
สนับสนุนงบประมาณโดย
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เขต 9 นครราชสีมา

เครื่องมือ

3ส. 3อ. 1น.
นาิกาชีิวิต วิถีธรรม

ภาพขยายนาิกาชีวิต วิถีธรรม

ความสัมพันธการทำงานของอวัยวะภายในรางกายกับเวลา

าลวเงวช   จะรปรตวัจกิ ำ นวั  ทำรากบักธนัพมัส ะวยัวองอขนาง

05.00 น.  นมดื่ นฟังรปแานหงาล นอนนตื่ ้ำ วกแ 3 – 2  
ลำ ดอป  ญหใสไ05.00 - 07.00 น. กำกออ าตตมเผแ ธิามสติบัิฏป ตนมดวส ยากงลั  

ลำ ดอป  ญหใสไ 

07.00 - 08.00 น. น้ำบาอ )กนัหอมื้( วาขนกิ  กระเพาะอาหาร

08.00 - 12.00 น. จำะรปตวิชีจกิราภติบัิฏป นวั  มาม

12.00 - 13.00 น. )รองอมื้( นวังาลกวาขนกิ  จใวหั

13.00 - 16.00 น. จำะรปตวิชีจกิราภติบัิฏป นวั  ลำ กล็เสไ

16.00 - 17.00 น. ออกกำ ยากงลั  ะวาสสปัะาพเะรก

17.00 - 18.00 น. น้ำบาอ นอผกพั วรัคบอรคนใครรสงสั  ไต 

18.00 - 19.00 น. งาวราหาออรืห ๆาบเนย็เราหาอนกิ  ไต    

19.00 - 22.00 น. ตนมดวส  ณมราอยาบส ยาลคนอผ นอผกพั  จใวหัมหุอยื่เ   

22.00 น.  ดื่มน้ำ นฟังรปแ นอนาขเ ะวาสสปั วกแ 1  น้ำงถุ ด ี   

(01.00 - 03.00 น.)    ยาบสบลัหนอน  บตั

(03.00 - 05.00 น.)    ยาบสบลัหนอน  ปอด

05.00 - 07.00 น. 07.00 - 08.00 น. 08.00 - 12.00 น.

12.00 - 13.00 น. 13.00 - 16.00 น. 16.00 - 17.00 น.

17.00 - 18.00 น. 18.00 - 19.00 น. 19.00 - 22.00 น.

22.00 น. (01.00 - 03.00 น.) (03.00 - 05.00 น.)

ชวงเวลาสัมพันธกับการทำงานของอวัยวะ

กรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก
Department of Thai Treaditional and Alternative Medicine
กรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก
Department of Thai Treaditional and Alternative Medicine
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เครื่องมือ 3ส. 3อ. 1น. 3ส. 3อ. วิถีธรรม 1น.

เทคนิค 3ส. 3อ. 1น. เปนนวัตกรรมหนึ่ง 
ที่เกิดจากการบูรณาการหลักธรรมกับหลักการแพทย 
การสาธารณสุข การแพทยแผนปจจุบัน การแพทย 
แผนไทย การแพทยทางเลือก สังคม สิ่งแวดลอมและ 
เศรษฐกิจพอเพียง โดยมีจุดเริ่มตนจาก ดร.นพ.อุทัย 
สุดสุข รวมกับพระมหาสมพงษ สนฺตจิตโต,ดร. พัฒนา 
ขึ้นจากความรูประสบการณของแกนนำ วิทยากร 
สวนกลาง และคณะกรรมการสนับสนุนการดำเนินงาน 
โครงการหมูบานสุขภาพดี วิถีพุทธ ปพ.ศ.2553 
ผลของการปฏิบัติ 3ส. 3อ. 1น. เปนกิจวัตร 
ประจำวันในพื้นที่โครงการ 34 จังหวัด พบวา 
เกิดผลดีตอสุขภาพของประชาชนผูที่มีภาวะเสี่ยง 
และผูปวยโรคเรื้อรัง สามารถปองกันและควบคุม 
ภาวะแทรกซอน จากโรคเรื้อรังไดเปนอยางดี

สวดมนต สมาธิ

3ส. ยอมาจาก

3อ. ยอมาจาก

1น. ยอมาจาก นาิกาชีวิต วิถีธรรม

สนทนาธรรม

ส : สวดมนต

ส : สมาธิ

ส :  สนทนาธรรม

การเจริญสมาธิมีผลตอการสรางสุขภาพและบำบัดโรค
ดร.สมพร กันทรดุษฎี-เตรียมชัยศรี ไดกลาววา การปฏิบัต ิ

สมาธิ ในทางวิทยาศาสตร เปนการประยุกตรูปแบบการปฏิบัติ 
สมาธิจากทุกศาสนา มาใชเปนแนวทางใหบุคคลสามารถปฏิบัติ 
สมาธิเพื่อการสรางเสริมสุขภาพ ไดรวมกัน 

- การปฏิบัติสมาธิทำใหการทำงานของระบบประสาท 
อัตโนมัติ (parasympathetic system) ลดลง มีผลทำให 
ความดันโลหิตในผูปวยความดันโลหิตสูงในเวลาที่ปฏิบัติ 4 สัปดาห 
วันละ 2 ครั้ง

- ลดการกระตุนการทำงานของรางกาย ไดแก ลดอัตรา 
การเตนของหัวใจ ทำใหความดันโลหิตลดลง

- การปฏิบัติสมาธิในระยะเวลา 2 สัปดาห ชวยลด 
ความเสี่ยงโรคหลอดเลือดหัวใจ ทำใหความดันลดลง และใน 
ระยะเวลา 2-8 เดือน ชวยใหระดับโคเลสเตอรอลและการ 
อยากสูบบุหรี่ลดลง

การสนทนาธรรมเปนวิธ ีการถายทอดความรู และ 
ประสบการณ เกี่ยวกับหลักธรรมทางศาสนาและธรรมชาติ 
ความเปนอยู การดำเนินชีิวิตประจำวันของมนุษย รวมทั้งเรื่อง 
สุขภาพและคุณภาพชีวิต เปนการสื่อสารสองทางระหวางผูสนทนา 
ตั้งแตสองคนขึ้นไป มีประโยชนทำใหผูรวมสนทนาที่มีความรู 
อยูแลวไดทบทวนใหแมนยำ ผูยังไมรูไดความรูใหม สรุปแลว 
การสนทนาธรรม จะทำใหเกิดปญญาและความเฉลียวฉลาด 
สามารถนำไปใชในการพัฒนาชีวิตความเปนอยูใหดีขึ้น

เสียงสวดมนตดวยสมาธิบำบัดโรคได
ผลการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร พบวาการสวดมนต 

ออกเสียง   จะทำใหเกิดคลื่นเสียงไปกระทบระบบประสาทสมอง 
สวนฐาน มีผลทำใหระบบการทำงานและอวัยวะตาง ๆ   ถูกกระตุน 
ใหเกิดภาวะสมดุลภายในรางกาย จิตใจ สามารถบำบัดโรคได

การกระตุนดวยคลื่นเสียงชา ๆ สม่ำเสมอ ประมาณ 15 
นาที บริเวณกานสมองจะหลั่งสารสื่อประสาท ชื่อ ซีโรโทนิน 
(Serotonin) ซึ่งมีฤทธิ์คลายยานอนหลับ ขวยการเรียนรู 
ลดความเครียด ลดอาการซึมเศรา ลดระดับน้ำตาลในเลือด 
ทำใหเซลลสดชื่น

อ : อาหาร-วิถีธรรม นาิกาชีวิต วิถีธรรม คือ อะไร

อ : ออกกำลังกาย-วิถีธรรม

อ : อารมณ-วิถีธรรม

ออกกำลังกาย หมายถึง การออกกำลังกายที่ใชสติและสมาธิ 
กำกับตลอดเวลาในขณะออกกำลังกาย ซึ่งควรจะออกกำลังกาย 
อยางนอยสัปดาหละ 3 ครั้ง ครั้งละไมนอยกวา 30 นาที 
โดยคำนึงถึงการออกกำลังกาย ตามหลักธรรมของแตละศาสนา เชน 
ศาสนาพุทธ (การเดินจงกรม การกราบแบบเบญจางคประดิษฐ)  
/ อิสลาม (การละหมาด และกิจกรรมอื่นๆ ที่ไมมีขอหาม) / 
คริสต (ออกกำลังกาย กลางแจง ทำสวน) / พราหรมณ - ฮินดู 
(โยะคะ เดิน) / ซิกข (โยคะ ยืดเหยียดรางกาย)

นาิกาชีวิต เปนเครื่องมือปฏิบัติในการสรางสุขภาพ 
ปองกันและควบคุมโรคเรื้อรัง ดวยการบูรณาการหลักการแพทย 
การสาธารณสุข และวิถีธรรมที่ใชชวงเวลาของนาิกา ชี้นำ 
การปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน ประกอบดวยการสวดมนต เจริญสมาธ ิ
สนทนาธรรม (3ส.) รับประทานอาหารพอเพียง ออกกำลังกาย 
สม่ำเสมอ ปรับอารมณแจมใส (3อ.) และการทำภารกิจหนาที่ 
ประจำวันของแตละคน เชน การเรียน การประกอบอาชีพ 
รับราชการ ทำงาน เปนตน ดวยการใชสติ สมาธิ อยางตอเนื่อง 
ใหสอดคลองสัมพันธกับการทำงานของอวัยวะสำคัญของรางกาย 
จนเกิดมีวินัยและสุขนิสัยประจำตน สงผลใหมีสุขภาพและคุณภาพ 
ชีิวิตที่ดี

อาหาร  หมายถึงการรับประทานอาหารตามหลักโภชนาการ 
โดยใชหลักธรรมของแตละศาสนาเขามาควบคุมปริมาณและ 
คุณภาพของอาหารที่ควรรับประทาน เชน

- รับประทานอาหารตามสัดสวน 2:1:1 คือ ผัก/ผลไม 
 :เนื้อสัตว : ขาว  ดวยหลักโภชเนมัตตัญุตา

- อาหารที่พระเจากอปรขึ้นมาใหกับบาวของพระองค
- การบริโภคอาหารตามหลักพระคัมภีร
- การรับประทานอาหารโดยพิจารณาอาหารที่   

 มีประโยชน ลด หวาน มัน เค็ม
- รับประทานอาหารมังสวิรัติ เชน แปง ถั่ว พืช ผัก 

 และผลไม

พุทธ

การมีสติสัมปชัญญะ รูเทาทันอารมณ ความรูสึก 
ที่เกิดขึ้น เห็นความเกิดดับของอารมณและความคิด การสำรวม 
อินทรียสังวร ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ใหเทาทันการ 
กระทบสัมผัส รูถึงเวทนาและสามารถปรับอารมณได ระงับ 
และเวนภาวะที่เกิดขึ้นกับตัวเรา

อิสลาม

คริสต

พราหมณ
-ฮินดู

ซิกข

นัฟซู (NAFSU) คือความรุูสึกนึกคิดทางจิตใจ ซึ่ง 
สงผลตอพฤติกรรมตางๆ คำพูด การกระทำ เกี่ยวของ 
กับความรูสึกทางอารมณอยางปฏิเสธไมได แบงเปน 3 ระดับ 
ไดแกระดับลางสุด ระดับกึ่งกลาง และ ระดับสูงสุด

ใจราเริงเปนยาขนานเอก จิตใจโศกเศรา ทำให 
กระดูกแหง (สุภาษิต 17:22)

อารมณมีสองอยางคือ อารมณดี และอารมณไมดี 
คัมภีร สอนวา ทานโกรธใครตองลงโทษตนเองกอน เพราะ 
ความโกรธเปนบอเกิดของการขาดสติปญญา ความหายนะ 
จะตามมา

ความรู ส ึกด านจิตใจและสภาวะทางร างกาย 
ในขณะที่มีความรูสึก ดีกับไมดี

1. เปนเครื่องมือกำกับตนเองใหปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน 3ส. 3อ.

2. ทำใหสุขภาพสมบูรณทั้งกาย จิต สติปญญาและสังคม

3. สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อปองกันภาวะเสี่ยง

 ปวยเรื้อรังได

4. ใชปฏิบัติเพื่อบำบัดโรคหลายชนิด ใหหายหรือทุเลาลง

5. ความจำดี เรียนหนังสือเกง

6. ทำงานมีประสิทธิภาพ โดยมีสมาธิ สติสัมปชัญญะตลอดเวลา

7. มีวินัยและสุขนิสัยประจำวัน

8. ไดบุญกุศลจากการปฏิบัติ และเผยแพรหลักธรรม

9. อายุยืน คุณภาพชีวิตดี

10. สังคมยกยองนับถือ

คุณประโยชนของนาิกาชีวิต 
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ออกกำลังกาย วิถีธรรม อารมณ วิถีธรรมอาหาร วิถีธรรม


