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บทคัดยอ
การวิจยั นีม้ วี ตั ถุประสงคเพือ่ ศึกษาประสิทธิผลตามแนวคิดจิตประสานกายโดยการใหความรกู ารปฏิบตั ิ
ทาทางในกิจวัตรประจำวันรวมกับการปฏิบัติสมาธิบำบัด SKT เทคนิคที่ 3 เพื่อลดอาการปวดหลังและเพิ่ม
ความสามารถในการทำกิจกรรมของผสู งู อายุทมี่ อี าการปวดหลังสวนลางเรือ้ รัง ใชแบบแผนการวิจยั กึง่ ทดลอง
แบบมีกลุมควบคุมวัดกอนและหลังการทดลอง กลุมตัวอยางเปนผูสูงอายุที่มีอาการปวดหลังสวนลางเรื้อรัง
ในชุมชนบานเกาะหงษ ต.ตะเคียนเลือ่ น อ.เมือง จ.นครสวรรค จำนวน 40 คน โดยการอาสาสมัครและมีคณ
ุ สมบัติ
ตามเกณฑการคัดเลือก ระยะเวลาเขาโปรแกรม 6 สัปดาห เครือ่ งมือทีใ่ ชในการวิจยั ประกอบดวย โปรแกรม
การใหความรแู ละการฝกปฏิบตั สิ มาธิบำบัดอาการปวดหลังสวนลางในผสู งู อายุ แบบบันทึกการปฏิบตั สิ มาธิบำบัด
SKT เทคนิคที่ 3 แบบประเมินอาการปวดหลังดวยมาตรวัดความปวดแบบตัวเลข และแบบสอบถาม Oswestry
(Version 1.0) ฉบับภาษาไทย วิเคราะหขอ มูลดวยคาความถี่ รอยละ คาเฉลีย่ สวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และสถิติ
ทดสอบที
ผลการวิจยั ปรากฏวา กลมุ ทดลองหลังการปฏิบตั สิ มาธิบำบัด SKT เทคนิคที่ 3 และไดรบั ความรกู ารปฏิบตั ิ
ทาทางในกิจวัตรประจำวัน มีอาการปวดหลังสวนลางลดลงและความสามารถในการทำกิจกรรมเพิ่มขึ้นจาก
กอนทดลอง อยางมีนยั สำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .001 และผลการเปรียบเทียบกับกลมุ ควบคุมปรากฏวา กลมุ ทดลอง
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มีอาการปวดหลังสวนลางลดลงและความสามารถในการทำกิจกรรมเพิม่ ขึน้ มากกวากลมุ ควบคุม อยางมีนยั สำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ.001 แสดงใหเห็นวาการใหความรูการปฏิบัติทาทางในกิจวัตรประจำวันรวมกับการปฏิบัติ
สมาธิบำบัด SKT เทคนิคที่ 3 สามารถทำใหผปู ว ยสูงอายุทมี่ อี าการปวดหลังสวนลางเรือ้ รังบรรเทาอาการปวดได
คำสำคัญ: สมาธิบำบัด SKT เทคนิคที่ 3 การลดอาการปวดหลัง ความสามารถในการทำกิจกรรม อาการปวดหลัง
สวนลางเรือ้ รัง ผสู งู อายุ

Abstract
The objective of this research was to examine the effect of a health education and SKT 3 healing
meditationon low back pain relieve and enhancing activity ability of older adults with chronic low back pain.
A two groups quasi-experimental design comprised a pre-test and post-test with the control group. The sample
comprised 40 patients with chronic low back pain elderly adults of Ban Khoahong, Nakhonsawan who met the
criteria of selection and volunteered to participate in the experiment. During treatment program in 6 weeks.
The following research instruments were used 1) Education and training in health care of older adults with
chronic low back pain program, 2) SKT 3 healing meditation record form, 3) Numerical Rating Scale (NRS),
and 4) The Oswestry low back pain disability questionnaire (version 1.0) in Thai Version. Data were analyzed
by using descriptive statistics and t-test.
The results indicated that the experimental group's pre-test and post-test scores showed a statistically
significant improvement for both activity ability in daily life and back pain relieve (p < .01). Compared to the
control group, after participate the program procedure test scores of the experimental group were higher than
the control group's, and their low back pain score were lower including the activity ability test scores were
higher than the control group's (p < .01). This showed that mind-body medicine by using the educated activity
ability in daily life with SKT 3 healing meditation could decrease pain for older adults with chronic low back
pain
Keywords: SKT 3 healing meditation, Back pain Relieve, Activity ability, Chronic low back pain, Older adults
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ความเปนมาและความสำคัญของปญหา
อาการปวดหลั ง ในผู สู ง อายุ ไ ทยส ว นมากจะปวด
บริเวณหลังสวนลางซึง่ มีสาเหตุมาจากการปฏิบตั งิ านหรือ
การแสดงอิรยิ าบทและทาทางตาง ๆ ในการทำกิจวัตรประจำ
วันทีอ่ ยใู นทาทีไ่ มถกู ตองเปนเวลานาน (Sinhajaru, 2016)
รวมถึง ความวิตกกังวล ความเมือ่ ยลาของกลามเนือ้ หรือ
จากแรงกลอื่น ๆ เชน กระดูกสันหลังเสื่อม รวมถึงการ
บาดเจ็ บ ของกล า มเนื้ อ และเอ็ น ของกระดู ก สั น หลั ง
(Chirarattanaphochai, 2011) ประกอบกับผสู งู อายุเปนวัย
ที่ ร า งกายมี ค วามเสื่ อ มโดยเฉพาะระบบกระดู ก และ
กลามเนือ้ ดวย
อาการปวดหลั ง ส ว นล า งเป น โรคในกลุ ม ระบบ
กลามเนือ้ และโครงสรางกระดูก (Musculoskeletal system)
มีอาการปวดเฉพาะที่ระหวางชี่โครงที่ 12 จนถึงบริเวณ
กนยอย และอาจมีอาการปวดขารวมดวยหรือไมมีก็ได
(Sangsaikaew, Korcharoenyos, Donprapeng, & Sirisawat,
2019) ทัง้ นี้ หากมีการเจ็บปวยเปนเวลานานกวา 3 เดือน
ก็จะเขาสภู าวะการปวดหลังสวนลางเรือ้ รัง (Chronic low
back pain) ทีม่ คี วามปวดในระดับมาก และพบมากกวา 1
ตำแหนงในบริเวณขอเขา เอว หลัง ขอนิ้วมือ เปนตน
(Pitantananukune & Surit, 2011) ซึ่งพบมากในผูปวย
ผูสูงอายุที่มีอายุมากกวา 65 ป (Chaikhot, 2014) และ
รอยละ 90 ของผปู ว ยกลมุ นีจ้ ะเปนกลมุ ทีไ่ มทราบสาเหตุ
ทีแ่ นชดั หรืออาการปวดหลังไมเฉพาะเจาะจง
ผลของความผิดปกติจนเกิดความปวดเรือ้ รังนี้ นอกจาก
การสูญเสียความสามารถทางกายหรือการสูญเสียหนาที่
ของอวัยวะเนื่องจากพยาธิสภาพแลว ยังสงผลตอสภาพ
จิตใจ ทีพ่ บไดบอ ย คือ ความวิตกกังวลและซึมเศรา อารมณ
ทุกขทรมาน (Emotional distress) ซึง่ หากมีมากและนาน
เกิ น ไป จะเกิ ด เป น ความทุ ก ข ท รมานด า นจิ ต วิ ญ ญาณ
(Spiritualdistress) และทำใหรา งกายปรับตัวไปในทิศทาง
ทีเ่ ลวราย และยากทีจ่ ะฟน ฟูใหเขาสภู าวะปกติได (Jermrod
& Chadcham, 2013)
วิธีการจัดการความปวดเรื้อรังในปจจุบันมีวิธีการ
รักษาทีห่ ลากหลาย เชน การนวด ประคบ การใชยาหรือ
การทำหัตถการเฉพาะที่ ซึง่ เปนการรักษาในมิตทิ างกายนี้

มีเพียงรอยละ 35 เทานัน้ ทีเ่ ห็นผล เพราะความปวดเรือ้ รัง
มิไดขนึ้ อยกู บั ปจจัยทางกายเพียงอยางเดียว แตยงั เกีย่ วเนือ่ ง
กับอารมณและความรสู กึ นึกคิดดวย (Turk, Swanson, &
Wilson2010; Jermrod & Chadcham, 2013) สำหรับ
การจั ด การความปวดเรื้ อ รั ง ในมิ ติ ข องจิ ต วิ ญ ญาณนั้ น
การปฏิบตั สิ มาธิบำบัด SKT ถือวาเปนการทำสมาธิ (Meditation) รูปแบบหนึ่ง ที่มุงเนนองคประกอบสำคัญตอ
สุขภาพแบบองครวม (Holistic) (Kata, Somkumlung,
Chaiyasit & Sehakom, 2018) ดวยเหตุผลทีว่ า การทำสมาธิ
เปนจิตเวชศาสนศาสตร (Religious psychology) ซึง่ มีผลตอ
ระบบประสาทภูมคิ มุ กันวิทยา(Psychoneuroimmunology)
ตามแนวจิตประสานกาย (Mind-bodymedicine) เมือ่ กาย
กับจิตประสานกันอยางพอดีและเพียงพอแลว รางกายก็จะ
เกิดความสมดุลแบบองคในระดับเซลล (Nerve cells)
แลวทำใหการระบบตาง ๆในรางกายนัน้ ทำงานไดอยางสมบูรณ
(Triamchaisri, 2013) สอดคลองกับจากผลการศึกษาตาง ๆ
(Evidence-based) วาดวยการปฏิบตั สิ มาธิบำบัด SKT นัน้
สามารถชวยแกปญหาดานสุขภาพไดอยางมีนัยสำคัญ
(Ruksamerwong & Vongpon, 2019; Puripun, Deethongkham
& Kunsara, 2020)
ขอมูลจากการทบทวนวรรณกรรมทีผ่ า นมายังไมพบวา
มีการนำการปฏิบตั สิ มาธิบำบัด SKT เทคนิคที่ 3 มาศึกษา
การจัดการอาการปวดหลังสวนลางเรื้อรังในผูสูงอายุ
ผวู จิ ยั มีความสนใจในการแกไขปญหาความปวดของผปู ว ย
สูงอายุที่ปวดหลังสวนลางเรื้อรังดวยวิธีการปฏิบัติสมาธิ
บำบัด SKT เทคนิคที่ 3 ทีเ่ รียกวา นัง่ ยืดเหยียดผอนคลาย
ประสานกาย ประสานจิต (Sitting stretching-strengthening
meditation exercise) เปนการปฏิบัติสมาธิออกกำลัง
ประสาทสัมผัส (Sensory meditation exercise) โดยขณะที่
ผู ป ฏิ บั ติ ยื ด เหยี ย ดกล า มเนื้ อ จะนำจิ ต ไปจดจ อ กั บ การ
เคลือ่ นไหวของรางกายเมือ่ จิตใจสงบนิง่ จะมีการหลัง่ สาร
ของฮอรโมน Endorphin ออกมา และการหายใจแบบชา
ทำใหรา งกายเกิดการควบคุมการทำงานของบาโรรีเซ็พเตอร
รีเฟล็กส (Baroreceptor reflexes) ใหมีความไวลดลง
เกิดการกระตนุ สมองสวน Prefrontal cortex และสมองสวน
Cingulate gyrus หลัง่ สารกลูตาเมต (Glutamate) และกระตนุ
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สมองสวน Reticular thalamic nucleus ใหหลัง่ สารกาบา
(GABA) สงผลกระตุนสมองสวน Hippocampus และ
Amygdala ทำใหระบบประสาทซิมพาเธติค (Sympathetic
nervous system) ทำงานเพิม่ ขึน้ และสงผลใหหลอดเลือด
ขยายตั ว ทำให เ ลื อ ดไปเลี้ ย งกล า มเนื้ อ มากและได รั บ
ออกซิเจนจากเลือดมากขึ้น (Wanathankul, Ceingchin,
Juntawat, Nanglae, & Srichoksittikul, 2019)
อาการปวดหลังมีความเกี่ยวของกับการที่กลามเนื้อ
มีการหดเกร็ง จากการทีเ่ สนประสาทปลอยสารความปวด
(Noxious neuropeptides kinins) ทำใหเกิดการระคายเคือง
เนื้อเยื่อบริเวณหลังซึ่งมีความไวตอความปวดมากเกิด
ปฏิกริ ยิ าสะทอนกลับทำใหกลามเนือ้ ลาย และหลอดเลือด
บริเวณหลังหดตัวเกร็ง ปริมาณไหลเวียนของเลือดลดลง
เกิดภาวะขาดออกซิเจน เมื่อกลามเนื้อไดรับออกซิเจน
นอยลงแตมีการเผาผลาญเพิ่มขึ้นทำใหกลามเนื้อเกิดการ
เผาผลาญแบบไมใชออกซิเจน จึงเกิดรดแลคติก (Lactic acid)
ไปกระตนุ ปลายประสาทรับความรสู กึ ปวดของกลามเนือ้
เมื่ อ มี ก ารคลายกล า มเนื้ อ ด ว ยการยื ด เหยี ย ดร ว มกั บ
การหายใจที่มีประสิทธิภาพทำใหออกซิเจนไหลเวียนใน
กระแสเลือดอยางเพียงพอยอมชวยลดอาการปวดหลังลง
(Kotiya & Siriphan, 2016) รวมกับใหความรกู ารปฏิบตั ิ
ทาทางในกิจวัตรประจำวันเพื่อเพิ่มความตระหนัก และ
ขจัดสาเหตุหนึ่งของอาการปวดหลังเขาดวยกัน ชวยให
การจัดการความปวดของผูปวยที่เปนผูสูงอายุที่มีอาการ
ปวดหลั ง ส ว นล า งเรื้ อ รั ง ปวดกล า มเนื้ อ เรื้ อ รั ง ให เ กิ ด
ประสิทธิผลสูงขึน้ กวาการแกปญ
 หาแบบเดิมได
วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพือ่ เปรียบเทียบระดับความปวดหลังสวนลางและ
ระดับความสามารถในการทำกิจกรรมในกลุมทดลอง
กอนและหลังการใหความรูการปฏิบัติทาทางในกิจวัตร
ประจำวันรวมกับการปฏิบตั สิ มาธิบำบัด SKT เทคนิคที่ 3
2. เพือ่ เปรียบเทียบระดับความปวดหลังสวนลางและ
ระดับความสามารถในการทำกิจกรรมระหวางกลมุ ทดลอง

กับกลุมควบคุม กอนและหลังการใหความรูการปฏิบัติ
ทาทางในกิจวัตรประจำวันรวมกับการปฏิบตั สิ มาธิบำบัด
SKT เทคนิคที่ 3
กรอบแนวคิดในการวิจัย
สมพร กันทรดุษฎี-เตรียมชัยศรี ผูบุกเบิกการปฏิบัติ
สมาธิบำบัด SKT (Triamchaisri, 2013) ซึง่ เปนวิทยาศาสตร
แผนใหมเชื่อวาสมาธิเปนจิตเวชศาสนศาสตร เปนการ
ประสานการทำงานของกายกับจิต (Mind-body medicine)
อยางกลมกลืนแบบองครวม ทำใหการทำงานของระบบ
ประสาท ระบบอารมณและพฤติกรรม (Limbic system)
ระบบภูมติ า นทานในรางกาย ระบบการไหลเวียนของเลือด
รวมถึงระบบการทำงานอื่น ๆในรางกายอยางสมบูรณ
กลาวคือ การปฏิบตั สิ มาธิบำบัด SKT มีทงั้ หมด 7 เทคนิค
โดยนำเทคนิคที่ 3 คือ การนัง่ ยืดเหยียดผอนคลาย ประสาน
กาย ประสานจิต สามารถชวยลดอาการปวดหลัง ปวดเขา
ทองผูก และลดน้ำตาลในเลือด ซึ่งในเทคนิคที่ 3 นั้น
เปนการปฏิบัติสมาธิดวยการกำหนดลมหายใจรวมกับ
การยืดเหยียดกลามเนื้อในทานั่งกมและเอนหลัง ซึ่งทา
ดั ง กล า วส ง ผลให ก ล า มเนื้ อ ส ว นหลั ง มี ก ารยื ด เหยี ย ด
ประกอบกั บ การหายใจที่ ส อดคล อ งกั บ การยื ด เหยี ย ด
ของกลามเนือ้ ทำใหเกิดการประสานหลาย ๆ ระบบของ
รางกายควบคกู บั การใหความรกู ารปฏิบตั ทิ า ทางในกิจวัตร
ประจำวัน เพื่อใหผูสูงอายุไดเรียนรู (Learning) และ
สามารถทำกิจกรรมตางๆ ในชีวติ ประจำวันไดอยางถูกตอง
ตามทฤษฎีแบบจำลองกระบวนการจัดการขอมูล (Information processing model) ภายใตกระบวนการทางปญญา
(Cognitive process) (Sternberg, 2009) จากแนวคิดดังที่
กลาวนี้ หากผูสูงอายุที่มีอาการปวดหลังสวนลางเรื้อรัง
มีการปฏิบัติสมาธิบำบัด SKT และประสานกายกับจิต
รวมถึงศึกษาการการปฏิบัติทาทางในกิจวัตรประจำวัน
ที่ถูกตองแลว รางกายก็จะสามารถลดอาการปวดเรื้อรัง
และสามารถดำรงชีวติ ไดอยางมีความสุข ทัง้ นี้ กำหนดเปน
กรอบแนวคิดในการวิจยั ดังแสดงในภาพที่ 1
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ระบบการไหลเวียน
ของเลือด

SKT เทคนิคที่ 3

การใหความรู
ปฏิบตั ทิ า ทางฯ

กาย

ระบบอารมณและ
พฤติกรรม

ระบบประสาท
สวนกลาง

ระบบภูมติ า นทาน

จิต

การลดอาการ
ปวดหลังสวนลาง
ระบบประสาท
อัตโนมัต

ระบบประสาท
สวนปลาย

ระบบประสาท

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั ประสิทธิผลของการใหความรรู ว มกับการปฏิบตั สิ มาธิบำบัด SKT เทคนิคที่ 3
ตอการลดอาการปวดหลังและเพิม่ ความสามารถในการทำกิจกรรมของผสู งู อายุทมี่ อี าการปวดหลังสวนลางเรือ้ รัง
สมมติฐานการวิจัย
1. ระดับความปวดหลังสวนลางในกลมุ ทดลองลดลง
หลังการใหความรูการปฏิบัติทาทางในกิจวัตรประจำวัน
รวมกับการปฏิบตั สิ มาธิบำบัด SKT เทคนิคที่ 3
2. ระดั บ ความสามารถในการทำกิ จ กรรมในกลุ ม
ทดลองมากขึ้น หลังการใหความรูการปฏิบัติทาทางใน
กิจวัตรประจำวันรวมกับการปฏิบัติสมาธิบำบัด SKT
เทคนิคที่ 3
3.ระดับความปวดหลังสวนลางกลมุ ทดลอง ภายหลัง
ไดรบั ความรกู ารปฏิบตั ทิ า ทางในกิจวัตรประจำวันรวมกับ
การปฏิบัติสมาธิบำบัด SKT เทคนิคที่ 3 ลดลงมากกวา
กลมุ ควบคุม
4. ความสามารถในการทำกิ จ กรรมระหว า งกลุ ม
ทดลอง ภายหลังไดรบั ความรกู ารปฏิบตั ทิ า ทางในกิจวัตร

ประจำวันรวมกับการปฏิบตั สิ มาธิบำบัด SKT เทคนิคที่ 3
เพิม่ ขึน้ มากกวากลมุ ควบคุม
วิธีดำเนินการวิจัย
แบบแผนการทดลอง
แบบแผนการวิจัยเปนการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi-experimental research) ดำเนินการวิจยั แบบวัดกอนและหลัง
การทดลอง (Pretest-posttest control croup design)
(Christensen, Johnson, & Turner, 2014) แบงเปน 2 กลมุ
ไดแก กลมุ ทดลอง1 กลมุ และกลมุ ควบคุม 1 กลมุ โดยกลมุ
ทดลองจะไดรับตัวแปรที่จัดกระทำ (Treatment) การให
ความรู ก ารปฏิ บั ติ ท า ทางในกิ จ วั ต รประจำวั น กั บ การ
ปฏิบตั สิ มาธิบำบัด SKT เทคนิคที่ 3 ดังแสดงในตารางที่ 1

ตารางที่ 1 แบบแผนการทดลองแบบสองกลมุ วัดกอนและหลังการทดลอง
กลมุ

วัดกอนการทดลอง

สิง่ ทดลอง

วัดหลังการทดลอง

กลมุ ทดลอง (E)
กลมุ ควบคุม (C)

O1
O1

X
-

O2
O2

ระยะเวลา

6 สัปดาห
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ระยะเวลา 6 สัปดาห
O1 แทน การวัดตัวแปรตาม กอนการทดลอง
O2 แทน การวัดตัวแปรตาม หลังการทดลอง
X แทน การใหความรกู ารปฏิบตั ทิ า ทางในกิจวัตรประจำวันรวมกับการปฏิบตั สิ มาธิบำบัด SKT เทคนิคที่ 3
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากร คือ ผูสูงอายุที่มีอาการปวดหลังสวนลาง
เรื้อรัง อาศัยอยูในชุมชนบานเกาะหงษ ต.ตะเคียนเลื่อน
อ.เมือง จ.นครสวรรค จำนวน 65 คน ในป พ.ศ. 2562-2563
กลมุ ตัวอยางทีใ่ ชในการวิจยั เปนผสู งู อายุทมี่ อี าการ
ปวดหลังสวนลางเรือ้ รังในชุมชนบานเกาะหงษ ต.ตะเคียน
เลือ่ น อ.เมือง จ.นครสวรรค ทีม่ คี ณ
ุ สมบัตติ รงตามเกณฑ
การคัดเขา ประกอบดวย 1) อายุ 60 ปขนึ้ ไป 2) มีอาการ
ปวดหลังสวนลางเรือ้ รังชนิดไมเจาะจง ระยะเวลามากกวา
3 เดือน 3) ไมเคยปฏิบตั สิ มาธิบำบัดแบบ SKT มากอน
4) มีสติสัมปชัญญะดี และ 5) อาสาสมัครและเขารวม
การวิจยั ไดจำนวน 40 คน แบงเปนกลมุ ทดลองและกลมุ
ควบคุ ม 2 กลุ ม กลุ ม ละ 20 คน ซึ่ ง เป น จำนวนขนาด
กลุมตัวอยางที่เพียงพอ ในการวิจัยเชิงทดลองที่ควรมี
อยางนอย 15 คนตอกลมุ (McMillan & Schumacher, 2010)
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครือ่ งมือทีใ่ ชในการวิจยั มี 3 ประเภท ไดแก 1) เครือ่ งมือ
ทีใ่ ชในการคัดกรองกลมุ ตัวอยาง 2) เครือ่ งมือทีใ่ ชในการ
ทดลอง และ 3) เครือ่ งมือทีใ่ ชวดั ตัวแปรตาม มีรายละเอียด
ดังนี้
1. เครือ่ งมือทีใ่ ชในการคัดกรองกลมุ ตัวอยาง เปนแบบ
สอบถามขอมูลสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ สถานภาพสมรส
ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดโรคประจำตัว น้ำหนัก สวนสูง
รอบเอว ดัชนีมวลกาย ระยะเวลาที่มีอาการปวดหลัง
การจัดการอาการปวด
2. เครือ่ งมือทีใ่ ชในการทดลอง ประกอบดวยโปรแกรม
การใหความรแู ละการฝกปฏิบตั สิ มาธิบำบัด SKT เทคนิค
ที่ 3 เพือ่ ลดอาการปวดหลังสวนลางในผสู งู อายุทพี่ ฒ
ั นาขึน้
ประกอบดวยเนือ้ หา 2 สวน คือ 1) ความรกู ารปฏิบตั ทิ า ทาง
ในกิจวัตรประจำวัน และ 2) การปฏิบตั สิ มาธิบำบัด SKT

เทคนิคที่ 3 ตามแนวคิดของสมพร กันทรดุษฎี เตรียมชัยศรี
(Triamchaisri, 2013) ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา
(Content validity) จากผเู ชีย่ วชาญ จำนวน 3 ทาน ไดคา ดัชนี
ความตรงเชิงเนือ้ หา (CVI) โดยรวมเทากับ 0.98
3. เครือ่ งมือทีใ่ ชวดั ตัวแปรตาม ประกอบดวย
3.1 แบบประเมินอาการปวดหลังสวนลาง ดวยมาตรวัด
ความปวดแบบตัวเลข (Numerical rating scale: NRS)
(Sirintawat, Sawang, Chaiyasamut, & Wongsirichat,
2017) ใหผูสูงอายุเลือกตัวเลขที่ตรงกับความรูสึกปวด
ในชวง 2 สัปดาหทผี่ า นมา ตัง้ แต 0-10 โดยระดับคะแนน
0 หมายถึง ไมมอี าการปวดเลย จนถึงระดับ 10 หมายถึง
ปวดมากที่สุด ซึ่งแปลผลแบงเปนระดับ คือ ระดับ 1
มีคะแนน 0-3 หมายถึง ปวดเล็กนอย ระดับ 2 มีคะแนน
4-6 หมายถึง ปวดปานกลาง ระดับ 3 มีคะแนน 7-10
หมายถึง ปวดมาก
3.2 แบบสอบถาม Oswestry (Version 1.0) ฉบับ
ภาษาไทยสำหรับผปู ว ยปวดหลัง (Sanjaroensuttikul, 2007)
ผู วิ จั ย ได นำมาดั ด แปลงให เ ป น ข อ ความที่ ง า ยต อ การ
สอบถามสำหรับผสู งู อายุ จำนวน 10 ขอ แตละขอมีคะแนน
เปนมาตราสวนประมาณคาตามระดับการทำกิจกรรม 1-6
คะแนน การแปลผลแบงเปน 5 ระดับคือ
5 หมายถึง มีคะแนน 10-20 คะแนน หมายถึง
สามารถทำกิจกรรมไดทงั้ หมด
4 หมายถึง มีคะแนน 21-30 คะแนน หมายถึง
สามารถทำกิจกรรมไดแตยงั มีอาการปวดอยู
3 หมายถึง มีคะแนน 31-40 คะแนน หมายถึง
สามารถทำกิจกรรมไดแตมอี าการปวดเพิม่
2 หมายถึง มีคะแนน 41-50 คะแนน หมายถึง
สามารถทำกิจกรรมไดเล็กนอย
1 หมายถึง มีคะแนน 51-60 คะแนน หมายถึง
ไมสามารถทำกิจกรรมไดเลย
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จากนั้นนำแบบสอบถามไปทดลองใชกับผูสูงอายุ
ที่มีอาการปวดหลังสวนลางที่มีลักษณะคลายกับกลุม
ตัวอยางทีศ่ กึ ษาจำนวน 15 ราย ตรวจสอบคาความเทีย่ งดวย
Cronbach alpha มีคาเทากับ 0.81 รวมถึงตรวจสอบ
ความตรงเชิงเนือ้ หาจากผเู ชีย่ วชาญ จำนวน 3 ทาน ไดคา ดัชนี
ความตรงเชิงเนือ้ หาโดยรวมเทากับ 1.00
วิธีดำเนินการทดลอง
ระยะกอนทดลอง กลุมตัวอยางไดรับการชี้แจงและ
อธิ บ ายให ท ราบถึ ง วั ต ถุ ป ระสงค แ ละรายละเอี ย ดของ
การวิจัย สิทธิ์ของผูเขารวมการวิจัย และการลงชื่อในใบ
แสดงความยินยอมเขารวมการวิจยั วัดระดับความปวดหลัง
สวนลางและความสามารถในการทำกิจกรรมกลุมของ
ทดลองและกลมุ ควบคุม
ระยะทดลอง สำหรับกลุมทดลอง ดำเนินการตาม
โปรแกรมการใหความรูและการฝกปฏิบัติสมาธิบำบัด
อาการปวดหลังสวนลางในผูสูงอายุดวยเนื้อหา 2 สวน
คือ ความรกู ารปฏิบตั ทิ า ทางในกิจวัตรประจำวัน และการ
ปฏิบัติสมาธิบำบัด SKT เทคนิคที่ 3พรอมกับสาธิตและ
ฝ ก ให แ ก ก ลุ ม ทดลองจนสามารถปฏิ บั ติ ไ ด แล ว แจก
สมุ ด บั น ทึ ก การปฏิ บั ติ ส มาธิ บำบั ด SKT เทคนิ ค ที่ 3
พรอมทั้งอธิบายวิธีการบันทึก จากนั้นใหกลุมทดลอง
ปฏิบตั สิ มาธิบำบัด SKT เทคนิคที่ 3 ตามคมู อื พรอมบันทึกผล
โดยกำหนดใหปฏิบตั วิ นั ละ 2ครัง้ เชา เย็นครัง้ ละ 30 รอบ
ลมหายใจ ใชเวลา 15-20 นาที ระยะเวลา 6 สัปดาห ผวู จิ ยั
พบกลมุ ทดลองสัปดาหละ 1 ครัง้ เพือ่ พูดคุยสอบถาม ติดตาม
และทบทวนความถูกตองในการฝกปฏิบตั ิ รวมถึงปญหา
อุปสรรคตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในการฝกแตละครั้ง รวมถึง
โทรศัพทติดตามกลุมทดลองทุกคนสัปดาหละ 1 ครั้ง
เพือ่ กระตนุ ใหฝก ปฏิบตั ิ และลงบันทึกการปฏิบตั ทิ กุ ครัง้
สวนกลุมควบคุม ไดเขาพบกลุมควบคุมสัปดาหละครั้ง
เชนเดียวกัน เพือ่ พูดคุยในเรือ่ งการดูแลตนเองตามปกติ
ระยะหลั ง ทดลอง ผู วิ จั ย วั ด ระดั บ ความปวดหลั ง
สวนลางและความสามารถในการทำกิจกรรมของกลุม
ทดลองและกลมุ ควบคุมอีกครัง้ กอนนำไปวิเคราะหและ
สรุปผลตอไป

การวิเคราะหขอมูล
1. การวิ เ คราะห ข อ มู ล ทั่ ว ไปของกลุ ม ตั ว อย า งทั้ ง
กลมุ ทดลองและกลมุ ควบคุม โดยใชคา สถิตพิ นื้ ฐาน ไดแก
การแจกแจงความถี่ คารอยละ คาเฉลีย่ และสวนเบีย่ งเบน
มาตรฐาน
2. เปรียบเทียบคาเฉลี่ยระดับความปวดหลังสวนลาง
และความสามารถในการทำกิจกรรมของกลุมทดลอง
ระหว า งก อ นกั บ หลั ง การให ค วามรู ก ารปฏิ บั ติ ท า ทาง
ในกิจวัตรประจำวันกับการปฏิบตั สิ มาธิบำบัด SKT เทคนิค
ที่ 3 ดวยสถิตทิ ดสอบคาที แบบสัมพันธกนั (Paired t-test)
3. เปรียบเทียบคาเฉลี่ยระดับความปวดหลังสวนลาง
และความสามารถในการทำกิจกรรมหลังการใหความรู
การปฏิบตั ทิ า ทางในกิจวัตรประจำวันกับการปฏิบตั สิ มาธิ
บำบัด SKT เทคนิคที่ 3 ของกลมุ ทดลองกับกลมุ ควบคุม
ดวยสถิตทิ ดสอบคาที แบบเปนอิสระตอกัน (Independent
t-test)
การพิทักษสิทธิ์กลุมตัวอยาง
การวิจัยนี้ไดผานการรับรองจริยธรรมการวิจัยจาก
คณะกรรมการจริ ย ธรรมการวิ จั ย ในมนุ ษ ย วิ ท ยาลั ย
บรมราชชนนี สวรรคประชารักษ นครสวรรคตามเอกสาร
รับรองเลขที่ SPRNW-REC026/2020 วันที่ 11 กันยายน
2563 โดยผูเขารวมการวิจัยไดรับการชี้แจงรายละเอียด
วัตถุประสงค ประโยชน โดยไมมผี ลกระทบใด ๆ รวมถึง
สามารถถอนตัวจากการเปนกลุมตัวอยางไดตลอดเวลา
ขอมูลทั้งหมดของกลุมตัวอยางจะถูกเก็บไวเปนความลับ
สวนการนำเสนอขอมูลของกลมุ ตัวอยางจะนำเสนอขอมูล
ในภาพรวมและ/หรือสวนที่เกี่ยวของเทานั้น
ผลการวิจัย
1. ขอมูลทัว่ ไปของกลมุ ตัวอยาง จำแนกตามกลมุ ทดลอง
และกลมุ ควบคุม จำนวนกลมุ ละ 20 คน รวม 40 คน ดังแสดง
ในตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 ขอมูลทัว่ ไปของกลมุ ตัวอยาง จำแนกตามกลมุ ทดลองและกลมุ ควบคุม
รายการ

กลมุ ทดลอง

กลมุ ควบคุม

รวม

จำนวน

รอยละ

จำนวน

รอยละ

จำนวน

ชาย
หญิง
รวม
60 - 65
66-70
71-75
76-80
รวม

2
18
20
7
8
5
0
20

10.0
90.0
100.0
35.0
40.0
25.0
0
100.0

2
18
20
12
5
1
2
20

10.0
90.0
100.0
60.0
25.0
5.0
10.0
100.0

4
36
40
19
13
6
2
40

10.0
90.0
100.0
47.5
32.5
15.0
5.0
100.0

สถานภาพสมรส

โสด
คู
หมาย
หยา แยกกันอยู
รวม

2
10
6
2
20

10.0
50.0
30.0
10.0
100.0

0
12
6
2
20

0
60.0
30.0
10.0
100.0

2
22
12
4
40

5.0
55.0
30.0
10.0
100.0

ระดับการศึกษา

ไมไดเรียน
ประถมศึกษา
มัธยม/ปวส.
ปริญญาตรี
รวม

2
15
3
0
20

10.0
75.0
15.0
0
100.0

0
15
4
1
20

0
75.0
20.0
5.00
100.0

2
30
7
1
40

5.0
75.0
17.5
2.5
100.0

อาชีพ

รับจางทัว่ ไป
คาขาย
เกษตรกรรม
รับราชการ
อืน่ ๆ
รวม

7
1
8
0
4
20

35.0
5.0
40.0
0
20.0
100.0

6
3
7
1
3
20

30.0
15.0
35.0
5.0
15.0
100.0

13
4
15
1
7
40

32.5
10.0
37.5
2.5
17.5
100.0

รายไดตอ เดือน

นอยกวา 5,000 บาท
5,000-10,000 บาท
15,001-20,000 บาท
รวม

14
6
0
20

70.0
30.0
0
100.0

10
9
1
20

50.0
45.0
5.0
100.0

24
15
1
40

60.0
37.5
2.5
100.0

เพศ

อายุ

รอยละ
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ตารางที่ 2 ขอมูลทัว่ ไปของกลมุ ตัวอยาง จำแนกตามกลมุ ทดลองและกลมุ ควบคุม (ตอ)
รายการ

กลมุ ทดลอง

กลมุ ควบคุม

รวม

จำนวน

รอยละ

จำนวน

รอยละ

จำนวน

รอยละ

โรคประจำตัว

ความดันโลหิตสูง
ไขมันในเลือดสูง
หัวใจ
ไมมโี รคประจำตัว
โรคอืน่ ๆ
รวม

12
2
0
1
5
20

60.0
10.0
0
5.0
25.0
100.0

3
3
1
7
6
20

15.0
15.0
5.0
35.0
30.0
100.00

15
5
1
8
11
40

37.5
12.5
2.5
20.0
27.0
100.0

น้ำหนักตัว

40-55 กิโลกรัม
56-70 กิโลกรัม
71-85 กิโลกรัม
86-100 กิโลกรัม
รวม

11
7
1
1
20

55.0
35.0
5.0
5.0
100.0

9
9
2
0
20

45.0
45.0
10.0
0
100.0

20
16
3
1
40

50.0
40.0
7.5
2.5
100.0

สวนสูง

130-140 เซนติเมตร
141-150 เซนติเมตร
151-160 เซนติเมตร
161-170 เซนติเมตร
รวม

2
4
14
0
20

10.0
20.0
70.0
0
100.0

1
11
6
2
20

5.0
55.0
30.0
10.0
100.0

3
15
20
2
40

7.5
37.5
50.0
5.0
100.0

รอบเอว

30-45 นิว้
61-75 นิว้
76-90 นิว้
91-105 นิว้
รวม

0
3
12
5
20

0
15.0
60.0
25.0
100.0

1
3
11
5
20

5.0
15.0
55.0
25.0
100.0

1
6
23
10
40

2.5
15.0
57.5
25.0
100.0

ดัชนีมวลกาย
(BMI)

นอยกวา 18.50
18.50-22.99
23.0-24.99
25.0-29.99
มากกวา 30
รวม

0
10
4
2
4
20

0
50.0
20.0
10.0
20.0
100.0

1
5
6
6
2
20

5.0
25.0
30.0
30.0
10.0
100.0

1
15
10
8
6
40

2.5
37.5
25.0
20.0
15.0
100.0
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ตารางที่ 2 ขอมูลทัว่ ไปของกลมุ ตัวอยาง จำแนกตามกลมุ ทดลองและกลมุ ควบคุม (ตอ)
รายการ

กลมุ ทดลอง

กลมุ ควบคุม

รวม

จำนวน

รอยละ

จำนวน

รอยละ

จำนวน

รอยละ

ระยะเวลาที่มี
อาการปวดหลัง

3 เดือน
3-6 เดือน
6 เดือน-1 ป
1-3 ป
มากวา 3 ป
รวม

7
8
0
1
4
20

35.0
40.0
0
5.0
20.0
100.0

4
3
6
4
3
20

20.0
15.0
30.0
20.0
15.0
100.0

11
11
6
5
7
40

27.5
27.5
15.0
12.5
17.5
100.0

การจัดการ
อาการปวด

รับประทานยา
ทายาบีบนวด
ประคบรอน
สมุนไพร
นอนพัก
บริหารรางกาย
พบแพทย
รวม

1
12
2

5.0
60.0
10.0

2
10
2

10.0
50.0
10.0

3
22
4

7.50
55.0
10.0

2
2
1
20

10.0
10.0
5.0
100.0

2
4
0
20

10.0
20.0
0
100.0

4
6
1
40

10.0
15.0
2.5
100.0

ตารางที่ 2 แสดงลักษณะทั่วไปกลุมตัวอยางที่เปน
กลมุ ทดลองสวนใหญเปนเพศหญิง (รอยละ 90.0) มีอายุ
ระหวาง 66-70 ป (รอยละ 40.0) สถานภาพสมรส (รอยละ
50.0) สำเร็จการศึกษาสูงสุดในระดับประถมศึกษา (รอยละ
75.0) ประกอบอาชีพเกษตรกรรม (รอยละ 40.0) มีรายได
เฉลี่ยตอเดือนนอยกวา 5,000 บาท (รอยละ 70.0) มีโรค
ประจำตั ว เป น โรคความดั น โลหิ ต สู ง (ร อ ยละ 60.0)
มี น้ำ หนั ก ตั ว ระหว า ง 40-55 กิ โ ลกรั ม (ร อ ยละ 55.0)
มีสว นสูงระหวาง 151-160 เซนติเมตร (รอยละ 70.0) ความ
ยาวรอบเอวระหวาง 76-90 นิ้ว (รอยละ 60.0) โดยมี
ดัชนีมวลกาย (BMI) อยูระหวาง 18.50-22.99 ในเกณฑ
สมสวน (รอยละ 50.0) สวนการปวดหลังมีระยะเวลา
ระหวาง 3-6 เดือน (รอยละ 40.0) ซึง่ เปนอาการเรือ้ รัง และ
ใชวิธีการทายาและบีบนวด เพื่อลดอาการปวดมากที่สุด
(รอยละ 60.0) มากทีส่ ดุ

สำหรับลักษณะทัว่ ไปกลมุ ตัวอยางทีเ่ ปนกลมุ ควบคุม
สวนใหญเปนเพศหญิง (รอยละ 90.0) มีอายุระหวาง
60-65 ป (รอยละ 60.0) สถานภาพสมรส (รอยละ 60.0)
สำเร็จการศึกษาสูงสุดในระดับประถมศึกษา (รอยละ 75.0)
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม (รอยละ 35.0) มีรายไดเฉลีย่
ตอเดือนนอยกวา 5,000 บาท (รอยละ 50.0) ไมมโี รคประจำตัว
(รอยละ 35.0) มีน้ำหนักตัวระหวาง 40-55 กิโลกรัม
(รอยละ 45.0) และ 56-70 กิโลกรัม (รอยละ 45.0) มีสว น
สูงระหวาง 141-150 เซนติเมตร (รอยละ 55.0) ความยาว
รอบเอวระหวาง 76-90 นิว้ (รอยละ 55.0) โดยมีดชั นีมวล
กาย (BMI) อยรู ะหวาง 23.00-24.99 ในเกณฑน้ำหนักเกิน
(รอยละ 30.0) และ 25.00-29.99 ในเกณฑเปนโรคอวน
(รอยละ 30.0) สวนการปวดหลังมีระยะเวลาระหวาง
6 เดือน-1 ป (รอยละ 30.0) ซึง่ เปนอาการเรือ้ รัง และใชวธิ ี
การทายาและบีบนวด เพือ่ ลดอาการปวดมากทีส่ ดุ (รอยละ
50.0) มากทีส่ ดุ
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2. ผลการเปรียบเทียบระดับความปวดหลังสวนลาง
ในกลุมทดลองและกลุมควบคุม กอนและหลังการให

ความรกู าร ปฏิบตั ทิ า ทางในกิจวัตรประจำวันรวมกับการ
ปฏิบตั สิ มาธิบำบัด SKT เทคนิคที่ 3

ตาราง 3 ผลการเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลีย่ ระดับความปวดหลังสวนลางและระดับความสามารถในการทำกิจกรรม
ในกลุมทดลองและกลุมควบคุมกอนและหลังการใหความรูการ ปฏิบัติทาทางในกิจวัตรประจำวันรวมกับการปฏิบัติ
สมาธิบำบัด SKT เทคนิคที่ 3
ผลการเปรียบเทียบ
ความแตกตางคาเฉลี่ย

กลมุ ทดลอง (n = 20)
กอน

หลัง

df

t

กลมุ ควบคุม (n = 20)
p

กอน หลัง

df

t

p

อาการปวดหลังสวนลาง

2.35 1.35
(0.67) (0.48)

19 5.38*** <. 001 2.1
1.8 19 1.76 .30
0.64) (0.41)

ความสามารถในการทำกิจกรรม

1.57 3.40
(0.85) (0.31)

19

8.92*** < .001 1.97 2.21 19 1.64 .11
(0.61) (0.220)

***p < .001
ตาราง 3 แสดงผลระดับความปวดหลังสวนลางของ
กลมุ ทดลองหลังการใหความรกู ารปฏิบตั ทิ า ทางในกิจวัตร
ประจำวันรวมกับการปฏิบตั สิ มาธิบำบัด SKT เทคนิคที่ 3
นอยกวากอนการใหความรูการปฏิบัติทาทางในกิจวัตร
ประจำวันรวมกับการปฏิบตั สิ มาธิบำบัด SKTเทคนิคที่ 3
อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .001 ซึ่งเปนไปตาม
สมมติฐานการวิจยั ขอที่ 1คือ กลมุ ทดลองมีอาการปวดหลัง
สวนลางลดลงหลังจากไดรับความรูการปฏิบัติทาทาง
ในกิจวัตรประจำวันรวมกับการปฏิบัติสมาธิบำบัด SKT
เทคนิคที่ 3
ในขณะทีร่ ะดับความปวดหลังสวนลางของกลมุ ควบ
คุมหลังการใหความรกู ารปฏิบตั ทิ า ทางในกิจวัตรประจำวัน
รวมกับการปฏิบัติสมาธิบำบัด SKT เทคนิคที่ 3 แมวา
มีระดับการปวดนอยกวากอนการใหความรูการปฏิบัติ
ทาทางในกิจวัตรประจำวันรวมกับการปฏิบตั สิ มาธิบำบัด
SKT เทคนิคที่ 3 แตระดับการปวดก็ไมแตกตางกันอยาง
มีนยั สำคัญทางสถิติ
สวนผลระดับความสามารถในการทำกิจกรรมของ
กลมุ ทดลองหลังการใหความรกู ารปฏิบตั ทิ า ทางในกิจวัตร
ประจำวันรวมกับการปฏิบตั สิ มาธิบำบัด SKT เทคนิคที่ 3

มากกวากอนการใหความรูการปฏิบัติทาทางในกิจวัตร
ประจำวันรวมกับการปฏิบตั สิ มาธิบำบัด SKT เทคนิคที่ 3
อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .001 ซึ่งเปนไปตาม
สมมติฐานการวิจยั ขอที่ 2 คือ กลมุ ทดลองสามารถในการ
ทำกิจกรรมไดมากขึ้นหลังจากไดรับความรูการปฏิบัติ
ทาทางในกิจวัตรประจำวันรวมกับการปฏิบตั สิ มาธิบำบัด
SKT เทคนิคที่ 3
ในขณะที่ ระดับความสามารถในการทำกิจกรรมของ
กลมุ ควบคุมหลังการใหความรกู ารปฏิบตั ทิ า ทางในกิจวัตร
ประจำวันรวมกับการปฏิบตั สิ มาธิบำบัด SKT เทคนิคที่ 3
แมวามีระดับความสามารถในการทำกิจกรรมมากกวา
กอนการใหความรูการปฏิบัติทาทางในกิจวัตรประจำวัน
รวมกับการปฏิบตั สิ มาธิบำบัด SKT เทคนิคที่ 3 แตระดับ
ความสามารถในการทำกิจกรรมก็ไมแตกตางกันอยางมี
นัยสำคัญทางสถิติ
3. ผลการเปรียบเทียบระดับความปวดหลังสวนลาง
ระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุม ภายหลังไดรับ
ความรู ก ารปฏิ บั ติ ท า ทางในกิ จ วั ต รประจำวั น ร ว มกั บ
การปฏิบตั สิ มาธิบำบัด SKT เทคนิคที่ 3
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ตาราง 4 ผลการเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลีย่ ระดับความปวดหลังสวนลางระหวางกลมุ ทดลองและกลมุ ควบคุม
ภายหลังไดรบั ความรกู ารปฏิบตั ทิ า ทางในกิจวัตรประจำวันรวมกับการปฏิบตั สิ มาธิบำบัด SKT เทคนิคที่ 3
ผลการเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลีย่ กลมุ ทดลอง (n = 20) กลมุ ควบคุม (n = 20) df
อาการปวดหลังสวนลาง
ความสามารถในการทำกิจกรรม

1.35 (0.48)
3.40 (0.31)

1.80 (0.41)
2.21 (0.22)

t

p

38 3.15*** < .001
38 13.58*** < .001

***p < .001
ตาราง 4 แสดงผลระดับความปวดหลังสวนลางหลัง
การปฏิบตั สิ มาธิบำบัด SKT เทคนิคที่ 3 ของกลมุ ทดลอง
นอยกวากลมุ ควบคุมอยางมีนยั สำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .001
ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานการวิจัยขอที่ 3 คือกลุมทดลอง
ทีไ่ ดรบั ความรกู ารปฏิบตั ทิ า ทางในกิจวัตรประจำวันรวมกับ
การปฏิบตั สิ มาธิบำบัด SKT เทคนิคที่ 3 มีอาการปวดหลัง
สวนลางลดลงมากกวากลุมควบคุมที่ไมไดรับความรู
การปฏิบัติทาทางในกิจวัตรประจำวันรวมกับการปฏิบัติ
สมาธิบำบัด SKT เทคนิคที่ 3
สวนผลระดับความสามารถในการทำกิจกรรมของ
กลมุ ทดลองสูงกวากลมุ ควบคุม อยางมีนยั สำคัญทางสถิตทิ ี่
ระดับ .001 ซึง่ เปนไปตามสมมติฐานการวิจยั ขอที่ 4 คือกลมุ
ทดลองทีไ่ ดรบั ความรกู ารปฏิบตั ทิ า ทางในกิจวัตรประจำวัน
รวมกับการปฏิบตั สิ มาธิบำบัด SKT เทคนิคที่ 3 สามารถ
ปฏิ บั ติ ท า ทางในกิ จ วั ต รประจำวั น ได เ พิ่ ม ขึ้ น มากกว า
กลมุ ควบคุมทีไ่ มไดรบั ความรกู ารปฏิบตั ทิ า ทางในกิจวัตร
ประจำวันรวมกับการปฏิบตั สิ มาธิบำบัด SKT เทคนิคที่ 3
อภิปรายผลการวิจัย
การเปรียบเทียบอาการปวดหลังและความสามารถใน
การทำกิจกรรมภายในกลุมทดลอง และระหวางกลุม
ทดลองกับกลมุ ควบคุม ปรากฏวา หลังจากกลมุ ทดลองได
รับการใหความรกู ารปฏิบตั ทิ า ทางในกิจวัตรประจำวันรวม
กับการปฏิบตั สิ มาธิบำบัด SKT เทคนิคที่ 3 แลว ระดับอาการ
ปวดหลังสวนลางของกลุมทดลองลดลงและระดับความ
สามารถในการทำกิจกรรมเพิม่ ขึน้ แตกตางจากกอนทดลอง
และแตกตางกับกลมุ ควบคุม อธิบายไดวา การไดรบั ความรู
การปฏิบัติทาทางในกิจวัตรประจำวันรวมกับการปฏิบัติ

สมาธิบำบัด SKT เทคนิคที่ 3 ทำใหทงั้ รางกายและจิตใจ
ไดรับการบำบัดและฟนฟูไปพรอมๆ กันแสดงใหเห็นวา
การยืดเหยียดกลามเนื้อในทานั่งที่มีการกมและเอนหลัง
ทำใหกลามเนื้อมีการยืดหด สงผลใหมีการสงกระแส
ประสาทเพิ่มขึ้น สมองมีการสั่งงานและการที่เคลื่อน
ไหวอยางชา ๆ ใหสติอยกู บั ทา จะชวยปรับสมดุลในระบบ
ประสาทมีการเปลีย่ นแปลงของสารสือ่ ประสาท คือ การ
ลดลงของนอรอฟี เ นฟฟนและคอรตซิ อล การเพิม่ ขึน้ ของ
โซโรโทนิน โดปามีน อะซิทลิ โคลีน และการทำงานของ
ระบบประสารทอัตโนมัติซิมพาเธติก (Sympathetic)
ลดลง และระบบประสาท (Parasympathetic) ทำงานเพิม่
ขึน้ เลือดไหลเวียนไปเลีย้ งสวนตางๆ เพียงพอ กลามเนือ้
ไดรบั ออกซิเจน ทำใหกลามเนือ้ ผอนคลาย (Triamchaisri,
2013) รวมกับการใหความรูการปฏิบัติทาทางในกิจวัตร
ประจำวันนัน้ ถือวาเปนการใหสขุ ศึกษา (Health education)
เกีย่ วกับการยศาสตร (Ergonomic) เพราะหากการทำ กิจกรรม
ในทาทางทีถ่ กู ตองจะสามารถลดอาการปวดหลังและเพิม่
ความสามารถในปฏิบตั กิ จิ กรรมในชีวติ ประจำวันได อีกทัง้
ยังสามารถเพิ่มความรู ทัศนคติ ตลอดจนปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพในการลดปจจัยเสีย่ งทางดานการยศาสตร
ทีส่ ง ผลใหเกิดความผิดปกติของระบบกระดูกและกลามเนือ้ ได
(Mohammadi, Heydarnia, Niknami, Safari,& Varmazyar,
2010) สอดคลองกับผลการศึกษาของเบญญาภา ศรีปญ
 ญา
และบรรณสิทธิ สิทธิบรรณกุล (Sripanya & Sittibannakul,
2020) พบวา หลังจากที่กลุมทดลองซึ่งเปนคนทำอาชีพ
ทอผายอมครามไดรับโปรแกรมการใหความรูดานการ
ยศาสตรการทำงานรวมกับการออกกำลังกายดวยยางยืด
หลังการทดลองแลว ทำใหสามารถลดอาการปวดหลัง
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เพิม่ ความสามารถในการทำกิจกรรม และเพิม่ ความแข็งแรง
ของกลามเนือ้ หลัง รวมถึงเพิม่ ความออนตัวของกลามเนือ้
ไดดกี วากลมุ ควบคุม เชนเดียวกับผลการศึกษาของชัยวัฒน
งามปยะสกุลและคณะ (Ngampiyaskul, Kaewdang,
Priwansathaporn, & Boonkerd , 2016) พบวาหลังจาก
ทีผ่ ปู ว ยในกลมุ ทดลองไดปฏิบตั สิ มาธิบำบัด SKT เทคนิค
ที่ 3 มีผลชวยลดความเครียดตอการอาการเจ็บปวยของ
ผปู ว ยได รวมถึงผลการศึกษาของเรียมรัตน รักเสมอวงศ
และพิสมัย หวังผล (Ruksamerwong & Vongpon,2019)
ไดนำสมาธิบำบัด SKT เทคนิคที่ 1 กับ 3 ใหกลมุ ทดลอง
ที่เปนผูปวยเบาหวานชนิดที่ 2 ไดปฏิบัติ พบวา ระดับ
ฮีโมโกลบินเอวันซี (HbA1c) ของผูปวยมีคาเฉลี่ยลดลง
เมือ่ เทียบกับกลมุ ควบคุมดวยเหตุผลทีว่ า การปฏิบตั สิ มาธิ
แบบเคลือ่ นไหวตามระยะเวลาทีก่ ำหนดติดตอกัน รวมถึง
การปฏิบัติสมาธิบำบัด SKT เทคนิคที่ 1 กับ 3 นั้นเปน
เทคนิค ทำใหเกิดสมาธิควบคุมการทำงานของระบบประสาท
อัตโนมัติ (Autonomic nervous system) เและบาโร
รีเซ็พเตอรรเี ฟล็กส (Baroreceptor reflexes) ใหทำงานงาน
ชาลง สงผลใหปฏิกิริยาตอบสนองของรางกายในระบบ
ตาง ๆ มีการเปลีย่ นแปลง ทำใหระดับความดันโลหิตลดลง
และการผอนคลายกลามเนื้อ รวมถึงยังสงผลใหระดับ
น้ำตาลในเลือดลดลงและฮีโมโกลบินเอวันซีลดลงได
การปฏิบตั สิ มาธิบำบัด SKTตามแนวคิดจิตประสาน
กายอธิบายวาสามารถชวยลดอาการเจ็บปวยของรางกายได
เปนเพราะการทำสมาธิเปนจิตเวชศาสนศาสตร ซึง่ มีผลตอ
ระบบประสาทภูมคิ มุ กันวิทยา เมือ่ กายกับจิตประสานกัน
และจิตเกิดการผอนคลาย สงบ มีสมาธิ ลดความตึงเครียด
แลว รางกายจะเกิดความสมดุลแบบองครวม สงผลตอการ
ทำงานของระบบตาง ๆ ทัง้ ระบบประสาท ระบบอารมณ
และพฤติกรรม ระบบภูมิตานทานในรางกาย และระบบ
การไหลเวียนของเลือด ทีส่ ามารถทำงานไดอยางสมบูรณ
ทำใหการหลัง่ ฮอรโมนเบตาเอ็นโดฟน (Beta-endorphin)
อะดรีโนคอรทโี คโทรปกฮอรโมน (Adrenocorticotrophic
hormone: ACTH) คอรตซิ อล (Cortisol) และกรดแลคติก
ในระบบประสาทอัตโนมัติทำงานอยางสมดุลเกิดการ
ผอนคลาย จิตใจสงบ ลดความตึงเครียด (Triamchaisri, 2013)

ซึ่งสภาวะในผูที่มีอาการปวดเรื้อรังนี้ การสงสัญญาณ
ความปวดที่ไขสันหลังจะถูกระงับยับยั้ง (Melzack &
Wall, 1965) สวนวงรอบ (Loop) การสรางและกระจาย
สัญญาณประสาท (Neurosignature) ก็จะไมถกู กระตนุ ให
สร า งและส ง สั ญ ญาณความปวดไปยั ง ระบบประสาท
ใหเกิดความรสู กึ ปวดดวยเชนกัน (Melzack, 1989) ดังนัน้
ผปู ว ยทีป่ วดกลามเนือ้ สวนลางเรือ้ รัง หากรางกายมีความ
สงบ ผอนคลาย รางกายก็จะมีกระบวนการปดกัน้ และระงับ
ยับยัง้ การสรางและกระจายสัญญาณความปวด ทำใหรสู กึ
ปวดนอยลงหรืออาการปวดหมดไปได สอดคลองกับทฤษฎี
ควบคุมประตูสญ
ั ญาณ (Gate control theory) และทฤษฎี
เชื่อมโยงระบบประสาท (Neuromatrix) (Melzack &
Wall,1965) ทีเ่ พชรรัตน เจิมรอดและเสรี ชัดแชม(Jermrod
& Chadcham,2013) ไดศกึ ษาผลของวิธกี ารปรับจิตวิญญาณ
สำหรับเพิ่มความผาสุกทางจิตวิญญาณและลดความปวด
ในผปู ว ยปวดกลามเนือ้ เรือ้ รัง
ในขณะที่ การใหความรกู ารปฏิบตั ทิ า ทางในกิจวัตร
ประจำวันแกผูที่มีอาการปวดหลังสวนลางเรื้อรังอยาง
ถูกตองนั้น ถือวาเปนการจัดการวิธีหนึ่งใหผูปวยเกิดการ
เรียนรู เขาใจ และสามารถทำกิจกรรมตางๆ ในชีวติ ประจำวัน
ไดอยางถูกตอง ภายใตกระบวนการทางปญญา (Cognitive
process) (Sternberg, 2009) สกู ารเปลีย่ นแปลงพฤติกรรม
ทีค่ าดหวังอยางถาวรได ซึง่ สอดคลองกับแนวคิดการจัดการ
ตั ว เองตามแนวคิ ด ของลอริ ก และโฮลแมน (Lorig &
Holeman ,2003) วาการเรียนรูและการปฏิบัติทักษะหรือ
กิจกรรมที่ถูกตองของผูปวยโรคเรื้อรังนั้นเปนทักษะที่
จำเปนเพือ่ ทีจ่ ะมีชวี ติ ไดอยางใกลเคียงปกติ สอดคลองกับ
รุจาธร อินทรตุลและคณะ (Indratula, Lertwatthanawilat,
Promphuk, Kardosod, & Womgcharoen, 2020) ทีไ่ ดศกึ ษา
การจัดการตนเองของผปู ว ยเรือ้ รังวาผปู ว ยทีม่ คี วามรอบรู
ดานสุขภาพจะเกิดการจัดการกับตัวเองที่ดีขึ้น ทำใหเกิด
พฤติกรรมทางสุขภาพหรือมีพฤติกรรมการจัดการความปวย
ของตัวเองทีด่ ขี นึ้ (Prasertsri, Wongsri, & Srasange, 2017)
จากทีก่ ลาวมาขางตนชีใ้ หเห็นวา วิธกี ารตามแนวคิด
จิตประสานกายทีบ่ รู ณาการการทำงานรวมกันของกายและ
จิต ดวยโปรแกรมการใหความรกู ารปฏิบตั ทิ า ทางในกิจวัตร
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ประจำวันรวมกับการปฏิบตั สิ มาธิบำบัด SKT เทคนิคที่ 3
กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางกายและการเปลี่ยนแปลง
ดานจิตใจ อยางไรก็ตาม การปฏิบัติสมาธิบำบัด SKT
เทคนิคที่ 3 ในผูปวยนั้นผูวิจัยอาจแนะนำใหใชเปนการ
รักษาเสริมแบบทางเลือก (Alternative medicine) รวมกับ
การรักษาตามการแพทยแผนปจจุบนั (Conventional medicine)
ดวย แมวาการปฏิบัติสมาธิมีผลตอการเปลี่ยนแปลงใน
รางกายและจิตใจของมนุษยอยางเปนองครวมอยางไร
ก็ตาม ยังมีผลการศึกษาวิจยั อีกหลายเรือ่ งทีย่ งั ตองศึกษาวิจยั
และหาคำตอบใหเห็นผลประจักษ ถึงการปฏิบตั สิ มาธิตอ
สุขภาพ ซึง่ ตองศึกษาตอเนือ่ งในอนาคต ในขณะทีก่ ารดูแล
ตัวเองและการจัดการความเจ็บปวยของผูสูงอายุ มีทั้ง
รูปแบบใชยาและไมใชยา ดังนั้น ควรจำเปนตองศึกษา
เพิม่ เติมในบริบททางวัฒนธรรม ทัง้ นีเ้ นือ่ งจากความแตกตาง
ของวัฒนธรรมอาจจะทำใหรูปแบบการดูแลตนเองและ
การจัดการความเจ็บปวดของผูสูงอายุแตกตางกันดวย
(Jermrod & Chadcham, 2013;Prasertsri et al., 2017)
ขอเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช
1. บุคลากรสาธารณสุขสามารถนำวิธีการใหความรู
การปฏิบัติทาทางในกิจวัตรประจำวันรวมกับการปฏิบัติ
สมาธิบำบัด ไปปฏิบตั กิ ารดูแลสุขภาพและรักษาบรรเทา
อาการปวดหลังสวนลางกับผปู ว ยสูงอายุได
2. สถาบันการศึกษาดานการแพทยพยาบาลสามารถ
นำผลการวิ จั ย ไปปรั บ ใช ป ระกอบการเรี ย นการสอน
การวิจัยและการใหบริการวิชาการ ในเรื่องการดูแลผูที่มี
อาการปวดกลามเนือ้ หลังสวนลางได
ขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งตอไป
1. ควรมีการศึกษาในผปู ว ยทีม่ อี าการปวดหลังสวนลาง
ในชวงวัยตาง ๆ
2. ควรมีการศึกษาเชิงคุณภาพ โดยการจัดสนทนากลมุ
หรือสัมภาษณเชิงลึกผูเขาทดลอง ในประเด็นที่เกี่ยวกับ
การไดรับความรูและการฝกปฏิบัติ เชน ความพึงพอใจ
ความยากงายในการฝก ปญหาหรืออุปสรรคขณะเขา
โปรแกรม เปนตน

3. ควรมีการพัฒนารูปแบบความรูการปฏิบัติทาทาง
ในกิจวัตรประจำวันการปฏิบตั สิ มาธิบำบัด SKT เทคนิค
ที่ 3 ในรูปแบบสื่อตาง ๆ เชน สื่อวีดีทัศน สื่อออนไลน
ตาง ๆ เพือ่ ความสะดวกในการเขาถึงแกผปู ว ยและผสู นใจ
ทัว่ ไปได
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