


ค�ำน�ำ

	 ปัจจุบันโลกและประเทศไทยก�ำลังเผชิญวิกฤตควำมเสียหำยจำกภำวกำรณ์แพร่ระบำดของเชื้อไวรัส			
โคโรนำ	2019	หรือ	COVID-19	อย่ำงรุนแรงและมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเป็นเวลำนำน	ท�ำให้อัตรำกำรป่วยและ
กำรเสียชีวิตสูงข้ึนอย่ำงมำก	 โลกก�ำลังเข้ำสู่วิกฤตเศรษฐกิจ	 (Global	 Economic	 Crisis)	 ที่มำจำกวิกฤต
สุขภำพ	 (Global	 Health	 Crisis)	 วิกฤตกำรณ์ครั้งนี้ท�ำให้มนุษย์จ�ำเป็นต้องป้องกันตนเองเพื่อให้มีชีวิตรอด
ด้วยกำรปรบัเปลีย่นพฤตกิรรม	 โดยกำรน้อมน�ำหลักธรรมของศำสนำมำสร้ำงพลังจิต	 เสริมพลังกำย	 ด้วยกำร 
บูรณำกำรหลักกำรแพทย์แผนปัจจุบัน	แผนไทย	แผนพื้นบ้ำนไทย		แผนทำงเลือก	หลักศำสนธรรม	และหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง	ท�ำให้เกิดหลักกำรสุขภำพดีวิถีใหม่	วิถีธรรม	วิถีไทย	วิถีเศรษฐกิจพอเพียง	โดยมีเครื่องมือ
น�ำสูก่ำรปฏบิติั	คอื	หลกั	3ส.3อ.1น.	และภมูปัิญญำไทย	คอื	สมำธบิ�ำบดัเอสเคท	ี(SKT)	มำใช้ในกำรสร้ำงเสรมิ 
สุขภำพป้องกัน	ควบคุม	รักษำพยำบำลและฟื้นฟูสภำพผู้มีภำวะเสี่ยงและผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ	2019 
ให้สำมำรถด�ำรงชีวิตให้พ้นวิกฤติไปได้ด้วยจิตใจที่มั่นคง	หนักแน่น	แข็งแกร่ง	มีภูมิต้ำนทำน	
	 ส�ำนักบริหำรยุทธศำสตร์สุขภำพดีวิถีชีวิตไทย	(สสว.)	ได้เล็งเห็นควำมส�ำคัญในกำรสร้ำงควำมรอบรู้ให้
ประชำชนมีควำมตระหนักถึงเหตุผลและควำมส�ำคัญของกำรดูแลตนเอง	 ในชีวิตประจ�ำวัน	 จึงได้จัดท�ำ 
คู่มือประชำชนสร้ำงสุขภำพดีวิถีใหม่	วิถีธรรม	วิถีไทย	วิถีเศรษฐกิจพอเพียง	ด้วยหลัก	3ส.3อ.1น.	และ	สมำธิ
บ�ำบัดเอสเคที		เพื่อเป็นคู่มือกำรดูแลสุขภำพส�ำหรับประชำชนในกำรสร้ำงสุขภำพดีวิถีใหม่แบบพึ่งพำตนเอง		
สร้ำงควำมรูค้วำมเข้ำใจเครือ่งมอื	3ส.3อ.1น.	ในกำรปรบัเปลีย่นพฤติกรรมสขุภำพป้องกนัตนเองในชีวติประจ�ำวนั	
ภำยใต้แนวคิดสร้ำงพลังจิตเสริมพลังกำยเพิ่มพลังสร้ำงสุขภำพพึ่งตนอันเป็นหนทำงสู่สุขภำวะอย่ำงยั่งยืน
	 ขอขอบคุณ	ดร.นพ.อุทัย	สุดสุข	กรรมกำรที่ปรึกษำกำรด�ำเนินงำนนโยบำยสุขภำพดีวิถีใหม่	 วิถีธรรม	
วถิไีทย	วถิเีศรษฐกจิพอเพยีง	กระทรวงสำธำรณสขุผูร้บัอนสุทิธบิตัรคูม่อืกำรใช้นำฬิกำชวีติวถีิพทุธ	ผูร้เิร่ิมพฒันำ
นวัตกรรม	3ส.3อ.1น.	รองศำสตรำจำรย์	ดร.สมพร	กันทรดุษฎี	เตรียมชัยศรี	ผู้พัฒนำนวัตกรรมกำรปฏิบัติ
สมำธิบ�ำบัดเอสเคที	 เพื่อกำรสร้ำงเสริมและเยียวยำสุขภำพ	และขอขอบคุณ	นพ.ประสิทธิ์ชัย	มั่งจิตร 
ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักบริหำรยุทธศำสตร์สุขภำพดีวิถีชีวิตไทยที่ได้สนับสนุนงบประมำณในกำรจัดพิมพ์

  คณะผู้จัดท�ำ
	 	 ส�ำนักบริหำรยุทธศำสตร์สุขภำพดีวิถีชีวิตไทย
	 	 29	สิงหำคม	2564
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๑.	ชีวิตวิถีใหม่...สุขภำพต้องมำก่อน

	 ภำวะโควิด-19	เป็นวิกฤตกำรณ์ใหญ่ทั่วมุมโลก	ส่งผลกับผู้คน	สังคม	ภำวะเศรษฐกิจทุกหย่อมหญ้ำ	
ประเทศไทยตอนน้ีถือว่ำควบคมุได้ดเีป็นท่ีช่ืนชม	จงึเป็นเหตหุนึง่ทีค่นมกัพดูกนัว่ำคนไทยมกัผ่ำนพ้นวกิฤตเหล่ำนี้
ได้ด้วยด	ี เรำผ่ำนวกิฤตทัง้หลำยเหล่ำนีไ้ปได้กด้็วยควำมร่วมมอืชองคนไทยในกำรปฏบิตัติำมมำตรกำรป้องกนั 
ตนเองอย่ำงเคร่งครัด
	 แม้ว่ำขณะนี้ประเทศไทยจะมีกำรทยอยฉีดวัคซีนป้องกันโรคแล้วก็ตำม	หำกประมำท	กำร์ดตก	ก็ยังมี
โอกำสที่จะติดเชื้อได้	แต่ควำมรุนแรงของโรคจะลดลง	จึงขอควำมร่วมมือประชำชนทุกคน	“กำร์ดอย่ำตก”	
	 ป้องกันตนเอง	ไม่ประมำท	กำร์ดอย่ำตก
	 โดยทุกคนสำมำรถให้ควำมส�ำคัญในกำรป้องกันตนเองอย่ำงเคร่งครัดและท�ำอย่ำงต่อเนื่อง	 ตำมหลัก	
D-M-H-T-T	ของกรมควบคมุโรค	กระทรวงสำธำรณสุข	เพ่ือป้องกนักำรรับเชือ้และแพร่เชือ้ให้กับคนในครอบครวั	
และลดกำรแพร่ระบำดของโรคในชุมชนด้วย	
 มำตรกำร D-M-H-T-T ป้องกันโควิด-19
	 D	:	Social	Distancing	เว้นระยะห่ำง	1-2	เมตร	เลี่ยงกำรอยู่ในที่แออัด
	 M	:	Mask	Wearing	สวมหน้ำกำกผ้ำหรือหน้ำกำกอนำมัยตลอดเวลำ
	 H	:	Hand	Washing	ล้ำงมือบ่อยๆ	ด้วยน�้ำและสบู่	หรือเจลแอลกอฮอล์
	 T	:	Testing	กำรตรวจวัดอุณหภูมิและตรวจหำเชื้อโควิด	19	ในกรณีที่มีอำกำรเข้ำข่ำย
	 T	:	Thai	Cha	Na	สแกนไทยชนะก่อนเข้ำ-ออกสถำนที่สำธำรณะทุกครั้ง	เพื่อให้มีข้อมูลในกำรประสำน
งำนได้ง่ำยขึ้น
 Universal Prevention วิธีป้องกันกำรติดโรคโควิด 19 ขั้นสูงสุด (แบบครอบจักรวำล)
	 โดยคิดว่ำตนเองและคนรอบข้ำงอำจจะมีเชื้อ	 SARS-CoV-2	 อยู่ในตัว	 จึงต้องมีกำรป้องกันขั้นสูงสุด	
ด้วยค�ำแนะน�ำ	10	ขั้นตอน
	 1.	ออกจำกบ้ำนเมื่อจ�ำเป็น	
	 2.	เว้นระยะห่ำง	1-2	เมตร	
	 3.	ล้ำงมือบ่อยๆ	ด้วยสบู่	หรือเจลแอลกอฮอล์
	 4.	อย่ำใช้มือสัมผัสหน้ำกำก	รวมทั้งใบหน้ำ	ตำ	จมูก	ปำก
	 5.	สวมหน้ำกำกอนำมัย	และทับด้วยหน้ำกำกผ้ำ	
	 6.	แยกของใช้ส่วนตัวทุกชนิดไม่ใช้ร่วมกับผู้อื่น
	 ๗.	ผู้เป็นกลุ่มเสี่ยง	หลีกเลี่ยงกำรออกนอกบ้ำน	
	 ๘.	ท�ำควำมสะอำดและฆ่ำเชื้อ	พื้นผิวที่ถูกสัมผัสบ่อยๆ	
	 9.	กินอำหำรปรุง	สุก	ใหม่	แยกส�ำรับ	ช้อนกลำงส่วนตัว
	 10.	หำกสงสัยว่ำตนเองเสี่ยง	ตรวจด้วย	ATK	ทุก	3-5	วัน	เพื่อตรวจคัดกรองเบื้องต้น
	 ชีวิตวิถีใหม่นี้สะท้อนให้เห็นว่ำ	 เรื่องสุขภำพหรือสุขภำวะที่ดีเป็นสุดยอดปรำรถนำที่แท้จริงของมนุษย์
ทุกคน	สุขภำพเป็นหน้ำที่ของทุกคนในกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรม	 ให้ควำมส�ำคัญกับกำรป้องกันโรค	ปกป้อง
ตนเองและคนรอบตัว	 โดยกำรหำข้อมูลและปฏิบัติตำมข้อควรระวังที่เหมำะสม	 รวมถึงปฏิบัติตำมค�ำแนะน�ำ
จำกหน่วยงำนสำธำรณสุขในพื้นที่	
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 สุขภำวะ	 หมำยถึง	 กำรด�ำรงชีพของบุคคลอย่ำงมีสุขทั้งกำย	 และจิต	 อำจกล่ำวได้ว่ำมิใช่เพียงไม่ม ี
โรคภัยไข้เจ็บ	 แต่รวมถึงกำรมีชีวิตท่ีมีร่ำงกำยแข็งแรง	 จิตแข็งแรง	 มีควำมสุขอยู่ในสังคม	 โลกในปัจจุบัน 
ซึ่งมีกำรเปลี่ยนแปลงต่ำงๆ	เกิดขึ้นอย่ำงรวดเร็ว	บำงอย่ำงที่เกิดขึ้นก่อให้เกิดภำวะคุกคำมต่อสุขภำวะคนไทย
เกดิเป็นปัญหำด้ำนสขุภำพ	มลภำวะทีเ่กดิข้ึน	กำรเปลีย่นแปลงท่ีเกีย่วกับอำหำร	วถิชีวิีต	ค่ำนยิมและวฒันธรรม
ทีเ่ปลีย่นไปล้วนแล้วแต่ก่อให้เกดิปัญหำสขุภำพตำมมำท้ังส้ิน	 ก่อให้เกดิโรคภยัไข้เจ็บ	 เช่น	 เกดิโรคติดเชือ้ไวรัส
โคโรนำ 2019		เอดส์		โรคเบำหวำน		ควำมดันโลหิตสูง	โรคหัวใจขำดเลือด	เกิดอุบัติภัยสูงขึ้น	เป็นต้น	มีโรค
หลำยโรคที่อำจป้องกันหรือสำมำรถลดอัตรำเสี่ยงลงได้	 ซึ่งต้องกำรควำมร่วมมือร่วมใจจำกหลำยๆ	 ฝ่ำยช่วย
กำรสร้ำงเสริมสุขภำพให้กับสังคม
	 สุขภำพหรือสุขภำวะในมิติของกำรสร้ำงเสริมสุขภำพในบริบทของสังคมไทย	ประกอบด้วยสุขภำวะ 
4	มิติหลัก	ได้แก่	สุขภำวะทำงกำย	สุขภำวะทำงจิต	สุขภำวะทำงสังคม	สุขภำวะทำงปัญญำหรือจิตวิญญำณ	
	 สุขภำวะทำงกำย	 =	ร่ำงกำยแข็งแรง	ไม่เจ็บป่วย	ไม่ได้รับอุปัทวันตรำย	มีเศรษฐกิจพอเพียง	
																																		 	 มีสิ่งแวดล้อมดี
	 สุขภำวะทำงจิต		 =	มีจิตใจดี	มีเมตตำ	มีสติ	มีสมำธิ	มีควำมหย่อนคลำยสบำยใจ
	 สุขภำวะทำงสังคม	 =	มีครอบครัวอบอุ่น	ชุมชนเข้มแข็ง	มีศีล	ไม่เบียดเบียนกัน	มีควำมเอื้อเฟื้อ	 
	 	 	 	 	 	 เผื่อแผ่	มีกำรงำนชอบ	มีควำมยุติธรรมในสังคม
	 สุขภำวะทำงจิตวิญญำณ	=	จิตวิญญำณหมำยถึงมีจิตสูง	กล่ำวคือมีควำมดี	ลดละควำมเห็นแก่ตัว	
																																		 	 มีปัญญำ	มีกำรเข้ำถึงสิ่งสูงสุด
	 กำรมีสุขภำวะทำงปัญญำ	 คือ	 กำรท่ีมนุษย์มีศักยภำพและได้เติบโตงอกงำมจำกกำรพัฒนำด้ำนใน 
อย่ำงลกึซึง้	และเกดิปัญญำในกำรเข้ำใจธรรมชำติของชีวติ	อนัน�ำไปสู่ชวีติท่ีดีงำมและสมบรูณ์	ค�ำว่ำ	‘ปัญญำ’	
ที่ระบุไว้ในพระรำชบัญญัติสุขภำพแห่งชำติ	หมำยควำมว่ำ	ควำมรู้ทั่ว	รู้เท่ำทัน	และควำมเข้ำใจอย่ำงแยกได้
ในเหตุผลแห่งควำมดีควำมชั่ว	ควำมมีประโยชน์	และควำมมีโทษ	ซึ่งน�ำไปสู่ควำมมีจิตอันดีงำมและเอื้อเฟื้อ
เผ่ือแผ่	 โดยในเชิงปฏิบัติ	สุขภำวะทำงปัญญำเป็นปัจจัยที่เชื่อมโยงซ่ึงกันและกันกับสุขภำวะมิติอื่นๆ	แบบ
องค์รวมโดยไม่ได้แยกขำดจำกกันเพื่อน�ำไปสู่กำรมีชีวิตที่มีสุขภำวะ
	 สุขภำวะทำงปัญญำ	คือ	รำกฐำนส�ำคัญในกำรพัฒนำสุขภำวะในด้ำนอื่นๆ	อย่ำงแท้จริง

๒.	สุขภำพหรือสุขภำวะ	เป้ำหมำยแท้ของมนุษย์
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 กำรวำงแผนดูแลสุขภำพ	หมำยถึง	กำรก�ำหนดแนวทำงในกำรจัดกำรสุขภำพตนเอง	เลือกรูปแบบ 
ของกำรปฏิบัติเพื่อกำรดูแลสุขภำพที่น�ำมำสู่สุขภำวะที่สมบูรณ์ทั้งร่ำงกำย	จิตใจ	อำรมณ์	สังคม	จิตวิญญำณ
	 กำรวำงแผนดูแลสุขภำพของบุคคลในสังคม	 หมำยถึง	 กระบวนกำรในกำรวำงแผนเพื่อให้ทุกคนใน
สังคมมีสุขภำวะที่สมบูรณ์ทั้งร่ำงกำย	จิตใจ	อำรมณ์	สังคม	จิตวิญญำณ	ซึ่งกำรที่บุคคลในสังคมจะมีสุขภำพ 
ทีส่มบรูณ์	เกดิสขุภำวะได้นัน้	จ�ำเป็นต้องเริม่มำจำกหน่วยท่ีเล็กท่ีสุด	นัน่คอืกำรดูแลสุขภำพบคุคลและสมำชกิ
ในครอบครัว	จำกนั้นจึงออกไปสู่ชุมชนและสังคม	ซึ่งกำรปฏิบัติดังกล่ำวในที่สุดก็จะน�ำไปสู่กำรมีคุณภำพชีวิต	
มีสุขภำพดีถ้วนหน้ำได้	เกิดควำมมั่นคงทำงสุขภำพ	
 กำรส่งเสรมิสขุภำพ	 เป็นท้ังกระบวนกำร	 กจิกรรม	 และแนวทำงส�ำหรบักำรด�ำเนนิงำนเก่ียวกบัสขุภำพ	
เพือ่ส่งเสรมิ	และเก้ือหนนุให้บคุคลได้พฒันำศกัยภำพของตนเอง	ครอบครวั	และชมุชนในทกุด้ำน	แบบองค์รวม	
อย่ำงเป็นระบบ
	 เนื่องจำกสุขภำพนั้นเป็นองค์รวมที่มำจำกส่วนประกอบหลำยๆ	 ประกำร	 อำทิ	 สังคม	 สิ่งแวดล้อม	
ระบบบริกำรสุขภำพ	และวิถีกำรด�ำเนินชีวิตของบุคคล	 เพื่อสนับสนุน	ยับยั้ง	หรือก�ำหนดพฤติกรรมสุขภำพ	
ไปสู่กำรปฏิบัติ	จึงต้องอำศัยควำมร่วมมือ	และกำรระดมพลังจำกทุกฝ่ำย	ในกำรดูแลสุขภำพของตนเอง	และ
กำรปรับปรุงสังคมด้ำนต่ำงๆ	 เช่น	สิ่งแวดล้อม	 เศรษฐกิจ	กำรเมือง	กำรศึกษำ	และอื่นๆ	 โดยใช้กลยุทธ์กำร
ถ่ำยโอนอ�ำนำจจำกรัฐมำสู่ประชำชน	 ให้มีพลังอ�ำนำจที่จะดูแลสุขภำพ	 และจัดกำรกับชุมชนของตนเอง	
อย่ำงเหมำะสม	สอดคล้องกับควำมต้องกำร	และควำมเป็นไปได้ในแต่ละท้องถิ่น	โดยค�ำนึงถึงระบบสังคม	
วัฒนธรรม	และเศรษฐกิจท่ีแตกต่ำงกันของชุมชน	และเน้นกำรท�ำงำนร่วมกันทั้งภำครัฐ	ภำคเอกชน	และ
ประชำชนอย่ำงเต็มที่

	 บทบำทของประชำชนมคีวำมส�ำคญัอย่ำงยิง่ต่อกำรส่งเสริมสุขภำพของตนเองและชมุชน	 โดยประชำชน 
จะต้องเห็นคุณค่ำ	และผลของสิ่งแวดล้อมต่อภำวะสุขภำพ	ช่วยกันรักษำและสร้ำงสิ่งแวดล้อมที่เกื้อกูลต่อ
กำรมีพฤติกรรมส่งเสริมสุขภำพที่ดีในวิถีชีวิตประจ�ำวัน	

๓.	สุขภำพต้องมำก่อน	มำวำงแผนดูแลสุขภำพเพื่อตัวเอง

ปรับเปลี่ยนกำรใช้ชีวิตประจ�ำวันแบบ...สุขภำพต้องมำก่อน

เพิ่มพฤติกรรมดี	ลดพฤติกรรมเสี่ยง	ในวิถีชีวิต

กำยฟิต	จิตดี	มีปัญญำ	พำชีวีมีสุข

มำสร้ำงพลังจิต	เสริมพลังกำยเพื่อเป้ำหมำยสุขภำพ

1

๒

3

๔

หมอที่ดีที่สุดในโลกคือ	ตัวเรำเอง

สุขภำพดีไม่มีขำย	ถ้ำอยำกมีสุขภำพดีต้องลงมือท�ำ

ททท.		ท�ำทันที
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 สุขภำพด	ี หมำยถึง	 สภำวะของมนุษย์ที่มีควำมสุข	สมบูรณ์	ทั้งด้ำนร่ำงกำย	จิตใจ	ปัญญำและสังคม	
รวมทั้งชีวิตควำมเป็นอยู่ดี	มีคุณภำพ
 สุขภำพดีวิถีใหม	่ หมำยถึง	 กำรใส่ใจและตระหนักรู้สุขภำพของตนเอง	 ป้องกันตนเองไม่ให้ป่วย	 เป็น 
กำรออกแบบกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกำรด�ำเนินชีวิตแบบไม่ประมำท	 มุ่งสร้ำงเสริมสุขภำพพึ่งตน	 ป้องกัน
ก่อนป่วย
 สุขภำพดีวิถีธรรม	 หมำยถึง	 วิถีทำงน�ำหลักค�ำสอน	 ควำมเชื่อ	 ควำมศรัทธำของศำสนำแต่ละศำสนำ 
มำใช้ในกำรปฏิบัติตนด�ำเนินชีวิตประจ�ำวันเพื่อดูแลสุขภำพและสำธำรณสุข
 สุขภำพดีวิถีไทย	หมำยถึง	กำรดูแลสุขภำพตำมหลักวัฒนธรรม	จำรีต	ประเพณีไทย	มีควำมเป็นมิตร	
โอบอ้อมอำรี	 เอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่	นิยมอำหำรไทย	เน้นวัตถุดิบท่ีมีในท้องถิ่น	ปรุงกินสดใหม่ด้วยพืชผักผลไม้ 
หลำกสี	 หลำกรส	 ตำมฤดูกำล	 มีกำรถนอมอำหำรเพื่อเพิ่มคุณค่ำทำงโภชนำกำร	 จัดเป็นส�ำรับสวยงำมครบ
เครื่องครบรส	ท�ำอำหำรทำนเองในครัวเรือนตำมวัฒนธรรมท้องถิ่น	รับประทำนอำหำรพร้อมหน้ำ	พ่อแม่ลูก
มีเวลำพูดคุยกันสร้ำงสัมพันธ์ในครอบครัว	 มีวัดหรือศำสนสถำนเป็นจุดศูนย์กลำงศรัทธำและสร้ำงกำรมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมสังคมชุมชนตำมประเพณี	
 สขุภำพด ีวถิเีศรษฐกจิพอเพยีง	หมำยถึง	กำรดูแลสุขภำพและสำธำรณสุขตำมหลักเศรษฐกจิพอเพียง	
ที่ใช้ควำมรอบรู้ด้ำนสุขภำพเป็นฐำน	 มีเหตุผล	 มีภูมิคุ้มกันและมีควำมพอประมำณ	พึ่งพำตนเองทำงสุขภำพ 
มีควำมไม่ประมำท	 ป้องกันก่อนกำรรักษำโรค	 มีคุณธรรม	 ซื่อสัตย์	 สุจริต	 ประหยัด	 ขยันหมั่นเพียร	 พึ่งพำ
ตนเองในกำรผลิตและบริโภคในครอบครัว	 มีสติปัญญำ	 มีควำมรอบคอบ	 พร้อมรับกำรเปลี่ยนแปลงทั้งทำง
วัตถุ	สังคม	สิ่งแวดล้อม	และวัฒนธรรมจำกโลกภำยนอกได้เป็นอย่ำงทันท่วงที
 สุขภำพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง	หมำยถึง	กำรน�ำแนวปฏิบัติและควำมรู้ใหม ่
ที่เกิดจำกกำรศึกษำวิจัย	 พัฒนำ	 มำต่อยอดมำบูรณำกำรกับกำรแพทย์แผนปัจจุบัน	 แพทย์แผนไทย	 แพทย์
พื้นบ้ำนและกำรแพทย์ทำงเลือก	 โดยน�ำหลักธรรมค�ำสอนของแต่ละศำสนำ	 หลักปรัชญำของเศรษฐกิจ 
พอเพียงและกำรด�ำเนินชีวิตแบบไทย	มำออกแบบในกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ	กำรป้องกัน	ควบคุมโรค	กำร
รักษำพยำบำลและกำรฟื้นฟูสุขภำพดีวิถีใหม่	โดยเน้นกำรป้องกันก่อนรักษำ	และพึ่งตนเองด้ำนสุขภำพอย่ำง
เหมำะสม	ต่อเนื่องและยั่งยืน	

สุขภำพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง (สธทศ.)
สร้ำงสุขภำวะ เพื่อกำยฟิต จิตดี มีปัญญำ พำชีวีมีสุข 

มำวำงแผนดูแลสุขภำพด้วยเครื่องมือ 3ส.3อ.1น. กันเถอะ

๔.	หลักกำรดูแลสุขภำพดีวิถีใหม่	วิถีธรรม	วิถีไทย	วิถีเศรษฐกิจพอเพียง
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 กำรปรับเปลีย่นพฤตกิรรมท่ีเสีย่งต่อกำรเกดิโรค	หมำยถึง	กำรน�ำเอำหลกักำร	3ส.3อ.1น.	ทีบ่รูณำกำร
วิถีใหม่	 วิถีธรรม	 วิถีไทย	 วิถีเศรษฐกิจพอเพียง	 มำประยุกต์ใช้เพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภำพที่เสี่ยงต่อ
กำรเกิดโรคเบำหวำน	และ/หรือควำมดันโลหิตสูง	ซึ่งท�ำให้ภูมิต้ำนทำนร่ำงกำยต�่ำ	ซึ่งก่อให้เกิดควำมเสี่ยงใน
กำรเกิดโรคโคโรนำไวรัส	2019	(โควิด-19)	โดยเน้นพฤติกรรมสุขภำพที่สำมำรถสังเกตและวัดได้	ได้แก่	
พฤตกิรรมกำรรบัประทำนอำหำร	กำรออกก�ำลังกำย	กำรจัดกำรอำรมณ์และควำมเครียด	ผลกำรเปล่ียนแปลง
ภำวะสุขภำพทำงด้ำนร่ำงกำยและจิตใจ	(น�้ำตำลในเลือด	ควำมดันโลหิต	น�้ำหนัก	ดัชนีมวลกำย	รอบเอว	
ควำมสุข	ภำวะควำมเครียด	ภำวะซึมเศร้ำ)

 

อยำกมีสุขภำพที่ดี	มีภูมิต้ำนทำนที่ดีในระยะยำวอย่ำงยั่งยืน	ต้องเปลี่ยนที่พฤติกรรม	ฝึกให้เป็น	“นิสัย”	

5.	กำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสร้ำงสุขภำพพึ่งตน	ด้วยหลักกำรปฏิบัติ	๓ส.๓อ.๑น.

� สวดมนต์�
� สมาธิ�
� สนทนาธรรม�

� อาหารวิถีธรรม �
    วิถีไทย�
� ออกกำลังกาย �
     วิถีธรรม�
� อารมณ์ วิถีธรรม�

�  นาฬิกาชีวิต�

คุณลักษณะและผลของการปฏิบัติ ๓ส. ๓อ. ๑น.
สูสุขภาพดี วิถีธรรม วิถีไทย

รูปแบบสุขภาพดี วิถีธรรม วิถีไทย
วิถีเศรษฐกิจพอเพียง

*สรุปผลการปฏิบัติตามแนวทาง
๓ส. ๓อ. ๑น.

- น้ำหนักลดลงรอยละ ๗๐
- รอบเอวลดลงรอยละ ๕๐
- ดัชนีมวลกายลดลงรอยละ ๗๕
- ระดับน้ำตาลในเลือดลดลงรอยละ ๗๐
- ความดันโลหิตสูงลดลงรอยละ ๘๐
- มีความพึงพอใจรอยละ ๘๕๓ส. ๓อ. ๑น.
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 6.๑	3ส.	สวดมนต์	สมำธิ	สนทนำธรรม   
	 เป็นเครื่องมือสร้ำงพลังจิตที่สอดคล้องกับหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง	 พึ่งพำตนเองในกำรด�ำรงชีพ
ด้วยสิ่งที่ประหยัดเรียบง่ำย	 สงบสุข	 สันโดษ	 กำรปฏิบัติสมำธิจะท�ำให้จิตนิ่งมีพลัง	 คนที่จิตเป็นสมำธิจะมีผล
ต่อระบบจิตใจ	 (Psychology)	 ระบบประสำท	 (Neurology)	 ระบบภูมิคุ้มกัน	 (Immunology)	 จะเกิดกำร
ปรบัสำรเคมแีละคลืน่สมอง	กำรท�ำงำนของระบบประสำทอตัโนมติัลดลง	ควำมดันและอตัรำกำรหำยใจลดลง	
หัวใจเต้นช้ำลง	คลื่นสมองช้ำและเป็นระเบียบขึ้น	กำรเผำผลำญอำหำรในร่ำงกำยลดลง	ควำมตึงตัวของ 
กล้ำมเนื้อลดลง	เพิ่มภูมิคุ้มกัน	แพทย์แผนปัจจุบันยอมรับว่ำ	จิตใจและร่ำงกำยมีควำมสัมพันธ์กันจริง	สมำธิ
ช่วยส่งเสริม	สำมำรถรักษำโรคได้จริง
 1ส : สวดมนต์ หมำยถึง	 กำรสวดมนต์ใช้หลักกำรท�ำให้เกิดคลื่นเสียงที่มีควำมสม�่ำเสมอ	 เพื่อเข้ำไป
กระตุ้นร่ำงกำยให้เกิดกำรเยียวยำ	สมองของเรำเม่ือได้รับกำรกระตุ้นด้วยคล่ืนเสียงช้ำๆ	สม�่ำเสมอประมำณ	
15	นำทีข้ึนไป	จะท�ำให้เซลล์ประสำทของระบบประสำทสมองสังเครำะห์สำรสื่อประสำทหลำยๆ	ชนิด	
บริเวณก้ำนสมองจะหลั่งสำรสื่อประสำทชื่อ	ซีโรโทนิน	(Serotonin)	เพิ่มขึ้น	ซึ่งมีฤทธิ์คล้ำยยำนอนหลับ	ช่วย
ในเรื่องทักษะกำรเรียนรู้	 ลดควำมเครียด	 ลดอำกำรซึมเศร้ำ	 ลดระดับน�้ำตำลในเลือด	 และเป็นสำรตั้งต้นใน
กำรสังเครำะห์สำรสื่อประสำทอื่นๆ	 เช่น	 เมลำโทนิน	 ซึ่งเปรียบคล้ำยกับยำอำยุวัฒนะ	 เพรำะจะช่วยยืดอำยุ
กำรท�ำงำนของเซลล์ประสำท	 เซลล์ร่ำงกำย	 ให้ชีวิตยืนยำวขึ้น	 และยังมีคุณสมบัติช่วยให้นอนหลับ	 เพิ่มภูมิ
ต้ำนทำน	ท�ำให้เซลล์สดชื่นขึ้น	รวมถึงโดปำมีน	มีฤทธิ์ลดควำมก้ำวร้ำวและอำกำรพำร์กินสัน
 2ส : สมำธิ หมำยถึง	กำรท�ำให้จิตใจสงบ	ใจสบำยคลำยทุกข์	หนักแน่น	มั่นคง	อำรมณ์แจ่มใส	นอน
หลบัสบำย	ควำมจ�ำด	ีท�ำงำนมปีระสทิธภิำพ	มผีลงำนวจัิยทำงวทิยำศำสตร์ว่ำ	กำรเจริญสมำธต่ิอเนือ่งช่วยให้
ปรับสมดุลของร่ำงกำยและสำรเคมีในร่ำงกำย	สร้ำงสำรสุขเมลำโทนิน	(Melatonin)	ซึ่งเป็นฮอร์โมนที่สมอง
ของเรำสร้ำงขึ้นมำโดยธรรมชำติ	 เพื่อช่วยควบคุมกำรนอนและเป็นนำฬิกำชีวภำพ	 (Circadian	 Rhythm)	
ของร่ำงกำย	โดยสมองจะหลัง่ฮอร์โมนชนดินีข้ึน้มำในช่วงเวลำกลำงคนื	ท�ำให้ร่ำงกำยรู้สึกง่วง	ท�ำให้หลับ	และ
ช่วยปรับสำรสื่อประสำทกำบำ	(Gamma-Aminobutyric	acid	(GABA)	ในสมองให้พอดี	ช่วยลดอำกำรปวด		
ในระบบประสำทส่วนกลำง	เพิม่ควำมยบัยัง้ชัง่ใจ	กำรรู้ผิดรู้ถูก	ท�ำให้ลดควำมร้อนในร่ำงกำย	ลดอำกำรชกัใน
โรคลมชกั	ลดกำรเกรง็ตงึของกล้ำมเนือ้	อำกำรปวดต่ำงๆ	ลดกำรด่ืมสุรำ	วติกกงัวล	จิตเภท	ลดควำมกร้ำวร้ำว	
ลดโมหะจริต	และกำรใช้สำรเสพติด	สมำธิมีผลเพิ่มภูมิคุ้มกันโรค	สำมำรถสร้ำงสุขภำพและบ�ำบัดโรคให้หำย
หรือทุเลำได้หลำยชนิด	โดยกำรปฏิบัติสมำธิต่อเนื่อง	12-15	นำที	(อย่ำงน้อยสัปดำห์ละ	5	วัน)	สมำธิมีผล
ต่อกำรท�ำงำนของ	 Baroreceptor	 และระบบประสำทอัตโนมัติที่ควบคุมควำมดันโลหิต	 กำรท�ำงำนของ
ระบบหัวใจและหลอดเลือด	เช่น	ท�ำให้กำรท�ำงำนของระบบประสำทอัตโนมัติซิมพำเทติกลดลง	มีผลท�ำให้
ควำมดนัโลหิตลดลงในผู้ป่วยควำมดันโลหิตสูง
 3ส : สนทนำธรรม หมำยถึง	 กำรสนทนำที่เป็นกำรสื่อสำรสองทำงระหว่ำงผู้สนทนำ	 ตั้งแต่	 2	 คน 
ขึ้นไป	 สร้ำงควำมรู้เรื่องพุทธธรรมมำกขึ้น	 และเป็นกำรกระตุ้นให้น�ำธรรมนั้นๆ	 ไปปฏิบัติจนเกิดสติปัญญำ
พิจำรณำอย่ำงถ่องแท้	รู้คุณ	รู้โทษ	รู้ประโยชน์ตำมควำมเป็นจริง	ก่อให้เกิดศีล	สมำธิ	ปัญญำในชีวิตประจ�ำวัน	

6.	รู้จักเครื่องมือ	๓ส.๓อ.๑น.
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	 3ส.	สร้ำงพลังจิตเสริมพลังกำย	ในกำรปฏิบัติ	3อ.	

 

	 เมื่อจิตถูกฝึกให้มีสมำธิเป็นประจ�ำ	 จะก่อให้เกิดสติสัมปชัญญะ	 เกิดปัญญำ	 ระลึกรู้ตำมควำมเป็นจริง
เกิดโยนิโสมนสิกำรในกำรพิจำรณำตัดสินใจและน้อมน�ำหลักธรรมมำปฏิบัติตนในกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
กำรรับประทำนอำหำร	 กำรออกก�ำลังกำย	 กำรจัดกำรกับอำรมณ์	 ตลอดจนปัจจัยเสี่ยงสุขภำพอย่ำงถูกต้อง
เหมำะสมกับตนเอง	สร้ำงนิสัยสุขภำพดีให้เกิดอย่ำงยั่งยืน	
 โยนิโสมนสิกำร	หมำยถึง	กำรคิดอย่ำงถูกวิธี	กำรคิดอย่ำงแยบคำย	ดังนั้น	วิธีคิดแบบโยนิโสมนสิกำร
เป็นกำรฝึกกำรใช้ควำมคิด	 ให้รู้จักคิดอย่ำงถูกวิธี	 คิดอย่ำงมีระเบียบ	 รู้จักคิดวิเครำะห์	 ไม่มองเห็นสิ่งต่ำงๆ	
อย่ำงตื้นๆ	ผิวเผิน	เป็นขั้นส�ำคัญของกำรสร้ำงปัญญำในกำรเผชิญปัญหำในกำรด�ำรงชีวิต
	 6.๒	๓อ.	ได้แก่	อำหำร	ออกก�ำลังกำย	อำรมณ์	(วิถีธรรม)

 1อ อำหำร วิถีธรรม :	หมำยถึง	กำรรับประทำนอำหำรให้ครบ	5	หมู่	ตำมหลักโภชนำกำรในปริมำณ
พอประมำณ	และสัดส่วนที่เหมำะสม	คือ	ผัก	ผลไม้	2	ส่วน	:	โปรตีนไขมัน	1	ส่วน	:	และข้ำว	แป้ง	1	ส่วน	
(สัดส่วน	2	:	1	:	1)	โดยใช้หลักธรรมกำรรู้จักประมำณในกำรบริโภคตำมหลักโภชเนมัตตัญญุตำและมัชฌิมำ
ปฏิปทำและรับประทำนอำหำรที่มีคุณภำพ	ไม่หวำน	มัน	เค็มมำก	โดยพิจำรณำอำหำรก่อนรับประทำนตำม

 

เหตุผลและความสำคัญของการสรางพลังจิตเสริมพลังกายในการดูแลสุขภาพดี วิถีใหม วิถีธรรมวิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง

พลังจิต พลังกาย

จิตวิทยา ศาสนธรรม วิถีธรรม วิถีไทย
วิถีเศรษฐกิจพอเพียง

จิตสำนึก จิตใตสำนึก การรับรูพฤติกรรม

อ.อารมณ
ความแลาดทางอารมณ

ส. สวดมนต
ส. สมาธิ
ส. สนทนาธรรม

“จิตที่มีพลังคือจิตที่นิ่งดวยสมาธิ คิดดี คิดถูก”
- แข็งแรง มีพลังมาก
- ราบเรียบ สงบ ซึ้ง
- ใส กระจาง
- นุมนวล ควรแกงาน

พูดดี พูดถูก ทำดี ทำถูก
กายที่มีพลัง คือ กายที่เคลื่อนไหว กระฉับกระเฉง แข็งแรง

ส. สวดมนต
ส. สมาธิ
ส. สนทนาธรรม

อ. อาหาร
อ. ออกกำลังกาย
อ. อารมณ วิธีธรรม

น. นาิกาชีวิต
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หลักโยนิโสมนสิกำร	 กำรพิจำรณำโดยท่องแท้	 ถึงเหตุผล	ประโยชน์	 และมิใช่ประโยชน์	 และตำมหลักปัจจัย
สันนิสิตศีล	คือ	กำรบริโภคปัจจัย	4	ให้เป็นไปเพื่อประโยชน์ที่แท้จริง	เพื่อหล่อเลี้ยง	ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ
ให้ร่ำงกำยเป็นปกติสุขพอเพียง	มิใช่รับประทำนตำมควำมอยำกหรือควำมอร่อยเท่ำนั้น
 2อ ออกก�ำลังกำย วิถีธรรม :	หมำยถึง	กำรเคลื่อนไหวร่ำงกำยที่ควบคุมด้วยสติสัมปชัญญะ	ก�ำหนด
จิตให้แน่วแน่	 อยู่กับอวัยวะที่เคลื่อนไหวตลอดเวลำ	 เพื่อให้เกิดสมำธิและปัญญำรู้ตัวอยู่กับปัจจุบัน	 ส่งผลให้
ร่ำงกำยหลั่งสำรสุข	 (Endorphine)	 ลดระดับฮอร์โมนเครียด	 (Stress	 hormone)	 ภำวะเครียดที่ท�ำให้เกิด
กลุม่อำกำรทำงเมตำบอลกิ	ควรออกก�ำลงักำยให้ถงึระดบัหนกัพอควรจนรูส้กึเหนือ่ยหอบ	ร้องเพลงไม่ได้อย่ำง 
ต่อเนื่อง	ครั้งละ	30	นำที	อย่ำงน้อย	5	วันต่อสัปดำห์	หรือ	150	นำทีต่อสัปดำห์	
	 กำรเดินเร็วอย่ำงน้อยวันละ	30	นำที	 ซึ่งพลังงำนที่ใช้ใน	3	นำทีแรกจะใช้น�้ำตำล	 ร้อยละ	60	และ 
จำกไขมัน	ร้อยละ	40	นำทีที่	20	ร่ำงกำยจะใช้พลังงำนจำกน�้ำตำล	ร้อยละ	50	และจำกไขมัน	ร้อยละ	50	
หลังจำกนำทีที่	30	ไขมันจะถูกเผำพลำญมำกขึ้นเป็น	ร้อยละ	60
	 ทกุครัง้ขณะเดนิเร็วหรอืวิง่อยูใ่ห้หดัหำยใจเข้ำลกึๆ	ผ่อนลมโดยเป่ำออกทำงปำกช้ำๆ	พร้อมกบัผ่อนคลำย
กล้ำมเนือ้ทัว่ร่ำงกำยไปด้วย	รบัรูค้วำมรูส้กึ	 ร่ำงกำยว่ำยงัมพีลังพอไหม	ยงัสบำยดีอยูห่รือเปล่ำ	ตลอดเวลำ	 ใน
กำรว่ิงให้ควำมก�ำหนดสติสนใจอยู่กับลมหำยใจและร่ำงกำยตลอดเวลำ	ให้ทิ้งควำมคิดมำอยู่กับเวทนำของ
ร่ำงกำย	ฝึกอย่ำงนี้ให้ช�ำนำญ
  ๖.2.1 กำรออกก�ำลังกำย มีงำนวิจัยเก่ียวกับกำรออกก�ำลังกำยเพื่อกำรฟื้นฟูสมองซึ่งพิสูจน์
ได้แล้วว่ำมีประเด็นส�ำคัญสำมประเด็น คือ
						 	 ประเดน็ที	่1	กำรออกก�ำลงักำยแบบแอโรบกิระดับเบำ	ไม่ดีเท่ำกำรออกก�ำลังกำยให้ถึงระดับหนกั
พอควร	 (Moderate	 intensity)	 คือ	 ต้องให้ได้ควำมหนักระดับปำนกลำงขึ้นไป	 คือยิ่งหนักยิ่งดี	 อย่ำงน้อย 
ก็คือต้องมีหอบเหนื่อย	ร้องเพลงไม่ได้	ต่อเนื่องไปอย่ำงน้อยครั้งละ	30	นำที	สัปดำห์ละ	5	ครั้ง
										 ประเด็นที่	2	กำรออกก�ำลังกำยแบบแอโรบิกอย่ำงเดียว	ฟื้นฟูสมองได้ไม่ดีเท่ำกำรออกก�ำลังกำย
ควบทั้งแบบแอโรบิกและแบบฝึกควำมแข็งแรงของกล้ำมเนื้อ	(เล่นกล้ำม)
										 ประเดน็ที	่3	กำรออกก�ำลงักำยแบบเสริมกำรทรงตัว	ซ่ึงเป็นกำรประสำนสติ	ตำ	หชูัน้ใน	กล้ำมเนือ้	
และข้อ	เข้ำด้วยกัน	ลดโอกำสลื่นตกหกล้มในผู้ป่วยที่มีควำมเสียหำยของเนื้อสมองจำกเหตุใดๆก็ตำมลงได้
  ๖.2.2 หลักคิดหลักธรรมในกำรออกก�ำลังกำย
   อิทธบำท 4	 ใช้เป็นหลักคิดในกำรออกก�ำลังกำยอย่ำงสม�่ำเสมอและต่อเนื่องเพื่อผลทำง
สุขภำพ	มี	4	ประกำร	คือ
	 	 	 -	ฉันทะ	(พอใจ)	คือ	ควำมต้องกำรที่จะออกก�ำลังกำย	ใฝ่ใจ	รักจะออกก�ำลังกำยอยู่เสมอ
และปรำรถนำจะท�ำให้กำรออกก�ำลังกำยได้ผลดีต่อสุขภำพยิ่งๆ	ขึ้นไป
	 	 	 -	วริยิะ	(ตัง้ใจ)	คอื	ขยนัออกก�ำลงักำยด้วยควำมพยำยำม	เข้มแขง็	อดทน	เอำธรุะ	ไม่ท้อถอย
	 	 	 -	จิตตะ	(ใส่ใจ)	คือ	ตั้งจิตมั่น	เอำจิตฝักใฝ่ในกำรออกก�ำลังกำยอยู่เสมอ	มีสติสัมปชัญญะ	
ฝึกจิตให้มีสมำธิรับรู้กำรเคลื่อนไหว	สังเกตุกำรเปลี่ยนแปลงของลมหำยใจ	ร่ำงกำย	จิตประสำนกำย
	 	 	 -	วิมังสำ	 (เข้ำใจ)	 คือ	หมั่นใช้ปัญญำ	พิจำรณำใคร่ครวญ	ตรวจหำเหตุผลและตรวจสอบ
ปัญหำของกำรไม่ออกก�ำลังกำย	มีกำรวำงแผน	วัดผล	คิดค้นวิธีแก้ไขปรับปรุงตนเองอยู่เสมอ	
   หลักธรรมสร้ำงก�ำลังในกำรปฏิบัติสู่ควำมส�ำเร็จอย่ำงสมดุล
   พละ 5	หลกัคดิ	5	ประกำรทีเ่ป็นองค์ธรรมสร้ำงก�ำลังในกำรปฏบิติัสู่ควำมส�ำเร็จอย่ำงสมดุล	
งำนได้ผลคนเป็นสุข	พละ	5	ประกอบด้วย	ศรัทธำ	วิริยะ	สติ	สมำธิ	และปัญญำ
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   1) ศรัทธำ คือ ควำมเชื่อ	เชื่อในกำรกระท�ำ	ท�ำดีได้ดี	ท�ำชั่วได้ชั่ว	คนที่ศรัทธำ	ต้องเห็น	
ต้องมีแนวทำงศรัทธำพละ	ศรัทธำในควำมเชื่อ	มีลักษณะ	2	ประกำร	หนึ่งคือ	แจ่มใส	เวลำเรำศรัทธำเรำเชื่อ
อะไร	เรำจะแจ่มใสต่อสิง่นัน้	มคีวำมอิม่เอบิ	อกีตัวหนึง่คอือยำกท�ำ	มคีวำมแจ่มใสและอยำกลงมอืท�ำ	ส่ิงเหล่ำนี้
ที่เรียกว่ำศรัทธำก็จะเกิดข้ึนกับตัวเรำตลอดเวลำ	 เรำเห็นใครพูดเรื่องนี้ก็อยำกไปท�ำ	 ถ้ำเมื่อไปแล้ว	 จิตเรำ
แจ่มใส	ผ่องใส	และอยำกลงมือปฏิบัติหรือไม่	นี่คือศรัทธำ	
   2) วิริยะ คือ ควำมเพียร	 เพียรพยำยำมที่จะท�ำกำรงำนทั้งหลำย	ต้องมีควำมเพียร 
ควำมเพียรนี้ต้องมีควำมสม�่ำเสมอถึงจะเป็นก�ำลัง	 ลักษณะแห่งควำมเพียรคือ	 กำรค�้ำและชูสิ่งท่ีก�ำลังจะล้ม
ทั้งหลำย	 เช่น	 บ้ำนเรือน	 ก็ค�้ำไว้	 ชูไว้	 ประคองกิจกำรงำนด้วยควำมเพียรเพื่อให้ไปสู่ควำมส�ำเร็จ	 แต่ไม่ได้
ลดละควำมเพียร	ต้องท�ำอยู่ตลอดเวลำ	หำกขำดควำมเพียร	ย่อหย่อนควำมเพียร	ท�ำบ้ำง	ไม่ท�ำบ้ำง	ย่อมไม่
ประสบควำมส�ำเร็จหรือไม่มีก�ำลังแน่นอน
   3) สติ คือ ควำมระลึกได้ ผู้คนทั้งหลำยต้องมีสติ	ต้องประคองสติตลอดเวลำ	จะมำกจะ
น้อยสุดแต่บุคคลนั้นจะมีสติมำก	สติน้อย	ลักษณะของสติมี	2	ประกำร	คือ	กำรเตือน	และกำรถือเอำ	เตือน
เพือ่ให้ระลกึได้	 กำรถือเอำเรำจะเหน็สิง่ใดทีเ่ป็นคณุสิง่ใดเป็นโทษ	 เมือ่เรำมสีตแิล้วเรำจะเหน็ภำพแห่งก�ำลงัของ
เรำชัดเจนขึ้น
   4) สมำธิ คือ ควำมตั้งมั่น	มุ่งมั่นให้เป็นไปตำมประสงค์	ลักษณะของสมำธิมีลักษณะเป็น
ประธำน	เป็นยอด	หรอืหวัหน้ำในกำรท�ำงำน	อปุมำเป็นพระรำชำน�ำทัพไปรบ	หรือลักษณะเหมอืนปลำยลูกศร
พุ่งไปสู่จุดหมำยที่เป็นเป้ำ	ยิ่งดิ่งเท่ำไหร่ยิ่งเป็นอัปปนำสมำธิ	มีก�ำลังมำก	จะท�ำสิ่งใดย่อมส�ำเร็จในสิ่งที่ตั้งใจไว้
   5) ปัญญำ คอื ควำมรอบรูใ้นกองสังขำร ควำมรอบรูต้ำมควำมเป็นจรงิ กำรคิดวเิครำะห์	
สังเครำะห์	พิจำรณำโดยแยบคำย	เกิดเป็นปัญญำรู้ตำมควำมเป็นจริง		
  ๖.2.3 อ.อำรมณ์ วิถีธรรม	คือกำรฝึกจิตให้มีพลัง	โดยใช้หลักภำวนำ	4	ดังนี้
   1) กำรพัฒนำกำย กำยภำวนำ	คือ	กำรพัฒนำอินทรีย์	5	ได้แก่	ตำ	หู	จมูก	ลิ้น	กำย	ใจ	
ซึ่งเป็นสิ่งเชื่อมต่อกับอำรมณ์ทั้ง	5	ได้แก่	รูป	เสียง	กลิ่น	รส	สัมผัส	อำรมณ์ที่ใจรับรู้	กำรพัฒนำอินทรีย์	5	มี
วัตถุประสงค์เพื่อฝึกฝนในด้ำนกำรใช้งำน	 คือท�ำให้อินทรีย์เหล่ำนั้นมีควำมเฉียบคม	 มีควำมละเอียด	 มีควำม	
คล่องแคล่ว	มีควำมชัดเจน	ฝึกฝนในด้ำนกำรเลือกสิ่งที่มีคุณค่ำ	และมีประโยชน์มำกที่สุด	ขณะเดียวกันก็มีวิธี
หลีกเว้นจำกสิ่งที่เป็นภัย	เป็นโทษ	หรือสิ่งไม่ดีต่ำงๆ	ไม่ให้ทะลักเข้ำมำสู่อินทรีย์	โดยมีใจเป็นตัวรับรู้ทั้งหมด
   2) กำรพัฒนำศีล สีลภำวนำ	คือ	กำรฝึกฝนด้ำนควำมประพฤติ	ระเบียบวินัย	ควำมสุจริต	
ทำงกำย	และวำจำ	โดยกำรอยู่ร่วมกับผู้อื่นด้วยดี	มีควำมเกื้อกูล	พึ่งพำอำศัยกัน	ไม่เบียดเบียน	ไม่ท�ำลำยกัน	
เพื่อให้บุคคลสำมำรถอยู่ร่วมกับคนในสังคมได้อย่ำงปกติสุข
   3) กำรพฒันำจติ (จติภำวนำ) คอื	กำรฝึกฝนด้ำนคณุภำพของจิต	กำรฝึกจิตใจให้เข้มแขง็	
มัน่คง	แน่วแน่	เจรญิงอกงำมด้วยคณุธรรมทัง้หลำย	ควบคมุตนได้ดี	มสีมำธ	ิมกี�ำลงัใจสงู	ให้เป็นจติทีส่งบ	ผ่องใส	
ปรำศจำกสิ่งรบกวน	หรือท�ำให้เศร้ำหมอง	โดยเฉพำะกำรใช้ปัญญำอย่ำงลึกซึ้ง	และตรงตำมควำมเป็นจริง	
   4) กำรพัฒนำด้ำนปัญญำ (ปัญญำภำวนำ)	คือ	กำรฝึกปรือปัญญำให้เกิดควำมรู้	ควำม
เข้ำใจสรรพสิง่ทัง้ปวงตำมควำมเป็นจรงิ	รูเ้ท่ำทัน	เหน็โลกและชวีติตำมสภำวะ	จนกระท่ังหลุดพ้น	มจิีตใจเป็น
อิสระ	 ผ่องใส	 เบิกบำนโดยสมบูรณ์	 เมื่อปัญญำที่บริสุทธิ์	 รู้เห็นตำมเป็นจริงนี้เกิดขึ้นแล้ว	 ก็จะช่วยให้จิตนั้น	
สงบ	มั่นคง	บริสุทธิ์	 ผ่องใสยิ่งขึ้น	ท�ำตนให้บริสุทธิ์จำกกิเลสและปลอดพ้นจำกควำมทุกข์	 แก้ไขปัญหำที่เกิด
ขึ้นได้ด้วยปัญญำ	
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 6.๓	๑น.	ได้แก่	นำฬิกำชีวิต	วิถีพุทธ

	 นำฬิกำชีวิต	วิถีพุทธ	เป็นเครื่องมือปฏิบัติในกำรสร้ำงสุขภำพ	ป้องกัน	และควบคุมโรคเรื้อรัง	ด้วยกำร 
บรูณำกำรหลกักำรแพทย์กำรสำธำรณสขุ	 และวถีิพุทธธรรมท่ีใช้ชัว่โมงเวลำของนำฬิกำชีน้�ำกำรปฏบิติักจิวตัร 
ประจ�ำวนั	ประกอดด้วยกำรสวดมนต์	เจรญิสมำธ	ิสนทนำธรรม	(3ส.)	รบัประทำนอำหำรพอเพยีง	ออกก�ำลงักำย
สม�่ำเสมอ	 ปรับอำรมณ์แจ่มใส	 (3อ.)	 และกำรท�ำภำรกิจหน้ำที่ประจ�ำวันของแต่ละคน	 เช่น	 กำรเรียน	 กำร
ประกอบอำชีพ	เศรษฐกิจพอเพียง	รับรำชกำร	ท�ำงำนเอกชน	เป็นต้น	ด้วยกำรใช้สติสัมปชัญญะ	สมำธิอย่ำง
ต่อเนื่อง	ให้สอดคล้องสัมพันธ์กับกำรท�ำงำนของอวัยวะส�ำคัญของร่ำงกำย	จนเกิดวินัยและสุขนิสัยประจ�ำตน
ส่งผลให้มีสุขภำพและคุณภำพชีวิตที่ดี
 คุณประโยชน์ของนำฬิกำชีวิต วิถีพุทธ มีดังนี้
	 1.	 ใช้เป็นเคร่ืองมอืก�ำกบัตนเองให้ปฏบิตักิิจวตัรประจ�ำวนั	 3ส.3อ.	 และภำระงำนตำมหน้ำทีค่รบถ้วน	 
	 	 สม�่ำเสมอ	โดยใช้จิตปัญญำ	ควบคุมกำยและสังคม	ให้กำยและสังคมมีพลังคิดพูดท�ำสิ่งที่ถูกต้อง	 
	 	 เช่น	ลดอำหำรหวำน	มัน	เค็ม	ขยันออกก�ำลังกำย	คลำยเครียด	เป็นต้น	
	 2.	 ท�ำให้สุขภำพสมบูรณ์	ทั้งกำย	จิต	ปัญญำ	และสังคม	แบบเชื่อมโยงเป็นองค์รวมและสมดุล
	 3.	 สำมำรถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อป้องกัน	ควบคุม	รักษำพยำบำลและฟื้นฟูสมรรถภำพผู้มีภำวะ 
	 	 เสี่ยงและผู้ป่วยโรคเรื้อรังได้	 เช่น	 โรคเบำหวำน	 ควำมดันโลหิตสูง	 ไขมันในเลือดสูง	 หัวใจและ 
	 	 หลอดเลือด	มะเร็ง	หลอดเลือดสมอง	เป็นต้น	
	 4.	 ใช้ปฏิบัตเิพือ่บ�ำบัดโรคหลำยชนดิให้หำย	 หรอืทเุลำลง	 หรอืลดอำกำรแทรกซ้อน	 ลดยำ	 ลดค่ำใช้จ่ำย	 
	 	 ลดเวลำไปพบแพทย์	คุณภำพชีวิตดีขึ้น	เช่น	นอนไม่หลับ	ท้องผูก	โรคกำยจิต	โรคหอบหืด	 
	 	 โรคภูมิแพ้	โรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ	โรคเรื้อรัง	เป็นต้น	
	 5.	 ควำมจ�ำดี	เฉลียวฉลำด	เรียนหนังสือเก่ง	มีควำมเฉลียวฉลำดทำงอำรมณ์
	 6.	 ท�ำงำนมีประสิทธิภำพ	โดยมีสมำธิ	สติสัมปชัญญะ	ตลอดเวลำท�ำงำน	
	 ๗.	 มีวินัย	สุขนิสัย	และจิตส�ำนึกประจ�ำตนดี
	 ๘.	 ได้บุญกุศลจำกกำรปฏิบัติและเผยแพร่พระธรรมค�ำสอนของพระพุทธเจ้ำ	
	 9.	 อำยุยืน	คุณภำพชีวิตดี	
	 10.	สังคมยกย่องนับถือ	เป็นแบบอย่ำงในกำรด�ำเนินชีวิต	มีคุณธรรมจริยธรรม

ภาพ มิตินาิกาชีวิต วิถีพุทธ
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นาิกาชีวิต วิถีพุทธ

สุขภาพดี
คุณภาพชีวิตดี

3ส. 3อ. 1 น.

มูลนธิิอุทัย สุดสุข
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	 นำฬิกำชีวิต	(Body	Clock)	หรือนำฬิกำชีวภำพ	(Biological	clock)	คือ	วงจรของระบบกำรท�ำงำน 
ในร่ำงกำยมนุษย์	 ที่มีหน้ำที่ในกำรควบคุมกำรท�ำงำนของระบบต่ำงๆ	 ในร่ำงกำย	 ไม่ว่ำจะเป็นกำรตื่นนอน	
กำรนอนหลับ	 หรือกำรหลั่งฮอร์โมน	 แม้แต่กำรแปรเปลี่ยนของอุณหภูมิในร่ำงกำย	 โดยนำฬิกำชีวิตนั้นจะมี
รอบเวลำประมำณ	24	ชั่วโมง	ตำมเวลำโดยทั่วไป	ซึ่งนำฬิกำชีวิตจะถูกควบคุมโดยแสงและอุณหภูมิภำยใน
ร่ำงกำย	 ซึ่งเม่ือร่ำงกำยได้รับแสงแดดและมีอุณหภูมิในระดับที่เหมำะสม	 ร่ำงกำยก็จะเร่ิมท�ำงำนตำมวงจร 
ในแต่ละวัน	โดยวงจรดังกล่ำวมีชื่อเรียกว่ำจังหวะเซอร์คำเดียน	(Circadian	Rhythms)
	 คนโดยส่วนใหญ่มักจะคิดว่ำ	 นำฬิกำชีวภำพเหมือนกับจังหวะเซอร์คำเดียน	 ซึ่งในควำมจริงแล้วทั้ง	 2	
อย่ำงนีแ้ตกต่ำงกนั	แต่ก็มคีวำมเก่ียวข้องกนัอย่ำงใกล้ชดิ	เพรำะหำกไม่มนีำฬิกำชวีภำพแล้ว	จังหวะเซอร์คำเดยีน
จะไม่สำมำรถท�ำงำนได้	และท�ำให้ระบบต่ำงๆ	ในร่ำงกำยไม่สำมำรถท�ำงำนได้ตำมธรรมชำติ

นำฬิกำชีวิตท�ำงำนอย่ำงไร?

	 ระบบนำฬิกำชีวิตภำยในร่ำงกำยจะถูกควบคุมด้วยกลุ่มเซลล์ที่มีชื่อว่ำ	นิวเคลียสซูพรำไคแอสมำติก	
(Suprachiasmatic	Nucleus	:	SCN)	ที่อยู่ในสมองส่วนไฮโปทำลำมัส	(Hypothalamus)	ซึ่งอยู่ภำยใต้กำร
ควบคุมกำรท�ำงำนของยีนเวลำ	(Clock	Genes)	ท�ำหน้ำที่บริหำรระบบในร่ำงกำยให้ท�ำงำนสอดคล้องกับ
สภำวะแวดล้อมของธรรมชำต	ิเพรำะสิง่มชีีวติและธรรมชำติมปีฏสัิมพันธ์กนัตลอดเวลำ	ประกอบกบัธรรมชำติ
ไม่หยุดนิ่ง	มีกำรเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลำ	ซึ่งเป็นผลมำจำกโลกหมุนรอบตัวเองและรอบดวงอำทิตย์	ท�ำให้
โลกอยู่ภำยใต้อิทธิพลของแสงจำกดวงอำทิตย์	เกิดเป็นวงจรของวัน	(Circadian	rhythm)	ใช้ระยะเวลำ	24	
ชั่วโมงต่อกำรหมุนรอบตัวเองของโลก	1	รอบ	แบ่งออกเป็น	2	ช่วง	 ได้แก่	ช่วงมืด	 (กลำงคืน)	กับช่วงสว่ำง
(กลำงวัน)	 ส่งผลให้สิ่งมีชีวิตจะต้องปรับสภำวะร่ำงกำยให้ท�ำงำนสอดคล้องกับวงจรของวันในธรรมชำต ิ
มิเช่นนั้นแล้วจะท�ำให้มีอำยุขัยสั้น
	 ส�ำหรบัช่วงสว่ำง	 หำกเป็นตอนเช้ำสญัญำณจะส่งผลให้ร่ำงกำยมอีณุหภูมิสูงข้ึน	 และกระตุ้นให้ร่ำงกำย
สร้ำงฮอร์โมนคอร์ตซิอล	(Cortisol)	และชะลอกำรหล่ังฮอร์โมนเมลำโทนนิ	(Melatonin)	แสงจะกระตุ้น	SCN	
โดยอำศยัตวัรบัแสง	(melanopsin)	ซึง่อยูท่ี่เรตินำ	(จอตำ)	กบัท่ีเส้นใยประสำท	Retinohypothalamic	tract
	 ส่วนช่วงมืด	(กลำงคืน)	ต่อมไพเนียลของสมองจะหลั่งเมลำโทนิน	(Melatonin)	มำกระตุ้น	Suprachi-
asmatic	nucleus	(SCN)	เมื่อ	SCN	ถูกกระตุ้น	ก็จะส่งสัญญำณผ่ำนระบบประสำทและฮอร์โมนไปควบคุม
กำรท�ำงำนของอวยัวะและต่อมต่ำงๆ	 เพือ่ให้สภำวะร่ำงกำยด�ำเนนิไปอย่ำงสอดคล้องกบัวงจรของวนัในธรรมชำติ	
ซึ่งได้แก่	อุณหภูมิของร่ำงกำย	ควำมดันเลือด	กำรเต้นของหัวใจ	และวงจรกำรหลับ-ตื่น
	 เมลำโทนนิเป็นฮอร์โมนท่ีมบีทบำทส�ำคญัต่อร่ำงกำยมำก	โดยชกัน�ำให้เกดิกำรนอนหลบั	ปรบักำรท�ำงำน
ของนำฬิกำชีวภำพ	 ช่วยชะลอควำมแก่	 และป้องกันกำรเกิดเซลล์มะเร็ง	 แต่เมลำโทนินจะถูกหลั่งออกมำใน
ช่วงกลำงคืนเท่ำนั้น	 เนื่องจำกถูกยับยั้งโดยแสง	แม้แสงจะมีควำมเข้มต�่ำเพียง	0.1	ลักซ์	 (เทียบได้กับแสงใน
คืนพระจันทร์เต็มดวง)	ก็ส่งผลให้ร่ำงกำยหลั่งเมลำโทนินน้อยลงได้
	 เมือ่ปี	2017	นกัวทิยำศำสตร์ทัง้	3	ท่ำน	ได้แก่	Jeffery	Hall,	Michael	Rosbash	และ	Michael	Young	
ได้รับรำงวัลโนเบลด้ำน	 Physiology	 or	 Medicine	 เนื่องจำกมีกำรค้นพบกลไกระดับโมเลกุลในสิ่งมีชีวิตที่
ควบคุมและขับเคลื่อนระบบนำฬิกำชีวภำพ	 (Circadian	Rhythm	หรือ	 Internal	biological	 clock)	 โดย
กำรวจิยั	พบว่ำ	กำรท�ำงำนของยนีในร่ำงกำยนัน้เกอืบ	๘0%	ท�ำงำนตำมระบบนำฬิกำชวีภำพในแต่ละวนั	ดังนัน้	
หำกมีกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมท่ีกระทบกระเทือนต่อระบบนำฬิกำชีวภำพดังกล่ำว	จะมีผลให้เกิดโรคภัย 
ไข้เจ็บต่ำงๆ	ได้

๗.	หลักกำรดูแลสุขภำพด้วยนำฬิกำชีวิต



| 12

	 โลกในปัจจบุนัทีก่�ำลังเตบิโตอย่ำงไม่หยดุ	ท�ำให้หลำยธรุกิจและหลำยอำชพีส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมกำร
ใช้ชีวิตของแต่ละคนมำกน้อยแตกต่ำงกัน	โยงไปถึงนำฬิกำชีวิตที่แปรปรวนโดยเฉพำะกำรตื่นนอน	กำรนอน
หลบัพักผ่อนและกำรรบัประทำนอำหำร	ส่งผลให้ปัญหำสุขภำพต่ำงๆ	แสดงออกมำได้ง่ำยกว่ำคนทีม่นีำฬิกำชวีติ
ปกติ
 ๗.๑	นำฬิกำชีวภำพแปรปรวนเกิดจำกอะไร

  ●	อำยุที่มำกขึ้น	 เมื่อคนเรำอำยุมำกขึ้นจะมีปัจจัยหลำยอย่ำงที่ท�ำให้นำฬิกำชีวภำพเริ่ม	“เพี้ยน”	
สำเหตุเกิดจำก	 ควำมเสื่อมของสมองส่วนไฮโปทำลำมัส	 กำรลดลงของฮอร์โมนเมลำโทนินในกระแสเลือด	
และกำรตอบสนองต่อแสงสว่ำงลดลง	หำกผู้สูงอำยุเร่ิมมีอำกำรสมองเสื่อมหรือต้องนอนตำมสถำนพยำบำล
จะท�ำให้ระบบกำรรับรู้และตอบสนองต่อนำฬิกำชีวิตลดลงไปด้วย	 เรำจึงมักเห็นผู้สูงอำยุที่บ้ำน	 มักจะเกิด
ภำวะที่เรียกว่ำ	“กำรนอนผิดเวลำ”	อยู่บ่อยๆ
  ●	อำชีพที่ท�ำงำนไม่ตรงกับเวลำนอนตำมปกติ
  ●	New	Normal	ทีไ่ม่สำมำรถบรหิำรจัดกำรเวลำกำรท�ำงำนและกำรนอนได้	เนือ่งจำกท�ำงำนทีบ้่ำน	
(Work	from	home)	กำรใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์	เช่น	มือถือ	คอมพิวเตอร์	แท็บเล็ต	หรือไอแพด	ที่ให้เเสง
สฟ้ีำกระตุน้สำยตำมำกเกนิไป	รบัประทำนอำหำรมือ้ดึกบ่อย	ติดละครหรือซีรีส์จนอดนอน	นอนไม่พอ	นำฬิกำ
ชีวภำพรวน	เสี่ยงเทโลเมียร์สั้น
  ●	เทโลเมียร์	คือ	ปลำยของสำยดีเอ็นเอ	ซึ่งดีเอ็นเอคือ	รหัสพันธุกรรมของคนเรำ	เทโลเมียร์ช่วย
ปกป้องสำยดีเอ็นเอไม่ให้ถูกท�ำลำยมำกไปก่อนเวลำอันควร	 หรืออธิบำยง่ำยๆ	 คือ	 เทโลเมียร์เปรียบเสมือน	
ปลอกพลำสติกหุ้มปลำยเชือกรองเท้ำไม่ให้เชือกรองเท้ำหลุดรุ่ยและพังก่อนเวลำอันควรนั่นเอง
  ●	ดร.อลซิำเบท	แบลก็เบร์ิน	 เจ้ำของรำงวลัโนเบล	ผูค้้นพบควำมส�ำคญัของเทโลเมยีร์น้ี	กล่ำวไว้ว่ำ	
เทโลเมยีร์จะหดสัน้ลงปกติตำมอำยทีุเ่พิม่ขึน้	ควำมเครยีด	และพฤตกิรรมท่ีเสีย่ง	เช่น	กำรนอนดกึ	หรอือดนอน	
ซึ่งสำมำรถส่งผลได้ทั้งในเด็กและผู้ใหญ่
  ●	หำกเทโลเมียร์เรำสั้นลงมำกกว่ำคนปกติ	 จะท�ำให้เรำเข้ำสู่ภำวะเจ็บป่วยได้ง่ำยและไวกว่ำ	
นอกจำกนัน้ยงัโยงไปสูโ่รคท่ีเกดิจำกควำมเส่ือม	เช่น	โรคมะเรง็	หลอดเลอืดหวัใจ	อลัไซเมอร์	เบำหวำน	และอืน่ๆ
 ๗.๒	ปรับนำฬิกำชีวิต	เพื่อสุขภำพที่ดี

  ●	ปรับกำรนอน	โดยเข้ำนอนและตื่นนอนเป็นเวลำ	(นอนก่อน	4	ทุ่ม)	และนอนให้เพียงพอ	๗-๘	
ชั่วโมง	ส�ำหรับคนที่ท�ำงำนกะกลำงคืน	หำกไม่สำมำรถปรับเปลี่ยนได้	ควรมีอย่ำงน้อย	3	วันต่อสัปดำห์ที่นอน
ได้ตำมปกติ	ส่วนคนที่มีปัญหำเรื่องนอนกรน	หรือมีภำวะหยุดหำยใจขณะหลับ	จะส่งผลต่อคุณภำพกำรนอน
มำก	ควรปรึกษำแพทย์เฉพำะทำง
  ●	ปรับพฤติกรรมกำรกิน	โดยกินอำหำรตำมปกติ	ไม่กินมื้อดึกมำกเกินไป	(ไม่ควรกินหลัง	2	ทุ่ม)	
เพรำะเสี่ยงต่อโรคอ้วนในอนำคต
  ●	ออกก�ำลงักำยในช่วงกลำงวนั	แทนกำรออกก�ำลังกำยช่วงดึก	เนือ่งจำกบำงคนอำจมอีำกำรนอน
ไม่หลบัหลังออกก�ำลงักำย	ส่วนเวลำทีเ่หมำะสมของกำรออกก�ำลังกำย	ควรห่ำงจำกมือ้อำหำรอย่ำงน้อย	1	ชัว่โมง	
ถ้ำเป็นมือ้หนกั	ควรเว้นระยะห่ำง	2-3	ชัว่โมง	เพือ่รอให้ร่ำงกำยและเอนไซม์ต่ำงๆ	ปรบัเข้ำสูภ่ำวะปกตเิสียก่อน	
และเพ่ือสขุภำพทีด่คีวรออกก�ำลงักำย	15-30	นำท	ีต่อวนั	หรอื	150	นำท	ีต่อสปัดำห์	หำกต้องกำรเผำผลำญ
ไขมันควรใช้เวลำในกำรออกก�ำลังกำย	30	นำทีขึ้นไป	 หำกไม่มีเวลำไปออกก�ำลังกำยข้ำงนอก	 สำมำรถ 
ออกก�ำลังที่บ้ำนได้เช่นกัน
  ●	ช่วงเวลำกลำงวันควรเจอแสงสว่ำง	โดยเฉพำะแสงแดดอ่อนๆ	ไม่ควรเก็บตัวอยู่แต่ในห้อง	
(สำมำรถออกมำรับแสงที่หน้ำต่ำงหรือระเบียงบ้ำนได้)	 ส่วนเวลำกลำงคืน	 โดยเฉพำะเวลำก่อนเข้ำนอน	 ควร
ลดกำรเจอแสงสว่ำงจำกแสงไฟ	หรือแสงที่มำจำกโทรศัพท์มือถือหรือทีวี
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	 ปัญหำเบือ้งต้นคอื	กำรนอนไม่พอ	ซึง่เส่ียงต่อกำรเกดิโรคหวัใจสูงกว่ำคนท่ีใช้ชวีติตำมระบบของนำฬิกำ
ชีวิต	เพรำะโดยปกติคนเรำควรนอน	1	ใน	3	เวลำชีวิตตำมรอบนำฬิกำชีวิต	เรำควรตื่นนอนช่วง	5-6	โมงเช้ำ	
เพรำะฮอร์โมนคอร์ติซอล	 (Cortisol)	 จะหลั่ง	 ซึ่งเป็นฺฮอร์โมนที่กระตุ้นให้เรำลุกขึ้นมำท�ำงำน	 โดยฮอร์โมน
ชนิดนี้	 จะดึงน�้ำตำลในร่ำงกำยไปใช้เพื่อสร้ำงพลังงำน	 เมื่อน�้ำตำลถูกน�ำไปใช้เรำจะรู้สึกหิว	 ในช่วงเวลำ	๗-๘	
โมงเช้ำ	และเรำต้องรับประทำน	และ	4	ชั่วโมงต่อมำเรำก็จะต้องรับประทำนอีกครั้งเนื่องจำกน�้ำตำลในเลือด
เริม่ต�ำ่ลง	กระทัง่เวลำ	22.00	น.	ร่ำงกำยเรำจะเร่ิมสร้ำงเมลำโทนนิท�ำให้เรำเร่ิมง่วงนอน	เข้ำสู่สภำวะกำรหลบั	
ซึง่เมลำโทนนิท�ำหน้ำทีห่ลำยอย่ำงนอกจำกเร่ืองภำวะกำรนอน	เช่น	ในกำรต้ำนอนมุลูอสิระท่ีคอยท�ำร้ำยเซลล์	
จึงไม่แปลกหำกผู้หญิงที่อดนอนจะมีควำมเสี่ยงต่อกำรเป็นมะเร็งเต้ำนมเพิ่มขึ้น
	 เรำควรปรับนำฬิกำชีวิตอย่ำงไร

	 คุณภำพของกำรนอนเป็นเรื่องส�ำคัญ	 คือ	 กำรนอนหลับลึกโดยไม่ฝัน	 ไม่สะดุ้งตื่นระหว่ำงคืน	 ได้เวลำ
หลบัพักผ่อนอย่ำงเพยีงพอน้ัน	หมำยถึง	กำรท่ีร่ำงกำยได้รบักำรซ่อมแซมฟ้ืนฟ	ูท�ำให้อวยัวะท�ำงำนได้ดีขึน้	ดงันัน้
ควรปิดไฟให้มืดสนิทและหลีกเลี่ยงกำรเล่นหรือดูมือถือก่อนนอน	90	นำที
	 ในส่วนของผู้ที่จ�ำเป็นต้องท�ำงำนกลำงคืน	 สิ่งที่ท�ำได้	 คือ	 กำรหลับในช่วงกลำงวันเพื่อทดแทน	 และ 
หำเวลำออกก�ำลังกำย	 ตลอดจนรับประทำนอำหำรที่มีวิตำมินซีสูงๆ	 เนื่องจำกกำรอดนอนท�ำให้ภูมิต้ำนทำน
ต�่ำลงด้วยเช่นกัน
 กำรฝึกปฏิบัติสุขศำสตร์ของกำรนอนหลับ	ได้แก่	
	 (1)	กำรเข้ำนอนเป็นเวลำ	ตื่นเป็นเวลำ
	 (2)	กำรไม่นอนกลำงวัน	ถ้ำจ�ำเป็นก็แค่งีบสั้นๆ
	 (3)	กำรปรับห้องนอนให้สะอำด	เรียบง่ำย	เงียบสนิท	มืดสนิท	และเย็น
	 (4)	กำรไม่ท�ำงำนในห้องนอน	ไม่กินของว่ำงหรือคุยในห้องนอน
	 (5)	ไม่เอำทีวี	โทรศัพท์	ไลน์	เฟซ	นำฬิกำปลุก	ไว้ในห้องนอน
	 (6)	เตรียมตัวนอน	30	นำที	โดยหยุดกิจกรรมตื่นเต้น	หรี่ไฟ	ใส่ชุดนอนหลวมๆ	สบำยๆ	นั่งพักโดยไม่ 
	 	 ท�ำอะไร	หรือนั่งสมำธิ
	 (๗)	ไม่ทำนอำหำรมื้อใหญ่ใน	3	ชม.ก่อนนอน	
	 (๘)	ออกก�ำลังกำยหนักพอควรทุกวัน	
	 (9)	งดกำแฟและยำที่ท�ำให้นอนไม่หลับ
	 นำฬิกำชวิีต	มผีลต่ออำหำรกำรกนิ	กำรย่อยสำรอำหำร	เมตำบอรซิมึกล้ำมเนือ้ลำย	(Skeletal	Muscle)	
ของคนจะน�ำกลโูคสไปใช้ในตอนเช้ำได้ดกีว่ำในตอนเยน็	กระบวนกำรเปลีย่นไขมนัในตบั	กระบวนกำรย่อยอำหำร	
ต่ำงก็ท�ำงำนตำมจงัหวะเวลำ	กระเพำะอำหำรของคนจะย่อยอำหำรในตอนเช้ำได้ดกีว่ำตอนกลำงคนื	กำรบีบตวั
และกำรเคลื่อนตัวของล�ำไส้ก็เกิดขึ้นน้อยลงในตอนกลำงคืน	 นอนไม่หลับ	 นอนน้อย	 ปัญหำของคนท�ำงำน 
กะกลำงคนื	คนทีท่�ำงำนตอนกลำงคนืพยำยำมท่ีจะนอนในตอนกลำงวนั	และช่วงเวลำกำรนอนหลับจะส้ันกว่ำ
และหลับไม่สนิท	 กลำงคืนเป็นช่วงเวลำที่ร่ำงกำยเตรียมพร้อมที่จะพัก	 ควำมกระตือรือร้นและประสิทธิภำพ
กำรท�ำงำนลดลง	ดงันัน้	คนท�ำงำนกะกลำงคนื	จงึเป็นคนทีฝื่นท�ำงำนตอนท่ีง่วงนอน	และฝืนนอนตอนทีร่่ำงกำย
ตื่นตัว	คนที่มีปัญหำกำรนอนหลับจำกผลกระทบของกำรท�ำงำนกลำงคืน	ท�ำให้ส่งผลเสียต่อสุขภำพ	ถึงแม้จะ
เกิดขึ้นไม่กี่วัน	 ก็ยังส่งผลเสียต่ออำรมณ์และระบบกำรเรียนรู้ได้	 ส่วนคนที่ได้รับผลกระทบเป็นเวลำนำนๆ	 ก็
จะเพิ่มควำมเสี่ยงของกำรเป็นโรคมะเร็งและโรคหัวใจกำรท�ำงำนกะกลำงคืนมีผลต่อโรคหัวใจ	ภำวะอ้วน	
ควำมเครียด	คนที่ท�ำงำนดึก	หรือต้องท�ำงำนกลำงคืนเป็นเวลำนำนถึง	10	ปี	จะส่งผลท�ำให้ควำมสำมำรถใน
กำรเรียนรู้และจดจ�ำลดน้อยลง	เมื่อเทียบกับกลุ่มคนที่ท�ำงำนตอนกลำงวัน

๘.	เมื่อเรำใช้ร่ำงกำยสลับกับนำฬิกำชีวิต	อะไรจะเกิดขึ้นบ้ำง?
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	 สรปุวงจรเวลำกำรปฏิบตักิจิวัตรประจ�ำวนัและกำรท�ำงำนของอวยัวะส�ำคญัของร่ำงกำย	ตำมนำฬิกำชวีติ
เพ่ือสขุภำพดังนี้
 เวลำ 05.00 น. - 07.00 น. เป็นเวลำกำรท�ำงำนของปอด หัวใจ และล�ำไส้ใหญ่
	 กจิกรรมทีป่ฏบิตัใินเวลำ	05.00	น.	ตืน่นอน	สูดลมหำยใจ	3	คร้ัง	ล้ำงหน้ำ	แปรงฟัน	ด่ืมน�ำ้	2	-	3	แก้ว						
ซึ่งเป็นเวลำกำรท�ำงำนของปอด	เป็นช่วงเวลำตื่นนอนของคนส่วนใหญ่	สูดหำยใจเข้ำลึกๆ	นับ	1,	2,	3	หำยใจ
ออกยำวๆ	 3	 ครั้ง	 ปอดจะท�ำงำนมีประสิทธิภำพสูงเมื่อตื่นนอน	 และได้ออกก�ำลังกำยในช่วงเวลำนี้ด้วยก็ยิ่ง
จะได้รับออกซิเจนหำยใจเข้ำไปในปอดได้มำกขึ้น	สุขภำพร่ำงกำยก็จะดีขึ้น	หำยใจออกขับคำร์บอนไดออกไซด์	
ซึ่งเป็นสำรพิษออกจำกร่ำงกำย	และจัดกำรแปรงฟัน	ล้ำงหน้ำเพื่อให้ฟันและใบหน้ำสะอำด	เสร็จแล้ว	ดื่มน�้ำ	
2	-	3	แก้ว
 

	 กิจกรรมที่ปฏิบัติในเวลำ	05.00	-	0๗.00	น.	สวดมนต์	ปฏิบัติสมำธิ	แผ่เมตตำ	ออกก�ำลังกำย	และ
ขับถ่ำย	ซึ่งเป็นเวลำกำรท�ำงำนของปอด	หัวใจ	และล�ำไส้ใหญ่	 เป็นช่วงเวลำปฏิบัติที่ท�ำให้จิตใจสงบเบิกบำน	
และท�ำให้มคีวำมสมดลุของร่ำงกำยและจติใจ	กำรออกก�ำลังกำยจะช่วยให้ปอดและหวัใจท�ำงำนดีข้ึนด้วย	โดย 
ปอดหำยใจถีข่ึน้	 เอำออกซเิจนไปในกระแสโลหติเกิดเป็นเมด็เลอืดแดง	ซึง่หัวใจจะสบูฉดีไปเลีย้งเซลล์ส่วนต่ำงๆ	
ของร่ำงกำย	ในขณะเดยีวกนัปอดกร็บัเอำของเสียคอื	คำร์บอนไดออกไซด์ออกจำกเซลล์และขบัออกทำงอำกำศ
ที่หำยใจออก	หมุนเวียนกันเช่นนี้ตลอดเวลำ	และหลังจำกดื่มน�้ำ	2	-	3	แก้ว	เป็นเวลำประมำณ	1	-	2	ชั่วโมง	
น�้ำที่ไหลไปยังกระเพำะอำหำรผ่ำนไปยังล�ำไส้เล็กและล�ำไส้ใหญ่	ซึ่งจะช่วยกระตุ้นกำรท�ำงำนของอวัยวะให้มี
กำรเคลื่อนไหวไปตำมล�ำดับ	 จนถึงล�ำไส้ใหญ่ส่วนปลำยที่ตรงสู่ทวำรหนัก	 ท�ำให้น�้ำไล่กำกอำหำรที่เหลือจำก
กำรย่อยแล้ว	ขับถ่ำยออกมำเป็นอุจจำระ	กำรดื่มน�้ำท�ำให้ถ่ำยอุจจำระสะดวก	ท้องไม่ผูก	เกิดเป็นนิสัยป้องกัน
ร่ำงกำยดูดซึมของเสียและพิษต่ำงๆ	 กลับสู่ระบบเลือดไปเลี้ยงร่ำงกำยเสมือนกินอุจจำระจำกตนเอง	 ควรจะ
ดื่มน�้ำอุ่นเพื่อเป็นกำรช่วยกระตุ้นให้ระบบขับถ่ำยของเรำท�ำงำนได้ดีขึ้น

๙.	กำรปฏิบัติกิจวัตรประจ�ำวันตำมนำฬิกำชีวิต
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 ข้อดีของกำรออกก�ำลังกำยตอนเช้ำ
	 กำรออกก�ำลังกำยตอนเช้ำ	 ช่วยเพิ่มอัตรำกำรเต้นของหัวใจและอัตรำเผำผลำญพลังงำนในระหว่ำงวัน		
ถ้ำอัตรำกำรเต้นของหัวใจและอัตรำกำรเผำผลำญของเรำมำกขึ้น	ก็จะช่วยให้เรำสำมำรถเผำผลำญพลังงำน
และดงึไขมนัสะสมมำใช้ในระหว่ำงวนัได้อย่ำงมปีระสทิธภิำพมำกขึน้	ซ่ึงส�ำหรบัใครทีล่ดน�ำ้หนกั	กำรออกก�ำลงักำย 
ตอนเช้ำจะช่วยคุมน�้ำหนักได้ดีกว่ำ	เนื่องมำจำกฮอร์โมนที่ร่ำงกำยสร้ำง	จะสัมพันธ์กับ	Biological	Clock	ใน
สมองในกำรสร้ำงฮอร์โมน	ตอนนอนหลับร่ำงกำยเบิร์นเอำแคลอรี่ไปหมดแล้ว	ท�ำให้กำรออกก�ำลังกำย 
ช่วงเช้ำร่ำงกำยจะดึงเอำพลังงำนจำกไขมันสะสมมำใช้ทันทีท�ำให้ผอมได้เร็ว
 ข้อควรปฏิบัติในกำรออกก�ำลังกำยตอนเช้ำ 
	 หำกต้องกำรออกก�ำลงักำยในช่วงเวลำเช้ำ	ควรจะรบัประทำนอำหำรก่อนออกก�ำลงักำยอย่ำงน้อย	2	-	3	
ชัว่โมง	เพือ่ให้ร่ำงกำยมพีลงังำนเพยีงพอต่อกำรออกก�ำลงักำย	และควรอบอุน่ร่ำงกำยให้นำนกว่ำกำรออกก�ำลงักำย
ในช่วงเวลำอื่นๆ	อย่ำงน้อย	10	-	15	นำที	เพื่อให้ร่ำงกำยอบอุ่นมำกพอส�ำหรับกำรออกก�ำลังกำย	ที่ส�ำคัญ
ไม่ควรจะรบีรบัประทำนอำหำรหรอืดืม่น�ำ้ทันทหีลงัจำกออกก�ำลงักำยหนกั	 เพรำะอำจจะท�ำให้เกดิอำกำรหำยใจ
ไม่ทัน	หรือจุกได้	นอกจำกนี้ยังควรพักผ่อนให้เพียงพอ

      

   

	 คนส่วนใหญ่ตื่นเช้ำมำออกก�ำลังคิดว่ำอำกำศสดชื่น	 มลพิษน้อย	 อำกำศเย็น	 ร่ำงกำยยังสดชื่น	 เพรำะ
ได้พักมำทั้งคืน	แต่อำจเป็นกำรท�ำร้ำยสุขภำพมำกกว่ำ
	 เมือ่ตืน่นอน	ร่ำงกำยยงัไม่มพีลงังำนหลงเหลืออยูใ่นเลือด	เหมอืนกับรถยนต์น�ำ้มนัแห้ง	หำกออกก�ำลังกำย	
ตบัจะต้องดงึสำรอำหำรท่ีเปลีย่นไปเกบ็ไว้	 ให้กลบัเป็นสำรพลงังำนในเลอืดใหม่เกอืบจะทนัท	ี ตบัจะต้องท�ำงำน
หนกัเพิม่มำกขึน้		ควรต้องกนิอำหำรและรอ	2	ช.ม.ก่อนจงึจะไปออกก�ำลงัได้	เช่น	กนิอำหำร	ต	ี5	พอ	๗	โมงเช้ำ
จงึจะออกก�ำลังกำยได้	 แต่หลังกนิอำหำรอิม่	 ยงัไม่ควรไปออกก�ำลงักำยทนัท	ี เพรำะหลงักนิอำหำรช่วง	2	ช.ม. 
แรก	จะมีเลือดมำรอรับอำหำรที่จะถูกย่อย	ที่กระเพำะและล�ำไส้เป็นจ�ำนวนมำก	เพื่อพำไปแจกจ่ำยยังอวัยวะ
ต่ำงๆ	ของร่ำงกำย
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	 ตอนเช้ำออกก�ำลงักำยเบำๆ	ได้	เช่น	เดนิออกก�ำลัง	โดยก่อนเดินจะกนิอำหำรเบำๆ	เช่น	แซนด์วชิ	1	ชิน้
กับโอวัลติน	1	ถ้วย	ซึ่งจะใช้เวลำย่อยอำหำรสัก	1/2	-	1	ช.ม.	พอ	คือกินเล็กน้อย	ออกก�ำลังกำยเบำๆ	ใช้
พลังงำนน้อย	 ถ้ำออกก�ำลังกำยหนักๆ	 ในตอนนี้	 เช่น	 กำรวิ่ง	 ซึ่งต้องกำรเลือดมำเลี้ยงที่ขำ	 20	 เท่ำตัวของ
สภำวะปกติ	 เมื่อเลือดมำรวมอยู่ที่กระเพำะเป็นจ�ำนวนมำก	บวกกับที่ขำอีก	20	เท่ำดังกล่ำว	จะท�ำให้เลือด
ไปเลี้ยงสมองไม่พอ	ท�ำให้หน้ำมืด	เป็นลม	หรือกล้ำมเนื้อหัวใจขำดเลือด	หัวใจตำยเฉียบพลัน	ถึงชีวิตได้	รอให้
อำหำรย่อยหมดแล้ว	เลือดที่กระเพำะจะกระจำยกลับไปหมด	ถึงตอนนี้ถ้ำออกวิ่งจะปลอดภัยกว่ำ

 เวลำ 07.00 น. - 08.00 น. เป็นเวลำกำรท�ำงำนของกระเพำะอำหำร ล�ำไส้เล็ก ม้ำม 
	 กจิกรรมท่ีปฏบิตัใินเวลำ	0๗.00	-	0๘.00	น.	อำบน�ำ้	ทำนอำหำรเช้ำ	(มือ้หนกั)	ซึง่เป็นเวลำกำรท�ำงำน
ของกระเพำะอำหำร	 ล�ำไส้เล็ก	 ม้ำม	 ควรทำนข้ำวเช้ำเป็นมื้อหนัก	 กระเพำะอำหำรจะท�ำหน้ำที่ย่อยอำหำร 
มื้อเช้ำเป็นอำหำรมื้อส�ำคัญ	 เพรำะกระเพำะอำหำรจะย่อยได้ดีสูงสุดในช่วงเวลำนี้เท่ำนั้น	 ช่วงอื่นๆ	 จะย่อย 
ได้น้อยกว่ำและกระเพำะหลัง่กรดไปย่อยอำหำรได้มำกท่ีสดุ	อำหำรส่วนหนึง่ย่อยทีก่ระเพำะอำหำร	ส่วนท่ีเหลอื
ส่งไปย่อยต่อที่ล�ำไส้เล็ก	 อำหำรที่ย่อยแล้วทั้งจำกกระเพำะอำหำรและล�ำไส้เล็กก็จะส่งไปเก็บที่ม้ำม	 ม้ำมท�ำ
หน้ำที่แปรรูปสำรอำหำรเป็นพลังงำน	 กรองเม็ดเลือดเสียผลิตน�้ำดีกรองแบคทีเรีย	 (เชื้อโรค)	 ทุกชนิด	 สร้ำง
เมด็เลอืดขำว	ถ้ำไม่กนิอำหำรเช้ำ	ม้ำมกจ็ะไม่มีพลังงำนส�ำรองไว้ได้	ท�ำให้หวัใจต้องท�ำงำนหนกัเพ่ือสูบฉีดเลือด
ไปเลี้ยงส่วนต่ำงๆ	ของร่ำงกำย	จึงท�ำให้มีโอกำสเป็นโรคกระเพำะและโรคหัวใจได้ด้วย	เพรำะร่ำงกำยไม่ได้รับ
สำรอำหำร	ส�ำหรับทุกอวัยวะ	เพื่อกลับสร้ำงพลังงำนรวมส�ำหรับร่ำงกำยในองค์รวม

 ประโยชน์ของกำรกินอำหำรเช้ำที่ดีต่อสุขภำพ
	 เนื่องจำกร่ำงกำยอดอำหำรมำตลอดทั้งคืน	 กำรกินอำหำรเช้ำจึงเป็นสิ่งที่ส�ำคัญแก่ร่ำงกำยอย่ำงมำก	
เพรำะจะช่วยท�ำให้ร่ำงกำยมีพลังงำนท่ีสำมำรถน�ำไปท�ำกิจกรรมในชีวิตประจ�ำวันได้	แถมยังช่วยให้สดชื่น	
กระปรี้กระเปร่ำ	 ช่วยกระตุ้นพลังงำนสมองได้	 ทั้งนี้	 ควรเลือกรับประทำนอำหำรที่มีประโยชน์ครบ	5	หมู่	
และหลีกเลี่ยงอำหำรที่เต็มไปด้วยไขมัน	น�้ำตำล	และให้พลังงำนสูง
	 1.	ลดควำมเสีย่งโรคอลัไซเมอร์	 เพรำะกำรกนิมือ้เช้ำจะช่วยเติมพลัง	ท�ำให้ร่ำงกำยและสมองสดชืน่แจ่มใส	
อีกทั้งอำหำรเช้ำจะช่วยไปกระตุ้นพลังให้แก่สมองและท�ำให้มีควำมจ�ำที่ดีได้	 แต่ในทำงตรงกันข้ำม	 หำกเรำ
อดอำหำรมื้อเช้ำจะท�ำให้ร่ำงกำยไม่สดชื่น	 ไม่กระปรี้กระเปร่ำ	 หลงลืม	 ควำมจ�ำไม่ดี	 ไม่มีสมำธิ	 หำกท�ำเป็น
ประจ�ำต่อเนื่องนำนๆ	อำจน�ำมำซึ่งโรคอัลไซเมอร์ได้
	 2.	ลดควำมเสี่ยงโรคอ้วนและช่วยลดน�้ำหนักได้	 กำรกินมื้อเช้ำเป็นประจ�ำจะช่วยลดน�้ำหนัก	 และลด
ควำมเสีย่งกำรเกดิโรคอ้วนได้	 โดยมงีำนวจิยัจำกโรงเรยีนแพทย์ฮำร์วำร์ด	 (Harvard	Medical	School)	ยนืยนั
ผลวิจัยทำงกำรแพทย์ว่ำ	ผู้ชำยหรือผู้หญิงที่กินอำหำรเช้ำทุกวัน	มีแนวโน้มอ้วนยำกกว่ำคนที่งดอำหำรเช้ำ
	 อกีทัง้ยงัมผีลวจิยัทำงกำรแพทย์ยนืยนัอกีว่ำ กลุ่มผูห้ญิงทีเ่ลือกกินอำหำรเช้ำทีม่แีคลอรีมำกกว่ำมือ้
อื่นๆ จะลดน�้ำหนักได้ดีกว่ำคนทั่วไป และผู้ที่กินอำหำรเช้ำเป็นประจ�ำทุกวันกว่ำ 78 เปอร์เซ็นต์ ประสบ
ควำมส�ำเร็จในกำรลดควำมอ้วนและมีน�้ำหนักคงที่
	 3.	ลดควำมเสี่ยงต่อกำรเกิดโรคเส้นเลือดในสมอง	และโรคหัวใจ
	 ผลกำรวิจัยจำกสมำคมแพทย์โรคหัวใจ	สหรัฐอเมริกำ	 เมื่อปี	2003	พบว่ำ	คนที่กินอำหำรเช้ำทุกวันมี
ควำมเสี่ยงต่อโรคอ้วน	 และภำวะดื้ออินซูลินน้อยกว่ำผู้ที่งดอำหำรเช้ำถึง	 35-50%	 กำรรับประทำนอำหำร
เช้ำอย่ำงสม�่ำเสมอจะช่วยลดควำมเสี่ยงต่อกำรเกิดโรคโรคเส้นเลือดในสมอง	และโรคหัวใจได้
	 ทั้งนี้	สมำคมแพทย์โรคหัวใจสหรัฐอเมริกำได้ส�ำรวจผู้ชำยอำยุ	45-๘2	ปี	จ�ำนวน	26,902	คน	ที่ไม่
ได้รับประทำนอำหำรเช้ำเป็นประจ�ำ	 พบว่ำมีควำมเสี่ยงต่ออำกำรหัวใจวำย	 หรือเสียชีวิตจำกโรคหลอดเลือด
หัวใจ	เพิ่มมำกขึ้นถึง	2๗%
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	 4.	ช่วยลดภำวะดื้อต่ออินซูลิน	ต้นเหตุของโรคเบำหวำน	กำรรับประทำนอำหำรเช้ำเป็นประจ�ำจะช่วย
ลดภำวะผิดปกติดังกล่ำวที่เป็นสำเหตุของโรคเบำหวำนได้ถึงร้อยละ	35-50
	 กินอำหำรเช้ำให้ถูกหลัก	คือ	กินภำยใน	1	ชั่วโมงแรกหลังจำกตื่นนอน	อำหำรเช้ำที่ดีจะช่วยให้ระดับ
น�้ำตำลในเลือดมี	 ควำมสมดุลไปตลอดวัน	 เลือกรับประทำนอำหำรหลำกหลำยให้ครบ	 5	 หมู่	 เน้นเลือก
คำร์โบไฮเดรตเชิงซ้อน	เช่น	ข้ำวกล้อง	ขนมปังโฮลวีต	ธัญพืชต่ำงๆ	ฯลฯเลือกโปรตีนที่มีไขมันต�่ำ	อย่ำงเนื้อไก่	
เนื้อปลำ	ไข่	นม	ฯลฯ	และอำหำรที่มีกำกใยสูง	เช่น	ผักผลไม้	เป็นต้น	มื้อเช้ำแบบนี้จะท�ำให้ร่ำงกำยและสมอง
ได้รับพลังงำนเพียงพอยำวนำนกว่ำถึง	4	ชั่วโมงก่อนที่จะถึงมื้อเที่ยง
 เวลำ 08.00 น. - 12.00 น. เป็นเวลำกำรท�ำงำนของสมอง กับม้ำม 
	 กจิกรรมทีป่ฏบิตัใินเวลำ	0๘.00	-	12.00	น.	ปฏบิติัภำรกจิชวีติประจ�ำวนั	ซ่ึงเป็นเวลำกำรท�ำงำนของ 
สมองกับม้ำมเด่นที่สุดเวลำนี้	สำมำรถปฏิบัติภำรกิจชีวิตประจ�ำวันตำมปกติ	เช่น	กำรเดินทำงไปท�ำงำน	หรือ
ไปโรงเรยีน	หรอืสถำนศกึษำ	เป็นต้น	โดยให้มสีติควำมระลึกได้	สัมปชญัญะควำมรู้ตัว	และสมำธคิวำมต้ังจิตมัน่
ตลอดเวลำ	 โดยสมองท�ำหน้ำที่เป็นศูนย์กลำงใหญ่ของระบบประสำทที่ท�ำหน้ำที่ควบคุมและปรับสภำพกำร
ท�ำงำนของระบบประสำท	 ผสมผสำนและเชื่อมโยงกิจกรรมต่ำงๆ	 ในทุกส่วนของร่ำงกำย	 ผสมผสำนกระแส
ควำมรู้สึกท่ีรับเข้ำและส่งออกจำกอวัยวะสัมผัสต่ำงๆ	 ควบคุมและสั่งกำรเคลื่อนไหว	 พฤติกรรม	 กำรรับรู	้
อำรมณ์	 ควำมจ�ำ	 กำรเรียนรู้	 กำรเคลื่อนไหว	 กำรสร้ำงฮอร์โมนสำรสุขและสำรเคมีที่มีประโยชน์ต่อร่ำงกำย	
เช่น	สำรสือ่ประสำทซโีรโทนนิ	ช่วยกำรนอนหลับ	กำรผ่อนคลำย	มคีวำมสุข	สงบ	ป้องกนัและรักษำอำกำรซึมเศร้ำ	
โรคเรื้อรังได้หลำยชนิด	เป็นต้น	สมองมี	2	ซีก	ซึ่งสมองซีกขวำท�ำหน้ำที่หลักในกำรคิดสร้ำงสรรค์	สังเครำะห์	
จินตนำกำร	 บูรณำกำรองค์รวม	 สร้ำงจิตใต้ส�ำนึก	 มีควำมสำมำรถทำงศิลปะดนตรี	 และควบคุมกำรท�ำงำน
ของร่ำงกำยซีกซ้ำย	ส่วนสมองซีกซ้ำยท�ำหน้ำที่หลักในกำรวิเครำะห์	กำรจัดระบบ	กำรใช้เหตุผล	กำรค�ำนวณ	
กำรใช้ภำษำ	มีควำมสำมำรถทำงวิทยำศำสตร์	และควบคุมกำรท�ำงำนของร่ำงกำยซีกขวำ
 ช่วงเวลำท�ำงำน อย่ำเพลินเผลอลืมดื่มน�้ำนะ

 เวลำ 12.00 - 13.00 น. เป็นเวลำกำรท�ำงำนของหัวใจกับกระเพำะอำหำร 
	 กิจกรรมที่ปฏิบัติในเวลำ	12.00	-	13.00	น.	ทำนอำหำรกลำงวัน	(มื้อรอง)	ซึ่งเป็นเวลำกำรท�ำงำน
ของหัวใจกับกระเพำะอำหำร	เป็นเวลำหยุดพักกำรปฏิบัติภำรกิจเพื่อพักผ่อนและรับประทำนอำหำรกลำงวัน	
อำหำรมือ้รองอีกมือ้หน่ึง	อวยัวะทีท่�ำงำนในช่วงนี	้ ได้แก่	กระเพำะอำหำรและหวัใจ	 ถ้ำร่ำงกำยไม่ได้สำรอำหำร	
หัวใจจะท�ำงำนหนัก	โดยพบว่ำคนที่เป็นโรคหัวใจ	มักเกิดหัวใจวำยก่อนเที่ยงหรือหลังจำกกินอำหำรเที่ยงแล้ว	
หวัใจท�ำหน้ำทีส่บูฉดีเลอืดไปเลีย้งร่ำงกำยส่วนต่ำงๆ	 กำรดูแลสุขภำพหวัใจเป็นเร่ืองส�ำคญั	 มส่ีวนเกีย่วข้องกบั
กำรกินอำหำรให้ถูกหลักโภชนำกำร	เน้นผัก	2	ส่วน	ข้ำว	1	ส่วน	และโปรตีน	1	ส่วน	กำรออกก�ำลังกำยและ
พักผ่อนให้พอเพียง
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	 เป็นช่วงเวลำของหัวใจ	ที่ท�ำหน้ำที่สูบฉีดเลือด	 และสำรอำหำรไปเลี้ยงทั้งร่ำงกำย”	 ซึ่งจะท�ำงำนหนัก
ที่สุด	ช่วงนี้ระดับควำมดันเลือดในร่ำงกำยเพิ่มสูงขึ้น	ฉะนั้นช่วงเวลำนี้	ห้ำมเครียดเด็ดขำด	ถ้ำเรำท�ำจิตใจให้
สบำย	ผ่อนคลำย	ถือเป็นกำรดูแล	กะนุถนอมหัวใจให้แข็งแรงอีกด้วย
 ควำมส�ำคัญของอำหำรมื้อกลำงวันกับสุขภำพ
	 กินอำหำรเที่ยงที่ให้พลังงำนสูง	ประกอบด้วย	โปรตีน	และคำร์โบไฮเดรตเชิงซ้อน	ซึ่งโปรตีนจะกระตุ้น
สำรในสมอง	คอื	Catecholamines	ทีจ่ะท�ำให้กระฉับกระเฉง	เลือกไก่	(ต้องท�ำให้สุกๆ	ก่อน)	อำหำรทะเล	เนือ้	
เต้ำหู	้ถัว่	ชนดิต่ำงๆ	เช่น	ถัว่เหลอืง	น�ำ้เต้ำหู	้ผกัต่ำงๆ	เช่น	บร็อคโคล่ี	ผักโขม	หน่อไม้ฝร่ัง	และผลไม้สัก	1	ส่วน
	 “มื้อกลำงวันเป็นช่วงเวลำที่ร่ำงกำยดูดซึมและเก็บสะสมสำรอำหำร	จึงจ�ำเป็นต้องได้รับสำรอำหำรที่ดี
ที่สุด	สมบูรณ์ที่สุด	โดยควรแบ่งสัดส่วนเป็น	คำร์โบไฮเดรตร้อยละ	50	โดยให้เลือกกินข้ำวกล้องหรือโฮลวีต	
และควรเป็นผักใบเขียว	หรือผักหลำกสี	 อีกร้อยละ	15	ที่เหลือควรเป็นโปรตีนที่ไม่มีไขมันสูง	 เช่น	 เนื้อปลำ	
เนือ้ไก่	 และอำจเสรมิด้วยผลไม้สดหลงัมือ้อำหำร	 เพ่ือเพ่ิมปริมำณวติำมนิ	 เกลือแร่	 และใยอำหำรในร่ำงกำย”	
ควรทำนผลไม้หลงัอำหำรทกุมือ้และระหว่ำงมือ้เม่ือหวิ	รวมๆ	แล้วควรได้ผลไม้วนัละ	3-5	ส่วน	แต่ละ	1	ส่วน	
ของผลไม้เลือกอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งดังต่อไปนี้	เช่น	กล้วยน�้ำว้ำ	1	ผล	ส้มเขียวหวำน	1	ผลใหญ่	ฝรั่ง	1/2	ผล	
เงำะ	4	ผล	ถ้ำเป็นผลไม้ผลใหญ่	เช่น	มะละกอ	สับปะรด	แตงโม	ประมำณ	6-๘	ค�ำเท่ำกับ	1	ส่วน	ปริมำณ
ผลไม้มำกน้อยขึ้นอยู่กับควำมต้องกำรพลังงำน
	 อำหำรกลุม่ผกัและผลไม้อำจทดแทนกนัได้บ้ำง	วนัไหนกบัข้ำวไม่ค่อยมผัีก	กเ็พ่ิมผลไม้	รวมๆ	แล้วท้ังวนั
ควรได้	ผัก	-	ผลไม้	รวมกันไม่น้อยกว่ำ	400-500	กรัมจึงจะได้ใยอำหำรเพียงพอ
	 ดังน้ันกำรกินอำหำรท่ีมีประโยชน์ในปริมำณที่เหมำะสมต่อควำมต้องกำร	 จึงเป็นสิ่งส�ำคัญที่ช่วยให้
กระบวนกำรท�ำงำนของร่ำงกำยเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ	และอำหำรกลำงวันที่ดีควรมีคุณค่ำสำรอำหำร
ครบทั้ง	5	หมู่เช่นกัน	ไม่ว่ำจะเด็ก	ผู้ใหญ่	หรือคนสูงอำยุ	จึงไม่ควรละเลยแต่ละมื้อส�ำคัญของวัน
 เวลำ 13.00 - 1๖.00 น. เวลำของล�ำไส้เล็ก	มีกิจกรรม	ได้แก่
	 กิจกรรมที่ปฏิบัติในเวลำ	13.00	 -	 16.00	น.	 ปฏิบัติภำรกิจชีวิตประจ�ำวัน	 ซึ่งเป็นเวลำกำรท�ำงำน
ของล�ำไส้เล็กกับสมองท�ำงำนเด่นที่สุด	เป็นช่วงเวลำปฏิบัติภำรกิจประจ�ำวันตำมภำระหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ
โดยสมองท�ำหน้ำทีห่ลกัดงักล่ำวข้ำงต้น	และเป็นเวลำกำรท�ำงำนของล�ำไส้เล็ก	เมือ่ย่อยอำหำรแล้วกส่็งไปเล้ียง
ส่วนต่ำงๆ	ของร่ำงกำย	สำรอำหำรที่เหลือที่ย่อยแล้วก็เก็บไว้ที่ตับ	ล�ำไส้เล็กท�ำงำนโดยย่อยเปลี่ยนรูปอำหำร
ที่ได้รับจำกตอนเช้ำเป็นพลังงำนทั้งหมด
	 13.00	-	15.00	เวลำของล�ำไส้เลก็	“ช่วงเวลำนึง้ดอำหำรทกุชนดิ	อย่ำทำนของจกุจกิ	เพรำะจะเป็นกำร
รบกวนกำรท�ำงำนของล�ำไส้เล็ก”	ซึ่งมีหน้ำที่ย่อย	แยกแยะ	และดูดซึมอำหำรที่เป็นน�้ำทุกชนิด	เช่น	วิตำมินซี 
วิตำมินบี	โปรตีน	ซึ่งท�ำหน้ำที่สร้ำงกรดอะมิโน	ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ	สร้ำงเซลล์สมอง	เวลำนี้สมองซีกขวำ
ท�ำงำนดี	ทั้งเรื่องควำมจ�ำ	จินตนำกำร	ควำมคิดสร้ำงสรรค์	กำรวำงแผน	เป็นต้น
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 เวลำ 1๖.00 - 17.00 น.เป็นเวลำกำรท�ำงำนของไตกับกระเพำะปัสสำวะ
	 กิจกรรมท่ีปฏิบัติในเวลำ	 16.00	 -	 1๗.00	 น.	 ออกก�ำลังกำย	 ซ่ึงเป็นเวลำกำรท�ำงำนของไตกับ
กระเพำะปัสสำวะ	เป็นช่วงเวลำหยดุพกังำนตำมภำรกจิประจ�ำวนัและควรออกก�ำลงักำย	เพรำะเป็นเวลำทีข่องเสยี
จำกกำรแปรรปูอำหำรทีล่�ำไส้เลก็จะเกดิข้ึน	และจะขับออกจำกทำงไตมำทีก่ระเพำะปัสสำวะ	ซึง่จะท�ำงำนหนกั
ที่สุดเพื่อขับกรดและของเสียออกจำกร่ำงกำย	หลังจำกร่ำงกำยท�ำงำนจะเกิดกรดแลคติค	กินอำหำรจะเกิด
กรดยูริค	คร�่ำเคร่งกับงำนทั้งวันจะเกิดสำรกรดอะดรีนำลีนและสำรเคมีต่ำงๆ
	 15.00	-	1๗.00	เวลำของกระเพำะปัสสำวะ	ดื่มน�้ำบ่อยๆ	และออกก�ำลังกำย	“ช่วงเวลำนี้กระเพำะ
ปัสสำวะ	รอก�ำจัดของเสียออกจำกร่ำงกำย”	เพรำะฉะนั้นช่วงนี้ควรดื่มน�้ำเยอะๆ	อย่ำกลั้นปัสสำวะ	กำรกลั้น
ปัสสำวะจะท�ำให้ปัสสำวะดูดซึมเข้ำสู่กระแสเลือด	มีผลในเรื่องควำมจ�ำ	 ไทรอยด์	และระบบสืบพันธุ์	 รวมทั้ง
จะท�ำให้กระเพำะปัสสำวะอกัเสบอกีด้วย	 และช่วงเวลำนีเ้ป็นช่วงท่ีหลอดเลือดหวัใจ	 และกล้ำมเนือ้ในร่ำงกำย
มีควำมแข็งแรง	เหมำะที่จะ	ออกก�ำลังกำย	ท�ำให้เหงื่อออก	เพื่อช่วยขับของเสียออกจำกร่ำงกำยอีกทำงหนึ่ง

 กำรออกก�ำลังกำยตอนเย็น 
	 ถ้ำเรำกนิอำหำรเช้ำกบักลำงวนั	พอตกเยน็พลงังำนยงัมเีหลือ	ตอนทีท่�ำงำนใช้ไปไม่หมดแน่นอน	สำมำรถ
ออกก�ำลงักำยได้เลย	แต่อำจเตมิอำหำรอกีสกัเลก็น้อย	ดืม่น�ำ้	 ก่อนไปออกก�ำลงั	 จะท�ำให้ไม่รู้สกึโหย	 ข้อส�ำคัญ	
เมื่อออกก�ำลังตอนเย็นเสร็จแล้ว	ให้ดื่มน�้ำ	โดยค่อยๆ	ดื่ม	จนรู้สึกอิ่ม	พอกลับถึงบ้ำน	ท่ำนจะไม่รู้สึกหิวและไม่
อยำกกินอะไรอีก
	 หลังออกก�ำลังกำยตอนเย็นนี้แล้ว	เมื่อถึงเวลำเข้ำนอน	จะเหลือสำรอำหำรค้ำงน้อยที่สุด	ตับไม่ต้อง
ท�ำงำนมำก	 สำรอำหำรไม่ไปเก็บตำมท่ีต่ำงๆ	 จึงไม่ท�ำให้อ้วน	 และไม่เหลือค้ำงในหลอดเลือด	 โดยเฉพำะ 
ไขมัน	จึงเป็นวิธีที่จะลดไขมันในเลือดได้ดีที่สุด	โดยไม่ต้องกินยำ
 จำกงำนวิจัยต่ำงประเทศ พบว่ำ กำรออกก�ำลังกำยตอนเช้ำจะท�ำให้ภูมิต้ำนทำนในร่ำงกำยลดลง 
ส่วนกำรออกก�ำลังตอนเย็นจะท�ำให้ภูมิต้ำนทำนเพิ่มขึ้น
 โดยในเวลำ 17.00 น. จะเป็นช่วงทีห่ลอดเลือดหวัใจและกล้ำมเน้ือในร่ำงกำยมคีวำมแข็งแรงมำก
ที่สุด จึงเหมำะแก่กำรออกก�ำลังกำย 
	 ออกก�ำลังกำยแบบแอโรบิกก่อนนอน	เช่น	เดินบนสำยพำน	หรือขี่จักรยำน	30	นำที	-	60	นำที	หรือ
ยืนแกว่งแขน	20	นำที	ก่อนนอน	ไม่ต้องกลัวว่ำจะนอนไม่หลับ	เพรำะร่ำงกำยจะหลั่ง	“เอนดอร์ฟีน”	ออกมำ	
ซึ่งมีฤทธิ์คล้ำยๆ	มอร์ฟีน	จะท�ำให้ง่วงนอน	คลำยควำมเจ็บปวด	คลำยเครียดได้ดี	ฉะนั้น	ออกก�ำลังกำยเสร็จ	
อำบน�้ำ	แล้วเข้ำนอนเลย	ท่ำนจะนอนหลับสนิทชนิดไม่ฝัน	นอนเพียง	5	ช.ม.	ก็เพียงพอ	สังเกตว่ำตอนท�ำงำน
ช่วงกลำงวัน	จะไม่เพลีย	ไม่ง่วง
	 นอกจำกนี้มีงำนวิจัยใหม่ๆ	ออกมำ	พบว่ำ	คนนอน	5	ช.ม.	มีโรคเส้นเลือดหัวใจอุดตัน	น้อยกว่ำพวก
นอน	๗-๘	ช.ม.ด้วย
 เวลำ 17.00 น. - 19.00 น. เป็นเวลำกำรท�ำงำนของไต 
	 กจิกรรมเวลำ	1๗.00	-	1๘.00	น.	พกัผ่อน	อำบน�ำ้	สงัสรรค์ในครอบครวั	ซึง่เป็นเวลำกำรท�ำงำนของไต	
เป็นช่วงพักผ่อนจำกงำน	กลับบ้ำน	อำบน�้ำ	สังสรรค์ในครอบครัว	ไตท�ำหน้ำที่เด่นที่สุดในกำรขับถ่ำยของเสีย
ในช่วงนี้
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	 เวลำ	1๗.00	-	19.00	น.	เป็นช่วงเวลำของไต	จึงควรท�ำใจให้สดชื่นไม่ง่วงเหงำหำวนอนในช่วงเวลำนี้	
ผู้ใดมีอำหำรง่วงนอนช่วงเวลำนี้	แสดงว่ำมีปัญหำเรื่องไตเสื่อม	ถ้ำนอนหลับแล้วเพ้อ	แสดงว่ำอำหำรหนักมำก
	 -	ไตซ้ำย	จะคมุสมองด้ำนขวำ	ซึง่ควบคมุด้ำนควำมคดิสร้ำงสรรค์	อำรมณ์สนุทร	ีรกัสวยรกังำม	ชอบแต่งตัว	
ถ้ำไตซ้ำยมีปัญหำ	อำรมณ์รักสวยรักงำมจะหมดไป	กลำยเป็นคนปล่อยเนื้อปล่อยตัว	และเป็นคนขี้ร้อน
	 -	ไตขวำ	 จะคุมสมองด้ำนซ้ำย	 ซึ่งควบคุมควำมจ�ำ	 ถ้ำไตขวำมีปัญหำ	 ควำมจ�ำจะเสื่อม	 และเป็นคน 
ขี้หนำว	(ผู้ที่ไตแข็งแรงจะเป็นคนทีอำยุยืน	เป็นคนกล้ำ)
	 ถ้ำล�ำไส้เล็กมีไขมันเกำะมำก	อำหำรที่อยู่ในรูปของสำรละลำยจะผ่ำนล�ำไส้เล็กไม่ได้	จึงตกเป็นภำระ
ของไต	เป็นผลให้ไตท�ำงำนหนัก	จึงกลำยเป็นโรคไต	ผู้ที่เป็นโรคไต	สมองจะเสื่อม	ปวดหลัง	เป็นหวัดง่ำย	มี
เสลดในคอ		กำรดูแลคือ	ตอนเช้ำอำบน�้ำเย็น	ตอนเย็นให้อำบน�้ำอุ่น	กรณีที่อำบน�้ำไม่ได้ให้ใช้วิธีแช่เท้ำ	แต่น�้ำ
ควรใส่สมุนไพรที่ถูกกับโฉลก
	 กิจกรรมเวลำ	1๘.00	-	19.00	น.	ทำนอำหำรเย็นหรืออำหำรว่ำงเป็นมื้อเบำที่สุด	ซึ่งยังเป็นช่วงเวลำ
ของกำรท�ำงำนของไตเด่นอยู่	ส่วนกระเพำะอำหำรและล�ำไส้ท�ำงำนเบำๆ	เท่ำนั้น
 เวลำ 19.00 - 23.00 น. เวลำของ.เยื่อหุ้มหัวใจและกำรปรับสมดุลร่ำงกำย	มีกิจกรรม	ได้แก่
	 กิจกรรมเวลำ	19.00	-	20.00	น.	สนทนำธรรม	ผ่อนคลำย	สบำยอำรมณ์	สังสรรค์ในครอบครัว	ซึ่ง
เป็นเวลำกำรท�ำงำนของเยื่อหุ้มหัวใจ	 เป็นเวลำพักผ่อนของหัวใจหลังจำกตรำกตร�ำงำนมำทั้งวัน	หัวใจเต้นช้ำ
ลง	เยื้อหุ้มหัวใจให้ควำมอบอุ่น	โอบอุ้มอย่ำงเอื้ออำทรต่อหัวใจ	
	 กิจกรรมเวลำ	20.00	-	23.00		สวดมนต์	ปฏิบัติสมำธิ	แผ่เมตตำ	ฟังหรืออ่ำนหรือสนทนำธรรมกับ 
ผู้รู้อำจเป็นพระภิกษุและหรือผู้ทรงคุณวุฒิอื่นก็ได้	อำจมีงำนมงคล	หรืออวมงคลในสังคม	ซึ่งยังเป็นเวลำกำร
ท�ำงำน	ช่วง	19.00	 -	21.00	 เป็นเวลำของเยื่อหุ้มหัวใจ	ควรท�ำจิตใจให้ผ่อนคลำย	 เข้ำสู่โหมดธรรมะ	นั่ง
สมำธิ	ช่วงเวลำนี้ร่ำงกำยต้องกำรควำมสงบ	หยุดนิ่ง	จะช่วยให้จิตใจ	และร่ำงกำยพร้อมที่จะเข้ำนอน	ไม่ควร
ท�ำอะไร	ตื่นเต้น	หรือใช้พลังงำนเยอะ	เช่น	ออกก�ำลังหนักๆ	หรือทำนอำหำรปริมำณมำก	เพรำะจะท�ำให้นอน
ไม่หลับ	 เนื่องจำกเยื่อหุ้มหัวใจเป็นส่วนประกอบส�ำคัญของหัวใจ	 และช่วงเวลำนี้มีควำมส�ำคัญในกำรท�ำงำน
ของระบบหมุนเวียนเลือด	 และส่งอำหำร	 ออกซิเจน	 เม็ดเลือดไปยังส่วนต่ำงๆ	 ของร่ำงกำย	 ต้องอำรมณ์ดี	
เพรำะเป็นเวลำที่เส้นลมปรำณของเยื่อหุ้มหัวใจและเส้นประสำทสมองจะท�ำงำนได้ดีที่สุด	 หลังอำหำรเย็นจึง
ควรท�ำอะไรเบำๆ	ไม่ควรกินจนอิ่มเกินไป	เรำควรรักษำอำรมณ์ของเรำให้ดีอยู่เสมอเพื่อเป็นกำรผ่อนคลำย	
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	 กำรสวดมนต์	เป็นกำรปฏิบัติสมำธิรูปแบบหนึ่ง	ที่ผู้สวดใช้ผัสสะบริเวณช่องปำก	ท่อง	อ่ำน	ใช้ผัสสะที่
สมองคิดตำม	ใช้ผสัสะทีห่	ู ฟังตำมบทสวดมนต์	หรอืมนตรำ	ภำวนำ	เพือ่ให้เกดิกำรปรบัสำรเคมแีละคลืน่สมอง 
มีควำมเป็นสิริมงคล	เกิดควำมสุขทั้ง	ใจและกำย	มีสุขภำพดี	ได้ธรรมะโอสถช่วยในกำรบ�ำบัด	เยียวยำสุขภำพ	
ซึง่ผูส้วดมนต์	อำจจะมกีำรออกเสยีง	เปล่งเสยีง	ผ่ำนโพรงจมกู	รมิฝีปำก	ฟัน	ลิน้	กล่องเสยีง	เส้นเสยีง	หลอดลม	
(ดังภำพที่ตั้งกำรเปล่งเสียงหรืออกเสียง)	ท�ำให้เกิดกำรสั่นสะเทือน	 (Vibration)	ของตัวรับสัญญำณข้ำงนอก	
และข้ำงในเซลล์	 (ผัสสะ	หรือ	 Cell	 receptors)	 น�ำไปสู่กำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงสมดุลของสำรเคมีในร่ำงกำย	
ในเซลล์	ในสมอง	(ธรรมะโอสถ)	คลื่นสมอง	(คลื่นไฟฟ้ำบ�ำบัด)	ระดับคลื่นเสียง	(เสียงบ�ำบัด)	กำรเกิดคลื่นแสง
รังสีแกมม่ำ	(รังสีบ�ำบัด)	กำรเปลี่ยนแปลงของเซลล์และสำรพันธุกรรม	(เซลล์บ�ำบัด)
 

 กำรสวดมนต์ ท�ำให้คลื่นสมองเปลี่ยนแปลงและมีผลในกำรบ�ำบัดเยียวยำ
 คล่ืนสมองแบบเดลต้ำ	 (ควำมถ่ีคลื่นระหว่ำง	0.5	 -	3	รอบต่อวินำที)	คลื่นเสียงจำกกำรสวดมนต์ 
ที่หลับตำสวดมนต์	คลื่นเสียงผ่ำนผัสสะบริเวณปำกไปถึงที่หู	คลื่นสมองประเภทนี้	จะพบในผู้ปฏิบัติสมำธิ
สวดมนต์ขัน้สงู	 เช่น	 สวดมนต์ปฏบิตัสิมำธอิย่ำงสม�ำ่เสมอ	ผลลพัธ์ทีเ่กดิกบัผูส้วดมนต์จะท�ำให้มกีำรผลติธรรมะ
โอสถชื่อ	โดปำมีน	(Dopamine)	และกำบำ	(GABA)		ในระดับพอดี	นอนหลับไม่มีกำรฝัน	เป็นคลื่นสมองที่ใช้
ในกำรเยียวยำสุขภำพ	 และใช้ในกำรกู้ชีวิต	 ท�ำให้ผู้สวดมนต์มีพรหมวิหำร	 4	 มีควำมเมตตำกรุณำ	 มีควำม
อดทน	อดกลั้น	ต่อควำมทุกข์	ได้สูง
 คลืน่สมองแบบธต้ีำ	(ควำมถีค่ลืน่	4	-	๘	รอบต่อวนิำท)ี	คลืน่เสยีงจำกกำรสวดมนต์	ทีห่ลับตำสวดมนต์		
คลื่นเสียงผ่ำนผัสสะบริเวณปำกไปถึงที่หู	 ผ่ำนไปถึงเส้นประสำทสมองคู่ที่	 10	 ระบบอำรมณ์	 ควำมจ�ำ 
(Limbic)	และนำฬิกำชีวิต	(Pineal	gland)	ผลลัพธ์จำกกำรเกิดคลื่นสมองธีต้ำนี้	จะท�ำให้ผู้สวดมนต์มีควำม
จ�ำดี	 มีควำมเฉลียวฉลำด	 เป็นผู้มีควำมรอบรู้	 เป็นปรำชญ์	 มีสติปัญญำอยู่ในขั้นสูง	 และเพิ่มสมรรถนะกำร
เรียนรู้	คลื่นสมองประเภทนี้สำมำรถพบได้ในคนปกติในช่วงนอนหลับสบำย	ท�ำให้ต้องนอนในเวลำกลำงคืน	
คลื่นประเภทนี้เป็นสภำวะที่เข้ำญำณในระดับลึกภำยใน	 จิตปล่อยวำง	 ไม่มีควำมวุ่นวำยต่อโลกภำยนอก	 ไม่ 
รู้สึกทุกข์ร้อนต่อสิ่งที่เข้ำมำรบกวน	ทั้งควำมทุกข์ร้อนจำกภำวะเจ็บป่วย	หรือมีสิ่งรบกวนต่ำงๆ	ลดควำมวิตก
กังวล	มีควำมคิดสร้ำงสรรค์	ผ่อนคลำย	ผลิตสำรธรรมะโอสถชื่อ	กำบำ	(GABA)	อำจจะพบได้ใน		2		ช่วงเวลำ	
คือ	ก่อนนอนหลับ	และช่วงที่จะตื่นนอนในตอนเช้ำ	

๑๐.	ประโยชน์ของกำรสวดมนต์	:	ธรรมวิทยำศำสตร์แห่งกำรบ�ำบัดและเยียวยำ
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 คลื่นสมองแบบแอลฟ่ำ	 (ควำมถี่คลื่น	๘	-	13	รอบต่อวินำที)	คลื่นเสียงจำกกำรสวดมนต์ผ่ำนเข้ำมำ
ทำงผสัสะบรเิวณปำก	หลบัตำสวด	หรอืลมืตำสวด	เพ่งกำรอ่ำน	จะมผีลท�ำให้สมองเกดิคล่ืนแบบนี	้ผลลัพธ์ท่ีดี	
เกดิกบัผูส้วดมนต์	ได้แก่	ผูส้วดมนต์	จะรูส้กึผ่อนคลำย	มคีวำมคดิบวก	คดิดี	และลดควำมวติกกงัวล	คล่ืนสมอง
ประเภทนี้จะช่วยปรับกำรผลิต	ธรรมะโอสถ	ชื่อ	ซีโรนิน	(Serotonin)	กลูตำมีน	(Glutamine)	อเซทีลโคลีน	
(Acetylcholine)	ให้มีระดับพอดี	มีผลท�ำให้ลดสำรเครียด	มีปิติ	จิตสงบนิ่ง	จิตว่ำง	สุขสงบ	ใจและกำยผ่อน
คลำย	มีควำมคิดควำมอ่ำนแบบไตร่ตรอง		มีสติสัมปชัญญะ	
 คลื่นสมองแบบเบต้ำ (ควำมถี่คลื่นระหว่ำง	12	ถึง	3๘	รอบต่อวินำที)	คลื่นสมองตื่นเป็นคลื่นสมอง
เกิดจำกำรสวดมนต์แบบลืมตำ	แบบเพ่ง	ท่อง	อ่ำน	ใช้เสียงดัง	ตั้งใจ	มี	3	แบบ	
 เบต้ำ 1	(ควำมถี่คลื่นระหว่ำง	12	-	15	รอบต่อวินำที)	ลืมตำนิ่งๆ	ดูเฉยๆ	สมองยังไม่มีกำรท�ำงำน	ไม่
คิดอะไร	เช่นคนที่ได้รับบำดเจ็บทำงสมอง	
 เบต้ำ 2	(ควำมถี่คลื่นระหว่ำง	15	-	22	รอบต่อวินำที)	สมองเริ่มท�ำงำนใช้ควำมคิดเชิงตรรกะและกำร
ค�ำนวณ
 เบต้ำ 3	(ควำมถี่คลื่นระหว่ำง	22	-	3๘	รอบต่อวินำที)	คิดมำก	วุ่นวำย	ยุ่งยำก	ซับซ้อน	ภำวะที่ใช้พลัง
ของสมองมำก	มีเรื่องตื่นเต้น	ได้ประสบกำรณ์ใหม่ๆ	ถ้ำใช้สมองส่วนนี้นำนๆ	เป็นอันตรำยต่อสมอง	ท�ำให้เกิด
อำกำรตำมมำคือ	 อำกำรไม่มั่นใจ	 ตื่นตระหนก	 เสียศูนย์	 และวิตกจริต	 กำรเจ็บป่วยเฉียบพลัน	 เส้นเลือด 
ในสมองแตก	หัวใจวำย		
 คลื่นสมองแบบแกมม่ำ	 (ควำมถี่คลื่น	25-100	รอบต่อวินำที)	คลื่นเสียงจำกกำรสวดมนต์ที่หลับตำ
สวดมนต์	คล่ืนเสียงจะผ่ำนผัสสะบริเวณปำกไปถึงที่หู	ผ่ำนไปถึงเส้นประสำทสมองคู่ที่	10	ระบบอำรมณ์	
ควำมจ�ำ	(Limbic)	และนำฬิกำชีวิต	(Pineal	gland)	ผ่ำนเส้นประสำทสมอง	12	คู่	หรืออำยตนะ	12	และ
เส้นประสำทไขสันหลัง	31	คู่	หรือกำยคตำ	32	อำกำร	ผลลัพธ์จำกกำรมีคลื่นสมองประเภทนี้	ท�ำให้ 
ผู้สวดมนต์มีกำรสร้ำงพลังงำนชีวิตส�ำรอง	ใช้ในกำรเรียนรู้ขั้นสูง	ยุ่งยำก	สลับซับซ้อน	ผู้สวดมนต์มีพละก�ำลัง
มหำศำล		มีรังสีแกมม่ำ	หรือแสงเลเซอร์		แผ่รังสีอย่ำงอ่อน	(รังสีบ�ำบัด	เซลล์บ�ำบัด)		ออกมำจำกส่วนของ 
สำรพันธุกรรม	(DNA)	พลังน้ีมำจำกไหน	จนถึงปัจจุบันนักวิทยำศำสตร์ทำงตะวันตกยังบอกไม่ได้	แต่น�ำ 
คลื่นนี้มำใช้ในกำรเยียวยำมะเร็ง	 ถ้ำคลื่นสมองแบบแกมม่ำ	 (มีควำมถี่คลื่นระหว่ำง	 3๘	 ถึง	 100	 รอบต่อ
วินำที)	จิตหรือผัสสะต่ำงๆ	ของผู้สวดจะนิ่งสงบเงียบ	ว่ำง	เป็นสภำวะเหนือกำรท�ำงำนของสมอง	รู้แจ้ง	รู้รอบ		
รู้ทั่วพร้อม	รู้ได้เฉพำะตัว	เป็นปัจเจก	คลื่นสมองแบบแกมม่ำนี้เพิ่งท�ำกำรค้นพบเมื่อประมำณก่อน	ค.ศ.	1924 
คลืน่สมองชนดินีม้กีำรส่งไฟฟ้ำคลืน่สมองไวมำก	และเร็วทีส่ดุ	 เป็นคลืน่ทีม่แีต่ควำมเมตตำ	กรณุำ	และเสียสละ
ให้ผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอบแทน	พบได้ในผู้ปฏิบัติสมำธิมำขั้นสูง	ต่อเนื่อง	สม�่ำเสมอ	 เป็นเวลำนำน	 เกี่ยวข้อง
กับสำรธรรมะโอสถ	ชื่อ	เมลำโทนิน	และรังสีแกมม่ำ	
	 คล่ืนสมองเกือบจะไม่ท�ำงำน	 (ควำมถ่ีคลื่นต�่ำกว่ำ	0.5	รอบต่อวินำที)	คล้ำยกับสมองพักไม่ท�ำงำน 
เป็นสภำวะที่สูงกว่ำ	 คลื่นสมองแกมม่ำคลื่นนี้พบได้ในผู้ที่ก�ำลังเสียชีวิต	 และในผู้ปฏิบัติสมำธิขั้นสูงที่มีควำม
รู้สึกกำรออกนอกร่ำงกำย	(Out	of	body)		
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	 สำรเคมทีีเ่กิดกำรเปลีย่นแปลงจำกกำรสวดมนต์	มมีำกมำยหลำยประเภท	 ซ่ึงกำรเปล่ียนแปลง	อำจจะ
เป็นทั้งคุณและโทษ	ขึ้นอยู่กับบทสวด	 เวลำที่สวด	ควำมถี่ของคลื่นเสียง	 ควำมดังของเสียง	 จังหวะของเสียง	
ควำมช�ำนำญในกำรสวด		
	 ประเภทของสำรเคมี	(ธรรมะโอสถ)	ที่อำจจะเป็นทั้งคุณหรือโทษจำกกำรสวดมนต์	
 ๑๑.๑	โดปำมีน	(Dopamine)	

	 กำรสวดมนต์ช่วยปรบัธรรมะโอสถในสมองชือ่	โดปำมนี	ให้พอดี	ถ้ำในร่ำงกำยมกีำรผลิตสำรนีต้�ำ่	ท�ำให้
มีปัญหำเรื่องกำรเรียนรู้	แสวงหำสำรเสพติด	เสี่ยงต่อกำรเป็นเบำหวำน	ซึมเศร้ำ	กระตุ้นท�ำให้เกิดโรคจิตเภท		
โรคพำร์คินสัน
 ๑๑.๒	กำบำ	(Gamma-Aminobutyric	acid	(GABA)	

	 กำรสวดมนต์ช่วยปรับธรรมะโอสถในสมองกำบำให้พอดี	สำรสื่อประสำทนี้สร้ำงมำจำกกรดกลูตำมิค		
หน้ำที่ของสำรสื่อประสำทชนิดนี้	 ช่วยลดอำกำรปวดในระบบประสำทส่วนกลำง	 เป็นธรรมะโอสถแห่งควำม
ยบัยัง้ชัง่ใจ	กำรรูผ้ดิรูถ้กู	ท�ำให้ลดควำมร้อนในร่ำงกำย	ลดอำกำรชกัในโรคลมชกั	ลดกำรเกร็งตึงของกล้ำมเนือ้	
อำกำรปวดต่ำงๆ	ลดกำรดื่มสุรำ	วิตกกังวล	จิตเภท	ลดควำมกร้ำวร้ำว	ลดโมหะจริต	กำรใช้สำรเสพติด	กำร
เกิดคดีควำมต่ำงๆ		
 ๑๑.๓	ซีโรโทนิน	(Serotonin)

	 กำรสวดมนต์ช่วยปรับธรรมะโอสถในสมอง	 ชื่อ	 ซีโรโทนิน	 ให้มีระดับพอดี	 ในผู้ที่มีระดับซีโรโทนินใน
สมองลดต�ำ่ลง	จะเกีย่วข้องกบัโรคและอำกำรป่วย	เช่น	กระสับกระส่ำย	สับสน	หวัใจเต้นเร็ว	ควำมดันโลหติสงู		

๑๑.	สำรเคมีที่เกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงจำกกำรสวดมนต์
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รูม่ำนตำขยำย	สูญเสียกำรประสำนงำนของกล้ำมเนื้อ	หรือตะคริว	 กล้ำมเนื้อกระตุก	มีปัญหำเกี่ยวกับควำม
แข็งแกร่งของกล้ำมเนื้อ	เหงื่อออกมำก	ท้องร่วง	ปวดหัว	ตัวสั่น
 ๑๑.๔	เมลำโทนิน	(Melatonin)

	 กำรสวดมนต์	 ช่วยปรับธรรมะโอสถสำรเมลำนินให้พอดี	 ในนำฬิกำชีวิต	 (Pineal	 gland)	 เมลำโทนิน
เป็นฮอร์โมนของต่อมไพเนยีลทีผ่ลติในช่วงกลำงคนื	พระอำทิตย์ตก	กำรหลับตำสวดมนต์	กำรผลิตเมลำโทนนิ 
จะลดลงในช่วงอำยุมำกขึ้น	 ระดับเมลำโทนินที่ลดลง	 พบได้ในผู้ที่เป็นโรคต่ำงๆ	 เช่น	 โรคสมองเสื่อม	 ควำม 
ผดิปกตทิำงอำรมณ์	ควำมเจบ็ปวดอย่ำงรนุแรง	มะเร็ง	และโรคเบำหวำนประเภท	2	ควำมผิดปกติของเมลำโทนนิ	
เช่น	ปริมำณไม่เพียงพอ	ท�ำให้กำรนอนไม่หลับ	 โรคอำรมณ์แปรปรวนตำมฤดูกำล	และอำรมณ์สองขั้ว	 เซลล์
ผิดปกติ	เป็นสำเหตุในกำรเกิดมะเร็ง			
 ๑๑.5	อดรีนำลีน	(Adrenaline)	

	 กำรสวดมนต์	 ช่วยปรบัอดรนีำลนีให้พอดี	 ถ้ำมสีำรนีใ้นปริมำณสูง	 จะท�ำให้เกดิโรคโรคหวัใจ	 มหีวัใจโต	
หัวใจวำย	 กำรเต้นของหัวใจผิดปกติ	 ควำมดันโลหิตสูง	 เสี่ยงต่อหัวใจวำย	 ตันตีบ	 แตก	 โรคไต	 โรคตำ	 ล�ำไส้
ท�ำงำนผิดปกติ	ควำมผิดปกติในกำรกิน	ภูมิต้ำนทำนต�่ำ	เสี่ยงต่อกำรแพ้ภูมิตนเอง	โรคผิวหนัง	เช่น	เรื้อนกวำง	
ผื่นแพ้
 ๑๑.6	คอร์ติซอลล์	(Cortisol)	สำรมัชฌิมำ	พอดี	พอเหมำะ	พอควร	

	 กำรสวดมนต์	 ช่วยปรับสำรคอร์ติซอลให้พอดี	 คนที่สวดมนต์และเกิดมีคลื่นสมองแบบเบต้ำ	 3 
จะท�ำให้มีระดับคอร์ติซอลล์สูง	ท�ำให้เจ็บป่วย	เช่น	ควำมดันโลหิตสูง	น�้ำตำลในเลือดสูง	เพิ่มควำมเสี่ยงในกำร
เป็นเบำหวำน	เพิ่มไขมันในช่องท้อง	เพิ่มควำมเสี่ยงกำรเป็นโรคหัวใจ	ไทรอยด์ต�่ำ	เสี่ยงกับโรคกระดูกพรุน		
แก่เร็ว	 ลดกำรสังเครำะห์คอลลำเจน	 ถ้ำสวดมนต์ระดับคอร์ติซอลล์พอดีจะท�ำให้แผลหำยเร็ว	 ลดกำรติดเชื้อ	
เพิ่มภูมิต้ำนทำนในร่ำงกำย	ปรับรอบประจ�ำเดือนผิดปกติในสตรี	ช่วยให้กำรนอนหลับดีขึ้น	เพิ่มฮอร์โมน 
เพศชำย	ปรับสมรรถภำพทำงเพศพอดี	ท�ำให้ใยกล้ำมเนื้อแข็งแรง
	 กำรสวดมนต์ท�ำให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงในสำรพันธุกรรม	 เพรำะมีระดับสำรเมลำโทนินมำกขึ้น	 ใน 
กำรปรับสภำพสำรพันธุกรรมขึ้นอยู่กับบทสวด	 เวลำที่สวด	 ควำมถี่ของคลื่นเสียง	 ควำมดังของเสียง	 จังหวะ 
ของเสียง	ควำมช�ำนำญในกำรสวด
	 กำรสวดมนต์ท�ำให้คลื่นสมองไม่สมดุล	 และธรรมะโอสถไม่สมดุล	 เกิดกำรเจ็บป่วยร้ำยแรงได้	 ถ้ำผู้ที่
สวดมนต์	สวด	หรือท่องบทภำวนำ	แต่ไม่สำมำรถเปลี่ยนคลื่นสมองได้	ผู้ที่มีคลื่นสมองท�ำงำนไม่สมดุล	พอดี	
จะมีผลต่อกำรผลิตธรรมะโอสถหรือสำรสื่อประสำท	ซึ่งจะมีผลท�ำให้เกิดภำวะกำรเจ็บป่วย			
	 กำรสวดมนต์เป็นกำรปฏิบัติสมำธิวิธีหนึ่ง	ที่จะท�ำให้คลื่นสมองท�ำงำนได้อย่ำงพอดี	พอเหมำะ	พอควร	
และมีผลต่อควำมสมดุลของธรรมะโอสถ		
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 ๑๒.๑	ระยะเวลำกำรสวดมนต์	

											 ต้องใช้เวลำในกำรสวดอย่ำงน้อย	10	-	15	นำที	ต่อเนื่อง	จึงจะท�ำให้มีกำรเปลี่ยนคลื่นสมอง
เป็นแบบ	แอลฟ่ำ	เดลต้ำ	ธีต้ำ	แกมม่ำ	ต่อไปตำมล�ำดับ
 ๑๒.๒	กำรสวดมนต์กับนำฬิกำชีวิต

	 	 สวดเช้ำ	 ก่อนพระอำทติย์ขึน้	และสวดตอนเยน็หลังพระอำทิตย์ตก	จะท�ำให้นำฬิกำชวีติ	 (Pineal	
gland)	 ซึ่งไม่ชอบแสงอำทิตย์	 แสงไฟ	 คลื่นไฟฟ้ำ	 จะเริ่มท�ำงำน	 ผลิตสำรเคมีหรือธรรมะโอสถ	 มีคุณสมบัติ	
เป็นสำรต้ำนมะเร็ง	ผ่อนคลำย	ขยำยเส้นเลือด	และสำรท�ำให้อำยุยืนยำว	สำรต้ำนอนุมูลอิสระ	ชื่อ	เมลำโทนิน	
	 	 สวดมนต์เย็นก่อนนอน	และตื่นนอนเช้ำ	จะได้ธรรมะโอสถ	กำบำ	และโดปำมีน
 ๑๒.๓	อำหำรกับกำรสวดมนต์

	 	 สวดหลังรับประทำนอำหำรจะได้ซีโรโทนิน
	 	 กำรดื่มน�้ำ	หรือน�้ำชำ	กำแฟ	น�้ำหวำน	ระหว่ำงสวดมนต์ได้ผลแตกต่ำงกัน	
	 	 ดื่ม	ชำ	กำแฟ	เครื่องดื่มกระตุ้นควำมสดชื่น	แล้วสวดมนต์	ท�ำให้สมองมีคลื่นเบต้ำ		
	 	 ดื่มน�้ำหวำน	น�้ำปำนะ	น�้ำผักปั่น	แล้วสวดมนต์	ท�ำให้สมองมีคลื่นแอลฟ่ำ		
	 ๑๒.๔	ท่ำทำงในกำรสวดมนต	์ท่ำที่ได้ผลดีและได้รับธรรมะโอสถง่ำยที่สุด	ไวที่สุดแตกต่ำงกันดังนี้
	 	 ท่ำนอนสวดมนต์	ท�ำให้สมองมีคลื่นแอลฟ่ำ	และเดลต้ำได้ไว
	 	 ท่ำนั่งสวดมนต์	ท�ำให้สมองมีคลื่นแอลฟ่ำ	ได้ไว
	 	 ท่ำยืนสวดมนต์	ท�ำให้สมองมีคลื่นแอลฟ่ำ	ธีต้ำ	ได้ไว
	 	 ท่ำเดินช้ำๆ	สวดมนต์	ท�ำให้สมองมีคลื่นแอลฟ่ำ	เดลต้ำ	และธีต้ำ	ได้ไว
	 	 กำรสวดมนต์ต่อเนื่อง	กับกำรสวดบ้ำงพักบ้ำงมีผลต่ำงกัน	กำรสวดมนต์อย่ำงต่อเนื่องท�ำให้
สมองมีคลื่นแอลฟ่ำ	และเดลต้ำได้ไวกว่ำ

๑๒.	ปัจจัยที่มีผลต่อกำรสวดมนต์
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 เวลำ 21.00 - 23.00 น. เป็นช่วงเวลำของระบบที่เกี่ยวข้องกับสมดุลอุณหภูมิ
	 ระบบของร่ำงกำยทั้ง	3	 (triple	heater)	 ได้แก่	 ระบบหำยใจ	ส่งผลต่อร่ำงกำยช่วงบน	 (หัวใจ-ปอด)	
ระบบย่อยอำหำรมีผลต่อช่วงกลำงล�ำตัว	(กระเพำะ	อำหำร	ม้ำม	ตบั)	และระบบขบัถ่ำยมีผลต่อร่ำงกำยช่วงล่ำง 
(ไต	กระเพำะปัสสำวะ	ล�ำไส้เล็ก)	เป็นช่วงที่ร่ำงกำยปรับสมดุลควำมร้อนและเป็นช่วงที่อุณหภูมิในร่ำงกำยจะ
ค่อยๆ	 ลดลง	 กำรขับถ่ำยอุจจำระจะหยุดพักชั่วครำว	 ร่ำงกำยจะเริ่มหลั่งเมลำโทนิน	 ช่วงนี้จึงเป็นช่วงที่ควร
นอนหลับพักผ่อน

 

 เวลำ 23.00 น. - 01.00 น. ช่วงเวลำของกำรท�ำงำนของถุงน�้ำด	ีมีกิจกรรม	ได้แก่
	 กิจกรรมเวลำ	23.00	-	01.00	น.	แปรงฟัน	ดื่มน�้ำ	1	แก้ว	ปัสสำวะ	เข้ำนอน	เป็นช่วงเวลำของกำร
ท�ำงำนของถุงน�้ำดี	 เพื่อเก็บน�้ำดีท่ีได้จำกตับและส่งน�้ำดีมำช่วยย่อยไขมันที่ล�ำไส้เล็ก	ถุงน�้ำดีและตับ	จึงเป็น
อวยัวะทีท่�ำงำนเก่ียวเนือ่งและสมัพนัธ์กนัอย่ำงมำก	ถงุน�ำ้ดีเป็นถงุส�ำรองเกบ็น�ำ้ย่อยทีอ่อกมำจำกตับ	อวยัวะใด
ในร่ำงกำยเมื่อขำดน�้ำ	จะมำดึงน�้ำจำกถุงน�้ำดี	ท�ำให้ถุงน�้ำดีข้น	เป็นผลให้อำรมณ์ฉุนเฉียว	สำยตำเสื่อม	เหงือก
จะบวม	ปวดฟัน	นอนไม่หลบั	ตืน่กลำงดกึ	หรอืตอนเช้ำจะจำม	(ถงุน�ำ้ดจีะโยงไปถงึปอด)	จะปวดศรีษะข้ำงเดยีว
หรือสองข้ำง	 โดยไม่ทรำบสำเหตุ	 ควรดื่มน�้ำก่อนเข้ำนอน	 หรือก่อนเวลำ	 23	 น.	 ถุงน�้ำดีจะท�ำหน้ำที่ในกำร
ตัดสินใจ	 ในช่วงนี้ไขกระดูกจะเริ่มต้นสร้ำงเลือด	 และซ่อมแซมร่ำงกำย	 อวัยวะทั้งหมดภำยในร่ำงกำยจ�ำเป็น
จะต้องพึ่งพำกำรท�ำงำนของถุงน�้ำดี	 ดังนั้น	 จึงเป็นเวลำที่เรำควรจะนอนหลับ	 ถ้ำหำกเรำไม่สำมำรถเข้ำนอน
ก่อนเวลำ	23.00	น.	 -	01.00	น.ได้	ก็จะท�ำให้ไฟที่ถุงมีน�้ำดีย้อนกลับขึ้นมำด้ำนบน	ก่อให้เกิดอำกำรนอน 
ไม่หลับ	ปวดศีรษะ	คิดมำก	กังวล	และเมื่อตื่นขึ้นมำในตอนเช้ำก็จะรู้สึกง่วงหงำวหำวนอน	งัวเงีย	มึนงง	 ไม่
แจ่มใส	ใต้ตำก็จะมีสีด�ำ	คล�้ำ	และถ้ำอดนอนเป็นเวลำนำนๆ	ก็เสี่ยงต่อกำรเกิดโรคนิ่วในถุงน�้ำดีได้
	 หำกนอนน้อยไม่ถึงวันละ	๘	ชั่วโมง	ร่ำงกำยจะผลิตสำรเลปติน	(Leptin)	น้อยลง	ซึ่งเลปตินมีบทบำท
ในกำรควบคุมควำมอยำกอำหำร	 หำกมีเลปตินมำกจะท�ำให้ไม่หิวไม่โหยหำอำหำร	 เพรำะฉะนั้นยิ่งอดนอน	
เลปตินก็จะมีน้อย	 จะอยำกทำนขนมหวำน	 และอำหำรมันๆ	 ดังนั้น	 จึงควรพยำยำมจัดเวลำนอนให้เร็วและ 
ตื่นเช้ำ	กำรนอนพักผ่อนที่เพียงพอยังช่วยให้ร่ำงกำยสำมำรถซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอก	ปรับสมดุลของฮอร์โมน	
ตื่นมำด้วยควำมสดชื่นและพร้อมจะออกก�ำลังกำยในวันใหม่
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 เวลำ 01.00 น. - 03.00 น. เป็นเวลำกำรท�ำงำนของตับกับตับอ่อน	มีกิจกรรม	ได้แก่
	 กจิกรรมเวลำ	01.00	น.	 -	03.00	น.	นอนหลับสนิท	 ซ่ึงเป็นเวลำกำรท�ำงำนของตับกบัตับอ่อน	ขณะที ่
นอนหลับ	ตับท�ำหน้ำที่ผลิตน�้ำดีเก็บไว้ในถุงน�้ำดี	ส่งไปยังล�ำไส้เล็กช่วยย่อยพวกไขมันให้สลำยผสมกับน�้ำ	ตับ
อ่อนผลติน�ำ้ย่อยอนิซลูนิช่วยย่อยน�ำ้ตำล	ดังนัน้	ถ้ำตับอ่อนพิกำร	สร้ำงอนิซูลินน้อย	น�ำ้ตำลจะเหลือในกระแส
โลหติเกดิเป็นโรคเบำหวำน	ถ้ำช่วงเวลำนีค้นไม่ได้หลับนอนพักผ่อนติดต่อกนันำนๆ	อำจท�ำให้ตับพิกำรเกดิเป็น
โรคเบำหวำนได้หรือผลิต	Cortisol	ไม่สมดุล
	 ช่วงเวลำของตับเพื่อก�ำจัดสำรพิษในร่ำงกำย	 ลดระดับน�้ำตำลในเลือดโดยน�ำมำสังเครำะห์และเก็บ
สะสมในรูปไกลโคเจน	และสร้ำงน�้ำดีมำเก็บไว้ที่ถุงน�้ำดี	ช่วงนี้ควรเป็นช่วงที่หลับสนิทเพื่อให้เลือดไหลเวียน
มำทีต่บัได้ด	ีเนือ่งจำกเวลำ	2.00	น.	ร่ำงกำยจะหลัง่เมลำโทนนิได้สงูสดุ	กำรนอนไม่หลบั	เครยีด	ได้รับสำรพษิ	
หรือรับประทำนอำหำรหวำนจัด	 จะส่งปัญหำถึงตับ	 ส�ำหรับคนที่เป็นโรคหัวใจ	 ช่วงนี้อำจท�ำให้อำกำรก�ำเริบ
และหวัใจล้มเหควรนอนหลับพกัผ่อน	 ถ้ำใครนอนหลบัได้ดเีป็นประจ�ำในช่วงเวลำนี	้ ตบัจะหลัง่สำรเมลำโทนนิ	 
เพื่อฆ่ำเชื้อโรค	ท�ำให้หน้ำอ่อนกว่ำวัย	นอกจำกร่ำงกำยจะหลั่งเมลำโทนินประจ�ำแล้ว	ยังหลั่งสำรเอนโดรฟิน	 
(Endorphin)	ออกมำด้วย	จงึไม่ควรกนิอำหำร	เพรำะจะท�ำให้ตับท�ำงำนหนกัและเสือ่มเร็ว	หน้ำท่ีหลักของตบั 
คือ	ขจัดสำรพิษในร่ำงกำย	ส่วนหน้ำที่รองคือ	ช่วยไตในกำรดูแลผม	ขน	เล็บ	ถ้ำตับมีปัญหำ	ผม	ขน	เล็บจะไม่
สวย	ช่วยกระเพำะย่อยอำหำร	ถ้ำกินบ่อยๆ	จะท�ำให้ตับท�ำงำนหนัก	ตับจะหลั่งน�้ำย่อยออกมำมำก	จึงไม่ได้
ท�ำหน้ำที่หลัก	เป็นเหตุให้สำรพำตกค้ำงในตับได้			
 เวลำ 03.00 น. - 05.00 น.เวลำกำรท�ำงำนของปอด	มีกิจกรรม	ได้แก่
	 กิจกรรมเวลำ	03.00	น.	-	05.00	น.	นอนหลับ	ซึ่งเป็นเวลำกำรท�ำงำนของปอด	
	 เป็นช่วงเวลำทีเ่ส้นลมปรำณของปอดท�ำหน้ำท่ี	หมำยถึง	ปอดเป็นจุดเร่ิมต้นและรวบรวมพลังของชีแ่ละ
เลือด	 ส่วนตับจะเก็บกักเลือด	 สลำยเซลล์เม็ดเลือดแดง	 แล้วน�ำเลือดใหม่ส่งไปยังปอด	 ปอดจึงเป็นศูนย์รวม
หลอดเลือดนับร้อยเพื่อเป็นจุดแลกเปลี่ยนก๊ำซออกซิเจน	 โดยปอดจะส่งก๊ำซออกซิเจนไปเลี้ยงทั่วร่ำงกำย 
ถือเป็นจุดที่พลังชี่และเลือดเคลื่อนตัว	 เพื่อให้ระบบหำยใจท�ำงำนได้เต็มที่	 และเซลล์ต่ำงๆ	ภำยในร่ำงกำยให้
สำมำรถรับก๊ำซออกซิเจนได้อย่ำงเพียงพอ	 ช่วงเวลำนี้ถ้ำหำกนอนหลับได้ลึกจะท�ำให้เรำมีใบหน้ำที่สดใส	 ดูมี
เลือดฝำด	รู้สึกสดชื่น	แจ่มใส	และกระปรี้กระเปร่ำเมื่อตอนตื่นนอน
	 ทั้งนี้	ในช่วงเวลำประมำณ	04:00	-	05:00	น.	จะเป็นช่วงที่อุณหภูมิของร่ำงกำย	ควำมดัน	กำรเต้น
ของชีพจร	และกำรหำยใจจะลดต�่ำลงมำกที่สุด	เพรำะเลือดจะไปเลี้ยงสมองได้น้อยกว่ำปกติ	ร่ำงกำยของเรำ
จึงควรได้รับควำมอบอุ่นในช่วงเวลำนี้มำกที่สุด	และเพื่อหลีกเลี่ยงสภำวะอำกำศเย็น	แต่ส�ำหรับคนที่มีปัญหำ
เกี่ยวกับระบบหำยใจหรือปอดมีปัญหำ	เช่น	มีอำกำรหำยใจติดขัด	ไอ	จำม	มีน�้ำมูก	หรือโดยเฉพำะในผู้ป่วยที่
เป็นโรคหอบ	 จะต้องระมัดระวังสุขภำพของตนเองให้มำกเป็นพิเศษ	 เพรำะในช่วงนี้จะเป็นช่วงที่อำกำรของ
โรคหอบมักจะก�ำเริบได้ง่ำย	และในผู้ป่วยที่มีอำกำรหนักก็มักจะทรุดลงในช่วงนี้ด้วยเช่นกัน	นั่นก็เนื่องมำจำก
กำรที่สมองได้รับก๊ำซออกซิเจนน้อยหรือไม่เพียงพอต่อควำมต้องกำร	ซึ่งอำจส่งผลให้ควำมจ�ำของเรำเสื่อม 
ลงได้
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สรุปช่วงเวลำกิจประจ�ำวันและสัมพันธ์กับกำรท�ำงำนของอวัยวะส�ำคัญของนำฬิกำชีวิต วิถีพุทธ

ช่วงเวลำ กิจวัตรประจ�ำวัน สัมพันธ์กับกำรท�ำงำนของอวัยวะ

05.00	น. ตื่นนอน	สูดลมหำยใจเข้ำ-ออก	3	ครั้ง
ล้ำงหน้ำ	แปรงฟัน	ดื่มน�้ำ	2	-	3	แก้ว

ปอด

05.00	-	0๗.00	น. สวดมนต์	ปฏิบัติสมำธิ
แผ่เมตตำ	ออกก�ำลังกำย	ขับถ่ำย

ปอด	หัวใจ	ล�ำไส้ใหญ่

0๗.00	-	0๘.00	น. อำบน�้ำ	ทำนอำหำรเช้ำ	(มื้อหนัก) กระเพำะอำหำร	ล�ำไส้เล็ก	ม้ำม

0๘.00	-	12.00	น.		 ปฏิบัติภำรกิจชีวิตประจ�ำวัน สมอง	ม้ำม	

12.00	-	13.00	น. ทำนอำหำรกลำงวัน	(มื้อรอง) หัวใจ	กระเพำะอำหำร

13.00	-	16.00	น. ปฏิบัติภำรกิจชีวิตประจ�ำวัน สมอง	ล�ำไส้เล็ก

16.00	-	1๗.00	น. ออกก�ำลังกำย ไต	กระเพำะปัสสำวะ

1๗.00	-	1๘.00	น. พักผ่อน	อำบน�้ำ	สังสรรค์ในครอบครัว ไต	กระเพำะปัสสำวะ

1๘.00	-	19.00	น. ทำนอำหำรเยน็	หรอือำหำรว่ำง	(ม้ือเบำ) ไต	(กระเพำะอำหำร	ล�ำไส้ท�ำงำนเบำ)

19.00	-	20.00	น. สนทนำธรรม	ผ่อนคลำย	สบำยอำรมณ์	
สังสรรค์ในครอบครัว		

เยื่อหุ้มหัวใจ

20.00	-	23.00	น. สวดมนต์	ปฏิบัติสมำธิ	แผ่เมตตำ
ฟังหรืออ่ำนหรือสนทนำธรรมกับผู้รู้
อำจมีงำนมงคล	หรืออวมงคลในสังคม

เยื่อหุ้มหัวใจ

22.00/23.00	-
01.00	น.

แปรงฟัน	ดื่มน�้ำ	1	แก้ว	ปัสสำวะ
เข้ำนอน

ถุงน�้ำดี

01.00	-	03.00น. นอนหลับสนิท ตับ	ตับอ่อน

03.00	-	05.00น. นอนหลับดี ปอด



| 29

	 (		)		ก่อน
	 (		)		หลัง

นำฬิกำชีวิต
ประเมินกิจวัตรประจ�ำวันตำมนำฬิกำชีวิต วิถีพุทธ

ขอให้ท่ำนขีดเครื่องหมำย	√	(ถูก)	ลงในช่องที่ท่ำนได้ปฏิบัติเป็นส่วนใหญ่	ตำมควำมเป็นจริง

ชื่อ-สกุล........................................................................................	หน่วยงำน...........................................................................

ช่วงเวลำ กิจวัตรประจ�ำวัน
ประจ�ำ เป็นครั้งครำว ไม่เคยเลย

05.00	น. 1)	ตื่นนอน	สูดลมหำยใจ	3	ครั้ง

2)	ล้ำงหน้ำ	แปรงฟัน

3)	ดื่มน�้ำ	2	-	3	แก้ว

05.00	-	0๗.00	น. *4)	สวดมนต์	ต่อเนื่องอย่ำงน้อย	12	-	15	นำที

*5)	ปฏิบัติสมำธิ	ต่อเนื่องอย่ำงน้อย	12	-	15	นำที

6)	แผ่เมตตำ						

๗)	ออกก�ำลังกำย	ยืดเหยียดแบบมีสติตำมกำรเคลื่อนไหว
อย่ำงน้อย	15	-	30	นำที

๘)	ขับถ่ำย	อำบน�้ำ

0๗.00	-	0๘.00	น. *9)	ทำนอำหำรเช้ำ	(มื้อหนัก	ครบ	5	หมู่	2	:	1	:	1)

0๘.00	-	12.00	น. *10)	ปฏิบัติภำรกิจชีวิตประจ�ำวัน	หรือท�ำงำนอย่ำงมีสติรู้ตัว

12.00	-	13.00	น. *11)	ทำนอำหำรกลำงวัน	(มื้อรองครบ	5	หมู่		2	:	1	:	1)

13.00	-	16.00	น. *12)	ปฏิบัติภำรกิจชีวิตประจ�ำวัน/ท�ำงำนอย่ำงมีสติรู้ตัว

16.00	-	1๗.00	น. *13)	ออกก�ำลังกำยระดับหนักพอควรจนรู้สึกเหนื่อย
แต่สำมำรถ	พูดคุยได้จบประโยคอย่ำงน้อย	15	-	30	นำที

1๗.00	-	1๘.00	น. 14)	พักผ่อน	อำบน�้ำ	พูดคุยสร้ำงสัมพันธ์ในครอบครัว

1๘.00	-	19.00	น. 15)	ทำนอำหำรเย็น	หรืออำหำรว่ำง	(มื้อเบำ)

19.00	-	20.00	น. *16)	สนทนำธรรม	ผ่อนคลำย	สบำยอำรม์	ไต่ถำมทุกข์สุขร่วมกัน
ทบทวนแก้ปัญหำในครอบครัว			

20.00	-	22.00	น. *1๗)	สวดมนต์	ปฏิบัติสมำธิ	แผ่เมตตำ	ก่อนนอน	

22.00	-	23.00	น. 1๘)	แปรงฟัน	ดื่มน�้ำ	1	แก้ว	ปัสสำวะก่อนเข้ำนอน

01.00	-	03.00	น. 19)	นอนหลับสนิท

03.00	-	05.00	น. 20)	นอนหลับดีหรือตื่นมำฝึกลมปรำณบริหำรปอด

รวมคะแนน

รวมทั้งหมด
 
สรุปกำรประเมิน	 ถ้ำท่ำนมีพฤติกรรมในแต่ละข้อข้ำงบน	ด้วยควำมถี่กำรปฏิบัติดังนี้
เป็นประจ�ำ			 (5-๗	วันต่อสัปดำห์)	:	ขอให้ท่ำนจงปฏิบัติต่อไป	 สะสมคะแนนได้ข้อละ	5	คะแนน
เป็นครั้งครำว		 (1-4	วันต่อสัปดำห์)	:	ขอให้ท่ำนจงพยำยำมปฏิบัติเป็นประจ�ำ	 สะสมคะแนนได้ข้อละ	3	คะแนน
ไม่เคยเลย	:	 ขอให้ท่ำนพิจำรณำถึงสำเหตุที่ไม่ได้ปฏิบัติเป็นประจ�ำ	 สะสมคะแนนได้ข้อละ	0	คะแนน
	 แล้วใช้ควำมพยำยำมค่อยๆ	เปลี่ยนมำปฏิบัติเป็นครั้งครำวหรือปฏิบัติ
	 เป็นประจ�ำเพื่อประโยชน์ต่อสุขภำพ																											
แปรผลคะแนนรวม
- คะแนนรวมเท่ำกับ 100 คะแนน พฤติกรรมด้ำนสุขภำพของท่ำน “ดีมำก”    
- คะแนนรวมเท่ำกับ 80-99 คะแนน พฤติกรรมด้ำนสุขภำพของท่ำน “ดี”
- คะแนนรวมเท่ำกับ ๖0-79 คะแนน พฤติกรรมด้ำนสุขภำพท่ำน “ดีปำนกลำง”
- คะแนนรวมน้อยกว่ำ ๖0 คะแนน “ควรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้ดีขึ้น”

ควำมถี่ในกำรปฏิบัติ

บุคคลต้นแบบ สธทศ.
ต้องได้คะแนนรวมไม่น้อยกว่ำ 80 คะแนน

โดยต้องได้คะแนนเต็มในข้อ
4	หรือ	1๗
10	หรือ	12
5,	9,	11,	13,	16
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	 เครื่องมือช่วยเสริมสร้ำงกลไกร่ำงกำยในกำรป้องกันและเยียวยำตนเอง	
กรอบแนวคิดของ	กำรฝึกสมำธิควบคู่กับกำรออกก�ำลังกำยแบบจิตประสำนกำยด้วยเทคนิคสมำธิบ�ำบัด	SKT
	 SKT	คือ	 เทคนิค	กำรฝึกระบบประสำทสัมผัส	ให้รับรู้สัญญำณที่ผ่ำนเข้ำมำทำงประสำทสัมผัส	ทั้ง	6	
คือ	 หู	 ตำ	 จมูก	 ลิ้น	 กำรเคลื่อนไหว	 และควำมนึกคิด	 ช้ำๆ	 หรือเร็วพร้อมๆ	 กัน	 ฝึกประสำทสัมผัส	 ให้เกิด 
ควำมสงบ	ให้เกดิควำมเห็นแจ้ง	เป็นกำรน�ำองค์ควำมรู้เร่ืองสมำธ	ิโยคะ	ชีก่ง	กำรออกกำลังกำยแบบยดืเหยยีด	
กำรหำยใจมำผสมผสำนกัน	 เพื่อควบคุมระบบประสำทสัมผัสทั้ง	 6	 ได้แก่	 ตำ	 หู	 จมูก	 ลิ้น	 กำรสัมผัส	 และ 
กำรเคลือ่นไหว	ซึง่จะส่งผลต่อกำรท�ำงำนของระบบประสำทส่วนกลำง	ระบบประสำทส่วนปลำย	ระบบประสำท
อัตโนมัติ	ระบบอำรมณ์และพฤติกรรม	ระบบภูมิต้ำนทำนของร่ำงกำย	ระบบไหลเวียนเลือด	และระบบอื่นๆ	
ในร่ำงกำย	 ท�ำให้ร่ำงกำยเข้ำสู่สภำวะสมดุลและเกิดกำรเยียวยำตนเอง	 เป็นทำงเลือกในกำรเสริมสร้ำงระบบ
ภูมิคุ้มกันโรคของตัวเอง	(Personal	immunity	improvement)	แบบพึ่งพำตนเอง
	 แม้กำรท�ำสมำธิแบบสมถะ	หำยใจเข้ำพุทธ	หำยใจออกโธ	นั้นสำมำรถช่วยให้คลำยเครียดได้อย่ำงดี	แต่
หำกเรำสำมำรถควบคุมกำรฝึกประสำทสัมผัสทั้ง	6	ได้แก่	ตำ	หู	จมูก	ลิ้น	กำรสัมผัส	และกำรเคลื่อนไหวด้วย	
ก็จะท�ำให้กำรท�ำสมำธินั้นมีผลดีต่อกำรท�ำงำนของระบบประสำทส่วนกลำง	ระบบประสำทส่วนปลำย	ระบบ
ประสำทอัตโนมัติ	 ระบบอำรมณ์และพฤติกรรม	 ระบบภูมิต้ำนทำนของร่ำงกำย	 ระบบไหลเวียนเลือด	 และ
ระบบอื่นๆ	ในร่ำงกำยได้เป็นอย่ำงดี
	 รศ.	ดร.สมพร	กันทรดุษฎี	 เตรียมชัยศรี	อำจำรย์ประจ�ำภำควิชำอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย	
คณะสำธำรณสุขศำสตร์	มหำวิทยำลัยมหิดล	จึงได้น�ำองค์ควำมรู้ทั้งเรื่องสมำธิ	โยคะ	ชี่กง	กำรออกก�ำลังกำย
แบบยดืเหยียด	 กำรปฏบิติัสมำธด้ิวยเทคนคิกำรหำยใจ	 และกำรควบคมุประสำทสัมผัสทำงตำและห	ู ผสมผสำน
กัน	จนพัฒนำเป็นรูปแบบสมำธิบ�ำบัดแบบใหม่ขึ้น	๗	เทคนิค	หรือเรียกว่ำ	SKT	1	-	๗	ที่ช่วยเยียวยำผู้ป่วย
โรคเรื้อรัง	ให้มีสุขภำพและคุณภำพชีวิต	ที่ดีขึ้น
	 กำรใช้สมำธบิ�ำบัด	SK	เป็นทำงเลอืกในกำรเยยีวยำตนเอง	สร้ำงสุขภำพเศรษฐกจิพอเพียง	ต้นทนุศนูย์บำท	
เป็นกำรผสมผสำน	แนวคิด	ทฤษฎี	วิธีกำรปฏิบัติ	และองค์ควำมรู้	จำกรำกเหง้ำ	ทำงวิทยำศำสตร์กำรแพทย์	
ศิลปศำสตร์	 ศำสนศำสตร์	 กำรวิจัย	 นวัตกรรม	 ควำมรู้เดิม	 ควำมรู้ใหม่จำกทุกศำสตร์	 ทุกวัฒนธรรม	น�ำมำ
ประยุกต์ใช้ในกำรดูแลสุขภำพ	 ท้ังด้ำนกำรสร้ำงเสริม	 และกำรเยียวยำสุขภำพองค์รวม	 โดยไม่มีช่องว่ำง 
ทุกชำติ	ศำสนำ	อำยุ	เพศ	วัย	ท�ำได้ทุกคน	ทุกเชื้อชำติ	ศำสนำทุกที่	ทุกเวลำ	

๑๓.	สมำธิบ�ำบัด	SKT
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	 9	ป.	-	13	หัว	เป็นแนวคิดในกำรปฏิบัติสมำธิบ�ำบัด	หรือเปรียญธรรม	9	ประโยค	ในกำรปฏิบัติสมำธิ
บ�ำบัด	SKT	 เพื่อปรับเปลี่ยนกำรท�ำงำนของหัว	หัวสมอง	หัวคิด	หัวคิ้ว	หัวตำ	หัวไหล่	หัวใจ	หัว	 (หมวกไต) 
หวัหน่ำว	หวัข้อต่อสะโพก	หวัเข่ำ	หวัแม่มอื	หวัแม่เท้ำ	โดยใช้กลไก	“เป่ำปำก	ปิดตำ	เปิดใจ	ไปกลำง	ปล่อยวำง	
ป้องกัน	ประคอง	ปรับเปลี่ยน	ปลุกชีพ”	โดยทุก	ป.	ท�ำงำนประสำนกันกับ	13	หัว	เป็นควำมเกี่ยวข้องแบบ
องค์รวมซึ่งกันและกัน
	 ป.1	 เป่ำปำก	 หมำยถึง	 กำรฝึกลมหำยใจ	 โดยกำรค่อยๆ	 เป่ำลมหรือกำรผ่อนลมหำยใจออกทำงปำก	
เบำๆ	ยำวๆ	15	วนิำที	หรอืกำรหำยใจออกทำงปำก	หำยใจเข้ำทำงจมูก	เบำๆ	ยำวๆ	15	วนิำที	เพือ่ปรบัเปลีย่น	
กำรท�ำงำนของเส้นประสำทสมองคู่ที่	1	ต่อไปยังเส้นประสำทสมองอีก	11	คู่	เส้นประสำทไขสันหลัง	31	คู่	
และเซลล์	 10	 ยกก�ำลัง	 24	 เซลล์	 ตำมสรีระหรือหน้ำที่ของกำรหำยใจในระดับเซลล์	 ผ่ำนกำรท�ำงำนของ 
ตัวรับสัญญำณที่ผิวหนัง	ทั้ง	๘	ตัว	(Skin	mechanoreceptors)

	 เพื่อปรับเปลี่ยนกลไกของระบบทำงเดินหำยใจและกำรท�ำงำนของเส้นประสำทสมองคู่ที่	10	ให้มีกำร
ท�ำงำนพอด	ีพอเหมำะ	พอควร	ของระบบประสำทอตัโนมตั	ิและศนูย์หำยใจ	4	ศนูย์	(Ponto	and	Medullary	
respiratory	 centers)	 ที่บริเวณก้ำนสมอง	 (Respiratory	 centers	 and	 Parasympathetic	 pathways	 
monitoring)	และสำรเครยีด	4	สำร	ได้แก่	คอร์ติซอลล์	อะดรนีำลนี	นอร์อะดรนีำลนี	และโดปำมนี	ที	่13	หวั	
คือ	หัว	หัวสมอง	หัวคิด	หัวคิ้ว	หัวตำ	หัวไหล่	หัวใจ	หัว	(หมวกไต)	หัวหน่ำว	หัวข้อสะโพก	หัวเข่ำ	หัวแม่มือ	
หัวแม่เท้ำ

๑๔.	แนวคิดในกำรปฏิบัติสมำธิบ�ำบัด	SKT	:	๙	ป.	-	๑๓	หัว
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	 ป.	 2	 ปิดตำ	 หมำยถึง	 กำรลดสัญญำณแสงที่ผ่ำนเส้นประสำทสมองคู่ที่	 2	 โดยกำรค่อยๆ	 ปิดตำลง	
พร้อมกับกำรค่อยๆ	เริ่มเป่ำลมหรือผ่อนลมหำยใจออกทำงปำกเบำๆ	ยำว	15	วินำที	หรือกำรหำยใจออกทำง
ปำก	หำยใจเข้ำทำงจมูกเบำๆ	 ยำวๆ	15	 วินำที	 เพื่อปรับกำรท�ำงำนของเส้นประสำทสมองคู่ที่	 2,3,3,4,6	
ผ่ำนกำรท�ำงำนของตัวรับสัญญำณที่ผิวหนังที่ตำทั้ง	 ๘	 ตัว	 (Skin	 mechano	 receptors)	 ให้มีกำรท�ำงำน	
พอดี	พอเหมำะ	พอควร	(Eyes	and	sensory	pathways	monitoring)	ปรับสำรเครียด	4	สำร	ที่	13	หัว	
คือ	หัว	หัวสมอง	หัวคิด	หัวคิ้ว	หัวตำ	หัวไหล่	หัวใจ	หัว	(หมวกไต)	หัวหน่ำว	หัวข้อสะโพก	หัวเข่ำ	หัวแม่มือ	
หัวแม่เท้ำ
	 ป.	 3	 เปิดใจ	 หมำยถึง	 กำรลดสัญญำณแสงที่ผ่ำนเส้นประสำทสมองคู่ที่	 2	 โดยกำรค่อยๆ	 ปิดตำลง
พร้อมกับกำรค่อยๆ	เริ่มเป่ำลมหรือผ่อนลมหำยใจออกทำงปำกเบำๆ	ยำว	15	วินำที	หรือกำรหำยใจออกทำง
ปำก	หำยใจเข้ำทำงจมูก	เบำๆ	ยำวๆ	15	วินำที	เพื่อปรับกำรท�ำงำนของนำฬิกำชีวิต	(Pineal	gland)	หรือ 
ใจเส้นประสำทสมองคู่ที่	 1,2,3,4,6	 ผ่ำนกำรท�ำงำนของตัวรับสัญญำณที่ผิวหนังของจมูกและตำทั้ง	 ๘	 ตัว	
(Skin	mechanoreceptors)	ให้มีกำรท�ำงำนพอดี	พอเหมำะ	พอควร	ของกำรผลิตและหลั่งสำรเมลำโทนิน	
จำกนำฬิกำชีวิต	 (Antioxidant	 pathways	monitoring	 of	 the	 circardian	 rhythms)	 ปรับสำรเครียด 
4	สำร	ที่	13	หัว	คือ	หัว	หัวสมอง	หัวคิด	หัวคิ้ว	หัวตำ	หัวไหล่	หัวใจ	หัว	(หมวกไต)	หัวหน่ำว	หัวข้อสะโพก	
หัวเข่ำ	หัวแม่มือ	หัวแม่เท้ำ
	 ป.	4	ไปกลำง	หมำยถงึ	ปรบัเปลีย่นกำรท�ำงำนของร่ำงกำยให้พอดี	พอเหมำะ	พอควร	ด้วยกำรเดินทำง
สำยกลำง	(Middle	pathway)	ที่บริเวณหัวสมอง	ส่วนไฮโปธำลำมัส	จำกเส้นทำงของระบบประสำทอัตโนมัติ
ที่สมองซีกขวำไประบบประสำทอัตโนมัติที่สมองซีกขวำไประบบอัตโนมัติที่สมองซีกขวำ	 (Autonomic	
pathways	adaptation)	เกิดสภำวะกำยประสำนจิต	(Mind	and	body	interactions)	จำกำรผสมผสำน
ผลลัพธ์ของ	ป.1	-	ป.3	ปรับ	สำรเครียด	4	สำร	ที่	13	หัว	คือ	หัว	หัวสมอง	หัวคิด	หัวคิ้ว	หัวตำ	หัวไหล่	หัวใจ	
หัว	(หมวกไต)	หัวหน่ำว	หัวข้อ	สะโพก	หัวเข่ำ	หัวแม่มือ	หัวแม่เท้ำ
	 ป.	5	ปล่อยวำง	หมำยถึง	กำรปรับเปลี่ยนกำรท�ำงำนของร่ำงกำยให้พอดี	พอเหมำะ	พอควร	ด้วยกำร
เดินทำงสำยกลำง	(Middle	pathway)	ที่บริเวณหัวสมองส่วนไฮโปธำลำมัส	จำกเส้นทำงของระบบประสำท
อตัโนมตัทิีส่มองซกีขวำไประบบประสำทอตัโนมติัท่ีสมองซีกซ้ำย	(Autonomic	pathway	adaptation)	เกดิ
สภำวะกำยประสำนจิต	 (Mind	and	body	 interactions)	 จำกกำรผสมผสำนผลลัพทธ์ของ	ป.	1	 -	ป.	4 
มีกำรปรับกำรท�ำงำนพอดีของสำรต่ำงๆ	อย่ำงน้อย	10	ชนิด	เช่น	กลูตำเมต	กำบำ	อเซทีลโคลีน	คอร์ติซอล	
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เมลำโทนิน	อะดรีนำลีน	นอร์อะดรีนำลีน	ซีโรโทนิน	เอ็นโดฟินส์	และ	โดปำมีน	ใน	13	หัว	คือ	หัว	หัวสมอง	
หัวคิด	หัวคิ้ว	หัวตำ	หัวไหล่	หัวใจ	หัว	(หมวกไต)	หัวหน่ำว	หัวข้อสะโพก	หัวข่ำ	หัวแม่มือ	หัวแม่เท้ำ
	 ป.	6	ป้องกัน	หมำยถึง	กำรปรับเปลี่ยนกำรท�ำงำนของร่ำงกำยให้พอดี	พอเหมำะ	พอควร	ตั้งแต ่
ป.	 1	 -	 ป.	 5	 ด้วยกำร	 เดินสำยกลำง	 (Middle	 pathway)	 ของเส้นประสำทสมอง	 12	 คู่	 เส้นประสำท
ไขสันหลัง	31	คู่	ปรับกำรท�ำงำนพอดีของสำรต่ำงๆ	อย่ำงน้อย	10	สำร	เช่น	กลูตำเมต	กำบำ	อเซทีลโคลีน	
คอร์ติซอล	เมลำโทนิน	อะดรีนำลีน	นอร์อะดรีนำลีน	ซีโรโทนิน	เอ็นโดฟินส์	และโดปำมีน	ใน	13	หัว	คือ	หัว	
หัวสมอง	หัวคิด	หัวคิ้ว	หัวตำ	หัวไหล่	หัวใจ	หัว	(หมวกไต)	หัวหน่ำว	หัวข้อสะโพก	หัวข่ำ	หัวแม่มือ	หัวแม่เท้ำ	
ตำมค�ำนิยำมของสมำธิบ�ำบัด	SKT
	 ป.	๗	ประคอง	หมำยถึง	กำรประคับประคองชีวิต	คุณภำพชีวิต	เปลี่ยนกำรท�ำงำนของร่ำงกำยให้พอดี	
พอเหมำะ	พอควร	ด้วยกำรเดินทำงสำยกลำง	(Middle	pathway)	กำรผสมผสำนผลลัพธ์ของ	ป.	1	-	ป.	6	
มีกำรปรับกำรท�ำงำนพอดีของสำรต่ำงๆ	อย่ำงน้อย	10	ชนิด	เช่น	กลูตำเมต	กำบำ	อเซทัลโคลีน	คอร์ติซอล	
เมลำโทนิน	อะดรีนำลีน	นอร์อะดรีนำลีน	ซีโรโทนิน	เอ็นโดฟินส์	และโดปำมีน	ใน	13	หัว	คือ	หัว	หัวสมอง	
หัวคิด	หัวคิ้ว	หัวตำ	หัวไหล่	หัวใจ	หัว	(หมวกไต)	หัวหน่ำว	หัวข้อสะโพก	หัวข่ำ	หัวแม่มือ	หัวแม่เท้ำ
	 ป.	๘	ปรบัเปลีย่น	หมำยถึง	กำรปรบัเปลีย่นกำรท�ำงำนของเซลล์	สำรพนัธกุรรมในร่ำงกำยให้พอดี	พอเหมำะ	
พอควร	ของ	ป.	1	-	ป.	๗	ด้วยกำรเดินทำงสำยกลำง	(Mind	and	body	interactions)	จำกกำรผสมผสำน
ผลลัพธ์ของ	ป.	1	-	ป.	๗	มีกำรปรับกำรท�ำงำนพอดีของคลื่นสมองและสำรต่ำงๆ	อย่ำงน้อย	10	ชนิด	คือ 
สำรกลูตำเมต	กำบำ	อเซทิลโคลีน	คอร์ติซอล	เมลำโทนิน	อะดรีนำลีน	นอร์อะดรีนำลีน	ซีโรโทนิน	เอ็นโดฟินส์	
และโดปำมีน	ใน	13	หัว	คือ	หัว	หัวสมอง	หัวคิด	หัวคิ้ว	หัวตำ	หัวไหล่	หัวใจ	หัว	(หมวกไต)	หัวหน่ำว	หัวข้อ
สะโพก	หัวข่ำ	หัวแม่มือ	หัวแม่เท้ำ
	 ป.	 9	 ปลุกชีพ	 หมำยถึง	 กำรรักษำสภำพกำรท�ำงำนของเซลล์ในร่ำงกำย	 สำมำรถท�ำงำนอย่ำงมีชีวิต	
จนส้ินสุดสภำพ	 กำรมีชีวิตของเซลล์แต่ละประเภทตำมธรรมชำติ	 ปรำศจำกพยำธิสภำพ	 (Pathological	
markers)	 โดยกำรปรับเปลี่ยนกำรท�ำงำนของร่ำงกำยให้พอดี	 พอเหมำะ	 พอควร	 ด้วยกำรเกิดสภำวะกำย
ประสำนจิต	(Mind	and	body	interactions)	จำกกำรผสมผสำนผลลัพธ์ของ	ป.	1	-	ป.	๘	มีกำรปรับกำร
ท�ำงำนพอดีของคลื่นสมองและสำรต่ำงๆ	อย่ำงน้อย	10	สำร	กลูตำเมต	กำบำ	อเซทัลโคลีน	คอร์ติซอล	เมลำ
โทนิน	อะดรีนำลีน	นอร์อะดรีนำลีน	ซีโรโทนิน	เอ็นโดฟินส์	และโดปำมีน	ใน	13	หัว	คือ	หัว	หัวสมอง	หัวคิด	
หัวคิ้ว	หัวตำ	หัวไหล่	หัวใจ	หัว	(หมวกไต)	หัวหน่ำว	หัวข้อสะโพก	หัวข่ำ	หัวแม่มือ	หัวแม่เท้ำ

เปรียญธรรม 9 ประโยคของสมำธิบ�ำบัด SKT
รู้จัก รู้จ�ำ รู้จริง รู้แจ้ง ด้วย 3 พ. x 11 อ. x 5 ก. x 5 ส. x 1 บ.

ทฤษฎีพอกบุญ 3พ. 11 อ. 5 ก. 5 ส. 1 บ.
3	พ.	 =	พ	1	พอดี	 พ	2	พอเหมำะ	 พ	3	พอควร
11	อ.	=	อ	1	อนุมูลอิสระ	 อ	2	 อำหำร	 อ	3	 อำกำศ	 อ	4	อำรมณ์	 อ	5	 ออกก�ำลังกำย
	 	 อ	6	อิทธิบำท	4	 อ	๗	อำยุเยำว์	 อ	๘	 อำยุยืน	 อ	9	เอื้อเฟื้อ	 อ	10	อโรคยำ
	 	 อ	11	อุบกขำ
5	ก.			=	ก	1	กัน	 ก	2	กัก	 ก	3	 แก้	 ก	4	กู้	 ก	5	 เก็บ
5	ส.			=	ส	1	สร้ำงเสริม	 ส	2	สอบสวน	 ส	3	 สะสำง	 ส	4	สุขภำวะ	 ส5	 สิ้นสุด
1	บ.			=	รังสีแกมม่ำอย่ำงอ่อน	(Weak	gamma	ray)															
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ตัวบุญ	(Ultre	Weak	gamma	ray	:	UPE)

	 รงัสแีกมม่ำ	เป็นส่วนหนึง่ของสเปรกตรมัแม่เหล็กไฟฟ้ำและเป็นโฟตอนเป็นชดุหนึง่ของพลังงำนโฟตอน 
ทีอ่ยูใ่นรงัสีแกมม่ำเรยีกว่ำโฟตอนแกมม่ำ	ซึง่มพีลงังำนมำกว่ำแสงทีม่องเหน็ได้หลำยล้ำนเท่ำ	ถ้ำโฟตอนทีเ่กดิ
ในสิ่งมีชีวิต	ก็เรียกว่ำ	ไบโอโฟตอน	(Biophoton)	ตำมปกติรังสีโฟตอนแกมม่ำในขนำดเข้มข้นทำงกำรแพทย์
จะใช้ส�ำหรับฆ่ำเซลล์มะเร็ง	 หรือกำรฉำยแสง	 (Radiotherapy)	 บำงระดับทำงกำรแพทย์จะใช้ในกำรตรวจ
รักษำโรค	เช่น	เอกซเรย์	MRI	fMRI	PET	Scan	CT	เป็นต้น	ทีมวิจัยของ	Roelan	Van	Wijk	และคณะ	(2005,	
2008)	 ท�ำกำรศึกษำเทคนิคกำรปล่อยไบโอโฟตอน	 เกี่ยวกับสุขภำพ	 และกำรเกิดโรคเรื้อรังต่ำงๆ	 รวมทั้ง
สังเครำะห์องค์ควำมรู้	และสร้ำงรูปแบบกระบวนกำรเชื่อมโยงของอนุมูลอิสระ	กับกำรเกิดโรคเรื้อรัง	และ
ระดับกำรแผ่รังสีอย่ำงอ่อนของไบโอโฟตอน	 ในกำรท�ำให้เกิดพยำธิสภำพในมนุษย์	 เช่น	 โรค	 Alzheimer 
Parkinson	AML	Polyglutamine	เบำหวำนและโรคอื่นๆ	ถึงปี	ค.ศ.2020	นี้	Tahereh	และคณะ	ได้ตีพิมพ์
ผลงำนวิจัยใน	Scientific	reports	10	พบว่ำ	เซลล์ประสำทที่ได้รับไบโอโฟตอนจะมีกำรแบ่งเซลล์ได้เพิ่มขึ้น

	 กำรใช้สมำธิบ�ำบัด	 SKT	 เป็นทำงเลือกในกำรเยียวยำตนเอง	 สร้ำงสุขภำพเศรษฐกิจพอเพียง	 ต้นทุน
ศูนย์บำท	 เป็นกำรผสมผสำน	 แนวคิด	 ทฤษฎี	 วิธีกำรปฏิบัติ	 และองค์ควำมรู้จำกรำกเหง้ำทำงวิทยำศำสตร์
กำรแพทย์	 ศิลปศำสตร์	 ศำสนศำสตร์	 กำรวิจัย	 นวัตกรรม	 ควำมรู้เดิม	 ควำมรู้ใหม่จำกทุกศำสตร์	 ทุก
วฒันธรรม	 น�ำมำประยกุต์ใช้ในกำรดูแลสขุภำพ	 ทัง้ด้ำนกำรสร้ำงเสรมิ	 และกำรเยยีวยำสขุภำพองค์รวม	 โดย
ไม่มีช่องว่ำง	ทุกชำติ	ศำสนำ	อำยุ	เพศ	วัย	ท�ำได้ทุกคน	ทุกเชื้อชำติ	ศำสนำทุกที่	ทุกเวลำ		ฝึกท�ำได้พึ่งตนเอง
ได้	ใช้ลมหำยใจเป็นจุดเริ่มต้นของกำรดูแลตนเอง	มี	๗	ท่ำพื้นฐำน

๑5.	เทคนิคสมำธิบ�ำบัด	SKT	๗	ท่ำ
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ท่ำที่ 1 (SKT 1) “นั่งผ่อนคลำย ประสำนกำยประสำนจิต”

           

	 เป็นกำรนั่งหรือนอนปฏิบัติสมำธิด้วยกำรหำยใจเข้ำทำงจมูกลึกๆ	และหำยใจออกทำงปำกช้ำๆ
	 1.	ถ้ำหำกนั่งให้หงำยฝ่ำมือทั้งสองข้ำงวำงบนหัวเข่ำ	ท่ำนอนหงำย	ให้วำงแขนข้ำงล�ำตัวหงำยฝ่ำมือขึ้น	
หรือคว�่ำฝ่ำมือไว้ที่หน้ำท้อง	
	 2.	ค่อยๆ	 หลับตำลงช้ำๆ	 สูดลมหำยใจเข้ำทำงจมูกลึกๆ	 ช้ำๆ	 พร้อมกับนับ	 1	 -	 5	 กลั้นหำยใจ	 นับ 
1	-	3	ช้ำๆ	(3	วินำที)	แล้วเค่อยๆ	ผ่อนลมหำยใจออกทำงปำกช้ำๆ	พร้อมกับนับ	1	-	5	อีกครั้ง	ถือว่ำครบ 
1	รอบ	ท�ำซ�้ำแบบนี้ทั้งหมด	30-40	รอบ	แล้วค่อยลืมตำขึ้นช้ำๆ	
	 3.	ให้ปฏิบัติวันละ	3	รอบ	ก่อนหรือหลังอำหำร	30	นำที	
	 “ลดควำมดนัโลหติ	ผ่อนคลำยกล้ำมเนือ้	และลดน�ำ้ตำลในผู้ป่วยเบำหวำน	นอนไม่หลับ”	ด้วยกำรปรบั
ประสำทกำรรับรู้ของเส้นประสำทสมองคู่ที่	 1,2,3,4,6,10	 (Chemoreceptors	 และ	 Photoreceptors)	
ในช่วงกำรหำยใจเข้ำลึก	 และปรับประสำทกำรรับรู้ของเส้นประสำท	 Gustation	 และเส้นประสำทสมองคู่ที่	
๗,9,10

“ลดความดันโลหิต ผ่อนคลายกล้ามเนื้อ และลดน�้าตาลในผู้ป่วยเบาหวานได้ดี”

ท่ำที่ 2 (SKT 2) “ยืนผ่อนคลำย ประสำนกำย ประสำนจิต”

	 1.	ยืนตรงในท่ำที่สบำย	สวมหรือไม่สวมรองเท้ำก็ได้	 แยกเท้ำห่ำงเท่ำกับช่วงไหล่	 ถ้ำสวมรองเท้ำต้อง
เป็นรองเท้ำแบน	ค่อยๆ	หลับตำลงช้ำๆ	
	 2.	ค่อยๆ	ชูมือขึ้นเหนือศีรษะ	ฝ่ำมือสองข้ำงประกบกัน	ต้นแขนแนบศีรษะ
	 3.	สดูลมหำยใจเข้ำทำงจมูก	ลกึๆ	ช้ำๆ	นบั	1	-	5	กลัน้หำยใจนบั	1	-	3	ช้ำๆ	แล้วค่อยๆ	ผ่อนลมหำยใจ
ออกทำงปำกช้ำๆ	พร้อมกบันบั	1	-	5	อีกครัง้ถอืว่ำครบ	1	รอบ	ท�ำซ�ำ้แบบนีท้ัง้หมด	30	รอบ	แล้วค่อยลมืตำขึน้ช้ำๆ	
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	 4.	ค่อยแยกฝ่ำมอืออกจำกกันช้ำๆ	แขนตรงและเหยียด	ในท่ำหงำยฝ่ำมอื	ค่อยๆ	ลดระดับมอืลงพร้อมกบั
ลดระดับแขนที่ยืดหยียดและมือลงไป	1	จังหวะนับ	1	ลดระดับแขนที่ยืดเหยียดและมือลงไปอีก	1	จังหวะ
นับ	2	ค่อยๆ	ลดมือลงช้ำๆ	พร้อมกับนับจังหวะไปเรื่อยๆ	จนถึง	30	ระดับมือลดลงมำระดับต้นขำพอดี	คว�่ำ
ฝ่ำมือชิดต้นขำ	ขยับมือและขำ	เท้ำ	เล็กน้อยในท่ำยืนตรง	
	 5.	ปฏิบัติวันละ	3	รอบ	ส�ำหรับผู้สูงอำยุให้ฝึกในท่ำนั่งหรือท่ำนอนก็ได้
	 6.	ถ้ำฝึกในท่ำนัง่	ต้องนัง่เก้ำอีค้รึง่ก้น	เท้ำต้องวำงรำบขนำนกบัพ้ืนหลังตรง	แล้วค่อยๆ	ยกมอืข้ึน	ฝ่ำมอื
ประกบกัน	และฝึกเช่นเดียวกับท่ำยืน	
	 ๗.	 ถ้ำฝึกในท่ำนอน	 ต้นแขน	 2	 ข้ำงต้องแนบใบหู	 ฝ่ำมือที่ประกบกันต้องไม่ปล่อยลดไปถึงระดับพื้น	
หลังฝึกครบ	 30	 รอบ	 กำรลดระดับแขนลงต้องท�ำช้ำๆ	 ค่อยๆ	 ลดแขนลง	 ข้อศอกพับและค่อยๆ	 ลดมือลง
จนถึงต้นขำ	นับ	1	-	30	จังหวะเช่นเดียวกันกับท่ำยืนหรือท่ำนั่ง
	 ช่วยลดควำมดนัโลหติ	และลดน�ำ้ตำลในเลือดได้ดี	ด้วยกำรควบคมุและปรบัประสำทรบัควำมรูส้กึบริเวณ
ไขสันหลัง	กล้ำมเน้ือ	ข้อต่อ	เอ็น	กำรท�ำงำนของเส้นประสำทสมองคู่ที่	1,2,3,4,6,๗,9,10	และปรับ 
Baroreflex	receptor	ให้ไวขึ้น	ร่วมกับกำรออกก�ำลังกำยแบบ	Isometric	Exercise		

“ช่วยลดความดันโลหิต ลดน�้าตาลในผู้ป่วยเบาหวานได้ดี
และควบคุมการท�างานของไขสันหลังได้อย่างมีประสิทธิภาพ”

ท่ำที่ 3 (SKT 3) “นั่งยืด - เหยียดผ่อนคลำย ประสำนกำย ประสำนจิต”

	 1.	นั่งบนพื้นรำบในท่ำที่สบำย	เหยียดขำ	เข่ำตึง	หลังตรง	เท้ำชิด	คว�่ำฝ่ำมือบนต้นขำทั้ง	2	ข้ำง	ค่อยๆ	
หลับตำลงช้ำๆ	สูดลมหำยใจเข้ำทำงจมูกลึกๆ	ช้ำๆ	นับ	1	-	5	กลั้นหำยใจนับ	1	-	3	ช้ำๆ	แล้วค่อยเป่ำลม
หำยใจออกทำงปำกช้ำๆ	นับ	1	-	5	อีกครั้งหำยใจแบบนี้	3	-	5	ครั้ง	(ดังรูปที่	1)
	 2.	หำยใจเข้ำทำงจมูกลึกๆ	ช้ำๆ	พร้อมกับค่อยๆ	โน้มตัวไปข้ำงหน้ำ	ผลักฝ่ำมือทั้งสองข้ำงไปด้ำนหน้ำ	
ค่อยๆ	ลบูจำกเข่ำ	หน้ำแข้งไปถงึข้อเท้ำ	ให้ปลำยมอืจรดข้อเท้ำหรือนิว้เท้ำ	หยดุหำยใจชัว่ครูน่บั	1	-	3	ประมำณ	
3	วินำที	(ดังรูปที่	2)
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	 3.	ค่อยๆ	ผ่อนลมหำยใจออกทำงปำกช้ำๆ	ฝ่ำมอืลูบหน้ำแข้ง	เข่ำ	พร้อมกบัค่อยๆ	เอนตัวลงไปข้ำงหลงั	
เงยหน้ำขึ้น	หน้ำท้องตึงให้ได้มำกที่สุด	นับเป็น	1	รอบ	ท�ำซ�้ำกัน	30	รอบ	แล้วค่อยๆ	ลืมตำขึ้นช้ำๆ	นั่งตัวตรง
ตำมปกติ	
	 “ช่วยลดไขมันหน้ำท้อง	ไขมันในเลือด	และอำกำรปวดเข้ำปวดกล้ำมเนื้อต้นคอ	หลัง	ต้นแขน	อำกำร
ท้องอืด	 นอนไม่กลับ	 ลดควำมดันโลหิต	 และลดระดับน�้ำตำลในเลือดได้เป็นอย่ำงดี”	 ด้วยกำรควบคุมและ
ปรับประสำทรับควำมรู้สึกบริเวณไขสันหลัง	กำรท�ำงำนของเส้นประสำทสมองคู่ที่	1,2,3,4,5,6,๗,๘,9,10, 
11,12	และปรับ	Baroreflex	receptor	ให้ไวขึ้น	ร่วมกับกำรออกก�ำลังกำยแบบ	Isometric	Exercise	และ
ปรับประสำทรับรู้	ที่กล้ำมเนื้อ	ข้อต่อ	เอ็น	(Proprioceptors)

“ช่วยลดไขมันหน้าท้อง ลดพุงและลดระดับน�้าตาลในเลือดได้เป็นอย่างดี”

ท่ำที่ 4 (SKT 4) “ก้ำวย่ำงอย่ำงไทย เยียวยำกำย ประสำนจิต”

	 1.	ยืนตรงในท่ำที่สบำย	ลืมตำ	มือทั้งสองข้ำงยืนไขว้หลัง	หรือด้ำนหน้ำ	สูดลมหำยใจเข้ำทำงจมูกลึกๆ	
นับ	1	-	5	กลั้นหำยใจนับ	1	-	3	ช้ำๆ	แล้วเป่ำลมหำยใจออกทำงปำกช้ำๆ	พร้อมกับนับ	1	-	5	อีกครั้ง	ถือว่ำ
ครบ	1	รอบ	ท�ำซ�้ำแบบนี้ทั้งหมด	5	รอบ
	 2.	ยนืตัวตรง	เท้ำชิด	สำยตำมองต�ำ่ไปข้ำงหน้ำประมำณ	2	ฟตุ	หำยใจเข้ำทำงจมกูช้ำๆ	พร้อมกบัค่อยๆ	
ยกเท้ำขวำสูงจำกพื้นเล็กน้อย	กลั้นหำยใจชั่วครู่	ค่อยๆหำยใจ	ออกทำงจมูกช้ำๆ	พร้อมกับค่อยๆ	ก้ำวเท้ำขวำ
ไปข้ำงหน้ำ	 จรดปลำยเท้ำแตะพื้น	ตำมด้วยส้นเท้ำวำงลงบนพื้น	นับเป็น	1	 รอบ	 เดินไปข้ำงหน้ำ	20	รอบ	
หยุดเดินรอบที่	20	
	 3.	วำงเท้ำซ้ำยชิดเท้ำขวำในช่วงท่ีหำยใจออก	ยนืตรง	ตำมองพืน้	หมนุขวำโดยหำยใจเข้ำ	วำงปลำยเท้ำ
ขวำลง	หำยใจเข้ำพร้อมกบัยกเท้ำซ้ำยลอยจำกพืน้เลก็น้อย	หำยใจออกพร้อมวำงเท้ำซ้ำยชดิเท้ำขวำ	แล้วค่อยๆ	
หมุนขวำ	 โดยขยับเท้ำให้เอียง	 60	 องศำ	 และ	 90	 องศำ	 ในท่ำยืนตรง	 ท�ำซ�้ำแบบเดิมโดยเดินไป-กลับ 
2	เที่ยว	ใช้เวลำประมำณ	45	นำที	ถึง	1	ชั่วโมง
	 กลไกทำงเทคนิคนี้ช่วยป้องกันและเสริมสร้ำงสุขภำพ	และเยียวยำในผู้ที่มีปัญหำของระบบกล้ำมเนื้อ	
ช่วยลดควำมดันโลหิต	ลดน�้ำตำลในเลือดในผู้ป่วยเบำหวำนประเภทที่	1	ลดอำกำรปวดหลัง	ปวดเข้ำ	ท้องผูก	
เพิ่มภูมิต้ำนทำน	 ลดอำกำรหำยใจล�ำบำก	 หลอดลมอุดกั้นด้วยกำรควบคุมและปรับกำรท�ำงำนของประสำท
ส่วนกลำง	ประสำทรับควำมรู้สึกบริเวณไขสันหลัง	กล้ำมเนื้อ	ข้อต่อ	 เอ็น	กำรท�ำงำนของเส้นประสำทสมอง
ทั้ง	12	คู่	และ	Proprioceptors,	Mechanoreceptors	

“ช่วยเพิ่มภูมิต้านทาน กับโรคเรื้อรังทุกประเภท”
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ท่ำที่ 5 (SKT 5) “ยืดเหยียดอย่ำงไทย เยียวยำกำย ประสำนจิต”

	 1.	เริ่มจำกยืนตรงในท่ำที่สบำยเช่นท่ำที่	2	เข่ำตึง	ค่อยๆ	หลับตำลงช้ำๆ	สูดลมหำยใจเข้ำทำงจมูกลึกๆ	
ช้ำๆ	นับ	1	-	5	กลั้นหำยใจนับ	1	-	3	ช้ำๆ	แล้วผ่อนลมหำยใจออกทำงปำกช้ำๆ	นับ	1	-	5	อีกครั้ง	ฝึกทั้งหมด	
5	รอบ	
	 2.	สดูลมหำยใจเข้ำ	-	ออกช้ำๆ	1	ครัง้	(ดังรูปท่ี	1)	ค่อยๆ	โน้มศรีษะ	ตัวและแขนลงไปพร้อมๆ	กนั	ช้ำๆ	
นับเป็นจังหวะที่	1	หำยใจเข้ำ	-	ออก	ครั้งที่	2	ค่อยๆโน้มศีรษะ	ตัว	และแขนลงไปพร้อมๆ	กันช้ำๆ	นับเป็น
จังหวะที่	2	หำยใจเข้ำ	-	ออก	ครั้งที่	3	ค่อยๆ	โน้มศีรษะ	ตัว	และแขนลงไปพร้อมๆ	กันช้ำๆ	ฝึกหำยใจและ
โน้มตัวลงไปเรื่อยๆ	จนครบจังหวะที่	30	ปลำยนิ้วกลำงจะจรดกับพื้นพอดี	(ดังรูปที่	3)	หำยใจเข้ำ	-	ออกปกติ	
10	ครัง้ในท่ำก้ม	ต่อจำกนัน้หำยใจเข้ำและออกช้ำๆ	1	ครัง้	แล้วค่อยๆ	ยกตวัขึน้เรือ่ยๆ	ตำมจังหวะกำรหำยใจ
จนครบ	30	ครัง้	ศรีษะ	แขน	ต้นแขนแนบห	ูอยูใ่นท่ำตรง	นบัจงัหวะเข่ำตงึ	แขนตงึ	กลบัมำอยูใ่นท่ำเดมิดงัรปูที	่1	
	 3.	สูดลมหำยใจเข้ำทำงจมูกลึกๆ	ช้ำๆ	นับ	1	-	5	กลั้นลมหำยใจนับ	1	-	3	ช้ำๆ	แล้วผ่อนลมหำยใจ
ออกทำงปำกช้ำๆ	นับ	1	-	5	อีกครั้ง	ฝึกทั้งหมด	5	รอบ
	 4.	ค่อยๆ	 แยกฝ่ำมือออกจำกกันช้ำๆ	 แขนตรงและเหยียดในท่ำหงำยมือ	 ค่อยๆ	 ลดระดับมือลง 
พร้อมกับลดระดับแขนที่ยืดเหยีบดและมือลงไป	1	จังหวะ	นับ	1	ลดระดับแขนที่ยืดเหยียดและมือลงไปอีก	
1	จังหวะ	พร้อมกับนับจะงหวะไปเรื่อยๆ	จนถึง	30	เช่นเดียวกับท่ำที่	2
	 5.	ปฏิบัติวันละ	1	-	2	รอบส�ำหรับผู้สูงอำยุหรือ	ผู้ที่ร่ำงกำยไม่พร้อม	ให้ฝึกในท่ำนั่งก็ได้	ถ้ำฝึกในท่ำ
นั่งต้องนั่งเก้ำอี้ครึ่งก้น	 ขำของเก้ำอี้ต้องมั่นคง	 วำงขำหลังของเก้ำอี้ให้ชิดผนังเพื่อป้องกันกำรลื่นขณะก้มและ
โน้มตัวลง	เท้ำต้องวำงรำบขนำนกับพื้น	ฝึกเช่นเดียวกับท่ำยืน
	 เทคนิค	 :	 ต้องเคลื่อนไหวอย่ำงช้ำๆ	 นับเลขช้ำๆ	 จะได้ประโยชน์สูงสุด	 โดยค่อยๆ	 เริ่มฝึกจำกวันละ 
10-20-30-60-120-150	 รอบ	และค่อยๆ	 เพิ่มขึ้นในแต่ละวัน	 กลไกลของเทคนิคนี้จะ	 ช่วยป้องกันและ
เสริมสร้ำงสุขภำพ	 และเยียวยำให้ผู้มีปัญหำของระบบกล้ำมเนื้อ	 ช่วยลดควำมดันโลหิต	 ลดน�้ำตำลในเลือด	
ลดอำกำรปวดหลัง	ปวดเข่ำ	ท้องผกู	เพิม่ภูมต้ิำนทำน	ลดอำกำรหำยใจล�ำบำก	หลอดลมอดุกัน้ด้วยกำรควบคมุ
และปรับกำรท�ำงำนของประสำทส่วนกลำง	 ประสำทรับควำมรู้สึกบริเวณไขสันหลัง	 กล้ำมเนื้อ	 ข้อต่อ	 เอ็น	
กำรท�ำงำนของเส้นประสำทสมองทัง้	12	คู	่ร่วมกบักำรกดจดุ	และกำรออกก�ำลังกำยแบบ	Isometric	exercise	

“เทคนิค: ต้องเคลื่อนไหวอย่างช้าๆ หายใจช้าๆ จึงจะได้ประโยชน์สูงสุด
โดยเริ่มจากวันละ 30 จังหวะและค่อยๆ เพิ่มขึ้นในวันต่อๆ ไป ช่วยป้องกันและเสริมสร้างสุขภาพได้อย่างดี” 
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ท่ำที่ ๖ (SKT ๖) “เทคนิคกำรฝึกสมำธิกำรเยียวยำไทยจินตภำพ”

	 1.	นอนบนพื้นเรียบ	แขนสองข้ำงวำงแนบล�ำตัว	ค่อยๆ	หลับตำลงช้ำๆ	สูดลมหำยใจเข้ำทำงจมูกลึกๆ	
ช้ำๆ	นับ	1	-	5	กลั้นหำยใจนับ	1	-	3	ช้ำๆ	แล้วเป่ำลมหำยใจออกทำงปำกช้ำๆ	นับ	1	-	5	อีกครั้ง	ท�ำแบบนี้	
3	-	5	รอบ	
	 2.	แล้วให้ควำมรูส้กึจดจ่ออยูท่ี่อวยัวะทีเ่รำพดูถงึ	พร้อมกบัท่องในใจว่ำ	“ศรีษะเราเริม่ผ่อนคลาย ผ่อนคลาย 
ผ่อนคลาย ผ่อนคลาย ผ่อนคลาย 3 รอบ รอบที่ 4 และรอบที่ 5 ประโยคสุดท้ายให้ท่องว่าผ่อนคลายลงไป
เรื่อยๆ”	พร้อมกับก�ำหนดควำมรู้สึกจดจ่อไปที่อวัยวะที่เรำพูดถึง	เริ่มตั้งแต่ศีรษะ	หน้ำผำก	ขมับ	หนังตำ	แก้ม	
คำง	ริมฝีปำก	คอ	ไหล่	ต้นแขน	แขน	มือ	หน้ำอก	หลัง	หน้ำท้อง	ต้นขำ	หัวเข่ำ	น่อง	เท้ำ	และตัวเรำทั้งตัว
	 3.	เมื่อครบแล้วให้หำยใจเข้ำทำงจมูกช้ำๆ	 กลั้นลมหำยใจ	 และหำยใจออกทำงปำกช้ำๆ	 เหมือนตอน
เริ่มต้นอีก	3	ครั้ง
“เทคนิคนี้เหมาะส�าหรับ ผู้ป่วยมะเร็ง ผู้ติดเชื้อเอชไอวี อัมพาต และผู้ที่มีปัญหาระบบการไหลเวียนโลหิต”  

ท่ำที่ 7 (SKT 7) “เทคนิคสมำธิเคลื่อนไหวไทยชี่กง”

	 1.	ยนืตัวตรง	แยกเท้ำทัง้สองข้ำงพอประมำณ	ค่อยๆ	หลบัตำลงช้ำๆ	สดูลมหำยใจเข้ำทำงจมกูลึกๆ	ช้ำๆ	
นบั	1	-	5	กลัน้หำยใจนบั	1	-	3	ช้ำๆ	แล้วเป่ำลมหำยใจออกทำงปำกช้ำๆ	นบั	1	-	5	อกีคร้ัง	ท�ำแบบนี	้5	รอบ	
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	 2.	ค่อยๆ	ยกมือ	แขน	ข้อศอกทั้งสองข้ำงอยู่ระดับเอว	โดยหันฝ่ำมือทั้งสองข้ำงเข้ำหำกัน	ขยับฝ่ำมือ
เข้ำหำกันช้ำๆ	นับ	1	-	3	และขยับฝ่ำมือออกช้ำๆ	นับ	1	-	3	(ดังรูปที่	1-2)	ท�ำทั้งหมด	30-40	รอบ	แล้วยืน
อยู่ในท่ำเดิม	
	 3.	หำยใจเข้ำลกึๆ	นบั	1	-	5	ค่อยๆ	ยกมอืขึน้เหนอืศรีษะคล้ำยๆ	กบัก�ำลงัประคองหรอือุม้แจกนัใบใหญ่	
แล้วค่อยๆ	ยกมือลงในท่ำประคองแจกันเช่นกัน	นับเป็น	1	รอบ	(ดังรูปที่	3	-	4)	ท�ำทั้งหมด	30	-	40	รอบ	
แล้วยืนอยู่ในท่ำเดิม
	 ลดอำกำรท้องผูก	 นอนไม่หลับ	 อำกำรปวดเรื้อรัง/เฉียบพลัน	 และภูมิแพ้	 หืด	 ไทรอยด์เป็นพิษ	
โคเลสเตอรอลล์สูง	นอนไม่หลับ	ท้องผูก	ด้วยกำรปรับกำรท�ำงำนของเส้นประสำทสมอง	12	คู่	กำรรับรู้ของ	
Proprioceptors,	Chemoreceptors,	Photoreceptors,	Mechanoreceptors

“ลดอาการท้องผูก นอนไม่หลับ อาการปวดเรื้อรัง/เฉียบพลัน และภูมิแพ้”

ข้อควรระวังในกำรฝึกเทคนิคสมำธิบ�ำบัด SKT  
	 1.		 ขณะฝึกปฏิบัติ	ควรสวมเสื้อผ้ำหลวมๆ	ไม่รัดตึง
	 2.		 อุณหภูมิของสถำนที่ฝึกต้องไม่ร้อนหรือเย็นเกินไป
	 3.		 ไม่ควรฝึกขณะหิวหรืออิ่มเกินไป
	 4.		 จติจะต้องเป็นสมำธ	ิไม่ไหวตำมสิง่เร้ำรอบข้ำง	เช่น	เสยีง	กลิน่	กำรพดูคยุของคนทีอ่ยูข้่ำงๆ	เป็นต้น
	 5.		 ควรควบคุมอำรมณ์และควำมคิดให้นิ่ง	ไม่คิดเรื่องใดๆ	ทั้งสิ้น	ให้จดจ่ออยู่ที่ลมหำยใจเข้ำออก
	 6.		 ระวังกำรถูกรบกวนทันที	ต้องควบคุมจิตใจให้เป็นสมำธิอย่ำงแน่วแน่
	 ๗.	 ขณะฝึกอำจมีอำกำรง่วงนอน	 ห้ำมฝึกขณะขับขี่ยำนพำหนะ	 ขณะท�ำงำนกับเครื่องจักร	 หรือใน 
	 	 สถำนที่ที่เสี่ยงต่ออุบัติเหตุ
	 ๘.	 หำกมีอำกำรแน่นอึดอัดหรือหน้ำมืด	ให้หยุดฝึก	และลงนั่งหรือนอนพักทันที
	 9.		 ผู้ที่เป็นเบำหวำน	ควรพกลูกอมติดตัวไว้ด้วย	
	 10.	ควรเคลื่อนไหวอย่ำงช้ำๆ	นุ่มนวล	ระวังกำรบำดเจ็บของอวัยวะภำยใน	ได้แก่	หัวใจ	ปอด	ม้ำม	ตับ	 
	 	 ไต

จ�ำนวนรอบกำรฝึก สมำธิบ�ำบัด SKT ที่มีประโยชน์ต่อสุขภำพ   
			 พอดี									 20	 รอบลมหำยใจเข้ำ-ออก	 เริ่มฝึก	ปรับสัญญำณ	ลดอัตรำกำรเผำผลำญในร่ำง
			 พอเหมำะ	 		 30	 รอบลมหำยใจเข้ำ-ออก	 ส่งเสริม	ป้องกัน
			 พอควร	 	 40	 รอบลมหำยใจเข้ำ-ออก	 บ�ำบัด	เยียวยำ
					 1	รอบ	 =	หำยใจเข้ำทำงจมูก	เบำ	ช้ำ	ลึก	ยำว	กลั้นลมหำยใจค้ำงไว้	3	-	5	วินำที	แล้วหำยใจออก 
	 	 	 โดยเป่ำลมออกทำงปำก	เบำ	ยำว		
					 1	นำที	 =	หำยใจเข้ำออก	2	-	5	รอบ
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 ●	 SKT	1	=	Clean	cells	สวดมนต์	ท�ำอำนำปำนสติ		(ระดับ	1)	ป้องกัน
				 	 SKT	5	=	Clear	Cut	Cure	Care	Clone	cells	(ระดับที่	2	a	must	เยียวยำ	เมื่อติด	ป่วย	
 ●	 SKT	6	หรือ	SKT	๗	=	Heal	&	Safe	life	ฟื้นฟู	ร่ำงกำย	หลังให้ยำ	หลังป่วย/ติดเชื้อ
								เทคนคิ	SKT	3,	4,	5	ถกูออกแบบ	ให้ม	ีIsometric,	Isokinetics,	Iso	dynamic	และ	Aerobic	exercise	
integration	ของ	Crenail		Nerves	12	คู่	และ	Spinal	nerves	31	คู่	เป็นกำรกระตุ้นให้ภูมิต้ำนทำนในตัว
เรำมำโจมตีไม่ให้ไวรัสมำเกำะ	ตัวรับสัญญำณ	(receptor)	กันโควิด	จับ	ACE2	receptor	
รูปแบบกำรฝึก	SKT	1,	3,	5,	๗	ป้องกัน	ไม่ให้เชื้อโควิดเข้ำปอด
แบบที่	1	ฝึกวันละ	3	ครั้ง	ฝึก	SKT	1,3,๗	สลับกับ	1,2,๗
	 วันแรก	ฝึก	1	กับ	3	และ	๗	(เช้ำ	กลำงวัน	เย็น)	เวลำละ	1	เทคนิค
	 วันที่	2	ฝึก	1,	2,	๗	(เช้ำ	กลำงวัน	เย็น)	เวลำละ	1	เทคนิค
แบบที่	2	ฝึกวันละ	4	ครั้ง   
	 วันที่	1	เช้ำฝึก	SKT	1	เที่ยงฝึก	SKT	3	เย็นฝึก	SKT	1	ก่อนนอน	ฝึก	SKT	๗
	 วันที่	2	เช้ำฝึก	SKT	1	เที่ยงฝึก	SKT	5	เย็นฝึก	SKT	1	ก่อนนอน	ฝึก	SKT	๗
แบบที่	3	ฝึกวันละ	4	ครั้งแบบเข้มข้นในผู้ป่วยผู้เสี่ยง	COVID-19 
	 1.	กรณีมีอำกำร	ถ้ำมีอำกำรป่วย	ให้	ฝึกเทคนิค	5	เช้ำ	และเทคนิค	5	เย็น	ตรวจแล้วพบเชื้อ	ฝึกเพิ่ม
เทคนิค	1,2	เช้ำ	เย็น	(3	เดือน	ทุกวัน)	
	 2.	กรณีไม่มีอำกำร	ฝึกเทคนิค	3,	5	ตรวจเจอเชื้อ	เพิ่มฝึกเทคนิค	1,	2	เพิ่ม	เช้ำ	เย็น	(3	เดือน	ทุกวัน)
	 3.	กรณีดูมีอำกำร	3,	5?	swab	ไม่เจอ	เพิ่ม	1,	2
	 	 -	ดูว่ำมีอำกำร	ฝึก	เทคนิค	3,	5	ถึงจะตรวจไม่พบเชื้อ	ฝึกเพิ่ม	1,	2	(ฝึก	1	-	2,	เดือน	ทุกวันช่วง 
	 	 	 ระบำด)
	 4.	กรณีไม่มีอำกำร	swab	ไม่เจอ	ฝึกท่ำ	1,	3,	๗	สลับกับ	1,	5,	๗	ทุกวันเพื่อเสริมสร้ำงภูมิต้ำนทำน 
	 	 ป้องกันกำรติดเชื้อ
ข้อพึงระวัง	แต่ละท่ำ	ฝึกระยะเวลำห่ำงกันอย่ำงน้อย	4	ชั่วโมง	ช่วงมีอำกำรรุนแรง

๑6.	สมำธิบ�ำบัด	SKT	กับกำรป้องกัน	COVID-19
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	 1๗.1	ACE2	อยู่ที่	epithelium	ซึ่งเรำมี	Receptors	ที่ท�ำงำน	เชื่อมกับลมหำยใจไวมำก	คือ	ปลำย
ประสำทอิสระ	(Free	nerve	endings	)	ซึ่งเป็นตัวรับสัญญำนตัวเดียว	ที่	ไวที่สุดในร่ำงกำย	จะจัดกำรระบบ
ภูมิคุ้มกันของร่ำงกำยเรำไม่ให้	ไวรัส	โคโรนำ	2019 
	 	 1.	ไวรัส	เป็นนักรักเกำะ	ACE2  
	 	 2.	ไวรัสท�ำอะไร	free	nerve	ending	ไม่ได้เลย	เพรำะท�ำตัวเป็นยำชำ	ยำเร่ง	ได้หมด	
	 	 3.	ไวรัสสั่ง	Free	nerve	endings	ไม่ได้	ยกเว้นเจ้ำของ	(ตัวเรำ)	
	 	 4.	 ไวรัสเข้ำปอด	ตับ	 ไต	 ไม่ได้	 	 จะอยู่เคลือบด้ำนหน้ำที่ผิวหนัง	ทั้งด้ำนในด้ำนนอกผิวมนุษย์	
ล�ำไส้	คับ	ไต	ปอด	หลอดลม	หนังก�ำพร้ำ	
	 	 5.	ไวรัส	ไม่รู้จัก	Free	nerve	endings	
	 	 6.	Free	nerve	ending	ส่งกระแสไฟฟ้ำในระดับฆ่ำไวรัสทุกประเภท
	 1๗.2	Free	nerve	endings	 เป็นอิสระ	 ใครก็บังคับไม่ได้	แม้แต่ไวรัส	ยกเว้นเจ้ำของคือ	มนุษย ์
หรือตัวเรำนั่นเอง	ป้องกันตนเอง	เรำก็ท�ำง่ำยๆ	แค่หำยใจ	เคลื่อนไหว	ให้ผ่ำนระบบประสำทอัตโนมัติ	
Sympathetic	-	parasympathetic	pathways	ซึ่งเป็นกลไกของ	SKT	ทั้งหมด	ทุกเทคนิค	
	 1๗.3	SKT	1,	2	 เหมำะที่สุดส�ำหรับ	 Severe	 inflammatory	 conditions	 as	 the	vaccination	
reduces	side	effects.	
	 1๗.4	SKT	 1,2,3,4,5	 เหมำะทึ่สุดกับคนที่ติดเชื้อแล้วมี	 Covid-19	 and	 or	 mutated	 Covid 
เพื่อเอำชีวิตรอด	ปอดไม่มี	 lesions	และ	organs	ส�ำคัญๆ	ไม่พังยับเยิน	 (หลังติด	รักษำแล้ว	แต่ตำยเพรำะ	
Vital	organs	failure)
	 1๗.5	ท่ำทำง	:	หงำยมือผ่อนคลำย	ไม่กด	ไม่ก�ำมือ	ถ้ำกด	sympathetic	ANS	ท�ำงำนเพิ่ม		SKT	ทุก
เทคนิค	กลไก	กำรหำยใจ	เป็น	An	aerobic	exercise	และมีกำรใช้น�้ำตำลในเลือดสูง	kreb	cycle	ท�ำงำน
เต็มรูปแบบ	แม้จะใช้เวลำสั้นๆ	ไม่ควรฝึกพร้อมกำรออกก�ำลังกำยอย่ำงอื่นจะหนักไป	และอำจจะไม่ได้ผล	
	 1๗.6	SKT	หำยใจต่ำงจำกกำรหำยใจปกติ	 รูปแบบกำรฝึกจะหำยใจแบบ	Air	 hunger	 เพื่อให้ระบบ
หำยใจเข้ำ	Middle	pathway			
	 	 1.	กำรหำยใจออกทำงปำก	จะเป็น	Parasympathetic	ผ่ำน	GI	mechanoreceptors	ผลคือ	
มี	Cells	relaxation	ปลำยประสำทที่รับสัญญำณจะเปิด	Plasma	membrane	ดังนั้น	ของเสียใน	Cells	จะ
ถูกเก็บออก	Reduce	metabolism;	Smooth	muscles,	Striate	muscle,	Cardiac	muscle	relaxation	
	 	 2.	หำยใจเข้ำทำงจมูกเป็น	Sympathetic	ผ่ำน	mechano	receptors	ใน	RS	cells	จะเริ่ม
ท�ำงำนผลิตไฟฟ้ำกระตุ้น	Plasma	membrane	
	 	 3.	กลไกนี้จะเพิ่ม-หรือลด	ปรับ	Neurotransmitters	ให้พอดี	Action	potential	ใน	Muscle	
ทุกประเภท	ท�ำงำนพอดี	ท�ำให้เกิดควำมพอดีในกำรท�ำงำนของ	ANS	Glucolysis	ท�ำงำนสมบูรณ์	
	 	 4.	ผป.	ติด	Covid	ต้องฝึกทั้ง	1	วันละ	2	 -	4	ครังต่อวัน	 เพื่อลด	 Inflamation-infection,	
ปรับ	ANS,	ต้องฝึก	2	หรือ	3	เช้ำ	เย็น	หลังอำหำร	เพื่อจัดกำรปรับ	Cranial	nerves	12	คู่	และ	Spinal	
nerves	31	คู่ให้	cells	ทุกประเภทท�ำงำนสมบูรณ์	โดยเฉพำะอวัยวะส�ำคัญที่	Virus	โจมตี	
	 	 5.	เทคนิค	 SKT3	 สัญญำณไฟฟ้ำจำกอเซทิลโคลีน	 (Acetylcholine)	 ผ่ำนสัญญำณเข้ำตัวรับ

๑๗.	แนวคิดและเหตุผลที่	SKT	ป้องกันไวรส	corona-19
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สัญญำน	ไปที่ไขกระดูก	(Bone	marrows)	โดยตรง	ซึ่งจะช่วย	Regulate	proprioceptors	ได้ดี	พอดี	พอ
เหมำะพอควร	ดังนั้น	Immunity	จะตอบสนองต่อสัญญำณไฟฟ้ำที่บริเวณเอ็น	(Tendons)	ผังผืด	(Fascias)	
ต่อมน�้ำเหลือง	และต่อมไทมัส	(Thymus	gland)	ได้ดีกว่ำวัคซีน	เพรำะไม่ใช่สิ่งแปลกปลอม	แต่เป็นสัญญำน	
ธรรมชำติของร่ำงกำยที่อะไรๆ	ในโลกนี่ก็ท�ำให้ไม่ได้	ยกเว้นตัวเองส่งสัญญำณ
	 	 สมำธิบ�ำบัด	SKT	 เป็นนวัตกรรมของคนไทย	ที่ใช้หลักกำรทำงวิทยำศำสตร์ของระบบประสำท
สมองกับภมูปัิญญำด้ำนสมำธิของทกุศำสนำ	มำออกแบบให้เกดิกลไกกำรออกก�ำลงักำยระดบัเซลล์	ใช้ลมหำยใจ
เป็นทุนสร้ำงสุขภำพพึ่งตนแนวเศรษฐกิจสุขภำพพอพียง	 กำรฝึกฝนลงมือปฏิบัติให้ถูกต้องอย่ำงสม�่ำเสมอจะ
ท�ำให้เรำพิสูจณ์ผลลัพธ์เชิงประจักษ์ด้ำนสุขภำพที่เกิดผลกับตัวเรำเอง	ควำมสุขแท้ที่เป็นเป้ำหมำยของมนุษย์
ทุกคน	คือ	กำรมีสุขภำพดี	ปลอดภัย	ไม่เจ็บป่วย	จึงต้องตั้งสติในกำรด�ำรงชีวิตประจ�ำวัน	ทุกๆ	วันแบบสุขภำพ
ต้องมำก่อน	สุขภำพดีไม่มีขำย	ถ้ำอยำกได้ต้องทุ่มทุนลงมือท�ำด้วยตนเอง	พึ่งตนเองดีที่สุด

เทคนิค

SKT1 -	ใช้ในผู้ที่มีควำมเครียด/นอนไม่หลับ -	โรคภูมิแพ้

20/30/40	รอบ -	ผู้ป่วยชักเกร็ง -	หญิงตั้งครรภ์ที่มีภำวะเครียด	(SKT1,๗)

SKT2 -	ลดควำมดันโลหิต	(SKT1,2) -	ลดอำกำรเท้ำบวม

20/30/40	รอบ -	ลดน�้ำตำลในเลือด	(SKT1,2,๗) -	ผู้ป่วยภูมิแพ้	(SKT1,2,๗)

SKT3 -	ลดอำกำรปวดหลัง -	ผู้ป่วยมีแผลเนื้อเน่ำ

20/30/40	รอบ -	ลดอำกำรท้องผูก -	ลดอำกำรขำบวม

-	ลดอำกำรวิงเวียนศีรษะ -	อำกำรมดลูกหย่อน

-	ลดไขมันหน้ำท้อง	(ลดพุง) -	ผู้ป่วยที่มีอำกำรเกี่ยวกับข้อและเส้นเอ็น

-	ผู้ป่วยโรคผิวหนัง -	ลดอำกำรกรดไหลย้อน

-	ผู้ป่วยเป็นโรคกระเพำะอำหำร -	ผู้ที่เป็นอัมพำต

-	ประจ�ำเดือนมำไม่ปกติ

-	ลดอำกำรปวดเข่ำ

SKT4 -	ผู้ที่เป็นโรคเกี่ยวกับกระดูก

SKT5 -	ลดอำกำรปวดไหล่ -	ลดอำกำรไข้หวัด/เจ็บคอ

20/30/40	รอบ -	ลดอำกำรปวดเข่ำ -	อำกำรปวดศีรษะ	(บ้ำนหมุน)

๑๘.	ตำรำงแสดงเทคนิคกำรใช้สมำธิบ�ำบัดตำมอำกำรเจ็บป่วย

-	หญิงตั้งครรภ์	คลื่นไส้	อำเจียนทุกวัน	(ท�ำวันละ	3	รอบ	ไม่ต้องทำนยำ)

-	ผู้ป่วยเบำหวำนตัดนิ้วเท้ำบำงส่วน	ตำพร่ำมัว	(SKT1,3,๗)

อำกำรเจ็บป่วย
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เทคนิค

-	เลิกสุรำ	บุหรี่	ยำเสพติด -	ลดควำมอ้วน

SKT๖ -	ผู้ป่วยมะเร็ง -	ผู้ป่วยระยะสุดท้ำย

-	ผู้ป่วยอัมพำต

SKT7 -	ผู้ป่วยเบำหวำน	-	ท้องผูก/อ่อนเพลีย

20/30/40	รอบ -	ลดอำกำรเต้นของหัวใจผิดปกติ -	ลดอำกำรปวดไมเกรน

-	โรคภูมิแพ้	(SKT1,2,๗) -	ผู้ที่มีอกำรชำมือ/เท้ำ

-	นอนไม่หลับ

-	ลดอำกำรหืดหอบ	(ถุงลมโป่งพอง)

-	ผู้ป่วยที่มีออกซิเจนต�่ำ

-	ผู้ป่วยโรคเอดส์	(SKT1,6,๗)

-	หญิงตั้งครรภ์ที่มีอำกำรเครียด	(SKT1,๗)

-	ผู้ป่วยที่มีแผลเบำหวำนและแผลทั่วไป	(SKT1,๗)

อำกำรเจ็บป่วย
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