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Mind-Body Medicine
การหวนคนื               

แหงสัมพันธภาพของกายและจิต  
ในเวชปฏิบัติ

The Revival of Mind-Body Connection                
in Medical Practice

2

วัตถุประสงคของการทบทวนวรรณกรรม

3. วิเคราะหประสิทธิผล ขอเดน ขอดอย และความรูที่ยังขาด
อยูของกิจกรรมในกลุม MBM ในการปองกันโรคใน
วัตถุประสงคขอ 1.

1. เพื่อทราบรูปแบบตางๆ ของกิจกรรมในกลุม “Mind-body
medicine (MBM) ที่มีการนํามาใชในการปองกันโรคหัวใจ
และหลอดเลือด โรคเบาหวาน และโรคมะเร็ง

2. เพื่อทราบกลไกทางชีววิทยา ที่อธิบายหรืออาจอธิบาย
ฤทธิ์ของ กิจกรรมในกลุม MBM ในการปองกันโรคใน
วัตถุประสงคขอ 1.
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เนื้อหาการนําเสนอ

• ความเปนมาและความหมายของ MBM

• กลไกการออกฤทธิ์ของ MBM

• หลักฐานเกี่ยวกับประสิทธิผลของ MBM

• สรุป วิจารณ และขอเสนอแนะ

• ประเภทของมาตรการในกลุม MBM
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ความเปนมา

การใหความสําคัญของจิตใจในการรักษาโรคและความเจ็บปวย 

• การแพทยอินเดีย 

• การแพทยจีน

• การแพทยสมัยกรีกและโรมัน 

Hippocrates

• Health is the balance of mind-body-environment

• Disease is due to a disharmony of mind-body-environment

• Nature is the healer of disease
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มูลเหตุของการแบงแยก “กาย-จิต” ในวงการแพทย

• หลักปรัชญาของRené Descartes (ปคริสตศักราช 1596-
1650) และ David Hume (ปคริสตศักราช 1711-1776)

“Reductionistic movement”

• การกําหนดทิศทางของวิทยาศาสตรขึ้นใหมในยุค 
Renaissance หรือ Enlightenment era (300-400 ปกอน)

• ความกาวหนาทางเทคโนโลยีในชวงนี้ (เชน การประดิษฐ
กลองจุลทรรศน หูฟง หรือ Stethoscope เครื่องวัดความ
ดันโลหิต และเทคนิคการผาตัดอันประณีต)

6

ผลตอวงการแพทย
• การแยกศึกษารางกายเปนสวนๆตามระบบอวัยวะ

“Disease-based model” or “Bio-medical model”

• รักษาโรคตามความผิดปกติทางพยาธิวิทยา

• การละเลย อารมณ-จิตใจโดยสิ้นเชิง ยกเวนในจิตเวชศาสตร

• ใหความสนใจตอระบบประสาทในฐานะสิ่งควบคุมการ
เคลื่อนไหวและการทํางานของรางกายเทานั้น

“Mechanistic or reductionistic approach”

“สิ่งงมงาย”
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การหวนคืนของ “Mind-Body Connection”

• “Fight or flight” phenomenon

• Harmful effect of prolonged stress

• “Placebo effect”

• Psycho-neuro-immunology

• Miracle of Eastern mental practice

• Chronic disease epidemics

1920s

1940s

1950s

1970s

1970s

1960s

1600-1700s • Separation of mind and body
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“Fight or flight” Phenomenon

• การคนพบความสัมพันธระหวางความเครียดและการ
ตอบสนองทาง Neuroendocrine

• ราวปคริสตศักราช 1920
• นักสรีรวิทยาชื่อ Walter B. Cannon (Harvard University) 

Danger 
or 

Environmental 
stressors

Sympathetic 
or

Adrenal 
activation 
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• นักจิตวิทยาชื่อ Hans Selye (McGill University)

Harmful Effect of Prolonged Stress
• ราวปคริสตศักราช 1950

Prolonged psychological stress

Continued “Fight or flight” Phenomenon

Sustained Sympathetic or Adrenal activation 

Acute and chronic illnesses
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“Placebo effect”

• ราวปคริสตศักราช 1940s

•นายแพทย Henry Beecher (Anzio beach, Italy)

• ใชน้ําเกลือ (Normal saline) ฉีดใหทหารที่ไดรับบาดเจ็บเพื่อ
ระงับอาการปวดแทนมอรฟนและพบวาไดผลดีมากระดับหนึ่ง 

• การศึกษาวิจัยตอมาพบวาผลการรักษาอยางนอยรอยละ 35 
เปนผลมาจากความเชื่อของผูที่ไดรับการรักษา 
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Psycho-neuro-immunology

• นักจิตวิทยาชื่อ Robert Ader และนักอิมมูโนวิทยา           
ช่ือ Nicholas Cohen (University of Rochester)

• ราวกลางทศวรรษที่ 1970

• การทดลองที่สําคัญเลียนแบบ conditioning experiment 
ของ Evan Pavlov 
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http://www.psych.utoronto.ca/~joordens/courses/PsyA01/Chapter5/img008.GIF


