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บทน�ำ

การด�ำเนินชีวิตของมนุษย์ โดยแสวงหาสิ่งตอบแทน
ความต้ อ งการเพื่ อ ความอยู ่ ร อดของตนเองและครอบครั ว
ท่ า มกลางการเปลี่ ย นแปลงสรรพสิ่ ง บนโลก ๑ ก่ อ ให้ เ กิ ด
ความเครียดที่กระตุ้นระบบประสาทและฮอร์โมนในร่างกาย๒
ส่วนหนึ่งกระตุ้นให้เสี่ยงต่อการเกิดโรคระบบหลอดเลือดเรื้อรัง
ทีเ่ ป็นสาเหตุการตายล�ำดับต้นๆ ของโลกรวมถึงประเทศไทย๓ - ๔
เช่น ความดันโลหิตสูง หลอดเลือดหัวใจและหลอดเลือดสมอง รวม
ถึงเบาหวาน หากปล่อยไว้นานจะเกิดการเสื่อมของหลอดเลือด
ในอวัยวะต่างๆ เช่น หัวใจ สมอง ตาและไต กลายเป็นผู้พิการ
ทางการเคลื่อนไหวและสายตา๔ สร้างความสูญเสียต่อจิตใจ
เศรษฐกิจ ของบุคคล ครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ๖
ความเครียดที่มากและอยู่นานเกิน ๒ สัปดาห์หรือ ๖ เดือน
จะท�ำให้มคี วามกระวนกระวาย คับข้องใจ บางครัง้ ซึมเศร้า เกิด
การแยกตัวออกจากสังคม๒ พบว่าผู้ใหญ่วัยท�ำงานมีอัตราการ
ฆ่าตัวตายสูงที่สุด๙ หากการปรับจิตใจไม่สมดุล อาจเกิดอาการ
ทางจิตตามมา๒
สุขภาพจิตเกีย่ วข้องกับการเจ็บป่วยร่างกายอย่างมาก
จิตใจเป็นองค์รวมในความรู้สึก อารมณ์ ความคิดที่สัมพันธ์กับ
สังคมรอบตัว จิตใจจะท�ำงานร่วมกับสมอง ซึ่งสมองเป็นอวัยวะ
ที่รับรู้ข้อมูลผ่านทางตา หู จมูก ลิ้น กายสัมผัส จึงส่งผ่านระบบ
ประสาทและสารฮอร์โมนของร่างกาย เมื่อร่างกายป่วยจะมีใจ
เป็นตัวรับรู้ความรู้สึก ความคิด อารมณ์ขณะนั้น โดยปกติจิต
จะรับรู้เพียงครั้งละหนึ่งอารมณ์ แต่มีการเกิดและหายไปเร็ว
มาก จนท�ำให้รู้สึกว่าในแต่ละวัน มีหลายอารมณ์ ความรู้สึก
หลายความคิด๗
มี ร ายงานวิ จั ย ที่ ส นั บ สนุ น ว่ า การฝึ ก จิ ต ใจใน ๒
ลักษณะ คือ ๑) จิตที่มีการรับรู้อารมณ์ที่เกิดในแต่ละขณะๆ
โดยไม่เพิม่ ความคิดใดๆ จะเกิดจิตทีร่ เู้ หตุการณ์ขณะปัจจุบนั ตาม
ความเป็นจริง (open or insight meditation) หรือเรียกว่าการ
ฝึกสติ (mindfulness)๗ - ๘ เกิดการตระหนักและการยอมรับ
ต่อประสบการณ์ที่ผ่านเข้ามาในจิตใจ เมื่อเกิดบ่อยๆ จะเกิดจิต
ลักษณะ ๒) จิตที่ตั้งมั่นเป็นสมาธิ (focus meditation) จิตใจ
ทั้งสองลักษณะจะเสริมกันท�ำให้เกิดการเรียนรู้ภายในตนเอง
เมื่อฝึกบ่อยๆ จิตจะจ�ำอาการได้ รู้ตัวอัตโนมัติ ตั้งมั่นเป็นกลาง
จะเกิดความปลอดโปร่งเบา สบาย และเข้าใจปัญหาในชีวิต
ได้มากขึ้น๘ - ๙ เมื่อตรวจคลื่นไฟฟ้าสมองและขยายภาพนิ่ง
โครงสร้ า งการท�ำงานของสมอง (functional magnetic
resonance imaging: fMRI ) พบว่าการฝึกจิตใจใน ๒ ลักษณะ
ดังกล่าวท�ำให้สมองส่วนหน้ามีความหนาตัว สามารถน�ำข้อมูลได้

มากขึ้น ลดความถี่ของคลื่นสมองจากเบต้าเวฟสู่คลื่นอัลฟาเวฟ
มีผลดีต่อความจ�ำ  หลั่งฮอร์โมนความสุข๙ ลดการเจ็บป่วยทาง
ร่างกายและทางจิตใจได้๑๐ - ๑๑ จิตเกิดกระบวนการเรียนรูภ้ ายใน
ตนเองจากการฟัง การตระหนักคิดใคร่ครวญและส�ำคัญสุด คือ
ประสบการณ์จากการฝึกปฏิบตั ดิ ว้ ยตนเอง รูผ้ ลลัพธ์ดว้ ยตนเอง
เมือ่ พบผลดีดงั กล่าวแต่ยงั ขาดการทบทวนองค์ความรู้
อย่างเป็นระบบเกี่ยวกับเป้าหมายและหลักวิธีการฝึกสติที่เป็น
สากล บนพื้นฐานการทดลองเชิงวิทยาศาสตร์ ในผู้ที่มีภาวะ
เจ็บป่วยของระบบหลอดเลือด จึงเป็นที่มาของการวิจัยนี้เพื่อ
ค้นหาหลักฐานเชิงประจักษ์ทางวิทยาศาสตร์อย่างเป็นระบบของ
เป้าหมายและหลักวิธีการส�ำคัญของการฝึกสติ สมาธิ และการ
ตระหนักคิดใคร่ครวญต่อผู้ป่วยโรคระบบหลอดเลือด

วิธีการศึกษา
นิยามศัพท์ ที่ใช้ในการวิจัย ๑. สติ (mindfulness)
ในบทความนี้หมายถึง การระลึกรู้อาการทางใจและอาการ
ทางกายของตนเองเป็ น ขณะๆ ในปั จ จุ บั น ที่ สั ม พั น ธ์ กั บ
สิ่งแวดล้อม รับรู้ความจริงอย่างยอมรับ โดยไม่ตัดสินหรือเพิ่ม
ความคิดใดๆ ทั้งบวกหรือลบต่ออาการนั้น ซึ่งท�ำให้มีสมาธิ
(meditation) คือ มีจติ ใจตัง้ มัน่ เป็นกลางจดจ่ออยูก่ บั สิง่ ทีส่ งั เกต
๒. โรคระบบหลอดเลือด (vascular disease) ในบทความนี้
หมายถึง ผู้ที่ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่ามีพยาธิสภาพและ
แสดงอาการทางกายเกีย่ วกับระบบหลอดเลือดแดง ในทีน่ ไ้ี ด้แก่
โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและโรคหลอดเลือด หลอดเลือดสมอง
และโรคเบาหวาน
วิธีการด�ำเนินงานวิจัย การวิจัยนี้เป็นการทบทวน
วรรณกรรมอย่างเป็นระบบ จากงานวิจัยรูปแบบเชิงทดลอง
และกึ่ ง ทดลองแบบสุ ่ ม ที่ ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ ผลของการฝึ ก สติ
สมาธิ และการตระหนั ก คิ ด ใคร่ ค รวญ ในโรคระบบหลอด
เลือดเรื้อรัง โดยท�ำการรวบรวมจากงานวิจัยในประเทศไทย
และต่างประเทศ ในช่วงมกราคม พ.ศ. ๒๕๔๘ - พฤศจิกายน
พ.ศ. ๒๕๕๘ มีฉบับเต็มและได้รับการประเมินมาตรฐานจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิ และตีพิมพ์ในวารสารวิชาการศึกษาระดับสากล
โดยสืบค้นจากฐานข้อมูลทางการแพทย์ พยาบาลและจิตวิทยา
มีล�ำดับดังนี้ ๑) สืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ Pubmed
Central, ScienceDirect, SpringerLink, Scopus, Wiley,
CINAHL, PsycINFO, Mosby's Nursing Consult ๒) สืบค้น
งานวิจัยต้นฉบับผ่านฐานข้อมูลส�ำหรับค้นหาเอกสารอ้างอิง
และบรรณานุกรม จากชื่อเรื่องและชื่อผู้แต่ง ได้แก่ SciSearch
(Scientific.thomson.com/products/sci) ๓) สืบค้นฐาน
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ข้อมูล Thailis เครือข่ายความร่วมมือพัฒนาห้องสมุดสถาบัน
อุดมศึกษาไทย ส�ำนักหอสมุดศูนย์สุขศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ โดยค�ำส�ำคัญ ประกอบด้วย mindfulness,
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meditation, contemplation, cognitive awareness,
vascular disease แล้วใช้ค�ำเชื่อม and, or ดังรูปภาพที่ ๑

รูปภาพที่ ๑ การใช้ค�ำเชื่อม and, or
เกณฑ์การคัดเลือกงานวิจัยเข้าการศึกษา คือ ๑)
เป็ น งานวิ จั ย เชิ ง ทดลองในมนุ ษ ย์ ที่ อ อกแบบโดยวิ ธี ก ารสุ ่ ม
(randomized) มีกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง เข้ารับปัจจัย
แทรกแซง (intervention) มีการเปรียบเทียบกิจกรรมแทรกแซง
และผลลัพธ์ระหว่างกลุ่ม ซึ่งจัดระดับความน่าเชื่อถือของข้อมูล
ตามระเบียบวิธีวิจัย๑๒ ในที่นี้ปัจจัยแทรกแซงคือ สติ สมาธิ และ
การตระหนักคิดใคร่ครวญในกลุ่มทดลองและเปรียบเทียบกับ
การรักษาวิธีอื่น ๒) เป็นงานวิจัย ที่ศึกษาถึงผลของสติ สมาธิ
และการคิดใคร่ครวญเป็นองค์ประกอบหลัก โดยมีก�ำหนด
แนวทาง ระยะเวลาในการให้กิจกรรม และระยะเวลาในการ
ติดตามประสิทธิผลไว้ชดั เจน ๓) เป็นงานวิจยั ทีศ่ กึ ษาในประเทศ
ใดก็ได้ และได้ตีพิมพ์เผยแพร่ปี พ.ศ. ๒๕๔๘ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๘
และ ๔) งานวิจัยเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ

ผลการศึกษา
การประเมินคุณภาพงานวิจัย ผู้วิจัยใช้แบบคัดย่อ
ข้อมูล (data abstract form) เพื่อคัดย่อข้อมูลงานวิจัยที่ได้
รับคัดเลือกให้อยู่ในรูปแบบเดียวกัน ประเด็นส�ำคัญที่พิจารณา
ได้แก่ จ�ำนวนและลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง เกณฑ์การคัดเข้า
และการยุติ รูปแบบและวิธีด�ำเนินการวิจัย ระยะเวลาที่ใช้
ทดลอง ผลลัพธ์การวิจยั โดยงานวิจยั ทีผ่ า่ นการคัดเลือกทัง้ หมด
ประเมินคุณภาพงานวิจัยตามระดับมาตรฐานทางวิทยาศาสตร์
โดยน�ำหลักวิเคราะห์คุณภาพงานวิจัย๑๒ ดังตารางที่ ๑
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ตารางที่ ๑  ประเมินคุณภาพระดับความน่าเชื่อถือของข้อมูลหลักฐานระเบียบวิธีวิจัยเรียงล�ำดับจากมากไปน้อย
ระดับ (level)		
๑
๒

ข้อมูลหลักฐาน

Experimental studies (e.g. RCT with concealed allocation)
Quasi-experimental studies (e.g. experimental study without randomization) Controlled
observational studies
3a. Cohort studies 3b. Case control studies
Observational studies without control groups
Expert opinion based on, bench research or consensus.

๓
๔
๕

คัดเลือก
(Eligibility)

คัดกรอง (Screening)

คัดคำ�จำ�กัดความ
(Identification)

จากการสืบค้นงานวิจัยด้วยค�ำจ�ำกัดความได้ทั้งหมด
๑๒,๙๖๙ เรือ่ ง และคัดเข้าตามเกณฑ์ คือ เป็นการวิจยั ในมนุษย์
รูปแบบการวิจัยเชิงทดลองและกึ่งทดลองในผู้ป่วยอายุ ๑๘ ปี
ขึ้นไป ได้รับวินิจฉัยว่าเป็นโรคเกี่ยวกับระบบหลอดเลือดเหลือ
๕๕๙ เรื่อง และตีพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษเหลือ ๖๙ เรื่อง ร่วม
กับการค้นวารสารที่ตีพิมพ์ฐานข้อมูลในประเทศไทยช่วงเวลา

Records identified through databases searching from
Key words: mindfulness, meditation, contemplation, cognitive
awareness, chronic vascular disease, 2005 - 2015 n = 12,969

Records excludes Identification: not
academic and not human research
n = 12,410

Records after initial screening: participants, intervention, comparison,
outcome; PICO n = 559
Record after duplicates removed screened with selecting criteria   
n = 69
Records screened by reading title and abstract n = 71

Full text article assessed for eligibility   n = 12
คัดเข้า
(Included)

เดียวกันได้ ๒ บทความรวมเป็น ๗๑ เรื่อง ที่อ่านชื่อเรื่องและ
บทคัดย่อผ่านเกณฑ์การคัดเข้า ร่วมกับสืบค้นเฉพาะที่มีฉบับ
สมบูรณ์ในฐานข้อมูลเหลือ ๑๒ เรื่อง หลังจากนั้นประเมินผ่าน
เกณฑ์คุณภาพระดับ ๒ เหลือ ๑๐ เรื่อง ๘ เรื่องเป็นวิจัยในต่าง
ประเทศและในประเทศไทย ๒ เรื่อง ผลการคัดเลือกงานวิจัย
ดังแสดงในแผนภูมิที่ ๑

Additional records identification through
hand searching (Thailand article)   n = 2
Papers excluded after evaluation of the title/
abstract, not available full paper  n = 59

Excluded, with reasons:  quality apprising a
medical article   n = 2

Studies included in systematic review    n = 10

แผนภูมิที่ ๑ ขั้นตอนและผลการคัดเลือกงานวิจัย

Thammasat Medical Journal, Vol. 18 No. 1, January - March 2018

กลุ่มตัวอย่างงานวิจัยทั้ง ๑๐ เรื่อง พบว่ามีขนาด
ตัวอย่างน้อยที่สุดคือ ๒๐ คน มากที่สุดคือ ๑๑๐ คน ส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิง อายุเฉลีย่ ประมาณ ๕๕.๓๑ + ๙.๔๘ ปี อายุนอ้ ยสุด
๓๘ ปี อายุมากสุด ๖๘ ปี
รูปแบบของการวิจัยทั้ง ๑๐ เรื่อง๑๓ - ๒๒ มีลักษณะ
รูปแบบงานวิจัยเชิงทดลองหรือกึ่งทดลองแบบสุ่ม โดยมีกลุ่ม
ควบคุมเปรียบเทียบการให้กจิ กรรม ๒ แบบ ๕ เรือ่ ง๑๓, ๑๕, ๑๖, ๑๙, ๒๐
กลุ่มควบคุมที่ได้รับกิจกรรมภายหลังกลุ่มทดลองเสร็จสิ้น ๓
เรื่อง๑๓, ๑๔, ๑๗ และกลุ่มควบคุมไม่ได้รับกิจกรรมหรือได้รับการ
ดูแลตามปกติ ๒ เรื่อง๑๔ - ๒๐ ในจ�ำนวน ๑๐ เรื่องนี้ มีการสุ่มตาม
เกณฑ์แบบจับคู่ ๑ เรื่อง๒๒
กิจกรรมที่ให้ในกลุ่มตัวอย่าง กิจกรรมในกลุ่มทดลอง
ส่วนใหญ่มีเป้าหมาย และหลักการวิธีการส�ำคัญ ๓ ประการ
คือ ๑) สร้างความตระหนักและการยอมรับต่อทุกสิ่งที่เกิดขึ้น
กับร่างกายและจิตใจผ่านการรับรู้ของร่างกาย อารมณ์ ความ
รู้สึกในตนเองและร่วมกับกระบวนการสะท้อนความคิดผ่าน
กระบวนการกลุ่ม ๒) ลดความเครียดและจัดการด้านความคิด
๓) ฝึกทักษะอย่างต่อเนือ่ งทีบ่ า้ นซึง่ เปรียบเทียบกับกลุม่ ควบคุม
ทีใ่ ช้กจิ กรรมกลุม่ สนับสนุน ทางสังคม๑๘ กลุม่ เพือ่ นช่วยเพือ่ น๑๗
การผ่อนคลายกล้ามเนือ้ ๑๕ การแจกสือ่ โยคะ๒๐ หรือให้การรักษา
ตามปรกติ๑๔ - ๒๐ระยะเวลาร่วมกิจกรรมในแต่ละสัปดาห์ตั้งแต่
๒๐ นาที๒๒ ๙๐ นาที๑๘, ๒๐ ๒ ชั่วโมง๑๖ และ ๒.๕ ชั่วโมง๑๕, ๑๙
ตามล�ำดับ
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ผลลั พ ธ์ ก ารวิ จั ย มี ประเมิ น ผลการเปลี่ ย นแปลง
ด้านสุขภาพกาย โดยระยะเวลาประเมินผลที่แตกต่างกัน เช่น
ตั้งแต่ ๒๐ นาทีหลังจากเดินจงกรม ๑๕ นาทีและนั่งพัก ๕ นาที
ผลการเต้นของหัวใจลดลงอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติระหว่าง
กลุ่ม และระดับความดันโลหิตตัวบนลดลงอย่างมีนัยส�ำคัญ
ภายในกลุ่มทดลองแต่แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส�ำคัญทางสถิติ
ระหว่างกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง๒๑ และงานวิจัยเรื่องอื่นๆ
จะประเมินระดับความดันโลหิตที่วัดแบบปกติจะลดลง ๑๓, ๑๘,
๒๐, ๒๑
แต่วัดด้วยเครื่องวัดความดันโลหิตชนิดพกพา ๒๔ ชั่วโมง
(๒๔ hours - ABPM) แตกต่างอย่างไม่มนี ยั ส�ำคัญทางสถิต๑๓,
ิ ๑๕
ส่วนระดับน�้ำตาลบนผิวเม็ดเลือดแดงและอัลบูมิน แตกต่าง
อย่างไม่มนี ยั ส�ำคัญทางสถิติ และต้องรอการติดตามระยะ ๕ ปี๑๔
ส่ ว นการประเมิ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ สุ ข ภาพจิ ต เช่ น ความคิ ด
ความเครียด ความซึมเศร้า การควบคุมอารมณ์ การจัดการ
ปัญหา คุณภาพชีวิต งานวิจัยทุกเรื่องจะดีขึ้นมากน้อยแตกต่าง
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ ซึ่งการประเมินผลใช้เวลาเริ่มตั้งแต่
๖ สัปดาห์๑๗, ๒๒ จนถึง ๘ สัปดาห์๑๓ - ๑๖, ๑๘ - ๒๐ และ บางงาน
วิจัยมีให้การกระตุ้นเมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรมหลัก และประเมินผล
๖ สัปดาห์ ๑๒ และ ๒๔ สัปดาห์๑๕ ผลการวิจัยแสดงใน
ตารางที่ ๒

participants
(number/ character/ inclusion)

101 pts.final (gr.C/E =30/36)
- male 38, female 63, mean age of
  20 -75 yrs., mean age of 55+11 yrs.
- ABPM daytime 135/85mmHg or
  night time >130/80 mmHg

110 pts. (gr.C/E = 53/57 )
- follow up 5 yrs. In 2017
- Type II DM and high risk for
  diabetes complications

level of
evidence/
study design

Level I
1. Blom K, et al.
Canadian Journal of randomized
Cardiology.
controlled trial
2012; 28: S 418-20.
Toronto, Canada

2. Hartmann M, et al. Level I
D i a b e t e s C a r e . randomized
controlled trial
2012;35: 945–7.
Heidelberg, Germany

author/journal/
country

ตารางที่ ๒  ผูแ้ ตง่ ลักษณะงานวิจัย การประเมินคุณภาพและผลลัพธง์ านวิจัย

-standardized
medical treatment as-usual
according to diabetes guidelines
in by a physician
in our outpatient
clinic.

- after baseline
and finished in
experiment gr.,
then start MBSR
on  12th -wk.

Duration
of intervention

- 8 wks. program 8 wks.
based on body and
meditation practices -met once
weekly in groups of
6 – 10 and for a
booster session after 6 months. led
by a psychologist
and a resident in
internal medicine.
To guarantee standardized medical

- after baseline for 8 wks.
4 wks. Then start
MBSR for 8 wks.,
follow up on 12th   
wk.

control (gr. C) experiment (gr. E)

intervention

compliant of
drug consumption may enhance of result

suggestion

Psychological: Experiment group showed
lower levels of depression (Cohen d =
0.71) compared with the control group.
SF-12 significant in mental but no in
physical

Physical : improved health status (Cohen a l b u m i n u r i a
d = 0.54)
follow up in 5
- DBP (Cohen d = 0.78);
yrs.
- HbA1C,  SBP and albuminuria no significant

Physical : SBP/DPB from average 24 hour
ABPM  is no significance between group,
experiment/control
-SBP= 0.0+7.2 mmHg p=0.96
-DBP=0.4+4.7 mmHg p=0.63
This study had 81% power to detect a 24
hour systolic BP difference of 6.0
mmHg with 37 participants per group.

main

Results
(outcome measure/ suggestion)
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-TAU group received  the program 6 months
after the intervention
of the MBCT
group.

level I
139 pts. (gr.C/E = 69/70 )
R a n d o m i z e d -mean age of  56.5 +13 yrs.
controlled trial -outpatients with diabetes (type 1
or type 2) and low levels of emotional well-being were randomized
a 1:1 ratio within blocks of 4 to
receive MBCT or TAU
- MBCT group baseline at 4 wks. and
received intervention 8 weekly for
2-hour sessions in
groups of   4 to10
pts. booster 3
moths.  
Follow up 6 and
24 wks.

8 wks.

8 wks.

Duration
of intervention
suggestion

Physical :  
improving
quality of life
(mental: P =
0.003; physical:
P = 0.032)

SF-12 significant in mental but no in
physical

Physical : improved health status (Cohen
d = 0.54)
- DBP (Cohen d = 0.78);
- HbA1C,   SBP and albuminuria no
significant

Psychological
: MBCT more
effective in
reducing of
stress (P , 0.001),
and  depressive
symptoms  
Psychological: Experiment group showed (P = 0.006,), and
lower levels of depression (Cohen d = anxiety
0.71) compared with the control group. (P = 0.019)

- MBSR exhibited a 1.9 mm Hg reduction in DBP compared with a 1.2 mm Hg
increase for PMR
(p = .008).
- MBSR group did not result in larger
decreases in ambulatory   BP   than in
PMR group

Physical : MBSR exhibited a 4.8 mmHg A lot of pts.
reduction in clinic SBP, which was larger lose follow up
than the 0.7 mm Hg reduction observed  
for PMR
(p = .016)

main

Results
(outcome measure/ suggestion)

24 hr.ABPM = 24 hour ambulatory blood pressure monitoring / MBSR = mindfulness based stress reduction / MBCT = mindfulness based stress cognitive therapy / PMR = progressive muscle relaxation training / TAU = treat as usual/
SBP =systolic blood pressure / DPB=diastolic blood pressure

4. SonJV, et al.
Diabetes Care.
2013; 36: 823 –30.
Netherlands

- MBSR   treatment delivered in
a group. approximately 2.5 hours
each week

control (gr. C) experiment (gr. E)

intervention

- PMR treatment
group. approximately 2.5 hours
each week

participants
(number/ character/ inclusion)

56 pts., final  
(gr.C/E = 17/21)
- male 28, female 28,
mean age of 50.3+6.5 yrs.
- Prehypertensive range (systolic  
BP 120-139 mmHg or diastolic  BP
80-89 mmHg)

level of
evidence/
study design

3. Hughes JW, et al. Level I
Psychosomatic Medi- R a n d o m i z e d
cine. 2013; 75:721-8. controlled trial
USA

author/journal/
country

ตารางที่ ๒  ผู้แต่ง ลักษณะงานวิจัย การประเมินคุณภาพและผลลัพธ์งานวิจัย (ต่อ)
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participants
(number/ character/ inclusion)

107 pts. (gr.C/E = 52/55)
- mean age of  55+ 7 yrs.
- cardiac patients who had a percutaneous coronary intervention (PCI).
In the past month in the Catharina
Hospital

20 pts. (gr.C/E = 12/8)
-mean age of
gr.e.72.3 +4.4 yrs.
gr.c.73.7 +5.8 yrs.
- hypertensive low-income, urban
African-American older adults controlling for at lest 62 yrs. of age controlled education, smoking status,
anti-hypertensive medication

level of
evidence/
study design

5. Nyklicek I, et al.
level I
J behav Med. 2014; Randomized
37(1): 135-44.
controlled trial
Netherlands

6. Palta P, et al.
level I
Journal of Urban R a n d o m i z e d
Health: Bulletin of the controlled trial
New York Academy of
Medicine. 2012; 89(2):
308–16.
Africa

author/journal/
country

- social support
control group.
also convened
for 90 minutes
each week.

Duration
of intervention

- MBSR group   of 8 wks.
Massachusetts
intervention   for
90 minutes and
consisted of an
opening   meditation, sharing of
successes, a review
of home practices

- M i n d f u l n e s s 6 wks.
group, 6 wks. for  4
session mindfulness
group intervention

control (gr. C) experiment (gr. E)

intervention

- Mindfulness
self-help group
control group
assigned   to a  
minimal mindfulness   received
a booklet, containing identical
information.

ตารางที่ ๒  ผู้แต่ง ลักษณะงานวิจัย การประเมินคุณภาพและผลลัพธ์งานวิจัย (ต่อ)

- this
intervention
can be recommended only
for younger
than 60 years,
non elderly pts.

suggestion

Psychological: feasibility and acceptability
of a  Mindfulness program

Physical:  in intervention group has SBP -so small
decreased  21.92 mmHg (p=0.020), DBP samples
decreased 16.70 mmHg (p=0.003)

Physical : physical Quality of life increase
Psychological : symptoms of anxiety and
depression, and for perceived stress,
this effect was evident only in patients
younger than 60 years (p<.01)
- psychological and social quality of life
in the group intervention showed larger
increases in psychological (p<.05)

main

Results
(outcome measure/ suggestion)
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participants
(number/ character/ inclusion)

29 pts. (gr.C/E = 15/14) -male 10,
female 12, mean age of 53.7+
6.11 yrs.
-18 with stroke and 11 with TBI,
well rehabilitated physically with
no gross impairment to cognitive
functions other than the symptom
mental fatigue

level of
evidence/
study design

7. Johansson B, et al. level I
Brain Injury. 2012; Randomized
26(13–14): 1621–8.
controlled trial
Gothenburg, Sweden.

author/journal/
country

intervention

- wait list 8 wks.
and start when
the intervention
group finished
and  test 3 times
(in group 3)

Duration
of intervention

- MBSR  for 8 week- 8 wks.
ly for 2.5-hour long
group sessions, one
day-long silent led
retreat between
session six   and
seven and home
practice of 45 minutes, 6 days a week.
-received guided instructions and CDs
for home practice.

control (gr. C) experiment (gr. E)

ตารางที่ ๒  ผูแ้ ตง่ ลักษณะงานวิจัย การประเมินคุณภาพและผลลัพธง์ านวิจัย (ตอ่ )

Physical : primary is improve neuropsychological for self-assessment scale for
mental fatigue
Psychological  : secondary  is
neuropsychological tests,  Cognitive tests
The MBSR group 1 performed TMT B  and  
TMT C  faster than controls on waitlist
(ANCOVA, TMT B; p=0.013,
TMT C; p=0.039.
-A significant increase in word  fluency
over time was also reported for the MBSR
group 1 (p=0.050) and
group 2 (p=0.044), but not for the control
group (p=0.081). No significant changes
were found for working  memory, TMT
A, D and reading  speed.

main

MBSR may be a
promising nonpharmaco-logical treatment
for mental
fatigue after a
stroke or TBI.

suggestion

Results
(outcome measure/ suggestion)
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level of
evidence/
study design

level II
Quasiexperimental
study

author/journal/
country

8. Nejati S, et al.
J Teh Univ Heart Ctr.
2015; 10(3):140-48.
Iran

30 pts.( gr.C/E = 15/15)
-male 16,female  14,mean age of  
43.13 ± 5.04 yrs.
- patients. referring to the hypertension Clinic of Imam Hossein
Hospital in 2013  not receiving psychological treatment at the time of
diagnosis, having blood pressure >
130/80 mmHg, having high school
diploma or higher qualifications, age
between 30 and 55 years, and having similar drug regimen, excluded
for:
- mental illnesses and physical
diseases such as diabetes, renal
disease, liver disease, and history
of myocardial infarction, pregnant
patients and those missing more
than 2 intervention sessions.  

participants
(number/ character/ inclusion)

intervention

- no treatment.
and given CDs
about yoga at
the termination
of the study

Duration
of intervention

- practicing mindful 8 wks.
breathing meditation
- yoga stretching
exercises
- practicing sitting
meditation
- mountain meditation

control (gr. C) experiment (gr. E)

ตารางที่ ๒  ผูแ้ ตง่ ลักษณะงานวิจัย การประเมินคุณภาพและผลลัพธง์ านวิจัย (ตอ่ )

Psychological : experiment gr. have mean
scores more than in control in  emotion
focused coping strategies
(p < 0.001), and  problem-focused coping strategies
(p < 0.001)

Physical : experiment gr. have mean
scores more than in control in  lifestyle
(p < 0.05),  DBP (p < 0.001), and
SBP (p < 0.001)

main

suggestion

Results
(outcome measure/ suggestion)
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level  II
102 pts. (C/E1/E2=34/34/34)
- Quasi –experi- -mean age of 35-59  and 60 yrs. older.
mental study
- chronic disease
patients in the three health-promoting hospitals  by matched pair
of   hypertension, diabetic heart,
age, gender, duration of illness  and
type of disease  

10. กนกภรณ์ ทองคุ้ม,
มรรยาท รุจิวิชชญ์,   
ชมชื่น  สมประเสริฐ.
Nursing Journal.
2015;42(1): 24-37.
Thailand

control (gr. C) experiment (gr. E)

intervention

Duration
of intervention
main

Symptoms of Stress Inventory (SOSI),  and the skin conductance (SC) and skin temperature  (ST)

gr. C wait list
gr.E1 meditation
6 wks.
control 8 wks.
gr.E2 meditation +
and start  2  
biofeedback
implements
when the
intervention
group finish.
6 wks

Psychological experimental group (E1,
E2) the mean scores on the SOSI, SC,ST
before and after the treatment were statistically significantly different (p<.0005)
and the three gr. had mean scores of
the SOSI, SC and the ST were statistically
significantly different (p<.0005)

suggestion

Results
(outcome measure/ suggestion)

82 pts. (gr.C/E= 41/41)
25   Physical : -decrease in SBP post WM was
- sitting for 20 randomly assigned
- 20-65 of age range (mean of age minutes.
patients to walking minutes. -3 + 8.9 mmHg (p = 0.04) and post sitting
57 yrs.)
meditation (WM) for
was -1.9 + 6.8 mmHg (p = 0.09) but there
-mild to moderate hypertensive
15 minutes. then
was no significant difference between the
patients from the Medicine OPD at
sitting  5 minutes.
groups (p = 0.51).
King Chulalongkorn Memorial
-The Pulse rates were significantly
Hospital. July 2008 to October 2008
reduced more in the post WM group than
the sitting group (-3.4 + 4.2 bpm, and.0.3 + 4.1 bpm, respectively, p = 0.002).
Psychological : no correlation between
meditation/ concentration state and BP
response post  walking meditation.

level II
Quasiexperimental
2 Gr. and
Randomized
controlled trial

9. Doungrat Chonsaringkarl, Somkiat
Sangwatanaroj.
Thai Heart J. 2010;
23(2): 65-73.Thailand

participants
(number/ character/ inclusion)

level of
evidence/
study design

author/journal/
country

ตารางที่ ๒  ผูแ้ ตง่ ลักษณะงานวิจัย การประเมินคุณภาพและผลลัพธง์ านวิจัย (ตอ่ )
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90
วิจารณ์ และสรุปผลการศึกษา

กลุ ่ ม ตั ว อย่ า งที่ พ บส่ ว นใหญ่ อ ยู ่ ใ นวั ย ท�ำงานเลี้ ย ง
ครอบครัว ผจญกับสิ่งแวดล้อมอาจเสี่ยงต่อสภาพจิตใจที่มี
ความเครียด๑, ๒, ๖ ความยืดหยุ่นของหลอดเลือดแดงลดลงตาม
อายุที่มากขึ้น ประกอบกับมีพฤติกรรมการด�ำเนินชีวิตทางกาย
ไม่เหมาะสม๓ และพบว่าบางคนเป็นมากกว่าหนึ่งโรคร่วมกัน
เหล่านี้อาจท�ำให้ผลการวิจัยแตกต่างกัน งานวิจัยบางเรื่องไม่
เหมาะกับผู้สูงอายุ๑๗ งานวิจัยบางเรื่องมีกลุ่มตัวอย่างน้อยเกิน
ไป๑๕, ๑๘
รูปแบบของการวิจัยส่วนใหญ่มีจุดแข็งที่ผ่านเกณฑ์
คุณภาพมาตรฐานแม้ว่าจะเป็นกึ่งทดลองบางงานวิจัย๒๒ อาจมี
ปัจจัยนอกเหนือที่ไม่สามารถควบคุมได้ เหมือนในห้องทดลอง
จากสภาพแวดล้อมในชุมชนและสถานบริการสุขภาพปฐมภูมิ
แต่ได้ออกแบบการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยคอมพิวเตอร์ที่มี
การจับคู่ปัจจัยพื้นฐาน ได้แก่ เพศ อายุ ประเภทของโรค ระยะ
เวลาของการเจ็บป่วย การไม่เคยมีประสบการณ์ฝกึ สมาธิมาก่อน
ซึ่งช่วยก�ำจัดปัจจัยกวนในการทดลอง (co-intervention)
ส่วนบางงานวิจัยที่ไม่สามารถจัดการปัจจัยกวนได้จะใช้สถิติ
ช่วยทดสอบความไม่แตกต่างของปัจจัยพื้นฐานระหว่างกลุ่ม
ควบคุมและกลุม่ ทดลอง ซึง่ ลดอคติดา้ นชีววิทยาเริม่ ต้นของการ
วิจัยได้อีกวิธีหนึ่ง๑๙
กิจกรรมแทรกแซงทีใ่ ห้ในกลุม่ ทดลองส่วนใหญ่ใช้การ
ฝึกสติ สมาธิเป็นหลัก เป็นกระบวนการท�ำให้เกิดการเรียนรูภ้ ายใน
ตนเองตามความเป็นจริง๗, ๘ ร่วมกับกระบวนการสะท้อนคิด
จากกระบวนการกลุม่ และมีการฝึกปฏิบตั ติ อ่ เนือ่ งทีบ่ า้ นคล้ายๆ
กัน ซึ่งเป็นการประยุกต์เข้าไปใช้ในชีวิตประจ�ำวันด้วย
การวัดผลลัพธ์การวิจัยพบว่าระยะเวลาประเมินผล
ตั้งแต่ ๒๐ นาที๒๑ เห็นผลลดลงของการเต้นของหัวใจ ระดับ
ความดันโลหิต ส่วนใหญ่ความแตกต่างทางสถิติด้านจิตใจจะ
เริ่มตั้งแต่ ๖ สัปดาห์๑๗, ๒๒ ๘ ๑๒ และ ๒๔ สัปดาห์๑๓ - ๑๖, ๑๘ - ๒๒
การเปลีย่ นเกีย่ วกับเลือดต้องใช้เวลานาน นอกจากนีม้ เี พียงเรือ่ ง
เดียวที่มีการกระตุ้นกิจกรรมและประเมินถึงความยั่งยืนของ
ผลการวิจยั ระยะ ๓ เดือนและ ๖ เดือน แต่มขี อ้ เสียทีก่ ลุม่ ตัวอย่าง
ออกจากการติดตามโครงการจ�ำนวนมาก๒๐ อาจเนือ่ งจากภารกิจ
ของวัยท�ำงาน ดังนั้นควรหาแนวทางพัฒนากิจกรรมสู่ความ
ยัง่ ยืนของการวิจยั เพิม่ ขึน้ นอกจากนีท้ กุ งานวิจยั ใช้แบบวัดหลาก
หลาย ซึ่งผ่านการทดสอบความเที่ยงตรงและความน่าเชื่อถือ
และประเมินด้วยเครือ่ งมือวิทยาศาสตร์การแพทย์เพือ่ ชีว้ ดั ดัชนี
ของโรคนั้นๆ ซึ่งมีผลดีต่องานวิจัย ตัวอย่างแบบสอบถามที่
ประเมินองค์รวมสุขภาพกายและจิตใจจากการรับรู้ คือ คุณภาพ
ชีวิต๑๖, ๑๗ ซึ่งพบว่าสุขภาพจิตดีขึ้นอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ

แต่สขุ ภาพร่างกายเพิม่ ขึน้ อย่างไม่มนี ยั ส�ำคัญทางสถิติ ทัง้ นีอ้ าจ
เพราะการเปลี่ยนแปลงของจิตใจจะเกิดขึ้นก่อน สู่การรับรู้และ
ความเชื่อ น�ำสู่การปฏิบัติพฤติกรรมอย่างต่อเนื่องจึงจะเห็น
ผลการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายตามมา และผลลัพธ์งานวิจัย
บางเรื่องอาจเกิดจากความสม�่ำเสมอในการรับประทานยา๑๓
สรุ ป ว่ า การฝึ ก สติ สมาธิ และการตระหนั ก คิ ด
ใคร่ครวญ มีเป้าหมาย และหลักวิธีการส�ำคัญ คือ ๑) สร้าง
ความตระหนักและการยอมรับต่อทุกสิ่งที่เกิดขึ้นกับร่างกาย
และจิตใจจากภายในและภายนอก ผ่านการรับรู้ของร่างกาย
อารมณ์ ความรู้สึกของตนเองและร่วมกับกระบวนการสะท้อน
ความคิดผ่านกระบวนการกลุ่ม ๒) ลดความเครียดและจัดการ
ด้านความคิด ๓) ฝึกทักษะอย่างต่อเนื่องที่บ้าน จากงานวิจัยนี้
ผู้วิจัยขอเสนอแนะว่าควรน�ำหลักวิธีการมาใช้ทดลองเพื่อวัด
พฤติกรรมสุขภาพ ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพต่อไป
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Abstract

A Systematic Review of the Effectiveness of Mindfulness Meditation and Contemplation upon Vascular
Disease Patients.
Pantip Sangprasert*, Srimuang Palangrit**, Surasak Buranatrevedh**, Natima Tiyoa**,
Junya Pattaraarchachai***
* Doctor of Philosophy Program in Community and Family Medicine student, Faculty of Medicine, Thammasat University
** Department of Community and Family Medicine, Thammasat University
*** Chulabhorn International College of Medicine.

Introduction:

The literatures of evidence-based practice of mindfulness meditation and contemplation
intervention in patients with chronic vascular disease were studied for principle, design, and
outcome.
Method:
The keywords, mindfulness, meditation, contemplation, cognitive awareness, vascular disease,
using databases Pubmed Central (PMC), ScienceDirect, SpringerLink, Scopus, Wiley Online
Library, The Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature (CINAHL) Complete,
PsycINFO, and Mosby's Nursing Consult were examined from for January 2005 to November
2015.
Results:
Ten articles met inclusion criteria with high quality of methodology. From 20 to 110 patients
were samples in the studies conducted in Thailand, the United States of America, Europe,
and Africa. Main principles included raising awareness and complete acceptance from inside
and outside through bodily awareness, emotions, and selfhood as part of the group reflection
process; reducing stress and managing cognition; continuing education at home. In addition,
the effectiveness of mindfulness meditation and contemplation showed in psychology and
physiology upon vascular disease.
Conclusion and These findings pointed to the controlled trial using and health behaviors quantitative and
suggestion:
qualitative outcome, which should be further use.
Key words: Mindfulness, Meditation, Contemplation, Systematic review, Chronic vascular disease.

