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คานา สาหรับการจัดพิมพ์หนังสืออนุสรณ์
หนังสื อ “วิธีปฏิบตั ิตนให้มีอายุยนื ” นี้เป็ นหนังสื อที่คุณพ่อ พ.ต.อ.
นายแพทย์ กรณ์กิจ มุทิรางกูร เขียนตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๑๕ เป็ นหนังสื อที่
ได้รับความนิยม ได้รับการพิมพ์ซ้ าหลายครั้ง โดยพิมพ์แบบไม่รับ
ค่าลิขสิ ทธิ์เพื่อจัดจาหน่าย ๔ ครั้ง และเป็ นอนุสรณ์ในงานศพอีกหลายครั้ง
คุณพ่อได้เขียนหนังสื อ “วิธีปฏิบตั ิตนให้มีอายุยนื ” เป็ น ๖ ตอน
ได้แก่ บทนา วัยเด็ก วัยทางาน วัยชรา บทส่ งท้าย และ สรุ ป โดยที่เนื้อหา
ของหนังสื อเล่มนี้น้ นั คุณพ่อใช้ความรู ้ที่สาคัญจาก ๓ แหล่งประกอบกัน
เป็ นวิธีปฏิบตั ิตน ได้แก่ ความรู ้ทางการแพทย์ พระธรรมคาสั่งสอนของ
สมเด็จพระผูม้ ีพระภาคเจ้า และ ประสบการณ์จากชีวติ จริ งของคุณพ่อใน
วิชาชีพแพทย์ของท่านเอง
อย่างไรก็ดีความรู ้ทางการแพทย์มีการเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย ผม
ขอขอบพระคุณ อ.นพ. พรเทพ อังศุวชั รากร ที่ช่วยตัดทอนและปรับปรุ ง
ส่ วนนี้ให้ทนั แก่ยคุ สมัย นอกจากนี้ ผมได้ตดั ทอนส่ วนที่เป็ นข้อมูลในอดีต
โดยเฉพาะที่อยูใ่ นตารางออกไปเพื่อให้เนื้ อหากระชับขึ้น ในตอนท้ายของ
หนังสื อผมได้รวบรวมความรู้ทางการแพทย์ในปัจจุบนั
โดยเฉพาะวิธีมี
ชีวติ ปลอดภัยจากมะเร็ ง(และแก่ชา้ ) ๑๕ ข้อ และ วิธีรักษาหัวใจให้แข็งแรง
๖ ข้อ เพื่อให้ง่ายแก่การปฏิบตั ิ
จุดเด่นของหนังสื อเล่มนี้คือการนาพระธรรมคาสั่งสอนของ
สมเด็จพระผูม้ ีพระภาคเจ้ามาประกอบในวิธีปฏิบตั ิตน
คุณพ่อได้เขียน
หนังสื อเล่มนี้ไม่ได้มุ่งหวังให้ผอู ้ ่านมีอายุยนื เท่านั้น แต่ท่านได้สอนให้รู้วา่
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ควรจะดาเนินชี วติ ด้วย ปั ญญา ปฏิบตั ิตนให้มีคุณค่าแก่สังคม และ มีความ
บริ สุทธิ์ ใจ
สาหรับให้แก่เยาวชนธรรมะของพระพุทธองค์ที่คุณพ่อเห็นว่าควร
ปลูกฝัง ได้แก่ “มรรคมีองค์ ๘” เพราะผูท้ ี่เข้าใจและสามารถนามรรคมีองค์
๘ ไปปฏิบตั ิได้น้ นั ย่อมสามารถดาเนิ นชีวติ ได้อย่างหมดทุกข์ มรรคมีองค์
๘ เป็ นธรรมะที่ลึกซึ้ งและมีความหมายในหลายมิติ คุณพ่อจึงได้วิเคราะห์
ความหมายของมรรคมีองค์ ๘ และ ปรับคาบรรยายให้พอเหมาะแก่เยาวชน
ด้วยหวังว่าจะเป็ นพื้นฐานในการเรี ยนรู ้ซี่งจะทาให้สามารถต่อยอดศึกษา
ธรรมะในชีวติ ประจาวันได้เมื่ออายุมากขึ้น
สาหรับวัยทางาน “เบญจศีลและเบญจธรรม” มีความสาคัญเพราะ
วัยทางานเป็ นวัยที่มีบทบาทต่อสังคม การถือศีล ๕ จะทาให้คนเลิก
เบียดเบียนกันและทาให้สังคมสงบสุ ข นอกจาก การถือศีล ๕ แล้ว คุณพ่อ
ท่านเห็นว่าควรเน้นเบญจธรรมด้วยสังคมไทยถึงจะพัฒนาได้อย่างมัน่ คง
และยัง่ ยืน
สาหรับวัยชรา คุณพ่อเน้นให้ทาบุญ รักษาศีล ภาวนาธรรม ทา
วิปัสสนาจนมีสมาธิ และ มี “พรหมวิหาร ๔” แต่ท่านเขียนถึงการปฏิบตั ิ
ธรรมนี้ที่บทส่ งท้าย เพื่อสื่ อความหมายว่าไม่เพียงแต่ผทู ้ ี่เข้าสู่ วยั ชราเท่านั้น
ที่ควรจะ ฝึ กสมาธิ วปิ ั สสนา แต่ทุกเพศทุกวัยควรจะถือศีล ปฏิบตั ิธรรม
และภาวนาทาสมาธิ มีพรหมวิหาร ๔ ถึงจะมีชีวิตที่ยนื ยาวและมีความสุ ข
คุณพ่อรักในการทาความดีและยินดีเมื่อได้ช่วยเหลือผูอ้ ื่น ลูกๆนา
หนังสื อเล่มนี้มาพิมพ์เป็ นอนุ สรณ์เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ทุกคนที่ได้อ่าน
ได้มีอายุยนื และ มีสุขภาพที่ดีท้ งั กายและใจ
ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ อภิวฒ
ั น์ มุทริ างกูร
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คานาพิมพ์ครั้งที่ 4
ข้าพเจ้ามีความยินดีที่หนังสื อ “วิธีปฏิบัติตนให้ มีอายุยืน” จะได้รับ
การตีพิมพ์อีกครั้งหนึ่ ง ปั จจุบนั มีชาวโลกกลัวกันมากอยูโ่ รคหนึ่ งเนื่ องจาก
เป็ นโรคระบาดเร็ วและไม่มียารั กษา ผูป้ ่ วยจะต้องเสี ยชี วิตทุกรายภายใน
เวลา 5 ปี หลังจากได้รับเชื้อโรคนี้ โรคนี้ชื่อว่า โรคเอดส์ หรื อโรคภูมิคุม้ กัน
บกพร่ อ ง เกิ ด จากเชื้ อ ไวรั ส เชื้ อ นี้ ติ ด ต่ อ สู่ ค นใหม่ โ ดยการสั ม ผัส กับ
น้ าเหลือง, โลหิ ต และน้ ากาม พบมากในพวกที่มีความเสี่ ยงสู ง เช่น พวกติด
ยาเสพติดเฮโรอีน และเป็ นพวกที่ใช้เข็มฉี ดยาเสพติดเข้าเส้นร่ วมกัน พวก
กะเทยที่รักร่ วมเพศกับผูป้ ่ วยที่เป็ นโรคเอดส์ แล้วนาเชื้ อไวรัสมาสู่ แม่บา้ น
แม่บา้ นก็จะถ่ายเชื้อโรคให้ลูกที่คลอดใหม่ต่อไป
คาดว่ากว่าผูป้ ่ วยโรคเอดส์ จะถึ งแก่กรรมก็จะแพร่ เชื้ อโรคให้คน
อื่นอีกมากมาย จึงเป็ นปั ญหาระดับชาติ และระดับโลกในการต่อต้านโรค
ภูมิคุม้ กันบกพร่ องนี้
มนุ ษ ย์เราเมื่ อสั ม ผัส กับ โรคนี้ เชื้ อโรคก็ จะถู ก จับ โดยเซลล์เม็ ด
โลหิ ตขาวและทีเซล เชื้ อไวรัสก็ไปเพาะตัวในเม็ดโลหิ ตขาวมากขึ้ นเรื่ อย
เม็ดโลหิ ตขาวพวกนี้ ก็จะเสี ยคุณภาพในการต่อสู ้กบั เชื้ อโรคไป ทาให้ป่วย
ง่ายจากโรคติดเชื้อต่างๆ เนื่องจากภูมิคุม้ กันสู ญเสี ยไป
ระยะแรกผูป้ ่ วยอาจไม่มีอาการอะไรมานัก แต่ระยะหลังจะผอมลง
มาก สุ ขภาพเสื่ อม ไม่มีแรง มีอาการอุจจาระร่ วงเรื้ อรัง มีโรคผิวหนังและ
มะเร็ งผิวหนัง และจบชีวติ ด้วยโรคปอดอักเสบจากเชื้อรา
การั ก ษาโรคนี้ ไ ม่มียาที่ จะใช้รัก ษาให้หายขาด แต่ก ารป้ องกันมี
ความสาคัญมากกว่า โดยการให้การศึกษาเรื่ องเพศสัมพันธ์และส่ งเสริ มให้
พุทธศาสนิกชน เคร่ งรักษาศีลห้า ไม่สาส่ อนในเรื่ องการร่ วมเพศ บุคลากร
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แพทย์ที่รักษาเกี่ยวข้องกับผูป้ ่ วยก็ควรจะไม่ประมาท รู ้จกั สวมถุงมือในการ
รักษาผูป้ ่ วย ส่ วนการแนะนาให้งดใช้เข็มฉี ดยาร่ วมกันในผูต้ ิดยาเสพติดนั้น
ไม่ค่อยได้ผลเนื่ องจากเขาเหล่านั้นหมดอาลัยในชี วิต มีแต่ความต้องการที่
จะได้มาซึ่ งยาเสพติดมักจะทาทุกอย่าง บางรายตายคาเข็มฉี ดยาก็มี ส่ วนการ
แนะนาให้ใช้ถุง ยางคุ ม กาเนิ ดก่ อนมี เพศสัม พันธ์ น้ ัน ไม่ค่ อยได้ผ ลดี นัก
เพราะขาดการร่ วมมือของทั้งสองฝ่ าย
องค์การอนามัยโลกรายงานจานวนผูต้ ิดโรคเอดส์ ทวั่ โลกที่วินิฉัย
จากการตรวจเลือดในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2533 ว่ามีจานวน 314,610 ราย
ใน 158 ประเทศ
สรุ ป โรคเอดส์ ป้องกันได้โดยการงดสาส่ อนทางเพศและไม่เสพ
ยาเสพติด ไม่ประมาทในการดารงชี วิต ไม่ให้มีบาดแผลที่เชื้ อโรคเอดส์ จะ
เข้าสู่ ร่างกายได้ สวัสดี

พ.ต.อ.นายแพทย์ กรณ์ กจิ มุทริ างกูร
กรณ์กิจการแพทย์
719/3 ถนนบรรทัดทอง
เขตปทุมวัน
กทม. 10330
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คานาพิมพ์ครั้งที่ 3
สานักพิมพ์ธรรมชาติ โดยคุณเผิน อาษาพันธ์ ได้ขออนุญาตพิมพ์
หนังสื อ วิธีปฏิบัติตนให้ มีอายุยนื ที่ขา้ พเจ้าได้เรี ยบเรี ยงไว้นานแล้วข้าพเจ้า
ยิน ดี อ นุ ญ าตให้ พิ ม พ์ไ ด้โดยไม่ รั บ ค่ า ตอบแทนลิ ข สิ ท ธิ์ ข้า พเจ้า หวัง ว่า
หนังสื อจะได้จาหน่ายในราคาถูก เพื่อเป็ นประโยชน์ต่อผูอ้ ่านจานวนมาก
หนังสื อ วิธีปฏิบัติตนให้ มีอายุยืนนี้ มีผนู ้ ิ ยมอ่านมากและได้รับการ
พิมพ์แจกเป็ นวิทยาทานหลายครั้ง และพิมพ์ในงานฌาปนกิจหลายราย
ปั จจุบนั นี้ อายุเฉลี่ยของประชากรไทยของหญิงและชายได้เพิ่มขึ้น
มากกว่าที่ กล่ าวไว้ใ นหนัง สื อ คนไทยมี อายุยืนมากกว่าเดิ มแสดงว่าการ
สาธารณสุ ขการศึกษาดีข้ ึน ประชาชนมีความรู ้ในการปฏิบตั ิตนให้มีอายุยืน
มากขึ้น
ส่ ว นอัต ราตายสถิ ติ ได้เ ปลี่ ย นแปลงไปคื อ โรคหัว ใจมากเป็ น
อันดับหนึ่ง พ.ศ. 2527 มี 35.3% อุบตั ิเหตุและการเป็ นพิษเป็ นอันดับสอง
31.8% มะเร็ งทุกชนิดเป็ นอันดับสาม 26.1%
การที่โรคหัวใจมีอตั ราการตายมากกว่าโรคอื่น เนื่องจากมีการ
เปลี่ยนแปลงในด้านเศรษฐกิจ และสิ่ งแวดล้อม
มีการย้ายถิ่ นฐานของประชากรจากชนบทมาอยู่ในกรุ งมากขึ้น และใน
มรณกรรมบางรายที่ไม่ทราบสาเหตุการป่ วยตายที่แน่นอน มักจะแจ้งว่าถึง
แก่กรรมจากหัวใจวาย
เหตุ ต ายจากอุ บ ัติ เ หตุ แ ละการเป็ นพิ ษ เพิ่ ม ขึ้ นเป็ นอัน ดับ สอง
เนื่ องจากมีการเพิ่มขึ้นอย่างมากของรถยนต์และโรงงานอุตสาหกรรมการ
ใช้ไฟฟ้ าแรงสู งและการใช้ก๊าซมากขึ้น ความประมาทและการขาดความรู ้
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ในการปฏิ บตั ิ งานของผูท้ ี่ มีส่วนเกี่ ยวข้องก่ อให้เกิ ดภัยพิบตั ิ มีการตายหมู่
มากขึ้น
ข้า พเจ้า หวัง เป็ นอย่า งยิ่ ง ว่า ท่ า นผู ้อ่ า นทุ ก ท่ า นที่ ไ ด้ป ฏิ บ ัติ ต าม
คาแนะนาในหนังสื อนี้ จะมีอายุยนื สมใจทุกท่าน

พ.ต.อ. นพ.กรณ์ กจิ มุทริ างกูร
1 / 3 /30
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คานาในการพิมพ์ครั้งที่ 1
ชีวติ เป็ นสิ่ งที่รักของมนุษย์ทุกคน ผูท้ ี่สามารถเติบโตจากวัยเด็ก
เป็ นวัยผูใ้ หญ่ และได้ใช้ชีวติ ให้เป็ นประโยชน์กบั มวลมนุ ษย์ดว้ ยกัน
จนกระทัง่ ชีวติ เข้าวัยชราจึงจะจากไปด้วยสิ้ นอายุขยั นั้นเป็ นชีวติ ที่สมบรู ณ์
เรี ยกว่า อายุยนื อายุยนื ยาว ถ้ามีการปฏิบตั ิตนดีมีร่างกายแข็งแรงและ
สุ ขภาพจิตดี อาจมีชิวติ อยูไ่ ด้ถึง 90 หรื อ 100 ปี แต่ผทู ้ ี่ตายก่อนวัยอัน
สมควรซึ่ งเกิดจากเหตุอนั ไม่สมควรนั้นก็เป็ นที่น่าเสี ยดาย เป็ นที่อาลัยแก่ผู ้
เป็ นที่รักยังมีชีวิตอยู่ และทาให้ขาดกาลังคนที่จะพัฒนาประเทศชาติ
ชายไทยมีอายุเฉลี่ยเพียง 55 ปี 3 เดือน (55.23 ปี ) ส่ วนหญิงไทยมีอายุเฉลี่ย
60 ปี
เมื่อดูจากสถิ ติจะเห็ นว่าทารกของไทยเราตายมาก ควรแก้ไขด้วย
การฝากครรภ์ การท าคลอดโดยนางผดุ ง ครรภ์หรื อสู ติแพทย์ การให้
การศึกษาแก่ผเู ้ ป็ นบิดามารดาเกี่ยวกับการเลี้ยงดูทารก การให้อาหารอย่าง
ถูกวิธี การส่ งเสริ มให้ใช้นมมารดาเลี้ ยงทารก และการให้การป้ องกันแก่
ทารก
โรคของระบบทางเดินอาหาร ก็เป็ นสาเหตุการตายมากเป็ นอันดับ
สอง แสดงว่าคนไทยยังเป็ นโรคขาดอาหาร อาจเนื่ องมาจากความยากจน
และการขาดความรู ้ในทางโภชนาการ ไม่รู้จกั การรับประทานอาหารที่สุก
ด้วยความร้ อน ไม่รู้จกั การเลื อกรั บประทานอาหารที่มีคุณประโยชน์ ต่อ
ร่ า งกาย ไม่ รู้จ ัก รั ก ษาความสะอาดของมื อ ที่ ใ ช้ใ นการประกอบอาหาร
บริ การอาหารและน้ าดื่ ม ดัง นั้น นอกจากจะส่ ง เสริ มให้ประชาชนรู ้ จกั
เลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และสะอาดถูก หลักอนามัยแล้ว ควร
ส่ งเสริ มให้ประชาชนได้ดื่มน้ าสะอาดปราศจากเชื้อโรคสอนให้รู้จกั ใช้ส้วม
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ซึ ม ไม่ทาให้น้ าในแม่น้ าลาคลองเน่ า ปราบแมลงวันที่เป็ นพาหะของโรค
และให้วคั ซี นป้ องกันเวลามีอหิ วาตกโรคระบาด การศึกษาและการพัฒนา
เศรษฐกิ จจะช่ วยให้แก้ปัญหาเหล่ านี้ ได้ดีที่สุด รวมทั้งแก้ไขปรับปรุ งการ
สาธารณสุ ขมูลฐาน
วัณโรคปอดยังคงเป็ นสาเหตุการตายอันดับสามอยู่ ทั้งๆ ที่ประเทศ
ไทยมี ก ารปราบปราบวัณ โรคไม่ ห ยุ ด ยั้ง การที่ มี อ ัต ราการตายสู ง อัน
เนื่ องมาจากความยากจน การทางานหนักไม่ได้พกั ผ่อน รายได้นอ้ ยไม่ได้
รับการรักษาที่ถูกต้องหรื อนานพอ ที่อยูอ่ าศัยไม่ถูกสุ ขลักษณะ ไม่รู้จกั การ
ป้ องกันโรคทาให้ติดโรคง่าย และเมื่ อเป็ นโรคแล้วก็ไม่รู้ตวั กว่าจะได้รับ
การรักษาก็ชา้ ไป
อุบตั ิเหตุต่างๆ เป็ นสาเหตุการตายอันดับสี่ อุบตั ิเหตุอาจป้ องกันได้
โดยความไม่ ป ระมาท ผูท้ ี่ ข บั รถยนต์ รถไฟ เครื่ องบิ น และขับ เรื อ ยนต์
รวมทั้ง ผูท้ ี่ ใ ช้ถ นนควรช่ ว ยกัน ไม่ ป ระมาท ปฏิ บ ัติ ตามกฎจราจรและมี
มารยาทดี
ปอดบวมยังเป็ นสาเหตุการตายมาก แม้ปัจจุบนั มียาปฏิชีวนะหลาย
ชนิ ดที่จะใช้รักษาได้ อาจเป็ นเพราะโรคนี้ เป็ นกับเด็กและผูส้ ู งอายุหรื ออีก
ประการหนึ่ งได้รับการรั กษาช้า เพราะผูป้ ่ วยมักจะซื้ อยามารั กษาตนเอง
ก่อน กว่าจะมาหาแพทย์ก็มีอาการองโรคเพียบหนักเสี ยแล้ว
โรคหัวใจมาเป็ นอันดับหก ปั จจุบนั คนที่มีความรู ้พากันตื่นตัวเรื่ อง
การั บ ประทานอาหารที่ มี ไ ขมันมาก “หัวใจดี มี สุ ข ” เป็ นค าขวัญใหม่
สาเหตุ ส าคัญที่ ท าให้เป็ นโรคหัวใจคื อ ความตึ งเครี ย ดของอารมณ์ การ
ทางานมากโดยขาดการพักผ่อน การสู บบุหรี่ มากวันละหลายๆ ซอง และ
การไม่รู้จกั ประมาณตน
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โรคมะเร็ งเป็ นสาเหตุ การตายอันดับเจ็ด ถ้าได้รับการรั กษาเร็ วก็
อาจยืดชีวติ ให้ยนื ยาวได้อย่างน้อยประมาณ 5 ปี การรักษามะเร็ งในปั จจุบนั
ก้าวหน้ามาก มีท้ งั วิธีการใช้ศลั ยกรรม รังสี บาบัด และเคมีบาบัด
มาลาเรี ยยังไม่หมดไปจากประเทศ ทั้งๆ ที่เรามีการปราบมาลาเรี ย
ซึ่ งทามาหลายปี แล้ว ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะประเทศไทยมี พ้ืนที่ เป็ นป่ ามาก
และประเทศเพื่ อ นบ้า นไม่ ไ ด้ป ราบมาลาเรี ย พร้ อ มกับ ยุ ง ก้น ปล่ อ งจึ ง
สามารถมีชีวติ อยูไ่ ด้ และยุงสามารถสร้างความต้านทานต่อ ดี.ดี.ที. ได้ดว้ ย
อีก ประการหนึ่ งปรากฏว่าเชื้ อไข้มาลาเรี ยปั จจุ บ นั มี อาการดื้ อยาที่ รัก ษา
ผูป้ ่ วยที่เป็ นโรคมาลาเรี ยรุ นแรงจึงเสี ยชีวติ มาก
โรคของการตั้งครรภ์และหลังคลอดอาจลดลง ถ้าผูท้ ี่จะแต่งงานได้
รู ้ สุ ข ภาพของตนเอง ว่า มี โรคที่ เป็ นอุ ป สรรคต่ อการตั้ง ครรภ์หรื อไม่ อีก
ประการหนึ่งถ้ามีการอบรมผูท้ ี่ ทาคลอดให้มีความรู ้ทางสู ติกรรมดีข้ ึน เช่น
หมอตาแยตามชนบท ก็ อาจจะลดอัตราการตายลงได้ การรู ้ จกั วางแผน
ครอบครัวและคุมกาเนิ ดโดยวิธีที่เหมาะสมก็จะช่ วยแก้ปัญหาผูม้ ีบุตรมาก
ยากจนและสุ ขภาพไม่สมบรู ณ์ให้มีอายุยืนขึ้นได้ นอกจากนี้ ควรปรับปรุ ง
โรงพยาบาลและสถานีอนามัยให้มีอุปกรณ์การแพทย์ครบและทันสมัย เพื่อ
แพทย์จะได้ช่วยชี วิตสตรี ที่มีอุปสรรค์ในการคลอดบุตร การทาแท้งโดยผู ้
ที่ ไ ม่ ใ ช่ แ พทย์ท าให้ มี อ ัต ราการตายสู ง โรคสุ ด ท้า ยเป็ นโรคของระบบ
ไหลเวียนโลหิ ตของสมองและระบบประสาทส่ วนกลางมี 6.1 ต่อแสน
ของประชากรนั้น เป็ นเรื่ องของเส้นโลหิ ตตีบแข็ง ทาให้มีการอุดตัน และ
การแตกของเส้นโลหิ ตในสมองเป็ นเหตุให้ถึงแก่กรรมและเป็ นอัมพาต ซึ่ ง
เป็ นผลจากความดันโลหิตสู ง
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จากสถิ ติน้ ี จะเห็ นว่าคนไทยในประเทศไทยถึ งแก่ กรรมด้วยโรค
ชราภาพน้อยมาก ผูเ้ ขี ยนจึงใคร่ จะให้ผูอ้ ่านได้รับประโยชน์จากการอ่าน
หนังสื อเล่มนี้ และนาไปปฏิบตั ิให้มีอายุยนื จนถึงวัยชรา

พ.ต.อ. นายแพทย์ กรณ์ กจิ มุทริ างกูร
719/3 ถนนบรรทัดทอง ระหว่างจุฬา ซอย 8
และซอย 10 กทม. 10330 โทร. 02-214-3631
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บทนา
คนเราที่ เกิ ดมาในโลกนี้ ส่วนมากก็อยากมี อายุยืน แต่มีเป็ นส่ วน
น้อยที่จะสมหวังทั้งๆ ที่การแพทย์ปัจจุบนั ก็เจริ ญขึ้ น เป็ นที่ทราบกันดี ว่า
ประเทศที่การแพทย์เจริ ญและประชาชนอยูด่ ีกินดี อายุเฉลี่ยของประชากร
ก็มากขึ้น ตรงกันข้ามกับประเทศด้อยพัฒนาประชาชนมีความเป็ นอยูอ่ ย่าง
แร้นแค้นอายุเฉลี่ยของประชากรย่อมจะน้อยกว่า อย่างไรก็ตาม การมี
อายุยนื ขึ้นอยูก่ บั ปั จจัยอีกหลายประการดังกล่าวต่อไป
ถ้า การเปรี ย บชี วิ ตมนุ ษ ย์ก ับ ต้น ไม้ก็ มี ส่ ว นคล้า ยคลึ ง กันต้น ไม้
บางอย่ า ง เช่ น ต้น สั ก ต้น โพธิ์ ต้น ไทร เป็ นพัน ธุ์ ไ ม้ยื น ต้น ซึ่ งอายุ ยื น
ยาวนานกว่า ไม้อื่น มนุ ษ ย์เราก็ เ ช่ นเดี ย วกัน คนที่ มี บ รรพบุ รุ ษ อายุยืน ก็
มักจะมีอายุยนื ตาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าบรรพบุรุษของบิดามารดาทั้งสอง
ฝ่ ายมี อายุยืนลู กหลานท่านก็ควรมี อายุยืนตาม เว้นเสี ยแต่จะมีสาเหตุบาง
ประการที่ทาให้ถึงแก่กรรมก่อน เช่น อุบตั ิเหตุต่างๆ เป็ นต้น
การปลู ก ต้ น ไม้ น อกจากจะเลื อ กพัน ธุ์ ดี แ ล้ ว ยัง ต้ อ งขึ้ นกั บ
สิ่ งแวดล้อม เช่ น ดิ นที่ปลูกต้องเป็ นดิ นดี มีที่กาบังลม ได้แสงแดดพอควร
ได้รั บ น้ า และปุ๋ ยตามความต้อ งการของพื ช และปราศจากศัตรู พื ช คอย
ทาลาย ต้นไม้ก็เจริ ญดีให้ดอกผลงามและเป็ นที่พอใจของผูป้ ลูก ชี วิตมนุ ษย์
ก็เช่ นเดี ยวกัน นอกจะเกี่ ยวข้องกับกรรมพันธุ์แล้วสิ่ งที่จะลิ ขิตชี วิตให้ส้ ัน
หรื อยาวย่อมเกี่ยวกับสิ่ งแวดล้อมด้วย เช่น บิดามารดา ผูป้ กครอง ครู แพทย์
พยาบาล เพื่อน และสังคมที่อยู่อาศัยว่ามีความปลอดภัยต่อชี วิตพอสมควร
หรื อไม่
ผูเ้ ขี ยนเคยเห็ นการปฏิ บตั ิ ตนของผูท้ ี่ มีอายุยืนหลายท่าน เช่ น ย่า
ของภรรยาผูเ้ ขี ย นมี อายุยืนถึ ง 98 ปี จึ ง ถึ ง แก่ ก รรมเพราะความชราภาพ
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ผู้เ ขี ย นจึ ง มี เ จตนารมณ์ ที่ จ ะน าความรู้ ท างการแพทย์ข องผู้เ ขี ย นและ
ประสบการณ์ ที่ ไ ด้เ ห็ น การปฏิ บ ัติ ต นของผู้มี อ ายุ ยื น มาเขี ย นเพื่ อ เป็ น
แนวทางแนะนาให้ผูท้ ี่ มีโอกาสอ่านบทความนี้ จะได้นาไปพิจารณาและ
ปฏิบตั ิตาม ถ้าบทความนี้เป็ นประโยชน์ต่อผูอ้ ่าน ผูเ้ ขียนก็จะมีความยินดี
ยิ่ง และไม่ สงวนลิ ขสิ ทธิ์ แต่ป ระการใดถ้าจะมี ผูน้ าไปคัดลอกหรื อพิม พ์
เผยแพร่ เพื่อเป็ นสาธารณประโยชน์
คติของผูอ้ ยากจะมีอายุยนื นั้นมี 3 ประการ คือ
1. ป้ องกันไว้ดีกว่าแก้
2. ยังไม่สายเกินไปที่จะแก้ไข
3. รู้รักษาตัวรอดเป็ นยอดดี
การป้ องกันไว้ดีกว่าแก้น้ นั คติ ขอ้ นี้ คงทราบกันดี ว่าอุ บตั ิ เหตุเป็ น
สาเหตุใหญ่ของการตายของคนในวัยทางาน ทั้งๆ ที่อุบตั ิเหตุ ก็เป็ นของที่
ป้ องกันได้โดยความไม่ประมาท โรคที่อาจจะคร่ าชี วิตของเด็กและผูใ้ หญ่
หลายโรคถ้าได้รับการฉี ดวัคซี นป้ องกันไว้ก่อนจะทาให้ไม่ถึงแก่ชีวิต เช่ น
โรคบาดทะยัก คอตีบ ไอกรน ไข้สันหลังอักเสบ วัณโรค อหิ วาตกโรค ไข้
รากสาด เด็กทารกอายุ 10 เดื อน ควรได้รับ การฉี ดวัคซี นป้ องกันโรคหัด
คางทูมและหัดเยอรมัน
คติ ที่ ว่า ยัง ไม่ ส ายเกิ น ไปที่ จ ะแก้ไ ขนั้น มุ่ ง ส าหรั บ ให้ ผูท้ ี่ มี โ รค
ประจาตัวได้มีชีวิตอยูอ่ ย่างเป็ นสุ ขและมีอายุยืนนานมากขึ้น ผูป้ ่ วยบางคน
พอรู ้ ตวั ว่าป่ วยก็หมดกาลังใจที่ จะรั กษาหรื อปล่ อยตัวไม่รักษา มี ผูป้ ่ วยที่
เป็ นโรคกามโรคจานวนมากไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้อง เช่น ผูป้ ่ วยที่เป็ น
แผลซิ ฟิ ลิ ส ที่ อ วัย วะสื บพัน ธุ์ แ ล้ ว ไม่ ใ ห้ แ พทย์รั ก ษา ทิ้ ง ไว้ซ้ื อยามา
รับประทานเองต่อไปโรคจะเข้าระยะสองและสาม ทาให้เป็ นอันตรายกับ
หัวใจและประสาทผูป้ ่ วยเป็ นโรคเบาหวานถ้าได้รับการรักษาแต่แรกและ
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ได้รับการรั กษาติ ดต่อไปเรื่ อยๆ ก็อาจจะมีชีวิตเป็ นสุ ขไปได้อีกนาน เช่ น
บิ ดาของผูเ้ ขี ยนป่ วยเป็ นโรคเบาหวานตั้งแต่วยั กลางคนและมี ชีวิตอยู่ไ ด้
จนถึงอายุ 80 ปี ซึ่ งนับว่าอายุยืนมากสาหรับคนที่ป่วยเป็ นโรคนี้ เพราะโดย
ปกติแล้วคนที่ป่วยเป็ นโรคเบาหวานจะมีอายุไม่ยืน ดังนั้น ผูท้ ี่มีร่างกายไม่
สมบรู ณ์ควรรี บแก้ไขเสี ยโดยปรึ กษาแพทย์และตรวจร่ างกายเป็ นประจา
เพื่อปฏิบตั ิตนให้ถูกต้อง
สุ นทรภู่กล่าวว่า “รู ้อะไรไม่สู้รู้วิชา รู ้รักษาตัวรอดเป็ นยอดดี” คน
ที่อยากมีอายุยนื ควรยึดถือเป็ นคติเตือนใจ แต่ไม่ใช่สอนให้เป็ นคนขลาดจะ
ยกตัวอย่าง เช่ น ถู กโจรจี้ เอาทรั พย์ ถ้าหากกาลังเราน้อยไม่สามารถที่ จะ
ชนะโจรได้ ควรจะยอมสละทรัพย์เพื่อถนอมร่ างกายไว้ให้ปลอดภัยเป็ นต้น
นอกจากนี้ การมีสติดีจะช่วยให้รอดพ้นจากอันตรายซึ่ งเป็ นหลักสาคัญใน
การทาให้มีอายุยนื
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วัยเด็ก
วัยของชีวติ แบ่งได้ 3 วัย คือ วัยเด็ก วัยทางาน และวัยชราผูท้ ี่มีอายุ
ยืนมักจะใช้ชีวิตผ่านมาได้ท้ งั 3 วัย และใช้ชีวิตวัยชรา ด้วยความสุ ขและ
สงบ ชี วิตวัยเด็กจะดีหรื อไม่ข้ ึนอยูก่ บั บิดามารดา เด็กที่โชคดีมีบิดามารดา
รักและเข้าใจในการเลี้ยงดูอบรม ให้การป้ องกันโรคตามอายุ และสอนให้
เด็กเข้าใจในการดารงชีวติ อย่างสุ ขสบายตามฐานะ
ชีวติ เริ่ มต้นเมื่อไข่ของแม่และเชื้อเพศของพ่อผสมกัน การปฏิสนธิ
นี้ ถา้ บิดามารดาสุ ขภาพดี ตั้งใจมีบุตรอาจได้บุตรที่มีสุขภาพดี และอาจให้
เป็ นหญิงหรื อชายก็ได้ ถ้าปรารถนาและปฏิบตั ิตามคาแนะนาของแพทย์ ไข่
ที่ ผ สมแล้วนี้ จ ะเดิ นทางจากปี กมดลู ก มาฝั ง ตัวอยู่ที่ ม ดลู ก ใช้เวลา 3 วัน
มดลู กที่ ไม่ดีหรื อถ้าไข่มาฝั งตัวอยู่ต่ าไปใกล้ปากทางมดลู กอาจจะทาให้
แท้ง หรื อคลอดก่ อ นก าหนดได้ ปกติ ท ารกอยู่ ใ นครรภ์ น าน 280 วัน
ระหว่างที่มารดามีครรภ์อ่อนๆ นี้ ไม่ควรรับประทานยาโดยไม่จาเป็ น หรื อ
ถูกแสงรังสี เอ็กซเรย์เพราะอาจทาให้เด็กเกิดการพิการ เช่ น ไม่มีแขน ไม่มี
ขา หรื อถ้ามารดาป่ วยเป็ นโรคบางอย่าง เช่ น หัดเยอรมันระหว่างตั้งครรภ์
ระยะ 3 เดือนแรกอาจทาให้ทารกที่อยูใ่ นครรภ์มีความพิการ เช่น ตาเป็ นต้อ
กระจก หัวใจรั่วมาแต่กาเนิ ดเป็ นต้น มารดาที่ป่วยเป็ นโรคเบาหวานทารก
จะโตมากหรื อตายในครรภ์ได้ สตรี ที่มีบุตรน้ าหนักมากขึ้นทุกๆ ครรภ์เป็ น
เครื่ องบ่งชี้ ว่าต่อไปอาจเป็ นโรคเบาหวาน สตรี บางคนที่มีหมู่เลือดต่างกับ
สามี เช่น หมู่เลือดอาร์ เอชลบ ส่ วนสามีอาร์ เอชบวก การมีครรภ์ก็อาจทาให้
อายุข องเธอสั้ นเข้า เพราะมี ป ฏิ กิ ริย าระหว่า งเลื อดของมารดาและทารก
ครรภ์แรกอาจมีชีวติ อยูไ่ ด้ถา้ ได้รับการถ่ายโลหิ ตหลังคลอด แต่ครรภ์หลังๆ
ทารกจะเสี ยชีวติ ตั้งแต่อยูใ่ นครรภ์ และอาจเป็ นสาเหตุให้มารดาถึงแก่กรรม
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ได้ดว้ ย ดังนั้น การที่กล่าวกันว่า “ความรักไม่มีพรมแดน” เห็ นจะไม่จริ ง
เสี ยแล้ว การแต่งงานอาจทาให้สตรี บางคนถึ งแก่กรรมก่อนที่ จะถึงวัยอัน
สมควร เช่น สตรี ที่มีหมู่เลือดต่างกับสามี เป็ นโรคหัวใจ โรคไตพิการ โรค
ความดัน โลหิ ตสู ง การมี ค รรภ์ท าให้อายุส้ ั น ผูท้ ี่ แต่ ง งานควรได้รับ การ
ตรวจร่ างกายจากแพทย์ก่อนขอคาแนะนาและการแก้ไขจากแพทย์เพื่อที่จะ
ได้ครองรักและมีชีวติ สมรสเป็ นสุ ขนานๆ
ทารกที่ มี ม ารดาปฏิ บ ตั ิ ใ นระหว่า งตั้ง ครรภ์ดี ได้ฝ ากครรภ์และ
คลอดโดยแพทย์ หรื อพยาบาลผดุ งครรภ์แล้วโอกาสที่จะเสี ยชี วิตก็มีน้อย
สมัยก่อนมีการคลอดโดยหมอตาแย การตัดสายสะดื อทารกไม่สะอาดทา
ให้ทารกตายด้วยโรคบาดทะยักหลังคลอดใหม่ๆมี มาก ทารกที่ มีร่างกาย
พิการมาแต่กาเนิ ด เช่น ลาไส้ตีบ ทวารไม่เปิ ด กระเพาะอาหารตัน กระบัง
ลมรั่ ว ฯลฯ อาจจะมี ชีวิตรอดถ้า ได้รับการตรวจร่ างกายจากแพทย์ต้ งั แต่
คลอดใหม่ๆ และได้รับการช่ วยเหลื อแก้ไขโดยวิธีศลั ยกรรม ทารกที่อายุ
เกิ น 2 สั ป ดาห์ โดยไม่ มี โรคมัก จะเติ บ โตสมบรู ณ์ถ้า ได้รับ การเลี้ ย งดู ที่
ถู ก ต้อ ง ทารกที่ ไ ด้รั บ อุ บ ัติ เ หตุ จ ากการคลอด เช่ น ศี ร ษะได้ รั บ การ
กระทบกระเทือนโลหิ ตออกในเหยื่อหุ ้มสมอง หรื อสมองขาดออกซิ เจน
เพราะคลอดช้าเกินไป ถ้าไม่ได้รับการรักษาดีอาจจะเสี ยชี วิต หรื อถ้ารอดก็
อาจทุพพลภาพเป็ นเด็กปั ญญาอ่อน ทารกหลังคลอดบางรายอาจตาเหลื อง
เป็ นดีซ่านเล็กน้อย รายที่มีอาการมาก เช่นไม่รับประทานนมหรื อตัวเหลือง
มาก อาจเสี ยชีวติ จากโรคตับอักเสบหรื อท่อน้ าดีตีบตันมาแต่กาเนิด
ภายหลังคลอดใหม่ๆ นมมารดามีนอ้ ยและเป็ นน้ านมสี เหลืองๆ นี้
ดีสาหรับทารกเพราะมีภูมิคุม้ กันโรค แต่มารดาบางคนไม่เข้าใจไม่กล้าให้
ลูกรั บประทาน กลับไปใช้นมวัวเลี้ ยงลูกแทน ทารกที่โชคดี จะได้รับการ
เลี้ยงด้วยนมมารดา ทาให้เติบโตสมบรู ณ์ดีกว่าทารกที่เลี้ยงด้วยนมวัวหรื อ
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นมผงโรคท้องร่ วงก็เป็ นสาเหตุ การตายของทารก ถ้าทารกได้รับนมหรื อ
อาหารไม่ถูกต้อง เช่ น นมไม่ย่อย นมผสมไม่ถูกส่ วนหรื อสกปรกมี เชื้ อ
โรค เป็ นต้น
มารดาที่ ฉลาดควรเลี้ ยงลู กด้วยนมมารดานอกจากจะ
ป้ องกันโรคท้องร่ วงแล้ว ยังเป็ นการประหยัดไม่ตอ้ งเสี ยเงินซื้ อนมผงและ
นมอื่น ๆ นมมารดามีประโยชน์แก่ทารกจนถึงอายุ 8 เดือน จึงจะเสื่ อม
คุณภาพทารกที่ได้รับการเลี้ยงดูไม่ถูกต้อง นอกกจากจะไม่เติมโตสมอายุ
แล้ว ยังมีอายุส้ ันอี กด้วย คนชนบทมักเลี้ ยงดูทารกไม่ถูกวิธีใช้ขา้ วเหนี ยว
ป้ อนด้ ง แต่ ย ัง เล็ ก ๆ จนเกื อ บเป็ นประเพณี เป็ นเหตุ ใ ห้ ท ารกเป็ น
โรคขาดอาหารโปรตีน สมองไม่เติบโตเท่าที่ควร ทารกควรได้รับอาหาร
โปรตี น จากนมมารดาและนมผงนมวัว จนถึ ง อายุ 2 ปี จากการค้น พบ
ปรากฏว่าทารกที่ได้รับการเลี้ยงดูดว้ ยข้าวเหนี ยวยังเป็ นโรคนิ่ วอีกด้วย นม
ข้นและหางนมไม่ควรใช้เลี้ยงทารก
ประเทศที่การแพทย์เจริ ญ นอกจากอายุเฉลี่ยของประชากรจะสู ง
กว่าประชากรของประเทศที่ดอ้ ยพัฒนาแล้ว อัตราตายของทารกแรกคลอด
ก็จะต่ าด้วย อัตราตายของทารกในประเทศยังค่อนข้างสู งอยู่ บิ ดามารดา
ควรให้ท ารกป้ องกันโรคต่อไปนี้ คื อ ฉี ดวัคซี น บี . ซี . จี . ป้ องกันวัณโรค
วัคซี นป้ องกันโรคคอตีบ ไอกรน บาดทะยัก โรคโปลิ โอมัยอี ไลตี ส และ
วัคซี นป้ องกันโรคหัด คางทูมและหัดเยอรมัน ตามค าแนะนาของแพทย์
จนถึงอายุ 5 ขวบ เมื่ออยูใ่ นโรงเรี ยนควรได้รับการตรวจสุ ขภาพฟั นและฉี ด
ยาป้ องกันอหิ วาตกโรค ไข้รากสาด เมื่อมีการระบาดของโรค เวลาเด็กป่ วย
ควรรี บนาไปให้แพทย์รักษา เด็กหลายรายเสี ยชี วิตจากโรคไข้เลื อดออก
โรคเยื่อหุ ้มสมองอักเสบ ปอดบวมและโรคลาไส้ บิดท้องร่ วง เพราะบิ ดา
มารดา ผูป้ กครองไม่ได้ให้การรักษาที่ถูกต้องบางรายก็มีอายุส้ ันเนื่ องจาก
บิดามารดาผูป้ กครองซื้ อยามารักษาลูกเองโดยไม่ให้แพทย์ตรวจรักษา ยา
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ปฏิชีวนะที่โฆษณาขายมีพวกมัยซิ นต่างๆ รวมทั้งครอแลมเฟนิ กอลนั้นเป็ น
พิษถ้ารับประทานนานๆ หรื อรับประทานบ่อยๆ ทาให้เป็ นโรคโลหิ ตจาง
ไม่เติบโตและถึ งแก่กรรมได้ถ้าให้ยามากเกิ นไป ยาแก้ไข้แก้ปวดเป็ นพิษ
สาหรับเด็กไม่ควรซื้ อมารักษาเองถ้าอยากให้ลูกหลานมีอายุยืน ควรงดเว้น
การซื้ อยาให้เด็กรับประทานก่อนที่จะปรึ กษาแพทย์
อุบตั ิเหตุ ในบ้าน อุบตั ิเหตุที่โรงเรี ยน รวมทั้งอุบตั ิเหตุในท้อง
ถนนอาจเป็ นสาเหตุที่ทาให้เด็กถึงแก่กรรมได้ จึงควรสอนให้เด็กรู ้ จกั การ
ป้ องกันอุ บตั ิ เหตุ
อุ บตั ิ เหตุ ในบ้านที่ อาจทาให้ถึงแก่ ความตายทันที
ได้แก่ ของติดในคออุดหลอดลม ที่พบมากมีเม็ดลูกเงาะ เหรี ยญต่างๆ และ
ลูกแก้วตาสัตว์ของเด็กเล่น เป็ นต้น การแก้ไขของติดคอ ให้จบั เด็กห้อยหัว
ลงอย่างล้วงคอ อุบตั ิเหตุจากไฟไหม้ น้ าร้อนลวก รับประทานอาหารยาพิษ
ยาปราบศัต รู พื ช ยาเบื่ อ หนู และการเล่ น ของมี ค ม เช่ น มี ด ปื น ดัง นั้น
พ่อบ้านแม่บา้ นที่ไม่ประมาท ควรเก็บของที่เป็ นอันตรายสาหรับเด็กไว้ที่
ปลอดภัย อุ บตั ิ เหตุ ที่โรงเรี ยนที่ พบอยู่เสมอ ได้แก่ ตกจากที่ สู ง เล่ นกี ฬ า
แขนหักขาหัก ศีรษะกระทบของแข็งเป็ นเหตุให้กะโหลกศีรษะแตกตายได้
ควรสอนให้เด็กรู ้จกั วิธีว่ายน้ าเพื่อป้ องกันการจมน้ า อุบตั ิเหตุในท้องถนน
ป้ องกันได้โดยสอนเด็กให้รู้จกั กฎจราจรง่ายๆ เป็ นต้นว่า เดินทางขวาของ
ถนน ไม่เล่นกลางถนน ข้ามถนนที่มีทางม้าลายหรื อใช้สะพานลอยในการ
ข้ามถนน และข้ามถนนเมื่อไฟแดงขึ้นเมื่อรถหยุดแล้วจึงค่อยเดินข้ามถนน
เวลาจะข้ามถนนต้องมองรถทางด้านขวาก่ อนแล้วมองทางซ้ายแล้วมอง
ทางขวาอีกครั้งเมื่อไม่มีรถแล่นมาจึงจะข้ามถนน การข้ามถนนควรรี บข้าม
อย่าเดินอ้อยอิ่งและไม่วิ่งข้ามถนนเมื่อจะขึ้นรถให้กา้ วเท้าขวาขึ้น เวลานัง่
ในรถควรพยายามนัง่ กลางๆ รถไม่ยื่นแขนออกนอกรถ รถโดยสารที่แน่ น
เกินไป ไม่ควรเบียดขึ้นและลง ไม่ยนื เกาะบันไดรถ
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เด็กจะเติ บโตสมอายุได้ถ้าได้รับการเลี้ ยงดูถูกต้อง ได้รับอาหาร
สมบรู ณ์ท้ งั อาหารประเภท เนื้ อ นม ไข่ ผัก ผลไม้ เด็กนักเรี ยนบางคนอด
อาหารกลางวันเพราะขาดเงินซื้ ออาหาร ทาให้การเรี ยนไม่ดีและเป็ นลมใน
ห้องเรี ยนได้ เด็กนักเรี ยนควรได้ออกกาลังกายกลางแจ้งทุกๆ วัน กีฬาที่เด็ก
เล่นควรเป็ นกี ฬาที่เล่นได้โดยไม่เจ็บตัวและไม่อุปัทวอันตราย เด็กที่ จะมี
อายุยืนต้องเติบโตสมอายุ และมีสุขภาพดีท้ งั ร่ างกายและจิตใจ บิดามารดา
ผูป้ กครองที่ฉลาดนอกจากจะเลี้ ยงดู เด็กให้มีร่างกายแข็งแรงสมบรู ณ์ ให้
เด็กได้รับการป้ องกันโรคและสอนวิธีการป้ องกันอุบตั ิเหตุแล้วควรป้ องกัน
อุ บ ัติ เ หตุ แ ล้ ว ควรอบรมเด็ ก ให้ ป ฏิ บ ัติ ต นตามหั ว ข้อ ต่ อ ไปนี้ เพื่ อ เป็ น
ประโยชน์ในการเรี ยน การดารงชีวติ และปฏิบตั ิตนให้มีอายุยนื
1. สอนให้ เด็กแสวงหาวิชาทีถ่ ูกต้ อง
วิชาที่ ดีจะมี ป ระโยชน์ในการดารงชี วิตต่อไป การเรี ยนวิชาควร
เป็ นไปตามอายุ ความฉลาดและความสามารถของเด็ก วิชาที่ไม่ดีอาจเป็ น
อันตรายต่อชี วิตก็ไม่ควรไปเรี ยน ส่ วนวิชาที่ ดีจะทาให้เด็กมี ชีวิตเป็ นสุ ข
และยืนนาน
2. สอนให้ เด็กมีเจตนาดี
คนที่มีเจตนาดีต่อเพื่อนฝูงและคนอื่นๆ ย่อมมีมิตรสหายคนรักมาก
ไม่มีศตั รู ชีวติ ก็ยอ่ มจะยืนยาว
3. สอนให้ เด็กพูดในทางทีถ่ ูก
เด็กควรจะพูดความจริ ง ไม่พดู เท็จ ไม่พดู หยาบคาย ไม่พดู ส่ อเสี ยด
ไม่พดู เหลวไหล การพูดดียอ่ มเป็ นศรี แก่ตวั เด็กเอง คนที่ปากไม่ดีอาจจะทา
ให้อายุส้ นั ดังสุ ภาษิตไทยที่วา่ “ปลาหมอตายเพราะปาก”
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4. สอนให้ เด็กประพฤติตนในทางทีถ่ ูก
เด็กที่ประพฤติดีทาแต่สิ่งที่ถูกที่ควรจะเจริ ญก้าวหน้า เป็ นที่รักของ
ครู และผูใ้ หญ่ ตรงข้ามกับเด็กเกเรประพฤติตนเป็ นอันธพาล เช่น ยกพวกตี
กันหัวแตกเลือดตกในสมองตาย หรื อสู บยาเสพติด เป็ นเหตุให้ถึงแก่กรรม
ก่อนอายุขยั
5. สอนให้ เด็กหาเลีย้ งชี พในทางทีถ่ ูก
การได้เงินมาโดยทางสุ จริ ตและรู้จกั ออมทรัพย์ไว้ ทาให้มีเงินใช้
พอสมควรกับอัตภาพ เป็ นทางหนึ่ งที่ ทาให้อายุยืน ตรงข้ามกับผูท้ ี่ หากิ น
ในทางทุจริ ต เช่น เป็ นโจร ซึ่ งเป็ นอาชีพที่เสี่ ยงอันตรายต่อชีวติ
6. สอนให้ เด็กมีความมานะพยายามในทางทีถ่ ูก
ความเพี ย รมี ที่ ไ หนความส าเร็ จ ย่อ มมี ที่ นั่น เด็ ก ที่ มี ค วามเพี ย ร
ย่อมจะประสบความสาเร็ จในการเรี ยน การเล่น การดาเนิ นชี วิตที่ถูกต้อง
เติ บ โตเป็ นผูใ้ หญ่ ที่ มี อายุยืน ตรงข้า มกับ คนที่ ไ ม่มี ค วามเพีย รยอมแพ้
ชะตาชีวติ บางคนถึงกับทาลายตนโดยการกระทาอัตวินิบาตกรรม
7. สอนให้ เด็กคิดในทางทีถ่ ูก
เด็กที่คิดดี มีความคิดริ เริ่ ม มีหลักในการเรี ยน การท่องจาการอ่าน
และการทบทวนความรู ้ ความคิดที่ถูกทางย่อมนาความสมบรู ณ์ทางสภาพ
จิตมาให้ ตรงข้ามกับผูท้ ี่มีความคิดไม่ถูกทานองคลองธรรมอาจถูกชักจูง
ในทางที่ผดิ ได้ง่าย ความคิดที่ไม่ถูกทานองคลองธรรมนอกจากจะบัน่ ทอน
สุ ขภาพจิตแล้ว ยังเป็ นภัยต่อสังคมอีกด้วย
8. สอนเด็กให้ มีสมาธิ
คนที่จะมี อายุยืนต้องมีสมาธิ เสมอไม่ว่าจะนัง่ นอน เดิ น หรื อทา
อะไรก็ตาม การมีสมาธิ จะทาให้เข้าใจบทเรี ยนง่ายและมีสติรอบคอบ ความ
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ประมาทเป็ นทางแห่ ง ความตาย คนที่ มี ศี ล และสมาธิ ย่อมมี ปั ญญาที่ จ ะ
ดารงชีวติ ให้รอดพ้นอันตรายต่างๆ และมีชีวติ เป็ นสุ ขนานเท่าที่จะนานได้
การพัก ผ่ อ นนอนหลับ เป็ นวิ ธี ห นึ่ ง ที่ จ ะท าให้ มี อ ายุ ยื น คนที่
พักผ่อนน้อย หรื อนอนไม่หลับร่ างกายจะระโหยโรยแรง ไม่เจริ ญเติบโต
เด็กๆ ควรได้นอนพอเพียงแก่ความต้องการของแต่ละวัย การนอนควรนอน
ในที่ มี อ ากาศบริ สุ ท ธิ์ ถ่ า ยเทได้ บางคนนอนในห้ อ งปรั บ อากาศ แต่ ใ ช้
เครื่ องปรับอากาศไม่ถูกวิธี เพียงแต่ความเย็นอย่างเดียว ไม่มีอากาศบริ สุทธิ์
เข้ามาหมุนเวียนเป็ นเหตุให้ไม่สบายได้
เด็กๆ จะเจริ ญเติบโตและมีอายุยืนหรื อไม่น้ นั ขึ้นอยูก่ บั ความปกติ
ของร่ างกาย ฐานะทางเศรษฐกิจของผูป้ กครอง รวมทั้งความรักความเอาใจ
ใส่ ดูแลของผูป้ กครองอีกด้วย ฉะนั้นเราจะเห็นว่าบิดามารดาผูป้ กครองเป็ น
ผูม้ ี ส่วนสาคัญในการลิ ขิตชะตาชี วิตของลู ก หรื อเด็กในปกครองเป็ นอัน
มาก การลงโทษเด็กโดยการเฆี่ยนตีน้ นั ไม่ควรทา เพราะจะเป็ นการทาร้าย
จิตใจเด็ก เด็กอาจจะเข้าใจว่าตนเองได้รับความทารุ ณและไม่ได้รับความรัก
และอาจเป็ นสาเหตุให้เด็กถึ งแก่ความตายได้ ถ้าหากตีพลาดไปถูกอวัยวะ
สาคัญเข้า หรื อโชคร้ ายเกิ ดมีการแข็งตัวของโลหิ ตเนื่ องจากกล้ามเนื้ อถู ก
เฆี่ยนตีมีการชอกช้ ามาก โลหิ ตที่แข็งตัวนี้ อาจไหลไปตามเส้นโลหิ ตและ
ไปอุดตันในอวัยวะสาคัญ เช่น หัวใจ สมอง ปอด เป็ นสาเหตุที่ทาให้ถึงแก่
ความตายได้เช่นกัน
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วัยทางาน
วัยเด็ กเปลี่ ยนเป็ นวัยผูใ้ หญ่เป็ นไปตามอายุ
อาหารที่ ได้รับ
สิ่ งแวดล้อมและสังคม โดยทัว่ ไปเด็กผูห้ ญิงจะเปลี่ ยนวัยเมื่อย่างเข้า 12 ปี
โดยจะเริ่ มมีประจาเดื อน และร่ างกายจะจะเติบใหญ่อวบท้วมขึ้นกว่าเดิ ม
มาก ส่ ว นเด็ ก ผูช้ ายจะเปลี่ ย นวัย ช้า กว่า เด็ ก ผูห้ ญิ ง ประมาณ 2-3 ปี การ
เปลี่ ยนวัยของเด็กชายเมื่อย่างเข้าระยะแตกเนื้ อหนุ่ม จะสู งขึ้นกว่าเดิมมาก
และเสี ยงจะเปลี่ยนไป แปลกแต่จริ งคือ เด็กหญิงและเด็กชายที่มีการเติบโต
ของอวัยวะเพศเร็ ว มักจะไม่ค่อยสู งเหมือนเด็กที่เป็ นหนุ่ มเป็ นสาวช้ากว่า
ความสู งไม่เกี่ ยวกับการมี อายุยืน เว้นเสี ยแต่ผูท้ ี่ เป็ นโรคกระดู ก เช่ น คน
แคระต่าเตี้ยมากซึ่ งมักจะมีอายุส้ นั รู ปร่ างของคนเรากับความสู งควรมีส่วน
สัมพันธ์กนั คนอ้วนมักจะมีอายุส้ ันเพราะหัวใจต้องทางานมากกว่าคนที่มี
รู ปร่ างน้ าหนักปกติ คนที่ผอมเกินไปมักจะมีโรคประจาตัว ทาให้อายุไม่
ยืน
น้ าหนักและส่ วนสู งควรจะเป็ นรู ปร่ างที่ได้ขนาดสมควร เด็กที่อยู่
ในวัย 15-16-17 ปี น้ าหนักและความสู งไม่แน่นอน อาจแตกต่างกันมากคน
ที่มีอายุยืนควรเป็ นคนที่มีสุขภาพดี ท้ งั ร่ างกายและจิตใจ มีอารมณ์ดี เวลา
ปกติไม่ค่อยเจ็บป่ วยและเวลาป่ วยก็หายเร็ ว สามารถทางานได้มากกว่าและ
นานกว่า ไม่ค่อยเหนื่ อยเหมือนบางคนที่ทางานเดี ยวกัน คนที่ มีสุขภาพดี
ชีพจรเต้นประมาณ 60-80 ครั้งต่อนาที หายใจประมาณ 18-20 ครั้งต่อนาที
ความดันโลหิ ตน้อยกว่า140/90 ม.ม. ปรอท มีเม็ดโลหิ ตขาวประมาณ
6,000-10,000 เม็ดต่อโลหิ ต 1 ลบ.มม. มีฮีโมโกลบินประมาณ 12-13กรัม
ต่อโลหิต 100 ลบ.มม. หรื อ 36-39 เปอร์เซ็นต์
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ผูท้ ี่ จะทดสอบว่าสุ ขภาพปกติ หรื อไม่ มี วิธีตรวจสอบด้วยตัวเอง
ง่ายๆ โดยใช้นิ้วมือจับชี พจรของตนเองที่ขอ้ มืออีกข้าง แล้วนาจับจานวน
เต้น ตุ บ ๆ ว่า มี กี่ ค รั้ งต่ อ นาที ป กติ อ ยู่ระหว่า ง 60-80 ครั้ งต่ อนาที ผูท้ ี่ หัว
ใจเต้นเร็ วกว่านี้มกั มีสุขภาพไม่สมบรู ณ์ อาจมีโรคประจาตัว เช่น โรคหัวใจ
โรคคอหอยพอกเป็ นพิ ษ โรคความดันโลหิ ตสู ง โรคประสาท จากการ
ค้นพบปรากฏว่า ผูท้ ี่ป่วยเป็ นวัณโรคส่ วนมากมีการเต้นของชี พจรเกิ น 90
ครั้งต่อนาที นอกจากวัดชี พจรเวลาปกติแล้ว ควรหัดนับหลังจากออกกาลัง
กายหรื อเล่นกีฬาไปแล้วประมาณ 10 นาที และนับภายหลังพักอีกครั้ง คน
ปกติ จ ะมี ก ารเปลี่ ย นแปลงเล็ ก น้ อ ยเท่ า นั้น คื อ เปลี่ ย นเป็ นเต้น เร็ ว ขึ้ น
เล็กน้อย ภายหลังออกกาลังกาย และจะกลับเป็ นปกติ ภายหลังพักแล้ว 5
นาที ส่ วนคนที่ไม่แข็งแรงหัวใจจะเต้นเร็ วกว่าเดิมมาก และกลับเป็ นปกติ
ช้ากว่าคนแข็งแรง นอกจากนี้ ท่านอาจตรวจสอบความแข็งแรงของท่าน
โดยวิธีง่ายๆ อีกวิธีหนึ่ ง คื อ จับเวลาการเดิ นเร็ วของท่าน กับระยะทางที่
ท่านทาได้ ถ้าทาได้ดีข้ ึนเรื่ อยๆ ก็แสดงว่าแข็งแรงขึ้น ถ้าทาได้ช้าลง และ
ได้รับระยะทางน้อยลงเรื่ อยๆ แสดงว่าท่านเหนื่อยเร็ วขึ้น
ความแข็งแรงและสมรรถภาพของกล้ามเนื้ อจะมีมากตอนวัยรุ่ น
และจะลดลงเมื่ออายุมากขึ้น จนถึงระยะเข้าวัยกลางคน ความเร็ วและกาลัง
จะลดลงมาก คนที่ มี อ ายุ ม ากควรออกก าลัง กายวันละ 10-25 นาที เ ป็ น
ประจาทุกวัน เพื่อให้โลหิ ตหมุนเวียนดี กี ฬาสาหรับผูส้ ู งอายุมี 3 อย่าง คือ
การเดิน การถีบจักรยาน (อยู่กบั ที่หรื อจักรยานธรรมดาก็ได้) และการว่าย
น้ า การวิง่ หรื อกีฬาที่ตอ้ งใช้แรงมาก ไม่เหมาะสาหรับคนสู งอายุ อาจทาให้
หัวใจวาย การดัดตนและการออกกาลังกายแขนโดยดึ งเชื อกที่ยืดหยุ่นได้
ดีกว่าการยกน้ าหนัก เพราะการยกน้ าหนักมากหรื อไม่ถูกวิธีอาจทาให้เป็ น
โรคปวดหลัง
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อวัยวะสาคัญที่ทาให้ถึงแก่ความตายได้ทนั ทีคือหัวใจ สมัยก่อนถ้า
หัวใจหยุดเต้นถือว่าผูน้ ้ นั ถึงแก่ความตาย แต่ปัจจุบนั ยังต้องใคร่ ครวญถึง
อวัยวะอีกอย่างคือ สมองว่าตายหรื อไม่ เพราะหัวใจอาจเปลี่ยนใหม่ได้ คน
ที่ฉลาดอยากมีอายุยืน ควรถนอมหัวใจและสมองไว้มากๆ ซึ่ งรายละเอียด
จะได้กล่าวในตอนต่อไป
อวัย วะที่ มี ส าคัญรองลงไปในการมี อายุ ยืนหรื อสั้ น คื อ ตับ ไต
ปอด เส้ นโลหิ ต หรื อตับ อ่อน ธรรมชาติ ไ ด้สร้ างให้มี สิ่ง ป้ องกันชี วิตไว้
พอสมควรอยู่แล้ว เช่ น ผิวหนังคอยป้ องกันความร้ อนหนาวและเชื้ อโรค
เมื่ อมี เชื้ อโรคเข้าไปในร่ างกายจะมีการต่อต้านเม็ดโลหิ ตขาวทาปฏิ กิริยา
ต่อสู ้กบั เชื้ อโรคเมื่อร่ างกายสู ้ไม่ได้ เม็ดโลหิ ตขาวจะถูกทาลายแตกสลาย
ไปกลายเป็ นหนองและมีไข้ข้ ึนซึ่ งเป็ นสัญญาณเตือนให้ปรึ กษาแพทย์ เพื่อ
รักษาโดยการใช้ยาปฏิ ชีวนะช่ วยต่อต้านเพิ่มขึ้น แพทย์เท่านั้นที่ จะเป็ นผู ้
วินิจฉัยโรค และเลือกยาที่เห็นว่าเหมาะสมในการรักษาโรคให้หายขาดผูท้ ี่
อยากมีอายุยืน ไม่ควรละเลยเมื่อเจ็บป่ วยเล็กน้อย อย่าหายามารับประทาน
รักษาด้วยตัวเอง เพราะอาจจะตายเนื่ องจากแพ้ยาหรื อการใช้ยาผิดขนาด
เป็ นพิษ
โรคไส้ ติ่งอักเสบมักเป็ นกับคนหนุ่ มสาวมากกว่าคนสู งอายุ เป็ น
โรคที่ รักษาง่ ายโดยการผ่าตัด การผ่า ตัดไส้ ติ่ง อัก เสบเป็ นการผ่า ตัดช่ อง
ท้อ งที่ ง่ า ยที่ สุ ด ที่ ศ ัล ยแพทย์ทุ ก คนท าได้ ถ้า หากมี ก ารผ่า ตัด ภายใน 24
ชัว่ โมงนับแต่เริ่ มปวดท้อง แต่จะผ่าลาบากถ้าปล่อยไว้นาน เพราะไส้ติ่งที่
อักเสบอาจแตกมีหนองกระจายไปในช่ องท้อง ทาให้ถึงแก่ กรรมได้ บาง
รายปล่ อ ยให้มี ก ารอัก เสบนาน และบ่ อยๆ ท าให้ ล าไส้ ร อบๆ ไส้ ติ่ง มา
ติ ด กันจะหาไส้ ติ่ ง ยากและแยกตัว ออกยากมาก เพราะฉะนั้น ถ้า ผูใ้ ดมี
อาการปวดท้องข้างขวาบริ เวณใต้สะดื อ หรื อปวดท้องส่ วนล่ างขวาอย่าง
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รุ นแรงมีไข้ต่าๆ อาเจียนมาก หน้าท้องข้างขวาแข็ง ไม่ควรประมาทควรจะ
รี บเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลด่วนภายใน 24 ชัว่ โมง มี คนส่ วนน้อย
มากที่มีไส้ติ่งอยูด่ า้ นซ้ายของช่องท้อง ในรายเช่นนี้ จะปรากฏว่าหัวใจจะมา
อยูใ่ นทรวงอกด้านขวาและตับจะไปอยูใ่ ต้ชายโครงซ้ายผิดปกติดว้ ย
เป็ นที่น่าเสี ยดายที่คนดีๆ มีความรู ้ถึงแก่กรรมก่อนอายุขยั ด้วยโรค
กลัวน้ า ผูเ้ ขียนจึงใคร่ จะเขียนถึงวิธีปฏิบตั ิ และป้ องกันโรคกลัวน้ าหรื อโรค
พิษสุ นัขบ้าไว้ ณ ที่ น้ ี ด้วย เพราะโรคกลัวน้ าหรื อโรคพิษสุ นัขบ้านี้ รักษา
ไม่ได้ ผูป้ ่ วยต้องตายทุกคน ผูเ้ ลี้ ยงสุ นขั ควรนาสุ นขั อายุต้ งั แต่ 6 เดือนไป
ฉี ดวัคซี นป้ องกันโรคพิษสุ นขั บ้า วัคซี นป้ องกันโรคพิษสุ นขั บ้ามี 2 อย่าง ที่
ฉี ดทุก 6 เดือน มักฉี ดกับสุ นัขตัวเล็ก อี กอย่างหนึ่ งนั้นฉี ดแล้วป้ องกันได้
นาน 1 ปี มัก ฉี ด กับ สุ นัข ใหญ่ เพราะฉะนั้น อย่ า ลื ม ถามสั ต วแพทย์ว่ า
เมื่อไหร่ จะต้องนาสุ นขั มาฉี ดซ้ าอีกครั้ง ทุก 6 เดือน หรื อ 1 ปี
ในกรณีทถี่ ูกสุ นัขกัดควรปฏิบัติดังนี้
1. ล้างแผลด้วยน้ าสบู่ เพื่อล้างน้ าลายสุ นขั ออกให้มากที่สุด
2. ทาแผลด้วยยางทิงเจอร์ หรื อแอลกอฮอล์ ยาเหลือง ยาแดงไม่ควร
ใช้ เพราะไม่แรงพอที่จะฆ่าเชื้อโรคได้
3. ในกรณี ที่เป็ นสุ นขั เลี้ ยงสามารถรอดูอาการ 10 วัน ถ้าสุ นัขไม่
ตายก็ไม่เป็ นไร แต่ถา้ สุ นขั ตาย ให้นาสุ นขั ไปตรวจพิสูจน์ สมองและไขสัน
หลังที่สถานเสาวภาหรื อคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หรื อที่ที่รับตรวจพิสูจน์ และรี บพบแพทย์เพื่อรับ
คาปรึ กษาการฉี ดวัคซี นป้ องกันโรคพิษสุ นขั บ้าทันที
4. ในรายที่ สุนัขตายหรื อพิสูจน์แล้วว่าสุ นัขเป็ นบ้า หรื อถู กสุ นัข
กลางถนนไม่มีเจ้าของกัด จะต้องรี บไปขอรับการฉี ดวัคซี นป้ องกันโรคพิษ
สุ นขั บ้าที่สถานเสาวภาสภากาชาดไทย หรื อที่สถานี อนามัยต่างๆ โดยเร็ ว
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ที่สุด เพราะต้องฉี ดยาตามกาหนด ในรายที่ถูกกัดสู ง (ตาแหน่งใกล้สมอง)
อาจป่ วยเป็ นโรคเร็ ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งรายที่ถูกกัดบริ เวณหน้า และลาคอ
หรื อในกรณี ที่บาดแผลมีเลื อดออก แพทย์จะฉี ดซี รั่มป้ องกันโรคพิษสุ นัข
บ้าร่ วมกับวัคซี นป้ องกันโรคพิษสุ นัขบ้า เพื่อที่ ซีรั่มจะได้ป้องกันการติ ด
เชื้อก่อนที่วคั ซี นป้ องกันโรคพิษสุ นขั บ้าจะออกฤทธิ์ วัคซี นป้ องกันโรคพิษ
สุ นขั บ้าที่ ทาจากไข่หรื อเซลล์เพาะเลี้ ยงดี กว่าวัคซี นที่ทาจากสมองไขสัน
หลังกระต่าย เพราะไม่เคยทาให้เกิดการแพ้ ในรายที่แพ้วคั ซี นแบบเก่าจะมี
อาการหลังจากฉีดยาได้ 10-12 ครั้ง
อุบัติเหตุจากงูพิษกัด เกิ ดจากการเดินไปเหยียบงูเข้าหรื อไปใกล้งู
งูมี 2 ชนิด คือ งูพิษ และงูไม่มีพิษ งูไม่มีพิษมักพบเสมอตามบ้าน เช่น งูดิน
งูเขียว งูสิงห์ งูหลาม เป็ นต้น ส่ วนงูพิษมักพบตามป่ าชายทะเล เช่น งูเห่ า งู
ทะเล งูจงอาง งูแมวเซา งูกะปะ งูมีพิษเวลากัดจะมีรอยเขี้ยว 2 เขี้ยวเสมอ
ควรรี บทาการปฐมพยาบาล ไม่แนะนาให้ทาการรัดเหนื อบาดแผล ดูดพิษ
จากบาดแผล หรื อการทาให้บาดแผลชอกช้ า ควรรี บนาผูป้ ่ วยไปฉี ดยาแก้
พิษ งูที่ ส ถานเสาวภา หรื อ สถานี อนามัย ที่ ใกล้ที่สุ ดโดยเร็ ว แผลงู พิษ กัด
มักจะมีการอักเสบเน่าเปื่ อยในเวลาต่อมา
สาเหตุ ก ารตายของคนวัย ท างานที่ พ บมากอี ก ประการหนึ่ ง คื อ
อุบัติเหตุ จ ากรถคว่า รถชน ฯลฯ ซึ่ งมีส าเหตุจากความประมาทอุบตั ิเหตุ
ต่ า งๆ อาจป้ องกัน ได้ ถ้ า ผู ้ที่ ใ ช้ ร ถช่ ว ยกัน ปฏิ บ ัติ ต ามกฎจราจรอย่ า ง
เคร่ ง ครั ด เจ้ า ของรถบรรทุ ก และบริ ษัท รถยนต์ โ ดยสารควรมี ค วาม
รับผิดชอบในเมื่อเกิ ดอุบตั ิเหตุข้ ึนอย่างน้อยควรจะสามารถช่ วยเจ้าหน้าที่
ตารวจในการติ ด ตามจับ กุ ม คนขับ รถยนต์ของตนที่ หลบหนี คดี ไ ปและ
รับผิดชอบในเรื่ องค่าเสี ยหายโดยมีการประกันอุ บตั ิเหตุรถยนต์คุม้ ครอง
บุคคลที่สามด้วย
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ในการขับรถยนต์น้ นั สาคัญอยูท่ ี่คนขับ นอกจากจะมีสติที่แก้ไขใน
เวลาคับขันแล้วควรมีฝีมือในการขับดีเพื่อรักษาชี วิตของผูโ้ ดยสารคนขับ
ไม่ควรรับประทานยาแก้ง่วง ยาแก้หวัด หรื อดื่ มสุ รา เมื่ อง่ วงควรหยุดรถ
แอบเข้าที่ ป ลอดภัย แล้วหลับ ให้หายง่ วงก่ อน สุ ข ภาพของคนขับ รถก็ มี
ความสาคัญมาก เช่ นสายตาไม่ดีไม่ควรขับรถ เวลาขับรถทางไกลควรหัด
ถือพวงมาลัยข้างเดี ยว และให้ศอกขวาได้วางพักที่พกั แขนข้างรถ ไม่ควร
ยื่นแขนออกนอกรถ ควรจัดระดับที่นงั่ ให้นงั่ ขับอย่างสบาย ให้อกห่ างจาก
พวงมาลัยประมาณ 1 ฟุ ต เพื่อป้ องกันการกระแทกของอกกับพวงมาลัย
เวลารถชนกัน ก่อนจะขับรถควรตรวจสภาพรถเสี ยก่อน ดูความเรี ยบร้ อย
ของยาง ไม่ควรใช้ยางไม่มีดอกหรื อยางหล่อดอกควรวัดลมยางทั้งข้างหน้า
และข้างหลังทั้ง 2 ข้าง ว่าได้ขนาดพอดี ที่กาหนดไว้หรื อไม่ เพื่อป้ องกัน
อุบตั ิเหตุยางระเบิดขณะแล่นเร็ ว
ก่ อนออกรถใส่ เข็ ม ขัดนิ รภัย เมื่ อ เริ่ ม ออกรถควรลองเบรกดู ว่า
สภาพเบรกใช้ได้ดีหรื อไม่ ไม่ควรขับรถด้วยความเร็ วสู งเกินไป ควรขับรถ
ตามกฎจราจร ตามสภาพของถนน และตามรถคัน อื่ น ๆ ไม่ ค วรขับ ช้ า
เกินไปเพราะอาจถูกชนถ้าหากขับช้าและขับไปแนวนอกของถนน ไม่ควร
ขับแซงในทางโค้ง ที่ คบั ขัน หรื อที่ มีสัญญาณห้ามแซง เช่ น ที่ มีขีดกลาง
แบ่งถนนและลากเป็ น 2 เส้นคู่ เมื่อขับตามรถคันอื่นควรห่ างพอสมควรที่
จะหยุด ได้โ ดยเฉลี่ ย ระยะ 1 ช่ ว งคัน ต่ อ ความเร็ ว 10 กิ โ ลเมตร เว้น แต่
ความเร็ วสู งเกิ น 80 กิ โลเมตร ต้องห่ างกันมากยิ่งขึ้น เป็ น 2 ช่ วงคันรถต่อ
ความเร็ วทุกๆ 10 กิโลเมตร เมื่อขับรถทางไกลควรใส่ เข็มขัดนิ รภัยทุกครั้ง
นอกจากนี้ ไม่ควรขับรถเวลาโพล้เพล้ หรื อเวลาฝนตกหนัก และไม่รับคน
แปลกหน้าที่ขอโดยสารไปด้วย เพื่อป้ องกันอาชญากรรม
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เมื่อมีเหตุสุดวิสัยจะชนกันแน่ ก่อนอื่นให้รักษาความปลอดภัย
ของศีรษะและหน้าอกไว้ ยกตัวอย่างเช่น ท่านขับรถมาด้วยความเร็ ว 60
กิ โลเมตรต่ อชั่วโมง มองเห็ นไฟเขี ย วที่ สี่ แยกข้า งหน้า และข้า งหลัง ก็ มี
รถบรรทุกขับตามมาโดยความเร็ วเท่ากัน พอใกล้ถึงสี่ แยกเกิดไฟสัญญาณ
เปลี่ ย นเป็ นสี แ ดงทัน ที หรื อเกิ ด มี ร ถทางด้า นถนนที่ ต ัด ขวางแล่ น ฝ่ า
สัญญาณไฟออกมาเร็ วไปท่านจะทาอย่างไร ไม่หยุดก็จะชนกับรถที่แล่ น
ตัดหน้า ถ้าหยุดรถบรรทุกข้างหลังก็จะชนท่าน ถ้าหลบก็จะคว่าเมื่อจะชน
แน่ ๆ ให้ เ ปลี่ ย นไปใช้ เ กี ย ร์ ต่ า เพื่ อ ชะลอความเร็ ว ลงเล็ ก น้ อ ยและหั ก
พวงมาลัยไปทางซ้ายเล็กน้อย หลบรถคันหลังแต่อย่าให้ตกถนน พร้อมกัน
นั้น ควรโน้ ม ตัว เอี ย งไปทางซ้ า ยให้ ศี ร ษะและส่ ว นอกราบไปกับ ที่ นั่ง
ข้า งหน้า ด้า นซ้ า ยพนัก ที่ นั่ง ด้า นหลัง จะเป็ นเครื่ อ งก าบัง อันตรายให้อี ก
ชั้นหนึ่ง แล้วจึงเบรกอีกทีให้รถหยุด เมื่อถูกชนไม่ควรตกใจและออกไปยืน
นอกรถ อาจถูกชนซ้ า โดยรถคันอื่นที่แล่นตามมา ไม่ควรถกเถียงกับคู่กรณี
รถชนว่ า ตนเป็ นฝ่ ายถู ก เพราะอาจถู ก ท าร้ า ยจนถึ ง ตาย ถ้า คู่ ก รณี เ กิ ด
โทสะจริ ต วิธีที่ถูกควรยับยั้งได้ ควรขับรถแอบไปข้างทางก่ อนเพื่อช่ วย
ไม่ให้เกิดการติดขัดในการจราจร เก็บของมีค่าต่างๆ ในช่องไว้ของข้างหน้า
และล็อคกุญแจรถเสี ย สารวจสภาพความเสี ยหายของรถเราอย่างคร่ าวๆ
และส ารวจสภาพความเสี ย หายของอี ก ฝ่ ายเช่ น สภาพรถ จานวนสภาพ
ผูไ้ ด้รับบาดเจ็บในรถอีกคัน และจดจาไว้เพื่อป้ องกันการเรี ยกค่าเสี ยหาย
เกิ นกว่าความเป็ นจริ ง ถ้ารถมี ประกันภัยควรแจ้งให้บริ ษทั ประกันภัยมา
จัดการให้
การช่ วยเหลือผู้ทไี่ ด้ รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุมีวธิ ีการย่ อๆ ดังนี้
1. ผูป้ ่ วยที่บ าดเจ็บที่ กระดูกสันหลัง และกระดูกต้นคอ ห้ามอุ ้ม
หรื อพยุงให้เดินเพราะอาจทาให้บาดเจ็บมากขึ้นหรื ออาจตายได้ ควรใช้วิธี
29

เปลหาม คนเจ็บในสภาพนอนราบ ถ้าไม่มีเปลให้หามไปนอนบนแผ่นไม้
กระดาน
2. ควรช่ วยผูท้ ี่ได้รับบาดเจ็บออกมาจากถนนก่อน เพื่อป้ องกันรถ
ที่แล่นตามมาทับตาย
3. ผูท้ ี่มีบาดแผลโลหิ ตออกมาก ควรช่ วยปฐมพยาบาลห้ามโลหิ ต
โดยการใช้สายยางรัดเหนือบาดแผล คนที่มีบาดแผลโลหิ ตออกมากอาจถึง
แก่กรรมจากการขาดโลหิ ตได้
4. รายที่ไม่หายใจแต่หวั ใจยังเต้น ควรใช้การปฐมพยาบาล โดยวิธี
เป่ าปากช่ วยชี วิตซึ่ งมีวิธีปฏิบตั ิดงั นี้ คือ จัดให้ผทู ้ ี่ได้รับบาดเจ็บนอนหงาย
เช็ ดของในปากออกให้หมดก่ อน แล้วเอามือขวารองต้นคอห้อยหัวลงดึ ง
คางให้สูง แหงนหน้าขึ้น ผูท้ ี่ช่วยก้มหน้าหายใจลึกกลั้นไว้แล้วเอาปากแนบ
กับปากของผูไ้ ด้รับบาดเจ็บ เป่ าลมเข้าไปเป็ นระยะ ตามช่ วงการหายใจ
พร้ อมกับ ใช้มื อซ้า ยบี บ จมู กคนเจ็บ ไว้ ถ้ากลัวสกปรกจะใช้ผา้ บางๆ กั้น
ระหว่า งปากก็ ไ ด้ แต่ ถ้าใช้ถุ ง ยางลมเครื่ องช่ วยหายใจจะได้ผ ลมากกว่า
วิธีใช้ปากต่อปาก แล้วรี บนาผูท้ ี่ได้รับบาดเจ็บส่ งโรงพยาบาล
5. ในกรณี ผทู ้ ี่ได้รับบาดเจ็บมีการแน่นหน้าอก หายใจหอบ แสดง
ว่ามีโลหิ ตออกในทรวงอก หรื อที่ช่องปอด หรื อที่เยื่อหุ ้มหัวใจ ในกรณี น้ ี
ต้องรี บส่ งโรงพยาบาล ให้แพทย์ใส่ เครื่ องช่ วยหายใจ และเอ็กซเรย์ดูการ
บาดเจ็บแล้วทาการดูดเลือดออกจากทรวงอกต่อไป
6. ในกรณี ที่ผไู ้ ด้รับบาดเจ็บตกไปในน้ า เมื่อช่วยขึ้นมาจากน้ าแล้ว
ต้องจับคนเจ็บนอนคว่าหน้าให้น้ าไหลออก และช่วยผายปอดทางด้านหลัง
จนน้ าออกหมดจึงจับนอนตะแคงให้เอียงปากลง และช่วยผายปอดช้าๆ ให้
ผูไ้ ด้รับบาดเจ็บไอและอาเจี ยนจนเสมหะและเศษของต่างๆ ในปากและ
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หลอดลมออกหมด แล้วจึงให้นอนหงายหัวต่ า แล้วช่ วยผายปอดจนกว่าผู ้
นั้นจะหายใจได้
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7. ในรายที่ได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะ ผูป้ ่ วยอาจสลบตลอดไปถ้าได้รับ
ความกระเทื อ นรุ น แรง รายที่ ส ลบชั่ว ครู่ แ ล้ว ฟื้ นขึ้ น อย่า เพิ่ ง วางใจว่ า
ปลอดภัยให้นอนพักต่ออีก 3 - 7 วัน ในรายเช่นนี้ ผปู ้ ่ วยจะมีอาการมาก
ขึ้นถ้ามีโลหิ ตออกในเยือ่ หุ ม้ สมอง จะมีอาการปวดศีรษะมาก อาเจียน ชี พ
จรเต้นช้าลงความดันโลหิ ตเพิ่มขึ้น และอาจชักหมดสติเมื่อเป็ นมากขึ้น ใน
รายที่ เป็ นเช่ นนี้ ตอ้ งนาเข้าโรงพยาบาลให้ศลั ยแพทย์ผ่า ตัดเปิ ดกะโหลก
ศีรษะ เอาโลหิ ตที่ตกอยูท่ ี่เยื่อหุ ้มสมองออก ผูท้ ี่ได้รับบาดเจ็บที่สมองควร
ให้นอนศีรษะสู งเพื่อช่วยการไหลเวียนของโลหิ ต
8. ในรายที่ถูกแทงหรื อของแหลมปั กคาอยู่ ห้ามดึงออก เมื่อมีของ
แหลมปั กคาอยูโ่ ลหิ ตจะออกน้อย จะเอาของแหลมออกจากแผลได้ต่อเมื่อ
อยู่ใ นห้ อ งผ่า ตัด แล้ว และแพทย์ผูผ้ ่า ตัด จะเป็ นผูเ้ อาออกและตรวจเย็บ
บาดแผลเอง ถ้าผูท้ ี่ช่วยทาการปฐมพยาบาลเป็ นผูด้ ึ งของแหลมออกเองก็
เท่ากับเร่ งให้เขาตายเร็ วขึ้นจากการเสี ยโลหิ ต
ผู้ที่อยากมี อายุยืนไม่ ควรจะขับ ขี่หรื อซ้ อนท้ ายรถจั ก รยานยนต์
เพราะเมื่ออุบตั ิเหตุรถคว่าเองหรื อชนกับรถยนต์ มักจะถึงแก่กรรมจากการ
ที่ศีรษะโหม่งพื้นถนน คอหักตาย หรื อกะโหลกศีรษะแตกมีโลหิ ตออกใน
สมองตาย รายที่ บาดเจ็บมากเช่ น แขนขาหัก ผิวหนังถลอกปอกเปิ กเป็ น
อุ บ ั ติ เ หตุ ที่ พ บเสมอจากการขั บ ขี่ ร ถจั ก ยานยนต์ การป้ องกั น การ
กระทบกระเทื อ นของสมอง อาจท าได้ โ ดยการสวมหมวกกัน ศี ร ษะ
กระแทก ใส่ แว่นกันลมทุ กครั้ งที่ ขบั ขี่ รถจักยานยนต์ และไม่ควรดื่ มสุ รา
แล้วไปขี่รถจักรยานยนต์
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สาหรับผู้โดยสารรถประจาทาง ควรปฏิบัติดังนี้
1. รอรถที่ป้ายรถ ยืนบนทางเท้า ไม่ควรยืนบนถนน รอจนรถหยุด
และผูโ้ ดยสารคนอื่นลงเรี ยบร้อยแล้วจึงก้าวขึ้น โดยก้าวเท้าขวาขึ้นก่อนทุก
ครั้ง ควรเข้าไปหาที่นงั่ กลางๆ รถซึ่ งปลอดภัยกว่าที่นงั่ ข้างๆ หรื อที่นงั่ ข้าง
หลัง
2. เมื่อลงจากรถต้องก้าวเท้าซ้ายลงก่อน อย่ากระโดดลงขณะที่รถ
ยังจอดไม่สนิท
3. ไม่ ค วรขึ้ นรถที่ มี ผูโ้ ดยสารแน่ น และไม่ ค วรเกาะบันไดรถ
เพราะเคยมีคนตกรถ และถูกเบียดกับเสาไฟฟ้ าข้างถนนตายมาแล้ว
ในการขึน้ รถแท็กซี่ให้ ปลอดภัยมีวธิ ีการดังนี้
1. เลือกรถที่ค่อนข้างใหม่ เพราะรถเก่าความปลอดภัยมีนอ้ ยยิ่งราย
ที่ถูกชนบ่อยๆ สังเกตได้จากรอบบุบหรื อสี ถลอก ยิง่ ไม่ควรเรี ยกให้หยุดรับ
เลย
2. จดจาหมายเลขทะเบียนรถและชื่ อผู้ขบั ทุ กครั้ งที่ ข้ ึ นรถแท็กซี่
และไม่ควรขึ้นรถที่ได้กลิ่นสุ ราจากลมหายใจของคนขับ
3. ควรนัง่ หลังคนขับเสมอ ไม่ควรนัง่ คู่คนขับ เพราะเวลารถแท็กซี่
ชนกับรถคันอื่น คนขับแท็กซี่ จะปลอดภัยกว่าผูโ้ ดยสารที่นงั่ ข้างหน้าซึ่ งไม่
มีพวงมาลัยจะจับ ศีรษะมักจะถูกกระจกบาด ถึ งแม้จะนัง่ ด้านหลังแต่นงั่
ด้านซ้าย เวลาเกิ ดอุบตั ิเหตุรถชนกันขึ้น ผูโ้ ดยสารที่นงั่ ข้างหลังกระเด็น
ไปข้างหน้า ศีรษะกระแทกกับเครื่ องวัดระยะทางสาหรับเก็บค่าโดยสาร ทา
ให้คอหักตายได้เช่นกัน
4. เวลาลงควรลงด้านใน (ด้านซ้าย) ชิ ดขอบถนน และก้าวเท้าซ้าย
ลงก่อนทุกครั้ง
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การปฏิบัติตนเวลารถยนต์ ทนี่ ั่งไปตกลงในแม่ นา้ หรือทีน่ า้ ลึกมาก
1. ไม่ตอ้ งตกใจ ให้คุมสติ คิดดูว่าประตูรถยนต์อยู่ดา้ นไหน ให้
พยายามหาด้านที่ไม่ชารุ ด เพื่อที่จะเปิ ดออกได้ไม่ติดขัด และให้ปลดล็อค
ประตูเตรี ยมไว้ ถอดเข็มขัดนิรภัยไว้ก่อน
2. อย่า เพิ่ ง รี บ ร้ อ นเปิ ดประตู ร ถยนต์ท นั ที ประตู จะเปิ ดไม่ ออก
เพราะแรงน้ าด้านนอกรถยนต์จะอัดประตูไว้
3. นัง่ รอเฉยสักครู่ รอจนกระทัง่ น้ าเข้ามาในรถยนต์จนเต็มคันแล้ว
จึงเปิ ดประตูรถออกได้ และกลั้นหายใจไว้
4. เมื่อเปิ ดประตูแล้วรี บดาน้ า และรี บดี ดตัวโผล่ข้ ึนผิวน้ ามองหา
ฝั่งที่ใกล้ที่สุดจึงว่ายและหาทางพยุงตัวเข้าไปหาฝั่งที่หมายตาไว้แล้ว
5. ควรแนะนาผูท้ ี่อยูใ่ นรถด้วยกันให้ปฏิบตั ิตนตามวิธีเอาชี วิตรอด
จากการติดอยูใ่ นรถยนต์เวลารถตกน้ าลึก ถ้าว่ายน้ าเก่งควรช่วยเหลือผูท้ ี่วา่ ย
น้ าไม่เป็ นด้วย
สาหรับผู้ทเี่ ดินถนนควรปฏิบัติดังนี้
1. เดินบนทางเท้าหรื อขอบถนนด้านขวาทุกครั้ง การเดินทางขวา
จะช่วยให้เห็นรถที่แล่นมาข้างหน้าเพราะการจราจรในเมืองไทยให้รถแล่น
ชิดซ้าย
2. ข้ามถนนเฉพาะที่ท างม้าลายเวลาต้องรอสัญญาณไฟให้หยุด
แล้วรถหยุดให้แล้วเท่านั้น การข้ามถนนควรข้ามเร็ วๆ ไม่ควรเดิ นอ้อยอิ่ง
บางรายถูกชนบนทางม้าลาย เพราะไปข้ามขณะที่รถยนต์แล่นอยูข่ วักไขว่
3. ในที่ที่มีสะพานให้ขา้ มถนน ควรข้ามสะพานจะปลอดภัยกว่า
4. ไม่วงิ่ ข้ามถนนหรื อตัดหน้ารถในระยะกระชั้นชิด
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5. ไม่แต่งกายด้วยสี เข้ม เช่น สี ดา สี น้ าเงิน ในเวลากลางคืน
6. ไม่เดิ นในที่ มืดและเปลี่ ยว เพราะนอกจากจะถูกรถชนแล้วยัง
อาจถูกจี้ทาร้ายร่ างกายได้
คนในวัยทางานนอกจากจะถึ งแก่กรรมเพราะอุบตั ิเหตุ แล้วต่างๆ
แล้ว ยังเสี ยชี วิตด้วยโรคภัยไข้เจ็บ เป็ นต้นว่า มาลาเรี ย มาลาเรี ยมักเป็ น
รุ นแรงกับคนต่างถิ่ นที่ไปต่างจังหวัดที่มีโรคนี้ เช่ น จังหวัดตราด จันทบุรี
ระยอง เพชรบูรณ์ นครราชสี มา ปราณบุรี ฯลฯ เพื่อความไม่ประมาทเมื่อ
จะเดิ นทางไปที่ที่มีโรคควรปรึ กษาแพทย์ก่อนเดิ นทาง และเวลาป่ วยเป็ น
โรคมาลาเรี ย ต้องรี บ ให้แพทย์รัก ษา เพราะโรคนี้ ปั จจุ บ นั รั ก ษาหายยาก
เพราะเชื้อมาลาเรี ยดื้อยา และโรคเป็ นรุ นแรงกว่า
ไข้มาลาเรี ยจะมีอาการหลังยุงก้นปล่องที่มีเชื้ อกัด 10-12 วัน จะมี
การจับไข้หนาวสั่น ต่อมาไข้สูง ปวดหัว อาเจียน พอสร่ างไข้เหงื่อออกมาก
เป็ นอย่างนี้ทุกวัน หรื อวันเว้นวัน เป็ นใหม่ๆ อาจจับไข้วนั ละ 2 ครั้งก็ได้จน
หมดสติ
คนหนุ่มที่ป่วยมีอาการดีซ่าน มีสาเหตุมาจากโรคตับอักเสบไวรัส
เอ หรื ออี มีอาการเป็ นไข้ อ่อนเพลีย ปวดเมื่อยตามตัว จุกบริ เวณชายโครง
ขวา หลังไข้ลงตาจะเหลืองผิวหนังจะเหลือง ปั สสาวะจะมีสีเหลืองเข้มเกิด
จากเชื้ อไวรั ส เมื่อป่ วยควรจะหยุดพักรักษาตัวอย่างจริ งจัง และนานตาม
คาสั่งของแพทย์ โรคนี้ติดต่อโดยทางอุจจาระ ผูท้ ี่มีอนามัยดีรับประทานแต่
น้าและอาหารสะอาดและปรุ งด้ วยความร้ อนอยู่เสมอ มักจะไม่เป็ นโรคนี้
โรคนี้ รวมทั้ง โรคทางล าไส้ ท้ ัง หลาย เช่ น โรคท้ อ งร่ วง โรคบิ ด ฯลฯ
นอกจากแมลงวันจะเป็ นพาหะนาโรคให้แพร่ กระจายแล้วผูท้ ี่ป่วยเองเป็ นผู ้
แพร่ เชื้ อ เช่ น เข้า ส้ วมถ่ า ยอุ จจาระแล้วไม่ ล้า งมื อให้ส ะอาด แต่ ก ลับ มา
ทาอาหารหรื อยกอาหารและน้ าไปบริ การผูอ้ ื่ นทาให้ผูอ้ ื่นติดโรคไปด้วย
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โรคดี ซ่านในผูห้ ญิงวัยสี่ สิบ รู ปร่ างอ้วน มีอาการปวดท้องบ่อยๆ เกิ ดจาก
นิ่วในถุงน้ าดี สวนโรคดีซ่านในคนสู งอายุมกั เกิดจาก มะเร็งตับหรือมะเร็ง
ท่อนา้ ดี
โรคไวรัสตับอักเสบบี ไวรัสตับอักเสบซี และไวรัสตับอักเสบดี
ติดต่อทางน้ าเหลือง น้ ากาม และโลหิ ต เช่นเดียวกับโรคเอดส์
หลักการปฏิบตั ิของผูป้ ่ วยที่อยูใ่ นวัยทางานที่จะทาให้มีอายุยืนและ
ทางานไม่เหนื่ อย คื อรู ้ จกั แบ่ งเวลาเช่ นวันหนึ่ งมี 24 ชั่วโมง แบ่งให้เป็ น
เวลาทางานเสี ย 8 ชัว่ โมง เวลานอนหลับพักผ่อน 8 ชัว่ โมง (ควรเข้านอน
ตั้ง แต่ 22.00 น. ตื่นเวลา 06.00 น. วันรุ่ ง ขึ้ น) อี ก 8 ชั่วโมง ให้เป็ นเวลา
สาหรับกิ จวัตรประจาวัน เช่น อาบน้ า ถ่ายอุจจาระ ปั สสาวะการออกกาลัง
กายบริ หาร งานอดิ เรก และการพักผ่อน เป็ นต้น เมื่ อเสร็ จงานประจาวัน
แล้ว ควรจะเลิกคิดถึงงานเสี ย บางคนขยันหอบงานมาทาต่อที่บา้ นอย่างนั้น
ไม่สมควร ควรจะมีเวลาผ่อนคลายความตึงเครี ยดของร่ างกายและจิตใจบ้าง
การท างานควรมี เ วลาหยุ ด พัก ให้ ห ายเหนื่ อ ย เช่ น วัน สุ ด สั ป ดาห์ หรื อ
วันหยุดพักร้อน เป็ นต้น
หลัง จากตื่ น นอนท ากิ จ วัต รประจ าวัน แล้ว ควรมี เ วลาบริ ห าร
ร่ างกายตอนเช้าประมาณ 15 นาที ตอนบ่ายเลิ กงานควรออกกาลังกายเล่น
กี ฬาอี กประมาณครึ่ งชัว่ โมง เวลาเช้าก่ อนไปทางานควรมี เวลาไหว้พระ
การไหว้พระตอนเช้าเป็ นสิ่ งที่ควรกระทาเสมอให้เป็ นปกติวิสัย เพื่อให้เรา
มีความปลอดภัยทางร่ างกายและจิตใจขณะที่จะไปทางาน ทาให้เรามีเวลา
พิจารณาหาเวลาข้อบกพร่ องของผลงานที่เราได้ทามาแล้ว และเกิดความคิด
ริ เริ่ มใหม่ในงานที่เราจะปฏิบตั ิต่อไปในวันนี้ สาหรับผูท้ ี่นอนหลับยากควร
ไหว้พ ระก่ อนนอนจะช่ วยให้หลับ สนิ ท คลายความกัง วลได้
ความ
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ปรารถนาของคนเราทุ ก วัน นี้ ข อพร ก็ เพื่ อ พ้นทุ ก ข์ พ้นภัย และไม่ มี โรค
รุ นแรง
การกราบและสวดมนต์ไหว้พระพุทธรู ปนั้น เรานิ ยมจุดธู ป 3 ดอก
เทียน 2 เล่ ม และดอกไม้พองาม ธู ป 3 ดอก เป็ นเครื่ องบูชาพระพุทธเจ้า
หมายความถึ ง การบู ช าพระปั ญ ญาธิ คุ ณ พระบริ สุ ทธิ คุ ณ และพระ
กรุ ณาธิ คุณเทียน 2 เล่มที่จุดเป็ นการบูชาพระธรรม ซึ่ งอาจแบ่งเป็ นโลกี ย
ธรรมและโลกุตรธรรม หรื อพระธรรมที่ ใช้ปฏิ บ ตั ิ เพื่ อดารงอยู่ในสังคม
และพระธรรมที่ใช้ปฏิบตั ิเพื่อความสุ ขทางใจเพื่อการฝึ กสมาธิและปัญญา
วิธี การสวดมนต์ขอพรพระนั้น ถ้าไม่ สามารถจะสวดเป็ นภาษา
บาลี อาจสวดเป็ นภาษาไทยง่ายๆ โดยการนัง่ คุกเข่าพนมมือ ภาวนาด้วยการ
ออกเสี ยงพร้ อมด้วยดารงจิ ตน้อมเคารพบู ชาคุ ณพระรัตนตรั ยสวดมนต์
ถวายพระพุทธเจ้า ถวายการสักการบูชา
ถวายทักษิณา ยกย่องพระเมตตากรุ ณาธิ คุณ นมัสการสารภาพ
ในอัป ปวิ ช ช์ แ ละอาปั ตติ ผิ ดพลาดล่ วงละเมิ ด ในอดี ตขอพระบารมี พ ระ
สัมมาสัมพุทธเจ้าเป็ นที่พ่ ึงอย่าให้จิตหวัน่ ไหว ปราศจากโรคพยาธิ สรรพ
ภยันตรายแล้วจึงกราบเบญจางคประดิษฐ์ 3 ครั้ง หรื อ จะกล่าวดังนี้ “กรรม
ชัว่ ทั้งหลายที่ขา้ พเจ้าได้กระทาเป็ นอดีต ก็เนื่ องด้วยความโลภ, โกรธ, หลง
ครอบงา จะโดยกายก็ดี วาจาก็ดี หรื อใจก็ดี บัดนี้ ต่อพระพักตร์ พระพุทธ
องค์ ข้าพเจ้าขอขมากรรมนั้นๆ” การขอขมาลุแก่โทษหมายถึงว่าได้รู้สานึ ก
ตัวในกรรมชัว่ ที่ได้กระทาไปแล้วในอดีตเพื่อเตือนตัวเราเองว่าจะระงับการ
กระทาชัว่ นั้นๆ ในวันนี้ที่เราจะออกจากบ้านไปทางาน

38

การปฏิบัติตนโดยไม่ ประมาทควรทาดังนี้
1. มี ความเมตตากรุ ณาต่อเพื่อนมนุ ษย์และสัตว์ท้ งั หลาย เว้นจาก
การฆ่าและทาร้ายมนุษย์และสัตว์
2. ประกอบอาชี พ ที่ ดี มี ค วามปลอดภัย ต่ อ ชี วิ ต และมี ร ายได้ดี
พอควรแก่การครองชี พและเว้นจากการลักทรัพย์ของผูอ้ ื่น ไม่โลภ ไม่โกง
และไม่ทาการคอรัปชัน่
3. มีความสารวมในกามและเว้นจากการประพฤติผิดในกาม การที่
ไม่ล่วงประเวณี ลูกเมียสามีของผูอ้ ื่น โอกาสที่จะถูกฆ่าตายฐานคบชูก้ ็หมด
ไป ชีวติ ครอบครัวก็จะเป็ นสุ ข
4. มีความซื่ อสัตย์ต่อตนเองและผูอ้ ื่น คนทัว่ ไปจะให้ความเชื่ อถือ
และโอกาสที่จะประสบความสาเร็ จมีง่ายขึ้น เว้นจากการพูดเท็จ พูดหยาบ
คาย และพูดส่ อเสี ยด การพูดดี นอกจากจะมีคนเชื่ อคาพูดเราแล้ว ยังมีคน
นิยมในคุณค่าของเรายิง่ ขึ้น
5. มี สติ สัม ปชัญญะ มี ค วามระลึ ก ได้ คอยสานึ ก อยู่เสมอในการ
กระทากิ จต่างๆ เว้นจากการดื่ มสุ ราและยาเสพติด เช่ น ฝิ่ น เฮโรอีน ยาบ้า
ยาไอซ์ และบุหรี่ เป็ นต้น การดื่ มสุ ราทาให้อายุส้ ันเนื่ องจากพิษสุ ราเรื้ อรัง
ท าให้ ส มองเสี ย มื อ สั่ น ท างานไม่ ไ ด้ ขาดความเชื่ อ มั่น ในตนเอง ถู ก
หลอกลวงง่ายและอาจตายได้ดว้ ยโรคตับแข็ง นอกจากนี้การขับรถหลังจาก
ดื่ มสุ ราอาจทาให้เกิ ดอุ บตั ิเหตุรถชนได้ง่าย ฝิ่ น เฮโรอีน กัญชา ยาเสพติ ด
ฯลฯ ใบกระท่อมล้วนแต่ทาให้อายุส้ ันผูท้ ี่เริ่ มสู บก็เหมือนก้าวขาข้างหนึ่ ง
ไปสู่ ยมโลกแล้ว ส่ วนการสู บบุหรี่ นอกนอกจากจะเสี ยเงินโดยไร้ประโยชน์
แล้ว บุหรี่ ยงั เป็ นต้นเหตุให้เกิดโรคต่อไปนี้ คือ โรคเส้นโลหิ ตในหัวใจตีบ
ทาให้ตายด้วยโรคหัวใจวาย เป็ นมะเร็ งที่ปอด และทาให้กระเพาะอาหาร
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เป็ นแผล จากการค้นพบปรากฏว่าผูท้ ี่สูบบุหรี่ มากขึ้นเท่าไรจะตายเร็ วขึ้น
เท่านั้น
โรคมะเร็ ง เป็ นอี ก โรคหนึ่ งที่ คร่ าชี วิตคนวัยสี่ สิบขึ้ นไป ผูช้ ายมักจะเป็ น
มะเร็ งตับหรื อท่อน้ าดี ซึ่ งจะมีอาการตาเหลืองตัวเหลือง ปวดท้องชายโครง
ขวา และน้ าหนักลด ผลการรักษาจะดีถา้ ได้รับการวินิจฉัยและรักษาโดยเร็ ว
ผูห้ ญิงวัยสาวมักจะเป็ นมะเร็ งที่เต้านม โรคนี้ ความจริ งควรจะป้ องกันและ
รักษาได้ ถ้าหากสตรี จะหัดสังเกตเต้านมของตนเอง และหักห้ามความอาย
ที่จะปรึ กษาแพทย์ เวลาอาบน้ าควรสังเกตหัวนมของตนเองว่าอยู่ในระดับ
เท่ากันทั้ง 2 ข้างหรื อไม่ ข้างที่เป็ นมะเร็ งจะหดสู งกว่า สังเกตสี ของผิวที่เต้า
นม และควรจะหัดคลาเต้านมเวลาอาบน้ าว่ามีกอ้ นเนื้ ออะไรเกิดขึ้นในเต้า
นมหรื อไม่ ถ้ามีควรรี บปรึ กษาแพทย์ผ่าตัดออกโดยเร็ วอย่าทิ้งไว้นาน ถ้า
เป็ นมะเร็ งจะลุกลามไปยังต่อมน้ าเหลืองบริ เวณรักแร้และตับได้ และแผลที่
เกิ ดจากเต้า นมอาจเป็ นแผลมะเร็ ง นอกจากนี้ ถ้า มี อาการผิ ดปกติ เช่ น มี
โลหิ ตปนน้ านมออกมา ควรจะสงสัยว่าเป็ นมะเร็ งเต้านม
มะเร็ งของปากมดลูกเกิดจากการติดเชื้ อไวรัสเอชพีวีซ่ ึ งติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ ป้ องกันได้โดยการฉี ดวัคซี นป้ องกันการติดเชื้ อเอชพีวีก่อน
การมีเพศสัมพันธ์ ให้แพทย์ตรวจภายในปี ละ 2 ครั้ งเป็ นประจา และให้
สงสัยไว้เสมอว่า เวลามีโลหิ ตออกในเวลาที่ไม่ใช่เวลามีประจาเดือน และมี
อาการระดู ขาวมากและมี กลิ่ นผิดปกติมากกว่าเดิ มอาจะเป็ นมะเร็ งที่ปาก
มดลูกได้ มะเร็ งของปากมดลูกถ้าได้รับการรักษาเร็ วภายใน 3-6 เดือนที่เริ่ ม
เป็ นอาจหายขาดได้ แต่จะหมดหวังถ้าทิง้ ไว้นานเป็ นปี ๆ
โรคกระเพาะอาหารและลาไส้ เป็ นแผล พบบ่อยในวัยทางานที่ มี
ความเคร่ งเครี ยดทางจิ ตใจมาก และเกิ ดจากการติ ดเชื้ อแบคที เรี ย เฮลิ โค
แบคเตอร์ ไพลอไร ท าให้ มี อ าการปวดท้อ งเวลาหิ ว หรื อปวดเวลา
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รับประทานอิ่มใหม่ๆ ผูป้ ่ วยที่เป็ นโรคกระเพาะอาหารเป็ นแผล ถ้าไม่รักษา
อาจตายจากแผลทะลุ รั่ว หรื อโลหิ ตออกจากแผล มี อ าการอาเจี ย นเป็ น
โลหิ ต และเป็ นลมจากการเสี ยโลหิ ตต้องรี บแก้ไขด่ วนโดยนาเข้ารั บการ
รักษาในโรงพยาบาลเพื่อให้เลื อดช่ วยชี วิต โรคกระเพาะเป็ นแผลอาจเกิ ด
จากการสู บ บุ หรี่ ม าก และจากการรั บ ประทานยาแก้ป วดไข้ม ากรวมทั้ง
ยาเพนนิ โซโลนด้วย บางรายที่หายแล้วกลายเป็ นโรคกระเพาะอาหารส่ วน
ปลายตีบตัน ทาให้อาเจียน รับประทานอาหารไม่ได้ ซู บผอมลง ต้องไป
ผ่าตัดกระเพาะออกเป็ นบางส่ วน โรคกระเพาะอาหารมี อาการคล้ายกับ
มะเร็ ง กระเพาะอาหาร ถ้า รั บ ประทานยาแล้ วอาการไม่ ดีข้ ึ น ในรายที่ มี
อาการอาเจี ย นเป็ นเลื อ ด ถ่ า ยอุ จ จาระสี ด า น้ า หนัก ลด หรื อมี ป ระวัติ
ครอบครัวเป็ นมะเร็ งกระเพาะอาหารควรพบแพทย์เพื่อทาการตรวจเพิ่มเติม
โรคโลหิตจาง เป็ นสาเหตุการตายของคนที่ชอบซื้ อยารักษาตนเอง
และรับประทานยาที่เป็ นพิษต่อไขกระดูกนานๆ สตรี มีโอกาสตายมากกว่า
บุรุษ เพราะในขณะที่ต้ งั ครรภ์อาจตายจากการคลอดบุตรได้ ถ้ามีอุปสรรค
ในการคลอดและการตั้งครรภ์ ซึ่ งข้อนี้ จะแก้ไขได้โดยการฝากครรภ์ และ
คลอดบุตรในโรงพยาบาลที่ทนั สมัยการแท้งบุตรตามธรรมชาติมกั ไม่ค่อย
ตาย เพราะมักจะรักษาทัน เพียงแต่ได้รับการถ่ายโลหิ ตช่ วยเล็กน้อย และ
รั บ การขูด มดลู ก ให้ ล อกออกหมด แต่ ส ตรี ว ยั สาวที่ ไ ปท าแท้ง โดยผิ ด
กฎหมายกับผูท้ ี่ ไม่มีความรู ้ มักจะตายเพราะการปกปิ ด การตัดสิ นใจผิด
ความอายและความโง่ สาเหตุการตายมาจากฝี มือผูท้ ี่ทาแท้งให้ เช่น ทาให้
มดลูกทะลุบา้ ง ทาให้เสี ยโลหิ ตมากเพราะรกออกไม่หมดและส่ วนมากตาย
ด้วยโรคแทรก เช่น เครื่ องมือไม่สะอาด ทาให้มดลูกอักเสบ มีไข้ เพราะ
เชื้ อโรคติดเข้าไปในมดลูก เป็ นเหตุให้ตายจากการแท้งติดเชื้ อโรครุ นแรง
การปรับปรุ งสถานี อนามัยให้มีอุปกรณ์ การแพทย์ครบและทันสมัย การ
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พัฒ นาความรู้ ค วามช านาญของผูท้ าผดุ ง ครรภ์และการคลอดบุ ต ร การ
อบรมให้ ค วามรู ้ ใ นการเลี้ ยงเด็ ก แก่ ส ตรี มี ค รรภ์ ทั้ง สามประการนี้ จะ
ช่วยชีวติ สตรี และทารกในชนบทได้มาก
วัณโรคปอด เป็ นสาเหตุการตายของคนในวัยทางานมาก วัณโรค
ปอดอาจรู ้ ได้เร็ ว ถ้ามีการตรวจสุ ขภาพโดยการฉายเอ็กซเรย์ปอดปี ละครั้ง
และวัณโรคหายได้ ถ้าได้ รับการรักษาเร็ วและรักษาติ ดต่ อกันนาน 6 เดือน
วัณโรคมีอาการสังเกตง่ายๆ เช่น เบื่ออาหาร น้ าหนักลดลง เหงื่อออกมาก
เวลากลางคืน มีไข้เวลาบ่ายถ้าเป็ นมากเวลาไอจะมีโลหิ ตปนเชื้ อโรคและ
เสมหะออกมา วัณโรคป้ องกันได้โดยการฉี ดวัคซี น บี.ซี .จี. ในวัยเด็ก และ
ไม่อยูใ่ กล้ชิดกับคนป่ วยที่เป็ นโรคปอด การกินดีอยูด่ ี สุ ขภาพดีจะปลอดภัย
จากวัณ โรค วัณ โรคติ ด ต่ อ โดยการถู ก ผูป้ ่ วยโรคไอรด จามรด จู บ ปาก
สัมผัสหายใจหรื อรับประทานเชื้อโรคเข้าไป
โรคเบาหวาน มี 2 ชนิ ด คื อ ชนิ ด ที่ เ ป็ นกับ เด็ ก มัก จะเกิ ด จาก
กรรมพันธุ์ตบั อ่อนไม่ปกติไม่หลัง่ อินซูลิน หรื อมีอินซูลินที่จะใช้ในการเผา
ผลาญน้ าตาลไม่พอ ส่ วนผูใ้ หญ่โดยมากเริ่ มป่ วยเป็ นโรคเบาหวานเมื่ออายุ
ประมาณสี่ สิบ หรื ออีกนัยหนึ่งเริ่ มเป็ นในระยะที่ร่ ารวย รับประทานอาหาร
มากขึ้ น และท างานออกแรงน้อย อิ นซู ลิ นที่ ตบั อ่อนผลิ ตขึ้ นไม่ พ อหรื อ
ร่ างกายมีภาวะดื้อต่ออินสุ ลินเมื่อเริ่ มป่ วยใหม่ๆ จะอ้วนขึ้นมาก แต่เมื่อป่ วย
มากจะผอมลง โรคเบาหวานวินิจฉัยง่าย โดยการตรวจหาปริ มาณน้ าตาลใน
โลหิ ต และในปั สสาวะ ผูป้ ่ วยจะมีอาการ 3 อย่าง คือ รับประทานจุ ดื่มน้ า
มากกระหายน้ าตลอดเวลา และปั สสาวะมาก โรคเบาหวานนี้ ถา้ ได้รับการ
รักษาเร็ ว และไม่ทอดทิ้งการรักษา ผูป้ ่ วยอาจมีชีวิตอยูต่ ่อไปได้นานเพราะ
ปัจจุบนั มียาดีหลายชนิด
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โรคไต ก็เป็ นโรคที่ทาให้อายุส้ นั โรคไตแบ่งเป็ น 2 อย่าง คือ เป็ นที่
เนื้อไตอักเสบ มีอาการหน้าบวมปั สสาวะน้อย มักเป็ นมาตั้งแต่เด็กๆ ชนิ ดนี้
เกิดจากพิษของเชื้ อโรคในคอ มักเป็ นภายหลังเป็ นโรคเจ็บคอต่อมทอนซิ ล
อักเสบ อีกชนิ ดเป็ นที่กรวยไต มักมีอาการของกระเพาะปั สสาวะอักเสบ
ด้วย ผูป้ ่ วยจะมีอาการเป็ นไข้หนาวสั่นปั สสาวะบ่อยๆ และปวดเวลาถ่าย
ปั สสาวะ มีโลหิ ตปนในปั สสาวะ และถ้าเป็ นบ่อยๆ มักจะมีนิ่วเกิ ดขึ้นด้วย
โรคไตถ้าเป็ นนานๆ จะทาให้เป็ นโรคความดันโลหิ ตสู ง สตรี ที่ป่วยเป็ น
โรคไตเรื้ อรั ง หรื อ ความดัน โลหิ ตสู ง หรื อ โรคหัวใจรั่ ว ถ้า มี ค รรภ์จะมี
อาการมากขึ้น ทาให้มีอายุส้ นั
ประเทศไทยเป็ นประเทศที่ อุดมสมบรู ณ์ไ ปด้วยอาหารแทบทุ ก
ชนิ ดแต่เป็ นที่น่าเสี ยดายที่ประชากรส่ วนใหญ่ของประเทศตามชนบทและ
ท้ อ งถิ่ น ไม่ ไ ด้ พ ัฒ นา ป่ วยเป็ น โรคขาดอาหารและวิ ต ามิ น กั น มาก
โรคขาดอาหารนี้ บนั่ ทอนชี วิตคนไทยมาก และท าให้เสี ย เศรษฐกิ จของ
ประเทศ เพราะทาให้พลเมืองทางานไม่ได้ผลเต็มที่ การเป็ นโรคขาดอาหาร
อาจเป็ นเพราะความยากจน และการขาดความรู้ในเรื่ องคุณภาพของอาหาร
ยกตัวอย่างเช่น คนชนบทเลี้ยงไก่ มีไข่เอาไปขายเสี ย ไม่กล้ารับประทานไข่
เพราะกลัวแสลง รับประทานข้าวกับน้ าพริ กทาให้ผอมและเป็ นโรคเหน็บ
ชา เท้าบวม เพราะขาดวิตามินบีหนึ่ ง การขาดวิตามินบีสองปากจะเปื่ อย
ขาดวิตามิ นบี หก จะเวีย นหัวไม่ มี แรง ขาดวิตามิ นบี สิ บ สองจะเป็ นโรค
โลหิตจางและประสาทเสื่ อม ขาดวิตามินแพนโททีเนตผมจะหงอกก่อนวัย
ขาดวิ ต ามิ น ซี โ ลหิ ต จะออกง่ า ย ขาดวิ ต ามิ น เอตาจะบอดและเป็ นโรค
ผิวหนังคางคก ขาดวิตามิ นไนอาซิ นลิ้ นจะเลี่ ยนหน้าจะด่ างผิวจะดาแดง
ขาดวิตามินอีจะเป็ นหมัน ขาดวิตามินดี และแคลเซี่ ยมจะเป็ นโรคกระดูก
อ่อน แต่ส่วนใหญ่จะขาดเหล็ก ทาให้ซูบซี ดโลหิ ตจางไม่มีแรง พวกวิตามิน
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และเหล็กตามปกติมีในอาหารอยูแ่ ล้ว เช่น เนื้ อหมู เนื้ อวัว ไข่ไก่ นมสด ไข่
เป็ ด ถั่ว ต่ า งๆ ผัก และผลไม้ แต่ ค นไทยที่ ย ากจนและขาดความรู ้ จะไม่
รับประทานอาหารพวกนี้ เป็ นต้นว่ามะละกอจะมีวิตามินต่อเมื่อสุ กแล้ว แต่
คนไทยชอบรับประทานอาหารดิบๆ โดยทาส้มตามะละกอ ผูท้ ี่รับประทาน
ผักต้มจิ้มน้ าพริ กจะขาดวิตามิน แต่ถา้ รับประทานผักต้มในน้ าซุ ปหรื อแกง
จะไม่ขาด เพราะวิตามินออกจากผักมาอยูใ่ นน้ าแกง
สมองเด็กจะไม่เติบโต ถ้าในขวบแรกไม่ได้รับอาหารโปรตีนและ
เสริ มธาตุหล็กเพียงพอ เช่น ไม่ได้รับนมมารดา นมผง หรื อนมวัว บางราย
เอาข้าวเหนียวหรื อแป้ งข้าวเจ้าเลี้ยงเด็ก ทาให้เด็กซู บซี ด ไม่ฉลาดเท่าที่ควร
และอายุส้ ัน ชาวอีสานป่ วยเป็ นโรคพยาธิ ใบไม้ในตับกันมาก เพราะชอบ
รับประทานปลาแดกซึ่ งเป็ นปลาร้ าดิ บๆ ไม่รู้จกั ใช้ความร้ อนทาลายเชื้ อ
พยาธิ ชาวเหนื อและชาวกรุ งชอบรับประทานแหนม ลาบดิ บ หมูสะเต๊ะ
เนื้ อสะเต๊ะที่ปรุ งไม่สุกจริ ง ทาให้เป็ นโรคตัวตืดได้จากการรับประทานหมู
มีเชื้ อเม็ดสาคู แต่กุ้งปลาดิ บ เช่ น ส้มฟั ก ทาให้เป็ นโรคพยาธิ ตวั จี๊ ด ซึ่ งมี
อาการคันและบวมเป็ นแห่งๆ
มีความเชื่ อกันว่าคนจนเท่านั้นที่เป็ นโรคขาดอาหาร แต่ผเู ้ ขียนพบ
ผูป้ ่ วยที่ร่ ารวยเงินทองป่ วยเป็ นโรคขาดอาหารก็มี บางรายเป็ นเพราะความ
เข้าใจผิดกลัวจะมีไขมันมาก กลัวเส้นโลหิ ตแข็ง กลัวอ้วน อะไรก็ไม่กล้า
รับประทาน บางรายก็เป็ นเพราะโง่ ต้องการเงิ นไว้ซ้ื อเครื่ องประดับและ
เสื้ อผ้าสวยๆ ใส่ แต่ผวิ พรรณซูบซี ดผอมแห้งอายุส้ นั ไม่สนใจ
เรื่ องอาหารนี้เป็ นเรื่ องใหญ่ คนส่ วนมากยังไม่รู้จกั อาหารที่มีคุณค่า
บางรายรับประทานแต่ขา้ วมากก็จะอ้วนมาก คนอ้วนนอกจากจะเป็ นเพราะ
ต่อมที่ทาน้ าหล่อเลี้ยงชี วิตต่างๆ ผิดปกติแล้ว คนอ้วนส่ วนใหญ่เป็ นเพราะ
ตามใจปาก ชอบรั บประทานมากเกิ นความต้องการของร่ างกาย ร่ างกาย
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ของคนเราต้องการอาหารในปริ มาณวันละ 2,500 แคลอรี่ รายที่ทางานหนัก
มากก็อาจจะต้องการมากถึง 3,400 แคลอรี่ เช่ น กรรมกร นักกี ฬา เป็ นต้น
พบว่าคนไทยโดยเฉลี่ ยรั บประทานอาหารในระดับวันละ 1,770 แคลอรี่
เท่านั้น ผูท้ ี่รับประทานไม่พอก็จะผอม แต่ในรายที่ลงพุงและอ้วนขึ้นมักจะ
รับประทานวันละ 2,500-3,500 แคลอรี่ คนที่อว้ นเกินไปมีวิธีง่ายๆ ที่จะลด
น้ าหนักคือ
1. จากัดอาหารรับประทานวันละ 900 แคลอรี่ เพื่อให้ร่างกายเอา
ไขมันส่ วนเกินที่สะสมไว้มาใช้ การอดอาหารไม่รับประทานเลยอาจจะตาย
ได้ หรื อจะรับประทานเพียงหนึ่ งในสามของปริ มาณอาหารที่รับประทาน
ประจาวันในขณะที่อว้ น
2. อย่าตามใจปาก ไม่รับประทานของหวาน ไม่รับประทานจุกจิก
เมื่อหิ วให้รับประทานผักผลไม้แทน ให้รับข้าวรับประทานให้น้อยลง คือ
วันละ 2 มื้อก็พอ และไม่ควรรับประทานเกินมื้อละจาน งดของทอดด้วยให้
ใช้ตม้ แทนอาหารที่มีน้ ามันไม่รับประทาน เช่น หมูสามชั้น ให้รับประทาน
หมูเนื้อแดงแทน
3. ออกกาลังกายโดยการบริ หารร่ างกายทุกๆ วัน อย่างน้อยสัปดาห์
ละ 5 วัน
4. ยาลดความอ้วนจะช่วยในรายที่ไม่สามารถระงับความหิ วได้ยา
ช่ วยไม่ ใ ห้หิว และท าให้เบื่ ออาหารเท่ า นั้น ยาต้องรั บ ประทานตอนเช้า
มิฉะนั้นจะนอนหลับยาก
5. ควรมีการชัง่ น้ าหนักทุกวัน จะได้รับทราบการลดน้ าหนักได้ผล
แค่ไหน เมื่อลดน้ าหนักลงได้ตามที่ตอ้ งการแล้ว ต่อไปก็รับประทานอาหาร
พอสมควรเท่าที่ร่างกายต้องการ
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หลักการในการั บประทานอาหารโดยทัว่ ไปมี ว่า ให้รับประทาน
พอประมาณ รั บ ประทานอาหารที่ สุ ก ด้ว ยความร้ อ น รั บ ประทานข้า ว
พอควรแต่รับประทานกับมากๆ วิตามินแร่ ธาตุต่างๆ อย่าให้ขาดอาหารเนื้ อ
นมไข่ มีประโยชน์สาหรับเด็กและคนวัยรุ่ น รวมทั้งคนที่อยู่ในวัยทางาน
อาหารปลาเหมาะสาหรับคนสู งอายุ อาหารผักดี สาหรับผูท้ ี่กลัวอ้วนและ
คนที่เป็ นเส้ นโลหิ ตแข็ง อาหารเค็มและอาหารที่ มีกรดไขมันอิ่มตัวสู งไม่
เหมาะสารับคนสู งอายุและคนป่ วย อาหารสกปรกไม่ควรรับประทานจะทา
ให้ทอ้ งร่ วง อาหารที่ปรุ งไว้คา้ งคืนหรื ออาหารแห้งที่เก็บไว้นานจนเชื้ อรา
ขึ้น เช่น ข้าวโพด พริ กแห้ง ถัว่ ลิสง ฯลฯ อาจมีสารพิษเรี ยกว่าอะฟลาทอค
ซิ น สารนี้แม้ถูกความร้อนก็ยงั ไม่สลายตัวไป ถ้าเด็กรับประทานสารนี้ มาก
จะทาให้สมองบวมเกิดอาการชักตายได้ ผูใ้ หญ่รับประทานบ่อยๆ จะทาให้
เป็ นมะเร็ งตับได้ อาหารที่ รับประทานควรเป็ นอาหารที่ มีคุณค่า ย่อยง่ าย
ปรุ งให้อร่ อยน่ ารับประทานโดยไม่ใส่ ผงชู รส และมีวิตามินรวมทั้งแร่ ธาตุ
เช่น แคลเซี่ ยม, ฟอสฟอรัส, เหล็ก, เกลือ, โซเดียม, โปแตสเซี ยม และคลอ
ไรด์ ปริ มาณพอเพียง
ข้ อเตือนใจสาหรับคนในวัยทางานทีอ่ ยากมีอายุยนื มีดังนี้
1. ควรจะรู้ จักตัวเอง
ก. ควรทราบว่าตนเองมีหมู่เลือดอะไร หมู่เลื อดมี 4 หมู่ คือ เอ บี เอบี และ
โอ ข้อนี้มีความสาคัญเมื่อมีการถ่ายโลหิ ตช่วยชีวติ เพราะทาได้ทนั ที
ข. ควรทราบน้ า หนัก ของตัว เอง และเที ย บดู ว่า อยู่ ใ นระดับ มาตรฐาน
หรื อไม่ ถ้าผอมไปก็เพิ่มน้ าหนักขึ้น ถ้าอ้วนไปก็ควรลดน้ าหนักลง ถ้าหาก
อยูๆ่ น้ าหนักมาก ควรรี บหาสาเหตุและปรึ กษาแพทย์ โรคที่ทาให้น้ าหนัก
ลดเร็ วนอกจากโรคขาดอาหารแล้ว ยังมีวณั โรค มะเร็ ง เบาหวาน คอหอย
พอกเป็ นพิษ และโรคประสาท
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ค. เวลาส่ องกระจกแทนที่ จะมุ่งด้านเสริ มสวยอย่างเดี ยว ควรรู ้ จกั สังเกต
หน้าตาตัวเองในกระจกว่าเป็ นอย่างไร หน้าตามีความกังวลฉายอยู่หรื อไม่
เปลื อกตาซี ดหรื อไม่ ตาเหลืองเป็ นดีซ่านหรื อไม่ ผมหงอกก่อนวัยหรื อไม่
รู ปร่ างลงพุงหรื อไม่ เป็ นต้น
ง. ถ้าเคยแพ้อาหารและยาชนิ ดไหนควรจาไว้ให้ดี ห้ามรับ ประทานยาอีก
รวมทั้งยาฉี ด ยาหยอด ยาป้ าย เพราะอาจตายได้ถา้ แพ้อีกครั้ง
จ. ควรมีการตรวจสุ ขภาพกับแพทย์ทุกๆ 6 เดือน หรื อ 1 ปี และตรวจทันที
ที่มีอาการผิดปกติ หรื อสงสัยว่าจะเริ่ มป่ วย เช่น ปั สสาวะกลางคืนบ่อยกว่า
กลางวัน หรื ออุจจาระร่ วงหรื อผูกมาก ฯลฯ
2. ควรรู้ จักการแก้ไขตนเอง
รักษารู ปร่ างให้สมบรู ณ์และได้สัดส่ วน ถ้าจิตใจไม่ปกติควรแก้ไขเสี ย ชาย
ที่ชอบพาเพื่อนหญิงไปที่เปลี่ยว ควรจะเลิกเสี ยก่อนที่จะถูกจี้ทาร้าย เพื่อชิ ง
ทรัพย์ รถยนต์ หรื อเพื่อนสาว ส่ วนสตรี ที่ชอบไปโรงแรมกับชาย ระวังถูก
หลอกและพาไปฆ่าเป็ นศพตามข่าวที่พบเสมอในหน้าหนังพิมพ์ คนที่ชอบ
เที่ ยวกลางคืน ควรจะลดและงดเสี ยบ้างเพื่อถนอมร่ างกายให้ได้พกั ผ่อน
เพียงพอ คนที่สูบบุหรี่ จดั ควรจะลดจานวนลงและเลิ กสู บเสี ย ถ้าหากเลิ ก
ไม่ได้จริ งๆ ควรสู บหลังอาหารเท่านั้นไม่ควรสู บบุหรี่ ตอนกระเพาะอาหาร
ว่าง ผูท้ ี่มีที่อยู่อาศัยไม่ถูกสุ ขลักษณะควรแก้ไขเสี ย เช่ น บ้านมีน้ าขังอยู่ที่
เพาะพันธุ์ยงุ ควรจะถมและทาทางระบายน้ า ยุงเป็ นตัวทาลายชีวิตเด็กด้วย
โรคไข้เ ลื อ ดออกสมองอัก เสบ ยุ ง ก้น ปล่ อ งนาเชื้ อ ไข้ม าลาเรี ย ควร
ช่วยกันกาจัดเพื่อรักษาชีวติ ไว้
ผูท้ ี่ มี บุ ต รมากและสุ ข ภาพไม่ ค่ อ ยสมบรู ณ์ ควรแก้ไ ขโดยการ
วางแผนครอบครัว และคุมกาเนิดโดยวิธีที่เหมาะสม
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3. ควรปฏิบัติตามคาแนะนาของ แพทย์ อย่ างเคร่ งครัด ถ้ ามีโรคที่
จะบั่นทอนอายุขัย
จากสถิติสาเหตุการตายของประชากรในประเทศไทยโรคหัวใจมา
เป็ นอันดับหก โรคนี้เป็ นกับคนป่ วยทุกระดับอายุ แบ่งเป็ นพวกๆ ดังนี้
(1) โรคหัวใจในเด็กเล็ กๆ โดยมากเป็ นโรคหัวใจรั่ว และพิการมา
แต่กาเนิด อาจมีท้ งั ทาให้หน้าเขียวหรื อไม่เขียวก็ได้ แล้วแต่ความพิการมาก
น้อยเพียงใด โรคทาให้เด็กเสี ยชี วิตตั้งแต่เล็กๆ รายที่อยู่รอดจะเติบโตช้า
และไม่แข็งแรง ปั จจุบนั โรคหัวใจรั่วมาแต่กาเนิ ดหลายอย่างสามารถตรวจ
และรักษาโดยวิธีศลั ยกรรมได้
(2) โรคหัวใจจากโรคปวดข้อรู มาติ ก มักท าให้เป็ นลิ้ นหัวใจตี บ
แข็งและรั่ว หรื อกล้ามเนื้ อหัวใจเสี ย หัวใจโต มักเป็ นกับเด็กวัยรุ่ น เริ่ มจาก
เด็ ก เป็ นโรคเจ็บ คอ ต่ อ มทอนซิ ล อัก เสบบ่ อยๆ ต่ อมามี อาการปวดตาม
ข้อมือ เข่า ศอก เลื่ อนที่ได้ ถ้าไม่รักษาหรื อเป็ นบ่อยๆ จะมีความพิการกับ
หัวใจและประสาท ทาให้มือสั่นและหัวใจอักเสบได้
(3) โรคหัวใจที่เป็ นกับคนวัยกลางคน และวัยสู งอายุ มักเกิ ดจาก
เส้นโลหิ ตในหัวใจตีบหรื ออุดตัน ทาให้กล้ามเนื้ อหัวใจเสี ยไปเพราะขาด
โลหิ ตไปหล่อเลี้ ยง มีอาการเจ็บอกปวดร้ าวไปตามแขนซ้าย เจ็บท้องบาง
รายเจ็บมากจนเป็ นลม บางรายอุดเส้นโลหิ ตใหญ่อาจตายได้ทนั ที สาเหตุ
ของการเป็ นโรคนี้ ก็เช่นเดี ยวกับสาเหตุของการเกิดเส้นโลหิ ตตีบแข็งที่จะ
ได้บ รรยายต่ อไป และมัก จะเกิ ดกับ ผูท้ ี่ มี จุ ดอ่ อนกับ หัวใจ เช่ น มี ค วาม
เคร่ งเครี ยดทางอารมณ์ กังวลใจ กลุม้ ใจ หรื อพวกที่หวั ใจทางานหนัก เช่ น
ผูท้ ี่เอาแต่งาน ไม่มีเวลาพักผ่อนหย่อนใจเลย นอกจากมีความทุกข์ทางใจ
และการสู บบุหรี่ มาก ทาให้เส้นโลหิ ตหดตัวเกิดการอุดตันง่ายขึ้น
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(4) ผูส้ ู งอายุมกั เป็ นโรคหัวใจวายจากหัวใจโต เพราะเส้นโลหิ ตตีบ
แข็ง, ความดันโลหิ ตสู ง, กามโรคซิ ฟิลิสของลิ้นหัวใจ และเส้นโลหิ ตใหญ่
หรื อโรคปอดเรื้ อรัง ฯลฯ ทาให้หอบเหนื่อยกลางคืนและเท้าบวม
(5) โรคหัวใจบวมจากโรคเหน็ บ ชามัก พบในคนยากจน ที่ เป็ น
โรคขาดอาหาร ขาดวิตามิ นบี หนึ่ ง เป็ นได้ท้ งั เด็กและผูใ้ หญ่ มี อาการเท้า
บวม เหนื่อย หอบ เสี ยงแหบ ขาไม่มีแรง
โรคหัวใจเป็ นโรคที่ ป้องกันได้ ถ้าปฏิ บตั ิ ตนถู กอนามัย และเป็ น
โรคที่รักษาได้ถา้ เริ่ มรักษาแต่แรก ไม่ปล่อยให้เป็ นมาก
สรุ ป คนในวัยทางานมีอายุส้ นั เนื่องจากความประมาทและไม่รู้จกั ใช้ชีวติ
คุ ณค่าของชี วิต ความหมายของชี วิต การดารงชี วิตให้อยู่ดีมีสุข
และศิลปะของการยืดอายุวยั ทางานให้ยาวออกไป ให้วยั ชรามาช้ากว่าเดิ ม
นั้น มีคนจานวนน้อยที่จะทราบและเข้าใจอย่างถ่องแท้
คนส่ วนมากเกิดมาก็รู้จกั แต่จะกินอาหาร ทางานหาเงิ น หาอานาจ
สื บ พันธุ์ แล้วก็ ป่วยเจ็บตายไปก่ อนจะถึ งวัย ชรา บางคนก็ ต้ งั หน้า จะกิ น
อย่างเดี ยว อาหารป่ า อาหารอร่ อยอยู่ไกลเพียงใดจะต้องไปเสาะหามากิ น
ให้ได้ สัตว์ป่าที่นามาปรุ งอาหารอาจมี เชื้ อโรค อาหารที่ ว่าอร่ อยนักหนา
อาจอร่ อยด้วยผงชู รสซึ่ งเป็ นพิษและไม่เหมาะกับสตรี มีครรภ์ บางคนก็ต้ งั
หน้าหาเงิ นอย่างเดี ยวโดยไม่รู้จกั คาว่าพอ ผลปรากฏว่าตายก่อนไม่มีเวลา
ใช้เงินที่กอบโกยได้ ทิ้งมรดกมากมายให้ลูกหลานและภรรยาแย่งกันต่อไป
บางคนก็แสวงหาอานาจโดยไม่ถูกทาง เช่ น ผูท้ ี่เป็ นภัยกับสังคมอายุมกั จะ
สั้นหรื อต้องใช้ชีวิตอย่างลาบากในเรื อนจา บางคนก็อยากมีชื่อเสี ยงอย่างที่
เรี ยกว่าอยากดังนั้น ถ้าทาถูกวิธีมีศิลปะก็ดี ถ้าดังในทางไม่ดีก็มีหวังอายุไม่
ยืน
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คนป่ วยบางรายเป็ นโรคที่ไม่น่าจะมีอนั ตรายถึ งแก่ชีวิต เช่ น โรค
เกี่ยวกับภูมิแพ้ต่างๆ โรคหื ด โรคแพ้อากาศคัดจมูกจาม โรคผิวหนัง ผื่นคัน
ลมพิษ เป็ นต้น ก็ยงั ปรากฏว่ามีคนถึงแก่กรรมด้วยโรคดังกล่าวเพราะใช้ยา
มาก เกิ นข นาด ห รื อ แพ้ ย า ซึ่ ง มี ส า เห ตุ ม าจา ก ค วา มไม่ รู ้ หรื อ
รู ้เท่าไม่ถึงการณ์
เวลาฟ้ ากาลังคะนอง มีฟ้าแลบฟ้ าร้อง คนฉลาดควรรู ้จกั ระวังฟ้ าผ่า
ฟ้ าจะผ่า สิ่ งที่ อยู่ก ลางแจ้ง เช่ น ชาวนา ควาย ต้นไม้สูง โดดเด่ นกระท่อม
กลางทุ่ง เป็ นต้น ส่ วนต้นไม้เตี้ยๆ อาคารบ้านเรื อน และเสาไฟฟ้ าสู งๆ ที่มี
สายล่อฟ้ าลงดิ นไว้ ฟ้ าจะไม่ผ่า คนที่อยากมี อายุยืนเวลาฝนตกฟ้ าคะนอง
ควรหลบเข้าอยู่ในอาคารใหญ่ๆ ถ้าไม่มีที่จะหลบก็นงั่ อยู่เฉยๆ ในรถยนต์
จะปลอดภัยกว่ายืนกลางแจ้ง
ผูท้ ี่มีอาชี พประมง ไม่ควรออกเรื อเล็กเวลามีพายุดีเปรสชัน่ ผูท้ ี่อยู่
บริ เวณน้ าท่วมได้ควรมีการเตรี ยมตัวหลบภัยน้ าท่วม ในฤดูน้ าป่ าไหลบ่า,
ผูท้ ี่อยูบ่ า้ นไม้ควรระวังไฟไหม้ การพักโรงแรมสู งหลาย ๆ ชั้น ก่อนจะเข้า
พักควรมองหาประตูออกฉุกเฉินเตรี ยมไว้ เวลามีอุบตั ิเหตุไฟไหม้จะได้หนี
เอาชีวติ รอดได้ อุบตั ิเหตุจากไฟฟ้ าแรงสู งควรระมัดระวังผูท้ ี่มือเปี ยกน้ าไม่
ควรจับสวิทช์ไฟฟ้ า สายไฟฟ้ าเก่า และปลัก๊ ไฟฟ้ าที่ชารุ ดควรเปลี่ ยนใหม่
ให้เรี ยบร้อย
ผู้ที่ อ ยากมี อ ายุ ยื น ควรรู้ วิ ช าเศรษฐศาสตร์ ร ะดับ ชาวบ้า นบ้า ง
กล่าวคือรู ้จกั เพิ่มพูนรายได้ลดรายจ่ายฟุ่ มเฟื อยและไม่จาเป็ นลง รู ้จกั ใช้เงิน
ให้เป็ นคือ ใช้เงิ นให้พอกับรายได้ ไม่ควรจ่ายเกิ นฐานะ ไม่ควรก่อหนี้ สิน
โดยการกูย้ ืนเพราะจะเสี ยดอกเบี้ยแพง ไม่ควรซื้ อสิ นค้าเงิ นผ่อนเพราะจะ
เสี ยเปรี ยบผูข้ ายและต้องซื้ อแพงขึ้น พลเมืองดีควรเสี ยภาษีให้รัฐ เพื่อรัฐจะ
ได้นาเงิ นไปพัฒนาประเทศชาติ ควรรู้จกั ใช้เงินที่เหลือทาการบริ จาคเพื่อ
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การกุศลบ้าง และควรรู ้ จกั การออมทรัพย์ไว้ใช้ในวัยชราบ้าง จะได้ไม่อยู่
เป็ นคนแก่ที่ทาความเดื อดร้ อนแก่ลูกหลาน เพราะในวัยชรานั้น รายได้จะ
ลดลง แต่รายจ่ายเพิ่มขึ้นจะต้องใช้เงินไปในทางการรักษาโรค การส่ งเสริ ม
สุ ขภาพและในการฌาปนกิ จ สาหรับผูท้ ี่มีรายได้นอ้ ยแต่แน่นอนควรออม
ทรั พ ย์โ ดยการฝากเงิ น ประเภทสิ น มัธ ยัส ถ์ ก ับ ธนาคาร ผูท้ ี่ มี ร ายได้ไ ม่
แน่นอนก็ควรฝากประเภทสะสมทรัพย์ ผูท้ ี่มีรายได้มากพอสมควรควรฝาก
ประกันชีวติ ไว้ดว้ ยก็ดี เวลาครบกาหนดประกันถ้ามีชีวิตอยูจ่ ะได้รับเงินมา
ใช้ในวัยชรา ถ้าถึงแก่กรรมก่อนลูกและภรรยาจะได้รับเงิ นตามกรมธรรม์
ประกันชีวติ
โลหิ ตของคนเราก็มีอายุเหมื อนกัน ฉะนั้น ชายที่มีสุขภาพดี ควร
บริ จ าคโลหิ ต เพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ เพื่ อ นชี วิ ต มนุ ษ ย์บ ้า ง การบริ จ าคโลหิ ต ให้
ศูนย์บริ การโลหิ ตแห่งชาติสภากาชาดไทย หรื อตามโรงพยาบาลต่างๆ นั้น
นอกจากจะได้กุศลแล้ว ยังทาให้โลหิ ตดี ข้ ึน เพราะร่ างกายจะสร้ างโลหิ ต
ใหม่ข้ ึนมาทดแทนโลหิ ตที่ถ่ายออกไป การยื่นความจานงบริ จาคดวงตาแก่
ศูนย์ดวงตาของสภากาชาดไทย โรงพยาบาลจุ ฬาลงกรณ์ ภายหลัง ถึ งแก่
กรรมแล้ว เป็ นการกระท าที่ ค วรสรรเสริ ญ เพราะเป็ นการบริ จ าคครั้ ง
สุ ดท้ายของชีวติ แล้ว และจะเป้ นมรณสติเตือนไม่ให้เราประมาท
ผูท้ ี่ประสบผลสาเร็ จในชี วิตการทางานนั้น มักมีศิลปะการทางาน
ดังนี้ คือ มีใจรักงานทางานโดยความเพียรไม่เบื่อหน่าย มีความเอาใจใส่ ใน
การทางาน ทาอย่างสม่ าเสมอ และมีความรอบรู้ จริ งใจในวิชาชี พ มีการ
ตรวจหาผลงาน แก้ไขข้อบกพร่ องและอุปสรรค และมีการวางแผนให้งาน
เจริ ญก้าวหน้าอยู่เสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งมักจะทางานโดยมีสติรอบคอบ
ประมาณความสามารถ ทุนทรัพย์ของตนอย่างถูกต้อง และรู ้ความต้องการ
ของตลาดและสังคม เป็ นผูม้ ีความซื่ อสัตย์ อดทน รู ้จกั ข่มจิตระงับอารมณ์
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โกรธ กลัว เกลี ย ด โกงได้ รู ้ จ ัก พู ดจู ง ใจคน เช่ น รู ้ จ ัก กล่ า วค า ขอโทษ
ขอบคุณและขอรับ ( ครับ ค่ะ ) เสมอตามวาระอันสมควร รู้จกั เลือกคบ
เพื่อนดี รู ้ จกั ช่ วยคนที่ควรช่ วย รู ้ จกั ปกครองคนโดยความเที่ยงธรรมรู ้ จกั
ใช้คนให้ถูกกับงาน รู ้จกั กล่าวคาชมเชยให้กาลังใจ ให้รางวัลคนที่ทางานดี
มีผลงานก้าวหน้า และรู ้จกั ใช้เหตุผลในการตัดสิ นใจ
ส่ วนผู ้ที่ เ ป็ นแพทย์ นอกจากจะมี ล ั ก ษณะดั ง กล่ า วนั้ นแล้ ว
จาเป็ นต้องมีคุณธรรมเพิ่มอีกอย่างคือ มีความเมตตากรุ ณาปรานี ที่จะช่ วย
รักษาคนป่ วยให้หายจากโรค ช่วยส่ งเสริ มให้เพื่อนมนุ ษย์มีสุขภาพดี มีชีวิต
เป็ นสุ ขตามสมควรแก่อตั ภาพ
ผูท้ ี่ไม่ประสบผลสาเร็ จในชี วิตนั้น กล่าวว่านอกจากจะขาดศิลปะ
ในการทางานดังบรรยายมาแล้ว มักเป็ นเพราะขาดความรู ้จริ ง ว่างงาน หรื อ
ได้งานที่ไม่มีโอกาสแสดงความรู ้ความสามารถอย่างคาพังเพยที่วา่ “ความรู้
ท่วมหัว เอาตัวไม่รอด” บางคนเป็ นเพราะชอบพูดไม่เป็ นไร และทางานไม่
มีระเบียบ บางคนก็เป็ นเพราะมีนิสัยเกรงใจคนมากไปจึงไม่กล้าทาอะไร
ปล่อยให้โอกาสนาทีทองผ่านไป บางคนไม่รู้จกั ใช้เวลาให้เป็ นประโยชน์
บางคนก็เป็ นเพราะสุ ขภาพไม่ค่อยดี บางคนชอบพูดว่าทาดีไม่เห็นได้ดี ผูท้ ี่
กล่าวหรื อมีความเห็นเช่นนั้นไม่ถูกต้องนัก การทาดีตอ้ งได้ดีเสมอ เพียงแต่
ว่าไม่ได้เงิ นหรื อผลตอบแทนตามใจปรารถนาของผูน้ ้ นั เท่านั้น การทาชัว่
อาจจะได้เงินง่ายหรื อได้เป็ นจานวนมาก แต่ในขณะเดียวกันอาจจะทาให้มี
อายุส้ นั ก็ได้
ส่ วนผูท้ ี่ ประสบความล้มเหลวในชี วิต กล่ าวกันว่าเป็ นเพราะไม่
รู ้ จ ัก ประมาณการโดยรอบคอบ มัก ขยายงาน และท างานเกิ น ก าลั ง
ความสามารถและกาลังทรัพย์ อยากมีกาไรมากเพราะมีความโลภเป็ นเหตุ
บริ หารงานไม่ดีมีทางรั่วไหลมาก มักจะล้มละลายเพราะการกูย้ ืมทรัพย์มา
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ลงทุ น ทาให้เสี ยดอกเบี้ ยมาก กาไรไม่พอใช้หนี้ เจ้าหนี้ เร่ งรั ดหนี้ สินเร็ ว
และถูกฟ้ องยึดทรัพย์
เชื่อกันว่าผูท้ ี่รักษาศีลภาวนาธรรมเสมอมักมีอายุยืน และผูท้ ี่ทาบุญ
กุศลโดยการบริ จาคทานอยูเ่ สมอนั้นมักโชคดี มีทรัพย์สินทางานอะไรมักมี
ผูใ้ ห้ความช่วยเหลือให้งานสาเร็ จไปด้วยดี
ศิลปะการยืดอายุในวัยทางานให้ยาวนานออกไป โดยให้แก่ช้าลง
นั้นอาจทาได้โดยการรั กษาร่ างกายให้ได้สัดส่ วน รับประทานอาหารที่ มี
คุณค่ารวมทั้งวิตามินและแร่ ธาตุต่างๆ ที่จาเป็ นสาหรับชี วิต เพื่อให้ร่างกาย
มีน้ าหล่อเลี้ยงชีวติ ฮอร์ โมนต่างๆ สมบรู ณ์ และไม่มีเส้นโลหิ ตตีบแข็ง รู ้จกั
ใช้ชีวิตให้สบาย คือ หลับให้สนิ ท ทางานตามเวลา รู ้ จกั การพักผ่อน ออก
กาลังบริ หารร่ างกายเป็ นประจาตามสมควรแก่อายุ การรู ้ จกั รักษาสุ ขภาพ
อนามัยและสุ ขภาพจิตให้สมบรู ณ์ การมีชีวิตสมรสราบรื่ น การรู้จกั หาเงิน
และใช้ เ งิ น ให้ เ ป็ นประโยชน์ การมี ชี วิ ต อยู่ ใ นบ้ า น และสั ง คมที่ มี
สิ่ งแวดล้อมดี มีอากาศบริ สุทธิ์ มีความอบอุ่นและปลอดภัย สิ่ งเหล่านี้ ถา้ มี
ครบ จะช่วยให้ท่านแก่ชา้ ลงและมีอายุยนื นาน
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วัยชรา
วัย ชราเป็ นวัย สุ ด ท้า ยของมนุ ษ ย์ โดยมากเราเอาอายุ 60 ปี เป็ น
เกณฑ์ ก ารปลดเกษี ย ณในการท างานราชการ แต่ ค วามจริ ง แล้วร่ า งกาย
คนเราจะมี การเปลี่ ยนแปลงตั้งแต่อายุ 40 ปี ขึ้ นไป เช่ น มี ไขมันในโลหิ ต
เพิ่มขึ้น ประจาเดื อนของสตรี จะเริ่ มลดลง และเปลี่ ยนแปลงไปจนกระทัง่
หมดประจาเดื อน การหมดประจาเดื อนทาให้สตรี หลายรายมีสุขภาพจิต
เสื่ อม หรื อมีอาการทางประสาท คนที่อยูใ่ นวัยชราควรจะมีความภูมิใจที่ได้
ใช้ชีวิตมานาน และควรจะดารงชี วิตต่อไปด้วยความสะอาด สว่าง สงบ
และสมถะ
โรคที่คร่ าชี วิตคนชราไปเป็ นอันดับหนึ่ งคือ โรคเส้ นโลหิตตีบแข็ง
ใครจะเป็ นโรคเส้นโลหิ ตตีบแข็งช้าหรื อเร็ วนั้น อยูท่ ี่ตวั บุคคล สิ่ งแวดล้อม
ฐานะทางเศรษฐกิจ อาหารที่รับประทาน และการใช้ชีวติ ประจาวันโรคเส้น
โลหิ ตตีบแข็งเป็ นมากสาหรับประชากรของชาติที่พฒั นาแล้ว เช่น อเมริ กนั
ยุโรป ส่ วนชาวแอฟริ กนั เช่ น ชาวคี เนี ย แทนซาเนี ย ฯลฯ จะไม่เป็ นเลย
ชายเป็ นโรคนี้ ม ากกว่า หญิ ง ด้วยเหตุ น้ ี จึ ง เห็ นว่า หญิ ง ชราฝรั่ ง มี ชี วิ ตอยู่
มากกว่ า ชายชรา การต่ อ สู ้ ดิ้ น รนอยากดัง และความเคร่ ง เครี ยดต่ อ
ชี วิตประจาวันมากเกิ นไป ก็เป็ นสาเหตุใหญ่อีกอันหนึ่ ง เพราะฉะนั้นพระ
จึงสอนให้เราตัดกิเลส ความโลภ ความหลง ความโกรธ เพื่อให้มีอายุยืน
และดาเนิ นชี วิตบั้นปลาย โดยมีใจสะอาด มีปัญญาสว่ าง มีความสมถะใน
ชีวติ และมีจิตสงบ
โรคเส้ น โลหิ ต ตี บ แข็ ง เป็ นกั บ คนรวยมากกว่ า คนจน คนที่
รั บ ประทานอาหารไขมัน จากสั ต ว์ม าก จะเป็ นมากกว่า คนรั บ ประทาน
อาหารเจ เช่น ผักและถัว่ เหลือง คนที่ชอบรับประทานน้ าตาลมากกว่าคนที่
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ไม่รับประทานน้ าตาล นอกจากรับประทานอาหารแป้ งและข้าวเท่านั้น โรค
เส้นโลหิ ตตีบแข็งยังพบว่าเป็ นกับคนหมู่เลื อดเอมากที่สุด ส่ วนหมู่เลื อดเอ
บี และหมู่เลือดบีลดลงมาตามลาดับเพราะเกิดภาวะโลหิ ตแข็งตัวเป็ นก้อน
ง่าย ส่ วนหมู่เลือดโอ เป็ นน้อยที่สุด ทั้งๆ ที่คนส่ วนใหญ่มีหมู่เลือดโอ คนที่
รับประทานน้ าอ่อนเป็ นมากกว่าที่รับประทานน้ ากระด้าง เพราะน้ ากระด้าง
มี แ ร่ ธาตุ ม าก น้ าประปาในนครหลวงกรุ งเทพธนบุ รี เป็ นน้ าอยู่ ใ น
ระดับกลาง คือ ไม่อ่อนและไม่กระด้าง ภาวะโลหิ ตแข็งตัวพบมากในคนที่
มีความเข้มข้นของโลหิ ตมากในภาวะขาดน้ า คนที่มีความดันโลหิ ตสู ง และ
เป็ นโรคเบาหวานจะเป็ นโรคนี้ ง่ายกว่าคนธรรมดา โรคเส้นโลหิ ตตีบแข็ง
มักทาให้เป็ นโรคเส้นโลหิตในหัวใจตีบอุดตัน, ทาให้หวั ใจวายได้ และเป็ น
เหตุให้เส้นโลหิ ตแตกหรื ออุดตันในสมองทาให้เป็ นอัมพาต นอกจากนี้ ยงั
เป็ นสาเหตุของโรคความดันโลหิ ตสู ง โรคไตพิการ โรคเบาหวาน โรคชรา
ฯลฯ คนที่ สูบบุ หรี่ มากวันละหลายซองมี โอกาสเป็ นโรคนี้ ง่าย และเป็ น
มากกว่าคนที่ไม่สูบบุหรี่ ถึง 5-6 เท่า
สารที่ทาให้เส้นโลหิ ตตีบแข็งไม่ใช่เกิดจากไขมัน โคเลสเตอรอล
โดยตรง แต่เกิ ดจากไลโปโปรตี นสู ง แปลกแต่จริ งชาวเอสกิ โมรั บทาน
อาหารมีไขมันมากกว่าชาวอเมริ กนั แต่ผปู ้ ่ วยเป็ นโรคเส้นโลหิ ตตีบอุดตัน
ในหัว ใจน้อ ยกว่า ทางการแพทย์ก ารตรวจหาไขมัน ในโลหิ ต โดยมาก
ตรวจหาแต่โคเลสเตอรอล และไตรกลี เซอไรด์เท่านั้น ส่ วนไลโปโปรตีน
เป็ นสารที่ ร่า งกายท าขึ้ นจากตับ โคเลสเตอรอลในคนปกติ มี 170 - 220
มิลลิ กรัมเปอร์ เซ็นต์ อาหารที่ไขมันสู ง ได้แก่พวกเครื่ องในสัตว์บก เช่ น
ลาไส้ ตับ ไต สมองหมู สมองวัว นม เนย น้ ามันหมู นอกจากนี้มีมากใน
นา้ มันพืช เช่ น นา้ มันมะพร้ าว นา้ มันปาล์ม ไขมันทางการแพทย์แบ่งเป็ น 3
อย่าง คื อ กรดไขมันอิ่ มตัว กรดไขมันไม่อิ่มตัวหลายอนุ ภาคและอนุ ภาค
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เดียว อาหารที่มีไขมันอิ่มตัวมากทาให้ เป็ นโรคง่ าย เช่ น โรคเส้นโลหิ ตตีบ
แข็ ง เป็ นต้น ปลาและเนื้ อไก่ เ ป็ ดบริ เ วณอก มัน เทศ มัน ฝรั่ ง ผลไม้สุ ก
อาหารและอาหารเจที่ ป รุ ง ด้ว ยน้ า มัน ดอกทานตะวัน หรื อ ดอกค าฝอย
เหมาะส าหรั บ คนป่ วยที่ เ ป็ นโรคเส้ น โลหิ ต ตี บ แข็ ง คนชราไม่ ค วร
รั บ ประทานอาหารมากนัก โดยเฉพาะมื้ อ เย็น ควรรั บ ประทานน้ อ ยๆ
วิตามินรวมและแร่ ธาตุควรรับประทานเป็ นประจาวัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
วิตามินอี บีหก และไบโอตินไม่ควรขาด
การขาดการออกกาลังกาย เช่น การนัง่ ทางานนานๆ อย่างเดียว คน
แก่นอนเฉยๆ ไร้ ประโยชน์และยังจะตายเร็ วจากการอุดตันของเส้นโลหิ ต
เพราะร่ างกายมีการทาลายของเม็ดโลหิ ตอยูเ่ สมอ ทาให้มีไฟบริ นเกิดขึ้น ถ้า
มี ม ากจะอุ ด หลอดโลหิ ต ถ้า เราออกก าลัง กายให้ ร่ า งกายทุ ก ส่ ว นมี ก าร
หมุนเวียนของโลหิ ตดีข้ ึน จานวนเม็ดโลหิ ตแดงที่มีออกซิ เจนก็จะมีมากขึ้น
ทาให้การเกิดของไฟบริ นหมดไปเรื่ อยๆ
คนสู งอายุควรใช้ชีวิตโดยมีการบริ หารร่ างกายวันละ 10-25 นาที
ทุกวัน แบ่งเป็ นเช้า 10 นาที เย็น 15 นาที วิธีออกกาลังบริ หารร่ างกาย โดย
การดัดตนหลายๆ ท่า เหมาะสาหรับผูท้ ี่ไม่มีบริ เวณบ้าน ผูท้ ี่มีโอกาสเดิ น
ควรจะเดิ นมากๆ แต่ไม่ควรวิ่ง กี ฬาที่เหมาะสมสาหรับคนสู งอายุคือ การ
ถีบจักรยาน การว่ายน้ า และการเดิ นไกลพอที่จะมีเหงื่ อออก และเริ่ มรู ้ สึก
เหนื่อยก็หยุดพักได้
การร่ วมเพศในคนสู งอายุ ถ้า มี ความต้องการทางเพศอยู่ ก็ ไ ม่ มี
ข้อเสี ยแต่ประการใด นอกจากผูท้ ี่มีความรู ้สึกทางเพศแต่อวัยวะเพศหย่อน
สมรรถภาพแล้ว ก็ ไ ม่ มี ค วามจาเป็ นประการใดที่ จ ะขวนขวายหายามา
กระตุ น้ คนแก่ ที่ไปหาหมอให้ช่วยฉี ดยาให้เป็ นคนหนุ่ มนั้น นอกจากจะ
ได้ผลน้อยแล้วยังจะตายเร็ วขึ้น เพราะฮอร์ โมนชายจานวนสู ง ไม่เหมาะกับ
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ร่ า งกายคนแก่ แต่ ฮ อร์ โ มนหญิ ง เอสโตรเจนจ านวนเล็ ก น้อ ยกลับ ดี มี
ประโยชน์ป้องกันเส้นโลหิ ตตีบแข็งเร็ ว
คนสู งอายุควรมีเวลานอนพักกลางวันบ้าง การนอนไม่ควรนอนท่า
เดียว เพราะการนอนท่าเดียวนานๆ มักจะตายด้วย โรคปอดบวม โรคปอด
บวมยังจะเป็ นโรคแทรกโรคอื่น ๆ เช่น โรคไข้หวัดใหญ่ ฯลฯ คนสู งอายุ
ป่ วยมีไข้ และไอไม่ควรวางใจ ต้องรี บหาแพทย์เพราะคนชราตายง่าย แต่
อาการของโรคมีนอ้ ยไม่ค่อยมีอาการแสดงเหมือนคนหนุ่มสาว
โรคหัวใจวายจากหัวใจโต เช่ น จากความดันโลหิ ตสู งนั้น ผูป้ ่ วย
มักจะเริ่ มมีอาการแน่ นอึดอัดเวลากลางคืน นอนไม่ได้ตอ้ งลุ กนัง่ บางราย
เป็ นมากๆ จะนัง่ หอบเหนื่อย บางรายมีฟองน้ าออกมาทางปาก และบางราย
เท้าจะบวม ต้องรี บรักษา
ผิวหนังของคนชราต้องระวังอย่าให้มีบาดแผลเพราะอาจติดเชื้ อ
โรคเน่าและเป็ นสาเหตุของการตายได้ คนสู งอายุและคนป่ วยโรคเบาหวาน
ต้องรั ก ษาความสะอาดของเท้าให้ดี เช่ นเดี ย วกับรั ก ษาความสะอาดของ
หน้า ต้องใส่ รองเท้าเสมอ ไม่ให้มีแผล เพราะถ้ามีแผลจะหายยากกว่าคน
หนุ่ม
คนสู งอายุควรพบทันตแพทย์ ปรึ กษาเรื่ องการถอนฟันผุออกและ
ใส่ ฟั นใหม่ เพื่ อประโยชน์ ใ นการเคี้ ย วอาหารและการพูด รวมทั้ง รั ก ษา
บุคลิกภาพของหน้าไว้ให้ดีเหมือนเดิม
คนสู งอายุสายตาจะมีการเปลี่ ยนแปลง คนฉลาดควรรู้ จกั ถนอม
รักษาสายตาตั้งแต่อายุยงั น้อยๆ การถนอมสายตามีวิธีง่ายๆ คื อ ไม่ขยี้ตา
เวลาเคืองหรื อคันตา ต้องใช้น้ าสะอาดหรื อยาล้างตาล้างไม่ใช้สายตามาก
เกินไป การอ่านหนังสื อควรอ่านในที่มีแสงสว่างพอควรหยุดอ่านเมื่อรู ้สึก
ปวดหรื อเมื่อยตา เวลาออกไปตากแดดตากลมควรใส่ แว่นดา เวลาเจ็บตา
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เป็ นโรคตาแดงต้องรี บรั กษา วิตามิ นเอไม่ควรขาด ผูท้ ี่เป็ นโรคเบาหวาน
โรคไต โรคความดันโลหิ ตสู ง ควรรี บรั กษาก่ อนที่ ตาจะเปลี่ ยนแปลงไป
เป็ นตาบอด จากต้อหิน ต้อกระจก ฯลฯ
คนชราหูจะตึงจะหนวกได้ คนฉลาดที่อยากมีอายุยืนโดยมีหูดี ได้
ยินเสี ยงชัดเหมือนเดิมควรรู ้จกั ถนอมหูไว้ต้ งั แต่ยงั อายุนอ้ ยๆ
การถนอมหูมีวธิ ีดังนี้
1. ไม่ แ คะหู การแคะหู บ างครั้ งผูแ้ คะท าให้ เ ยื่ อ หู ท ะลุ ไ ด้ หู จ ะ
หนวก
2. เวลาเป็ นหวัด และมีอาการปวดหู ตอ้ งรี บปรึ ก ษาแพทย์รักษา
ก่อนที่จะเป็ นหูน้ าหนวก
3. ไม่ใช้ยาที่จะทาให้ประสาทหู เสี ย เช่ น ยาควินิน ยาสะเตรปโต
ไมซิ น ยากานาไมซิ น ฯลฯ โดยไม่จาเป็ น ถ้าจะใช้ไม่ควร
ใช้นาน โดยเฉพาะผูท้ ี่ไตไม่ดี ไม่ควรใช้
4. ไม่ทางานในที่มีเสี ยงอึกทึกดังมาก ผูท้ ี่มีอาชีพเคาะตัวถังรถยนต์
คุมเครื่ องจักรทอผ้า ฯลฯ ควรอุดหูดว้ ยยางก่อนทางาน
คนชราไม่ ค วรดื่ ม น้ า มาก ควรดื่ ม เฉพาะเวลารู ้ สึ ก กระหายน้ า
เท่ า นั้น ไม่ ค วรดื่ ม น้ า ก่ อ นนอน เพื่ อ จะได้ห ลับ สนิ ท ไม่ ต้อ งลุ ก ขึ้ น ไป
ปั สสาวะเวลากลางคืน หลังอาหารก็ไม่ควรดื่มน้ ามากเช่นกัน ถ้าดื่มน้ ามาก
เป็ นขันๆ จะแน่ นท้องและท้องอื ดท้อ งเฟ้ อ เพราะอาหารผ่า นกระเพาะ
อาหารไปเร็ วกว่า เดิ ม ควรดื่ ม น้ า เวลาท้องว่า ง น้ า ดื่ ม ควรเป็ นน้ า ต้ม สุ ก
สะอาดน้ าทะเลห้า มดื่ มอาจตายได้เพราะมี เกลื อมาก น้ าไม่สะอาดทาให้
ท้องร่ วงและเป็ นบิ ดผูท้ ี่ ดื่มน้ าประปาควรต้มเสี ยก่ อนจะปลอดภัย น้ าฝน
เป็ นน้ า อ่ อน น้ า กระด้า งดี ส าหรั บ คนสู ง อายุเพราะมี แร่ ธ าตุ ม ากกว่า น้ า
บาดาลและน้ าจากบ่อน้ าลึ กๆ ดี กว่าน้ าจากลาธารแม่น้ า น้ ากลัน่ เป็ นน้ าที่
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สะอาดที่ สุ ด แต่ มี ร าคาแพง ส่ ว นมากใช้ ใ นการผสมยามากกว่ า น ามา
รับประทาน
หนังสื อพิมพ์เคยลงข่าวเกี่ ยวกับแพทย์จีนค้นพบว่า การดื่ มน้ า 5
แก้ว ตอนตื่นนอนเช้าเป็ นยาอายุวฒั นะและมีผปู ้ ฏิบตั ิตาม เป็ นคาแนะนาที่
ผิด ทางที่ถูกแล้วหลังจากแปรงฟั นควรดื่มน้ าสะอาดหนึ่ งแก้วเท่านั้น การ
ดื่มน้ าทีเดี ยวมากๆ ไม่ดี เพราะนอกจากจะทาให้จุกท้องแล้วยังอาจมีโทษ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งผูท้ ี่ไตไม่ดีไม่ค่อยปั สสาวะ จะทาให้มีอาการปวดศีรษะ
อ่อนเพลีย ปวดกล้ามเนื้ อ เป็ นตะคริ ว อาเจียน ความดันโลหิ ตเพิ่มขึ้น ถ้ามี
น้ าคัง่ ค้างอยู่ในตัวมากอาจชักและตายได้ จากสมองบวม จริ งอยู่น้ าเป็ น
สิ่ งจาเป็ นสาหรับชี วิต สาหรับขับถ่ายของเสี ยออกจากร่ างกาย พบว่าถ้าอด
น้ าในอากาศร้อน เช่น ที่ทะเลทรายจะตายภายหลังขาดน้ าดื่ม 36-72 ชัว่ โมง
แต่อดอาหารได้นานกว่าอดน้ า เคยมี ผูอ้ ดอาหารจนตายปรากฏว่าทนได้
นานถึง 17 วัน
ความต้อ งการของคนเราไม่ เ หมื อ นกัน แล้ว แต่ ว ยั สภาพของ
ร่ างกาย งานที่ทาและสภาพอากาศร้อนหรื อหนาว คนที่อยูใ่ นที่อากาศร้อน
ก็ตอ้ งการน้ ามากกว่าคนที่อยูใ่ นอากาศเย็น คนวัยทางานต้องการน้ ามากกว่า
คนสู งอายุ เด็กวัยทารกต้องการน้ ามากที่สุด โดยมากจะได้จากน้ านมซึ่ งก็
พอเพียงสาหรับทารก แพทย์เคยคานวณความต้องการน้ าของเด็กไว้ดงั นี้
ทารกต้องการน้ าวันละ 156 ลบ.ซม. หรื อ 5 ออนซ์ต่อน้ าหนักตัวของทารก
1 กิ โลกรัม สาหรับเด็ก 1 ขวบ ต้องการ 120-135 ลบ.ซม. ต่อ กิ โลกรัม
ต่อวัน เด็ก 4 ขวบต้องการ 100-110 ลบ.ซม. ต่อกิ โลกรั ม ต่อวัน และเด็ก
อายุ 14 ปี ต้องการเพีย ง 50-60 ลบ.ซม. ต่อ กิ โลกรั ม ต่อวัน ส่ วนผูใ้ หญ่
ต้องการน้ าวันละ 2,500-3,000 ลบ.ซม. หรื อประมาณวันละ 10-12 แก้ว
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เมื่อร่ างกายต้องการน้ าเราสามารถรู ้ได้โดยรู ้สึกกระหายน้ า ร่ างกาย
จะแสดงอาการขาดน้ า เมื่ อ ขาดน้ า ไป 10 เปอร์ เ ซ็ น ต์ ของน้ า หนัก ตัว
กล่าวคือตัวจะแห้ง ปากแห้ง ลิ้นแห้งผิวย่นดึงได้ไม่เต่งตาจะลึกลง และลูก
ตาจะอ่ อ นนุ่ ม พบได้ใ นคนที่ อ าเจี ย นท้อ งเสี ย มาก ถ้า ขาดน้ า เกิ น 20
เปอร์เซ็นต์ เช่น ในรายที่ทอ้ งเสี ยอย่างแรง หรื อเป็ นอหิ วาตกโรคจะถึงแก่
กรรม
ผูท้ ี่กระหายน้ ามากและดื่ มน้ ามากกว่าคนปกติ ควรสังหรณ์ ใจว่า
อาจจะเป็ นโรคต่อไปนี้คือ โรคเบาจืด เบาหวาน โรคไตเรื้ อรัง โรคของต่อม
ที่หมวกไต และโรคประสาทฮิสทีเรี ย
ส่ วนผูท้ ี่ไม่ควรดื่มน้ ามากคือ ผูท้ ี่มีอาการบวมอยูก่ ่อนแล้ว เช่น ผูท้ ี่
เป็ นโรคไตระยะบวมมาก โรคหัวใจบวม หัวใจวาย โรคความดันโลหิ ตสู ง
โรคครรภ์เป็ นพิษ และโรคตับแข็งท้องโตมีน้ ามากและคนชรา
ผูป้ ่ วยที่มีไข้สูงควรจะดื่มน้ ามากกว่าปกติ ผูท้ ี่มีเหงื่อออกมากหรื อ
คนที่ไปตากแดดนานจนเป็ นลมแดด นอกจากจะดื่มน้ ามากกว่าปกติ ผูป้ ่ วย
ที่มีเหงื่อออกมากหรื อคนที่ไปตากแดดนานจนเป็ นลมแดด นอกจากจะดื่ม
น้ ามากแล้วควรจะรับประทานเกลือเม็ดสัก 2 เม็ดก็จะหายเป็ นลม
โรคมะเร็ ง เป็ นโรคที่ ค ร่ าชี วิ ต คนสู งอายุ อี ก อย่ า งหนึ่ ง แต่
โรคมะเร็ งในคนชราไม่ค่อยรุ นแรงรวดเร็ วเหมื อนคนอายุน้อย พี่พบบ่อย
ในคนอายุมากคือ มะเร็ งของหลอดอาหาร จะมีอาการกลื นอาหารลาบาก
เจ็บเวลากลางคืน รู ้ สึกติ ดอยู่หลังกระดูกอกตรงกลาง บางคนจะมีอาการ
ขย้อนอาหาร บางคนจะอาเจียนแต่ไม่แรง ต่อไปจะผอมซี ดลงเร็ ว อาหารที่
รับประทานได้มกั เป็ นอาหารเหลวเท่านั้น
โรคมะเร็ งของลาไส้ใหญ่มีสองแห่ งคือ ที่ลาไส้ใหญ่โคลอนมักมี
อาหารท้องผูกสลับกับท้องเดิน ผูป้ ่ วยปวดท้อง บางรายถ่ายอุจจาระเป็ นมูก
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ปนโลหิ ต ผอมลง ซี ดลง เบื่ ออาหาร ส่ วนผูท้ ี่ เป็ นมะเร็ ง ลาไส้ ใหญ่ส่ วน
เรคตัม่ ใกล้ทวาร มักจะมี อาการแน่ นท้อง ท้องอื ดโต ท้องผูกถ่ ายไม่ออก
บางรายอุจจาระเป็ นโลหิต เบื่ออาหารผอมซีดเร็ ว
มะเร็ งต่อมลู กหมากและกระเพาะปั สสาวะ เป็ นเฉพาะชายชรามี
อาการดังนี้ คือ ปั สสาวะลาบาก ไม่ค่อยออก หรื อออกกะปริ ดกะปรอยบาง
รายถ่ายปั สสาวะเป็ นโลหิ ตสดๆ เพราะเบ่งแรงเวลาปั สสาวะมะเร็ งต่อม
ลูกหมากแพร่ กระจายเร็ วไปที่กระดูกสันหลัง ปอดและตับได้
ส่ วนมะเร็ งของอวัยวะอื่ นๆ เช่ น มะเร็ งของลิ้ น กล่ องเสี ยง ปาก
ปอด รังไข่ ตา บริ เวณหลังจมูก กระดูก และสมองนั้นเป็ นได้ท้ งั วัยทางาน
และวัยชรา แต่พบน้อยกว่ามะเร็ งที่ได้บรรยายมาแล้ว คนชราต่างกับเด็กที่
มักจะเป็ นมะเร็ งของเม็ดโลหิ ตขาวมากกว่า
โรคเส้ นโลหิ ต ในสมองแตกหรื อ อุ ด ตั น เป็ นโรคของคนสู งอายุ
เนื่องจากความดันโลหิตสู ง และเส้นโลหิตตีบแข็ง (เส้นโลหิตในสมองของ
เด็ก ที่ แตก ส่ วนมากเกิ ดจากความพิการของเส้ นโลหิ ตมาแต่ กาเนิ ด) คน
สู งอายุควรระวังป้ องกันโรคนี้ ได้ โดยการรักษาความดันโลหิ ตไว้ไม่ให้สูง
และป้ องกันไม่ให้เส้นโลหิ ตแข็ง การตื่นเต้นมากๆ เช่น การดูและเชี ยร์ กีฬา
แข่งม้า ฟุตบอล ชกมวย เป็ นต้น อาจทาให้คนแก่ที่ตื่นเต้นมีความดันโลหิ ต
สู งขึ้นรวดเร็ วและแตกตายได้ นอกจากนี้ คนสู งอายุที่มีโทสะจริ ตรุ นแรง
ทาให้เส้ นโลหิ ตในสมองแตกตายได้เช่ นกัน เส้ นโลหิ ตในสมองแตกมัก
เกิ ดทันที และมักเป็ นในเวลากลางวันผูป้ ่ วยหมดสติ ทนั ทีเป็ นลมล้มฟาด
อาจตายทันทีหรื ออัมพาตถึ งแก่ กรรมภายหลังได้คนสู งอายุที่เล่ นกี ฬาจน
เหนื่ อยเกิ นไปก็ตายได้ เช่ น ที่พบว่าเส้นโลหิ ตแตกตายขณะกาลังตีกอล์ฟ
อยูใ่ นสนามเป็ นต้น ส่ วนเส้นโลหิ ตตีบอุดตันในสมองมักเป็ นเวลากลางคืน
เมื่อตื่นขึ้นมาปรากฏว่าร่ างกายเป็ นอัมพาตไปครึ่ งซี ก เดิ นเหิ นไม่ได้นอน
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ติดเตียงจนเป็ นแผลที่สะโพกและถึงแก่กรรมจากโรคแทรกเช่น ขาดอาหาร
และปอดบวม หากได้รับการรักษาเส้นโลหิ ตตีบอุดตันภายใน 3 ชัว่ โมงนับ
จากเริ่ มมีอาการ อาจทาให้หายเป็ นปกติ ได้ ดังนั้นหากมี อาการหน้าเบี้ ยว
แขนขาอ่อนแรง หรื อพูดไม่ชดั ควรรี บไปพบแพทย์ทนั ที
อุปัทวันตรายในวัยชรา ที่พบได้เสมอคือ การหกล้ม มีการหักของ
กระดูกขา ระดับคอกระดูกใกล้สะโพก ทาให้เดินไม่ได้ปวดสะโพกแต่หาย
ได้โดยการให้นอนนิ่ งพักประมาณ 3 เดื อน กระดูกก็ติดได้เองแต่ปัจจุบนั
ศัลยแพทย์กระดูกจะช่ วยให้เดิ นได้เร็ วขึ้น โดยการผ่าตัดใส่ เข็มเหล็กตรง
กลางระหว่า งหัวกระดู ก กับ ตัวกระดู ก ช่ วย ผูป้ ่ วยที่ หัวกระดู ก สึ ก กร่ อน
ชารุ ดมากจนถึ งใช้ไม่ได้ แพทย์ก็มีหัวกระดู กโคนขาเทียมใส่ แทนได้เป็ น
การพัฒนาทางศัลยกรรมกระดูกอย่างหนึ่ ง สาเหตุของกระดูกหักเนื่องจาก
คนชราหกล้มเพราะกล้ามเนื้ อขาไม่มีแรงที่จะใช้ทรงตัวเช่ นคนหนุ่ มสาว
ประกอบกับพื้นลื่น ฉะนั้นคนชราควรรู ้จกั ป้ องกันอุปัทวันตรายนี้ บา้ ง (สิ่ ง
อุบาทว์ และอันตราย) กล่าวคือที่เคยนอนชั้นบนของบ้านควรย้ายมานอน
ชั้นล่าง จะได้ไม่ตอ้ งขึ้นลงบันไดและจะป้ องกันการตกบันไดได้ คนชราที่
มีทรั พย์ควรปลูกบ้านอยู่เองใหม่ โดยปลู กเป็ นบ้านชั้นเดี ยว แทนที่จะอยู่
บ้านใหญ่อยูร่ วมกันมากๆ กับลูกหลาน พื้นห้องน้ าควรทาความสะอาดเช็ด
ให้แห้งอยู่เสมอจะได้ไม่ลื่นหกล้ม ห้องน้ าราคาแพงของผูม้ ีทรัพย์ที่ปูพ้ืน
ด้วยกระเบื้ องสี สวยหรื อหิ นอ่อน ควรรื้ อออกและปูด้วยแผ่นโมเสคแทน
คนชราที่จะออกเดินถนนตอนเช้าเพื่อออกกาลังกาย ควรมีคนหนุ่มไปด้วย
เพื่ อป้ องกันการหกล้ม และอุ บ ตั ิ เหตุ รถชน เพราะคนชราที่ เราเดิ นไป
ด้วยกันตอนเช้านั้นสายตาอาจไม่ดีดว้ ยกันทั้งนั้น
คนสู ง อายุแต่ ไม่ ม ากจนถึ ง กับชราภาพ ควรใช้ ชี วิต บั้นปลาย
บาเพ็ญประโยชน์ กับสั งคมให้ มากขึน้ ความจริ งคนสู งอายุทางานได้ดีกว่า
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คนหนุ่ มเพราะมี ความรอบรู ้ มากกว่า สติรอบคอบกว่าเพียงแต่ทางานช้า
กว่าเท่านั้น คนสู งอายุที่เป็ นรัฐบุรุษคนสาคัญของโลกบางคนยังแข็งแรง
และสามารถทางานได้ดีจนถึงอายุ 80 ปี ก็มีหลายท่าน ทั้งนี้ เป็ นเพราะท่าน
เหล่านี้รู้จกั รักษาสุ ขภาพกายและสุ ขภาพจิตให้มีความแข็งแรง และเพิ่มพูน
ความเจริ ญของสมองไว้ได้ไม่ให้เสื่ อมไปตามอายุผทู ้ ี่มีความรู ้ความฉลาด
รักษาศีลภาวนาธรรม ทาวิปัสสนาจนมีสมาธิ และเกิดมีญาณขึ้นได้น้ นั จะมี
ปั ญญามากขึ้นกว่าเดิมหลายขั้น ตรงข้ามกับผูท้ ี่ปล่อยให้ชราทั้งร่ างกายและ
สภาพจิ ต สมองจะเสื่ อมหลงลื มได้การแก้ไขความหลงลื มนั้นคนสู งอายุ
อาจทาได้โดยหัดเพิ่มความสังเกตและจดจาด้วยการบันทึกช่ วย นิ สัยของ
คนสู งอายุมกั จะเปลี่ยนไป เช่น คนมัธยัสถ์จะตระหนี่ ถี่เหนี ยวมากขึ้นตาม
อายุ
ฉะนั้น คนสู งอายุควรใช้ชีวติ วันนี้ให้ดี มีความสบายโดยไม่คิดถึง
วันวาน และไม่กงั วลถึงวันพรุ่ งนี้ ชีวติ คนชราก็จะมีความหมายยิง่ ขึ้น
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บทส่ งท้ าย
สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้ า ทรงตรัสไว้ ว่า วิธีทจี่ ะทาให้ คนมีอายุยนื นั้น มี
อยู่ 5 ประการ คือ
1. รู้จกั ทาตนเองให้สบาย
2. รู ้จกั ประมาณในสิ่ งที่ทาให้เกิดความสบาย
3. เป็ นผูม้ ีศีลธรรม
4. รับประทานอาหารที่ยอ่ ยง่าย
5. คบมิตรที่ดี
คนฉลาดอยากมี อายุยืนโปรดใคร่ ค รวญดู และปฏิ บ ตั ิ ตนตามที่
พระพุทธองค์ทรงสอนไว้ ดีกว่าจะไปเสาะหายาอายุวฒั นะต่างๆ มาช่วยต่อ
อายุ
คนสู งอายุจะมี ชี วิตอยู่อย่า งเป็ นสุ ข ถ้า รู ้ จกั ใช้ชี วิต วัย นี้ มี ก าร
เปลี่ ยนแปลงไปมาก งานประจา เช่ น งานราชการที่เคยทามาตลอดเวลาสี่
สิ บปี ก็ไม่ได้ทา จึงมีเวลาว่างมากขึ้นการมีเวลาว่างสาหรับคนที่ไม่รู้จกั ใช้
เวลาทางานอดิเรกแล้วจะเป็ นภัยต่อสุ ขภาพจิต จะรู ้สึกว้าเหว่ ต้องการเพื่อน
คุยเพื่อฆ่าเวลา นอกจากจะเข้าสมาคมต่างๆ สาหรับคนสู งอายุและบาเพ็ญ
ตนให้เป็ นประโยชน์ต่อสังคมบ้างตามกาลังกายกาลังทรัพย์ และสังขารจะ
อวยให้ ควรจะใช้ชีวติ บั้นปลายดังนี้
1. บริ จาคทานด้ วยความบริ สุทธิ์ใจ เพื่อบรรเทาความโลภ การ
บริ จาคทรัพย์ช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยต่างๆ เช่น อุทกภัย วาตภัย และอัคคีภยั
เป็ นสิ่ งที่ควรกระทา ทานที่ควรอย่างยิ่งที่ผทู ้ ี่ชราแล้วควรทาคือ บริ จาคให้
ลู ก หลานและบริ ว าร ผูท้ ี่ ม ั่ง มี ท รั พ ย์สิ น มากควรแบ่ ง ปั น มรดกให้ ลู ก ๆ
หลานๆ ที่ตนยังมีชีวิตอยู่ ดีกว่าจะตายไปปล่อยให้ลูกหลานทะเลาะแย่งชิ ง
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ทรัพย์สินพินยั กรรมและฟ้ องศาลเรี ยกร้ องมรดก การแบ่งทรัพย์สินให้ลูก
ตอนมีชีวติ อยูน่ ้ นั เป็ นการดีเพราะลูกหลานจะได้นาไปเป็ นทุนทรัพย์ในการ
ท ามาหาเลี้ ยงชี พ ต่ อ ไป
และผู ้ช รานั้น ก็ ย งั จะมี โ อกาสเห็ น ความ
เจริ ญก้าวหน้าของลู กหลานที่ได้รับการแบ่งทรั พย์ให้ นอกจากจะรักและ
เคารพเราแล้ว ยังจะมีความรักใคร่ สามัคคี ในวงศ์ญาติพี่น้องอีกด้วย มีคน
สู ง อายุ ห ลายคนตายเพราะทรั พ ย์สิ น เนื่ อ งจากลู ก หลานหรื อ คนใช้ที่
ต้องการทรัพย์มรดกทนรอไม่ไหวได้ก่อให้เกิ ดอุบตั ิเหตุข้ ึน คนสู งอายุ
เมื่อแบ่งทรัพย์ให้ลูกหลานแล้ว ควรกันเงินไว้สาหรับตนเองส่ วนหนึ่ ง เพื่อ
ใช้ในการครองชี พบั้นปลายของชี วิต และสาหรับใช้งานฌาปนกิ จของตน
ด้วยคนที่ไม่แบ่งทรัพย์สินนั้น เวลาตายลูกหลานมักจะเกี่ ยงกันในการทา
ฌาปนกิจศพ
2. รั กษาศีล ชาระจิตใจให้เกิ ดความสงบไม่มีความหวัน่ ไหวต่อ
กิเลส ไม่ประพฤติปฏิบตั ิในทางอกุศล ไม่ชิงดีชิงเด่นใคร มีใจสะอาด
3. ภาวนาธรรม ปฏิ บ ตั ิ ตามหลัก ธรรมที่ พ ระพุ ท ธองค์ทรง
บัญญัติไว้ อบรมจิ ตใจให้ต้ งั มัน่ อยู่ในกุศลกรรมทุ กประการ การภาวนา
ธรรมจะทาให้ชีวิตเป็ นสุ ข และยังเป็ นการชักนาไปสู่ นิพพานได้ถา้ ปฏิ บตั ิ
เป็ นผลสาเร็ จ
4. คนสู งอายุควรมีพรหมวิหารสี่ กล่าวคือ
ก. มีความเมตตา รักใคร่ ปรารถนาให้เพื่อนมนุษย์เป็ นสุ ขทุกคน
ข. มีความกรุ ณา เอ็นดูสงสาร คิดจะช่วยเพื่อนมนุษย์ให้พน้ ทุกข์
ค. มีมุทิตา พลอยยินดีเมื่อผูอ้ ื่นได้ดี หรื อมีความสาเร็ จในผลงานต่างๆ
ง. มีอุเบกขา วางเฉย ไม่ดีใจ ไม่เสี ยใจ วางใจเป็ นกลาง เช่ น รักลูกเท่ากัน
ทุกคน ไม่หลงผิด
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5. ผู้ สู งอายุ อาจเอาชนะความว้ า เหว่ เ งี ยบเหงา โดยการฝึ กนั่ ง
วิปัสสนา ซึ่ งดีกว่าจะใช้ชีวิตไปท่องเที่ยวต่างประเทศ หรื อเข้าโรงมหรสพ
โรงอาบอบนวด หรื อเที่ยวกลางคืน การศึกษาเรื่ องของพระพุทธศาสนาจะ
แนะแนวทางด ารงชี วิ ต ที่ ถู ก ต้อ งได้ และเป็ นการใช้ เ วลาว่ า งให้ เ ป็ น
ประโยชน์ดว้ ย
สมถวิปั ส สนา (สมถะ คื อ ใช้เวลาเพ่ ง วิปั ส สนา คื อ ใช้ปั ญญา
พิจารณา)
สมถวิปัสสนา เป็ นการภาวนาในใจด้วยการนัง่ นิ่ ง ณ ที่เงี ยบสงัด
โดยมากมัก ชอบปฏิ บ ัติก ันในเวลากลางคื น เพราะไม่ มี เสี ย งดัง รบกวน
การนัง่ นิ่ งภาวนานี้ เป็ นการกระทาสารวมจิตไม่ให้พะวงกังวลในอารมณ์
เมื่อจิตสงบเงี ยบลงแล้ว ให้พิจารณาสิ่ งในโลกล้วนแล้วไม่มีความเที่ยงแท้
แน่นอน ย่อมผันแปรไม่เป็ นแก่นสาร ให้พิจารณาทบทวนทุกแง่ทุกมุม เช่น
อนัตตา สิ่ งทั้งหลายในโลกนี้ ย่อมมี เกิ ด มี แก่ มี เจ็บ มี ตาย รวมทั้งสังขาร
รู ปร่ างของเรานี้ก็เช่นกัน ไม่มียกเว้น
ผูท้ ี่มีชีวติ สดใสร่ าเริ งและประสบความสาเร็ จในชี วิต กับผูท้ ี่มีชีวิต
อับเฉาหรื อผูท้ ี่ประสบความล้มเหลวในชี วิต ทั้งสองฝ่ ายเวลาตายก็เท่ากัน
ไม่สามารถจะกอบโกยเอาทรัพย์สินเงินทองที่หามาได้ในโลกนี้ รวมทั้งของ
ที่รักและคนที่รักติ ดตามไปด้วยได้เมื่อสิ้ นลมหายใจแล้วสิ่ งที่จะติดตัวไป
ได้ก็มีแต่กรรมเท่านั้น กรรมชัว่ ทาลายผูก้ ่อกรรมนาไปสู่ ทุกขภูมิ กรรมดีจะ
ส่ งเสริ มให้ไปสู่ สุขภูมิ
เมื่อหมัน่ พิจารณาดังนี้ เสมอ จนเกิ ดปั ญญามองทะลุเห็นธรรมอัน
แท้จริ งแห่ งอริ ยสัจ 4 ประการ ที่วา่ ด้วยทุกข์ ที่เกิ ดแห่ งทุกข์ ความดับทุกข์
และทางแห่ งความดับทุกข์ จะทาให้เกิดภาวนากุศลขึ้นอย่างมากและจะทา
ให้เกิดสังเวช เมตตาต่อมนุษย์ และสัตว์ทวั่ ไปไม่เป็ นผูเ้ ห็นแก่ตวั และอยาก
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ชัก จู ง ให้ ผู้อื่ น รอดพ้น จากเวทนาด้ว ยความปรานี จ ะมี ใ จเบิ ก บานไม่
หวัน่ ไหวต่อสิ่ งใดๆ รวมทั้งความตาย
วิธีการฝึ กนั่งสมถวิปัสสนามีดังนี้
1. การนั่งให้ มีสมาธิ
นัง่ เท้าไขว้กนั เอาเท้าขวาทับเท้าซ้าย แบมือซ้ายหน้าตักขวา แล้ว
เอามือขวาวางทับฝ่ ามือซ้าย นัง่ ศีรษะตรง มองตรงไปข้างหน้า นัง่ นิ่ งแต่นงั่
ให้สบาย หลับตา หรื อทอดสายตามองลงต่าแต่ตื่นอยูเ่ สมอ อย่าหลับใน
2. การกาจัดความหวาดกลัว
ให้นึก ในใจว่า มี ค วามศรั ท ธาบริ สุท ธิ์ ที่ จะช่ วยคลี่ คลายบรรเทา
ทุกข์ผอู ้ ื่น อย่าได้มีความขลาดกลัว ไม่มีภยั อันตรายอันใดมาแผ้วพานหากมี
กรรมทางกาย วาจา ใจ อันไม่บริ สุทธิ์ ในอดี ตขอจงมารั บแผ่อานิ สงส์
กุศลบุญครั้งนี้ ไปสู่ สุคติ อย่าสะดุง้ ต่อภาพหลอนที่แลเห็นอย่าตกใจเสี ยงที่
ได้ยิน กุมสติอยู่เสมอเพื่อเป็ นแนวทางในการปฏิ บตั ิ ความหวาดกลัวต่อ
ภาพหลอนและเสี ยงหลอน จะหมดไปเมื่อจิตตั้งมัน่ มีสติดี
3. การปล่อยจิต
ให้ปล่ อยจิ ตให้อิสระ อย่านึ กคิ ดสิ่ งใดๆ อย่านึ กถึ งเหตุการณ์ ใ น
อดี ตๆ จะมีมาก่ อนภาพอื่ นๆ ให้ระงับอารมณ์ เหล่านั้นเสี ย ข่มจิตให้สงบ
สารวมจิตเป็ นกลาง กุมจิตให้คงไว้ ให้นึกแต่เพียงปลายจมูกหรื อกุมจิตให้
เพ่งอยูใ่ นสิ่ งหนึ่ ง คือ รวมจิตไว้แห่ งเดียว ไม่ให้วนุ่ วายความฟุ้ งซ่ านนึ กคิด
แห่งจิตจะเบาบางเสื่ อมคลายลงเป็ นลาดับ
4. การวางลมหายใจ
ให้หายใจตามสะดวก อย่ากลั้นลมหายใจ ผ่อนลมหายใจออกจน
หมด และสู ดลมหายใจเข้าลึกๆ ช้าๆ ให้ได้ระยะเท่าๆ กัน หายใจให้ทวั่ ท้อง
แล้วค่อยๆ ลดระยะความลึ ก ของการหายใจ ผ่อนให้ส้ ันลงเรื่ อยๆ ให้ไ ด้
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ระยะเท่าๆ กันอย่าหายใจทางปาก ให้หายใจเข้าออกตามธรรมดาสม่าเสมอ
เรื่ อยๆ ไป การทาดังนี้จะทาให้การหายใจสะดวกและเคยชินขึ้นเป็ นลาดับ
5. ความรู้ สึกเกีย่ วกับประสาท
ให้ยึดคติวา่ “มาร” “พระ” “มาร” คือคนชัว่ หรื อศัตรู “พระ” คือผู้
บริ สุทธิ์ มารมาก่ อนพระ อาจมีการเมื่ อยตามขา หู มกั ได้ยินเสี ยง คันตาม
หน้าและที่อื่นๆ ขอให้นงั่ นิ่ งบริ กรรมต่อไปอย่าคลายจากสมาธิ ชัว่ ขณะ
หนึ่ งที่ สิ่ ง รบกวนเหล่ า นี้ จะระงับ ไปเอง บางครั้ งรู ้ สึ ก น้ า ลายจะไหล
บางครั้งเรอลมออกมาทางปาก บางครั้งรู ้สึกร้อนในท้อง ร่ างกายร้อนเหงื่อ
ออก รู ้สึกตึงขา ชาสู งขึ้นมาทุกที่เหมือนตัวฟู่ ฟอง สิ่ งเหล่านี้ เป็ นผลมาจาก
การนัง่ สมาธินานเอง
6. ปรากฏการณ์
ให้ม องตรงไปข้า งหน้า ห่ า งจากที่ นั่ง ราว 1 เมตร จะลื มตาหรื อ
หลับตามีผลเท่ากัน (การลื มตารู ้ สึกว่ายากกว่าหลับตา) แต่เมื่อผลเกิ ดแล้ว
แสง เป็ นจุกประกายเล็กๆ มีสีแดง สี เหลือง สี เขียว สี น้ าเงิน และสี ม่วง แสง
เหล่ า นี้ แ ตกกระจาย แล้ว แสงจะอ่ อน บางที เ ห็ น แต่ เงาแสงมื ด บางแสง
เหมือนกับอยูใ่ นที่มีของบังไว้ จะแลเห็นชัดขึ้นเป็ นลาดับ จะแลเห็นภาพ
ไม่ ไ ด้ยินเสี ย ง จะได้ยิน เสี ย ง ไม่ แลเห็ นภาพ เรี ย กว่า เป็ นขั้น นับ ว่า เริ่ ม
เข้าสมาธิ ปฏิบตั ิจนเกิ ดญาณขั้นสู งจะทาให้มีสัญญาดับทุกข์ และเกิ ดความ
เห็นชอบ รู้แจ้งในอริ ยสัจสี่ และมรรคแปดไตรลักษณ์ อนิจจาทุกข์ อนัตตา
ไม่ยดึ มัน่ ถือมัน่ เพื่อลดกิเลสตัณหา ความโกรธ ความโลภ ความหลง ตาม
สติปัฏฐานสี่
7. การสมาธิเคลือ่ น
สมาธิ อาจจะเคลื่อนผิดสังเกตไปจากที่เคยแลเห็น หรื ออาจถูกปิ ด
มืดไป ไม่แลเห็นแสง โดยเหตุดงั ต่อไปนี้
68

1. ความลังเลใจ ขาดศรัทธา
2. ความเกียจคร้าน ขาดสติความตั้งใจทาสมาธิ
3. ความง่วงเหงาหาวนอน ขาดสติความตั้งใจทาสมาธิ
4. ความหวาดกลัว ใจลอยฟุ้ งซ่าน
5. ความปี ติยนิ ดี
6. ความประมาท ความโกรธพยาบาท
7. การเพ่งดูเกินไป
8. การเอาใจใส่ เกินไป
9. ความกระหายอยากเกินไป กามฉันทะ
สิ่ ง เหล่ า นี้ ต้อ งแก้ไ ขปรั บ ปรุ ง ตนเองต่ อ ไปให้เ หมาะสมจึ ง เกิ ด
สมาธิ ใหม่
วิธีปฏิบัติวปิ ัสสนาให้ ถือคติดังต่ อไปนี้
1. ผูท้ ี่เริ่ มปฏิ บตั ิในขั้นแรก ย่อมมีอาการปวดเมื่อยเหนื่ อยจาต้องข่มสติ
ฝื นใจปล่อยอารมณ์สงบนิ่งทนการปวดเมื่อยทัว่ กายเหล่านั้น การปวดเมื่อย
จะค่อยๆ ลดน้อยถอยลงไปจนหมดเอง
2. ผูป้ ฎิบตั ิจาต้องตั้งสติสัจจะไว้วา่ จะนัง่ มีกาหนดเวลานานเท่านั้น เวลา
นาที หรื อ ชั่ว ระยะเวลาธู ป หมดดอกเป็ นต้น ควรพยายามนั่ง ให้ ค รบ
กาหนดที่ต้ งั สัจจะไว้
3. เมื่อถึงกาหนดครบตามที่ได้ต้ งั สัจจะไว้ หยุดพักแล้วจะเริ่ มเจริ ญใหม่อีก
ก็ได้ถา้ หากยังสามารถปฏิบตั ิได้
4. การบริ กรรมในใจไม่มีการวางกาหนดบทคาถา สุ ดแล้วแต่จะเลือกคาถา
บทหนึ่ งบทใดก็ได้ หรื อจะภาวนาเพียง “พุทธ” เมื่อเวลาสู ดลมหายใจเข้า
และคาว่า “โธ” เวลาผ่อนลมหายใจออก จุดประสงค์ในข้อนี้ ก็เพื่อให้
ส ารวมจิ ต มิ ใ ห้ ก ัง วลอย่ า งอื่ น การสวดมนต์ ไ หว้ พ ระนั้ น ช่ วยให้ จิ ต
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ปลดปล่ อยจากกิเลสและได้ กุศล ต่ างกับวิปัสสนาซึ่ งช่ วยให้ คลายความตึง
เครียดแห่ งอารมณ์ คลายความกังวลและสร้ างสมาธิ
การวิปัสสนานี้ ผปู ้ ฏิบตั ิอาจประสบคุณธรรมต่างกัน บางคนได้ผล
เร็ ว บางคนได้ผลช้า บางคนไม่ได้ผลเลย เพราะขาดความเพียรที่จะชนะ
สรุ ปการทาสมาธิมีหลักการดังต่ อไปนี้
รั ก ษาศี ล ประพฤติ ธ รรม มี ค วามคิ ด ที่ จ ะท าสมาธิ ( วิ ต ก )
วิจารณ์ ปฏิ บตั ิสมาธิ มีความปิ ติคือ ความอิ่มใจ ขั้นต่อไปจะมีความสุ ข
ในการทาสมาธิ โดยการรวมจิ ตเป็ นหนึ่ งเดี ยว และมีสติอยู่ตลอดเวลา
เพื่อจะไม่หลงใหลในนิ มิตที่เกิดขึ้น ต้องมีความอดทน วิริยะจะชนะนิวรณ์
ห้า ซึ่ งเป็ นอุปสรรคในการเกิ ดสมาธิ ซ่ ึ งเป็ นความตั้งใจมัน่ ที่จะเกิดปั ญญา
ความเห็นชอบ รู้แจ้งอริ ยะสัจ ๔ และมรรค ๘
การปฏิ ติธรรมโดยมี สติ สัมปชัญญะ มีปัญญา ทาสิ่ ที่ถูกต้องตาม
ความเป็ นจริ ง และพอดี
สติปัฏฐานมีสี่ประการ คือ
๑. กายานุปัสสนาสติปัฏฐาน
๒. เวทนานุปัสนาสติปัฏฐาน
๓. จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน
๔. ธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน
กายานุ ปัสสนาสติปัฏฐาน ทุกสิ่ งทุกอย่างย่อมมีการเปลี่ ยนแปลง
ตามกาลเวลา ไม่ มี อ ะไรเที่ ย งแท้แ น่ นอน นอกจากพระธรรมเท่ า นั้น ที่
ถูกต้องตลอดกาล สังขารไม่เที่ ยง เช่ น ทารกเติ บโตเป็ นเด็ก เป็ นเยาวชน
เป็ นผูใ้ หญ่ ชราภาพ ป่ วยถึ งแก่กรรม ตามกาลเวลา แต่มีผถู ้ ึ งแก่กรรมก่อน
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วัยอันสมควรจากความประมาท เช่ น ขับรถจักรยานยนต์ไม่ สวมหมวก
นิรภัย ขับรถยนต์ขณะเมาสุ รา เป็ นต้น
เวทนานุ ปัสนาสติปัฏฐาน ความทุ กข์มีอยู่ทวั่ ไป เกิ ดแก่ เจ็บตาย
ความเจ็บปวดไม่สบายกายไม่สบายใจ จิ ตเศร้ า-หมองวิตกกังวล เครี ยด
ซึ มเศร้า เป็ นทุกข์ ความทุกข์แก้ไขได้โดยการรู ้แจ้งในอริ ยสัจสี่ ประการคือ
ทุกข์ สมุทยั ( สาเหตุการเกิ ดทุ กข์ ) นิ โรธ ( การดับทุกข์ ) และ มรรควิธี
ทางดับทุกข์ มีแปดประการ คือ ปั ญญาชอบ ความคิดชอบ วาจาชอบ การ
กระทาชอบ อาชี พ ชอบ ความเพี ยรชอบ สติชอบ และสมาธิ ที่ถูก ต้อง มี
ฌานสี่ ที่มีประโยชน์ชานาญ
จิ ต ตานุ ปั ส สนาสติ ปั ฏ ฐาน อนัต ตาควรค านึ ง ตลอดเวลา การ
ดารงชีวติ โดยความไม่ประมาทไม่เห็นแก่ตวั ไม่เบียดเบียนใคร ทาแต่ความ
ดีมีประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาติ เพราะชีวติ ทุกชีวติ หนีไม่พน้ ความตาย เมื่อ
ถึงแก่กรรมทรัพย์สมบัติที่สะสมไว้มากมายและสิ่ งที่เป็ นที่รักของตนก็จะ
ตกเป็ นของผูอ้ ื่น ไม่สามารถนาติดตัวไปปรภพได้ การมีชีวิตควรจะไม่เป็ น
ภัย ต่ อ สั ง คมและสิ่ งแวดล้ อ ม ไม่ ค วรท าชั่ ว ไม่ โ กง ไม่ ค อร์ รั ป ชั่ น
ประเทศชาติจะได้เจริ ญทันอารยประเทศ
ธัมมานุ ปัสสนาสติปัฏฐาน การทาจิตให้ว่างบริ สุทธิ์ ไม่ยึดมัน่ ถื อ
มัน่ จะช่ วยให้ล ดกิ เลสตัณหาได้ ผูท้ ี่ ยึดมัน่ ถื อมัน่ จะไม่สามารถลดความ
โกรธและความโลภความหลง ผูท้ ี่มีใจเมตตากรุ ณามีไมตรี ต่อผูอ้ ื่นและรู ้จกั
ให้อภัยไม่ถือโกรธตอบจะลดความโกรธพยาบาทได้ ผูท้ ี่รู้จกั ทาบุญให้ทาน
อาจลดความโลภลงได้บา้ ง ผูท้ ี่ปฏิบตั ิธรรมไม่หลงตามนิ มิตที่เกิด และติด
อยูใ่ นภาวะมีความสุ ขทางจิต มีอุเบกขารู ้จกั พอ รู ้จกั เว้นและรู ้จกั วาง อาจแก้
ความหลงผิดได้ ผูท้ ี่ลดละกิ เลสตัณหาได้ มีใจสะอาด รักษาศีลให้บริ สุทธิ์
มีปัญญา สว่างเห็นธรรม และมีจิตสงบ อาจนาไปสู่ นิพพานได้
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สาหรั บผู้ที่ไม่ สามารถทาสมาธิ วิปัสสนาได้ นานๆ ควรภาวนาโดยย่ อดังนี้
ยินดี วางไว้ทางซ้าย (ลดความโลภอยากได้)
ยินร้าย วางไว้ทางขวา (ลดความโกรธพยาบาท)
อุเบกขา วางไว้ตรงหน้า (ลดความหลง)
ความว้าเหว่ ความเงี ยบเหงาที่ตอ้ งอยู่ตามลาพัง ความวิตกกังวล
ความห่วงใยลูกหลาน และทรัพย์สมบัติ ความตึงเครี ยดของอารมณ์โดยไม่
มีทางผ่อนคลาย ความหลงตนเองคิดถึงแต่อดีต สิ่ งเหล่านี้ทาให้คนชราไม่มี
ความสุ ข ทั้งๆ ที่ ไม่เดื อดร้ อนในการเงิ นและการครองชี พ สาเหตุ เหล่ านี้
นอกจากจะพึ่งพระธรรมให้ดบั ทุกข์ทางใจแล้ว ควรแก้ไขโดยการใช้เวลา
ว่างให้หมดไป โดยทาประโยชน์ให้ตนเองและสังคมเป็ นต้นว่า เข้าสังคม
คบหามิตรที่ดีไว้เป็ นเพื่อนคุยสังสรรค์แก้เหงา หางานอดิ เรกทา เช่น ปลูก
ต้นไม้ เลี้ ยงกล้วยไม้ ทาสวนครัว เลี้ยงสัตว์คนไทยนิ ยมเลี้ ยงนกเขาไว้ฟัง
เสี ยง เลี้ ยงนกพิราบไว้แข่งขัน การเลี้ ยงนกต้องระวังการติดเชื้ อราจากนก
ทาให้ปอดอักเสบได้ ผูท้ ี่ป่วยเป็ นโรคหื ดและโรคจมูก ควรระวังการแพ้ไร
ที่ติดมากับขนนกด้วย อนึ่ง การทาสวนควรระวังพิษของยาปราบศัตรู พืช
ต้องใช้ให้ถูกวิธี ยาปราบศัตรู พืชทาให้เกษตรกรไทยเสี ยชี วิตไปมากโดย
ความรู ้เท่าไม่ถึงการณ์ การอ่านหนังสื อที่มีสาระเพื่อหาวิชาความรู ้ใหม่เพิ่ม
เป็ นการช่วยลับสมองไม่ให้เสื่ อมได้
การเล่นไพ่ตองนิ ยมในหมู่สตรี ไทยสู งอายุ เป็ นวิธีพกั ผ่อนที่ไม่ดี
เพราะเป็ นอบายมุขและต้องนัง่ เล่นนาน ทาให้ปวดเมื่อหลังและขาได้ งาน
อดิ เ รกควรเป็ นงานที่ ไ ม่ รั ดตัว ไม่ ซ้ า ซาก ซึ่ ง จะท าให้น่า เบื่ อหน่ า ยการ
ทัศนาจรไปในที่ปลอดภัยก็เป็ นที่นิยมกันในหมู่คนสู งอายุที่มีเงิน คนชรา
ในชนบทมีประเพณี ที่ดี คือ ไปวัดทาบุญถวายอาหารพระสงฆ์ และฟังพระ
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เทศน์ในวันพระ การท าบุญตักบาตรการถวายสังฆทานควรทาเป็ นปกติ
วิสัย สตรี ที่เป็ นคุณย่าคุ ณยายอาจช่วยเหลือเลี้ ยงหลาน และเหลนได้ดี เป็ น
การช่วยประหยัดเศรษฐกิจของครอบครัวด้วย
สตรี สูงอายุมกั จะไม่มีปัญหาเรื่ องโรคทางกายเหมื อนชายสู งอายุ
สตรี จะมีปัญหาเฉพาะเวลาประจาเดื อนหมดใหม่ๆ ชัว่ ระยะ 2-3 ปี เท่านั้น
ส่ วนชายสู งอายุหลายคนมีปัญหาเกี่ยวกับระบบปั สสาวะ เช่นต่อมลูกหมาก
โต ท่อปั สสาวะตี บจากการเป็ นกามโรคหนองในมานานทาให้ปัสสาวะ
กะปริ ดกะปรอย ผูท้ ี่มีปัญหาปั สสาวะไม่สะดวกควรรี บแก้ไขก่อนที่ไตจะ
เสี ย ทาให้เป็ นโรคความดันโลหิตสู ง และโรคหัวใจ
สายตาเป็ นอี ก เรื่ องหนึ่ ง ที่ ท าให้ค นสู ง อายุ ไ ม่ มี ค วามสุ ข เพราะ
สายตาจะมัวมองเห็นไม่ชดั อาจเกิดจากโรคต้อกระจก ต้อหิ น หรื อม่านตา
อักเสบ มีโลหิ ตออกเนื่ องมาจากเส้นโลหิ ตตีบแข็งหรื อโรคเบาหวาน ถ้า
สายตาไม่ดี มีอาการปวดตา ตาแดง มักจะเป็ นต้อหิ น แต่คนแก่ที่หูตึง ไม่
ค่อยจะเดือนร้อนเท่าไหร่ นกั เพราะอาจใช้เครื่ องช่วยฟังเสี ยงช่วยได้บา้ ง
ความชราภาพมองเห็ นได้ง่ า ยในคนชราอายุม ากๆ เช่ น มื อสั่ น
แขนขาลีบเล็ก ไม่มีแรง หลังโกงเพราะกล้ามเนื้ อหลังเหี่ ยว ผิวหนังบางย่น
ท าให้ เ กิ ด การอัก เสบได้ง่ า ยถ้า รั ก ษาความสะอาดไม่ ดี พ อ คนชราจะ
รับประทานอาหารน้อยมาก ผูท้ ี่ชรามากๆ จะหลงลืม ความจาเสื่ อม เพราะ
เซลล์ ส มองเสื่ อ ม ในรายที่ จ ะถึ ง แก่ ก รรมเพราะความชราภาพ จะไม่
รับประทานอาหารและน้ า สองสามวันก็จะหมดสติไม่รู้สึกตัวการหายใจ
และชี พ จรจะไม่ ป กติ ในที่ สุ ดก็ จ ะหยุด หายใจ ชี พ จรหยุ ดเต้นโดยสงบ
คล้าย ๆ กับนาฬิกาหยุดเดินเพราะลานหมด บางรายจากไปง่าย ๆ เหมือน
ใบไม้แห้งสี เหลื องแดงที่หลุ ดร่ วงจากต้นปลิ วตามลมไปซึ่ งเราจะพบเห็ น
เสมอในคนชรามากๆ อายุร่วม 90 ปี เศษ
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บทสรุป
ความไม่ ร้ ู ของ ผู้ใหญ่ เป็ นเหตุให้ เด็กมีอายุส้ ั น
ทารกและเด็กตายเพราะขาดความรัก และการเอาใจใส่ จากผูเ้ ป็ นบิดามารดา
คนหนุ่มสาวมักจะเสี ยชี วติ เพราะความประมาท
เยาวชนเสี ยชีวติ ก่อนถึงวัยชรา เพราะปล่อยตามอารมณ์เสรี ใน
วิวฒั นาการของยุคและสมัย
โรคเส้ นโลหิตตีบแข็งบั่นทอนชี วติ ผู้สูงอายุ
คนชราพึงรู้จกั ใช้ชีวติ วันนี้ให้สบายไม่คิดถึงวันวาน และไม่กงั วล
ถึงวันพรุ่ งนี้ ความไม่มีโรคเป็ นลาภอันประเสริ ฐ อายุจะยืนถ้าไม่มีทุกข์ ไม่
มีโรครุ นแรงและไม่มีภยั
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เพิม่ เติม
วิธีมีชีวติ ปลอดภัยจากมะเร็ ง (และแก่ชา้ ) และ หัวใจแข็งแรง
โดย ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ อภิวฒั น์ มุทิรางกูร
๑๕ ข้ อ วิธีมีชีวติ ปลอดภัยจากมะเร็ง (และแก่ช้า)
๑ ห้ามบุหรี่
๒ อย่าใกล้คนที่กาลังสู บบุหรี่
๓ มีน้ าหนักเหมาะสม
๔ ออกกาลังกายในชีวติ ประจาวันสม่าเสมอ อย่านัง่ นาน
๕ ทานอาหารสุ ขภาพ
- ข้าวกล้อง ผัก ผลไม้
- ลดน้ าตาล ลดไขมัน
- ลดเนื้ อแดง ลดเค็ม
๖ ลด ละ เลิก เหล้า
๗ รับแสงแดดมากไปโดยเฉพาะเด็กทาให้เป็ นมะเร็ งผิวหนัง (พบมากใน
ฝรั่ง)
๘ รู ้และหลีกเลี่ยงสารและเชื้อก่อมะเร็ ง เช่น น้ ามันเบนซิ น อาหารปนเปื้ อน
เชื้อรา ห้ามปลาน้ าจืดดิบ (มีพยาธิ ทาให้เป็ นมะเร็ งท่อน้ าดี) เพศสัมพันธ์ที่
ขาดการป้ องกัน (ไวรัสเฮชพีวี ไวรัสตับอักเสบและเฮชไอวี)
๙ รู ้และหลีกเลี่ยงรังสี เช่นเอ๊กซเรย์
๑๐ ให้นมลูก ลดการเกิดมะเร็ งเต้านม
๑๑ ฉีดวัคซีนไวรัสตับอักเสบ บี ไวรัสเฮชพีวี
๑๒ ตรวจกรองมะเร็ งโพรงหลังจมูก กระเพาะ ลาไส้ใหญ่ เต้านม ปาก
มดลูก
75

๑๓ ถ้ามีสมาชิกในครอบครัวเป็ นมะเร็ งตั้งแต่อายุนอ้ ยถึงก่อน ๔๐ หรื อ ๕๐
ปี โดยเฉพาะมะเร็ งเต้านม มะเร็ งลาไส้และมะเร็ งหายาก ปรึ กษาแพทย์ที่
ดูแลทางพันธุกรรม
๑๔ ทาบุญให้ใจผ่องใส
๑๕ ฝึ กสมาธิ และพักผ่อนอย่างดีและสม่าเสมอ
๖ ข้ อ หัวใจแข็งแรง
๑ ห้ามสู บบุหรี่
๒ ออกกาลังกาย > ๒ ชม ครึ่ งต่อสัปดาห์
๓ ห้ามดูทีวเี กิน ๗ ชม ต่อสัปดาห์
๔ รับประทาน ผัก ถัว่ (เติมเอง - ผลไม้) ข้าวกล้อง ลด เนื้ อแดง แป้ ง
น้ าตาล
๕ ลดสุ รา ห้ามเกิน ๑ แก้ว
๖ ลดอ้วนลดผอม having a Body Mass Index in the normal range.
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พันตารวจเอก นายแพทย์ กรณ์กิจ มุทิรางกูร เป็ นบุตรคนสุ ดท้อง
ของนายบัว และ นางคามา มุทิรางกูร เกิดเมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ.
๒๔๗๒ ที่จงั หวัดลาปาง มีพี่นอ้ งร่ วมบิดามารดา คือ
๑ เภสัชกรหญิง พรรณา มุทิรางกูร
๒ นาย ธานินทร์ มุทิรางกูร
๓ นาง สิ นธร มุทิรางกูร
๔ พันตารวจเอก นายแพทย์ กรณ์กิจ มุทิรางกูร
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พันตารวจเอก นายแพทย์ กรณ์กิจ มุทิรางกูร สมรสกับ นาง รัชนี มุทิรางกูร
มีลูกหลานดังนี้
๑ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง วันทนี มุทิรางกูร
๒ เภสัชกรหญิง อภิวรรณ มุทิรางกูร สมรสกับ นาย นิทศั น์ ครองวานิชย
กุล มีลูกสาว ๒ คน คือ เภสัชกรหญิง นภัทร และ นักศึกษาทันตแพทย์ รวิ
กร ครองวานิชยกุล
๓ ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ อภิวฒั น์ มุทิรางกูร สมรสกับ แพทย์หญิง
ลินดา มุทิรางกูร มีลูกชาย ๓ คน คือ นายกรณ์ นายแพทย์ วัฒนกิจ และ
นักศึกษาแพทย์ ธรรม มุทิรางกูร
พันตารวจเอก นายแพทย์ กรณ์กิจ มุทิรางกูร สาเร็ จการศึกษาชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้นจากโรงเรี ยนในจังหวัดลาปาง ระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลายที่โรงเรี ยนเตรี ยมอุดมศึกษา เข้าเรี ยนเตรี ยมแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
จบการศึกษาโดยได้รับเหรี ยญทองคะแนนเยีย่ มในวิชา
แพทยศาสตร์ (พ.ศ. ๒๔๙๕) เป็ นบัณฑิตแพทย์ของจุฬาฯ รุ่ นที่ ๒ และเป็ น
คนแรกของแพทย์จุฬาฯที่ได้รับเหรี ยญทองในการเข้ารับพระราชทาน
ปริ ญญาบัตร หลังจากฝึ กงานเป็ นหัวหน้าแพทย์ประจาบ้านแผนกกุมารเวช
ศาสตร์ คุณพ่อได้สมัครเข้ารับราชการเป็ นแพทย์ประจาโรงพยาบาลตารวจ
ได้รับทุน Colombo plan จากรัฐบาลอังกฤษ ไปศึกษาต่อที่ University of
London ได้ผา่ นการฝึ กและสอบผ่านได้ Diploma in Tropical Medicine
and Hygiene, Diploma in Child Health และได้จบการอบรม Cardiology
กลับมาปฏิบตั ิหน้าที่ที่โรงพยาบาลตารวจได้รับตาแหน่งเป็ นหัวหน้าแผนก
กุมารเวชกรรม และเป็ นกรรมการสมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย
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รับราชการจนได้รับพระราชทานยศพันตารวจเอก และเป็ นพันตารวจเอก
เต็มขั้น พ.ศ. ๒๕๑๐ จีงขอเกษียณอายุราชการก่อนกาหนดด้วยปั ญหา
สุ ขภาพ
ต่อมาท่านได้ทางานในคลินิกกรณ์กิจการแพทย์ ด้วยความเพียรที่
บริ สุทธิ์ ท่านได้เปิ ดรักษาผูป้ ่ วยทัว่ ไป ทุกวันเกือบ ๓๖๐ วันในหนึ่งปี เป็ น
เวลานานกว่า ๖๐ ปี จนถึงวันที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๗ ๓ วันก่อน
เสี ยชีวติ
ในเวลาทางาน คุณพ่อก็ทาด้วย “ปัญญาที่เฉียบแหลม” วินิจฉัยโรค
ได้อย่างแม่นยามีประสิ ทธิ ภาพ และรักษาผูป้ ่ วยด้วย ด้วยความเมตตา ใช้
ศิลปะทางการแพทย์ดูแลรักษาผูป้ ่ วยอย่างเหมาะสมในแต่ละบุคคล
คุณพ่อเป็ นตัวอย่างในการดาเนินชีวติ ชองลูก คุณพ่อดาเนินชีวติ
ด้วย “ทางสายกลาง” ท่านไม่ได้มุ่งแต่การทางานแต่ได้ปฏิบตั ิดูแลตัวเองให้
มีร่างกายและจิตใจที่แข็งแรงสมบูรณ์
ท่านได้นาความรู้ทางการแพทย์
ประสบการณ์ส่วนตัว และธรรมะในพุทธศาสนามาเขียนเป็ นหนังสื อ "วิธี
ปฏิบตั ิตนให้มีอายุยนื " ตลอดชีวิตของคุณพ่อ ท่านได้ดาเนิ นชีวติ ด้วย
“ความเมตตาและความบริ สุทธิ์ ใจ” ทั้งต่อคนไข้ พระสงฆ์ เพื่อน บุคคล
ทัว่ ไป ญาติพี่นอ้ ง ลูกหลาน และบริ วาร
ท่านเป็ นตัวอย่างที่ดีในการสร้างฐานะด้วยการประกอบอาชีพที่
บริ สุทธิ์ ไม่เบียดเบียนคนไข้ และบริ หารเงินอย่างชาญฉลาด แบ่งเงินส่ วน
หนึ่งทาบุญและดูแลญาติ ลูกหลาน และบริ วาร
ท่าน เป็ นลูกที่กตัญญูดูแลพ่อแม่ท้ งั ของตนเองและของคุณแม่รัชนี
ท่านดูแลพี่ๆเมื่อไม่สบาย ผมจาได้วา่ ท่านขับรถไปเยีย่ มป้ าหลัน่ พี่สาวคน
โตซึ่ งป่ วยเป็ นอัมพาตทุกวันเป็ นเวลากว่าสิ บปี ท่านเป็ นสามีที่ดีดูแลคุณแม่
ของผมซึ่ งมีความจาเป็ นต้องได้รับการดูแลด้านสุ ขภาพกว่าสิ บปี ตลอด๒๔
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ชัว่ โมง ท่านทาสมาธิวปิ ัสสนาอย่างสม่าเสมอ ธรรมะที่ทา่ นเน้นย้าสอนผม
ตั้งแต่ยงั เยาว์วยั ได้แก่ การดาเนินชีวิตด้วย “มรรคมีองค์ ๘” และ พุทธ
ภาษิตที่วา่ “อัตตานัง อุปมัง กเร” ที่แปลว่า “การรู ้จกั เอาใจเขามาใส่ ใจเรา"
ท่านได้แสดงตัวอย่างให้ลูกและหลานของท่านเห็นว่าท่านมี
“มรณานุสติ” ถึงแม้การเสี ยชีวติ ครั้งนี้จะเกิดแบบกะทันหัน แต่ ท่านได้
เตรี ยมตัวทั้งในทางโลกและทางธรรม ท่านได้ให้มรดกและให้ความรู้ทาง
ธรรมในการดารงชีพแก่ลูกและหลาน เพื่อให้ลูกหลานสามารถดูแลตัวเอง
ได้ก่อนหน้านี้มานานกว่า ๒๐ ปี สุ ดท้ายนี้ท่านได้เตรี ยมตัวทางจิตใจโดย
การปฏิบตั ิธรรมมาตลอดชีวิต
ด้วยอานาจแห่งคุณพระศรี รัตนตรัย และบุญกุศลคุณงามความดีที่
คุณพ่อ พันตารวจเอก นายแพทย์ กรณ์กิจ มุทิรางกูร ได้ปฏิบตั ิบาเพ็ญมา
ตลอดชีวิต ตลอดถึงบุญกุศลที่ บุตร-ธิ ดา และญาติมิตร ได้ร่วมจิตบาเพ็ญ
ทักษิณานุประทานอุทิศให้ในกาลครั้งนี้
จงเป็ นปั จจัยหนุนส่ งให้ดวง
วิญญาณของท่านได้ไปสถิตเสวยสุ ข ในสัมปรายภพด้วยเทอญ ฯ

80

สานึกในพระมหากรุ ณาธิคุณ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าโปรด
กระหม่อม พระราชทานเพลิงศพ ในวันอาทิตย์ที่ ๕ เดือน เมษายน พ.ศ.
๒๕๕๘ เวลา ๑๗ นาฬิกา ณ เมรุ วดั วัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร
กรุ งเทพมหานคร ซึ่ งนับเป็ นพระมหากรุ ณาธิ คุณล้นเกล้าล้นกระหม่อม
เป็ นเกียรติอนั สู งสุ ดแก่ผวู ้ ายชนม์ และวงศ์ตระกูล อย่างหาที่สุดมิได้
หากความทราบโดยญาณวิถีถึงดวงวิญญาณของ พันตารวจเอก นายแพทย์
กรณ์กิจ มุทิรางกูร ได้ดว้ ยประการใดในสัมปรายภพ คงจะมีความปลาบ
ปลื้มซาบซึ้ งเป็ นล้นพ้น ในพระมหากรุ ณาธิ คุณที่ได้รับพระราชทานเกียรติ
อันสู งยิง่ ในวาระสุ ดท้ายแห่งชีวติ
ข้าพระพุทธเจ้าผูเ้ ป็ น บุตร ธิ ดา และหลาน ขอพระราชทาน กราบ
ถวายบังคมแทบเบื้องพระยุคลบาท ด้วยความสานึกในพระมหากรุ ณาธิ คุณ
อย่างหาที่สุดมิได้ และจะเทิดทูนไว้เหนือเกล้าเหนื อกระหม่อม เป็ นสรรพ
สิ ริมงคลแก่ขา้ พระพุทธเจ้า และวงศ์ตระกูลตลอดไป
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
ครอบครัว มุทิรางกูร
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มรรคมีองค์แปด
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘

สัมมาทิฏฐิ
สัมมาสังกัปปะ
สัมมาวาจา
สัมมากัมมันตะ
สัมมาอาชีวะ
สัมมาวายามะ
สัมมาสติ
สัมมาสมาธิ

พรหมวิหาร ๔
๑
๒
๓
๔

เมตตา
กรุ ณา
มุทิตา
อุเบกขา
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เบญจศีล คือ ศีล ๕ ได้แก่
๑. ปาณาติปาตา เวรมณี เว้นจากฆ่าสัตว์มีชีวติ
๒. อทินนาทานา เวรมณี เว้นจากการถือเอาของที่เจ้าของมิได้ให้
๓. กาเมสุ มิจฉาจารา เวรมณี เว้นจากการประพฤติผดิ ในกาม
๔. มุสาวาทา เวรมณี เว้นจากการกล่าวเท็จ
๕. สุ ราเมรยมัชชปมาทัฏฐานา เวรมณี เว้นจากการดื่มน้ าเมา คือ สุ รา
และเมรัย

เบญจธรรม คือ ธรรม ๕ ได้แก่
๑. เมตตา กรุ ณา
๒. สัมมาอาชีวะ
๓. ความสารวมในกาม
๔. ความมีสัตย์
๕. ความมีสติรอบคอบ
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“ขอให้ ส่วนดีของหนังสือเล่ มนี้จงดล
บันดาลให้ ท่านผ้ อู ่ านทุกท่ านทีไ่ ด้ ปฏิบัติ
ตามคาแนะนา มีอายยุ นื สมใจปรารถนา
ด้ วย เทอญ”
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