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บทคัดย่อ

การวิจยั นี้ เป็นการวิจยั เชิงบรรยาย มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาการใช้และผลการใช้การดูแลแบบผสมผสาน
รูปแบบต่าง ๆ เพือ่ ควบคุมโรคและจัดการอาการของผูป้ ว่ ยโรคความดันโลหิตสูง กลุม่ ตัวอย่าง คือ ผูป้ ว่ ยโรคความ
ดันโลหิตสูงชนิดไม่ทราบสาเหตุและไม่มีโรคอื่นที่ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ท่มี ารับบริการที่คลินิกโรคความดัน
โลหิตสูงของหน่วยบริการปฐมภูมใิ นจังหวัดสงขลาช่วงเดือนมีนาคม – เมษายน 2552 จำานวน 318 คน คัดเลือก
กลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจงโดยมีประสบการณ์ในการใช้การดูแลแบบผสมผสาน จากหน่วยบริการปฐมภูมิ
จำานวน 5 แห่งที่มีผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงมารับบริการมากที่สุด โดยคำานวณตามสัดส่วนประชากร เก็บ
ข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม ประกอบด้วย 2 ส่วนคือ 1) ข้อมูลทั่วไป 2) รูปแบบการดูแลแบบผสมผสานที่ใช้และ
ผลการดูแลแบบผสมผสานซึ่งผู้วิจัยสร้างขึ้นจากการทบทวนวรรณกรรม ผ่านการทดสอบความตรงของเนื้อหา
ของเครื่องมือจากผู้ทรงคุณวุฒิจำานวน 3 ท่านและทดสอบหาความเที่ยงของเครื่องมือโดยวิธีทดสอบซ้ำา (test
– retest method) คำานวณหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของแคปป้า (Cohen, s kappa coefficient) ได้คา่
ความสอดคล้องในการวัดซ้าำ ตามรูปแบบอยูร่ ะหว่าง 0.82 – 1.00 วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการแจกแจงความถี่ ร้อยละ
ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
ผลการวิจยั พบว่า กลุม่ ตัวอย่างใช้การดูแลแบบผสมสานรูปแบบต่างๆ เพือ่ ควบคุมโรคเรียงตามลำาดับ
จากมากไปน้อย ดังนี้ อาหารและสมุนไพร (ร้อยละ 91.82) สมาธิ (ร้อยละ 46.23) การนวด (ร้อยละ 35.53) โยคะ
(ร้อยละ 17.92) ชีวจิต (ร้อยละ 17.30) การกดจุด (ร้อยละ 4.40) ชีก่ ง (ร้อยละ 4.09) สุคนธบำาบัด (ร้อยละ 3.77)
พยาบาลวิชาชีพชำานาญการ เทศบาลเมืองปาดังเบซาร์ จังหวัดสงขลา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
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และฤๅษีดัดตน (ร้อยละ 0.63) รูปแบบที่มีผลการใช้อยู่ในระดับมากได้แก่ โยคะ ชีวจิต และชี่กง ส่วนรูปแบบ
อื่น ๆ มีผลการใช้อยู่ในระดับปานกลาง อาการที่พบบ่อยที่สุดในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง ได้แก่ อาการปวด
ศีรษะ/มึนศีรษะ การดูแลแบบผสมผสานรูปแบบที่ผู้ป่วยนำามาใช้ในการจัดการอาการได้แก่ การนวด (ร้อยละ
44.97) รองลงมาคือ สมาธิ (ร้อยละ 38.36) และอาหารและสมุนไพร (ร้อยละ 18.55) ซึ่งพบว่ามีผลการใช้อยู่ใน
ระดับปานกลางทุกรูปแบบ สำาหรับการดูแลแบบผสมผสานรูปแบบที่มีการใช้น้อยแต่ผลการใช้อยู่ในระดับมาก
ได้แก่ ชี่กง สุคนธบำาบัด และฤๅษีดัดตน
ผลการวิจยั ในครัง้ นีแ้ สดงให้เห็นถึงการเลือกใช้และผลการใช้การดูแลแบบผสมผสานในผูป้ ว่ ยโรคความ
ดันโลหิตสูง ซึง่ สามารถใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริมและจัดระบบการดูแลแบบผสมผสานร่วมกับการดูแลระบบ
การแพทย์ปจั จุบนั แก่ผปู้ ว่ ยโรคความดันโลหิตสูงได้อย่างเหมาะสมต่อไป
คำาสำาคัญ : การดูแลแบบผสมผสาน, ความดันโลหิตสูง, ผู้ป่วย

ABSTRACT

This descriptive study aimed to study the use of complementary care services among
patients with hypertension. The population of the study was three hundred and eighteen people
those were being treated and experienced at primary care units with hypertension status in
Songkla province during March- April 2009. The sample was properly collected from 5 experienced
primary care services. Data were collected using 2 parts of questionnaires 1) demographic data,
and 2) complementary models care practice and result. The questionnaire was developed on
literature review base. Content validity of the instrument was examined by three experts. Testretest reliability of the questionnaire yielded values of 0.82 – 1.00. The quantitative data were
analyzed using descriptive statistic percentage average and standard deviation.
The study showed that the most frequent complementary care services used by
hypertension patient to control the disease were 1) food and herbals (91.82%), 2) meditation (46.23%),
3) massage (35.53 %), 4) yoga (17.92%), 5) Bio-organic consumption (17.30%), 6) acupressure
(4.40%), 7) chi-kong (4.09%), 8) aromatherapy (3.77%) and 9) hermit exercise (0.63%). The most
effective models were yoga, Bio-organic consumption and chi-kong; and the others had medium
effectiveness. The most frequent sign and symptom found to persons with hypertension such
a headache. The most common complementary care services used were massage, meditation
and food and herbals. They perceived their effectiveness at a average level. The complementary
care services that persons with hypertension seldom used but perceived to have a high level of
effectiveness were chi-kong, aromatherapy and hermit exercise.
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The result indicated that the selecting and the result applied of complementary care
services among patients with hypertension can be of help and beneficial in integrating complementary care with modern medicine in order to provide future better care for patients with
hypertension.
Keywords : Complementary care, hypertension, Patients
บทนำา

โรคความดันโลหิตสูงเป็นโรคเรือ้ รังทีเ่ ป็นปัญหาสาธารณสุขของประเทศ ปัจจุบนั อัตราป่วยต่อแสนประชากร
ของโรคนีม้ แี นวโน้มสูงขึน้ เรือ่ ยๆ โรคความดันโลหิตสูงส่งผลให้เกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆ ได้แก่ โรคหลอดเลือด
สมองแตกหรืออุดตัน การเกิดความผิดปกติที่หลอดเลือดฝอยที่ไตและเรตินาทำาให้ไตวายและตาบอด การเกิด
โรคหัวใจซึ่งประกอบด้วยภาวะหัวใจห้องล่างซ้ายโต หัวใจวาย นอกจากทำาให้เกิดโรคแทรกซ้อนต่างๆ แล้ว หาก
ผู้ป่วยมีความดันโลหิตสูงระดับปานกลางถึงรุนแรง ผู้ป่วยมักจะมีอาการและอาการแสดงของโรค ได้แก่ ปวด
ศีรษะ เวียนศีรษะ คลื่นไส้อาเจียน ตาพร่ามัว ใจสั่น อ่อนเพลีย เหนื่อยง่าย (สุจินดา ริมศรีทอง, สุดาพรรณ
ธัญจิราและอรุณศรี เตชัสหงส์, 2546) จากข้อมูลการรักษาผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงพบว่า ผู้ป่วยที่ควบคุม
อาการไม่ได้ (ร้อยละ 15) มีจำานวนมากกว่าผู้ป่วยที่ควบคุมอาการได้ (ร้อยละ 8.6) (เยาวรัตน์ ปรปักษ์ขามและ
พรพันธุ์ บุญยรัตพันธุ์, 2549) แสดงถึงการควบคุมโรคที่ยังเป็นปัญหา ซึ่งอาจส่งผลให้ผู้ป่วยมีอาการและอาการ
แสดงของโรครวมถึงเกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆ เกิดผลกระทบทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ สังคม จิตวิญญาณ
และภาวะเศรษฐกิจของผู้ป่วยและครอบครัว
ดังนั้นการดูแลแบบผสมผสานจึงเป็นทางเลือกหนึ่งของผู้ป่วยในการดูแลสุขภาพของผู้ป่วยเพื่อควบคุม
โรคและจัดการอาการต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ ซึง่ ปัจจุบนั ได้รบั ความนิยมมากขึน้ การดูแลแบบผสมผสานเป็นรูปแบบการ
ดูแลสุขภาพทีน่ อกเหนือจากระบบการแพทย์แผนปัจจุบนั ซึง่ วิธกี ารเหล่านีล้ ว้ นเป็นภูมปิ ญ
ั ญาซึง่ ใช้สบื เนือ่ งต่อกัน
มามีความสอดคล้องกับสังคมและวัฒนธรรมอย่างแนบแน่น กรอบแนวคิดทีใ่ ช้ในการศึกษาครัง้ นีใ้ ช้กรอบแนวคิด
การแพทย์ทางเลือกและการแพทย์แบบผสมผสาน (Complementary and alternative medicine) เนื่องจากมี
ความครอบคลุมรูปแบบต่างๆ ของการดูแลแบบผสมผสาน ซึ่งแบ่งเป็น 5 ประเภท ได้แก่ 1) ระบบการแพทย์
ทางเลือก 2) การปรับสภาพจิตใจและกาย 3) การบำาบัดเชิงชีววิทยา 4) หัตถการและกายบำาบัด 5)พลังงาน
บำาบัด(NCCAM, 2008) สำาหรับการดูแลแบบผสมผสานที่สามารถนำาไปใช้กับผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง จาก
ผลการศึกษาหลายฉบับแสดงถึงผลดีของการดูแลแบบผสมผสาน เช่น พบว่าการทำาสมาธิอานาปานสติแบบ
ผ่อนคลายสามารถลดความเครียดและความดันโลหิตในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงชนิดไม่ทราบสาเหตุได้
(สุนันทา กระจ่างแดน,สมพร เตรียมชัยศรี และไพลิน นุกูลกิจ, 2540) และโปรแกรมการฝึกโยคะในผู้ป่วยโรค
ความดันโลหิตสูงมีผลลดความดันโลหิตได้ (Pratum R., 2546) และจากการศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลกระทบต่อ
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การใช้บริการนวดไทย พบว่า ส่วนใหญ่ใช้การนวดเพื่อรักษาอาการ เมื่อย ปวด เครียดและอ่อนล้า (ไหมไทย
ศรีแก้ว, 2549) ในหน่วยบริการปฐมภูมิจังหวัดสงขลามีผู้ป่วยความดันโลหิตสูงมารับบริการจำานวนมากแต่ยัง
ไม่มีการศึกษาเกี่ยวกับการใช้การดูแลแบบผสมผสานเพื่อควบคุมโรคและจัดการอาการของโรคความดันโลหิต
สูงมาก่อน ผูว้ จิ ยั จึงสนใจทีจ่ ะศึกษาการดูแลแบบผสมผสานทีผ่ ปู้ ว่ ยนิยมใช้และผลการใช้การดูแลแบบผสมผสาน
เพือ่ นำาผลทีไ่ ด้จากการศึกษามาเป็นแนวทางในการพัฒนารูปแบบการส่งเสริมการดูแลแบบผสมผสานสำาหรับผูป้ ว่ ย
โรคความดันโลหิตสูงในหน่วยบริการปฐมภูมไิ ด้อย่างเหมาะสมต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจยั
1. เพือ่ ศึกษาการใช้การดูแลแบบผสมผสานรูปแบบต่างๆ เพือ่ ควบคุมโรคและจัดการอาการในกลุม่ ผูป้ ว่ ย
โรคความดันโลหิตสูง
2. เพื่อศึกษาผลการใช้การดูแลแบบผสมผสานเพื่อควบคุมโรคและจัดการอาการของผู้ป่วยโรคความ
ดันโลหิตสูง
ระเบียบวิธีวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
การศึกษาครัง้ นีเ้ ป็นการวิจยั เชิงบรรยาย เพือ่ ศึกษาการใช้และผลการใช้การดูแลแบบผสมผสานรูปแบบ
ต่างๆ เพือ่ ควบคุมโรคและจัดการอาการของผูป้ ว่ ยโรคความดันโลหิตสูง ประชากรเป้าหมายได้แก่ผปู้ ว่ ยโรคความ
ดันโลหิตสูงชนิดไม่ทราบสาเหตุ ทีม่ ารับการรักษาทีค่ ลินกิ โรคความดันโลหิตสูงของหน่วยบริการปฐมภูมใิ นจังหวัด
สงขลา รวมทั้งสิ้น 6,742 คน กำาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของ TaroYamane ได้กลุ่มตัวอย่างจำานวน
318 คน เก็บข้อมูลจากผู้ป่วยที่มารับการรักษาที่คลินิกโรคความดันโลหิตสูงของหน่วยบริการปฐมภูมิในจังหวัด
สงขลา จำานวน 318 คน ที่ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่าเป็นโรคความดันโลหิตสูงชนิดไม่ทราบสาเหตุและไม่มี
โรคอื่นร่วมด้วย และมีประสบการณ์ในการใช้การดูแลแบบผสมผสาน คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างจากหน่วยบริการ
ปฐมภูมิจำานวน 5 แห่งที่มีผู้รับบริการมากที่สุดโดยคำานวณตามสัดส่วนประชากร ได้แก่ ศูนย์แพทย์ชุมชนวัด
เบิก ต.ระวะ อ.ระโนด จำานวน 144 คน ศูนย์สุขภาพชุมชนเขารูปช้างสาขา 2 ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จำานวน
46 คน สถานีอนามัยคลองแห ต.คลองแห อ. หาดใหญ่ จำานวน 43 คน สถานีอนามัยม่วงงาม ต.ม่วงงาม
อ. สิงหนคร จำานวน 43 คน สถานีอนามัยทรายขาว ต.ทุ่งหวัง อ.เมืองสงขลา จำานวน 42 คน คัดเลือกแบบ
เฉพาะเจาะจงตามคุณสมบัติที่กำาหนด
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม 2 ส่วน ประกอบด้วย
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลทั่วไปเป็นแบบเลือกตอบและเติมคำาที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง จำานวน 17 ข้อ
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ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกีย่ วกับรูปแบบการดูแลแบบผสมผสานทีใ่ ช้และผลการดูแลแบบผสมผสานของผู้
ป่วยโรคความดันโลหิตสูง โดยผูว้ จิ ยั สร้างจากการทบทวนเอกสารและผลงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง แบ่งเป็น 2 ตอน
ตอนที่ 1 เป็นคำาถามเกี่ยวกับรูปแบบการดูแลแบบผสมผสานที่ใช้ในการควบคุมโรคความ
ดันโลหิตสูงและผลการใช้การดูแลแบบผสมผสาน
ตอนที่ 2 เป็นคำาถามเกี่ยวกับรูปแบบการดูแลแบบผสมผสานที่ใช้ในการจัดการอาการโรค
ความดันโลหิตสูงและผลการใช้การดูแลแบบผสมผสาน ให้ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกรูปแบบการดูแลแบบผสม
ผสานที่ใช้ตามประสบการณ์ การวัดผลการใช้การดูแลแบบผสมผสานวัดตามประสบการณ์ของผู้ใช้ โดยระบุผล
การใช้เป็น 5 ระดับ และแปลผลค่าคะแนนระหว่าง 1-5 จากนั้นคำานวณหาอันตรภาคชั้น จัดช่วงคะแนนดังนี้
1.00-1.80 คะแนน หมายถึง ผลการใช้อยู่ในระดับไม่ดีขึ้น
1.81-2.60 คะแนน หมายถึง ผลการใช้อยู่ในระดับเล็กน้อย
2.61-3.40 คะแนน หมายถึง ผลการใช้อยู่ในระดับปานกลาง
3.41-4.20 คะแนน หมายถึง ผลการใช้อยู่ในระดับมาก
4.21-5.00 คะแนน หมายถึง ผลการใช้อยู่ในระดับหาย
ทดสอบความตรงของเนื้อหา ความสอดคล้องกับเนื้อหาที่ต้องการวัด ความชัดเจนของข้อคำาถามและ
ภาษาที่ใช้จากผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน และหาความเที่ยงตรงของเครื่องมือในแบบสอบถามส่วนที่ 2 โดยวิธีทดสอบ
ซ้ำา (test – retest method) โดยนำาแบบสอบถามไปทดสอบใช้กับกลุ่มผู้ป่วยที่มีคุณสมบัติเช่นเดียวกับกลุ่ม
ตัวอย่างที่จะศึกษาจำานวน 20 คนและทดสอบซ้ำากับกลุ่มตัวอย่างกลุ่มเดิม ในระยะเวลาห่างกัน 3 วัน นำาคะแนน
ที่ได้จากการวัดทั้ง 2 ครั้งมาคำานวณหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของแคปป้า (Cohen’, s kappa coefficient)
ได้ค่าความสอดคล้องของค่าคะแนนในการวัดซ้ำาตามรูปแบบอยู่ระหว่าง 0.82 – 1.00
การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ผู้วิจัยขอหนังสือแนะนำาตัวจากคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ถึง
สาธารณสุขอำาเภอหาดใหญ่ อำาเภอเมืองสงขลา อำาเภอสิงหนครและอำาเภอระโนด
2. เมื่อได้รับอนุมัติจากสาธารณสุขอำาเภอ ผู้วิจัยเข้าพบหัวหน้าสถานีอนามัยชี้แจงวัตถุประสงค์ขอ
ความร่วมมือในการวิจัยและขออนุญาตเก็บรวบรวมข้อมูล
3. ในการเก็บรวบรวมข้อมูลผู้วิจัยเลือกกลุ่มตัวอย่างตามคุณสมบัติที่กำาหนดไว้และผู้วิจัยเข้าไป
แนะนำาตัวสร้างสัมพันธภาพชี้แจงวัตถุประสงค์และสอบถามความสมัครใจจากผู้ป่วยเมื่อผู้ป่วยยินดีเข้าร่วมการ
วิจัยผู้วิจัยแจ้งรายละเอียดของโครงการวิจัยโดยสังเขปและชี้แจงการพิทักษ์สิทธิของกลุ่มตัวอย่าง
4. ให้ทำาแบบสอบถามหรือสัมภาษณ์ในกรณีที่ผู้ป่วยมีปัญหาอุปสรรคในการอ่านหรือเขียน ประมาณ
20 นาทีต่อคน
5. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลที่รวบรวมได้นำามาประมวลโดยใช้โปรแกรมสำาเร็จรูป
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การวิเคราะห์ข้อมูล
วิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและแปลผลการ
ดูแลแบบผสมผสาน
ผลการวิจัย
1. ลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 66.67) มีอายุเฉลี่ย 62.78 ปี จบการศึกษาในระดับ
ประถมศึกษามากที่สุด (ร้อยละ 69.18) นับถือศาสนาพุทธ (ร้อยละ 84.28) มีระยะเวลาในการเจ็บป่วยมา
มากกว่า 6 ปี (ร้อยละ 38.68) โดยได้เข้ารับการรักษาแผนปัจจุบันมา 1-3 ปี (ร้อยละ 38.05) อาการจากโรค
ความดันโลหิตสูงของกลุ่มตัวอย่างได้แก่ เวียนศรีษะ/มึนศรีษะ (ร้อยละ 77.67) ปวดศรีษะ (ร้อยละ 41.82)
ใจสั่น (ร้อยละ 31.76)กลุ่มตัวอย่างจะมีความสม่ำาเสมอในการรักษา (ร้อยละ 88.36) สำาหรับประสบการณ์
ในการดูแลแบบผสมผสานของผู้ป่วยและครอบครัว พบว่ามีการใช้อาหารและสมุนไพรมากที่สุด (ร้อยละ
92.77) รองลงมา คือการนวด (ร้อยละ 52.83) และ สมาธิ (ร้อยละ 47.80) (ตารางที่ 1)
ตารางที่ 1 จำานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจำาแนกตามเพศ อายุ การศึกษา ศาสนา ระยะเวลาการเจ็บป่วย
และการรักษา อาการจากโรคความดันโลหิตสูงและประสบการณ์ในการดูแลแบบผสมผสาน (n=318)
ลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง
เพศ

ชาย
หญิง
อายุ Mean=62.78 S.D.=11.096 Min=32 Max=89
ระดับการศึกษา
ประถมศึกษา
ไม่ได้ศึกษา
มัธยมศึกษา
ศาสนา
พุทธ
อิสลาม
คริสต์

ความถี่

ร้อยละ

106
212

33.30
66.70

220
45
36

69.18
14.15
11.32

268
49
1

84.28
15.41
0.31
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ตารางที่ 1 (ต่อ) จำานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจำาแนกตามเพศ อายุ การศึกษา ศาสนา ระยะเวลาการเจ็บ
ป่วยและการรักษา อาการจากโรคความดันโลหิตสูงและประสบการณ์ในการดูแลแบบผสมผสาน (n=318)
ลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง
ประวัตกิ ารเจ็บป่วยด้วยโรคความดันโลหิตสูง
1-3 ปี
3-5 ปี
> 6 ปี
ระยะเวลาในการเข้ารับการรักษาแผนปัจจุบนั
1-3 ปี
3-5 ปี
> 6 ปี
อาการทีเ่ คยเป็นจากโรคความดันโลหิตสูง*
เวียนศรีษะ/มึนศรีษะ
ปวดศรีษะ
ใจสัน่
ตาพร่ามัว
ความสม่าำ เสมอในการรักษา
สม่าำ เสมอ
ไม่สม่าำ เสมอ
ประสบการณ์การดูแลแบบผสมผสานของครอบครัว*
อาหารและสมุนไพร
การนวด
สมาธิ
โยคะ
หมายเหตุ * ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ

ความถี่

ร้อยละ

109
63
123

34.28
19.81
38.68

121
65
107

38.05
20.44
33.65

247
133
101
87

77.67
41.82
31.76
27.36

281
37

88.40
11.60

295
168
152
56

92.77
52.83
47.80
17.61

2. การใช้รูปแบบการดูแลแบบผสมผสานเพื่อควบคุมโรค
ผลการศึกษา พบว่ากลุม่ ตัวอย่างมีการใช้การดูแลแบบผสมสานรูปแบบต่างๆ เพือ่ ควบคุมโรคตามลำาดับ
จากมากไปน้อยดังนี้ อาหารและสมุนไพร (ร้อยละ 91.82) สมาธิ (ร้อยละ 46.23) การนวด (ร้อยละ 35.53) โยคะ
(ร้อยละ 17.92) ชีวจิต (ร้อยละ 17.30) การกดจุด (ร้อยละ 4.40) ชีก่ ง (ร้อยละ 4.09) สุคนธบำาบัด (ร้อยละ 3.77)
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ฤๅษีดัดตน (ร้อยละ 0.63) รูปแบบที่มีผลการใช้อยู่ในระดับมากได้แก่ โยคะ ชีวจิต และชี่กง ส่วนรูปแบบอื่นๆ
มีผลการใช้อยู่ในระดับปานกลาง (ตารางที่2)
ตารางที่ 2 ความถี่และร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับผลการใช้รูปแบบการ
ดูแลแบบผสมผสานเพื่อควบคุมโรค (n=318)
รูปแบบการดูแลแบบผสมผสาน
อาหารและสมุนไพร
สมาธิ
การนวด
โยคะ
ชีวจิต
การกดจุด
ชี่กง
สุคนธบำาบัด
ฤๅษีดัดตน

ความถี่

ร้อยละ

292
147
113
57
55
14
13
12
2

91.82
46.23
35.53
17.92
17.30
4.40
4.09
3.77
0.63

3.15
3.22
3.02
3.47
3.49
2.86
3.77
3.00
3.00

ผลการใช้
S.D.
0.68
0.72
0.64
0.71
0.69
0.54
0.44
0.85
1.41

ระดับผลการใช้
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
มาก
มาก
ปานกลาง
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง

3. การใช้และระดับผลการใช้รูปแบบการดูแลแบบผสมผสานเพื่อจัดการอาการ
ผูป้ ว่ ยโรคความดันโลหิตสูงมีการใช้การดูแลแบบผสมผสานรูปแบบต่างๆ เพือ่ จัดการอาการและมีระดับ
ผลการใช้ ดังนี้ 1) อาการปวดศีรษะ/มึนศีรษะ รูปแบบที่ผู้ป่วยใช้มาก ได้แก่ การนวด (ร้อยละ (44.97) รองลง
มาคือ สมาธิ (ร้อยละ 38.36) และอาหารและสมุนไพร (ร้อยละ 18.55) มีระดับผลการใช้ปานกลางทุกรูปแบบ
2) อาการอ่อนเพลีย/เหนื่อยง่าย รูปแบบที่ผู้ป่วยใช้มาก ได้แก่ อาหารและสมุนไพร (ร้อยละ 27.04) รองลงมา
คือ ชีวจิต (ร้อยละ 7.23) และการนวด (ร้อยละ 5.03) มีระดับผลการใช้ปานกลางทุกรูปแบบ 3) อาการตาพร่า
มัว รูปแบบที่ผู้ป่วยใช้มาก ได้แก่ การกดจุด (ร้อยละ 4.09) รองลงมาคือ โยคะ (ร้อยละ 3.77) มีระดับผลการ
ใช้ปานกลาง และการนวด (ร้อยละ 1.57) มีระดับผลการใช้น้อย 4) อาการใจสั่น รูปแบบที่ผู้ป่วยใช้มาก ได้แก่
สมาธิ (ร้อยละ 15.72) มีระดับผลการใช้มาก รองลงมา คือ อาหารและสมุนไพร (ร้อยละ 6.29) และโยคะ (ร้อย
ละ 2.83) มีระดับผลการใช้ปานกลาง 5) อาการเหน็บชา รูปแบบที่ผู้ป่วยใช้มาก ได้แก่ การนวด (ร้อยละ 2.83)
มีระดับผลการใช้ปานกลาง 6) อาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ รูปแบบที่ผู้ป่วยใช้มาก ได้แก่ การนวด (ร้อยละ 2.83)
มีระดับผลการใช้มาก รองลงมา คือ อาหารและสมุนไพร (ร้อยละ 0.63) มีระดับผลการใช้มาก (ตารางที่ 3)
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ตารางที่ 3 ความถี่และร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจำาแนกตามการใช้และผลการใช้รูปแบบการดูแลแบบผสมผสาน
เพื่อจัดการอาการโรคความดันโลหิตสูง (n=318)
รูปแบบการดูแลแบบผสมผสาน*

ผลการใช้
S.D.

ระดับผลการใช้

3.13
2.81
3.11
3.56
2.6

0.6
0.75
0.33
0.53
0.55

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
มาก
น้อย

38.36
15.72

3.37
3.46

0.74
0.61

ปานกลาง
มาก

27.04
18.55
6.29
0.63

3.13
2.86
3.1
4

0.58
0.71
0.72
0

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
มาก

15.72
3.77
2.83

3.32
3.25
3.33

0.68
0.45
0.71

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

7.23
1.89

3.39
3.33

0.78
0.82

ปานกลาง
ปานกลาง

5.66
4.09

3.11
2.69

0.68
0.48

ปานกลาง
ปานกลาง

ความถี่

ร้อยละ

143
16
9
9
5

44.97
5.03
2.83
2.83
1.57

122
ปวดศีรษะ/มึนศีรษะ
50
ใจสั่น
อาหารและสมุนไพร
86
อ่อนเพลีย/เหนื่อยง่าย
59
ปวดศีรษะ/มึนศีรษะ
20
ใจสั่น
2
ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ
โยคะ
50
ปวดศีรษะ/มึนศีรษะ
12
ตาพร่ามัว
9
ใจสั่น
ชีวจิต
23
อ่อนเพลีย/เหนื่อยง่าย
6
ปวดศีรษะ/มึนศีรษะ
การกดจุด
ปวดศีรษะ/มึนศีรษะ
18
13
ตาพร่ามัว
หมายเหตุ * ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ

การนวด

สมาธิ

ปวดศรีษะ/มึนศีรษะ
อ่อนเพลีย/เหนื่อยง่าย
เหน็บชา
ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ
ตาพร่ามัว
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ตารางที่ 3 (ต่อ) ความถี่และร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจำาแนกตามการใช้และผลการใช้รูปแบบการดูแลแบบผสม
ผสานเพื่อจัดการอาการโรคความดันโลหิตสูง (n=318)
รูปแบบการดูแลแบบผสมผสาน*

ความถี่

สุคนธบำาบัด
ปวดศีรษะ/มึนศีรษะ
11
ชี่กง
10
ปวดศีรษะ/มึนศีรษะ
ใจสั่น
3
ฤๅษีดัดตน
ปวดศีรษะ/มึนศีรษะ
7
3
ตาพร่ามัว
หมายเหตุ * ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ

ร้อยละ

ผลการใช้
S.D.

ระดับผลการใช้

3.46

3.45

1.04

มาก

3.14
0.94

3.7
3.67

0.68
0.58

มาก
มาก

2.2
0.94

3.57
3.33

0.54
0.58

มาก
ปานกลาง

อภิปรายผล
ผลการศึกษาพบว่า รูปแบบการดูแลแบบผสมผสานที่ถูกนำามาใช้มากเพื่อควบคุมโรคความดัน
โลหิตสูงและจัดการอาการ ได้แก่ อาหารและสมุนไพร ทั้งนี้อาจเนื่องจาก กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้สูงอายุซึ่งเป็น
กลุ่มที่มีการใช้สมุนไพรมากกว่ากลุ่มอื่น และในปัจจุบันได้มีการส่งเสริมการใช้ยาสมุนไพรในชนบทโดยใช้
กลวิธีงานสาธารณสุขมูลฐาน กล่าวคือ ปลูกพืชสมุนไพรเพื่อใช้ในครัวเรือนตลอดจนส่งเสริมการใช้สมุนไพร
(บุศรา เอี้ยวสกุล, ช่อผกา บูรณสุวรรณ, ศรีสุดา เชิงสุวรรณวงศ์, สมใจ ทองจันทร์ และสุภาวดี หะยามินทร์,
2546) สมุนไพรเป็นยารักษาโรคที่ได้ตามธรรมชาติหาได้ง่าย ใช้รักษาได้ผลดี ไม่ก่อให้เกิดผลข้างเคียงที่รุนแรง
และสมุนไพรหลายชนิด ซึ่งเราก็ใช้เป็นอาหารประจำาวัน การทำาสมาธิ เป็นรูปแบบที่นิยมนำามาใช้ กลุ่มตัวอย่าง
นำามาใช้มากในผ่อนคลายความเครียดและจัดการอาการ ปวดศีรษะ / มึนศีรษะ เนื่องจากสามารถทำาได้ทุกเพศ
ทุกวัย ไม่ยุ่งยาก ไม่ต้องมีอุปกรณ์ ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย และกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุมักชอบสวด
มนต์ ไปวัด สำาหรับผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามจะใช้การละหมาดเป็นการทำาสมาธิ เป็นการปรับสภาพจิตใจและ
กายเป็นศาสตร์ที่ให้ความสัมพันธ์ระหว่างจิตใจและกายโดยเชื่อว่า การพัฒนาจิตจะช่วยให้ควบคุมอารมณ์ การ
รับรู้ ความคิด และเกิดการผ่อนคลาย ซึง่ ทำาให้เกิดการเปลีย่ นแปลงการเผาผลาญพลังงานในร่างกาย มีผลลดอัตรา
การเต้นของหัวใจ ความดันโลหิต (พรรณี ภาณุวฒ
ั น์สขุ , 2551) เกิดการผ่อนคลายความเครียดและยังลดอาการ
ต่างๆทีเ่ กิดขึน้ ทัง้ ทางด้านจิตใจและอารมณ์ (สุนนั ทา กระจ่างแดน, สมพรเตรียมชัยศรี และไพลิน นุกลู กิจ, 2540)
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นอกจากอาหารและสมุนไพรและสมาธิแล้ว การนวดยังเป็นรูปแบบการดูแลแบบผสมผสานที่กลุ่มตัวอย่างนิยม
นำามาใช้เพื่อลดความเครียด และจัดการอาการปวดศรีษะ/มึนศรีษะ เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นผู้สูง
อายุ มีประสบการณ์ การรับรู้ ความเชื่อ และนิยมใช้การนวดมากกว่ากลุ่มอื่นๆ สอดคล้องกับการศึกษาของ
ไหมไทย ศรีแก้ว (2549) พบว่า ผู้สูงอายุใช้บริการนวดแผนไทยมากกว่าผู้ที่มีอายุน้อยกว่า การนวดใช้หลักการ
ใช้แรงกระทำาต่อร่างกายเพื่อช่วยให้กล้ามเนื้อคลายตัวและเกิดผลด้านจิตใจทำาให้รู้สึกผ่อนคลาย คลายเครียด
และความวิตกกังวล (โครงการฟื้นฟูการนวดไทย, 2535) ประกอบกับการเข้าถึงบริการได้ง่ายในหน่วยบริการ
ปฐมภูมิหรือในชุมชน เพราะการให้บริการนวดแผนไทยได้ถกู กำาหนดเป็นเกณฑ์ในการประเมินมาตรฐานหน่วย
บริการปฐมภูมิ หน่วยบริการปฐมภูมสิ ว่ นใหญ่จะมีบริการนวดไทยซึง่ เดินทางสะดวก ใกล้บา้ น ส่วนรูปแบบการ
ดูแลแบบผสมผสานทีน่ าำ มาใช้นอ้ ย ได้แก่ ฤๅษีดดั ตน ทัง้ นีอ้ าจเนือ่ งจากความรูใ้ นเรือ่ งการใช้ฤๅษีดดั ตนอาจยังไม่
เป็นทีแ่ พร่หลายในชุมชน ซึง่ ปัจจุบนั ในหน่วยบริการปฐมภูมทิ ก่ี ลุม่ ตัวอย่างไปรับบริการไม่มกี ารส่งเสริมในด้านนี้
ผลการใช้รูปแบบการดูแลแบบผสมผสานในการควบคุมโรคพบว่า รูปแบบที่มีระดับผลการใช้อยู่ใน
ระดับมาก ได้แก่ ชี่กง ชีวจิต และโยคะ ส่วนรูปแบบอื่นมีผลการใช้อยู่ในระดับปานกลาง ชี่กง มีผลเพิ่มการ
ทำางานของระบบประสาทพาราซิมพาเทติก เกิดการขยายตัวของหลอดเลือด ลดความดันโลหิต อัตราการเต้น
ของหัวใจ และการเผาผลาญในร่างกาย ผ่อนคลายความเครียด (เทิดศักดิ์ เดชคง, 2545) การบริหารแนวชีก่ ง
เป็นการทำาให้เกิดสมาธิจากการกำาหนดลมหายใจตามจังหวะโดยมีเสียงเพลงก่อให้เกิดความเพลิดเพลินแก่ผู้ใช้
(อุไรวรรณ โพร้งพนม, 2545) ซึ่งทำาให้ผู้ใช้เกิดความพอใจและรู้สึกว่าได้ผลดี แต่จากผลการวิจัยกลุ่มตัวอย่าง
มีการนำามาใช้ค่อนข้างน้อย เนื่องจากในบริบทของหน่วยบริการปฐมภูมิที่ไปใช้บริการไม่ได้มีการส่งเสริมการ
ออกกำาลังกายในรูปแบบนี้ ทำาให้เกิดความยากที่จะเข้าถึงบริการ นอกจากนี้ การออกกำาลังกายแนวชี่กงยัง
ต้องมีความพร้อมในด้านต่างๆ เช่น สถานที่ออกกำาลังกาย เสียงเพลงที่ให้จังหวะ และบุคคลที่เป็นแกนนำาใน
การออกกำาลังกาย ส่วนชีวจิตเป็นการปฏิบัติแบบมุ่งเน้นความมีสุขภาพดีทั้งกายและใจ และเข้าใกล้ธรรมชาติ
มากที่สุด ยึดหลักของการเยียวยาแบบองค์รวม ซึ่งกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มักจะใช้การรับประทานอาหารตาม
แนวชีวจิต มีการออกกำาลังกายโดยรำากระบองท่าต่างๆ แต่กลุ่มตัวอย่างไม่นิยมใช้มากนัก เนื่องจาก การปฏิบัติ
ตามแนวชีวจิตในสังคมไทยเป็นที่รู้จักกันไม่นานนัก กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ ทำาให้การรับรู้ ความ
เชื่อ ประสบการณ์ต่างๆ ในด้านนี้มีน้อย สำาหรับการฝึกโยคะสามารถทำาได้ทุกเพศ ทุกวัย สามารถควบคุมได้ทั้ง
ร่างกายและจิตใจ ใช้ในการควบคุมโรคความดันโลหิตสูง ส่งผลให้ระบบกล้ามเนื้อทำางานได้ดีเลือดไหลเวียนไป
เลี้ยงส่วนต่างๆ ของร่างกายได้ดีขึ้น เพิ่มการทำางานของระบบประสาทพาราซิมพาเทติก (พีระ บุญจริง, 2542)
สรุปและข้อเสนอแนะ
การดูแลแบบผสมผสานที่กลุ่มตัวอย่างนำามาใช้ในการควบคุมโรคมากที่สุดคือ อาหารและสมุนไพร
รองลงมาคือ สมาธิ และ การนวด ส่วนรูปแบบการดูแลแบบผสมผสานที่มีผลการใช้อยู่ในระดับมาก ได้แก่
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ชีก่ ง ชีวจิต และโยคะ ส่วนการดูแลรูปแบบอืน่ ๆ มีผลการใช้อยูใ่ นระดับปานกลาง อาการทีก่ ลุม่ ตัวอย่างนำารูป
แบบการดูแลแบบผสมผสานมาใช้ในการจัดการอาการ ได้แก่ 1) ปวดศีรษะ/มึนศีรษะ 2) อ่อนเพลีย/เหนือ่ ยง่าย
3) ตาพร่ามัว 4) ใจสัน่ สมาธิ 5) เหน็บชา และ6) ปวดเมือ่ ยกล้ามเนือ้ ผลการศึกษาพบว่า เมือ่ กลุม่ ตัวอย่างมี
อาการ ปวดศีรษะ/มึนศีรษะ เหน็บชา ปวดเมือ่ ยกล้ามเนือ้ จะนิยมเลือกใช้การดูแลรูปแบบการนวด มีระดับผล
การใช้ปานกลาง ยกเว้นการบำาบัดอาการปวดเมือ่ ยกล้ามเนือ้ มีผลการใช้อยูใ่ นระดับมาก เมือ่ กลุม่ ตัวอย่างมีอาการ
อ่อนเพลีย/เหนือ่ ยง่าย จะเลือกใช้การดูแลรูปแบบอาหารและสมุนไพร มีผลการใช้ในระดับปานกลาง อาการตาพร่า
มัว ส่วนใหญ่เลือกใช้การดูแลรูปแบบการกดจุด มีผลการใช้ในระดับปานกลางและอาการใจสัน่ ใช้การดูแลรูปแบบ
สมาธิ มีผลการใช้ในระดับมาก ในการทำาวิจยั ครัง้ ต่อไปควรมีการศึกษาถึงปัจจัยอืน่ ๆ ทีม่ คี วามเกีย่ วข้องหรือมีผล
ต่อการดูแลแบบผสมผสานและควรมีการศึกษาเชิงลึก ศึกษารายละเอียดของอาหารและสมุนไพรทีผ่ ปู้ ว่ ยนำามาใช้
ในการควบคุมโรคความดันโลหิตสูงเนือ่ งจากเป็นรูปแบบทีใ่ ช้มาก เจ้าหน้าทีส่ าธารณสุขในหน่วยบริการปฐมภูมคิ วร
มีการให้ความรูเ้ กีย่ วกับการใช้สมุนไพรทีถ่ กู ต้องแก่ผปู้ ว่ ยทีม่ กี ารใช้สมุนไพร นอกจากนีค้ วรมีการส่งเสริมรูปแบบ
การดูแลแบบผสมผสานทีม่ รี ะดับผลการใช้มาก แต่มกี ารใช้นอ้ ยเช่น ชีก่ ง สุคนธบำาบัด และฤๅษีดดั ตนให้แก่ผปู้ ว่ ย
โรคความดันโลหิตสูงรวมทัง้ รูปแบบทีผ่ ปู้ ว่ ยมีการใช้มากเพือ่ เป็นทางเลือกในการดูแลสุขภาพด้วยตนเอง ซึง่ อาจจัด
เป็นโครงการหรือกิจกรรมอบรมความรูแ้ กนนำาเพือ่ นำามาเผยแพร่และปฏิบตั ใิ นชุมชน
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