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• มีบุคลากรการแพทยเปนผูชวยกระตุนและแนะนํา

หลักแนวคิดรากฐานของ Mind-body medicine
• การตระหนักและมุงเสริมสรางศักยภาพของบุคคลในการ
ที่จะรูจักและดูแลตนเอง

• มองวาการเจ็บปวยมิใชเปนเพียงความทุกขทรมานเทานั้น 
แตเปนโอกาสที่จะนําไปสูการเติบโตพัฒนาและการ
ยกระดับจิตใจของตนเอง

“ดังนั้นเทคนิคการรักษาใดๆ ที่นํามาใช                
จะมีวัตถุประสงคเพ่ือ                           

มุงใหเกิดการรูจัก ความเขาใจ และการดูแลตนเอง”

28

ขอดีของ Mind-body medicine

ชดเชยขอดอยของการแพทยแผนปจจุบันไดหลายประการ

• ผูปวยสามารถกําหนดหรือมีสวนรวมในการรักษาตนเอง
มากขึ้น

• คาใชจายไมสูงมาก

• เปนทางเลือกที่ใชรักษาโรคเรื้อรังไดดี

• สามารถใชในการดํารงความมีสุขภาพดีของตนเองไดดวย

กําหนดโชคชะตาตนเองได
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ประเภทของ Mind-Body Medicine

• ศรัทธาและการสวดภาวนา 
(Faith and Prayer)

• การทําสมาธิแบบ TM

• เทคนิคการผอนคลาย
(Relaxation technique)

• Autogenic training

• โยคะ (Yoga)

• ไทเก็กและชี่กง     
(Tai chi & Qigong)

• การสะกดจิต (Hypnosis)

• จินตภาพภายใตการชี้นํา 
(Guided imagery)

• Biofeedback

• Cognitive behavioral therapy • Psychoeducational approach

• การทําสมาธิแบบ Mindfulness

30

การทําสมาธิ(Meditation)
การเพงความสนใจหรือความรับรูอยางต้ังใจและตอเนื่อง 

ไปยังส่ิงใดส่ิงหนึ่งภายในหรือภายนอกตัวบุคคล

แบงเปน 2 แบบ 

แบบที่ 1 Concentrative meditation

แบบที่ 2 Contemplative หรือ Opening-up meditation

“วิปสสนาสมาธิ”

“สมถะสมาธิ”
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การฝกสมาธิแบบ Transcendental Meditation (TM) 

Concentrative Meditation

การทองหรือบริกรรมคําหรือวลีหนึ่งๆ ซ้ําๆ (Mantra)

การเพงมองวัตถุ (การเพงกสิน หรือ Tratakam)

การนึกภาพนิ่งภาพหนึ่งในใจ (Mandala)

การใครครวญปริศนาธรรม (Koan) (???)

มุงใหเกดิ
ความสงบ

32
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Opening-up Meditation

• แตเปนการเฝาติดตามดูความคิด อารมณ ความรูสึก 
หรือการรับรู เปนตน ในแตละขณะอยางมีสติตอเนื่อง
โดยไมตัดสินความถูกผิดของสิ่งนั้นๆ 

• มิใชเปนการมุงจดจออยูกับส่ิงใดส่ิงหนึ่งโดยเฉพาะ

• Mindfulness meditation
มุงใหเกดิ
ปญญา

34

TM หรือ Transcendental Meditation

• ปคริสตศักราช 1960s
• Maharashi Mahesh Yogi

• “The movement to spiritually 
regenerate the world”

• ปจจุบันมีศูนยฝกอบรมมากกวา 
100 แหงและ    มีผูปฏิบัติ TM 
ราว 2 ลานคนทั่วโลก 

• Maharashi University of Management
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ข้ันตอนการฝกอบรม 7 ข้ันตอน 

1. การแนะนําถึงส่ิงที่เกิดขึ้นไดทั้งหมดจากการทําสมาธิแบบ 
TM ( 1 ช่ัวโมง 30 นาที)

2. การเตรียมตัวโดยการใหขอมูลถึงกําเนิดและกลไกการทํา
สมาธิแบบ TM (1 ช่ัวโมง 30 นาที)

3. การสัมภาษณโดยครูผูฝกสอนที่ไดรับการรับรอง (10 
นาที)

4. การสอนทําสมาธิรายบุคคล (2 ช่ัวโมง)

36

7. การตรวจสอบความถกูตองของเทคนิคการปฏิบัติ และทํา
ความเขาใจกลไกการพัฒนาจิตใหเขาสูการมีสติสัมปชัญญะ
ในระดับที่สูงยิ่งๆ ขึ้น (2 ช่ัวโมง)

5. การตรวจสอบความถกูตองของเทคนิคการปฏิบัติและการ
สอนเพิ่มเติม (2 ช่ัวโมง)

6. การตรวจสอบความถกูตองของเทคนิคการปฏิบัติ และทํา
ความเขาใจกลไกการทํางานของสมาธิโดยการปฏิบัติดวย
ตนเอง (2 ช่ัวโมง) และ

ข้ันตอนการฝกอบรม 7 ข้ันตอน(ตอ)
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ปลอยใหการทองนี้สงบเงียบลงเรื่อยๆ              
จนกระทั่งบุคคลทรงความเปนสมาธิ                

โดยไมเกิดความคิดรบกวนใดๆ ข้ึนในที่สุด 

เทคนิคที่ใชในการทําใหเกิดสมาธิ คือ               
การทองสิ่งที่เรียกวา “มนต” (Mantra) ซํ้าๆ ในใจ

หลังจากนั้นผูรับการอบรมจะตองปฏิบัติวันละ 2 ครั้ง 
เปนเวลา 15-20 นาที 

38http://www.rxtm.co.nz/Images/charts/chart_08.gif
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องคการ TM กลาววา                           
TM ไมใช Concentrative หรือ Contemplative meditation

การทําสมาธิแบบนี้                           
เปนสิ่งสากล                               

ที่สามารถนําไปผสมผสานในศาสนาตางๆ ไดทั้งหมด 

40

องคการฯพยายามเก็บรักษาความลับ            
เกี่ยวกับมนตและกรรมวิธีการเลือกใชมนต         

อยางถูกตองกับแตละบุคคล                       
และจะมีการถายทอดสูกันในระหวางครูและศิษย

เทานั้น 
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TM-ex 

• การเลือกใชมนตนั้นมไิดเปนกรรมวิธีที่ขลังแตอยางใด แต
เปนเพียงวธีิการงายๆ ที่คํานึงถึงอายุของบุคคลนั้นๆ 
ในชวงที่เริ่มฝกสมาธแิบบ TM เทานั้น 

• มนตนี้คือชื่อของเทพเจาในศาสนาพราหมณนั่นเอง 

• พิธีกรรมที่ใชในองคการ TM ก็คือ พิธีกรรมในศาสนา
พราหมณหรือฮินดูนั่นเอง 

42Barnes VA, Treiber FA, Turner JR,et al. Psychosomatic Medicine 61:525-531 (1999)

ขณะนั่งพัก
(ลืมตา)

ขณะทํา
สมาธิ
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TM-Sidhi
“Metaphysical levitation” (Yogic flying)

http://media.collegepublisher.com/media/paper599/stills/r855x944.gif

44
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“The Maharishi Effect”

การลดลงของอัตราการเกิดอาชญากรรมที่วัดได
ชัดเจนในนครที่:

• ประชากรอยางนอยรอยละ 1 ฝกสมาธิแบบ TM หรือ 
• Square root ของประชากรจาํนวนนี้ฝกการทําสมาธิ
แบบ TM-Sidhi (Yogic flying)

46
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Mindfulness Meditation

• Mindfulness-based stress reduction (MBSR)

• ป ค.ศ. 1979

• นักจิตวิทยาชื่อ Jon Kabat-Zinn

• ปจจุบันนี้มโีปรแกรมนี้มากกวา 250 แหงทั่วประเทศ
สหรัฐอเมริกา 

• ใชเวลาในการฝกปฏิบัติ 8 สัปดาห 

(University of Massachusetts Medical Center)

48
www.umassmed.edu/ cfm/mandala.cfm
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Mindfulness Meditation

หมายถึง
การระลึกรูอยูทุกขณะ                       

โดยไมมกีารตัดสนิความดีเลวของสิง่ที่ระลึกรู 

จัดเปนการทําสมาธิในกลุมวิปสสนาสมาธิ            
คือ                                      

มีการใชปญญาพิจารณาใครครวญเปนสวนสําคัญ 

50

ที่มา

• ในชวงเวลาที่มีการเจ็บปวย ความสามารถของบุคคลในการ
ทําสมาธิแบบจดจออยูกับส่ิงใดสิ่งหนึ่งลดลง จากการถูก
รบกวนโดยอาการของโรคหรือผลขางเคียงของการรักษา 

• ดังนั้นการทําสมาธิแบบ TM อาจไมคอยไดผลในผูที่เปนโรค
แลว 

• Mindfulness meditation จึงเหมาะสมกับผูปวยมากกวา 
เนื่องจากเปนการทําสมาธิทั้งแบบมีใจจดจอกับส่ิงใดส่ิงหนึ่ง
และแบบมสีติรับรูเหตุการณตางๆ ที่เกิดขึ้น(Opening-up 
meditation)
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บุคคลพยายามขจัด หลีกเลี่ยง หรือปฏิเสธความรูสึก
เจ็บปวด/ ไมสบายโดยอัตโนมัติ

สัญชาตญาณปกติ

Mindfulness meditation

ถือเอาความรูสึกเจบ็ปวด/ไมสบาย เปนเครื่องทําสมาธิ
(พิจารณา) จนรับรูและเขาใจธรรมชาติของความรูสึก
เจ็บปวดไมสบาย(ทุกขเวทนา)อยางถองแทชัดเจน 

52

• หากมีความคิดหรือความรูสึกใดๆ ผุดขึ้นมาในใจ      
ผูทําสมาธิจะไมเพิกเฉยตอความคิดหรือความรูสึกนี้ แต
จะทําการรับรูและสังเกตอยางต้ังใจ และมีใจเปนกลาง
(โดยไมมีการตัดสินถูก-ผิดหรือชอบ-ไมชอบ)อยูทุกขณะ
จิต จนเกิดการรับรูอยางชัดแจง

• การทําสมาธิแบบนี้เริ่มตนโดยการทําสมาธิแบบจดจออยูกับ
ส่ิงใดสิ่งหนึ่ง(สมถะสมาธิ)เพื่อใหใจสงบและตั้งมั่นกอน 

• จากนั้นจึงคอยเริ่มขยายขอบเขตของการสังเกตรับรู
ใหกวางขึ้นพรอมทั้งมีการพิจารณาใครครวญ 


