
 

วิจัยพบ สวดมนต สมาธิ วิปสสนา รักษาโรคได (ตอนจบ) 
โดย ผูจัดการออนไลน 

แพทยอีกคนหนึ่งที่นาํวิชาเจริญสติไปใชไดผลคือ น.พ. อี เลียตเดทเชอร นายแพทยผูนี้พบวา 
การใหผูปวยเจรญิสติในอิริยาบถตางๆในชีวิตประจาํวนั จะชวยปองกนัโรคทัง้ประเภทเรื้อรัง
และเฉียบพลัน ชวยรักษาโรคที่เปนอยูได และสงเสริมใหรางกายและจิตใจ ทํางานไดอยางมี
ประสทิธภิาพ (Elliot Dacher, Intentional Healing, 1996) นายแพทยอีกทานหนึ่งคือ นายแพทยคา
แบด ชิน เจ ไดศึกษาคนไขที่มีอาการปวดเรื้อรัง ซ่ึงไมตอบสนองตอการรักษาตามแนวแพทยแผนปจุ
บัน อาการปวดในผูปวยเหลานี้มีปวดคอ ปวดหลัง ปวดไหล ปวดศีรษะ ปวดบริเวณใบหนา เจ็บ
หนาอกจากโรคหัวใจและปวดทอง โดยใหฝกการเจริญสติ 10 สัปดาห พบวา 50-60 % ผูปวยมีอาการ
ปวดลดลงและมีความทกุข เนื่องจากการปวดลดลงดวย ในขณะเดียวกนัใชยาแกปวดลดลง (Kobat-
Zinn J, et al, The Clinical Use of Mindfulness Meditation for the Self-regulations of Chronic 
Pain, J Behav, Med, 1985) 

น.พ. เคนเนต็ เอส แคฟเพน็ ศึกษาในผูปวยที่มีอาการปวดกลามเนื้อและเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน
จํานวน 77 ราย โดยใหผูปวยเจริญสติปฏฐาน 4 เปนเวลา 10 สัปดาห พบวา 50% มีอาการดีขึน้ปาน
กลาง และดขีึน้มาก (Kenneth H. Kaplan, et al., The Impact of a Meditation-Base Stress 
Reduction Program on Fibromyalgia General Hospital Psychiatry,1993) นายแพทยชแุนล 
ชาพปโร และคณะพบวา การใหนกัศึกษาแพทยเจรญิสติสามารถลดความเครียดและความ 



ซึมเศราลงได และในขณะเดียวกันทาํใหนักศึกษามีความเหน็อกเห็นใจผูอ่ืนมากขึน้ดวย (Shunal 
Shapiro, et al., Effects of Mindfulness-Based Stress Reduction on Medical and Pre-Medical, 
Students J. of Beha, 1998) 

ซี.เอ็น. อเล็กซานเดอรและคณะ ไดศึกษาผูปวยสูง อายุ 73 ราย อายุเฉลี่ย 80 ป โดยให
กลุมหนึ่งฝกสมาธิ กลุมที่สองฝกการเจริญสติ กลุมที่สามไมใหทําอะไร พบวากลุมที่ฝกสมาธแิละที่
ฝกการเจรญิสติจะมีความสดชื่นราเริง สุขภาพจิตและรางกายแข็งแรงดี มคีวามผอน คลาย 
ความดันโลหติดีกวากลุมที่ไมไดฝก และเมื่อติดตามไป 3 ป พบวา กลุมที่ฝกสมาธิมีชวีิตอยู 100 % 
กลุมที่ฝกการเจริญสติมีชีวิตอยู 87.5 % สวนกลุมทีไ่มไดฝกอะไรเลยนัน้มีชีวิตอยู 64 % (C.N. 
Alexander, et al., Transcendental Meditation, Mindfulness,and Longevity : An Experimental 
Study with Elderly, J of Personality and Social Psyclology, 1989) 
การปฏบิัติธรรมและการรักษาโรค 
        เราอาจสรุปไดวา งานวิจัยในเรื่องการสวดมนต การปฏิบัติสมาธิวิปสสนากรรมฐาน มีอยูจํานวน
มากเพียงพอ ที่แสดงใหเหน็วา การปฏบิตัิธรรมดวยการสวดมนต การแผเมตตาและการปฏบิัติ
สมาธิวปิสสนากรรมฐาน สามารถรักษาโรคไดหลายโรค เพราะจติใจและรางกาย มี
ความสัมพนัธใกลชิดมากจนแทบแยกออกจากกนัไมได บทสวดมนตตางๆ ทีห่ลวงพอแนะนาํ 
เชน สวดอิติปโส เทาอาย ุหรือสวดคาถาพาหุงฯ มหาการุณิโกฯ ลวนเปนประโยชนแกสุขภาพ
ทั้งนัน้ ทาํใหจิตใจแจม ใสและมีพลัง สวนการแผเมตตา หรือเมตตาภาวนานั้น สามารถชวย
ใหเกิดการผอนคลายไดมาก เพราะการแผ เมตตาเปนการสรางอารมณออนโยนตรงขามกับ
โทสะหรือความโกรธ ถาทําบอยๆ จะทําใหใจเยน็จิตเปนสมาธิไดงายและมีพลัง การแผ
เมตตาที่เกิดจากสมาธิมพีลังมากจนไมนาเช่ือ เชน กระแสเมตตาของพระพทุธเจาที่สามารถ
หยุดชางนาฬาคีรีที่ดุรายไดทนัท ี       
        สวนการปฏิบัติสมาธิกรรมฐาน มคุีณคาตอสุขภาพมากเชนกนั ที่สําคัญคือทําใหหายเครียดได 
ความเครียดมีผลเสียตอรางกายมากทําใหเกิดโรคตางๆ เชน โรคหัวใจ ความดันโลหิตสูง โรคระบบ
ทางเดินอาหาร โรคหอบหืด โรคเบาหวาน โรคความจําเสื่อม และโรคมะเร็ง เปนตน นอกจากนัน้ การที่
หลวงพอสอนเราใหยึดถือพระรัตนตรัยเปนที่พึ่งและใหนกึถึงพระรัตนตรัยอยูเสมอ ไมใหหลงงมงายใน
ไสยศาสตรนัน้ก็เปนวิธีสําคญัอีกวิธหีนึ่งในการบาํบัดโรค เปนการใชจินตนาการ รักษาโรค แพทย
สมัยใหมจํานวนมากเริ่มนําวิธีนีม้าใชในการบําบัดโรคใหผูปวย งานวิจัยทางการแพทยพบวา การฝก
คิดจินตนาการทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาในรางกาย อุณหภูมิของรางกาย การใช
ออกซิเจนในเนื้อเยื่อตางๆ การไหลเวียนโลหิต ความดนัโลหิต อัตราการเตนของหัวใจ ปฏิกิริยาของ
มานตา การหลั่งน้ําลาย การหลั่งกรดในกระเพาะอาหาร ระดับน้ําตาลในเลือด คลื่นสมองและสารเคมี 



และฮอรโมนตางๆ ในรางกาย (Jordan C.S. devinyton K.T., Psychological Correlates of Eidetic 
Imagery and Induced Antiety Journal of Mental Ima- gery, 1579) 

ดังนั้น แพทยจึงนําวิธกีารสรางภาพในจิตมาใชในการบําบัดโรคตางๆ เชนโรคหัวใจ โรค
เสนเลือดตีบ โรคเบาหวาน โรคภูมิแพ หอบหืด โรคเครียด โรคนอนไมหลับ เปนตน นอกจากนัน้ ยัง
นํามาใชชวยใหภูมิคุมกนั ของผูปวยดีขึน้ ทําใหผูปวยที่เขารับการผาตัด ดมยาสลบ ทําฟน ลดความ
เจ็บปวด และฟนตัวเร็วขึ้น นอกจากนัน้ ยังใชสําหรับสรางความเชื่อมั่นในตวัเอง ความภาคภูมใิจใน
ตัวเองใหเกิดขึ้นและแกพฤติกรรมไมดีตางๆ เชน การกินยา สูบบุหร่ี และใชในการสรางเสริมสุขภาพให
ดีอยูเสมอ 
   ในพทุธศาสนาการใชความคิดจนิตนาการมีแทรกอยูในวธิปีฏบิัตธิรรมทีช่วยใหจิต
เปนสมาธ ิ เชนสอนวา ในขณะทีก่ําลังสวดมนตหรือฟงธรรม เราควรสราง จนิตนาการวาเรา
กําลังอยูตอพระพักตรของพระพทุธเจาเสียงที่เราไดยนิไดฟงนัน้เปนเสียงของพระพทุธเจา 
พระธรรมทีฟ่งอยูก็เปนธรรมที่พระพทุธเจากําลังสอนเราโดยตรง แลวคิดตอไปวาธรรมที่
สอนเรานัน้ไมเกนิวิสัยสําหรบัเรา ถาเกนิวิสัยแลวพระพทุธเจาจะไมสอน เรา การมีจนิตภาพ
เชนนีท้ําใหจติใจชืน่บานที่เรียกวาธรรมปติเกิดข้ึนในใจ 
        เราจึงอาจกลาวไดวาการใชความนกึคิดจนิตนาการ ที่แพทยสมัยใหมแนะนาํก็คอืการมี
อนุสติ 10 ประการนัน่เอง คือ พุทธานสุติ (การระลกึถึงบุญคุณของพระพุทธเจา) ธัมมานุสติ (การ
ระลึกถึงคุณของพระธรรม) สังฆานุสต ิ (การระลึกถงึคุณของพระสงฆ) จาคานุสต(ิการระลกึถึงการ
บริจาคของตนที่ไดทําไปแลว) เทวตานุสติ (การระลึกถึงธรรมที่ทาํใหเปนเทวดา) มรณานุสต ิ (การ
ระลึกถึงความตาย) กายคตาสติ (การระลึกถึงรางกายใหเห็นวาเปนของไมงาม) อานาปานสติ (การ
กําหนดลมหายใจเขาออก) และอปุสมานสุติ (การระลึกถึงพระนิพพานอนัเปนที่สงบระงับแหงทกุขทั้ง
ปวง) การมีอนุสติทั้ง 10 ประการนี้ หรือแมแตมแีคอนสุติ 3 อยาง คือ พุทธานุสติ ธัมมานุสติ และ
สังฆานุสติ สามารถ ทําใหจิตใจผอนคลายเปนสมาธใินระดับตางๆ ไดเชน เดียวกับการเพงกสิณ 
        เนรหู อดีตนายกรัฐมนตรีอินเดีย สมัยที่อินเดียไดรับเอกราชจากอังกฤษใหมๆ  เคยเขียนเลาไววา 
ครั้งหนึง่ ในระหวางที่ตอสูเพื่อเอกราชของอนิเดีย ไดถูกอังกฤษ จบัขังในคุก ในขณะทีจ่ิตใจ
หดหู เครียดและหมนหมอง นัน้ ไดมองเหน็พระพทุธรปูองคเล็กที่ติดตัวอยู ทาํใหรูสึกแจมใส
และหายทุกข เพราะพระพทุธรปูเตือนใหระลึกนกึถึงชัยชนะของพระพุทธเจาที่มตีอศัตรู
ทั้งหลาย เชนทีก่ลาวไวในบทสวดพาหุงมหากา ทําใหจิตใจแชมช่ืน และมีพลังที่จะตอสูเพื่อเอกราช
ของประเทศชาติตอไป 
        จึงเห็นไดวาการปฏิบัติธรรมดวยวิธกีารตางๆ ทีห่ลวงพอไดเมตตาสั่งสอนนัน้ เปนประโยชนแก
สุขภาพ มากมาย ทําใหมีสุขภาพดี มีภูมิตานทานโรคสูง และชวย ใหหายจากโรคเร็วขึ้น นอกจากนัน้ 



ยังทําใหมีจิตใจดีงาม มีความเห็นแกตัว ความโลภ โกรธ หลง และความยึดถือ มัน่นอยลง เกิดปญญา
มองเห็นสิ่งตางๆ ตามความเปน จริง ยอมรับการเปลี่ยนแปลงตามเหตุปจจัย สามารถปรับตัวตามการ
เปลี่ยนแปลงตางๆ ไดดวยจิตสงบ ดวยเหตุนี้ โปรแกรมสุขภาพของแพทยที่มีชื่อเสียงทั่วโลก จึง มีเรื่อง
การสวดมนต การแผเมตตา และการปฏิบัติสมาธ ิวิปสสนากรรมฐานอยูดวย 

การกลาววา การสวดมนต การแผเมตตา และการปฏิบัติสมาธิกรรมฐาน  สามารถรักษาโรค
ไดนัน้มิไดหมาย ความวาโรคทุกโรครักษาไดดวยวิธีดังกลาว หรือผูปฏิบัติจะไมตองเจ็บปวยเลย ความ
เจ็บปวยเปนลักษณะหนึ่งของชีวิตในสังสารวัฏที่หลกีเลี่ยงไมได นักปฏิบัติเมื่อเจ็บปวยก็ตองไปหา
แพทย โรคบางโรคตองรักษาดวยยา หรือการผาตัดจึงจะหายขาดได สมาธวิิปสสนากรรมฐาน ใหผลดี
ในการรักษาโรคเรื้อรัง(เชน โรคภูมิแพ โรคหอบ หืด) และโรคทางกายที่มีพื้นฐานมาจากสภาพจิตใจ แต
มีโรคจิตบางประเภทที่สมาธวิิปสสนากรรมฐานรักษาไมได เชน โรคหลงผิด โรคประสาทหลอนและโรค
พหุบุคลิกที่มบุีคลิกลักษณะหลายอยางในคนคนเดียวกัน(จําลอง ดิษยวณิช, ความเครียด ความวิตก
กังวล และสขุภาพ, 2545) 

สําหรับโรคเครียดนั้น ถาหากเปนมากจนควบคุมตัวเองไมได สมาธิวปิสสนากรรมฐานก็รักษา
ไมไดเชนกัน หลวงพอไดเตือนเสมอวา ผูที่มีความเครียดมาก ไมควร ปฏบิัติสมาธวิปิสสนา
กรรมฐานเปนอันขาด เพราะอาจทาํใหอาการรนุแรงขึ้นได แตควรไปผอนคลายดวยวธิีการ
ตางๆ กอน เชน การหายใจเขายาวและลึกแบบ ธรรมชาติ การออกกาํลังกายหรือใชยาใน
กรณทีีมี่ความ จําเปน เม่ือจิตใจผอนคลายจนถึงระดับที่ควบคุมตัวเอง ไดแลว จึงควรปฏบิัติ
สมาธิวปิสสนากรรมฐาน ในงานวิจัยตางๆ ที่กลาวมา ความเครียดที่พูดถึง หมายถึง ความเครียด
ธรรมดา ท่ีไมรุนแรงมากจนพูดไมรูเรื่อง 

การปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานใหประโยชนแกตัวเรา ทั้งทางศาสนาและในดานสุขภาพ  
ประโยชนประการหลัง เปนสิ่งที่มองเห็นไดงายและใชเวลาไมนานมาก แตประโยชนทางศาสนาเปนสิ่ง
ที่มองเห็นไดยากกวา เพราะเปนเรื่องของการเปลี่ยนแปลงภายในจิตใจของคนแต ละคนเอง คือเปลี่ยน
จากจิตใจที่เปนปุถุชนหนาทบึดวย กิเลสตัณหามาเปนจิตใจที่สงบและใสสวางดวยแสงของ ปญญา 
หรือท่ีพุทธศาสนาเรียกวาเปนจิตของอารยบุคคลระดับตางๆ คือ โสดาบัน สกทิาคาม ี อนาคาม ี และ
อรหันต เปาหมายที่สําคัญทีสุ่ดของการปฏิบัติคือการบรรลุพระนิพพาน 

อยางไรก็ตาม ไมวาเราจะปฏิบัติเพื่อประโยชนทาง การพัฒนาจิตใจใหเปนจิตใจของอารย
บุคคลดังกลาวหรือปฏิบัติเพ่ือสุขภาพ เราตองรูวิธีปฏิบัติที่ถูกตองและสม่ําเสมอจึงจะไดผล เราตอง
อาศัยครูอาจารยหรือ ผูรูชวยแนะนําและแกไขปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นในขณะปฏิบัติแตละขั้นตอน จึงจะ
กาวหนาไปได ครูอาจารยเปน กัลยาณมิตรที่ผูปฏิบัติจะขาดไมได ไมวาจะปฏิบัติเพื่อประโยชนทาง



ศาสนาหรือเพ่ือสุขภาพ ดวยเหตุนี้ จึงนบัไดวา พระอาจารยสอนกรรมฐานทั้งหลาย เชน พระธรรม
สิงหบุราจารย วัดอัมพวัน จ.สิงหบุรี และพระ ธรรมวิสุทธิกวี วัดโสมนัสวหิาร มีบญุคุณใหญหลวง แก
เรา เปนกัลยาณมิตรที่แทจริงแกทุกคน นอกจากจะชวยเหลือเร่ืองการสอนใหเราเขาใจธรรมและวิธี
ปฏิบัติที่ถูกตองแลว พระอาจารยเหลานีย้ังชวยเหลือใหกําลังใจ พลังจิตแบงปนบุญกุศลที่มีอยูใหเรา
ดวย 
        เมื่อสมาธิวิปสสนากรรมฐานเปนประโยชนเชนนี ้ เราจึงควรสนใจและปฏิบัติอยางจริงจัง การ
ปฏิบัติเพื่อพัฒนาจิตใจใหเปนพุทธจิตอาจเปนสิ่งที่ยากสําหรับเรา แตการปฏิบัติเพื่อสุขภาพเปนสิ่งที่
ทําไดงายกวาและเห็น ผลไดไมนาน และในขณะเดียวกนัเปนบันไดไปสูเปาหมายทางศาสนาดวย การ
มีสุขภาพไมดี เปนอุปสรรคสําคัญตอการปฏิบัติทางศาสนาที่เห็นไดงายคือ ทําใหเราเสียเวลาและเงิน
ทองในการรักษาตัว ไมสามารถปฏิบัติธรรม หรือทําบุญสรางกุศลใหแกตัวเองไดเต็มที ่ การมีสุขภาพดี
ทั้งทางกายและทางใจเปนสิง่สําคัญที่ชวยใหเราเดินทางไปสูจุดหมายปลายทางของชีวิตศาสนาไดงาย
ขึ้น สุขภาพ เปนสิ่งที่ทกุคนตองการสรางใหเกิดขึ้นแกตัวเองดวยการกระทําของตนเอง เราตองไมลืมคํา
กลาวของพระพุทธองคที่วา “อโรคยปรมา ลาภา” (ความไมมีโรคเปน ลาภอันประเสริฐ) สุขภาพดีเปน
ส่ิงดีที่สุดของชีวิต เราจะมีสุขภาพดีได ก็ตองมีความอุตสาหะตองใชความพากเพียรพยายามสม่ําเสมอ 
ทําใหตัวเองมีสุขภาพดีและรักษาสขุภาพดีใหอยูกับเราจนตลอดอายขุัย 
        เราโชคดีมากที่เปนพทุธศาสนิกชน เพราะศาสนาพทุธมทีั้งคาํสอนและวิธปีฏบิัติทีจ่ะทํา
ใหเรามีสุขภาพด ี และหลุดพนจากความทกุขทัง้ปวง ศาสนาพทุธเปนเสมือนเพชรเม็ดงามที่
ติดตัวเราอยู เราไมตองไปแสวงหาเพชรที่ไหนอีกแลว ส่ิงที่ควรทาํเวลานี้คือใชเพชรเมด็นี ้ให
เปนประโยชนแกชีวิต กอนทีจ่ะสายเกนิไป 

 
        
       (จากหนังสือธรรมลีลา ฉบับที่ 85 ธ.ค. 50 โดยดร.พินิจ รัตนกุล ผอ. วิทยาลัยศาสนศกึษา 
มหาวิทยาลยัมหิดล) 

 
 



 


