมพาต ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความรู้ที่ไม่
เพียงพอที่น าไปสู่การปฏิบัติที่ไม่เหมาะสม รวมทั้งมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนว่าการลดความเค็มของอาหาร
ท าโดยการเติมน้ า น้ าตาล หรือผงชูรส แล้วรับประทานจนหมดเป็นพฤติกรรมที่เหมาะสมในการควบคุม
อาหารเพื่อลดความดันโลหิต    
        จากข้อมูลที่ได้ท าให้บุคลากรและนิสิตคณะสาธารณสุขศาสตร์ที่ฝึกปฏิบัติงานในพื้นที่รับผิดชอบ
ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านศรีหมวดเกล้า ตระหนักและเห็นความส าคัญของการป้องกัน
ผลกระทบที่เกิดจากโรคความดันโลหิตสูง จึงได้น าเทคนิคสมาธิบ าบัด SKT ซึ่งพัฒนาโดย สมพร กันทรดุษฎี 
เตรียมชัยศรี (2522) มาสร้างโปรแกรมโปรแกรมการสร้างเสริมสุขภาพ ในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ไม่
สามารถควบคุมระดับความดันโลหิตได้ เพื่อให้ผู้ป่วยกลุ่มดังกล่าวให้มีความรู้ และทักษะในการท าสมาธิ
บ าบัด SKT สามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างต่อเนื่องลดซึ่งจะส่งผลต่อการลดลงของความเครียด และสามารถ
ควบคุมระดับความดันโลหิตของผู้ป่วยได้ 

  

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพ่ือศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมการสร้างเสริมสุขภาพด้วยการใช้สมาธิบ าบัด SKT ดังนี้ 

1. เพ่ือเปรียบเทียบค่า Stress test ก่อนและหลังของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุม 
ไม่ได้ทีเ่ข้าร่วมโปรแกรมการสร้างเสริมสุขภาพด้วยการใช้สมาธิบ าบัด SKT 

2. เพ่ือเปรียบเทียบค่า ค่าความดันโลหิตก่อนและหลังของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ 
ควบคุมไม่ได้ทีเ่ข้าร่วมโปรแกรมการสร้างเสริมสุขภาพด้วยการใช้สมาธิบ าบัด SKT 
 
 
 
 



วิธีการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นวิจัยกึ่งทดลองแบบกลุ่มตัวอย่างเดียว วัดผลก่อนและหลังการทดลอง (One 
group pretest-Posttest) เพื่อศึกษาผลของการทดลองใช้โปรแกรมการส่งเสริมสุขภาพด้วยสมาธิบ าบัด 
SKT ระยะเวลาด าเนินการตั้งแต่เดือนมกราคม ถึง พฤษภาคม 2562 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้ป่วยที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้น ในหมู่บ้านหนองยาง ต าบลชมพู 

อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง ที่ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่าเป็นโรคความดันโลหิตสูงตั้งแต่ 140/90 
มิลลิเมตรปรอทขึ้นไป และมีปัญหาด้านความเครียดร่วมด้วยจ านวน 112 คน 

กลุ่มตัวอย่างคือผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ไม่สามารถควบคุมได้และมีปัญหาความเครียดร่วมด้วย 
โดยคณะวิจัยประเมินความเครียดซ้ าด้วยแบบประเมินความเครียดของกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข 
แล้วด าเนินการสุ่มกลุ่มตัวอย่างอย่างง่าย จ านวน 30 คนในผู้ป่วยที่มีคุณสมบัติดังนี้  

1. อายุตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไป 
2. ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ไม่สามารถควบคุมได้ และไม่เป็นโรคเบาหวาน 
3. ผลการประเมินความเครียดอยู่ในระดับระดับปานกลาง ถึงระดับมากที่สุด 
4. สมัครใจเข้าร่วมโครงการวิจัยตามก าหนดเวลา 4 สัปดาห์ 
5. เป็นบุคคลที่สามารถสื่อสารได้   
 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
1. เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง ได้แก ่ 
โปรแกรมการสร้างเสริมสุขภาพด้วยการใช้สมาธิบ าบัด SKT ซึ่งคณะผู้วิจัยได้น าโปรแกรมสมาธิ

บ าบัด SKT ของ รองศาสตราจารย์ ดร. สมพร กันทรดุษฎี-เตรียมชัยศรี มาใช้ร่วมกับการอบรมให้ความรู้ใน
เร่ือง 3อ 2ส โดยมุ่งเน้นให้กิจกรรมในการวิจัยสอดคล้องกับวิถีความเป็นอยู่ของกลุ่มตัวอย่างให้มากที่สุด 

ขั้นเตรียมการประกอบด้วย 
การประชุมร่วมระหว่างบุคลากร ประธาน อสม. และนิสิตที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในรพ.สต บ้าน

ศรีหมวดเกล้า อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง เพื่ออธิบายวัตถุประสงค์การวิจัย  การติดตามผู้ป่วยและขอใช้
เครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามโปรแกรม และการเก็บรวบรวมข้อมูล ของโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลศรีหมวดเกล้า รวมทั้งการก าหนดบทบาทหน้าที่ และการนัดหมายเพื่อสร้างมาตรฐานของวิจัย
(Standardization) ในอาสาสมัครสาธารณสขุประจ าหมู่บา้น ที่เป็นผู้ช่วยนักวิจัยก่อนเริ่มด าเนินการวิจัย 1 สัปดาห ์ 

ขั้นด าเนินการ 
กิจกรรมที่ 1 การตรวจวัดค่าความดันโลหิต ของกลุ่มตัวอย่าง 
กิจกรรมที่ 2 การประเมินความเครียดด้วย stress test ของกลุ่มตัวอย่าง 
กิจกรรมที่ 3 การให้ความรู้เรื่องโรคความดันโลหิตสูง การสอบถามความสามารถของกลุ่มตัวอย่าง

ในการจัดการเรื่องอาหาร การออกก าลังกายเพื่อควบคุมระดับความดันโลหิต 



กิจกรรมที่ 4 การสอบถามความสามารถในการจัดการความเครียดกลุ่มตัวอย่าง การให้ความรู้เรื่อง
ความเครียด ประโยชน์ของสมาธิบ าบัด SKT การสาธิตและฝึกปฏิบัติ โดยใช้สื่อวีดีทัศน์ และแผ่นผับสมาธิ
บ าบัด SKT ส าหรับท่าการฝึกสมาธิทีมวิจัยได้คัดเลือกมาใช้ในการวิจัยครั้งนี้ มีจ านวน 4 ท่าประกอบด้วยท่า 
SKT1  SKT2  SKT3  และSKT 7 ตามล าดับซึ่งเป็นท่าที่ปลอดภัยและเหมาะสมกับกลุ่มตัวอย่างที่เป็น
ผู้สูงอายุมากที่สุด หลังจากการสาธิต คณะผู้วิจัยให้ผู้ป่วยปฏิบัติด้วยตนเอง 

สาระของโปรแกรมการสร้างเสริมสุขภาพด้วยการใช้สมาธิบ าบัด SKT1-3 และ  SKT 7 
ท่าที่ 1 (SKT 1) นั่งผ่อนคลายประสานกายประสานจิต  
เป็นการนั่งหรือนอนปฏิบัติสมาธิด้วยการหายใจ ในท่านั่ง ให้หงายฝ่ามือทั้งสองข้างวางบนหัวเข่าใน

ท่านอนให้วางแขนหงายมือไว้ข้างตัวหรือคว่ าฝ่ามือไว้ที่หน้าท้องค่อยๆหลับตาลงช้าๆสูดลมหายใจเข้าทาง
จมูกลึกๆ ช้าๆ นับ 1-5 กลั้นหายใจนับ 1-3 ช้าๆแล้วเป่าลมหายใจออกทางปากช้าๆพร้อมกับนับ 1-5 อีกคร้ัง 
ถือว่าครบ 1 รอบ ท าซ้ าแบบนี้ทั้งหมด 30-40 รอบ แล้วค่อยลืมตาขึ้นช้าๆให้ปฏิบัติวันละ 3 รอบ ก่อนหรือ
หลังอาหาร 30 นาที 

ท่าที่ 2 (SKT 2) ยืนผ่อนคลาย ประสานกาย ประสานจิต 
ยืนตรงในท่าที่สบายวางฝ่ามือทาบที่หน้าอกโดยวางมือซ้ายทาบบนมือขวาค่อยๆหลับตาลงช้าๆสูด

ลมหายใจเข้าทางจมูกลึกๆช้าๆ นับ 1-5 กลั้นหายใจนับ 1-3 ช้าๆแล้วเป่าลมหายใจออกทางปากช้าๆ พร้อม
กับนับ 1-5 อีกครั้ง ถือว่าครบ 1 รอบ ท าซ้ าแบบนี้ทั้งหมด 120-150 รอบ แล้วค่อยลืมตาขึ้นช้าๆปฏิบัติวัน
ละ 3 รอบวิธีนี้เป็นการเพิ่มระยะเวลาการท าสมาธิให้นานขึ้นกว่าท่าที่ 1 

ท่าที่ 3 (SKT 3) นั่งยึดเหยียดผ่อนคลาย ประสานกาย ประสานจิต 
นั่งบนพื้นราบในท่าที่สบาย เหยียดขา เข่าตึง หลังตรง เท้าชิด คว่ าฝ่ามือบนต้นขาทั้ง 2 ข้างค่อยๆ

หลับตาลงช้าๆสูดลมหายใจเข้าทางจมูกลึกๆช้าๆนับ 1-5 กลั้นหายใจนับ 1-3 ช้าๆแล้วเป่าลมหายใจออกทาง
ปากช้าๆนับ 1-5 อีกคร้ัง ท าแบบนี้ 3 รอบหายใจเข้าลึกๆช้าๆพร้อมกับค่อยๆโน้มตัวไปข้างหน้าแขนตึงผลัก
ฝ่ามือทั้งสองข้างไปด้านหน้าจนปลายมือจรดนิ้วเท้าหยุดหายใจชั่วครู่หายใจออกช้าๆพร้อมกับค่อยๆดึงตัว
และแขน เอนไปข้างหลังให้ได้มากที่สุดค้างไว้สักครู่นับเป็น 1 รอบ ท าซ้ ากัน 30 รอบ แล้วค่อยๆลืมตาขึ้น 

ท่าที่ 4 (SKT 7) เทคนิคสมาธิเคลื่อนไหวไทยชี่กง 
ยืนตัวตรงแยกเท้าทั้งสองข้างพอประมาณ ค่อยๆหลับตาลงช้าๆสูดลมหายใจเข้าทางจมูกลึกๆช้าๆ

นับ 1-5 กลั้นหายใจนับ 1-3 ช้าๆ แล้วเป่าลมหายใจออกทางปากช้าๆนับ 1-5 อีกครั้ง ท าแบบนี้ 5 รอบ 
ค่อยๆยกมือ แขน ข้อศอกทั้งสองข้างอยู่ระดับเอวหันฝ่ามือทั้งสองข้างเข้าหากัน ขยับฝ่ามือเข้าหากันช้าๆนับ 
1-3 และขยับมือออกช้าๆนับ 1-3 ท าทั้งหมด 36-40 รอบแล้วยืนอยู่ในท่าเดิม หายใจเข้าลึกๆ นับ 1-5 ค่อยๆ
ยกมือขึ้นเหนือศีรษะคล้ายกับก าลังประคองหรืออุ้มแจกันใบใหญ่แล้วค่อยๆยกมือลงในท่าประคองแจกัน
เช่นกัน นับเป็น 1 รอบ ท าทั้งหมด 36-40 รอบ แล้วยืนอยู่ในท่าเดิม 
          กิจกรรมที่ 5 เนื่องจากขณะท าวิจัยอยู่ในช่วงของการเริ่มระบาดของเชื้อโคโรน่าไวรัส(โควิด 19)ระยะ
ที่ 1 ผู้วิจัยได้ขอให้ผู้ป่วย ปฏิบัติตามโปรแกรมสร้างเสริมสุขภาพด้วยสมาธิบ าบัด SKT ที่ได้รับการอบรมมาที่
บ้าน โดยทีมวิจัยเข้าไปติดตามเยี่ยมบ้านกลุ่มตัวอย่างทั้ง 30 คน เพื่อชี้แจงข้อสงสัยและให้ก าลังใจในการ



ปฏิบัติตามโปรแกรมสร้างเสริมสุขภาพสมาธิบ าบัด SKT แล้วตรวจสอบการลงบันทึกในแบบบันทึกของกลุ่ม
ตัวอย่างทุกคน เป็นประจ าทุกวันเป็นเวลา 3 สัปดาห ์

2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ 
1) เครื่องวัดความดันโลหิต  
2) แบบประเมิน Stress test กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ก าหนดการแปลผล

ความเครียดดังนี้  
              คะแนน           ค่าเฉลี่ย  ระดับความเครียด                 

ผลการประเมิน 0-4     หรือ  0.00-0.75  น้อย 
ผลการประเมิน 5-7     หรือ 0.76-1.40  ปานกลาง 
ผลการประเมิน 8-9     หรือ  1.41-2.25  มาก 
ผลการประเมิน 10-15  หรือ  2.26-3.00  มากที่สุด 

3) แบบบันทึกผลการใช้โปรแกรมสร้างเสริมสุขภาพสมาธิบ าบัด SKT ประกอบด้วยเพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ รายได้ สถานภาพครอบครัว พฤติกรรมการสูบบุหร่ี พฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์ 
 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 การวิจัยครั้งนี้เป็นวิจัยกึ่งทดลองแบบกลุ่มตัวอย่างเดียว วัดผลก่อนและหลังการทดลอง 
โดยด าเนินการเป็นขั้นตอนดังนี้ 

1. ขั้นเตรียมการได้แก่ การเตรียมชุมชน การวางแผนการด าเนินงาน การประสานงานหน่วยงานที่
เก่ียวข้อง เช่น กลุ่มเป้าหมาย ผู้น าชุมชน งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ สื่อต่างๆ และการประชาสัมพันธ์ 

2. ขั้นด าเนินการ จัดกิจกรรมตามโปรแกรมสร้างเสริมสุขภาพด้วยสมาธิบ าบัด SKT ดังนี้ 
   2.1 การประเมินภาวะเครียดก่อนและหลังใช้โปรแกรมสร้างเสริมสุขภาพด้วยสมาธิบ าบัด SKT 
   2.2 การวัดความดันโลหิตก่อนและหลังใช้โปรแกรมสร้างเสริมสุขภาพด้วยสมาธิบ าบัด SKT 
   2.3 การใช้โปรแกรมสร้างเสริมสุขภาพด้วยสมาธิบ าบัด SKT ในกลุ่มตัวอย่างจ านวน 30 คนโดย

กลุ่มตัวอย่างท าสมาธิบ าบัด SKT ทั้ง 4 ท่า ทุกวันเป็นเวลา 3 สัปดาห์ 
   2.4 การติดตามเยี่ยมบ้านกลุ่มตัวอย่างทั้ง 30 คนจ านวน 2 ครั้งในสัปดาห์ที่ 1 และสัปดาห์ที่ 3 

ของการวิจัย หลังเข้าร่วมโปรแกรม เพื่อชี้แจงข้อสงสัยและให้ก าลังใจในการปฏิบัติตามโปรแกรมสร้างเสริม
สุขภาพสมาธิบ าบัด SKT ได้อย่างถูกต้องและต่อเนื่องตลอดระยะเวลาด าเนินการวิจัย 

   
 จริยธรรมการวิจัย 
 ผู้ศึกษาเคารพสิทธิของผู้เข้าร่วมศึกษา โดยด าเนินการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างที่สมัครใจตอบค าถามใน
การศึกษาครั้งนี้ มีการอธิบายวัตถุประสงค์ก่อนการสัมภาษณ์จนเป็นที่เข้าใจ ข้อมูลที่ได้จะเก็บเป็นความลับ ไม่
น าไปเปิดเผยเป็นรายบุคคล และกลุ่มตัวอย่างมีสิทธิที่จะไม่ตอบค าถามหรือออกจากการศึกษาได้ตลอดเวลา 
 



 การวิเคราะห์ข้อมูล 
การศึกษาครั้งนี้วิ เคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปโดยใช้สถิติพรรณนา (Descriptive 

statistics) แสดงค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบข้อมูลก่อนและ
หลังเข้าร่วมโปรแกรมโดยใช้สถิติ Paired t-test 
 

สรุปผลการวิจัย 
 1. ข้อมลูทั่วไป 
 พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 80  อายุ 71-80 ปี ร้อยละ 56.67 นับถือศาสนา
พุทธ ร้อยละ 93.33 ระดับการศึกษาชั้นประถมศึกษา ร้อยละ 93.33 ส่วนใหญ่มีอาชีพอื่นๆไม่ได้ระบุ ร้อยละ 
46.67 ไม่สูบบุหร่ี ร้อยละ 86.67 และไม่ดื่มแอลกอฮอล์ ร้อยละ 93.33 
 
 2. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบระดับความเครียด และระดับความดันโลหิตก่อนและหลังใช้
โปรแกรมการสร้างเสริมสุขภาพด้วยสมาธิบ าบัดSKT 
 
ตาราง 1 จ านวน ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดับความเครียดของกลุ่มตัวอย่าง     

 

อาการหรือความรู้สึกที่เกดิขึ้นใน

ระยะ2-4สัปดาห ์

จ านวน/ร้อยละของอาการของกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม 

ก่อนเข้าร่วมโปรแกรม หลังเขา้ร่วมโปรแกรม 

n mean S.D ระดับ
ความเครียด 

n mean S.D ระดับ
ความเครียด 

1. มีปัญหาการนอน 30 2.27 0.69 มากที่สุด 30 1.43 0.77 มาก 

2. มีสมาธิน้อยลง 30 1.67 0.76 มาก 30 0.80 0.71 ปานกลาง 

3. หงุดหงิด/กระวนกระวาย/ว้าวุ่นใจ 30 1.43 0.63 มาก 30 1.13 0.57 ปานกลาง 

4. รู้สึกเบื่อเซ็ง 30 1.37 0.49 ปานกลาง 30 1.30 0.47 ปานกลาง 

4. ไม่อยากพบปะผู้คน 30 1.37 0.67 ปานกลาง 30 0.87 0.78 ปานกลาง 

 
 จากตาราง 1 พบว่าผลการประเมินความเครียดรายข้อก่อนเข้าร่วมโปรแกรมกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่
มีปัญหาการนอนในระดับมากที่สุด( ̅=2.27)  มีสมาธิน้อยลง  มีอาการหงุดหงิด/กระวนกระวาย/ว้าวุ่นใจ  
อยู่ในระดับมาก( ̅=1.67,  ̅=1.43)ตามล าดับ    ส าหรับอาการรู้สึกเบื่อเซ็ง  ไม่อยากพบปะผู้คน อยู่ในระดับ
ปานกลาง ( ̅=1.37)  และหลังจากเข้าร่วมโปรแกรมแล้วพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีมีปัญหาการนอน
ลดลงอยู่ในระดับมาก( ̅=1.43)    ปัญหารู้สึกเบื่อเซ็ง อาการหงุดหงิด/กระวนกระวาย/ว้าวุ่นใจ  มีปัญหาการ
นอน  ไม่อยากพบปะผู้คน และมีสมาธิน้อยลง  ลดลงอยู่ในระดับปานกลาง ( ̅=1.30,  ̅=1.13,  ̅=0.87, 
 ̅=0.80)  ตามล าดับ 
 
 



ตาราง 2 ค่าเฉลี่ย ความเครียดก่อนและหลังใช้โปรแกรมการสร้างเสริมสุขภาพด้วยสมาธิบ าบัดSKT 

ช่วงเวลา ตัวแปร n mean S.D. แปลผลค่าเฉลี่ย 

ก่อนทดลอง ค่าความเครียดก่อนเข้าร่วมโปรแกรม 30 1.62 .383 มาก 

หลังทดลอง ค่าความเครียดหลังเข้าร่วมโปรแกรม 30 1.04 .272 ปานกลาง 

 
จากตาราง 2 พบว่าค่าเฉลี่ยความเครียดของกลุ่มตัวอย่างก่อนใช้โปรแกรมการสร้างเสริมสุขภาพ

ด้วยสมาธิบ าบัด SKT อยู่ในระดับมาก ( ̅=1.43,S.D.=.383)  และค่าเฉลี่ยความเครียดหลังใช้โปรแกรมการ

สร้างเสริมสุขภาพด้วยสมาธิบ าบัดSKTอยู่ในระดับปานกลาง ( ̅=1.04,S.D.=.272) 
 

ตาราง 3 ค่าเฉลี่ยความดันโลหิต ก่อนและหลังใช้โปรแกรมการสร้างเสริมสุขภาพด้วยสมาธิบ าบัดSKT 
ช่วงเวลา ตัวแปร n mean S.D. 

ก่อนทดลอง ค่าความดันโลหติค่าบนก่อนเข้าร่วมโปรแกรม 30 146.27 5.520 
หลังทดลอง ค่าความดันโลหติค่าบนหลังเข้าร่วมโปรแกรม 30 123.50 4.636 
ก่อนทดลอง ค่าความดันโลหติค่าลา่งก่อนเข้ารว่มโปรแกรม 30 91.26 4.802 
หลังทดลอง ค่าความดันโลหติค่าลา่งหลังเข้าร่วมโปรแกรม 30 74.50 3.569 

  
 จากตาราง 3 พบว่าค่าเฉลี่ยความดันโลหิตค่าบน และค่าล่าง ของกลุ่มตัวอย่างก่อนใช้โปรแกรมการ
สร้างเสริมสุขภาพด้วยสมาธิบ าบัดSKT อยู่ในภาวะความดันโลหิตสูงระดับที่1(ค่าเฉลี่ยค่าบน 
 ̅=146.27,S.D.=5.520, ค่าเฉลี่ยค่าล่าง  ̅=91.26,S.D.=4.802)  หลังใช้โปรแกรมการสร้างเสริมสุขภาพ
ด้วยสมาธิบ าบัดSKT ค่าเฉลี่ยความดันโลหิตค่าบน และค่าล่าง อยู่ในภาวะความดันโลหิตปกติ(ค่าเฉลี่ยค่าบน 
 ̅=123.50,S.D.=4.636, ค่าเฉลี่ยค่าล่าง ̅ =74.50,S.D.=3.569 )   
 
ตาราง 4 เปรียบเทียบระดบัความเครียด และระดบัความดันโลหิตก่อนและหลงัใชโ้ปรแกรมการสร้างเสริมสุขภาพ 
            ด้วยสมาธิบ าบัดSKT 

 n mean S.D. df t P 
ระดับความเครียดก่อนเข้าโปรแกรม 30 1.62 .382 4 3.358 .028** 
ระดับความเครียดหลังเข้าโปรแกรม 30 1.10 .272 
ค่าความดันโลหติค่าบนก่อนเข้าโปรแกรม 30 146.27 5.520 29 24.241 .000*** 
ค่าความดันโลหติค่าบนหลังเข้าโปรแกรม 30 123.50 4.636 
ค่าความดันโลหติค่าลา่งก่อนเข้าโปรแกรม 30 91.26 4.802 29 19.808 .000*** 
ค่าความดันโลหติค่าลา่งหลังเข้าโปรแกรม 30 74.50 3.569 

หมายเหตุ: **มีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ.05        ***มีนัยส าคญัทางสถติิที่ระดับ.001   

 



อภิปรายผล 
 จากการศึกษาครั้งนี้ พบว่าระดับความเครียด และค่าความดันโลหิตของกลุ่มตัวอย่างภายหลังการ
เข้าร่วมโปรแกรมสมาธิบ าบัด SKT เป็นเวลา 3 สัปดาห ์ลดลงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P=0.05 และ .001)  

ก่อนเข้าร่วมโปรแกรม กลุ่มตัวอย่างมีระดับความเครียดเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก( ̅=1.62)  กรม
สุขภาพจิต (2563)กล่าวว่าเครียดระดับสูง เป็นความเครียดที่เกิดจากเหตุการณ์รุนแรงหากปรับตัวไม่ได้ จะ
ท าให้เกิดความผิดปกติตามมาทางร่างกาย อารมณ์ ความคิด และพฤติกรรม เช่น ปวดศีรษะ ปวดท้อง 
อารมณ์ฉุนเฉียวง่าย หงุดหงิด พฤติกรรมการนอนและการรับประทานอาหารเปลี่ยนไป จนมีผลต่อการ
ด าเนินชีวิต หากความเครียดมากๆสะสมเป็นเวลานานอาจจะก่อให้เกิดโรคได้  คณะผู้วิจัยจึงได้น าเทคนิคการ
ท าสมาธิบ าบัดSKT จ านวน 4 ท่ามาใช้ในการศึกษาคร้ังนี้ จากการติดตามผลการปฏิบัติสมาธิบ าบัดในช่วง 1 
สัปดาห์แรกหลังเข้าร่วมโครงการ พบว่ากลุ่มตัวอย่างยังมีความเข้าใจคลาดเคลื่อน เก่ียวกับโรคความดันโลหิต
สูง การรับประทานอาหาร และการท าสมาธิบ าบัด SKT ส่วนผู้ดูแลพบว่าส่วนใหญ่ไม่เข้าใจ วัตถุประสงค์ของ
ท าสมาธิบ าบัด SKT และไม่ทราบวิธีในการช่วยเหลือที่ถูกต้อง คณะผู้วิจัยจึงได้ชี้แจงวัตถุประสงค์และ
ประโยชน์ของการท าสมาธิบ าบัดSKT เพิ่มเติมพร้อมทั้งขอให้ผู้ดูแลช่วยกระตุ้นกลุ่มตัวอย่างในการท าสมาธิ
บ าบัด อย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ ซึ่งผลการติดตามเยี่ยมบ้านคร้ังที่ 2 พบว่ากลุ่มตัวอย่างสามารถท าสมาธิบ าบดั 
SKT ได้ดีมากขึ้น ซึ่งน่าจะเป็นผลมาจากการที่ได้รับการสนับสนุนดูแลช่วยเหลือจากผู้ดูแลรวมถึงสมาชิกใน
ครอบครัว เพื่อนบ้าน นอกจากนี้กลุ่มตัวอย่างยังได้รับก าลังใจ และรู้สึกมีความมั่นใจในการดูแลตัวเองเพิ่มขึ้น  
สอดคล้องกับการศึกษาของจารุวรรณ ไตรทิพย์สมบัติ. (2561) เรื่องการติดตามผลของโปรแกรมสุขศึกษา
โดยการประยุกต์ใช้ทฤษฎีแรงจูงใจเพื่อป้องกันโรคร่วมกับแรงสนับสนุนทางสังคมต่อการควบคุมระดับความ
ดันโลหิต จากการศึกษาพบว่าค่าเฉลี่ยระดับความดันโลหิตของกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 86.7 สามารถควบคุมให้
อยู่ในระดับปกติได้ หลังเข้าร่วมกิจกรรมครบ 7 เดือน และสอดคล้องกับการศึกษาของศรีวรรณ ทาวงศ์มา 
และคณะ (2561) เรื่อง การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหรี่ยงกลุ่มเสี่ยง
โรคความดันโลหิตสูงโดยชุมชน อ าเภอเสริมงาม จังหวัดล าปาง พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างการ สนับสนุน
ทางสังคมเพื่อสร้างพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ กับพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ ของผู้สูงอายุมี
ความสัมพันธ์เชิงบวกอย่างมี นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 (p<.001, r =.642) แสดงว่าโปรแกรมการสร้าง
เสริมสุขภาพด้วยการใช้สมาธิบ าบัด SKT ในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมไม่ได้และมีความเครียดร่วม
ด้วย มีประสิทธิผลในการลดระดับความดันโลหิตให้อยู่ในเกณฑ์ที่ปกติได้  
 

ข้อเสนอแนะ 

 ควรมนี าผลที่ได้จากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ไปเผยแพร่ในชุมชนด้วยการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน
ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงและมีความเครียดร่วมด้วยในพื้นที่ใกล้เคียง พร้อมทั้ง สนับสนุนให้กลุ่มตัวอย่าง
และครอบครัวที่ประสบความส าเร็จจากการใช้สมาธิบ าบัด ร่วมกับการรักษาโรคความดันโลหิตสูง ให้ท า
กิจกรรมต่อเนื่องต่อไป 
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