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บทคัดย่อ
งานวิจยั นีเ้ ป็นการทบทวนวรรณกรรมวิธปี ฏิบตั ดิ ว้ ยการแพทย์ทางเลือกต่อระดับความดันโลหิตจากแหล่งข้อมูล
ThaiJo และ Google Scholar ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552-2560  ใช้แนวทางบางขั้นตอนในเรื่องการทบทวนวรรณกรรมอย่าง
เป็นระบบของสถาบันโจแอนนาบริกส์มกี ารคัดเลือกวิธปี ฏิบตั แิ พทย์ทางเลือกทัง้ 2 รูปแบบ พบงานวิจยั 9 เรือ่ งทีผ่ า่ น
การคัดกรองตามคุณสมบัตทิ กี่ �ำ หนด เป็นการวิจยั เชิงทดลอง 7 เรือ่ ง และกึง่ ทดลอง 2 เรือ่ ง ใช้วธิ กี ารสรุปแบบบรรยาย
เชิงเนือ้ หา ได้แก่ การแพทย์ทางเลือกแบบเสริม (complementary medicine) ซึง่ เป็นการนำ�ไปใช้รว่ มหรือเสริมกับการ
แพทย์ปัจจุบัน 5 เรื่อง และการแพทย์ทางเลือกแบบอย่างเดียวหรือแบบใช้ตามลำ�พัง (alternative medicine) 4 เรื่อง
หากพิจารณาตามแนวทางของศูนย์การแพทย์เสริมและการแพทย์ทางเลือกแห่งชาติของสหรัฐอเมริกาพบว่าเป็นการ
แพทย์กายและจิต 6 เรื่อง ได้แก่ กลุ่มการฝึกหายใจ สมาธิบำ�บัด โยคะ การแพทย์แผนจีน 2 เรื่อง ได้แก่ การฝังเข็มและ
การรักษาทางชีวภาพ 1 เรื่อง ประกอบด้วย 3 วิธี ได้แก่ เดินเร็ว ลดเกลือและโยคะ วิธีปฏิบัติด้วยการแพทย์ทางเลือก
ทุกกิจกรรมสามารถลดระดับความดันได้อย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ การแพทย์ทางเลือกเป็นอีกวิธีหนึ่งที่สามารถลด
ระดับความดันโลหิตในผู้ป่วยที่มีระดับความดันโลหิตสูงได้ โดยข้อแนะนำ�ในการเลือกใช้ ต้องเลือกปรับใช้ให้เหมาะ
สมกับแต่ละกลุ่มบุคคล ความเชื่อ ขนบธรรมเนียม ประเพณีและพื้นที่ภูมิประเทศที่อยู่อาศัย
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Abstract
This research aimed to study reviews of alternative medicine practices on blood pressure. Data were collected from ThaiJo and Google Scholar between 2009 -2017. This review was to verified  from The Joanna Briggs
Institute EBP Database Guide (2016).  The search identified a total of 14 studies regarding to alternative medicine
practices on blood pressure. Five studies were excluded because they did not quality. Nine studies met the specified review criteria, which included 7 randomized controlled trails and 11 quasi-experimental studies. The results
were synthesized using narrative summarization. Alternative medicine practice on blood pressure as documented
in this review can be classified into two categories: 5 alternative medicine and 4 complementary medicine. The
National Center of Complementary and Alternative Medicine (NCCAM) can be classified three categories: (1) 6
Mind-Body Interventions such as control respiration, meditation therapies, yoga (2) 2 Chinese traditional medicine such as acupuncture and (3) 1 biologically based therapy included 3 practices physical exercise, salt intake
reduction and yoga. All methods of alternative medicine can reduce the pressure level significantly. Alternative
medicine is another way to release blood pressure. Suggestions for use should be adapted properly for individual,
faith, cultural, traditional and geographical features of patients.
Key words: review, alternative medicine, complementary medicine, blood pressure, release blood pressure

บทนำ�
ภาวะความดั น โลหิ ต สู ง เป็ น ปั ญ หาสำ � คั ญ ที่
พบมากกว่า 1 ใน 3 ของประชากรผู้ใหญ่ทั่วโลก[1]
ประเทศไทย พบอัตราการป่วยโรคความดันโลหิตสูง
ในช่วงปี พ.ศ.2555-2558 มีอตั ราสูงจาก 1,570.63 เป็น
1,894.46 ต่อแสนประชากร และมีแนวโน้มสูงขึ้นใน
อนาคต อัตราการเสียชีวิตก็เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
โดยเพิ่มขึ้นจาก 5.7 เป็น 12.1 ต่อแสนประชากร และ
ที่น่าสนใจคือ อัตราตายก่อนวัยอันควรคือในช่วงอายุ
ระหว่าง 30-69 ปีก็เพิ่มขึ้นจาก 3.8 เป็น 7.1 ต่อแสน

ประชากร นอกจากนีผ้ ลสำ�รวจพบว่า พืน้ ทีส่ ขุ ภาพเขต
12 มีอตั ราการเสียชีวติ จากภาวะความดันโลหิตสูงและ
ตายก่อนวัยอันควรสูงเป็นอันดับ 1 ของประเทศ[2]
ความดันโลหิตสูงเป็นโรคเรื้อรังที่ส่งผลกระทบ
ต่อสุขภาพของผู้ป่วยทั้งทางร่างกาย จิตใจรวมถึง
ครอบครัวและสังคม วิธกี ารรักษาภาวะความดันโลหิต
สูงในปัจจุบันมีทั้งการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ได้แก่
3อ.2ส.[3] ซึ่งจะเริ่มในค่าระดับความดันโลหิต 120139/80-89 มิลลิเมตรปรอทและค่าระดับความดัน
โลหิตสูงระยะที่ 1 คือ 140-159/90-99 มิลลิเมตรปรอท

506 วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ท างเลือก
จะให้มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 2-4 เดือนก่อน
หากไม่สามารถควบคุมระดับความดันโลหิตได้โดย
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจึงเริ่มให้ยาลดความดัน
โลหิต[4] ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Khantamoon
R, Daenseekaew S (2017)[5] ศึกษาเรื่องการจัดการ
ตนเองของผูป้ ว่ ยความดันโลหิตสูงทีค่ วบคุมความดัน
โลหิตไม่ได้ มีความคิดเรื่องของการรับประทานยาที่
แตกต่างกันดังนี้ คือ (1) รับประทานยาสม่ำ�เสมอ ไม่
ขาดยาเพราะอยากหาย (2) รับประทานยาไม่ต่อเนื่อง
เพราะไม่มีอาการผิดปกติ (3) อยากหยุดกินยา ปล่อย
ให้เป็นเรือ่ งของบุญกรรม พบมากในผูป้ ว่ ยทีม่ โี รคร่วม
และมีอาการผิดปกติ แต่ที่ทั้ง 3 กลุ่ม พบเหมือนกันก็
คือ ไม่สามารถออกกำ�ลังกายได้อย่างเต็มรูปแบบและ
ปรับพฤติกรรมการรับประทานอาหารเค็มได้
การแพทย์ทางเลือกก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่เข้ามา
มี บ ทบาทในการรั ก ษาและป้ อ งกั น กลุ่ ม โรคเรื้ อ รั ง
โดยการแพทย์ทางเลือกเป็นกลุ่มของระบบการดูแล
สุขภาพทางการแพทย์ที่นอกเหนือจากศาสตร์การ
แพทย์ แ ผนปั จ จุ บั น โดยมุ่ ง เน้ น ไปได้ ทั้ ง ด้ า นการ
วินิจฉัย รักษา ป้องกันโรค เทคนิคการรักษาส่วน
ใหญ่จะมีลักษณะที่ไม่กระทำ�รุนแรงต่อร่างกาย (non
invasive) หรือไม่ใช้เภสัชภัณฑ์ที่มีสารเคมี (non
pharmaceutical)[6] โดยมีรูปแบบการนำ�ไปใช้ดังนี้
(1) วิ ธี ป ฏิ บั ติ ด้ ว ยการแพทย์ ท างเลื อ กแบบเสริ ม
(complementary medicine, CM) เป็นการนำ�ไปใช้
ร่วมหรือเสริมกับการแพทย์ปจั จุบนั (2) การแพทย์ทาง
เลือกแบบอย่างเดียวหรือใช้แบบลำ�พัง (alternative
medicine, AM)[7] หากจำ�แนกตามกลุม่ ของศูนย์การ
แพทย์เสริมและการแพทย์ทางเลือกของสหรัฐอเมริกา
(National Center of Complementary And Alternative Medicine)  มีการจัดระบบการแพทย์ทาง
เลือกออกเป็น 5 กลุ่ม ดังนี้ (1) การแพทย์ทางเลือก

ปีที่ 17 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2562

เชิงระบบ (alternative medical systems) คือ การ
แพทย์ทางเลือกทีม่ วี ธิ กี ารตรวจวินจิ ฉัยและการบำ�บัด
รักษามีหลากหลายวิธีการ ทั้งด้านการให้ยา การใช้
เครือ่ งมือมาช่วยในการบำ�บัดรักษาและหัตถการต่าง ๆ
และมีผปู้ ระกอบวิชาชีพเป็นการเฉพาะ มีการเรียนการ
สอนในระดับปริญญาขึน้ ไป ได้แก่ การแพทย์แผนจีน
การแพทย์แผนไทย อายุรเวทอินเดีย โฮมีโอพาธีย์
เป็ น ต้ น (2) การแพทย์ ก ายและจิ ต (mind body
intervention) คือ วิธกี ารบำ�บัดรักษาแบบใช้กายและ
จิต ได้แก่ สมาธิบ�ำ บัด ชีก่ ง โยคะ เป็นต้น (3) การบำ�บัด
ทางชีวภาพ (biologically based therapies) คือ วิธี
การบำ�บัดรักษาโดยการใช้สารชีวภาพ ได้แก่ สมุนไพร
อาหารสุขภาพ เป็นต้น (4) การบำ�บัดรักษาทางกายภาพ
(manipulative and body-based methods) คือ วิธี
การบำ�บัดรักษาโดยการใช้หัตถการต่าง ๆ ได้แก่ การ
นวด การกดจุด การจัดกระดูก เป็นต้น และ (5) การ
บำ�บัดด้วยพลัง (energy therapies) คือ วิธกี ารบำ�บัด
รักษาที่ใช้พลังงานในการบำ�บัดรักษาที่สามารถวัดได้
และไม่สามารถวัดได้ในการบำ�บัดรักษา เช่น พลังกาย
ทิพย์ เรกิ โยเร พลังจักรวาล เป็นต้น[8]
ถึงแม้ว่าแนวทางการรักษาภาวะความดันโลหิต
สูงตามหลักการแพทย์แผนปัจจุบันจะมียาที่ช่วยลด
ระดับความดันโลหิตจำ�นวนมาก แต่เนื่องจากเป็น
โรคที่รักษาไม่หายขาด การรักษาในระยะยาวส่งผล
ให้ เ กิ ด ค่ า ใช้ จ่ า ยที่ สู ง ประกอบกั บ การแพทย์ ท าง
เลือกอาจเป็นการรักษาที่ช่วยเติมเต็มความต้องการ
ของผูป้ ว่ ยในมิตทิ างจิตใจหรือจิตวิญญาณของผูป้ ว่ ย
และญาติได้อย่างสมบูรณ์โดยมองสุขภาวะอย่างเป็น
ปัจเจกบุคคลและเป็นองค์รวมที่สัมพันธ์กับคนคน
นั้น เพราะเน้นถึงความเป็นธรรมชาติ ไม่มีสารเคมี[9]
นอกจากนี้ประเทศไทยมีการบรรจุเข้าในระบบหลัก
ประกันสุขภาพแห่งชาติเพื่อมีการเข้าถึงและนำ�การ
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แพทย์ทางเลือกมาใช้ในการดูแลผู้ป่วย[10]
วิ ธี ป ฏิ บั ติ ด้ ว ยการแพทย์ ท างเลื อ กต่ อ ระดั บ
ความดั น โลหิ ต ทั่ ว โลกได้ รั บ ความสนใจเป็ น ที่
นิ ย ม และมี ก ารใช้ วิ ธี ที่ ห ลากหลายมากขึ้ น ทั้ ง ใน
สหรัฐอเมริกา ยุโรป และเอเชียรวมถึงประเทศไทย
ซึ่งแต่ละวิธีก็ได้มีการนำ�เข้าสู่กระบวนการวิจัยก่อน
นำ�มาประกอบผลของความน่าเชือ่ ถือจนเป็นทีย่ อมรับ
ในการรักษา การพัฒนาทบทวนและต่อยอดงานวิจัย
จึงเป็นสิ่งที่มีความสำ�คัญอย่างยิ่งในการนำ�ไปสู่การ
ดูแลรักษาที่น่าเชื่อถือและปลอดภัยก่อนนำ�ไปสู่การ
ปฏิ บั ติ จ ริ ง ซึ่ ง ปั จ จุ บั น การแพทย์ ท างเลื อ กเป็ น อี ก
1 ใน 8 ของด้านสุขภาพระดับโลกที่ประเทศไทยได้
มีส่วนร่วมในการกำ�หนดนโยบายสุขภาพโลก พ.ศ.
2559-2563[11] ดังนั้นเพื่อให้เกิดความชัดเจนในงาน
วิจัยจึงทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติด้วย
การแพทย์ทางเลือกในรูปแบบต่าง ๆ ต่อระดับความ
ดันโลหิตเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการดูแล
สุขภาพของผู้ที่มีระดับความดันโลหิตสูงต่อไปดังคำ�
ที่กล่าวไว้ว่าหัวใจหลักของการพัฒนาการแพทย์ทาง
เลือก ถือเป็นศาสตร์แห่ง “การดูแลสุขภาพที่น่าเชื่อ
ถือ มีความปลอดภัย และได้รับการยอมรับ’’[12] ซึ่งมี
วัตถุประสงค์เพื่อทบทวนวรรณกรรมวิธีปฏิบัติด้วย
การแพทย์ทางเลือกต่อระดับความดันโลหิต

ระเบียบวิธีศึกษา
การศึกษาครั้งนี้เป็นการทบทวนวรรณกรรม
จากงานวิจัยที่เกี่ยวกับวิธีปฏิบัติด้วยการแพทย์ทาง
เลือกต่อระดับความดันโลหิตในรูปแบบต่าง ๆ โดย
ประยุกต์ใช้แนวทางบางขั้นตอนในเรื่องการทบทวน
วรรณกรรมอย่ า งเป็ น ระบบของสถาบั น โจแอนนา
บริกส์[13] โดยใช้ค้นหาจากแหล่งข้อมูล ThaiJoและ
Google Scholar ตั้งแต่ปีค.ศ. 2009-2017โดยใช้คำ�

ค้นดังต่อไปนี้ ความดันโลหิต, การแพทย์ทางเลือก,
การแพทย์เสริม, blood pressure, alternative
medicine, complementary medicine, reduce
blood pressure, decrease blood pressure

นิยามศัพท์
การแพทย์ทางเลือก หมายถึง ศาสตร์ที่นอก
เหนือจากการแพทย์แผนปัจจุบันโดยมุ่งเน้นการดูแล
สุขภาพทางการแพทย์ได้ทั้งด้านการวินิจฉัย รักษา
และป้องกันโรค เทคนิคการรักษาส่วนใหญ่ไม่กระทำ�
รุนแรงต่อร่างกายหรือไม่ใช้เภสัชภัณฑ์ที่มีสารเคมี[6]
ซึง่ รูปแบบการนำ�ไปใช้แบ่งดังนี้ (1) วิธปี ฏิบตั ดิ ว้ ยการ
แพทย์เสริม (complementary medicine, CM)
เป็นการนำ�ไปใช้ร่วมหรือเสริมกับการแพทย์ปัจจุบัน
(2) การแพทย์ทางเลือกแบบอย่างเดียวหรือแบบใช้
ตามลำ�พัง (alternative medicine, AM)[7]

เกณฑ์การคัดเลือกงานวิจัย
เกณฑ์ในการคัดเข้า (inclusion criteria) ได้
คัดเลือกตามหลักการ 5 องค์ประกอบ PICOS[14] ราย
ละเอียด ดังตารางที่ 1 และกำ�หนดเกณฑ์คดั ออก (exclusion criteria) คือ งานวิจยั ทีไ่ ม่ได้ตพี มิ พ์เป็นภาษา
ไทยและภาษาอังกฤษและเป็นงานวิจยั ทีไ่ ม่สามารถหา
รายงานการวิจยั ฉบับเต็ม (full paper) โดยรายงานการ
วิจัยที่ผ่านเกณฑ์จะนำ�มาทบทวนวรรณกรรม

ขั้นตอนและวิธีการรวบรวมข้อมูล
1. กำ�หนดคำ�ค้นที่ใช้ในการคัดเลือกงานวิจัย
2. สืบค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูล ThaiJo และ
Google Scholar
3. คั ด เลื อ กงานวิ จั ย เบื้ อ งต้ น ได้ มี ก ารคั ด
กรองงานวิจัยตามเกณฑ์ที่กำ�หนดจาก ชื่อเรื่อง และ

508 วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ท างเลือก

ปีที่ 17 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2562

ตารางที่ 1 เกณฑ์การคัดเข้างานวิจัยโดยใช้หลักการ PICOS
ประชากร (populations) - ผู้ที่มีระดับค่าความดันโลหิตขณะหัวใจบีบตัว (SBP) 120-179 mmHg, ค่าความดัน
		 โลหิตขณะหัวใจคลายตัว (DBP) 80-109 mmHg ทั้งที่ได้รับการรักษาและไม่ได้รักษา
ด้วยยาแผนปัจจุบัน
- อายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
- ไม่มีภาวะแทรกซ้อนและโรคประจำ�ตัวอื่นๆ
การแพทย์ทางเลือก
วิธกี ารแพทย์ทางเลือกทีแ่ บ่งกลุม่ โดยศูนย์การแพทย์เสริมและการแพทย์ทางเลือกแห่งชาติ
(intervention)		ของสหรัฐอเมริกา (National Center for Complementary and Alternative Medicine หรือ
NCCAM) ซึ่งแบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม คือ (1) การแพทย์ทางเลือกเชิงระบบ (2) การแพทย์กาย
และจิต (3) การรักษาทางชีวภาพ (4) การรักษาทางกายภาพ (5) การรักษาด้วยพลัง
กลุ่มเปรียบเทียบ
กลุ่มที่ได้รับและไม่ได้รับวิธีปฏิบัติด้วยกิจกรรมการแพทย์ทางเลือกที่มีผลต่อการลดระดับ
(comparison)
ความดันโลหิต คือ การแพทย์ทางเลือกแบบเสริม (complementary medicine, CM) หรือ
การแพทย์ทางเลือกแบบอย่างเดียวหรือใช้แบบลำ�พัง (alternative medicine, AM)
ผลลัพธ์ (outcome)
ระดับความดันโลหิตที่ลดลงหลังจากได้รับวิธีปฏิบัติด้วยการแพทย์ทางเลือก
รูปแบบการศึกษา
- randomized controlled trial
(study design)
- quasi-experimental research

บทคัดย่อก่อน หากงานวิจัยที่ผ่านเกณฑ์ก็จะนำ�ไปสู่
กระบวนการทบทวนต่อไป
4. งานวิจัยที่ผ่านการคัดกรองจะคัดกรองอีก
ครัง้ ตามเกณฑ์ทกี่ �ำ หนด โดยจัดแบ่งงานวิจยั ให้ 3 คน
อ่านทบทวน และวิเคราะห์ขอ้ มูลจากต้นฉบับงานวิจยั
และนำ�ข้อมูลมาเปรียบเทียบกันเพื่อตรวจสอบความ
ตรงของเนื้อหาที่รวบรวมได้
5. ข้อมูลจากงานวิจยั ทีผ่ า่ นการคัดเลือกแล้วจะ
นำ�มาเรียบเรียงในตาราง โดยมีหัวข้อในการรวบรวม
ตาม PICOS และรายละเอียดอื่น ๆ เช่น ชื่อผู้แต่ง ปี
ทีพ่ มิ พ์ ประเทศทีศ่ กึ ษา จำ�นวนกลุม่ ตัวอย่าง อายุกลุม่
ตัวอย่าง รูปแบบการแพทย์ทางเลือก วิธีการศึกษา
ระดับความดันโลหิต วิธปี ฏิบตั ิ การเปรียบเทียบ ระยะ
เวลาในการศึกษา ระยะเวลาในการติดตาม และระดับ
ความดันโลหิตที่ลดลง
การวิเคราะห์ขอ้ มูล ผลของการทบทวนวิเคราะห์

โดยใช้การสรุปแบบบรรยายเชิงเนื้อหาตามเนื้อหาที่
บันทึกไว้ในตารางที่ 2

ผลการศึกษา
ผลจากการค้นฐานข้อมูลพบว่ามีงานวิจยั จำ�นวน
14 เรื่อง หลังจากการคัดกรองตามเกณฑ์ที่กำ�หนด
สามารถคั ด เลื อ กงานวิ จั ย เกี่ ย วกั บ วิ ธี ป ฏิ บั ติ ด้ ว ย
การแพทย์ ท างเลื อ กต่ อ ระดั บ ความดั น โลหิ ต มา
ทบทวนวรรณกรรม จำ�นวน 9 เรื่อง โดยเป็นงานวิจัย
ในประเทศแถบทวีปเอเชีย และประเทศไทย จำ�นวน 7
เรื่อง และประเทศนอกแถบทวีปเอเชียจำ�นวน 2 เรื่อง
กลุ่มตัวอย่างทั้งหมดจำ�นวน 992 คน จากจำ�นวน
ประชากรทั้งหมด 1,491 คน และช่วงอายุของผู้ป่วย
ที่ศึกษาพบตั้งแต่อายุ 18-80 ปี (ตารางที่ 2)
รูปแบบการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติ
ด้วยการแพทย์ทางเลือกต่อการลดความดันโลหิต

รูปแบบ
ระดับ
การแพทย์
ความดัน
ทางเลือก
ที่ลดลง
ผู้แต่ง
ปี ประเทศ จำ�นวนกลุ่ม ช่วง CM AM ความดันโลหิต วิธีปฏิบัติ
SBP
DBP
เวลา
			
ตัวอย่าง อายุ			
(mmHg)				 (Weeks)
1.Saptharishi 2009 India
113
20-25		 3 SBP 120-139 1) physical exercise
5.3
6.0
8
LG, et al.			
(102)				 DBP 80-89 2) salt intake reduction
2.6
3.7		
								
3) yoga
2.0
2.6		
								
4) control group
0.2
0.5
2.Ouicharoen 2011 Thailand 186
>40
3		
BP >140/90 1) slow respiration
23.59 8.57
8
pong M, et al. 			
(44)					
(pre-post)				
3.Jaipakdee
2011 Thailand 124
NR		 3 SBP 140-159 1) deep breathing and
5.3
3.0
8
J, et al.			
(124)				DBP 90-99 muscle relaxation				
								
2) control group
3.9
2.7		
4.Wolff M, et al. 2013 Southern 406
20-80 3		 SBP 120-179 1) yoga class
0.3
0.2
12
		 Sweden (83)				
DBP ≤ 109 2) yoga at home
-6.8 -4.4		
								
3) control group
-2.3
0.8		
												
												
												
5. Li J, et al. 2013 China
428
40-75		 3 SBP 140-159 1) affected meridian
12
NR
13
			
(428)				 DBP 90-99 acupuncture
(24-hSBP)			
								
2)non-affected
10
NR		
								
meridian acupuncture (24-hSBP)
								
3) sham acupuncture
3
NR
								
4) waiting-list
(24-hSBP)
									
0

ตารางที่ 2 การรวบรวมข้อมูลจากงานวิจัยที่ได้รับการคัดเลือก

1) *SBP, *DBP
< 0.001
1)SBP 0.303
DBP 0.478
2) SBP 0.003 DBP 0.032
1) SBP 0.482
DBP 0.794
2) SBP 0.241
*DBP 0.025
3) SBP 0.381
DBP 0.612
1), 2), 3)
significantly decreased
(Non report p-value)

1),2),3) *SBP,*DBP < 0.05
4) significant
(Non report p-value)

p-value
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* แสดงถึงค่า P ที่ลดลงอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ โดย p < 0.05 ซึ่งค่า p -value ของทุกงานวิจัยเป็นค่าเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
NR = Non-Report (ยกเว้นงานที่ 2 เนื่องจากเป็นการทดลองภายในกลุ่มเดียวกัน)

1) *SBP <0.01
DBP 0.13

9.Khaicharoen 2017 Thailand
60
>18
3		 SBP 110-160 1) slow breath
-7.5 -4.4
8
S, et al. 			
(56)				 DBP
training program				
							
60-100
2) control group

1) *SBP, *DBP
< 0.000

1) SBP 0.224
DBP 0.081
SBP 0.326
DBP 0.256
SBP 0.262
*DBP 0.038

p-value

1) *SBP 0.031
*DBP 0.004

8.87
8
1.4		

-3.93 12
(24-h)		
-2.93		
(Day)		
-4.70		
(Night)		
-.41
-.19
-.36

เวลา
(Weeks)

-4.9
12
1.2		

-6.5
-1.3

30
20-65		 3
(27)				

8.Liu Y, et al. 2015
		

SBP 120-159 1) acupuncture group
DBP 80-99 2) control group

23.93
-1.1

60
NR
3		
BP > 140/90 1) SKT2
(60)					
2) control group

7.Naewbood S 2015 Thailand
			

South
Korea

-4.84
(24-h)
-3.83
(Day)
-5.17
(Night)
-.44
.052
-.85

6.Hagins M, 2014 US
84
21-70 3		 SBP 120-159 1) yoga group
et al.			
(68)					
DBP 80-89
									
									
									
									
								
2) control group
									
									

ผู้แต่ง
ปี ประเทศ จำ�นวนกลุ่ม
			
ตัวอย่าง

รูปแบบ
ระดับ
การแพทย์
ความดัน
ทางเลือก
ที่ลดลง
ช่วง CM AM ความดันโลหิต วิธีปฏิบัติ
SBP
DBP
อายุ			
(mmHg)				

ตารางที่ 2(ต่อ) การรวบรวมข้อมูลจากงานวิจัยที่ได้รับการคัดเลือก

510 วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ท างเลือก
ปีที่ 17 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2562
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ส่วนมากเป็นรูปแบบการศึกษาเชิงทดลองจำ�นวน 7
เรื่อง และแบบกึ่งทดลองจำ�นวน 2 เรื่อง หากพิจารณา
ตามประเภทวิธีปฏิบัติพบว่า เป็นการแพทย์ทางเลือก
เป็นแบบเสริม (complementary medicine, CM)
จำ�นวน 5 เรื่อง ได้แก่ การใช้ยาร่วมกับกลุ่มการฝึก
หายใจสมาธิบำ�บัดจำ�นวน 3 เรื่อง[15-17] และการใช้ยา
ร่วมกับโยคะจำ�นวน 2 เรื่อง[18-19]
ส่วนการแพทย์ทางเลือกแบบอย่างเดียวหรือ
แบบใช้ตามลำ�พัง (alternative medicine, AM) มี
จำ�นวน 4 เรื่อง ได้แก่ การฝึกหายใจลึกร่วมกับผ่อน
คลายกล้ามเนื้อจำ�นวน 1 เรื่อง[20] การฝังเข็มจำ�นวน
2 เรื่อง[21-22] และศึกษาผลจากวิธีปฏิบัติ 3 วิธีเปรียบ
เทียบกัน จำ�นวน 1 เรื่องได้แก่ เดินเร็ว ลดเกลือ โยคะ
โดยให้ปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง[23]
ระดับความดันโลหิตทีศ่ กึ ษา พบว่าส่วนมากทุก
งานวิจัยใช้ค่าความดันขณะหัวใจบีบตัว (SBP) อยู่ใน
ช่วง 120-179 mmHg และค่าความดันขณะหัวใจ
คลายตัว (DBP) อยู่ในช่วง 80-109 mmHg
ช่วงระยะเวลาในการปฏิบัติด้วยการแพทย์ทาง
เลือกต่อการลดความดัน พบว่ามีระยะเวลาตัง้ แต่ 8-13
สัปดาห์ โดยงานวิจัยที่ศึกษาระยะเวลา 8 สัปดาห์มี
จำ�นวน5 เรื่อง[15-17,20,23] งานวิจัยที่ศึกษาระยะเวลา 12
สัปดาห์มีจำ�นวน 3 เรื่อง[18-19,22] และงานวิจัยที่ศึกษา
ระยะเวลา 13 สัปดาห์มีจำ�นวน 1 เรื่อง[21] แต่ละงาน
วิจัยมีการติดตามระดับความดันโลหิตที่ลดลงหลัง
จากได้รับวิธีปฏิบัติด้วยการแพทย์ทางเลือกที่แตก
ต่างกันออกไปตั้งแต่ 1 สัปดาห์ 4 สัปดาห์ 6 สัปดาห์ 8
สัปดาห์ และ 12 สัปดาห์
ระดับความดันทีล่ ดลงทัง้ ค่าความดันขณะหัวใจ
บีบตัว (SBP) และค่าความดันขณะหัวใจคลายตัว
(DBP) พบว่ามีจำ�นวน 8 เรื่องที่มีผลต่อการลดความ
ดันอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ ส่วนใหญ่เป็นรูปแบบ
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การแพทย์ทางเลือกแบบเสริมวิธีปฏิบัติ คือ กลุ่มการ
ฝึกหายใจสมาธิบ�ำ บัด[15-17] และโยคะ[18-19] ส่วนรูปแบบ
การแพทย์ทางเลือกแบบอย่างเดียวหรือแบบใช้ตาม
ลำ�พัง วิธีปฏิบัติ คือ การฝังเข็ม[21-22] และวิธีปฏิบัติ 3
วิธี ได้แก่ เดินเร็ว ลดเกลือ โยคะโดยให้ปฏิบัติอย่าง
ใดอย่างหนึ่ง จำ�นวน 1 เรื่อง[23] ส่วนอีกจำ�นวน 1 เรื่อง
มีผลลดความดันโลหิตแต่ไม่มีนัยสำ�คัญทางสถิติ ได้
ใช้วธิ กี ารปฏิบตั ดิ ว้ ยการการฝึกหายใจลึกร่วมกับผ่อน
คลายกล้ามเนื้อ[20]

อภิปรายผล
จากการทบทวนและคั ด เลื อ กงานวิ จั ย นี้ ได้
ประยุกต์ใช้แนวทางบางขั้นตอนในเรื่องการทบทวน
วรรณกรรมอย่ า งเป็ น ระบบของสถาบั น โจแอนนา
บริ ก ส์ โดยค้ น หาจากแหล่ ง ข้ อ มู ล ThaiJo และ
Google Scholar ตั้งแต่ปีค.ศ.2009-2017 ที่ผ่านการ
คัดเลือกตามหลักการ PICOS ข้างต้น พบว่ามีทงั้ หมด
14 เรือ่ ง เมือ่ พิจารณาพบว่าเป็นงานวิจยั ทีไ่ ม่ได้ตพี มิ พ์
เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 2 เรือ่ งและไม่สามารถ
เข้าถึงรายงานวิจยั แบบเต็มได้ 3 เรือ่ ง ดังนัน้ งานทีผ่ า่ น
การคัดกรองตามเกณฑ์ที่กำ�หนดจึงมี 9 เรื่อง
ภาพรวมของงานวิจยั ส่วนใหญ่เป็นลักษณะการ
เปรียบเทียบระหว่างกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง
ที่ได้รับวิธีปฏิบัติด้วยการแพทย์ทางเลือกแบบเสริม
(complementary medicine, CM) และการแพทย์
ทางเลือกแบบอย่างเดียวหรือใช้แบบลำ�พัง (alternative medicine, AM)
ผลการทบทวนเกีย่ วกับวิธปี ฏิบตั ดิ ว้ ยการแพทย์
ทางเลือกต่อระดับความดันโลหิตที่ลดลงทั้งค่าความ
ดันขณะหัวใจบีบตัว (SBP) และค่าความดันขณะหัวใจ
คลายตัว (DBP)พบว่ามีจำ�นวน 8 เรื่องที่มีผลต่อการ
ลดความดันโลหิตอย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิติ ส่วนใหญ่
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เป็นรูปแบบการแพทย์ทางเลือกแบบเสริมวิธปี ฏิบตั คิ อื
กลุม่ การฝึกหายใจสมาธิบ�ำ บัดและโยคะ ส่วนรูปแบบ
การแพทย์ทางเลือกอย่างเดียว วิธีปฏิบัติ คือ การฝัง
เข็ม และวิธีปฏิบัติ 3 วิธี ได้แก่ เดินเร็ว ลดเกลือ โยคะ
โดยให้ปฏิบตั อิ ย่างใดอย่างหนึง่ จำ�นวน 1 เรือ่ งส่วนอีก
จำ�นวน 1 เรื่องมีผลลดความดันแต่ไม่มีนัยสำ�คัญทาง
สถิติได้แก่การฝึกหายใจลึกร่วมกับผ่อนคลายกล้าม
เนื้อ
1. วิธีปฏิบัติด้วยการแพทย์ทางเลือกต่อระดับ
ความดันโลหิตสูงวิเคราะห์ตามพื้นที่ภูมิประเทศพบ
ว่ามีการนำ�ไปใช้ ดังนี้งานวิจัยที่ศึกษาในแถบทวีป
เอเชีย แบ่งได้เป็น 2 วิธีปฏิบัติ ได้แก่ (1) กลุ่มการ
ฝึกหายใจสมาธิบำ�บัดจำ�นวน 4 เรื่อง ทำ�การศึกษาใน
ประเทศไทยทั้งหมด เนื่องจากประเทศไทยประชากร
ส่วนใหญ่เป็นชาวพุทธ รูปแบบของการนำ�มาใช้ส่วน
ใหญ่เป็นรูปแบบของความเชือ่ ตามพระพุทธศาสนา[24]
คือ การฝึกควบคุมหายใจและสมาธิบำ�บัด มีการใช้
เทคนิคการผ่อนคลายของจิตใจเพื่อรักษาโรคและ
สร้างเสริมป้องกันผู้ที่มีภาวะความดันโลหิตสูง จาก
ผลของงานวิจยั ทางการแพทย์กย็ งั พบว่า การฝึกสมาธิ
บำ�บัดช่วยรักษาโรคความดันโลหิตสูงได้ดี ส่งผลต่อ
การรักษาในทางที่ดีขึ้นสามารถลดขนาดยาหรือหยุด
ยาลดความดันได้[25] (2) การฝังเข็ม จำ�นวน 2 เรื่อง
ทำ�การศึกษาในประเทศจีนและเกาหลี การฝังเข็มจัด
เป็นศาสตร์หนึ่งที่องค์การอนามัยโลกให้การยอมรับ
ในเรือ่ งของการรักษาทีเ่ ด่นชัดเป็นพิเศษในการบรรเทา
และรักษาภาวะความดันโลหิตสูง[26] และงานวิจัยที่
ศึกษานอกแถบทวีปเอเชียมี 1 วิธีปฏิบัติ ได้แก่ โยคะ
จำ�นวน 2 เรื่อง ทำ�การศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา
และสวีเดนโดยได้รบั อิทธิพลมาจากฝัง่ ประเทศอินเดีย
มีการนำ�เข้าไปเผยแพร่ อิทธิพลดังกล่าวส่งผลให้มี
การนำ�โยคะเข้ามาช่วยในการบำ�บัดรักษาโรคความดัน
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โลหิตสูง การเลือกใช้วธิ ปี ฏิบตั ิ โดยขึน้ อยูก่ บั ความเชือ่
ขนบธรรมเนียมประเพณีหรืออิทธิพลที่ได้รับ
2. วิธีปฏิบัติด้วยการแพทย์ทางเลือกต่อระดับ
ความดันโลหิตสูงวิเคราะห์ตามกลไกของร่างกาย พบ
ว่า (1) กลุ่มการฝึกหายใจสมาธิบำ�บัดใช้เทคนิคปรับ
สมดุลของร่างกายและจิตใจ ผลคือ ร่างกายของเรา
จะรู้ สึ ก สบายและผ่ อ นคลายและจิ ต เป็ น สมาธิ ส่ ง
ผลให้ความตึงตัวของกล้ามเนื้อลดลง (relaxation
responses) สมองจะหลั่งฮอร์โมนเอนดอร์ฟิน (endorphins) เกิดคลื่นสมองแบบแอลฟ่าเพิ่มขึ้น คือ
คลื่นสมองช้าและเป็นระเบียบขึ้นซึ่งจะช่วยลดอัตรา
การเต้นของหัวใจและช่วยลดภาวะความดันโลหิตสูง
ได้[9,27] สอดคล้องกับ Naewbood S, (2015)[16] พบว่า
ผูป้ ว่ ยโรคความดันโลหิตสูงทีป่ ฏิบตั เิ ทคนิคสมาธิเพือ่
การเยียวยา SKT2 มีค่า SBP และ DBP ลดลงอย่าง
มีนัยสำ�คัญทางสถิติ ค่า p < 0.001 เป็นไปในทิศทาง
เดียวกับ Ouicharoenpong M, et al. (2011)[15] พบ
ว่าการฝึกหายใจช้าเข้า-ออก 1 ครั้งให้ยาวนานกว่า
6 วินาที และต่อจากนั้นให้หายใจเข้า-ออกน้อยกว่า
10 ครั้งใน 1 นาที ฝึกวันละ 15 นาทีทุกวันต่อเนื่อง 8
สัปดาห์ ส่งผลต่อค่า SBP และ DBP ลดลงอย่างมีนัย
สำ�คัญทางสถิติ ค่า p < 0.001 ในขณะที่ Khaicharoen
S, et al. (2017)[17] พบว่าการฝึกผ่อนลมหายใจออก
ช้า โดยการเป่ากังหันลม ช่วยลดค่า SBP ได้อย่างมี
นัยสำ�คัญทางสถิติ ค่า p < 0.01 เช่นกัน (2) การฝัง
เข็ม ใช้เทคนิคการปรับสมดุลและกลไกการทำ�งาน
ของเส้นเลือดอวัยวะในร่างกายและระบบภูมิคุ้มกัน
ให้สมดุลเป็นปกติโดยกระตุน้ ให้เกิดสัญญาณประสาท
ส่งเข้าไปยังไขสันหลังแล้วเกิดเป็นวงจรสะท้อนกลับมา
ทำ�ให้กล้ามเนือ้ ทีห่ ดเกร็งเกิดการคลายตัว และหลอด
เลือดที่หดตัวเกิดการขยายตัว สัญญาณประสาทบาง
ส่วนจะถูกส่งขึ้นไปยังสมองกระตุ้นให้มีการหลั่งสาร
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สื่อสัญญาณประสาท เช่น เอนดอร์ฟินและฮอร์โมน
ต่ า ง ๆ แล้ ว ส่ ง สั ญ ญาณประสาทกลั บ ลงมาตาม
ไขสั น หลั ง และเส้ น ประสาท [28] ส่ ง ผลต่ อ การช่ ว ย
ควบคุมระดับความดันโลหิตสอดคล้องกับ Liu (2015)[22]
พบว่ากลุม่ ผูป้ ว่ ยทีเ่ ป็นกลุม่ เสีย่ งและกลุม่ ผูป้ ว่ ยความ
ดันโลหิตสูงทีไ่ ด้รบั การฝังเข็มแบบมาตรฐานเป็นระยะ
เวลา 8 สัปดาห์และติดตามผลเป็นเวลา 4 สัปดาห์หลัง
การรักษาเมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุมที่ไม่ได้รับการ
ฝังเข็มเป็นเวลา 12 สัปดาห์มีค่า SBP และ DBP ลด
ลงอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ ค่า p < 0.05 เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกับ Li (2013)[21] พบว่า กลุ่มผู้ป่วยที่ได้
รับการฝังเข็ม ไม่ว่าจะเป็น affected meridian acupuncture, non-affected meridian acupuncture
หรือ invasive sham acupuncture สามารถลด
ระดับความดันได้อย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติและ (3)
โยคะใช้เทคนิคจิตประสานกาย (mind body intervention) ซึ่งเป็นการบำ�บัดโดยใช้กายและจิตหรือใช้
สมาธิในการบำ�บัดด้านกายเกิดการยืดหยุน่ ของกล้าม
เนื้อ ระบบหมุนเวียนเลือดดีขึ้น ด้านจิตส่งผลต่อการ
ลดความรู้สึกเครียด จึงเกิดเป็นกลไกกระตุ้น vagus
nerve ลดการทำ�งานของระบบประสาทซิมพาเทติก
และเพิม่ การทำ�งานของพาราซิมพาเทติก[29]สอดคล้อง
กับ Saptharishi LG, et al. (2009)[23] พบว่า การฝึก
โยคะ โดยเน้นท่าทาง การควบคุมลมหายใจ ช่วยลด
ค่า SBP และ DBP อย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ ค่า p <
0.05 อีกทั้งช่วยลดภาวะเครียดและเพิ่มคุณภาพชีวิต
ด้วย เป็นไปในทิศทางเดียวกับ Hagins M, et al.
(2014)[19] พบว่าการฝึกโปรแกรมโยคะทีป่ ระกอบด้วย
3 องค์ประกอบ ได้แก่ ท่าทางการควบคุมลมหายใจ
และการทำ�สมาธิเป็นเวลา 12 สัปดาห์ เมื่อเทียบกับ
กลุ่มควบคุม มีผลลดค่า DBP อย่างมีนัยสำ�คัญทาง
สถิติ ค่า p < 0.05 และ Wolff M, et al. (2013)[18]
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พบว่า การฝึกโยคะที่ได้รับการฝึกฝนต่อเนื่องที่บ้าน
เพิม่ คุณภาพในการลดระดับความดัน โดยมีผลลดค่า
DBP อย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ ค่า p < 0.05 เช่นกัน
3. วิธีปฏิบัติด้วยการแพทย์ทางเลือกต่อระดับ
ความดันโลหิตสูงวิเคราะห์ตามผลการวิจยั พบว่า การ
แพทย์ทางเลือกแบบเสริม และการแพทย์ทางเลือก
อย่างเดียว สามารถลดระดับความดันโลหิตได้อย่างมี
นัยสำ�คัญทางสถิติ แต่มี 1 งานวิจยั ของ Jaipakdee, J.
(2011)[20] ซึง่ ศึกษาในประเทศไทยพบว่าการฝึกหายใจ
ลึกร่วมกับผ่อนคลายกล้ามเนือ้ สามารถลดระดับความ
ดันโลหิตได้ แต่ลดลงอย่างไม่มนี ยั สำ�คัญทางสถิตโิ ดย
ผลการวิจัยวิเคราะห์ได้ว่า เกิดจากสถานที่ที่ปฏิบัติ
การติดตาม เกิดความคลาดเคลื่อนในการประเมิน
เนื่องจากการวิจัยไม่สามารถสังเกตการปฏิบัติของ
กลุม่ ตัวอย่างทีบ่ า้ นแต่ตรวจสอบโดยการสอบถามและ
ให้กลุ่มตัวอย่างปฏิบัติให้ดูซึ่งอาจจะเกิดความคลาด
เคลื่อนในการติดตามและประเมินความถูกต้องของ
การฝึกหายใจแบบลึกร่วมกับการผ่อนคลายกล้ามเนือ้
การพิ จ ารณานำ � วิ ธี ก ารแพทย์ ท างเลื อ กมา
ประยุกต์ใช้ต้องขึ้นอยู่บนหลักการของความถูกต้อง
และเหมาะสมขององค์ ค วามรู้ ที่ ไ ด้ รั บ การยื น ยั น
แล้ว[6] เนื่องจากปัจจุบันการแพทย์ทางเลือกได้รับ
ความนิยมในระบบสุขภาพมากขึ้น และระดับความ
ดันโลหิตของกลุ่มประชากรที่นำ�มาใช้การวิจัยต้อง
เป็นระดับที่สามารถควบคุมได้และไม่ได้อยู่ในระยะ
ที่เป็นอันตราย[10]

ข้อสรุป
การทบทวนพบว่า วิธีปฏิบัติด้วยการแพทย์ทาง
เลือก ได้แก่ การฝึกหายใจสมาธิบำ�บัด โยคะ ออก
กำ�ลังกายโดยวิธีเดินเร็ว รับประทานอาหารลดเกลือ
การฝึกหายใจร่วมกับการผ่อนคลายกล้ามเนื้อและ
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การฝังเข็ม สามารถลดระดับความดันโลหิตได้ โดย
การวางแผนปรับใช้วิธีการฝึกหายใจสมาธิบำ�บัดในผู้
ป่วยที่มีระดับความดันโลหิตสูงที่มีค่าระดับความดัน
โลหิตที่มากกว่า 140/90 มิลลิเมตรปรอทแต่ไม่เกิน
180/110 มิลลิเมตรปรอทที่มารับบริการที่คลินิกโรค
ไม่ติดต่อเรื้อรังของโรงพยาบาล
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