
สมาธิบ าบัด(Meditation) 
โดย 

 

ทพ.วกิติ ประกายหาญ 
นางสาวทัศนีเวศ  ยะโส 

 

ส านักการแพทย์ทางเลอืก 
กรมพฒันาการแพทย์แผนไทย 

และการแพทย์ทางเลอืก 



สมาธิบ าบัด 
• การน าสมาธิเบือ้งต้น 

• การพฒันาจิต 

• พทุธธรรมบ าบัด 

• สมาธิบ าบัดแนวคริสต์
ศาสนา 

• สมาธิบ าบัดแนวอสิลาม 

• สมาธิบ าบัดแนวศาสนาฮินดู 

• สมาธิบ าบัดแนวลทัธิเต๋า 

• สมาธิบ าบัดแนว 
Trancendental 
Meditation 

• สมาธิบ าบัดแนวศาสนาซิก 

• พลงัจิต 



การปฏิบัติสมาธิบ าบัด 

• กระบวนการทางจิตที่สลบัซับซ้อน 

• การเรียนรู้ ประสาทสัมผสั อารมณ์ ฮอร์โมน  

• ระบบประสาทอตัโนมัติ 

• เยยีวยาความผดิปกตทิางกายและจิต 



การวดัการเปลีย่นแปลงระหว่างปฏิบัติสมาธิ 
• ความดนัโลหิต 

• ชีพจร 

• คลืน่สมอง(Electroencephalography;EEG) 

• Positron emission tomography(PET) 

• Single photon emission computed tomography(SPECT) 

• Functional magnetic resonance imaging (fMRI) 

• (fMRI)และPET วดัการท างานสมอง 

• PET และ SPECT วดัการท างานสารเคมีสมองและสารส่ือประสาท 



Glutamate 

• กระตุ้นสมองบริเวณอืน่ๆ  

• กระตุ้น Arcuate nucleus ของไฮโปธัลมสัให้หลัง่                         
เบต้าแอนดรอฟิน(BE) 

• กระตุ้นการท างานของ N-methyl-D-aspatate 
receptors(NMDAr) 

 

 

 

 



γ-amimobutyric acid(GABA) 

• ลดสัญญาณที่จะส่งไป Lateral Posterior และ Geniculate 
ของธัลมัส 

• การส่งสัญญาณต่อไปที่ PSPL และศูนย์กลางการมองเห็น
ลดลง 



Norepinephrine(NE) 

• ก ากบัการเพิม่ความไวของสมองต่อการรับรู้และสัญญาณ 

• ช่วยขยายสัญญาณจากส่ิงเร้าที่ส่งเข้ามาให้แรงขึน้ 

• ผลติจากบริเวณ Locus ceruleus 

• กระตุ้นสมองบริเวณ Paraventricular nucleus ของไฮโปทา
ลามัส 



Arginine vasopressin(AVP) 
• ปริมาณต ่าท าให้เส้นเลอืดหดตวั 

• ปริมาณมากท าให้เส้นเลอืดแดงหดตวั ท าให้ความดันโลหิต
กลบัเข้าสู่ระดบัปกต ิ

• กระตุ้น Baroreflex receptor 

• เพิม่การรับรู้ให้ดขีึน้ การอ่อนเพลยีลดลง การลดต่อส่ิงเร้า
ลดลง 

• เพิม่การจ าในส่ิงใหม่ๆ การเรียนรู้ดขีึน้ ความเมื่อยล้าลดลง 
เพิม่การตืน่ตวั และรู้ตวัอยู่เสมอ 

 



β-endorphin(BE) 

• กดการหายใจ 

• ลดอาการปวด 

• ลดอาการตื่นกลวั 

• ลดความวติกกงัวล 

• ท าให้สนุกสนาน เคลบิเคลิม้ 



N-acetylaspartylglutamate(NAAG) 

• ท าให้เกดิอาการประสาทหลอน 

• ฤทธ์ิคล้ายสาร Ketamine,Phencyclidine,Nitrous oxide 

• มีมากท าให้มีภาวะคล้ายคนจิตเภท(Schizophrenomimetic)  
เช่น ประสบการณ์การออกจากร่าง การใกล้ตาย 



Serotonin 

• มีปานกลางท าให้อารมณ์ดี  อิม่เอบิ 

• ถ้าลดลงจะซึมเศร้า 



Dopamine 

• อารมณ์อิม่เอบิ 



Acetylcholine;ACh 

• ก ากบัการท างานสมองทั้งหมด 

• มีมากบริเวณ Frontal lobes ท าให้ความตั้งใจและ
สติสัมปชัญญะดขีึน้ 

• มีมากบริเวณ Parietal lobes ท าให้ความสามารถก ากบัดูแล
ตนเองดีขึน้ 



Melatonin(MT) 

• กดการท างานของระบบลดลงประสาทส่วนกลาง ท าให้ความ
ไวต่ออาการเจ็บปวดลดลง 

• เกดิภาวะผ่อนคลายและลดอาการปวด 



5-methoxy-dimethyltryptamine(DMT) 

• สารหลอนประสาททีม่ีประสิทธิภาพสูง 

• พบเหตุการณ์ประหลาด ลกึลบั เช่น ประสบการณ์ออกจาก
ร่าง การกลบัชาติ การย้อนอดีตและข้ามห้วงเวลาได้ 

• การมีพลงัลกึลบัเหนือธรรมชาต ิมีความสามารถพเิศษ เช่น หู
ทิพย์ ตาทิพย์ 



PDSL 
• วเิคราะห์และผสมผสานข้อมูลของการมองเห็นในระดบัสูง 
การได้ยนิ การพูด 

• การเกดิความคดิจดจ่อ 

• ภาพสามมิต ิภาพร่างกายบุคคลในความว่างเปล่า แยกตนเอง
จากโลกภายนอก 

• จ าแนกแยกแยะวตัถุสองชนิด การก า การบีบ 

 



Hippocampus 

• ก ากบัพฤตกิรรมและการตื่นตัว 

• ถูกกระตุ้น การตอบสนองต่อส่ิงเร้าลดลง 

• ท างานร่วมกบั Amydala ท าให้เกดิความตั้งใจ อารมณ์และ
การจินตภาพบางประเภท 





THAI SPA 

‘A sanctuary for your mind, body and soul’ 





ลดปวด 

สงบเยอืกเยน็ 

หลอน 

ลดอาการซึมเศร้า 

หัวใจท างานน้อยลง 

ตื่นตวั 

ง่วงนอน 

ความเครียดลดลง 

เส้นเลอืดแดงขยาย ความจ าดี 

ตื่นเต้น 



Sacred water/bowl 
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โรงพยาบาล สังขะ  จังหวดั สุรินทร์ 
วลิยั  เพลนิสุข 

พยาบาลเทคนิค  ช านาญงาน 

การน าเสนอประสบการณ์การใช้สมาธิบ าบัด (SKT)  
ในผู้ป่วยแผลอกัเสบ  หอบหืด  และผู้ป่วยเอดส์ 



โรงพยาบาล สังขะ  อ าเภอสังขะ จังหวดั สุรินทร์           

บริเวณบ้านพกัโรงพยาบาล บรรยากาศโรงพยาบาล สังขะ ยามเยน็ 



ด าเนินกจิกรรม ทาน ศีล ภาวนา ต่อเน่ือง ครบ 3 กจิกรรม 
กบัผู้ป่วย ญาต ิและบุคลากรในโรงพยาบาลสังขะ 

 
• สวดมนต์ไหว้พระท าสมาธิเช้าและก่อนนอน 

• ออกก าลงักายแบบยดืเหยยีด โดยเสียงตามสายทุกวนั 

• ตกับาตรทุกวนัพฤหัสบดแีละวนัศุกร์  

• มีโครงการการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายด้วยหัว
ใจความเป็นมนุษย์ 

 

 



กจิกรรม หมวดทาน 

พระสงฆ์รับบิณฑบาตถึงเตียงนอนผู้ป่วย บุคคลากรได้ท าบุญตักบาตรร่วมกนั 



กจิกรรม  หมวดศีล 

SKT 2 ยดืเหยียด 



กจิกรรม  หมวดภาวนา 

สวดมนต์ท าสมาธิแบบไทยจินตภาพในช่วง
เช้าโดยเสียงตามสายพร้อมกนัตอนเช้าทุกวนั 

สวดมนต์ท าสมาธิแบบ SKT 1 ก่อนนอน
ในตกึนอนผู้ป่วยทั้ง 4 ตกึทุกวนั 



กจิกรรมการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ 

การบังสุกลุเป็น บังสุกลุตาย การขออโหสิกรรม ของบุคคลในครอบครัว 



การดูแลผู้ป่วยแบบผสมผสาน โดยใช้สมาธิบ าบัด
แบบ SKT ในผู้ป่วย 

• ผู้ป่วยแผลอกัเสบ  ในรายสมัครใจ 

• ผู้ป่วยหอบหืด  12 รายสมัครใจ 

• ผู้ป่วยเอดส์   25 รายสมัครใจ 

 
 เฉพาะข้อมูลหืดและข้อมูล HIV/AIDS เป็นข้อมูลวจิัยบางส่วนในโครงการวจิัย 

การประยุกต์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลอืกในการเยยีวยาสุขภาพ (กรณปีระยุกต์การปฏิบตัิ
สมาธิ SKT1-SKT7 กบัโรคเร้ือรัง และผู้ป่วยระยะสุดท้าย) ได้รับอนุญาตจากหัวหน้าโครงการ 

 รศ.ดร.สมพร กนัทรดุษฎ ีเตรียมชัยศรีให้นักวจิัยร่วมท าการเผยแพร่ข้อมูลได้ 



การใช้ SKT 1, 6 กบัการบ าบัดผู้ป่วยแผลอกัเสบ 

แผลหลงัฝึก 2 วนั แผลหลงัฝึก 1 เดอืน 



แผลผู้ป่วยอุบัตเิหตุ เยบ็ไม่ตดิจากการอกัเสบ 

แผลอกัเสบจากอุบัตเิหตุเป็นโพรงลกึ 4-5 นิว้ แผลหลงัฝึก SKT 1 และ 6 เป็นเวลา 1 เดอืน  



แผลกดทบั ในผู้ป่วยข้อยดึ ช่วยเหลอืตนเองไม่ได้ 

แผล วนัแรกทีเ่ร่ิมฝึก SKT  แต่ผู้ป่วย
ได้รับการท าแผลนีม้า 7 วนัแล้ว 

แผล หลงัฝึก  SKT ได้ 5 วนั 



เปรียบเทียบ ในระยะเวลา 1 เดอืน ระหว่างผู้ป่วยทีม่แีผลตดิเช้ือ
ทีใ่ช้ SKT ผสมผสานกบัการรักษาปกติ และไม่ได้ใช้ SKT 

แผลเปรียบเทยีบที่ไม่ได้ใช้  SKT  

(เร่ิมเกบ็ข้อมูลวนัเดยีวกนั) 
แผลทีใ่ช้ SKT 

(เร่ิมเกบ็ข้อมูลวนัเดยีวกนั) 



แผลไฟไหม้  
(ทีไ่ม่ได้ใช้ SKTผสมผสานกบัการรักษาแบบตามปกต)ิ  

วนัแรก 1 เดอืน หลงั admitted  ขนาดของแผลเท่าเดมิ 



การดูแลผู้ป่วยโรคหืด ผสมผสานด้วย SKT 1,5,6 
มีผูป่้วย สมคัรใจร่วมโครงการ 12 คน   
ไม่มีการเปล่ียนแปลง เร่ืองการใชย้า  ซ่ึง ยาท่ีผูป่้วยใช ้มี 

Budesonid,ventolin ชนิดพน่  และ Theodur  200 mg. 
อาการก่อนเขา้ร่วมโครงการ  ผูป่้วยมีอาการหอบ และตอ้งนอน

โรงพยาบาลบ่อย ตอ้งพน่ยาท่ีหอ้งฉุกเฉินบ่อยคร้ังต่อเดือน ท าให้
คุณภาพชีวิตลดลง  

หลงัฝึก สมาธิเพื่อการบ าบดั ( SKT) 3 เดือน ในฤดูหนาว ผูป่้วยมี
อาการหอบลดลง ไม่มีประวติัมารับการพน่ยาท่ีหอ้งฉุกเฉิน และไม่
มีประวติัการนอนโรงพยาบาล สามารถปฏิบติักิจวตัรประจ าวนัได้
เอง  คุณภาพชีวติผูป่้วยดีข้ึน 



ตารางแสดง ค่า Peek Flow ก่อน  หลงั ฝึก SKT 5 
ค่าPeek flow ก่อน

ฝึก SKT 
ค่าPeek flow หลงัฝึก SKT 

เดือนที ่1 เดือนที ่2 เดือนที ่3 เดือนที ่4 เดือนที ่5 

150 150 180 190 160 170 

190 210 ไม่มาอีกเลย ไม่มี อาการ - 

190 260 270 250 230 230 

170 240 300 300 300 300 

250 - 290 290 290 290 

100 130 170 170 170 170 

390 390 390 390 390 390 

350 350 350 350 350 350 

200 200 200 200 190 200 

180 180 180 160 180 180 

210 210 210 230 160 230 

200 200 200 170 200 200 



กราฟแสดง ค่า Peek Flow ก่อน  หลงั ฝึก SKT 5 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ก่อนฝึก SKT 

เดือนท่ี 1 

เดือนท่ี 2 

เดือนท่ี 3 

เดือนท่ี 4 

เดือนท่ี 5 



กราฟแสดง ค่า Peek Flow ก่อน  หลงั ฝึก SKT 5 
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ผลเลอืด ไขมนัในเส้นเลอืดผู้ป่วยโรคหอบหืด 
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ผลเลอืด ไขมันในเส้นเลอืดผู้ป่วยโรคหืด 

0

100

200

300

400

500

600

700

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ก่อนฝึก SKT 

หลงัฝึก SKT   3 เดือน 

ผลเลอืด Triglyceride  

รายท่ี 



การดูแลผู้ป่วยเอดส์แบบผสมผสานด้วย SKT 1,5,6 

• มีผูป่้วยสมคัรใจ เขา้ร่วมโครงการ 25 คน  
 
 



กราฟแสดงผลเลอืดผู้ป่วยโรคเอดส์ก่อนและหลงัการฝึก 
SKT 3 เดอืน 
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กราฟแสดงผลเลอืดผู้ป่วยโรคเอดส์ก่อนและหลงัการฝึก 
SKT 3 เดอืน 
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ผลการตรวจเลือดผูป่้วยเอดส์ก่อนฝึกSKT (Triglyceride) 

ผลการตรวจเลือดผูป่้วยเอดส์หลงัฝึกSKT (Triglyceride) 



กราฟแสดงผลเลอืดผู้ป่วยโรคเอดส์ก่อนและหลงัการฝึก 
SKT 3 เดอืน 

รายท่ี 0
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ผลการตรวจไขมันในเลอืดผู้ป่วย 
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สร้างเสริมสุขภาพ ด้วยสมาธิบ าบัด แบบ SKT 1-7 

 SKT คือตวัยอ่ท่ีมาจากช่ือของ รศ.ดร. สมพร  กนัทรดุษฎี-เตรียมชยัศรี อาจารย์
ประจ าภาควชิาอาชีวอนามยัและความปลอดภยั คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล ซ่ึง
เป็นผูพ้ฒันาเทคนิคน้ีข้ึนมา โดยอาจารยไ์ดมี้โอกาสศึกษาเร่ืองสมาธิและระบบประสาทของมนุษย ์
ในระหวา่งการศึกษาระดบัปริญญาเอก จึงเขา้ใจถึงความเช่ือมโยงของการปฏิบติัสมาธิกบัการ
ท างานของระบบประสาทมากข้ึน ประกอบกบัเม่ือไดท้ างานวจิยัเร่ือง สมาธิเพื่อการสร้างเสริม
สุขภาพ จึงพบวา่แมก้ารท าสมาธิแบบสมถะ หายใจเขา้พทุธ หายใจออกโธ นั้นสามารถช่วยให้
คลายเครียดไดอ้ยา่งดี แต่หากเราสามารถควบคุมการฝึกประสาทสมัผสัทั้ง 6 ไดแ้ก่ ตา หู จมูก ล้ิน 
การสมัผสั และการเคล่ือนไหวดว้ย กจ็ะท าใหก้ารท าสมาธินั้นมีผลดีต่อการท างานของระบบ
ประสาทส่วนกลาง ระบบประสาทส่วนปลาย ระบบประสาทอตัโนมติั ระบบอารมณ์และ
พฤติกรรม ระบบภูมิตา้นทานของร่างกาย ระบบไหลเวยีนเลือด และระบบอ่ืนๆในร่างกายไดเ้ป็น
อยา่งดี จึงไดน้ าองคค์วามรู้ทั้งเร่ืองสมาธิ โยคะ ช่ีกง การออกก าลงักายแบบยดืเหยยีด  การปฏิบติั
สมาธิดว้ยเทคนิคการหายใจ และการควบคุมประสาทสมัผสัทางตาและหู ผสมผสานกนั จนพฒันา
เป็นรูปแบบสมาธิบ าบดัแบบใหม่ข้ึน 7 เทคนิค หรือเรียกวา่ SKT 1-7 ท่ีช่วยเยยีวยาผูป่้วย
โรคเร้ือรังและผูป่้วยระยะสุดทา้ย ใหมี้สุขภาพและคุณภาพชีวติ ท่ีดีข้ึน   

 



ข้อควรระวงั 
• ขณะฝึกปฏิบติั ควรสวมเส้ือผา้หลวมๆ ไม่รัดตึง 
• อุณหภูมิของสถานท่ีฝึกตอ้งไม่ร้อนหรือเยน็เกินไป 

• ไม่ควรฝึกขณะหิวหรืออ่ิมเกินไป 

• จิตจะตอ้งเป็นสมาธิ ไม่ไหวตามส่ิงเร้ารอบขา้ง เช่น เสียง กล่ิน การพดูคุยของคนท่ีอยูข่า้งๆ เป็น
ตน้ 

• ควรควบคุมอารมณ์และความคิดใหน่ิ้ง ไม่คิดเร่ืองใดๆ ทั้งส้ิน ใหจ้ดจ่ออยูท่ี่ลมหายใจเขา้ออก 
• ระวงัการถูกรบกวนทนัที ตอ้งควบคุมจิตใจใหเ้ป็นสมาธิอยา่งแน่วแน่ 

• ขณะฝึกอาจมีอาการง่วงนอน หา้มฝึกขณะขบัข่ียานพาหนะ ขณะท างานกบัเคร่ืองจกัร หรือใน
สถานท่ีท่ีเส่ียงต่ออุบติัเหตุ 

• หากมีอาการแน่นอึดอดัหรือหนา้มืด ใหห้ยดุฝึก และลงนัง่หรือนอนพกัทนัที 

• ผูท่ี้เป็นเบาหวาน ควรพกลูกอมติดตวัไวด้ว้ย  
• ควรเคล่ือนไหวอยา่งชา้ๆ นุ่มนวล ระวงัการบาดเจบ็ของอวยัวะภายใน ไดแ้ก่ หวัใจ ปอด มา้ม 

ตบั ไต 

 



SKT 1 “น่ังผ่อนคลาย ประสานกายประสานจติ” 

  เป็นการน่ังหรือนอนปฏิบัติสมาธิด้วยการหายใจ 

1. ในท่านัง่ใหห้งายฝ่ามือทั้งสองขา้งวางบนหวัเข่า ในท่านอน ใหว้างแขนหงายมือไวข้า้งตวั 
หรือคว  ่าฝ่ามือไวท่ี้หนา้ทอ้ง  
2. ค่อยๆหลบัตาลงชา้ๆ สูดลมหายใจเขา้ทางจมูกลึกๆ ชา้ๆ นบั 1-5 กลั้นหายใจนบั 1-3 

ชา้ๆ แลว้เป่าลมหายใจออกทางปากชา้ๆ พร้อมกบันบั 1-5 อีกคร้ัง ถือวา่ครบ 1 รอบ ท าซ ้ า
แบบน้ีทั้งหมด 30-40 รอบ แลว้ค่อยลืมตาข้ึนชา้ๆ 
3. ใหป้ฏิบติัวนัละ 3 รอบ ก่อนหรือหลงัอาหาร 30 นาที  

“ลดความดนัโลหิต ผ่อนคลายกล้ามเน้ือ และลดน ้าตาลในผู้ป่วยเบาหวานได้ด”ี 



SKT 2 “ยนืผ่อนคลาย ประสานกาย ประสานจติ” 
1. เร่ิมจากยนืตรงในท่าท่ีสบาย เข่าตึง ค่อยๆ หลบัตาลงชา้ๆ สูดลม
หายใจเขา้ทางจมูกลึกๆ ชา้ๆ นบั 1-5 กลั้นหายใจนบั 1-3 ชา้ๆ แลว้
ค่อย ๆเป่าลมหายใจออกทางปากชา้ๆ นบั 1-5  อีกคร้ัง ท าแบบน้ี 5 

รอบ  

2. ค่อยๆ ยกมือทั้งสองขา้งข้ึนเหนือศีรษะฝ่ามือประกบกนั แขนตึงแนบ
ใบหู สูดลมหายใจเขา้ทางจมูก ลึกๆชา้ๆ นบั 1-5 กลั้นหายใจนบั 1-3 

ชา้ๆ แลว้เป่าลมหายใจออกทางปากชา้ๆ เบา ๆพร้อมกบันบั 1-5 อีกคร้ัง 
ถือวา่ครบ 1 รอบ ท าซ ้ าแบบน้ีทั้งหมด 30 รอบ แลว้ค่อยลืมตาข้ึนชา้ๆ 
ค่อย ๆแยกฝ่ามือออกจากกนั พร้อมกบัหายใจปกติ 30 รอบ ค่อยลดมือ
ลงในท่าหงายฝ่ามือ หายใจเขา้ออก 1 รอบลดลง 1จงัหวะ จนกระทัง่ฝ่า
มือลดลงมาถึงตน้ขา ขยบัเทา้มาชิดกนั ยนืปกติ 
3. ปฏิบติัวนัละ 3 รอบ วธีิน้ีเป็นการเพิ่มระยะเวลาการท าสมาธิใหน้าน
ข้ึนกวา่ท่าท่ี 1  

“ช่วยลดความดนัโลหิต ลดน ้าตาลในผู้ป่วยเบาหวานได้ด ีและควบคมุการท างานของไขสันหลังได้
อย่างมีประสิทธิภาพ” 



SKT 3 “นั่งยดื -เหยยีดผ่อนคลาย ประสานกาย ประสานจติ” 

1. นัง่บนพื้นราบในท่าท่ีสบาย เหยยีดขา เข่าตึง หลงั
ตรง เทา้ชิด คว  ่าฝ่ามือบนตน้ขาทั้ง 2 ขา้ง ค่อยๆ
หลบัตาลงชา้ๆ สูดลมหายใจเขา้ทางจมูกลึกๆ ชา้ๆ นบั 
1-5 กลั้นหายใจนบั 1-3 ชา้ๆ แลว้เป่าลมหายใจ
ออกทางปากชา้ๆ นบั 1-5 อีกคร้ัง ท าแบบน้ี 3 รอบ 
(ดงัรูปท่ี 1) 

2. หายใจเขา้ลึกๆชา้ๆ พร้อมกบัค่อยๆโนม้ตวัไป
ขา้งหนา้ แขนตึง ผลกัฝ่ามือทั้งสองขา้งไปดา้นหนา้จน
ปลายมือจรดน้ิวเทา้ หยดุหายใจชัว่ครู่ (ดงัรูปท่ี 2) 

3. หายใจออกชา้ๆ พร้อมกบัค่อยๆดึงตวัและแขน 
เอนไปขา้งหลงัใหไ้ดม้ากท่ีสุด คา้งไวส้กัครู่ (ดงัรูปท่ี 
3) นบัเป็น 1 รอบ ท าซ ้ ากนั 30 รอบ แลว้ค่อยๆลืม
ตาข้ึน  

“ช่วยลดไขมันหน้าท้อง อาการท้องผกู 
อาการปวดหลังและเข่า และลดระดับน ้าตาล

ในเลือดได้เป็นอย่างดี” 



SKT 4 “ก้าวย่างอย่างไทย เยยีวยากาย ประสานจติ” 

1. ยนืตรงในท่าท่ีสบาย ลืมตา แบมือทั้งสองขา้งวางไขวห้ลงั หรือ
วางทาบท่ีหนา้ทอ้ง สูดลมหายใจเขา้ทางจมูกลึกๆ นบั 1-5 กลั้น
หายใจนบั 1-3 ชา้ๆ แลว้เป่าลมหายใจออกทางปากชา้ๆ พร้อมกบั
นบั 1-5 อีกคร้ัง ถือวา่ครบ 1 รอบ ท าซ ้ าแบบน้ีทั้งหมด 5 รอบ 

2. ยนืตวัตรง มองต ่าไปขา้งหนา้ หายใจเขา้ชา้ๆ พร้อมกบัคอ่ยๆ ยก
เทา้ขวาสูงจากพ้ืนเลก็นอ้ย หายใจออกชา้ๆ พร้อมกบัคอ่ยๆกา้วเทา้
ขวาไปขา้งหนา้ จรดปลายเทา้แตะพ้ืน ตามดว้ยส้นเทา้วางลงบนพ้ืน 
นบัเป็น 1 รอบ เดินไปขา้งหนา้ 20 รอบ หยดุเดินรอบท่ี 20  

3. วางเทา้ซา้ยชิดเทา้ขวาในช่วงท่ีหายใจออก ยนืตรง ตามองพ้ืน 
หมุนขวา โดยหายใจเขา้ วางปลายเทา้ขวาลง หายใจเขา้พร้อมกบัยก
เทา้ซา้ยลอยจากพ้ืนเลก็นอ้ย หายใจออกพร้อมวางเทา้ซา้ยชิดเทา้ขวา 
แลว้คอ่ยๆหมุนขวา โดยขยบัเทา้ใหเ้อียง 60 องศา และ 90 องศา 
ในท่ายนืตรง ท าซ ้ าเดิมโดยเดินไป-กลบั 2 เท่ียว ใชเ้วลาประมาณ 
45 นาที ถึง 1 ชัว่โมง 

 

“ช่วยเยยีวยาและเพิม่ภูมิต้านทาน
กบัโรคเร้ือรังทุกประเภท” 



SKT 5 “ยดืเหยยีดอย่างไทย  เยยีวยากาย ประสานจติ” 

1. เร่ิมจากยนืตรงในท่าท่ีสบาย เข่าตึง ค่อยๆ หลบัตาลงชา้ๆ 
สูดลมหายใจเขา้ทางจมูกลึกๆ ชา้ๆ นบั 1-5 กลั้นหายใจนบั 
1-3 ชา้ๆ แลว้เป่าลมหายใจออกทางปากชา้ๆ นบั 1-5  

อีกคร้ัง ท าแบบน้ี 5 รอบ  

2. ค่อยๆ ยกมือทั้งสองขา้งข้ึนเหนือศีรษะฝ่ามือประกบกนั 
แขนตึงแนบใบหู หายใจเขา้ออก 1 คร้ัง (ดงัรูปท่ี 1) แลว้ 
ค่อยๆกม้ตวัลง โดยศีรษะ ตวั และแขนกม้ลงพร้อมๆกนั ชา้ๆ  
นบัเป็นจงัหวะท่ี 2 (ดงัรูปท่ี 2)  ค่อยๆหายใจ และกม้ตวั
ลงเป็นจงัหวะชา้ๆ ไปเร่ือยๆ จนถึงจงัหวะท่ี 30 ปลาย
น้ิวกลางจรดพื้นพอดี (ดงัรูปท่ี 3) 

3. จากนั้นหายใจเขา้และออก 1 คร้ัง แลว้ค่อยๆ ยกตวัข้ึน 
ศีรษะตั้งตรง นบัจงัหวะเหมือนตอนกม้ลง โดยในจงัหวะท่ี 
30 ใหเ้ข่าตึง แขนตึง กลบัมาอยูใ่นท่าเดิมดงัรูปท่ี 1 

 

“ช่วยป้องกนัและเสริมสร้าง
สุขภาพและเยยีวยาในผู้ที่มีปัญหา
ของระบบกล้ามเน้ือ ช่วยลดความ
ดนัโลหิต ลดน ้าตาลในเลือด ลด
อาการปวดหลัง ปวดเข่า ท้องผกู 
เพิม่ภูมิต้านทาน ลดอาการหายใจ
ล าบาก หลอดลมอดุกัน้” 



SKT 6 “เทคนิคการฝึกสมาธิการเยยีวยาไทยจนิตภาพ” 

1. นอนบนพื้นเรียบ แขนสองขา้งวางแนบล าตวั ค่อยๆหลบัตาลงชา้ๆ สูดลมหายใจเขา้ทางจมูกลึกๆ 
ชา้ๆ นบั 1-5 กลั้นหายใจนบั 1-3 ชา้ๆ แลว้เป่าลมหายใจออกทางปากชา้ๆ นบั 1-5  อีกคร้ัง ท า
แบบน้ี 3 รอบ  

2. แลว้ใหท่้องในใจวา่ “ศีรษะเราเร่ิม ผ่อนคลาย ผ่อนคลาย ผ่อนคลาย ผ่อนคลาย ผ่อนคลายลงไป
เร่ือยๆ”  พร้อมกบัก าหนดความรู้สึกไปท่ีอวยัวะท่ีเราจดจ่อ ไล่จากศีรษะ หนา้ผาก ขมบั หนงัตา แกม้ 
คาง ริมฝีปาก คอ ไหล่ ตน้แขน แขน มือ หนา้อก หลงั หนา้ทอ้ง กน้ ตน้ขา เข่า น่อง เทา้ และตวัเรา
ทั้งตวั 
3.โดยเม่ือครบทั้งตวัแลว้ ใหท่้องวา่ “มือเราเร่ิมหนักขึน้ หนักขึน้ หนักขึน้ หนักขึน้ไปเร่ือยๆ”  ไล่ลง
ไปจนถึงเทา้ เม่ือท าครบแลว้ใหห้ายใจเขา้ กลั้นใจ และหายใจออกเหมือนตอนเร่ิมตน้อีก 3 รอบ
“เทคนิคน้ีเหมาะส าหรับ ผู้ป่วยมะเร็ง ผู้ติดเช้ือเอชไอวี  อัมพาต และผู้ที่มีปัญหาระบบการไหลเวียนโลหิต” 



SKT 7 “เทคนิคสมาธิเคลือ่นไหวไทยช่ีกง” 

1. ยนืตวัตรง แยกเทา้ทั้งสองขา้งพอประมาณ ค่อยๆหลบัตาลง
ชา้ๆ สูดลมหายใจเขา้ทางจมูกลึกๆ ชา้ๆ นบั 1-5 กลั้นหายใจ
นบั 1-3 ชา้ๆ แลว้เป่าลมหายใจออกทางปากชา้ๆ นบั 1-5 

อีกคร้ัง ท าแบบน้ี 5 รอบ  

2. ค่อยๆยกมือ แขน ขอ้ศอกทั้งสองขา้งอยูร่ะดบัเอว หนัฝ่า
มือทั้งสองขา้งเขา้หากนั ขยบัฝ่ามือเขา้หากนัชา้ๆ นบั 1-3 

และขยบัมือออกชา้ๆ นบั 1-3 (ดงัรูปท่ี 1-2) ท าทั้งหมด 
36-40 รอบ แลว้ยนือยูใ่นท่าเดิม  
3. หายใจเขา้ลึกๆ นบั 1-5 ค่อยๆยกมือข้ึนเหนือศีรษะคลา้ย
กบัก าลงัประคองหรืออุม้แจกนัใบใหญ่ แลว้ค่อยๆยกมือลงใน
ท่าประคองแจกนัเช่นกนั นบัเป็น 1 รอบ (ดงัรูปท่ี 3-4) ท า
ทั้งหมด 36-40 รอบ แลว้ยนือยูใ่นท่าเดิม 

 

“ลดอาการท้องผูก นอนไม่
หลบั อาการปวดเร้ือรัง/
เฉียบพลนั และภูมแิพ้” 



รศ.ดร.สมพร  กนัทรดุษฎ ี เตรียมชัยศรี 
 หัวหน้าโครงการวจิัย 
การประยุกต์การแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลอืกในการเยยีวยาสุขภาพ 
(กรณปีระยุกต์การปฏิบัติสมาธิ SKT1-
SKT7 กบัโรคเร้ือรัง และผู้ป่วยระยะ
สุดท้าย) มหาวิทยาลยัมหิดล 

ขอบคุณ 
กรมพฒันาการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลอืก 


