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ผลการใช้โปรแกรมสมาธิบ าบัด ในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน 
Effect of Meditation program in case of Hypertension and Diabetic patients. 

   
โดย รศ.ดร.สุทธิรัตน์  พิมพ์พงศ์ และคณะ 

    
บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้  เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi  Experimental Research)เพ่ือศึกษาผลของการใช้
โปรแกรมสมาธิบ าบัด SKT โดยผู้วิจัยน าทฤษฏีแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพของเพนเดอร์ และ ทฤษฏีการให้
ความรู้แบบมีส่วนร่วมมาประยุกต์ใช้ ในการให้ความรู้ แก่ประชาชนกลุ่มตัวอย่างที่มีประวัติเป็นโรคเรื้อรัง ในบ้านโป่ง 
หมู5่ ต.สระยายโสม อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี จ านวน 63 ราย รวบรวมข้อมูล ด้วยแบบสอบถามความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ และแบบบันทึกข้อมูลด้านประชากร ระดับความดันโลหิต และระดับน้ าตาลในกระแสเลือด
วิเคราะห์ข้อมูลด้านประชากรด้วยการแจกแจงความถี่  และอัตราร้อยละ วิเคราะห์ระดับความพึงพอใจหลังเข้าร่วม
โครงการด้วยการแจกแจงความถี่และคะแนนเฉลี่ย  และ เปรียบเทียบระดับความดันโลหิต และระดับน้ าตาลใน
กระแสเลือดของผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการ โดยใช้ทางสถิติ Paired sample t-test   

ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาจ านวน 63 คน เป็นผู้สูงอายุ อายุ 60 ปี ขึ้นไป ร้อยละ 98.3 
เพศชาย ร้อยละ 31.7 เพศหญิง ร้อยละ 68.3 ส่วน มีการศึกษาระดับประถมศึกษา ร้อยละ 95.24 มีประวัติเป็น
โรคเบาหวาน ร้อยละ 23.81  เป็นโรคความดันโลหิตสูง ร้อยละ12.70 และเป็นทั้งโรคเบาหวานและความดันโลหิต
คิดเป็นร้อยละ 63.49 มีค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมจากการประเมินผลส่วนใหญ่อยู่ในระดับ
มาก  ได้ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.13    เปรียบเทียบระดับความดันโลหิตก่อนและหลังทดลอง พบว่า ค่าความดันโลหิต
เฉลี่ยและ ค่าระดับน้ าตาลในกระแสเลือดเฉลี่ยหลังการท าสมาธิบ าบัด ลดลง อย่างมนีัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .001  
(p >0.000)  

 หลักของสมาธิ คือการท าจิตใจให้สงบอันจะส่งผลให้การท างานของร่างกายเป็นไปตามปกติ การฝึกสมาธิ
แบบผ่อนคลายช่วยลดความดันโลหิตลงได้ และการฝึกสมาธิช่วยลดระดับน้ าตาลในเลือดได้ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง สิ่ง
ส าคัญของสมาธิก็คือ การใช้สมาธิเพ่ือฝึกใจให้มีพลังและอ านาจ สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ จึงเป็นวิธีที่น่าจะ
เหมาะสมและง่ายที่สุด ส าหรับกลุ่มเป้าหมาย เทคนิค SKT ได้ถูกน าไปใช้ในกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ได้แก่ โรคความดัน
โลหิตสูง โรคเบาหวานโรคมะเร็ง ผู้ติดเชื้อ เอชไอวี ผู้มีกลุ่มอาการต่างๆเช่น ปวด นอนไม่หลับ รวมทั้งผู้ที่มีสุขภาพดี
ทุกเพศ ทุกกลุ่มอายุ มีแนวโน้มที่จะให้ผลดีต่อผู้ปฏิบัติทุกกลุ่ม 
ค าส าคัญ  : สมาธิบ าบัด SKT, โปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

 
Abstract 
This research Quasi experimental to study the effects of the program, which consisted of 
Meditation SKT, health belief model and the theory of Participatory. 63 voluntarily 
participants sample with  chronic disease , in Ban- poong , M00 5,Tumbon 
Sayaioom,Amphuer Uthong,Suphanburi province. Data collection were  satisfied 
participants questionnaire and recording  form: demographic data, 
blood pressure and blood sugar levels. The frequency distribution and mean were used to 
analyze the data. Using statistical Paired sample t.test. To comparison of blood pressure 
level and blood sugar levels. before and after participating Meditation SKT Program  
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The results showed that the subjects in the study are seniors age 60 and above rate 
of 98.3 percent, male, 31.7 percent, female, 68.3 percent of the elementary percentage 
95.24, with a history of diabetes of percentage 23.81 is a disease. Hypertension of 
percentage 12.70, and is both diabetes and hypertension, as a percentage of 63.49, with an 
average of satisfaction in participating in the evaluation of the level = 4.13 compared to 
the blood pressure scores and blood sugar showed that the average blood pressure.lavel 
and the average blood sugar levels after healing Meditation SKT Programe significantly 
reduced level of statistical significance. 001. (P> 0.000) 
 
Principles of meditation is to calm the mind and as a result, the normal functioning of the 
body. Meditation lowers blood pressure by relaxing and meditation can reduce blood sugar 
levels in a certain period of time. What is the importance of meditation Using meditation to 
train mind to the power and authority. Can be utilized It is the easiest and probably 
appropriate for the target audience SKT techniques have been used in patients with 
chronic disease such. Disease, hypertension, diabetes, cancer , HIV syndrome such as pain , 
insomnia, including those that are healthy for all age groups, which was fornd to be more 
likely to provide benefits to the practice group 
. 
Key word : สมาธิบ าบัด SKT 
 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

ปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว และรุนแรงในสังคมโลก มีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยมนุษย์
โดยตรง ทั้งทางด้านสุขภาพและจิตใจ ผลจากการศึกษาพบว่า กลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนอย่าง
ต่อเนื่อง เป็นภัยเงียบที่ส่งผลกระทบท าให้เกิดความพิการและตายก่อนวัยอันควร สาเหตุนั้นมาจากความเครียด 
สาเหตุหนึ่งที่ส่งผลให้ประชาชนป่วยเพิ่มมากข้ึน ความเครียดน าไปสู่ปัญหาอ่ืนๆ โดยเฉพาะการมีพฤติกรรมสุขภาพท่ี
ไม่เหมาะสม เช่น บริโภคอาหารหวาน มัน เค็ม  ขาดการออกก าลังกาย ภาวะน้ าหนักเกินและอ้วน สูบบุหรี่ ดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ใช้สารเสพติด สถานการณ์ของโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่ส าคัญในประเทศไทย มีอุบัติการณ์เพ่ิม
สูงขึ้น 205.45 ในปี พ.ศ.2550 เพ่ิมเป็น  227.10 ในปี พ.ศ 2552  โรคความดันโลหิตสูง มีอัตราเพ่ิมขึ้นจาก 778.12 
ต่อแสนประชากร ในปี พ.ศ.2550 เพ่ิมเป็น 1230.16 โรคเบาหวาน มีอัตราเพ่ิมข้ึนจาก 650.43  ต่อประชากรในปี 
พ.ศ.2550  เพ่ิมเป็น 879.58 ในปี พ.ศ 2552  (ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข) 

โรคความดันโลหิตสูง และโรคเบาหวานเป็นปัญหาสาธารณสุขเนื่องจากเป็นโรคเรื้อรังที่รักษาไม่หายขาด มี
ภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงและมีแนวโน้มจ านวนผู้ป่วยมากขึ้น ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงหากไม่ได้รับการรักษามี
โอกาสเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจตีบมากกว่าคนปกติเพ่ิมขึ้น  3  เท่าเกิดโรคหัวใจวายเพิ่มข้ึน  6  เท่าและเกิดโรค
อัมพาตได้มากกว่าคนปกติเพ่ิมข้ึนถึง  7  เท่าขณะเดียวกันมีโอกาสเสียชีวิตจากหัวใจวายและเส้นเลือดในสมองอุดตัน
หรือแตกร้อยละ  20-30  และเสียชีวิตจากไตวายเรื้อรังร้อยละ  5-10  แต่ในทางตรงข้าม ผลการศึกษาทางการ 
แพทย์ระบุว่าหากสามารถควบคุมความดันโลหิตให้อยู่ในระดับเป้าหมายหรือต่ ากว่า 140/90 มิลลิเมตรปรอทจะ
สามารถช่วยลดโอกาสการเกิดอัมพฤกษ์อัมพาตลงได้ร้อยละ  35-40  ลดการเกิดโรคหัวใจล้มเหลวได้มากกว่าร้อยละ  
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50  และลดการเกิดกล้ามเนื้อหัวใจตายได้ร้อยละ  20-25  นอกจากนี้ยังเป็นโรคซึ่งท าให้ประเทศต้องสูญเสีย
ค่าใช้จ่ายอย่างมหาศาลในการดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เริ่มพบว่าเป็นโรค
จนกระท่ังผู้ป่วยเสียชีวิต ผู้ป่วยที่เป็นความดันโลหิตสูงแล้วมักจะเกิดภาวะแทรกซ้อนตามมาที่  ส าคัญได้แก่โรคหัวใจ
อัมพาตไตวายได้จึงนับว่าเป็นโรคที่เป็นปัญหาสาธารณสุขที่ส าคัญ 

จากผลการส ารวจการป่วยเป็นโรคเรื้อรังของประชาชน ในอ าเภออู่ทอง ของประชากรที่มีอายุ  35  ปีขึ้นไป  
ทั้งชายและหญิงจ านวน  772 คน  พบผู้ป่วยโรคเรื้อรังจ านวน  165 คน  ในจ านวนนี้ มีผู้ป่วยเป็นโรคความดันโลหิต
สูง  65  คนคิดเป็นร้อยละ  38.46 และโรคเบาหวาน สูง  38  คนคิดเป็นร้อยละ  22.49 แม้ว่าจะเป็นโรคเรื้อรังที่ไม่
สามารถรักษาให้หายขาดได้   แต่สามารถดูแลและป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนได้ เพราะผู้ป่วยส่วนใหญ่ที่
เจ็บป่วยในระยะเวลายาวนานท าให้ผู้ป่วยขาดความตระหนักในการดูแลตนเอง   และไม่เห็นถึงความส าคัญของการ
ดูแลตนเอง   จึงส่งผลให้เกิดปัญหาและภาวะแทรกซ้อนเพ่ิมมากขึ้น   จากสถานการณ์ดังกล่าวคณะผู้วิจัยได้เล็งเห็น
ความส าคัญและมีความสนใจในการจัดท าโปรเเกรมช่วยลดอัตราเสี่ยง และความรุนแรงของโรคเบาหวาน-ความดัน
โลหิตสูง  

สมาธิบ าบัดเป็นตัวช่วย ที่ส าคัญอย่างหนึ่ง สมาธิบ าบัดเป็นความรู้ของวงการแพทย์ในซีกโลก 
ตะวันตก สนใจด้านการฝึกจิต และการน าฝึกสมาธิไปใช้รักษาโรคต่างๆ ซึ่งได้ผลดีมาก โดยหลักของสมาธิ คือ การท า
จิตใจให้สงบ อันจะส่งผลให้การท างานของร่างกายกลับสู่ภาวะสมดุล กลับสู่ภาวะปกติการฝึกสมาธิแบบผ่อนคลาย
ช่วยลดความดันโลหิตลงได้ และการฝึกสมาธิช่วยลดระดับน้ าตาลในเลือดได้ในช่วงระยะเวลาหนึ่งและสิ่งส าคัญของ
สมาธิก็คือ การฝึกใจให้มีพลังและอ านาจ สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้  ในวงการแพทย์ จิตแพทย์ นิยมใช้เป็นยา
รักษาโรคที่เกิดจากความเครียด ความกังวลไม่เกี่ยวกับโรคที่มีเชื้อโรคโดยตรง แต่สามารถรักษาใจที่เป็นทุกข์  ที่
เกิดข้ึนเนื่องจากมีภาวะเจ็บป่วยเรื้อรังได้ วิธีการฝึกสมาธิบ าบัดมีหลายวิธี เช่น การนั่งภาวนา การเดินจงกรม การใช้
พลังภายในร่างกาย การใช้พลังภายนอก การอธิฐานจิต การแผ่เมตตา และการอธิฐานต่อพระเจ้าในศาสนาคริสต์ซึ่ง
ท ากันอย่างจิงจัง ซึ่งการฝึกสมาธิเหล่านี้เป็นการเปลี่ยนคลื่นความถี่ที่หยาบไปสู่ความถี่ที่ละเอียด เมื่อกายสงบ ใจกับ
กายก็จะแยกกัน เมื่อสามารถรู้จักใจได้ ก็สามารถให้ใจท าอะไรได้ ตามต้องการเท่าที่พลังของใจจะท าได้ ก่อนถึงขั้น
นั้นใจต้องสงบเสียก่อน ผู้ฝึกต้องมีความอดทน มีศรัทธาและมีสมาธิสม่ าเสมอ ในการฝึกก็ต้องบรรลุสิ่งที่ต้องการได้  
(สมพร กันทรดุษฎี เตรียมชัยศรี 2522)  อ าเภออู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี การส่งเสริมให้คนในชุมชนมีพฤติกรรม
บริโภคอาหารให้ถูกต้องตามหลักโภชนาการ   อีกทั้งยังเป็นการป้องกันและหลีกเลี่ยงโรคเรื้อรังต่างๆ ช่วยลดอัตรา
เสี่ยงที่จะเกิด  ควบคุมและป้องกันภาวะแทรกซ้อน  เพ่ือให้คนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ด้วยการให้ความรู้ และ
ส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการประกอบอาหารส าหรับการบริโภคอาหารลด หวาน มัน เค็ม ร่วมกับ การ
เสริมแรงอย่างสม่ าเสมอ  มีกระบวนการเสริมแรงด้วยกิจกรรมกลุ่มให้กลุ่มตัวอย่างเกิดความตระหนักรู้ด้วยตนเอง  
 จาการทบทวนวรรณกรรมการศึกษาที่เก่ียวกับการปฏิบัติสมาธิทั้งในประเทศ และต่างประเทศ พบว่า การ
ท าสมาธิ SKT เป็นวิธีหนึ่งที่ให้ผลดีจาการศึกษาเก่ียวกับสมาธิบ าบัด SKT พบว่าการท าสมาธิบ าบัดเป็นการ
ปฏิบัติการออกก าลังประสาทสัมผัสที่พัฒนา (สมพร กันทรดุษฎี เตรียมชัยศรี,2522) โดยเทคนิค SKT  เป็นการ
ผสมผสาน กับความรู้สึกและต้องสัมพันธ์กับการหายใจเป็นธรรมชาติ ส่วนการปฏิบัติสมาธิออกก าลังประสาทสัมผัส
ทุกเทคนิคใช้หลักการเดียวกัน การหายใจใช้เทคนิคแบบเดียวกัน คือ หายใจเข้ากลั้นหายใจ และหายใจออกโดยทุก
เทคนิคใช้เวลาในการปฏิบัติครั้งละ 30 นาที วันละ 2 ครั้ง จะช่วยเหนี่ยวน าผู้ปฏิบัติให้เข้าสู่สมาธิและอยู่ในสมาธิได้
อย่างต่อเนื่อง ทั้งยังลดความเสี่ยงต่อการได้รับบาดเจ็บจากการเคลื่อนไหวและการเกิดอุบัติเหตุแก่ผู้สนใจ ผู้ป่วยโรค
เรื้อรังปฏิบัติสมาธิตั้งแต่เทคนิค SKT จึงน่าจะเป็นวิธีที่เหมาะสมและง่ายที่สุดส าหรับกลุ่มเป้าหมาย เทคนิค SKT ได้
ถูกน าไปใช้ในโรคเรื้อรัง ได้แก่ โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคมะเร็ง ผู้ติดเชื้อ HIV และผู้ที่มีกลุ่มอาการ
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ต่างๆ เช่น ปอดเรื้อรัง หรือนอนไม่หลับ เป็นต้น รวมทั้งผู้ที่มีสุขภาพดีทุกเพศ ทุกกลุ่มอายุ ซึ่งพบว่ามีแนวโน้มที่จะให้
ผลดีต่อผู้ปฏิบัติทุกกลุ่ม (อ้างตาม สมพร กันทรดุษฎี เตรียมชัยศรี,2552)  
 ในการศึกษานี้ผู้วิจัยตระหนักและเห็นความส าคัญของสมาธิบ าบัด โดยน าความรู้และวิธีการท าสมาธิด้วย
การจัดท าโปรแกรมใหค้วามรู้เกี่ยวกับสมาธิ ส าหรับบ าบัดผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ในสถานบริการสุขภาพ และศึกษาเรื่องผล
ของการใช้โปรแกรมสมาธิบ าบัด ในกลุ่มประชากร ต าบลสระยายโสม เพ่ือน าไปใช้ปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพสูงสุดในการบริการทางสุขภาพอนามัยต่อไป 

ค าถามหลักการวิจัย 
 การท าสมาธิด้วยเทคนิค SKT สามารถบ าบัดโรคเรื้อรังได้จริงหรือไม่ 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพ ของโปรแกรมสมาธิบ าบัดที่ผู้วิจัยสร้าง จากการประยุกต์ SKT ส าหรับผู้ป่วย

โรคเบาหวาน และโรคความดันโลหิตสูง ดังนี้ 
1. เพ่ือศึกษาผลการใช้โปรแกรมสมาธิบ าบัดSKT ต่อระดับความดันโลหิตและระดับน้ าตาลในกระแสเลือด 
2. เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตและโรคเบาหวานที่เข้าร่วมโปรแกรมสมาธิ

บ าบัดSKT   
 
สมมุติฐานการวิจัย 

 ผลของการใช้โปรแกรมสมาธิบ าบัด SKT กลุ่มตัวอย่างท่ีมีภาวะความดันโลหิตและระดับน้ าตาลใน
กระแสเลือดลดลงหลังเข้าร่วมโครงการ 
1. ระดับความดันโลหิตของกลุ่มผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่เข้าร่วมโครงการสมาธิบ าบัด ลดลงอย่าง

มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ p < 0.01 
2. ระดับน้ าตาลในกระแสเลือดของกลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวานที่เข้าร่วมโครงการสมาธิบ าบัด ลดลงอย่าง

มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ p < 0.01 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ขอบเขตการวิจัย 

ผลการใช้โปรแกรมสมาธิ
บ าบัด SKT 

ตัวแปรต้น 
- เพศ 

- อาย ุ

- การศกึษา 

 

    ความพงึพอใจ 

โปรแกรมให้ความรู้ในการท า

สมาธิบ าบัดSKT 

1.จดักิจกรรมวดัระดบัคา่ความดนั
โลหิตและระดบัน า้ตาลในกระแส
เลอืดก่อนเข้าร่วมโครงการ 
-บรรยายให้ความรู้ 
-ดวูีดีโอ 

2.แนะน าและสาธิตการท าสมาธิ
บ าบดั SKT ทา่1-7 

3.วดัระดบัคา่ความดนัโลหิตและ
ระดบัน า้ตาลในกระแสเลอืดหลงั
การท าสมาธิบ าบดั 

4.ประเมินคะแนนความพงึพอใจ 
 

ระดบัคา่ความ        

ดนัโลหิต 

ระดบัคา่น า้ตาล

ในกระแสเลอืด 

- โรคประจ าตวั 
โรคความดนัโลหิต 

โรคเบาหวาน 
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ประโยชน์ที่ได้รับ 
1. การน าความรู้และเทคนิคการท าสมาธิไปใช้ในชีวิตประจ าวันเพื่อผ่อนคลายความเครียด 
2. สามารถน าไปใช้ประกอบการก าหนด นโยบายการส่งเสริมภาวะสุขภาพของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ประจ าต าบล และสาธารณสุขอ าเภอ 
3. น าไปใช้ในการปรับปรุงเนื้อหาสาระ ส าหรับการเรียนการสอนในหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ให้ทันสมัย 

 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้ เป็นวิจัยกึ่งทดลองแบบกลุ่มตัวอย่างกลุ่มเดียว วัดก่อน-หลังการทดลอง (one group 
pretest-posttest) เพ่ือศึกษาผลของการทดลองใช้โปรแกรมสมาธิบ าบัด โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ประชากร กลุ่มตัวอย่าง และการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

1. ประชากรในการวิจัยครั้งนี้  คือ   -  ผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ใน บ้านโป่ง หมู่ 5 
ต.สระยายโสม อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี จ านวน  180 ครัวเรือน   ที่มอีายุ  60 ปีขึ้นไป   

2. กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ในบ้านโป่งหมู่ 5ต.สระยายโสม  
อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรีมีอายุ  60 ปีขึ้นไป  จ านวน  60 ครัวเรือน   ได้จากการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเป็นระบบ 
(Systematic   sapling โดยน ารายชื่อของทุกหน่วยประชากรมาเรียงเป็นระบบ   แบ่งการสุ่มจะแบ่งประชากร
ออกเป็นช่วงๆ คุณสมบัติของกลุ่มตัวอย่างก าหนดไว้ดังนี้ 1.มีอายุระหว่าง  35 -  60 ปี   2. มีประวัติเป็น
โรคเบาหวาน และ หรือ โรคความดันโลหิตสูง 3.เป็นบุคคลที่อ่านออกเขียนได้ 4.สมัครใจเข้าร่ามโครงการ อยู่ครบ
เวลาที่เก็บข้อมูล  4  สัปดาห์   5. ถ้าต้องการออกจากกลุ่มวิจัย   คัดออกโดยกลุ่มตัวอย่างสามารถลาออกจาก
โครงการได้เม่ือใดที่ต้องการ 

เครื่องมือในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ประกอบด้วยเครื่องมือที่ใช้ในการทดลองและเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล 

1.1 เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง คือ โปรแกรมสมาธิบ าบัดSKT ในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เพ่ือ  
ส่งเสริมสุขภาพ ที่คณะผู้วิจัยสร้างข้ึนโดยประยุกต์ทฤษฏีแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพของเพนเดอร์ และ ทฤษฏี
การให้ความรู้แบบมีส่วนร่วม เน้นที่การปรับเปลี่ยนวิถีวีชีวิต   

ขั้นด าเนินการจัดกิจกรรมในโปรแกรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 
   ขั้นด าเนินการจัดกิจกรรมในโปรแกรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมโดยน าแนวคิดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม  โดยราย
ระเอียดของกิจกรรม3  ครั้ง   ดังนี้ 
      กิจกรรมที่1  การจัดประสบการณ์  โดยจัดให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์เก่ียวกับการฝึก
ปฏิบัติการนั่งสมาธิ  ประโยชน์ของการนั่งสมาธิบ าบัด  ของครอบครัวในละแวกบ้านเดียวกัน ณ หมู่5 บ้านโป่ง  
ต าบลสระยายโสม  อ าเภออู่ทอง   จังหวัดสุพรรณบุรี  ร่วมแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเข้าร่วม
กิจกรรมการนั่งสมาธิ 
     กิจกรรมที่2 การสะท้อนความคิดและอภิปราย โดยให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการสะท้อนความคิดและ
อภิปรายรวมทั้งผู้วิจัยมีการให้ความรู้ ประโยชน์ของการนั่งสมาธิ แบบ SKT โดยมีการบรรยาย มีท่าประกอบการ
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บรรยาย และพร้อมทั้งสาธิตการนั่งสมาธิแบบ SKTและจัดให้มีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างจากประชากรที่เข้าร่วมมาท าการ
ทดสอบความรู้ก่อนและหลังในการเข้าร่วมกิจกรรม 

 กิจกรรมที่3 การสร้างความคิดรวบยอด และการประยุกต์แนวคิด เป็นการติดตามผลหลังเข้าร่วมในกลุ่ม
ครอบครัวที่เข้าร่วมโครงการสมาธิบ าบัดด้วย SKT   โดยวิธกีารสอบถามและการสาธิตย้อนกลับให้ดูหลังการด าเนิน
โครงการ 2 สัปดาห์และประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการมอบของที่ระลึกให้กับผู้น าชุมชน ที่ให้ความ
ร่วมมือในการท าโครงการ 
การสร้างความคิดรวมยอดและการประยุกต์แนวคิด เป็นการติดตามหลังการเข้าร่วมในกลุ่มที่เข้าร่วมโครงการ 
1. ประชุมชี้แจงและวางแผนการด าเนินงาน 
2. จัดเตรียมเอกสารและวัสดุอุปกรณ์ 
3. ประสานอาสาสมัครหมู่บ้านและผู้ป่วยโรคเรื้อรังเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง  
4. ขออนุญาตใช้สถานที่ 
5. วีดีโอท่าประกอบการท าสมาธิบ าบัดด้วย SKT 

สาระสร้างเสริมสุขภาพด้วยสมาธิบ าบัดแบบ SKT 1-7 ที่มีรูปแบบการฝึกสมาธิ 7 ท่า คือ 
1.   ท่าที่ 1 (SKT 1)   นั่งผ่อนคลายประสานกายประสานจิต  

เป็นการนั่งหรือนอนปฏิบัติสมาธิ ด้วยการหายใจ  ในท่านั่ง ให้หงายฝ่ามือทั้งสองข้างวาง 
บนหัวเข่า ในท่านอน ให้วางแขนหงายมือไว้ข้างตัว หรือคว่ าฝ่ามือไว้ที่หน้าท้อง ค่อยๆหลับตาลงช้าๆ สูดลมหายใจ
เข้าทางจมูกลึกๆ ช้าๆ นับ 1-5 กลั้นหายใจนับ 1-3 ช้าๆ แล้วเป่าลมหายใจออกทางปากช้าๆ พร้อมกับนับ 1-5 อีก
ครั้ง ถือว่าครบ 1 รอบ ท าซ้ าแบบนี้ทั้งหมด 30-40 รอบ แล้วค่อยลืมตาข้ึนช้าๆ ให้ปฏิบัติวันละ 3 รอบ ก่อนหรือหลัง
อาหาร 30 นาท ี 

2.  ท่าที ่2 (SKT 2) ยืนผ่อนคลาย ประสานกาย ประสานจิต  
 ยืนตรงในท่าท่ีสบาย วางฝ่ามือทาบที่หน้าอก โดยวางมือซ้ายทาบบนมือขวา ค่อยๆหลับตาลงช้าๆ 

สูดลมหายใจเข้าทางจมูก ลึกๆช้าๆ นับ 1-5 กลั้นหายใจนับ 1-3 ช้าๆ แล้วเป่าลม หายใจออกทางปากช้าๆ พร้อมกับ
นับ 1-5 อีกครั้ง ถือว่าครบ 1 รอบ ท าซ้ าแบบนี้ทั้งหมด 120-150 รอบ แล้วค่อยลืมตาขึ้นช้าๆ ปฏิบัติวันละ 3 รอบ 
วิธีนี้เป็นการเพิ่มระยะเวลาการท าสมาธิให้นานขึ้นกว่าท่าที่ 1 

3. ท่าที่ 3 (SKT 3)    นั่งยึดเหยียดผ่อนคลาย ประสานกาย ประสานจิต 
นั่งบนพื้นราบในท่าท่ีสบาย เหยียดขา เข่าตึง หลังตรง เท้าชิด คว่ าฝ่ามือบนต้นขาทั้ง 2 ข้าง ค่อยๆ

หลับตาลงช้าๆ สูดลมหายใจเข้าทางจมูกลึกๆ ช้าๆ นับ 1-5 กลั้นหายใจนับ 1-3 ช้าๆ แล้วเป่าลมหายใจออกทางปาก
ช้าๆ นับ 1-5 อีกครั้ง ท าแบบนี้ 3 รอบ (ดังรูปที่ 1) หายใจเข้าลึกๆช้าๆ พร้อมกับค่อยๆโน้มตัวไปข้างหน้า แขนตึง 
ผลักฝ่ามือทั้งสองข้าง ไปด้านหน้าจนปลายมือจรดนิ้วเท้า หยุดหายใจชั่วครู่ (ดังรูปที่ 2) หายใจออกช้าๆ พร้อมกับ
ค่อยๆดึงตัวและแขน เอนไปข้างหลังให้ได้มากท่ีสุด ค้างไว้ สักครู่ (ดังรูปที่ 3) นับเป็น 1 รอบ ท าซ้ ากัน 30 รอบ แล้ว
ค่อยๆลืมตาขึ้น    

 
4. ท่าที่ 4 (SKT 4) ก้าวย่างอย่างไทย เยียวยากาย ประสานจิต 

   ยืนตรงในท่าท่ีสบาย ลืมตา แบมือทั้งสองข้างวางไขว้หลัง หรือวางทาบท่ีหน้าท้อง สูดลมหายใจเข้า
ทางจมูกลึกๆ นับ 1-5 กลั้นหายใจนับ 1-3 ช้าๆ แล้วเป่าลมหายใจออกทางปากช้าๆ พร้อมกับนับ 1-5 อีกครั้ง ถือว่า
ครบ 1 รอบ ท าซ้ าแบบนี้ทั้งหมด 5 รอบ ยืนตัวตรง มองต่ าไปข้างหน้า หายใจเข้าช้าๆ พร้อมกับค่อยๆ ยกเท้าขวาสูง
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จากพ้ืน เล็กน้อย หายใจออกช้าๆ พร้อมกับค่อยๆก้าวเท้าขวาไปข้างหน้า จรดปลายเท้าแตะพ้ืน ตามด้วยส้นเท้าวาง
ลงบนพ้ืน นับเป็น 1 รอบ เดินไปข้างหน้า 20 รอบ หยุดเดินรอบท่ี 20 วางเท้าซ้ายชิดเท้าขวาในช่วงที่หายใจออก ยืน
ตรง ตามองพ้ืน หมุนขวา โดยหายใจเข้า วางปลายเท้าขวาลง หายใจเข้าพร้อมกับยกเท้าซ้ายลอยจากพ้ืนเล็กน้อย 
หายใจออกพร้อมวางเท้าซ้ายชิดเท้าขวา แล้วค่อยๆหมุนขวา โดยขยับเท้าให้เอียง 60 องศา และ 90 องศา ในท่ายืน
ตรง ท าซ้ าเดมิโดยเดินไป-กลับ 2 เที่ยว ใช้เวลาประมาณ 45 นาที ถึง 1 ชั่วโมง ช่วยเพิ่มภูมิต้านทานกับโรคเรื้อรังทุก
ประเภท 

5. ท่าที่ 5 (SKT 5) ยึดเหยียดอย่างไทย เยียวยาประสานจิต  
  เริ่มจากยืนตรงในท่าท่ีสบาย เข่าตึง ค่อยๆ หลับตาลงช้าๆ สูดลมหายใจเข้าทางจมูก 

ลึกๆ ช้าๆ นับ 1-5 กลั้นหายใจนับ 1-3 ช้าๆ แล้วเป่าลมหายใจออกทางปากช้าๆ นับ 1-5 อีกครั้ง ท าแบบนี้ 5 รอบ 
ค่อยๆ ยกมือทั้งสองข้างขึ้นเหนือศีรษะฝ่ามือประกบกัน แขนตึงแนบใบหู หายใจเข้าออก 1 ครั้ง (ดังรูปที่ 1) แล้ว 
ค่อยๆก้มตัวลง โดยมี ศีรษะ ตัว และแขน ก้มลงพร้อมๆกัน ช้าๆ นับเป็นจังหวะที่ 2 (ดังรูปที่ 2) ค่อยๆหายใจ และ
ก้มตัวลงเป็นจังหวะช้าๆ ไปเรื่อยๆ จนถึงจังหวะที่ 30 ปลายนิ้วกลางจรดพื้นพอดี      (ดังรูปที่ 3) 
จากนั้นหายใจเข้าและออก 1 ครั้ง แล้วค่อยๆ ยกตัวขึ้น ศีรษะตั้งตรง นับจังหวะเหมือนตอนก้มลง โดยในจังหวะที่ 
30 ให้เข่าตงึ แขนตึง กลับมาอยู่ในท่าเดิมดังรูปที่ 1 

6. ท่าที ่6 (SKT 6) เทคนิคการฝึกสมาธิการเยียวยาไทยจินตภาพ 
 นอนบนพ้ืนเรียบ แขนสองข้างวางแนบล าตัว ค่อยๆหลับตาลงช้าๆ สูดลมหายใจเข้า 

ทางจมูกลึกๆ ช้าๆ นับ 1-5 กลั้นหายใจนับ 1-3 ช้าๆ แล้วเป่าลมหายใจออกทางปากช้าๆ นับ 1-5  อีกครั้ง ท าแบบนี้ 
3 รอบ แล้วให้ท่องในใจว่า “ศีรษะเราเริ่ม ผ่อนคลาย ผ่อนคลาย ผ่อนคลาย ผ่อนคลาย ผ่อนคลายลงไป
เรื่อยๆ”  พร้อมกับก าหนดความรู้สึกไปที่อวัยวะที่เราจดจ่อ ไล่จากศีรษะ หน้าผาก ขมับ หนังตา แก้ม คาง  
ริมฝีปาก คอ ไหล่ ต้นแขน แขน มือ หน้าอก หลัง หน้าท้อง ก้น ต้นขา เข่า น่อง เท้า และตัวเราทั้งตัว โดยเมื่อครบ
ทั้งตัวแล้ว ให้ท่องว่า “มือเราเริ่มหนักขึ้น หนักขึ้น หนักข้ึน หนักขึ้นไป เรื่อยๆ” ไล่ลงไปจนถึงเท้า เมื่อท าครบแล้วให้
หายใจเข้า กลั้นใจ และหายใจออกเหมือนตอนเริ่มต้นอีก 3 รอบ เทคนิคนี้เหมาะส าหรับ ผู้ป่วยมะเร็ง ผู้ติดเชื้อเอชไอ
วี อัมพาต และผู้ที่มีปัญหาระบบการไหลเวียนโลหิต 

7. ท่าที่ 7 (SKT 7)  เทคนิคสมาธิเคลื่อนไหวไทยชี่กง 
ยืนตัวตรง แยกเท้าทั้งสองข้างพอประมาณ ค่อยๆหลับตาลงช้าๆ สูดลมหายใจเข้า 

ทางจมูกลึกๆ ช้าๆ นับ 1-5 กลั้นหายใจนับ 1-3 ช้าๆ แล้วเป่าลมหายใจออกทางปากช้าๆ นับ 1-5 อีกครั้ง ท าแบบนี้ 
5 รอบ ค่อยๆยกมือ แขน ข้อศอกทั้งสองข้างอยู่ระดับเอว หันฝ่ามือทั้งสองข้างเข้าหากัน ขยับฝ่ามือเข้าหากันช้าๆ 
นับ 1-3 และขยับมือออกช้าๆ นับ 1-3 (ดังรูปที่ 1-2) ท าท้ังหมด 36-40 รอบ แล้วยืนอยู่ในท่าเดิม         หายใจเข้า
ลึกๆ นับ 1-5 ค่อยๆยกมือขึ้นเหนือศีรษะคล้ายกับก าลังประคองหรืออุ้มแจกันใบใหญ่ แล้วค่อยๆยกมือลงในท่า
ประคองแจกันเช่นกัน นับเป็น 1 รอบ (ดังรูปที่ 3-4) ท าท้ังหมด 36-40 รอบ แล้วยืนอยู่ในท่าเดิม   
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2. เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล คือ  
2.1 เครื่องวัดความดันโลหิต (BP)   

ก าหนดคะแนนระดับความดันโลหิต เป็นดังนี้ 
ระดับความดันโลหิต  ระดับคะแนน  ความหมาย 

น้อยกว่า 110 / 90 mmhg   1  ค่าปกติ 
110 – 140 / 90 – 110 mmhg   2  สูงกว่าปกติเล็กน้อย 

 สูงกว่า  140 / 110  mmhg    3  สูงกว่าปกติมาก 
2.2 เครื่องวัดระดับน้ าตาลในกระแสเลือด  

ก าหนดคะแนนระดับน้ าตาลในเลือด เป็นดังนี้ 
ระดับระดับน้ าตาลในเลือด ระดับคะแนน  ความหมาย 

น้อยกว่า 120 mg%    1  ค่าปกติ 
120 – 200 mg%    2  สูงกว่าปกติเล็กน้อย 

 สูงกว่า  200 mg%     3  สูงกว่าปกติมาก 
2.3 แบบบันทึกผลการใช้โปรแกรมสมาธิบ าบัดSKT ในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ประกอบด้วยข้อมูล

ด้านประชากร ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา โรคประจ าตัว ระดับความดันโลหิต  ระดับน้ าตาลในเลือด  
2.4 แบบประเมินวัดความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรมเป็นข้อค าถามเลือกตอบ 

 5 ตัวเลือก ก าหนดคะแนน ดังนี้ 
5 คะแนน ถ้าเลือกตอบมากที่สุด  4  คะแนนถ้าเลือกตอบมาก 
3 คะแนน ถ้าเลือกตอบ ปานกลาง  2 คะแนน ถ้าเลือกตอบน้อย  
1 คะแนน ถ้าเลือกตอบน้อยที่สุด 

การแปลความหมายระดับความพึงพอใจ แบ่งออกเป็น 5 ระดับ ดังนี้ 
ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 4.25 - 5   หมายถึง  มีความพึงพอใจระดับมากท่ีสุด 
ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 3.25 – 4.24  หมายถึง  มีความพึงพอใจระดับมาก 
ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 2.25 – 3.24  หมายถึง  มีความพึงพอใจระดับปานกลาง 
ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 1.25 – 2.24 หมายถึง  มีความพึงพอใจระดับน้อย 
ค่าเฉลี่ยต่ ากว่า 1.25  หมายถึง  มีความพึงพอใจระดับน้อยที่สุด 

 
การหาคุณภาพของเเบบประเมินความพึงพอใจ ตรวจสอบความตรงโดยผู้เชี่ยวชาญ 5 คนวิเคราะห์ความ 
สอดคล้อง มีค่า เท่ากับ 1.00 ความเชื่อมั่นของเครื่องมือ  

ระยะเวลาในการด าเนินการวิจัย 
การศึกษาครั้งนี้ ด าเนินการวิจัยในช่วงเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2556 - กันยายน 2557 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง โดยด าเนินการเป็นขั้นตอนดังนี้ 
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วิธีด าเนินงาน 
1.  ขั้นเตรียมการได้แก่ การเตรียมชุมชน (ผู้น าชุมชน ประชาชน องค์กรที่เกี่ยวข้อง) วางแผนด าเนินงาน

และเสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติจัดท าโครงการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้น าชุมชน อาสาสมัคร
หมู่บ้าน   เตรียมชุมชนจัดเตรียมงบประมาณ อุปกรณ์สื่อสาร สื่อ สถานที่ด าเนินงานและประชาสัมพันธ์ 

2.   ขั้นด าเนินการจัดกิจกรรมตามโปรแกรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมโดยน าแนวคิดการเรียนรู้แบบมีส่วน
ร่วม โดยรายละเอียดของกิจกรรม 3 ตามโปรแกรม 

1. ผู้วิจัยเก็บข้อมูลผู้ป่วย โดยมีขั้นตอนการเก็บข้อมูลดังนี้ 
2. ผู้วิจัยด าเนินการรวบรวมข้อมูลกลุ่มตัวอย่าง ตัวอย่างตามที่ก าหนดไว้ ได้กลุ่มทดลองจ านวน 63 คน 
3. ผู้วิจัยด าเนินการในกลุ่มทดลอง โดยผู้วิจัยพบกลุ่มทดลองทั้งหมด3ครั้ง 

 ครั้งที1่ ผู้วิจัยชี้แจงอธิบายวัตถุประสงค์ การวิจัย และขั้นตอนการวิจัย พิทักษ์สิทธิ์กลุ่มทดลองยินดีเข้าร่วม
การวิจัย นัดฝึกการท าสมาธิบ าบัดด้วยSKTท่า1-7พร้อมทั้งประเมินผลครั้งแรก 
 ครั้งที่ 2ฝึกการท าสมาธิบ าบัดด้วยSKT ท่า1-7  โดยผู้วิจัยเปน็ผู้ท าหน้าที่ฝึกสอนการท าสมาธิโดยนัดพร้อม
กันเป็นกลุ่ม เริ่มต้นให้กลุ่มทดลองดูวีดีทัศน์การท าสมาธิบ าบัดSKTท่า 1-7 และผู้ฝึกสอนทบทวนกระบวนการท า
สมาธิบ าบัด SKTท่า1-7ในแต่ละท่าจนผู้ฝึกสอนมั่นใจว่าสมาชิกสามารถท าได้ถูกต้องทุกกระบวนท่าและท าสมาธิอีก1
รอบท้ัง 7 ท่าอย่างต่อเนื่องโดยมีผู้วิจัยเป็นผู้ร่วมท าสมาธิด้วยใช้ระยะเวลา 3ชั่วโมง และได้มอบวีดีทัศน์กระบวนการ
ท าสมาธิบ าบัดSKTท่า1-7แก่กลุ่มทดลองน าไปทบทวนต่อที่บ้าน 
 ครั้งที3่ นัดท าสมาธิครั้งสุดท้ายเพื่อประเมินผลการท าสมาธิบ าบัด SKT ท่า1-7 ผู้วิจัยได้ตั้งเกณฑ์ประเมินผล
การทดลอง ดังนี้ 

1. การใช้โปรแกรม SKT ช่วยลดความเครียดผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 
2. กลุ่มเป้าหมายมีสุขภาพดีขึ้นและมีความสุขมากขึ้น 
3. กลุม่เป้าหมายสามารถท าสมาธิบ าบัด SKT ได้อย่างถูกต้อง 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้วิจัยท าการประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปSPSS สถิตที่ใช้คือสถิติ

พรรณนา ดังนี้ 
1.  แจกแจง จ านวน ค่าความถ่ีค่าร้อยละของข้อมูลพื้นฐาน 
2.   ค านวณค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจ 

            3. เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของผลการวัดค่าความดันโลหิตก่อนและหลังใช้โปรแกรมสมาธิ
บ าบัดเรื่องโดยใช้สถิติ Paired sample t-test  
           4. เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของผลการวัดค่าระดับน้ าตาลในกระแสเลือดก่อนและหลังใช้
โปรแกรมสมาธิบ าบัดเรื่องโดยใช้สถิติ Paired sample t-test  
 

ผลการวิจัย 
ผลการวิจัยเรื่องผลการใช้โปรแกรมสมาธิบ าบัดSKTในผู้ป่วยเรื้อรังของกลุ่มตัวอย่างประชากร จากนั้นตรวจสอบ

ข้อมูลและท าการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสถิติส าเร็จรูป SPSS ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเป็น 3 ส่วน มีรายละเอียด
ดังนี้ 
 ส่วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างประชากร 
 ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการสมาธิบ าบัด SKT 
 ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบระดับความดันโลหิตก่อนและหลังการเข้าร่วมโครงการสมาธิบ าบัด SKT 
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ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบระดับน้ าตาลในกระแสเลือดก่อนและหลังการเข้าร่วมโครงการสมาธิ        
บ าบัด SKT 

ตารางท่ี1   จ าแนกร้อยละของข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง    
 

ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง จ านวน (คน) ร้อยละ 
เพศ ชาย 19 31.7 
 หญิง 44 68.3 
 อาย ุ   ต่ ากว่า 60 ปี 2 1.7        
         60 ปีขึ้นไป                   61 98.3                    
ระดับการศึกษา 
 ประถมศึกษา 60 95.24 
 มัธยมตอนต้น 3   4.76 
        สูงกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย 0 0 
โรคประจ าตัว 
โรคประจ าตัว  เบาหวาน 

 
15 

 
20.0 

              ความดันโลหิต 8 13.3 
              เบาหวานและความดัน 40 66.7 

จากตารางที่ 1 พบว่า จ านวนร้อยละของกลุ่มศึกษา จ าแนกตามลักษณะข้อมูลทั่วไปพบว่ากลุ่มตัวอย่าง
ในการศึกษาครั้งนี้มีจ านวน 60 คน เพศชาย 19 คน คิดเป็นร้อยละ 31.7 เพศหญิง 41 คน คิดเป็นร้อยละ 68.3ส่วน
ใหญ่อายุ 60 ปี ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 98.3 มีการศึกษาระดับประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 100.0เป็นโรคเบาหวาน
คิดเป็นร้อยละ 20.0เป็นโรคความดันโลหิตคิดเป็นร้อยละ13.3และเป็นทั้งโรคเบาหวานและความดันโลหิตคิดเป็น
ร้อยละ66.7  
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ตารางท่ี2 แสดงการแจกแจงความถี่ ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างหลังการเข้าร่วมโปรแกรมการท า 
    สมาธิบ าบัด 

รายละเอียดความพึงพอใจ มาก
ที่สุด มาก 

ปาน
กลาง น้อย 

น้อย
ที่สุด 

ค่าเฉลี่ย ความหมาย 

1. ความเหมาะสมของระยะเวลาในการอบรม 27 6 18 12 0 3.76 มาก 
2. วิทยากรมีความรอบรู้ในเนื้อหาวิชาที่อบรม 29 4 6 24 0 3.60 มาก 
3. ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ของ
วิทยากร 

25 19 18 0 0 4.10 
มาก 

4. วิทยากรตอบปัญหาได้ชัดเจนและตรง
ประเด็น 

34 17 12 0 0 4.44 
มากที่สุด 

5. ความเหมาะสมของอุปกรณ์ประกอบการ
อบรม 

28 35 0 0 0 4.44 
มากที่สุด 

6. ประโยชน์ต่อการน าไปประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

29 34 0 0 0 4.46 
มากที่สุด 

รวม     4.13 มาก 
ระดับความพึงพอใจ  4.25 - 5 = มากที่สุด, 3.25 – 4.24 = มาก, 2.25 – 3.24 = ปานกลาง 1.25 – 2.24 = น้อย 

จากตารางที่2 ประเมินผลโปรแกรมการท าสมาธิบ าบัด พบว่า ความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการ
โดยรวมมีค่าเฉลี่ย  ในระดับ มาก คือ เท่ากับ 4.13 ความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด ได้แก่ ประโยชน์ต่อการน าไป 
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน วิทยากรตอบปัญหาได้ชัดเจนและตรงประเด็น และ ความเหมาะสมของอุปกรณ์
ประกอบการอบรม คือ เท่ากับ 4.46 , 4.44 และ 4.44 ตามล าดับ ความพึงพอใจในระดับมาก ได้แก่ ความสามารถ
ในการถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร ความเหมาะสมของระยะเวลาในการอบรม และ วิทยากรมีความรอบรู้ใน
เนื้อหาวิชาที่อบรม คือ เท่ากับ 4.10 , 3.76 และ 3.60 ตามล าดับ 
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ตารางท่ี 3 เปรียบเทียบค่าความดันโลหิตเฉลี่ย ค่าระดับน้ าตาลในกระแสเลือดเฉลี่ย ก่อน และ หลังการเข้าร่วม
โครงการสมาธิบ าบัดด้วยสถิติ Paired sample t-test 
 

ช่วงเวลา                ตัวแปร ค่าเฉลี่ย N 
ค่าเบียงเบน
มาตรฐาน 

ความคลาด
เคลื่อน 

ของค่าเฉลี่ย 

 

ก่อนทดลอง ค่าระดับความดันโลหิต 2.76 63 .429 .054  

หลังทดลอง ค่าระดับความดันโลหิต 1.22 63 .419 .053  

ก่อนทดลอง ค่าระดับน้ าตาลในกระแสเลือด 2.02 63 .609 .077  

หลังทดลอง ค่าระดับน้ าตาลในกระแสเลือด 1.78 63 .706 .089  

                                                               ค่าความแตกต่าง  

 
ค่าเฉลี่ย 

ค่าเบียงเบน
มาตรฐาน 

ความคลาด
เคลื่อน 

ของค่าเฉลี่ย 

ค่า 
 t -test 

df p 

ความดันโลหิต 1.54 .84 .11 14.565 62 .000 

                น้ าตาลในกระแสเลือด .24 .43 .05 4.402 62 .000 

 
จากตารางที่ 3 พบว่า ระดับความดันโลหิตเฉลี่ย ระดับน้ าตาลในกระแสเลือดเฉลี่ย ก่อน เข้าร่วมโครงการ

สมาธิบ าบัด มีค่าปกติ คือ เท่ากับ 2.76 และ 2.02 ระดับความดันโลหิตเฉลี่ย ระดับน้ าตาลในกระแสเลือดเฉลี่ย หลัง
เข้าร่วมโครงการสมาธิบ าบัด มีค่าสูงกว่าปกติเล็กน้อย คือ เท่ากับ 1.22 และ 1.78 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่าง 
พบว่า ระดับความดันโลหิต และระดับน้ าตาลในกระแสเลือดเฉลี่ย หลังเข้าร่วมโครงการสมาธิบ าบัด มีค่าเฉลี่ย น้อย
กว่า ระดับความดันโลหิต และระดับน้ าตาลในกระแสเลือดเฉลี่ย ก่อนเข้าร่วมโครงการสมาธิบ าบัด อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ .001 (p < 0.000) แสดงว่า โปรแกรมการท าสมาธิบ าบัดที่สร้างข้ึน มีผลให้ระดับความดันโลหิตเฉลี่ย และ 
ระดับน้ าตาลในกระแสเลือดเฉลี่ยลดลงได้จริ 
 
 

สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 
การวิจัยครั้งนี้  เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi  Experimental Research)เพ่ือศึกษาผลของการใช้

โปรแกรมสมาธิบ าบัด SKT โดยผู้วิจัยน าทฤษฏีแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพของเพนเดอร์ และ ทฤษฏีการให้
ความรู้แบบมีส่วนร่วมมาประยุกต์ใช้ ในการให้ความรู้ แก่ประชาชนกลุ่มตัวอย่างที่มีประวัติเป็นโรคเรื้อรัง ในบ้านโป่ง 
หมู5่ ต.สระยายโสม อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี จ านวน 63 ราย วิเคราะห์ข้อมูลด้านประชากรด้วยการแจกแจงความถี่  
และอัตราร้อยละ วิเคราะห์ระดับความพึงพอใจหลังเข้าร่วมโครงการด้วยการแจกแจงความถี่และคะแนนเฉลี่ย  และ 
เปรียบเทียบระดับความดันโลหิต และระดับน้ าตาลในกระแสเลือดของผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ก่อนและหลังเข้าร่วม
โครงการ โดยใช้ทางสถิติ Paired sample t-test   
การวิจัยครั้งนี้  เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi Experimental Research)  

ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาจ านวน 63 คน เป็นผู้สูงอายุ อายุ 60 ปี ขึ้นไป ร้อยละ 98.3 
เพศชาย ร้อยละ 31.7 เพศหญิง ร้อยละ 68.3 ส่วน มีการศึกษาระดับประถมศึกษา ร้อยละ 95.24 มีประวัติเป็น
โรคเบาหวาน ร้อยละ 23.81  เป็นโรคความดันโลหิตสูง ร้อยละ12.70 และเป็นทั้งโรคเบาหวานและความดันโลหิต
คิดเป็นร้อยละ 63.49 มีค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมจากประเมินผลส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก  
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ได้ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.13    เปรียบเทียบระดับความดันโลหิตก่อนและหลังทดลอง พบว่า ค่าความดันโลหิตเฉลี่ยและ 
ค่าระดับน้ าตาลในกระแสเลือดเฉลี่ยหลังการท าสมาธิบ าบัด ลดลง อย่างมนีัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .001  
(p >0.000)  

 หลักของสมาธิ คือการท าจิตใจให้สงบอันจะส่งผลให้การท างานของร่างกายเป็นไปตามปกติ การฝึกสมาธิ
แบบผ่อนคลายช่วยลดความดันโลหิตลงได้ และการฝึกสมาธิช่วยลดระดับน้ าตาลในเลือดได้ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง สิ่ง
ส าคัญของสมาธิก็คือ การใช้สมาธิเพ่ือฝึกใจให้มีพลังและอ านาจ สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ จึงเป็นวิธีที่น่าจะ
เหมาะสมและง่ายที่สุด ส าหรับกลุ่มเป้าหมาย เทคนิค SKT ได้ถูกน าไปใช้ในกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ได้แก่ โรคความดัน
โลหิตสูง โรคเบาหวานโรคมะเร็ง ผู้ติดเชื้อ เอชไอวี ผู้มีกลุ่มอาการต่างๆเช่น ปวด นอนไม่หลับ รวมทั้งผู้ที่มีสุขภาพดี
ทุกเพศ ทุกกลุ่มอายุ มีแนวโน้มที่จะให้ผลดีต่อผู้ปฏิบัติทุกกลุ่ม 

ในการศึกษาผลการใช้โปรแกรมสมาธิบ าบัด SKTท่า1-7 มีผลต่อการลดระดับความดันโลหิต และระดับ
น้ าตาลในกระแสเลือดของผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ในกลุ่มเป้าหมายจ านวน63 ราย กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจใน
การท าสมาธิบ าบัดSKT 

ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
1. น าเสนอผลการวิจัยให้กับบุคลากรด้านสุขภาพและมีการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับบุคลากร 

ด้านสุขภาพ เพ่ือให้เกิดทักษะในการปฏิบัติสมาธิบ าบัดSKTแก่พยาบาล รวมทั้งฝึกทักษะในการสอนและด าเนินการ
ตามข้ันตอนและให้การสนับสนุนด้านสถานที่และบุคลากรในการสอนการปฏิบัติสมาธิบ าบัดแก่ผู้สูงอายุโรคความดัน
โลหิตสูงและเบาหวานในช่วงระหว่างรอพบแพทย์คลินิกโรคความดันโลหิตสูงและเบาหวาน โดยให้มีการปฏิบัติสมาธิ
บ าบัดSKTร่วมกับการรักษาทางการแพทย์ และสนับสนุนให้มีการคงไว้ซึ่งการปฏิบัติ 
 2.น าผลการวิจัยไปใช้เป็นส่วนหนึ่งของการจัดการเรียนการสอนการพยาบาลผู้สูงอายุโดยบรรจุเป็นเนื้อหา
ในหัวข้อแนวทางการดูแลผู้สูงอายุ ส าหรับนักศึกษาพยาบาลในการก าหนดเป็นเนื้อหาในหลักสูตรการศึกษาของ
นักศึกษาพยาบาล เพ่ือให้เป็นแนวทางในการดูแลผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูง และเบาหวานต่อไป 
 
ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 

1.การศึกษาติดตามความยั่งยืนของการปฏิบัติสมาธิบ าบัด SKT ต่อความดันโลหิตสูง และเบาหวานใน 
ผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูงและเบาหวานอย่างต่อเนื่องในระยะเวลา 6 เดือน เพ่ือดูลักษณะความคงทนในการ
ปฏิบัติสมาธิบ าบัด SKTและการเปลี่ยนแปลงของความดันโลหิตซิสโตลิค และความดันโลหิตไดแอสโตลิค และระดับ
น้ าตาลในเลือด เพ่ือได้ทราบปัจจัยที่เก่ียวข้องและสามารถท่ีจะสร้างให้เกิดพฤติกรรมในการปฏิบัติสมาธิบ าบัดเกิด
เป็นนิสัย 

2.ควรศึกษาผลของการปฏิบัติสมาธิบ าบัด SKTต่อความดันโลหิตสูงในผู้สูงอายุโรคความดันโลหิต            
สูงและเบาหวานในโรงพยาบาลอื่น หรือสถานบริการสุขภาพในท้องถิ่นอ่ืน เพ่ือยืนยันผลของการปฏิบัติสมาธิบ าบัด 
SKT 

3. การศึกษาผลของการปฏิบัติสมาธิบ าบัดต่อความดันโลหิตสูงในผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูงในผู้สูงอายุ
โรคความดันโลหิตสูงในกลุ่มตัวอย่างเป็นเพศชายและกลุ่มตัวอย่างเพศหญิง แล้วน าผลการวิจัยมาเปรียบเทียบกัน 
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