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ค าน า ส าหรับการจดัพมิพ์หนังสืออนุสรณ์ 
 

 หนงัสือ “วธีิปฏิบติัตนใหมี้อายยุนื” น้ีเป็นหนงัสือท่ีคุณพ่อ พ.ต.อ.
นายแพทย ์ กรณ์กิจ มุทิรางกูร เขียนตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๑๕ เป็นหนงัสือท่ี
ไดรั้บความนิยม ไดรั้บการพิมพซ์ ้ าหลายคร้ัง โดยพิมพแ์บบไม่รับ
ค่าลิขสิทธ์ิเพื่อจดัจ าหน่าย ๔ คร้ัง และเป็นอนุสรณ์ในงานศพอีกหลายคร้ัง  
 คุณพอ่ไดเ้ขียนหนงัสือ “วธีิปฏิบติัตนใหมี้อายยุนื” เป็น ๖ ตอน 
ไดแ้ก่ บทน า วยัเด็ก วยัท างาน วยัชรา บทส่งทา้ย และ สรุป โดยท่ีเน้ือหา
ของหนงัสือเล่มน้ีนั้นคุณพอ่ใชค้วามรู้ท่ีส าคญัจาก ๓ แหล่งประกอบกนั
เป็นวธีิปฏิบติัตน ไดแ้ก่ ความรู้ทางการแพทย ์ พระธรรมค าสั่งสอนของ
สมเด็จพระผูมี้พระภาคเจา้ และ ประสบการณ์จากชีวติจริงของคุณพอ่ใน
วชิาชีพแพทยข์องท่านเอง  
 อยา่งไรก็ดีความรู้ทางการแพทยมี์การเปล่ียนแปลงตามยคุสมยั ผม
ขอขอบพระคุณ อ.นพ. พรเทพ องัศุวชัรากร ท่ีช่วยตดัทอนและปรับปรุง
ส่วนน้ีใหท้นัแก่ยคุสมยั นอกจากน้ี ผมไดต้ดัทอนส่วนท่ีเป็นขอ้มูลในอดีต 
โดยเฉพาะท่ีอยูใ่นตารางออกไปเพื่อใหเ้น้ือหากระชบัข้ึน ในตอนทา้ยของ
หนงัสือผมไดร้วบรวมความรู้ทางการแพทยใ์นปัจจุบนั โดยเฉพาะวธีิมี
ชีวติปลอดภยัจากมะเร็ง(และแก่ชา้) ๑๕ ขอ้ และ วธีิรักษาหวัใจใหแ้ขง็แรง 
๖ ขอ้ เพื่อใหง่้ายแก่การปฏิบติั 
 จุดเด่นของหนงัสือเล่มน้ีคือการน าพระธรรมค าสั่งสอนของ
สมเด็จพระผูมี้พระภาคเจา้มาประกอบในวธีิปฏิบติัตน คุณพอ่ไดเ้ขียน
หนงัสือเล่มน้ีไม่ไดมุ้่งหวงัให้ผูอ่้านมีอายยุนืเท่านั้น แต่ท่านไดส้อนให้รู้วา่ 
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ควรจะด าเนินชีวติดว้ย ปัญญา ปฏิบติัตนใหมี้คุณค่าแก่สังคม และ มีความ
บริสุทธ์ิใจ  
 ส าหรับใหแ้ก่เยาวชนธรรมะของพระพุทธองคท่ี์คุณพ่อเห็นวา่ควร
ปลูกฝัง ไดแ้ก่ “มรรคมีองค ์๘” เพราะผูท่ี้เขา้ใจและสามารถน ามรรคมีองค ์
๘ ไปปฏิบติัไดน้ั้นยอ่มสามารถด าเนินชีวติไดอ้ยา่งหมดทุกข ์ มรรคมีองค ์
๘ เป็นธรรมะท่ีลึกซ้ึงและมีความหมายในหลายมิติ คุณพอ่จึงไดว้ิเคราะห์
ความหมายของมรรคมีองค ์๘ และ ปรับค าบรรยายใหพ้อเหมาะแก่เยาวชน
ดว้ยหวงัวา่จะเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้ซ่ีงจะท าใหส้ามารถต่อยอดศึกษา
ธรรมะในชีวติประจ าวนัไดเ้ม่ืออายมุากข้ึน   
 ส าหรับวยัท างาน “เบญจศีลและเบญจธรรม” มีความส าคญัเพราะ
วยัท างานเป็นวยัท่ีมีบทบาทต่อสังคม การถือศีล ๕ จะท าใหค้นเลิก
เบียดเบียนกนัและท าใหส้ังคมสงบสุข นอกจาก การถือศีล ๕ แลว้ คุณพอ่
ท่านเห็นวา่ควรเนน้เบญจธรรมดว้ยสังคมไทยถึงจะพฒันาไดอ้ยา่งมัน่คง
และย ัง่ยนื 
 ส าหรับวยัชรา คุณพ่อเนน้ใหท้  าบุญ รักษาศีล ภาวนาธรรม ท า
วปัิสสนาจนมีสมาธิ และ มี “พรหมวิหาร ๔” แต่ท่านเขียนถึงการปฏิบติั
ธรรมน้ีท่ีบทส่งทา้ย เพื่อส่ือความหมายวา่ไม่เพียงแต่ผูท่ี้เขา้สู่วยัชราเท่านั้น
ท่ีควรจะ ฝึกสมาธิวปัิสสนา แต่ทุกเพศทุกวยัควรจะถือศีล ปฏิบติัธรรม 
และภาวนาท าสมาธิ มีพรหมวหิาร ๔ ถึงจะมีชีวิตท่ียนืยาวและมีความสุข 
 คุณพอ่รักในการท าความดีและยนิดีเม่ือไดช่้วยเหลือผูอ่ื้น ลูกๆน า
หนงัสือเล่มน้ีมาพิมพเ์ป็นอนุสรณ์เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ทุกคนท่ีไดอ่้าน 
ไดมี้อายยุนื และ มีสุขภาพท่ีดีทั้งกายและใจ 
    
   ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ อภิวฒัน์ มุทริางกูร 
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ค าน าพมิพ์คร้ังที่ 4 
 

 ขา้พเจา้มีความยนิดีท่ีหนงัสือ “วธีิปฏิบัติตนให้มีอายุยืน” จะไดรั้บ
การตีพิมพอี์กคร้ังหน่ึง ปัจจุบนัมีชาวโลกกลวักนัมากอยูโ่รคหน่ึงเน่ืองจาก
เป็นโรคระบาดเร็วและไม่มียารักษา ผูป่้วยจะตอ้งเสียชีวิตทุกรายภายใน
เวลา 5 ปี หลงัจากไดรั้บเช้ือโรคน้ี โรคน้ีช่ือวา่ โรคเอดส์ หรือโรคภูมิคุม้กนั
บกพร่อง เกิดจากเช้ือไวรัส เช้ือน้ีติดต่อสู่คนใหม่โดยการสัมผ ัสกับ
น ้าเหลือง, โลหิต และน ้ากาม พบมากในพวกท่ีมีความเส่ียงสูง เช่น พวกติด
ยาเสพติดเฮโรอีน และเป็นพวกท่ีใช้เข็มฉีดยาเสพติดเขา้เส้นร่วมกนั พวก
กะเทยท่ีรักร่วมเพศกบัผูป่้วยท่ีเป็นโรคเอดส์ แลว้น าเช้ือไวรัสมาสู่แม่บา้น 
แม่บา้นก็จะถ่ายเช้ือโรคใหลู้กท่ีคลอดใหม่ต่อไป 
 คาดว่ากว่าผูป่้วยโรคเอดส์จะถึงแก่กรรมก็จะแพร่เช้ือโรคให้คน
อ่ืนอีกมากมาย จึงเป็นปัญหาระดบัชาติ และระดบัโลกในการต่อตา้นโรค
ภูมิคุม้กนับกพร่องน้ี 
 มนุษย์เราเม่ือสัมผสักับโรคน้ี เช้ือโรคก็จะถูกจับโดยเซลล์เม็ด
โลหิตขาวและทีเซล เช้ือไวรัสก็ไปเพาะตวัในเม็ดโลหิตขาวมากข้ึนเร่ือย 
เม็ดโลหิตขาวพวกน้ีก็จะเสียคุณภาพในการต่อสู้กบัเช้ือโรคไป ท าให้ป่วย
ง่ายจากโรคติดเช้ือต่างๆ เน่ืองจากภูมิคุม้กนัสูญเสียไป 
  ระยะแรกผูป่้วยอาจไม่มีอาการอะไรมานกั แต่ระยะหลงัจะผอมลง
มาก สุขภาพเส่ือม ไม่มีแรง มีอาการอุจจาระร่วงเร้ือรัง มีโรคผิวหนงัและ
มะเร็งผวิหนงั และจบชีวติดว้ยโรคปอดอกัเสบจากเช้ือรา 
 การักษาโรคน้ีไม่มียาท่ีจะใช้รักษาให้หายขาด แต่การป้องกนัมี
ความส าคญัมากกวา่ โดยการให้การศึกษาเร่ืองเพศสัมพนัธ์และส่งเสริมให้
พุทธศาสนิกชน เคร่งรักษาศีลห้า  ไม่ส าส่อนในเร่ืองการร่วมเพศ บุคลากร
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แพทยท่ี์รักษาเก่ียวขอ้งกบัผูป่้วยก็ควรจะไม่ประมาท รู้จกัสวมถุงมือในการ
รักษาผูป่้วย ส่วนการแนะน าใหง้ดใชเ้ขม็ฉีดยาร่วมกนัในผูติ้ดยาเสพติดนั้น
ไม่ค่อยไดผ้ลเน่ืองจากเขาเหล่านั้นหมดอาลยัในชีวิต มีแต่ความตอ้งการท่ี
จะไดม้าซ่ึงยาเสพติดมกัจะท าทุกอยา่ง บางรายตายคาเขม็ฉีดยาก็มี ส่วนการ
แนะน าให้ใช้ถุงยางคุมก าเนิดก่อนมีเพศสัมพนัธ์นั้น ไม่ค่อยได้ผลดีนัก
เพราะขาดการร่วมมือของทั้งสองฝ่าย 
 องคก์ารอนามยัโลกรายงานจ านวนผูติ้ดโรคเอดส์ทัว่โลกท่ีวินิฉัย
จากการตรวจเลือดในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2533 วา่มีจ  านวน 314,610 ราย
ใน 158 ประเทศ 
 สรุป  โรคเอดส์ป้องกนัไดโ้ดยการงดส าส่อนทางเพศและไม่เสพ
ยาเสพติด ไม่ประมาทในการด ารงชีวิต ไม่ให้มีบาดแผลท่ีเช้ือโรคเอดส์จะ
เขา้สู่ร่างกายได ้สวสัดี 
 

 

 

พ.ต.อ.นายแพทย์กรณ์กจิ มุทริางกูร 
กรณ์กิจการแพทย ์

719/3 ถนนบรรทดัทอง 
เขตปทุมวนั 

กทม. 10330 
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ค าน าพมิพ์คร้ังที่ 3 
 

 ส านกัพิมพธ์รรมชาติ โดยคุณเผิน อาษาพนัธ์  ไดข้ออนุญาตพิมพ์
หนงัสือ วธีิปฏิบัติตนให้มีอายุยนื ท่ีขา้พเจา้ไดเ้รียบเรียงไวน้านแลว้ขา้พเจา้
ยินดีอนุญาตให้พิมพ์ได้โดยไม่รับค่าตอบแทนลิขสิทธ์ิ ข้าพเจ้าหวงัว่า
หนงัสือจะไดจ้  าหน่ายในราคาถูก เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผูอ่้านจ านวนมาก 
 หนังสือ วธีิปฏิบัติตนให้มีอายุยืนน้ีมีผูนิ้ยมอ่านมากและไดรั้บการ
พิมพแ์จกเป็นวทิยาทานหลายคร้ัง และพิมพใ์นงานฌาปนกิจหลายราย 
 ปัจจุบนัน้ีอายุเฉล่ียของประชากรไทยของหญิงและชายไดเ้พิ่มข้ึน
มากกว่าท่ีกล่าวไวใ้นหนังสือ คนไทยมีอายุยืนมากกว่าเดิมแสดงว่าการ
สาธารณสุขการศึกษาดีข้ึน ประชาชนมีความรู้ในการปฏิบติัตนให้มีอายุยืน
มากข้ึน 
 ส่วนอัตราตายสถิติ ได้เปล่ียนแปลงไปคือ โรคหัวใจมากเป็น
อนัดบัหน่ึง พ.ศ. 2527 มี 35.3% อุบติัเหตุและการเป็นพิษเป็นอนัดบัสอง 
31.8% มะเร็งทุกชนิดเป็นอนัดบัสาม 26.1%  
 การท่ีโรคหวัใจมีอตัราการตายมากกวา่โรคอ่ืน    เน่ืองจากมีการ
เปล่ียนแปลงในดา้นเศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอ้ม   
มีการยา้ยถ่ินฐานของประชากรจากชนบทมาอยู่ในกรุงมากข้ึน และใน
มรณกรรมบางรายท่ีไม่ทราบสาเหตุการป่วยตายท่ีแน่นอน มกัจะแจง้วา่ถึง
แก่กรรมจากหวัใจวาย 
  เหตุตายจากอุบัติเหตุและการเป็นพิษเพิ่มข้ึนเป็นอันดับสอง
เน่ืองจากมีการเพิ่มข้ึนอยา่งมากของรถยนตแ์ละโรงงานอุตสาหกรรมการ
ใชไ้ฟฟ้าแรงสูงและการใชก้๊าซมากข้ึน ความประมาทและการขาดความรู้
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ในการปฏิบติังานของผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งก่อให้เกิดภยัพิบติัมีการตายหมู่
มากข้ึน 

 ข้าพเจ้าหวงัเป็นอย่างยิ่งว่าท่านผู ้อ่านทุกท่านท่ีได้ปฏิบัติตาม
ค าแนะน าในหนงัสือน้ี จะมีอายยุนืสมใจทุกท่าน 
 

 

พ.ต.อ. นพ.กรณ์กจิ มุทริางกูร 
1 / 3 /30 
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ค าน าในการพมิพ์คร้ังที่ 1 
 

 ชีวติเป็นส่ิงท่ีรักของมนุษยทุ์กคน ผูท่ี้สามารถเติบโตจากวยัเด็ก
เป็นวยัผูใ้หญ่ และไดใ้ชชี้วติใหเ้ป็นประโยชน์กบัมวลมนุษยด์ว้ยกนั  
จนกระทัง่ชีวติเขา้วยัชราจึงจะจากไปดว้ยส้ินอายขุยันั้นเป็นชีวติท่ีสมบรูณ์ 
เรียกวา่ อายยุนื  อายยุนืยาว  ถา้มีการปฏิบติัตนดีมีร่างกายแขง็แรงและ
สุขภาพจิตดี   อาจมีชิวติอยูไ่ดถึ้ง 90  หรือ  100 ปี   แต่ผูท่ี้ตายก่อนวยัอนั
สมควรซ่ึงเกิดจากเหตุอนัไม่สมควรนั้นก็เป็นท่ีน่าเสียดาย เป็นท่ีอาลยัแก่ผู ้
เป็นท่ีรักยงัมีชีวิตอยู ่และท าใหข้าดก าลงัคนท่ีจะพฒันาประเทศชาติ 
ชายไทยมีอายเุฉล่ียเพียง 55 ปี 3 เดือน (55.23 ปี) ส่วนหญิงไทยมีอายเุฉล่ีย 
60 ปี 
 เม่ือดูจากสถิติจะเห็นวา่ทารกของไทยเราตายมาก ควรแกไ้ขดว้ย
การฝากครรภ์ การท าคลอดโดยนางผดุงครรภ์หรือสูติแพทย์ การให้
การศึกษาแก่ผูเ้ป็นบิดามารดาเก่ียวกบัการเล้ียงดูทารก การให้อาหารอยา่ง
ถูกวิธี การส่งเสริมให้ใช้นมมารดาเล้ียงทารก และการให้การป้องกนัแก่
ทารก 
 โรคของระบบทางเดินอาหาร ก็เป็นสาเหตุการตายมากเป็นอนัดบั
สอง แสดงวา่คนไทยยงัเป็นโรคขาดอาหาร อาจเน่ืองมาจากความยากจน   
และการขาดความรู้ในทางโภชนาการ  ไม่รู้จกัการรับประทานอาหารท่ีสุก
ดว้ยความร้อน ไม่รู้จกัการเลือกรับประทานอาหารท่ีมีคุณประโยชน์ ต่อ
ร่างกาย ไม่รู้จักรักษาความสะอาดของมือท่ีใช้ในการประกอบอาหาร  
บริการอาหารและน ้ าด่ืม   ดงันั้น นอกจากจะส่งเสริมให้ประชาชนรู้จกั
เลือกรับประทานอาหารท่ีมีประโยชน์และสะอาดถูกหลกัอนามยัแลว้ ควร
ส่งเสริมใหป้ระชาชนไดด่ื้มน ้าสะอาดปราศจากเช้ือโรคสอนให้รู้จกัใชส้้วม
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ซึม ไม่ท าให้น ้ าในแม่น ้ าล าคลองเน่า ปราบแมลงวนัท่ีเป็นพาหะของโรค 
และให้วคัซีนป้องกนัเวลามีอหิวาตกโรคระบาด การศึกษาและการพฒันา
เศรษฐกิจจะช่วยให้แกปั้ญหาเหล่าน้ีได้ดีท่ีสุด รวมทั้งแกไ้ขปรับปรุงการ
สาธารณสุขมูลฐาน 
 วณัโรคปอดยงัคงเป็นสาเหตุการตายอนัดบัสามอยู ่ทั้งๆ ท่ีประเทศ
ไทยมีการปราบปราบวัณโรคไม่หยุดย ั้ ง การท่ีมีอัตราการตายสูงอัน
เน่ืองมาจากความยากจน การท างานหนกัไม่ไดพ้กัผอ่น รายไดน้อ้ยไม่ได้
รับการรักษาท่ีถูกตอ้งหรือนานพอ ท่ีอยูอ่าศยัไม่ถูกสุขลกัษณะ ไม่รู้จกัการ
ป้องกนัโรคท าให้ติดโรคง่าย และเม่ือเป็นโรคแล้วก็ไม่รู้ตวักว่าจะได้รับ
การรักษาก็ชา้ไป 
 อุบติัเหตุต่างๆ เป็นสาเหตุการตายอนัดบัส่ี อุบติัเหตุอาจป้องกนัได้
โดยความไม่ประมาท ผูท่ี้ขบัรถยนต์ รถไฟ เคร่ืองบินและขับเรือยนต ์
รวมทั้ งผูท่ี้ใช้ถนนควรช่วยกันไม่ประมาท ปฏิบัติตามกฎจราจรและมี
มารยาทดี 
 ปอดบวมยงัเป็นสาเหตุการตายมาก แมปั้จจุบนัมียาปฏิชีวนะหลาย
ชนิดท่ีจะใชรั้กษาได ้อาจเป็นเพราะโรคน้ีเป็นกบัเด็กและผูสู้งอายุหรืออีก
ประการหน่ึงได้รับการรักษาช้า เพราะผูป่้วยมกัจะซ้ือยามารักษาตนเอง
ก่อน กวา่จะมาหาแพทยก์็มีอาการองโรคเพียบหนกัเสียแลว้ 
 โรคหวัใจมาเป็นอนัดบัหก ปัจจุบนัคนท่ีมีความรู้พากนัต่ืนตวัเร่ือง
การับประทานอาหารท่ีมีไขมนัมาก “หัวใจดี มีสุข” เป็นค าขวญัใหม่ 
สาเหตุส าคัญท่ีท าให้เป็นโรคหัวใจคือ ความตึงเครียดของอารมณ์ การ
ท างานมากโดยขาดการพกัผ่อน การสูบบุหร่ีมากวนัละหลายๆ ซอง และ
การไม่รู้จกัประมาณตน 
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 โรคมะเร็งเป็นสาเหตุการตายอนัดบัเจ็ด ถ้าไดรั้บการรักษาเร็วก็
อาจยดืชีวติใหย้นืยาวไดอ้ยา่งนอ้ยประมาณ 5 ปี การรักษามะเร็งในปัจจุบนั
กา้วหนา้มาก มีทั้งวธีิการใชศ้ลัยกรรม รังสีบ าบดั และเคมีบ าบดั 
 มาลาเรียยงัไม่หมดไปจากประเทศ ทั้งๆ ท่ีเรามีการปราบมาลาเรีย
ซ่ึงท ามาหลายปีแล้ว ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะประเทศไทยมีพื้นท่ีเป็นป่ามาก 
และประเทศเพื่อนบ้านไม่ได้ปราบมาลาเรียพร้อมกับยุงก้นปล่องจึง
สามารถมีชีวติอยูไ่ด ้และยงุสามารถสร้างความตา้นทานต่อ ดี.ดี.ที. ไดด้ว้ย 
อีกประการหน่ึงปรากฏว่าเช้ือไข้มาลาเรียปัจจุบนัมีอาการด้ือยาท่ีรักษา 
ผูป่้วยท่ีเป็นโรคมาลาเรียรุนแรงจึงเสียชีวติมาก 
 โรคของการตั้งครรภแ์ละหลงัคลอดอาจลดลง ถา้ผูท่ี้จะแต่งงานได้
รู้สุขภาพของตนเอง ว่ามีโรคท่ีเป็นอุปสรรคต่อการตั้งครรภ์หรือไม่อีก
ประการหน่ึงถา้มีการอบรมผูท่ี้ท  าคลอดให้มีความรู้ทางสูติกรรมดีข้ึน เช่น 
หมอต าแยตามชนบท ก็อาจจะลดอตัราการตายลงได้ การรู้จกัวางแผน
ครอบครัวและคุมก าเนิดโดยวิธีท่ีเหมาะสมก็จะช่วยแกปั้ญหาผูมี้บุตรมาก
ยากจนและสุขภาพไม่สมบรูณ์ให้มีอายุยืนข้ึนได ้นอกจากน้ีควรปรับปรุง
โรงพยาบาลและสถานีอนามยัใหมี้อุปกรณ์การแพทยค์รบและทนัสมยั เพื่อ
แพทยจ์ะไดช่้วยชีวิตสตรีท่ีมีอุปสรรคใ์นการคลอดบุตร   การท าแทง้โดยผู ้
ท่ีไม่ใช่แพทย์ท าให้มีอัตราการตายสูงโรคสุดท้ายเป็นโรคของระบบ
ไหลเวียนโลหิตของสมองและระบบประสาทส่วนกลางมี 6.1      ต่อแสน
ของประชากรนั้น เป็นเร่ืองของเส้นโลหิตตีบแข็ง ท าให้มีการอุดตนั และ
การแตกของเส้นโลหิตในสมองเป็นเหตุให้ถึงแก่กรรมและเป็นอมัพาต ซ่ึง
เป็นผลจากความดนัโลหิตสูง  
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 จากสถิติน้ีจะเห็นว่าคนไทยในประเทศไทยถึงแก่กรรมด้วยโรค
ชราภาพน้อยมาก ผูเ้ขียนจึงใคร่จะให้ผูอ่้านไดรั้บประโยชน์จากการอ่าน
หนงัสือเล่มน้ี และน าไปปฏิบติัใหมี้อายยุนืจนถึงวยัชรา 
 

 

พ.ต.อ. นายแพทย์ กรณ์กจิ มุทริางกูร 
719/3 ถนนบรรทดัทอง  ระหวา่งจุฬา ซอย 8  
และซอย 10 กทม. 10330 โทร. 02-214-3631 
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บทน า 
 

 คนเราท่ีเกิดมาในโลกน้ีส่วนมากก็อยากมีอายุยืน แต่มีเป็นส่วน
น้อยท่ีจะสมหวงัทั้งๆ ท่ีการแพทยปั์จจุบนัก็เจริญข้ึน เป็นท่ีทราบกนัดีว่า
ประเทศท่ีการแพทยเ์จริญและประชาชนอยูดี่กินดี อายุเฉล่ียของประชากร
ก็มากข้ึน ตรงกนัขา้มกบัประเทศดอ้ยพฒันาประชาชนมีความเป็นอยูอ่ยา่ง
แร้นแคน้อายเุฉล่ียของประชากรยอ่มจะนอ้ยกวา่     อยา่งไรก็ตาม การมี 
อายยุนืข้ึนอยูก่บัปัจจยัอีกหลายประการดงักล่าวต่อไป 
 ถ้าการเปรียบชีวิตมนุษย์กับต้นไม้ก็มีส่วนคล้ายคลึงกันต้นไม้
บางอย่าง เช่น ต้นสัก ต้นโพธ์ิ ต้นไทร เป็นพันธ์ุไม้ยืนต้นซ่ึงอายุยืน
ยาวนานกว่าไม้อ่ืน มนุษย์เราก็เช่นเดียวกัน คนท่ีมีบรรพบุรุษอายุยืนก็
มกัจะมีอายยุนืตาม โดยเฉพาะอยา่งยิ่งถา้บรรพบุรุษของบิดามารดาทั้งสอง
ฝ่ายมีอายุยืนลูกหลานท่านก็ควรมีอายุยืนตาม เวน้เสียแต่จะมีสาเหตุบาง
ประการท่ีท าใหถึ้งแก่กรรมก่อน เช่น อุบติัเหตุต่างๆ เป็นตน้ 
 การปลูกต้นไม้นอกจากจะเลือกพัน ธ์ุ ดีแล้วย ังต้อง ข้ึนกับ
ส่ิงแวดลอ้ม เช่น ดินท่ีปลูกตอ้งเป็นดินดีมีท่ีก าบงัลม  ไดแ้สงแดดพอควร
ได้รับน ้ าและปุ๋ยตามความต้องการของพืช และปราศจากศัตรูพืชคอย
ท าลาย ตน้ไมก้็เจริญดีใหด้อกผลงามและเป็นท่ีพอใจของผูป้ลูก ชีวิตมนุษย์
ก็เช่นเดียวกนั นอกจะเก่ียวขอ้งกบักรรมพนัธ์ุแลว้ส่ิงท่ีจะลิขิตชีวิตให้สั้ น
หรือยาวยอ่มเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มดว้ย เช่น บิดามารดา ผูป้กครอง ครู แพทย ์
พยาบาล เพื่อน และสังคมท่ีอยู่อาศยัวา่มีความปลอดภยัต่อชีวิตพอสมควร
หรือไม ่
    ผูเ้ขียนเคยเห็นการปฏิบติัตนของผูท่ี้มีอายุยืนหลายท่าน เช่น ย่า
ของภรรยาผูเ้ขียนมีอายุยืนถึง 98 ปีจึงถึงแก่กรรมเพราะความชราภาพ    



14 

 

ผู้เขียนจึงมีเจตนารมณ์ท่ีจะน าความรู้ทางการแพทย์ของผู ้เขียนและ
ประสบการณ์ท่ีได้เห็นการปฏิบัติตนของผู ้มีอายุยืนมาเขียนเพื่อเป็น
แนวทางแนะน าให้ผูท่ี้มีโอกาสอ่านบทความน้ีจะได้น าไปพิจารณาและ
ปฏิบติัตาม     ถา้บทความน้ีเป็นประโยชน์ต่อผูอ่้าน ผูเ้ขียนก็จะมีความยินดี
ยิ่ง และไม่สงวนลิขสิทธ์ิแต่ประการใดถ้าจะมีผูน้ าไปคดัลอกหรือพิมพ์
เผยแพร่เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์ 
 คติของผูอ้ยากจะมีอายยุนืนั้นมี 3 ประการ คือ  
 1. ป้องกนัไวดี้กวา่แก ้
 2. ยงัไม่สายเกินไปท่ีจะแกไ้ข 
 3. รู้รักษาตวัรอดเป็นยอดดี 
 การป้องกนัไวดี้กว่าแก้นั้นคติขอ้น้ีคงทราบกนัดีว่าอุบติัเหตุเป็น
สาเหตุใหญ่ของการตายของคนในวยัท างาน ทั้งๆ ท่ีอุบติัเหตุก็เป็นของท่ี
ป้องกนัไดโ้ดยความไม่ประมาท โรคท่ีอาจจะคร่าชีวิตของเด็กและผูใ้หญ่
หลายโรคถา้ไดรั้บการฉีดวคัซีนป้องกนัไวก่้อนจะท าให้ไม่ถึงแก่ชีวิต เช่น 
โรคบาดทะยกั คอตีบ ไอกรน ไขส้ันหลงัอกัเสบ วณัโรค อหิวาตกโรค ไข้
รากสาด เด็กทารกอายุ 10 เดือน ควรได้รับ การฉีดวคัซีนป้องกนัโรคหัด 
คางทูมและหดัเยอรมนั 
 คติท่ีว่ายงัไม่สายเกินไปท่ีจะแก้ไขนั้น มุ่งส าหรับให้ผูท่ี้มีโรค
ประจ าตวัไดมี้ชีวิตอยูอ่ยา่งเป็นสุขและมีอายุยืนนานมากข้ึน ผูป่้วยบางคน
พอรู้ตวัว่าป่วยก็หมดก าลงัใจท่ีจะรักษาหรือปล่อยตวัไม่รักษา มีผูป่้วยท่ี
เป็นโรคกามโรคจ านวนมากไม่ไดรั้บการรักษาท่ีถูกตอ้ง เช่น ผูป่้วยท่ีเป็น
แผลซิฟิลิสท่ีอว ัยวะสืบพันธ์ุแล้วไม่ให้แพทย์รักษา ทิ้งไว้ซ้ือยามา
รับประทานเองต่อไปโรคจะเขา้ระยะสองและสาม ท าให้เป็นอนัตรายกบั
หวัใจและประสาทผูป่้วยเป็นโรคเบาหวานถา้ไดรั้บการรักษาแต่แรกและ
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ไดรั้บการรักษาติดต่อไปเร่ือยๆ ก็อาจจะมีชีวิตเป็นสุขไปไดอี้กนาน เช่น 
บิดาของผูเ้ขียนป่วยเป็นโรคเบาหวานตั้งแต่วยักลางคนและมีชีวิตอยู่ได้
จนถึงอายุ 80 ปี ซ่ึงนบัวา่อายุยืนมากส าหรับคนท่ีป่วยเป็นโรคน้ีเพราะโดย
ปกติแลว้คนท่ีป่วยเป็นโรคเบาหวานจะมีอายุไม่ยืน ดงันั้น ผูท่ี้มีร่างกายไม่
สมบรูณ์ควรรีบแก้ไขเสียโดยปรึกษาแพทยแ์ละตรวจร่างกายเป็นประจ า 
เพื่อปฏิบติัตนใหถู้กตอ้ง 
 สุนทรภู่กล่าววา่ “รู้อะไรไม่สู้รู้วิชา รู้รักษาตวัรอดเป็นยอดดี” คน
ท่ีอยากมีอายยุนืควรยดึถือเป็นคติเตือนใจ แต่ไม่ใช่สอนให้เป็นคนขลาดจะ
ยกตวัอย่าง เช่น ถูกโจรจ้ีเอาทรัพย ์ถ้าหากก าลงัเราน้อยไม่สามารถท่ีจะ
ชนะโจรได ้ควรจะยอมสละทรัพยเ์พื่อถนอมร่างกายไวใ้ห้ปลอดภยัเป็นตน้ 
นอกจากน้ีการมีสติดีจะช่วยให้รอดพน้จากอนัตรายซ่ึงเป็นหลกัส าคญัใน
การท าใหมี้อายยุนื 
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วยัเดก็ 
 วยัของชีวติแบ่งได ้3 วยั คือ วยัเด็ก วยัท างาน และวยัชราผูท่ี้มีอายุ
ยืนมกัจะใช้ชีวิตผ่านมาไดท้ั้ง 3 วยั และใช้ชีวิตวยัชรา ด้วยความสุขและ
สงบ ชีวิตวยัเด็กจะดีหรือไม่ข้ึนอยูก่บับิดามารดา เด็กท่ีโชคดีมีบิดามารดา
รักและเขา้ใจในการเล้ียงดูอบรม ให้การป้องกนัโรคตามอายุ และสอนให้
เด็กเขา้ใจในการด ารงชีวติอยา่งสุขสบายตามฐานะ 
 ชีวติเร่ิมตน้เม่ือไข่ของแม่และเช้ือเพศของพ่อผสมกนั การปฏิสนธิ
น้ีถา้บิดามารดาสุขภาพดี ตั้งใจมีบุตรอาจไดบุ้ตรท่ีมีสุขภาพดีและอาจให้
เป็นหญิงหรือชายก็ได ้ถา้ปรารถนาและปฏิบติัตามค าแนะน าของแพทย ์ไข่
ท่ีผสมแล้วน้ีจะเดินทางจากปีกมดลูกมาฝังตวัอยู่ท่ีมดลูกใช้เวลา 3 วนั 
มดลูกท่ีไม่ดีหรือถ้าไข่มาฝังตวัอยู่ต  ่าไปใกล้ปากทางมดลูกอาจจะท าให้
แท้ง หรือคลอดก่อนก าหนดได้ ปกติทารกอยู่ในครรภ์นาน 280 ว ัน 
ระหวา่งท่ีมารดามีครรภอ่์อนๆ น้ีไม่ควรรับประทานยาโดยไม่จ  าเป็น หรือ
ถูกแสงรังสีเอ็กซเรยเ์พราะอาจท าให้เด็กเกิดการพิการ เช่น ไม่มีแขน ไม่มี
ขา หรือถา้มารดาป่วยเป็นโรคบางอย่าง เช่น หัดเยอรมนัระหว่างตั้งครรภ์
ระยะ 3 เดือนแรกอาจท าใหท้ารกท่ีอยูใ่นครรภมี์ความพิการ เช่น ตาเป็นตอ้
กระจก หัวใจร่ัวมาแต่ก าเนิดเป็นตน้ มารดาท่ีป่วยเป็นโรคเบาหวานทารก
จะโตมากหรือตายในครรภไ์ด ้สตรีท่ีมีบุตรน ้ าหนกัมากข้ึนทุกๆ ครรภเ์ป็น
เคร่ืองบ่งช้ีว่าต่อไปอาจเป็นโรคเบาหวาน สตรีบางคนท่ีมีหมู่เลือดต่างกบั
สามี เช่น หมู่เลือดอาร์เอชลบ ส่วนสามีอาร์เอชบวก การมีครรภก์็อาจท าให้
อายุของเธอสั้ นเข้าเพราะมีปฏิกิริยาระหว่างเลือดของมารดาและทารก
ครรภแ์รกอาจมีชีวติอยูไ่ดถ้า้ไดรั้บการถ่ายโลหิตหลงัคลอด แต่ครรภห์ลงัๆ 
ทารกจะเสียชีวติตั้งแต่อยูใ่นครรภ ์และอาจเป็นสาเหตุใหม้ารดาถึงแก่กรรม
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ไดด้ว้ย ดงันั้น การท่ีกล่าวกนัว่า “ความรักไม่มีพรมแดน” เห็นจะไม่จริง
เสียแลว้ การแต่งงานอาจท าให้สตรีบางคนถึงแก่กรรมก่อนท่ีจะถึงวยัอนั
สมควร เช่น สตรีท่ีมีหมู่เลือดต่างกบัสามี เป็นโรคหวัใจ โรคไตพิการ โรค
ความดันโลหิตสูง การมีครรภ์ท าให้อายุสั้ น ผูท่ี้แต่งงานควรได้รับการ
ตรวจร่างกายจากแพทยก่์อนขอค าแนะน าและการแกไ้ขจากแพทยเ์พื่อท่ีจะ
ไดค้รองรักและมีชีวติสมรสเป็นสุขนานๆ  
 ทารกท่ีมีมารดาปฏิบติัในระหว่างตั้ งครรภ์ดี ได้ฝากครรภ์และ
คลอดโดยแพทย ์หรือพยาบาลผดุงครรภ์แลว้โอกาสท่ีจะเสียชีวิตก็มีน้อย 
สมยัก่อนมีการคลอดโดยหมอต าแย การตดัสายสะดือทารกไม่สะอาดท า
ให้ทารกตายด้วยโรคบาดทะยกัหลงัคลอดใหม่ๆมีมาก ทารกท่ีมีร่างกาย
พิการมาแต่ก าเนิด เช่น ล าไส้ตีบ ทวารไม่เปิด กระเพาะอาหารตนั  กระบงั
ลมร่ัว ฯลฯ อาจจะมีชีวิตรอดถ้าได้รับการตรวจร่างกายจากแพทยต์ั้งแต่
คลอดใหม่ๆ และไดรั้บการช่วยเหลือแกไ้ขโดยวิธีศลัยกรรม ทารกท่ีอายุ
เกิน 2 สัปดาห์ โดยไม่มีโรคมกัจะเติบโตสมบรูณ์ถ้าได้รับการเล้ียงดูท่ี
ถูกต้อง ทารกท่ีได้รับอุบัติ เหตุจากการคลอด เช่น ศีรษะได้รับการ
กระทบกระเทือนโลหิตออกในเหยื่อหุ้มสมอง หรือสมองขาดออกซิเจน
เพราะคลอดชา้เกินไป ถา้ไม่ไดรั้บการรักษาดีอาจจะเสียชีวิต หรือถา้รอดก็
อาจทุพพลภาพเป็นเด็กปัญญาอ่อน ทารกหลงัคลอดบางรายอาจตาเหลือง
เป็นดีซ่านเล็กนอ้ย รายท่ีมีอาการมาก เช่นไม่รับประทานนมหรือตวัเหลือง
มาก  อาจเสียชีวติจากโรคตบัอกัเสบหรือท่อน ้าดีตีบตนัมาแต่ก าเนิด 
 ภายหลงัคลอดใหม่ๆ นมมารดามีนอ้ยและเป็นน ้ านมสีเหลืองๆ น้ี
ดีส าหรับทารกเพราะมีภูมิคุม้กนัโรค แต่มารดาบางคนไม่เขา้ใจไม่กลา้ให้
ลูกรับประทาน กลบัไปใช้นมววัเล้ียงลูกแทน ทารกท่ีโชคดีจะไดรั้บการ
เล้ียงดว้ยนมมารดา ท าให้เติบโตสมบรูณ์ดีกว่าทารกท่ีเล้ียงดว้ยนมววัหรือ
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นมผงโรคทอ้งร่วงก็เป็นสาเหตุการตายของทารก ถ้าทารกไดรั้บนมหรือ
อาหารไม่ถูกตอ้ง เช่น  นมไม่ย่อย  นมผสมไม่ถูกส่วนหรือสกปรกมีเช้ือ
โรค เป็นตน้          มารดาท่ีฉลาดควรเล้ียงลูกด้วยนมมารดานอกจากจะ
ป้องกนัโรคทอ้งร่วงแลว้ ยงัเป็นการประหยดัไม่ตอ้งเสียเงินซ้ือนมผงและ
นมอ่ืน  ๆ   นมมารดามีประโยชน์แก่ทารกจนถึงอายุ  8  เดือน   จึงจะเส่ือม
คุณภาพทารกท่ีไดรั้บการเล้ียงดูไม่ถูกตอ้ง   นอกกจากจะไม่เติมโตสมอายุ
แลว้ ยงัมีอายุสั้ นอีกดว้ย คนชนบทมกัเล้ียงดูทารกไม่ถูกวิธีใช้ขา้วเหนียว
ป้อนด้งแต่ย ัง เล็กๆ  จนเ กือบเป็นประเพณี  เ ป็นเหตุให้ทารกเป็น
โรคขาดอาหารโปรตีน สมองไม่เติบโตเท่าท่ีควร ทารกควรได้รับอาหาร
โปรตีนจากนมมารดาและนมผงนมววัจนถึงอายุ 2 ปี จากการค้นพบ
ปรากฏวา่ทารกท่ีไดรั้บการเล้ียงดูดว้ยขา้วเหนียวยงัเป็นโรคน่ิวอีกดว้ย นม
ขน้และหางนมไม่ควรใชเ้ล้ียงทารก 
 ประเทศท่ีการแพทยเ์จริญนอกจากอายุเฉล่ียของประชากรจะสูง
กวา่ประชากรของประเทศท่ีดอ้ยพฒันาแลว้ อตัราตายของทารกแรกคลอด
ก็จะต ่าดว้ย อตัราตายของทารกในประเทศยงัค่อนขา้งสูงอยู่ บิดามารดา
ควรให้ทารกป้องกันโรคต่อไปน้ี คือ ฉีดวคัซีน บี.ซี.จี. ป้องกันวณัโรค 
วคัซีนป้องกนัโรคคอตีบ ไอกรน บาดทะยกั โรคโปลิโอมยัอีไลตีส และ
วคัซีนป้องกนัโรคหัด คางทูมและหัดเยอรมนั ตามค าแนะน าของแพทย์
จนถึงอาย ุ5 ขวบ เม่ืออยูใ่นโรงเรียนควรไดรั้บการตรวจสุขภาพฟันและฉีด
ยาป้องกนัอหิวาตกโรค ไขร้ากสาด เม่ือมีการระบาดของโรค เวลาเด็กป่วย
ควรรีบน าไปให้แพทยรั์กษา เด็กหลายรายเสียชีวิตจากโรคไขเ้ลือดออก 
โรคเยื่อหุ้มสมองอกัเสบ ปอดบวมและโรคล าไส้บิดทอ้งร่วง เพราะบิดา
มารดา ผูป้กครองไม่ไดใ้ห้การรักษาท่ีถูกตอ้งบางรายก็มีอายุสั้ นเน่ืองจาก
บิดามารดาผูป้กครองซ้ือยามารักษาลูกเองโดยไม่ให้แพทยต์รวจรักษา ยา
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ปฏิชีวนะท่ีโฆษณาขายมีพวกมยัซินต่างๆ รวมทั้งครอแลมเฟนิกอลนั้นเป็น
พิษถา้รับประทานนานๆ หรือรับประทานบ่อยๆ ท าให้เป็นโรคโลหิตจาง 
ไม่เติบโตและถึงแก่กรรมไดถ้้าให้ยามากเกินไป ยาแกไ้ขแ้กป้วดเป็นพิษ
ส าหรับเด็กไม่ควรซ้ือมารักษาเองถา้อยากให้ลูกหลานมีอายุยืน ควรงดเวน้
การซ้ือยาใหเ้ด็กรับประทานก่อนท่ีจะปรึกษาแพทย ์
 อุบติัเหตุในบา้น   อุบติัเหตุท่ีโรงเรียน    รวมทั้งอุบติัเหตุในทอ้ง
ถนนอาจเป็นสาเหตุท่ีท าให้เด็กถึงแก่กรรมได ้จึงควรสอนให้เด็กรู้จกัการ
ป้องกนัอุบติัเหตุ         อุบติัเหตุในบา้นท่ีอาจท าให้ถึงแก่ความตายทนัที   
ไดแ้ก่   ของติดในคออุดหลอดลม ท่ีพบมากมีเมด็ลูกเงาะ เหรียญต่างๆ และ
ลูกแกว้ตาสัตวข์องเด็กเล่น เป็นตน้ การแกไ้ขของติดคอ ให้จบัเด็กห้อยหัว
ลงอยา่งลว้งคอ อุบติัเหตุจากไฟไหม ้น ้ าร้อนลวก รับประทานอาหารยาพิษ 
ยาปราบศัตรูพืช ยาเบ่ือหนู และการเล่นของมีคม เช่น มีด ปืน ดังนั้ น 
พ่อบา้นแม่บา้นท่ีไม่ประมาท ควรเก็บของท่ีเป็นอนัตรายส าหรับเด็กไวท่ี้
ปลอดภยั อุบติัเหตุท่ีโรงเรียนท่ีพบอยู่เสมอ ได้แก่ ตกจากท่ีสูง เล่นกีฬา
แขนหกัขาหกั ศีรษะกระทบของแข็งเป็นเหตุให้กะโหลกศีรษะแตกตายได ้
ควรสอนให้เด็กรู้จกัวิธีว่ายน ้ าเพื่อป้องกนัการจมน ้ า อุบติัเหตุในทอ้งถนน
ป้องกนัไดโ้ดยสอนเด็กให้รู้จกักฎจราจรง่ายๆ เป็นตน้ว่า เดินทางขวาของ
ถนน ไม่เล่นกลางถนน ขา้มถนนท่ีมีทางมา้ลายหรือใช้สะพานลอยในการ
ขา้มถนน และขา้มถนนเม่ือไฟแดงข้ึนเม่ือรถหยุดแลว้จึงค่อยเดินขา้มถนน  
เวลาจะขา้มถนนตอ้งมองรถทางด้านขวาก่อนแล้วมองทางซ้ายแล้วมอง
ทางขวาอีกคร้ังเม่ือไม่มีรถแล่นมาจึงจะขา้มถนน การขา้มถนนควรรีบขา้ม 
อย่าเดินออ้ยอ่ิงและไม่วิ่งขา้มถนนเม่ือจะข้ึนรถให้กา้วเทา้ขวาข้ึน เวลานัง่
ในรถควรพยายามนัง่กลางๆ รถไม่ยื่นแขนออกนอกรถ รถโดยสารท่ีแน่น
เกินไป ไม่ควรเบียดข้ึนและลง ไม่ยนืเกาะบนัไดรถ 
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 เด็กจะเติบโตสมอายุได้ถ้าได้รับการเล้ียงดูถูกตอ้ง ได้รับอาหาร
สมบรูณ์ทั้งอาหารประเภท เน้ือ นม ไข่ ผกั ผลไม ้เด็กนกัเรียนบางคนอด
อาหารกลางวนัเพราะขาดเงินซ้ืออาหาร ท าให้การเรียนไม่ดีและเป็นลมใน
หอ้งเรียนได ้เด็กนกัเรียนควรไดอ้อกก าลงักายกลางแจง้ทุกๆ วนั กีฬาท่ีเด็ก
เล่นควรเป็นกีฬาท่ีเล่นไดโ้ดยไม่เจ็บตวัและไม่อุปัทวอนัตราย เด็กท่ีจะมี
อายุยืนตอ้งเติบโตสมอายุ และมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจ บิดามารดา
ผูป้กครองท่ีฉลาดนอกจากจะเล้ียงดูเด็กให้มีร่างกายแข็งแรงสมบรูณ์ ให้
เด็กไดรั้บการป้องกนัโรคและสอนวิธีการป้องกนัอุบติัเหตุแลว้ควรป้องกนั
อุบัติเหตุแล้วควรอบรมเด็กให้ปฏิบัติตนตามหัวข้อต่อไปน้ีเพื่อเป็น
ประโยชน์ในการเรียน การด ารงชีวติและปฏิบติัตนใหมี้อายยุนื 
 
1. สอนให้เด็กแสวงหาวชิาทีถู่กต้อง 
 วิชาท่ีดีจะมีประโยชน์ในการด ารงชีวิตต่อไป การเรียนวิชาควร
เป็นไปตามอายุ ความฉลาดและความสามารถของเด็ก วิชาท่ีไม่ดีอาจเป็น
อนัตรายต่อชีวิตก็ไม่ควรไปเรียน ส่วนวิชาท่ีดีจะท าให้เด็กมีชีวิตเป็นสุข 
และยนืนาน 
2. สอนให้เด็กมีเจตนาดี 
 คนท่ีมีเจตนาดีต่อเพื่อนฝงูและคนอ่ืนๆ ยอ่มมีมิตรสหายคนรักมาก 
ไม่มีศตัรู ชีวติก็ยอ่มจะยนืยาว 
3. สอนให้เด็กพูดในทางทีถู่ก 
 เด็กควรจะพดูความจริง ไม่พดูเทจ็ ไม่พดูหยาบคาย ไม่พดูส่อเสียด 
ไม่พดูเหลวไหล การพดูดียอ่มเป็นศรีแก่ตวัเด็กเอง คนท่ีปากไม่ดีอาจจะท า
ใหอ้ายสุั้น  ดงัสุภาษิตไทยท่ีวา่ “ปลาหมอตายเพราะปาก” 
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4. สอนให้เด็กประพฤติตนในทางทีถู่ก 
 เด็กท่ีประพฤติดีท าแต่ส่ิงท่ีถูกท่ีควรจะเจริญกา้วหนา้ เป็นท่ีรักของ
ครูและผูใ้หญ่ ตรงขา้มกบัเด็กเกเรประพฤติตนเป็นอนัธพาล เช่น ยกพวกตี
กนัหวัแตกเลือดตกในสมองตาย หรือสูบยาเสพติด เป็นเหตุให้ถึงแก่กรรม
ก่อนอายขุยั 
5. สอนให้เด็กหาเลีย้งชีพในทางทีถู่ก 
 การไดเ้งินมาโดยทางสุจริตและรู้จกัออมทรัพยไ์ว ้ท าให้มีเงินใช้
พอสมควรกบัอตัภาพ เป็นทางหน่ึงท่ีท าให้อายุยืน ตรงขา้มกบัผูท่ี้หากิน
ในทางทุจริต เช่น เป็นโจร ซ่ึงเป็นอาชีพท่ีเส่ียงอนัตรายต่อชีวติ 
6. สอนให้เด็กมีความมานะพยายามในทางทีถู่ก 
 ความเพียรมีท่ีไหนความส าเร็จย่อมมีท่ีนั่น เด็กท่ีมีความเพียร
ย่อมจะประสบความส าเร็จในการเรียน การเล่น การด าเนินชีวิตท่ีถูกตอ้ง
เติบโตเป็นผูใ้หญ่ท่ีมีอายุยืน    ตรงข้ามกับคนท่ีไม่มีความเพียรยอมแพ้
ชะตาชีวติ   บางคนถึงกบัท าลายตนโดยการกระท าอตัวนิิบาตกรรม 
7. สอนให้เด็กคิดในทางทีถู่ก 
 เด็กท่ีคิดดี มีความคิดริเร่ิม มีหลกัในการเรียน การท่องจ าการอ่าน
และการทบทวนความรู้ ความคิดท่ีถูกทางยอ่มน าความสมบรูณ์ทางสภาพ
จิตมาให้ ตรงขา้มกบัผูท่ี้มีความคิดไม่ถูกท านองคลองธรรมอาจถูกชกัจูง
ในทางท่ีผดิไดง่้าย ความคิดท่ีไม่ถูกท านองคลองธรรมนอกจากจะบัน่ทอน
สุขภาพจิตแลว้ ยงัเป็นภยัต่อสังคมอีกดว้ย 
8. สอนเด็กให้มีสมาธิ 
 คนท่ีจะมีอายุยืนตอ้งมีสมาธิเสมอไม่ว่าจะนัง่ นอน เดิน หรือท า
อะไรก็ตาม การมีสมาธิจะท าใหเ้ขา้ใจบทเรียนง่ายและมีสติรอบคอบ ความ
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ประมาทเป็นทางแห่งความตาย คนท่ีมีศีลและสมาธิย่อมมีปัญญาท่ีจะ
ด ารงชีวติใหร้อดพน้อนัตรายต่างๆ และมีชีวติเป็นสุขนานเท่าท่ีจะนานได ้
 การพักผ่อนนอนหลับเป็นวิธีหน่ึงท่ีจะท าให้มีอายุยืน   คนท่ี
พกัผ่อนน้อย หรือนอนไม่หลบัร่างกายจะระโหยโรยแรง ไม่เจริญเติบโต 
เด็กๆ ควรไดน้อนพอเพียงแก่ความตอ้งการของแต่ละวยั การนอนควรนอน
ในท่ีมีอากาศบริสุทธ์ิถ่ายเทได้ บางคนนอนในห้องปรับอากาศ แต่ใช้
เคร่ืองปรับอากาศไม่ถูกวธีิ เพียงแต่ความเยน็อยา่งเดียว ไม่มีอากาศบริสุทธ์ิ
เขา้มาหมุนเวยีนเป็นเหตุใหไ้ม่สบายได ้
 เด็กๆ จะเจริญเติบโตและมีอายุยืนหรือไม่นั้น ข้ึนอยูก่บัความปกติ
ของร่างกาย ฐานะทางเศรษฐกิจของผูป้กครอง รวมทั้งความรักความเอาใจ
ใส่ดูแลของผูป้กครองอีกดว้ย ฉะนั้นเราจะเห็นวา่บิดามารดาผูป้กครองเป็น
ผูมี้ส่วนส าคญัในการลิขิตชะตาชีวิตของลูก หรือเด็กในปกครองเป็นอนั
มาก การลงโทษเด็กโดยการเฆ่ียนตีนั้นไม่ควรท า เพราะจะเป็นการท าร้าย
จิตใจเด็ก เด็กอาจจะเขา้ใจวา่ตนเองไดรั้บความทารุณและไม่ไดรั้บความรัก 
และอาจเป็นสาเหตุให้เด็กถึงแก่ความตายได ้ถา้หากตีพลาดไปถูกอวยัวะ
ส าคญัเขา้ หรือโชคร้ายเกิดมีการแข็งตวัของโลหิตเน่ืองจากกลา้มเน้ือถูก
เฆ่ียนตีมีการชอกช ้ ามาก   โลหิตท่ีแข็งตวัน้ีอาจไหลไปตามเส้นโลหิตและ
ไปอุดตนัในอวยัวะส าคญั เช่น หวัใจ สมอง ปอด เป็นสาเหตุท่ีท าให้ถึงแก่
ความตายไดเ้ช่นกนั 
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วยัท างาน 

 วยัเด็กเปล่ียนเป็นวยัผูใ้หญ่เป็นไปตามอายุ   อาหารท่ีได้รับ  
ส่ิงแวดลอ้มและสังคม โดยทัว่ไปเด็กผูห้ญิงจะเปล่ียนวยัเม่ือย่างเขา้ 12 ปี 
โดยจะเร่ิมมีประจ าเดือน และร่างกายจะจะเติบใหญ่อวบทว้มข้ึนกว่าเดิม
มาก ส่วนเด็กผูช้ายจะเปล่ียนวยัช้ากว่าเด็กผูห้ญิงประมาณ 2-3 ปี การ
เปล่ียนวยัของเด็กชายเม่ือยา่งเขา้ระยะแตกเน้ือหนุ่ม จะสูงข้ึนกวา่เดิมมาก
และเสียงจะเปล่ียนไป แปลกแต่จริงคือ เด็กหญิงและเด็กชายท่ีมีการเติบโต
ของอวยัวะเพศเร็ว มกัจะไม่ค่อยสูงเหมือนเด็กท่ีเป็นหนุ่มเป็นสาวช้ากว่า 
ความสูงไม่เก่ียวกบัการมีอายุยืน เวน้เสียแต่ผูท่ี้เป็นโรคกระดูก เช่น คน
แคระต ่าเต้ียมากซ่ึงมกัจะมีอายสุั้น รูปร่างของคนเรากบัความสูงควรมีส่วน
สัมพนัธ์กนั คนอว้นมกัจะมีอายุสั้นเพราะหัวใจตอ้งท างานมากกวา่คนท่ีมี
รูปร่างน ้ าหนกัปกติ  คนท่ีผอมเกินไปมกัจะมีโรคประจ าตวั ท าให้อายุไม่
ยนื  
 น ้ าหนกัและส่วนสูงควรจะเป็นรูปร่างท่ีไดข้นาดสมควร เด็กท่ีอยู่
ในวยั 15-16-17 ปี น ้าหนกัและความสูงไม่แน่นอน อาจแตกต่างกนัมากคน
ท่ีมีอายุยืนควรเป็นคนท่ีมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจ มีอารมณ์ดี เวลา
ปกติไม่ค่อยเจบ็ป่วยและเวลาป่วยก็หายเร็ว สามารถท างานไดม้ากกวา่และ
นานกว่า ไม่ค่อยเหน่ือยเหมือนบางคนท่ีท างานเดียวกนั คนท่ีมีสุขภาพดี
ชีพจรเตน้ประมาณ 60-80 คร้ังต่อนาที หายใจประมาณ 18-20 คร้ังต่อนาที 
ความดันโลหิตน้อยกว่า140/90 ม.ม. ปรอท มีเม็ดโลหิตขาวประมาณ 
6,000-10,000 เม็ดต่อโลหิต 1 ลบ.มม. มีฮีโมโกลบินประมาณ 12-13กรัม 
ต่อโลหิต 100 ลบ.มม. หรือ 36-39 เปอร์เซ็นต ์
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 ผูท่ี้จะทดสอบว่าสุขภาพปกติหรือไม่ มีวิธีตรวจสอบด้วยตวัเอง
ง่ายๆ โดยใช้น้ิวมือจบัชีพจรของตนเองท่ีขอ้มืออีกขา้ง แลว้น าจบัจ านวน
เต้นตุบๆ ว่ามีก่ีคร้ังต่อนาทีปกติอยู่ระหว่าง 60-80 คร้ังต่อนาที ผูท่ี้หัว
ใจเตน้เร็วกวา่น้ีมกัมีสุขภาพไม่สมบรูณ์ อาจมีโรคประจ าตวั เช่น โรคหวัใจ 
โรคคอหอยพอกเป็นพิษ โรคความดันโลหิตสูง โรคประสาท จากการ
คน้พบปรากฏว่า ผูท่ี้ป่วยเป็นวณัโรคส่วนมากมีการเตน้ของชีพจรเกิน 90 
คร้ังต่อนาที นอกจากวดัชีพจรเวลาปกติแลว้ ควรหดันบัหลงัจากออกก าลงั
กายหรือเล่นกีฬาไปแลว้ประมาณ 10 นาที และนบัภายหลงัพกัอีกคร้ัง คน
ปกติจะมีการเปล่ียนแปลงเล็กน้อยเท่านั้ น คือเปล่ียนเป็นเต้นเร็วข้ึน
เล็กน้อย ภายหลงัออกก าลงักาย และจะกลบัเป็นปกติภายหลงัพกัแล้ว 5 
นาที ส่วนคนท่ีไม่แข็งแรงหัวใจจะเตน้เร็วกวา่เดิมมาก และกลบัเป็นปกติ
ช้ากว่าคนแข็งแรง นอกจากน้ี ท่านอาจตรวจสอบความแข็งแรงของท่าน
โดยวิธีง่ายๆ อีกวิธีหน่ึง คือ จบัเวลาการเดินเร็วของท่าน กบัระยะทางท่ี
ท่านท าได ้ถา้ท าไดดี้ข้ึนเร่ือยๆ ก็แสดงว่าแข็งแรงข้ึน ถา้ท าได้ช้าลง และ
ไดรั้บระยะทางนอ้ยลงเร่ือยๆ แสดงวา่ท่านเหน่ือยเร็วข้ึน 
 ความแข็งแรงและสมรรถภาพของกล้ามเน้ือจะมีมากตอนวยัรุ่น 
และจะลดลงเม่ืออายมุากข้ึน จนถึงระยะเขา้วยักลางคน ความเร็วและก าลงั
จะลดลงมาก คนท่ีมีอายุมากควรออกก าลังกายวนัละ 10-25 นาทีเป็น
ประจ าทุกวนั เพื่อให้โลหิตหมุนเวียนดี กีฬาส าหรับผูสู้งอายุมี 3 อยา่ง คือ 
การเดิน การถีบจกัรยาน (อยู่กบัท่ีหรือจกัรยานธรรมดาก็ได)้ และการว่าย
น ้า การวิง่หรือกีฬาท่ีตอ้งใชแ้รงมาก ไม่เหมาะส าหรับคนสูงอายุ อาจท าให้
หัวใจวาย การดดัตนและการออกก าลงักายแขนโดยดึงเชือกท่ียืดหยุ่นได้
ดีกวา่การยกน ้ าหนกั เพราะการยกน ้ าหนกัมากหรือไม่ถูกวิธีอาจท าให้เป็น
โรคปวดหลงั 
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 อวยัวะส าคญัท่ีท าใหถึ้งแก่ความตายไดท้นัทีคือหวัใจ สมยัก่อนถา้
หวัใจหยดุเตน้ถือวา่ผูน้ั้นถึงแก่ความตาย      แต่ปัจจุบนัยงัตอ้งใคร่ครวญถึง
อวยัวะอีกอยา่งคือ สมองวา่ตายหรือไม่ เพราะหวัใจอาจเปล่ียนใหม่ได ้คน
ท่ีฉลาดอยากมีอายุยืน ควรถนอมหวัใจและสมองไวม้ากๆ  ซ่ึงรายละเอียด
จะไดก้ล่าวในตอนต่อไป 
 อวยัวะท่ีมีส าคญัรองลงไปในการมีอายุยืนหรือสั้ น คือ ตับ ไต 
ปอด เส้นโลหิต หรือตบัอ่อน ธรรมชาติได้สร้างให้มีส่ิงป้องกนัชีวิตไว้
พอสมควรอยู่แลว้ เช่น ผิวหนงัคอยป้องกนัความร้อนหนาวและเช้ือโรค 
เม่ือมีเช้ือโรคเขา้ไปในร่างกายจะมีการต่อตา้นเม็ดโลหิตขาวท าปฏิกิริยา
ต่อสู้กบัเช้ือโรคเม่ือร่างกายสู้ไม่ได ้เม็ดโลหิตขาวจะถูกท าลายแตกสลาย
ไปกลายเป็นหนองและมีไขข้ึ้นซ่ึงเป็นสัญญาณเตือนให้ปรึกษาแพทย ์เพื่อ
รักษาโดยการใช้ยาปฏิชีวนะช่วยต่อตา้นเพิ่มข้ึน แพทยเ์ท่านั้นท่ีจะเป็นผู ้
วนิิจฉยัโรค และเลือกยาท่ีเห็นวา่เหมาะสมในการรักษาโรคให้หายขาดผูท่ี้
อยากมีอายุยืน ไม่ควรละเลยเม่ือเจ็บป่วยเล็กนอ้ย อยา่หายามารับประทาน
รักษาด้วยตวัเอง เพราะอาจจะตายเน่ืองจากแพย้าหรือการใช้ยาผิดขนาด
เป็นพิษ 
 โรคไส้ต่ิงอกัเสบมกัเป็นกบัคนหนุ่มสาวมากกว่าคนสูงอายุ เป็น
โรคท่ีรักษาง่ายโดยการผ่าตดั การผ่าตดัไส้ต่ิงอกัเสบเป็นการผ่าตดัช่อง
ท้องท่ีง่ายท่ีสุดท่ีศัลยแพทย์ทุกคนท าได้ ถ้าหากมีการผ่าตัดภายใน 24 
ชัว่โมงนบัแต่เร่ิมปวดทอ้ง แต่จะผา่ล าบากถา้ปล่อยไวน้าน เพราะไส้ต่ิงท่ี
อกัเสบอาจแตกมีหนองกระจายไปในช่องทอ้ง ท าให้ถึงแก่กรรมได้ บาง
รายปล่อยให้มีการอกัเสบนาน และบ่อยๆ ท าให้ล าไส้รอบๆ ไส้ต่ิงมา
ติดกันจะหาไส้ต่ิงยากและแยกตวัออกยากมาก เพราะฉะนั้น ถ้าผูใ้ดมี
อาการปวดทอ้งขา้งขวาบริเวณใตส้ะดือ หรือปวดทอ้งส่วนล่างขวาอย่าง
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รุนแรงมีไขต้  ่าๆ อาเจียนมาก หนา้ทอ้งขา้งขวาแข็ง ไม่ควรประมาทควรจะ
รีบเขา้รับการรักษาในโรงพยาบาลด่วนภายใน 24 ชัว่โมง มีคนส่วนน้อย
มากท่ีมีไส้ต่ิงอยูด่า้นซา้ยของช่องทอ้ง ในรายเช่นน้ีจะปรากฏวา่หวัใจจะมา
อยูใ่นทรวงอกดา้นขวาและตบัจะไปอยูใ่ตช้ายโครงซา้ยผดิปกติดว้ย 
 เป็นท่ีน่าเสียดายท่ีคนดีๆ มีความรู้ถึงแก่กรรมก่อนอายุขยั ดว้ยโรค
กลวัน ้า ผูเ้ขียนจึงใคร่จะเขียนถึงวธีิปฏิบติั และป้องกนัโรคกลวัน ้ าหรือโรค
พิษสุนัขบา้ไว ้ณ ท่ีน้ีด้วย เพราะโรคกลวัน ้ าหรือโรคพิษสุนัขบา้น้ีรักษา
ไม่ได ้ผูป่้วยตอ้งตายทุกคน ผูเ้ล้ียงสุนขัควรน าสุนขัอายุตั้งแต่ 6 เดือนไป
ฉีดวคัซีนป้องกนัโรคพิษสุนขับา้ วคัซีนป้องกนัโรคพิษสุนขับา้มี 2 อยา่ง ท่ี
ฉีดทุก 6 เดือน มกัฉีดกบัสุนัขตวัเล็ก อีกอย่างหน่ึงนั้นฉีดแล้วป้องกนัได้
นาน 1 ปี มักฉีดกับสุนัขใหญ่ เพราะฉะนั้ นอย่าลืมถามสัตวแพทย์ว่า
เม่ือไหร่จะตอ้งน าสุนขัมาฉีดซ ้ าอีกคร้ัง ทุก 6 เดือน หรือ 1 ปี 
ในกรณทีีถู่กสุนัขกดัควรปฏิบัติดังนี ้
 1. ลา้งแผลดว้ยน ้าสบู่ เพื่อลา้งน ้าลายสุนขัออกใหม้ากท่ีสุด 
 2. ทาแผลดว้ยยางทิงเจอร์หรือแอลกอฮอล ์ยาเหลือง ยาแดงไม่ควร
ใช ้เพราะไม่แรงพอท่ีจะฆ่าเช้ือโรคได ้
 3. ในกรณีท่ีเป็นสุนขัเล้ียงสามารถรอดูอาการ 10 วนั ถ้าสุนัขไม่
ตายก็ไม่เป็นไร แต่ถา้สุนขัตาย ใหน้ าสุนขัไปตรวจพิสูจน์ สมองและไขสัน
หลงัท่ีสถานเสาวภาหรือคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั หรือท่ีท่ีรับตรวจพิสูจน์ และรีบพบแพทยเ์พื่อรับ
ค าปรึกษาการฉีดวคัซีนป้องกนัโรคพิษสุนขับา้ทนัที 
 4. ในรายท่ีสุนัขตายหรือพิสูจน์แล้วว่าสุนัขเป็นบา้ หรือถูกสุนัข
กลางถนนไม่มีเจา้ของกดั จะตอ้งรีบไปขอรับการฉีดวคัซีนป้องกนัโรคพิษ
สุนขับา้ท่ีสถานเสาวภาสภากาชาดไทย หรือท่ีสถานีอนามยัต่างๆ โดยเร็ว
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ท่ีสุด เพราะตอ้งฉีดยาตามก าหนด ในรายท่ีถูกกดัสูง (ต าแหน่งใกลส้มอง) 
อาจป่วยเป็นโรคเร็ว โดยเฉพาะอยา่งยิ่งรายท่ีถูกกดับริเวณหน้า และล าคอ 
หรือในกรณีท่ีบาดแผลมีเลือดออก แพทยจ์ะฉีดซีร่ัมป้องกนัโรคพิษสุนัข
บา้ร่วมกบัวคัซีนป้องกนัโรคพิษสุนัขบา้ เพื่อท่ีซีร่ัมจะได้ป้องกนัการติด
เช้ือก่อนท่ีวคัซีนป้องกนัโรคพิษสุนขับา้จะออกฤทธ์ิ วคัซีนป้องกนัโรคพิษ
สุนขับา้ท่ีท าจากไข่หรือเซลล์เพาะเล้ียงดีกว่าวคัซีนท่ีท าจากสมองไขสัน
หลงักระต่าย เพราะไม่เคยท าให้เกิดการแพ ้ในรายท่ีแพว้คัซีนแบบเก่าจะมี
อาการหลงัจากฉีดยาได ้10-12 คร้ัง 
 อุบัติเหตุจากงูพิษกัด เกิดจากการเดินไปเหยียบงูเขา้หรือไปใกลงู้ 
งูมี 2 ชนิด คือ งูพิษ และงูไม่มีพิษ งูไม่มีพิษมกัพบเสมอตามบา้น เช่น งูดิน 
งูเขียว งูสิงห์ งูหลาม เป็นตน้ ส่วนงูพิษมกัพบตามป่าชายทะเล เช่น งูเห่า งู
ทะเล งูจงอาง งูแมวเซา งูกะปะ งูมีพิษเวลากดัจะมีรอยเข้ียว 2 เข้ียวเสมอ 
ควรรีบท าการปฐมพยาบาล ไม่แนะน าให้ท าการรัดเหนือบาดแผล ดูดพิษ
จากบาดแผล หรือการท าให้บาดแผลชอกช ้ า ควรรีบน าผูป่้วยไปฉีดยาแก้
พิษงูท่ีสถานเสาวภา หรือสถานีอนามยัท่ีใกล้ท่ีสุดโดยเร็ว แผลงูพิษกัด
มกัจะมีการอกัเสบเน่าเป่ือยในเวลาต่อมา 
 สาเหตุการตายของคนวยัท างานท่ีพบมากอีกประการหน่ึงคือ 
อุบัติเหตุจากรถคว ่ารถชน ฯลฯ ซ่ึงมีสาเหตุจากความประมาทอุบติัเหตุ
ต่างๆ อาจป้องกันได้ ถ้าผู ้ท่ีใช้รถช่วยกันปฏิบัติตามกฎจราจรอย่าง
เคร่งครัด เจ้าของรถบรรทุกและบริษัทรถยนต์โดยสารควรมีความ
รับผิดชอบในเม่ือเกิดอุบติัเหตุข้ึนอย่างน้อยควรจะสามารถช่วยเจา้หน้าท่ี
ต ารวจในการติดตามจบักุมคนขบัรถยนต์ของตนท่ีหลบหนีคดีไปและ
รับผิดชอบในเร่ืองค่าเสียหายโดยมีการประกนัอุบติัเหตุรถยนต์คุม้ครอง
บุคคลท่ีสามดว้ย 
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 ในการขบัรถยนตน์ั้นส าคญัอยูท่ี่คนขบั นอกจากจะมีสติท่ีแกไ้ขใน
เวลาคบัขนัแลว้ควรมีฝีมือในการขบัดีเพื่อรักษาชีวิตของผูโ้ดยสารคนขบั
ไม่ควรรับประทานยาแก้ง่วง ยาแกห้วดั หรือด่ืมสุรา เม่ือง่วงควรหยุดรถ 
แอบเข้าท่ีปลอดภยั แล้วหลับให้หายง่วงก่อน สุขภาพของคนขบัรถก็มี
ความส าคญัมาก เช่นสายตาไม่ดีไม่ควรขบัรถ เวลาขบัรถทางไกลควรหัด
ถือพวงมาลยัขา้งเดียว และให้ศอกขวาไดว้างพกัท่ีพกัแขนขา้งรถ ไม่ควร
ยื่นแขนออกนอกรถ ควรจดัระดบัท่ีนัง่ให้นัง่ขบัอยา่งสบาย ให้อกห่างจาก
พวงมาลยัประมาณ 1 ฟุต เพื่อป้องกนัการกระแทกของอกกบัพวงมาลัย
เวลารถชนกนั ก่อนจะขบัรถควรตรวจสภาพรถเสียก่อน ดูความเรียบร้อย
ของยาง ไม่ควรใชย้างไม่มีดอกหรือยางหล่อดอกควรวดัลมยางทั้งขา้งหนา้
และขา้งหลงัทั้ง 2 ขา้ง ว่าได้ขนาดพอดีท่ีก าหนดไวห้รือไม่ เพื่อป้องกนั
อุบติัเหตุยางระเบิดขณะแล่นเร็ว 
 ก่อนออกรถใส่เข็มขัดนิรภยั เม่ือเร่ิมออกรถควรลองเบรกดูว่า 
สภาพเบรกใชไ้ดดี้หรือไม่ ไม่ควรขบัรถดว้ยความเร็วสูงเกินไป ควรขบัรถ
ตามกฎจราจร ตามสภาพของถนน และตามรถคันอ่ืนๆ ไม่ควรขับช้า
เกินไปเพราะอาจถูกชนถา้หากขบัชา้และขบัไปแนวนอกของถนน ไม่ควร
ขบัแซงในทางโคง้ ท่ีคบัขนั หรือท่ีมีสัญญาณห้ามแซง เช่น ท่ีมีขีดกลาง
แบ่งถนนและลากเป็น 2 เส้นคู่ เม่ือขบัตามรถคนัอ่ืนควรห่างพอสมควรท่ี
จะหยุดได้โดยเฉล่ียระยะ 1 ช่วงคันต่อความเร็ว 10 กิโลเมตร เวน้แต่
ความเร็วสูงเกิน 80 กิโลเมตร ตอ้งห่างกนัมากยิ่งข้ึน เป็น 2 ช่วงคนัรถต่อ
ความเร็วทุกๆ 10 กิโลเมตร เม่ือขบัรถทางไกลควรใส่เข็มขดันิรภยัทุกคร้ัง 
นอกจากน้ีไม่ควรขบัรถเวลาโพลเ้พล ้หรือเวลาฝนตกหนกั และไม่รับคน
แปลกหนา้ท่ีขอโดยสารไปดว้ย เพื่อป้องกนัอาชญากรรม 
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 เม่ือมีเหตุสุดวิสัยจะชนกนัแน่   ก่อนอ่ืนให้รักษาความปลอดภยั
ของศีรษะและหนา้อกไว ้  ยกตวัอยา่งเช่น  ท่านขบัรถมาดว้ยความเร็ว 60 
กิโลเมตรต่อชั่วโมง มองเห็นไฟเขียวท่ีส่ีแยกขา้งหน้า และข้างหลังก็มี
รถบรรทุกขบัตามมาโดยความเร็วเท่ากนั  พอใกลถึ้งส่ีแยกเกิดไฟสัญญาณ
เปล่ียนเป็นสีแดงทันที หรือเกิดมีรถทางด้านถนนท่ีตัดขวางแล่นฝ่า
สัญญาณไฟออกมาเร็วไปท่านจะท าอย่างไร ไม่หยุดก็จะชนกบัรถท่ีแล่น
ตดัหนา้ ถา้หยุดรถบรรทุกขา้งหลงัก็จะชนท่าน  ถา้หลบก็จะคว  ่าเม่ือจะชน
แน่ๆ ให้เปล่ียนไปใช้เกียร์ต ่ าเพื่อชะลอความเร็วลงเล็กน้อยและหัก
พวงมาลยัไปทางซา้ยเล็กนอ้ย หลบรถคนัหลงัแต่อยา่ให้ตกถนน พร้อมกนั
นั้นควรโน้มตัวเอียงไปทางซ้ายให้ศีรษะและส่วนอกราบไปกับท่ีนั่ง
ข้างหน้าด้านซ้ายพนักท่ีนั่งด้านหลังจะเป็นเคร่ืองก าบังอันตรายให้อีก
ชั้นหน่ึง แลว้จึงเบรกอีกทีใหร้ถหยดุ เม่ือถูกชนไม่ควรตกใจและออกไปยืน
นอกรถ อาจถูกชนซ ้ า โดยรถคนัอ่ืนท่ีแล่นตามมา ไม่ควรถกเถียงกบัคู่กรณี
รถชนว่าตนเป็นฝ่ายถูกเพราะอาจถูกท าร้ายจนถึงตาย ถ้าคู่กรณีเกิด
โทสะจริต วิธีท่ีถูกควรยบัย ั้งได้ ควรขบัรถแอบไปขา้งทางก่อนเพื่อช่วย
ไม่ใหเ้กิดการติดขดัในการจราจร เก็บของมีค่าต่างๆ ในช่องไวข้องขา้งหนา้ 
และล็อคกุญแจรถเสีย ส ารวจสภาพความเสียหายของรถเราอย่างคร่าวๆ  
และส ารวจสภาพความเสียหายของอีกฝ่ายเช่น สภาพรถ จ านวนสภาพ
ผูไ้ด้รับบาดเจ็บในรถอีกคนั และจดจ าไวเ้พื่อป้องกนัการเรียกค่าเสียหาย
เกินกว่าความเป็นจริง ถ้ารถมีประกนัภยัควรแจง้ให้บริษทัประกนัภยัมา
จดัการให ้
การช่วยเหลอืผู้ทีไ่ด้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุมีวธีิการย่อๆ ดังนี ้

 1. ผูป่้วยท่ีบาดเจ็บท่ีกระดูกสันหลงั และกระดูกต้นคอ ห้ามอุ้ม
หรือพยุงให้เดินเพราะอาจท าให้บาดเจ็บมากข้ึนหรืออาจตายได ้ควรใชว้ิธี
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เปลหาม คนเจ็บในสภาพนอนราบ ถา้ไม่มีเปลให้หามไปนอนบนแผน่ไม้
กระดาน 

 2. ควรช่วยผูท่ี้ไดรั้บบาดเจ็บออกมาจากถนนก่อน เพื่อป้องกนัรถ
ท่ีแล่นตามมาทบัตาย 
 3. ผูท่ี้มีบาดแผลโลหิตออกมาก ควรช่วยปฐมพยาบาลห้ามโลหิต
โดยการใชส้ายยางรัดเหนือบาดแผล คนท่ีมีบาดแผลโลหิตออกมากอาจถึง
แก่กรรมจากการขาดโลหิตได ้
 4. รายท่ีไม่หายใจแต่หวัใจยงัเตน้ ควรใชก้ารปฐมพยาบาล โดยวิธี
เป่าปากช่วยชีวิตซ่ึงมีวิธีปฏิบติัดงัน้ี คือ จดัให้ผูท่ี้ไดรั้บบาดเจ็บนอนหงาย
เช็ดของในปากออกให้หมดก่อน แลว้เอามือขวารองตน้คอห้อยหัวลงดึง
คางใหสู้ง แหงนหนา้ข้ึน ผูท่ี้ช่วยกม้หนา้หายใจลึกกลั้นไวแ้ลว้เอาปากแนบ
กบัปากของผูไ้ด้รับบาดเจ็บ เป่าลมเขา้ไปเป็นระยะ ตามช่วงการหายใจ
พร้อมกบัใช้มือซ้ายบีบจมูกคนเจ็บไว ้ถ้ากลวัสกปรกจะใช้ผา้บางๆ กั้น
ระหว่างปากก็ได้ แต่ถ้าใช้ถุงยางลมเคร่ืองช่วยหายใจจะได้ผลมากกว่า
วธีิใชป้ากต่อปาก แลว้รีบน าผูท่ี้ไดรั้บบาดเจบ็ส่งโรงพยาบาล 
 5. ในกรณีผูท่ี้ไดรั้บบาดเจ็บมีการแน่นหนา้อก หายใจหอบ แสดง
ว่ามีโลหิตออกในทรวงอก หรือท่ีช่องปอด หรือท่ีเยื่อหุ้มหัวใจ ในกรณีน้ี
ตอ้งรีบส่งโรงพยาบาล ให้แพทยใ์ส่เคร่ืองช่วยหายใจ และเอ็กซเรยดู์การ
บาดเจบ็แลว้ท าการดูดเลือดออกจากทรวงอกต่อไป 

 6. ในกรณีท่ีผูไ้ดรั้บบาดเจ็บตกไปในน ้ า เม่ือช่วยข้ึนมาจากน ้ าแลว้
ตอ้งจบัคนเจบ็นอนคว  ่าหนา้ให้น ้ าไหลออก และช่วยผายปอดทางดา้นหลงั
จนน ้าออกหมดจึงจบันอนตะแคงให้เอียงปากลง และช่วยผายปอดชา้ๆ ให้
ผูไ้ด้รับบาดเจ็บไอและอาเจียนจนเสมหะและเศษของต่างๆ ในปากและ
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หลอดลมออกหมด แลว้จึงให้นอนหงายหัวต ่า แลว้ช่วยผายปอดจนกว่าผู ้
นั้นจะหายใจได ้
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 7. ในรายท่ีไดรั้บบาดเจบ็ท่ีศีรษะ ผูป่้วยอาจสลบตลอดไปถา้ไดรั้บ
ความกระเทือนรุนแรง รายท่ีสลบชั่วครู่แล้วฟ้ืนข้ึน อย่าเพิ่งวางใจว่า
ปลอดภยัให้นอนพกัต่ออีก 3 - 7 วนั    ในรายเช่นน้ีผูป่้วยจะมีอาการมาก
ข้ึนถา้มีโลหิตออกในเยือ่หุม้สมอง  จะมีอาการปวดศีรษะมาก อาเจียน  ชีพ
จรเตน้ชา้ลงความดนัโลหิตเพิ่มข้ึน  และอาจชกัหมดสติเม่ือเป็นมากข้ึน ใน
รายท่ีเป็นเช่นน้ีตอ้งน าเข้าโรงพยาบาลให้ศลัยแพทยผ์่าตดัเปิดกะโหลก
ศีรษะ เอาโลหิตท่ีตกอยูท่ี่เยื่อหุ้มสมองออก ผูท่ี้ไดรั้บบาดเจ็บท่ีสมองควร
ใหน้อนศีรษะสูงเพื่อช่วยการไหลเวยีนของโลหิต 
 8. ในรายท่ีถูกแทงหรือของแหลมปักคาอยู ่ห้ามดึงออก เม่ือมีของ
แหลมปักคาอยูโ่ลหิตจะออกน้อย จะเอาของแหลมออกจากแผลไดต่้อเม่ือ
อยู่ในห้องผ่าตดัแล้ว และแพทย์ผูผ้่าตดัจะเป็นผูเ้อาออกและตรวจเย็บ
บาดแผลเอง ถา้ผูท่ี้ช่วยท าการปฐมพยาบาลเป็นผูดึ้งของแหลมออกเองก็
เท่ากบัเร่งใหเ้ขาตายเร็วข้ึนจากการเสียโลหิต 
 ผู้ที่อยากมีอายุยืนไม่ควรจะขับข่ีหรือซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ 
เพราะเม่ืออุบติัเหตุรถคว  ่าเองหรือชนกบัรถยนต ์มกัจะถึงแก่กรรมจากการ
ท่ีศีรษะโหม่งพื้นถนน คอหักตาย หรือกะโหลกศีรษะแตกมีโลหิตออกใน
สมองตาย รายท่ีบาดเจ็บมากเช่น แขนขาหัก ผิวหนังถลอกปอกเปิกเป็น
อุบัติ เหตุ ท่ีพบเสมอจากการขับ ข่ีรถจักยานยนต์  การป้องกันการ
กระทบกระเทือนของสมอง อาจท าได้โดยการสวมหมวกกันศีรษะ
กระแทก ใส่แว่นกนัลมทุกคร้ังท่ีขบัข่ีรถจกัยานยนต์ และไม่ควรด่ืมสุรา
แลว้ไปข่ีรถจกัรยานยนต ์
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ส าหรับผู้โดยสารรถประจ าทาง ควรปฏิบัติดังนี ้ 
 1. รอรถท่ีป้ายรถ ยืนบนทางเทา้ ไม่ควรยืนบนถนน รอจนรถหยุด
และผูโ้ดยสารคนอ่ืนลงเรียบร้อยแลว้จึงกา้วข้ึน โดยกา้วเทา้ขวาข้ึนก่อนทุก
คร้ัง ควรเขา้ไปหาท่ีนัง่กลางๆ รถซ่ึงปลอดภยักวา่ท่ีนัง่ขา้งๆ หรือท่ีนัง่ขา้ง
หลงั  
 2. เม่ือลงจากรถตอ้งกา้วเทา้ซ้ายลงก่อน อยา่กระโดดลงขณะท่ีรถ
ยงัจอดไม่สนิท 
 3. ไม่ควรข้ึนรถท่ีมีผูโ้ดยสารแน่น   และไม่ควรเกาะบนัไดรถ 
เพราะเคยมีคนตกรถ และถูกเบียดกบัเสาไฟฟ้าขา้งถนนตายมาแลว้ 
ในการขึน้รถแทก็ซ่ีให้ปลอดภัยมีวธีิการดังนี้ 
 1. เลือกรถท่ีค่อนขา้งใหม่ เพราะรถเก่าความปลอดภยัมีนอ้ยยิ่งราย
ท่ีถูกชนบ่อยๆ สังเกตไดจ้ากรอบบุบหรือสีถลอก ยิง่ไม่ควรเรียกให้หยุดรับ
เลย 
 2. จดจ าหมายเลขทะเบียนรถและช่ือผู ้ขบัทุกคร้ังท่ีข้ึนรถแท็กซ่ี 
และไม่ควรข้ึนรถท่ีไดก้ล่ินสุราจากลมหายใจของคนขบั 
 3. ควรนัง่หลงัคนขบัเสมอ ไม่ควรนัง่คู่คนขบั เพราะเวลารถแท็กซ่ี
ชนกบัรถคนัอ่ืน คนขบัแทก็ซ่ีจะปลอดภยักวา่ผูโ้ดยสารท่ีนัง่ขา้งหนา้ซ่ึงไม่
มีพวงมาลยัจะจบั ศีรษะมกัจะถูกกระจกบาด ถึงแมจ้ะนั่งดา้นหลงัแต่นั่ง
ดา้นซ้าย เวลาเกิดอุบติัเหตุรถชนกนัข้ึน   ผูโ้ดยสารท่ีนัง่ขา้งหลงักระเด็น
ไปขา้งหนา้ ศีรษะกระแทกกบัเคร่ืองวดัระยะทางส าหรับเก็บค่าโดยสาร ท า
ใหค้อหกัตายไดเ้ช่นกนั 
 4. เวลาลงควรลงดา้นใน (ดา้นซ้าย) ชิดขอบถนน และกา้วเทา้ซ้าย
ลงก่อนทุกคร้ัง 
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การปฏิบัติตนเวลารถยนต์ทีน่ั่งไปตกลงในแม่น า้หรือทีน่ า้ลกึมาก 
 1. ไม่ตอ้งตกใจ   ให้คุมสติ คิดดูว่าประตูรถยนต์อยู่ดา้นไหน ให้
พยายามหาดา้นท่ีไม่ช ารุด เพื่อท่ีจะเปิดออกไดไ้ม่ติดขดั และให้ปลดล็อค
ประตูเตรียมไว ้ถอดเขม็ขดันิรภยัไวก่้อน 
 2. อย่าเพิ่งรีบร้อนเปิดประตูรถยนต์ทนัที ประตูจะเปิดไม่ออก
เพราะแรงน ้าดา้นนอกรถยนตจ์ะอดัประตูไว ้
 3. นัง่รอเฉยสักครู่ รอจนกระทัง่น ้ าเขา้มาในรถยนตจ์นเต็มคนัแลว้
จึงเปิดประตูรถออกได ้และกลั้นหายใจไว ้
 4. เม่ือเปิดประตูแล้วรีบด าน ้ า และรีบดีดตวัโผล่ข้ึนผิวน ้ ามองหา
ฝ่ังท่ีใกลท่ี้สุดจึงวา่ยและหาทางพยงุตวัเขา้ไปหาฝ่ังท่ีหมายตาไวแ้ลว้ 
 5. ควรแนะน าผูท่ี้อยูใ่นรถดว้ยกนัให้ปฏิบติัตนตามวิธีเอาชีวิตรอด
จากการติดอยูใ่นรถยนตเ์วลารถตกน ้าลึก ถา้วา่ยน ้าเก่งควรช่วยเหลือผูท่ี้วา่ย
น ้าไม่เป็นดว้ย 
ส าหรับผู้ทีเ่ดินถนนควรปฏิบัติดังนี ้
 1. เดินบนทางเทา้หรือขอบถนนดา้นขวาทุกคร้ัง การเดินทางขวา
จะช่วยใหเ้ห็นรถท่ีแล่นมาขา้งหนา้เพราะการจราจรในเมืองไทยให้รถแล่น
ชิดซา้ย 
 2. ขา้มถนนเฉพาะท่ีทางมา้ลายเวลาต้องรอสัญญาณไฟให้หยุด  
แลว้รถหยุดให้แลว้เท่านั้น การขา้มถนนควรขา้มเร็วๆ ไม่ควรเดินออ้ยอ่ิง
บางรายถูกชนบนทางมา้ลาย เพราะไปขา้มขณะท่ีรถยนตแ์ล่นอยูข่วกัไขว ่
 3. ในท่ีท่ีมีสะพานใหข้า้มถนน ควรขา้มสะพานจะปลอดภยักวา่ 
 4. ไม่วิง่ขา้มถนนหรือตดัหนา้รถในระยะกระชั้นชิด 
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 5. ไม่แต่งกายดว้ยสีเขม้ เช่น สีด า สีน ้าเงิน ในเวลากลางคืน 
 6. ไม่เดินในท่ีมืดและเปล่ียว  เพราะนอกจากจะถูกรถชนแลว้ยงั
อาจถูกจ้ีท าร้ายร่างกายได ้
 คนในวยัท างานนอกจากจะถึงแก่กรรมเพราะอุบติัเหตุแลว้ต่างๆ 
แล้ว ยงัเสียชีวิตด้วยโรคภยัไข้เจ็บ เป็นตน้ว่า มาลาเรีย มาลาเรียมกัเป็น
รุนแรงกบัคนต่างถ่ินท่ีไปต่างจงัหวดัท่ีมีโรคน้ี เช่น จงัหวดัตราด จนัทบุรี 
ระยอง เพชรบูรณ์ นครราชสีมา ปราณบุรี ฯลฯ เพื่อความไม่ประมาทเม่ือ
จะเดินทางไปท่ีท่ีมีโรคควรปรึกษาแพทยก่์อนเดินทาง และเวลาป่วยเป็น
โรคมาลาเรียต้องรีบให้แพทย์รักษา เพราะโรคน้ีปัจจุบนัรักษาหายยาก
เพราะเช้ือมาลาเรียด้ือยา และโรคเป็นรุนแรงกวา่ 
 ไขม้าลาเรียจะมีอาการหลงัยุงกน้ปล่องท่ีมีเช้ือกดั 10-12 วนั จะมี
การจบัไขห้นาวสั่น ต่อมาไขสู้ง ปวดหวั อาเจียน พอสร่างไขเ้หง่ือออกมาก
เป็นอยา่งน้ีทุกวนั หรือวนัเวน้วนั เป็นใหม่ๆ อาจจบัไขว้นัละ 2 คร้ังก็ไดจ้น
หมดสติ 
 คนหนุ่มท่ีป่วยมีอาการดีซ่าน มีสาเหตุมาจากโรคตบัอกัเสบไวรัส
เอ หรืออี มีอาการเป็นไข ้อ่อนเพลีย ปวดเม่ือยตามตวั จุกบริเวณชายโครง
ขวา หลงัไขล้งตาจะเหลืองผิวหนงัจะเหลือง ปัสสาวะจะมีสีเหลืองเขม้เกิด
จากเช้ือไวรัส เม่ือป่วยควรจะหยุดพกัรักษาตวัอย่างจริงจงั และนานตาม
ค าสั่งของแพทย ์โรคน้ีติดต่อโดยทางอุจจาระ ผูท่ี้มีอนามยัดีรับประทานแต่
น ้าและอาหารสะอาดและปรุงด้วยความร้อนอยู่เสมอ มกัจะไม่เป็นโรคน้ี
โรคน้ีรวมทั้ งโรคทางล าไส้ทั้ งหลาย เช่น โรคท้องร่วง โรคบิด ฯลฯ 
นอกจากแมลงวนัจะเป็นพาหะน าโรคให้แพร่กระจายแลว้ผูท่ี้ป่วยเองเป็นผู ้
แพร่เช้ือ เช่น เข้าส้วมถ่ายอุจจาระแล้วไม่ล้างมือให้สะอาด แต่กลับมา
ท าอาหารหรือยกอาหารและน ้ าไปบริการผูอ่ื้นท าให้ผูอ่ื้นติดโรคไปด้วย 
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โรคดีซ่านในผูห้ญิงวยัส่ีสิบ รูปร่างอว้น มีอาการปวดทอ้งบ่อยๆ เกิดจาก 
น่ิวในถุงน ้าดี สวนโรคดีซ่านในคนสูงอายุมกัเกิดจาก มะเร็งตับหรือมะเร็ง
ท่อน า้ดี  
 โรคไวรัสตบัอกัเสบบี ไวรัสตบัอกัเสบซี และไวรัสตบัอกัเสบดี 
ติดต่อทางน ้าเหลือง น ้ากาม และโลหิต เช่นเดียวกบัโรคเอดส์ 
 หลกัการปฏิบติัของผูป่้วยท่ีอยูใ่นวยัท างานท่ีจะท าให้มีอายุยืนและ
ท างานไม่เหน่ือย คือรู้จกัแบ่งเวลาเช่นวนัหน่ึงมี 24 ชั่วโมง แบ่งให้เป็น
เวลาท างานเสีย 8 ชัว่โมง เวลานอนหลบัพกัผ่อน 8 ชัว่โมง (ควรเขา้นอน
ตั้งแต่ 22.00 น. ต่ืนเวลา 06.00 น. วนัรุ่งข้ึน) อีก 8 ชั่วโมง ให้เป็นเวลา
ส าหรับกิจวตัรประจ าวนั เช่น อาบน ้ า ถ่ายอุจจาระ ปัสสาวะการออกก าลงั
กายบริหาร งานอดิเรก และการพกัผ่อน เป็นตน้ เม่ือเสร็จงานประจ าวนั
แลว้ ควรจะเลิกคิดถึงงานเสีย บางคนขยนัหอบงานมาท าต่อท่ีบา้นอยา่งนั้น
ไม่สมควร ควรจะมีเวลาผอ่นคลายความตึงเครียดของร่างกายและจิตใจบา้ง 
การท างานควรมีเวลาหยุดพกัให้หายเหน่ือย เช่น วนัสุดสัปดาห์ หรือ 
วนัหยดุพกัร้อน เป็นตน้ 
 หลังจากต่ืนนอนท ากิจวตัรประจ าวนัแล้ว ควรมีเวลาบริหาร
ร่างกายตอนเช้าประมาณ 15 นาที ตอนบ่ายเลิกงานควรออกก าลงักายเล่น
กีฬาอีกประมาณคร่ึงชั่วโมง เวลาเช้าก่อนไปท างานควรมีเวลาไหวพ้ระ 
การไหวพ้ระตอนเชา้เป็นส่ิงท่ีควรกระท าเสมอให้เป็นปกติวิสัย เพื่อให้เรา
มีความปลอดภยัทางร่างกายและจิตใจขณะท่ีจะไปท างาน ท าให้เรามีเวลา
พิจารณาหาเวลาขอ้บกพร่องของผลงานท่ีเราไดท้  ามาแลว้ และเกิดความคิด
ริเร่ิมใหม่ในงานท่ีเราจะปฏิบติัต่อไปในวนัน้ี ส าหรับผูท่ี้นอนหลบัยากควร
ไหวพ้ระก่อนนอนจะช่วยให้หลับสนิทคลายความกังวลได้        ความ
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ปรารถนาของคนเราทุกวนัน้ีขอพร ก็เพื่อพน้ทุกข์ พน้ภัยและไม่มีโรค
รุนแรง 
 การกราบและสวดมนตไ์หวพ้ระพุทธรูปนั้น เรานิยมจุดธูป 3 ดอก
เทียน 2 เล่ม และดอกไมพ้องาม ธูป 3 ดอก เป็นเคร่ืองบูชาพระพุทธเจ้า
หมายความถึงการบูชาพระปัญญาธิคุณ พระบริสุทธิคุณ และพระ
กรุณาธิคุณเทียน 2 เล่มท่ีจุดเป็นการบูชาพระธรรม ซ่ึงอาจแบ่งเป็นโลกีย
ธรรมและโลกุตรธรรม หรือพระธรรมท่ีใช้ปฏิบติัเพื่อด ารงอยู่ในสังคม 
และพระธรรมท่ีใชป้ฏิบติัเพื่อความสุขทางใจเพื่อการฝึกสมาธิและปัญญา 
 วิธีการสวดมนต์ขอพรพระนั้น ถ้าไม่สามารถจะสวดเป็นภาษา
บาลี อาจสวดเป็นภาษาไทยง่ายๆ โดยการนัง่คุกเข่าพนมมือ ภาวนาดว้ยการ
ออกเสียงพร้อมด้วยด ารงจิตน้อมเคารพบูชาคุณพระรัตนตรัยสวดมนต์
ถวายพระพุทธเจา้ ถวายการสักการบูชา   
 ถวายทกัษิณา  ยกยอ่งพระเมตตากรุณาธิคุณ       นมสัการสารภาพ
ในอัปปวิชช์และอาปัตติผิดพลาดล่วงละเมิดในอดีตขอพระบารมีพระ
สัมมาสัมพุทธเจา้เป็นท่ีพึ่งอย่าให้จิตหวัน่ไหว ปราศจากโรคพยาธิ สรรพ
ภยนัตรายแลว้จึงกราบเบญจางคประดิษฐ์ 3 คร้ัง หรือ จะกล่าวดงัน้ี “กรรม
ชัว่ทั้งหลายท่ีขา้พเจา้ไดก้ระท าเป็นอดีต ก็เน่ืองดว้ยความโลภ, โกรธ, หลง 
ครอบง า จะโดยกายก็ดี วาจาก็ดี หรือใจก็ดี บดัน้ี ต่อพระพกัตร์พระพุทธ
องค ์ขา้พเจา้ขอขมากรรมนั้นๆ” การขอขมาลุแก่โทษหมายถึงวา่ไดรู้้ส านึก
ตวัในกรรมชัว่ท่ีไดก้ระท าไปแลว้ในอดีตเพื่อเตือนตวัเราเองวา่จะระงบัการ
กระท าชัว่นั้นๆ ในวนัน้ีท่ีเราจะออกจากบา้นไปท างาน 
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การปฏิบัติตนโดยไม่ประมาทควรท าดังนี้  
 1. มีความเมตตากรุณาต่อเพื่อนมนุษยแ์ละสัตวท์ั้งหลาย เวน้จาก
การฆ่าและท าร้ายมนุษยแ์ละสัตว ์
 2. ประกอบอาชีพท่ีดีมีความปลอดภัยต่อชีวิต และมีรายได้ดี
พอควรแก่การครองชีพและเวน้จากการลกัทรัพยข์องผูอ่ื้น ไม่โลภ ไม่โกง 
และไม่ท าการคอรัปชัน่ 
 3. มีความส ารวมในกามและเวน้จากการประพฤติผิดในกาม การท่ี
ไม่ล่วงประเวณีลูกเมียสามีของผูอ่ื้น โอกาสท่ีจะถูกฆ่าตายฐานคบชูก้็หมด
ไป ชีวติครอบครัวก็จะเป็นสุข 
 4. มีความซ่ือสัตยต่์อตนเองและผูอ่ื้น คนทัว่ไปจะให้ความเช่ือถือ
และโอกาสท่ีจะประสบความส าเร็จมีง่ายข้ึน เวน้จากการพูดเท็จ พูดหยาบ
คาย และพูดส่อเสียด การพูดดีนอกจากจะมีคนเช่ือค าพูดเราแลว้ ยงัมีคน
นิยมในคุณค่าของเรายิง่ข้ึน 
 5. มีสติสัมปชัญญะ มีความระลึกได้ คอยส านึกอยู่เสมอในการ
กระท ากิจต่างๆ เวน้จากการด่ืมสุราและยาเสพติด เช่น ฝ่ิน เฮโรอีน ยาบา้ 
ยาไอซ์ และบุหร่ี เป็นตน้ การด่ืมสุราท าให้อายุสั้นเน่ืองจากพิษสุราเร้ือรัง
ท าให้สมองเสีย มือสั่นท างานไม่ได้ ขาดความเช่ือมั่นในตนเอง ถูก
หลอกลวงง่ายและอาจตายไดด้ว้ยโรคตบัแขง็ นอกจากน้ีการขบัรถหลงัจาก
ด่ืมสุราอาจท าให้เกิดอุบติัเหตุรถชนไดง่้าย ฝ่ิน เฮโรอีน กญัชา ยาเสพติด
ฯลฯ ใบกระท่อมลว้นแต่ท าให้อายุสั้นผูท่ี้เร่ิมสูบก็เหมือนกา้วขาขา้งหน่ึง
ไปสู่ยมโลกแลว้ ส่วนการสูบบุหร่ีนอกนอกจากจะเสียเงินโดยไร้ประโยชน์
แลว้ บุหร่ียงัเป็นตน้เหตุให้เกิดโรคต่อไปน้ี คือ โรคเส้นโลหิตในหวัใจตีบ
ท าให้ตายดว้ยโรคหัวใจวาย เป็นมะเร็งท่ีปอด และท าให้กระเพาะอาหาร
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เป็นแผล จากการคน้พบปรากฏว่าผูท่ี้สูบบุหร่ีมากข้ึนเท่าไรจะตายเร็วข้ึน
เท่านั้น 
โรคมะเร็ง เป็นอีกโรคหน่ึงท่ีคร่าชีวิตคนวยัส่ีสิบข้ึนไป ผูช้ายมกัจะเป็น
มะเร็งตบัหรือท่อน ้าดี ซ่ึงจะมีอาการตาเหลืองตวัเหลือง ปวดทอ้งชายโครง
ขวา และน ้าหนกัลด ผลการรักษาจะดีถา้ไดรั้บการวนิิจฉยัและรักษาโดยเร็ว 
ผูห้ญิงวยัสาวมกัจะเป็นมะเร็งท่ีเตา้นม โรคน้ีความจริงควรจะป้องกนัและ
รักษาได ้ถา้หากสตรีจะหดัสังเกตเตา้นมของตนเอง และหกัห้ามความอาย
ท่ีจะปรึกษาแพทย ์เวลาอาบน ้ าควรสังเกตหวันมของตนเองว่าอยู่ในระดบั
เท่ากนัทั้ง 2 ขา้งหรือไม่ ขา้งท่ีเป็นมะเร็งจะหดสูงกวา่ สังเกตสีของผิวท่ีเตา้
นม และควรจะหัดคล าเตา้นมเวลาอาบน ้ าวา่มีกอ้นเน้ืออะไรเกิดข้ึนในเตา้
นมหรือไม่ ถา้มีควรรีบปรึกษาแพทยผ์่าตดัออกโดยเร็วอย่าทิ้งไวน้าน ถ้า
เป็นมะเร็งจะลุกลามไปยงัต่อมน ้าเหลืองบริเวณรักแร้และตบัได ้และแผลท่ี
เกิดจากเต้านมอาจเป็นแผลมะเร็ง นอกจากน้ีถ้ามีอาการผิดปกติเช่น มี
โลหิตปนน ้านมออกมา ควรจะสงสัยวา่เป็นมะเร็งเตา้นม 
 มะเร็งของปากมดลูกเกิดจากการติดเช้ือไวรัสเอชพีวีซ่ึงติดต่อทาง
เพศสัมพนัธ์  ป้องกนัไดโ้ดยการฉีดวคัซีนป้องกนัการติดเช้ือเอชพีวีก่อน
การมีเพศสัมพนัธ์ ให้แพทยต์รวจภายในปีละ 2 คร้ังเป็นประจ า และให้
สงสัยไวเ้สมอวา่ เวลามีโลหิตออกในเวลาท่ีไม่ใช่เวลามีประจ าเดือน และมี
อาการระดูขาวมากและมีกล่ินผิดปกติมากกว่าเดิมอาจะเป็นมะเร็งท่ีปาก
มดลูกได ้มะเร็งของปากมดลูกถา้ไดรั้บการรักษาเร็วภายใน 3-6 เดือนท่ีเร่ิม
เป็นอาจหายขาดได ้แต่จะหมดหวงัถา้ทิ้งไวน้านเป็นปีๆ  
 โรคกระเพาะอาหารและล าไส้เป็นแผล พบบ่อยในวยัท างานท่ีมี
ความเคร่งเครียดทางจิตใจมาก และเกิดจากการติดเช้ือแบคทีเรีย เฮลิโค
แบคเตอร์ ไพลอไร ท าให้มีอาการปวดท้องเวลาหิวหรือปวดเวลา
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รับประทานอ่ิมใหม่ๆ ผูป่้วยท่ีเป็นโรคกระเพาะอาหารเป็นแผล ถา้ไม่รักษา
อาจตายจากแผลทะลุร่ัว หรือโลหิตออกจากแผล มีอาการอาเจียนเป็น
โลหิต และเป็นลมจากการเสียโลหิตตอ้งรีบแก้ไขด่วนโดยน าเขา้รับการ
รักษาในโรงพยาบาลเพื่อให้เลือดช่วยชีวิต โรคกระเพาะเป็นแผลอาจเกิด
จากการสูบบุหร่ีมาก และจากการรับประทานยาแก้ปวดไข้มากรวมทั้ง
ยาเพนนิโซโลนดว้ย บางรายท่ีหายแลว้กลายเป็นโรคกระเพาะอาหารส่วน
ปลายตีบตนั ท าให้อาเจียน รับประทานอาหารไม่ได ้ซูบผอมลง ตอ้งไป
ผ่าตดักระเพาะออกเป็นบางส่วน โรคกระเพาะอาหารมีอาการคลา้ยกบั
มะเร็งกระเพาะอาหาร ถ้ารับประทานยาแล้วอาการไม่ดีข้ึน ในรายท่ีมี
อาการอาเจียนเป็นเลือด ถ่ายอุจจาระสีด า น ้ าหนักลด หรือมีประวัติ
ครอบครัวเป็นมะเร็งกระเพาะอาหารควรพบแพทยเ์พื่อท าการตรวจเพิ่มเติม 
 โรคโลหิตจาง เป็นสาเหตุการตายของคนท่ีชอบซ้ือยารักษาตนเอง 
และรับประทานยาท่ีเป็นพิษต่อไขกระดูกนานๆ สตรีมีโอกาสตายมากกวา่
บุรุษ เพราะในขณะท่ีตั้งครรภอ์าจตายจากการคลอดบุตรได ้ถา้มีอุปสรรค
ในการคลอดและการตั้งครรภ์ ซ่ึงขอ้น้ีจะแกไ้ขไดโ้ดยการฝากครรภ ์และ
คลอดบุตรในโรงพยาบาลท่ีทนัสมยัการแทง้บุตรตามธรรมชาติมกัไม่ค่อย
ตาย เพราะมกัจะรักษาทนั เพียงแต่ไดรั้บการถ่ายโลหิตช่วยเล็กน้อย และ
รับการขูดมดลูกให้ลอกออกหมด แต่สตรีวยัสาวท่ีไปท าแท้งโดยผิด
กฎหมายกบัผูท่ี้ไม่มีความรู้ มกัจะตายเพราะการปกปิด การตดัสินใจผิด
ความอายและความโง่ สาเหตุการตายมาจากฝีมือผูท่ี้ท  าแทง้ให้ เช่น ท าให้
มดลูกทะลุบา้ง ท าใหเ้สียโลหิตมากเพราะรกออกไม่หมดและส่วนมากตาย
ดว้ยโรคแทรก  เช่น  เคร่ืองมือไม่สะอาด ท าให้มดลูกอกัเสบ  มีไข ้  เพราะ
เช้ือโรคติดเขา้ไปในมดลูก เป็นเหตุให้ตายจากการแทง้ติดเช้ือโรครุนแรง 
การปรับปรุงสถานีอนามยัให้มีอุปกรณ์การแพทยค์รบและทนัสมยั  การ
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พฒันาความรู้ความช านาญของผูท้  าผดุงครรภ์และการคลอดบุตร การ
อบรมให้ความรู้ในการเล้ียงเด็กแก่สตรีมีครรภ์ ทั้ งสามประการน้ีจะ
ช่วยชีวติสตรีและทารกในชนบทไดม้าก 
 วัณโรคปอด เป็นสาเหตุการตายของคนในวยัท างานมาก วณัโรค
ปอดอาจรู้ไดเ้ร็ว ถา้มีการตรวจสุขภาพโดยการฉายเอ็กซเรยป์อดปีละคร้ัง 
และวัณโรคหายได้ถ้าได้รับการรักษาเร็วและรักษาติดต่อกันนาน 6 เดือน 
วณัโรคมีอาการสังเกตง่ายๆ  เช่น เบ่ืออาหาร น ้ าหนกัลดลง เหง่ือออกมาก
เวลากลางคืน มีไขเ้วลาบ่ายถา้เป็นมากเวลาไอจะมีโลหิตปนเช้ือโรคและ
เสมหะออกมา วณัโรคป้องกนัไดโ้ดยการฉีดวคัซีน บี.ซี.จี. ในวยัเด็ก และ
ไม่อยูใ่กลชิ้ดกบัคนป่วยท่ีเป็นโรคปอด การกินดีอยูดี่ สุขภาพดีจะปลอดภยั
จากวณัโรค วณัโรคติดต่อโดยการถูกผูป่้วยโรคไอรด จามรด จูบปาก 
สัมผสัหายใจหรือรับประทานเช้ือโรคเขา้ไป 
 โรคเบาหวาน มี 2 ชนิดคือ ชนิดท่ีเป็นกับเด็กมักจะเกิดจาก
กรรมพนัธ์ุตบัอ่อนไม่ปกติไม่หลัง่อินซูลิน หรือมีอินซูลินท่ีจะใชใ้นการเผา
ผลาญน ้ าตาลไม่พอ ส่วนผูใ้หญ่โดยมากเร่ิมป่วยเป็นโรคเบาหวานเม่ืออายุ
ประมาณส่ีสิบ หรืออีกนยัหน่ึงเร่ิมเป็นในระยะท่ีร ่ ารวย รับประทานอาหาร
มากข้ึน และท างานออกแรงน้อย อินซูลินท่ีตบัอ่อนผลิตข้ึนไม่พอหรือ
ร่างกายมีภาวะด้ือต่ออินสุลินเม่ือเร่ิมป่วยใหม่ๆ จะอว้นข้ึนมาก แต่เม่ือป่วย
มากจะผอมลง โรคเบาหวานวนิิจฉยัง่าย โดยการตรวจหาปริมาณน ้ าตาลใน
โลหิต และในปัสสาวะ ผูป่้วยจะมีอาการ 3 อยา่ง คือ รับประทานจุ ด่ืมน ้ า
มากกระหายน ้ าตลอดเวลา และปัสสาวะมาก โรคเบาหวานน้ีถา้ไดรั้บการ
รักษาเร็ว และไม่ทอดทิ้งการรักษา ผูป่้วยอาจมีชีวิตอยูต่่อไปไดน้านเพราะ
ปัจจุบนัมียาดีหลายชนิด 
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 โรคไต ก็เป็นโรคท่ีท าใหอ้ายสุั้น โรคไตแบ่งเป็น 2 อยา่ง คือ เป็นท่ี
เน้ือไตอกัเสบ มีอาการหนา้บวมปัสสาวะนอ้ย มกัเป็นมาตั้งแต่เด็กๆ ชนิดน้ี
เกิดจากพิษของเช้ือโรคในคอ มกัเป็นภายหลงัเป็นโรคเจ็บคอต่อมทอนซิล
อกัเสบ อีกชนิดเป็นท่ีกรวยไต มกัมีอาการของกระเพาะปัสสาวะอกัเสบ
ดว้ย ผูป่้วยจะมีอาการเป็นไขห้นาวสั่นปัสสาวะบ่อยๆ และปวดเวลาถ่าย
ปัสสาวะ มีโลหิตปนในปัสสาวะ และถา้เป็นบ่อยๆ มกัจะมีน่ิวเกิดข้ึนดว้ย 
โรคไตถ้าเป็นนานๆ จะท าให้เป็นโรคความดนัโลหิตสูง สตรีท่ีป่วยเป็น
โรคไตเร้ือรัง หรือความดันโลหิตสูง หรือโรคหัวใจร่ัว ถ้ามีครรภ์จะมี
อาการมากข้ึน ท าใหมี้อายสุั้น 
 ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีอุดมสมบรูณ์ไปด้วยอาหารแทบทุก
ชนิดแต่เป็นท่ีน่าเสียดายท่ีประชากรส่วนใหญ่ของประเทศตามชนบทและ
ท้องถ่ินไม่ได้พัฒนา ป่วยเป็น โรคขาดอาหารและวิตามินกันมาก 
โรคขาดอาหารน้ีบัน่ทอนชีวิตคนไทยมาก และท าให้เสียเศรษฐกิจของ
ประเทศ เพราะท าใหพ้ลเมืองท างานไม่ไดผ้ลเต็มท่ี การเป็นโรคขาดอาหาร
อาจเป็นเพราะความยากจน และการขาดความรู้ในเร่ืองคุณภาพของอาหาร 
ยกตวัอยา่งเช่น คนชนบทเล้ียงไก่ มีไข่เอาไปขายเสีย ไม่กลา้รับประทานไข่
เพราะกลวัแสลง รับประทานขา้วกบัน ้ าพริกท าให้ผอมและเป็นโรคเหน็บ
ชา เทา้บวม เพราะขาดวิตามินบีหน่ึง การขาดวิตามินบีสองปากจะเป่ือย 
ขาดวิตามินบีหก จะเวียนหัวไม่มีแรง ขาดวิตามินบีสิบสองจะเป็นโรค
โลหิตจางและประสาทเส่ือม ขาดวิตามินแพนโททีเนตผมจะหงอกก่อนวยั 
ขาดวิตามินซีโลหิตจะออกง่าย ขาดวิตามินเอตาจะบอดและเป็นโรค
ผิวหนังคางคก ขาดวิตามินไนอาซินล้ินจะเล่ียนหน้าจะด่างผิวจะด าแดง 
ขาดวิตามินอีจะเป็นหมนั ขาดวิตามินดีและแคลเซ่ียมจะเป็นโรคกระดูก
อ่อน แต่ส่วนใหญ่จะขาดเหล็ก ท าใหซู้บซีดโลหิตจางไม่มีแรง พวกวิตามิน
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และเหล็กตามปกติมีในอาหารอยูแ่ลว้ เช่น เน้ือหมู เน้ือววั ไข่ไก่ นมสด ไข่
เป็ด ถั่วต่างๆ ผกัและผลไม้ แต่คนไทยท่ียากจนและขาดความรู้ จะไม่
รับประทานอาหารพวกน้ี เป็นตน้วา่มะละกอจะมีวิตามินต่อเม่ือสุกแลว้ แต่
คนไทยชอบรับประทานอาหารดิบๆ โดยท าส้มต ามะละกอ ผูท่ี้รับประทาน
ผกัตม้จ้ิมน ้ าพริกจะขาดวิตามิน แต่ถา้รับประทานผกัตม้ในน ้ าซุปหรือแกง
จะไม่ขาด เพราะวติามินออกจากผกัมาอยูใ่นน ้าแกง 
 สมองเด็กจะไม่เติบโต ถา้ในขวบแรกไม่ไดรั้บอาหารโปรตีนและ
เสริมธาตุหล็กเพียงพอ เช่น ไม่ไดรั้บนมมารดา นมผง หรือนมววั บางราย
เอาขา้วเหนียวหรือแป้งขา้วเจา้เล้ียงเด็ก ท าให้เด็กซูบซีด ไม่ฉลาดเท่าท่ีควร 
และอายุสั้ น ชาวอีสานป่วยเป็นโรคพยาธิใบไมใ้นตบักนัมาก เพราะชอบ
รับประทานปลาแดกซ่ึงเป็นปลาร้าดิบๆ ไม่รู้จกัใช้ความร้อนท าลายเช้ือ
พยาธิ ชาวเหนือและชาวกรุงชอบรับประทานแหนม ลาบดิบ หมูสะเต๊ะ 
เน้ือสะเต๊ะท่ีปรุงไม่สุกจริง ท าให้เป็นโรคตวัตืดไดจ้ากการรับประทานหมู
มีเช้ือเม็ดสาคู แต่กุ้งปลาดิบ เช่น ส้มฟัก ท าให้เป็นโรคพยาธิตวัจ๊ีด ซ่ึงมี
อาการคนัและบวมเป็นแห่งๆ  
 มีความเช่ือกนัวา่คนจนเท่านั้นท่ีเป็นโรคขาดอาหาร แต่ผูเ้ขียนพบ
ผูป่้วยท่ีร ่ ารวยเงินทองป่วยเป็นโรคขาดอาหารก็มี  บางรายเป็นเพราะความ
เขา้ใจผิดกลวัจะมีไขมนัมาก กลวัเส้นโลหิตแข็ง กลวัอว้น อะไรก็ไม่กลา้
รับประทาน บางรายก็เป็นเพราะโง่ ตอ้งการเงินไวซ้ื้อเคร่ืองประดบัและ
เส้ือผา้สวยๆ ใส่ แต่ผวิพรรณซูบซีดผอมแหง้อายสุั้นไม่สนใจ 
 เร่ืองอาหารน้ีเป็นเร่ืองใหญ่ คนส่วนมากยงัไม่รู้จกัอาหารท่ีมีคุณค่า
บางรายรับประทานแต่ขา้วมากก็จะอว้นมาก คนอว้นนอกจากจะเป็นเพราะ
ต่อมท่ีท าน ้ าหล่อเล้ียงชีวิตต่างๆ ผิดปกติแลว้ คนอว้นส่วนใหญ่เป็นเพราะ
ตามใจปาก ชอบรับประทานมากเกินความตอ้งการของร่างกาย ร่างกาย
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ของคนเราตอ้งการอาหารในปริมาณวนัละ 2,500 แคลอร่ี รายท่ีท างานหนกั
มากก็อาจจะตอ้งการมากถึง 3,400 แคลอร่ี เช่น กรรมกร นกักีฬา เป็นตน้ 
พบว่าคนไทยโดยเฉล่ียรับประทานอาหารในระดบัวนัละ 1,770 แคลอร่ี
เท่านั้น ผูท่ี้รับประทานไม่พอก็จะผอม แต่ในรายท่ีลงพุงและอว้นข้ึนมกัจะ
รับประทานวนัละ 2,500-3,500 แคลอร่ี คนท่ีอว้นเกินไปมีวิธีง่ายๆ ท่ีจะลด
น ้าหนกัคือ  
 1. จ  ากดัอาหารรับประทานวนัละ 900 แคลอร่ี เพื่อให้ร่างกายเอา
ไขมนัส่วนเกินท่ีสะสมไวม้าใช ้การอดอาหารไม่รับประทานเลยอาจจะตาย
ได ้หรือจะรับประทานเพียงหน่ึงในสามของปริมาณอาหารท่ีรับประทาน
ประจ าวนัในขณะท่ีอว้น 
 2. อยา่ตามใจปาก ไม่รับประทานของหวาน ไม่รับประทานจุกจิก
เม่ือหิวให้รับประทานผกัผลไมแ้ทน ให้รับขา้วรับประทานให้น้อยลง คือ 
วนัละ 2 ม้ือก็พอ และไม่ควรรับประทานเกินม้ือละจาน งดของทอดดว้ยให้
ใชต้ม้แทนอาหารท่ีมีน ้ามนัไม่รับประทาน เช่น หมูสามชั้น ให้รับประทาน
หมูเน้ือแดงแทน 
 3. ออกก าลงักายโดยการบริหารร่างกายทุกๆ วนั อยา่งนอ้ยสัปดาห์
ละ 5 วนั 
 4. ยาลดความอว้นจะช่วยในรายท่ีไม่สามารถระงบัความหิวไดย้า
ช่วยไม่ให้หิว และท าให้เบ่ืออาหารเท่านั้น ยาต้องรับประทานตอนเช้า
มิฉะนั้นจะนอนหลบัยาก 
 5. ควรมีการชัง่น ้าหนกัทุกวนั  จะไดรั้บทราบการลดน ้ าหนกัไดผ้ล
แค่ไหน เม่ือลดน ้าหนกัลงไดต้ามท่ีตอ้งการแลว้ ต่อไปก็รับประทานอาหาร
พอสมควรเท่าท่ีร่างกายตอ้งการ 
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 หลกัการในการับประทานอาหารโดยทัว่ไปมีว่า ให้รับประทาน
พอประมาณ รับประทานอาหารท่ีสุกด้วยความร้อน รับประทานข้าว
พอควรแต่รับประทานกบัมากๆ วติามินแร่ธาตุต่างๆ อยา่ให้ขาดอาหารเน้ือ
นมไข่ มีประโยชน์ส าหรับเด็กและคนวยัรุ่น รวมทั้งคนท่ีอยู่ในวยัท างาน 
อาหารปลาเหมาะส าหรับคนสูงอายุ อาหารผกัดีส าหรับผูท่ี้กลวัอว้นและ
คนท่ีเป็นเส้นโลหิตแข็ง อาหารเค็มและอาหารท่ีมีกรดไขมนัอ่ิมตวัสูงไม่
เหมาะส ารับคนสูงอายแุละคนป่วย อาหารสกปรกไม่ควรรับประทานจะท า
ให้ทอ้งร่วง อาหารท่ีปรุงไวค้า้งคืนหรืออาหารแห้งท่ีเก็บไวน้านจนเช้ือรา
ข้ึน เช่น ขา้วโพด พริกแห้ง ถัว่ลิสง ฯลฯ อาจมีสารพิษเรียกวา่อะฟลาทอค
ซิน สารน้ีแมถู้กความร้อนก็ยงัไม่สลายตวัไป ถา้เด็กรับประทานสารน้ีมาก
จะท าใหส้มองบวมเกิดอาการชกัตายได ้ผูใ้หญ่รับประทานบ่อยๆ จะท าให้
เป็นมะเร็งตบัได้ อาหารท่ีรับประทานควรเป็นอาหารท่ีมีคุณค่า ย่อยง่าย 
ปรุงให้อร่อยน่ารับประทานโดยไม่ใส่ผงชูรส และมีวิตามินรวมทั้งแร่ธาตุ 
เช่น แคลเซ่ียม, ฟอสฟอรัส, เหล็ก, เกลือ, โซเดียม, โปแตสเซียม และคลอ
ไรด ์ปริมาณพอเพียง  
ข้อเตือนใจส าหรับคนในวยัท างานทีอ่ยากมีอายุยนืมีดังนี ้
 1. ควรจะรู้จักตัวเอง  
ก. ควรทราบวา่ตนเองมีหมู่เลือดอะไร หมู่เลือดมี 4 หมู่ คือ เอ บี เอบี และ
โอ ขอ้น้ีมีความส าคญัเม่ือมีการถ่ายโลหิตช่วยชีวติ เพราะท าไดท้นัที  
ข. ควรทราบน ้ าหนักของตัวเอง และเทียบดูว่าอยู่ในระดับมาตรฐาน
หรือไม่ ถา้ผอมไปก็เพิ่มน ้ าหนกัข้ึน ถา้อว้นไปก็ควรลดน ้ าหนกัลง ถา้หาก
อยู่ๆ  น ้ าหนกัมาก ควรรีบหาสาเหตุและปรึกษาแพทย ์โรคท่ีท าให้น ้ าหนกั
ลดเร็วนอกจากโรคขาดอาหารแลว้ ยงัมีวณัโรค มะเร็ง เบาหวาน คอหอย
พอกเป็นพิษ และโรคประสาท 
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ค. เวลาส่องกระจกแทนท่ีจะมุ่งด้านเสริมสวยอย่างเดียว ควรรู้จกัสังเกต
หนา้ตาตวัเองในกระจกว่าเป็นอยา่งไร หน้าตามีความกงัวลฉายอยู่หรือไม่ 
เปลือกตาซีดหรือไม่ ตาเหลืองเป็นดีซ่านหรือไม่ ผมหงอกก่อนวยัหรือไม่ 
รูปร่างลงพุงหรือไม่ เป็นตน้ 
ง. ถ้าเคยแพอ้าหารและยาชนิดไหนควรจ าไวใ้ห้ดี ห้ามรับประทานยาอีก 
รวมทั้งยาฉีด ยาหยอด ยาป้าย เพราะอาจตายไดถ้า้แพอี้กคร้ัง 
จ. ควรมีการตรวจสุขภาพกบัแพทยทุ์กๆ 6 เดือน หรือ 1 ปี และตรวจทนัที
ท่ีมีอาการผิดปกติ หรือสงสัยวา่จะเร่ิมป่วย เช่น ปัสสาวะกลางคืนบ่อยกวา่
กลางวนั หรืออุจจาระร่วงหรือผกูมาก ฯลฯ  
 2. ควรรู้จักการแก้ไขตนเอง   
รักษารูปร่างให้สมบรูณ์และไดส้ัดส่วน ถา้จิตใจไม่ปกติควรแกไ้ขเสีย ชาย
ท่ีชอบพาเพื่อนหญิงไปท่ีเปล่ียว ควรจะเลิกเสียก่อนท่ีจะถูกจ้ีท าร้าย เพื่อชิง
ทรัพย ์รถยนต ์หรือเพื่อนสาว ส่วนสตรีท่ีชอบไปโรงแรมกบัชาย ระวงัถูก
หลอกและพาไปฆ่าเป็นศพตามข่าวท่ีพบเสมอในหนา้หนงัพิมพ ์คนท่ีชอบ
เท่ียวกลางคืน ควรจะลดและงดเสียบา้งเพื่อถนอมร่างกายให้ไดพ้กัผ่อน
เพียงพอ คนท่ีสูบบุหร่ีจดัควรจะลดจ านวนลงและเลิกสูบเสีย ถา้หากเลิก
ไม่ไดจ้ริงๆ ควรสูบหลงัอาหารเท่านั้นไม่ควรสูบบุหร่ีตอนกระเพาะอาหาร
ว่าง ผูท่ี้มีท่ีอยู่อาศยัไม่ถูกสุขลกัษณะควรแกไ้ขเสีย เช่น บา้นมีน ้ าขงัอยู่ท่ี
เพาะพนัธ์ุยงุ  ควรจะถมและท าทางระบายน ้า  ยงุเป็นตวัท าลายชีวิตเด็กดว้ย
โรคไข้เลือดออกสมองอักเสบ     ยุงก้นปล่องน าเช้ือไข้มาลาเรีย ควร
ช่วยกนัก าจดัเพื่อรักษาชีวติไว ้ 
 ผูท่ี้มีบุตรมากและสุขภาพไม่ค่อยสมบรูณ์ ควรแก้ไขโดยการ
วางแผนครอบครัว และคุมก าเนิดโดยวธีิท่ีเหมาะสม  
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 3. ควรปฏิบัติตามค าแนะน าของ แพทย์อย่างเคร่งครัด ถ้ามีโรคที่
จะบั่นทอนอายุขัย 
 จากสถิติสาเหตุการตายของประชากรในประเทศไทยโรคหวัใจมา
เป็นอนัดบัหก โรคน้ีเป็นกบัคนป่วยทุกระดบัอาย ุแบ่งเป็นพวกๆ ดงัน้ี 
 (1) โรคหวัใจในเด็กเล็กๆ โดยมากเป็นโรคหวัใจร่ัว และพิการมา
แต่ก าเนิด อาจมีทั้งท าใหห้นา้เขียวหรือไม่เขียวก็ได ้แลว้แต่ความพิการมาก
น้อยเพียงใด โรคท าให้เด็กเสียชีวิตตั้งแต่เล็กๆ  รายท่ีอยู่รอดจะเติบโตช้า
และไม่แข็งแรง ปัจจุบนัโรคหวัใจร่ัวมาแต่ก าเนิดหลายอยา่งสามารถตรวจ
และรักษาโดยวธีิศลัยกรรมได ้
 (2) โรคหัวใจจากโรคปวดขอ้รูมาติก มกัท าให้เป็นล้ินหัวใจตีบ
แข็งและร่ัว หรือกลา้มเน้ือหวัใจเสีย หวัใจโต มกัเป็นกบัเด็กวยัรุ่น เร่ิมจาก
เด็กเป็นโรคเจ็บคอ ต่อมทอนซิลอกัเสบบ่อยๆ ต่อมามีอาการปวดตาม
ขอ้มือ เข่า ศอก เล่ือนท่ีได ้ถา้ไม่รักษาหรือเป็นบ่อยๆ จะมีความพิการกบั
หวัใจและประสาท ท าใหมื้อสั่นและหวัใจอกัเสบได ้
 (3) โรคหัวใจท่ีเป็นกบัคนวยักลางคน และวยัสูงอายุ มกัเกิดจาก
เส้นโลหิตในหัวใจตีบหรืออุดตนั ท าให้กลา้มเน้ือหัวใจเสียไปเพราะขาด
โลหิตไปหล่อเล้ียง มีอาการเจ็บอกปวดร้าวไปตามแขนซ้าย เจ็บทอ้งบาง
รายเจ็บมากจนเป็นลม บางรายอุดเส้นโลหิตใหญ่อาจตายไดท้นัที สาเหตุ
ของการเป็นโรคน้ีก็เช่นเดียวกบัสาเหตุของการเกิดเส้นโลหิตตีบแข็งท่ีจะ
ได้บรรยายต่อไป และมกัจะเกิดกับผูท่ี้มีจุดอ่อนกับหัวใจ เช่น มีความ
เคร่งเครียดทางอารมณ์ กงัวลใจ กลุม้ใจ หรือพวกท่ีหวัใจท างานหนกั เช่น 
ผูท่ี้เอาแต่งาน ไม่มีเวลาพกัผ่อนหย่อนใจเลย นอกจากมีความทุกข์ทางใจ
และการสูบบุหร่ีมาก ท าใหเ้ส้นโลหิตหดตวัเกิดการอุดตนัง่ายข้ึน 
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 (4) ผูสู้งอายมุกัเป็นโรคหวัใจวายจากหวัใจโต เพราะเส้นโลหิตตีบ
แข็ง, ความดนัโลหิตสูง, กามโรคซิฟิลิสของล้ินหวัใจ และเส้นโลหิตใหญ่ 
หรือโรคปอดเร้ือรัง ฯลฯ ท าใหห้อบเหน่ือยกลางคืนและเทา้บวม 
 (5) โรคหัวใจบวมจากโรคเหน็บชามกัพบในคนยากจน ท่ีเป็น
โรคขาดอาหาร ขาดวิตามินบีหน่ึง เป็นได้ทั้งเด็กและผูใ้หญ่ มีอาการเทา้
บวม เหน่ือย หอบ เสียงแหบ ขาไม่มีแรง  
 โรคหัวใจเป็นโรคท่ีป้องกนัได้ ถ้าปฏิบติัตนถูกอนามยั และเป็น
โรคท่ีรักษาไดถ้า้เร่ิมรักษาแต่แรก ไม่ปล่อยใหเ้ป็นมาก   
 
สรุป  คนในวยัท างานมีอายสุั้น เน่ืองจากความประมาทและไม่รู้จกัใชชี้วติ  
 คุณค่าของชีวิต ความหมายของชีวิต  การด ารงชีวิตให้อยู่ดีมีสุข 
และศิลปะของการยืดอายุวยัท างานให้ยาวออกไป ให้วยัชรามาช้ากวา่เดิม
นั้น มีคนจ านวนนอ้ยท่ีจะทราบและเขา้ใจอยา่งถ่องแท ้
 คนส่วนมากเกิดมาก็รู้จกัแต่จะกินอาหาร ท างานหาเงิน หาอ านาจ 
สืบพนัธ์ุ แล้วก็ป่วยเจ็บตายไปก่อนจะถึงวยัชรา บางคนก็ตั้งหน้าจะกิน
อย่างเดียว อาหารป่า อาหารอร่อยอยู่ไกลเพียงใดจะตอ้งไปเสาะหามากิน
ให้ได้ สัตวป่์าท่ีน ามาปรุงอาหารอาจมีเช้ือโรค อาหารท่ีว่าอร่อยนักหนา
อาจอร่อยดว้ยผงชูรสซ่ึงเป็นพิษและไม่เหมาะกบัสตรีมีครรภ์ บางคนก็ตั้ง
หน้าหาเงินอย่างเดียวโดยไม่รู้จกัค าว่าพอ ผลปรากฏว่าตายก่อนไม่มีเวลา
ใชเ้งินท่ีกอบโกยได ้ทิ้งมรดกมากมายให้ลูกหลานและภรรยาแยง่กนัต่อไป 
บางคนก็แสวงหาอ านาจโดยไม่ถูกทาง เช่น ผูท่ี้เป็นภยักบัสังคมอายุมกัจะ
สั้นหรือตอ้งใชชี้วิตอยา่งล าบากในเรือนจ า บางคนก็อยากมีช่ือเสียงอยา่งท่ี
เรียกวา่อยากดงันั้น ถา้ท าถูกวิธีมีศิลปะก็ดี ถา้ดงัในทางไม่ดีก็มีหวงัอายุไม่
ยนื 
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 คนป่วยบางรายเป็นโรคท่ีไม่น่าจะมีอนัตรายถึงแก่ชีวิต เช่น โรค
เก่ียวกบัภูมิแพต่้างๆ โรคหืด โรคแพอ้ากาศคดัจมูกจาม โรคผิวหนงั ผื่นคนั
ลมพิษ เป็นตน้ ก็ยงัปรากฏวา่มีคนถึงแก่กรรมดว้ยโรคดงักล่าวเพราะใชย้า
ม าก เ กิ นขนาด  ห รือแพ้ย า  ซ่ึ ง มีส า เห ตุม าจ า กความไม่ รู้  ห รื อ
รู้เท่าไม่ถึงการณ์ 
 เวลาฟ้าก าลงัคะนอง มีฟ้าแลบฟ้าร้อง คนฉลาดควรรู้จกัระวงัฟ้าผา่ 
ฟ้าจะผ่าส่ิงท่ีอยู่กลางแจ้ง เช่น ชาวนา ควาย ตน้ไมสู้งโดดเด่นกระท่อม
กลางทุ่ง เป็นตน้ ส่วนตน้ไมเ้ต้ียๆ อาคารบา้นเรือน และเสาไฟฟ้าสูงๆ ท่ีมี
สายล่อฟ้าลงดินไว ้ฟ้าจะไม่ผ่า คนท่ีอยากมีอายุยืนเวลาฝนตกฟ้าคะนอง
ควรหลบเขา้อยู่ในอาคารใหญ่ๆ ถา้ไม่มีท่ีจะหลบก็นัง่อยู่เฉยๆ ในรถยนต์
จะปลอดภยักวา่ยนืกลางแจง้ 
 ผูท่ี้มีอาชีพประมง ไม่ควรออกเรือเล็กเวลามีพายุดีเปรสชัน่ ผูท่ี้อยู่
บริเวณน ้าท่วมไดค้วรมีการเตรียมตวัหลบภยัน ้ าท่วม   ในฤดูน ้ าป่าไหลบ่า,  
ผูท่ี้อยูบ่า้นไมค้วรระวงัไฟไหม ้การพกัโรงแรมสูงหลาย ๆ ชั้น  ก่อนจะเขา้
พกัควรมองหาประตูออกฉุกเฉินเตรียมไว ้เวลามีอุบติัเหตุไฟไหมจ้ะไดห้นี
เอาชีวติรอดได ้อุบติัเหตุจากไฟฟ้าแรงสูงควรระมดัระวงัผูท่ี้มือเปียกน ้ าไม่
ควรจบัสวิทช์ไฟฟ้า สายไฟฟ้าเก่า และปลัก๊ไฟฟ้าท่ีช ารุดควรเปล่ียนใหม่
ใหเ้รียบร้อย  
 ผู้ท่ีอยากมีอายุยืนควรรู้วิชาเศรษฐศาสตร์ระดับชาวบ้านบ้าง
กล่าวคือรู้จกัเพิ่มพนูรายไดล้ดรายจ่ายฟุ่มเฟือยและไม่จ  าเป็นลง รู้จกัใชเ้งิน
ให้เป็นคือ ใช้เงินให้พอกบัรายได ้ไม่ควรจ่ายเกินฐานะ ไม่ควรก่อหน้ีสิน
โดยการกูย้ืนเพราะจะเสียดอกเบ้ียแพง ไม่ควรซ้ือสินคา้เงินผ่อนเพราะจะ
เสียเปรียบผูข้ายและตอ้งซ้ือแพงข้ึน พลเมืองดีควรเสียภาษีให้รัฐ เพื่อรัฐจะ
ไดน้ าเงินไปพฒันาประเทศชาติ ควรรู้จกัใช้เงินท่ีเหลือท าการบริจาคเพื่อ
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การกุศลบา้ง และควรรู้จกัการออมทรัพยไ์วใ้ช้ในวยัชราบา้ง จะไดไ้ม่อยู่
เป็นคนแก่ท่ีท าความเดือดร้อนแก่ลูกหลาน เพราะในวยัชรานั้น รายไดจ้ะ
ลดลง แต่รายจ่ายเพิ่มข้ึนจะตอ้งใชเ้งินไปในทางการรักษาโรค การส่งเสริม
สุขภาพและในการฌาปนกิจ ส าหรับผูท่ี้มีรายไดน้อ้ยแต่แน่นอนควรออม
ทรัพย์โดยการฝากเงินประเภทสินมัธยสัถ์กับธนาคาร ผูท่ี้มีรายได้ไม่
แน่นอนก็ควรฝากประเภทสะสมทรัพย ์ผูท่ี้มีรายไดม้ากพอสมควรควรฝาก
ประกนัชีวติไวด้ว้ยก็ดี เวลาครบก าหนดประกนัถา้มีชีวิตอยูจ่ะไดรั้บเงินมา
ใช้ในวยัชรา ถา้ถึงแก่กรรมก่อนลูกและภรรยาจะไดรั้บเงินตามกรมธรรม์
ประกนัชีวติ 
 โลหิตของคนเราก็มีอายุเหมือนกนั ฉะนั้น ชายท่ีมีสุขภาพดีควร
บริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือเพื่อนชีวิตมนุษย์บ้าง การบริจาคโลหิตให้
ศูนยบ์ริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย หรือตามโรงพยาบาลต่างๆ  นั้น 
นอกจากจะไดกุ้ศลแลว้ ยงัท าให้โลหิตดีข้ึน เพราะร่างกายจะสร้างโลหิต
ใหม่ข้ึนมาทดแทนโลหิตท่ีถ่ายออกไป การยื่นความจ านงบริจาคดวงตาแก่
ศูนยด์วงตาของสภากาชาดไทย โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ภายหลงัถึงแก่
กรรมแล้ว เป็นการกระท าท่ีควรสรรเสริญ เพราะเป็นการบริจาคคร้ัง
สุดทา้ยของชีวติแลว้ และจะเป้นมรณสติเตือนไม่ใหเ้ราประมาท 
 ผูท่ี้ประสบผลส าเร็จในชีวิตการท างานนั้น มกัมีศิลปะการท างาน
ดงัน้ีคือ มีใจรักงานท างานโดยความเพียรไม่เบ่ือหน่าย มีความเอาใจใส่ใน
การท างาน ท าอย่างสม ่าเสมอ และมีความรอบรู้จริงใจในวิชาชีพ มีการ
ตรวจหาผลงาน แกไ้ขขอ้บกพร่องและอุปสรรค และมีการวางแผนให้งาน
เจริญกา้วหน้าอยู่เสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งมกัจะท างานโดยมีสติรอบคอบ
ประมาณความสามารถ ทุนทรัพยข์องตนอยา่งถูกตอ้ง และรู้ความตอ้งการ
ของตลาดและสังคม เป็นผูมี้ความซ่ือสัตย ์ อดทน รู้จกัข่มจิตระงบัอารมณ์ 
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โกรธ กลัว เกลียด โกงได้ รู้จักพูดจูงใจคน เช่น รู้จักกล่าวค า ขอโทษ
ขอบคุณและขอรับ ( ครับ ค่ะ )  เสมอตามวาระอนัสมควร   รู้จกัเลือกคบ
เพื่อนดี รู้จกัช่วยคนท่ีควรช่วย   รู้จกัปกครองคนโดยความเท่ียงธรรมรู้จกั
ใชค้นให้ถูกกบังาน รู้จกักล่าวค าชมเชยให้ก าลงัใจ ให้รางวลัคนท่ีท างานดี
มีผลงานกา้วหนา้ และรู้จกัใชเ้หตุผลในการตดัสินใจ 
 ส่วนผู ้ท่ี เ ป็นแพทย์ นอกจากจะมีลักษณะดังกล่าวนั้ นแล้ว
จ าเป็นตอ้งมีคุณธรรมเพิ่มอีกอย่างคือ มีความเมตตากรุณาปรานี ท่ีจะช่วย
รักษาคนป่วยใหห้ายจากโรค ช่วยส่งเสริมให้เพื่อนมนุษยมี์สุขภาพดี มีชีวิต
เป็นสุขตามสมควรแก่อตัภาพ 
 ผูท่ี้ไม่ประสบผลส าเร็จในชีวิตนั้น กล่าววา่นอกจากจะขาดศิลปะ
ในการท างานดงับรรยายมาแลว้ มกัเป็นเพราะขาดความรู้จริง วา่งงาน หรือ
ไดง้านท่ีไม่มีโอกาสแสดงความรู้ความสามารถอยา่งค าพงัเพยท่ีวา่ “ความรู้
ท่วมหวั เอาตวัไม่รอด” บางคนเป็นเพราะชอบพูดไม่เป็นไร และท างานไม่
มีระเบียบ บางคนก็เป็นเพราะมีนิสัยเกรงใจคนมากไปจึงไม่กลา้ท าอะไร 
ปล่อยให้โอกาสนาทีทองผ่านไป บางคนไม่รู้จกัใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ 
บางคนก็เป็นเพราะสุขภาพไม่ค่อยดี บางคนชอบพูดวา่ท าดีไม่เห็นไดดี้ ผูท่ี้
กล่าวหรือมีความเห็นเช่นนั้นไม่ถูกตอ้งนกั การท าดีตอ้งไดดี้เสมอ เพียงแต่
วา่ไม่ไดเ้งินหรือผลตอบแทนตามใจปรารถนาของผูน้ั้นเท่านั้น การท าชัว่
อาจจะไดเ้งินง่ายหรือไดเ้ป็นจ านวนมาก แต่ในขณะเดียวกนัอาจจะท าให้มี
อายสุั้นก็ได ้
 ส่วนผูท่ี้ประสบความล้มเหลวในชีวิต กล่าวกนัว่าเป็นเพราะไม่
รู้จักประมาณการโดยรอบคอบ มักขยายงาน และท างานเกินก าลัง
ความสามารถและก าลงัทรัพย ์อยากมีก าไรมากเพราะมีความโลภเป็นเหตุ
บริหารงานไม่ดีมีทางร่ัวไหลมาก มกัจะลม้ละลายเพราะการกูย้ืมทรัพยม์า
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ลงทุน ท าให้เสียดอกเบ้ียมาก ก าไรไม่พอใช้หน้ี เจา้หน้ีเร่งรัดหน้ีสินเร็ว
และถูกฟ้องยดึทรัพย ์ 
 เช่ือกนัวา่ผูท่ี้รักษาศีลภาวนาธรรมเสมอมกัมีอายยุืน และผูท่ี้ท  าบุญ
กุศลโดยการบริจาคทานอยูเ่สมอนั้นมกัโชคดี มีทรัพยสิ์นท างานอะไรมกัมี
ผูใ้หค้วามช่วยเหลือใหง้านส าเร็จไปดว้ยดี 
 ศิลปะการยืดอายุในวยัท างานให้ยาวนานออกไป โดยให้แก่ช้าลง
นั้นอาจท าได้โดยการรักษาร่างกายให้ได้สัดส่วน รับประทานอาหารท่ีมี
คุณค่ารวมทั้งวิตามินและแร่ธาตุต่างๆ ท่ีจ  าเป็นส าหรับชีวิต เพื่อให้ร่างกาย
มีน ้าหล่อเล้ียงชีวติ ฮอร์โมนต่างๆ สมบรูณ์ และไม่มีเส้นโลหิตตีบแข็ง รู้จกั
ใช้ชีวิตให้สบาย คือ หลบัให้สนิท ท างานตามเวลา รู้จกัการพกัผ่อน ออก
ก าลงับริหารร่างกายเป็นประจ าตามสมควรแก่อายุ การรู้จกัรักษาสุขภาพ
อนามยัและสุขภาพจิตให้สมบรูณ์ การมีชีวิตสมรสราบร่ืน การรู้จกัหาเงิน
และใช้เ งินให้ เ ป็นประโยชน์ การมีชีวิตอยู่ในบ้าน และสังคมท่ีมี
ส่ิงแวดลอ้มดี มีอากาศบริสุทธ์ิ มีความอบอุ่นและปลอดภยั ส่ิงเหล่าน้ีถา้มี
ครบ จะช่วยใหท้่านแก่ชา้ลงและมีอายยุนืนาน 
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วยัชรา 
 

 วยัชราเป็นวยัสุดท้ายของมนุษย์ โดยมากเราเอาอายุ 60 ปีเป็น
เกณฑ์การปลดเกษียณในการท างานราชการ แต่ความจริงแล้วร่างกาย
คนเราจะมีการเปล่ียนแปลงตั้งแต่อายุ 40 ปีข้ึนไป เช่น มีไขมนัในโลหิต
เพิ่มข้ึน ประจ าเดือนของสตรีจะเร่ิมลดลง และเปล่ียนแปลงไปจนกระทัง่
หมดประจ าเดือน การหมดประจ าเดือนท าให้สตรีหลายรายมีสุขภาพจิต
เส่ือม หรือมีอาการทางประสาท คนท่ีอยูใ่นวยัชราควรจะมีความภูมิใจท่ีได้
ใช้ชีวิตมานาน และควรจะด ารงชีวิตต่อไปด้วยความสะอาด สว่าง สงบ 
และสมถะ  
 โรคท่ีคร่าชีวิตคนชราไปเป็นอนัดบัหน่ึงคือ โรคเส้นโลหิตตีบแข็ง 
ใครจะเป็นโรคเส้นโลหิตตีบแข็งชา้หรือเร็วนั้น อยูท่ี่ตวับุคคล ส่ิงแวดลอ้ม
ฐานะทางเศรษฐกิจ อาหารท่ีรับประทาน และการใชชี้วติประจ าวนัโรคเส้น
โลหิตตีบแขง็เป็นมากส าหรับประชากรของชาติท่ีพฒันาแลว้ เช่น อเมริกนั 
ยุโรป ส่วนชาวแอฟริกนั เช่น ชาวคีเนีย แทนซาเนีย ฯลฯ จะไม่เป็นเลย 
ชายเป็นโรคน้ีมากกว่าหญิง ด้วยเหตุน้ีจึงเห็นว่าหญิงชราฝร่ังมีชีวิตอยู่
มากกว่าชายชรา การต่อสู้ ด้ินรนอยากดัง และความเคร่งเครียดต่อ
ชีวิตประจ าวนัมากเกินไป ก็เป็นสาเหตุใหญ่อีกอนัหน่ึง เพราะฉะนั้นพระ
จึงสอนให้เราตดักิเลส ความโลภ  ความหลง  ความโกรธ  เพื่อให้มีอายุยืน  
และด าเนินชีวิตบั้นปลาย โดยมีใจสะอาด มีปัญญาสว่าง มีความสมถะใน
ชีวติและมีจิตสงบ 
 โรคเส้นโลหิตตีบแข็งเป็นกับคนรวยมากกว่าคนจน คนท่ี
รับประทานอาหารไขมนัจากสัตว์มาก จะเป็นมากกว่าคนรับประทาน
อาหารเจ เช่น ผกัและถัว่เหลือง คนท่ีชอบรับประทานน ้ าตาลมากกวา่คนท่ี
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ไม่รับประทานน ้าตาล นอกจากรับประทานอาหารแป้งและขา้วเท่านั้น โรค
เส้นโลหิตตีบแข็งยงัพบวา่เป็นกบัคนหมู่เลือดเอมากท่ีสุด ส่วนหมู่เลือดเอ
บี และหมู่เลือดบีลดลงมาตามล าดบัเพราะเกิดภาวะโลหิตแข็งตวัเป็นกอ้น
ง่าย ส่วนหมู่เลือดโอ เป็นนอ้ยท่ีสุด ทั้งๆ ท่ีคนส่วนใหญ่มีหมู่เลือดโอ คนท่ี
รับประทานน ้าอ่อนเป็นมากกวา่ท่ีรับประทานน ้ากระดา้ง เพราะน ้ ากระดา้ง
มีแร่ธาตุมาก น ้ าประปาในนครหลวงกรุงเทพธนบุรีเ ป็นน ้ าอยู่ใน
ระดบักลาง คือ ไม่อ่อนและไม่กระดา้ง ภาวะโลหิตแข็งตวัพบมากในคนท่ี
มีความเขม้ขน้ของโลหิตมากในภาวะขาดน ้า คนท่ีมีความดนัโลหิตสูง และ
เป็นโรคเบาหวานจะเป็นโรคน้ีง่ายกว่าคนธรรมดา โรคเส้นโลหิตตีบแข็ง
มกัท าใหเ้ป็นโรคเส้นโลหิตในหวัใจตีบอุดตนั, ท าให้หวัใจวายได ้และเป็น
เหตุให้เส้นโลหิตแตกหรืออุดตนัในสมองท าให้เป็นอมัพาต นอกจากน้ียงั
เป็นสาเหตุของโรคความดนัโลหิตสูง โรคไตพิการ โรคเบาหวาน โรคชรา 
ฯลฯ คนท่ีสูบบุหร่ี มากวนัละหลายซองมีโอกาสเป็นโรคน้ีง่าย และเป็น
มากกวา่คนท่ีไม่สูบบุหร่ีถึง 5-6 เท่า  
 สารท่ีท าให้เส้นโลหิตตีบแข็งไม่ใช่เกิดจากไขมนั  โคเลสเตอรอล
โดยตรง  แต่เกิดจากไลโปโปรตีนสูง  แปลกแต่จริงชาวเอสกิโมรับทาน
อาหารมีไขมนัมากกวา่ชาวอเมริกนั แต่ผูป่้วยเป็นโรคเส้นโลหิตตีบอุดตนั
ในหัวใจน้อยกว่า ทางการแพทย์การตรวจหาไขมันในโลหิตโดยมาก
ตรวจหาแต่โคเลสเตอรอล และไตรกลีเซอไรด์เท่านั้น ส่วนไลโปโปรตีน
เป็นสารท่ีร่างกายท าข้ึนจากตบั โคเลสเตอรอลในคนปกติมี 170 - 220 
มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์  อาหารท่ีไขมนัสูง  ไดแ้ก่พวกเคร่ืองในสัตวบ์ก เช่น 
ล าไส้ ตบั ไต สมองหมู สมองววั นม เนย น ้ ามนัหมู นอกจากนี้มีมากใน
น า้มันพชื เช่น น า้มันมะพร้าว น า้มันปาล์ม ไขมนัทางการแพทยแ์บ่งเป็น 3 
อย่าง คือ กรดไขมนัอ่ิมตวั กรดไขมนัไม่อ่ิมตวัหลายอนุภาคและอนุภาค
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เดียว อาหารที่มีไขมันอิ่มตัวมากท าให้เป็นโรคง่าย เช่น โรคเส้นโลหิตตีบ
แข็ง เป็นต้น ปลาและเน้ือไก่เป็ดบริเวณอก มันเทศ มันฝร่ัง ผลไม้สุก
อาหารและอาหารเจท่ีปรุงด้วยน ้ ามันดอกทานตะวนั หรือดอกค าฝอย
เหมาะส าหรับคนป่วยท่ีเ ป็นโรคเส้นโลหิตตีบแข็ง คนชราไม่ควร
รับประทานอาหารมากนัก โดยเฉพาะม้ือเย็นควรรับประทานน้อยๆ 
วิตามินรวมและแร่ธาตุควรรับประทานเป็นประจ าวนั โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
วติามินอี บีหก และไบโอตินไม่ควรขาด 
 การขาดการออกก าลงักาย เช่น การนัง่ท างานนานๆ อยา่งเดียว คน
แก่นอนเฉยๆ ไร้ประโยชน์และยงัจะตายเร็วจากการอุดตนัของเส้นโลหิต 
เพราะร่างกายมีการท าลายของเมด็โลหิตอยูเ่สมอ ท าใหมี้ไฟบรินเกิดข้ึน ถา้
มีมากจะอุดหลอดโลหิต ถ้าเราออกก าลังกายให้ร่างกายทุกส่วนมีการ
หมุนเวยีนของโลหิตดีข้ึน จ านวนเมด็โลหิตแดงท่ีมีออกซิเจนก็จะมีมากข้ึน 
ท าใหก้ารเกิดของไฟบรินหมดไปเร่ือยๆ  
 คนสูงอายุควรใชชี้วิตโดยมีการบริหารร่างกายวนัละ 10-25 นาที 
ทุกวนั แบ่งเป็นเชา้ 10 นาที เยน็ 15 นาที วิธีออกก าลงับริหารร่างกาย โดย
การดดัตนหลายๆ ท่า เหมาะส าหรับผูท่ี้ไม่มีบริเวณบา้น ผูท่ี้มีโอกาสเดิน
ควรจะเดินมากๆ แต่ไม่ควรวิ่ง กีฬาท่ีเหมาะสมส าหรับคนสูงอายุคือ การ
ถีบจกัรยาน การว่ายน ้ า และการเดินไกลพอท่ีจะมีเหง่ือออก และเร่ิมรู้สึก
เหน่ือยก็หยดุพกัได ้
 การร่วมเพศในคนสูงอายุ ถ้ามีความต้องการทางเพศอยู่ ก็ไม่มี
ขอ้เสียแต่ประการใด นอกจากผูท่ี้มีความรู้สึกทางเพศแต่อวยัวะเพศหยอ่น
สมรรถภาพแล้ว ก็ไม่มีความจ าเป็นประการใดท่ีจะขวนขวายหายามา
กระตุน้ คนแก่ท่ีไปหาหมอให้ช่วยฉีดยาให้เป็นคนหนุ่มนั้น นอกจากจะ
ไดผ้ลนอ้ยแลว้ยงัจะตายเร็วข้ึน เพราะฮอร์โมนชายจ านวนสูง ไม่เหมาะกบั
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ร่างกายคนแก่   แต่ฮอร์โมนหญิงเอสโตรเจนจ านวนเล็กน้อยกลับดีมี
ประโยชน์ป้องกนัเส้นโลหิตตีบแขง็เร็ว 
 คนสูงอายคุวรมีเวลานอนพกักลางวนับา้ง การนอนไม่ควรนอนท่า
เดียว เพราะการนอนท่าเดียวนานๆ มกัจะตายดว้ย โรคปอดบวม โรคปอด
บวมยงัจะเป็นโรคแทรกโรคอ่ืน ๆ เช่น  โรคไขห้วดัใหญ่  ฯลฯ  คนสูงอายุ
ป่วยมีไข ้และไอไม่ควรวางใจ ตอ้งรีบหาแพทยเ์พราะคนชราตายง่าย แต่
อาการของโรคมีนอ้ยไม่ค่อยมีอาการแสดงเหมือนคนหนุ่มสาว 
 โรคหัวใจวายจากหัวใจโต เช่น จากความดนัโลหิตสูงนั้น ผูป่้วย
มกัจะเร่ิมมีอาการแน่นอึดอดัเวลากลางคืน นอนไม่ไดต้อ้งลุกนัง่ บางราย
เป็นมากๆ จะนัง่หอบเหน่ือย บางรายมีฟองน ้ าออกมาทางปาก และบางราย
เทา้จะบวม ตอ้งรีบรักษา 
 ผิวหนงัของคนชราตอ้งระวงัอย่าให้มีบาดแผลเพราะอาจติดเช้ือ
โรคเน่าและเป็นสาเหตุของการตายได ้คนสูงอายุและคนป่วยโรคเบาหวาน
ตอ้งรักษาความสะอาดของเทา้ให้ดี เช่นเดียวกบัรักษาความสะอาดของ
หน้า ตอ้งใส่รองเทา้เสมอ ไม่ให้มีแผล เพราะถา้มีแผลจะหายยากกว่าคน
หนุ่ม  
 คนสูงอายุควรพบทนัตแพทย ์ปรึกษาเร่ืองการถอนฟันผุออกและ
ใส่ฟันใหม่เพื่อประโยชน์ในการเค้ียวอาหารและการพูด รวมทั้งรักษา 
บุคลิกภาพของหนา้ไวใ้หดี้เหมือนเดิม 
 คนสูงอายุสายตาจะมีการเปล่ียนแปลง คนฉลาดควรรู้จกัถนอม
รักษาสายตาตั้งแต่อายุยงัน้อยๆ การถนอมสายตามีวิธีง่ายๆ คือ ไม่ขยี้ตา
เวลาเคืองหรือคนัตา ตอ้งใช้น ้ าสะอาดหรือยาลา้งตาล้างไม่ใช้สายตามาก
เกินไป การอ่านหนงัสือควรอ่านในท่ีมีแสงสวา่งพอควรหยุดอ่านเม่ือรู้สึก
ปวดหรือเม่ือยตา เวลาออกไปตากแดดตากลมควรใส่แว่นด า เวลาเจ็บตา
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เป็นโรคตาแดงตอ้งรีบรักษา วิตามินเอไม่ควรขาด ผูท่ี้เป็นโรคเบาหวาน 
โรคไต โรคความดนัโลหิตสูง ควรรีบรักษาก่อนท่ีตาจะเปล่ียนแปลงไป
เป็นตาบอด จากตอ้หิน ตอ้กระจก ฯลฯ  
  คนชราหูจะตึงจะหนวกได ้คนฉลาดท่ีอยากมีอายุยืนโดยมีหูดี ได้
ยนิเสียงชดัเหมือนเดิมควรรู้จกัถนอมหูไวต้ั้งแต่ยงัอายนุอ้ยๆ  
 การถนอมหูมีวธีิดังนี ้
 1. ไม่แคะหู การแคะหูบางคร้ังผูแ้คะท าให้เยื่อหูทะลุได้ หูจะ
หนวก 
 2. เวลาเป็นหวดั และมีอาการปวดหูตอ้งรีบปรึกษาแพทย์รักษา
ก่อนท่ีจะเป็นหูน ้าหนวก 
 3. ไม่ใช้ยาท่ีจะท าให้ประสาทหูเสีย เช่น ยาควินิน ยาสะเตรปโต
ไมซิน ยากานาไมซิน ฯลฯ โดยไม่จ  าเป็น ถา้จะใชไ้ม่ควร 
    ใชน้าน โดยเฉพาะผูท่ี้ไตไม่ดี ไม่ควรใช ้
 4. ไม่ท างานในท่ีมีเสียงอึกทึกดงัมาก ผูท่ี้มีอาชีพเคาะตวัถงัรถยนต ์
คุมเคร่ืองจกัรทอผา้ ฯลฯ ควรอุดหูดว้ยยางก่อนท างาน 
 คนชราไม่ควรด่ืมน ้ ามาก ควรด่ืมเฉพาะเวลารู้สึกกระหายน ้ า
เท่านั้ น ไม่ควรด่ืมน ้ าก่อนนอน เพื่อจะได้หลับสนิทไม่ต้องลุกข้ึนไป
ปัสสาวะเวลากลางคืน หลงัอาหารก็ไม่ควรด่ืมน ้ ามากเช่นกนั ถา้ด่ืมน ้ ามาก
เป็นขนัๆ จะแน่นท้องและท้องอืดท้องเฟ้อ เพราะอาหารผ่านกระเพาะ
อาหารไปเร็วกว่าเดิม ควรด่ืมน ้ าเวลาท้องว่าง น ้ าด่ืมควรเป็นน ้ าต้มสุก
สะอาดน ้ าทะเลห้ามด่ืมอาจตายได้เพราะมีเกลือมาก น ้ าไม่สะอาดท าให้
ทอ้งร่วงและเป็นบิดผูท่ี้ด่ืมน ้ าประปาควรตม้เสียก่อนจะปลอดภยั น ้ าฝน
เป็นน ้ าอ่อน น ้ ากระด้างดีส าหรับคนสูงอายุเพราะมีแร่ธาตุมากกว่า น ้ า
บาดาลและน ้ าจากบ่อน ้ าลึกๆ ดีกว่าน ้ าจากล าธารแม่น ้ า น ้ ากลัน่เป็นน ้ าท่ี
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สะอาดท่ีสุดแต่มีราคาแพง ส่วนมากใช้ในการผสมยามากกว่าน ามา
รับประทาน 
 หนังสือพิมพ์เคยลงข่าวเก่ียวกบัแพทยจี์นคน้พบว่า การด่ืมน ้ า 5 
แกว้ ตอนต่ืนนอนเชา้เป็นยาอายุวฒันะและมีผูป้ฏิบติัตาม เป็นค าแนะน าท่ี
ผิด ทางท่ีถูกแลว้หลงัจากแปรงฟันควรด่ืมน ้ าสะอาดหน่ึงแกว้เท่านั้น การ
ด่ืมน ้ าทีเดียวมากๆ ไม่ดี เพราะนอกจากจะท าให้จุกทอ้งแลว้ยงัอาจมีโทษ
โดยเฉพาะอยา่งยิ่งผูท่ี้ไตไม่ดีไม่ค่อยปัสสาวะ จะท าให้มีอาการปวดศีรษะ 
อ่อนเพลีย ปวดกลา้มเน้ือ เป็นตะคริว อาเจียน ความดนัโลหิตเพิ่มข้ึน ถา้มี
น ้ าคัง่คา้งอยู่ในตวัมากอาจชักและตายได้ จากสมองบวม จริงอยู่น ้ าเป็น
ส่ิงจ าเป็นส าหรับชีวิต ส าหรับขบัถ่ายของเสียออกจากร่างกาย พบวา่ถา้อด
น ้าในอากาศร้อน เช่น ท่ีทะเลทรายจะตายภายหลงัขาดน ้ าด่ืม 36-72 ชัว่โมง 
แต่อดอาหารได้นานกว่าอดน ้ า เคยมีผูอ้ดอาหารจนตายปรากฏว่าทนได้
นานถึง 17 วนั  
 ความต้องการของคนเราไม่เหมือนกัน แล้วแต่วยั สภาพของ
ร่างกาย งานท่ีท าและสภาพอากาศร้อนหรือหนาว คนท่ีอยูใ่นท่ีอากาศร้อน
ก็ตอ้งการน ้ามากกวา่คนท่ีอยูใ่นอากาศเยน็ คนวยัท างานตอ้งการน ้ามากกวา่
คนสูงอายุ เด็กวยัทารกตอ้งการน ้ ามากท่ีสุด โดยมากจะไดจ้ากน ้ านมซ่ึงก็
พอเพียงส าหรับทารก แพทยเ์คยค านวณความตอ้งการน ้ าของเด็กไวด้งัน้ี 
ทารกตอ้งการน ้ าวนัละ 156 ลบ.ซม. หรือ 5 ออนซ์ต่อน ้ าหนกัตวัของทารก 
1 กิโลกรัม ส าหรับเด็ก 1 ขวบ ตอ้งการ      120-135 ลบ.ซม. ต่อ กิโลกรัม 
ต่อวนั เด็ก 4 ขวบตอ้งการ 100-110 ลบ.ซม. ต่อกิโลกรัม ต่อวนั และเด็ก
อายุ 14 ปี ตอ้งการเพียง 50-60 ลบ.ซม. ต่อ กิโลกรัม ต่อวนั ส่วนผูใ้หญ่
ตอ้งการน ้าวนัละ 2,500-3,000 ลบ.ซม. หรือประมาณวนัละ 10-12 แกว้  
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 เม่ือร่างกายตอ้งการน ้าเราสามารถรู้ไดโ้ดยรู้สึกกระหายน ้า ร่างกาย
จะแสดงอาการขาดน ้ าเม่ือขาดน ้ าไป 10 เปอร์เซ็นต์ ของน ้ าหนักตัว 
กล่าวคือตวัจะแห้ง ปากแห้ง ล้ินแห้งผิวยน่ดึงไดไ้ม่เต่งตาจะลึกลง และลูก
ตาจะอ่อนนุ่ม พบได้ในคนท่ีอาเจียนท้องเสียมาก  ถ้าขาดน ้ าเกิน  20  
เปอร์เซ็นต ์  เช่น  ในรายท่ีทอ้งเสียอยา่งแรง หรือเป็นอหิวาตกโรคจะถึงแก่
กรรม 
 ผูท่ี้กระหายน ้ ามากและด่ืมน ้ ามากกว่าคนปกติ ควรสังหรณ์ใจว่า
อาจจะเป็นโรคต่อไปน้ีคือ โรคเบาจืด เบาหวาน โรคไตเร้ือรัง โรคของต่อม
ท่ีหมวกไต และโรคประสาทฮิสทีเรีย 
 ส่วนผูท่ี้ไม่ควรด่ืมน ้ามากคือ ผูท่ี้มีอาการบวมอยูก่่อนแลว้ เช่น ผูท่ี้
เป็นโรคไตระยะบวมมาก โรคหวัใจบวม หวัใจวาย โรคความดนัโลหิตสูง 
โรคครรภเ์ป็นพิษ และโรคตบัแขง็ทอ้งโตมีน ้ามากและคนชรา 
 ผูป่้วยท่ีมีไขสู้งควรจะด่ืมน ้ ามากกวา่ปกติ ผูท่ี้มีเหง่ือออกมากหรือ
คนท่ีไปตากแดดนานจนเป็นลมแดด นอกจากจะด่ืมน ้ ามากกวา่ปกติ ผูป่้วย
ท่ีมีเหง่ือออกมากหรือคนท่ีไปตากแดดนานจนเป็นลมแดด นอกจากจะด่ืม
น ้ามากแลว้ควรจะรับประทานเกลือเมด็สัก 2 เมด็ก็จะหายเป็นลม 
 โรคมะเร็ง  เ ป็นโรคท่ีคร่าชีวิตคนสูงอายุ อีกอย่างหน่ึง  แต่
โรคมะเร็งในคนชราไม่ค่อยรุนแรงรวดเร็วเหมือนคนอายุน้อย พี่พบบ่อย
ในคนอายุมากคือ มะเร็งของหลอดอาหาร จะมีอาการกลืนอาหารล าบาก
เจ็บเวลากลางคืน รู้สึกติดอยู่หลงักระดูกอกตรงกลาง บางคนจะมีอาการ
ขยอ้นอาหาร บางคนจะอาเจียนแต่ไม่แรง ต่อไปจะผอมซีดลงเร็ว อาหารท่ี
รับประทานไดม้กัเป็นอาหารเหลวเท่านั้น 
 โรคมะเร็งของล าไส้ใหญ่มีสองแห่งคือ ท่ีล าไส้ใหญ่โคลอนมกัมี
อาหารทอ้งผกูสลบักบัทอ้งเดิน ผูป่้วยปวดทอ้ง บางรายถ่ายอุจจาระเป็นมูก
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ปนโลหิต ผอมลง ซีดลง เบ่ืออาหาร ส่วนผูท่ี้เป็นมะเร็งล าไส้ใหญ่ส่วน
เรคตัม่ใกล้ทวาร มกัจะมีอาการแน่นทอ้ง ทอ้งอืดโต ทอ้งผูกถ่ายไม่ออก
บางรายอุจจาระเป็นโลหิต เบ่ืออาหารผอมซีดเร็ว  
 มะเร็งต่อมลูกหมากและกระเพาะปัสสาวะ เป็นเฉพาะชายชรามี
อาการดงัน้ีคือ ปัสสาวะล าบาก ไม่ค่อยออก หรือออกกะปริดกะปรอยบาง
รายถ่ายปัสสาวะเป็นโลหิตสดๆ  เพราะเบ่งแรงเวลาปัสสาวะมะเร็งต่อม
ลูกหมากแพร่กระจายเร็วไปท่ีกระดูกสันหลงั ปอดและตบัได ้
 ส่วนมะเร็งของอวยัวะอ่ืนๆ เช่น มะเร็งของล้ิน กล่องเสียง ปาก 
ปอด รังไข่ ตา บริเวณหลงัจมูก กระดูก และสมองนั้นเป็นไดท้ั้งวยัท างาน 
และวยัชรา แต่พบนอ้ยกวา่มะเร็งท่ีไดบ้รรยายมาแลว้ คนชราต่างกบัเด็กท่ี
มกัจะเป็นมะเร็งของเมด็โลหิตขาวมากกวา่  
 โรคเส้นโลหิตในสมองแตกหรืออุดตัน เป็นโรคของคนสูงอายุ
เน่ืองจากความดนัโลหิตสูง และเส้นโลหิตตีบแขง็ (เส้นโลหิตในสมองของ
เด็กท่ีแตก ส่วนมากเกิดจากความพิการของเส้นโลหิตมาแต่ก าเนิด) คน
สูงอายคุวรระวงัป้องกนัโรคน้ีได ้โดยการรักษาความดนัโลหิตไวไ้ม่ให้สูง
และป้องกนัไม่ใหเ้ส้นโลหิตแขง็ การต่ืนเตน้มากๆ เช่น การดูและเชียร์กีฬา 
แข่งมา้ ฟุตบอล ชกมวย เป็นตน้ อาจท าให้คนแก่ท่ีต่ืนเตน้มีความดนัโลหิต
สูงข้ึนรวดเร็วและแตกตายได ้นอกจากน้ีคนสูงอายุท่ีมีโทสะจริตรุนแรง 
ท าให้เส้นโลหิตในสมองแตกตายได้เช่นกนั เส้นโลหิตในสมองแตกมกั
เกิดทนัที และมกัเป็นในเวลากลางวนัผูป่้วยหมดสติทนัทีเป็นลมล้มฟาด 
อาจตายทนัทีหรืออมัพาตถึงแก่กรรมภายหลงัไดค้นสูงอายุท่ีเล่นกีฬาจน
เหน่ือยเกินไปก็ตายได ้เช่น ท่ีพบว่าเส้นโลหิตแตกตายขณะก าลงัตีกอล์ฟ
อยูใ่นสนามเป็นตน้ ส่วนเส้นโลหิตตีบอุดตนัในสมองมกัเป็นเวลากลางคืน 
เม่ือต่ืนข้ึนมาปรากฏว่าร่างกายเป็นอมัพาตไปคร่ึงซีก เดินเหินไม่ไดน้อน
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ติดเตียงจนเป็นแผลท่ีสะโพกและถึงแก่กรรมจากโรคแทรกเช่น ขาดอาหาร
และปอดบวม หากไดรั้บการรักษาเส้นโลหิตตีบอุดตนัภายใน 3 ชัว่โมงนบั
จากเร่ิมมีอาการ อาจท าให้หายเป็นปกติได้ ดงันั้นหากมีอาการหน้าเบ้ียว 
แขนขาอ่อนแรง หรือพดูไม่ชดั ควรรีบไปพบแพทยท์นัที 
 อุปัทวันตรายในวัยชรา ท่ีพบไดเ้สมอคือ การหกลม้ มีการหกัของ
กระดูกขา ระดบัคอกระดูกใกลส้ะโพก ท าใหเ้ดินไม่ไดป้วดสะโพกแต่หาย
ไดโ้ดยการให้นอนน่ิงพกัประมาณ 3 เดือน กระดูกก็ติดไดเ้องแต่ปัจจุบนั
ศลัยแพทยก์ระดูกจะช่วยให้เดินไดเ้ร็วข้ึน โดยการผ่าตดัใส่เข็มเหล็กตรง
กลางระหว่างหัวกระดูกกับตวักระดูกช่วย ผูป่้วยท่ีหัวกระดูกสึกกร่อน
ช ารุดมากจนถึงใช้ไม่ได ้แพทยก์็มีหัวกระดูกโคนขาเทียมใส่แทนไดเ้ป็น
การพฒันาทางศลัยกรรมกระดูกอยา่งหน่ึง สาเหตุของกระดูกหกัเน่ืองจาก
คนชราหกลม้เพราะกล้ามเน้ือขาไม่มีแรงท่ีจะใช้ทรงตวัเช่นคนหนุ่มสาว 
ประกอบกบัพื้นล่ืน ฉะนั้นคนชราควรรู้จกัป้องกนัอุปัทวนัตรายน้ีบา้ง (ส่ิง
อุบาทว ์และอนัตราย)   กล่าวคือท่ีเคยนอนชั้นบนของบา้นควรยา้ยมานอน
ชั้นล่าง จะไดไ้ม่ตอ้งข้ึนลงบนัไดและจะป้องกนัการตกบนัไดได ้คนชราท่ี
มีทรัพยค์วรปลูกบา้นอยู่เองใหม่ โดยปลูกเป็นบา้นชั้นเดียว แทนท่ีจะอยู่
บา้นใหญ่อยูร่วมกนัมากๆ กบัลูกหลาน พื้นห้องน ้ าควรท าความสะอาดเช็ด
ให้แห้งอยู่เสมอจะไดไ้ม่ล่ืนหกลม้ ห้องน ้ าราคาแพงของผูมี้ทรัพยท่ี์ปูพื้น
ดว้ยกระเบ้ืองสีสวยหรือหินอ่อน ควรร้ือออกและปูด้วยแผ่นโมเสคแทน 
คนชราท่ีจะออกเดินถนนตอนเชา้เพื่อออกก าลงักาย   ควรมีคนหนุ่มไปดว้ย
เพื่อป้องกันการหกล้ม   และอุบติัเหตุรถชน เพราะคนชราท่ีเราเดินไป
ดว้ยกนัตอนเชา้นั้นสายตาอาจไม่ดีดว้ยกนัทั้งนั้น 
 คนสูงอายุแต่ไม่มากจนถึงกับชราภาพ     ควรใช้ชีวิตบั้นปลาย
บ าเพ็ญประโยชน์กับสังคมให้มากขึน้  ความจริงคนสูงอายุท  างานไดดี้กว่า
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คนหนุ่มเพราะมีความรอบรู้มากกว่า  สติรอบคอบกว่าเพียงแต่ท างานช้า
กวา่เท่านั้น    คนสูงอายุท่ีเป็นรัฐบุรุษคนส าคญัของโลกบางคนยงัแข็งแรง
และสามารถท างานไดดี้จนถึงอายุ 80 ปี ก็มีหลายท่าน ทั้งน้ีเป็นเพราะท่าน
เหล่าน้ีรู้จกัรักษาสุขภาพกายและสุขภาพจิตให้มีความแข็งแรง และเพิ่มพูน
ความเจริญของสมองไวไ้ดไ้ม่ให้เส่ือมไปตามอายุผูท่ี้มีความรู้ความฉลาด
รักษาศีลภาวนาธรรม ท าวปัิสสนาจนมีสมาธิและเกิดมีญาณข้ึนไดน้ั้น จะมี
ปัญญามากข้ึนกวา่เดิมหลายขั้น ตรงขา้มกบัผูท่ี้ปล่อยให้ชราทั้งร่างกายและ
สภาพจิต สมองจะเส่ือมหลงลืมได้การแก้ไขความหลงลืมนั้นคนสูงอายุ
อาจท าไดโ้ดยหัดเพิ่มความสังเกตและจดจ าดว้ยการบนัทึกช่วย นิสัยของ
คนสูงอายุมกัจะเปล่ียนไป เช่น คนมธัยสัถ์จะตระหน่ีถ่ีเหนียวมากข้ึนตาม
อาย ุ
 ฉะนั้น   คนสูงอายคุวรใชชี้วติวนัน้ีใหดี้ มีความสบายโดยไม่คิดถึง
วนัวาน และไม่กงัวลถึงวนัพรุ่งน้ี ชีวติคนชราก็จะมีความหมายยิง่ข้ึน 
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บทส่งท้าย 
 

สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้า ทรงตรัสไว้ว่า วธีิทีจ่ะท าให้คนมีอายุยนืน้ัน มี
อยู่ 5 ประการ คือ  
 1. รู้จกัท าตนเองใหส้บาย 
 2. รู้จกัประมาณในส่ิงท่ีท าให้เกิดความสบาย 
 3. เป็นผูมี้ศีลธรรม 

 4. รับประทานอาหารท่ียอ่ยง่าย 
 5. คบมิตรท่ีดี 

 คนฉลาดอยากมีอายุยืนโปรดใคร่ครวญดู และปฏิบติัตนตามท่ี
พระพุทธองคท์รงสอนไว ้ดีกวา่จะไปเสาะหายาอายุวฒันะต่างๆ มาช่วยต่อ
อาย ุ
 คนสูงอายุจะมีชีวิตอยู่อย่างเป็นสุขถ้ารู้จกัใช้ชีวิต     วยัน้ีมีการ
เปล่ียนแปลงไปมาก งานประจ า เช่น งานราชการท่ีเคยท ามาตลอดเวลาส่ี
สิบปีก็ไม่ไดท้  า    จึงมีเวลาวา่งมากข้ึนการมีเวลาวา่งส าหรับคนท่ีไม่รู้จกัใช้
เวลาท างานอดิเรกแลว้จะเป็นภยัต่อสุขภาพจิต จะรู้สึกวา้เหว ่ตอ้งการเพื่อน
คุยเพื่อฆ่าเวลา นอกจากจะเขา้สมาคมต่างๆ ส าหรับคนสูงอายุและบ าเพ็ญ
ตนใหเ้ป็นประโยชน์ต่อสังคมบา้งตามก าลงักายก าลงัทรัพย ์และสังขารจะ
อวยให ้ควรจะใชชี้วติบั้นปลายดงัน้ี 

 1. บริจาคทานด้วยความบริสุทธ์ิใจ เพื่อบรรเทาความโลภ การ
บริจาคทรัพยช่์วยเหลือผูป้ระสบภยัต่างๆ เช่น อุทกภยั วาตภยั และอคัคีภยั 
เป็นส่ิงท่ีควรกระท า ทานท่ีควรอยา่งยิ่งท่ีผูท่ี้ชราแลว้ควรท าคือ บริจาคให้
ลูกหลานและบริวาร ผูท่ี้มั่งมีทรัพย์สินมากควรแบ่งปันมรดกให้ลูกๆ 
หลานๆ ท่ีตนยงัมีชีวิตอยู ่ดีกวา่จะตายไปปล่อยให้ลูกหลานทะเลาะแยง่ชิง
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ทรัพยสิ์นพินยักรรมและฟ้องศาลเรียกร้องมรดก การแบ่งทรัพยสิ์นให้ลูก
ตอนมีชีวติอยูน่ั้นเป็นการดีเพราะลูกหลานจะไดน้ าไปเป็นทุนทรัพยใ์นการ
ท ามาหาเล้ียงชีพต่อไป        และผู ้ชรานั้ นก็ยงัจะมีโอกาสเห็นความ
เจริญก้าวหน้าของลูกหลานท่ีไดรั้บการแบ่งทรัพยใ์ห้ นอกจากจะรักและ
เคารพเราแลว้ ยงัจะมีความรักใคร่สามคัคีในวงศ์ญาติพี่น้องอีกดว้ย มีคน
สูงอายุหลายคนตายเพราะทรัพย์สิน เน่ืองจากลูกหลานหรือคนใช้ท่ี
ตอ้งการทรัพยม์รดกทนรอไม่ไหวไดก่้อให้เกิดอุบติัเหตุข้ึน      คนสูงอายุ
เม่ือแบ่งทรัพยใ์ห้ลูกหลานแลว้ ควรกนัเงินไวส้ าหรับตนเองส่วนหน่ึง เพื่อ
ใช้ในการครองชีพบั้นปลายของชีวิต และส าหรับใชง้านฌาปนกิจของตน
ดว้ยคนท่ีไม่แบ่งทรัพยสิ์นนั้น เวลาตายลูกหลานมกัจะเก่ียงกนัในการท า
ฌาปนกิจศพ 
 2. รักษาศีล   ช าระจิตใจให้เกิดความสงบไม่มีความหวัน่ไหวต่อ
กิเลส   ไม่ประพฤติปฏิบติัในทางอกุศล ไม่ชิงดีชิงเด่นใคร  มีใจสะอาด 
 3. ภาวนาธรรม       ปฏิบติัตามหลักธรรมท่ีพระพุทธองค์ทรง
บญัญติัไว ้ อบรมจิตใจให้ตั้งมัน่อยู่ในกุศลกรรมทุกประการ การภาวนา
ธรรมจะท าให้ชีวิตเป็นสุข และยงัเป็นการชกัน าไปสู่นิพพานไดถ้า้ปฏิบติั
เป็นผลส าเร็จ  
 4. คนสูงอายุควรมีพรหมวหิารส่ี กล่าวคือ 
ก. มีความเมตตา รักใคร่ ปรารถนาใหเ้พื่อนมนุษยเ์ป็นสุขทุกคน 
ข. มีความกรุณา เอน็ดูสงสาร คิดจะช่วยเพื่อนมนุษยใ์หพ้น้ทุกข ์
ค. มีมุทิตา พลอยยนิดีเม่ือผูอ่ื้นไดดี้ หรือมีความส าเร็จในผลงานต่างๆ  
ง. มีอุเบกขา วางเฉย ไม่ดีใจ ไม่เสียใจ วางใจเป็นกลาง เช่น รักลูกเท่ากนั
ทุกคน ไม่หลงผดิ 
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 5. ผู้สูงอายุ อาจเอาชนะความว้าเหว่เงียบเหงา โดยการฝึกน่ัง
วิปัสสนา ซ่ึงดีกวา่จะใชชี้วิตไปท่องเท่ียวต่างประเทศ หรือเขา้โรงมหรสพ 
โรงอาบอบนวด หรือเท่ียวกลางคืน การศึกษาเร่ืองของพระพุทธศาสนาจะ
แนะแนวทางด ารงชีวิตท่ีถูกต้องได้ และเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์ดว้ย  
 สมถวิปัสสนา (สมถะ คือ ใช้เวลาเพ่ง วิปัสสนา คือ ใช้ปัญญา
พิจารณา) 
 สมถวิปัสสนา เป็นการภาวนาในใจดว้ยการนัง่น่ิง ณ ท่ีเงียบสงดั 
โดยมากมักชอบปฏิบัติกันในเวลากลางคืน เพราะไม่มีเสียงดังรบกวน     
การนัง่น่ิงภาวนาน้ี เป็นการกระท าส ารวมจิตไม่ให้พะวงกงัวลในอารมณ์   
เม่ือจิตสงบเงียบลงแลว้ ให้พิจารณาส่ิงในโลกลว้นแลว้ไม่มีความเท่ียงแท้
แน่นอน ยอ่มผนัแปรไม่เป็นแก่นสาร ใหพ้ิจารณาทบทวนทุกแง่ทุกมุม เช่น 
อนัตตา ส่ิงทั้งหลายในโลกน้ีย่อมมีเกิด มีแก่ มีเจ็บ มีตาย รวมทั้งสังขาร
รูปร่างของเราน้ีก็เช่นกนั ไม่มียกเวน้ 
 ผูท่ี้มีชีวติสดใสร่าเริงและประสบความส าเร็จในชีวิต กบัผูท่ี้มีชีวิต
อบัเฉาหรือผูท่ี้ประสบความลม้เหลวในชีวิต ทั้งสองฝ่ายเวลาตายก็เท่ากนั
ไม่สามารถจะกอบโกยเอาทรัพยสิ์นเงินทองท่ีหามาไดใ้นโลกน้ีรวมทั้งของ
ท่ีรักและคนท่ีรักติดตามไปดว้ยไดเ้ม่ือส้ินลมหายใจแลว้ส่ิงท่ีจะติดตวัไป
ไดก้็มีแต่กรรมเท่านั้น กรรมชัว่ท าลายผูก่้อกรรมน าไปสู่ทุกขภูมิ กรรมดีจะ
ส่งเสริมใหไ้ปสู่สุขภูมิ 
 เม่ือหมัน่พิจารณาดงัน้ีเสมอ จนเกิดปัญญามองทะลุเห็นธรรมอนั
แทจ้ริงแห่งอริยสัจ 4 ประการ ท่ีวา่ดว้ยทุกข ์ท่ีเกิดแห่งทุกข์ ความดบัทุกข์
และทางแห่งความดบัทุกข ์จะท าให้เกิดภาวนากุศลข้ึนอยา่งมากและจะท า
ใหเ้กิดสังเวช เมตตาต่อมนุษย ์และสัตวท์ัว่ไปไม่เป็นผูเ้ห็นแก่ตวั และอยาก



67 

 

ชักจูงให้ผู ้อ่ืนรอดพ้นจากเวทนาด้วยความปรานีจะมีใจเบิกบานไม่
หว ัน่ไหวต่อส่ิงใดๆ รวมทั้งความตาย 
วธีิการฝึกน่ังสมถวปัิสสนามีดังนี้ 
 1. การน่ังให้มีสมาธิ 
 นัง่เทา้ไขวก้นั เอาเทา้ขวาทบัเทา้ซ้าย แบมือซ้ายหน้าตกัขวา แลว้
เอามือขวาวางทบัฝ่ามือซา้ย นัง่ศีรษะตรง มองตรงไปขา้งหนา้ นัง่น่ิงแต่นัง่
ใหส้บาย หลบัตา หรือทอดสายตามองลงต ่าแต่ต่ืนอยูเ่สมอ อยา่หลบัใน 
 2. การก าจัดความหวาดกลวั 
 ให้นึกในใจว่า มีความศรัทธาบริสุทธ์ิท่ีจะช่วยคล่ีคลายบรรเทา
ทุกขผ์ูอ่ื้น อยา่ไดมี้ความขลาดกลวั ไม่มีภยัอนัตรายอนัใดมาแผว้พานหากมี
กรรมทางกาย  วาจา  ใจ    อนัไม่บริสุทธ์ิในอดีตขอจงมารับแผ่อานิสงส์
กุศลบุญคร้ังน้ีไปสู่สุคติ อย่าสะดุง้ต่อภาพหลอนท่ีแลเห็นอยา่ตกใจเสียงท่ี
ได้ยิน กุมสติอยู่เสมอเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบติั ความหวาดกลวัต่อ
ภาพหลอนและเสียงหลอน จะหมดไปเม่ือจิตตั้งมัน่มีสติดี 
 3. การปล่อยจิต 
 ให้ปล่อยจิตให้อิสระ อย่านึกคิดส่ิงใดๆ อย่านึกถึงเหตุการณ์ใน
อดีตๆ จะมีมาก่อนภาพอ่ืนๆ ให้ระงบัอารมณ์เหล่านั้นเสีย ข่มจิตให้สงบ 
ส ารวมจิตเป็นกลาง กุมจิตให้คงไว ้ให้นึกแต่เพียงปลายจมูกหรือกุมจิตให้
เพง่อยูใ่นส่ิงหน่ึง คือ รวมจิตไวแ้ห่งเดียว ไม่ให้วุน่วายความฟุ้งซ่านนึกคิด
แห่งจิตจะเบาบางเส่ือมคลายลงเป็นล าดบั 
 4. การวางลมหายใจ 
 ให้หายใจตามสะดวก อย่ากลั้นลมหายใจ ผ่อนลมหายใจออกจน
หมด และสูดลมหายใจเขา้ลึกๆ ชา้ๆ ใหไ้ดร้ะยะเท่าๆ กนั หายใจให้ทัว่ทอ้ง 
แล้วค่อยๆ ลดระยะความลึกของการหายใจ ผ่อนให้สั้ นลงเร่ือยๆ ให้ได้
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ระยะเท่าๆ กนัอยา่หายใจทางปาก ให้หายใจเขา้ออกตามธรรมดาสม ่าเสมอ
เร่ือยๆ ไป การท าดงัน้ีจะท าใหก้ารหายใจสะดวกและเคยชินข้ึนเป็นล าดบั 
 5. ความรู้สึกเกีย่วกบัประสาท 
 ให้ยึดคติวา่ “มาร”  “พระ”  “มาร” คือคนชัว่หรือศตัรู “พระ” คือผู ้
บริสุทธ์ิ มารมาก่อนพระ อาจมีการเม่ือยตามขา หูมกัได้ยินเสียง คนัตาม
หน้าและท่ีอ่ืนๆ ขอให้นั่งน่ิงบริกรรมต่อไปอย่าคลายจากสมาธิ ชั่วขณะ
หน่ึงท่ีส่ิงรบกวนเหล่าน้ีจะระงับไปเอง บางคร้ังรู้สึกน ้ าลายจะไหล 
บางคร้ังเรอลมออกมาทางปาก บางคร้ังรู้สึกร้อนในทอ้ง ร่างกายร้อนเหง่ือ
ออก รู้สึกตึงขา ชาสูงข้ึนมาทุกท่ีเหมือนตวัฟู่ ฟอง ส่ิงเหล่าน้ีเป็นผลมาจาก
การนัง่สมาธินานเอง 
 6. ปรากฏการณ์ 
 ให้มองตรงไปข้างหน้าห่างจากท่ีนั่งราว 1 เมตร จะลืมตาหรือ
หลบัตามีผลเท่ากนั (การลืมตารู้สึกว่ายากกว่าหลบัตา) แต่เม่ือผลเกิดแลว้
แสง เป็นจุกประกายเล็กๆ มีสีแดง สีเหลือง สีเขียว สีน ้าเงิน และสีม่วง แสง
เหล่าน้ีแตกกระจาย แล้วแสงจะอ่อน บางทีเห็นแต่เงาแสงมืดบางแสง
เหมือนกบัอยูใ่นท่ีมีของบงัไว ้จะแลเห็นชดัข้ึนเป็นล าดบั จะแลเห็นภาพ 
ไม่ได้ยินเสียง จะได้ยินเสียง ไม่แลเห็นภาพ เรียกว่าเป็นขั้น นับว่าเร่ิม
เขา้สมาธิปฏิบติัจนเกิดญาณขั้นสูงจะท าให้มีสัญญาดบัทุกข ์และเกิดความ
เห็นชอบ รู้แจง้ในอริยสัจส่ีและมรรคแปดไตรลกัษณ์ อนิจจาทุกข ์อนตัตา 
ไม่ยดึมัน่ถือมัน่   เพื่อลดกิเลสตณัหา ความโกรธ ความโลภ ความหลง ตาม
สติปัฏฐานส่ี  
 7. การสมาธิเคลือ่น 
 สมาธิอาจจะเคล่ือนผิดสังเกตไปจากท่ีเคยแลเห็น หรืออาจถูกปิด
มืดไป ไม่แลเห็นแสง โดยเหตุดงัต่อไปน้ี 
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1. ความลงัเลใจ ขาดศรัทธา 
2. ความเกียจคร้าน ขาดสติความตั้งใจท าสมาธิ 
3. ความง่วงเหงาหาวนอน ขาดสติความตั้งใจท าสมาธิ 
4. ความหวาดกลวั ใจลอยฟุ้งซ่าน 
5. ความปีติยนิดี 
6. ความประมาท ความโกรธพยาบาท 
7. การเพง่ดูเกินไป 
8. การเอาใจใส่เกินไป 
9. ความกระหายอยากเกินไป กามฉนัทะ 
 ส่ิงเหล่าน้ีต้องแก้ไขปรับปรุงตนเองต่อไปให้เหมาะสมจึงเกิด
สมาธิใหม ่
วธีิปฏิบัติวปัิสสนาให้ถือคติดังต่อไปนี้ 
1. ผูท่ี้เร่ิมปฏิบติัในขั้นแรก   ย่อมมีอาการปวดเม่ือยเหน่ือยจ าตอ้งข่มสติ    
ฝืนใจปล่อยอารมณ์สงบน่ิงทนการปวดเม่ือยทัว่กายเหล่านั้น การปวดเม่ือย
จะค่อยๆ ลดนอ้ยถอยลงไปจนหมดเอง 
2. ผูป้ฎิบติัจ าตอ้งตั้งสติสัจจะไวว้า่ จะนัง่มีก าหนดเวลานานเท่านั้น เวลา 
นาที หรือ ชั่วระยะเวลาธูปหมดดอกเป็นต้น ควรพยายามนั่งให้ครบ
ก าหนดท่ีตั้งสัจจะไว ้
3. เม่ือถึงก าหนดครบตามท่ีไดต้ั้งสัจจะไว ้หยุดพกัแลว้จะเร่ิมเจริญใหม่อีก
ก็ไดถ้า้หากยงัสามารถปฏิบติัได ้
4. การบริกรรมในใจไม่มีการวางก าหนดบทคาถา สุดแลว้แต่จะเลือกคาถา
บทหน่ึงบทใดก็ได ้หรือจะภาวนาเพียง “พุทธ” เม่ือเวลาสูดลมหายใจเขา้ 
และค าวา่ “โธ” เวลาผอ่นลมหายใจออก      จุดประสงคใ์นขอ้น้ีก็เพื่อให้
ส ารวมจิต มิให้กังวลอย่างอ่ืน การสวดมนต์ไหว้พระน้ันช่วยให้จิต
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ปลดปล่อยจากกิเลสและได้กุศล ต่างกับวิปัสสนาซ่ึงช่วยให้คลายความตึง
เครียดแห่งอารมณ์ คลายความกงัวลและสร้างสมาธิ 
 การวปัิสสนาน้ีผูป้ฏิบติัอาจประสบคุณธรรมต่างกนั บางคนไดผ้ล
เร็ว บางคนไดผ้ลชา้ บางคนไม่ไดผ้ลเลย เพราะขาดความเพียรท่ีจะชนะ 
 
สรุปการท าสมาธิมีหลกัการดังต่อไปนี ้ 
 รักษาศีล  ประพฤติธรรม   มีความคิดท่ีจะท าสมาธิ ( วิตก )  
วิจารณ์  ปฏิบติัสมาธิ   มีความปิติคือ  ความอ่ิมใจ ขั้นต่อไปจะมีความสุข
ในการท าสมาธิโดยการรวมจิตเป็นหน่ึงเดียว      และมีสติอยู่ตลอดเวลา
เพื่อจะไม่หลงใหลในนิมิตท่ีเกิดข้ึน ตอ้งมีความอดทน วิริยะจะชนะนิวรณ์
ห้า ซ่ึงเป็นอุปสรรคในการเกิดสมาธิซ่ึงเป็นความตั้งใจมัน่ท่ีจะเกิดปัญญา 
ความเห็นชอบ รู้แจง้อริยะสัจ ๔ และมรรค ๘  
 การปฏิติธรรมโดยมีสติสัมปชัญญะ มีปัญญา ท าส่ิท่ีถูกตอ้งตาม
ความเป็นจริง และพอดี 
สติปัฏฐานมีส่ีประการ คือ 
 ๑. กายานุปัสสนาสติปัฏฐาน 
 ๒. เวทนานุปัสนาสติปัฏฐาน 
 ๓. จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน 
 ๔. ธมัมานุปัสสนาสติปัฏฐาน 
 กายานุปัสสนาสติปัฏฐาน ทุกส่ิงทุกอย่างย่อมมีการเปล่ียนแปลง
ตามกาลเวลา ไม่มีอะไรเท่ียงแท้แน่นอน นอกจากพระธรรมเท่านั้ นท่ี
ถูกตอ้งตลอดกาล สังขารไม่เท่ียง เช่น ทารกเติบโตเป็นเด็ก เป็นเยาวชน 
เป็นผูใ้หญ่ ชราภาพ ป่วยถึงแก่กรรม ตามกาลเวลา แต่มีผูถึ้งแก่กรรมก่อน
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วยัอนัสมควรจากความประมาท เช่น ขบัรถจกัรยานยนต์ไม่สวมหมวก
นิรภยั ขบัรถยนตข์ณะเมาสุรา เป็นตน้ 
 เวทนานุปัสนาสติปัฏฐาน ความทุกข์มีอยู่ทัว่ไป เกิดแก่เจ็บตาย 
ความเจ็บปวดไม่สบายกายไม่สบายใจ จิตเศร้า-หมองวิตกกงัวล  เครียด 
ซึมเศร้า เป็นทุกข ์ความทุกขแ์กไ้ขไดโ้ดยการรู้แจง้ในอริยสัจส่ีประการคือ 
ทุกข์ สมุทยั ( สาเหตุการเกิดทุกข์ ) นิโรธ ( การดบัทุกข์ ) และ มรรควิธี
ทางดบัทุกข์ มีแปดประการ คือ ปัญญาชอบ ความคิดชอบ วาจาชอบ การ
กระท าชอบ อาชีพชอบ ความเพียรชอบ สติชอบ และสมาธิท่ีถูกตอ้ง มี
ฌานส่ีท่ีมีประโยชน์ช านาญ 
 จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน อนัตตาควรค านึงตลอดเวลา การ
ด ารงชีวติโดยความไม่ประมาทไม่เห็นแก่ตวั ไม่เบียดเบียนใคร ท าแต่ความ
ดีมีประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาติ เพราะชีวติทุกชีวติหนีไม่พน้ความตาย เม่ือ
ถึงแก่กรรมทรัพยส์มบติัท่ีสะสมไวม้ากมายและส่ิงท่ีเป็นท่ีรักของตนก็จะ
ตกเป็นของผูอ่ื้น ไม่สามารถน าติดตวัไปปรภพได ้การมีชีวิตควรจะไม่เป็น
ภัย ต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม ไม่ควรท าชั่ว  ไม่โกง ไม่คอร์รัปชั่น 
ประเทศชาติจะไดเ้จริญทนัอารยประเทศ 
 ธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน การท าจิตให้ว่างบริสุทธ์ิ ไม่ยึดมัน่ถือ
มัน่จะช่วยให้ลดกิเลสตณัหาได้ ผูท่ี้ยึดมัน่ถือมัน่จะไม่สามารถลดความ
โกรธและความโลภความหลง ผูท่ี้มีใจเมตตากรุณามีไมตรีต่อผูอ่ื้นและรู้จกั
ใหอ้ภยัไม่ถือโกรธตอบจะลดความโกรธพยาบาทได ้ผูท่ี้รู้จกัท าบุญให้ทาน
อาจลดความโลภลงไดบ้า้ง ผูท่ี้ปฏิบติัธรรมไม่หลงตามนิมิตท่ีเกิด และติด
อยูใ่นภาวะมีความสุขทางจิต มีอุเบกขารู้จกัพอ รู้จกัเวน้และรู้จกัวาง อาจแก้
ความหลงผิดได ้ผูท่ี้ลดละกิเลสตณัหาได ้มีใจสะอาด รักษาศีลให้บริสุทธ์ิ 
มีปัญญา สวา่งเห็นธรรม และมีจิตสงบ อาจน าไปสู่นิพพานได ้
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ส าหรับผู้ที่ไม่สามารถท าสมาธิวิปัสสนาได้นานๆ ควรภาวนาโดยย่อดังนี้
 ยนิดี วางไวท้างซา้ย (ลดความโลภอยากได)้ 
 ยนิร้าย วางไวท้างขวา (ลดความโกรธพยาบาท) 
 อุเบกขา วางไวต้รงหนา้ (ลดความหลง) 
 
 ความวา้เหว่  ความเงียบเหงาท่ีตอ้งอยู่ตามล าพงั ความวิตกกงัวล 
ความห่วงใยลูกหลาน และทรัพยส์มบติั ความตึงเครียดของอารมณ์โดยไม่
มีทางผอ่นคลาย ความหลงตนเองคิดถึงแต่อดีต ส่ิงเหล่าน้ีท าให้คนชราไม่มี
ความสุข ทั้งๆ ท่ีไม่เดือดร้อนในการเงินและการครองชีพ สาเหตุเหล่าน้ี
นอกจากจะพึ่งพระธรรมให้ดบัทุกข์ทางใจแลว้ ควรแกไ้ขโดยการใช้เวลา
วา่งใหห้มดไป  โดยท าประโยชน์ให้ตนเองและสังคมเป็นตน้วา่  เขา้สังคม
คบหามิตรท่ีดีไวเ้ป็นเพื่อนคุยสังสรรค์แกเ้หงา หางานอดิเรกท า เช่น ปลูก
ตน้ไม ้เล้ียงกลว้ยไม ้ท าสวนครัว เล้ียงสัตวค์นไทยนิยมเล้ียงนกเขาไวฟั้ง
เสียง เล้ียงนกพิราบไวแ้ข่งขนั การเล้ียงนกตอ้งระวงัการติดเช้ือราจากนก
ท าให้ปอดอกัเสบได ้ผูท่ี้ป่วยเป็นโรคหืดและโรคจมูก ควรระวงัการแพไ้ร
ท่ีติดมากบัขนนกดว้ย อน่ึง การท าสวนควรระวงัพิษของยาปราบศตัรูพืช 
ตอ้งใช้ให้ถูกวิธี ยาปราบศตัรูพืชท าให้เกษตรกรไทยเสียชีวิตไปมากโดย
ความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ การอ่านหนงัสือท่ีมีสาระเพื่อหาวิชาความรู้ใหม่เพิ่ม
เป็นการช่วยลบัสมองไม่ใหเ้ส่ือมได ้
 การเล่นไพ่ตองนิยมในหมู่สตรีไทยสูงอายุ เป็นวิธีพกัผ่อนท่ีไม่ดี
เพราะเป็นอบายมุขและตอ้งนัง่เล่นนาน ท าให้ปวดเม่ือหลงัและขาได ้งาน
อดิเรกควรเป็นงานท่ีไม่รัดตัว ไม่ซ ้ าซาก ซ่ึงจะท าให้น่าเบ่ือหน่ายการ
ทศันาจรไปในท่ีปลอดภยัก็เป็นท่ีนิยมกนัในหมู่คนสูงอายุท่ีมีเงิน  คนชรา
ในชนบทมีประเพณีท่ีดี คือ ไปวดัท าบุญถวายอาหารพระสงฆ ์และฟังพระ
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เทศน์ในวนัพระ การท าบุญตกับาตรการถวายสังฆทานควรท าเป็นปกติ
วิสัย สตรีท่ีเป็นคุณยา่คุณยายอาจช่วยเหลือเล้ียงหลาน และเหลนไดดี้ เป็น
การช่วยประหยดัเศรษฐกิจของครอบครัวดว้ย 
 สตรีสูงอายุมกัจะไม่มีปัญหาเร่ืองโรคทางกายเหมือนชายสูงอายุ
สตรีจะมีปัญหาเฉพาะเวลาประจ าเดือนหมดใหม่ๆ ชัว่ระยะ 2-3 ปี เท่านั้น
ส่วนชายสูงอายหุลายคนมีปัญหาเก่ียวกบัระบบปัสสาวะ เช่นต่อมลูกหมาก
โต ท่อปัสสาวะตีบจากการเป็นกามโรคหนองในมานานท าให้ปัสสาวะ
กะปริดกะปรอย ผูท่ี้มีปัญหาปัสสาวะไม่สะดวกควรรีบแกไ้ขก่อนท่ีไตจะ
เสีย ท าใหเ้ป็นโรคความดนัโลหิตสูง และโรคหวัใจ  
 สายตาเป็นอีกเร่ืองหน่ึงท่ีท าให้คนสูงอายุไม่มีความสุข เพราะ
สายตาจะมวัมองเห็นไม่ชดั อาจเกิดจากโรคตอ้กระจก ตอ้หิน หรือม่านตา
อกัเสบ มีโลหิตออกเน่ืองมาจากเส้นโลหิตตีบแข็งหรือโรคเบาหวาน ถ้า
สายตาไม่ดี มีอาการปวดตา ตาแดง มกัจะเป็นตอ้หิน แต่คนแก่ท่ีหูตึง ไม่
ค่อยจะเดือนร้อนเท่าไหร่นกั เพราะอาจใชเ้คร่ืองช่วยฟังเสียงช่วยไดบ้า้ง 
 ความชราภาพมองเห็นได้ง่ายในคนชราอายุมากๆ เช่น มือสั่น 
แขนขาลีบเล็ก ไม่มีแรง หลงัโกงเพราะกลา้มเน้ือหลงัเห่ียว ผิวหนงับางยน่
ท าให้เกิดการอักเสบได้ง่ายถ้ารักษาความสะอาดไม่ดีพอ  คนชราจะ
รับประทานอาหารนอ้ยมาก ผูท่ี้ชรามากๆ จะหลงลืม ความจ าเส่ือม เพราะ
เซลล์สมองเส่ือม ในรายท่ีจะถึงแก่กรรมเพราะความชราภาพ จะไม่
รับประทานอาหารและน ้ า  สองสามวนัก็จะหมดสติไม่รู้สึกตวัการหายใจ 
และชีพจรจะไม่ปกติ ในท่ีสุดก็จะหยุดหายใจ ชีพจรหยุดเต้นโดยสงบ 
คลา้ย ๆ กบันาฬิกาหยุดเดินเพราะลานหมด บางรายจากไปง่าย ๆ   เหมือน
ใบไมแ้ห้งสีเหลืองแดงท่ีหลุดร่วงจากตน้ปลิวตามลมไปซ่ึงเราจะพบเห็น
เสมอในคนชรามากๆ อายรุ่วม 90  ปีเศษ 
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บทสรุป 
 

ความไม่รู้ของ ผู้ใหญ่เป็นเหตุให้เด็กมีอายุส้ัน 
ทารกและเด็กตายเพราะขาดความรัก และการเอาใจใส่จากผูเ้ป็นบิดามารดา 
 
คนหนุ่มสาวมักจะเสียชีวติเพราะความประมาท 
 เยาวชนเสียชีวติก่อนถึงวยัชรา เพราะปล่อยตามอารมณ์เสรีใน
ววิฒันาการของยคุและสมยั 
 
โรคเส้นโลหิตตีบแข็งบั่นทอนชีวติผู้สูงอายุ 
 คนชราพึงรู้จกัใชชี้วติวนัน้ีใหส้บายไม่คิดถึงวนัวาน และไม่กงัวล
ถึงวนัพรุ่งน้ี ความไม่มีโรคเป็นลาภอนัประเสริฐ อายจุะยนืถา้ไม่มีทุกข ์ไม่
มีโรครุนแรงและไม่มีภยั 
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เพิม่เติม 
วธีิมีชีวติปลอดภยัจากมะเร็ง (และแก่ชา้) และ หวัใจแขง็แรง 
โดย ศาสตราจารย ์ดร. นายแพทย ์อภิวฒัน์ มุทิรางกูร 
 
๑๕ ข้อ วธีิมีชีวติปลอดภัยจากมะเร็ง (และแก่ช้า) 
๑ หา้มบุหร่ี 
๒ อยา่ใกลค้นท่ีก าลงัสูบบุหร่ี 
๓ มีน ้าหนกัเหมาะสม 
๔ ออกก าลงักายในชีวติประจ าวนัสม ่าเสมอ อยา่นัง่นาน 
๕ ทานอาหารสุขภาพ 
- ขา้วกลอ้ง ผกั ผลไม ้
- ลดน ้าตาล ลดไขมนั 
- ลดเน้ือแดง ลดเคม็ 
๖ ลด ละ เลิก เหลา้ 
๗ รับแสงแดดมากไปโดยเฉพาะเด็กท าใหเ้ป็นมะเร็งผวิหนงั (พบมากใน
ฝร่ัง) 
๘ รู้และหลีกเล่ียงสารและเช้ือก่อมะเร็ง เช่น น ้ามนัเบนซิน อาหารปนเป้ือน
เช้ือรา หา้มปลาน ้าจืดดิบ (มีพยาธิท าใหเ้ป็นมะเร็งท่อน ้าดี) เพศสัมพนัธ์ท่ี
ขาดการป้องกนั (ไวรัสเฮชพีว ีไวรัสตบัอกัเสบและเฮชไอว)ี 
๙ รู้และหลีกเล่ียงรังสีเช่นเอก๊ซเรย ์
๑๐ ใหน้มลูก ลดการเกิดมะเร็งเตา้นม 
๑๑ ฉีดวคัซีนไวรัสตบัอกัเสบ บี ไวรัสเฮชพีวี 
๑๒ ตรวจกรองมะเร็งโพรงหลงัจมูก กระเพาะ ล าไส้ใหญ่ เตา้นม ปาก
มดลูก  
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๑๓ ถา้มีสมาชิกในครอบครัวเป็นมะเร็งตั้งแต่อายนุอ้ยถึงก่อน ๔๐ หรือ ๕๐
ปี โดยเฉพาะมะเร็งเตา้นม มะเร็งล าไส้และมะเร็งหายาก ปรึกษาแพทยท่ี์
ดูแลทางพนัธุกรรม 
๑๔ ท าบุญใหใ้จผอ่งใส 
๑๕ ฝึกสมาธิและพกัผอ่นอยา่งดีและสม ่าเสมอ 
 
๖ ข้อ หัวใจแข็งแรง  
๑ หา้มสูบบุหร่ี 
๒ ออกก าลงักาย > ๒ ชม คร่ึงต่อสัปดาห์ 
๓ หา้มดูทีวเีกิน ๗ ชม ต่อสัปดาห์ 
๔ รับประทาน ผกั ถัว่ (เติมเอง - ผลไม)้ ขา้วกลอ้ง ลด เน้ือแดง แป้ง 
น ้าตาล 
๕ ลดสุรา หา้มเกิน ๑ แกว้ 
๖ ลดอว้นลดผอม having a Body Mass Index in the normal range. 
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 พนัต ารวจเอก นายแพทย ์กรณ์กิจ มุทิรางกรู เป็นบุตรคนสุดทอ้ง
ของนายบวั และ นางค ามา มุทิรางกรู เกิดเม่ือวนัท่ี ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. 
๒๔๗๒ ท่ีจงัหวดัล าปาง มีพี่นอ้งร่วมบิดามารดา คือ 
๑ เภสัชกรหญิง พรรณา มุทิรางกรู  
๒ นาย ธานินทร์ มุทิรางกูร  
๓ นาง สินธร มุทิรางกูร  
๔ พนัต ารวจเอก นายแพทย ์กรณ์กิจ มุทิรางกูร 
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พนัต ารวจเอก นายแพทย ์กรณ์กิจ มุทิรางกรู สมรสกบั นาง รัชนี มุทิรางกรู 
มีลูกหลานดงัน้ี  
๑ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ทนัตแพทยห์ญิง วนัทนี มุทิรางกรู 
๒ เภสัชกรหญิง อภิวรรณ มุทิรางกรู สมรสกบั นาย นิทศัน์ ครองวานิชย
กุล มีลูกสาว ๒ คน คือ เภสัชกรหญิง นภทัร และ นกัศึกษาทนัตแพทย ์รวิ
กร ครองวานิชยกุล 
๓ ศาสตราจารย ์ดร. นายแพทย ์อภิวฒัน์ มุทิรางกรู สมรสกบั แพทยห์ญิง 
ลินดา มุทิรางกรู มีลูกชาย ๓ คน คือ นายกรณ์ นายแพทย ์วฒันกิจ และ 
นกัศึกษาแพทย ์ธรรม มุทิรางกรู 
 
 พนัต ารวจเอก นายแพทย ์ กรณ์กิจ มุทิรางกรู ส าเร็จการศึกษาชั้น
มธัยมศึกษาตอนตน้จากโรงเรียนในจงัหวดัล าปาง ระดบัมธัยมศึกษาตอน
ปลายท่ีโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เขา้เรียนเตรียมแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั จบการศึกษาโดยไดรั้บเหรียญทองคะแนนเยีย่มในวชิา
แพทยศาสตร์ (พ.ศ. ๒๔๙๕) เป็นบณัฑิตแพทยข์องจุฬาฯ รุ่นท่ี ๒ และเป็น
คนแรกของแพทยจุ์ฬาฯท่ีไดรั้บเหรียญทองในการเขา้รับพระราชทาน
ปริญญาบตัร หลงัจากฝึกงานเป็นหวัหนา้แพทยป์ระจ าบา้นแผนกกุมารเวช
ศาสตร์ คุณพอ่ไดส้มคัรเขา้รับราชการเป็นแพทยป์ระจ าโรงพยาบาลต ารวจ 
ไดรั้บทุน Colombo plan จากรัฐบาลองักฤษ ไปศึกษาต่อท่ี University of 
London ไดผ้า่นการฝึกและสอบผา่นได ้ Diploma in Tropical Medicine 
and Hygiene, Diploma in Child Health และไดจ้บการอบรม Cardiology  
กลบัมาปฏิบติัหนา้ท่ีท่ีโรงพยาบาลต ารวจไดรั้บต าแหน่งเป็นหวัหนา้แผนก
กุมารเวชกรรม และเป็นกรรมการสมาคมกุมารแพทยแ์ห่งประเทศไทย  
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รับราชการจนไดรั้บพระราชทานยศพนัต ารวจเอก และเป็นพนัต ารวจเอก
เตม็ขั้น พ.ศ. ๒๕๑๐ จีงขอเกษียณอายรุาชการก่อนก าหนดดว้ยปัญหา
สุขภาพ  
 ต่อมาท่านไดท้  างานในคลินิกกรณ์กิจการแพทย ์ดว้ยความเพียรท่ี
บริสุทธ์ิ ท่านไดเ้ปิดรักษาผูป่้วยทัว่ไป ทุกวนัเกือบ ๓๖๐ วนัในหน่ึงปี เป็น
เวลานานกวา่ ๖๐ ปี จนถึงวนัท่ี ๓๐ ธนัวาคม พ.ศ.๒๕๕๗ ๓ วนัก่อน
เสียชีวติ 
 ในเวลาท างาน คุณพอ่ก็ท าดว้ย “ปัญญาท่ีเฉียบแหลม” วนิิจฉยัโรค
ไดอ้ยา่งแม่นย  ามีประสิทธิภาพ และรักษาผูป่้วยดว้ย ดว้ยความเมตตา ใช ้
ศิลปะทางการแพทยดู์แลรักษาผูป่้วยอยา่งเหมาะสมในแต่ละบุคคล 
 คุณพอ่เป็นตวัอยา่งในการด าเนินชีวติชองลูก คุณพอ่ด าเนินชีวติ
ดว้ย “ทางสายกลาง” ท่านไม่ไดมุ้่งแต่การท างานแต่ไดป้ฏิบติัดูแลตวัเองให้
มีร่างกายและจิตใจท่ีแขง็แรงสมบูรณ์ ท่านไดน้ าความรู้ทางการแพทย ์
ประสบการณ์ส่วนตวั และธรรมะในพุทธศาสนามาเขียนเป็นหนงัสือ "วธีิ
ปฏิบติัตนใหมี้อายยุนื" ตลอดชีวิตของคุณพ่อ ท่านไดด้ าเนินชีวติดว้ย 
“ความเมตตาและความบริสุทธ์ิใจ” ทั้งต่อคนไข ้ พระสงฆ ์ เพื่อน บุคคล
ทัว่ไป ญาติพี่นอ้ง ลูกหลาน และบริวาร 
 ท่านเป็นตวัอยา่งท่ีดีในการสร้างฐานะดว้ยการประกอบอาชีพท่ี
บริสุทธ์ิ ไม่เบียดเบียนคนไข ้และบริหารเงินอยา่งชาญฉลาด แบ่งเงินส่วน
หน่ึงท าบุญและดูแลญาติ ลูกหลาน และบริวาร  
 ท่าน เป็นลูกท่ีกตญัญูดูแลพอ่แม่ทั้งของตนเองและของคุณแม่รัชนี 
ท่านดูแลพี่ๆเม่ือไม่สบาย ผมจ าไดว้า่ท่านขบัรถไปเยีย่มป้าหลัน่พี่สาวคน
โตซ่ึงป่วยเป็นอมัพาตทุกวนัเป็นเวลากวา่สิบปี ท่านเป็นสามีท่ีดีดูแลคุณแม่
ของผมซ่ึงมีความจ าเป็นตอ้งไดรั้บการดูแลดา้นสุขภาพกวา่สิบปีตลอด๒๔ 



80 

 

ชัว่โมง ท่านท าสมาธิวปัิสสนาอยา่งสม ่าเสมอ  ธรรมะท่ีท่านเนน้ย  ้าสอนผม
ตั้งแต่ยงัเยาวว์ยั ไดแ้ก่ การด าเนินชีวิตดว้ย “มรรคมีองค ์๘” และ พุทธ
ภาษิตท่ีวา่ “อตัตานงั อุปมงั กเร” ท่ีแปลวา่ “การรู้จกัเอาใจเขามาใส่ใจเรา" 
 ท่านไดแ้สดงตวัอยา่งใหลู้กและหลานของท่านเห็นวา่ท่านมี   
“มรณานุสติ” ถึงแมก้ารเสียชีวติคร้ังน้ีจะเกิดแบบกะทนัหนั แต่ ท่านได้
เตรียมตวัทั้งในทางโลกและทางธรรม ท่านไดใ้หม้รดกและใหค้วามรู้ทาง
ธรรมในการด ารงชีพแก่ลูกและหลาน เพื่อใหลู้กหลานสามารถดูแลตวัเอง
ไดก่้อนหนา้น้ีมานานกวา่ ๒๐ ปี สุดทา้ยน้ีท่านไดเ้ตรียมตวัทางจิตใจโดย
การปฏิบติัธรรมมาตลอดชีวิต 
 ดว้ยอ านาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย และบุญกุศลคุณงามความดีท่ี 
คุณพอ่ พนัต ารวจเอก นายแพทย ์ กรณ์กิจ มุทิรางกรู ไดป้ฏิบติับ าเพญ็มา
ตลอดชีวิต ตลอดถึงบุญกุศลท่ี บุตร-ธิดา และญาติมิตร ไดร่้วมจิตบ าเพญ็
ทกัษิณานุประทานอุทิศใหใ้นกาลคร้ังน้ี จงเป็นปัจจยัหนุนส่งใหด้วง
วญิญาณของท่านไดไ้ปสถิตเสวยสุข ในสัมปรายภพดว้ยเทอญ ฯ 
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ส านึกในพระมหากรุณาธิคุณ 
 พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั ทรงพระกรุณาโปรดเกลา้โปรด
กระหม่อม พระราชทานเพลิงศพ ในวนัอาทิตยท่ี์ ๕  เดือน เมษายน พ.ศ. 
๒๕๕๘  เวลา ๑๗ นาฬิกา ณ เมรุวดัวดัเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร 
กรุงเทพมหานคร ซ่ึงนบัเป็นพระมหากรุณาธิคุณลน้เกลา้ลน้กระหม่อม 
เป็นเกียรติอนัสูงสุดแก่ผูว้ายชนม ์และวงศต์ระกลู อยา่งหาท่ีสุดมิได ้
หากความทราบโดยญาณวถีิถึงดวงวญิญาณของ พนัต ารวจเอก นายแพทย ์
กรณ์กิจ มุทิรางกูร ไดด้ว้ยประการใดในสัมปรายภพ คงจะมีความปลาบ
ปล้ืมซาบซ้ึงเป็นลน้พน้ ในพระมหากรุณาธิคุณท่ีไดรั้บพระราชทานเกียรติ
อนัสูงยิง่ในวาระสุดทา้ยแห่งชีวติ 
 ขา้พระพุทธเจา้ผูเ้ป็น บุตร ธิดา และหลาน ขอพระราชทาน กราบ
ถวายบงัคมแทบเบ้ืองพระยคุลบาท ดว้ยความส านึกในพระมหากรุณาธิคุณ
อยา่งหาท่ีสุดมิได ้ และจะเทิดทูนไวเ้หนือเกลา้เหนือกระหม่อม เป็นสรรพ
สิริมงคลแก่ขา้พระพุทธเจา้ และวงศต์ระกลูตลอดไป 
ดว้ยเกลา้ดว้ยกระหม่อม ขอเดชะ 
 
ขา้พระพุทธเจา้ 
ครอบครัว มุทิรางกรู 
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มรรคมีองคแ์ปด 

๑ สัมมาทิฏฐิ  
๒  สัมมาสังกปัปะ  
๓  สัมมาวาจา  
๔ สัมมากมัมนัตะ 
๕ สัมมาอาชีวะ    
๖  สัมมาวายามะ 
๗ สัมมาสติ  
๘ สัมมาสมาธิ  

 

 พรหมวหิาร ๔ 

๑ เมตตา  
๒ กรุณา     
๓  มุทิตา  
๔ อุเบกขา



83 

 

เบญจศีล คือ ศีล ๕ ไดแ้ก่ 

๑. ปาณาติปาตา เวรมณี เวน้จากฆ่าสัตวมี์ชีวติ 

๒. อทินนาทานา เวรมณี เวน้จากการถือเอาของท่ีเจา้ของมิไดใ้ห้ 

๓. กาเมสุ มิจฉาจารา เวรมณี เวน้จากการประพฤติผดิในกาม 

๔. มุสาวาทา เวรมณี เวน้จากการกล่าวเทจ็ 

๕. สุราเมรยมชัชปมาทฏัฐานา เวรมณี เวน้จากการด่ืมน ้าเมา คือ สุรา 
และเมรัย 

 

 เบญจธรรม คือ ธรรม ๕ ไดแ้ก่ 

๑. เมตตา กรุณา 

๒. สัมมาอาชีวะ  

๓. ความส ารวมในกาม  

๔. ความมีสัตย ์ 

๕. ความมีสติรอบคอบ  
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“ขอให้ส่วนดขีองหนังสือเล่มนี้จงดล
บันดาลให้ท่านผู้อ่านทุกท่านทีไ่ด้ปฏิบัติ
ตามค าแนะน า มีอายยุนืสมใจปรารถนา
ด้วย เทอญ” 
 
 

 
 


