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ที่มาและความส าคัญของปัญหา 

     ปัจจุบันโรคเบาหวานเป็นปัญหาสาธารณสุขที่ส าคัญมีแนวโน้ม
และรุนแรงมากขึ้น และส่งต่อภาระค่าใช้จ่ายทางด้านสุขภาพและการ
สูญเสียทางเศรษฐกิจตามมาอย่างมหาศาล (กระทรวงสาธารณสุข, 
2553)  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านศรีหมวดเกล้าได้ศึกษา
ในพื้นที่หมู่บ้านหนองยางจ านวน 30 คนโดยการสัมภาษณ์ แบบ
แผนการด าเนินชีวิต และความรู้เกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูง พบว่า
ประชาชนกลุ่มดังกล่าวมีพฤติกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดความดันโลหิตสูง
ได้แก่ การรับประทานอาหารที่มีส่วนประกอบของโซเดียม ไม่ได้ออก
ก าลังกายหรือออกก าลังกายไม่เพียงพอ รวมทั้งมีภาวะเครียดที่สะสม 
จากปัญหาดังกล่าวจึงเห็นความส าคัญของการป้องกันผลกระทบที่เกิด
จากโรคความดันโลหิตสูง จึงได้น าเทคนิคสมาธิบ าบัด SKT มาสร้าง
โปรแกรมโปรแกรมการสร้างเสริมสุขภาพ ในผู้ป่วยโรคความดันโลหิต
สูงที่ไม่สามารถควบคุมระดับความดันโลหิตได้ เพื่อให้ผู้ป่วยกลุ่ม
ดังกล่าวให้มีความรู้ และทักษะในการท าสมาธิบ าบัด SKT สามารถ
น าไปปฏิบัติ ได้อย่างต่อเนื่องลดซึ่ งจะส่งผลต่อการลดลงของ
ความเครียด และสามารถควบคุมระดับความดันโลหิตของผู้ป่วยได้ 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

     เพื่อศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมการสร้างเสริมสุขภาพด้วย
การใช้สมาธิบ าบัด SKT 

วิธีการด าเนินวิจัย 

     การวิจัยครั้งนี้เป็นวิจัยกึ่งทดลองแบบกลุ่มตัวอย่างเดียว วัดผล
ก่อนและหลังการทดลอง (One group pretest-Posttest) 
 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
     กลุ่มตัวอย่างคือผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ไม่สามารถควบคุมได้
และมีปัญหาความเครียดร่วมด้วย โดยคณะวิจัยประเมินความเครียด
ซ้ าด้วยแบบประเมินความเครียดของกรมสุขภาพจิต กระทรวง
สาธารณสุข แล้วด าเนินการสุ่มกลุ่มตัวอย่างอย่างง่าย จ านวน 30 คน
ในผู้ป่วยตามคุณสมบัติที่ก าหนด 
 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
   1.โปรแกรมการสร้างเสริมสุขภาพด้วยการใช้สมาธิบ าบัด SKT  
(สมพร กันทรดุษฏี เตรียมชุยศรี, 2550) ส าหรับท่าการฝึกสมาธิทีม
วิจัยได้คัดเลือกมาใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ มีจ านวน 4 ท่าประกอบด้วยท่า 
SKT1  SKT2  SKT3  และSKT 7 ซึ่งเป็นท่าที่ปลอดภัยส าหรับผู้สูงอายุ 
     2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ 1) เครื่องวัด
ความดันโลหิต และ 2) แบบประเมิน Stress test กรมสุขภาพจิต 
กระทรวงสาธารณสุข 
 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
     1. ขั้นเตรียมการได้แก่ การเตรียมชุมชน การวางแผนการ
ด าเนินงาน 
     2. ขั้นด าเนินการ จัดกิจกรรมตามโปรแกรมสร้างเสริมสุขภาพ
ด้วยสมาธิบ าบัด SKT 
 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
     การศึกษาคร้ังนี้วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปโดยใช้สถิติ
พรรณนา ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
และเปรียบเทียบข้อมูลก่อนและหลังเข้าร่วมโปรแกรมโดยใช้สถิติ 
Paired t-test 

:: ผลการศึกษา :: 

การวิเคราะห์เปรียบเทียบระดับความเครียด และระดับความดันโลหิต
ก่อนและหลังใช้โปรแกรมการสร้างเสรมิสุขภาพด้วยสมาธิบ าบดัSKT 

อภิปรายผลการศึกษา 

     จากผลของการใช้โปรแกรมสมาธิบ าบัด SKT ท าให้ค่าเฉลี่ยความ
ดั น โ ล หิ ต ค่ า บ น ก่ อ น แ ล ะ ห ลั ง ก า ร ท ด ล อ ง ล ด ล ง  ( ก่ อ น  x  

=146.27,SD=5.520 และ หลัง x  =123.50,SD=4.636) ค่าเฉลี่ยความ
ดันโลหิตค่าล่างก่อนและหลังการทดลองลดลง (ก่อน x  = 

91.26,SD=4.802 และ หลัง x  = 74.50,SD=3.569) และค่าเฉลี่ย
ความเครียด ก่อนและหลังการทดลองลดลง (ก่อน x  = 1.62,SD=.383 
และ หลัง x  = 1.10,SD=.272) เมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของ
ค่าเฉลี่ยความดันโลหิต และค่าเฉลี่ยความเครียด ก่อนและหลังเข้าร่วม
โปรแกรมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ p < 0.001 
และ p < 0.05 ตามล าดับ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ จารุวรรณ 
ไตรทิพย์สมบัติ (2561) พบว่าค่าเฉลี่ยระดับความดันโลหิตของกลุ่ม
ตัวอย่างร้อยละ 86.7 สามารถควบคุมให้อยู่ในระดับปกติได้ หลังเข้า
ร่วมกิจกรรมครบ 7 เดือน แสดงว่าโปรแกรมการสร้างเสริมสุขภาพด้วย
การใช้สมาธิบ าบัด SKT ในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมไม่ได้
และมีความเครียดร่วมด้วย มีประสิทธิผลในการลดระดับความดันโลหิต
ให้อยู่ในเกณฑ์ที่ปกติได้  

ข้อเสนอแนะ 

     ควรน าผลที่ได้จากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ไปเผยแพร่ในชุมชนด้วย
การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงและมี
ความเครียดร่วมด้วยในพื้นที่ใกล้เคียง พร้อมทั้ง สนับสนุนให้กลุ่ม
ตัวอย่างและครอบครัวที่ประสบความส าเร็จจากการใช้สมาธิบ าบัด 
ร่วมกับการรักษาโรคความดันโลหิตสูง ให้ท ากิจกรรมต่อเนื่องต่อไป 
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ตาราง 1 เปรียบเทียบระดับความเครียดและระดับความดันโลหิตก่อน
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