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โยคะ - ไลฟ์สไตล์เพื0อป้องกันการตดิเชื =อไวรัส 

Sanjiv Chaturvedi, Divine Yoga Bangkok 

มนัได้รับการพิสจูน์ในรายงานการวิจยัทางการแพทย์ที8กว้างขวางและผู้ ฝึกโยคะ/โยคีหลายคนสามารถ

ยืนยนัได้เช่นกนัวา่ โยคะช่วยลดฮอร์โมนความเครียด เสริมสร้างการทํางานของร่างกายและระบบตา่ง ๆ  ของ

เรา ให้อย่างปอดและระบบทางเดินหายใจทํางานอยา่งแมน่ยํา ระบบหายใจรวมทั Oงปอดจะได้รับประโยชน์

อย่างมากจากโยคะ 

ความเครียดและความวิตกกงัวลทําให้ระบบภมิูคุ้มกนัของเราออ่นแอลง ทําให้เรามีความเสี8ยงตอ่การติดเชื Oอ

ไวรัสและการเจ็บป่วยตา่ง ๆ ได้ง่ายขึ Oน  ในปัจจบุนั ความเครียดเป็นสาเหตหุลกัอนัดบัหนึ8งของการเจ็บป่วย 

ด้วยระบบภมิูคุ้มกนัที8ออ่นแอเรามีแนวโน้มที8จะเป็นหวดัจมกู มีนํ Oามกู ไอ ปวดท้องและโรคอื8น ๆ อีกมากมาย 

และไวรัสสามารถเข้าสูร่่างกายของเราได้อย่างง่ายดายตลอดเวลา 

โลกสมยัใหมข่องเรากลายเป็นหมูบ้่านโลก แตว่ฒันธรรมและประเพณีของเรายงัคงแตกตา่งกนัเนื8องจาก

เหตผุลทางภมิูศาสตร์และภมิูอากาศ อปุนิสยัหรือประเพณีของวฒันธรรม / สงัคมหนึ8งอาจไมเ่ป็นผลดีตอ่

วฒันธรรมหรือสงัคมอื8น หากมีการรบกวนใด ๆ ในสงัคมหนึ8งมนัจะแพร่ไปสูส่งัคมอื8นอยา่งรวดเร็ว 

สถานการณ์ปัจจบุนัของการระบาดของโรคโคโรนาไวรัสทั8วโลกเป็นหนึ8งในตวัอยา่งของวฒันธรรมนิสยัการ

กินที8ผิด มนัแพร่กระจายจากสตัว์สูม่นษุย์และกลายเป็นโรคระบาด 

 

ไวรัสคืออะไรและแพร่กระจายได้อย่างไร 

ไวรัสเป็นสิ8งมีชีวิตขนาดเลก็ที8ติดเชื Oอ (เชื Oอโรค) ที8มีอยูเ่กือบทกุแหง่ในโลก สามารถติดเชื Oอในพืช สตัว์ มนษุย์

และเซลล์อื8น ๆ ที8มีชีวิตทั Oงหมด 

ไวรัสสามารถสง่ผา่นได้หลายวิธีด้วยกนั:  
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วธีิการตดิต่อโดยตรงคือสิ8งที8เชื Oอโรค (โรคที8ก่อให้เกิดโรค) ถกูสง่ตอ่โดยการถ่ายโอนของเหลวในร่างกาย

จากโฮสต์ (สิ8งมีชีวิตที8ถกูโจมตีโดยเชื Oอโรค) ไปยงับคุคลที8ไมติ่ดเชื Oอ ของเหลวเหลา่นี Oรวมถึง: 

• เลือด 

• นํ Oาอสจิุ 

• นํ Oาลายและของเหลวอื8น ๆ ที8เกิดขึ Oนในร่างกาย 

วธีิการตดิต่อทางอ้อมของการสง่ผา่นคือที8เชื Oอโรคออกจากโฮสต์และดําเนินการในบางวิธีเพื8อบคุคลที8ไม่

ติดเชื Oอ การสง่เกิดขึ Oนผา่น: 

• หยดนํ Oาในอากาศเช่นหวดัและไข้หวดัใหญ่เมื8อเจ้าภาพไอและจาม 

• นํ Oาดื8มที8ติดเชื Oอเช่นอหิวาตกโรค 

• สมัผสัพื Oนผิวที8ปนเปื Oอนเช่นอาหารและอจุจาระหรือเชื Oอราที8เท้า 

• แมลงกดัตอ่ย 
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โรคไวรัสบางโรคทีAพบบ่อยคือ: 

• ฝีดาษโรคไข้หวดัและไข้หวดัชนิดตา่ง ๆ 

• หดั คางทมู หดัเยอรมนั โรคอีสกุอีใส และโรคงสูวดั 

• โปลโิอและโรคพิษสนุขับ้า 

• ไข้อีโบลาและไข้เลือดออก 

• เอชไอวี, ซิฟิลิส, เริมและไวรัสตบัอกัเสบ 

 

โรค Coronavirus 2019 (COVID-19) โดยองค์การอนามัยโลก 

Coronaviruses (CoV) เป็นครอบครัวใหญ่ของไวรัสที8ก่อให้เกิดความเจ็บป่วยตั Oงแตโ่รคไข้หวดัธรรมดาไป

จนถึงโรคที8รุนแรงมากขึ Oน เช่นโรคระบบทางเดินหายใจ (MERS - CoV) และโรคระบบทางเดินหายใจ

เฉียบพลนัรุนแรง (SARS - CoV) coronaviruses ที8รู้จกักนัหลายตวักําลงัหมนุเวียนอยูใ่นสตัว์ที8ยงัไมติ่ดเชื Oอ

ในมนษุย์ อาการที8พบบอ่ยของการติดเชื Oอรวมถึงอาการตอ่ไปนี Oอาจปรากฏขึ Oน 2 - 14 วันหลังจากได้รับ 

• ไข้ 

• ไอ 

• หายใจถี8และหายใจลําบาก 

ในสถานการณ์ปัจจบุนั เราไมค่วรตื8นตระหนกและต้องระวงัเกี8ยวกบัอาการเหลา่นี O ในการตรวจสอบด้วย

ตัวเอง เราสามารถหายใจเข้าและกลั [นไว้สักสองสามวนิาทถ้ีาคุณรู้สึกเจบ็ปวดหรืออึดอัดคุณอาจ

ตดิเชื [อ หากมีอาการอยา่งใดอยา่งหนึ8งเหลา่นี Oให้ทําหน้าที8รับผิดชอบ ใช้ความระมดัระวงัและแจ้ง

สถานพยาบาลเพื8อรับการดแูลอยา่งเหมาะสม มนัสามารถที8จะรักษาได้อยา่งแน่นอน 

 

คาํแนะนํามาตรฐานเพืAอป้องกันการแพร่กระจายของเชื [อรวมถงึ: 

• หลีกเลี8ยงการชมุนมุขนาดใหญ่และสถานที8สาธารณะ 

• หา่งจากคนอื8น 3 ฟตุ 

• ล้างมือบอ่ยๆ (สบูธ่รรมดามีประสิทธิภาพเพียงพอ) 

• หลีกเลี8ยงการสมัผสัดวงตาจมกูและปากของคณุ 

• หลีกเลี8ยงสภาพแวดล้อมที8เย็น 

• ดื8มนํ Oาอุน่บอ่ย ๆ และใช้ขิงและขมิ Oนวนัละครั Oง 

• ดื8มนํ Oาอุน่ ๆ ดื8มนํ Oามะพร้าว และกินผกัและผลไม้ที8อดุมด้วยนํ Oา เช่นมะเขือเทศแตงกวาส้มโอและส้ม 
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• หลีกเลี8ยงการออกไปข้างนอกกินอาหารที8ปรุงเองที8บ้าน 

• ลดหรือหลีกเลี8ยงอาหารที8ไมใ่ช่มงัสวิรัติ 

 

การจัดการโดยวถีิโยคี: 

ยาสามารถช่วยให้ร่างกายฟืOนตวัจากโรคตา่ง ๆ แตพ่วกเขาไมไ่ด้ช่วยเพิ8มภมิูคุ้มกนัของร่างกาย โยคะเป็นวิธี

หนึ8งที8ช่วยเพิ8มภมิูคุ้มกนัของเราให้มีประสิทธิภาพและเป็นธรรมชาติที8สดุ ที8เราสามารถนํามาใช้เพื8อชีวิตที8มี

สขุภาพดี มนัเป็นศาสตร์โบราณที8เพิ8มความแข็งแกร่งให้ร่างกายและผอ่นคลายจิตใจ 

โยคะไมใ่ช่ทางเลือกของยา แตเ่ป็นวิธีการปอ้งกนัไว้ก่อน เพื8อปอ้งกนัโรค อยา่รอให้ไข้หวดัหรือโรคร้ายมาถึง 

แตจ่ะเอาชนะได้อยา่งเป็นธรรมชาติและทําตามขั Oนตอนงา่ย ๆ 

วิธีการของโยคะนั Oนแตกตา่งจากยาอย่างสิ Oนเชิง โยคะไมไ่ด้ทําให้เกิดประโยชน์หรือเห็นผลลพัธ์ทนัที โยคะ

ช่วยให้เราสร้างวิถีชีวิตที8มีสขุภาพดีและมีความสขุเพื8อแสดงออกถึงความเป็นเลิศ การใช้ชีวิตโยคะหมายถึง

การใช้ชีวิตอยา่งมีสติและมีระเบียบวินยั การใช้ชีวิตด้วยการรับรู้ของร่างกายจิตใจและอารมณ์เพื8อสร้าง

ความสงบภายในและภายนอกและอยูร่่วมกบัธรรมชาติและสิ8งมีชีวิตทั Oงหมด 

 

โยคะช่วยได้อย่างไร? 

การปอ้งกนัเป็นการรักษาที8ดีที8สดุและโยคะเป็นวิธีการแบบองค์รวมที8ดีที8สดุวิธีหนึ8งในการปอ้งกนัและลด

ความเสี8ยงของการติดเชื Oอใด ตามหลกัโยคะแปดข้อของ Sage Patanjali โยคะเริ8มต้นด้วย yama, niyama, 

asana, pranayama จากนั Oนก็ pratyahara, dharna, dhyana, samadhi หากทําตามสี8ขั Oนตอนแรก เรา

สามารถที8จะใช้ชีวิตที8มีสขุภาพที8ดีได้อยา่งแน่นอน 

1. การไมใ่ช้ความรุนแรง (1 ใน Yama จาก 5) – การฝึกนิสยัที8ไมใ่ช้ความรุนแรงในการรับประทาน

อาหาร สามารถหลีกเลี8ยงความเสี8ยงของการติดเชื Oอหรือความเจ็บป่วยทางกายอื8น  

2. ความสะอาด (1 จาก Niyama จาก 5) - การทําความสะอาดแขนขาใบหน้าหรือร่างกายจากภายใน

และภายนอกทําให้เราปลอดเชื Oอโรคและลดโอกาสการติดเชื Oออื8น ๆ 

3. Asanas - Asanas (การเคลื8อนไหว / ทา่ทาง) เตรียมความพร้อมเพื8อร่างกายที8แข็งแรง การ

ผสมผสานระหวา่งการยืด, การดดั, การบิด, การผกผนั, Sun Salutation ช่วยสง่เสริมการเผาผลาญ

, เลือดและการไหลของปราณาไปยงัเซลล์และเพิ8มระบบภมิูคุ้มกนั 

4. ปราณยามะ - ปราณยามะเป็นสว่นที8สําคญัที8สดุของการฝึกโยคะเพื8อให้เราปลอดจากปัญหา

สขุภาพร่างกายจิตใจและอารมณ์ ด้วยเทคนิคการหายใจเราสามารถพฒันาคณุภาพของระบบ

ทางเดินหายใจและระบบยอ่ยอาหาร ช่วยปกปอ้งปอดและอวยัวะภายในอื8น ๆ จากการติดเชื Oอใด ๆ 
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ปราณยามะทํางานเป็นดีท็อกซ์เพื8อชําระล้างระบบภายในตามธรรมชาติ 

สี8ขั Oนตอนของการฝึกโยคะดงักลา่วข้างต้นนั Oน สามารถสร้างวิถีชีวิตที8มีสขุภาพดี และถ้าใครสามารถก้าวไป

ข้างหน้าฝึกฝนตอ่กบัขั Oนตอนอื8น ๆ เช่น Pratyahara (ให้การผอ่นคลายอยา่งลกึของร่างกายและจิตใจเพื8อ

เพิ8มกระบวนการบําบดั) Dharana (ลดความวิตกกงัวล Dhyana (สําหรับการใช้ชีวิตอยา่งมีสติ) นั Oนแน่นอน

วา่เราสามารถมีชีวิตที8เป็นธรรมชาติและมีสขุภาพดี และสามารถปอ้งกนัหรือลดความเสี8ยงของการติดเชื Oอ

ใด ๆ 

 

การฝึกโยคะเพืAอเพิAมระบบภมิูคุ้มกัน: 

อาสนะ 

Sun Salutation – เป็นการปฏิบติัที8สมบรูณ์แบบ เพื8อสง่เสริมระบบภมิูคุ้มกนัของเราและสง่เสริมการเผา

ผลาญเพิ8มความแข็งแกร่งความแข็งแกร่งความยืดหยุน่และสมดลุการหลั8งของตอ่มไร้ทอ่ มีการสอน Sun 

Salutation แบบตา่งๆ ลําดบัด้านลา่งเป็นลําดบัที8มีประสิทธิภาพที8สดุและดั Oงเดิมที8สดุ หากคณุสามารถทํา

สามถึงหกรอบทกุวนัในตอนเช้ามนัเป็นสิ8งที8ดีที8สดุ 

 

หากคณุไมคุ่้นเคยกบัการฝึกฝนทา่ Sun Sun Salutation คณุสามารถเริ8มต้นด้วยทา่ง่ายๆ เช่นการยืด การก้ม

ไปข้างหน้า การดดัหลงั การบิด และทา่ควํ8าพื Oนฐานเช่น: 
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ปราณยามะ 

ปราณยามะเป็นเทคนิคที8น่าทึ8ง ในการชําระล้างระบบทางเดินหายใจของเรา เมื8อเราเรียนรู้ที8จะหายใจอยา่ง

ถกูต้องเราจะได้รับออกซิเจนจํานวนมหาศาลเข้าสูร่่างกายและในเวลาเดียวกนั ก็ทําความสะอาดปอดและ

ทําให้เซลล์แข็งแรงขึ Oนอีกครั Oง เมื8อเราออกกําลงักายและสดูอากาศที8ติดเชื Oอ เราจะไมส่ามารถกําจดัอากาศที8

ติดเชื Oอออกจากปอดของเราผา่นการหายใจปกติได้  แตป่ราณยามะ (การหายใจอยา่งมีสติ) เป็นวิธีที8ทรง

พลงัที8สดุและเป็นวิธีที8มีประสิทธิภาพในการขบัสารพิษภายในออกจากระบบทางเดินหายใจของเรา ปราณ

ยามะช่วยรักษาปอดจากอาการไอและหวดัจาม และอาการอื8น ๆ ที8เกี8ยวข้องกบัปอด 

1. Bhastrika หายใจแรง (ลมหายใจสูบลม) 
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คําภาษาสนัสกฤต“ bhastrika” หมายถึง“ สบูลม” ที8ช่างตีเหลก็สว่นใหญ่ใช้เพื8อหลอมโลหะ การหายใจ

อยา่งรวดเร็วนี Oก็เหมือนกนัเพื8อเปิดใช้งานองค์ประกอบไฟและเพิ8มการระบายอากาศในปอด ช่วยปอ้งกนัการ

ติดเชื Oอใด ๆ ในการหายใจนี Oคณุต้องใช้พลงักล้ามเนื Oอหน้าท้องในระหวา่งการสดูดมและหายใจออก สามารถ

ทํา 3 - 5 รอบ โดยหายใจ 50 - 200 ครั Oงในแตล่ะรอบ มนัช่วยให้ร่างกายอบอุน่และมีพลงัเนื8องจากการ

แลกเปลี8ยนก๊าซที8เหมาะสมและปรับปรุงระบบภมิูคุ้มกนัเช่นกนั 

ข้อควรระวัง: ผู้ ที8มีความดนัโลหิตสงู, ตอ่มไทรอยด์มากเกินไป, ความเป็นกรด, โรคหวัใจอยา่งรุนแรงไมค่วร

ทํา 

2. Kapalabhati (การหายใจออกทีAรุนแรง) 

 

 

เทคนิคการหายใจที8ทําความสะอาดและล้างพิษปอดและหน้าผาก (ไซนสั) เพื8อเป็นการเพิ8มพลงังานที8

สําคญัเพื8อช่วยตอ่สู้กบัการติดเชื Oอใด ๆ เพื8อให้มีประสิทธิภาพมากขึ Oนให้ใช้กล้ามเนื Oอหน้าท้อง เมื8อหายใจ

เข้าท้องจะป่อง หายใจออกท้องแฟบ ฝึกโดยนั8งตวัตรงให้หายใจเข้าตามปกติแตห่ายใจออกโดยใช้พลงั 

หายใจเข้าและหายใจออกจะนบัเป็นหนึ8งลมหายใจ ผู้ เริ8มต้นสามารถหายใจทีละครั Oงด้วยความเร็วตํ8า; ผู้ ฝึก

เป็นประจําสามารถทําได้ด้วยความเร็วปานกลาง ช่วงเวลาเช้าเป็นเวลาที8ดีที8สดุสําหรับ Kapalabhati การ

ปฏิบติันี Oจะเห็นประโยชน์ทนัที จํานวนที8แนะนํา: 50–100 ครั Oงในหนึ8งรอบทํา 3-5 รอบ หากคณุใช้เวลาอยู่

ข้างนอกมาก คณุสามารถหายใจได้ 10-20 ครั Oงทกุชั8วโมง 

ข้อควรระวัง: ผู้ ที8มีความดนัโลหิตสงู, อารมณ์แปรปรวนอย่างรวดเร็ว, ปัญหาหวัใจ, ความเป็นกรด, แผลใน

กระเพาะอาหาร, ผู้ ป่วย hyperthyroid และหลงัการผา่ตดัจะต้องละเว้นจากการปฏิบติันี O 
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3. Nadi Shodana (หายใจสลับรูจมูก) 

 

 

นี8คือการฝึกโยคะที8มีประสิทธิภาพและสําคญัที8สดุในหมวดหมูท่ั Oงหมด จดุประสงค์ทั Oงหมดของการฝึกโยคะ

คือการฝึกหดัการหายใจนี Oให้สมบรูณ์แบบ วิธีที8สมบรูณ์แบบที8จะทําให้การหายใจของเราช้าราบเรียบเป็น

จงัหวะและยาวนาน การปฏิบติันี Oยงัชาร์จเซลล์แตล่ะเซลล์ทกุเซลล์รวมถึงเซลล์สมองด้วย มนัทําความ

สะอาดทางเดินของเส้นประสาทของเราเช่นกนั 'Nadi' หมายถึงเส้นประสาทที8มีปราณาและการไหลเวียน

ของเลือด และ 'Shodhana' หมายถึงการทําความสะอาด มนัทํางานเหมือนเครื8องดดูฝุ่ นทําความสะอาด

ทางเดินประสาทของเราและขจดัสิ8งอดุตนัออกจากกระแสเลือดและหวัใจของเรา การปฏิบติันี Oไมเ่พียงแตไ่ด้

ประโยชน์ทนัที แตย่งัมีผลระยะยาวในการปรับปรุงคณุภาพของอวยัวะระบบทางเดินหายใจและปอ้งกนัการ

ติดเชื Oอใด ๆ 

นั8งตวัตรงและหลบัตา วางนิ Oวชี Oด้านขวาและนิ Oวกลางไว้ที8กึ8งกลางคิ Oว และปิดรูจมกูด้านขวาด้วยนิ Oวโปง้ขวา 

หายใจเข้าอยา่งช้าๆและลกึโดยไมใ่ช้แรงผา่นทางรูจมกูซ้ายเทา่นั Oน ปิดรูจมกูด้านซ้ายด้วยนิ Oวนางแล้วพกั

สกัครู่ ปลอ่ยรูจมกูขวาและหายใจออกช้า ๆ และผา่นรูจมกูขวา หายใจเข้าผา่นรูจมกูขวาปิดรูจมกูขวาหยดุ

สกัครู่แล้วปลอ่ยรูจมกูซ้ายและหายใจออกช้า ๆ อยา่งสมบรูณ์ นี8ถือเป็นการหายใจที8สมบรูณ์หนึ8งครั Oง ฝึกฝน

เป็นเวลา 5 ถึง 10 นาทีในตอนเช้าก่อนอาหารเช้าหรือก่อนเข้านอน แตไ่มห่ลงัอาหาร 

ข้อควรระวัง: ไมมี่ข้อควรระวงัใดใด ทกุคนสามารถทําแบบนี Oได้แม้วา่คณุจะมีปัญหาสขุภาพอื8น ๆ 

Bhastrika และ kapalabhati เป็นการหายใจที8เพิ8มอณุหภมิูของร่างกายทนัที ซึ8งจะช่วยลดความเสี8ยงของ

การติดเชื Oอไวรัส นอกจากนี Oปราณยามะยงัควบคมุอาการตา่ง ๆ เช่นการจามและการไอซึ8งช่วยลดโอกาสแพร่

เชื Oอจากบคุคลหนึ8งไปสูอี่กคน 
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4) Neti (ล้างจมูก) 

 

Neti เป็นหนึ8งในหกเทคนิคในการฝึกโยคะ Hatha ซึ8งมีความจําเป็นในการรักษาสขุภาพร่างกายและจิตใจ 

สําหรับ Neti คณุต้องมีหม้อ neti เป็นพิเศษ ใช้นํ Oาเกลืออุน่ในการทําความสะอาดทางจมกูและโพรงไซนสัเพื8อ

ปอ้งกนัการติดเชื Oอไวรัสและเพื8อช่วยแก้ปัญหาไซนสัเรื Oอรัง การปฏิบติันี Oได้ประโยชน์ทนัที มนัมีประสิทธิภาพ

มากสําหรับผู้ ที8มีปัญหาจากโรคภมิูแพ้ คดัจมกู ไซนสัอกัเสบ และโรคหอบหืด  Neti ไมเ่พียงแตทํ่าความ

สะอาดกล้ามเนื Oอใบหน้าของเราและช่วยให้ใบหน้าของเรามีผิวที8เปลง่ปลั8งและเปลง่ปลั8งเทา่นั Oน แตย่งัช่วย

ล้างจิตใจของเราและขจดัความเครียดทางจิตใจ สามารถทําได้ในช่วงเช้าหรือเย็นตามความต้องการของเรา 

Neti เป็นวิธีปฏิบติัที8ปลอดภยัและเรียบง่ายและเป็นประโยชน์อยา่งยิ8งตอ่สขุภาพโดยรวมของเราและไมมี่

ผลข้างเคียง 

มีวิธีปฏิบติัที8ดีท็อกซ์ตามธรรมชาติอื8น ๆ เช่น kunjal (ทําความสะอาดระบบทางเดินหายใจ) และ laghoo 

sankhaprakshalana (ทําความสะอาดระบบยอ่ยอาหาร) เพื8อกําจดัอนภุาคพิษออกจากร่างกาย การปฏิบติั

เหลา่นี Oสามารถทําได้ทกุสปัดาห์หรือทกุเดือนตามความต้องการของคณุ หากทําเป็นครั Oงแรก แนะนําให้ทํา

ภายใต้คําแนะนําของอาจารย์โยคะที8มีประสบการณ์ 

โยคะเป็นระบบบําบดัแบบพึ8งพาตนเอง มนัให้สขุภาพที8ดีได้ด้วยมือของเราเอง 
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Yoga Sutra, ตอนที8 2, sloka 16 กลา่ววา่: 

हेयमदुखमअनागतं 

(Heyam Dukham Anagatam) 

“ ความเจบ็ปวดทีAยังมาไม่ถงึสามารถหลีกเลีAยงได้” 

 

ดงันั Oนการนําโยคะมาใช้เป็นวิถีชีวิต ใช้เป็นวิธีการระมดัระวงัเพื8อรักษาสขุภาพของเรา อยา่รอให้โรคภยัมาถึง 

เริ8มต้นและใช้ชีวิตแบบ yogic วนันี Oเพื8อสขุภาพที8ดีและมีความสขุในอนาคต 
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