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บทคัดย่อ

 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของ

โปรแกรมการออกก�าลังกายแบบชี่กงต่อระดับความดัน

โลหิตของสตรีกลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง อ�าเภอเมือง 

จังหวัดสิงห์บุรี กลุ ่มตัวอย่างได้แก่ สตรีกลุ ่มเสี่ยงโรค 

ความดันโลหิตสูงจ�านวน 60 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มแบบ

หลายขัน้ตอน แบ่งเป็นกลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุ กลุม่ละ 

30 คน โดยกลุ่มทดลองได้รับโปรแกรมการออกก�าลังกาย

แบบชี่กง ระยะเวลา 8 สัปดาห์ ทุกวันจันทร์-วันพฤหัสบดี 

ครัง้ละ 60 นาท ีส่วนกลุม่ควบคมุได้รบัความรูใ้นการปฏบิตัิ

ตัวตามปกติ ประเมินระดับความดันโลหิตหลังสิ้นสุดการ

ทดลอง 1 สปัดาห์ เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการทดลองประกอบด้วย

โปรแกรมการออกก�าลังกายแบบชี่กง คู่มือการออกก�าลัง

กายแบบชี่กง และเครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขน 

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วย

แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล แบบสอบถามพฤติกรรม

การออกก�าลังกายแบบชี่กง ซึ่งมีค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่าของ

ครอนบาคเท่ากับ .83 และแบบบนัทกึระดบัความดันโลหติ 

วเิคราะห์ข้อมลูโดยใช้สถติพิรรณนา และการวเิคราะห์ความ

แปรปรวนร่วม

 ผลการวจิยัพบว่าภายหลงัการทดลอง กลุม่ทดลอง

มีค่าเฉลี่ยคะแนนพฤติกรรมอยู่ในระดับดี (M = 2.88, SD 

= 0.24) และเมื่อควบคุมอิทธิพลของระดับความดันโลหิต
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ซสีโตลิคและไดแอสโตลิค ก่อนการทดลองกลุ่มทดลองมค่ีา

เฉลีย่ระดบัความดนัโลหติซสีโตลคิและไดแอสโตลคิต�า่กว่า

กลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (F
(1, 57)

 = 196.03,  

p < .001; F
(1, 57)

 = 67.36, p < .001 ตามล�าดับ) จากผล

การวิจัยมีข้อเสนอแนะว่า พยาบาลที่ปฏิบัติงานในหน่วย

บรกิารระดบัปฐมภมูสิามารถน�ารปูแบบการออกก�าลงักาย

แบบชีก่งไปประยกุต์ใช้กบักลุ่มเส่ียงโรคความดนัโลหติสูงใน

ชุมชน เพื่อควบคุมป้องกัน การเกิดโรคความดันโลหิตสูง

และลดจ�านวนผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงรายใหม่ต่อไป

ค�าส�าคัญ: โปรแกรมการออกก�าลังกายแบบช่ีกง ระดับ

ความดันโลหิต สตรีกลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง

Abstract

 The purpose of this research was to examine 

the effects of the qigong exercise program on 

blood pressure levels among prehypertensive 

women in Meuang district, Sing Buri province.  

A multistage random sampling method was used 

to recruit 60 women who were at risk of  

hypertension and who met the inclusion criteria. 

Then they were randomly assigned into either the 

experimental (n = 30) or the control (n = 30). The 

experimental group received the qigong exercise 
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program for 8 weeks, Monday-Thursday for 60 

minutes per day, whereas the control group  

received a routine service from the hospital. Blood 

pressure level was measured one week after end 

of the experiment. Research experimental  

instruments included the qigong exercise program, 

handbook for the qigong exercise program and. 

arm blood sphygmomanometers. Data was  

collected by demographic questionnaires and 

questionnaires to measure qigong exercise  

behavior with Cronbach’s alpha coefficient of  

.83 and a blood pressure record form. Data was  

analyzed by using descriptive statistics and  

analysis of covariance (ANCOVA).

 The results revealed that after experiment, 

the experimental group had mean scores of qigong 

exercise behavior at good levels (M = 2.88,  

SD = 0.24). The experimental group had lower 

adjusted means scores of systolic and diastolic 

blood pressure than those of the control group 

at the significance (F
(1, 57)

 = 196.03, p < .001;  

F
(1, 57)

 = 67.36, p < .001 respectively). The findings 

suggest that nurses and other health professions 

can use this qigong exercise program among  

people at risk of hypertension in the community 

in order to prevent hypertension, which  

consequently leads to decreases in a number of 

hypertension patients.

Keywords: Qigong exercise program, blood  

pressure levels, prehypertensive women

ความส�าคัญของปัญหา

 โรคความดันโลหิตสูงเป็นโรคเรื้อรังซ่ึงปัจจุบันมี 

แนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น และเป็นปัญหาสาธารณสุขของโลกทั้ง

ในประเทศที่พัฒนาแล้วและประเทศที่ก�าลังพัฒนา ในปี 

ค.ศ. 2025 องค์การอนามยัโลกคาดการณ์ว่าจะมผีูป่้วยโรค

ความดันโลหิตสูง เพิ่มขึ้นเป็น 1.56 พันล้านคน (คณะ

ท�างานพยากรณ์โรคและภัยสุขภาพ, 2553) ส�าหรับ

ประเทศไทยข้อมูลอัตราตายของโรคความดันโลหิตสูงปี 

พ.ศ. 2550-2554 เท่ากับ 3.6, 3.9, 3.6, 3.9 และ 5.7 ต่อ

ประชากรแสนคนตามล�าดบั ข้อมูลอตัราผูป่้วยโรคความดนั

โลหิตสูง ปี พ.ศ. 2551-2554 เท่ากับ 860.53, 1,230.16, 

1,349.39 และ 1187.01 ต่อแสนประชากรตามล�าดับ  ซึ่ง

สอดคล้องกับข้อมูลของจังหวัดสิงห์บุรี และข้อมูลของ

อ�าเภอเมืองสิงห์บุรี ซึ่งพบว่ามีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น (ส�านัก

โรคไม่ตดิต่อ กรมควบคมุโรค กระทรวงสาธารณสขุ, 2554) 

 จากการด�าเนินการคัดกรองโรคความดันโลหิตสูง 

อ�าเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี ใน ปี พ.ศ. 2557-2558 ใน

ประชาชนอายุ 35 ปีขึ้นไป พบว่า กลุ่มเสี่ยงโรคความดัน

โลหติสงูป่วยเป็นโรคความดนัโลหติสงู เท่ากบัร้อยละ 1.27 

และร้อยละ 2.02 ตามล�าดับ เป็นเพศชายร้อยละ 40.21 

และเพศหญิงร้อยละ 59.79 จะเห็นได้ว่าแนวโน้มที่กลุ่ม

เสี่ยงป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูงเพ่ิมสูงขึ้น และพบใน 

เพศหญิงมากกว่าเพศชาย (ส�านักงานสาธารณสุขอ�าเภอ

เมืองสิงห์บุรี, 2558)

 ปัจจัยเสี่ยงต่อโรคความดันโลหิตสูงแบ่งได้ 2 ชนิด 

คือ 1) ปัจจัยเสี่ยงที่ปรับเปลี่ยนไม่ได้ คือ กรรมพันธุ์ และ

อายุตั้งแต่ 35 ปีขึ้นไป 2) ปัจจัยเสี่ยงที่สามารถปรับเปลี่ยน

ได้ คือ พฤติกรรมสุขภาพ การบริโภคอาหารเค็ม มัน และ

หวาน รบัประทานผกัและผลไม้น้อย ขาดการออกก�าลังกาย 

ความเครยีดเรือ้รงั สบูบหุรีแ่ละดืม่เครือ่งดืม่ทีม่แีอลกอฮอล์ 

(ส�านักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, 

2554) ซึ่งการขาดการออกก�าลังกายเป็นปัจจัยเสี่ยงหนึ่งที่

สามารถปรบัเปลีย่นได้ การออกก�าลงักายเป็นประจ�าจะท�าให้ 

ค่าความต้านทานการไหลของเลือด (total peripheral 

resistance) ลดลง การออกก�าลังกายท�าให้ระดับโปรตีน

แอนโดธลิีน (endothelin) ซ่ึงเป็นโปรตนีที ่ท�าให้หลอดเลือด 

หดตัวลดลง และในทางกลับกันจะส่งผลให้ระดับของ 

ไนตรคิออกไซด์ (nitric oxide) ทีท่�าให้หลอดเลือดขยายตวั

เพิ่มขึ้น จึงท�าให้ระดับความดันโลหิตลดลง (อ�านวย  

ภูภัทรพงศ์ และนงพะงา ศิวานุวัฒน์, 2555) สอดคล้องกับ

แผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) 

ยุทธศาสตร์การมุ่งเน้นการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกัน

ควบคุมโรค ให้ความส�าคัญกับการพัฒนาระบบบริการ

สุขภาพเชิงรุก เพื่อควบคุมพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพที่

ส�าคัญ ส่งเสริมการออกก�าลังกายและการมีสุขภาพจิตที่ดี 


