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www.bangor.ac.uk/.../ mindfulness_classes.html

เกลียวคลื่นความคิดผุดขึ้นและดับไปในจิตใจ 
ระลอกแลวระลอกเลา 

การถอยหางออกมาเฝาดูอารมณและความคิดของตนเอง

มองเห็นไดชัดเจนยิ่งขึ้นถึงส่ิงที่เกดิขึ้นในจิตใจ

การเกิดดับของอารมณความคิด

54

(ค) ปฏิกิริยาตอบสนองตอสิ่งเหลานั้น 

พรอมทั้งสามารถแยกแยะระหวาง

(ก) ความคิดที่ผุดขึ้นหรือการรับรูที่เขามาในขายของจิตใจ

(ข) ความรูสึกตอความคิดและการรับรูนั้น และ

ตระหนักรูถึงแบบแผนความคิด ความยึดมั่นถือมั่น อคติ และ
ความไมถูกตองของความคิดตนเอง

รูซึ้งถึงแรงขับดันภายใน การมองโลก และการมองตนเอง 
—คือ รูซึ้งถึงความกลัว และ ความปรารถนาของตนเอง 
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การฝกMindfulness meditation

วิธีที่ 1 การฝกปฏิบัติอยางเปนทางการ

วิธีที่ 2 การฝกปฏิบัติอยางไมเปนทางการ

มี 2 วิธี 

56

วิธีที่ 1 การฝกปฏิบัติอยางเปนทางการ

• การทําโยคะแบบหฐโยคะ (Hatha yoga) 

• การสํารวจรางกาย (Body scan)
• การนั่งสมาธิ (Sitting meditation)

เปรียบเหมือนประตูตางบานกัน 3 บาน              
แตเปดเขาสูหองโถงหองเดียวกัน 
การระลึกรูลมหายใจเขาออก                    

ถือเปนสวนสําคัญของการฝกทั้ง 3 วิธี
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วิธีที่ 2 การฝกปฏิบัติอยางไมเปนทางการ

• กิจกรรมทุกอยางสามารถนํามาใชในการฝกฝนได
ทั้งหมด เชน ขณะรับประทานอาหาร อาบน้ํา เดิน 
ขับรถ ออกกําลังกาย ฯ

• โดยการนําไปผสมผสานในการดําเนินชีวิตในแตละวัน

• การย้ําเตือนตนเองใหมีชีวิตอยูกับปจจุบัน / มีสติ
ระลึกรู อยูในทุกขณะจิต

58

• แตสิ่งที่ตองกระทําใหได คือ การปรับเปล่ียน        
การดําเนินชีวิตโดยอัตโนมัติตามความเคยชิน           
มาเปนการดําเนินชีวิตแบบมีสติระลึกรูในทุกขณะจิต 

• ขอดี คือ ไมตองใชเวลาเพิ่มเติม
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Relaxation Technique or Relaxation Response

• Benson’s relaxation

• ราวกลางทศวรรษที่ 1970

• พัฒนาโดยแพทยโรคหัวใจชื่อ 
Herbert Benson 
(Harvard Medical School)

60

• พบสิ่งที่เขาเห็นวาเปน Final common pathway ของ   
การทําสมาธิแบบ TM และการทําสมาธิแบบอื่นๆ 

• ตั้งชื่อสิ่งนี้วา Relaxation response 
การเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาอยางผสมผสาน    
ที่ทําใหเกิดข้ึนไดโดย

• การนั่งหรือนอนในทาที่ผอนคลาย ในสถานที่
เงียบสงบ หลับตา

• บริกรรมหรือนึกถึงคํา ประโยค หรือสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
ซํ้าแลวซํ้าเลาในใจ

• การวางเฉยตอความคิดรบกวนที่ผุดข้ึนในใจ
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(3) การลดความเกร็งตัวของกลามเนื้อ (คืออยูในทาทางที่
สบายเพื่อลดการใชกําลังของกลามเนื้อ และ

องคประกอบ 4 อยางที่เหมอืนกัน                      
ในทุกกิจกรรมของลทัธิศาสนาตางๆ                    
ที่จะทําใหเกิด Relaxation response ได     

ประกอบดวย
(1) อุปกรณทางจิตที่ใชเปนจุดจดจอของใจ (เครื่องทําสมาธิ)

(2) การวางเฉยตอความคิดรบกวนตางๆ (คือ ปลอยให
ความคิดรบกวนตางๆ หายไปเองแทนการใหความสนใจ)

(4) ส่ิงแวดลอมอันเงียบสงบ (เพื่อลดการรบกวนจาก
ส่ิงแวดลอมภายนอก)

62

การเพิ่มขึ้นเล็กนอยของ

การเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาที่เกิดข้ึน

• ปริมาณการใชออกซิเจน (Oxygen consumption)

• อัตราการเตนของหัวใจ
• อัตราการหายใจ

• ระดับ Arterial blood lactate

• ปริมาณเลือดที่ไปเล้ียงกลามเนื้อ
• คลื่นสมองชนิด Slow alpha wave

การลดลงของ
ประกอบดวย
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แตกตางจากการทําสมาธิแบบ TM 
ที่สามารถทําใหเกิดสภาพเชนเดียวกัน                
แตสามารถเรียนรูและปฏิบัติไดงายกวา 

Relaxation Technique

64

http://aipm.wellnesscheckpoint.com/library/ASM/gif/relaxation_response.gif

คําแนะนํา
เกี่ยวกับ       
วิธีปฏิบัติ

นั่งหลับตาทาทาง
สบายในที่เงียบ

ระลึกรูลมหายใจ           
ทอง “หนึ่ง” ขณะหายใจออก

วางเฉย             
ตอความคิดรบกวน

ปฏิบัติ 20 นาที    
วันละ 1-2 ครั้ง
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กลุมตัวอยาง 17 รายที่เรียนรูการทํา Relaxation response 
นี้โดยการอานเอกสารคูมือเพียง 1 ช่ัวโมงกอนการทดลอง 

การปฏิบัติตาม  Relaxation technique ทําใหเกิด

การลดลงอยางชัดเจนของปริมาณการใชกาซออกซิเจน 
(รอยละ 13)

ปริมาณการขับกาซคารบอนไดออกไซด (รอยละ 12)

อัตราการหายใจ (4 ครั้งตอนาที)

การลดลงเหลานี้ปรากฏขึ้นในทุกคาบของการทดลอง 

66
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ผลขางเคียง 

• พบไดคอนขางนอย 

• ผูที่ปฏิบัติ Relaxation response อยางมาก       
เปนเวลานานหลายชั่วโมงในแตละวันติดตอกัน
เปนเวลาหลายเดือน 

- การนอนไมหลับ

- การเกิดอาการทางจิตโดยเฉพาะประสาทหลอน

68
http://www.region.peel.on.ca/health/commhlth/selfest/images/relaxn.gif
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กลไกการออกฤทธิ์ของ Mind-body medicine

• Psychoneuroendoimmunology

• The Infomedical Cycle

• The Placebo Response

70

Psychoneuroendoimmunology

• Robert Ader และ Nicholas Cohen 

• ในป ค.ศ. 1974

• Dr. Hugo O. Besedovsky และคณะ 

“ใจ” มีผลตอ “กาย”
และ 

“กาย” ก็สามารถมีผลตอ “ใจ”
ดวยเชนกัน 
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The Infomedical Cycle

ความเชื่อ การตีความหมายสิ่งแวดลอม อารมณ        
การตอบสนองทางกาย พฤติกรรม และความจํา        
เปนสิ่งที่เกี่ยวของกันเปนหวงโซอยางใกลชิด

72

ขอมูลขาวสาร การตีความ

อารมณ การเปลีย่นแปลงทางกาย

พฤติกรรม

ความจําความเชื่อ

• ดังนั้นกิจกรรมทั้งทางบวกและทางลบที่สวนใดสวนหนึ่ง
ในหวงโซนี้จะมีผลกระทบตอสุขภาพกาย และ
สุขภาพจติได 

• หากมีกิจกรรมที่จุดใดจุดหนึ่งของหวงโซนี้          
จะมีผลสะเทือนตอทั้งระบบโดยรวม
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The Placebo Response

เปนตัวอยางที่ดีมากเกี่ยวกับ PNEI และการทํางานของ 
The Infomedical Cycle
ความเชื่อและความคาดหวังของผูปวย จะสามารถ
กระตุนหรือกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในรางกาย 

ผลในทางบวก(Placebo) ผลในทางลบ(Nocebo)

74

การทดลอง ณ University of London 

ผูปวย      
โรคหืด 

กลุมที่
ไดรับยา
ปองกัน 

กลุมที่
ไมไดรับ
ยาปองกัน 

สารกระตุนอาการ

เกิดอาการ
นอยมาก

อาการแยลง
อยางชัดเจน
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ประสิทธิผลของ Mind-body Medicine

• ผลตอโรคระบบการไหลเวียนเลือด

• ผลตอโรคเบาหวาน 

• ผลตอโรคมะเร็ง

• ผลขางเคียง 

76

QualityResultsInterventions# subjects# studies

Coronary heart disease

Dusseldorp, 1999

37 (75% 
RCT)

9,699 Health education 
& stress 
management

34% reduction in 
cardiac mortality
29% reduction in 
recurrent events

5

Linden et al, 1996

23 RCT 2,024 Psychosocial Rx 
& Standard 
cardiac 
rehabilitation Effects weaken at F/U

ORadj for recurr.1.84
ORadj for mortality 1.7 3



39

77

QualityResultsInterventions# subjects# studies
Post stroke rehabilitation

Glanz et al, 1995

8 RCT 180 Biofeedback Lower extremity 
range of motion=0.5
Upper extremity=2.3

7

Moreland et al, 1998

8 RCT NA Biofeedback Ankle muscle 
strength,         
Effect size=1.2

7

78

QualityResultsInterventions# subjects# studies
Hypertension

Eisenberg et al, 1993
26 RCT 1,264 CBT (meditation, 

relaxation, 
biofeedback, stress 
management

BP compared with 
usual care & wait-list 
control, but not with 
placebo or sham condition

5

Linden & Chambers, 1994

89 RCT 1,651 Psychologically 
based non-
pharmacologic Rx

Effect size=0.65 for SBP 2

Schneider et al, 1995
1 RCT 107 TM meditation SBP & DBP (10.7 & 

6.4 mmHg) compared 
with educational control

-
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QualityResultsInterventions# subjects# studies
Diabetes mellitus

Brown, 1990
82 (26 
single 
group 
design)

NA Patient education 
(relaxation, stress 
reduction, CBT)

Metabolic control, 
Effect size=0.16-0.41

5

80

QualityResultsInterventions# subjects# studies
Cancer

Meyer & Mark, 1995

45 RCT 2,840 Psychosocial 
intervention (CBT, 
social support, 
educational, and 
multimodal 
interventions Emotional adjustment, 

Effect size=0.24

Treatment & disease-
related symptom, 
Effect size=0.26, 

Functional adjustment, 
Effect size=0.19

3

Devine & Westlake, 1995
116 
studies

5,326 Psychoeduca-
tional therapy
(?)

Improved outcomes 
for anxiety, 
depression, mood, 
nausea, vomiting, 
pain, knowledge

-
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ผลขางเคียง
Anxiety

Relaxation technique 17-31 %
Meditation 53.8 %

Intrusive thought 15 %
Fear of losing control 9 %
Disturbing sensory experience 4 %
Muscle cramps & spasms 4 %

Survey among psychologists using MBT

Terminate Rx 3.8 %

82

Source of Evidence       
(# patients)

Level of 
Evidence

Clinical 
condition

After myocardial 
infarction

Strong 2 positive meta-
analysis (12,879)

Cancer symptoms Strong 2 positive meta-analysis 
(~6,166)

Hypertension Moderate 1 positive meta-analysis 
(1,651), but 2 negative 
studies(1,264+?)

Diabetes mellitus Inadequate

Summary
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วิจารณ 

Mind-body Medicine vs. ธรรมโอสถ

84

กลไกความสัมพันธระหวาง “จิต” และ “กาย”

Psychoneuroendoimmunology

กรรมจิต
vs.

พระอาจารยลี ธมฺมธโร (พ.ศ. 2449-2504)
หนังสือคูมือบรรเทาทุกข
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“ธรรมโอสถ” เปน “Complementary medicine”

สมุฏฐานของโรคที่เกิดขึ้นในรางกายมนุษยมี 2 ทาง คือ
• ธาตุสมุฏฐาน คือความแปรปรวนของธาตุทั้งหลาย 5 อยาง
• กรรมสมุฏฐาน คือ โรคเกิดขึ้นจากกรรมจิต

วิธีการแกไขพยาบาลมี 2 ทาง ขึ้นอยูกับสมุฏฐานของโรค
• เภสัชกรรม ไดแกการประกอบยาขึ้นดวยธาตุตางๆ   
ใหเหมาะสมกับโรคที่เกิดขึ้นนั้นๆ

• ธรรมโอสถ อาศัยการปรับปรุงตนเอง ควรทําใจของตน
ใหนอมไปในอารมณที่ดี    เปนบุญเปนกุศล

86

กสิณ ๑๐
ปฐวีกสิณ
อาโปกสิณ
เตโชกสิณ
วาโยกสิณ
นิลกสิณ

ปตกสิณ
โลหิตกสิณ
โอทาตกสิณ
อาโลกสิณ
อากาสกสิณ

อสุภกรรมฐาน ๑๐
อุทธุมาตอสุภ

วินีลกอสุภ
วิปุพพกอสุภ
วิฉิทกอสุภ

วิกขิตตกอสุภ

วิกขายิตกอสุภ

หตวิกขิตกอสุภ
โลหิตกอสุภ
ปุฬุวกอสุภ
อัฏฐิกอสุภ

อนุสสติ ๑๐
พุทธานุสสติ
ธัมมานุสสติ
สังฆานุสสติ
สีลานุสสติ
จาคานุสสติ

เทวตานุสสติ
มรณานุสสติ
อุปสมานุสสติ
กายคตานุสสติ
อานาปาณานุสสติ

จตุธาตวัตถาน ๔
ปฐวีธาตุ
เตโชธาตุ
วาโยธาตุ
อาโปธาตุ

อรูปฌาน ๔
อากาสานัญจายตนะ
วิญญาณัญจายตนะ
อากิญจัญญายตนะ

เนวสัญญานาสัญญายตนะ

พรหมวิหาร ๔อาหาเรปฏิกูลสัญญา

การทําสมาธิ 40 แบบ หรือ “กรรมฐาน 40”
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การทําสมาธิเปนของกลาง

สอนนักเรียนที่นับถือศาสนาพุทธทําสมาธิโดยภาวนา
คําวา “พุทโธ” สวนนักเรียนที่นับถือศาสนาคริสตให
ภาวนาคําวา “เยซู” และพบวานักเรียนทั้ง 2 คนเขาถึง
ความเปนสมาธิไดเหมือนกันในทายที่สุด 

หลวงปูเทสก เทศรังสี (พ.ศ. 2445-2537)

พระอาจารยพุธ ฐานิโย (พ.ศ. 2464-2543)

นักบวชตางลัทธิศาสนามีการทําสมาธิเขาถึงฌาน
ในระดับตางๆเหมือนกัน 
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หลักฐาน “การใชธรรมะเปนยา” ในยุคปจจุบัน 

• พระอาจารยมั่น ภูริทัตโต (พ.ศ. 2413-2492)

• หลวงตามหาบัว ญาณสัมปนโน (พ.ศ.2456-ปจจบัุน)

• พระอาจารยฝน อาจาโร (พ.ศ. 2442-2520)
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ขอเสนอแนะ

ดานการปฏิบัติ

ดานการศึกษาวิจัย 


