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กองการแพทยทางเลือก กรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก
กองโรคไมติดตอ กรมควบคุมโรค
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ประมวลผลประสิทธิผลของการสวดมนต์ การปฏิบัติสมาธิและเครื่องมือ 3ส.3อ.1น.

ค�ำน�ำ
หนังสือประมวลประสิทธิผลของการสวดมนต์ การปฏิบตั สิ มาธิและเครือ่ งมือ
3ส.3อ.1น. ต่อการดูแลสุขภาพองค์รวม การป้องกันและควบคุมโรคไม่ตดิ ต่อเรือ้ รัง
ฉบับนี้ จัดท�ำขึน้ เพือ่ ค้นหา รวบรวมผลงาน ศึกษาวิจยั ประสิทธิผลของการสวดมนต์
การปฏิบัติสมาธิและการสวดมนต์ควบคู่กับการปฏิบัติสมาธิ ต่อการดูแลสุขภาพ
องค์รวม การป้องกัน การบ�ำบัดรักษาและการฟื้นฟูสมรรถภาพของการเจ็บป่วย
โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ซึ่งด�ำเนินการศึกษาวิจัยโดยสถาบันวิจัย สถาบันการศึกษา
และนักวิชาการทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ รวมทัง้ น�ำเสนอกระบวนการน้อมน�ำ
การสวดมนต์ การเจริญสมาธิและการสนทนาธรรม ตามหลักธรรมค�ำสอนของ
พระพุทธศาสนามาปฏิบัติผสมผสานกับหลักการแพทย์แผนปัจจุบัน การแพทย์
แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ในการสร้างเสริมสุขภาพป้องกัน ควบคุม บ�ำบัด
รักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ด้วยการรังสรรค์นวัตกรรม
เครื่องมือ 3ส. (สวดมนต์ สมาธิ สนทนาธรรม) 3อ. (อาหาร ออกก�ำลังกาย
อารมณ์-วิถพี ทุ ธ) 1น. (นาฬิกาชีวติ -วิถพี ทุ ธ) มาสูก่ ารปฏิบตั ใิ นรูปแบบการวิจยั และ
พัฒนา (Research and Development) และการวิจัยเชิงประเมินผล (Evaluative
Research) ตั้งแต่ปี 2553 เป็นต้นมา ซึ่งคณะผู้จัดท�ำหนังสือฉบับนี้ได้รวบรวม
ประสิทธิผลของการปฏิบัติ 3ส.3อ.1น. มาลงพิมพ์เผยแพร่ด้วย พร้อมกับน�ำเสนอ
คุณลักษณะของ 3ส.3อ.1น. ในภาคผนวกท้ายเล่มอีกด้วย
ส�ำหรับผลการวิจยั ทีค่ น้ คว้ามาได้และน�ำมาลงในหนังสือเล่มนี้ ประกอบด้วย
3 กลุม่ ได้แก่ (1) ผลงานวิจยั กลุม่ สนับสนุนการสวดมนต์และเจริญสมาธิเพือ่ สุขภาพ
ในประเทศจ�ำนวน 28 เรื่อง (2) ผลงานวิจัยและพัฒนากลุ่มสนับสนุนการปฏิบัติ
3ส.3อ.1น. ในประเทศไทยจ�ำนวน 5 เรื่องและ (3) ผลงานวิจัยกลุ่มสนับสนุนการ
สวดมนต์และการปฏิบัติสมาธิเพื่อสุขภาพในต่างประเทศ จ�ำนวน 23 เรื่อง
คณะผูจ้ ดั ท�ำหนังสือเล่มนี้ ขอขอบพระคุณคณะทีป่ รึกษาทีก่ รุณาให้คำ� ปรึกษา
แนะน�ำเป็นอย่างดี ขอขอบคุณผู้อ่าน พร้อมทั้งยินดีรับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
เพื่อน�ำมาปรับปรุงแก้ไขให้มีความถูกต้องสมบูรณ์ เกิดประโยชน์มากยิ่งขึ้น ทั้งใน
การจรรโลงพระธรรมค�ำสอนของพระพุทธศาสนา และศาสนาอื่นๆ ที่ท่านเคารพ
นับถือ อีกทั้งการน�ำไปประยุกต์ใช้สร้างเสริมพัฒนาสุขภาพและคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน โดยถ้วนหน้ากันในที่สุด
									
คณะผู้จัดท�ำ
สิงหาคม 2563
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บทที่
1
บทสรุป
หนังสือประมวลประสิทธิผลของการสวดมนต์ การปฏิบัติสมาธิและเครื่องมือ 3ส.3อ.1น.
ต่อการดูแลสุขภาพองค์รวม การป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์
เพือ่ เรียนรูผ้ ลงานศึกษาวิจยั ประสิทธิผลของการสวดมนต์ การปฏิบตั สิ มาธิและเครือ่ งมือ 3ส.3อ.1น.
(3ส. สวดมนต์ สมาธิ สนทนาธรรม 3อ. อาหาร ออกก�ำลังกาย อารมณ์-วิถีพุทธ 1น. นาฬิกาชีวิตวิถีพุทธ) ต่อการดูแลสุขภาพองค์รวม การป้องกัน การบ�ำบัดรักษาและการฟื้นฟูสมรรถภาพของ
การเจ็บป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ซึ่งด�ำเนินการศึกษาวิจัยโดยสถาบันวิจัย สถาบันการศึกษาและ
นักวิชาการทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ มีเนือ้ หาสาระประกอบด้วย 1) ความเป็นมาของการน้อมน�ำ
การสวดมนต์และการปฏิบัติสมาธิ มาบูรณาการดูแลสุขภาพองค์รวม 2) เหตุผลและความจ�ำเป็น
ในการน้อมน�ำหลักธรรมมาปฏิบตั คิ วบคูก่ บั หลักการแพทย์และการสาธารณสุข 3) ผลการศึกษาวิจยั
ประสิทธิผลของการสวดมนต์ตอ่ สุขภาพ 4) ผลการศึกษาวิจยั ประสิทธิผลของการปฏิบตั สิ มาธิตอ่ สุขภาพ
5) การสวดมนต์และการปฏิบัติสมาธิในชุดเครื่องมือ 3ส.3อ.1น. ในประเทศไทย 6) คุณลักษณะของ
เครื่องมือ 3ส.3อ.1น. โดยมีสาระส�ำคัญดังนี้
1. ความเป็นมาของการน้อมน�ำการสวดมนต์และการปฏิบตั สิ มาธิ มาบูรณาการดูแลสุขภาพ
องค์รวม
จากอิทธิพลของโลกาภิวัต น์และวิ วัฒ นาการของวิ ท ยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ทุก ด้ าน
รวมทัง้ ด้านการแพทย์ การสาธารณสุขและการสือ่ สารและสารสนเทศ มีผลให้เกิดการเปลีย่ นแปลง
พฤติกรรม การด�ำเนินวิถีชีวิตของประชาชนทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทยด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
รับประทานอาหารสะดวกซื้อ รสหวาน มันเค็ม การเคลื่อนไหวและการออกก�ำลังกายไม่เพียงพอ
และมีภาวะความเครียด ความโกรธ หรือความซึมเศร้า เป็นต้น มีผลท�ำให้เกิดการเจ็บป่วยด้วย
โรคไม่ติดต่อเรื้อรังหลายชนิด เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด
โรคหลอดเลือดสมอง โรคมะเร็ง ซึง่ มีอตั ราความชุก ความรุนแรง ความพิการและการตายเพิม่ มากขึน้
เป็นล�ำดับๆ มา ในช่วงเวลากว่า 20 ปี ที่ผ่านมา ในขณะที่โรคติดต่อเดิมก็ยังมีอยู่และโรคอุบัติใหม่ก็
ยังลุกลามมาเป็นระลอกๆ เช่น โรคไข้หวัดใหญ่ 2009 โรค COVID-2019 ท�ำให้มีผู้ป่วยไปใช้บริการ
จ�ำนวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงพยาบาลทั่วไประดับจังหวัด โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาล
มหาวิทยาลัย และโรงพยาบาลเอกชน อัตราก�ำลังทางการแพทย์ การพยาบาลและวิชาชีพการแพทย์
และการสาธารณสุขอื่นๆ รวมทั้งงบประมาณไม่เพียงพอ มีผลกระทบต่อระบบบริการสุขภาพและ
สาธารณสุขอย่างมาก
ดังนั้น กระทรวงสาธารณสุข รวมทั้งส่วนราชการในเครือข่ายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน จึงก�ำลังใช้ความพยายามด�ำเนินการตามบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยปี 2560 พรบ.เกี่ยวกับการแพทย์ การสาธารณสุข
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การคุม้ ครองผูบ้ ริโภคด้านสาธารณสุข การสร้างหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ การสนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ แผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ด้านสาธารณสุข (พ.ศ. 2560-2579) รวมทั้งแผนพัฒนาการ
สาธารณสุขแห่งชาติ นโยบายรัฐบาลและนโยบายกระทรวงสาธารณสุข อย่างต่อเนื่องมา แต่ยังไม่
สามารถลดอัตราป่วย อัตราความพิการและอัตราตายของโรคไม่ติดต่อเรื้อรังดังกล่าวได้ ทั้งนี้ จะ
เห็นได้ว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมานโยบายยุทธศาสตร์ มาตรการและแผนด�ำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพ
ป้องกัน รักษาพยาบาลและฟืน้ ฟูสมรรถภาพผูป้ ว่ ยโรคไม่ตดิ ต่อเรือ้ รังดังกล่าวล้วนแต่ใช้วทิ ยาศาสตร์
และเทคโนโลยีด้านชีวะการแพทย์และการสาธารสุขแผนปัจจุบันเป็นส่วนใหญ่ เพิ่งจะเริ่มใช้เทคนิค
วิธกี ารทางสังคมศาสตร์ เช่น จิตวิทยา พฤติกรรมศาสตร์ มนุษย์วทิ ยา ศาสนศาสตร์และเศรษฐศาสตร์
สาธารณสุขมาปฏิบตั ผิ สมผสานกับด้านการแพทย์และสาธารณสุข เมือ่ ไม่นานมานี้ ซึง่ ในประเทศไทย
ถือว่ามีการน�ำมาใช้ไม่กว้างขวาง เพียงพอและขาดการบูรณาการอย่างจริงจัง ทีจ่ ะส่งผลกระทบต่อ
การป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไม่ติดต่อเรื้อรังและพัฒนาสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพเท่าที่ควร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการน้อมน�ำหลักศาสนธรรมมาปฏิบัติเพื่อปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการด�ำเนินวิถีชีวิต ที่ก่อให้เกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เช่น การสวดมนต์ การปฏิสมาธิ เพื่อ
สุขภาพ เป็นต้น ซึ่งได้มีผลวิจัยทางวิทยาศาสตร์จากหลายสถาบันวิจัย สถาบันวิชาการ นักวิชาการ
หลายแห่งทั้งในต่างประเทศและในประเทศหลายแห่ง สรุปว่าการสวดมนต์ การปฏิบัติสมาธิ มี
ประสิทธิผล และประสิทธิภาพในการป้องกันและบ�ำบัดรักษาโรคได้หลายชนิด แต่การน�ำผลวิจัย
เหล่านั้นมาปฏิบัติยังมีไม่มากนัก และขาดความต่อเนื่องเชื่อมโยงกับระบบบริการสุขภาพปัจจุบัน
ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น มูลนิธิอุทัย สุดสุข จึงเห็นความจ�ำเป็นที่จะต้องส่งเสริมการ
สร้างนวัตกรรมเสริมสร้างสุขภาพ การป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่คุกคามต่อสุขภาพให้มี
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในทุกระดับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับบุคคล ครอบครัว
และชุ มชน มูลนิธิอุทัย สุด สุข จึง ได้ ขอรั บ การสนั บ สนุ น งบประมาณ ปี 2553 จากส� ำ นั ก งาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารสุข ในการด�ำเนินงาน
โครงการชุมชนต้นแบบรวมพลังสร้างสุขภาพด้วยการบูรณาการหลักพุทธธรรม (ชสพ.) และโครงการ
พัฒนาระบบบริการสุขภาพองค์รวมด้วยการบูรณาการหลักพุทธธรรม (พสพ.) ตามล�ำดับในพื้นที่ 1
ชุมชนของแต่ละภาคและกรุงเทพมหานคร รวม 5 ชุมชน ในจังหวัดสระบุรี อุบลราชธานี นครสวรรค์
สุราษฎร์ธานี และกรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาศักยภาพของภาคีเครือข่าย
ประชาคมสุขภาพชุมชน ได้แก่ หมู่บ้าน/ชุมชน (บ.) วัด (ว.) โรงเรียน (ร.) สถานบริการสาธารณสุข
(ส.) และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ.) รวมเรียกชื่อย่อว่า บวรสอ. ให้สามารถน�ำหลักพุทธธรรม
มาผสมผสานกับหลักการสาธารณสุขมูลฐาน เพือ่ สร้างสุขภาวะทางกาย จิต ปัญญาและสังคม ของ
บุคคลและชุมชน 2) เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ภาคีเครือข่าย บวร.สอ. มีพลังเข้มแข็ง สามารถจัด
บริ ก ารสร้างสุข ภาพชุม ชนที่ผสมผสานหลั ก การแพทย์ แ ละการสาธารณสุ ขกั บ หลั ก พุ ท ธธรรม
ในการสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันและควบคุมโรคไม่ตดิ ต่อเรือ้ รังได้อย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
ต่อเนื่องและยั่งยืน
จากการด�ำเนินงานตามโครงการทั้ง 2 ในพื้นที่ 1 หมู่บ้าน/ชุมชน ใน 5 จังหวัด ใน
เวลา 4 เดือน ผลการประเมินพบว่า บรรลุวัตถุประสงค์ทั้ง 2 ประการและมีผลลัพธ์
หลายประการ เช่น 1) ได้รปู แบบการพัฒนาสุขภาพชุมชนองค์รวมทีน่ ำ� หลักพุทธธรรม
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มาบูรณาการ ซึง่ เป็นทีย่ อมรับและสามารถปฏิบัติได้ 2) ได้วิทยากรส่วนกลางรุ่นแรก 24 คนและ
วิทยากรระดับจังหวัด อ�ำเภอและองค์กรภาคีเครือข่าย บวรสอ. จ�ำนวน 24 คน 3) ได้เอกสารที่
จ�ำเป็นในการจัดการอบรมและการด�ำเนินงานโครงการขยายผลหลายประการ 4) ได้ข้อเสนอให้
เรียกชื่อโครงการที่ 2 ชื่อ เป็นชื่อเดียวกั น คื อ โครงการหมู ่บ ้ านสุขภาพดี วิ ถี พุ ท ธปี 2553
ตัง้ แต่บดั นัน้ เป็นต้นมา เนือ่ งจากมีวตั ถุประสงค์และวิธดี ำ� เนินงานเดียวกัน ต่างกันเฉพาะชือ่ โครงการ
และแหล่งงบประมาณสนับสนุนเท่านั้น 5) ได้เครื่องมือ 3ส. (สวดมนต์ สมาธิ สนทนาธรรม) 3อ.
(อาหาร ออกก�ำลังกาย อารมณ์-วิถีพุทธ) 1น. (นาฬิกาชีวิต-วิถีพุทธ) ในการสร้างเสริมสุขภาพ
ป้องกันควบคุมและบ�ำบัดรักษาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
จากประสบการณ์ของการริเริม่ ด�ำเนินการโครงการหมูบ่ า้ นสุขภาพดี วิถพี ทุ ธ ในพืน้ ทีจ่ งั หวัด
ละ 1 หมูบ่ า้ น/ชุมชุน ใน 5 จังหวัด (รวมกรุงเทพฯ) มูลนิธอิ ทุ ยั สุดสุข จึงได้มกี ารบันทึกความร่วมมือ
กับส�ำนักบริการการสาธารณสุข กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กองบริหารการสาธารณสุข ส�ำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปัจจุบัน) ร่วมเป็นฝ่ายเลขานุการ ขยายการด�ำเนินงานโครงการฯ ไปใน
จังหวัดอืน่ ๆ เพิม่ ขึน้ ถึงปี 2558 จึงได้มกี องการแพทย์ทางเลือก กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือกมาร่วมเป็นฝ่ายเลขานุการ และวิชาการ โดยขยายผลจากโครงการหมูบ่ า้ นสุขภาพี วิถพี ทุ ธ
เป็นโครงการสุขภาพดี วิถธี รรม วิถไี ทย โดยเชิญอีก 4 ศาสนามาร่วมโครงการ ได้แก่ ศาสนาอิสลาม
คริสต์ พราหมณ์-ฮินดู และซิกข์ และบูรณาการกับการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกด้วย
และได้ขยายการด�ำเนินงานต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันปี 2563 ในพื้นที่ 31 จังหวัด ครอบคลุมอ�ำเภอ
ต�ำบล หมู่บ้าน/ชุมชน จ�ำนวนมาก โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณด�ำเนินงานจากส�ำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
(สปช.) ส�ำนักงานสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือก และกรมควบคุมโรค
2. เหตุผลและความจ�ำเป็นในการน้อมน�ำหลักธรรมมาปฏิบตั ผิ สมผสานกับหลักการแพทย์
และการสาธารณสุข
เหตุผลและความจ�ำเป็นในการน้อมน�ำหลักธรรมมาปฏิบัติผสมผสานกับหลักการแพทย์
และการสาธารณสุข ในการสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกัน ควบคุม และรักษาพยาบาลโรคไม่ตดิ ต่อเรือ้ รัง
ประกอบด้วย
1) มีความสอดคล้องและเกื้อกูลกันระหว่างหลักการทางการแพทย์ การสาธารณสุขกับ
หลักพุทธศาสนา หลายประการ เช่น 1) ที่มาขององค์ความรู้ด้านการแพทย์และการสาธารณสุข
มาจากกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทีเ่ ป็นความจริง สามารถพิสจู น์ได้ ส่วนพุทธธรรม
นั้นเกิดจากการตรัสรู้โดยพระพุทธเจ้าเอง ซึ่งเป็นสัจธรรม ผู้ปฏิบัติจะรู้ความจริงได้ด้วยการปฏิบัติ
ด้วยตนเอง 2) เป้าหมายสูงสุดตรงกันคือ ผู้ปฏิบัติเกิดมีความสุขและความพ้นทุกข์ 3) กระบวนการ
ปฏิบัติสู่เป้าหมายตรงกันคือ การค้นหาปัญหา สาเหตุของปัญหา เป้าหมาย การแก้ปัญหาและวิธี
การแก้ปัญหา เทียบเคียงได้กับหลักธรรมอริยสัจ 4 คือ ทุกข์ สมุทัย เหตุแห่งทุกข์ นิโรธ เป้าหมาย
การดับทุกข์ มรรค หนทางแห่งการดับทุกข์ 4) การพึ่งตนเองและการเอื้อประโยชน์ต่อผู้อื่น คือเป็น
หลักปฏิบัติที่เป็นหนทางสู่ความส�ำเร็จ เป็นต้น
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2) อานุภาพของพุทธธรรมในการสร้างสุขภาพ ป้องกันและรักษาโรค โดยพระพุทธองค์
ทรงสอนหลักธรรมทัง้ 3 ด้าน คือด้านพระปริยตั ธิ รรม คือ สอนให้รอู้ งค์ความรูห้ ลักธรรมค�ำสัง่ สอน
ด้านปฏิบตั ธิ รรม สอนให้ปฏิบตั ไิ ด้และด้านปฏิเวชธรรม คือ ผลของการเรียนรูแ้ ละปฏิบตั ิ ซึง่ ผูป้ ฏิบตั ิ
จะประจักษ์แจ้งด้วยตนเองในพระไตรปิฎก ซึง่ เป็นคัมภีรพ์ ระพุทธศาสนาได้อธิบายพระธรรมค�ำสอน
และวิธีปฏิบัติกทางการแพทย์และการสาธารณสุข ทั้งด้านการรักษาพยาบาลด้วยยาสมุนไพรและ
ด้วยธรรมโอสถ ด้านการป้องกันควบคุมโรค เช่น โรคระบาด 5 ชนิด ด้านการส่งเสริมสุขภาพ เช่น
การรับประทานอาหารและการฟืน้ ฟูสมรรถภาพโดยทรงอนุญาตการนวด การรมยา เป็นต้น นอกจากนัน้
อานุภาพหรือประสิทธิผลของการปฏิบัติพุทธธรรมต่อสุขภาพ จากผลการวิจัยทางวิทยาศาสตร์มี
จ�ำนวนมาก ซึ่งจะได้กล่าวในข้อ 3 ต่อไป
3) การเปลี่ยนแปลงปัญหาสุขภาพและสาธารณสุขที่มีผลต่อการพัฒนาระบบบริการ
สุขภาพดังได้กล่าวแล้วในข้อ 1 ว่า ในช่วงเวลากว่า 20 ปี ทีผ่ า่ นมาได้มกี ารเปลีย่ นแปลงปัญหาสุขภาพ
และสาธารณสุขของประชาชนพลโลกรวมทัง้ ประเทศไทย จากเดิมเป็นโรคติดต่อต่างๆ เป็นส่วนใหญ่
มาเป็นปัญหาโรคทีเ่ กิดจากพฤติกรรมการด�ำเนินชีวติ ประจ�ำวัน โดยเฉพาะอย่างยิง่ การรับประทานอาหาร
รสหวาน มันเค็ม ผักและผลไม้ ไม่หวานไม่เพียงพอ การเคลื่อนไหวร่างกายและการออกก�ำลังกาย
น้อย และภาวะความเครียดทางอารมณ์ ท�ำให้เป็นโรคไม่ตดิ ต่อเรือ้ รังเป็นส่วนใหญ่ เช่น โรคเบาหวาน
ความดันโลหิตสูง หัวใจและหลอดเลือดสมอง มะเร็ง เป็นต้น ซึง่ มีความชุกและความรุนแรงเพิม่ มากขึน้
ท�ำให้ใปใช้บริการรักษาพยาบาลทีโ่ รงพยาบาลจ�ำนวนมาก จนจ�ำนวนเตียง บุคลากร และงบประมาณ
ไม่เพียงพอ แสดงว่าระบบบริการรักษาพยาบาลแผนปัจจุบนั โดยล�ำพัง ไม่สามารถแก้ปญ
ั หาดังกล่าวได้
จึงจ�ำเป็นต้องมีระบบบริการการแพทย์แผนไทย แพทย์ทางเลือกรวมทั้งการปฏิบัติพุทธธรรมและ
ศาสนธรรม มาบูรณาการการรักษาทางการแพทย์แผนปัจจุบันด้วย
3. ผลการศึกษาวิจัยประสิทธิผลของการสวดมนต์และการปฏิบัติสมาธิต่อสุขภาพ
ได้มีการศึกษาวิจัยการสวดมนต์บ�ำบัดสุขภาพในยุโรปและสหรัฐอเมริกามาช้านานแล้ว เช่น
Benson และคณะท�ำการศึกษาการสวดมนต์ เพือ่ บ�ำบัดสุขภาพตัง้ แต่ปี คศ.1970 (พ.ศ.2513) พบว่า
การสวดมนต์ติดต่อกัน 30 นาที เป็นประจ�ำจนจิตเป็นสมาธิ ท�ำให้การเผาผลาญพลังงานน้อย
การใช้ออกซิเจนน้อยลง การเต้นของหัวใจลดลง ความดันโลหิตลดลง คลื่นสมองมีคลื่นแอลฟ่า
มากขึ้น ระดับสาร Lactate ในเลือดลดลง Benson เรียกภาวะนี้ว่า Relaxation Response (ภาวะ
ผ่อนคลาย) ซึ่งตรงข้ามกับภาวะที่เกิดความเครียดที่เรียกว่า The Fight and Flight Response
ซึ่ง Cannon ได้ศึกษาก่อนหน้านั้นเมื่อ คศ.1914 (พ.ศ.2457) ส�ำหรับในประเทศไทย ได้ท�ำการศึกษา
วิจยั เรือ่ งการสวดมนต์และสมาธิ เช่น อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา เมือ่ ปี 2553 (คศ.1990) ศึกษา
คลืน่ สมองนิสติ ชมรมจิตวิทยาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยวัดคลืน่ สมองในขณะปฏิบตั สิ มาธิ พบว่า
นิสิตมีคลื่นสมองแบบแอลฟ่าเพิ่มขึ้นร้อยละ 20 หมายถึง การมีสมาธิเพิ่มขึ้น มีความสุขเพิ่มมากขึ้น
มีความเครียดน้อยลง
นอกจากนั้นคณะผู้จัดท�ำหนังสือนี้ได้ท�ำการทบทวนวรรณกรรม ผลการวิจัย การสวดมนต์
และการปฏิบตั สิ มาธิเพือ่ สุขภาพในประเทศไทยจ�ำนวนรวม 26 เรือ่ ง การสวดมนต์และการปฏิบตั สิ มาธิ
เพื่อสุขภาพในต่างประเทศ จ�ำนวน 21 เรื่อง และผลงานศึกษาวิจัยและพัฒนาการปฏิบัติ
3ส.3อ.1น. ในประเทศไทย จ�ำนวน 5 เรือ่ ง โดยในภาพรวมของผลการวิจยั การสวดมนต์
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และการปฏิบตั สิ มาธิ ทัง้ ในประเทศไทยและต่างประเทศ ส่วนใหญ่เกือบทุกผลงานวิจยั มีประสิทธิผลต่อ
การสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกัน การควบคุมและการรักษาพยาบาลโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ทั้งนี้
หมายถึง การรักษาให้หายขาดหรือทุเลาหรือลดความพิการ ลดการใช้ยาแผนปัจจุบนั ลดการไปพบแพทย์
ลดค่าใช้จา่ ยในการดูแลรักษาพยาบาล มีสขุ ภาพและคุณภาพชีวติ ดีขนึ้ ทัง้ รายบุคคล ครอบครัว ชุมชน
สังคมและประเทศชาติ หากมีการปฏิบัติอย่างทั่วถึงในที่สุด เช่น ภาวะความเครียด โรคซึมเศร้า
นอนไม่หลับ โรคท้องผูก โรควิตกกังวล โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง ภาวะไขมันในเลือดสูง
โรคไมเกรน โรคมะเร็ง โรคพากินสัน โรคอัลไซเมอร์ โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคหลอดเลือดสมอง
เป็นต้น
4. คุณลักษณะของเครื่องมือ 3ส.3อ.1น.
เครื่องมือ 3ส.3อ.1น. เป็นนวัตกรรมในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ
ป้องกันควบคุมและบ�ำบัดรักษาโรคไม่ตดิ ต่อเรือ้ รัง โดยมีคณ
ุ ลักษณะและผลของการปฏิบตั โิ ดยสังเขป
ดังแผนภาพที่ 1

เครื่องมือ 3ส.3อ.1น.
เพื่อสุขภาพดี วิถีธรรม วิถี ไทย

3ส.
❁ สวดมนต์

3อ.

เกิดสารสุขซิโรโทนิน
มีความสุข ผ่อนคลาย
ลดซึมเศร้า นอนหลับง่าย
ลดน�้ำตาลในเลือด
❁ สมาธิ
- เกิดสารสุขเมลาโทนิน
จิตตั้งมั่น สงบ ลด
ความเครียด นอนหลับดี
- เพิ่มภูมิต้านทานป้องกัน
ควบคุมและรักษาโรค
เรื้อรัง เช่น เบาหวาน
ความดันโลหิต
❁ สนทนาธรรม
- ฉลาดรู้เท่าทันโรคและ
ความเป็นจริง
- คิดดี พูดดี ท�ำดี
- ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ด้วย 3ส.3อ.1น.

1น.

❁ อาหารวิถีธรรม

วิถีไทย
- บริโภคพอประมาณ
- มีสติ ลดหวาน มัน เค็ม
- สัดส่วน 2:1: 1
(ผัก : โปรตีน : ข้าว)
❁ ออกก�ำลังกาย
วิถีธรรม
- เดินจงกรม
- กราบเบญจางคประดิษฐ์
- สมาธิเคลื่อนไหว SKT
- มณีเวช
❁ อารมณ์ วิถีธรรม
- ปล่อยวาง สงบ
ระงับกาย ใจ
- สังสรรค์ สามัคคี
- ยึดหลัก
พรหมวิหารธรรม

❁ นาฬิกาชีวิต

วิถีไทย

วิถีธรรม

ใช้ช่วงเวลาตามนาฬิกา
ก�ำกับการปฏิบัติกิจวัตร
ประจ�ำวัน ให้มี 3ส. 3อ.
สอดคล้องกับการท�ำงาน
ของอวัยวะส�ำคัญ และ
ภาระงานตาม
ความรับผิดชอบ
ด้วยการมีสติ สมาธิ
ก�ำกับตลอดเวลา

สรุปผลการปฏิบัติ
ตามแนวทาง 3ส.3อ.1น.
- น�้ำหนักลดลงร้อยละ 70
- รอบเอวลดลงร้อยละ 50
- ดัชนีมวลกายลดลง
ร้อยละ 75
- ระดับน�้ำตาลในเลือด
ลดลงร้อยละ70
- ความดันโลหิตสูงลดลง
ร้อยละ 80
- มีความพึงพอใจ
ร้อยละ 85

แผนภาพที่ 1 เครื่องมือ 3ส.3อ.1น. เพื่อสุขภาพดี วิถีธรรม วิถีไทย
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บทที่
2
การสวดมนต์และการปฏิบัติสมาธิ เพื่อสุขภาพองค์รวม
1. ความเป็นมาของการน้อมน�ำการสวดมนต์ และการปฏิบตั สิ มาธิมาบูรณาการดูแลสุขภาพองค์รวม
ในปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนแปลงด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และสิ่งแวดล้อมอย่าง
รวดเร็วและต่อเนื่อง จากอิทธิพลของโลกาภิวัตน์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสาขาต่างๆ รวมถึงการ
แพทย์และการสาธารณสุข ท�ำให้เกิดผลกระทบทัง้ ในทางบวกและทางลบต่อสุขภาพและคุณภาพชีวติ
ของประชาชน โดยเฉพาะในทางลบนั้นประชาชนได้เกิดมีพฤติกรรมเสี่ยง หรือพฤติกรรมที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ เช่น บริโภคอาหารไม่ถูกต้อง ดื่มสุรา สูบบุหรี่ ติดสารเสพติด ติดอบายมุข
ขาดการออกก�ำลังกายทีถ่ กู ต้อง มีภาวะความเครียด ขับขีร่ ถด้วยความประมาท เป็นต้น ปัจจัยเสีย่ ง
หรือปัจจัยที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพเหล่านี้ ก่อให้เกิดโรคไร้เชื้อและเรื้อรังตามมาในขนาดและความ
รุนแรงทีเ่ พิม่ ทวีมากขึน้ เป็นล�ำดับ เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด
โรคมะเร็ง โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง อุบัติเหตุ เป็นต้น นอกจากนี้ โรคติดต่อที่เคยมีอยู่เดิมในแต่ละ
ท้องถิ่น ยังคงเป็นปัญหาอย่างต่อเนื่อง เช่น โรคอุจจาระร่วง โรคปอดอักเสบ โรคปอดบวม โรค
ไข้เลือดออก เป็นต้น และปัจจุบนั ยังมีโรคทีอ่ บุ ตั ใิ หม่ เช่น โรคไข้หวัดใหญ่ 2009 โรคไข้หวัดนก โรคซาส์
โรควัวบ้า โรคโควิด-19 (COVID-2019) นับว่าเป็นปัญหาที่คุกคามต่อสุขภาพ และคุณภาพชีวิต
ซึ่งจะต้องมีการเฝ้าระวัง และควบคุมป้องกันให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
การป้องกันและแก้ไขปัญหาต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น รัฐบาลโดยกระทรวงสาธารณสุข รวมทัง้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนก�ำลังใช้ความพยายามด�ำเนินการ
ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ พ.ร.บ. เกี่ยวกับการแพทย์ การสาธารณสุข การคุ้มครองผู้บริโภค
ด้านสาธารณสุข การสร้างหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ การสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ การ
สาธารณสุขแห่งชาติ แผนพัฒนาการสาธารณสุขแห่งชาติ นโยบายรัฐบาลและนโยบายกระทรวง
สาธารณสุข ทัง้ นี้ โดยใช้เทคโนโลยี มาตรการและยุทธศาสตร์ดา้ นชีวะการแพทย์และการสาธารณสุข
เป็นส่วนใหญ่ เพิ่งจะเริ่มใช้เทคนิควิธีการทางสังคมศาสตร์ ได้แก่ จิตวิทยา พฤติกรรมศาสตร์
มนุษยวิทยา ศาสนศาสตร์ และเศรษฐศาสตร์สาธารณสุขผสมผสานกับด้าน การแพทย์และการสาธารณสุข
เมือ่ ไม่นานมานี้ ซึง่ ในประเทศไทยยังถือว่ามีการใช้ไม่กว้างขวางเพียงพอและขาดการบูรณาการทีจ่ ะ
ส่งผลกระทบต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคและปัญหาสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลเท่าทีค่ วร ดังจะเห็นได้วา่ ปัจจุบนั นีป้ ระชาชนมีแนวโน้มใช้บริการรักษาพยาบาลทีโ่ รงพยาบาล
ศูนย์ โรงพยาบาลทัว่ ไป โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย โรงพยาบาลขนาดใหญ่ทงั้ ภาครัฐและภาคเอกชน
สูงมากยิ่งขึ้นเป็นล�ำดับ จนเกิดความแออัดมาก ซึ่งไม่เป็นผลดีทั้งต่อบุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งมี
จ�ำนวนไม่เพียงพออยู่แล้ว และผู้รับบริการ ซึ่งมีความต้องการและความคาดหวังมากยิ่งขึ้น ดังนั้น
จึงมีความจ�ำเป็นที่จะต้องส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมเสริมสร้างสุขภาพ การป้องกันควบคุมโรค
และปัญหาที่คุกคามต่อสุขภาพ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นในทุกระดับ
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โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับบุคคล ครอบครัวและชุมชน ด้วยเหตุผลนี้ มูลนิธิอุทัย สุดสุข จึงได้
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณปี 2553 จากส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และกรม
สนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ในการด�ำเนินงานโครงการชุมชนต้นแบบรวมพลัง
สร้างสุขภาพด้วยการบูรณาการหลักพุทธธรรม (ชสพ.) และโครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
องค์รวมด้วยการบูรณาการหลักพุทธธรรม (พสพ.) ตามล�ำดับในพื้นที่ 1 ชุมชน ของแต่ละภาค และ
กรุงเทพมหานคร รวม 5 ชุมชน ในจังหวัดสระบุรี อุบลราชธานี นครสวรรค์ สุราษฎร์ธานี และ
กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
1) เพือ่ พัฒนาศักยภาพของภาคีเครือข่ายประชาคมสุขภาพชุมชน ได้แก่ หมูบ่ า้ น/ชุมชน (บ.)  
วัด (ว.) โรงเรียน (ร.) สถานบริการสุขภาพ (ส.) และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ.) รวมเรียกชื่อ
ย่อว่า บวรสอ. ให้สามารถน�ำหลักพุทธมาผสมผสานกับหลักการสาธารณสุขมูลฐาน เพื่อสร้าง
สุขภาวะทางกาย จิต ปัญญาและสังคมของบุคคล ครอบครัวและชุมชน
2) เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ภาคีเครือข่าย บวร สอ. มีพลังเข้มแข็ง ในการจัดบริการสร้าง
สุขภาพชุมชนที่ผสมผสานหลักการแพทย์และการสาธารณสุขกับหลักพุทธธรรม ในการสร้างเสริม
สุขภาพ ป้องกันและควบคุมโรคเรื้อรังได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อเนื่องและยั่งยืน
จากการด�ำเนินงานตามโครงการ พัฒนาระบบบริการสุขภาพชุมชนองค์รวมด้วยการบูรณาการ
หลักพุทธธรรม (พสพ.) และโครงการชุมชนต้นแบบรวมพลังสร้างสุขภาพด้วยการบูรณาการหลัก
พุทธธรรม (ชสพ.) ในช่วงเวลา 4 เดือน ได้ด�ำเนินการประเมินผล ซึ่งสรุปบทเรียนได้ดังนี้
1) ได้รูปแบบของการพัฒนาสุขภาพชุมชนองค์รวมที่มีการใช้หลักพุทธธรรมมาบูรณาการ
ซึ่งเป็นที่ยอมรับและสามารถปฏิบัติได้
2) ได้รูปแบบของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และท�ำงานเป็นทีมสร้างสุขภาพและคุณภาพชีวิต
ในชุมชน ซึ่งประกอบด้วยองค์กรภาคีเครือข่าย บวร สอ. ที่สามารถส่งเสริมสนับสนุนให้มีความ
เข้มแข็งเป็นพลัง ส�ำคัญในการพัฒนาชุมชนให้สัมฤทธิผลมากยิ่งขึ้นต่อไป
3) เกิดมีวิทยากร (ครู ก.) ในส่วนกลางรุ่นแรกจ�ำนวน 24 รูป/คน ประกอบด้วยพระภิกษุ
5 รูปและนักวิชาการสาธารณสุข 19 คน ซึ่งสามารถสร้างวิทยากร (ครู ก.) รุ่นต่อๆ ไป ในระดับ
ส่วนกลางและระดับจังหวัด
4) เกิดมีวิทยากร (ครู ข.) ในระดับพื้นที่โครงการภาคีเครือข่ายละ 24 คน จากผู้แทนของ
องค์กร บวร สอ. ซึ่งสามารถสร้างแกนน�ำสุขภาพดีวิถีพุทธขยายวงกว้างออกไปให้ครอบคลุมพื้นที่
ทุกหมู่บ้าน/ชุมชน ในต�ำบลต้นแบบและต�ำบลอื่นๆ รวมทั้งมีภาคีเครือข่าย บวร สอ. 5 แห่ง ที่
สามารถพัฒนาให้เป็นศูนย์เรียนรู้ประจ�ำภาค และ กทม. เพื่อให้ภาคีเครือข่ายอื่นๆ มาเรียนรู้และ
น�ำไปขยายผลต่อไปได้
5) ได้เอกสารที่จ�ำเป็นต้องใช้ในการขยายการด�ำเนินงานโครงการพัฒนาสุขภาพดีวิถีพุทธ
ส�ำหรับพื้นที่อื่นๆ ต่อไป ได้แก่
(1) โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพชุมชนองค์รวมด้วยการบูรณาการหลักพุทธธรรม
(พสพ.) และโครงการชุมชนต้นแบบรวมพลังสร้างสุขภาพด้วยการบูรณาการหลักพุทธธรรม (ชสพ.)
พร้อมด้วยแนวทางการด�ำเนินงานโครงการ พสพ./ชสพ.
(2) แนวทางการบูรณาการสร้างสุขภาพองค์รวมแนวพุทธ
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(3) การปฏิบัติสมาธิเพื่อสุขภาพยั่งยืน
(4) หลักสูตรฝึกอบรมอาสาสมัครสร้างสุขภาพองค์รวมแนวพุทธ
(5) แนวทางการฝึกอบรมวิทยากร (ครู ข.)
6) ภาคีเครือข่าย บวร สอ. ได้ทราบปัญหาสุขภาพของชุมชนหรือหมูบ่ า้ นทีเ่ ป็นปัจจุบนั ทุกแห่ง
จากการส�ำรวจตามโครงการนี้ และมีโครงการสร้างสุขภาพ ป้องกัน ควบคุมโรคและเยียวยารักษาโรค
โดยบูรณาการการใช้ศาสตร์และศิลป์ทางการแพทย์ การสาธารณสุข และพุทธธรรมแล้ว พื้นที่ละ
3-4 โครงการ ซึ่งจะสามารถน�ำประสบการณ์ทั้งสองด้านสู่การปฏิบัติเพื่อแก้ปัญหาสุขภาพที่ยังไม่
ได้น�ำเข้าโครงการในปี 2553 ในโอกาสต่อไป
7) องค์กรภาคีเครือข่าย บวร สอ. มีความรู้และประสบการณ์ในการสร้างสุขภาพองค์รวม
ด้วยศาสตร์และศิลป์ทางการแพทย์และการสาธารณสุขเพิ่มขึ้นและสามารถน�ำพุทธธรรมมาเสริม
ให้บริการสุขภาพ ชุมชนเข้มแข็งขึ้น พระภิกษุได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการแพทย์และสาธารณสุขในการ
ดูแลสุขภาพและสามารถ ผลิตสื่อการเรียนการสอนธรรมเรื่องสุขภาพดีวิถีพุทธให้เป็นที่เชื่อถือและ
ศรัทธาต่อประชาชน ในทางกลับกัน นักวิชาการสาธารณสุขก็จะได้เรียนรูธ้ รรมทีส่ ามารถน�ำไปใช้กบั
ตนเองและครอบครัว อีกทัง้ สามารถใช้หลักพุทธธรรมในการให้บริการสุขภาพสัมฤทธิผลมากยิง่ ขึน้
8) จากประเมินผลการด�ำเนินงานโครงการชุมชนต้นแบบฯ ทั้ง 5 ภาคีเครือข่าย บวร สอ.
คณะกรรมการสนับสนุนและประสานงานโครงการได้พจิ ารณาเห็นสมควรรวมโครงการ ชสพ./พสพ.
โครงการเดียว โดยใช้ชื่อว่า โครงการหมู่บ้านสุขภาพดี วิถีพุทธ ซึ่งมีความกะทัดรัด ครอบคลุม
วัตถุประสงค์ ง่ายต่อการสื่อสารอ้างอิง และมีความเป็นเอกภาพในการน�ำประสบการณ์ไปประยุกต์
ใช้ขยายโครงการในพื้นที่อื่นๆ ต่อไป
จากประสบการณ์ของการน�ำองค์ความรู้มาสู่การปฏิบัติในสถานการณ์จริงแสดงให้เห็นว่า
การน�ำหลักพุทธธรรมมาปฏิบตั คิ วบคูก่ บั การปฏิบตั ทิ างการแพทย์และการสาธารณสุขมีประสิทธิผล
และประสิทธิภาพต่อการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันและควบคุมโรค โดยเฉพาะโรคเรื้อรัง ซึ่งมีการ
พัฒนาเครื่องมือประกอบการด�ำเนินงาน ได้แก่ 3ส. (สวดมนต์ สมาธิ สนทนาธรรม) 3อ. (อาหาร
ถูกหลักโภชนาการ ออกก�ำลังกาย อารมณ์ดี-วิถีพุทธ) 1น. (นาฬิกาชีวิต-วิถีพุทธ) ดังนั้น มูลนิธิอุทัย
สุดสุข ร่วมกับส�ำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และภาคีเครือข่ายในส่วนภูมภิ าคจึงได้นำ� รูปแบบ
การด�ำเนินงานโครงการสุขภาพดี วิถพี ทุ ธ ไปขยายผลในกลุม่ เป้าหมายและพืน้ ทีต่ า่ งๆ ให้กว้างขวาง
ยิง่ ขึน้ เป็นล�ำดับๆ มา รายละเอียดของเครือ่ งมือปรับเปลีย่ นพฤติกรรมสุขภาพดี วิถพี ทุ ธ 3ส.3อ.1น.
จะได้น�ำเสนอในหัวข้อที่ 4 ต่อไป
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2. เหตุผลและความจ�ำเป็นในการน้อมน�ำหลักธรรมมาปฏิบัติผสมผสานกับหลักการแพทย์
และการสาธารณสุข
มีเหตุผลและความจ�ำเป็นหลายประการทั้งด้านความสอดคล้อง ด้านประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพ ด้านการแก้ไขปัญหาสาธารณสุข รวมทั้งด้านค่าใช้จ่ายในการจัดบริการสุขภาพและ
สาธารณสุข ดังนี้
2.1 ความสอดคล้องและเกื้อกูลกันระหว่างหลักการทางการแพทย์ การสาธารณสุขและ
การสาธารณสุขมูลฐานกับหลักพุทธธรรม ซึ่งมีหลายมุมมอง ดังนี้
1) มุมมองด้านทีม่ าขององค์ความรูแ้ ละพระอัจฉริยภาพของพระพุทธเจ้าด้านการแพทย์
และการสาธารณสุข
องค์ความรู้ด้านการแพทย์และการสาธารณสุขได้ก่อก�ำเนิดขึ้นมาในโลกจากการสังเกต
การศึกษา การวิจัย การทดลอง การปฏิบัติ และการพิสูจน์ ตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีของนักปราชญ์ และนักวิชาการในสาขาต่างๆ ทุกยุคทุกสมัย มีการสั่งสมประสบการณ์
และถ่ายทอดมาสู่อนุชนรุ่นหลังเป็นล�ำดับ รวมทั้งได้มีการศึกษา วิจัย พัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีทางการแพทย์และการสาธารณสุข จนมีวิวัฒนาการเจริญรุ่งเรือง และแบ่งแยกออกเป็น
หลากหลายสาขาหลักและสาขาย่อยใน วิชาชีพแพทย์ พยาบาล เภสัชกร ทันตแพทย์และอื่นๆ ดังที่
ปรากฏชัดเจนแล้วในปัจจุบัน
ส�ำหรับองค์ความรู้ด้านพระพุทธศาสนานั้น สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงตรัสรู้
ด้วยพระองค์เองเมื่อ 45 ปี ก่อนพุทธศักราช หมายถึง พระพุทธองค์ได้ทรงรู้แจ้งด้วยอริยสัจ 4
ได้ แ ก่ ทุ ก ข์ คื อ ความไม่ ส บายกาย ไม่ ส บายใจ สมุ ทั ย คื อ เหตุ ใ ห้ เ กิ ด ทุ ก ข์ นิ โ รธ คื อ ความ
ดับทุกข์ มรรค คือข้อปฏิบตั ใิ ห้ถงึ ความดับทุกข์ นอกจากนัน้ พระพุทธองค์ได้ทรงบัญญัตอิ งค์ความรู้
คือพระธรรมวินัยไว้รวม 84,000 พระธรรมขันธ์ ซึ่งในสมัยต่อมา ได้มีการรวบรวมไว้เป็นลายลักษณ์
อักษรในคัมภีร์พระพุทธศาสนา คือพระไตรปิฎก ในจ�ำนวนพระธรรมวินัยทั้ง 84,000 พระธรรมขันธ์
นั้น ได้มีพระธรรมวินัยจ�ำนวนมากที่เป็นพระธรรมค�ำสอนเกี่ยวกับการแพทย์และการสาธารณสุข
จากการศึกษาพุทธประวัติและพระธรรมวินัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระวินัยปิฎกและ
พระสุตตันตปิฎก พบว่า พระพุทธองค์ทรงมีพระอัจฉริยภาพอย่างล�้ำเลิศในด้านการแพทย์และการ
สาธารณสุข พระพุทธองค์ทรงจัดการให้บริการรักษาพยาบาล บริการป้องกันและควบคุมโรค
รวมทั้งการฟื้นฟูสภาพหลังการป่วยไข้ พระพุทธองค์ทรงอนุญาตการรักษาพยาบาล (สั่งการรักษา
พยาบาล) ด้วยพระองค์เอง กับทั้งสอนให้ภิกษุพยาบาลท�ำการรักษาพยาบาล และช่วยเหลือภิกษุ
อาพาธต่างๆ ด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พระพุทธองค์ทรงรักษาโรคทั้งทางกาย ทางจิต ทางปัญญา
และทางสังคม ด้วยยาและธรรมานุภาพ ตลอดจนการผ่าตัดด้วยพระองค์เองและได้รับการถวาย
พระนามว่าเป็นหมอหรือแพทย์ ใช้ค�ำว่า “ภิสกฺโก” แปลว่าหมอยา ค�ำว่า “สลฺลกตฺโต” แปลว่าหมอ
ผ่าตัด ค�ำว่า “เวชฺช” แปลว่า แพทย์ และค�ำว่า “สพฺพโรคติกิจฺฉโก” แปลว่า ผู้รักษาเยียวยาโรค
ทุกชนิด หมายถึง เป็นผู้รักษาชาวโลกทั้งปวง คือ รักษาทั้งโลกและโรค ผู้เขียนเห็นว่าพระพุทธองค์
ทรงรักษาพยาบาลผูป้ ว่ ยไข้แบบองค์รวม กล่าวคือดูแลคนไข้ทงั้ ความเจ็บไข้ทางกายและขณะเดียวกัน
ก็เยียวยาด้านจิตใจ ด้านสติปญ
ั ญา และด้านความเป็นอยูท่ างสังคม ผสมผสานเชือ่ มโยง
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กันอย่างต่อเนื่อง และพระพุทธองค์ได้ทรงให้บริการรักษาพยาบาลด้วยความเมตตาธรรมและ
กรุณาธรรมในพระหฤทัย เปรียบเสมือนเป็นการให้บริการด้วยหัวใจของความเป็นมนุษย์ ซึง่ ทัง้ บริการ
แบบองค์รวมและบริการด้วยหัวใจของความเป็นมนุษย์ดังกล่าวนี้ ผู้เขียนเห็นว่าพระพุทธองค์
ทรงเป็นองค์ค้นพบและบุกเบิกหรือเป็นพระบิดาของแพทย์ ทั้งสองด้านนี้ ซึ่งเป็นเรื่องที่วงการ
แพทย์และการสาธารณสุขของประเทศไทย และทัว่ โลกพยายามค้นหาอยูใ่ นขณะนี้ ทัง้ ๆ ทีค่ วามรูจ้ ริง
ของพระพุทธองค์ได้ตรัสรูห้ ลักธรรมทัง้ สองนีก้ อ่ นแล้วและปฏิบตั ดิ ว้ ยพระองค์เอง สอนให้ภกิ ษุและ
พุทธบริษทั ท�ำตาม ดังนัน้ วงการแพทย์และการสาธารณสุขในปัจจุบนั ควรจะเจริญรอยตามพระพุทธองค์
อย่างจริงจังให้บรรลุผลส�ำเร็จได้โดยแท้แน่นอน คือการมีสุขภาพสมบูรณ์และคุณภาพชีวิตดีของ
ภิกษุ-สามเณรและประชาชน
กล่าวโดยสรุปว่า พระพุทธองค์ทรงมีพระอัจฉริยภาพด้านการแพทย์และการสาธารณสุข
อั น ล�้ ำ เลิ ศ และทรงมี พ ระเมตตากรุ ณ าและเอื้ อ อาทรในการดู แ ลสุ ข ภาพของสงฆ์ ส าวกและ
ประชาชนทั่วไป ทรงจัดบริการรักษาพยาบาล การป้องกัน ควบคุมโรค และการฟื้นฟูสภาพหลังการ
ป่วยไข้ ทรงสั่งการรักษาพยาบาลด้วยพระองค์เอง แม้กระทั่งทรงอาบน�้ำให้ภิกษุที่ป่วยไข้ ทรงสอน
ให้ภิกษุเป็นภิกษุพยาบาลท�ำการรักษา พยาบาล ช่วยเหลือภิกษุอาพาธและประชาชน 25 จ�ำพวก
ซึ่งสอดคล้องกับหลักการสาธารณสุขมูลฐานในปัจจุบันที่มีอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�ำหมู่บ้าน
(อสม.) ทรงอนุญาตยาสมุนไพรนานาชนิดและอาหารเป็นยา ทรงสั่งใช้วิธีการรักษาพยาบาลและ
ฟืน้ ฟูสภาพหลายวิธแี บบอายุรเวท ซึง่ สอดคล้องกับวิธกี ารรักษาแบบเวชกรรม หรือแพทย์แผนโบราณ
ของไทย ทรงอนุญาตการผ่าฝีและการผ่าตัดเนื้องอกด้วยก้อนเกลือ และทรงสั่งการรักษาพยาบาล
ด้วยวิธอี นื่ ๆ อีกมาก จนท�ำให้พระพุทธองค์ทรงได้รบั การถวายพระนามว่า เป็นหมอหรือแพทย์ ดังนัน้
พระกรณียกิจของพระพุทธองค์จึงมีคุณค่าอย่างยิ่งในการศึกษาค้นคว้าและเจริญรอยตามเบื้อง
พระยุคลบาท
2) มุมมองด้านเป้าหมายสูงสุด เป้าหมายสูงสุดของบริการทางการแพทย์และการ
สาธารณสุข ได้แก่ ประชาชนทุกคนมีภาวะที่สมบูรณ์พร้อมมูล ทั้งทางกาย ทางจิต ทางปัญญา
และทางสังคม เชือ่ มโยงกันเป็นองค์รวมอย่างสมดุล ซึง่ สอดคล้องกับเป้าหมายสูงสุดของพุทธธรรม
ได้แก่ ความพ้นทุกข์ คือถึงพร้อมด้วยความสุข ทั้งในชาตินี้และชาติหน้าคือ สุคติ หรือจุดหมาย
สูงสุดตลอดไป คือนิพพาน
3) มุมมองด้านกระบวนการค้นหาความจริงและสัจธรรม พระพุทธเจ้าทรงค้นพบและ
ตรัสรู้ด้วยอริยสัจ 4 คือ ทุกข์ สมุทัย นิโรธและมรรค ซึ่งสอดคล้องกับหลักการบริการทางการ
แพทย์และการสาธารณสุข ที่จะต้องวิเคราะห์ค้นหาโรคหรือปัญหาสุขภาพ ค้นหาสาเหตุ ก�ำหนด
เป้าหมายการรักษา หรือแก้ไขปัญหา และด�ำเนินการรักษาหรือแก้ไขปัญหาตามหลักวิชาการ
แพทย์และการสาธารณสุข ที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความจริงและเป็นไปตามหลักวิทยาศาสตร์และ
หลักธรรมชาติ
4) มุมมองด้านความส�ำคัญของสุขภาพ ในด้านการแพทย์และการสาธารณสุขถือว่า
สุขภาพมีความส�ำคัญมากต่อการด�ำรงชีวิต หากบุคคลมีสุขภาพดีก็จะสามารถศึกษาหาความรู้ มี
              ความเฉลียวฉลาด มีงานท�ำ มีอาชีพดี มีรายได้ดี มีฐานะ การเงินพอเพียง ตรงกันข้าม
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หากสุขภาพไม่ดีก็จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาเล่าเรียน ด้อยโอกาสการมีอาชีพดีและฐานะยากจน
ในทางการแพทย์ แ ละการสาธารณสุ ข ได้ ใ ห้ ค วามส� ำ คั ญ ของสุ ข ภาพทั้ ง 4 มิ ติ คื อ สุ ข ภาพ
ทางกาย ทางจิต ทางปัญญาและทางสังคม ในทางพุทธศาสนานั้น ได้มีพุทธพจน์ถึงความส�ำคัญ
ของสุขภาพ ความว่า “อาโรคฺยา ปรมา ลาภา” ความไม่มีโรค เป็นลาภอย่างยิ่ง ในพระไตรปิฎกได้
บรรจุค�ำสอนของพระพุทธเจ้าเกี่ยวกับโรคโดยตรงไว้ใน “โรคสูตร ว่าด้วยโรค ความว่า มีโรค 2
อย่างคือ 1) โรคทางกาย และ 2) โรคทางใจ คนที่ไม่มีโรคทางกายในแต่ละปี หรือหลายปี แม้ยิ่ง
กว่า 100 ปี ยังพอมีอยู่ แต่ผู้จะกล่าวอ้างว่าตนเองไม่มีโรคทางใจ ตลอดระยะเวลาแม้แต่ครู่เดียว
หาได้โดยยาก ยกเว้นผู้หมดกิเลสแล้ว” อย่างไรก็ตาม พระพุทธองค์ทรงสอนให้มีและใช้ปัญญาใน
การสร้างความสุขและด�ำรงชีวิตอย่างมีคุณค่าและคุณธรรมด้วยในขณะเดียวกัน
5) มุมมองด้านการพึ่งตนเองและการเอื้อประโยชน์ต่อผู้อื่น ในด้านการดูแลสุขภาพ
ทางการแพทย์และการสาธารณสุขนั้นได้เน้นให้เห็นความส�ำคัญของการพึ่งพาตนเอง ในการดูแล
สุขภาพเป็นเบือ้ งต้น หากเหลือความสามารถของตนเอง จึงพึง่ พาคนอืน่ เช่น บุคลากร สถานีอนามัย
และโรงพยาบาล เป็นต้น ในด้านพระพุทธศาสนาก็ได้มีพุทธพจน์ส่งเสริมการพึ่งพา ตนเองว่า
“อตฺตาหิ อตฺตโน นาโถ ตนแลเป็นทีพ่ งึ่ แห่งตน” ส่วนการให้บริการแก่ผอู้ นื่ นัน้ สมเด็จพระบรมราชชนก
ได้ทรงสอนให้นึกถึงประโยชน์ผู้อื่นเป็นที่หนึ่ง ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่สอง ซึ่งสอดคล้องกับค�ำสอน
ของพระพุทธองค์ในสังคหวัตถุ 4 คือ ทาน หมายถึง การให้ การเสียสละ หรือการเอื้อเฟื้อแบ่งปัน
ของๆ ตน เพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่น ปิยวาจา หมายถึง การพูดจาด้วยถ้อยค�ำที่ไพเราะอ่อนหวาน
พูดด้วยความจริงใจ อัตถจริยา หมายถึง การสงเคราะห์ทกุ ชนิดหรือการประพฤติในสิง่ ทีเ่ ป็นประโยชน์
แก่ผอู้ นื่ และสมานัตตตา หมายถึง การเป็นผูม้ คี วามสม�ำ่ เสมอหรือมีความประพฤติเสมอต้น เสมอปลาย
6) มุมมองด้านวงจรชีวิตของมนุษย์ ในทางพระพุทธศาสนาได้กล่าวถึงวงจรชีวิตของ
มนุษย์ว่า มีการเกิด การแก่ การเจ็บและการตาย ยกเว้นผู้ดับกิเลสและกองทุกข์แล้ว ในทางการ
แพทย์ก็ได้เน้นถึงบริการอย่างครบวงจร คือ ในการเกิด การแก่ การเจ็บ การเจ็บป่วยและการตาย
เช่นเดียวกัน โดยมีบริการสาธารณสุข 4 มิติรองรับ ได้แก่ การสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกัน
ควบคุมโรค การรักษาพยาบาลและการฟื้นฟูสมรรถภาพ
7) มุม มองด้านคุณ ธรรมและจริ ย ธรรม ในด้ า นการให้ บ ริ ก ารทางการแพทย์ และ
การสาธารณสุขนั้น ผู้ให้บริการหรือผู้ประกอบวิชาชีพทุกวิชาชีพ จะต้องปฏิบัติตามข้อก�ำหนด
สภาวิชาชีพว่าด้วยคุณธรรมและจริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพนั้นๆ ที่ก�ำหนดขึ้น เช่น แพทยสภา
ก็มีข้อก�ำหนดของแพทย์สภาว่าด้วยจริยธรรมของแพทย์ให้ปฏิบัติ เป็นต้น ส�ำหรับพระพุทธศาสนา
นัน้ ถือว่า พระวินยั และพระธรรมทีท่ รงบัญญัตทิ งั้ หมด ถือเป็นหลักประพฤติปฏิบตั ทิ นี่ ำ� ไปสูค่ ณ
ุ ธรรม
และจริยธรรมของมนุษย์โลกทั้งสิ้น
2.2 อานุภาพของพุทธธรรมในการสร้างสุขภาพ ป้องกันและรักษาโรค
พระธรรมค�ำสอนของพระพุทธเจ้ามีอานุภาพและคุณประโยชน์มากต่อผู้ประพฤติปฏิบัติ
เนือ่ งจากพระพุทธองค์ได้ทรงสอนทัง้ ด้านองค์ความรู้ หลักพุทธธรรม เรียกว่า ทรงสอนพระปริยตั ธิ รรม
ด้านปฏิบตั ิ เรียกว่าปฏิบตั ธิ รรม และด้านผลของการเรียนรูแ้ ละปฏิบตั ดิ ว้ ยตนเอง เรียกว่า ปฏิเวธธรรม
และถือเป็นหลักการส�ำคัญของคุณประโยชน์ของพุทธธรรมว่า ผู้ประพฤติปฏิบัติธรรม
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ย่อมไม่ตกไปหรือไม่เป็นไปในทางชัว่ มีแต่ความเจริญรุง่ เรืองในชีวติ ส�ำหรับอานุภาพของพุทธธรรม
ต่อการแพทย์และการสาธารณสุขโดยตรงนัน้ เกิดจากพระอัจฉริยภาพของพระพุทธเจ้าด้านการแพทย์
และการสาธารณสุข ซึ่งได้ทรงตรัสรู้ด้วยพระองค์เองโดยชอบ นานาประการ ได้แก่
1) ด้านการรักษาพยาบาล พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติใช้ยา อาหาร สมุนไพรหลายชนิด
ส�ำหรับรักษาโรคในภิกษุป่วยไข้ ทรงอนุญาตให้ภิกษุเป็นภิกษุพยาบาล ท�ำการพยาบาลภิกษุไข้ ซึ่ง
ในระยะหลังทรงอนุญาตให้ภิกษุพยาบาลท�ำการรักษาพยาบาลบุคคลอื่นๆ 25 จ�ำพวกได้ เช่น บิดา
มารดา ญาติ ฯลฯ ทรงผ่าตัดเนื้องอกด้วยก้อนเกลือด้วยพระองค์เอง รวมทั้งได้ทรงบัญญัติ
คุณสมบัติของผู้พยาบาลที่ดีและที่ไม่สมควร ซึ่งอาจถือได้ว่า ทรงบัญญัติจริยธรรมของแพทย์หรือ
พยาบาลเป็นครั้งแรก
2) ด้านการป้องกัน ควบคุมโรค มีหลายประการ เช่น ทรงอนุญาตให้ภิกษุพยาบาล
ท�ำการรักษาผู้ป่วยด้วยโรคระบาด การวางหลักเกณฑ์ด้านการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการ
รักษาความสะอาดของ สิ่งของ เครื่องใช้ เป็นต้น
3) ด้านการส่งเสริมสุขภาพ ทรงบัญญัติพระธรรมที่เกื้อกูลการส่งเสริมสุขภาพไว้
หลายประการ เช่น ทรงอนุญาตอาหารที่ควรกินและไม่ควรกิน เช่น เนื้อช้าง เป็นต้น ทรงสอนให้กิน
อาหารพอประมาณ เพือ่ ให้พอเพียงในการบ�ำรุงรักษาให้รา่ งกายอยูไ่ ด้เป็นปกติ ไม่ใช่กนิ อาหารอย่าง
มัวเมาตามกิเลส ตัณหา เช่น ค�ำสอนในข้อธรรม “โภชเนมัตตัญญุตา” ให้รจู้ กั พอประมาณในการบริโภค
เป็นต้น นอกจากนั้น ยังทรงสอนให้เคลื่อนไหวร่างกาย ซึ่งอนุโลมได้กับการออกก�ำลังกาย เช่น
การเดินจงกรม ปฏิบัติกิจวัตร 10 ประการของสงฆ์ การประพฤติปฏิบัติศีล สมาธิ ปัญญา (ภาวนา)
ซึ่งเป็นการรักษากายและวาจาให้เรียบร้อย และฝึกจิตใจให้สงบผ่องแผ้ว เพื่อส่งเสริมทั้งสุขภาพ
ทางกายและจิตใจ เป็นต้น
4) การฟืน้ ฟูสมรรถภาพหรือการฟืน้ ฟูสขุ ภาพ ได้ทรงอนุญาตการนวด การอบ การรมควัน
ส�ำหรับการฟื้นฟูสุขภาพด้วย
5) ส่วนอานุภาพของการประพฤติปฏิบัติพุทธธรรมแต่ละข้อธรรมหรือหมวดธรรม
มีมากมาย ขึ้นอยู่กับข้อธรรมใดหรือหมวดธรรมใด เช่น หมวดธรรมไตรสิกขาคือ ศีล สมาธิ ปัญญา
ซึ่งเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา อีกหมวดธรรมหนึ่งที่ขอกล่าว ณ ที่นี้ ได้แก่ โพชฌงค์ 7 คือธรรม
เป็นองค์แห่งการตรัสรู้ หรือองค์ของผูต้ รัสรู้ และถือเป็นธรรมโอสถประการหนึง่ คือ ในสมัยพุทธกาล
พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงโพชฌงค์ 7 นี้โปรดให้กับพระอัครสาวก 2 รูป คือ พระมหากัสสปะและ
พระโมคคัญลานะ ทีป่ ว่ ยเป็นไข้หนักในเวลาแตกต่างกัน ปรากฏว่าพระอัครสาวกทัง้ 2 องค์หายจาก
การเจ็บป่วยนั้น ต่อมาพระพุทธเจ้าทรงประชวรด้วยไข้หนัก พระพุทธองค์ตรัสให้พระจุนทะ สวด
โพชฌงค์ 7 ถวาย ท�ำให้พระพุทธองค์ทรงหายประชวร เช่นเดียวกัน อานุภาพหรือคุณประโยชน์
ของพุทธธรรมต่างๆ ในสมัยปัจจุบัน ได้มีวงการแพทย์และวิทยาศาสตร์การแพทย์ท�ำการศึกษาวิจัย
ตามหลักวิทยาศาสตร์แล้วปรากฏว่า มีประสิทธิผลในการป้องกันและรักษาโรคได้หลายประการ
เช่น การปฏิบัติสมาธิเป็นเวลา 4 สัปดาห์ วันละ 2 ครั้ง มีผลให้ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง ความดัน
โลหิตลดลง เป็นต้น ส�ำหรับรายละเอียดของคุณประโยชน์ของพุทธธรรมทีเ่ กือ้ กูลต่อการสร้างสุขภาพ
ทั้ง 4 มิติและเฉพาะโรคจากพฤติกรรมเสี่ยง จะได้แสดงไว้ในบทต่อไป
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สุขภาพ

2.3 การเปลี่ยนแปลงปัญหาสุขภาพและสาธารณสุขที่มีผลต่อการพัฒนาระบบบริการ

1) ในช่วงเวลาประมาณ 20 ปีที่ผ่านมา ประชาชนมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการ
ด� ำ เนิ น ชี วิต เช่น การรับประทานอาหารไม่ ถู ก หลั ก โภชนาการ การออกก� ำ ลั ง กายไม่ เ พี ย งพอ
มีภาวะเครียด ผลกระทบจากภาวะสังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง ท�ำให้เกิดโรค
เรื้อรัง เช่น โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือด หัวใจและสมอง มะเร็ง เป็นต้น โรค
เหล่านี้มีอัตราป่วย อัตราโรคแทรกซ้อน และอัตราตายเพิ่มขึ้นทุกปี ในการแก้ปัญหาดังกล่าวนี้
โดยใช้บริการการแพทย์แผนปัจจุบัน ยังไม่สามารถยับยั้งและลดปัญหาลงได้ กระทรวงสาธารณสุข
และหน่วยงานต่างๆ จึงได้สรรหาและพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกมาบูรณาการ
กับการแพทย์แผนปัจจุบันในรูปแบบของการแพทย์ผสมผสาน (Integrative Medicine) หรือในบาง
กรณีสามารถใช้บริการทางการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ทดแทนการแพทย์แผนปัจจุบนั
2) ในการจัดระบบบริการสุขภาพและสาธารณสุขด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ทางการแพทย์แผนปัจจุบนั มีคา่ ใช้จา่ ยเพิม่ สูงขึน้ ทัง้ ค่าตรวจรักษาพยาบาลรายบุคคล ค่ายา ค่าจ้าง
บุคลากร ค่าอุปกรณ์การแพทย์ รวมทั้งค่าก่อสร้างขยายโรงพยาบาล หากสถานการณ์คงเป็นเช่นนี้
ต่อไป จะส่งผลให้ประเทศชาติไม่สามารถจัดสรรงบประมาณด้านสาธารณสุขให้เพียงพอได้
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บทที่
3
ผลการศึกษาวิจัยประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
ของการสวดมนต์และการเจริญสมาธิต่อสุขภาพองค์รวม
มีผลการศึกษาวิจัยจ�ำนวนมากทั้งการสวดมนต์และการเจริญสมาธิ และทั้งโดยแพทย์และ
ผู้เชี่ยวชาญของสถาบันการศึกษา หรือโรงพยาบาลในต่างประเทศและในประเทศไทย ในบทนี้ขอ
เสนอผลการศึกษาวิจัยการสวดมนต์ที่ส�ำคัญและมีคุณประโยชน์ดังต่อไปนี้
1. ผลการศึกษาวิจัยการสวดมนต์ในต่างประเทศ
1) นพ.แพทย์พงษ์ วรพงศ์พิเชษฐ ได้เขียนเรื่องผลของการสวดมนต์บ�ำบัดในหนังสือ
“สวดมนต์และสมาธิบ�ำบัดเพื่อการรักษาโรค” จัดพิมพ์โดยกองการแพทย์ทางเลือก กรมการแพทย์
แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เมื่อปี พ.ศ.2558 สรุปสาระส�ำคัญได้ดังนี้
(1) ศูนย์การแพทย์ผสมผสานและการแพทย์ทางเลือกแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา
ได้ท�ำการส�ำรวจในประชากร 31,000 คน พบว่า ร้อยละ 36 มีการใช้วิธีการทางการแพทย์ผสมผสาน
และการแพทย์ทางเลือกในการดูแลสุขภาพของตนเอง และร้อยละ 62 ใช้การสวดมนต์บ�ำบัด และ
ในจ�ำนวนนี้ ร้อยละ 43 สวดมนต์เพือ่ สุขภาพของตนเอง ร้อยละ 24 สวดมนต์ให้ผอู้ นื่ ร้อยละ 10 สวดมนต์
เป็นกลุม่ เพือ่ ให้บคุ คลทีต่ นมุง่ หวังให้หายจากโรคทีป่ ระสบอยู่ เช่นเดียวกับการศึกษาของมหาวิทยาลัย
ฮาร์วาด พบว่า หนึ่งในสามของผู้ป่วยใช้การสวดมนต์ร่วมกับการรักษาความเจ็บป่วยของแพทย์
ในจ�ำนวนนี้ ร้อยละ 35  สวดมนต์เพื่อให้หายจากโรค ร้อยละ 75 ใช้การสวดมนต์เพื่อให้มีสุขภาพดี
ร้อยละ 22 สวดมนต์เพื่อให้เกิดผลเฉพาะเจาะจงในโรคกลุ่มนั้นๆ และในจ�ำนวนผู้ใช้การสวดมนต์นี้
ร้อยละ 70 กล่าวว่า การสวดมนต์มีประโยชน์ในการบ�ำบัดได้มาก
(2) การสวดมนต์เป็นกิจกรรมที่ผู้ที่นับถือศาสนาทุกศาสนาปฏิบัติกันเป็นประจ�ำ
เป็นการแสดงความเลือ่ มใสศรัทธาในศาสดาและค�ำสอนในศาสนาของตนเอง นอกจากนัน้ การสวดมนต์
ยังเป็นวิธฝี กึ จิตให้เกิดสมาธิทใี่ ช้กนั โดยทัว่ ไป นักวิทยาศาสตร์ดา้ นสุขภาพมีความสนใจในผลของการ
สวดมนต์ต่อสุขภาพกันมาก เริ่มมีการศึกษาวิจัยกันตั้งแต่ ปี ค.ศ.1970 Benson และคณะ พบว่า
ในผู้ที่ฝึกสมาธิแบบ ที.เอ็ม. (Transcendental Meditation, T M) โดยการภาวนาค�ำบริกรรมในใจ
ตลอดเวลาแบบสวดมนต์ (Mantra Meditation) ติดต่อกันเป็นเวลา 30 นาที เป็นประจ�ำจนจิต
เป็นสมาธิ พบว่า ร่างกายในขณะนัน้ จะมีการเผาผลาญพลังงานน้อย (Hypometabolic state) การใช้
ออกซิเจนลดลง การเต้นของหัวใจช้าลง อัตราการหายใจลดลง ความดันลดลง ความตึงตัวของกล้ามเนือ้
ลดลง คลื่นสมองมีคลื่นแอลฟ่ามากขึ้น ระดับ Lactate ในเลือดลดลง เบนสัน เรียกสภาวะนี้ว่า
Relaxation Response ภาวะนี้จะตรงกันข้ามกับภาวะที่เกิดจากความเครียดที่เรียกว่า The Fight
and Flight Response ซึง่ Cannon ได้ศกึ ษาไว้ในปี ค.ศ. 1914 ซึง่ ในภาวะเช่นนีก้ จ็ ะมีการเปลีย่ นแปลง
ทางสรีรวิทยา เช่น ความดันสูงขึ้น การหายใจเร็ว ม่านตาขยายออก กล้ามเนื้อตึงตัวมากขึ้น ซึ่งเป็น
ผลจากการกระตุ้นระบบประสาท sympathetic
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นอกจากนัน้ เราพบว่า โรคหรือกลุม่ อาการต่างๆ เช่น ความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือด
หัวใจตีบ การเสียชีวิตแบบเฉียบพลันจากโรคหัวใจ กลุ่มอาการปวดบางชนิด โรคผิวหนังเรื้อรัง เช่น
ผืน่ ลมพิษ เซลล์สมองตาย ภาวะมีบตุ รยาก อาการก่อนมีประจ�ำเดือน มีสาเหตุสว่ นหนึง่ มาจากความเครียด
หรือความเครียดท�ำให้อาการเหล่านี้มีอาการรุนแรงมากขึ้น
ดังนัน้ จึงมีการน�ำวิธกี ารสวดมนต์ให้จติ เป็นสมาธิ (Mantra Meditaton) มาใช้ในการ
รักษาโรค พบว่า ได้ผลดีในโรควิตกกังวล โรคความดันโลหิตสูง อาการเจ็บหน้าอกจากโรคหัวใจ
อาการหัวใจเต้นผิดปกติ แบบ preventicular contraction และช่วยลด cholesterol ในเลือด
ท�ำให้อาการโรคหอบหืด โรคสเก็ดเงิน โรคล�ำไส้แปรปรวน ดีขึ้น  
(3) นอกจากการสวดมนต์เพื่อให้ผู้สวดมีจิตเป็นสมาธิจะท�ำให้เกิดผลในการบ�ำบัด
โรคต่อผู้สวดเองดังที่ได้กล่าวมาแล้ว บ่อยครั้งเรายังสวดมนต์เพื่อให้ผู้อื่นหายจากอาการเจ็บป่วย
เป็นการสวดมนต์จากที่ไกล เช่น ที่บ้าน ที่วัด หรือในสถานปฏิบัติธรรม โดยปรารถนาให้ผู้ป่วยที่
เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลให้หายป่วยโดยเร็ว (Distance Intercessory Prayer) ซึ่งในเรื่องนี้
มีการศึกษาไว้ โดยในปี ค.ศ.1988 Randolph C. Byrd อายุรแพทย์ดา้ นหัวใจได้ทำ� การศึกษาผูป้ ว่ ยหนัก
393 ราย ในห้องบ�ำบัดฉุกเฉินทางหัวใจ (Coronary Care Unit) ของโรงพยาบาลทัว่ ไปแห่งซานฟรานซิสโก
(San Francisco General Hospital) เป็นเวลา 10 เดือน ในปี 1982-1983 เขาแบ่งคนไข้ออกเป็น
2 กลุ่ม กลุ่มหนึ่ง 201 ราย ให้การรักษาทางการแพทย์ตามปกติ อีกกลุ่มหนึ่ง 192 ราย ให้การรักษา
เหมือนกลุ่มแรก แต่เขาจะจัดให้มีการสวดมนต์ โดยกลุ่มนักบวชคริสต์ที่โบสถ์ที่สวดเป็นประจ�ำอยู่
แล้วกลุม่ ละ 3-7 คน เขาจะแจ้งชือ่ คนไข้โรคทีเ่ ป็นอาการหนักขัน้ ไหนเพือ่ ให้กลุม่ คนเหล่านีส้ วดมนต์
ให้หายจากอาการเจ็บป่วยโดยเร็ว ไม่ให้มอี าการแทรกซ้อน ไม่ให้เสียชีวติ โดยทีต่ วั ผูป้ ว่ ยเอง แพทย์
พยาบาลทีร่ กั ษาจะไม่มใี ครรูเ้ ลย และกลุม่ ผูส้ วดมนต์จะสวดอยูท่ โี่ บสถ์หรือทีห่ า่ งไกลจากโรงพยาบาล
ผลปรากฏว่า กลุม่ คนไข้ทมี่ ผี สู้ วดมนต์ให้มอี าการหัวใจวายน้อยกว่าอีกกลุม่ (8 ต่อ 20) ใช้ยาปฏิชวี นะ
น้อยกว่า 5 เท่า (3 ต่อ 16) ใส่ทอ่ ช่วยหายใจน้อยกว่า (0 ต่อ 12) ติดเชือ้ ปอดบวมน้อยกว่า (3 ต่อ 13)
มีการปัม๊ ช่วยชีวติ เนือ่ งจากหัวใจหยุดเต้นน้อยกว่า (3 ต่อ 14) ในกลุม่ ทีม่ กี ารสวดมนต์ไม่มเี สียชีวติ เลย
ตลอดเวลาที่ทดลอง ในขณะที่อีกกลุ่มเสียชีวิต 3 ราย เราจะเห็นว่าการสวดมนต์มีผลดีมากอย่าง
ชัดเจน Harris และคณะ ได้ศึกษาผู้ป่วยในห้องบ�ำบัดผู้ป่วยโรคหัวใจ (Coronary care unit) เช่น
เดียวกับ Byrd โดยศึกษาแบบ randomized controlled trial ก็พบว่า การสวดมนต์จากที่ไกลโดย
ผู้ป่วยไม่รู้ตัว (intercessory prayer) ช่วยให้ผลการรักษาผู้ป่วยภาวะฉุกเฉินในหน่วยดูแลผู้ป่วย
โรคหัวใจได้ผลดีขนึ้ งานวิจยั ทัง้ สองชิน้ นีไ้ ด้รบั โต้แย้งและวิจารณ์กนั มากในหมูน่ กั วิจยั ว่าผลการรักษา
ที่ดีขึ้นอาจจะเกิดขึ้นโดยบังเอิญ เนื่องจากมีตัวแปรมากที่มีผลต่อการหายดีขึ้นของผู้ป่วย เช่น ความ
รุนแรงของโรคแต่ละคนไม่เท่ากัน ความจ�ำเป็นต้องใช้ยาปฏิชีวนะ หรือยาขับปัสสาวะต่างกัน และ
ผู้ป่วยในกลุ่มที่ไม่มีการสวดมนต์ให้นั้น ญาติที่บ้านอาจจะสวดมนต์ให้หายเร็วๆ ก็ได้ เพราะโดยปกติ
แล้ว คนไข้ที่ป่วยอยู่ในขั้นวิกฤติ ญาติมักจะหาวิธีการต่างๆ ทางจิตวิญญาณที่ตนเองเชื่อถือมาช่วย
ไม่มากก็น้อยและการสวดมนต์เป็นวิธีที่ง่ายที่ผู้ป่วยนิยมใช้ในเวลาเข้ารับการรักษาเวลาเจ็บป่วย
Suadia และคณะพบว่าคนไข้ทเี่ ข้ารับการผ่าตัดหัวใจร้อยละ 96 ใช้การสวดมนต์ชว่ ยประคับประคอง
จิตใจของตนเอง และร้อยละ 70 ของคนไข้คิดว่าการสวดมนต์จะช่วยเขาได้ โดยได้จาก
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การตอบตามแบบทดสอบของผู้รายงาน ท้ายที่สุด Byrd กล่าวติดตลกว่า “ปัจจัยที่เขาไม่สามารถ
ควบคุมได้ในการท�ำวิจัยคือ เขาไม่สามารถควบคุมความประสงค์ของพระเจ้า พระเจ้าอาจจะชอบ
กลุ่มที่มีคนสวดมนต์ให้ก็ได้” อย่างไรก็ตามความจริงในเรื่องนี้คงต้องท�ำการศึกษาค้นคว้ากันต่อไป
ให้มากกว่านี้ก่อนจะสรุปลงไป
(4) ในปี ค.ศ.1998 Sicher และคณะ ได้ท�ำการศึกษาในผู้ป่วยโรคเอดส์ที่เป็นมากแล้ว
แบบ double-blind randomized ในผู้ป่วย 40 ราย ผู้ป่วยเหล่านี้มี CD4 ต�่ำกว่า 200 ตัว ผู้ป่วย
เหล่านี้ได้รับการสวดมนต์ให้ โดยที่เจ้าตัวและแพทย์ผู้รักษาไม่รู้ หกเดือนต่อมาพบว่าผู้ป่วยกลุ่มที่มี
การสวดมนต์ให้ มีโรคแทรกซ้อน การมาพบแพทย์หรือการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลน้อยกว่า
กลุ่มที่ไม่มีการสวดมนต์ให้ แต่ระดับ CD4 ในทั้งสองกลุ่มไม่ต่างกัน
(5) ในการศึกษาโดยการทบทวนรายงานการวิจัยที่ผ่านมาที่ตีพิมพ์ลงใน Annals of
Internal medicine ในปี ค.ศ.2000 ผู้ทบทวนรายงาน 23 ชิ้น ผู้ป่วยในการศึกษา 2,774 ราย ใน
จ�ำนวนนี้ 5 รายงาน เป็นการสวดมนต์ระยะไกล  11 รายงานเป็นสัมผัสบ�ำบัด 7 รายงาน เป็นรูปแบบ
อื่นๆ ผลการวิเคราะห์พบว่า 13 รายงานพบว่า การสวดมนต์ให้ผลดีในการรักษา 9 รายงาน ไม่พบ
ว่าเกิดผลดีและ 1 รายงานพบว่า ผลเลวลง  ผู้ศึกษาเชิงวิเคราะห์กล่าวว่า ข้อมูลยังน้อยเกินไป จึง
เป็นการยากที่จะสรุปลงไปทีเดียว อาจจะต้องมีการศึกษามากกว่านี้
2) Engström และ  Söderfeldt และคณะ (2010) ได้ศึกษาเกี่ยวกับ Brain Activation
During Compassion Meditation: A Case Study กลุ่มที่ศึกษาเป็นนักศึกษาปริญญาตรีที่นับถือ
พุทธศาสนาในทิเบตทีม่ กี ารฝึกสมาธิ โดยใช้เทคนิคในการสร้างความรูส้ กึ ของความรักและความเมตตา
ในขณะทีท่ อ่ งบทสวดมนต์ การวิจยั ครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาความสัมพันธ์ของการส่งสัญญาณ
ประสาทกับการท�ำสมาธิด้วยความเห็นอกเห็นใจในผู้ปฏิบัติธรรมที่มีประสบการณ์ 1 คน เป็นหญิง
อายุ 59 ปี : กลุม่ ตัวอย่างในการวิจยั ถูกตรวจสอบโดยการถ่ายภาพด้วยคลืน่ สนามแม่เหล็กในระหว่าง
การท�ำสมาธิด้วยความเห็นอกเห็นใจ เป็นการประยุกต์ใช้การท�ำสมาธิด้วยวิธีการจัดการพูดค�ำซ�้ำๆ
ลงตีพิมพ์ใน The Journal of Alternative and Complementary Medicine, 16(12), 1253-1258
ผลการศึกษาพบว่า ได้คน้ พบสิง่ ส�ำคัญทีส่ ดุ คือการกระตุน้ ทีบ่ ริเวณสมองส่วน prefrontal
ส่วนหน้าข้างซ้ายไปถึงบริเวณสมองส่วนหน้าที่ anterior cingulate gyrus ที่มีรูปคล้ายคอเสื้อและ
กระตุน้ ถึง insula ทางด้านขวาและบริเวณสมองซีกซ้ายทีต่ ดิ กับสมองส่วน hypothalamus การศึกษา
ครั้งนี้สอดคล้องกับสมมติฐานที่ว่าการท�ำสมาธิแบบเมตตานั้น มาพร้อมกับการกระตุ้นในบริเวณ
สมองที่เกี่ยวข้องกับการเอาใจใส่เช่นเดียวกับความรู้สึกที่มีความสุขและมีความสุข (เช่น บริเวณ
สมองส่วน prefrontal ข้างซ้าย)
ดังนั้นการวิจัยครั้งนี้ได้ข้อสรุปว่า การฝึกสมาธิของหญิงวัย 59 ปี ที่ท่องบทสวดมนต์
ด้วยความรู้สึกของความรักและความเมตตา เป็นเวลาหลายปี โดยงานวิจัยนี้ไม่ระบุ แต่งานวิจัยอื่น
ระบุว่าอย่างน้อย 2 ปี ท�ำให้สมองทางด้านซ้ายท�ำงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีงานวิจัยของหลาย
ประเทศที่น�ำบทสวดมนต์มาใช้ เช่น Mantra versus Sanskrit, Mantra versus Swedish พบว่า
สมองข้างซ้ายและข้างขวามีการท�ำงาน เกิดการกระตุ้นอย่างมีระสิทธิภาพที่บริเวณสมองส่วนหน้า
นอกจากนี้ Swedish versus Sanskrit ยังมีความเห็นตรงกันว่าการสวดมนต์ใน
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พุทธศาสนาท�ำให้สมองข้างซ้ายท�ำงานได้ดีและกระตุ้นสมองส่วนหน้า ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงสรุปได้ว่า
การสวดมนต์ด้วยความรู้สึกของความรักและความเมตตา ส่งผลให้มีสมาธิ ควบคุมอารมณ์ ลด
ความเครียด ความดันโลหิตลดลงและลดความเจ็บปวดที่สูง (higher pain threshold) โดยพบว่า
สมองข้างซ้ายมีท�ำงานเพิ่มขึ้นและกระตุ้นการท�ำงานของสมองส่วนหน้าให้ท�ำหน้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ในการส่งสัญญาณในระดับเซลล์ การสร้างสารสื่อประสาทที่เป็นสารแห่งความสุข
(Maria Engström and Birgitta Söderfeldt, 2010)
3) Barger และคณะ (2015) ได้ศึกษาเกี่ยวกับ Mantram Repetition Program
Decreases Insomnia Among Homeless Women: A Pilot Study โดยศึกษากับหญิงที่ไร้บ้าน
ต้องอาศัยอยู่ที่ลานจอดรถ เรียกว่า ที่ปลอดภัย (safe) จะอาศัยเฉพาะบางเวลา ที่จะเปลี่ยนที่พัก
อาศัย โดยวัดการสวดมนต์กบั การนอนไม่หลับ วัดด้วยแบบประเมิน cognitive function depression
และ Insomnia Severity index (ISI) โดยมีกจิ กรรมในการฝึกทักษะในโปรแกรม 40 นาที สอนทักษะ
3 อย่างให้ท�ำซ�้ำๆ ในสิ่งแวดล้อมที่เป็นธรรมชาติ คือ (1) ท�ำซ�้ำแบบสวดมนต์เงียบในใจไม่ออกเสียง
เป็นเวลานานหลายครั้งต่อวัน (2) สวดมนต์อย่างช้าๆ ทุกคืนก่อนนอนซ�้ำๆ และ (3) การเพ่งความ
สนใจในบทสวดมนต์ท�ำซ�้ำๆ โดยมีการติดตามผลหลัง 1 สัปดาห์ ในผู้หญิงที่เป็นอาสาสมัคร 29 คน
พบว่า ร้อยละ 88 ใช้การสวดมนต์ทุกวันและอีกครึ่งหนึ่งใช้การสวดมนต์ก่อนนอน ลงตีพิมพ์ใน
Journal of psychosocial Nursing and Mental Health Services, 53 (6), 44-49.
ผลการศึกษาพบว่า ความรุนแรงของการนอนไม่หลับลดลงอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่
แตกต่างกัน การฝึก Mantram Repetition Program เป็นกิจกรรมทีง่ า่ ยและแสดงให้เห็นว่าสามารถ
ลดภาวะนอนไม่หลับได้
4) Beck และคณะ (2017) ได้ศึกษา Efficacy of the Mantram Repetition Program
for Insomnia in Veterans With Posttraumatic Stress Disorder โดยศึกษากับทหารผ่านศึก
โดยฝึกกิจกรรมทั้งหมด 7 สัปดาห์ จากสถิติแสดงให้เห็นว่ามากกว่าร้อยละ 80% ของทหารผ่านศึก
เกิดโรคเครียดหลังจากเกิดเหตุการณ์สะเทือนใจ (PTSD)-อาการที่เกี่ยวข้องเมื่อเข้ามารับการรักษา
มีปัญหาการนอนหลับและฝันร้ายเป็น 1 ใน 3 ปัญหาที่พบ การศึกษานี้เป็นการบ�ำบัดโดยเน้นการ
ได้รบั บาดเจ็บทีจ่ ติ ใจทีเ่ กิดจาก PTSD ในปัจจุบนั โดยทัว่ ไปจะช่วยลดการนอนหลับไม่สนิท ด้วยโปรแกรม
สวด mantram (MRP) ซ�้ำๆ เป็นการส่งผ่านทั้งร่างกายและจิตใจด้วยการสอนทักษะความรู้ทาง
จิตวิญญาณ ส�ำหรับการจัดการอาการนอนไม่หลับ จุดมุ่งหมายของการศึกษานี้คือการประเมิน
ประสิทธิภาพของ MRP ในการนอนไม่หลับในทหารผ่านศึกทีม่ ภี าวะ PTSD ทีเ่ กิดจากสภาพแวดล้อม
ลงตีพิมพ์ในวารสาร Advances in Nursing Science, 40(2), E1 = E12
ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าการท�ำ  MRP สามารถลดอาการนอนไม่หลับอย่างมีนยั ส�ำคัญ
เช่นเดียวกับการลดลงของอาการ PTSD จากการประเมินตนเองและการประเมินอาการของแพทย์
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2. ผลการศึกษาวิจัยสวดมนต์ในประเทศไทย
มีผู้สนใจท�ำการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการสวดมนต์ใน
ประเทศไทยจ�ำนวนมาก ในที่นี้ขอน�ำมากล่าวถึงเพื่อเป็นกรณีตัวอย่างดังนี้
(1) พัสมนฑ์ คุ้มทวีพร และคณะ (2557) ศึกษาการเปรียบเทียบผลของการสวดมนต์
และฟังเสียงสวดมนต์ตอ่ ความเครียดและคุณภาพการนอนหลับของผูป้ ว่ ยมะเร็งเต้านม กลุม่ ตัวอย่าง
คือ ผูป้ ว่ ยมะเร็งเต้านมทีพ่ กั ณ บ้านพักฉุกเฉิน แบ่งกลุม่ สวดมนต์และกลุม่ ฟังเสียงสวดมนต์ กลุม่ ละ
22 คน ใช้เวลาการวิจัย 4 สัปดาห์ ลงตีพิมพ์ในวารสารพยาบาลทหารบก, 15 (2), 386-394
ผลการศึกษาว่า 1. ค่าเฉลี่ยความเครียดของผู้ป่วยมะเร็งเต้านมกลุ่มสวดมนต์ลดลง
หลังการสวดมนต์ (t = 13.73, p < .05) 2. ค่าเฉลีย่ ความเครียดของผูป้ ว่ ยมะเร็งเต้านมกลุม่ ฟังเสียง
สวดมนต์ลดลงอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (t = 5.59, p < .05) 3. ค่าเฉลี่ยความเครียดของผู้ป่วย
มะเร็งเต้านมกลุ่มสวดมนต์ต�่ำกว่ากลุ่มฟังเสียงสวดมนต์ (t = 3.13, p < .05) 4. ค่าเฉลี่ยคุณภาพ
การนอนหลับของผูป้ ว่ ยมะเร็งเต้านมกลุม่ สวดมนต์สงู อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ (t = 22.54, p < .05)
5. ค่าเฉลีย่ คุณภาพการนอนหลับของผูป้ ว่ ยมะเร็งเต้านม กลุม่ ฟังเสียงสวดมนต์สงู ขึน้ อย่างมีนยั ส�ำคัญ
ทางสถิติ (t = 11.82, p < .05) 6. ค่าเฉลีย่ คุณภาพการนอนหลับของผูป้ ว่ ยมะเร็งเต้านมกลุม่ สวดมนต์
และกลุ่มฟังเสียงสวดมนต์ไม่แตกต่างกัน (t = .28, p = .780) ผลการศึกษาเป็นหลักฐานว่าทั้งการ
สวดมนต์และการฟังเสียงสวดมนต์ลดความเครียดและเพิ่มคุณภาพการนอนหลับ
(2) จันทร์จิรา วสุนทราวัฒน์ และคณะ (2557) ศึกษาผลที่เกิดขึ้นกับร่างกาย จิตใจ
และสังคมของผู้สูงอายุ จากการสวดมนต์และแผ่เมตตาเป็นประจ�ำและต่อเนื่อง อาสาสมัครอายุ
71+1 ปี แบ่งเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มที่สวดมนต์และแผ่เมตตา 1.30 ชั่วโมง ทุกวันระยะเวลา 12 สัปดาห์
จ�ำนวน 29 คน กลุ่มควบคุม จ�ำนวน 30 คน
ผลการศึกษาพบว่า หลังจาก 12 สัปดาห์ กลุม่ สวดมนต์มคี วามจ�ำและการรูค้ ดิ มากกว่า
กลุ่มควบคุม เวลาที่ใช้ในการตอบสนองต่อสิ่งเร้าเสียงและแสงน้อยลง ค่าความดันเลือด Systolic
blood pressure, pulse pressure และค่าความดันเลือดแดงเฉลี่ยไม่เปลี่ยนแปลงในขณะที่กลุ่ม
ควบคุมมีค่าเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส�ำคัญ และกลุ่มสวดมนต์มีการเพิ่มระดับ serotonin ในเลือดมากกว่า
กลุ่มควบคุมถึง 7 เท่า ผลการศึกษาในครั้งนี้แสดงให้เห็นว่า การสวดมนต์และแผ่เมตตาเป็นประจ�ำ
และเป็นเวลานานมีผลดีต่อร่างกาย จิตใจ และสังคม สามารถน�ำมาใช้เป็นแนวทางการดูแลสุขภาพ
แบบองค์รวมของผู้สูงอายุได้
(3) พรทิพย์ ปุกหุต ทิตยา พุฒิคามิน (2555) ศึกษาผลของการสวดมนต์บ�ำบัดต่อ
ความวิตกกังวลและความผาสุกทางจิตวิญญาณในผู้ป่วยมะเร็งเต้านมระยะรับการรักษาเป็นการ
วิจัยกึ่งทดลอง ณ หน่วยรักษ์ปทุม โรงพยาบาลศรีนครินทร์ จ�ำนวน 10 ราย สุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะ
เจาะจง เครื่องมือวิจัยประกอบด้วย แบบประเมินความวิตกกังวล แบบประเมินความผาสุกทาง
จิตวิญญาณและคู่มือการสวดมนต์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ Paired t-test
ผลการวิจัย พบว่าคะแนนเฉลี่ยความวิตกกังวลหลังทดลองลดลงอย่างมีนัยส�ำคัญ
ทางสถิติ (p = .00, 95% CI = 5.14 – 11.46) คะแนนเฉลี่ยความผาสุกทางจิตวิญญาณหลังทดลอง
เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ [p = .04, 95% CI = (-4.02) - (0.18)] แสดงว่าการ
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สวดมนต์ชว่ ยลดความวิตกกังวลและเพิม่ ความผาสุกทางจิตวิญญาณในผูป้ ว่ ยมะเร็งเต้านม ลงตีพมิ พ์
ในวารสารสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย Volume 30 No.2 : April - June 2012
(4) สุ ภ าพ อิ่ ม อ้ ว น และคณะ (2558) ศึ ก ษาผลการสวดมนต์ ต ่ อ การควบคุ ม
ความดันโลหิตในผูป้ ว่ ยความดันโลหิตสูง ท�ำการวิจยั กึง่ ทดลองมีวตั ถุประสงค์ เพือ่ ศึกษาเปรียบเทียบ
ระดับความดันโลหิตก่อนและหลังการสวดมนต์ และแนวโน้มความดันโลหิตที่ลดลง ท�ำการศึกษา
ในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงวิกฤต ที่มารับการรักษาในคลินิกความดันโลหิตสูงวิกฤต โรงพยาบาล
ศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กลุ่มตัวอย่างเลือกแบบเจาะจงกลุ่มตัวอย่าง
2 กลุ่ม ไม่อิสระต่อกัน 30 คน เครื่องมือ คือ หนังสือสวดมนต์ ซีดีเสียงสวดมนต์เป็นท�ำนอง
สมุดบันทึกความดันโลหิต เครือ่ งวัดความดันโลหิต ให้สวดมนต์กอ่ นนอนพร้อมเปิดซีดเี สียงสวดมนต์
นาน 1 เดือน บันทึกการสวดมนต์และความดันโลหิตในสมุดบันทึก วิเคราะห์ความดันโลหิตก่อนและ
หลังการสวดมนต์ใช้การทดสอบที และแนวโน้มความดันโลหิตทีล่ ดลงหาค่าเฉลีย่ ลงตีพมิ พ์ในวารสาร
Journal of Nursing and Health Care. เล่มที่ 33 เลขที่ 2 : เมษายน - มิถุนายน 2558
ผลการศึกษา พบว่า หลังการสวดมนต์ระดับความดันโลหิตลดลงอย่างมีนัยส�ำคัญ
ทางสถิติ (p < 0.001) ความดันโลหิตซิสโทลิกลดลงเฉลี่ย 15.97 มิลลิเมตรปรอท ความดันโลหิต
ไดแอสโทลิกลดลงเฉลี่ย 8.93 มิลลิเมตรปรอท
สรุปผลและข้อเสนอแนะ การสวดมนต์มีผลต่อการควบคุมความดันโลหิตในผู้ป่วย
โรคความดันโลหิตสูง พยาบาลควรส่งเสริมให้ผู้ป่วยใช้ในการดูแลสุขภาพร่วมกับการรักษาด้วยยา
(5) เบญจมาศ ตระกูลงามเด่น และสุรีพร ธนศิลป์ (2555) ศึกษาผลของโปรแกรม
การจัดการที่เน้นการสวดมนต์ต่ออาการปวดของผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง
ในผู้ป่วยมะเร็งที่เข้ารับการบริการที่ศูนย์ดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย อโรคยศาล วัดค�ำประมง จังหวัด
สกลนคร จ�ำนวน 60 ราย โดยกลุม่ ควบคุมได้รบั การพยาบาลตามปกติ กลุม่ ทดลองได้รบั การพยาบาล
ปกติร่วมกับโปรแกรมการจัดการอาคารที่เน้นการสวดมนต์ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ โปรแกรม
การจัดการอาการที่เน้นการสวดมนต์ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นจากรูปแบบการจัดการอาการ (ของ Dodd
และคณะ, 2001) และแนวคิดเกีย่ วกับการสวดมนต์ ซึง่ เป็นส่วนหนึง่ ของการพยาบาลแบบผสมผสาน
โดยโปรแกรมประกอบด้วย 1) การประเมินความต้องการและประสบการการรับรูเ้ กีย่ วกับอาการปวด
ของผู้ป่วย 2) การให้ความรู้ในการจัดการอาการปวด 3) การฝึกทักษะการจัดการอาการปวดและ
การสวดมนต์ 4) การประเมินผลสื่อที่ใช้ในโปรแกรมประกอบด้วย แผนการสอน คู่มือการจัดการ
อาการปวดด้วยตนเองและเครื่องเล่นบันทึกเสียงและเทปบันทึกการสวดมนต์ เครื่องมือที่ใช้ในการ
เก็บข้อมูล ได้แก่ แบบประเมินอาการปวดของ Wong-Baker face pain rating scale สถิติที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติทดสอบความแปรปรวนและสถิติ
ทดสอบที่ลงตีพิมพ์ผลการวิจัยในวารสารส�ำนักการแพทย์ทางเลือก. 5(2) : 30-42.
ผลการวิจัยพบว่า 1) อาการปวดภายหลังการทดลอง 4 วัน และ 7 วัน ของกลุ่ม
ทดลองน้อยกว่ากลุม่ ควบคุมอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .052) อาการปวดภายหลังการทดลอง
4 วัน และ 7 วัน ของกลุ่มทดลองน้อยกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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(6) กิจจ์ศรัณย์ จันทร์โป๊ (2556) ได้ศึกษาผลของการสวดมนต์ตามแนวพุทธศาสนา
และการท� ำ สมาธิ แ บบอานาปานสติ ที่ มี ต ่ อ ความเครี ย ดของนิ สิ ต จุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลั ย
กลุ่มตัวอย่างคือ นิสิตระดับปริญญาตรี ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทั้งเพศชายและหญิงที่มีอายุ
ระหว่าง 18-21 ปี ทั้งหมดจ�ำนวน 60 คน ท�ำการคัดเลือกโดยใช้แบบวัดความเครียดสวนปรุง ที่มี
คะแนนความเครียดตั้งแต่ 24 ถึง 61 คะแนน ซึ่งมีความเครียดในระดับปานกลางถึงเครียดสูง
และคัดเลือกแบบจับคู่ (Matched group) ในการจัดเข้ากลุ่มสวดมนต์และกลุ่มท�ำสมาธิแบบอานา
ปานสติ กลุ่มละ 30 คน ท�ำการวัดคลื่นสมองด้วยเครื่อง NeXus-10 โดยวัดเป็นรายบุคคลก่อน
ท�ำการสวดมนต์และท�ำสมาธิแบบอานาปานสติ ให้ผู้ท�ำการทดลองนั่งพัก 5 นาที แล้ววัดคลื่นสมอง
ขณะพัก จากนัน้ เริม่ ท�ำการสวดมนต์ในกลุม่ สวดมนต์ และท�ำสมาธิในกลุม่ ท�ำสมาธิแบบอานาปานสติ
วัดคลื่นสมองทุก 5 นาทีเป็นเวลา 30 นาที จากนั้นท�ำการทดสอบความเครียดหลังการทดลอง
ลงตีพิมพ์ผลการวิจัยในวารสาร ดุษฎีนิพนธ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพ.
ผลการวิจยั พบว่า (1) หลังการทดลองของกลุม่ สวดมนต์และกลุม่ ท�ำสมาธิแบบอานา
ปานสติ มีค่าเฉลี่ยคะแนนความเครียด ก่อนการทดลองและหลังการทดลองแตกต่างกันอย่างมี
นัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (2) ค่าเฉลี่ยของคลื่นสมองอัลฟ่า และเบต้า ภายในทั้งสองกลุ่มก่อน
การทดลอง ระหว่างการทดลองในนาทีที่ 5, 10, 15, 20, 25, 30 และหลังการทดลอง แตกต่างกัน
โดยคลื่นสมองอัลฟ่าในกลุ่มสวดมนต์เริ่มแตกต่างสูงขึ้นในนาทีที่ 5-10 เป็นต้นไป และคลื่นอัลฟ่าใน
กลุ่มท�ำสมาธิเริ่มแตกต่างสูงขึ้นในนาทีที่ 0-5 เป็นต้นไป สรุปผลการวิจัย จากผลการวิจัยสรุปได้ว่า
การสวดมนต์ และการท�ำสมาธิแบบอานาปานสติมีผลท�ำให้ลดระดับความเครียดลงได้ โดยการ
สวดมนต์สามารถผ่อนคลายความเครียด (คลืน่ อัลฟ่า) ได้ตงั้ แต่นาทีที่ 5 เป็นต้นไป ส่วนการท�ำสมาธิ
แบบอานาปานสติสามารถผ่อนคลายความเครียด (คลื่นอัลฟ่า) ได้ตั้งแต่นาทีแรกจนถึงนาทีที่ 5
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บทที่
4
ผลการศึกษาวิจยั ประสิทธิผลของการปฏิบตั สิ มาธิตอ่ สุขภาพองค์รวม
1. ผลการศึกษาวิจัยการปฏิบัติสมาธิในต่างประเทศ
มีการศึกษาวิจัยผลการปฏิบัติสมาธิต่อสุขภาพในต่างประเทศจ�ำนวนมากโดยสถาบันวิจัย
หรือสถาบันทางวิชาการต่างๆ ดังตัวอย่างต่อไปนี้
(1) Delui และคณะ (2013) ได้ศกึ ษาการท�ำสมาธิในผูป้ ว่ ยโรคหัวใจและหลอดเลือด
และภาวะซึมเศร้า พบว่า ผู้ป่วย 45 คนได้รับการสุ่มเลือก 3 กลุ่ม ประกอบด้วยกลุ่มที่มีการพักผ่อน  
กลุ่มที่ท�ำสมาธิ และกลุ่มควบคุม (Relaxation, Meditation and Control) หลังจากนั้นผู้ป่วยทุกราย
จะได้รับการประเมินภาวะซึมเศร้าของ Back และประเมินความวิตกกังวล และให้ผู้ป่วยได้รับการ
ผ่อนคลายกล้ามเนื้อ (PMR) จ�ำนวน 10 ครั้ง ลงตีพิมพ์ใน Med.J. 2013 Oct. 18: 99-103
ผลการวิจัยพบว่า จากการท�ำสมาธิแบบมีสติหรือไม่ได้รับการบ�ำบัดด้วยกิจกรรมอื่นนั้น
มีระดับคะแนนภาวะซึมเศร้าลดลง ความดันโลหิตซิสโตลิก (SBP) และอัตราการเต้นของหัวใจ (HR)
ลดลงกว่าเมื่อเทียบกับกลุ่มที่ไม่ได้ท�ำสมาธิ
(2) Tang Y-Y, Ma Y, Wang J, และคณะ (2007) ได้ศึกษาการฝึกอบรมระยะสั้น
เพิ่มความสนใจและการควบคุมตนเอง (Short-term meditation training improves attention
and self-regulation) โดยศึกษากับนักศึกษาปริญญาตรี 40 คน ทีม่ หาวิทยาลัยแห่งหนึง่ ในประเทศจีน
เป็นการศึกษาวัยเชิงทดลองโดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม โดยทั้ง
2 กลุ่ม ได้รับการฝึกอบรมบูรณาการการร่างกาย-จิตใจ ประกอบด้วยการอบรมวิธีการผ่อนคลาย
การฝึกสติ   เป็นเวลา 5 วัน และใช้ระยะเวลา 20 นาที และมีการวัดระดับความเครียด วัดระดับ
อรมณ์ ด้วย Profile of mood states และวัด mental arithmetic เพื่อดู executive attention และ
วัดระดับ cortisol ส่วนกลุ่มปกติไม่ได้รับกิจกรรมดังกล่าว ลงตีพิมพ์ใน Proceedings of the
National Academy of Sciences, 104 (43), 17152-17156
ผลการศึกษาวิจัยพบว่า กลุ่มทดลองที่ได้รับการฝึกบูรณาการทางร่างกาย-จิตใจ
มีความตัง้ ใจและสามารถควบคุมความเครียดได้ดกี ว่ากลุม่ ทดลอง และกลุม่ ปกติทไี่ ด้รบั ฝึกวิธผี อ่ นคลาย
โดยได้รับการรักษาและวิธีการบ�ำบัดจากแพทย์แผนไทยและวิธีฝึกสติและการบ�ำบัดอื่นๆ ซึ่งเมื่อ
เปรียบเทียบระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม พบว่า ระดับคะแนนความขัดแย้งในตนเองมีการ
เปลีย่ นแปลงภาวะวิตกกังวล ซึมเศร้า อารมณ์โกรธ และความเหนือ่ ยล้าลดลง และมีความเข้มแข็ง
ทางด้านอารมณ์เพิ่มขึ้น ระดับความเครียดมีความสัมพันธ์กับการลดลงของระดับ cortisol และมี
ภูมิคุ้มกันโรคเพิ่มขึ้น ดังนั้นสรุปได้ว่าการศึกษาผลของการฝึกสมาธิ โดยใช้วิธีการฝึกอบรมแบบ
บูรณาการแบบกาย-จิตใจ มีความแตกต่างกันในกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ทั้งการฝึกบ�ำบัดแบบ
อื่นๆ และการท�ำกิจกรรมอื่นๆ ที่ใช้เป็นวิธีการเหมือนกับการใช้ยา
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(3) Luders, E., Toga, A. W., Lepore, N., & Gaser, C. (2009). ได้ศึกษา
The underlying anatomical correlates of long-term meditation: Larger hippocampal and
frontal volumes of gray matter บริเวณพื้นสมองที่ 11, 12 และ 47 (Brodmann areas (BA))
โดยพบว่า การฝึกสมาธินนั้ แสดงให้เห็นถึงประโยชน์ของการรับรูท้ สี่ งู ขึน้ รวมถึงการปรับการท�ำงาน
ของสมองด้วย ที่ผ่านมายังไม่ค่อยมีใครรู้เกี่ยวกับสมาธิกับการเชื่อมโยงกับโครงสร้างของสมอง
ในการศึกษานี้จึงต้องการศึกษาความสัมพันธ์ของการท�ำสมาธิที่ยาวนานกับขนาดของสมองส่วน
hippocampus และขนาดของสมองสีเทาบริเวณสมองส่วนหน้า โดยการใช้เครื่องมือ MRI ที่มี
ความละเอียดสูงเป็นเครื่องวัดอาสาสมัคร 44 คน อายุระหว่าง 30-71 ปี ที่เข้าร่วมโครงการ
ได้ท�ำการตรวจสอบความสัมพันธ์ทางกายวิภาคพื้นฐานของการท�ำสมาธิระยะยาวที่มีความจ�ำเพาะ
ต่อภูมภิ าคทีแ่ ตกต่างกัน (เช่น ทัว่ ประเทศ ระดับภูมภิ าค และระดับท้องถิน่ ) ลงตีพมิ พ์ใน Neuroimage,
45(3), 672-678.
ผลการศึกษาพบว่า ปริมาณสารสีเทาที่มีขนาดใหญ่กว่าอย่างมากในผู้ท�ำสมาธิใน
บริเวณสมองส่วนคอร์เทกซ์ด้านขวาของ orbito-frontal cortex (เช่นเดียวกับบริเวณด้านขวาและ
ด้านซ้ายของบริเวณสมองส่วน gyrus ที่ Thalamus ร่วมกับอายุและ/หรือการลดลงของระดับ
thresholds) นอกจากนี้การท�ำสมาธิยังแสดงให้เห็นว่า สมองส่วนฮิปโปแคมปัสมีขนาดใหญ่ขึ้น
ทั้งบริเวณ orbito-frontal และ hippocampal โดยเกี่ยวข้องในการควบคุมอารมณ์และการควบคุม
การตอบสนอง ดังนั้น ขนาดที่เพิ่มขึ้น อาจเกิดจากความสามารถในการฝึกอารมณ์เชิงบวกและ
ความมัน่ คงทางอารมณ์และการเกิดสตินนั้ อาจท�ำให้เกิดจากนิสยั ของผูท้ ำ� สมาธิ ผูว้ จิ ยั ได้นำ� เสนอภาพ
ของการเปลี่ยนแปลงของขนาดของบริเวณสมองที่มีขนาดเพิ่มขึ้น ดังรูปที่ 1 และ รูปที่ 2
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โดยการเปลี่ยนแปลงในโครงสร้างสมองเป็นส่วนหนึ่งของความสัมพันธ์ทางระบบ
ประสาทของการท�ำสมาธิในระยะยาว ซึ่งไม่ได้ขึ้นอยู่กับรูปแบบและการปฏิบัติเฉพาะในอนาคต
ระยะยาวนัน้ มีความจ�ำเป็นในการปฏิบตั ิ และควรมีการเชือ่ มโยงถึงสาเหตุของการท�ำสมาธิและการ
ท�ำงานของสมอง  
(4) Vestergaard-Poulsen และคณะ (2009) ได้ ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ Long-term
meditation is associated with increased gray matter density in the brain stem โดยพบว่า
เกิ ด ความสนใจเพิ่ ม ขึ้ น เกี่ ย วกั บ การเปลี่ ย นแปลงของการท�ำ หน้ า ที่ ข องสมองในการฝึ ก สมาธิ
ซึ่งในการศึกษามีหลักฐานพบว่า บริเวณสมองส่วน lower brain stem ในผู้ที่ฝึกสมาธิในระยะยาว
เกิดการเปลีย่ นแปลง จากการเปรียบเทียบการถ่ายภาพด้วยคลืน่ สนามแม่เหล็ก (MRI) กลุม่ ทีศ่ กึ ษา
อายุ 14-31 ปี โดยต้องผ่านการฝึกสมาธิทุกคนผ่านการท�ำสมาธิแบบเดียวกัน ปฏิบัติตามค�ำแนะน�ำ
จากครูคนเดียวกันของพุทธศาสนาในทิเบต และมีการปฏิบัติ 8,000-35,000 ชั่วโมง และท�ำสมาธิ
เฉลี่ย 2.2 ชม./วัน (SD = 0.48) การปฏิบัติประกอบด้วย มีความตั้งใจในการปฎิบัติ (Concentrative
practices (CPs)) และมีการตระหนักรู้ในจิตใจ (Open awareness OA) รวมถึงการออกก�ำลังกาย
ที่เกี่ยวข้องกับการหายใจ และมีความรักความเมตตาและความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น ลงตีพิมพ์ใน
Neuroreport 20(2), 170-174
ผลการวิจัยพบว่า ความหนาแน่นเพิ่มขึ้นในบริเวณสมอง gray matter ที่บริเวณ
ส่วนล่างของก้านสมอง (lower brain stem) ของผูท้ มี่ ปี ระสบการณ์ตามอายุในการท�ำสมาธิเทียบกับ
ผู้ไม่ได้ท�ำสมาธิ ดังนั้นสรุปได้ว่า ผู้ปฏิบัติสมาธิในระยะยาวมีความแตกต่างกันจากการท�ำหน้าที่ใน
บริเวณก้านสมองที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมระบบทางเดินหายใจ โดยการท�ำสมาธิมีผลแตกต่างกัน
ต่อการท�ำงานของระบทางเดินหายใจบางส่วน เช่นเดียวกับมีผลด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
อารมณ์และภูมิคุ้มกัน
(5) Jang และคณะ (2011) ได้ ศึ ก ษา Increased default mode network
connectivity associated with meditation ผู้เข้าร่วมโครงการ มีสุขภาพแข็งแรง แบ่งออกเป็น 2
กลุ่ม คือกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ทั้ง 2 กลุ่มต้องไม่เคยมีประสบการในฝึกสมาธิ ประกอบด้วย
กลุ่มทดลองจ�ำนวน 35 คน กลุ่มควบคุม 33 คน ซึ่งในการศึกษามีผู้ท�ำสมาธิเฉลี่ย 39.88 เดือน และ
ใช้เวลา 44.29 นาที/วัน อาสาสมัครทุกคนได้รับการตรวจ Brain wave ในระยะพัก ในสมองส่วน
posterior cingulate cortex and medial prefrontal cortex บริเวณทีเ่ กีย่ วข้องกับสมองส่วนเครือข่าย
อัตโนมัติที่ท�ำงานเมื่อมีการพักผ่อน (Default Mode Network-DMN) ลงตีพิมพ์ใน Neuroscience
Letters, 487(3), 358-362
ผลการวิจยั พบว่า บริเวณ DMN นัน้ มีความส�ำคัญในการฝึกสมาธิ โดยแสดงให้เห็นว่า
การท�ำสมาธิมีการเชื่อมต่อการท�ำงานที่ดีขึ้นภายใน DMN ใน medial prefrontal cortex (x y z =
3 39-21) มากกว่ากลุม่ ควบคุม ดังนัน้ จึงชีใ้ ห้เห็นชัดเจนว่า การท�ำสมาธิในระยะยาวอาจเกีย่ วข้องกับ
การเปลีย่ นแปลงการท�ำงานของบริเวณสมองทีเ่ กีย่ วข้องกับความสนใจแม้วา่ จะไม่ได้ฝกึ สมาธิกต็ าม
(6) Steinhubl และคณะ (2015) ศึกษาเกี่ยวกับ Cardiovascular and nervous
system changes during meditation พบว่า มีข้อดีหลายประการส�ำหรับการฝึกสมาธิ
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ในระยะยาว แต่ไม่คอ่ ยมีใครรูจ้ กั เกีย่ วกับการตอบสนองทางระบบประสาทและหัวใจและหลอดเลือด
ต่อการท�ำสมาธิ เทคโนโลยีเซ็นเซอร์ไร้สายช่วยให้มหี ลายพารามิเตอร์และการตรวจสอบเชิงปริมาณ
ของการตอบสนองของแต่ละบุคคลในระหว่างการท�ำสมาธิ การศึกษาปัจจุบันตรวจสอบรูปแบบ
ระหว่างบุคคลเพื่อการท�ำสมาธิผ่านการตรวจสอบอย่างต่อเนื่องของ EEG, ความดันโลหิต อัตรา
การเต้นของหัวใจและความแปรปรวน (HRV) ในสามเณรและผูฝ้ กึ หัดทีม่ ปี ระสบการณ์ ได้ออกแบบ
วิธีการวัดคือ ผู้เข้าร่วมมีประสบการณ์ 20 คนและผู้ฝึกหัดสามเณร 20 คนเข้าร่วมตลอดสัปดาห์ใช้
การทดสอบระหว่างการท�ำสมาธิในวันแรกและวันสุดท้าย ผู้เข้าร่วมทุกคนวัด ECG อย่างต่อเนื่อง
และอีกครึ่งหนึ่งวัดด้วยเครื่อง EEG headset plus ไร้สาย และวัดความดันโลหิต ลงตีพิมพ์ใน
Frontier in Human Neuroscience, 9, 145.
ผลการวิจัยพบว่า การท�ำสมาธิท�ำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของคลื่นสมอง gramma
wave ด้วยการวัด EEG โดยมีลักษณะแตกต่างจาก baseline ก่อนและหลังฝึกท�ำสมาธิ และมีการ
เปลี่ยนแปลงในวันแรกที่สามเณรฝึกหัดท�ำสมาธิ นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมวิจัยจะได้รับ normotensive
และพบว่าความดันโลหิตมีการเปลี่ยนแปลง (arterial blood pressure) ค่าเฉลี่ยลดลงเล็กน้อย
(2-3 mmHg)  ในระหว่างการท�ำสมาธิ
(7) ผลการศึกษาวิจยั การปฏิบตั สิ มาธิในต่างประเทศจากแหล่งอืน่ ๆ สรุปสาระส�ำคัญ
ดังตัวอย่างต่อไปนี้
(1) สมาธิมีผลต่อการท�ำงานของ Baroreceptor และระบบประสาทอัตโนมัติ
ทีค่ วบคุมความดันโลหิต การท�ำงานของระบบหัวใจและหลอดเลือด เช่น ท�ำให้การท�ำงานของระบบ
ประสาทอัตโนมัติซิมพาเทติกลดลง มีผลท�ำให้ความดันโลหิตลดลงในผู้ป่วยความดันโลหิตสูง การ
ปฏิบัติสมาธิแบบทีเอ็ม ช่วยป้องกันการเกิดภาวะความดันโลหิตสูงในคนปกติ ท�ำให้ความดัน
ไดแอสโตลิคลดลงในระยะการฝึก 4 เดือน การฝึกสมาธิวันละ 2 ครั้งที่บ้าน เป็นเวลา 4 สัปดาห์ ใน
ผูป้ ว่ ยความดันโลหิตสูงไม่ทราบสาเหตุระดับก�ำ้ กึง่ ท�ำให้ความดันโลหิตทัง้ ไดแอสโตลิคและซิสโตลิค
ลดลงในช่วงที่ท�ำการฝึก หลังจากการทดลอง 4 สัปดาห์ ความดันไดแอสโตลิค ยังคงลดลงเรื่อยๆ
    (2) การปฏิบัติสมาธิอย่างสม�่ำเสมอในระยะเวลา 8 เดือนใช้ในการรักษาผู้ป่วย
โรคหลอดเลือดหัวใจได้โดยลดการกระตุ้นการท�ำงานของร่างกาย ได้แก่ ลดอัตราการเต้นของหัวใจ
ลดแรงต้านไฟฟ้าที่ผิวหนัง อัตราการหายใจ ความดันโลหิตซิสโตลิค ความดันโลหิตไดแอสโตลิค
ร่างกาย จิตใจมีการผ่อนคลาย
(3) การปฏิบัติสมาธิในระยะเวลา 2 สัปดาห์ ช่วยลดความเสี่ยงโรคหลอดเลือด
หัวใจ ท�ำให้ความดันโลหิตทัง้ ซิสโตลิคและไดแอสโตลิค ลดลง ระดับคอเลสเตอรอล และการสูบบุหรี่
ลดลง ภายในระยะเวลา 2-8 เดือน
(4) ผลของการปฏิบัติสมาธิต่อสภาพการท�ำงานของระบบหัวใจและหลอดเลือด
ในคนปกติและผู้มีปัญหา ได้รับการยอมรับในการควบคุมความดันโลหิตโดยไม่ต้องใช้ยา การปฏิบัติ
สมาธิสามารถน�ำมาใช้ในการป้องกัน รักษา ฟืน้ ฟูสขุ ภาพได้ในเวลาเดียวกัน เพือ่ ให้เกิดผลดีตอ่ ระบบ
หัวใจและหลอดเลือด ต้องปฏิบัติอย่างต่อเนื่องเพราะการปฏิบัติสมาธิในระยะเวลาสั้นๆ ไม่มีผลต่อ
การท�ำงานของระบบประสาทอัตโนมัติซิมพาเธติก
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(5) แกลลิสและคณะ ศึกษาวิจัยพบว่า คนปกติที่ปฏิบัติสมาธิ 40 นาทีท�ำให้ระดับ
ฮอร์โมนเครียดที่หลั่งจากต่อมหมวกไต ชื่อ คอร์ติซอล และแลคตินในพลาสมาลดลง ถ้าปฏิบัติ
สมาธิ 20-30 นาที ท�ำให้เรนนินสูงขึ้นเล็กน้อย แต่ก็มีการศึกษาหลายเรื่องที่ยังขัดแย้งกัน เช่น การ
ศึกษาของคูเปอร์และคณะ พบว่า การปฏิบัติสมาธิ 40 นาที สารเคมีต่างๆในร่างกาย เช่น น�้ำตาล
ในเลือด อินซูลนิ กลูคากอนจากตับอ่อน ฮอร์โมนจากต่อมใต้สมอง เช่น ฮอร์โมนเร่งการเจริญเติบโต
โปรแลคติน ฮอร์โมนเครียด ไม่เปลี่ยนแปลง แต่กรดไขมันอิสระในเลือด HDL เพิ่มขึ้นหลังจาก
การฝึก
  
(6) สมาธิท�ำให้ภูมิต้านทานในร่างกาย CD8 T-Cell ลดลง แต่ CD2 T-cell
เพิ่มขึ้นเป็นสองเท่า ในช่วงที่มีการใช้ออกซิเจนสูงสุด ท�ำให้แอนติบอดี้เพิ่มขึ้น ผู้ที่เชี่ยวชาญในการ
ปฏิบัติสมาธิและปฏิบัติมานาน การออกก�ำลังกายหรือได้รับการกระตุ้น ไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลง
ของการหลั่งสารสื่อประสาทอดรีนาลีน ซึ่งเป็นสารกระตุ้นการท�ำงานของหัวใจ
(7) ผลของการปฏิบัติสมาธิต่อการเปลี่ยนแปลงด้านจิตใจ พบว่าความเครียด
มีหลายรูปแบบและกลไกของความเครียด มีผลต่อสมดุลของไฮโปทาลามัส ต่อมใต้สมอง และ
ต่อมหมวกไต มีการศึกษาในสัตว์ทดลองที่มีความเครียดเรื้อรังจะมีระดับคอร์ติซอลในเลือดสูง
การปฏิบัติสมาธิ ชี่กง ท�ำให้ความเครียดลดลง การท�ำงานของระบบประสาทและสมองส่วน
ธาลามัสและการท�ำงานของร่างกาย จิตใจ ดีขึ้น ท�ำให้มีการสร้างภูมิคุ้มกัน ระดับฮอร์โมน
ในร่างกาย เช่น เบต้าเอนดอร์ฟินเพิ่มขึ้น ดังนั้น สมาธิจึงเป็นวิธีหนึ่งในการรักษาความวิตกกังวล
2. ผลการศึกษาวิจัยการปฏิบัติสมาธิในประเทศไทย
มีผู้สนใจท�ำการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการปฏิบัติสมาธิใน
ประเทศไทยจ�ำนวนมาก เช่นเดียวกับการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการสวดมนต์ดังกรณีตัวอย่างต่อไปนี้
(1) ชัยวัฒน์ งามปิยะสกุล และคณะศึกษาการใช้เทคนิค SKT3 “นั่งยืดเหยียด ผ่อน
คลาย ประสานกาย ประสานจิต” ต่อเม็ดเลือดขาวชนิดซีดีสี่ ฮีโมโกลบิน เม็ดเลือดขาวทั้งหมดและ
นิวโทรฟิลของผูต้ ดิ เชือ้ เอชไอวีเด็กและวัยรุน่ ลงตีพมิ พ์ในวารสารศูนย์การศึกษาแพทยศาสตร์คลินกิ
โรงพยาบาลพระปกเกล้า, 33 (4) 276-287
ผลการศึกษา โดยวัดผลก่อนปฏิบัติสมาธิเทคนิค SKT3 หลังปฏิบัติสมาธินาน 10
สัปดาห์ และภายหลังการด�ำเนินชีวติ ตามปกติ 10 สัปดาห์ ของผูต้ ดิ เชือ้ เอชไอวีจากแม่สลู่ กู เพศชาย
อายุ 10-16 ปี ที่พักอาศัยอยู่ในสถานสงเคราะห์เด็กบ้านเด็กพระคุณ จังหวัดจันทบุรี ที่ได้รับยาต้าน
ไวรัสและมีจ�ำนวนเชื้อไวรัสน้อยกว่า 20 ก๊อปปี้ต่อลูกบาสก์เซนติลิตรจ�ำนวน 17 คน พบว่าหลังการ
ปฏิบัติสมาธิเทคนิค SKT3 ผู้ป่วยมีจ�ำนวนเม็ดเลือดขาวชนิดซีดีสี่เฉลี่ยสูงกว่าก่อนการใช้เทคนิคฯ
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (z = 2.201, p < 0.05) แต่ค่าเฉลี่ยของฮีโมโกลบิน จ�ำนวนเม็ดเลือดขาว
ทั้งหมดและจ�ำนวนนิวโทรฟิลไม่แตกต่างจากก่อนการท�ำสมาธิเทคนิค SKT3 อย่างมีนัยส�ำคัญทาง
สถิติ และพบว่า ภายหลังการด�ำเนินชีวติ ตามปกติผปู้ ว่ ยมีคา่ เฉลีย่ ของจ�ำนวนเม็ดเลือดขาวชนิดซีดสี ี่
ฮีโมโกลบิน จ�ำนวนเม็ดเลือดขาวทั้งหมด และจ�ำนวนนิวโทฟิล ไม่แตกต่างจากก่อนการปฏิบัติสมาธิ
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ p < 0.05
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(2) ประชุมพร กวีกรณ์ และคณะ (2559) ศึกษาการพัฒนารูปแบบการใช้สมาธิบำ� บัด
แบบ SKT ลงตีพิมพ์ในวารสารสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย, 6 (3), 231-239
ผลการศึกษาโดย ครู ก. ควบคุมความดันโลหิตในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง จังหวัด
ยโสธร แก่ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่ไม่สามารถควบคุมระดับความดันโลหิตได้จ�ำนวน 36 คน ได้จัด
อบรมครู ก หลักสูตร 3 วัน และครู ก น�ำไปสอนให้กับกลุ่มตัวอย่างและให้ไปปฏิบัติต่อที่บ้าน 8
สัปดาห์และได้รับการเยี่ยมติดตามจากครู ก ค่าเฉลี่ยระดับความดันโลหิต ค่า BMI, Cholesterol,
LDL, Triglyceride และ Creatinine มีค่าเฉลี่ยลดลงจากก่อนด�ำเนินการฝึกสมาธิอย่างมีนัยส�ำคัญ
ทางสถิติ
(3) อารี  นุ้ยบ้านด่าน และคณะ (2559) ศึกษาผลของการฝึกปฏิบัติสมาธิแบบสมถะ
โดยภาวนาพุทโธต่อคุณภาพการนอนหลับของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 3 คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ�ำนวน 40 คน แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง 20 คน และกลุ่มควบคุม 20 คน
ลงตีพิมพ์ในวารสารพยาบาลสงขลานครินทร์, 36 (ฉบับพิเศษ) 29-39
ผลการศึกษา กลุ่มทดลองได้รับฝึกปฏิบัติสมาธิแบบสมถะโดยภาวนาพุทโธ เป็นเวลา
ติดต่อกัน 3 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 4 รอบ รอบละ 40 นาที กลุ่มควบคุมด�ำเนินชีวิตตามปกติพบว่า
ค่าคะแนนเฉลี่ยคุณภาพการนอนหลับของกลุ่มทดลองในสัปดาห์แรกและสัปดาห์ที่ 3 หลังการฝึก
ปฏิบัติสมาธิแบบสมถะโดยภาวนาพุทโธสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (p = 0.03)
คะแนนเฉลี่ยคุณภาพการนอนหลับภายในกลุ่มทดลองในสัปดาห์ที่ 3 สูงกว่าสัปดาห์แรก หลังการ
ฝึกปฏิบตั สิ มาธิแบบสมถะโดยภาวนาพุทโธอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ (p = 0.03) คะแนนเฉลีย่ ระดับ
สมาธิในสัปดาห์ที่ 3 สูงกว่าสัปดาห์แรก หลังการฝึกปฏิบัติสมาธิแบบสมถะโดยภาวนาพุทโธทันที
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (p = 0.03)
(4) จุฑามาศ วารีแสงทิพย์ และคณะ (2558) ศึกษาการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน
ตามแบบสติปัฏฐาน 4 ในพระไตรปิฎก โดยใช้วิธีการของยุบหนอ-พองหนอ ต่อระดับของความดัน
โลหิตจากผู้ปฏิบัติธรรม ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรม มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวังน้อยและศูนย์ปฏิบัติ
วิปสั สนากัมมัฏฐานนานาชาติ วัดมหาธาตุยวุ ราชรังสฤษฎิก์ รุงเทพมหานคร โดยท�ำการศึกษาในกลุม่
ตัวอย่างพุทธศาสนิกชนที่มีอายุ 17-77 ปี ที่สามารถเดินจงกรมและนั่งปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานใน
เวลาที่เท่าๆ กัน อย่างต่อเนื่องได้นาน 30 นาที 45 นาที และ 60 นาที ตามล�ำดับ ได้กลุ่มตัวอย่าง
รวมทั้งสิ้น 65 คน วิธีการคือ วัดความดันโลหิตและชีพจรก่อนและหลังจากเดินจงกรมและหลังนั่ง
เป็นระยะเวลาติดต่อกันอย่างละ 30, 45 และ 60 นาที ตามล�ำดับ ลงตีพิมพ์ในรายงานการวิจัย
ผลการศึกษาพบว่า มีชีพจร (P) เฉลี่ยลดลงอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (P value
เท่ากับ 0.001, น้อยกว่า 0.01 และน้อยกว่า 0.01 ตามล�ำดับ) ต่อมาเมื่อกลุ่มตัวอย่างก่อนเดินจงกรม
และหลังนั่ง เป็นระยะเวลาติดต่อกันอย่างละ 45 นาที พบว่า มีค่า Pulse pressure (ผลต่างระหว่าง
SBP และ DBP) เฉลี่ยลดลงอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติจาก 42.10 เป็น 33.60 มม. ปรอท (P value
เท่ากับ 0.012) ในทีส่ ดุ เมือ่ กลุม่ ตัวอย่างก่อนเดินจงกรมและหลังนัง่ เป็นระยะเวลาติดต่อกันอย่างละ
60 นาที พบว่า มีค่า SBP เฉลี่ยลดลงอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติจาก 131.55 เป็น 125.40 มม. ปรอท
(P value เท่ากับ 0.039)
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(5) สมพงษ์ ชัยโอภานนท์ (2551) ศึกษาผลการวัดระดับน�้ำตาลในเลือดของการ
ปฏิบตั สิ มาธิออกก�ำลังกายประสาทสัมผัสด้วยวิธี SKT ในผูป้ ว่ ยเบาหวานชนิดที่ 2 จ�ำนวน 50 คน
ทีศ่ นู ย์สขุ ภาพชุมชนวัดแคนอก จังหวัดนนทบุรี ลงตีพมิ พ์ในวารสารสมาคมการแพทย์แห่งประเทศไทย
J Med Assoc Thai. 91(1), 93-98
ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มทดลองหนึ่งกลุ่มเปรียบเทียบผลก่อนและหลังการทดลอง
ด�ำเนินการศึกษาทุกวันอังคารสัปดาห์ละครั้งเป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์ รวมทั้งหมด 3 ครั้ง พบว่า
ค่าระดับน�้ำตาลในเลือดหลังอาหารเช้าลดลงอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ และยังพบว่า ค่าความดัน
โลหิตลดลงอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
(6) อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา (1990) ศึกษาคลื่นสมองของนิสิตชมรมจิตวิทยา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2515 จ�ำนวน 30 คน ที่เข้าค่ายฝึกปฏิบัติสมาธิที่จิตตภาวัณ
วิทยาลัย อ�ำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ท�ำการศึกษาต่อเนื่อง 2 สัปดาห์ ท�ำการวัดคลื่นสมองใน
ขณะปฏิบัติสมาธิ ลงตีพิมพ์ในวารสารวิทยาศาสตร์การฝึกจิต. พิมพ์ครั้งที่ 2 กรุงเทพมหานคร :
อมรินพริ้นติ้งกรุ๊ฟจ�ำกัด.
ผลการศึกษาพบว่า นิสิตมีคลื่นสมองแบบแอลฟ่าเพิ่มขึ้นร้อยละ 20 หมายถึง การมี
สมาธิดีขึ้น มีความสุขเพิ่มขึ้น มีความเครียดลดลง
(7) สุนันทา กระจ่างแดน, ไพลิน นุกูลกิจ, สมพร เตรียมชัยศรี (2550) ศึกษาผล
ของการฝึกอานาปานสติแบบผ่อนคลายในผู้ป่วยความดันโลหิตสูงไม่ทราบสาเหตุ ด้วยการวิจัย
กึ่งทดลองเป็นเวลา 8 สัปดาห์ โดยฝึกวันละ 2 ครัง้ ๆ ละ 10 นาที ขึน้ ไป ในกลุม่ ตัวอย่างทีม่ คี วามดัน
โลหิตสูง จ�ำนวน 20 คน อายุ 40-70 ปี จากโรงพยาบาลราชวิถี 10 คน และจากโรงพยาบาลจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 10 คน ใช้แบบสัมภาษณ์ความเครียด Health Opinion Survey (HOS) แบบ
บันทึกอาการแสดงความรู้สึกประเมินผลก่อนและหลังการทดลอง ลงตีพิมพ์ในวารสารพยาบาล
สาธารณสุข. 11(2), 88-101
ผลการศึกษาพบว่า หลังการทดลองผู้ป่วยมีความเครียด ความดันโลหิตตัวบนและ
ตัวล่างลดลง มีคะแนนเฉลี่ยของอาการและอาการแสดงความรู้สึกและกิจวัตรประจ�ำวันดีขึ้นอย่าง
มีนยั ส�ำคัญ การศึกษานีค้ วรน�ำไปประยุกต์ใช้รว่ มกับการศึกษาของแพทย์กบั ผูป้ ว่ ยโรคความดันโลหิตสูง
และโรคไม่ติดเชื้ออื่นๆ
(8) จุฑามาศ วารีแสงทิพย์ และคณะ (2559) ศึกษาผลของการปฏิบัติอานาปานสติ
กัมมัฏฐานต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยที่ได้รับการล้างไตทางช่องท้อง และศึกษาผลการปฏิบัติอานา
ปานสติกมั มัฏฐานต่อสัญญาณชีพในผูป้ ว่ ยได้รบั การล้างไตทางช่องท้อง เป็นการวิจยั ทดลองโดยเก็บ
ข้อมูลจากผู้ป่วยที่หน่วยโรคไต โรงพยาบาลศิริราช แบ่งเป็นกลุ่มควบคุม 20 คน และกลุ่มทดลอง
20 คน ผู้ป่วยที่เป็นกลุ่มทดลองให้กลับไปปฏิบัติอานาปานสติกัมมัฏฐานเองที่บ้านวันละครั้ง โดยมี
แผ่นดีวีดีและเอกสารแนะน�ำ  ประเมินคุณภาพชีวิตก่อนและหลังการทดลอง 3 เดือน ด้วย SF-36
และบันทึกสัญญาณชีพ ลงตีพิมพ์ในวารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์, 12(3), 2559, 128-143.
ผลการวิจัยพบว่า คุณภาพชีวิตและอัตราการหายใจของกลุ่มควบคุมก่อนและหลัง
การวิจัยไม่มีความแตกต่างกัน แต่กลุ่มทดลองมีคุณภาพชีวิตและอัตราการหายใจก่อน
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และหลังการวิจัยดีขึ้นอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ จึงสรุปได้ว่า การปฏิบัติอานาปานสติกัมมัฏฐาน
เป็นการปฏิบัติที่เหมาะสมและมีผลดีต่อคุณภาพชีวิตและสัญญาณชีพของผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะ
สุดท้ายทีไ่ ด้รบั การบ�ำบัดทดแทนไตแบบการล้างไตผ่านทางช่องท้อง องค์ความรูใ้ หม่นเี้ ป็นการยืนยัน
ผลการปฏิบตั อิ านาปานสติกมั มัฏฐานนี้ นอกจากเป็นผลดีตอ่ ผูป้ ว่ ยไตวายเรือ้ รังระยะสุดท้ายทีไ่ ด้รบั
การรักษาด้วยวิธีการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมดังในงานวิจัยในอดีต แต่ก็ยังมีผลดีต่อผู้ป่วยที่
รักษาด้วยวิธีการล้างไตทางช่องท้องที่บ้านด้วย
(9) ศิรวิทย์ บัณฑรวรรณ และคณะ (2557) ศึกษาบทบาทของธรรมปฏิบัติต่อ
การท�ำงานของระบบประสาทซิมพาเทติกและคุณภาพชีวิตในผู้ป่วยโรคไตอักเสบลูปัส (Lupus
Nephritis) ทีพ่ บได้บอ่ ยในประชากรไทยช่วงวัยรุน่ และวัยผูใ้ หญ่จากภาวะระบบประสาทซิมพาเทติก
ท�ำงานมากเกินไป (Sympathetic Hyperactivity) พบได้บ่อยในผู้ป่วยเอสแอลอี เป็นการศึกษาแบบ
เก็บข้อมูลติดตาม (Prospective Study) ในผูป้ ว่ ยโรคไตอักเสบลูปสั จ�ำนวน 30 ราย เป็นเวลา 6 เดือน
โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มธรรมปฏิบัติ (การปฏิบัติสมาธิ) และกลุ่มควบคุม โดยกลุ่มธรรมปฏิบัติ
จะได้รับการสอนวิธีการและรายละเอียดในการปฏิบัติธรรม โดยผู้เชี่ยวชาญทางพระพุทธศาสนา
ครั้งละ 60 นาที เป็นประจ�ำทุกเดือนและแนะน�ำให้ไปปฏิบัติต่อเองที่บ้านทุกวันติดต่อกันเป็นเวลา
24 สัปดาห์ ประเมินการท�ำงานของระบบประสาทซิมพาเทติก โดยการตรวจเลือดวัดระดับ
Normetanephrine และการตรวจความผันแปรของชีพจร (Heat Rate Variability) ทั้งยังประเมิน
คุณภาพชีวิตด้วย SF-36 ก่อนและหลังเข้ารวมการศึกษา ลงตีพิมพ์ผลการวิจัยใน Journal of the
Medical Association of Thailand, Vol.97 Suppl. 3, S101-107.
ผลการศึกษาพบว่า มีผู้เข้าร่วมการศึกษากลุ่มละ 15 ราย หลังจากปฏิบัติธรรมเป็น
ระยะเวลา 6 เดือน พบว่าระดับ Normetanephrine ลดลง แต่ไม่มีนัยส�ำคัญทางสถิติ (p=0.28)
เช่นเดียวกับในกลุ่มควบคุม (p=0.11) การตรวจความผันแปรของชีพจร (Heart Rate Variability)
ซึ่งท�ำการตรวจเฉพาะกรณีธรรมปฏิบัติ พบว่า ดีขึ้นทั้งค่าตัวแปรด้านระยะเวลา (time domain)
และค่าตัวแปรด้านความถี่ (Frequency Domain) ส่วนผลการประเมินคุณภาพชีวิตพบว่า ดีขึ้นทั้ง
องค์ประกอบทางด้านกายภาพและจิตใจ (Physical and Mental Components) อย่างมีนัยส�ำคัญ
ทางสถิติ โดยในกลุ่มธรรมปฏิบัติมีคะแนนด้านกายภาพเพิ่มขึ้นจาก 21.4 (5.0-50.2) เป็น 62.2
(51.8-88.4) คะแนน (p<0.01) และคะแนนด้านจิตใจเพิ่มขึ้นจาก 16.9 (4.4-46.0) เป็น 72.4
(45.1-81.6) คะแนน (p<0.01) อย่างไรก็ตามพบว่า คะแนนทั้งด้านกายภาพและจิตใจก็เพิ่มขึ้นใน
กลุ่มควบคุมเช่นกัน โดยด้านกายภาพเพิ่มจาก 19.4 (10.4-49.2) เป็น 55.4 (36.4-83.4) คะแนน
(p<0.01) และด้านจิตใจเพิ่มจาก 13.9 (7.7-44.2) เป็น 45.0 (29.8-77.6) คะแนน (p<0.01) ตาม
ล�ำดับ โดยคะแนนคุณภาพชีวิตในกลุ่มธรรมปฏิบัติเพิ่มขึ้นมากกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส�ำคัญทาง
สถิติ สรุปได้วา่ ในผูป้ ว่ ยโรคไตอักเสบลูปสั ทีม่ ภี าวะไตวายเรือ้ รัง พบว่า ธรรมปฏิบตั ทิ ำ� ให้คณ
ุ ภาพชีวติ
ดีขึ้นกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส�ำคัญ ความผันแปรของชีพจร (Heart Rate Variability) ดีขึ้นใน
กลุ่มธรรมปฏิบัติ ส่วนระดับ Normetanephrine ในเลือดมีแนวโน้มลดลงทั้งสองกลุ่ม การศึกษานี้
สนับสนุนบทบาทของธรรมปฏิบตั เิ พือ่ เป็นการรักษาร่วมส�ำหรับผูป้ ว่ ยโรคไตอักเสบลูปสั ทีม่ ภี าวะไตวาย
เรื้อรัง
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(10) รพีพร ฤาเดช, นงพิมล นิมิตร อานันท์, & ศศิธร รุจนเวช. (2561) ได้ศึกษาผล
ของโปรแกรมสมาธิบ�ำบัดตามวิถีพุทธต่อความสุขในชีวิตผู้สูงอายุที่ป่วยด้วยโรคความดันโลหิตสูง
ในชุมชนแห่งหนึ่งของจังหวัดเพชรบุรี กลุ่มตัวอย่างจ�ำนวน 52 คน โดยแบ่งเป็นกลุ่มทดลอง และ
กลุ่มเปรียบเทียบ กลุ่มละ 26 คน กลุ่มทดลองได้รับโปรแกรมสมาธิบ�ำบัดตามวิถีพุทธ 8 สัปดาห์
ที่ประยุกต์แนวคิดการดูแลมนุษย์ ของวัตสัน และการดูแลโรคเรื้อรัง “เชิงพุทธบูรณาการ” ประกอบ
ด้วย 1) การช่วยเหลืออย่างไว้วางใจ 2) การส่งเสริมสัมพันธภาพระหว่างบุคคล 3) การสนับสนุน
สภาพแวดล้อมที่บ้าน และ 4) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามข้อมูล
ส่วนบุคคล แบบสอบถามพฤติกรรมการดูแลตนเองและแบบสอบถามการรับรู้ความสุขในชีวิต
ลงตีพิมพ์ใน Journal of The Royal Thai Army Nurses, 19,289-298
ผลการวิจยั พบว่ากลุม่ ทดลองมีคา่ คะแนนเฉลีย่ พฤติกรรมการดูแลตนเอง และการรับรู้
ความสุขในชีวติ สูงกว่าก่อนการทดลอง และสูงกว่ากลุม่ เปรียบเทียบ ในขณะทีก่ ลุม่ ทดลองมีคา่ เฉลีย่
ระดับความดันโลหิตต�่ำกว่าก่อนการทดลองและต�่ำกว่ากลุ่มเปรียบเทียบ ดังนั้นสรุปได้ว่า โปรแกรม
สมาธิบำ� บัดตามวิถพี ทุ ธมีประสิทธิผลท�ำให้ผสู้ งู อายุทป่ี ว่ ยด้วยโรคความดันโลหิตสูง มีความสุขในชีวติ
มากขึ้น ดังนั้น พยาบาลเวชปฏิบัติชุมชนและบุคลากรทางสุขภาพควรน�ำโปรแกรมฯ นี้ไปใช้ในการ
จัดบริการปฐมภูมิให้กับผู้สูงอายุที่ป่วยด้วยโรคความดันโลหิตสูง เพื่อส่งเสริมความสุขในชีวิตและ
ภาวะสุขภาพที่ดี
(11) วีรกร พงษ์วนั , & ศรีสภุ า ด้วงลา (2559) ได้ศกึ ษาผลการฟังบทสวดมนท�ำสมาธิ
ต่อการผ่อนคลายผ่านการศึกษา การเปลีย่ นแปลงกิจกรรมทางประสาทด้วยการตรวจคลืน่ ไฟฟ้าสมอง  
EEG ในกลุม่ ตัวอย่างนิสติ ระดับปริญญาตรีทมี่ สี ขุ ภาพดี จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ�ำนวน 10 คน
ทีไ่ ด้ตรวจคลืน่ ไฟฟ้าสมองในการวัดกิจกรรมทางประสาท ลงตีพมิ พ์ในวาระสาร โครงงานทางจิตวิทยา
หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัย, กรุงเทพ.
ผลการวิจยั พบว่า ขณะทีฟ่ งั การฟังบทสวดมนต์ทำ� สมาธิและมีความเปลีย่ นแปลงของ
คลื่นอัลฟ่าเพิ่มขึ้น
(12) Imoun, Mitsungnern, & Techaatik, (2015). ได้ท�ำการ ศึกษาในผู้ป่วยโรค
ความดันโลหิตสูงวิกฤต ที่มารับการรักษาในคลินิกความดันโลหิตสูงวิกฤต โรงพยาบาลศรีนครินทร์
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทีเ่ ป็นผูป้ ว่ ยทีเ่ คยมีภาวะความดันโลหิตสูงวิกฤต รับประทาน
ยาสมํ่าเสมอ 3 เดือน ไม่มีการปรับยา อายุ 40-80 ปี โดยศึกษากับกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม ไม่อิสระ
ต่อกัน 30 คน เครือ่ งมือ คือ หนังสือสวดมนต์ ซีดเี สียงสวดมนต์เป็นท�ำนอง สมุดบันทึกความดันโลหิต
เครื่องวัดความดันโลหิต ให้สวดมนต์ก่อนนอนพร้อมเปิดซีดีเสียงสวดมนต์นาน 1 เดือน บันทึกการ
สวดมนต์และความดันโลหิตในสมุดบันทึก ลงตีพิมพ์ในวาระสาร Journal of nursing and Health
Care, 33(2), 45-53.
ผลการวิจยั พบว่า ความดันโลหิตก่อนและหลังการสวดมนต์และแนวโน้มความดันโลหิต
ลดลง
(13) สมพร กันทรดุษฎี-เตรียมชัยศรี ได้เขียนในหนังสือการปฏิบตั สิ มาธิเพือ่ การเยียวยา
สุขภาพ. กรุงเทพฯ: 2556 กล่าวว่า การปฏิบัติสมาธิในทางวิทยาศาสตร์ เป็นการประยุกต์
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รูปแบบการปฏิบตั สิ มาธิจากทุกศาสนา มาใช้เป็นแนวทางให้บคุ คลสามารถปฏิบตั สิ มาธิเพือ่ การสร้างเสริม
สุขภาพได้ร่วมกัน จากการวิจัยในอดีตจนถึงปัจจุบันพบว่า การปฏิบัติสมาธิหลากหลายรูปแบบมีผล
ต่อการท�ำงานของร่างกายทุกระบบ ดังต่อไปนี้
(1) ผลการปฏิบัติสมาธิต่อการท�ำงานของระบบหัวใจและหลอดเลือด
1.1 การปฏิบตั สิ มาธิทำ� ให้การท�ำงานของระบบประสาทอันโนมัติ (parasympathetic
system) ลดลง มีผลท�ำให้ความดันโลหิตลดลงในผู้ป่วยความดันโลหิตสูงในเวลาที่ปฏิบัติ 4 สัปดาห์
วันละ 2 ครั้ง
1.2 ลดการกระตุน้ การท�ำงานของร่างกาย ได้แก่ ลดอัตราการเต้นของหัวใจ ท�ำให้
ความดันโลหิตลดลง
1.3 การปฏิบัติสมาธิในระยะเวลา 2 สัปดาห์ ช่วยลดความเสี่ยงโรคหลอดเลือด
หัวใจ ท�ำให้ความดันลดลงและในระยะเวลา 2-8 เดือน ช่วยให้ระดับโคเลสเตอรอลและการอยาก
สูบบุหรี่ลดลง
(2) ผลของการปฏิบตั สิ มาธิตอ่ การเปลีย่ นแปลงของฮอร์โมนและสารเคมี การปฏิบตั ิ
ท�ำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของระดับฮอร์โมนและสารเคมีในร่างกายของคนปกติได้ เช่น
2.1 การปฏิบัติสมาธิ 40 นาที ระดับฮอร์โมนเครียด (คอร์ติซอล) หลั่งจากต่อม
หมวกไต ลดลง ท�ำให้คลายเครียดและสารเคมีต่างๆ ในร่างกาย เช่น น�้ำตาลในเลือดและอินซูลิน
มีการเปลี่ยนแปลง (ช่วยในการควบคุมในผู้ป่วยเบาหวาน)
2.2 การปฏิบตั สิ มาธิทำ� ให้ภมู ติ า้ นทานในร่างกายเพิม่ ขึน้ และฮอร์โมนเมลาโทนิน
ที่ผลิตจากต่อมไพเนียลในสมอง ที่ควบคุมการหลับ การตื่น ท�ำให้มีผลต่อการป้องกันและรักษาโรค
(3) ผลของการปฏิบัติสมาธิต่อการเปลี่ยนแปลงด้านจิตใจ    
             
การปฏิบัติสมาธิท�ำให้ความเครียดลดลงและการท�ำงานของหัวใจและจิตใจดีขึ้น
ท�ำให้การสร้างภูมิคุ้มกันดีขึ้น การปฏิบัติสมาธิ เป็นวิธีหนึ่งในการรักษาความวิตกกังวลเพื่อให้ก�ำกับ
ควบคุมตนเองได้และเพื่อส่งเสริมสุขภาพกาย สุขภาพจิตและช่วยในการฟื้นฟูสุขภาพของผู้ป่วยโรค
หัวใจ ลดความเครียด ท�ำให้พฤติกรรมดีขนึ้ โดยเฉพาะการปฏิบตั สิ มาธิทมี่ กี ารออกก�ำลังกายร่วม ด้วย
เช่น โยคะ
(4) ผลการปฏิบัติสมาธิต่อสภาพร่างกายและสุขภาพของคนปกติ
การปฏิบัติสมาธิและวิธีการผ่อนคลายหลายรูปแบบได้มีการน�ำมาใช้อย่างแพร่หลาย
ในการลดความเครียดและโรคทีเ่ กีย่ วข้องกับความเครียด เนือ่ งจากเป็นวิธที งี่ า่ ยในการน�ำมาประยุกต์
ใช้และวิธีการถ่ายทอดไม่ยุ่งยากซับซ้อน การปฏิบัติสมาธิโดยการสวดมนต์และการคิดในทางบวก
เป็นวิธีที่ได้รับการยอมรับเพื่อดูแลสุขภาพจิต วิญญาณของผู้ป่วยและครอบครัว
การปฏิบัติสมาธิท�ำให้บุคคลที่ปฏิบัติเป็นผู้มีสติตื่นอยู่เสมอ รู้ตัวตลอดเวลา รู้สึกใน
ภาวะจิตว่าง สามารถเผชิญปัญหาในชีวิตประจ�ำวันได้ รู้จักควบคุมอารมณ์ได้ดี
ส�ำหรับผู้สูงอายุที่ต้องเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงและการสูญเสียหลายอย่าง เช่น
ร่างกายเคลือ่ นไหวได้ชา้ ลง โดดเดีย่ ว สิน้ หวัง ไร้ทพี่ งึ่ ซึมเศร้า ปัญหาเหล่านีพ้ บได้ในผูส้ งู อายุทวั่ โลก
การจะช่วยผู้สูงอายุสามารถเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ได้โดยต้องให้มีการ
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เปลี่ยนภาพพจน์ เผชิญกับการเจ็บป่วยได้ การปฏิบัติสมาธิจะช่วยให้ผู้สูงอายุมีพลังในตนเอง รู้จัก
ตนเอง มีความมั่นใจ เข้าใจผู้สูงอายุด้วยกัน มีความผาสุกตามอัตภาพของผู้สูงอายุ
ประโยชน์ของการการปฏิบตั สิ มาธิ มีมากมาย การปฏิบตั สิ มาธิจงึ มีสว่ นในการพัฒนา
บุคคลที่อยู่ในสังคมทั้งกายและจิต จิตวิญญาณ ท�ำให้บุคคลมีความผาสุก ไม่ว่าจะอยู่ในสภาวะใด
สามารถก�ำกับจิตใจของตนเองได้ จึงนับได้ว่าบุคคลที่ปฏิบัติสมาธิเป็นผู้มีการเตรียมพร้อมเฝ้าระวัง
ปรับปรุงและสามารถปรับเปลี่ยนวิถีของตนเองได้ดีขึ้น สมาธิจึงเป็นกลยุทธ์ที่มีคุณค่า ราคาต�่ำ 
ใช้ได้หลาย ๆ สถานการณ์ในภาวะปัจจุบัน เพื่อการส่งเสริมสุขภาพจิตวิญญาณและสังคมของบุคคล
โดยแท้จริง
(14) สาโรจน์ ประพรมมา (2561) ผลของโปรแกรมวิถธี รรม วิถไี ทย ในการปรับเปลีย่ น
พฤติกรรมสุขภาพของประชาชนกลุม่ เสีย่ งโรคเรือ้ รังในพืน้ ทีบ่ ริการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต�ำบลแห่งหนึ่ง อ�ำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ เป็นการวิจัยแบบผสมผสานเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพ โดยใช้โปรแกรมวิถไี ทย วิถพี ทุ ธ ในการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมสุขภาพของประชาชนกลุม่ เสีย่ ง
โรคเรื้อรัง คือ โรคเบาหวาน และโรคความดันโลหิตสูง ที่มีอายุ 35 ปีขึ้นไป จ�ำนวน 50 ราย ในพื้นที่
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบลลาดชุมพล อ�ำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ โดยฝึกอบรมกลุ่ม
ตัวอย่างเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 3 วัน มอบให้กลุ่มตัวอย่างบันทึกการปฏิบัติตามแบบ
บันทึกสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข เป็นเวลา 15 สัปดาห์ ต่อเนื่องกัน กิจกรรมประกอบด้วย
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกิน การออกก�ำลังกาย การฝึกจิต โดยการสวดมนต์และนั่งสมาธิการ
ปรับเปลีย่ นพฤติกรรมประจ�ำวัน โดยใช้นาฬิกาชีวติ และการลดปัจจัยเสีย่ งทางสุขภาพและเศรษฐกิจ
พิมพ์ในวรสารสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา ปีที่ 35 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2563
ผลการวิจัย พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ติดตามได้หลังสิ้นสุดการวิจัย จ�ำนวน 15 คน ใน
ภาพรวม มีน�้ำหนักตัวเฉลี่ยลดลงเล็กน้อย (Weigh first = 67.15 kg; 95% CI: 66.79, 67.50, weight
last = 66.35 kg; 95% CI: 65.97, 66.72) เส้นรอบเอว และระดับน�้ำตาลในเลือดไม่เปลี่ยนแปลง
(p-value > 0.05) ส่วนพฤติกรรมสุขภาพไม่อาจประเมินได้ เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างขาดการบันทึก
ประจ�ำวัน จากการประเมินผลรายบุคคล พบว่ากลุ่มเสี่ยง 5 ราย มีน�้ำหนัก เส้นรอบเอว และระดับ
น�้ำตาลในเลือด ลดลงอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (p-value<0.001) และจากการสนทนากลุ่ม พบว่า
การปฏิบัติตัวตามแนวทางพุทธศาสนา ความใส่ใจในเรื่องสุขภาพอาหารประจ�ำท้องถิ่น และภารกิจ
ประจ�ำวัน ส่งผลต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
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บทที่
5
ผลการศึกษาวิจยั เชิงประเมินผลการสวดมนต์และการปฏิบตั สิ มาธิ
โดยเครือ่ งมือ 3ส.3อ.1น. ในประเทศไทย
ผลการศึกษาในหัวข้อนี้ เป็นการศึกษาวิจัยเชิงประเมินผล (Evaluative Research) ที่ใช้
เครื่องมือผสมผสานระหว่างการสวดมนต์และการปฏิบัติสมาธิ รวมทั้งเครื่องมืออื่นๆ ด้วย แล้วแต่
กรณี ได้แก่ เครือ่ งมือชุด 4ส.4อ.1น. ส�ำหรับกลุม่ ผูส้ งู อายุบางกลุม่ โดย 4ส. คือ ศีล สวดมนต์ สมาธิ
สนทนาธรรม 4อ. คือ อาหาร ออกก�ำลังกาย อารมณ์ อดิเรก-วิถพี ทุ ธ และ 1น. คือ นาฬิกาชีวติ -วิถพี ทุ ธ
ส่วนเครือ่ งมืออีกชุดหนึง่ ซึง่ เป็นเครือ่ งมือใช้ทวั่ ไปส�ำหรับกลุม่ อายุอนื่ ๆ ตามโครงการสุขภาพดี วิถพี ทุ ธ
ได้แก่ 3ส.3อ.1น. โดยไม่มี ศ. ศีล เนื่องจากรวมอยู่ในสนทนาธรรมแล้ว และไม่มี อ. อดิเรก เนื่องจาก
แฝงอยูใ่ นกิจวัตรประจ�ำวันอยูแ่ ล้ว คงเป็น 3ส.3อ.1น. ตามกรณีปกติทวั่ ไป ดังตัวอย่างการใช้เครือ่ งมือ
และผลการศึกษาดังนี้
1) ดาราพร คงจา, อุ ทั ย สุ ด สุ ข , ชั ย รั ต น์ เวชพาณิ ช (2559) ศึ ก ษาเชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร
โดยมีวตั ถุประสงค์ คือ 1. เพือ่ พัฒนาศักยภาพของวิทยากรจังหวัดและวิทยากรอ�ำเภอให้เป็นผูจ้ ดั การ
ดูแลผูส้ งู อายุ สามารถถ่ายทอดความรูก้ ารสร้างสุขภาพและป้องกันโรค ควบคุมโรคเรือ้ รังในผูส้ งู
อายุให้กบั ทีมผูด้ แู ลผูส้ งู อายุ วิถพี ทุ ธ 2. เพือ่ พัฒนาแนวทางการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมการพัฒนา
ศักยภาพพึ่งตนเองของผู้สูงอายุ เพื่อสร้างสุขภาพและป้องกันโรคเรื้อรัง วิถีพุทธ โดยใช้เทคนิค 4ส.
4อ.1น. กลุ่มเป้าหมายในการด�ำเนินงาน ได้แก่ ประชาชนกลุ่มเป้าหมายจังหวัดนครปฐม จ�ำนวน
135 คน จังหวัดนครนายก จ�ำนวน 135 คน รวมทั้งหมด 270 คน ระยะเวลาในการศึกษาระหว่าง
เดือนตุลาคม 2558 ถึงกันยายน 2559 ลงตีพิมพ์ในวารสารยุพรัตน์. 6(4), 19.33.
ผลการศึกษาพบว่า 1. จังหวัดนครปฐม มีจ�ำนวนผู้ได้รับการอบรมเพิ่มพูนศักยภาพตาม
เป้าหมาย ได้แก่ ผู้ดูแล ผู้สูงอายุ 10 คน แกนน�ำเครือข่าย บวรสอ. 10 คน อาสาสมัครวิถีพุทธ 10
คน แกนน�ำชมรมผู้สูงอายุ 5 คน ซึ่งผู้ผ่านการอบรมทุกคนมีความสามารถในการจัดกิจกรรมตามที่
ได้รับมอบหมาย ส่วนผู้สูงอายุเป้าหมาย จ�ำนวน 100 คน มีผลสรุปการประเมินเริ่มโครงการและ
เมือ่ สิน้ สุดโครงการ การพัฒนาแนวทางการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมการพัฒนาศักยภาพพึง่ ตนเองของ
ผู้สูงอายุเพื่อสร้างสุขภาพและป้องกันโรคเรื้อรัง วิถีพุทธ โดยใช้เทคนิค 4ส.4อ.1น. พบว่า ผู้สูงอายุ
มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมปฏิบัติกิจวัตรประจ�ำวัน 4ส.4อ.1น. เพื่อสุขภาพดี วิถีพุทธ มีพฤติกรรม
การปฏิบัติ 4ส.4อ.1น. เพิ่มมากขึ้นทุกกิจกรรม โดยเฉพาะพฤติกรรมปฏิบัติประจ�ำมากที่สุด คือ
สวดมนต์ สมาธิ แผ่เมตตา เวลา 05.00-07.00 น. เพิ่มจากร้อยละ 21 เป็นร้อยละ 32 การ
ออกก�ำลังกายเวลา 16.00-17.00 น. เพิ่มจากร้อยละ 23 เป็นร้อยละ 43 การพักผ่อน อาบน�้ำ 
สังสรรค์ในครอบครัว สังคม เวลา 17.00-18.00 น. เพิ่มจากร้อยละ 43 เป็นร้อยละ 50
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2) อุทัย สุดสุข (2560) ศึกษาการใช้เครื่องมือ 3ส.3อ.1น. เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสร้าง
สุขภาพ ป้องกันและควบคุมโรคเรื้อรังในผู้มีภาวะเสี่ยงและผู้ป่วยโรคเรื้อรัง อายุ 35 ปี ขึ้นไป ใน
หมู่บ้าน/ชุมชนและโรงพยาบาลในจังหวัด 34 จังหวัด ลงตีพิมพ์ในวารสารยุพรัตน์. 7 (1), 157-164.
ผลการศึกษาพบว่า 1) การบูรณาการปฏิบัติพุทธธรรมกับปฏิบัติตามหลักการแพทย์และ
การสาธารณสุขด้วยเครื่องมือ 3ส.3อ.1น. มีความเป็นไปได้ องค์กรภาคีเครือข่าย บวร.สอ. สามารถ
ขับเคลื่อน 3ส.3อ.1น. สู่ประชากรกลุ่มเป้าหมายได้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจและ
มีข้อเสนอให้ด�ำเนินงานโครงการสุขภาพดี วิถีพุทธ ให้กว้างขวางมากขึ้นต่อไป 2) 3ส.3อ.1น. ท�ำให้
ผูป้ ฏิบตั มิ กี ารปรับเปลีย่ นพฤติกรรมด�ำเนินชีวติ ของผูม้ ภี าวะเสีย่ งและผูป้ ว่ ยโรคเรือ้ รังได้ 3) ผูป้ ฏิบตั ิ
3ส.3อ.1น. มีดชั นีมวลกาย ระดับน�ำ้ ตาลในเลือด ระดับคอเลสเตอรอลในเลือด ระดับความดันโลหิตสูง
ลดลงในผูม้ ภี าวะเสีย่ งและผูป้ ว่ ยโรคดังกล่าว 4) ผูป้ ฏิบตั ิ 3ส.3อ.1น. มีสขุ ภาพและคุณภาพชีวติ ดีขนึ้
5) ผลของการปฏิบัติ 3ส.3อ.1น. เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเรื้อรังในประชากรกลุ่มผู้สูงอายุ
มีการประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณ 2556, 2557, 2558 และ 2559) สรุปได้ว่า ในปี 2556 มูลนิธิ
อุทัย สุดสุข ร่วมกับสมาคมคลังปัญญาอาวุโสแห่งประเทศไทย ได้ด�ำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพ
พึง่ ตนเองของผูส้ งู อายุ เพือ่ สร้างสุขภาพและป้องกันควบคุมโรคเรือ้ รัง วิถพี ทุ ธ ในจังหวัดสมุทรสาคร
และปทุมธานี จังหวัดละ 1 ต�ำบลๆ ละ 100 คน ในปลายปีงบประมาณ ได้ท�ำการประเมินผล
(เปรียบเทียบก่อนและหลังการปฏิบัติ 3ส.3อ.1น. 4 เดือน) เฉพาะตัวอย่างในจังหวัดสมุทรสาคร มี
ผลประเมินดังนี้ (1) มีการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมสุขภาพ โดยเฉพาะกิจกรรมสวดมนต์ สมาธิ แผ่เมตตา
เพิ่มขึ้นร้อยละ 55.58 การออกก�ำลังกายเพิ่มขึ้นร้อยละ 100 การพักผ่อนสังสรรค์ในครอบครัว และ
สังคมเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 76.66 (2) มีผลกระทบความดันโลหิตลดลงร้อยละ 56.25 ภาวะน�ำ้ ตาลในเลือด
ลดลงร้อยละ 33.30 ภาวะไขมันในเลือดลดลงร้อยละ 50.00 ภาวะอ้วนลดลงร้อยละ 11.76 (3) จาก
การสัมภาษณ์เชิงลึกผูส้ งู อายุปว่ ยด้วยความดันโลหิตสูงลดลง โรคเบาหวานลดลง แพทย์ลดยารักษา
ผู้ป่วยโรคมะเร็งระยะสุดท้าย สวดมนต์แล้วอาการปวดลดลง ทําสมาธิ ก่อนนอนช่วยให้หลับสบาย
(4) ผลการปฏิบัติ 3ส.3อ.1น. เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา 5 ประการ ในนักเรียนและเยาวชนมีการ
ประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณ 2554 สรุปได้ว่า ในปี 2554 ได้จัดอบรมนักเรียนชั้น ป.4-ม.3
ณ ค่ายสุขภาพดี วิถีพุทธ สํานักศึกษาและปฏิบัติธรรมพระพุทธิวงศมุนี อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 5
รุน่ ๆ ละ 100 คน รวม 497 คน อบรมรุน่ ละ 3 วัน 2 คืน ประเมินผลหลังจากอบรมประมาณ 3 เดือน
ปรากฏว่า นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจปัญหา 5 ประการ เครื่องมือ 3ส.3อ.1น. และคุณธรรม 4
ประการ รวมทัง้ ตัง้ ใจนําเครือ่ งมือไปปฏิบตั ิ ผูท้ มี่ ภี าวะอ้วนมีนำ�้ หนักลดลง แต่อย่างไรก็ตามเนือ่ งจาก
โครงการสุขภาพดี วิถีพุทธ ในกลุ่มนักเรียนและเยาวชนไม่มีงบประมาณดําเนินการพัฒนาต่อยอด
ในปีต่อๆ มา จึงยังไม่เห็นผลกระทบ
3) ลัดดา ปิยเศรษฐ์ (2016) การศึกษาการพัฒนารูปแบบการสร้างสุขภาพดี วิถีพุทธ ใน
การป้องกันและแก้ปัญหาโรคเรื้อรังในชุมชน : กรณีศึกษาหมู่บ้านคุยป่ารัง ต�ำบลวังควง อ�ำเภอ
พรานกระต่าย จังหวัดก�ำแพงเพชร การศึกษานีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาการด�ำเนินงานสร้างสุขภาพดี
วิถีพุทธ ด้วยเครื่องมือ 3ส. (สวดมนต์ สมาธิ สนทนาธรรม) 3อ. (อาหาร ออกก�ำลังกาย อารมณ์)
1น. (นาฬิกาชีวิต) และการน�ำไปปฏิบัติในชีวิตประจ�ำวันของประชาชนในชุมชนคุยป่ารัง
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ต�ำบลวังควง อ�ำเภอพรานกระต่าย จังหวัดก�ำแพงเพชร และเพือ่ พัฒนารูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพดี
วิถีพุทธ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเรื้อรังในชุมชน
วิธีการศึกษาใช้ 2 แบบ คือ การวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ ส�ำหรับการวิจัย
เชิงปริมาณใช้วิธีการส�ำรวจแบบสอบถามประชาชนที่เข้าร่วมปฏิบัติหลังผ่านการอบรมโครงการ
บ้านคุยป่ารัง สร้างสังคมสุขภาพดี วิถีธรรม วิถีไทย จ�ำนวน 65 คน คือ เป็นกลุ่มตัวอย่างในการ
ตอบแบบสอบถาม ข้อมูลที่ได้น�ำมาวิเคราะห์เป็นความถี่ ร้อยละ ส่วนการศึกษาเชิงคุณภาพใช้การ
ทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง อีกส่วนได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึก คณะกรรมการสร้าง
สุขภาพดี วิถีพุทธ ที่เป็นเครือข่าย บวร.สอ. จ�ำนวน 6 คน และสนทนากลุ่มคณะกรรมการ จ�ำนวน 7
คน ตามเครื่องมือที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ลงตีพิมพ์ในวารสารสุขศึกษา มกราคม-มิถุนายน 2559 ปีที่ 39
เล่มที่ 132
ผลการศึกษา พบว่า ประชาชน จ�ำนวน 65 คน ที่ร่วมปฏิบัติในโครงการฯ มีโรคประจ�ำตัว
24 คน หรือประมาณ 1 ใน 3 ส่วนใหญ่ป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน และโรคอ้วน ได้
น�ำเทคนิค 5ส.3อ.1น. มาปฏิบัติในการด�ำเนินชีวิตประจ�ำวัน และผลที่เกิดกับสุขภาพประชาชน คือ
ประชาชนมีสุขภาพดีขึ้น ร้อยละ 76.9 คงเดิมร้อยละ 18.5 ส่งผลให้จ�ำนวนผู้ป่วยนอกใน รพ.สต.
ลดลงร้อยละ 75 ผูป้ ว่ ยโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูงสามารถคุมอาการของโรคได้ดี จ�ำนวนเพิม่ ขึน้
2.5 เท่าตัว ไม่พบกลุม่ เสีย่ งเป็นผูป้ ว่ ยรายใหม่ ในชุมชนไม่มกี ารดืม่ สุราในงานศพ ประชาชนเลิกดืม่ สุรา
เพิ่มขึ้น 1.78 เท่าตัว ไม่มีการทะเลาะวิวาทจากปัญหาการเมาสุรา มีครอบครัวปลอดบุหรี่เพิ่มขึ้น 1.9
เท่าตัว ประชาชนเลิกบุหรี่อย่างถาวรเพิ่มขึ้น 4.6 เท่าตัว ร้านค้าในชุมชนไม่จ�ำหน่ายบุหรี่และสุราให้
กับเยาวชนอายุต�่ำกว่า 18 ปี สรุปได้ว่าโครงการสุขภาพดี วิถีพุทธ ต้องอาศัยการลงมือปฏิบัติอย่าง
ต่อเนือ่ งตัง้ แต่แกนน�ำลงไปถึงประชาชนในรูปแบบทีย่ ดื หยุน่ ตามบริบทชุมชน และวิถชี วี ติ ของประชาชน
ซึ่งส่งผลลัพธ์ทางสุขภาพทั้งในระดับบุคคล ครอบครัว และชุมชน
4) อุทัย สุดสุข และคณะ (2558) ศึกษาการพัฒนาศักยภาพพึ่งตนเองของผู้สูงอายุ เพื่อ
สร้างสุขภาพและป้องกันควบคุมโรคเรือ้ รัง วิถพี ทุ ธ จังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดปทุมธานี ลงพิมพ์
ในรายงานผลการด�ำเนินงานฉบับสมบูรณ์ของโครงการพัฒนาศักยภาพพึ่งตนเองของผู้สูงอายุของ
สมาคมคลังปัญญาอาวุโสแห่งประเทศไทยปี 2558
ผลการศึกษาพบว่า 1) วิทยากรระดับจังหวัด อ�ำเภอและต�ำบล แกนน�ำองค์กร บวรสอ.
อสม. และกรรมการชมรมผู้สูงอายุสามารถด�ำเนินงานร่วมกันตามบริบทของแต่ละคณะ แต่ละคน
และบริบทส่วนรวม 2) ผู้สูงอายุที่เข้าร่วมกิจกรรม 3ส.3อ.1น. มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเมื่อ
เปรียบเทียบก่อนและหลังร่วมกิจกรรม 4 เดือน 3) กิจกรรม 3ส.3อ.1น. ที่ปฏิบัติเป็นประจ�ำอย่าง
น้อยสัปดาห์ละ 5 วัน ขึ้นไป ในจังหวัดสมุทรสาคร ได้แก่ (1) ออกก�ำลังกายเพิ่มขึ้นร้อยละ 103.34
เวลา 17.00-17.30 น. (2) พักผ่อน สวดมนต์ สมาธิ ฟังหรืออ่านธรรมะเพิ่มขึ้นร้อยละ 76.66 เวลา
19.00-22.00 น. (3) สวดมนต์ ออกก�ำลังกายเพิ่มขึ้นร้อยละ 66.68 เวลา 05.00-07.00 น.
5) มูลนิธิอุทัย สุดสุข และกองการแพทย์ทางเลือก กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือก (2560) รายงานผลการด�ำเนินงานฉบับสมบูรณ์โครงการสุขภาพดี วิถีธรรม วิถีไทย
ในการป้องกันและรักษาโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง จังหวัดกาญจนบุรี
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มีวตั ถุประสงค์เพือ่ อบรมวิทยากรจังหวัด อ�ำเภอ และต�ำบล (ภาคีเครือข่าย บวรสอ.) จ�ำนวน 40 คน
ให้สามารถถ่ายทอดความรูแ้ ละความดันโลหิตสูงจ�ำนวน 40 คน จากอ�ำเภอไทรโยคและอ�ำเภอท่ามะกา
จังหวัดกาญจนบุรี โดยจัดอบรมกลุ่มละ 1 รุ่น เป็นเวลารุ่นละ 3 วัน 2 คืน ณ ค่ายสุขภาพดี วิถีพุทธ
ส�ำนักศึกษาและปฏิบัติธรรมพระพุทธิวงศมุนี (สาขาวัดจักรวรรดิราชาวาส) ต�ำบลวังกระแจะ
อ�ำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ท�ำการประเมินผลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพด้วยวิธีการตาม
รูปแบบซิพพ์ (CIPP Model) ก่อนและหลังร่วมกิจกรรมค่ายเป็นเวลา 3 เดือน ลงพิมพ์ผลการประเมิน
ในรายงานผลการด�ำเนินงานฉบับสมบูรณ์โครงการสุขภาพดี วิถีธรรม วิถีไทยฯ ในการป้องกันและ
รักษาโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง จังหวัดกาญจนบุรี โดยมูลนิธอิ ทุ ยั สุดสุข และกองการแพทย์
ทางเลือก กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ตุลาคม 2560
ผลการประเมินภาวะสุขภาพของผู้มีภาวะเสี่ยงผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง
ที่ร่วมกิจกรรมค่ายฯ ก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการ 3 เดือน จ�ำนวน 34 คน พบว่า น�้ำหนักและ
ดัชนีมวลกายลดลงร้อยละ 74.07 รอบเอวลดลงร้อยละ 48.14 ระดับน�ำ้ ตาลในเลือดลดลงร้อยละ
66.66 และความดันโลหิตลดลงร้อยละ 77.77
6) มูลนิธิอุทัย สุดสุข และกองการแพทย์ทางเลือก กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือก (2561) ด�ำเนินงานโครงการต�ำบลต้นแบบสุขภาพดี วิถีธรรม วิถีไทย ในการสร้างเสริม
สุขภาพ ป้องกันและควบคุมโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง จังหวัดปทุมธานีปี 2561 มีวตั ถุประสงค์
และเป้าหมายเพื่ออบรมวิทยากรแกนน�ำสุขภาพดี วิถีธรรม วิถีไทย ระดับจังหวัด อ�ำเภอ และต�ำบล
(ภาคีเครือข่าย บวรสอ.) และ อสม. จ�ำนวน 40 คน ให้สามารถถ่ายทอดความรู้และฝึกปฏิบัติ
3ส.3อ.1น. ให้กับผู้มีภาวะเสี่ยงและผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงจ�ำนวน 10 คน
จากต�ำบลคูบางหลวง อ�ำเภอลาดหลุมแก้ว และต�ำบลบ้านกลาง อ�ำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี
อ�ำเภอละ 20 คน และสนับสนุนให้ขยายผลการด�ำเนินงานสุขภาพดี วิถีธรรม วิถีไทย เป็นต�ำบล
ต้นแบบและศูนย์การเรียนรู้ รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีสุขภาพดีสามารถพึ่งตนเองได้
โดยด�ำเนินการอบรมเป็น 2 รุ่นๆ ละ 40 คน เป็นเวลารุ่นละ 3 วัน 2 คืน ณ ค่ายสุขภาพดี วิถีพุทธ
ส�ำนักศึกษาและปฏิบัติธรรมพระพุทธิวงศมุนี (สาขา วัดจักรวรรดิราชาวาส) ต�ำบลวังกระแจะ
อ�ำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ท�ำการประเมินผลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพด้วย วิธีการตาม
รูปแบบซิพพ์ก่อนและหลังการร่วมกิจกรรมค่ายฯ เป็นเวลา 3 เดือน ลงพิมพ์ผลการประเมินใน
รายงานผลการด�ำเนินงานฉบับสมบูรณ์โครงการต�ำบลต้นแบบสุขภาพดี วิถีธรรม วิถีไทย ในการ
สร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันและควบคุมโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงจังหวัดปทุมธานี โดย
มูลนิธิอุทัย สุดสุขและกองการแพทย์ทางเลือก กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
ตุลาคม 2561
ผลการประเมินภาวะสุขภาพของกลุ่มเป้าหมายต�ำบลคูบางหลวง อ�ำเภอลาดหลุมแก้ว
ก่อนและหลังการปฏิบัติ 3ส.3อ.1น. 3 เดือน เพิ่มร้อยละ 48.33 เป็นผู้ป่วย และร้อยละ 41.67 ยังไม่
เป็นโรค และมีรายละเอียดดังนี้
1) ภาวะน�ำ้ หนักก่อนการอบรม กลุม่ เป้าหมายส่วนใหญ่อยูใ่ นสภาวะอ้วนระดับ 1 ร้อยละ
50 รองลงมาคือ ต�่ำกว่าเกณฑ์ ร้อยละ 29.17 อ้วนระดับ 2 ร้อยละ 16.66
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โดยกลุ่มเป้าหมายมีน�้ำหนักปกติเพียงร้อยละ 4.17 เท่านั้น ภายหลังการร่วมโครงการ พบว่า ส่วน
ใหญ่ยังมีภาวะอ้วนระดับ 1 ถึงร้อยละ 50 รองลงมา คือ ต�่ำกว่าเกณฑ์ ร้อยละ 29.17 อ้วนระดับ 2
ร้อยละ 16.66 และน้อยที่สุดคือ ปกติ ร้อยละ 50 รองลงมาคือ ต�่ำกว่าเกณฑ์ร้อยละ 29.17 อ้วน
ระดับ 2 ร้อยละ 16.66 และน้อยที่สุดคือ ปกติร้อยละ 4.17 ตามล�ำดับ ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบภาวะ
น�้ำหนักก่อนและหลังการร่วมโครงการ ปรากฏว่าภาวะน�้ำหนักไม่มีการเปลี่ยนแปลง
2) ภาวะน�้ำตาลในเลือด ก่อนการอบรม กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่มีภาวะน�้ำตาลในเลือด
ระดับปกติ ร้อยละ 54.17 รองลงมาคือ มีภาวะน�้ำตาลในเลือดอยู่ในระดับป่วย ร้อยละ 37.50 และ
น้อยที่สุดคือ มีภาวะเสี่ยง ร้อยละ 8.33 ภายหลังการร่วมโครงการ พบว่า ส่วนใหญ่มีภาวะน�้ำตาล
ในเลือดอยู่ในระดับปกติถึง ร้อยละ 58.33 รองลงมาคือ มีภาวะน�้ำตาลในเลือดอยู่ในระดับป่วย
ร้อยละ 37.50 และน้อยที่สุดคือ มีภาวะเสี่ยง ร้อยละ 4.17 ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบภาวะน�้ำตาลในเลือด
ก่อนและหลังการร่วมโครงการปรากฏว่า กลุ่มเป้าหมายมีภาวะน�้ำตาลในเลือดอยู่ในระดับปกติ
ในอัตราทีเ่ พิม่ ขึน้ คิดเป็นร้อยละ 4.17 ส่วนกลุม่ เป้าหมายทีม่ ภี าวะเสีย่ งในอัตราทีล่ ดลงคิดเป็นร้อยละ
4.17 เช่นกัน
3) ภาวะความดันโลหิต ก่อนการอบรม กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่มีความดันโลหิตสูงใน
ระดับป่วยถึง ร้อยละ 54.17 รองลงมาคือ อยู่ในระดับปกติ ร้อยละ 33.33 และน้อยที่สุดคือ
มีภาวะเสี่ยง ร้อยละ 12.50 ภายหลังการร่วมโครงการ พบว่า ส่วนใหญ่ยังมีความดันโลหิตสูงอยู่ใน
ระดับป่วย ร้อยละ 54.17 รองลงมาคือ อยูใ่ นระดับปกติ ร้อยละ 29.17 และน้อยทีส่ ดุ คือ มีภาวะเสีย่ ง
ร้อยละ 16.66 เมื่อเปรียบเทียบระดับความดันโลหิตสูงก่อนและหลังการร่วมโครงการ ปรากฏว่า
กลุ่มเป้าหมายมีโรคความดันโลหิตสูงอยู่ในภาวะเสี่ยง ในอัตราเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 4.17 และมี
ภาวะปกติในอัตราลดลง คิดเป็นร้อยละ 4.17

36

ประมวลผลประสิทธิผลของการสวดมนต์ การปฏิบัติสมาธิและเครื่องมือ 3ส.3อ.1น.

บทที่
6
ผนวก : คุณลักษณะของเครือ่ งมือ 3ส.3อ.1น. เพือ่ สุขภาพวิถพี ทุ ธ
เครื่องมือปฏิบัติเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพดี วิถีพุทธ ได้แก่
- 3ส. (สวดมนต์ สมาธิ สนทนาธรรม)
- 3อ. (อาหาร ออกก�ำลังกาย อารมณ์-วิถีพุทธ)
- 1น. (นาฬิกาชีวิต-วิถีพุทธ)
โดยมีรายละเอียดแต่ละองค์ประกอบดังนี้
ส : สวดมนต์
การสวดมนต์ มนต์ หมายถึง ค�ำพูดที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ต้องอาศัยการสวด การอ่าน หรือบริกรรม
พร�่ำบ่น จึงจะท�ำให้เกิดอนุภาพในการป้องกันเหตุต่างๆ สวดมนต์เป็นการเรียนรู้พุทธธรรม หลังจาก
สวดมนต์ไปได้ระยะเวลาหนึ่งจิตใจจะเงียบสงบลง ซึ่งเป็นจุดประสงค์ของการเจริญสมาธินั่นเอง
ช่วยปลดปล่อยความเครียดและช่วยพัฒนาการใช้ชีวิตให้เป็นปกติส่งผลให้สุขภาพดีขึ้นด้วย
การสวดมนต์ บ�ำบัด คือ การใช้หลักการและคุณสมบัติของคลื่นมาบ�ำบัดความเจ็บป่วย
เป็นคลืน่ จากสิง่ ทีม่ ชี วี ติ เปรียบเทียบกับการใช้คลืน่ จากสิง่ ไม่มชี วี ติ หลายวิธที มี่ ใี ช้เพือ่ สุขภาพในปัจจุบนั
เช่น เก้าอี้ไฟฟ้า เครื่องนวด เป็นต้น
คลื่นเสียงจากการสวดมนต์มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของอวัยวะต่างๆ ของร่างกายมนุษย์
และสิ่งแวดล้อม ดังตัวอย่างของผลการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์ดังนี้
1. การเปลี่ยนแปลงของผลึกน�้ำกับการสวดมนต์ ค�ำพูด และเสียงดนตรี
ในหนังสือ สุดยอดเดอะซีเคร็ท (The Meta Secret) ได้กล่าวถึงผลงานวิจยั ของ ดร.มาซารุ
อีโมโตะ (Dr.Masaru Emoto) ที่โด่งดังไปทั่วโลก และท�ำให้คนสนใจเรื่องคุณภาพของน�้ำมากขึ้น
เมือ่ พบว่ารูปผลึกน�ำ้ มีความสวยงามและหลากหลายตามสภาวะสิง่ แวดล้อม ภาพของผลึกน�ำ้ แสดงถึง
“ใบหน้าต่างๆ ของน�ำ้ ” และผลึกน�ำ้ พยายามทีจ่ ะท�ำตัวให้มรี ปู ร่างงดงาม” เพียงแค่พดู ค�ำว่า “ขอบคุณ
ครับ” และ “โง่” ภาพของผลึกน�้ำก็แตกต่างกันแล้ว
ความมหัศจรรย์แห่งน�ำ้ กับการสวดมนต์นี้ ยังมีอะไรบางสิง่ บางอย่างทีซ่ อ่ นไว้อกี มาก เกินที่
เราคาดคิดไว้ ดร.มาซารุ อีโมโตะ ได้ทดลองกับเสียงดนตรีทมี่ คี วามรุนแรง จนไปถึงท�ำนองคลาสสิก
รูปร่างของผลึกก็มีผลกระทบเปลี่ยนแปลงไปตามท�ำนองของเพลง จนมาถึงการทดลองกับเสียง
บทสวดมนต์ ความมหัศจรรย์ก็ได้เกิดขึ้นอีกครั้ง โดยเกิดผลผลึกน�้ำที่มีความสวยงาม งดงาม กว่า
การทดลองที่ผ่านมา
เป็นที่น่าสังเกตว่าร่างกายคนเราประกอบด้วยน�้ำถึง 70% เพราะน�้ำเป็นองค์ประกอบของ
เซลล์ทกุ เซลล์ ดังนัน้ ถึงเรา คิดดี พูดดี ท�ำดี “รับ” และ “ให้” ในสิง่ ดีๆ สิง่ เหล่านีจ้ ะเป็นผลดีกบั ตัวเรา
แน่นอน
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ตัวอย่าง การทดลองของผลึกน�้ำ รูปผลึกน�้ำก่อนและหลังสวดมนต์ การกล่าวถ้อยค�ำ และ
เสียงเพลง

รูปผลึกน�้ำจากเขื่อนฟูจิวาร่าก่อนน�ำมาท�ำน�้ำมนต์ รูปผลึกน�ำ้ จากเขือ่ นฟูจวิ าร่าหลังผ่านการสวดมนต์

รูปผลึกน�ำ้ จากการกล่าวค�ำว่า รัก หรือค�ำยกย่องชมเชย

ผลึกน�้ำจากการเปิดเพลงเนื้อหารุนแรง

ผลึกน�ำ้ จากเพลงเพราะๆ

38

ประมวลผลประสิทธิผลของการสวดมนต์ การปฏิบัติสมาธิและเครื่องมือ 3ส.3อ.1น.

ผลึกน�้ำที่ไหลผ่านค�ำว่า “ฉันจะฆ่าคุณ”

ผลึกน�ำ้ ทีไ่ หลผ่านค�ำว่า “ขอบคุณ”

จะสังเกตได้ว่าลักษณะของน�้ำจะดูสวยงามเมื่อผ่านสิ่งดีๆ ลองย้อนคิดว่า ในโลกนี้มีน�้ำเป็น
ส่วนประกอบถึง 3 ใน 4 ส่วน รวมทั้งภายในร่างกายของเราด้วย หากพูดดี คิดดี อารมณ์ดีอยู่
ในสถานที่ดี ย่อมอาจท�ำให้น�้ำในร่างกายเราและตัวเราเองดีมีความสุขไปด้วย ในขณะเดียวกัน
หากเราจ้องแต่จะแค้นเคือง อาฆาต ด่าทอหรือไปหมกมุ่นกับสิ่งไม่ดี น�้ำในร่างกายและตัวเองก็
พลอยไม่ดี ไม่สวยงามไปด้วย อาจเป็นค�ำเฉลยส�ำคัญว่า ท�ำไมคนยุคสมัยนีถ้ งึ เป็นโรคร้ายอย่างเช่น
มะเร็งกลับเพิ่มมากขึ้นก็ได้
เสียงสวดมนต์กระตุ้นอวัยวะ
อาจารย์เสถียรพงษ์ วรรณปก ราชบัณฑิต อธิบายว่า เวลาเราสวดมนต์ เสียงสวดมนต์
ช่วยกระตุ้นต่อมต่างๆ ช่วยปราบเชื้อโรค บทสวดมนต์ พุทธศาสนา เสียง อักขระ แต่ละค�ำหนักเบา
ไม่เท่ากัน มีการสั่นสะเทือนมาก-น้อย ท�ำให้ต่อมในร่างกายถูกกระตุ้น ต่อมที่ฝ่อถูกกระตุ้นบ่อยๆ ก็
คงคืนสภาพโดยการเปล่งเสียงสวดมนต์ตามอักขระของบทสวดมนต์จะกระตุ้นอวัยวะต่าง ดังนี้
- โอม กระตุ้นหน้าผาก
- ฮัม กระตุ้น คอ
- ยัม กระตุ้น หัวใจ + ลิ้นปี่
- วัม กระตุ้น สะดือ
- สัม กระตุ้น ก้นกบ
ประโยชน์ของการสวดมนต์
1) เสียงสวดมนต์ด้วยสมาธิเป็นยา
สมองของเรา เมื่อได้รับการกระตุ้นด้วยคลื่นเสียงช้าๆ สม�่ำเสมอ ประมาณ 15 นาที
บริเวณก้านสมองจะหลั่งสารสื่อประสาท ชื่อ ซีโรโทนิน (Serotonin) ซึ่งมีฤทธิ์คล้ายยานอนหลับ
ช่วยการเรียนรู้ ลดความเครียด ลดอาการซึมเศร้า ลดระดับน�้ำตาลในเลือด ท�ำให้เซลล์สดชื่น
2) โดพามีน มีฤทธิ์ ลดความก้าวร้าว อาการพาร์กินสัน ช่วยขยายเส้นเลือด ท�ำให้ความดัน
โลหิตลดลง ร่างกายรู้สึกผ่อนคลาย ไม่เครียด
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3) การสวดมนต์ให้ประโยชน์ทางใจ ที่มีคุณค่ากับผู้สวด
รศ.จุฑาทิตย์ อุมะวิชุนี ภาควิชาปรัชญาและศาสนา คณะศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ กล่าวว่า การสวดมนต์มีประโยชน์ 2 ข้อ
1. ท�ำให้เกิดสมาธิ ต้องสวดเสียงดังให้หูได้ยินเสียงตัวเอง จิตต้องจดจ่อไม่ฟุ้งซ่าน
2. เข้าใจความหมายของบทสวดสั้นๆ ท�ำให้เกิดความศรัทธา
4) สวดมนต์บ�ำบัดอาการป่วยของโรค ต่อไปนี้
มีการศึกษาวิจัยการสวดมนต์ เพื่อบ�ำบัดอาการป่วยให้ทุเลาลงหรือไม่เกิดโรคแทรกซ้อน
บางอาการ บางรายอาการหายได้
1. โรคหัวใจ
7. โรคไมเกรน
2. โรคความดันโลหิตสูง
8. โรคออทิสติก
3. โรคเบาหวาน
9. โรคย�้ำคิด ย�้ำท�ำ
4. โรคมะเร็ง
10. โรคอ้วน
5. โรคอัลไซเมอร์
11. นอนไม่หลับ
6. โรคซึมเศร้า
12. โรคพาร์กินสัน
ส : สมาธิ
การเจริญสมาธิ ได้แก่ การกระท�ำให้เกิดภาวะที่จิตแน่วแน่ต่อสิ่งที่ก�ำหนด คือ การที่จิต
ก�ำหนดแน่วแน่อยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ไม่ฟุ้งซ่าน โดยพิจารณาสิ่งนั้นอย่างเคร่งครัด เพื่อให้เกิดปัญญา
รูแ้ จ้งในสิง่ นัน้ และการปฏิบตั สิ มาธิจะต้องมีสติสมั ปชัญญะก�ำกับด้วยเสมอ ท�ำให้จติ ใจสงบ ใจสบาย
คลายทุกข์ หนักแน่น มั่นคง อารมณ์แจ่มใส นอนหลับสบาย ความจ�ำดี ท�ำงานมีประสิทธิภาพ
ได้มีผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการปฏิบัติ
สมาธิทงั้ ในสถาบันต่างประเทศและในประเทศไทยดังกล่าวแล้ว ในบทที่ 3 กล่าวโดยสรุปในบทนีไ้ ด้วา่
การสวดมนต์และการปฏิบตั สิ มาธิทำ� ให้เกิดการเปลีย่ นแปลงระบบจิตใจ ประสาทและสมอง
และภูมิคุ้มกัน (Psychoneuroimmunoly) ในตัวบุคคล ผู้ปฏิบัติที่ส�ำคัญต่อการสร้างสุขภาพ ป้องกัน
ควบคุมรักษาพยาบาลและฟืน้ ฟูสมรรถภาพ โดย รศ.ดร.สมพร กันทรดุษฎีเตรียมชัยศรี ได้ทำ� การวิจยั
และเขียนไว้ในหนังสือการปฏิบตั สิ มาธิเพือ่ การเยียวยาสุขภาพ จัดพิมพ์โดยส�ำนักการแพทย์ทางเลือก
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก, 2559. สรุปว่า การปฏิบัติสมาธิมีผลต่อ 3 ระบบ
ดังกล่าวดังนี้
1) การท�ำงานของระบบหัวใจและหลอดเลือด มีผลให้ความดันโลหิตลดลง ลดอัตราการ
เต้นของหัวใจ ลดความเสี่ยงโรคหัวใจ ลดไขมันในเลือด ลดการสูบบุหรี่ หลังปฏิบัติสมาธิ 1-8 เดือน
2) การเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนและสารเคมี โดยปฏิบัติสมาธิ 40 นาที ระดับฮอร์โมน
เครียด (คอร์ตซิ อล) ลดลง ท�ำให้คลายเครียดและสารเคมีในร่างกายเปลีย่ นแปลง เช่น น�ำ้ ตาลในเลือด
และอินซูลนิ ช่วยควบคุมผูป้ ว่ ยเบาหวาน และพบว่าการปฏิบตั สิ มาธิทำ� ให้ภมู ติ า้ นทานในร่างกายเพิม่ ขึน้
และฮอร์โมนเมลาโทนิน (สารสุข) ที่ควบคุมการหลับ การตื่น มีผลต่อการป้องกันและ
รักษาโรค
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3) การเปลีย่ นแปลงด้านจิตใจ โดยการปฏิบตั สิ มาธิทำ� ให้ความเครียดลดลง การท�ำงานของ
หัวใจและจิตใจดีขึ้น สร้างภูมิคุ้มกันดีขึ้น รักษาความวิตก กังวลได้
4) ผลการปฏิบตั สิ มาธิตอ่ สภาพร่างกายและสุขภาพของคนปกติ มีการน�ำมาปฏิบตั เิ พือ่ การ
ผ่อนหลายหลายรูปแบบอย่างแพร่หลาย เช่น ใช้ในการลดความเครียดและโรคที่เกี่ยวข้องกับ
ความเครียด เนื่องจากเป็นวิธีที่ง่ายในการน�ำมาประยุกต์ใช้และมีการถ่ายทอดไม่ยุ่งยากซับซ้อน
การปฏิบตั สิ มาธิโดยการสวดมนต์และการคิดในทางบวก เป็นวิธที ไี่ ด้รบั การยอมรับเพือ่ ดูแล
สุขภาพ จิตวิญญาณของผู้ป่วยและครอบครัว
กล่าวโดยสรุปได้วา่ การปฏิบตั สิ มาธิสามารถสร้างสุขและภูมคิ มุ้ กันโรค สามารถสร้างเสริมสุข
ภาพและบ�ำบัดโรคให้หายหรือทุเลาได้หลายชนิด เช่น
1) โรคเครียด
2) โรคท้องผูก
3) โรคความดันโลหิต
4) โรคหืด
5) โรคกายจิต (อ่าน กา-ยะ-จิต)
6) โรคการเต้นผิดปกติของหัวใจ
7) โรคเบาหวาน
8) ไขมันในเลือดสูง
9) เสพยาเสพติด
10) อดบุหรี่
11) ติดเกมส์
12) ติดการพนัน เป็นต้น
การเดินจงกรม
จงกรม คือ การท�ำสมาธิแบบเคลือ่ นไหว โดยการเดินไปข้างหน้าด้วยความมีสติอย่างต่อเนือ่ ง
ใช้สติระลึกรู้กับการเคลื่อนไหวของร่างกายที่ใช้เดินจงกรม เป็นการออกก�ำลังกาย อย่างหนึ่งของ
ผู้ปฏิบัติธรรม ผู้ปฏิบัติประจ�ำจะมีอานิสงส์เกิดแก่ตนตามหลักพระพุทธศาสนา ดังนี้
1. ท�ำให้ร่างกายแข็งแรง
2. ท�ำให้อาหารย่อยได้ดี
3. ท�ำให้เดินทางไกลได้ทน
4. ท�ำให้เกิดสมาธิตั้งมั่นได้ไว
5. ท�ำให้การไหลเวียนโลหิตทั่วถึง
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ส : สนทนาธรรม
การสนทนาธรรม เป็นวิธกี ารถ่ายทอดความรูแ้ ละประสบการณ์ การปฏิบตั เิ กีย่ วกับพุทธธรรม
เป็นการสื่อสารสองทางระหว่างผู้สนทนา ซึ่งอาจมีจ�ำนวนผู้สนทนา ตั้งแต่ 2 คน ขึ้นไป
การสนทนาธรรม เป็นกระบวนการหนึง่ ของการถ่ายทอดและแลกเปลีย่ นเรียนรูอ้ งค์ความรู้
และประสบการณ์ระหว่างผู้รู้หรือผู้ทรงคุณวุฒิด้านพุทธศาสนาด้วยกัน ซึ่งอาจเป็นบรรพชิตด้วยกัน
หรือบรรพชิตกับฆราวาส หรือฆราวาสกับฆราวาสด้วยกันก็ได้
วิธีการสนทนาธรรม
1. แบบไม่เป็นทางการ ขึน้ อยูก่ บั ความสนใจของพระภิกษุหรือผูท้ รงคุณวุฒวิ า่ ควรจะสนทนา
ธรรมเรื่องอะไร ที่ตรงกับความสนใจหรือปัญหาของฝ่ายญาติโยม หรือของพระภิกษุ-สามเณรที่
อาวุโสน้อยกว่า อาจสนทนาที่วัดหรือบ้าน หรือสถานที่ท�ำงานของผู้ร่วมสนทนาก็ได้ ส�ำหรับเวลาที่
ใช้กข็ นึ้ อยูก่ บั มีโอกาสมากน้อยเพียงใด เรือ่ งทีส่ นทนาอาจรวมถึงเรือ่ งสุขภาพ เรือ่ งการด�ำเนินวิถชี วี ติ
ด้วย
2. แบบเป็นทางการควรมีการวางแผนและเตรียมการให้พร้อม โดยค�ำนึงถึงขัน้ ตอนต่างๆ ดังนี้
1) ค้นหาและวิเคราะห์ขอ้ มูลความต้องการและส่วนขาด ส่วนเกินของบุคคลทีส่ นทนาด้วย
หรือของกลุ่มผู้ร่วมฟังการสนทนา
2) วิเคราะห์ วิจัย และคัดเลือกหัวข้อธรรม (ธรรมวิจยะ) ที่หยิบยกขึ้นมาสนทนา
3) จัดท�ำหลักสูตร (ถ้าจ�ำเป็น) และแผนการสนทนาธรรม อาจใช้รปู แบบของแผนการเรียน
การสอน ในการฝึกอบรมทั่วไปก็ได้
4) จัดท�ำสื่อประกอบการสนทนาที่เหมาะสม เช่น เอกสารแจก แผ่นพับ Power Point
ในคอมพิวเตอร์ เป็นต้น
5) จัดเตรียมสถานที่ และอุปกรณ์ที่จ�ำเป็น
6) นัดหมาย ผู้ร่วมสัมมนาและผู้ฟัง
7) ด�ำเนินการสนทนา
8) ติดตามประเมินผล
9) เผยแพร่สาระส�ำคัญของการสนทนาธรรม
คุณประโยชน์ที่พึงได้รับจากการสนทนาธรรม มีดังนี้
1. พระพุทธเจ้าตรัสว่า ผู้สอนและผู้เผยแพร่ธรรมและพุทธศาสนาได้บุญ ได้กุศลมาก
2. ผู้ร่วมสนทนามีความรู้และปัญญาเรื่องพุทธธรรมมากขึ้นและเป็นการกระตุ้นให้น�ำธรรม
นั้นๆ ไปปฏิบัติ
3. เกิดความคุน้ เคยเป็นกันเองมากขึน้ ระหว่างผูร้ ว่ มสนทนาธรรม ซึง่ จะน�ำไปสูก่ ารร่วมมือ
ร่วมใจกันท�ำงานเพื่อส่วนรวมของวัดและชุมชนมากขึ้น
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อ : อาหาร วิถีพุทธ
อาหาร วิถพี ทุ ธ หมายถึง การรับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ ตามหลักโภชนาการในปริมาณ
พอประมาณ กล่าวคือ รู้จักประมาณในการบริโภคตามหลักโภชเนมัตตัญญุตาและมัชฌิมาปฏิปทา
และรับประทานอาหารที่มีคุณภาพ ไม่หวาน มัน เค็มมาก โดยพิจารณาอาหารก่อนรับประทานตาม
หลักโยนิโสมนสิการ การพิจารณาโดยท่องแท้ ถึงเหตุผล ประโยชน์ และมิใช่ประโยชน์ และตามหลัก
ปัจจัยสันนิสิตศีล คือ การบริโภคปัจจัย 4 ให้เป็นไปเพื่อประโยชน์ที่แท้จริง เพื่อหล่อเลี้ยง ซ่อมแซม
ส่วนทีส่ กึ หรอให้รา่ งกายเป็นปกติสขุ พอเพียง มิใช่รบั ประทานตามความอยากหรือความอร่อยเท่านัน้
รับประทานอย่างพอประมาณเพื่อสุขภาพ
พิจารณาโภชเนมัตตัญญุตา มัชฌิมาปฏิปทา โยนิโสมนสิการ
มื้อหนักเช้า
เบามื้อเที่ยง
เลี่ยงมื้อเย็น เว้นมื้อดึก
ครบ 5 หมู่

พิจารณาสัดส่วนอาหารด้วยหลักโภชเนมัตตัญญุตา
สัดส่วน 2:1:1
ผัก = 2 ส่วน
เนื้อสัตว์ = 1 ส่วน
ข้าว = 1 ส่วน
พิจารณากินให้เป็น เน้นคุณภาพด้วยโยนิโสมนสิการ
- เพิ่มผัก
- ลดเกลือ
- เนื้อน้อย
- ด้อยมัน
- น�้ำตาลต�่ำ
นิยามโดย : นพ.สมเกียรติ แสงวัฒนาโรจน์, คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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อ : ออกก�ำลังกาย วิถีพุทธ
ออกก�ำลังกายวิถีพุทธ หมายถึง การเคลื่อนไหวร่างกายที่ควบคุมด้วยสติสัมปชัญญะ
ก�ำหนดจิตให้แน่วแน่ อยู่กับอวัยวะที่เคลื่อนไหว โดยพิจารณาสิ่งนั้นอย่างเคร่งครัด เพื่อให้เกิดที่
สมาธิและปัญญารู้แจ้งในการเคลื่อนไหวร่างกาย
วิธีออกก�ำลังกายวิถีพุทธโดยตรง ได้แก่ วิธีการที่พระพุทธองค์ทรงปฏิบัติและสอนผู้อื่น
เช่น การเดินจงกรม การบิณฑบาต การเดินธุดงค์ การบริหาร 14 (เช่น การกวาดลานวัด)
วิธีการออกก�ำลังกายวิถีพุทธประยุกต์ ได้แก่ การที่น�ำพระธรรมค�ำสอนหรือศาสนพิธี
มาประยุกต์ใช้ในการออกก�ำลังกาย เช่น
- การกราบเบญจางคประดิษฐ์หลายๆ ครั้ง
- การหายใจแบบอาณาปาณสติหลายๆ ครั้ง
- การสวดมนต์
- โยคะ
- การออกก�ำลังกายแบบอื่นๆ โดยหายใจลึกๆ
ออกก�ำลังกาย
การกราบเบญจางคประดิษฐ์
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การนั่งสมาธิ = ลมหายใจ
การก�ำหนดลมหายใจ เข้า-ออก
แลกเปลี่ยนออกซิเจน

การเดินจงกรม
การเดินจงกรม นอกจากเป็นการปฏิบัติสมาธิแบบเคลื่อนไหวดังได้กล่าวแล้วในตอนต้น ใน
หัวข้อเรื่องสมาธิ ยังเป็นการออกก�ำลังกายประเภทหนึ่ง การเดินจงกรมเหมาะสมกับทุกเพศ ทุกวัย
รวมทั้งผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ส�ำหรับผู้มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ หลังจากเดินจงกรมตามปกติแล้ว
ก็สามารถออกก�ำลังกายแบบอื่น เช่น แบบแอโรบิก ต่อได้อีก เพื่อให้ได้มาตรฐานของการออกก�ำลัง
กายที่กรมอนามัยแนะน�ำ
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การออกก�ำลังกายแบบโยคะ
รูปท่านั่ง-ท่านอน ท่าก้ม

			
เวลาในการออกก�ำลังกาย วิถีพุทธ
- การออกก�ำลังกายรูปแบบต่างๆ เช่น การเดิน การวิ่ง ยืด เหยียดกล้ามเนื้อ เดินจงกรม
และอื่นๆ เป็นเวลาครั้งละ 30 นาที สัปดาห์ละอย่างน้อย 3 ครั้ง ตามแนวทางที่กรมอนามัย
กระทรวงสาธารณสุขก�ำหนด
อารมณ์ วิถีพุทธ
อารมณ์ วิถีพุทธ หมายถึง การควบคุมและปล่อยวางจิตใจ ไม่ยึดมั่น โดยไม่มีเหตุผล การ
ยึดหลักทางสายกลาง การปล่อยวาง ตามหลักพุทธธรรม การรู้จักคลายเครียด เมื่อมีสิ่งกระทบให้
เกิดอารมณ์ โดยใช้สติสัมปชัญญะและเจริญสมาธิสม�่ำเสมอ
อารมณ์ คือ สภาวะทางจิตใจทีม่ ผี ลมาจากการตอบสนองต่อตัวกระตุน้ ทัง้ ภายใน เช่น ความ
เจ็บป่วย ความทุกข์ใจ และภายนอก เช่น ความร้อน สี แสง เสียง อารมไม่ดี แสดงออกแง่ร้าย
เครียด โกรธ เกลียด
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อารมณ์ไม่ดี แสดงออกแง่ร้าย

อารมณ์ดี แสดงออกโดยแง่ดี ดีใจ สบายใจ พอใจ

			
ความเครียด ผลกระทบต่อตนเอง
- ทางกาย ปวดศีรษะ นอนไม่หลับ หัวใจเต้นแรงเร็ว ปั่นป่วนในท้อง ปวดกระเพาะ โรค
หัวใจ
- ทางอารมณ์ หงุดหงิด วิตกกังวล ผวาง่าย เศร้า หวาดกลัว หวั่นไหว
- ทางความคิด ไม่มีสมาธิ ตัดสินใจ ล�ำบาก หลงลืมง่าย มีความคิดเชิงลบ
- ทางพฤติกรรม ดื่มจัด สูบบุหรี่จัด อยากอาหารน้อยลงหรือกินมากไป
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การจัดการอารมณ์
การนับเลขเบรกอารมณ์
รอบที่ 1 11 22 33 44 55
รอบที่ 2 11 22 33 44 55 66
รอบที่ 3 11 22 33 44 55 66 77
รอบที่ 4 11 22 33 44 55 66 77 88
รอบที่ 5 11 22 33 44 55 66 77 88 99
รอบที่ 6 11 22 33 44 55 66 77 88 99 100
วิธีการนับเพื่อเบรกอารมณ์ให้นับเป็นคู่ๆ เพื่อให้อารมณ์นิ่ง
นาฬิกาชีวิต วิถีพุทธ
นาฬิกาชีวติ วิถพี ทุ ธ เป็นเครือ่ งมือปฏิบตั ใิ นการสร้างสุขภาพ ป้องกัน และควบคุมโรคเรือ้ รัง
ด้วยการบูรณาการหลักการแพทย์การสาธารณสุข และวิถพี ทุ ธธรรมทีใ่ ช้ชวั่ โมงเวลาของนาฬิกาชีน้ ำ�
การปฏิบัติกิจวัตรประจ�ำวัน ประกอดด้วยการสวดมนต์ เจริญสมาธิ สนทนาธรรม (3ส.) รับประทาน
อาหารพอเพียง ออกก�ำลังกายสม�ำ่ เสมอ ปรับอารมณ์แจ่มใส (3อ.) และการท�ำภารกิจหน้าทีป่ ระจ�ำวัน
ของแต่ละคน เช่น การเรียน การประกอบอาชีพ เศรษฐกิจพอเพียง รับราชการ ท�ำงานเอกชน
เป็นต้น ด้วยการใช้สติสมั ปชัญญะ สมาธิ อย่างต่อเนือ่ งให้สอดคล้องสัมพันธ์กบั การท�ำงานของอวัยวะ
ส�ำคัญของร่างกาย จนเกิดวินัยและสุขนิสัยประจ�ำตนส่งผลให้มีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี
ดังนั้น นาฬิกาชีวิต วิถีพุทธ จึงมีกิจกรรมปฏิบัติประกอบด้วย 3ส. 3อ. และภาระงานตาม
ความรับผิดชอบ รวมเป็น 3ส. 3อ. 1น. ซึ่งเป็นนวัตกรรมหนึ่งในการสร้างสุขภาพ ป้องกัน ควบคุม
และรักษาโรคเรื้อรัง และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญาได้ออก
อนุสิทธิบัตรเป็นของ ดร.นายแพทย์อุทัย สุดสุข ผู้ท�ำการประดิษฐ์นาฬิกาชีวิต วิถีพุทธ
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รูปที่ 1 นาฬิกาชีวิต วิถีพุทธ อนุสิทธิบัตรของ ดร.นายแพทย์อุทัย สุดสุข

รูปที่ 1 นาฬิกาชีวิต วิถีพุทธ : แผ่นวงกลมฝึกปฏิบัติเพื่อสร้างสุขภาพ
ที่มา : กรมทรัพย์สินทางปัญญา อนุสิทธิบัตรออกให้แก่ ดร.นายแพทย์อุทัย สุดสุข
ณ วันที่ 1 เดือนมีนาคม พ.ศ.2562
(เลขที่ค�ำขอรับอนุสิทธิบัตร 1703001455)
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ก�ำหนดช่วงเวลา กิจกรรมประจ�ำวันและความสัมพันธ์กับการท�ำงานของอวัยวะส�ำคัญ
ตามนาฬิกาชีวิตวิถีพุทธ
ช่วงเวลา	
05.00 น.
05.00-07.00 น.
07.00-08.00 น.
08.00-12.00 น.  
12.00-13.00 น.
13.00-16.00 น.
16.00-17.00 น.
17.00-18.00 น.
18.00-19.00 น.

กิจวัตรประจ�ำวัน
ตืน่ นอน สูดลมหายใจเข้า-ออก 3 ครัง้
ล้างหน้า แปรงฟัน ดืม่ น�ำ 
้ 2-3 แก้ว
สวดมนต์ ปฏิบตั สิ มาธิ
แผ่เมตตา ออกก�ำลังกาย ขับถ่าย
อาบน�ำ 
้ ทานอาหารเช้า (มือ้ หนัก)
ปฏิบตั ภิ ารกิจชีวติ ประจ�ำวัน
ทานอาหารกลางวัน (มือ้ รอง)
ปฏิบตั ภิ ารกิจชีวติ ประจ�ำวัน
ออกก�ำลังกาย
พักผ่อน อาบน�ำ 
้ สังสรรค์ในครอบครัว
ทานอาหารเย็น หรืออาหารว่าง (มือ้ เบา)

สัมพันธ์กบั การท�ำงานของอวัยวะ
ปอด
ปอด หัวใจ ล�ำไส้ใหญ่

กระเพาะอาหาร ล�ำไส้เล็ก ม้าม
สมอง ม้าม
หัวใจ กระเพาะอาหาร
สมอง ล�ำไส้เล็ก
ไต กระเพาะปัสสาวะ
ไต กระเพาะปัสสาวะ
ไต (กระเพาะอาหาร
ล�ำไส้ทำ� งานเบา)
19.00-20.00 น.
สนทนาธรรม ผ่อนคลาย สบายอารมณ์     เยือ่ หุม้ หัวใจ
สังสรรค์ในครอบครัว
20.00-23.00 น.
สวดมนต์ ปฏิบตั สิ มาธิ แผ่เมตตา
เยือ่ หุม้ หัวใจ
ฟังหรืออ่าน หรือสนทนาธรรมกับผูร้ ู้
อาจมีงานมงคล หรืออวมงคลในสังคม
22.00/23.00-01.00 น. แปรงฟัน ดืม่ น�ำ 
้ 1 แก้ว ปัสสาวะ เข้านอน ถุงน�ำ้ ดี
(01.00-03.00น.)
นอนหลับสนิท
ตับ ตับอ่อน
(03.00-05.00น.)
นอนหลับดี
ปอด
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สรุ ป วงจรเวลาการปฏิ บั ติ กิ จ วั ต รประจ� ำ วั น และการท� ำ งานของอวั ย วะส� ำ คั ญ ของร่ า งกาย
ตามนาฬิกาชีวิต เพื่อสุขภาพดี วิถีพุทธ ดังต่อไปนี้
05.00 น.

เป็นเวลาตืน่ นอนของคนส่วนใหญ่ สูดลมหายใจเข้า-ออก 3 ครัง้ กระตุน้ ปอดและ
ถุงลมให้ขยายตัวแปรงฟัน ล้างหน้าเพื่อให้ฟันและใบหน้าสะอาดเสร็จแล้วดื่มน�้ำ
2-3 แก้ว
05.00-07.00 น. เป็นเวลาการท�ำงานของล�ำไส้ใหญ่ หลังจากดื่มน�้ำ  2-3 แก้ว น�้ำจะไหลไปยัง
กระเพาะอาหาร ล�ำไส้เล็ก และล�ำไส้ใหญ่ทำ� งาน ท�ำให้นำ�้ ไล่กากอาหารทีเ่ หลือจาก
การย่อยแล้วขับถ่าย ออกมาเป็นอุจจาระ ซึ่งเป็นเวลาประมาณ 1-2 ชั่วโมง
หลังจากดื่มน�้ำท�ำให้ถ่ายอุจจาระสะดวกท้องไม่ผูกเกิดเป็นนิสัย ป้องกันร่างกาย
ดูดซึมของเสีย และสารพิษต่างๆ กลับเข้าสู่ระบบเลือดไปเลี้ยงร่างกายเสมือน
กินอุจจาระจากตนเอง ช่วงเวลานีเ้ ป็นเวลาทีค่ วรท�ำวัตรเช้า สวดมนต์ เจริญสมาธิ
และแผ่เมตตาเพื่อให้จิตใจ สงบ เบิกบาน ต่อด้วยออกก�ำลังกายก็จะท�ำให้มีความ
สมดุลของร่างกายและจิต นอกจากนัน้ การออกก�ำลังกายจะช่วยให้ปอดและหัวใจ
ท�ำงานดีขึ้นด้วย โดยปอดหายใจถี่ขึ้น เอาออกซิเจนไปในกระแสโลหิตเกิดเป็น
เม็ดเลือดแดงซึง่ หัวใจจะสูบฉีด ไปเลีย้ งเซลล์สว่ นต่างๆ ของร่างกายในขณะเดียวกัน
ปอด ก็รับเอาของเสีย คือ คาร์บอนไดออกไซด์ ออกจากเซลล์และขับออกทาง
อากาศที่หายใจออก หมุนเวียนกัน เช่นนี้ตลอดไป
07.00-08.00 น. เป็นเวลาอาบน�้ำและทานข้าวเช้าซึ่งควรเป็นมื้อหนัก กระเพาะอาหารจะท�ำหน้าที่
อาหารมื้อเช้าเป็นอาหารมื้อที่ส�ำคัญเพราะกระเพาะอาหารจะย่อยได้สูงสุดใน
ช่วงเวลาเท่านัน้ ช่วงอืน่ ๆ จะท�ำได้นอ้ ยกว่า และกระเพาะอาหาร หลัง่ กรดไปย่อย
อาหารได้มากทีส่ ดุ อาหารส่วนหนึง่ ย่อยทีก่ ระเพาะอาหาร ส่วนทีเ่ หลือส่งไปย่อยต่อ
ที่ล�ำไส้และล�ำไส้เล็ก อาหารที่ย่อยแล้วทั้งจากกระเพาะอาหารและล�ำไส้เล็กก็จะ
ส่งไปทีม่ า้ มเพือ่ เปลีย่ นเป็นพลังงานนอกจากนั้นม้ามมีท�ำหน้าที่กรองเม็ดเลือดเสีย
ผลิตน�ำ้ ดีกรองแบคทีเรีย (เชือ้ โรค) ทุกชนิดสร้างเม็ดเลือดขาว ถ้าไม่ทานอาหารเช้า
ม้ามก็จะไม่มพี ลังงานส�ำรองไว้ได้ ท�ำให้หวั ใจต้องท�ำงานหนักเพือ่ สูบฉีดเลือดไปเลีย้ ง
ส่วนต่างๆ ของร่างกาย จึงท�ำให้มีโอกาสเป็นโรคกระเพาะและโรคหัวใจได้ด้วย
เพราะร่างกายไม่ได้รับสารอาหารส�ำหรับทุกอวัยวะ เพื่อใช้สร้างพลังงานรวม
ส�ำหรับร่างกายในองค์รวม
08.00-12.00 น. ปฏิบตั ภิ ารกิจชีวติ ประจ�ำวัน เป็นการท�ำงานของสมองและม้ามต่อ เป็นระยะเวลา
เดินทางไปท�ำงานหรือไปโรงเรียนหรือสถานศึกษาแล้วแต่ภารกิจของแต่ละคน
ซึ่งย่อมมีการใช้พลังงาน ช่วงเวลานี้สมองท�ำงานมีประสิทธิภาพมากโดยสมอง
ท�ำหน้าที่เป็นศูนย์กลางใหญ่ของระบบประสาทที่ท�ำหน้าที่ควบคุมและปรับสภาพ
การท�ำงานของระบบประสาท ผสมผสานและเชื่อมโยงกิจกรรมต่างๆ ในทุกส่วน
ของร่างกาย ผสมผสานกระแสความรู้สึกที่รับเข้าและส่งออกจาก
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12.00-13.00 น.

13.00-16.00 น.

16.00-17.00 น.

17.00-18.00 น.
18.00-19.00 น.
19.00-20.00 น.

อวัยวะสัมผัสต่างๆ ควบคุมและสัง่ การ การเคลือ่ นไหวพฤติกรรมการรับรู้ อารมณ์
ความจ�ำ  การเรียนรู้การเคลื่อนไหว การสร้างฮอร์โมนสารสุขและสารเคมีที่มี
ประโยชน์ต่อร่างกาย เช่น สารสื่อประสาทซีโรโทนินซึ่งจะช่วยการนอนหลับ การ
ผ่อนคลาย มีความสุข สงบ ป้องกันและรักษาอาการซึมเศร้า โรคเรือ้ รังได้หลายชนิด
เป็นต้น สมองมี 2 ซีก ซึง่ สมองซึกขวาท�ำหน้าทีห่ ลักในการคิดสร้างสรรค์ สังเคราะห์
จินตนาการ บูรณาการองค์รวมสร้างจิตใต้ส�ำนึกมีความสามารถทางศิลปะดนตรี
และควบคุมการท�ำงานของร่างกายซึกซ้าย ส่วนสมองซีกซ้ายท�ำหน้าที่หลักใน
การวิเคราะห์ การจัดระบบ การใช้เหตุผล การค�ำนวณ การใช้ภาษา มีความ
สามารถทางวิทยาศาสตร์และควบคุมการท�ำงานของร่างกายซึกขวา
เป็นเวลาหยุดพักการปฏิบัติภารกิจเพื่อพักผ่อนและรับประทานอาหารกลางวัน
อาหารมื้อหนักอีกมื้อหนึ่ง อวัยวะที่ท�ำงานในช่วงเวลานี้ ได้แก่ กระเพาะอาหาร
และหัวใจ ถ้าร่างกายไม่ได้สารอาหาร หัวใจจะท�ำงานล�ำบากพบว่าคนทีเ่ ป็นโรคหัวใจ
มักเกิดหัวใจวายก่อนเที่ยงหรือหลังจากกินอาหารเที่ยงแล้ว หัวใจท�ำหน้าที่สูบฉีด
เลือดไปเลีย้ งร่างกายส่วนต่างๆ การดูแลสุขภาพหัวใจเป็นเรือ่ งส�ำคัญ มีสว่ นเกีย่ วข้อง
กับการกินอาหารให้ถกู หลักโภชนาการเน้นผัก 2 ส่วน ข้าว 1 ส่วน และโปรตีน 1 ส่วน
การออกก�ำลังกายและพักผ่อนให้พอเพียง
เป็นช่วงเวลาปฏิบตั ภิ ารกิจประจ�ำวัน เป็นเวลาการท�ำงานของสมองและล�ำไส้เล็ก
เด่นที่สุด สมองท�ำหน้าที่เช่นเดียวกับช่วงเวลา 08.00-12.00 น. เมื่อล�ำไส้เล็กย่อย
อาหารแล้วก็สง่ ไปเลีย้ งส่วนต่างๆ ของร่างกาย สารอาหารทีเ่ หลือทีย่ อ่ ยแล้วก็เก็บไว้
ที่ม้ามอีกล�ำไส้เล็กท�ำงานโดยย่อยเปลี่ยนรูปอาหารที่ได้รับจากตอนเช้าเป็น
พลังงานทั้งหมด
เป็นช่วงเวลาหยุดพักงานตามภารกิจประจ�ำวันขณะเดียวกัน เป็นเวลาที่ของเสีย
จากการแปรรูปอาหารที่ล�ำไส้เล็กจะเกิดขึ้นและจะขับออกทางไตมาที่กระเพาะ
ปัสสาวะ ซึง่ จะท�ำงานหนักทีส่ ดุ เพือ่ ขับกรดและของเสียออกจากร่างกาย หลังจาก
ร่างกายท�ำงานจะเกิดกรดแลคติค กินอาหารจะเกิดกรดยูรคิ คร�ำ่ เคร่งกับงานทัง้ วัน
จะเกิดสารกรดแอตดรีนาลีนและสารเคมีต่างๆ
เป็นช่วงพักผ่อนจากงาน กลับบ้าน อาบน�ำ 
้ สังสรรค์ในครอบครัว ไตท�ำหน้าทีเ่ ด่น
ที่สุดในการขับถ่ายของเสียในช่วงนี้
ทานอาหารเย็นหรืออาหารว่างเป็นมื้อเบาที่สุด ยังเป็นช่วงเวลาของการท�ำงาน
ของไตเด่นอยู่ นอกจากกระเพาะอาหารและล�ำไส้ ซึ่งท�ำงานเบาๆ เท่านั้น
เป็นเวลาพักผ่อน ผ่อนคลาย สบายอารมณ์ ท�ำวัตรเย็น สวดมนต์ เจริญสมาธิ
แผ่เมตตา ฟังหรืออ่านหรือสนทนาธรรมกับผูร้ อู้ าจเป็นพระภิกษุหรือผูท้ รงคุณวุฒิ
อื่นก็ได้ ในช่วงเวลานี้อาจมีงานมงคลหรืออวมงคลในสังคม ช่วงเวลานี้เป็นเวลา
พักผ่อนของหัวใจ หลังจากตรากตร�ำงานมาทั้งวัน เต้นช้าลงเยื่อหุ้มหัวใจให้ความ
อบอุ่น โอบอุ้มอย่างเอื้ออาทรต่อหัวใจ
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20.00-23.00 น. สวดมนต์ ปฏิบัติสมาธิ แผ่เมตตา ฟังหรืออ่าน หรือสนทนาธรรมกับผู้รู้ อาจเป็น
พระภิกษุและหรือผู้ทรงคุณวุฒิอื่นก็ได้ อาจมีงานมงคล หรืออวมงคลในสังคม
ซึ่งยังเป็นเวลาท�ำงานของเยื่อหุ้มหัวใจ
22.00 หรือ
แปรงฟัน ดื่นน�้ำ  1 แก้ว ปัสสาวะแล้วเข้านอน เป็นช่วงเวลาการท�ำงานของ
23.00 น.
ถุงน�้ำดี
01.00-03.00 น. ขณะทีค่ นนอนหลับ ตับท�ำหน้าทีผ่ ลิตน�ำ้ ดีเก็บไว้ในถุงน�ำ้ ดี ส่งไปล�ำไส้เล็กช่วยย่อย
พวกไขมันให้สลายผสมกับน�ำ 
้ ตับอ่อน ผลิตน�ำ้ ย่อยอินซูลนิ ช่วยย่อยน�ำ้ ตาล ดังนัน้
ถ้าตับอ่อนพิการ สร้างอินซูลินน้อย น�้ำตาลจะเหลือในกระแสโลหิตเกิดเป็น
โรคเบาหวานขับถ่ายออกทางปัสสาวะ ซึ่งจะมีรสหวาน มดตอมปัสสาวะนั้นเป็น
อาการแสดงว่าเป็นโรคเบาหวาน ในช่วงเวลา 01.00-03.00 น. นี้เป็นช่วงเวลาที่
ตับท�ำงานหนักที่สุด ถ้าช่วงเวลานี้ คนไม่ได้หลับนอน พักผ่อนติดต่อกันนานๆ
เช่น รปภ. อาจท�ำให้ตับพิการ เกิดเป็นโรคเบาหวานตามมาก็ได้
03.00-05.00 น. ขณะที่คนก�ำลังนอนหลับเวลา 05.00 น. ส่วนใหญ่ตื่นนอน เป็นช่วงเวลาเช้าตรู่
อากาศดี ปอดท�ำงานมีประสิทธิภาพสูงยิ่งได้ออกก�ำลังกายในช่วงเวลานี้ด้วย
ก็ยิ่งจะได้รับออกซิเจน  หายใจเข้าไปในปอดได้มากขึ้นสุขภาพร่างกายก็จะดีขึ้น
หายใจออกขับคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งเป็นสารพิษ
คุณประโยชน์ของนาฬิกาชีวิต วิถีพุทธ
1. ใช้เป็นเครือ่ งมือกาํ กับตนเองให้ปฏิบตั กิ จิ วัตรประจําวัน 3ส.3อ. และภาระงานตามหน้าที่
ครบถ้วน สม�่ำเสมอ โดยใช้จิตปัญญา ควบคุมกายและสังคมให้กายและสังคมมีพลังคิดพูดทําสิ่งที่
ถูกต้อง เช่น ลดอาหารหวาน มัน เค็ม ขยันออกกําลังกาย คลายเครียด เป็นต้น
2. ทําให้สุขภาพสมบูรณ์ ทั้งกาย จิต ปัญญา และสังคม แบบเชื่อมโยงเป็นองค์รวมและ
สมดุล
3. สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อป้องกัน ควบคุม รักษาพยาบาลและฟื้นฟูสมรรถภาพ
ผู้มีภาวะเสี่ยงและผู้ป่วยโรคเรื้อรังได้ เช่น โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง หัวใจ
และหลอดเลือด มะเร็ง หลอดเลือดสมอง เป็นต้น
4. ใช้ปฏิบัติเพื่อบําบัดโรคหลายชนิดให้หายหรือทุเลาลง หรือลดอาการแทรกซ้อน ลดยา
ลดค่าใช้จ่าย ลดเวลาไปพบแพทย์ คุณภาพชีวิตดีขึ้น เช่น นอนไม่หลับ อุจจาระผูก โรคกายจิต
โรคหอบหืด โรคภูมิแพ้ โรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ โรคเรื้อรัง เป็นต้น
5. ความจําดี เฉลียวฉลาด เรียนหนังสือเก่ง มีความเฉลียวฉลาดทางอารมณ์
6. ทํางานมีประสิทธิภาพ โดยมีสมาธิ สติสัมปชัญญะ ตลอดเวลาทํางาน
7. มีวินัย สุขนิสัย และจิตส�ำนึกประจําตนดี
8. ได้บุญกุศลจากการปฏิบัติและเผยแพร่พระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า
9. อายุยืน คุณภาพชีวิตดี
10. สังคมยกย่องนับถือ เป็นแบบอย่างในการดําเนินชีวิต มีคุณธรรมจริยธรรม
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ความเป็นมาและความส�ำคัญของอนุสิทธิบัตร นาฬิกาชีวิต วิถีพุทธ
นาฬิกาชีวติ แบบดัง้ เดิม เป็นเครือ่ งมือทีม่ กี ารผลิตและใช้ปฏิบตั มิ าก่อนโดยทัว่ ไป โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ ในวงการแพทย์แผนไทย ซึง่ ประกอบด้วยรูปภาพนาฬิกาบอกชัว่ โมงเวลากลางวัน 12 ชัว่ โมง
และกลางคืน 12 ชั่วโมง ปฏิบัติกิจกรรมประจ�ำวันและอวัยวะส�ำคัญของร่างกายเท่านั้น โดยไม่มี
การน�ำค�ำว่า “วิถพี ทุ ธ” มาใช้ รวมทัง้ ไม่มกี ารบูรณาการหลักพุทธธรรมใดๆ มาใช้ในการปฏิบตั กิ จิ กรรม
ประจ�ำวันในรอบ 24 ชัว่ โมงของนาฬิกา แต่นาฬิกาชีวติ วิถพี ทุ ธได้ผสมผสานหลักพุทธธรรมในปฏิบตั ิ
กิจกรรมประจ�ำวัน ได้แก่ กิจกรรมปฏิบัติ 3 ส. (สวดมนต์ สมาธิ สนทนาธรรม) 3 อ. (อาหาร
ออกก�ำลังกาย อารมณ์-วิถพี ทุ ธ) และภาระงานตามความรับผิดชอบ ซึง่ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
มากยิ่งกว่านาฬิกาชีวิตแบบดั้งเดิม ในการสร้างเสริมสุขภาพให้สมบูรณ์ ป้องกัน รักษาสุขภาพ และ
ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่เป็นสาเหตุของการเจ็บป่วยและการตายมากขึ้นในปัจจุบันนี้ เช่น
โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง หัวใจและหลอดเลือด หลอดเลือดและสมอง
มะเร็ง เป็นต้น
ดังนัน้ เพือ่ ให้การป้องกันและแก้ปญ
ั หาโรคเรือ้ รังดังกล่าวข้างต้น ดร.นายแพทย์อทุ ยั สุดสุข  
ผูป้ ระดิษฐ์จงึ ได้คดิ ค้น พัฒนา และประดิษฐ์แผ่นวงกลมรูปหน้าปัดนาฬิกาส�ำหรับเรียนรูแ้ ละฝึกปฏิบตั ิ
เพือ่ สร้างสุขภาพ ซึง่ นับว่าเป็นการแพทย์ทางเลือกประเภทหนึง่ สามารถน�ำมาใช้ทดแทนหรือคูข่ นาน
กับการบริการการแพทย์แผนปัจจุบนั โดยได้นำ� เครือ่ งมือนีไ้ ปสูก่ ารปฏิบตั ใิ นโครงการสุขภาพดี วิถธี รรม
วิถีพุทธ ในพื้นที่ชุมชนและในโรงพยาบาลหลายแห่งตั้งแต่ปี 2553 เป็นต้นมา โดยมีการประเมินผล
ทางวิ ท ยาศาสตร์ พ บว่ า มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ลเพิ่ ม มากขึ้ น ในการสร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพ
และป้องกันควบคุมโรคเรือ้ รัง และกรมทรัพย์สนิ ทางปัญญารได้ออกอนุสทิ ธิบตั รเลขที่ 14964 ให้แก่
ดร.นายแพทย์อุทัย สุดสุข ณ วันที่ 1 มีนาคม 2562 ตามอนุสิทธิบัตรในหน้าถัดไป
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