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DOSE ฮอร์โมนความสุข 
• Dopamine สุขสาํเร็จ  
• Oxytocin สุขสงบ 
• Serotonin สุขสนุก 
• Endorphin สุขสบาย 

 



DOSE ฮอร์โมนความสุข 
• Dopamine สุขสาํเร็จ  

– ฉลองบอกความสําเร็จเลก็ ๆ วนันี ้

– ตัง้เป้าหมาย เปลี่ยนนิสยัใหม ่ใน 21 วนั ฝึกซํา้อีก 45 

วนั รวมเป็น 66 วนั ทํา 1 วนั เหน่ือย พกั เร่ิมนบั 2 ตอ่ 

– วิเคราะห์สิง่ท่ีไมพ่อใจให้เป็นความสขุเลก็ ๆ  

– อะไรท่ีเป็นไปไมไ่ด้ จงลองทําใหม ่แพ้ 5 ชนะ 1 สขุ 

    มีความหวงัพอดี ไมค่าดหวงัเกินไป ไมส่ิน้หวงักบัอดีต  



DOSE ฮอร์โมนความสุข 
• Oxytocin สุขสงบ 

– สร้างความรักความไว้ใจ บอกรักตวัเอง จบัมือ สบตา คน 

และ สิง่มีชีวิต รอบตวั 

– ระลกึถงึคนท่ีเรารักไว้ใจ จงขอบคณุ จงกตญั� ู

– Hand under Hand สมัผสั มัน่ใจ เข้มแข็ง ให้อภยั 

– นวดตวัเอง นวดผู้ อ่ืน เอาใจเขามาใสใ่จเรา ขออนญุาต 

– สื่อสารความสขุสงบของกลัยาณมิตร ขอช่ืนชมท่ีรับฟัง 



DOSE ฮอร์โมนความสุข 
• Serotonin สุขสนุก 

– แสดงสีหน้า ทา่ทาง ความภาคภมิูใจของคณุ 

– ค้นหาความสนกุในบทบาทชีวิตท่ีเป็นอยู ่คณุคือใคร? 
เราทําดีเร่ืองอะไรบ้าง 

– เราเคยชว่ยเหลือใครแล้วรู้สกึดีบ้าง? 
– อะไรท่ีไมเ่คยทํา ฮมัเพลงโยกตวั จบัมือซ้ายพดู          

I am here ยิม้สดุๆ 
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DOSE ฮอร์โมนความสุข 
• Endorphin สุขสบาย 

–นิสยัหวัเราะ ร้องไห้ให้สขุภาพดี 

–ออกกําลงักายไมซํ่า้กนัให้สนกุ 45 วนั  

–ยืดกล้ามเนือ้ขณะอยูน่ิ่งดทีูวี ฟังเพลง ไทชิ จีก้ง  

 

 



ฝึกจิตสาํนึกวดัชีพจรและอตัราการหายใจดว้ยตนเอง 



ฝึกจิตสาํนึกวดัชีพจรและอตัราการหายใจดว้ยตนเอง 

• อตัราการเตน้ของหวัใจขณะพกัอาย ุ18 ปีข้ึนไป 

–เตน้เรว็เกินไป   มากกว่า 100 ครัง้ต่อนาที 

–เตน้ชา้เกินไป    นอ้ยกว่า 60 ครัง้ต่อนาที  

• อตัราการเตน้ของหวัใจขณะพกัในเด็ก 6-15 ปี  

   70-100 ครัง้ต่อนาที  

 

 



ฝึกจิตสาํนึกวดัชีพจรและอตัราการหายใจดว้ยตนเอง 

• อตัราการหายใจในนกักีฬา 18 ปีข้ึนไป 

   40-60 ครัง้ต่อนาที  

• อตัราการเตน้ของหวัใจขณะพกัอายนุอ้ยกว่า 40 ปี

ควรพบแพทยถ์า้เตน้เรว็ใกล ้150 ครัง้ต่อนาที หรอื

เตน้นอ้ยกว่า 60 ครัง้ต่อนาที  

• อตัราการเตน้ของหวัใจสงูข้ึนถา้รอ้น ไมเ่กิน 5-10 

ครัง้ต่อนาที อว้น ไมเ่กิน 100 ครัง้ต่อนาที ถา้เกิน

อาจเป็นเพราะเครยีด ออกกาํลงั ทานยา เป็นไข ้

กาแฟ เหลา้ บหุรี ่ฯลฯ  

 

 



ฝึกจิตสาํนึกวดัชีพจรและอตัราการหายใจดว้ยตนเอง 

การออกกาํลงักาย จิต คิด ใจ (อารมณ)์ และชีวิต ตอ้ง

ตัง้เป้าหมายใหห้วัใจเตน้ไมเ่กิน 220-อาย ุ  

ถา้อายเุกิน 40 ปีข้ึนไป ตอ้งไมเ่กิน 208-(0.75 คณู อาย)ุ 

และควรออกกาํลงัหลากหลายใหส้ขุภาพดีในช่วง 50-85% 
ของหวัใจเตน้ท่ีเป็นเป้าหมาย   
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สบายๆ บอกสีจากซา้ยไปขวาในแตล่ะแถวใหเ้ร็วท่ีสดุเทา่ท่ีจะทาํได ้ 



แดง นํา้เงนิ เขยีว เหลอืง 

เหลอืง เขยีว นํา้เงนิ แดง 

เขยีว แดง เหลอืง นํา้เงนิ 

บอกสีจากซา้ยไปขวาในแตล่ะแถวใหเ้ร็วท่ีสดุเทา่ท่ีจะทาํได ้ 



บอกสีจากซา้ยไปขวาในแตล่ะแถวใหเ้ร็วท่ีสดุเทา่ท่ีจะทาํได ้ 

นํา้เงนิ เหลอืง 

เหลอืง นํา้เงนิ 

แดง นํา้เงนิ 



2 



7 



3 



4 



8 



1 



5 



6 



9 



1 



ฝึกรู้สึก สตสัิงเกตลมหายใจ 

เอาสตจิับลมหายใจ สังเกตลมหายใจ สูดหายใจ

เข้า ผ่อนลมหายใจ กาํหนดจติตรงที่ “สูดเข้า กับ 

ผ่อนออก” วันละ 5 นาท ี



ฝึกรู้สึก สตสัิงเกตลมหายใจ 

  หายใจย้อนศร ฝึกแค ่1 นาที เร่ิมด้วยหายใจออก 



ฝึกรู้สึก สตสัิงเกตลมหายใจ 

หายใจให้ทัว่ร่างกาย หลบัตา ขณะหายใจเข้า ให้

จินตนาการ “ความวา่งเปลา่” เข้าไปในทกุอณขูอง

ร่างกายปลายมือเท้า ขณะหายใจออก “ความวา่ง

เปลา่ออกมา” สกั 10 รอบ 

 



ฝึกรู้สึก สตสัิงเกตลมหายใจ 

หายใจกระตุ้นร่างกาย หลบัตา ปลายลิน้แตะเพดาน

บนตลอดการฝึก หายใจเข้าออกถ่ีทางจมกู หบุปาก

ตามสบาย ทําสกั 15 วินาที 

 



ฝึกรู้สึก สตสัิงเกตลมหายใจ 

ผอ่นคลาย ปลายลิน้แตะเพดานบนตลอดการฝึก  

นบั 1-4 ในใจ กลัน้หายใจนบัตอ่ 1-7 แล้วนบัตอ่ 1-8 

พน่ลมหายใจออกทางปาก 4 รอบ 
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ซา เร กา มา 

ปา ดา ไน ซ่า 
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