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1. Alternative  Medical Systems 
2. Mind-Body Interventions 
3. Biologically Based Therapies 
4. Manipulative and Body-Based Methods 
5. Energy Therapies 

The most common CAM therapies used in the US in 2002 were prayer (45.2%),    
herbalism (18.9%), breathing meditation (11.6%), meditation (7.6%),  
chiropractic medicine (7.5%), yoga (5.1%), body work (5.0%), diet-based therapy (3.5%), 
progressive relaxation (3.0%), mega-vitamin therapy (2.8%) and Visualization (2.1%) 

http://en.wikipedia.org/wiki/Herbalism
http://en.wikipedia.org/wiki/Terms_and_concepts_in_alternative_medicine
http://en.wikipedia.org/wiki/Meditation_(alternative_medicine)
http://en.wikipedia.org/wiki/Chiropractic_medicine
http://en.wikipedia.org/wiki/Yoga_(alternative_medicine)
http://en.wikipedia.org/wiki/Body_work_(alternative_medicine)
http://en.wikipedia.org/wiki/Terms_and_concepts_in_alternative_medicine
http://en.wikipedia.org/wiki/Terms_and_concepts_in_alternative_medicine
http://en.wikipedia.org/wiki/Terms_and_concepts_in_alternative_medicine
http://en.wikipedia.org/wiki/Terms_and_concepts_in_alternative_medicine
http://en.wikipedia.org/wiki/Orthomolecular_medicine
http://en.wikipedia.org/wiki/Orthomolecular_medicine
http://en.wikipedia.org/wiki/Orthomolecular_medicine
http://en.wikipedia.org/wiki/Visualization_(cam)
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กําจัดของเสีย 

เติมของดี 

ปรับสมดุล....เสริมภูมิตานทานรางกาย 
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• ปจจัยจากลมฟาอากาศท้ังหกทําใหเกิดโรค 

• อารมณท้ังเจ็ดทําใหเกิดโรค 

• โภชนาการท่ีไมเหมาะสม เวลา ปริมาณ คุณภาพ รสชาติ 

• การตรากตรํามากเกินไปหรือนอยเกินไป 

กําจดัของเสีย 

• การลดการรับพิษ 

• การขับพิษ 



 

Alternative Medicine 

7 6/09/56 

กําจดัของเสีย 

การลดการรับสารพิษ 

 การจํากัดอาหาร 
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กําจดัของเสีย 

การขับพิษ 

     การขจัดของเสียตามปกติของรางกาย 

                   ผานตับ 

                   ทางไต 

                   ทางปอด 

                   ทางลําไส 

                   ทางผิวหนัง 
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เติมของดี 

Food 

Air 
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เติมของดี 

Food 
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ปรบัสมดุล 

Thai 

 ตํารับตรีผลานี้ใชไดทุกเพศทุกวัยตั้งแตเด็กเล็กจนถึงผูสูงอายุ 
และใชไดกับคนทุกธาตุ และสามารถนํามาทําเปนน้ําสมุนไพร
ดื่มได สมุนไพรตรีผลา มีแอนติออกซิแดนตสูง โดยเฉพาะกลุม
วิตามินซีและฟลาโวนอยด จึงเช่ือวาสามารถปองกันมะเร็ง  
ปรับธาตุ แกไขในทุกฤดูกาล 

• สมอพิเภก                   100 กรัม  

• สมอไทย                     200 กรัม   

• มะขามปอม          300-400  กรัม 
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ปรบัสมดุล 

Thai มณีเวช….board.postjung.com › Webboard    เรียบเรียงโดย : นายแพทยน์ภดล นงิสานนท ์
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ปรบัสมดุล 

Thai สมาธิจิตประสานกาย….www.youtube.com/watch?v=em6qFHhdNRY.. รศ.ดร.สมพร กนัทรดษุฎ-ีเตรียมชยัศรี 
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ปรบัสมดุล 

India(AYUSH) 
 Ayurveda, Yoga & Naturopathy, Unani, Siddha and Homoeopathy systems 
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ปรบัสมดุล 

• การฝงเข็ม 

• การฝงเข็มจุดสะทอน หู 

• การฝงเข็มจุดสะทอน อื่นๆ 

• การกระตุนจุดฝงเข็ม 

• การใชสมุนไพร 

• การรมยา 

• การครอบแกว 

• การกัวซา 

• การนวดกดจุดสะทอน 
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• การรมยา 

• การครอบแกว 

• การกัวซา 

ปรบัสมดุล 
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ปรบัสมดุล 
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ปรบัสมดุล 

• การนวดกดจุดสะทอน 



 

Alternative Medicine 

19 6/09/56 

ปรบัสมดุล การนวดกดจุดสะทอน 

เปนการประยุกต แทนที่จะเปนการฝงเข็มลงไปที่จุดฝงเข็ม เปล่ียนมาเปนใชเปนวิธีการกด

จุดแทน การกดจุดไมไดนํามาใชทดแทนการฝงเข็ม แตเปนการนํามาใชเพื่อแกไขปญหาที่ไม

สลับซับซอนมากนัก เชนใชในการรักษาอาการปวดในระยะเร่ิมตนที่เปนไมมากนัก หรือใช

ในกรณีที่ไมใชปวดแบบเร้ือรัง  ทั้งนี้เพราะการกดจุดเปนวิธีการกระตุน ที่ผิวหนังภายนอก 

ไมเหมือนการฝงเข็มที่กระตุนลึกลงไปถึงระดับกลามเนื้อ การฝงเข็มมีการกระตุนดวยการ

ปนเข็ม หรือใชกระแสไฟฟาแบบออนๆใหความรูสึกที่หนักหนวงกวาการกดจุดมาก การ

ฝงเข็มทําไดพรอมๆกันคร้ังละ หลายๆจุดตางกับการกดจดุที่กดไดคร้ังละจุดเดียวเทานั้น 

การฝงเข็มแตละคร้ังใชเวลาประมาณ 30 นาทีอยางตอเนื่อง ในขณะที่การกดจุดนั้นทําเปน

เวลาชวงส้ันๆไมกี่นาที และไมคอยจะตอเนื่อง การกดจุดอาจใชนิ้วมือ กดลงไปหรือนวดคลึง

บริเวณ จุดฝงเข็มนานราว 2- 3 นาที จนรูสึกมีอาการชาหรือเจ็บต้ือๆหนักๆบริเวณที่กด 

แลวจึงหยุดพักสลับไปกดจดุอื่นๆบาง หรืออาจจะประยุกต ใชอุปกรณบางอยางเขามาชวย 

การกดควรจะกดแรงๆลงไปที่กลามเนื้อลึกๆนานประมาณ 15-20 วินาทีแลวปลอย  ให

ทําซํ้าหลายๆคร้ัง ในหนึ่งวัน 
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ปรบัสมดุล 

ช่วงเวลา ระบบที่เกีย่วขอ้ง ขอ้ควรปฏิบติั 
01.00 - 03.00 น. ตับ นอนหลับพักผ่อนให้หลับสนิท 
03.00 - 05.00 น. ปอด ตื่นนอน  สดูอากาศบริสทุธิ์ 
05.00 - 07.00 น. ลาํไส้ใหญ่ ขับถ่ายอุจจาระ 
07.00 - 09.00 น. กระเพาะอาหาร กินอาหารเช้า 
09.00 - 11.00 น. ม้าม พูดน้อย  กินน้อย  ไม่นอนหลับ 
11.00 - 13.00 น. หัวใจ หลีกเล่ียงความเครียดทั้งปวง 
13.00 - 15.00 น. ลาํไส้เลก็ งดกินอาหารทุกประเภท 
15.00 - 17.00 น. กระเพาะปัสสาวะ ทาํให้เหงื่อออก (ออกกาํลังกายหรืออบตัว) 
17.00 - 19.00 น. ไต ทาํให้สดช่ืน  ไม่ง่วงเหงาหาวนอน 
19.00 - 21.00 น. เย่ือหุ้มหัวใจ ทาํสมาธ ิ หรือสวดมนต ์
21.00 - 23.00 น. ระบบความร้อนของร่างกาย ห้ามอาบนํา้เยน็  ห้ามตากลม  ทาํร่างกายให้อบอุ่น 
23.00 - 01.00 น. ถุงนํา้ดี ดื่มนํา้......เข้านอน 
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Thank You 
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