การแพทยแบบองครวม (Holistic Medicine)
การดูแลสุขภาพประจําวัน เพื่อรักษาโรคและฟนฟูรางกายใหแข็งแรง
1. อาหาร
- ตื่นเชาดื่มน้ําทันทีอยางนอย 2-3 แกว ระหวางวันดื่มน้ําใหมากอยางนอยวันละ 2 ลิตร
เพราะการดื่มน้ํานอย เปนสาเหตุแหงโรคภัยไขเจ็บที่เกิดขึ้น
- น้ําดื่มที่มีคุณภาพ คือ น้ําแรธรรมชาติจากแหลงกําเนิดภูเขาสูง
- ดื่มน้ําผลไมสดแบบแยกกากออก เปนประจําอยางนอยวันละ 300 - 500 ซีซี สําหรับ
ผูปวย เชน มะเขือเทศ, แครอท, สม, แอปเปล, สัปปะรด อื่นๆ โดยไมผสมน้ําตาล ( ไมใชน้ํา
ผลไมกลองแบบสําเร็จรูป )
- ดื่มน้ําจากเมล็ดธัญพืช เชน น้ําจากขาวกลอง รําขาว จมูกขาวสาลี ลูกบัว ลูกเดือย งา
หรือเมล็ดธัญพืชตางๆ เปนประจํา
- กินผลไมที่มีไฟเบอรสูงกอนอาหารเชา เชน แอปเปล เพื่อชวยเรื่องระบบขับถายใหดีขึ้น
- กินผลไมสดชนิดตาง ๆ เปนประจําทุกวัน กอนหรือหลังอาหารทุกมื้อ
- กินกลวยน้ําหวาเปนประจํา
- กินอาหารใหถูกหลักโภชนาการที่ดี เชน ประเภทคารโบไฮเดรทจากขาวกลอง 40% ,
วิตามินเกลือแรจากผักและผลไม 50% , โปรตีนและไขมันจากพืชหรือเนื้อสัตว 10 %
- กินผักสดชนิดตางๆ ที่ไมผานการปรุงดวยความรอน เชน สลัดผักสด น้ําพริกผักสด
เปนประจํา
- ระหวางการรักษาโรค ควรงดการกินอาหารประเภทโปรตีนและไขมันจากเนื้อสัตวทุก
ชนิด ใหเปลี่ยนเปนโปรตีนและไขมันจากพืชแทน อาจทานปลาไดบางเล็กนอย เมื่อรักษาหาย
ดีแลว อาจทานเนื้อสัตวอื่น ๆ ไดบางเล็กนอย
- ทานวิตามินเกลือแรชนิดตาง ๆ เสริมเปนประจํา เชน วิตามิน A, B, C, E, Fish
Oil และอื่นๆ ตามคําแนะนําของแพทย เพื่อเสริมสรางสารอาหารที่ไดรับไมเพียงพอจากการ
ทานอาหารปกติประจําวัน
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2. อากาศ
- ฝกบริหารการหายใจแบบเทคนิคตาง ๆ ทุกวัน เพือ่ การฟอกปอดใหไดรับออกซิเจนมาก
ขึ้น จะทําใหปอดมีประสิทธิภาพที่สุด เพราะออกซิเจนจากปอดจะถูกสงผานกระแสเลือด เพื่อ
นําไปเลี้ยงและซอมแซมอวัยวะสวนตาง ๆ ของรางกาย ขณะเดียวกันเปนการนําของเสียออก
จากปอดอีกดวย เชน คารบอนไดออกไซด ความชื้น ดวยเทคนิคการบริหารลมหายใจดังนี้
- การหายใจเขาไดเฉพาะทางจมูกเทานั้น สวนการหายใจออกสามารถออกไดทั้งทางจมูก
และทางปาก
- ควรใหลมหายใจออกยาวกวาลมหายใจเขาเสมอ
- การหายใจเขาใหลึกและหายใจออกใหยาวจนเปนนิสัย
- ฝกบริหารลมหายใจดวยเทคนิคตาง ๆ นานตอเนื่องกันอยางนอยวันละ 2 ครั้ง ครั้งละ
10-20 นาที ในสถานที่มีอากาศบริสุทธิ์
- กอนเริ่มตนการหายใจดวยเทคนิคตาง ๆ ใหหายใจออกจนหมดปอดและทองกอนเสมอ
เพื่อขับอากาศและของเสียในระบบทางเดินหายใจออกใหหมด กอนที่จะนําอากาศใหมเขาไป
แทนที่
- เทคนิคการหายใจดวยกระบังลม คือ การหายใจเขาลึก ๆ ใหเต็มปอด ทั้งปอดสวนบน
กลาง ลาง แทนที่จะหายใจเขาไปไดแคชองอก กลั้นลมหายใจไว 3-5 วินาที จากนั้นหายใจ
ออกชา ๆ จนลมหายใจหมดปอด
- เทคนิคการหายใจดวยทอง คือ การหายใจใหลมหายใจถึงทอง ทองจะปองออก เวลา
หายใจออกทองจะแฟบ โดยกระบังลมที่หนาอกยกขึ้นลงเล็กนอย
- เทคนิคการหายใจแบบเต็มรูปแบบ คือ หายใจใหลมหายใจเต็มปอด (ทั้งปอดสวนบน
กลาง ลาง) และใหเต็มถึงทอง กลั้นลมหายใจไว 3-5 วินาที ปลอยลมหายใจออกจนหมดปอด
และทอง
- เทคนิคการหายใจเพื่อฟอกปอด โดยหายใจเขาทางจมูกใหเต็มที่ 3 จังหวะ แลวกลั้นไว
ประมาณ 3-5 วินาที และปลอยลมหายใจออกทั้งทางจมูกและทางปากแรง ๆ 3 จังหวะ จนลม
หายใจหมดปอดและหมดทอง
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3. ออกกําลังกาย
- ออกกําลังกายเปนประจําแบบแอโรบิค เชน เดินเร็ว, วิ่งเหยาะๆ, วายน้ํา เปนเวลานาน
ติดตอกัน 30-60 นาที อยางนอย 5 วัน/สัปดาห (สําหรับผูปวย) หรือ 3 วัน/สัปดาห (สําหรับ
คนปกติ)
- การออกกําลังกายที่ไดผลดี ตองใหนานติดตอกันจนรูสึกตัวรอนผาวหรือเหงื่อออก จะ
ทําใหหัวใจเตนแรงเพื่อสูบฉีดโลหิตไปทั่วรางกาย ชวยใหรางกายไดรับออกซิเจนมากขึ้น ชวย
ขยายหลอดเลือด ปองกันไขมันอุดตันในเสนเลือด
- ฝกรับพลังชีวิตจากธรรมชาติ เพื่อจัดประจุขั้วไฟฟาของเซลลในรางกายใหเปนระเบียบ
และเพิ่มพลังชีวิตใหความแข็งแรงตอรางกายและจิตใจ ดวยการฝกชี่กงพลังจักรวาล ไทเก็ก
โยคะ เปนประจําทุกวันอยางนอยวันละ 30-60 นาที
- ควรอาบแสงแดดยามเชาระหวางเวลา 7.00 - 9.00 น เปนประจําอยางนอยวันละ 15 นาที
4. เอาพิษออกจากรางกาย
- ถายอุจจาระเปนประจําทุกวัน เพราะอาการทองผูกเปนประจํา คือ สาเหตุของโรคตาง ๆ
ตามมา
- ลางพิษออกจากรางกาย หรือ การทําดีทอกซ (Detox) ดวยการสวนทวารดวยน้ํา
กาแฟไดทุกวันสําหรับผูปวยระหวางการรักษา หรือสัปดาหละครั้งสําหรับคนปกติ
- ลางพิษออกจากรางกายดวยการอบความรอนจนเหงื่อออก สําหรับผูปวยมะเร็งไมควร
อบความรอนแบบไอน้ํา เพราะจะทําใหความชื้นเขาสูปอด อาจทําใหปอดชื้นและปอดอักเสบ
ตามมา
- ลางพิษออกจากรางกาย ดวยการออกกําลังกายนานตอเนื่องจนเหงื่อออก
5. เอนกายพักผอน
- การนอนพักผอนไมเพียงพอ เปนสาเหตุใหระบบภูมิตานทานออนแอ
- นอนหลับพักผอนใหเพียงพอ อยานอนดึกหรือนอนนอย จนทําใหรางกายรูสึกออนเพลีย
ตอนกลางวัน
- ควรนอนหลับใหตรงเวลา กอนเวลา 22.00 น.
- ควรนอนพักผอนตอนกลางวันประมาณ 30-60 นาที หลังจากรับประทานอาหารเที่ยง
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6. อารมณ
- มีทัศนคติที่ดี มองโลกในแงดี มองสิ่งตาง ๆ ในชีวิตประจําวันที่เกิดขึ้นใหเปนดานบวก
ทําจิตใจใหราเริงแจมใส อารมณดี ดวยการออกกําลังกาย หรือการทําสมาธิ เพราะเปนการ
ปรับคลื่นสมองใหเขาสูคลื่นอัลฟา
- ฝกการทําสมาธิเปนประจําทุกวัน อยางนอยครั้งละ 15-30 นาที เปนการปรับคลื่นสมอง
เขาสูคลื่นอัลฟา มีผลชวยเรื่องการควบคุมอารมณไมใหแปรปรวน จิตใจไมฟุงซาน ชวยลด
ความเครียด ลดอาการหดหูซึมเศรา การนอนไมหลับ เจ็บปวยเรื้อรัง ชวยทําใหจิตใจสงบ
กระตุนการทํางานของสมองใหผลิตสารฮอรโมนเอนโดฟน ซึ่งเปนฮอรโมนที่ชวยใหระบบ
ภูมิคุมกันรางกายแข็งแรง
- การทําสมาธิมีหลายวิธี แบงเปน 2 แนวทางหลัก คือ การทําสมาธิแนวปดโสตประสาท
และ การทําสมาธิแนวเปดโสตประสาท
- การทําสมาธิแนวปดโสตประสาท คือ การทําสมาธิที่มีการเคลื่อนไหวของรางกายนอย
ที่สุด ไดแก การนั่งสมาธิหลับตา โดยยึดหลักการภาวนาที่ลมหายใจ, ทองยุบ-ทองพอง, ดวง
แกว และยึดคําภาวนาตาง ๆ เชน พุทโธ, หยุบหนอพองหนอ, สัมมาอรหัง เปนตน หรือดวย
การนั่งเกาอี้ในทาที่สบาย หลับตา กําหนดจิตอยูที่ลมหายใจเขาออก สามารถชวยในเรื่องการ
ควบคุมอารมณ และสรางความสงบสุขใหกับจิตใจ
- การทําสมาธิแนวเปดโสตประสาท มีการเคลื่อนไหวของรางกาย ไดแก การสวดมนต
การเดินจงกรม โยคะ ชี่กง ไทเก็ก เปนตน หรือการทํากิจวัตรประจําวันอยางใดอยางหนึ่งอยางมี
สติ เชน ระหวางการเดินออกกําลังกาย การอานหนังสือ เปนการฝกสติใหแข็งแกรงไมคิด
ฟุงซาน ความจําดี เพิ่มศักยภาพการทํางานของสมองใหเปนระบบ เพื่อใหเกิดปญญาในการ
แกไขปญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวัน
- หลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่กอใหเกิดความเครียดตอเนื่องเปนประจํา เชน ความเรงรีบ การ
ทํางานหนักเกินไป การคิดฟุงซาน การไมรูจักปลอยวางอารมณและความคิด หรือมีอารมณ
แปรปรวนอยูเสมอ เชน โกธร เศรา เสียใจ นอยใจ เพราะจะทําใหการหายใจผิดปกติทําให
ไดรับออกซิเจนนอยลง และทําใหตอมหมวกไตหลั่งสารฮอรโมนที่จะไปทําลายระบบภูมิคุมกัน
ของรางกาย เปนตนเหตุของโรคเสื่อมตาง ๆ รวมถึงโรคมะเร็ง
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7. อื่น ๆ
- หลีกเลี่ยงสิ่งที่กอใหเกิดภาวะมลพิษในชีวิตประจําวัน
อันไดแกมลพิษที่ไดรับจาก
อาหาร อากาศที่หายใจ การสัมผัส เชน การกินอาหารทอดดวยน้ํามันทอดซ้ํา อาหารปง ยาง
อาหารไขมันสูง ฝุนละออง ควันไฟ ควันรถยนต สารเคมีตางๆ
- ตรวจสุขภาพตามโปรแกรมที่แพทยแนะนําเปนประจําทุกเดือน ทุกไตรมาส หรือทุกป
เชน เอกซเรย ผลเลือดตาง ๆ
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