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คํานํา สําหรับการจัดพิมพหนังสืออนุสรณ 
 

 หนังสือ “วิธีปฏิบัติตนใหมีอายุยืน” นี้เปนหนังสือท่ีคุณพอ พ.ต.อ.

นายแพทย กรณกิจ มุทิรางกรู เขียนตั้งแต ป พ.ศ. ๒๕๑๕ เปนหนังสือท่ี
ไดรับความนยิม ไดรับการพิมพซํ้าหลายครั้ง โดยพิมพแบบไมรับ
คาลิขสิทธ์ิเพื่อจัดจําหนาย ๔ คร้ัง และเปนอนุสรณในงานศพอีกหลายครั้ง  

 คุณพอไดเขียนหนังสือ “วิธีปฏิบัติตนใหมีอายุยืน” เปน ๖ ตอน 

ไดแก บทนํา วัยเด็ก วยัทํางาน วยัชรา บทสงทาย และ สรุป โดยท่ีเนื้อหา
ของหนังสือเลมนี้นั้นคณุพอใชความรูท่ีสําคัญจาก ๓ แหลงประกอบกัน
เปนวิธีปฏิบัติตน ไดแก ความรูทางการแพทย พระธรรมคําส่ังสอนของ
สมเด็จพระผูมีพระภาคเจา และ ประสบการณจากชีวิตจริงของคุณพอใน
วิชาชีพแพทยของทานเอง  

 อยางไรก็ดีความรูทางการแพทยมีการเปลีย่นแปลงตามยคุสมัย ผม
ขอขอบพระคุณ อ.นพ. พรเทพ อังศุวัชรากร ท่ีชวยตัดทอนและปรับปรุง
สวนนี้ใหทันแกยุคสมัย นอกจากนี้ ผมไดตัดทอนสวนทีเ่ปนขอมูลในอดีต 

โดยเฉพาะที่อยูในตารางออกไปเพื่อใหเนือ้หากระชับข้ึน ในตอนทายของ
หนังสือผมไดรวบรวมความรูทางการแพทยในปจจุบัน โดยเฉพาะวิธีมี
ชีวิตปลอดภยัจากมะเร็ง(และแกชา) ๑๕ ขอ และ วิธีรักษาหวัใจใหแขง็แรง 

๖ ขอ เพื่อใหงายแกการปฏิบัติ 

 จุดเดนของหนงัสือเลมนี้คือการนําพระธรรมคําส่ังสอนของ
สมเด็จพระผูมีพระภาคเจามาประกอบในวธีิปฏิบัติตน คุณพอไดเขียน
หนังสือเลมนีไ้มไดมุงหวงัใหผูอานมีอายยุนืเทานั้น แตทานไดสอนใหรูวา 
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ควรจะดําเนินชีวิตดวย ปญญา ปฏิบัติตนใหมีคุณคาแกสังคม และ มีความ
บริสุทธ์ิใจ  

 สําหรับใหแกเยาวชนธรรมะของพระพุทธองคท่ีคุณพอเห็นวาควร
ปลูกฝง ไดแก “มรรคมีองค ๘” เพราะผูท่ีเขาใจและสามารถนํามรรคมีองค 

๘ ไปปฏิบัติไดนั้นยอมสามารถดําเนินชีวติไดอยางหมดทุกข มรรคมีองค 

๘ เปนธรรมะที่ลึกซ้ึงและมีความหมายในหลายมิติ คุณพอจึงไดวเิคราะห
ความหมายของมรรคมีองค ๘ และ ปรับคําบรรยายใหพอเหมาะแกเยาวชน
ดวยหวังวาจะเปนพื้นฐานในการเรียนรูซ่ีงจะทําใหสามารถตอยอดศึกษา
ธรรมะในชีวิตประจําวนัไดเมื่ออายุมากขึ้น   

 สําหรับวัยทํางาน “เบญจศีลและเบญจธรรม” มีความสําคัญเพราะ
วัยทํางานเปนวัยท่ีมีบทบาทตอสังคม การถือศีล ๕ จะทําใหคนเลิก
เบียดเบยีนกันและทําใหสังคมสงบสุข นอกจาก การถือศีล ๕ แลว คุณพอ
ทานเห็นวาควรเนนเบญจธรรมดวยสังคมไทยถึงจะพัฒนาไดอยางมัน่คง
และยั่งยืน 

 สําหรับวัยชรา คุณพอเนนใหทําบุญ รักษาศีล ภาวนาธรรม ทํา
วิปสสนาจนมสีมาธิ และ มี “พรหมวิหาร ๔” แตทานเขียนถึงการปฏิบัติ
ธรรมนี้ท่ีบทสงทาย เพื่อส่ือความหมายวาไมเพียงแตผูท่ีเขาสูวัยชราเทานั้น
ท่ีควรจะ ฝกสมาธิวิปสสนา แตทุกเพศทุกวยัควรจะถือศีล ปฏิบัติธรรม 

และภาวนาทําสมาธิ มีพรหมวิหาร ๔ ถึงจะมีชีวิตที่ยนืยาวและมีความสขุ 

 คุณพอรักในการทําความดีและยินดเีมื่อไดชวยเหลือผูอ่ืน ลูกๆนํา
หนังสือเลมนีม้าพิมพเปนอนุสรณเพื่อใหเกิดประโยชนแกทุกคนที่ไดอาน 

ไดมีอายยุืน และ มีสุขภาพทีด่ีท้ังกายและใจ 

    
   ศาสตราจารย ดร. นายแพทย อภวัิฒน มุทิรางกูร 
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คํานําพิมพคร้ังที่ 4 
 
 ขาพเจามีความยินดีท่ีหนังสือ “วิธีปฏิบัติตนใหมีอายุยืน” จะไดรับ
การตีพิมพอีกครั้งหนึ่ง ปจจุบันมีชาวโลกกลัวกันมากอยูโรคหนึ่งเนื่องจาก
เปนโรคระบาดเร็วและไมมียารักษา ผูปวยจะตองเสียชีวิตทุกรายภายใน
เวลา 5 ป หลังจากไดรับเชื้อโรคนี้ โรคนี้ช่ือวา โรคเอดส หรือโรคภูมิคุมกัน
บกพรอง เกิดจากเชื้อไวรัส เชื้อนี้ ติดตอสูคนใหมโดยการสัมผัสกับ
น้ําเหลือง, โลหิต และน้ํากาม พบมากในพวกที่มีความเสี่ยงสูง เชน พวกติด
ยาเสพติดเฮโรอีน และเปนพวกที่ใชเข็มฉีดยาเสพติดเขาเสนรวมกัน พวก
กะเทยที่รักรวมเพศกับผูปวยท่ีเปนโรคเอดส แลวนําเชื้อไวรัสมาสูแมบาน 

แมบานก็จะถายเชื้อโรคใหลูกที่คลอดใหมตอไป 

 คาดวากวาผูปวยโรคเอดสจะถึงแกกรรมก็จะแพรเชื้อโรคใหคน
อ่ืนอีกมากมาย จึงเปนปญหาระดับชาติ และระดับโลกในการตอตานโรค
ภูมิคุมกันบกพรองนี้ 
 มนุษยเราเมื่อสัมผัสกับโรคนี้ เชื้อโรคก็จะถูกจับโดยเซลลเม็ด
โลหิตขาวและทีเซล เชื้อไวรัสก็ไปเพาะตัวในเม็ดโลหิตขาวมากขึ้นเรื่อย 

เม็ดโลหิตขาวพวกนี้ก็จะเสียคุณภาพในการตอสูกับเชื้อโรคไป ทําใหปวย
งายจากโรคติดเชื้อตางๆ เนื่องจากภูมิคุมกนัสูญเสียไป 

  ระยะแรกผูปวยอาจไมมีอาการอะไรมานัก แตระยะหลังจะผอมลง
มาก สุขภาพเสื่อม ไมมีแรง มีอาการอุจจาระรวงเร้ือรัง มีโรคผิวหนังและ
มะเร็งผิวหนัง และจบชีวิตดวยโรคปอดอักเสบจากเชื้อรา 
 การักษาโรคนี้ไมมียาที่จะใชรักษาใหหายขาด แตการปองกันมี
ความสําคัญมากกวา โดยการใหการศึกษาเรื่องเพศสัมพันธและสงเสริมให
พุทธศาสนิกชน เครงรักษาศีลหา  ไมสําสอนในเรื่องการรวมเพศ บุคลากร
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แพทยท่ีรักษาเกี่ยวของกับผูปวยก็ควรจะไมประมาท รูจักสวมถุงมือในการ
รักษาผูปวย สวนการแนะนําใหงดใชเข็มฉีดยารวมกันในผูติดยาเสพติดนั้น
ไมคอยไดผลเน่ืองจากเขาเหลานั้นหมดอาลัยในชีวิต มีแตความตองการที่
จะไดมาซึ่งยาเสพติดมักจะทําทุกอยาง บางรายตายคาเข็มฉีดยาก็มี สวนการ
แนะนําใหใชถุงยางคุมกําเนิดกอนมีเพศสัมพันธนั้น ไมคอยไดผลดีนัก
เพราะขาดการรวมมือของทั้งสองฝาย 

 องคการอนามัยโลกรายงานจํานวนผูติดโรคเอดสท่ัวโลกที่วินิฉัย
จากการตรวจเลือดในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2533 วามีจํานวน 314,610 ราย
ใน 158 ประเทศ 

 สรุป  โรคเอดสปองกันไดโดยการงดสําสอนทางเพศและไมเสพ
ยาเสพติด ไมประมาทในการดํารงชีวิต ไมใหมีบาดแผลที่เชื้อโรคเอดสจะ
เขาสูรางกายได สวัสดี 
 
 
 

พ.ต.อ.นายแพทยกรณกิจ มุทิรางกูร 
กรณกิจการแพทย 

719/3 ถนนบรรทัดทอง 
เขตปทุมวัน 
กทม. 10330 
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คํานําพิมพคร้ังที่ 3 
 
 สํานักพิมพธรรมชาติ โดยคุณเผิน อาษาพันธ  ไดขออนุญาตพิมพ
หนังสือ วิธีปฏิบัติตนใหมีอายุยืน ท่ีขาพเจาไดเรียบเรียงไวนานแลวขาพเจา
ยินดีอนุญาตใหพิมพไดโดยไมรับคาตอบแทนลิขสิทธ์ิ ขาพเจาหวังวา
หนังสือจะไดจําหนายในราคาถูก เพื่อเปนประโยชนตอผูอานจํานวนมาก 
 หนังสือ วิธีปฏิบัติตนใหมีอายุยืนนี้มีผูนิยมอานมากและไดรับการ
พิมพแจกเปนวิทยาทานหลายครั้ง และพิมพในงานฌาปนกิจหลายราย 
 ปจจุบันนี้อายุเฉล่ียของประชากรไทยของหญิงและชายไดเพิ่มขึ้น
มากกวาที่กลาวไวในหนังสือ คนไทยมีอายุยืนมากกวาเดิมแสดงวาการ
สาธารณสุขการศึกษาดีข้ึน ประชาชนมีความรูในการปฏิบัติตนใหมีอายุยืน
มากขึ้น 

 สวนอัตราตายสถิติ ไดเปลี่ยนแปลงไปคือ โรคหัวใจมากเปน
อันดับหนึ่ง พ.ศ. 2527 มี 35.3% อุบัติเหตุและการเปนพิษเปนอันดับสอง 

31.8% มะเร็งทุกชนิดเปนอันดับสาม 26.1%  
 การที่โรคหัวใจมีอัตราการตายมากกวาโรคอื่น    เนื่องจากมีการ
เปลี่ยนแปลงในดานเศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอม   
มีการยายถ่ินฐานของประชากรจากชนบทมาอยูในกรุงมากขึ้น และใน
มรณกรรมบางรายที่ไมทราบสาเหตุการปวยตายที่แนนอน มักจะแจงวาถึง
แกกรรมจากหัวใจวาย 
  เหตุตายจากอุบัติเหตุและการเปนพิษเพิ่มข้ึนเปนอันดับสอง
เนื่องจากมีการเพิ่มข้ึนอยางมากของรถยนตและโรงงานอุตสาหกรรมการ
ใชไฟฟาแรงสูงและการใชกาซมากขึ้น ความประมาทและการขาดความรู
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ในการปฏิบัติงานของผูท่ีมีสวนเกี่ยวของกอใหเกิดภัยพิบัติมีการตายหมู
มากขึ้น 
 ขาพเจาหวังเปนอยางยิ่งวาทานผูอานทุกทานที่ไดปฏิบัติตาม
คําแนะนําในหนังสือนี้ จะมีอายุยืนสมใจทุกทาน 
 
 

พ.ต.อ. นพ.กรณกิจ มุทิรางกูร 
1 / 3 /30 
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คํานําในการพิมพคร้ังที่ 1 
 
 ชีวิตเปนส่ิงที่รักของมนุษยทุกคน ผูท่ีสามารถเติบโตจากวัยเด็ก
เปนวยัผูใหญ และไดใชชีวิตใหเปนประโยชนกับมวลมนษุยดวยกัน  

จนกระทั่งชวีิตเขาวัยชราจึงจะจากไปดวยส้ินอายุขัยนั้นเปนชีวิตที่สมบรณู 

เรียกวา อายุยนื  อายุยนืยาว  ถามีการปฏิบัติตนดีมีรางกายแข็งแรงและ
สุขภาพจิตด ี  อาจมีชิวิตอยไูดถึง 90  หรือ  100 ป   แตผูท่ีตายกอนวัยอัน
สมควรซึ่งเกิดจากเหตุอันไมสมควรนั้นก็เปนที่นาเสียดาย เปนที่อาลัยแกผู
เปนที่รักยังมีชีวิตอยู และทําใหขาดกําลังคนที่จะพัฒนาประเทศชาติ 
ชายไทยมีอายุเฉลี่ยเพียง 55 ป 3 เดือน (55.23 ป) สวนหญิงไทยมีอายุเฉลี่ย 

60 ป 

 เมื่อดูจากสถิติจะเห็นวาทารกของไทยเราตายมาก ควรแกไขดวย
การฝากครรภ การทําคลอดโดยนางผดุงครรภหรือสูติแพทย การให
การศึกษาแกผูเปนบิดามารดาเกี่ยวกับการเลี้ยงดูทารก การใหอาหารอยาง
ถูกวิธี การสงเสริมใหใชนมมารดาเลี้ยงทารก และการใหการปองกันแก
ทารก 

 โรคของระบบทางเดินอาหาร ก็เปนสาเหตุการตายมากเปนอันดับ
สอง แสดงวาคนไทยยังเปนโรคขาดอาหาร อาจเนื่องมาจากความยากจน   

และการขาดความรูในทางโภชนาการ  ไมรูจักการรับประทานอาหารที่สุก
ดวยความรอน ไมรูจักการเลือกรับประทานอาหารที่มีคุณประโยชน ตอ
รางกาย ไมรูจักรักษาความสะอาดของมือท่ีใชในการประกอบอาหาร  

บริการอาหารและน้ําดื่ม   ดังนั้น นอกจากจะสงเสริมใหประชาชนรูจัก
เลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชนและสะอาดถูกหลักอนามัยแลว ควร
สงเสริมใหประชาชนไดดื่มน้ําสะอาดปราศจากเชื้อโรคสอนใหรูจักใชสวม
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ซึม ไมทําใหน้ําในแมน้ําลําคลองเนา ปราบแมลงวันที่เปนพาหะของโรค 

และใหวัคซีนปองกันเวลามีอหิวาตกโรคระบาด การศึกษาและการพัฒนา
เศรษฐกิจจะชวยใหแกปญหาเหลานี้ไดดีท่ีสุด รวมทั้งแกไขปรับปรุงการ
สาธารณสุขมูลฐาน 

 วัณโรคปอดยังคงเปนสาเหตุการตายอันดับสามอยู ท้ังๆ ท่ีประเทศ
ไทยมีการปราบปราบวัณโรคไมหยุดยั้ง การที่มีอัตราการตายสูงอัน
เนื่องมาจากความยากจน การทํางานหนักไมไดพักผอน รายไดนอยไมได
รับการรักษาที่ถูกตองหรือนานพอ ท่ีอยูอาศัยไมถูกสุขลักษณะ ไมรูจักการ
ปองกันโรคทําใหติดโรคงาย และเมื่อเปนโรคแลวก็ไมรูตัวกวาจะไดรับ
การรักษาก็ชาไป 

 อุบัติเหตุตางๆ เปนสาเหตุการตายอันดับส่ี อุบัติเหตุอาจปองกันได
โดยความไมประมาท ผูท่ีขับรถยนต รถไฟ เครื่องบินและขับเรือยนต 

รวมท้ังผูท่ีใชถนนควรชวยกันไมประมาท ปฏิบัติตามกฎจราจรและมี
มารยาทดี 
 ปอดบวมยังเปนสาเหตุการตายมาก แมปจจุบันมียาปฏิชีวนะหลาย
ชนิดที่จะใชรักษาได อาจเปนเพราะโรคนี้เปนกับเด็กและผูสูงอายุหรืออีก
ประการหนึ่งไดรับการรักษาชา เพราะผูปวยมักจะซ้ือยามารักษาตนเอง
กอน กวาจะมาหาแพทยก็มีอาการองโรคเพียบหนักเสียแลว 

 โรคหัวใจมาเปนอันดับหก ปจจุบันคนที่มีความรูพากันตื่นตัวเร่ือง
การับประทานอาหารที่มีไขมันมาก “หัวใจดี มีสุข” เปนคําขวัญใหม 

สาเหตุสําคัญที่ทําใหเปนโรคหัวใจคือ ความตึงเครียดของอารมณ การ
ทํางานมากโดยขาดการพักผอน การสูบบุหร่ีมากวันละหลายๆ ซอง และ
การไมรูจักประมาณตน 
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 โรคมะเร็งเปนสาเหตุการตายอันดับเจ็ด ถาไดรับการรักษาเร็วก็
อาจยืดชีวิตใหยืนยาวไดอยางนอยประมาณ 5 ป การรักษามะเร็งในปจจุบัน
กาวหนามาก มีท้ังวิธีการใชศัลยกรรม รังสีบําบัด และเคมีบําบัด 

 มาลาเรียยังไมหมดไปจากประเทศ ท้ังๆ ท่ีเรามีการปราบมาลาเรีย
ซ่ึงทํามาหลายปแลว ท้ังนี้อาจเปนเพราะประเทศไทยมีพื้นที่เปนปามาก 

และประเทศเพื่อนบานไมไดปราบมาลาเรียพรอมกับยุงกนปลองจึง
สามารถมีชีวิตอยูได และยุงสามารถสรางความตานทานตอ ดี.ดี.ที. ไดดวย 

อีกประการหนึ่งปรากฏวาเชื้อไขมาลาเรียปจจุบันมีอาการดื้อยาที่รักษา 
ผูปวยท่ีเปนโรคมาลาเรียรุนแรงจึงเสียชีวิตมาก 

 โรคของการตั้งครรภและหลังคลอดอาจลดลง ถาผูท่ีจะแตงงานได
รูสุขภาพของตนเอง วามีโรคที่เปนอุปสรรคตอการตั้งครรภหรือไมอีก
ประการหนึ่งถามีการอบรมผูท่ีทําคลอดใหมีความรูทางสูติกรรมดีข้ึน เชน 

หมอตําแยตามชนบท ก็อาจจะลดอัตราการตายลงได การรูจักวางแผน
ครอบครัวและคุมกําเนิดโดยวิธีท่ีเหมาะสมก็จะชวยแกปญหาผูมีบุตรมาก
ยากจนและสุขภาพไมสมบรูณใหมีอายุยืนข้ึนได นอกจากนี้ควรปรับปรุง
โรงพยาบาลและสถานีอนามัยใหมีอุปกรณการแพทยครบและทันสมัย เพื่อ
แพทยจะไดชวยชีวิตสตรีท่ีมีอุปสรรคในการคลอดบุตร   การทําแทงโดยผู
ท่ีไมใชแพทยทําใหมีอัตราการตายสูงโรคสุดทายเปนโรคของระบบ
ไหลเวียนโลหิตของสมองและระบบประสาทสวนกลางมี 6.1      ตอแสน
ของประชากรนั้น เปนเรื่องของเสนโลหิตตีบแข็ง ทําใหมีการอุดตัน และ
การแตกของเสนโลหิตในสมองเปนเหตุใหถึงแกกรรมและเปนอัมพาต ซ่ึง
เปนผลจากความดันโลหิตสูง  
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 จากสถิตินี้จะเห็นวาคนไทยในประเทศไทยถึงแกกรรมดวยโรค
ชราภาพนอยมาก ผูเขียนจึงใครจะใหผูอานไดรับประโยชนจากการอาน
หนังสือเลมนี้ และนําไปปฏิบัติใหมีอายุยืนจนถึงวัยชรา 
 
 

พ.ต.อ. นายแพทย กรณกิจ มุทิรางกรู 
719/3 ถนนบรรทัดทอง  ระหวางจฬุา ซอย 8  
และซอย 10 กทม. 10330 โทร. 02-214-3631 
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บทนํา 
 
 คนเราที่เกิดมาในโลกนี้สวนมากก็อยากมีอายุยืน แตมีเปนสวน
นอยท่ีจะสมหวังทั้งๆ ท่ีการแพทยปจจุบันก็เจริญข้ึน เปนที่ทราบกันดีวา
ประเทศที่การแพทยเจริญและประชาชนอยูดีกินดี อายุเฉลี่ยของประชากร
ก็มากขึ้น ตรงกันขามกับประเทศดอยพัฒนาประชาชนมีความเปนอยูอยาง
แรนแคนอายุเฉลี่ยของประชากรยอมจะนอยกวา     อยางไรก็ตาม การมี 
อายุยืนข้ึนอยูกับปจจัยอีกหลายประการดังกลาวตอไป 

 ถาการเปรียบชีวิตมนุษยกับตนไมก็มีสวนคลายคลึงกันตนไม
บางอยาง เชน ตนสัก ตนโพธ์ิ ตนไทร เปนพันธุไมยืนตนซ่ึงอายุยืน
ยาวนานกวาไมอ่ืน มนุษยเราก็เชนเดียวกัน คนที่มีบรรพบุรุษอายุยืนก็
มักจะมีอายุยืนตาม โดยเฉพาะอยางยิ่งถาบรรพบุรุษของบิดามารดาทั้งสอง
ฝายมีอายุยืนลูกหลานทานก็ควรมีอายุยืนตาม เวนเสียแตจะมีสาเหตุบาง
ประการที่ทําใหถึงแกกรรมกอน เชน อุบัติเหตุตางๆ เปนตน 

 การปลูกตนไมนอกจากจะเลือกพันธุดีแลวยังตองข้ึนกับ
ส่ิงแวดลอม เชน ดินที่ปลูกตองเปนดินดีมีท่ีกําบังลม  ไดแสงแดดพอควร
ไดรับน้ําและปุยตามความตองการของพืช และปราศจากศัตรูพืชคอย
ทําลาย ตนไมก็เจริญดีใหดอกผลงามและเปนที่พอใจของผูปลูก ชีวิตมนุษย
ก็เชนเดียวกัน นอกจะเกี่ยวของกับกรรมพันธุแลวส่ิงที่จะลิขิตชีวิตใหส้ัน
หรือยาวยอมเกี่ยวกับส่ิงแวดลอมดวย เชน บิดามารดา ผูปกครอง ครู แพทย 

พยาบาล เพื่อน และสังคมที่อยูอาศัยวามีความปลอดภัยตอชีวิตพอสมควร
หรือไม 

    ผูเขียนเคยเห็นการปฏิบัติตนของผูท่ีมีอายุยืนหลายทาน เชน ยา
ของภรรยาผูเขียนมีอายุยืนถึง 98 ปจึงถึงแกกรรมเพราะความชราภาพ    
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ผูเขียนจึงมีเจตนารมณท่ีจะนําความรูทางการแพทยของผูเขียนและ
ประสบการณท่ีไดเห็นการปฏิบัติตนของผูมีอายุยืนมาเขียนเพื่อเปน
แนวทางแนะนําใหผูท่ีมีโอกาสอานบทความนี้จะไดนําไปพิจารณาและ
ปฏิบัติตาม     ถาบทความนี้เปนประโยชนตอผูอาน ผูเขียนก็จะมีความยินดี
ยิ่ง และไมสงวนลิขสิทธ์ิแตประการใดถาจะมีผูนําไปคัดลอกหรือพิมพ
เผยแพรเพื่อเปนสาธารณประโยชน 

 คติของผูอยากจะมีอายยุืนนัน้มี 3 ประการ คือ  

 1. ปองกันไวดกีวาแก 

 2. ยังไมสายเกนิไปที่จะแกไข 

 3. รูรักษาตัวรอดเปนยอดด ี

 การปองกันไวดีกวาแกนั้นคติขอนี้คงทราบกันดีวาอุบัติเหตุเปน
สาเหตุใหญของการตายของคนในวัยทํางาน ท้ังๆ ท่ีอุบัติเหตุก็เปนของที่
ปองกันไดโดยความไมประมาท โรคที่อาจจะคราชีวิตของเด็กและผูใหญ
หลายโรคถาไดรับการฉีดวัคซีนปองกันไวกอนจะทําใหไมถึงแกชีวิต เชน 

โรคบาดทะยัก คอตีบ ไอกรน ไขสันหลังอักเสบ วัณโรค อหิวาตกโรค ไข
รากสาด เด็กทารกอายุ 10 เดือน ควรไดรับ การฉีดวัคซีนปองกันโรคหัด 

คางทูมและหัดเยอรมัน 

 คติท่ีวายังไมสายเกินไปที่จะแกไขนั้น มุงสําหรับใหผูท่ีมีโรค
ประจําตัวไดมีชีวิตอยูอยางเปนสุขและมีอายุยืนนานมากขึ้น ผูปวยบางคน
พอรูตัววาปวยก็หมดกําลังใจที่จะรักษาหรือปลอยตัวไมรักษา มีผูปวยท่ี
เปนโรคกามโรคจํานวนมากไมไดรับการรักษาที่ถูกตอง เชน ผูปวยท่ีเปน
แผลซิฟลิสที่อวัยวะสืบพันธุแลวไมใหแพทยรักษา  ท้ิงไวซ้ือยามา
รับประทานเองตอไปโรคจะเขาระยะสองและสาม ทําใหเปนอันตรายกับ
หัวใจและประสาทผูปวยเปนโรคเบาหวานถาไดรับการรักษาแตแรกและ
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ไดรับการรักษาติดตอไปเรื่อยๆ ก็อาจจะมีชีวิตเปนสุขไปไดอีกนาน เชน 

บิดาของผูเขียนปวยเปนโรคเบาหวานตั้งแตวัยกลางคนและมีชีวิตอยูได
จนถึงอายุ 80 ป ซ่ึงนับวาอายุยืนมากสําหรับคนที่ปวยเปนโรคนี้เพราะโดย
ปกติแลวคนที่ปวยเปนโรคเบาหวานจะมีอายุไมยืน ดังนั้น ผูท่ีมีรางกายไม
สมบรูณควรรีบแกไขเสียโดยปรึกษาแพทยและตรวจรางกายเปนประจํา 
เพื่อปฏิบัติตนใหถูกตอง 

 สุนทรภูกลาววา “รูอะไรไมสูรูวิชา รูรักษาตัวรอดเปนยอดดี” คน
ท่ีอยากมีอายุยืนควรยึดถือเปนคติเตือนใจ แตไมใชสอนใหเปนคนขลาดจะ
ยกตัวอยาง เชน ถูกโจรจี้เอาทรัพย ถาหากกําลังเรานอยไมสามารถที่จะ
ชนะโจรได ควรจะยอมสละทรัพยเพื่อถนอมรางกายไวใหปลอดภัยเปนตน 

นอกจากนี้การมีสติดีจะชวยใหรอดพนจากอันตรายซึ่งเปนหลักสําคัญใน
การทําใหมีอายุยืน 
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วัยเด็ก 
 วัยของชีวิตแบงได 3 วัย คือ วัยเด็ก วัยทํางาน และวัยชราผูท่ีมีอายุ
ยืนมักจะใชชีวิตผานมาไดท้ัง 3 วัย และใชชีวิตวัยชรา ดวยความสุขและ
สงบ ชีวิตวัยเด็กจะดีหรือไมข้ึนอยูกับบิดามารดา เด็กที่โชคดีมีบิดามารดา
รักและเขาใจในการเลี้ยงดูอบรม ใหการปองกันโรคตามอายุ และสอนให
เด็กเขาใจในการดํารงชีวิตอยางสุขสบายตามฐานะ 

 ชีวิตเริ่มตนเมื่อไขของแมและเชื้อเพศของพอผสมกัน การปฏิสนธิ
นี้ถาบิดามารดาสุขภาพดี ต้ังใจมีบุตรอาจไดบุตรที่มีสุขภาพดีและอาจให
เปนหญิงหรือชายก็ได ถาปรารถนาและปฏิบัติตามคําแนะนําของแพทย ไข
ท่ีผสมแลวนี้จะเดินทางจากปกมดลูกมาฝงตัวอยูท่ีมดลูกใชเวลา 3 วัน 

มดลูกที่ไมดีหรือถาไขมาฝงตัวอยูตํ่าไปใกลปากทางมดลูกอาจจะทําให
แทง หรือคลอดกอนกําหนดได  ปกติทารกอยูในครรภนาน  280 วัน 

ระหวางที่มารดามีครรภออนๆ นี้ไมควรรับประทานยาโดยไมจําเปน หรือ
ถูกแสงรังสีเอ็กซเรยเพราะอาจทําใหเด็กเกิดการพิการ เชน ไมมีแขน ไมมี
ขา หรือถามารดาปวยเปนโรคบางอยาง เชน หัดเยอรมันระหวางตั้งครรภ
ระยะ 3 เดือนแรกอาจทําใหทารกที่อยูในครรภมีความพิการ เชน ตาเปนตอ
กระจก หัวใจรั่วมาแตกําเนิดเปนตน มารดาที่ปวยเปนโรคเบาหวานทารก
จะโตมากหรือตายในครรภได สตรีท่ีมีบุตรน้ําหนักมากขึ้นทุกๆ ครรภเปน
เครื่องบงชี้วาตอไปอาจเปนโรคเบาหวาน สตรีบางคนที่มีหมูเลือดตางกับ
สามี เชน หมูเลือดอารเอชลบ สวนสามีอารเอชบวก การมีครรภก็อาจทําให
อายุของเธอสั้นเขาเพราะมีปฏิกิริยาระหวางเลือดของมารดาและทารก
ครรภแรกอาจมีชีวิตอยูไดถาไดรับการถายโลหิตหลังคลอด แตครรภหลังๆ 

ทารกจะเสียชีวิตตั้งแตอยูในครรภ และอาจเปนสาเหตุใหมารดาถึงแกกรรม
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ไดดวย ดังนั้น การที่กลาวกันวา “ความรักไมมีพรมแดน” เห็นจะไมจริง
เสียแลว การแตงงานอาจทําใหสตรีบางคนถึงแกกรรมกอนที่จะถึงวัยอัน
สมควร เชน สตรีท่ีมีหมูเลือดตางกับสามี เปนโรคหัวใจ โรคไตพิการ โรค
ความดันโลหิตสูง การมีครรภทําใหอายุส้ัน ผูท่ีแตงงานควรไดรับการ
ตรวจรางกายจากแพทยกอนขอคําแนะนําและการแกไขจากแพทยเพื่อท่ีจะ
ไดครองรักและมีชีวิตสมรสเปนสุขนานๆ  

 ทารกที่มีมารดาปฏิบัติในระหวางตั้งครรภดี ไดฝากครรภและ
คลอดโดยแพทย หรือพยาบาลผดุงครรภแลวโอกาสที่จะเสียชีวิตก็มีนอย 

สมัยกอนมีการคลอดโดยหมอตําแย การตัดสายสะดือทารกไมสะอาดทํา
ใหทารกตายดวยโรคบาดทะยักหลังคลอดใหมๆมีมาก ทารกที่มีรางกาย
พิการมาแตกําเนิด เชน ลําไสตีบ ทวารไมเปด กระเพาะอาหารตัน  กระบัง
ลมร่ัว ฯลฯ อาจจะมีชีวิตรอดถาไดรับการตรวจรางกายจากแพทยต้ังแต
คลอดใหมๆ และไดรับการชวยเหลือแกไขโดยวิธีศัลยกรรม ทารกที่อายุ
เกิน 2 สัปดาห โดยไมมีโรคมักจะเติบโตสมบรูณถาไดรับการเลี้ยงดูท่ี
ถูกตอง  ทารกที่ไดรับอุบัติ เหตุจากการคลอด  เชน  ศีรษะไดรับการ
กระทบกระเทือนโลหิตออกในเหยื่อหุมสมอง หรือสมองขาดออกซิเจน
เพราะคลอดชาเกินไป ถาไมไดรับการรักษาดีอาจจะเสียชีวิต หรือถารอดก็
อาจทุพพลภาพเปนเด็กปญญาออน ทารกหลังคลอดบางรายอาจตาเหลือง
เปนดีซานเล็กนอย รายท่ีมีอาการมาก เชนไมรับประทานนมหรือตัวเหลือง
มาก  อาจเสียชีวิตจากโรคตับอักเสบหรือทอน้ําดีตีบตันมาแตกําเนิด 

 ภายหลังคลอดใหมๆ นมมารดามีนอยและเปนน้ํานมสีเหลืองๆ นี้
ดีสําหรับทารกเพราะมีภูมิคุมกันโรค แตมารดาบางคนไมเขาใจไมกลาให
ลูกรับประทาน กลับไปใชนมวัวเล้ียงลูกแทน ทารกที่โชคดีจะไดรับการ
เล้ียงดวยนมมารดา ทําใหเติบโตสมบรูณดีกวาทารกที่เล้ียงดวยนมวัวหรือ
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นมผงโรคทองรวงก็เปนสาเหตุการตายของทารก ถาทารกไดรับนมหรือ
อาหารไมถูกตอง เชน  นมไมยอย  นมผสมไมถูกสวนหรือสกปรกมีเชื้อ
โรค เปนตน          มารดาที่ฉลาดควรเลี้ยงลูกดวยนมมารดานอกจากจะ
ปองกันโรคทองรวงแลว ยังเปนการประหยัดไมตองเสียเงินซ้ือนมผงและ
นมอื่น  ๆ   นมมารดามีประโยชนแกทารกจนถึงอายุ  8  เดือน   จึงจะเสื่อม
คุณภาพทารกที่ไดรับการเลี้ยงดูไมถูกตอง   นอกกจากจะไมเติมโตสมอายุ
แลว ยังมีอายุส้ันอีกดวย คนชนบทมักเลี้ยงดูทารกไมถูกวิธีใชขาวเหนียว
ปอนดงแตยั ง เล็กๆ  จนเกือบเปนประเพณี  เปนเหตุใหทารกเปน
โรคขาดอาหารโปรตีน สมองไมเติบโตเทาที่ควร ทารกควรไดรับอาหาร
โปรตีนจากนมมารดาและนมผงนมวัวจนถึงอายุ 2 ป จากการคนพบ
ปรากฏวาทารกที่ไดรับการเลี้ยงดูดวยขาวเหนียวยังเปนโรคนิ่วอีกดวย นม
ขนและหางนมไมควรใชเล้ียงทารก 

 ประเทศที่การแพทยเจริญนอกจากอายุเฉลี่ยของประชากรจะสูง
กวาประชากรของประเทศที่ดอยพัฒนาแลว อัตราตายของทารกแรกคลอด
ก็จะต่ําดวย อัตราตายของทารกในประเทศยังคอนขางสูงอยู บิดามารดา
ควรใหทารกปองกันโรคตอไปนี้ คือ ฉีดวัคซีน บี.ซี.จี. ปองกันวัณโรค 

วัคซีนปองกันโรคคอตีบ ไอกรน บาดทะยัก โรคโปลิโอมัยอีไลตีส และ
วัคซีนปองกันโรคหัด คางทูมและหัดเยอรมัน ตามคําแนะนําของแพทย
จนถึงอายุ 5 ขวบ เมื่ออยูในโรงเรียนควรไดรับการตรวจสุขภาพฟนและฉีด
ยาปองกันอหิวาตกโรค ไขรากสาด เมื่อมีการระบาดของโรค เวลาเด็กปวย
ควรรีบนําไปใหแพทยรักษา เด็กหลายรายเสียชีวิตจากโรคไขเลือดออก 

โรคเยื่อหุมสมองอักเสบ ปอดบวมและโรคลําไสบิดทองรวง เพราะบิดา
มารดา ผูปกครองไมไดใหการรักษาที่ถูกตองบางรายก็มีอายุส้ันเนื่องจาก
บิดามารดาผูปกครองซื้อยามารักษาลูกเองโดยไมใหแพทยตรวจรักษา ยา
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ปฏิชีวนะที่โฆษณาขายมีพวกมัยซินตางๆ รวมทั้งครอแลมเฟนิกอลนั้นเปน
พิษถารับประทานนานๆ หรือรับประทานบอยๆ ทําใหเปนโรคโลหิตจาง 

ไมเติบโตและถึงแกกรรมไดถาใหยามากเกินไป ยาแกไขแกปวดเปนพิษ
สําหรับเด็กไมควรซ้ือมารักษาเองถาอยากใหลูกหลานมีอายุยืน ควรงดเวน
การซื้อยาใหเด็กรับประทานกอนที่จะปรึกษาแพทย 

 อุบัติเหตุในบาน   อุบัติเหตุท่ีโรงเรียน    รวมท้ังอุบัติเหตุในทอง
ถนนอาจเปนสาเหตุท่ีทําใหเด็กถึงแกกรรมได จึงควรสอนใหเด็กรูจักการ
ปองกันอุบัติเหตุ         อุบัติเหตุในบานที่อาจทําใหถึงแกความตายทันที   
ไดแก   ของติดในคออุดหลอดลม ท่ีพบมากมีเม็ดลูกเงาะ เหรียญตางๆ และ
ลูกแกวตาสัตวของเด็กเลน เปนตน การแกไขของติดคอ ใหจับเด็กหอยหัว
ลงอยางลวงคอ อุบัติเหตุจากไฟไหม น้ํารอนลวก รับประทานอาหารยาพิษ 

ยาปราบศัตรูพืช ยาเบื่อหนู และการเลนของมีคม เชน มีด ปน ดังนั้น 

พอบานแมบานที่ไมประมาท ควรเก็บของที่เปนอันตรายสําหรับเด็กไวท่ี
ปลอดภัย อุบัติเหตุท่ีโรงเรียนที่พบอยูเสมอ ไดแก ตกจากที่สูง เลนกีฬา
แขนหักขาหัก ศีรษะกระทบของแข็งเปนเหตุใหกะโหลกศีรษะแตกตายได 

ควรสอนใหเด็กรูจักวิธีวายน้ําเพื่อปองกันการจมน้ํา อุบัติเหตุในทองถนน
ปองกันไดโดยสอนเด็กใหรูจักกฎจราจรงายๆ เปนตนวา เดินทางขวาของ
ถนน ไมเลนกลางถนน ขามถนนที่มีทางมาลายหรือใชสะพานลอยในการ
ขามถนน และขามถนนเมื่อไฟแดงขึ้นเมื่อรถหยุดแลวจึงคอยเดินขามถนน  

เวลาจะขามถนนตองมองรถทางดานขวากอนแลวมองทางซายแลวมอง
ทางขวาอีกครั้งเมื่อไมมีรถแลนมาจึงจะขามถนน การขามถนนควรรีบขาม 

อยาเดินออยอ่ิงและไมวิ่งขามถนนเมื่อจะขึ้นรถใหกาวเทาขวาขึ้น เวลานั่ง
ในรถควรพยายามนั่งกลางๆ รถไมยื่นแขนออกนอกรถ รถโดยสารที่แนน
เกินไป ไมควรเบียดข้ึนและลง ไมยืนเกาะบันไดรถ 
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 เด็กจะเติบโตสมอายุไดถาไดรับการเลี้ยงดูถูกตอง ไดรับอาหาร
สมบรูณท้ังอาหารประเภท เนื้อ นม ไข ผัก ผลไม เด็กนักเรียนบางคนอด
อาหารกลางวันเพราะขาดเงินซ้ืออาหาร ทําใหการเรียนไมดีและเปนลมใน
หองเรียนได เด็กนักเรียนควรไดออกกําลังกายกลางแจงทุกๆ วัน กีฬาที่เด็ก
เลนควรเปนกีฬาที่เลนไดโดยไมเจ็บตัวและไมอุปทวอันตราย เด็กที่จะมี
อายุยืนตองเติบโตสมอายุ และมีสุขภาพดีท้ังรางกายและจิตใจ บิดามารดา
ผูปกครองที่ฉลาดนอกจากจะเลี้ยงดูเด็กใหมีรางกายแข็งแรงสมบรูณ ให
เด็กไดรับการปองกันโรคและสอนวิธีการปองกันอุบัติเหตุแลวควรปองกัน
อุบัติเหตุแลวควรอบรมเด็กใหปฏิบัติตนตามหัวขอตอไปนี้ เพื่อเปน
ประโยชนในการเรียน การดํารงชีวิตและปฏิบัติตนใหมีอายุยืน 

 
1. สอนใหเด็กแสวงหาวิชาท่ีถูกตอง 
 วิชาที่ดีจะมีประโยชนในการดํารงชีวิตตอไป การเรียนวิชาควร
เปนไปตามอายุ ความฉลาดและความสามารถของเด็ก วิชาที่ไมดีอาจเปน
อันตรายตอชีวิตก็ไมควรไปเรียน สวนวิชาที่ดีจะทําใหเด็กมีชีวิตเปนสุข 

และยืนนาน 

2. สอนใหเด็กมีเจตนาดี 
 คนที่มีเจตนาดีตอเพื่อนฝูงและคนอื่นๆ ยอมมีมิตรสหายคนรักมาก 

ไมมีศัตรู ชีวิตก็ยอมจะยืนยาว 

3. สอนใหเด็กพูดในทางที่ถูก 
 เด็กควรจะพูดความจริง ไมพูดเท็จ ไมพูดหยาบคาย ไมพูดสอเสียด 

ไมพูดเหลวไหล การพูดดียอมเปนศรีแกตัวเด็กเอง คนที่ปากไมดีอาจจะทํา
ใหอายุส้ัน  ดังสุภาษิตไทยที่วา “ปลาหมอตายเพราะปาก” 
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4. สอนใหเด็กประพฤติตนในทางที่ถูก 
 เด็กที่ประพฤติดีทําแตส่ิงที่ถูกที่ควรจะเจริญกาวหนา เปนที่รักของ
ครูและผูใหญ ตรงขามกับเด็กเกเรประพฤติตนเปนอันธพาล เชน ยกพวกตี
กันหัวแตกเลือดตกในสมองตาย หรือสูบยาเสพติด เปนเหตุใหถึงแกกรรม
กอนอายุขัย 

5. สอนใหเด็กหาเลี้ยงชีพในทางที่ถูก 
 การไดเงินมาโดยทางสุจริตและรูจักออมทรัพยไว ทําใหมีเงินใช
พอสมควรกับอัตภาพ เปนทางหนึ่งที่ทําใหอายุยืน ตรงขามกับผูท่ีหากิน
ในทางทุจริต เชน เปนโจร ซ่ึงเปนอาชีพท่ีเส่ียงอันตรายตอชีวิต 

6. สอนใหเด็กมีความมานะพยายามในทางที่ถูก 
 ความเพียรมีท่ีไหนความสําเร็จยอมมีท่ีนั่น เด็กที่มีความเพียร
ยอมจะประสบความสําเร็จในการเรียน การเลน การดําเนินชีวิตที่ถูกตอง
เติบโตเปนผูใหญท่ีมีอายุยืน    ตรงขามกับคนที่ไมมีความเพียรยอมแพ
ชะตาชีวิต   บางคนถึงกับทําลายตนโดยการกระทําอัตวินิบาตกรรม 

7. สอนใหเด็กคิดในทางที่ถูก 
 เด็กที่คิดดี มีความคิดริเร่ิม มีหลักในการเรียน การทองจําการอาน
และการทบทวนความรู ความคิดที่ถูกทางยอมนําความสมบรูณทางสภาพ
จิตมาให ตรงขามกับผูท่ีมีความคิดไมถูกทํานองคลองธรรมอาจถูกชักจูง
ในทางที่ผิดไดงาย ความคิดที่ไมถูกทํานองคลองธรรมนอกจากจะบั่นทอน
สุขภาพจิตแลว ยังเปนภัยตอสังคมอีกดวย 

8. สอนเด็กใหมีสมาธิ 
 คนที่จะมีอายุยืนตองมีสมาธิเสมอไมวาจะนั่ง นอน เดิน หรือทํา
อะไรก็ตาม การมีสมาธิจะทําใหเขาใจบทเรียนงายและมีสติรอบคอบ ความ
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ประมาทเปนทางแหงความตาย คนที่มีศีลและสมาธิยอมมีปญญาที่จะ
ดํารงชีวิตใหรอดพนอันตรายตางๆ และมีชีวิตเปนสุขนานเทาที่จะนานได 

 การพักผอนนอนหลับเปนวิธีหนึ่งที่จะทําใหมีอายุยืน   คนที่
พักผอนนอย หรือนอนไมหลับรางกายจะระโหยโรยแรง ไมเจริญเติบโต 

เด็กๆ ควรไดนอนพอเพียงแกความตองการของแตละวัย การนอนควรนอน
ในที่มีอากาศบริสุทธ์ิถายเทได บางคนนอนในหองปรับอากาศ แตใช
เครื่องปรับอากาศไมถูกวิธี เพียงแตความเย็นอยางเดียว ไมมีอากาศบริสุทธ์ิ
เขามาหมุนเวียนเปนเหตุใหไมสบายได 

 เด็กๆ จะเจริญเติบโตและมีอายุยืนหรือไมนั้น ข้ึนอยูกับความปกติ
ของรางกาย ฐานะทางเศรษฐกิจของผูปกครอง รวมทั้งความรักความเอาใจ
ใสดูแลของผูปกครองอีกดวย ฉะนั้นเราจะเห็นวาบิดามารดาผูปกครองเปน
ผูมีสวนสําคัญในการลิขิตชะตาชีวิตของลูก หรือเด็กในปกครองเปนอัน
มาก การลงโทษเด็กโดยการเฆี่ยนตีนั้นไมควรทํา เพราะจะเปนการทําราย
จิตใจเด็ก เด็กอาจจะเขาใจวาตนเองไดรับความทารุณและไมไดรับความรัก 

และอาจเปนสาเหตุใหเด็กถึงแกความตายได ถาหากตีพลาดไปถูกอวัยวะ
สําคัญเขา หรือโชครายเกิดมีการแข็งตัวของโลหิตเนื่องจากกลามเนื้อถูก
เฆี่ยนตีมีการชอกช้ํามาก   โลหิตที่แข็งตัวนี้อาจไหลไปตามเสนโลหิตและ
ไปอุดตันในอวัยวะสําคัญ เชน หัวใจ สมอง ปอด เปนสาเหตุท่ีทําใหถึงแก
ความตายไดเชนกัน 
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วัยทํางาน 
 วัยเด็กเปลี่ยนเปนวัยผูใหญเปนไปตามอายุ   อาหารที่ไดรับ  

ส่ิงแวดลอมและสังคม โดยท่ัวไปเด็กผูหญิงจะเปลี่ยนวัยเมื่อยางเขา 12 ป 

โดยจะเริ่มมีประจําเดือน และรางกายจะจะเติบใหญอวบทวมข้ึนกวาเดิม
มาก สวนเด็กผูชายจะเปลี่ยนวัยชากวาเด็กผูหญิงประมาณ 2-3 ป การ
เปลี่ยนวัยของเด็กชายเมื่อยางเขาระยะแตกเนื้อหนุม จะสูงข้ึนกวาเดิมมาก
และเสียงจะเปลี่ยนไป แปลกแตจริงคือ เด็กหญิงและเด็กชายที่มีการเติบโต
ของอวัยวะเพศเร็ว มักจะไมคอยสูงเหมือนเด็กที่เปนหนุมเปนสาวชากวา 
ความสูงไมเกี่ยวกับการมีอายุยืน เวนเสียแตผูท่ีเปนโรคกระดูก เชน คน
แคระต่ําเตี้ยมากซึ่งมักจะมีอายุส้ัน รูปรางของคนเรากับความสูงควรมีสวน
สัมพันธกัน คนอวนมักจะมีอายุส้ันเพราะหัวใจตองทํางานมากกวาคนที่มี
รูปรางน้ําหนักปกติ  คนที่ผอมเกินไปมักจะมีโรคประจําตัว ทําใหอายุไม
ยืน  

 น้ําหนักและสวนสูงควรจะเปนรูปรางที่ไดขนาดสมควร เด็กที่อยู
ในวัย 15-16-17 ป น้ําหนักและความสูงไมแนนอน อาจแตกตางกันมากคน
ท่ีมีอายุยืนควรเปนคนที่มีสุขภาพดีท้ังรางกายและจิตใจ มีอารมณดี เวลา
ปกติไมคอยเจ็บปวยและเวลาปวยก็หายเร็ว สามารถทํางานไดมากกวาและ
นานกวา ไมคอยเหนื่อยเหมือนบางคนที่ทํางานเดียวกัน คนที่มีสุขภาพดี
ชีพจรเตนประมาณ 60-80 คร้ังตอนาที หายใจประมาณ 18-20 คร้ังตอนาที 
ความดันโลหิตนอยกวา140/90 ม.ม. ปรอท มีเม็ดโลหิตขาวประมาณ 

6,000-10,000 เม็ดตอโลหิต 1 ลบ.มม. มีฮีโมโกลบินประมาณ 12-13กรัม 

ตอโลหิต 100 ลบ.มม. หรือ 36-39 เปอรเซ็นต 
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 ผูท่ีจะทดสอบวาสุขภาพปกติหรือไม มีวิธีตรวจสอบดวยตัวเอง
งายๆ โดยใชนิ้วมือจับชีพจรของตนเองที่ขอมืออีกขาง แลวนําจับจํานวน
เตนตุบๆ วามีกี่คร้ังตอนาทีปกติอยูระหวาง 60-80 คร้ังตอนาที ผูท่ีหัว
ใจเตนเร็วกวานี้มักมีสุขภาพไมสมบรูณ อาจมีโรคประจําตัว เชน โรคหัวใจ 

โรคคอหอยพอกเปนพิษ โรคความดันโลหิตสูง โรคประสาท จากการ
คนพบปรากฏวา ผูท่ีปวยเปนวัณโรคสวนมากมีการเตนของชีพจรเกิน 90 

คร้ังตอนาที นอกจากวัดชีพจรเวลาปกติแลว ควรหัดนับหลังจากออกกําลัง
กายหรือเลนกีฬาไปแลวประมาณ 10 นาที และนับภายหลังพักอีกครั้ง คน
ปกติจะมีการเปลี่ยนแปลงเล็กนอยเทานั้น คือเปลี่ยนเปนเตนเร็วข้ึน
เล็กนอย ภายหลังออกกําลังกาย และจะกลับเปนปกติภายหลังพักแลว 5 

นาที สวนคนที่ไมแข็งแรงหัวใจจะเตนเร็วกวาเดิมมาก และกลับเปนปกติ
ชากวาคนแข็งแรง นอกจากนี้ ทานอาจตรวจสอบความแข็งแรงของทาน
โดยวิธีงายๆ อีกวิธีหนึ่ง คือ จับเวลาการเดินเร็วของทาน กับระยะทางที่
ทานทําได ถาทําไดดีข้ึนเรื่อยๆ ก็แสดงวาแข็งแรงขึ้น ถาทําไดชาลง และ
ไดรับระยะทางนอยลงเรื่อยๆ แสดงวาทานเหนื่อยเร็วข้ึน 

 ความแข็งแรงและสมรรถภาพของกลามเนื้อจะมีมากตอนวัยรุน 

และจะลดลงเมื่ออายุมากขึ้น จนถึงระยะเขาวัยกลางคน ความเร็วและกําลัง
จะลดลงมาก คนที่มีอายุมากควรออกกําลังกายวันละ 10-25 นาทีเปน
ประจําทุกวัน เพื่อใหโลหิตหมุนเวียนดี กีฬาสําหรับผูสูงอายุมี 3 อยาง คือ 

การเดิน การถีบจักรยาน (อยูกับที่หรือจักรยานธรรมดาก็ได) และการวาย
น้ํา การวิ่งหรือกีฬาที่ตองใชแรงมาก ไมเหมาะสําหรับคนสูงอายุ อาจทําให
หัวใจวาย การดัดตนและการออกกําลังกายแขนโดยดึงเชือกที่ยืดหยุนได
ดีกวาการยกน้ําหนัก เพราะการยกน้ําหนักมากหรือไมถูกวิธีอาจทําใหเปน
โรคปวดหลัง 
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 อวัยวะสําคัญที่ทําใหถึงแกความตายไดทันทีคือหัวใจ สมัยกอนถา
หัวใจหยุดเตนถือวาผูนั้นถึงแกความตาย      แตปจจุบันยังตองใครครวญถึง
อวัยวะอีกอยางคือ สมองวาตายหรือไม เพราะหัวใจอาจเปลี่ยนใหมได คน
ท่ีฉลาดอยากมีอายุยืน ควรถนอมหัวใจและสมองไวมากๆ  ซ่ึงรายละเอียด
จะไดกลาวในตอนตอไป 

 อวัยวะที่มีสําคัญรองลงไปในการมีอายุยืนหรือส้ัน คือ ตับ ไต 

ปอด เสนโลหิต หรือตับออน ธรรมชาติไดสรางใหมีส่ิงปองกันชีวิตไว
พอสมควรอยูแลว เชน ผิวหนังคอยปองกันความรอนหนาวและเชื้อโรค 

เมื่อมีเชื้อโรคเขาไปในรางกายจะมีการตอตานเม็ดโลหิตขาวทําปฏิกิริยา
ตอสูกับเชื้อโรคเม่ือรางกายสูไมได เม็ดโลหิตขาวจะถูกทําลายแตกสลาย
ไปกลายเปนหนองและมีไขข้ึนซ่ึงเปนสัญญาณเตือนใหปรึกษาแพทย เพื่อ
รักษาโดยการใชยาปฏิชีวนะชวยตอตานเพิ่มขึ้น แพทยเทานั้นที่จะเปนผู
วินิจฉัยโรค และเลือกยาที่เห็นวาเหมาะสมในการรักษาโรคใหหายขาดผูท่ี
อยากมีอายุยืน ไมควรละเลยเมื่อเจ็บปวยเล็กนอย อยาหายามารับประทาน
รักษาดวยตัวเอง เพราะอาจจะตายเนื่องจากแพยาหรือการใชยาผิดขนาด
เปนพิษ 

 โรคไสต่ิงอักเสบมักเปนกับคนหนุมสาวมากกวาคนสูงอายุ เปน
โรคที่รักษางายโดยการผาตัด การผาตัดไสต่ิงอักเสบเปนการผาตัดชอง
ทองที่งายที่สุดที่ศัลยแพทยทุกคนทําได ถาหากมีการผาตัดภายใน 24 

ช่ัวโมงนับแตเร่ิมปวดทอง แตจะผาลําบากถาปลอยไวนาน เพราะไสต่ิงที่
อักเสบอาจแตกมีหนองกระจายไปในชองทอง ทําใหถึงแกกรรมได บาง
รายปลอยใหมีการอักเสบนาน และบอยๆ ทําใหลําไสรอบๆ ไสต่ิงมา
ติดกันจะหาไสต่ิงยากและแยกตัวออกยากมาก เพราะฉะนั้น ถาผูใดมี
อาการปวดทองขางขวาบริเวณใตสะดือ หรือปวดทองสวนลางขวาอยาง
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รุนแรงมีไขตํ่าๆ อาเจียนมาก หนาทองขางขวาแข็ง ไมควรประมาทควรจะ
รีบเขารับการรักษาในโรงพยาบาลดวนภายใน 24 ช่ัวโมง มีคนสวนนอย
มากที่มีไสต่ิงอยูดานซายของชองทอง ในรายเชนนี้จะปรากฏวาหัวใจจะมา
อยูในทรวงอกดานขวาและตับจะไปอยูใตชายโครงซายผิดปกติดวย 

 เปนที่นาเสียดายที่คนดีๆ มีความรูถึงแกกรรมกอนอายุขัย ดวยโรค
กลัวน้ํา ผูเขียนจึงใครจะเขียนถึงวิธีปฏิบัติ และปองกันโรคกลัวน้ําหรือโรค
พิษสุนัขบาไว ณ ท่ีนี้ดวย เพราะโรคกลัวน้ําหรือโรคพิษสุนัขบานี้รักษา
ไมได ผูปวยตองตายทุกคน ผูเล้ียงสุนัขควรนําสุนัขอายุต้ังแต 6 เดือนไป
ฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา วัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบามี 2 อยาง ท่ี
ฉีดทุก 6 เดือน มักฉีดกับสุนัขตัวเล็ก อีกอยางหนึ่งนั้นฉีดแลวปองกันได
นาน 1 ป มักฉีดกับสุนัขใหญ เพราะฉะนั้นอยาลืมถามสัตวแพทยวา
เมื่อไหรจะตองนําสุนัขมาฉีดซํ้าอีกครั้ง ทุก 6 เดือน หรือ 1 ป 

ในกรณีท่ีถูกสุนัขกัดควรปฏิบัติดังนี้ 
 1. ลางแผลดวยน้ําสบู เพื่อลางน้ําลายสุนัขออกใหมากที่สุด 
 2. ทาแผลดวยยางทิงเจอรหรือแอลกอฮอล ยาเหลือง ยาแดงไมควร
ใช เพราะไมแรงพอที่จะฆาเชื้อโรคได 

 3. ในกรณีท่ีเปนสุนัขเลี้ยงสามารถรอดูอาการ 10 วัน ถาสุนัขไม
ตายก็ไมเปนไร แตถาสุนัขตาย ใหนําสุนัขไปตรวจพิสูจน สมองและไขสัน
หลังที่สถานเสาวภาหรือคณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย หรือท่ีท่ีรับตรวจพิสูจน และรีบพบแพทยเพื่อรับ
คําปรึกษาการฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบาทันที 
 4. ในรายที่สุนัขตายหรือพิสูจนแลววาสุนัขเปนบา หรือถูกสุนัข
กลางถนนไมมีเจาของกัด จะตองรีบไปขอรับการฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษ
สุนัขบาที่สถานเสาวภาสภากาชาดไทย หรือท่ีสถานีอนามัยตางๆ โดยเร็ว
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ท่ีสุด เพราะตองฉีดยาตามกําหนด ในรายที่ถูกกัดสูง (ตําแหนงใกลสมอง) 

อาจปวยเปนโรคเร็ว โดยเฉพาะอยางยิ่งรายที่ถูกกัดบริเวณหนา และลําคอ 

หรือในกรณีท่ีบาดแผลมีเลือดออก แพทยจะฉีดซีร่ัมปองกันโรคพิษสุนัข
บารวมกับวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา เพื่อท่ีซีร่ัมจะไดปองกันการติด
เชื้อกอนที่วัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบาจะออกฤทธิ์ วัคซีนปองกันโรคพิษ
สุนัขบาที่ทําจากไขหรือเซลลเพาะเลี้ยงดีกวาวัคซีนที่ทําจากสมองไขสัน
หลังกระตาย เพราะไมเคยทําใหเกิดการแพ ในรายที่แพวัคซีนแบบเกาจะมี
อาการหลังจากฉีดยาได 10-12 คร้ัง 

 อุบัติเหตุจากงูพิษกัด เกิดจากการเดินไปเหยียบงูเขาหรือไปใกลงู 

งูมี 2 ชนิด คือ งูพิษ และงูไมมีพิษ งูไมมีพิษมักพบเสมอตามบาน เชน งูดิน 

งูเขียว งูสิงห งูหลาม เปนตน สวนงูพิษมักพบตามปาชายทะเล เชน งูเหา งู
ทะเล งูจงอาง งูแมวเซา งูกะปะ งูมีพิษเวลากัดจะมีรอยเข้ียว 2 เขี้ยวเสมอ 

ควรรีบทําการปฐมพยาบาล ไมแนะนําใหทําการรัดเหนือบาดแผล ดูดพิษ
จากบาดแผล หรือการทําใหบาดแผลชอกช้ํา ควรรีบนําผูปวยไปฉีดยาแก
พิษงูท่ีสถานเสาวภา หรือสถานีอนามัยท่ีใกลท่ีสุดโดยเร็ว แผลงูพิษกัด
มักจะมีการอักเสบเนาเปอยในเวลาตอมา 
 สาเหตุการตายของคนวัยทํางานที่พบมากอีกประการหนึ่งคือ 

อุบัติเหตุจากรถคว่ํารถชน ฯลฯ ซ่ึงมีสาเหตุจากความประมาทอุบัติเหตุ
ตางๆ อาจปองกันได  ถาผูท่ีใชรถชวยกันปฏิบัติตามกฎจราจรอยาง
เครงครัด  เจาของรถบรรทุกและบริษัทรถยนตโดยสารควรมีความ
รับผิดชอบในเมื่อเกิดอุบัติเหตุข้ึนอยางนอยควรจะสามารถชวยเจาหนาที่
ตํารวจในการติดตามจับกุมคนขับรถยนตของตนที่หลบหนีคดีไปและ
รับผิดชอบในเรื่องคาเสียหายโดยมีการประกันอุบัติเหตุรถยนตคุมครอง
บุคคลที่สามดวย 
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 ในการขับรถยนตนั้นสําคัญอยูท่ีคนขับ นอกจากจะมีสติท่ีแกไขใน
เวลาคับขันแลวควรมีฝมือในการขับดีเพื่อรักษาชีวิตของผูโดยสารคนขับ
ไมควรรับประทานยาแกงวง ยาแกหวัด หรือดื่มสุรา เมื่องวงควรหยุดรถ 

แอบเขาที่ปลอดภัย แลวหลับใหหายงวงกอน สุขภาพของคนขับรถก็มี
ความสําคัญมาก เชนสายตาไมดีไมควรขับรถ เวลาขับรถทางไกลควรหัด
ถือพวงมาลัยขางเดียว และใหศอกขวาไดวางพักที่พักแขนขางรถ ไมควร
ยื่นแขนออกนอกรถ ควรจัดระดับที่นั่งใหนั่งขับอยางสบาย ใหอกหางจาก
พวงมาลัยประมาณ 1 ฟุต เพื่อปองกันการกระแทกของอกกับพวงมาลัย
เวลารถชนกัน กอนจะขับรถควรตรวจสภาพรถเสียกอน ดูความเรียบรอย
ของยาง ไมควรใชยางไมมีดอกหรือยางหลอดอกควรวัดลมยางทั้งขางหนา
และขางหลังทั้ง 2 ขาง วาไดขนาดพอดีท่ีกําหนดไวหรือไม เพื่อปองกัน
อุบัติเหตุยางระเบิดขณะแลนเร็ว 

 กอนออกรถใสเข็มขัดนิรภัย เมื่อเร่ิมออกรถควรลองเบรกดูวา 
สภาพเบรกใชไดดีหรือไม ไมควรขับรถดวยความเร็วสูงเกินไป ควรขับรถ
ตามกฎจราจร ตามสภาพของถนน และตามรถคันอื่นๆ ไมควรขับชา
เกินไปเพราะอาจถูกชนถาหากขับชาและขับไปแนวนอกของถนน ไมควร
ขับแซงในทางโคง ท่ีคับขัน หรือท่ีมีสัญญาณหามแซง เชน ท่ีมีขีดกลาง
แบงถนนและลากเปน 2 เสนคู เมื่อขับตามรถคันอื่นควรหางพอสมควรที่
จะหยุดไดโดยเฉลี่ยระยะ 1 ชวงคันตอความเร็ว 10 กิโลเมตร เวนแต
ความเร็วสูงเกิน 80 กิโลเมตร ตองหางกันมากยิ่งข้ึน เปน 2 ชวงคันรถตอ
ความเร็วทุกๆ 10 กิโลเมตร เมื่อขับรถทางไกลควรใสเข็มขัดนิรภัยทุกครั้ง 

นอกจากนี้ไมควรขับรถเวลาโพลเพล หรือเวลาฝนตกหนัก และไมรับคน
แปลกหนาที่ขอโดยสารไปดวย เพื่อปองกันอาชญากรรม 
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 เมื่อมีเหตุสุดวิสัยจะชนกันแน   กอนอื่นใหรักษาความปลอดภัย
ของศีรษะและหนาอกไว   ยกตัวอยางเชน  ทานขับรถมาดวยความเร็ว 60 

กิโลเมตรตอช่ัวโมง มองเห็นไฟเขียวท่ีส่ีแยกขางหนา และขางหลังก็มี
รถบรรทุกขับตามมาโดยความเร็วเทากัน  พอใกลถึงสี่แยกเกิดไฟสัญญาณ
เปลี่ยนเปนสีแดงทันที หรือเกิดมีรถทางดานถนนที่ ตัดขวางแลนฝา
สัญญาณไฟออกมาเร็วไปทานจะทําอยางไร ไมหยุดก็จะชนกับรถที่แลน
ตัดหนา ถาหยุดรถบรรทุกขางหลังก็จะชนทาน  ถาหลบก็จะคว่ําเมื่อจะชน
แนๆ ใหเปลี่ยนไปใชเกียรตํ่าเพื่อชะลอความเร็วลงเล็กนอยและหัก
พวงมาลัยไปทางซายเล็กนอย หลบรถคันหลังแตอยาใหตกถนน พรอมกัน
นั้นควรโนมตัวเอียงไปทางซายใหศีรษะและสวนอกราบไปกับที่นั่ง
ขางหนาดานซายพนักที่นั่งดานหลังจะเปนเครื่องกําบังอันตรายใหอีก
ชั้นหนึ่ง แลวจึงเบรกอีกทีใหรถหยุด เมื่อถูกชนไมควรตกใจและออกไปยืน
นอกรถ อาจถูกชนซํ้า โดยรถคันอื่นที่แลนตามมา ไมควรถกเถียงกับคูกรณี
รถชนวาตนเปนฝายถูกเพราะอาจถูกทํารายจนถึงตาย  ถาคูกรณีเกิด
โทสะจริต วิธีท่ีถูกควรยับยั้งได ควรขับรถแอบไปขางทางกอนเพื่อชวย
ไมใหเกิดการติดขัดในการจราจร เก็บของมีคาตางๆ ในชองไวของขางหนา 
และล็อคกุญแจรถเสีย สํารวจสภาพความเสียหายของรถเราอยางคราวๆ  

และสํารวจสภาพความเสียหายของอีกฝายเชน สภาพรถ จํานวนสภาพ
ผูไดรับบาดเจ็บในรถอีกคัน และจดจําไวเพื่อปองกันการเรียกคาเสียหาย
เกินกวาความเปนจริง ถารถมีประกันภัยควรแจงใหบริษัทประกันภัยมา
จัดการให 

การชวยเหลือผูท่ีไดรับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุมีวิธีการยอๆ ดังนี้ 
 1. ผูปวยท่ีบาดเจ็บที่กระดูกสันหลัง และกระดูกตนคอ หามอุม
หรือพยุงใหเดินเพราะอาจทําใหบาดเจ็บมากขึ้นหรืออาจตายได ควรใชวิธี
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เปลหาม คนเจ็บในสภาพนอนราบ ถาไมมีเปลใหหามไปนอนบนแผนไม
กระดาน 
 2. ควรชวยผูท่ีไดรับบาดเจ็บออกมาจากถนนกอน เพื่อปองกันรถ
ท่ีแลนตามมาทับตาย 
 3. ผูท่ีมีบาดแผลโลหิตออกมาก ควรชวยปฐมพยาบาลหามโลหิต
โดยการใชสายยางรัดเหนือบาดแผล คนที่มีบาดแผลโลหิตออกมากอาจถึง
แกกรรมจากการขาดโลหิตได 
 4. รายท่ีไมหายใจแตหัวใจยังเตน ควรใชการปฐมพยาบาล โดยวิธี
เปาปากชวยชีวิตซ่ึงมีวิธีปฏิบัติดังนี้ คือ จัดใหผูท่ีไดรับบาดเจ็บนอนหงาย
เช็ดของในปากออกใหหมดกอน แลวเอามือขวารองตนคอหอยหัวลงดึง
คางใหสูง แหงนหนาข้ึน ผูท่ีชวยกมหนาหายใจลึกกลั้นไวแลวเอาปากแนบ
กับปากของผูไดรับบาดเจ็บ เปาลมเขาไปเปนระยะ ตามชวงการหายใจ
พรอมกับใชมือซายบีบจมูกคนเจ็บไว ถากลัวสกปรกจะใชผาบางๆ กั้น
ระหวางปากก็ได แตถาใชถุงยางลมเครื่องชวยหายใจจะไดผลมากกวา
วิธีใชปากตอปาก แลวรีบนําผูท่ีไดรับบาดเจ็บสงโรงพยาบาล 
 5. ในกรณีผูท่ีไดรับบาดเจ็บมีการแนนหนาอก หายใจหอบ แสดง
วามีโลหิตออกในทรวงอก หรือท่ีชองปอด หรือท่ีเยื่อหุมหัวใจ ในกรณีนี้
ตองรีบสงโรงพยาบาล ใหแพทยใสเครื่องชวยหายใจ และเอ็กซเรยดูการ
บาดเจ็บแลวทําการดูดเลือดออกจากทรวงอกตอไป 
 6. ในกรณีท่ีผูไดรับบาดเจ็บตกไปในน้ํา เมื่อชวยข้ึนมาจากน้ําแลว
ตองจับคนเจ็บนอนคว่ําหนาใหน้ําไหลออก และชวยผายปอดทางดานหลัง
จนน้ําออกหมดจึงจับนอนตะแคงใหเอียงปากลง และชวยผายปอดชาๆ ให
ผูไดรับบาดเจ็บไอและอาเจียนจนเสมหะและเศษของตางๆ ในปากและ
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หลอดลมออกหมด แลวจึงใหนอนหงายหัวตํ่า แลวชวยผายปอดจนกวาผู
นั้นจะหายใจได 
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 7. ในรายที่ไดรับบาดเจ็บที่ศีรษะ ผูปวยอาจสลบตลอดไปถาไดรับ
ความกระเทือนรุนแรง รายที่สลบช่ัวครูแลวฟนข้ึน อยาเพิ่งวางใจวา
ปลอดภัยใหนอนพักตออีก 3 - 7 วัน    ในรายเชนนี้ผูปวยจะมีอาการมาก
ข้ึนถามีโลหิตออกในเยื่อหุมสมอง  จะมีอาการปวดศีรษะมาก อาเจียน  ชีพ
จรเตนชาลงความดันโลหิตเพิ่มข้ึน  และอาจชักหมดสติเมื่อเปนมากขึ้น ใน
รายท่ีเปนเชนนี้ตองนําเขาโรงพยาบาลใหศัลยแพทยผาตัดเปดกะโหลก
ศีรษะ เอาโลหิตที่ตกอยูท่ีเยื่อหุมสมองออก ผูท่ีไดรับบาดเจ็บที่สมองควร
ใหนอนศีรษะสูงเพื่อชวยการไหลเวียนของโลหิต 
 8. ในรายที่ถูกแทงหรือของแหลมปกคาอยู หามดึงออก เมื่อมีของ
แหลมปกคาอยูโลหิตจะออกนอย จะเอาของแหลมออกจากแผลไดตอเมื่อ
อยูในหองผาตัดแลว และแพทยผูผาตัดจะเปนผูเอาออกและตรวจเย็บ
บาดแผลเอง ถาผูท่ีชวยทําการปฐมพยาบาลเปนผูดึงของแหลมออกเองก็
เทากับเรงใหเขาตายเร็วข้ึนจากการเสียโลหิต 

 ผูท่ีอยากมีอายุยืนไมควรจะขับขี่หรือซอนทายรถจักรยานยนต 
เพราะเมื่ออุบัติเหตุรถคว่ําเองหรือชนกับรถยนต มักจะถึงแกกรรมจากการ
ท่ีศีรษะโหมงพื้นถนน คอหักตาย หรือกะโหลกศีรษะแตกมีโลหิตออกใน
สมองตาย รายที่บาดเจ็บมากเชน แขนขาหัก ผิวหนังถลอกปอกเปกเปน
อุบั ติ เหตุ ท่ีพบเสมอจากการขับ ข่ีรถจักยานยนต  การปองกันการ
กระทบกระเทือนของสมอง  อาจทําไดโดยการสวมหมวกกันศีรษะ
กระแทก ใสแวนกันลมทุกครั้งที่ขับขี่รถจักยานยนต และไมควรดื่มสุรา
แลวไปขี่รถจักรยานยนต 
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สําหรับผูโดยสารรถประจําทาง ควรปฏิบัติดังนี้  
 1. รอรถท่ีปายรถ ยืนบนทางเทา ไมควรยืนบนถนน รอจนรถหยุด
และผูโดยสารคนอื่นลงเรียบรอยแลวจึงกาวข้ึน โดยกาวเทาขวาขึ้นกอนทุก
คร้ัง ควรเขาไปหาที่นั่งกลางๆ รถซ่ึงปลอดภัยกวาที่นั่งขางๆ หรือท่ีนั่งขาง
หลัง  

 2. เมื่อลงจากรถตองกาวเทาซายลงกอน อยากระโดดลงขณะที่รถ
ยังจอดไมสนิท 

 3. ไมควรขึ้นรถที่มีผูโดยสารแนน   และไมควรเกาะบันไดรถ 

เพราะเคยมีคนตกรถ และถูกเบียดกับเสาไฟฟาขางถนนตายมาแลว 

ในการขึ้นรถแท็กซ่ีใหปลอดภัยมีวิธีการดังนี้ 
 1. เลือกรถที่คอนขางใหม เพราะรถเกาความปลอดภัยมีนอยยิ่งราย
ท่ีถูกชนบอยๆ สังเกตไดจากรอบบุบหรือสีถลอก ยิ่งไมควรเรียกใหหยุดรับ
เลย 

 2. จดจําหมายเลขทะเบียนรถและชื่อผูขับทุกครั้งที่ข้ึนรถแท็กซ่ี 

และไมควรขึ้นรถที่ไดกล่ินสุราจากลมหายใจของคนขับ 

 3. ควรนั่งหลังคนขับเสมอ ไมควรนั่งคูคนขับ เพราะเวลารถแท็กซ่ี
ชนกับรถคันอื่น คนขับแท็กซ่ีจะปลอดภัยกวาผูโดยสารที่นั่งขางหนาซ่ึงไม
มีพวงมาลัยจะจับ ศีรษะมักจะถูกกระจกบาด ถึงแมจะนั่งดานหลังแตนั่ง
ดานซาย เวลาเกิดอุบัติเหตุรถชนกันขึ้น   ผูโดยสารที่นั่งขางหลังกระเด็น
ไปขางหนา ศีรษะกระแทกกับเครื่องวัดระยะทางสําหรับเก็บคาโดยสาร ทํา
ใหคอหักตายไดเชนกัน 

 4. เวลาลงควรลงดานใน (ดานซาย) ชิดขอบถนน และกาวเทาซาย
ลงกอนทุกครั้ง 
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การปฏิบัติตนเวลารถยนตท่ีนั่งไปตกลงในแมน้ําหรือท่ีน้ําลึกมาก 
 1. ไมตองตกใจ   ใหคุมสติ คิดดูวาประตูรถยนตอยูดานไหน ให
พยายามหาดานที่ไมชํารุด เพื่อท่ีจะเปดออกไดไมติดขัด และใหปลดล็อค
ประตูเตรียมไว ถอดเข็มขัดนิรภัยไวกอน 

 2. อยาเพิ่งรีบรอนเปดประตูรถยนตทันที ประตูจะเปดไมออก
เพราะแรงน้ําดานนอกรถยนตจะอัดประตูไว 

 3. นั่งรอเฉยสักครู รอจนกระทั่งน้ําเขามาในรถยนตจนเต็มคันแลว
จึงเปดประตูรถออกได และกลั้นหายใจไว 

 4. เมื่อเปดประตูแลวรีบดําน้ํา และรีบดีดตัวโผลข้ึนผิวน้ํามองหา
ฝงที่ใกลท่ีสุดจึงวายและหาทางพยุงตัวเขาไปหาฝงที่หมายตาไวแลว 

 5. ควรแนะนําผูท่ีอยูในรถดวยกันใหปฏิบัติตนตามวิธีเอาชีวิตรอด
จากการติดอยูในรถยนตเวลารถตกน้ําลึก ถาวายน้ําเกงควรชวยเหลือผูท่ีวาย
น้ําไมเปนดวย 

สําหรับผูท่ีเดินถนนควรปฏิบัติดังนี้ 
 1. เดินบนทางเทาหรือขอบถนนดานขวาทุกครั้ง การเดินทางขวา
จะชวยใหเห็นรถที่แลนมาขางหนาเพราะการจราจรในเมืองไทยใหรถแลน
ชิดซาย 

 2. ขามถนนเฉพาะที่ทางมาลายเวลาตองรอสัญญาณไฟใหหยุด  

แลวรถหยุดใหแลวเทานั้น การขามถนนควรขามเร็วๆ ไมควรเดินออยอ่ิง
บางรายถูกชนบนทางมาลาย เพราะไปขามขณะที่รถยนตแลนอยูขวักไขว 

 3. ในที่ท่ีมีสะพานใหขามถนน ควรขามสะพานจะปลอดภัยกวา 
 4. ไมวิ่งขามถนนหรือตัดหนารถในระยะกระชั้นชิด 
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 5. ไมแตงกายดวยสีเขม เชน สีดํา สีน้ําเงิน ในเวลากลางคืน 

 6. ไมเดินในที่มืดและเปลี่ยว  เพราะนอกจากจะถูกรถชนแลวยัง
อาจถูกจี้ทํารายรางกายได 

 คนในวัยทํางานนอกจากจะถึงแกกรรมเพราะอุบัติเหตุแลวตางๆ 

แลว ยังเสียชีวิตดวยโรคภัยไขเจ็บ เปนตนวา มาลาเรีย มาลาเรียมักเปน
รุนแรงกับคนตางถิ่นที่ไปตางจังหวัดที่มีโรคนี้ เชน จังหวัดตราด จันทบุรี 

ระยอง เพชรบูรณ นครราชสีมา ปราณบุรี ฯลฯ เพื่อความไมประมาทเมื่อ
จะเดินทางไปที่ท่ีมีโรคควรปรึกษาแพทยกอนเดินทาง และเวลาปวยเปน
โรคมาลาเรียตองรีบใหแพทยรักษา เพราะโรคนี้ปจจุบันรักษาหายยาก
เพราะเชื้อมาลาเรียดื้อยา และโรคเปนรุนแรงกวา 
 ไขมาลาเรียจะมีอาการหลังยุงกนปลองที่มีเชื้อกัด 10-12 วัน จะมี
การจับไขหนาวสั่น ตอมาไขสูง ปวดหัว อาเจียน พอสรางไขเหงื่อออกมาก
เปนอยางนี้ทุกวัน หรือวันเวนวัน เปนใหมๆ อาจจับไขวันละ 2 คร้ังก็ไดจน
หมดสติ 
 คนหนุมที่ปวยมีอาการดีซาน มีสาเหตุมาจากโรคตับอักเสบไวรัส
เอ หรืออี มีอาการเปนไข ออนเพลีย ปวดเมื่อยตามตัว จุกบริเวณชายโครง
ขวา หลังไขลงตาจะเหลืองผิวหนังจะเหลือง ปสสาวะจะมีสีเหลืองเขมเกิด
จากเชื้อไวรัส เมื่อปวยควรจะหยุดพักรักษาตัวอยางจริงจัง และนานตาม
คําส่ังของแพทย โรคนี้ติดตอโดยทางอุจจาระ ผูท่ีมีอนามัยดีรับประทานแต
น้ําและอาหารสะอาดและปรุงดวยความรอนอยูเสมอ มักจะไมเปนโรคนี้
โรคนี้รวมทั้งโรคทางลําไสท้ังหลาย  เชน โรคทองรวง  โรคบิด  ฯลฯ 

นอกจากแมลงวันจะเปนพาหะนําโรคใหแพรกระจายแลวผูท่ีปวยเองเปนผู
แพรเชื้อ เชน เขาสวมถายอุจจาระแลวไมลางมือใหสะอาด แตกลับมา
ทําอาหารหรือยกอาหารและน้ําไปบริการผูอ่ืนทําใหผูอ่ืนติดโรคไปดวย 
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โรคดีซานในผูหญิงวัยส่ีสิบ รูปรางอวน มีอาการปวดทองบอยๆ เกิดจาก 

นิ่วในถุงน้ําดี สวนโรคดีซานในคนสูงอายุมักเกิดจาก มะเร็งตับหรือมะเร็ง
ทอน้ําดี  
 โรคไวรัสตับอักเสบบี ไวรัสตับอักเสบซี และไวรัสตับอักเสบดี 
ติดตอทางน้ําเหลือง น้ํากาม และโลหิต เชนเดียวกับโรคเอดส 

 หลักการปฏิบัติของผูปวยท่ีอยูในวัยทํางานที่จะทําใหมีอายุยืนและ
ทํางานไมเหนื่อย คือรูจักแบงเวลาเชนวันหนึ่งมี 24 ช่ัวโมง แบงใหเปน
เวลาทํางานเสีย 8 ช่ัวโมง เวลานอนหลับพักผอน 8 ช่ัวโมง (ควรเขานอน
ต้ังแต 22.00 น. ต่ืนเวลา 06.00 น. วันรุงข้ึน) อีก 8 ช่ัวโมง ใหเปนเวลา
สําหรับกิจวัตรประจําวัน เชน อาบน้ํา ถายอุจจาระ ปสสาวะการออกกําลัง
กายบริหาร งานอดิเรก และการพักผอน เปนตน เมื่อเสร็จงานประจําวัน
แลว ควรจะเลิกคิดถึงงานเสีย บางคนขยันหอบงานมาทําตอท่ีบานอยางนั้น
ไมสมควร ควรจะมีเวลาผอนคลายความตึงเครียดของรางกายและจิตใจบาง 

การทํางานควรมีเวลาหยุดพักใหหายเหนื่อย เชน วันสุดสัปดาห หรือ 

วันหยุดพักรอน เปนตน 

 หลังจากตื่นนอนทํากิจวัตรประจําวันแลว ควรมีเวลาบริหาร
รางกายตอนเชาประมาณ 15 นาที ตอนบายเลิกงานควรออกกําลังกายเลน
กีฬาอีกประมาณครึ่งชั่วโมง เวลาเชากอนไปทํางานควรมีเวลาไหวพระ 

การไหวพระตอนเชาเปนส่ิงที่ควรกระทําเสมอใหเปนปกติวิสัย เพื่อใหเรา
มีความปลอดภัยทางรางกายและจิตใจขณะที่จะไปทํางาน ทําใหเรามีเวลา
พิจารณาหาเวลาขอบกพรองของผลงานที่เราไดทํามาแลว และเกิดความคิด
ริเร่ิมใหมในงานที่เราจะปฏิบัติตอไปในวันนี้ สําหรับผูท่ีนอนหลับยากควร
ไหวพระกอนนอนจะชวยใหหลับสนิทคลายความกังวลได        ความ
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ปรารถนาของคนเราทุกวันนี้ขอพร ก็เพื่อพนทุกข พนภัยและไมมีโรค
รุนแรง 

 การกราบและสวดมนตไหวพระพุทธรูปนั้น เรานิยมจุดธูป 3 ดอก
เทียน 2 เลม และดอกไมพองาม ธูป 3 ดอก เปนเครื่องบูชาพระพุทธเจา
หมายความถึงการบูชาพระปญญาธิ คุณ  พระบริสุทธิคุณ  และพระ
กรุณาธิคุณเทียน 2 เลมที่จุดเปนการบูชาพระธรรม ซ่ึงอาจแบงเปนโลกีย
ธรรมและโลกุตรธรรม หรือพระธรรมที่ใชปฏิบัติเพื่อดํารงอยูในสังคม 

และพระธรรมที่ใชปฏิบัติเพื่อความสุขทางใจเพื่อการฝกสมาธิและปญญา 
 วิธีการสวดมนตขอพรพระนั้น ถาไมสามารถจะสวดเปนภาษา
บาลี อาจสวดเปนภาษาไทยงายๆ โดยการนั่งคุกเขาพนมมือ ภาวนาดวยการ
ออกเสียงพรอมดวยดํารงจิตนอมเคารพบูชาคุณพระรัตนตรัยสวดมนต
ถวายพระพุทธเจา ถวายการสักการบูชา   
 ถวายทักษิณา  ยกยองพระเมตตากรุณาธิคุณ       นมัสการสารภาพ
ในอัปปวิชชและอาปตติผิดพลาดลวงละเมิดในอดีตขอพระบารมีพระ
สัมมาสัมพุทธเจาเปนที่พึ่งอยาใหจิตหวั่นไหว ปราศจากโรคพยาธิ สรรพ
ภยันตรายแลวจึงกราบเบญจางคประดิษฐ 3 คร้ัง หรือ จะกลาวดังนี้ “กรรม
ช่ัวท้ังหลายที่ขาพเจาไดกระทําเปนอดีต ก็เนื่องดวยความโลภ, โกรธ, หลง 

ครอบงํา จะโดยกายก็ดี วาจาก็ดี หรือใจก็ดี บัดนี้ ตอพระพักตรพระพุทธ
องค ขาพเจาขอขมากรรมนั้นๆ” การขอขมาลุแกโทษหมายถึงวาไดรูสํานึก
ตัวในกรรมชั่วท่ีไดกระทําไปแลวในอดีตเพื่อเตือนตัวเราเองวาจะระงับการ
กระทําชั่วนั้นๆ ในวันนี้ท่ีเราจะออกจากบานไปทํางาน 
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การปฏิบัติตนโดยไมประมาทควรทําดังนี้  
 1. มีความเมตตากรุณาตอเพื่อนมนุษยและสัตวท้ังหลาย เวนจาก
การฆาและทํารายมนุษยและสัตว 

 2. ประกอบอาชีพท่ีดีมีความปลอดภัยตอชีวิต และมีรายไดดี
พอควรแกการครองชีพและเวนจากการลักทรัพยของผูอ่ืน ไมโลภ ไมโกง 

และไมทําการคอรัปชั่น 

 3. มีความสํารวมในกามและเวนจากการประพฤติผิดในกาม การที่
ไมลวงประเวณีลูกเมียสามีของผูอ่ืน โอกาสที่จะถูกฆาตายฐานคบชูก็หมด
ไป ชีวิตครอบครัวก็จะเปนสุข 

 4. มีความซื่อสัตยตอตนเองและผูอ่ืน คนทั่วไปจะใหความเชื่อถือ
และโอกาสที่จะประสบความสําเร็จมีงายข้ึน เวนจากการพูดเท็จ พูดหยาบ
คาย และพูดสอเสียด การพูดดีนอกจากจะมีคนเชื่อคําพูดเราแลว ยังมีคน
นิยมในคุณคาของเรายิ่งข้ึน 

 5. มีสติสัมปชัญญะ มีความระลึกได คอยสํานึกอยูเสมอในการ
กระทํากิจตางๆ เวนจากการดื่มสุราและยาเสพติด เชน ฝน เฮโรอีน ยาบา 
ยาไอซ และบุหร่ี เปนตน การดื่มสุราทําใหอายุส้ันเนื่องจากพิษสุราเร้ือรัง
ทําใหสมองเสีย  มือส่ันทํางานไมได  ขาดความเชื่อม่ันในตนเอง  ถูก
หลอกลวงงายและอาจตายไดดวยโรคตับแข็ง นอกจากนี้การขับรถหลังจาก
ดื่มสุราอาจทําใหเกิดอุบัติเหตุรถชนไดงาย ฝน เฮโรอีน กัญชา ยาเสพติด
ฯลฯ ใบกระทอมลวนแตทําใหอายุส้ันผูท่ีเร่ิมสูบก็เหมือนกาวขาขางหนึ่ง
ไปสูยมโลกแลว สวนการสูบบุหร่ีนอกนอกจากจะเสียเงินโดยไรประโยชน
แลว บุหร่ียังเปนตนเหตุใหเกิดโรคตอไปนี้ คือ โรคเสนโลหิตในหัวใจตีบ
ทําใหตายดวยโรคหัวใจวาย เปนมะเร็งที่ปอด และทําใหกระเพาะอาหาร
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เปนแผล จากการคนพบปรากฏวาผูท่ีสูบบุหร่ีมากขึ้นเทาไรจะตายเร็วข้ึน
เทานั้น 

โรคมะเร็ง เปนอีกโรคหนึ่งที่คราชีวิตคนวัยส่ีสิบข้ึนไป ผูชายมักจะเปน
มะเร็งตับหรือทอน้ําดี ซ่ึงจะมีอาการตาเหลืองตัวเหลือง ปวดทองชายโครง
ขวา และน้ําหนักลด ผลการรักษาจะดีถาไดรับการวินิจฉัยและรักษาโดยเร็ว 

ผูหญิงวัยสาวมักจะเปนมะเร็งที่เตานม โรคนี้ความจริงควรจะปองกันและ
รักษาได ถาหากสตรีจะหัดสังเกตเตานมของตนเอง และหักหามความอาย
ท่ีจะปรึกษาแพทย เวลาอาบน้ําควรสังเกตหัวนมของตนเองวาอยูในระดับ
เทากันทั้ง 2 ขางหรือไม ขางที่เปนมะเร็งจะหดสูงกวา สังเกตสีของผิวท่ีเตา
นม และควรจะหัดคลําเตานมเวลาอาบน้ําวามีกอนเนื้ออะไรเกิดข้ึนในเตา
นมหรือไม ถามีควรรีบปรึกษาแพทยผาตัดออกโดยเร็วอยาทิ้งไวนาน ถา
เปนมะเร็งจะลุกลามไปยังตอมน้ําเหลืองบริเวณรักแรและตับได และแผลที่
เกิดจากเตานมอาจเปนแผลมะเร็ง นอกจากนี้ถามีอาการผิดปกติเชน มี
โลหิตปนน้ํานมออกมา ควรจะสงสัยวาเปนมะเร็งเตานม 

 มะเร็งของปากมดลูกเกิดจากการติดเชื้อไวรัสเอชพีวีซ่ึงติดตอทาง
เพศสัมพันธ  ปองกันไดโดยการฉีดวัคซีนปองกันการติดเชื้อเอชพีวีกอน
การมีเพศสัมพันธ ใหแพทยตรวจภายในปละ 2 คร้ังเปนประจํา และให
สงสัยไวเสมอวา เวลามีโลหิตออกในเวลาที่ไมใชเวลามีประจําเดือน และมี
อาการระดูขาวมากและมีกล่ินผิดปกติมากกวาเดิมอาจะเปนมะเร็งที่ปาก
มดลูกได มะเร็งของปากมดลูกถาไดรับการรักษาเร็วภายใน 3-6 เดือนที่เร่ิม
เปนอาจหายขาดได แตจะหมดหวังถาทิ้งไวนานเปนปๆ  

 โรคกระเพาะอาหารและลําไสเปนแผล พบบอยในวัยทํางานที่มี
ความเครงเครียดทางจิตใจมาก และเกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรีย เฮลิโค
แบคเตอร  ไพลอไร  ทําใหมีอาการปวดทองเวลาหิวหรือปวดเวลา
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รับประทานอิ่มใหมๆ ผูปวยท่ีเปนโรคกระเพาะอาหารเปนแผล ถาไมรักษา
อาจตายจากแผลทะลุร่ัว หรือโลหิตออกจากแผล มีอาการอาเจียนเปน
โลหิต และเปนลมจากการเสียโลหิตตองรีบแกไขดวนโดยนําเขารับการ
รักษาในโรงพยาบาลเพื่อใหเลือดชวยชีวิต โรคกระเพาะเปนแผลอาจเกิด
จากการสูบบุหร่ีมาก และจากการรับประทานยาแกปวดไขมากรวมทั้ง
ยาเพนนิโซโลนดวย บางรายที่หายแลวกลายเปนโรคกระเพาะอาหารสวน
ปลายตีบตัน ทําใหอาเจียน รับประทานอาหารไมได ซูบผอมลง ตองไป
ผาตัดกระเพาะออกเปนบางสวน โรคกระเพาะอาหารมีอาการคลายกับ
มะเร็งกระเพาะอาหาร ถารับประทานยาแลวอาการไมดีข้ึน ในรายที่มี
อาการอาเจียนเปนเลือด ถายอุจจาระสีดํา น้ําหนักลด หรือมีประวัติ
ครอบครัวเปนมะเร็งกระเพาะอาหารควรพบแพทยเพื่อทําการตรวจเพิ่มเติม 

 โรคโลหิตจาง เปนสาเหตุการตายของคนที่ชอบซ้ือยารักษาตนเอง 

และรับประทานยาที่เปนพิษตอไขกระดูกนานๆ สตรีมีโอกาสตายมากกวา
บุรุษ เพราะในขณะที่ต้ังครรภอาจตายจากการคลอดบุตรได ถามีอุปสรรค
ในการคลอดและการตั้งครรภ ซ่ึงขอนี้จะแกไขไดโดยการฝากครรภ และ
คลอดบุตรในโรงพยาบาลที่ทันสมัยการแทงบุตรตามธรรมชาติมักไมคอย
ตาย เพราะมักจะรักษาทัน เพียงแตไดรับการถายโลหิตชวยเล็กนอย และ
รับการขูดมดลูกใหลอกออกหมด แตสตรีวัยสาวที่ไปทําแทงโดยผิด
กฎหมายกับผูท่ีไมมีความรู มักจะตายเพราะการปกปด การตัดสินใจผิด
ความอายและความโง สาเหตุการตายมาจากฝมือผูท่ีทําแทงให เชน ทําให
มดลูกทะลุบาง ทําใหเสียโลหิตมากเพราะรกออกไมหมดและสวนมากตาย
ดวยโรคแทรก  เชน  เครื่องมือไมสะอาด ทําใหมดลูกอักเสบ  มีไข   เพราะ
เชื้อโรคติดเขาไปในมดลูก เปนเหตุใหตายจากการแทงติดเชื้อโรครุนแรง 

การปรับปรุงสถานีอนามัยใหมีอุปกรณการแพทยครบและทันสมัย  การ
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พัฒนาความรูความชํานาญของผูทําผดุงครรภและการคลอดบุตร การ
อบรมใหความรูในการเลี้ยงเด็กแกสตรีมีครรภ ท้ังสามประการนี้จะ
ชวยชีวิตสตรีและทารกในชนบทไดมาก 

 วัณโรคปอด เปนสาเหตุการตายของคนในวัยทํางานมาก วัณโรค
ปอดอาจรูไดเร็ว ถามีการตรวจสุขภาพโดยการฉายเอ็กซเรยปอดปละครั้ง 

และวัณโรคหายไดถาไดรับการรักษาเร็วและรักษาติดตอกันนาน 6 เดือน 
วัณโรคมีอาการสังเกตงายๆ  เชน เบื่ออาหาร น้ําหนักลดลง เหงื่อออกมาก
เวลากลางคืน มีไขเวลาบายถาเปนมากเวลาไอจะมีโลหิตปนเชื้อโรคและ
เสมหะออกมา วัณโรคปองกันไดโดยการฉีดวัคซีน บี.ซี.จี. ในวัยเด็ก และ
ไมอยูใกลชิดกับคนปวยท่ีเปนโรคปอด การกินดีอยูดี สุขภาพดีจะปลอดภัย
จากวัณโรค วัณโรคติดตอโดยการถูกผูปวยโรคไอรด จามรด จูบปาก 

สัมผัสหายใจหรือรับประทานเชื้อโรคเขาไป 

 โรคเบาหวาน  มี  2 ชนิดคือ  ชนิดที่ เปนกับเด็กมักจะเกิดจาก
กรรมพันธุตับออนไมปกติไมหล่ังอินซูลิน หรือมีอินซูลินที่จะใชในการเผา
ผลาญน้ําตาลไมพอ สวนผูใหญโดยมากเริ่มปวยเปนโรคเบาหวานเมื่ออายุ
ประมาณสี่สิบ หรืออีกนัยหนึ่งเริ่มเปนในระยะที่รํ่ารวย รับประทานอาหาร
มากขึ้น และทํางานออกแรงนอย อินซูลินที่ตับออนผลิตข้ึนไมพอหรือ
รางกายมีภาวะดื้อตออินสุลินเมื่อเร่ิมปวยใหมๆ จะอวนข้ึนมาก แตเมื่อปวย
มากจะผอมลง โรคเบาหวานวินิจฉัยงาย โดยการตรวจหาปริมาณน้ําตาลใน
โลหิต และในปสสาวะ ผูปวยจะมีอาการ 3 อยาง คือ รับประทานจุ ดื่มน้ํา
มากกระหายน้ําตลอดเวลา และปสสาวะมาก โรคเบาหวานนี้ถาไดรับการ
รักษาเร็ว และไมทอดทิ้งการรักษา ผูปวยอาจมีชีวิตอยูตอไปไดนานเพราะ
ปจจุบันมียาดีหลายชนิด 
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 โรคไต ก็เปนโรคที่ทําใหอายุส้ัน โรคไตแบงเปน 2 อยาง คือ เปนที่
เนื้อไตอักเสบ มีอาการหนาบวมปสสาวะนอย มักเปนมาตั้งแตเด็กๆ ชนิดนี้
เกิดจากพิษของเชื้อโรคในคอ มักเปนภายหลังเปนโรคเจ็บคอตอมทอนซิล
อักเสบ อีกชนิดเปนที่กรวยไต มักมีอาการของกระเพาะปสสาวะอักเสบ
ดวย ผูปวยจะมีอาการเปนไขหนาวสั่นปสสาวะบอยๆ และปวดเวลาถาย
ปสสาวะ มีโลหิตปนในปสสาวะ และถาเปนบอยๆ มักจะมีนิ่วเกิดข้ึนดวย 

โรคไตถาเปนนานๆ จะทําใหเปนโรคความดันโลหิตสูง สตรีท่ีปวยเปน
โรคไตเรื้อรัง หรือความดันโลหิตสูง หรือโรคหัวใจรั่ว ถามีครรภจะมี
อาการมากขึ้น ทําใหมีอายุส้ัน 

 ประเทศไทยเปนประเทศที่อุดมสมบรูณไปดวยอาหารแทบทุก
ชนิดแตเปนที่นาเสียดายที่ประชากรสวนใหญของประเทศตามชนบทและ
ทองถ่ินไมไดพัฒนา  ปวยเปน  โรคขาดอาหารและวิตามินกันมาก 

โรคขาดอาหารนี้บ่ันทอนชีวิตคนไทยมาก และทําใหเสียเศรษฐกิจของ
ประเทศ เพราะทําใหพลเมืองทํางานไมไดผลเต็มที่ การเปนโรคขาดอาหาร
อาจเปนเพราะความยากจน และการขาดความรูในเร่ืองคุณภาพของอาหาร 

ยกตัวอยางเชน คนชนบทเลี้ยงไก มีไขเอาไปขายเสีย ไมกลารับประทานไข
เพราะกลัวแสลง รับประทานขาวกับน้ําพริกทําใหผอมและเปนโรคเหน็บ
ชา เทาบวม เพราะขาดวิตามินบีหนึ่ง การขาดวิตามินบีสองปากจะเปอย 

ขาดวิตามินบีหก จะเวียนหัวไมมีแรง ขาดวิตามินบีสิบสองจะเปนโรค
โลหิตจางและประสาทเสื่อม ขาดวิตามินแพนโททีเนตผมจะหงอกกอนวัย 

ขาดวิตามินซีโลหิตจะออกงาย ขาดวิตามินเอตาจะบอดและเปนโรค
ผิวหนังคางคก ขาดวิตามินไนอาซินล้ินจะเลี่ยนหนาจะดางผิวจะดําแดง 

ขาดวิตามินอีจะเปนหมัน ขาดวิตามินดีและแคลเซี่ยมจะเปนโรคกระดูก
ออน แตสวนใหญจะขาดเหล็ก ทําใหซูบซีดโลหิตจางไมมีแรง พวกวิตามิน
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และเหล็กตามปกติมีในอาหารอยูแลว เชน เนื้อหมู เนื้อวัว ไขไก นมสด ไข
เปด ถ่ัวตางๆ ผักและผลไม แตคนไทยที่ยากจนและขาดความรู จะไม
รับประทานอาหารพวกนี้ เปนตนวามะละกอจะมีวิตามินตอเมื่อสุกแลว แต
คนไทยชอบรับประทานอาหารดิบๆ โดยทําสมตํามะละกอ ผูท่ีรับประทาน
ผักตมจิ้มน้ําพริกจะขาดวิตามิน แตถารับประทานผักตมในน้ําซุปหรือแกง
จะไมขาด เพราะวิตามินออกจากผักมาอยูในน้ําแกง 

 สมองเด็กจะไมเติบโต ถาในขวบแรกไมไดรับอาหารโปรตีนและ
เสริมธาตุหล็กเพียงพอ เชน ไมไดรับนมมารดา นมผง หรือนมวัว บางราย
เอาขาวเหนียวหรือแปงขาวเจาเลี้ยงเด็ก ทําใหเด็กซูบซีด ไมฉลาดเทาที่ควร 

และอายุส้ัน ชาวอีสานปวยเปนโรคพยาธิใบไมในตับกันมาก เพราะชอบ
รับประทานปลาแดกซึ่งเปนปลาราดิบๆ ไมรูจักใชความรอนทําลายเชื้อ
พยาธิ ชาวเหนือและชาวกรุงชอบรับประทานแหนม ลาบดิบ หมูสะเตะ 

เนื้อสะเตะที่ปรุงไมสุกจริง ทําใหเปนโรคตัวตืดไดจากการรับประทานหมู
มีเชื้อเม็ดสาคู แตกุงปลาดิบ เชน สมฟก ทําใหเปนโรคพยาธิตัวจี๊ด ซ่ึงมี
อาการคันและบวมเปนแหงๆ  

 มีความเชื่อกันวาคนจนเทานั้นที่เปนโรคขาดอาหาร แตผูเขียนพบ
ผูปวยท่ีรํ่ารวยเงินทองปวยเปนโรคขาดอาหารก็มี  บางรายเปนเพราะความ
เขาใจผิดกลัวจะมีไขมันมาก กลัวเสนโลหิตแข็ง กลัวอวน อะไรก็ไมกลา
รับประทาน บางรายก็เปนเพราะโง ตองการเงินไวซ้ือเครื่องประดับและ
เส้ือผาสวยๆ ใส แตผิวพรรณซูบซีดผอมแหงอายุส้ันไมสนใจ 

 เร่ืองอาหารนี้เปนเรื่องใหญ คนสวนมากยังไมรูจักอาหารที่มีคุณคา
บางรายรับประทานแตขาวมากก็จะอวนมาก คนอวนนอกจากจะเปนเพราะ
ตอมที่ทําน้ําหลอเล้ียงชีวิตตางๆ ผิดปกติแลว คนอวนสวนใหญเปนเพราะ
ตามใจปาก ชอบรับประทานมากเกินความตองการของรางกาย รางกาย
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ของคนเราตองการอาหารในปริมาณวันละ 2,500 แคลอรี่ รายท่ีทํางานหนัก
มากก็อาจจะตองการมากถึง 3,400 แคลอรี่ เชน กรรมกร นักกีฬา เปนตน 

พบวาคนไทยโดยเฉลี่ยรับประทานอาหารในระดับวันละ 1,770 แคลอรี่
เทานั้น ผูท่ีรับประทานไมพอก็จะผอม แตในรายที่ลงพุงและอวนข้ึนมักจะ
รับประทานวันละ 2,500-3,500 แคลอรี่ คนที่อวนเกินไปมีวิธีงายๆ ท่ีจะลด
น้ําหนักคือ  

 1. จํากัดอาหารรับประทานวันละ 900 แคลอรี่ เพื่อใหรางกายเอา
ไขมันสวนเกินที่สะสมไวมาใช การอดอาหารไมรับประทานเลยอาจจะตาย
ได หรือจะรับประทานเพียงหนึ่งในสามของปริมาณอาหารที่รับประทาน
ประจําวันในขณะที่อวน 

 2. อยาตามใจปาก ไมรับประทานของหวาน ไมรับประทานจุกจิก
เมื่อหิวใหรับประทานผักผลไมแทน ใหรับขาวรับประทานใหนอยลง คือ 

วันละ 2 ม้ือก็พอ และไมควรรับประทานเกินมื้อละจาน งดของทอดดวยให
ใชตมแทนอาหารที่มีน้ํามันไมรับประทาน เชน หมูสามชั้น ใหรับประทาน
หมูเนื้อแดงแทน 

 3. ออกกําลังกายโดยการบริหารรางกายทุกๆ วัน อยางนอยสัปดาห
ละ 5 วัน 

 4. ยาลดความอวนจะชวยในรายที่ไมสามารถระงับความหิวไดยา
ชวยไมใหหิว และทําใหเบื่ออาหารเทานั้น ยาตองรับประทานตอนเชา
มิฉะนั้นจะนอนหลับยาก 

 5. ควรมีการชั่งน้ําหนักทุกวัน  จะไดรับทราบการลดน้ําหนักไดผล
แคไหน เมื่อลดน้ําหนักลงไดตามที่ตองการแลว ตอไปก็รับประทานอาหาร
พอสมควรเทาที่รางกายตองการ 
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 หลักการในการับประทานอาหารโดยทั่วไปมีวา ใหรับประทาน
พอประมาณ รับประทานอาหารที่สุกดวยความรอน รับประทานขาว
พอควรแตรับประทานกับมากๆ วิตามินแรธาตุตางๆ อยาใหขาดอาหารเนื้อ
นมไข มีประโยชนสําหรับเด็กและคนวัยรุน รวมทั้งคนที่อยูในวัยทํางาน 

อาหารปลาเหมาะสําหรับคนสูงอายุ อาหารผักดีสําหรับผูท่ีกลัวอวนและ
คนที่เปนเสนโลหิตแข็ง อาหารเค็มและอาหารที่มีกรดไขมันอิ่มตัวสูงไม
เหมาะสํารับคนสูงอายุและคนปวย อาหารสกปรกไมควรรับประทานจะทํา
ใหทองรวง อาหารที่ปรุงไวคางคืนหรืออาหารแหงที่เก็บไวนานจนเชื้อรา
ข้ึน เชน ขาวโพด พริกแหง ถ่ัวลิสง ฯลฯ อาจมีสารพิษเรียกวาอะฟลาทอค
ซิน สารนี้แมถูกความรอนก็ยังไมสลายตัวไป ถาเด็กรับประทานสารนี้มาก
จะทําใหสมองบวมเกิดอาการชักตายได ผูใหญรับประทานบอยๆ จะทําให
เปนมะเร็งตับได อาหารที่รับประทานควรเปนอาหารที่มีคุณคา ยอยงาย 

ปรุงใหอรอยนารับประทานโดยไมใสผงชูรส และมีวิตามินรวมทั้งแรธาตุ 
เชน แคลเซี่ยม, ฟอสฟอรัส, เหล็ก, เกลือ, โซเดียม, โปแตสเซียม และคลอ
ไรด ปริมาณพอเพียง  
ขอเตือนใจสําหรับคนในวัยทํางานที่อยากมีอายุยืนมีดังนี้ 
 1. ควรจะรูจักตัวเอง  
ก. ควรทราบวาตนเองมีหมูเลือดอะไร หมูเลือดมี 4 หมู คือ เอ บี เอบี และ
โอ ขอนี้มีความสําคัญเมื่อมีการถายโลหิตชวยชีวิต เพราะทําไดทันที  
ข. ควรทราบน้ําหนักของตัวเอง และเทียบดูวาอยูในระดับมาตรฐาน
หรือไม ถาผอมไปก็เพิ่มน้ําหนักข้ึน ถาอวนไปก็ควรลดน้ําหนักลง ถาหาก
อยูๆ น้ําหนักมาก ควรรีบหาสาเหตุและปรึกษาแพทย โรคที่ทําใหน้ําหนัก
ลดเร็วนอกจากโรคขาดอาหารแลว ยังมีวัณโรค มะเร็ง เบาหวาน คอหอย
พอกเปนพิษ และโรคประสาท 
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ค. เวลาสองกระจกแทนที่จะมุงดานเสริมสวยอยางเดียว ควรรูจักสังเกต
หนาตาตัวเองในกระจกวาเปนอยางไร หนาตามีความกังวลฉายอยูหรือไม 

เปลือกตาซีดหรือไม ตาเหลืองเปนดีซานหรือไม ผมหงอกกอนวัยหรือไม 

รูปรางลงพุงหรือไม เปนตน 

ง. ถาเคยแพอาหารและยาชนิดไหนควรจําไวใหดี หามรับประทานยาอีก 

รวมทั้งยาฉีด ยาหยอด ยาปาย เพราะอาจตายไดถาแพอีกครั้ง 

จ. ควรมีการตรวจสุขภาพกับแพทยทุกๆ 6 เดือน หรือ 1 ป และตรวจทันที
ท่ีมีอาการผิดปกติ หรือสงสัยวาจะเริ่มปวย เชน ปสสาวะกลางคืนบอยกวา
กลางวัน หรืออุจจาระรวงหรือผูกมาก ฯลฯ  

 2. ควรรูจักการแกไขตนเอง   
รักษารูปรางใหสมบรูณและไดสัดสวน ถาจิตใจไมปกติควรแกไขเสีย ชาย
ท่ีชอบพาเพื่อนหญิงไปที่เปลี่ยว ควรจะเลิกเสียกอนที่จะถูกจี้ทําราย เพื่อชิง
ทรัพย รถยนต หรือเพื่อนสาว สวนสตรีท่ีชอบไปโรงแรมกับชาย ระวังถูก
หลอกและพาไปฆาเปนศพตามขาวที่พบเสมอในหนาหนังพิมพ คนที่ชอบ
เที่ยวกลางคืน ควรจะลดและงดเสียบางเพื่อถนอมรางกายใหไดพักผอน
เพียงพอ คนที่สูบบุหร่ีจัดควรจะลดจํานวนลงและเลิกสูบเสีย ถาหากเลิก
ไมไดจริงๆ ควรสูบหลังอาหารเทานั้นไมควรสูบบุหร่ีตอนกระเพาะอาหาร
วาง ผูท่ีมีท่ีอยูอาศัยไมถูกสุขลักษณะควรแกไขเสีย เชน บานมีน้ําขังอยูท่ี
เพาะพันธุยุง  ควรจะถมและทําทางระบายน้ํา  ยุงเปนตัวทําลายชีวิตเด็กดวย
โรคไขเลือดออกสมองอักเสบ     ยุงกนปลองนําเชื้อไขมาลาเรีย ควร
ชวยกันกําจัดเพื่อรักษาชวีิตไว  

 ผูท่ีมีบุตรมากและสุขภาพไมคอยสมบรูณ ควรแกไขโดยการ
วางแผนครอบครัว และคุมกําเนิดโดยวิธีท่ีเหมาะสม  
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 3. ควรปฏิบัติตามคําแนะนําของ แพทยอยางเครงครัด ถามีโรคท่ี
จะบั่นทอนอายุขัย 
 จากสถิติสาเหตุการตายของประชากรในประเทศไทยโรคหัวใจมา
เปนอันดับหก โรคนี้เปนกับคนปวยทุกระดับอายุ แบงเปนพวกๆ ดังนี้ 
 (1) โรคหัวใจในเด็กเล็กๆ โดยมากเปนโรคหัวใจรั่ว และพิการมา
แตกําเนิด อาจมีท้ังทําใหหนาเขียวหรือไมเขียวก็ได แลวแตความพิการมาก
นอยเพียงใด โรคทําใหเด็กเสียชีวิตตั้งแตเล็กๆ  รายท่ีอยูรอดจะเติบโตชา
และไมแข็งแรง ปจจุบันโรคหัวใจรั่วมาแตกําเนิดหลายอยางสามารถตรวจ
และรักษาโดยวิธีศัลยกรรมได 

 (2) โรคหัวใจจากโรคปวดขอรูมาติก มักทําใหเปนล้ินหัวใจตีบ
แข็งและรั่ว หรือกลามเนื้อหัวใจเสีย หัวใจโต มักเปนกับเด็กวัยรุน เร่ิมจาก
เด็กเปนโรคเจ็บคอ ตอมทอนซิลอักเสบบอยๆ ตอมามีอาการปวดตาม
ขอมือ เขา ศอก เล่ือนที่ได ถาไมรักษาหรือเปนบอยๆ จะมีความพิการกับ
หัวใจและประสาท ทําใหมือส่ันและหัวใจอักเสบได 

 (3) โรคหัวใจที่เปนกับคนวัยกลางคน และวัยสูงอายุ มักเกิดจาก
เสนโลหิตในหัวใจตีบหรืออุดตัน ทําใหกลามเนื้อหัวใจเสียไปเพราะขาด
โลหิตไปหลอเล้ียง มีอาการเจ็บอกปวดราวไปตามแขนซาย เจ็บทองบาง
รายเจ็บมากจนเปนลม บางรายอุดเสนโลหิตใหญอาจตายไดทันที สาเหตุ
ของการเปนโรคนี้ก็เชนเดียวกับสาเหตุของการเกิดเสนโลหิตตีบแข็งที่จะ
ไดบรรยายตอไป และมักจะเกิดกับผูท่ีมีจุดออนกับหัวใจ เชน มีความ
เครงเครียดทางอารมณ กังวลใจ กลุมใจ หรือพวกที่หัวใจทํางานหนัก เชน 

ผูท่ีเอาแตงาน ไมมีเวลาพักผอนหยอนใจเลย นอกจากมีความทุกขทางใจ
และการสูบบุหร่ีมาก ทําใหเสนโลหิตหดตัวเกิดการอุดตันงายข้ึน 
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 (4) ผูสูงอายุมักเปนโรคหัวใจวายจากหัวใจโต เพราะเสนโลหิตตีบ
แข็ง, ความดันโลหิตสูง, กามโรคซิฟลิสของลิ้นหัวใจ และเสนโลหิตใหญ 

หรือโรคปอดเรื้อรัง ฯลฯ ทําใหหอบเหนื่อยกลางคืนและเทาบวม 

 (5) โรคหัวใจบวมจากโรคเหน็บชามักพบในคนยากจน ท่ีเปน
โรคขาดอาหาร ขาดวิตามินบีหนึ่ง เปนไดท้ังเด็กและผูใหญ มีอาการเทา
บวม เหนื่อย หอบ เสียงแหบ ขาไมมีแรง  

 โรคหัวใจเปนโรคที่ปองกันได ถาปฏิบัติตนถูกอนามัย และเปน
โรคที่รักษาไดถาเริ่มรักษาแตแรก ไมปลอยใหเปนมาก   

 
สรุป  คนในวัยทํางานมีอายุส้ัน เนื่องจากความประมาทและไมรูจักใชชีวิต  

 คุณคาของชีวิต ความหมายของชีวิต  การดํารงชีวิตใหอยูดีมีสุข 

และศิลปะของการยืดอายุวัยทํางานใหยาวออกไป ใหวัยชรามาชากวาเดิม
นั้น มีคนจํานวนนอยท่ีจะทราบและเขาใจอยางถองแท 

 คนสวนมากเกิดมาก็รูจักแตจะกินอาหาร ทํางานหาเงิน หาอํานาจ 

สืบพันธุ แลวก็ปวยเจ็บตายไปกอนจะถึงวัยชรา บางคนก็ต้ังหนาจะกิน
อยางเดียว อาหารปา อาหารอรอยอยูไกลเพียงใดจะตองไปเสาะหามากิน
ใหได สัตวปาที่นํามาปรุงอาหารอาจมีเชื้อโรค อาหารที่วาอรอยนักหนา
อาจอรอยดวยผงชูรสซ่ึงเปนพิษและไมเหมาะกับสตรีมีครรภ บางคนก็ต้ัง
หนาหาเงินอยางเดียวโดยไมรูจักคําวาพอ ผลปรากฏวาตายกอนไมมีเวลา
ใชเงินที่กอบโกยได ท้ิงมรดกมากมายใหลูกหลานและภรรยาแยงกันตอไป 

บางคนก็แสวงหาอํานาจโดยไมถูกทาง เชน ผูท่ีเปนภัยกับสังคมอายุมักจะ
ส้ันหรือตองใชชีวิตอยางลําบากในเรือนจํา บางคนก็อยากมีชื่อเสียงอยางที่
เรียกวาอยากดังนั้น ถาทําถูกวิธีมีศิลปะก็ดี ถาดังในทางไมดีก็มีหวังอายุไม
ยืน 
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 คนปวยบางรายเปนโรคที่ไมนาจะมีอันตรายถึงแกชีวิต เชน โรค
เกี่ยวกับภูมิแพตางๆ โรคหืด โรคแพอากาศคัดจมูกจาม โรคผิวหนัง ผ่ืนคัน
ลมพิษ เปนตน ก็ยังปรากฏวามีคนถึงแกกรรมดวยโรคดังกลาวเพราะใชยา
ม าก เกิ นขนาด  ห รือแพยา  ซ่ึ ง มี ส า เหตุ ม า จ ากคว ามไม รู  ห รือ
รูเทาไมถึงการณ 

 เวลาฟากําลังคะนอง มีฟาแลบฟารอง คนฉลาดควรรูจักระวังฟาผา 
ฟาจะผาส่ิงที่อยูกลางแจง เชน ชาวนา ควาย ตนไมสูงโดดเดนกระทอม
กลางทุง เปนตน สวนตนไมเตี้ยๆ อาคารบานเรือน และเสาไฟฟาสูงๆ ท่ีมี
สายลอฟาลงดินไว ฟาจะไมผา คนที่อยากมีอายุยืนเวลาฝนตกฟาคะนอง
ควรหลบเขาอยูในอาคารใหญๆ ถาไมมีท่ีจะหลบก็นั่งอยูเฉยๆ ในรถยนต
จะปลอดภัยกวายืนกลางแจง 

 ผูท่ีมีอาชีพประมง ไมควรออกเรือเล็กเวลามีพายุดีเปรสชั่น ผูท่ีอยู
บริเวณน้ําทวมไดควรมีการเตรียมตัวหลบภัยน้ําทวม   ในฤดูน้ําปาไหลบา,  
ผูท่ีอยูบานไมควรระวังไฟไหม การพักโรงแรมสูงหลาย ๆ ช้ัน  กอนจะเขา
พักควรมองหาประตูออกฉุกเฉินเตรียมไว เวลามีอุบัติเหตุไฟไหมจะไดหนี
เอาชีวิตรอดได อุบัติเหตุจากไฟฟาแรงสูงควรระมัดระวังผูท่ีมือเปยกน้ําไม
ควรจับสวิทชไฟฟา สายไฟฟาเกา และปลั๊กไฟฟาที่ชํารุดควรเปลี่ยนใหม
ใหเรียบรอย  

 ผูท่ีอยากมีอายุยืนควรรูวิชาเศรษฐศาสตรระดับชาวบานบาง
กลาวคือรูจักเพิ่มพูนรายไดลดรายจายฟุมเฟอยและไมจําเปนลง รูจักใชเงิน
ใหเปนคือ ใชเงินใหพอกับรายได ไมควรจายเกินฐานะ ไมควรกอหนี้สิน
โดยการกูยืนเพราะจะเสียดอกเบี้ยแพง ไมควรซื้อสินคาเงินผอนเพราะจะ
เสียเปรียบผูขายและตองซ้ือแพงขึ้น พลเมืองดีควรเสียภาษีใหรัฐ เพื่อรัฐจะ
ไดนําเงินไปพัฒนาประเทศชาติ ควรรูจักใชเงินที่เหลือทําการบริจาคเพื่อ
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การกุศลบาง และควรรูจักการออมทรัพยไวใชในวัยชราบาง จะไดไมอยู
เปนคนแกท่ีทําความเดือดรอนแกลูกหลาน เพราะในวัยชรานั้น รายไดจะ
ลดลง แตรายจายเพิ่มข้ึนจะตองใชเงินไปในทางการรักษาโรค การสงเสริม
สุขภาพและในการฌาปนกิจ สําหรับผูท่ีมีรายไดนอยแตแนนอนควรออม
ทรัพยโดยการฝากเงินประเภทสินมัธยัสถกับธนาคาร ผูท่ีมีรายไดไม
แนนอนก็ควรฝากประเภทสะสมทรัพย ผูท่ีมีรายไดมากพอสมควรควรฝาก
ประกันชีวิตไวดวยก็ดี เวลาครบกําหนดประกันถามีชีวิตอยูจะไดรับเงินมา
ใชในวัยชรา ถาถึงแกกรรมกอนลูกและภรรยาจะไดรับเงินตามกรมธรรม
ประกันชีวิต 

 โลหิตของคนเราก็มีอายุเหมือนกัน ฉะนั้น ชายท่ีมีสุขภาพดีควร
บริจาคโลหิตเพื่อชวยเหลือเพื่อนชีวิตมนุษยบาง การบริจาคโลหิตให
ศูนยบริการโลหิตแหงชาติสภากาชาดไทย หรือตามโรงพยาบาลตางๆ  นั้น 

นอกจากจะไดกุศลแลว ยังทําใหโลหิตดีข้ึน เพราะรางกายจะสรางโลหิต
ใหมข้ึนมาทดแทนโลหิตที่ถายออกไป การยื่นความจํานงบริจาคดวงตาแก
ศูนยดวงตาของสภากาชาดไทย โรงพยาบาลจุฬาลงกรณภายหลังถึงแก
กรรมแลว เปนการกระทําที่ควรสรรเสริญ เพราะเปนการบริจาคครั้ง
สุดทายของชีวิตแลว และจะเปนมรณสติเตือนไมใหเราประมาท 

 ผูท่ีประสบผลสําเร็จในชีวิตการทํางานนั้น มักมีศิลปะการทํางาน
ดังนี้คือ มีใจรักงานทํางานโดยความเพียรไมเบื่อหนาย มีความเอาใจใสใน
การทํางาน ทําอยางสม่ําเสมอ และมีความรอบรูจริงใจในวิชาชีพ มีการ
ตรวจหาผลงาน แกไขขอบกพรองและอุปสรรค และมีการวางแผนใหงาน
เจริญกาวหนาอยูเสมอ โดยเฉพาะอยางยิ่งมักจะทํางานโดยมีสติรอบคอบ
ประมาณความสามารถ ทุนทรัพยของตนอยางถูกตอง และรูความตองการ
ของตลาดและสังคม เปนผูมีความซื่อสัตย  อดทน รูจักขมจิตระงับอารมณ 
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โกรธ กลัว เกลียด โกงได รูจักพูดจูงใจคน เชน รูจักกลาวคํา ขอโทษ
ขอบคุณและขอรับ ( ครับ คะ )  เสมอตามวาระอันสมควร   รูจักเลือกคบ
เพื่อนดี รูจักชวยคนที่ควรชวย   รูจักปกครองคนโดยความเที่ยงธรรมรูจัก
ใชคนใหถูกกับงาน รูจักกลาวคําชมเชยใหกําลังใจ ใหรางวัลคนท่ีทํางานดี
มีผลงานกาวหนา และรูจักใชเหตุผลในการตัดสินใจ 

 สวนผูท่ี เปนแพทย  นอกจากจะมี ลักษณะดังกลาวนั้นแลว
จําเปนตองมีคุณธรรมเพิ่มอีกอยางคือ มีความเมตตากรุณาปรานี ท่ีจะชวย
รักษาคนปวยใหหายจากโรค ชวยสงเสริมใหเพื่อนมนุษยมีสุขภาพดี มีชีวิต
เปนสุขตามสมควรแกอัตภาพ 

 ผูท่ีไมประสบผลสําเร็จในชีวิตนั้น กลาววานอกจากจะขาดศิลปะ
ในการทํางานดังบรรยายมาแลว มักเปนเพราะขาดความรูจริง วางงาน หรือ
ไดงานที่ไมมีโอกาสแสดงความรูความสามารถอยางคําพังเพยที่วา “ความรู
ทวมหัว เอาตัวไมรอด” บางคนเปนเพราะชอบพูดไมเปนไร และทํางานไม
มีระเบียบ บางคนก็เปนเพราะมีนิสัยเกรงใจคนมากไปจึงไมกลาทําอะไร 

ปลอยใหโอกาสนาทีทองผานไป บางคนไมรูจักใชเวลาใหเปนประโยชน 

บางคนก็เปนเพราะสุขภาพไมคอยดี บางคนชอบพูดวาทําดีไมเห็นไดดี ผูท่ี
กลาวหรือมีความเห็นเชนนั้นไมถูกตองนัก การทําดีตองไดดีเสมอ เพียงแต
วาไมไดเงินหรือผลตอบแทนตามใจปรารถนาของผูนั้นเทานั้น การทําชั่ว
อาจจะไดเงินงายหรือไดเปนจํานวนมาก แตในขณะเดียวกันอาจจะทําใหมี
อายุส้ันก็ได 

 สวนผูท่ีประสบความลมเหลวในชีวิต กลาวกันวาเปนเพราะไม
รูจักประมาณการโดยรอบคอบ  มักขยายงาน  และทํางานเกินกําลัง
ความสามารถและกําลังทรัพย อยากมีกําไรมากเพราะมีความโลภเปนเหตุ
บริหารงานไมดีมีทางรั่วไหลมาก มักจะลมละลายเพราะการกูยืมทรัพยมา
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ลงทุน ทําใหเสียดอกเบี้ยมาก กําไรไมพอใชหนี้ เจาหนี้เรงรัดหนี้สินเร็ว
และถูกฟองยึดทรัพย  

 เชื่อกันวาผูท่ีรักษาศีลภาวนาธรรมเสมอมักมีอายุยืน และผูท่ีทําบุญ
กุศลโดยการบริจาคทานอยูเสมอนั้นมักโชคดี มีทรัพยสินทํางานอะไรมักมี
ผูใหความชวยเหลือใหงานสําเร็จไปดวยดี 
 ศิลปะการยืดอายุในวัยทํางานใหยาวนานออกไป โดยใหแกชาลง
นั้นอาจทําไดโดยการรักษารางกายใหไดสัดสวน รับประทานอาหารที่มี
คุณคารวมทั้งวิตามินและแรธาตุตางๆ ท่ีจําเปนสําหรับชีวิต เพื่อใหรางกาย
มีน้ําหลอเล้ียงชีวิต ฮอรโมนตางๆ สมบรูณ และไมมีเสนโลหิตตีบแข็ง รูจัก
ใชชีวิตใหสบาย คือ หลับใหสนิท ทํางานตามเวลา รูจักการพักผอน ออก
กําลังบริหารรางกายเปนประจําตามสมควรแกอายุ การรูจักรักษาสุขภาพ
อนามัยและสุขภาพจิตใหสมบรูณ การมีชีวิตสมรสราบรื่น การรูจักหาเงิน
และใชเงินใหเปนประโยชน  การมี ชีวิตอยูในบาน  และสังคมที่ มี
ส่ิงแวดลอมดี มีอากาศบริสุทธ์ิ มีความอบอุนและปลอดภัย ส่ิงเหลานี้ถามี
ครบ จะชวยใหทานแกชาลงและมีอายุยืนนาน 
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วัยชรา 
 
 วัยชราเปนวัยสุดทายของมนุษย โดยมากเราเอาอายุ 60 ปเปน
เกณฑการปลดเกษียณในการทํางานราชการ แตความจริงแลวรางกาย
คนเราจะมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแตอายุ 40 ปข้ึนไป เชน มีไขมันในโลหิต
เพิ่มข้ึน ประจําเดือนของสตรีจะเริ่มลดลง และเปลี่ยนแปลงไปจนกระทั่ง
หมดประจําเดือน การหมดประจําเดือนทําใหสตรีหลายรายมีสุขภาพจิต
เส่ือม หรือมีอาการทางประสาท คนที่อยูในวัยชราควรจะมีความภูมิใจที่ได
ใชชีวิตมานาน และควรจะดํารงชีวิตตอไปดวยความสะอาด สวาง สงบ 

และสมถะ  

 โรคท่ีคราชีวิตคนชราไปเปนอันดับหนึ่งคือ โรคเสนโลหิตตีบแข็ง 

ใครจะเปนโรคเสนโลหิตตีบแข็งชาหรือเร็วนั้น อยูท่ีตัวบุคคล ส่ิงแวดลอม
ฐานะทางเศรษฐกิจ อาหารที่รับประทาน และการใชชีวิตประจําวันโรคเสน
โลหิตตีบแข็งเปนมากสําหรับประชากรของชาติท่ีพัฒนาแลว เชน อเมริกัน 

ยุโรป สวนชาวแอฟริกัน เชน ชาวคีเนีย แทนซาเนีย ฯลฯ จะไมเปนเลย 

ชายเปนโรคนี้มากกวาหญิง ดวยเหตุนี้จึงเห็นวาหญิงชราฝร่ังมีชีวิตอยู
มากกวาชายชรา  การตอสูดิ้นรนอยากดัง  และความเครงเครียดตอ
ชีวิตประจําวันมากเกินไป ก็เปนสาเหตุใหญอีกอันหนึ่ง เพราะฉะนั้นพระ
จึงสอนใหเราตัดกิเลส ความโลภ  ความหลง  ความโกรธ  เพื่อใหมีอายุยืน  

และดําเนินชีวิตบั้นปลาย โดยมีใจสะอาด มีปญญาสวาง มีความสมถะใน
ชีวิตและมีจิตสงบ 
 โรคเสนโลหิตตีบแข็ง เปนกับคนรวยมากกวาคนจน  คนที่
รับประทานอาหารไขมันจากสัตวมาก จะเปนมากกวาคนรับประทาน
อาหารเจ เชน ผักและถั่วเหลือง คนที่ชอบรับประทานน้ําตาลมากกวาคนที่
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ไมรับประทานน้ําตาล นอกจากรับประทานอาหารแปงและขาวเทานั้น โรค
เสนโลหิตตีบแข็งยังพบวาเปนกับคนหมูเลือดเอมากที่สุด สวนหมูเลือดเอ
บี และหมูเลือดบีลดลงมาตามลําดับเพราะเกิดภาวะโลหิตแข็งตัวเปนกอน
งาย สวนหมูเลือดโอ เปนนอยท่ีสุด ท้ังๆ ท่ีคนสวนใหญมีหมูเลือดโอ คนที่
รับประทานน้ําออนเปนมากกวาที่รับประทานน้ํากระดาง เพราะน้ํากระดาง
มีแรธาตุมาก  น้ํ าประปาในนครหลวงกรุงเทพธนบุ รี เปนน้ํ าอยูใน
ระดับกลาง คือ ไมออนและไมกระดาง ภาวะโลหิตแข็งตัวพบมากในคนที่
มีความเขมขนของโลหิตมากในภาวะขาดน้ํา คนที่มีความดันโลหิตสูง และ
เปนโรคเบาหวานจะเปนโรคนี้งายกวาคนธรรมดา โรคเสนโลหิตตีบแข็ง
มักทําใหเปนโรคเสนโลหิตในหัวใจตีบอุดตัน, ทําใหหัวใจวายได และเปน
เหตุใหเสนโลหิตแตกหรืออุดตันในสมองทําใหเปนอัมพาต นอกจากนี้ยัง
เปนสาเหตุของโรคความดันโลหิตสูง โรคไตพิการ โรคเบาหวาน โรคชรา 
ฯลฯ คนที่สูบบุหร่ี มากวันละหลายซองมีโอกาสเปนโรคนี้งาย และเปน
มากกวาคนที่ไมสูบบุหร่ีถึง 5-6 เทา  
 สารที่ทําใหเสนโลหิตตีบแข็งไมใชเกิดจากไขมัน  โคเลสเตอรอล
โดยตรง  แตเกิดจากไลโปโปรตีนสูง  แปลกแตจริงชาวเอสกิโมรับทาน
อาหารมีไขมันมากกวาชาวอเมริกัน แตผูปวยเปนโรคเสนโลหิตตีบอุดตัน
ในหัวใจนอยกวา ทางการแพทยการตรวจหาไขมันในโลหิตโดยมาก
ตรวจหาแตโคเลสเตอรอล และไตรกลีเซอไรดเทานั้น สวนไลโปโปรตีน
เปนสารที่รางกายทําขึ้นจากตับ โคเลสเตอรอลในคนปกติมี 170 - 220 

มิลลิกรัมเปอรเซ็นต  อาหารที่ไขมันสูง  ไดแกพวกเครื่องในสัตวบก เชน 

ลําไส ตับ ไต สมองหมู สมองวัว นม เนย น้ํามันหมู นอกจากนี้มีมากใน
น้ํามันพืช เชน น้ํามันมะพราว น้ํามันปาลม ไขมันทางการแพทยแบงเปน 3 

อยาง คือ กรดไขมันอิ่มตัว กรดไขมันไมอ่ิมตัวหลายอนุภาคและอนุภาค



56 
 

เดียว อาหารท่ีมีไขมันอิ่มตัวมากทําใหเปนโรคงาย เชน โรคเสนโลหิตตีบ
แข็ง เปนตน ปลาและเนื้อไกเปดบริเวณอก มันเทศ มันฝร่ัง ผลไมสุก
อาหารและอาหารเจที่ปรุงดวยน้ํามันดอกทานตะวัน หรือดอกคําฝอย
เหมาะสําหรับคนปวยท่ีเปนโรคเสนโลหิตตีบแข็ง  คนชราไมควร
รับประทานอาหารมากนัก โดยเฉพาะมื้อเย็นควรรับประทานนอยๆ 

วิตามินรวมและแรธาตุควรรับประทานเปนประจําวัน โดยเฉพาะอยางยิ่ง
วิตามินอี บีหก และไบโอตินไมควรขาด 

 การขาดการออกกําลังกาย เชน การนั่งทํางานนานๆ อยางเดียว คน
แกนอนเฉยๆ ไรประโยชนและยังจะตายเร็วจากการอุดตันของเสนโลหิต 

เพราะรางกายมีการทําลายของเม็ดโลหิตอยูเสมอ ทําใหมีไฟบรินเกิดข้ึน ถา
มีมากจะอุดหลอดโลหิต ถาเราออกกําลังกายใหรางกายทุกสวนมีการ
หมุนเวียนของโลหิตดีข้ึน จํานวนเม็ดโลหิตแดงที่มีออกซิเจนก็จะมีมากขึ้น 

ทําใหการเกิดของไฟบรินหมดไปเรื่อยๆ  

 คนสูงอายุควรใชชีวิตโดยมีการบริหารรางกายวันละ 10-25 นาที 
ทุกวัน แบงเปนเชา 10 นาที เย็น 15 นาที วิธีออกกําลังบริหารรางกาย โดย
การดัดตนหลายๆ ทา เหมาะสําหรับผูท่ีไมมีบริเวณบาน ผูท่ีมีโอกาสเดิน
ควรจะเดินมากๆ แตไมควรวิ่ง กีฬาที่เหมาะสมสําหรับคนสูงอายุคือ การ
ถีบจักรยาน การวายน้ํา และการเดินไกลพอที่จะมีเหงื่อออก และเริ่มรูสึก
เหนื่อยก็หยุดพักได 

 การรวมเพศในคนสูงอายุ ถามีความตองการทางเพศอยู ก็ไมมี
ขอเสียแตประการใด นอกจากผูท่ีมีความรูสึกทางเพศแตอวัยวะเพศหยอน
สมรรถภาพแลว ก็ไมมีความจําเปนประการใดที่จะขวนขวายหายามา
กระตุน คนแกท่ีไปหาหมอใหชวยฉีดยาใหเปนคนหนุมนั้น นอกจากจะ
ไดผลนอยแลวยังจะตายเร็วข้ึน เพราะฮอรโมนชายจํานวนสูง ไมเหมาะกับ



57 
 

รางกายคนแก   แตฮอรโมนหญิงเอสโตรเจนจํานวนเล็กนอยกลับดีมี
ประโยชนปองกันเสนโลหิตตีบแข็งเร็ว 

 คนสูงอายุควรมีเวลานอนพักกลางวันบาง การนอนไมควรนอนทา
เดียว เพราะการนอนทาเดียวนานๆ มักจะตายดวย โรคปอดบวม โรคปอด
บวมยังจะเปนโรคแทรกโรคอื่น ๆ เชน  โรคไขหวัดใหญ  ฯลฯ  คนสูงอายุ
ปวยมีไข และไอไมควรวางใจ ตองรีบหาแพทยเพราะคนชราตายงาย แต
อาการของโรคมีนอยไมคอยมีอาการแสดงเหมือนคนหนุมสาว 

 โรคหัวใจวายจากหัวใจโต เชน จากความดันโลหิตสูงนั้น ผูปวย
มักจะเริ่มมีอาการแนนอึดอัดเวลากลางคืน นอนไมไดตองลุกนั่ง บางราย
เปนมากๆ จะนั่งหอบเหนื่อย บางรายมีฟองน้ําออกมาทางปาก และบางราย
เทาจะบวม ตองรีบรักษา 
 ผิวหนังของคนชราตองระวังอยาใหมีบาดแผลเพราะอาจติดเชื้อ
โรคเนาและเปนสาเหตุของการตายได คนสูงอายุและคนปวยโรคเบาหวาน
ตองรักษาความสะอาดของเทาใหดี เชนเดียวกับรักษาความสะอาดของ
หนา ตองใสรองเทาเสมอ ไมใหมีแผล เพราะถามีแผลจะหายยากกวาคน
หนุม  

 คนสูงอายุควรพบทันตแพทย ปรึกษาเรื่องการถอนฟนผุออกและ
ใสฟนใหมเพื่อประโยชนในการเคี้ยวอาหารและการพูด รวมท้ังรักษา 
บุคลิกภาพของหนาไวใหดีเหมือนเดิม 

 คนสูงอายุสายตาจะมีการเปลี่ยนแปลง คนฉลาดควรรูจักถนอม
รักษาสายตาตั้งแตอายุยังนอยๆ การถนอมสายตามีวิธีงายๆ คือ ไมขยี้ตา
เวลาเคืองหรือคันตา ตองใชน้ําสะอาดหรือยาลางตาลางไมใชสายตามาก
เกินไป การอานหนังสือควรอานในที่มีแสงสวางพอควรหยุดอานเมื่อรูสึก
ปวดหรือเมื่อยตา เวลาออกไปตากแดดตากลมควรใสแวนดํา เวลาเจ็บตา



58 
 

เปนโรคตาแดงตองรีบรักษา วิตามินเอไมควรขาด ผูท่ีเปนโรคเบาหวาน 

โรคไต โรคความดันโลหิตสูง ควรรีบรักษากอนที่ตาจะเปลี่ยนแปลงไป
เปนตาบอด จากตอหิน ตอกระจก ฯลฯ  

  คนชราหูจะตึงจะหนวกได คนฉลาดที่อยากมีอายุยืนโดยมีหูดี ได
ยินเสียงชัดเหมือนเดิมควรรูจักถนอมหูไวต้ังแตยังอายุนอยๆ  

 การถนอมหูมีวิธีดังนี้ 
 1. ไมแคะหู การแคะหูบางครั้งผูแคะทําใหเยื่อหูทะลุได หูจะ
หนวก 

 2. เวลาเปนหวัด และมีอาการปวดหูตองรีบปรึกษาแพทยรักษา
กอนที่จะเปนหูน้ําหนวก 

 3. ไมใชยาที่จะทําใหประสาทหูเสีย เชน ยาควินิน ยาสะเตรปโต
ไมซิน ยากานาไมซิน ฯลฯ โดยไมจําเปน ถาจะใชไมควร 

    ใชนาน โดยเฉพาะผูท่ีไตไมดี ไมควรใช 

 4. ไมทํางานในที่มีเสียงอึกทึกดังมาก ผูท่ีมีอาชีพเคาะตัวถังรถยนต 

คุมเครื่องจักรทอผา ฯลฯ ควรอุดหูดวยยางกอนทํางาน 

 คนชราไมควรดื่มน้ํามาก ควรดื่มเฉพาะเวลารูสึกกระหายน้ํา
เทานั้น ไมควรดื่มน้ํากอนนอน เพื่อจะไดหลับสนิทไมตองลุกขึ้นไป
ปสสาวะเวลากลางคืน หลังอาหารก็ไมควรดื่มน้ํามากเชนกัน ถาดื่มน้ํามาก
เปนขันๆ จะแนนทองและทองอืดทองเฟอ เพราะอาหารผานกระเพาะ
อาหารไปเร็วกวาเดิม ควรดื่มน้ําเวลาทองวาง น้ําดื่มควรเปนน้ําตมสุก
สะอาดน้ําทะเลหามดื่มอาจตายไดเพราะมีเกลือมาก น้ําไมสะอาดทําให
ทองรวงและเปนบิดผูท่ีดื่มน้ําประปาควรตมเสียกอนจะปลอดภัย น้ําฝน
เปนน้ําออน น้ํากระดางดีสําหรับคนสูงอายุเพราะมีแรธาตุมากกวา น้ํา
บาดาลและน้ําจากบอน้ําลึกๆ ดีกวาน้ําจากลําธารแมน้ํา น้ํากลั่นเปนน้ําที่
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สะอาดที่ สุดแตมีราคาแพง  สวนมากใชในการผสมยามากกวานํามา
รับประทาน 

 หนังสือพิมพเคยลงขาวเกี่ยวกับแพทยจีนคนพบวา การดื่มน้ํา 5 

แกว ตอนตื่นนอนเชาเปนยาอายุวัฒนะและมีผูปฏิบัติตาม เปนคําแนะนําที่
ผิด ทางที่ถูกแลวหลังจากแปรงฟนควรดื่มน้ําสะอาดหนึ่งแกวเทานั้น การ
ดื่มน้ําทีเดียวมากๆ ไมดี เพราะนอกจากจะทําใหจุกทองแลวยังอาจมีโทษ
โดยเฉพาะอยางยิ่งผูท่ีไตไมดีไมคอยปสสาวะ จะทําใหมีอาการปวดศีรษะ 

ออนเพลีย ปวดกลามเนื้อ เปนตะคริว อาเจียน ความดันโลหิตเพิ่มขึ้น ถามี
น้ําค่ังคางอยูในตัวมากอาจชักและตายได จากสมองบวม จริงอยูน้ําเปน
ส่ิงจําเปนสําหรับชีวิต สําหรับขับถายของเสียออกจากรางกาย พบวาถาอด
น้ําในอากาศรอน เชน ท่ีทะเลทรายจะตายภายหลังขาดน้ําดื่ม 36-72 ช่ัวโมง 

แตอดอาหารไดนานกวาอดน้ํา เคยมีผูอดอาหารจนตายปรากฏวาทนได
นานถึง 17 วัน  

 ความตองการของคนเราไมเหมือนกัน แลวแตวัย สภาพของ
รางกาย งานที่ทําและสภาพอากาศรอนหรือหนาว คนที่อยูในที่อากาศรอน
ก็ตองการน้ํามากกวาคนที่อยูในอากาศเย็น คนวัยทํางานตองการน้ํามากกวา
คนสูงอายุ เด็กวัยทารกตองการน้ํามากที่สุด โดยมากจะไดจากน้ํานมซึ่งก็
พอเพียงสําหรับทารก แพทยเคยคํานวณความตองการน้ําของเด็กไวดังนี้ 
ทารกตองการน้ําวันละ 156 ลบ.ซม. หรือ 5 ออนซตอน้ําหนักตัวของทารก 

1 กิโลกรัม สําหรับเด็ก 1 ขวบ ตองการ      120-135 ลบ.ซม. ตอ กิโลกรัม 

ตอวัน เด็ก 4 ขวบตองการ 100-110 ลบ.ซม. ตอกิโลกรัม ตอวัน และเด็ก
อายุ 14 ป ตองการเพียง 50-60 ลบ.ซม. ตอ กิโลกรัม ตอวัน สวนผูใหญ
ตองการน้ําวันละ 2,500-3,000 ลบ.ซม. หรือประมาณวันละ 10-12 แกว  
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 เมื่อรางกายตองการน้ําเราสามารถรูไดโดยรูสึกกระหายน้ํา รางกาย
จะแสดงอาการขาดน้ําเมื่อขาดน้ําไป 10 เปอรเซ็นต ของน้ําหนักตัว 

กลาวคือตัวจะแหง ปากแหง ล้ินแหงผิวยนดึงไดไมเตงตาจะลึกลง และลูก
ตาจะออนนุม พบไดในคนที่อาเจียนทองเสียมาก  ถาขาดน้ําเกิน  20  

เปอรเซ็นต   เชน  ในรายที่ทองเสียอยางแรง หรือเปนอหิวาตกโรคจะถึงแก
กรรม 

 ผูท่ีกระหายน้ํามากและดื่มน้ํามากกวาคนปกติ ควรสังหรณใจวา
อาจจะเปนโรคตอไปนี้คือ โรคเบาจืด เบาหวาน โรคไตเรื้อรัง โรคของตอม
ท่ีหมวกไต และโรคประสาทฮิสทีเรีย 

 สวนผูท่ีไมควรดื่มน้ํามากคือ ผูท่ีมีอาการบวมอยูกอนแลว เชน ผูท่ี
เปนโรคไตระยะบวมมาก โรคหัวใจบวม หัวใจวาย โรคความดันโลหิตสูง 

โรคครรภเปนพิษ และโรคตับแข็งทองโตมีน้ํามากและคนชรา 
 ผูปวยท่ีมีไขสูงควรจะดื่มน้ํามากกวาปกติ ผูท่ีมีเหงื่อออกมากหรือ
คนที่ไปตากแดดนานจนเปนลมแดด นอกจากจะดื่มน้ํามากกวาปกติ ผูปวย
ท่ีมีเหงื่อออกมากหรือคนที่ไปตากแดดนานจนเปนลมแดด นอกจากจะดื่ม
น้ํามากแลวควรจะรับประทานเกลือเม็ดสัก 2 เม็ดก็จะหายเปนลม 

 โรคมะเร็ง  เปนโรคที่คราชีวิตคนสูงอายุ อีกอยางหนึ่ ง  แต
โรคมะเร็งในคนชราไมคอยรุนแรงรวดเร็วเหมือนคนอายุนอย พี่พบบอย
ในคนอายุมากคือ มะเร็งของหลอดอาหาร จะมีอาการกลืนอาหารลําบาก
เจ็บเวลากลางคืน รูสึกติดอยูหลังกระดูกอกตรงกลาง บางคนจะมีอาการ
ขยอนอาหาร บางคนจะอาเจียนแตไมแรง ตอไปจะผอมซีดลงเร็ว อาหารที่
รับประทานไดมักเปนอาหารเหลวเทานั้น 

 โรคมะเร็งของลําไสใหญมีสองแหงคือ ท่ีลําไสใหญโคลอนมักมี
อาหารทองผูกสลับกับทองเดิน ผูปวยปวดทอง บางรายถายอุจจาระเปนมูก
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ปนโลหิต ผอมลง ซีดลง เบื่ออาหาร สวนผูท่ีเปนมะเร็งลําไสใหญสวน
เรคตั่มใกลทวาร มักจะมีอาการแนนทอง ทองอืดโต ทองผูกถายไมออก
บางรายอุจจาระเปนโลหิต เบื่ออาหารผอมซีดเร็ว  

 มะเร็งตอมลูกหมากและกระเพาะปสสาวะ เปนเฉพาะชายชรามี
อาการดังนี้คือ ปสสาวะลําบาก ไมคอยออก หรือออกกะปริดกะปรอยบาง
รายถายปสสาวะเปนโลหิตสดๆ  เพราะเบงแรงเวลาปสสาวะมะเร็งตอม
ลูกหมากแพรกระจายเร็วไปที่กระดูกสันหลัง ปอดและตับได 

 สวนมะเร็งของอวัยวะอื่นๆ เชน มะเร็งของลิ้น กลองเสียง ปาก 

ปอด รังไข ตา บริเวณหลังจมูก กระดูก และสมองนั้นเปนไดท้ังวัยทํางาน 

และวัยชรา แตพบนอยกวามะเร็งที่ไดบรรยายมาแลว คนชราตางกับเด็กที่
มักจะเปนมะเร็งของเม็ดโลหิตขาวมากกวา  
 โรคเสนโลหิตในสมองแตกหรืออุดตัน เปนโรคของคนสูงอายุ
เนื่องจากความดันโลหิตสูง และเสนโลหิตตีบแข็ง (เสนโลหิตในสมองของ
เด็กที่แตก สวนมากเกิดจากความพิการของเสนโลหิตมาแตกําเนิด) คน
สูงอายุควรระวังปองกันโรคนี้ได โดยการรักษาความดันโลหิตไวไมใหสูง
และปองกันไมใหเสนโลหิตแข็ง การตื่นเตนมากๆ เชน การดูและเชียรกีฬา 
แขงมา ฟุตบอล ชกมวย เปนตน อาจทําใหคนแกท่ีต่ืนเตนมีความดันโลหิต
สูงข้ึนรวดเร็วและแตกตายได นอกจากนี้คนสูงอายุท่ีมีโทสะจริตรุนแรง 

ทําใหเสนโลหิตในสมองแตกตายไดเชนกัน เสนโลหิตในสมองแตกมัก
เกิดทันที และมักเปนในเวลากลางวันผูปวยหมดสติทันทีเปนลมลมฟาด 

อาจตายทันทีหรืออัมพาตถึงแกกรรมภายหลังไดคนสูงอายุท่ีเลนกีฬาจน
เหนื่อยเกินไปก็ตายได เชน ท่ีพบวาเสนโลหิตแตกตายขณะกําลังตีกอลฟ
อยูในสนามเปนตน สวนเสนโลหิตตีบอุดตันในสมองมักเปนเวลากลางคืน 

เมื่อต่ืนข้ึนมาปรากฏวารางกายเปนอัมพาตไปครึ่งซีก เดินเหินไมไดนอน
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ติดเตียงจนเปนแผลที่สะโพกและถึงแกกรรมจากโรคแทรกเชน ขาดอาหาร
และปอดบวม หากไดรับการรักษาเสนโลหิตตีบอุดตันภายใน 3 ช่ัวโมงนับ
จากเริ่มมีอาการ อาจทําใหหายเปนปกติได ดังนั้นหากมีอาการหนาเบี้ยว 

แขนขาออนแรง หรือพูดไมชัด ควรรีบไปพบแพทยทันที 
 อุปทวันตรายในวัยชรา ท่ีพบไดเสมอคือ การหกลม มีการหักของ
กระดูกขา ระดับคอกระดูกใกลสะโพก ทําใหเดินไมไดปวดสะโพกแตหาย
ไดโดยการใหนอนนิ่งพักประมาณ 3 เดือน กระดูกก็ติดไดเองแตปจจุบัน
ศัลยแพทยกระดูกจะชวยใหเดินไดเร็วข้ึน โดยการผาตัดใสเข็มเหล็กตรง
กลางระหวางหัวกระดูกกับตัวกระดูกชวย ผูปวยท่ีหัวกระดูกสึกกรอน
ชํารุดมากจนถึงใชไมได แพทยก็มีหัวกระดูกโคนขาเทียมใสแทนไดเปน
การพัฒนาทางศัลยกรรมกระดูกอยางหนึ่ง สาเหตุของกระดูกหักเนื่องจาก
คนชราหกลมเพราะกลามเนื้อขาไมมีแรงที่จะใชทรงตัวเชนคนหนุมสาว 

ประกอบกับพื้นล่ืน ฉะนั้นคนชราควรรูจักปองกันอุปทวันตรายนี้บาง (ส่ิง
อุบาทว และอันตราย)   กลาวคือท่ีเคยนอนชั้นบนของบานควรยายมานอน
ช้ันลาง จะไดไมตองข้ึนลงบันไดและจะปองกันการตกบันไดได คนชราที่
มีทรัพยควรปลูกบานอยูเองใหม โดยปลูกเปนบานชั้นเดียว แทนที่จะอยู
บานใหญอยูรวมกันมากๆ กับลูกหลาน พื้นหองน้ําควรทําความสะอาดเช็ด
ใหแหงอยูเสมอจะไดไมล่ืนหกลม หองน้ําราคาแพงของผูมีทรัพยท่ีปูพื้น
ดวยกระเบื้องสีสวยหรือหินออน ควรร้ือออกและปูดวยแผนโมเสคแทน 

คนชราที่จะออกเดินถนนตอนเชาเพื่อออกกําลังกาย   ควรมีคนหนุมไปดวย
เพื่อปองกันการหกลม   และอุบัติเหตุรถชน เพราะคนชราที่เราเดินไป
ดวยกันตอนเชานั้นสายตาอาจไมดีดวยกันทั้งนั้น 

 คนสูงอายุแตไมมากจนถึงกับชราภาพ     ควรใชชีวิตบั้นปลาย
บําเพ็ญประโยชนกับสังคมใหมากขึ้น  ความจริงคนสูงอายุทํางานไดดีกวา
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คนหนุมเพราะมีความรอบรูมากกวา  สติรอบคอบกวาเพียงแตทํางานชา
กวาเทานั้น    คนสูงอายุท่ีเปนรัฐบุรุษคนสําคัญของโลกบางคนยังแข็งแรง
และสามารถทํางานไดดีจนถึงอายุ 80 ป ก็มีหลายทาน ท้ังนี้เปนเพราะทาน
เหลานี้รูจักรักษาสุขภาพกายและสุขภาพจิตใหมีความแข็งแรง และเพิ่มพูน
ความเจริญของสมองไวไดไมใหเส่ือมไปตามอายุผูท่ีมีความรูความฉลาด
รักษาศีลภาวนาธรรม ทําวิปสสนาจนมีสมาธิและเกิดมีญาณขึ้นไดนั้น จะมี
ปญญามากขึ้นกวาเดิมหลายข้ัน ตรงขามกับผูท่ีปลอยใหชราท้ังรางกายและ
สภาพจิต สมองจะเสื่อมหลงลืมไดการแกไขความหลงลืมนั้นคนสูงอายุ
อาจทําไดโดยหัดเพิ่มความสังเกตและจดจําดวยการบันทึกชวย นิสัยของ
คนสูงอายุมักจะเปลี่ยนไป เชน คนมัธยัสถจะตระหนี่ถ่ีเหนียวมากขึ้นตาม
อายุ 
 ฉะนั้น   คนสูงอายุควรใชชีวิตวันนี้ใหดี มีความสบายโดยไมคิดถึง
วันวาน และไมกังวลถึงวันพรุงนี้ ชีวิตคนชราก็จะมีความหมายยิ่งข้ึน 
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บทสงทาย 
 
สมเด็จพระผูมีพระภาคเจา ทรงตรัสไววา วิธีท่ีจะทําใหคนมีอายุยืนนั้น มี
อยู 5 ประการ คือ  
 1. รูจักทําตนเองใหสบาย 
 2. รูจักประมาณในสิ่งที่ทําใหเกิดความสบาย 
 3. เปนผูมีศีลธรรม 
 4. รับประทานอาหารที่ยอยงาย 
 5. คบมิตรที่ดี 
 คนฉลาดอยากมีอายุยืนโปรดใครครวญดู และปฏิบัติตนตามที่
พระพุทธองคทรงสอนไว ดีกวาจะไปเสาะหายาอายุวัฒนะตางๆ มาชวยตอ
อายุ 
 คนสูงอายุจะมีชีวิตอยูอยางเปนสุขถารูจักใชชีวิต     วัยนี้มีการ
เปลี่ยนแปลงไปมาก งานประจํา เชน งานราชการที่เคยทํามาตลอดเวลาสี่
สิบปก็ไมไดทํา    จึงมีเวลาวางมากขึ้นการมีเวลาวางสําหรับคนที่ไมรูจักใช
เวลาทํางานอดิเรกแลวจะเปนภัยตอสุขภาพจิต จะรูสึกวาเหว ตองการเพื่อน
คุยเพื่อฆาเวลา นอกจากจะเขาสมาคมตางๆ สําหรับคนสูงอายุและบําเพ็ญ
ตนใหเปนประโยชนตอสังคมบางตามกําลังกายกําลังทรัพย และสังขารจะ
อวยให ควรจะใชชีวิตบั้นปลายดังนี้ 
 1. บริจาคทานดวยความบริสุทธ์ิใจ เพื่อบรรเทาความโลภ การ
บริจาคทรัพยชวยเหลือผูประสบภัยตางๆ เชน อุทกภัย วาตภัย และอัคคีภัย 

เปนส่ิงที่ควรกระทํา ทานที่ควรอยางยิ่งที่ผูท่ีชราแลวควรทําคือ บริจาคให
ลูกหลานและบริวาร ผูท่ีม่ังมีทรัพยสินมากควรแบงปนมรดกใหลูกๆ 

หลานๆ ท่ีตนยังมีชีวิตอยู ดีกวาจะตายไปปลอยใหลูกหลานทะเลาะแยงชิง
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ทรัพยสินพินัยกรรมและฟองศาลเรียกรองมรดก การแบงทรัพยสินใหลูก
ตอนมีชีวิตอยูนั้นเปนการดีเพราะลูกหลานจะไดนําไปเปนทุนทรัพยในการ
ทํามาหาเลี้ยงชีพตอไป        และผูชรานั้นก็ยังจะมีโอกาสเห็นความ
เจริญกาวหนาของลูกหลานที่ไดรับการแบงทรัพยให นอกจากจะรักและ
เคารพเราแลว ยังจะมีความรักใครสามัคคีในวงศญาติพี่นองอีกดวย มีคน
สูงอายุหลายคนตายเพราะทรัพยสิน เนื่องจากลูกหลานหรือคนใชท่ี
ตองการทรัพยมรดกทนรอไมไหวไดกอใหเกิดอุบัติเหตุข้ึน      คนสูงอายุ
เมื่อแบงทรัพยใหลูกหลานแลว ควรกันเงินไวสําหรับตนเองสวนหน่ึง เพื่อ
ใชในการครองชีพบ้ันปลายของชีวิต และสําหรับใชงานฌาปนกิจของตน
ดวยคนที่ไมแบงทรัพยสินนั้น เวลาตายลูกหลานมักจะเกี่ยงกันในการทํา
ฌาปนกิจศพ 

 2. รักษาศีล   ชําระจิตใจใหเกิดความสงบไมมีความหวั่นไหวตอ
กิเลส   ไมประพฤติปฏิบัติในทางอกุศล ไมชิงดีชิงเดนใคร  มีใจสะอาด 

 3. ภาวนาธรรม       ปฏิบัติตามหลักธรรมที่พระพุทธองคทรง
บัญญัติไว  อบรมจิตใจใหต้ังมั่นอยูในกุศลกรรมทุกประการ การภาวนา
ธรรมจะทําใหชีวิตเปนสุข และยังเปนการชักนําไปสูนิพพานไดถาปฏิบัติ
เปนผลสําเร็จ  

 4. คนสูงอายุควรมีพรหมวิหารสี่ กลาวคือ 

ก. มีความเมตตา รักใคร ปรารถนาใหเพื่อนมนุษยเปนสุขทุกคน 

ข. มีความกรุณา เอ็นดูสงสาร คิดจะชวยเพื่อนมนุษยใหพนทุกข 

ค. มีมุทิตา พลอยยินดีเมื่อผูอ่ืนไดดี หรือมีความสําเร็จในผลงานตางๆ  

ง. มีอุเบกขา วางเฉย ไมดีใจ ไมเสียใจ วางใจเปนกลาง เชน รักลูกเทากัน
ทุกคน ไมหลงผิด 
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 5. ผูสูงอายุ อาจเอาชนะความวาเหวเงียบเหงา โดยการฝกนั่ง
วิปสสนา ซ่ึงดีกวาจะใชชีวิตไปทองเที่ยวตางประเทศ หรือเขาโรงมหรสพ 

โรงอาบอบนวด หรือเที่ยวกลางคืน การศึกษาเรื่องของพระพุทธศาสนาจะ
แนะแนวทางดํารงชีวิตที่ ถูกตองได  และเปนการใชเวลาวางใหเปน
ประโยชนดวย  

 สมถวิปสสนา (สมถะ คือ ใชเวลาเพง วิปสสนา คือ ใชปญญา
พิจารณา) 
 สมถวิปสสนา เปนการภาวนาในใจดวยการนั่งนิ่ง ณ ท่ีเงียบสงัด 

โดยมากมักชอบปฏิบัติกันในเวลากลางคืน เพราะไมมีเสียงดังรบกวน     

การนั่งนิ่งภาวนานี้ เปนการกระทําสํารวมจิตไมใหพะวงกังวลในอารมณ   

เมื่อจิตสงบเงียบลงแลว ใหพิจารณาสิ่งในโลกลวนแลวไมมีความเที่ยงแท
แนนอน ยอมผันแปรไมเปนแกนสาร ใหพิจารณาทบทวนทุกแงทุกมุม เชน 

อนัตตา ส่ิงทั้งหลายในโลกนี้ยอมมีเกิด มีแก มีเจ็บ มีตาย รวมท้ังสังขาร
รูปรางของเรานี้ก็เชนกัน ไมมียกเวน 

 ผูท่ีมีชีวิตสดใสราเริงและประสบความสําเร็จในชีวิต กับผูท่ีมีชีวิต
อับเฉาหรือผูท่ีประสบความลมเหลวในชีวิต ท้ังสองฝายเวลาตายก็เทากัน
ไมสามารถจะกอบโกยเอาทรัพยสินเงินทองที่หามาไดในโลกนี้รวมทั้งของ
ท่ีรักและคนที่รักติดตามไปดวยไดเมื่อส้ินลมหายใจแลวส่ิงที่จะติดตัวไป
ไดก็มีแตกรรมเทานั้น กรรมชั่วทําลายผูกอกรรมนําไปสูทุกขภูมิ กรรมดีจะ
สงเสริมใหไปสูสุขภูมิ 

 เมื่อหม่ันพิจารณาดังนี้เสมอ จนเกิดปญญามองทะลุเห็นธรรมอัน
แทจริงแหงอริยสัจ 4 ประการ ท่ีวาดวยทุกข ที่เกิดแหงทุกข ความดับทุกข
และทางแหงความดับทุกข จะทําใหเกิดภาวนากุศลข้ึนอยางมากและจะทํา
ใหเกิดสังเวช เมตตาตอมนุษย และสัตวท่ัวไปไมเปนผูเห็นแกตัว และอยาก
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ชักจูงใหผูอ่ืนรอดพนจากเวทนาดวยความปรานีจะมีใจเบิกบานไม
หวั่นไหวตอส่ิงใดๆ รวมทั้งความตาย 

วิธีการฝกนั่งสมถวิปสสนามีดังนี้ 
 1. การนั่งใหมีสมาธิ 
 นั่งเทาไขวกัน เอาเทาขวาทับเทาซาย แบมือซายหนาตักขวา แลว
เอามือขวาวางทับฝามือซาย นั่งศีรษะตรง มองตรงไปขางหนา นั่งนิ่งแตนั่ง
ใหสบาย หลับตา หรือทอดสายตามองลงต่ําแตต่ืนอยูเสมอ อยาหลับใน 

 2. การกําจัดความหวาดกลัว 
 ใหนึกในใจวา มีความศรัทธาบริสุทธ์ิท่ีจะชวยคล่ีคลายบรรเทา
ทุกขผูอ่ืน อยาไดมีความขลาดกลัว ไมมีภัยอันตรายอันใดมาแผวพานหากมี
กรรมทางกาย  วาจา  ใจ    อันไมบริสุทธ์ิในอดีตขอจงมารับแผอานิสงส
กุศลบุญครั้งนี้ไปสูสุคติ อยาสะดุงตอภาพหลอนที่แลเห็นอยาตกใจเสียงที่
ไดยิน กุมสติอยูเสมอเพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติ ความหวาดกลัวตอ
ภาพหลอนและเสียงหลอน จะหมดไปเมื่อจิตตั้งมั่นมีสติดี 
 3. การปลอยจิต 
 ใหปลอยจิตใหอิสระ อยานึกคิดส่ิงใดๆ อยานึกถึงเหตุการณใน
อดีตๆ จะมีมากอนภาพอื่นๆ ใหระงับอารมณเหลานั้นเสีย ขมจิตใหสงบ 

สํารวมจิตเปนกลาง กุมจิตใหคงไว ใหนึกแตเพียงปลายจมูกหรือกุมจิตให
เพงอยูในส่ิงหนึ่ง คือ รวมจิตไวแหงเดียว ไมใหวุนวายความฟุงซานนึกคิด
แหงจิตจะเบาบางเสื่อมคลายลงเปนลําดับ 

 4. การวางลมหายใจ 
 ใหหายใจตามสะดวก อยากลั้นลมหายใจ ผอนลมหายใจออกจน
หมด และสูดลมหายใจเขาลึกๆ ชาๆ ใหไดระยะเทาๆ กัน หายใจใหท่ัวทอง 

แลวคอยๆ ลดระยะความลึกของการหายใจ ผอนใหส้ันลงเรื่อยๆ ใหได
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ระยะเทาๆ กันอยาหายใจทางปาก ใหหายใจเขาออกตามธรรมดาสม่ําเสมอ
เร่ือยๆ ไป การทําดังนี้จะทําใหการหายใจสะดวกและเคยชินขึ้นเปนลําดับ 

 5. ความรูสึกเก่ียวกับประสาท 
 ใหยึดคติวา “มาร”  “พระ”  “มาร” คือคนชั่วหรือศัตรู “พระ” คือผู
บริสุทธ์ิ มารมากอนพระ อาจมีการเมื่อยตามขา หูมักไดยินเสียง คันตาม
หนาและที่อ่ืนๆ ขอใหนั่งนิ่งบริกรรมตอไปอยาคลายจากสมาธิ ช่ัวขณะ
หนึ่งที่ ส่ิงรบกวนเหลานี้จะระงับไปเอง  บางครั้งรูสึกน้ําลายจะไหล 

บางครั้งเรอลมออกมาทางปาก บางครั้งรูสึกรอนในทอง รางกายรอนเหงื่อ
ออก รูสึกตึงขา ชาสูงข้ึนมาทุกที่เหมือนตัวฟูฟอง ส่ิงเหลานี้เปนผลมาจาก
การนั่งสมาธินานเอง 

 6. ปรากฏการณ 
 ใหมองตรงไปขางหนาหางจากที่นั่งราว 1 เมตร จะลืมตาหรือ
หลับตามีผลเทากัน (การลืมตารูสึกวายากกวาหลับตา) แตเมื่อผลเกิดแลว
แสง เปนจุกประกายเล็กๆ มีสีแดง สีเหลือง สีเขียว สีน้ําเงิน และสีมวง แสง
เหลานี้แตกกระจาย แลวแสงจะออน บางทีเห็นแตเงาแสงมืดบางแสง
เหมือนกับอยูในที่มีของบังไว จะแลเห็นชัดข้ึนเปนลําดับ จะแลเห็นภาพ 

ไมไดยินเสียง จะไดยินเสียง ไมแลเห็นภาพ เรียกวาเปนข้ัน นับวาเริ่ม
เขาสมาธิปฏิบัติจนเกิดญาณขั้นสูงจะทําใหมีสัญญาดับทุกข และเกิดความ
เห็นชอบ รูแจงในอริยสัจส่ีและมรรคแปดไตรลักษณ อนิจจาทุกข อนัตตา 
ไมยึดมั่นถือม่ัน   เพื่อลดกิเลสตัณหา ความโกรธ ความโลภ ความหลง ตาม
สติปฏฐานสี่  
 7. การสมาธิเคล่ือน 
 สมาธิอาจจะเคลื่อนผิดสังเกตไปจากที่เคยแลเห็น หรืออาจถูกปด
มืดไป ไมแลเห็นแสง โดยเหตุดังตอไปนี้ 
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1. ความลังเลใจ ขาดศรัทธา 
2. ความเกียจคราน ขาดสติความตั้งใจทําสมาธิ 
3. ความงวงเหงาหาวนอน ขาดสติความตั้งใจทําสมาธิ 
4. ความหวาดกลัว ใจลอยฟุงซาน 

5. ความปติยินดี 
6. ความประมาท ความโกรธพยาบาท 

7. การเพงดูเกินไป 

8. การเอาใจใสเกินไป 

9. ความกระหายอยากเกินไป กามฉันทะ 

 ส่ิงเหลานี้ตองแกไขปรับปรุงตนเองตอไปใหเหมาะสมจึงเกิด
สมาธิใหม 

วิธีปฏิบัติวิปสสนาใหถือคตดิังตอไปนี้ 
1. ผูท่ีเร่ิมปฏิบัติในขั้นแรก   ยอมมีอาการปวดเมื่อยเหนื่อยจําตองขมสติ    
ฝนใจปลอยอารมณสงบนิ่งทนการปวดเมื่อยท่ัวกายเหลานั้น การปวดเมื่อย
จะคอยๆ ลดนอยถอยลงไปจนหมดเอง 

2. ผูปฎิบัติจําตองตั้งสติสัจจะไววา จะนั่งมีกําหนดเวลานานเทานั้น เวลา 
นาที หรือ ช่ัวระยะเวลาธูปหมดดอกเปนตน ควรพยายามนั่งใหครบ
กําหนดที่ต้ังสัจจะไว 

3. เมื่อถึงกําหนดครบตามที่ไดต้ังสัจจะไว หยุดพักแลวจะเริ่มเจริญใหมอีก
ก็ไดถาหากยังสามารถปฏิบัติได 

4. การบริกรรมในใจไมมีการวางกําหนดบทคาถา สุดแลวแตจะเลือกคาถา
บทหนึ่งบทใดก็ได หรือจะภาวนาเพียง “พุทธ” เมื่อเวลาสูดลมหายใจเขา 
และคําวา “โธ” เวลาผอนลมหายใจออก      จุดประสงคในขอนี้ก็เพื่อให
สํารวมจิต มิใหกังวลอยางอื่น  การสวดมนตไหวพระนั้นชวยใหจิต
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ปลดปลอยจากกิเลสและไดกุศล ตางกับวิปสสนาซึ่งชวยใหคลายความตึง
เครียดแหงอารมณ คลายความกังวลและสรางสมาธิ 
 การวิปสสนานี้ผูปฏิบัติอาจประสบคุณธรรมตางกัน บางคนไดผล
เร็ว บางคนไดผลชา บางคนไมไดผลเลย เพราะขาดความเพียรท่ีจะชนะ 

 
สรุปการทําสมาธิมีหลักการดังตอไปนี้  
 รักษาศีล  ประพฤติธรรม    มีความคิดที่จะทําสมาธิ ( วิตก )  

วิจารณ  ปฏิบัติสมาธิ   มีความปติคือ  ความอิ่มใจ ข้ันตอไปจะมีความสุข
ในการทําสมาธิโดยการรวมจิตเปนหนึ่งเดียว      และมีสติอยูตลอดเวลา
เพื่อจะไมหลงใหลในนิมิตที่เกิดข้ึน ตองมีความอดทน วิริยะจะชนะนิวรณ
หา ซ่ึงเปนอุปสรรคในการเกิดสมาธิซ่ึงเปนความตั้งใจมั่นที่จะเกิดปญญา 
ความเห็นชอบ รูแจงอริยะสัจ ๔ และมรรค ๘  

 การปฏิติธรรมโดยมีสติสัมปชัญญะ มีปญญา ทําส่ิท่ีถูกตองตาม
ความเปนจริง และพอดี 
สติปฏฐานมีส่ีประการ คือ 

 ๑. กายานุปสสนาสติปฏฐาน 

 ๒. เวทนานุปสนาสติปฏฐาน 

 ๓. จิตตานุปสสนาสติปฏฐาน 

 ๔. ธัมมานุปสสนาสติปฏฐาน 

 กายานุปสสนาสติปฏฐาน ทุกส่ิงทุกอยางยอมมีการเปลี่ยนแปลง
ตามกาลเวลา ไมมีอะไรเที่ยงแทแนนอน นอกจากพระธรรมเทานั้นที่
ถูกตองตลอดกาล สังขารไมเที่ยง เชน ทารกเติบโตเปนเด็ก เปนเยาวชน 

เปนผูใหญ ชราภาพ ปวยถึงแกกรรม ตามกาลเวลา แตมีผูถึงแกกรรมกอน
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วัยอันสมควรจากความประมาท เชน ขับรถจักรยานยนตไมสวมหมวก
นิรภัย ขับรถยนตขณะเมาสุรา เปนตน 

 เวทนานุปสนาสติปฏฐาน ความทุกขมีอยูท่ัวไป เกิดแกเจ็บตาย 

ความเจ็บปวดไมสบายกายไมสบายใจ จิตเศรา-หมองวิตกกังวล  เครียด 

ซึมเศรา เปนทุกข ความทุกขแกไขไดโดยการรูแจงในอริยสัจส่ีประการคือ 

ทุกข สมุทัย ( สาเหตุการเกิดทุกข ) นิโรธ ( การดับทุกข ) และ มรรควิธี
ทางดับทุกข มีแปดประการ คือ ปญญาชอบ ความคิดชอบ วาจาชอบ การ
กระทําชอบ อาชีพชอบ ความเพียรชอบ สติชอบ และสมาธิท่ีถูกตอง มี
ฌานส่ีท่ีมีประโยชนชํานาญ 

 จิตตานุปสสนาสติปฏฐาน อนัตตาควรคํานึงตลอดเวลา การ
ดํารงชีวิตโดยความไมประมาทไมเห็นแกตัว ไมเบียดเบียนใคร ทําแตความ
ดีมีประโยชนตอมวลมนุษยชาติ เพราะชีวิตทุกชีวิตหนีไมพนความตาย เมื่อ
ถึงแกกรรมทรัพยสมบัติท่ีสะสมไวมากมายและสิ่งที่เปนที่รักของตนก็จะ
ตกเปนของผูอ่ืน ไมสามารถนําติดตัวไปปรภพได การมีชีวิตควรจะไมเปน
ภัยตอสังคมและสิ่ งแวดลอม  ไมควรทําชั่ว  ไมโกง  ไมคอรรัปชั่น 

ประเทศชาติจะไดเจริญทันอารยประเทศ 

 ธัมมานุปสสนาสติปฏฐาน การทําจิตใหวางบริสุทธ์ิ ไมยึดมั่นถือ
ม่ันจะชวยใหลดกิเลสตัณหาได ผูท่ียึดมั่นถือม่ันจะไมสามารถลดความ
โกรธและความโลภความหลง ผูท่ีมีใจเมตตากรุณามีไมตรีตอผูอ่ืนและรูจัก
ใหอภัยไมถือโกรธตอบจะลดความโกรธพยาบาทได ผูท่ีรูจักทําบุญใหทาน
อาจลดความโลภลงไดบาง ผูท่ีปฏิบัติธรรมไมหลงตามนิมิตที่เกิด และติด
อยูในภาวะมีความสุขทางจิต มีอุเบกขารูจักพอ รูจักเวนและรูจักวาง อาจแก
ความหลงผิดได ผูท่ีลดละกิเลสตัณหาได มีใจสะอาด รักษาศีลใหบริสุทธ์ิ 

มีปญญา สวางเห็นธรรม และมีจิตสงบ อาจนําไปสูนิพพานได 
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สําหรับผูท่ีไมสามารถทําสมาธิวิปสสนาไดนานๆ ควรภาวนาโดยยอดังนี้
 ยินดี วางไวทางซาย (ลดความโลภอยากได) 

 ยินราย วางไวทางขวา (ลดความโกรธพยาบาท) 
 อุเบกขา วางไวตรงหนา (ลดความหลง) 

 

 ความวาเหว  ความเงียบเหงาที่ตองอยูตามลําพัง ความวิตกกังวล 

ความหวงใยลูกหลาน และทรัพยสมบัติ ความตึงเครียดของอารมณโดยไม
มีทางผอนคลาย ความหลงตนเองคิดถึงแตอดีต ส่ิงเหลานี้ทําใหคนชราไมมี
ความสุข ท้ังๆ ท่ีไมเดือดรอนในการเงินและการครองชีพ สาเหตุเหลานี้
นอกจากจะพึ่งพระธรรมใหดับทุกขทางใจแลว ควรแกไขโดยการใชเวลา
วางใหหมดไป  โดยทําประโยชนใหตนเองและสังคมเปนตนวา  เขาสังคม
คบหามิตรที่ดีไวเปนเพื่อนคุยสังสรรคแกเหงา หางานอดิเรกทํา เชน ปลูก
ตนไม เล้ียงกลวยไม ทําสวนครัว เล้ียงสัตวคนไทยนิยมเลี้ยงนกเขาไวฟง
เสียง เล้ียงนกพิราบไวแขงขัน การเลี้ยงนกตองระวังการติดเชื้อราจากนก
ทําใหปอดอักเสบได ผูท่ีปวยเปนโรคหืดและโรคจมูก ควรระวังการแพไร
ท่ีติดมากับขนนกดวย อนึ่ง การทําสวนควรระวังพิษของยาปราบศัตรูพืช 

ตองใชใหถูกวิธี ยาปราบศัตรูพืชทําใหเกษตรกรไทยเสียชีวิตไปมากโดย
ความรูเทาไมถึงการณ การอานหนังสือท่ีมีสาระเพื่อหาวิชาความรูใหมเพิ่ม
เปนการชวยลับสมองไมใหเส่ือมได 

 การเลนไพตองนิยมในหมูสตรีไทยสูงอายุ เปนวิธีพักผอนที่ไมดี
เพราะเปนอบายมุขและตองนั่งเลนนาน ทําใหปวดเมื่อหลังและขาได งาน
อดิเรกควรเปนงานที่ไมรัดตัว ไมซํ้าซาก ซ่ึงจะทําใหนาเบื่อหนายการ
ทัศนาจรไปในที่ปลอดภัยก็เปนที่นิยมกันในหมูคนสูงอายุท่ีมีเงิน  คนชรา
ในชนบทมีประเพณีท่ีดี คือ ไปวัดทําบุญถวายอาหารพระสงฆ และฟงพระ
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เทศนในวันพระ การทําบุญตักบาตรการถวายสังฆทานควรทําเปนปกติ
วิสัย สตรีท่ีเปนคุณยาคุณยายอาจชวยเหลือเล้ียงหลาน และเหลนไดดี เปน
การชวยประหยัดเศรษฐกิจของครอบครัวดวย 

 สตรีสูงอายุมักจะไมมีปญหาเรื่องโรคทางกายเหมือนชายสูงอายุ
สตรีจะมีปญหาเฉพาะเวลาประจําเดือนหมดใหมๆ ช่ัวระยะ 2-3 ป เทานั้น
สวนชายสูงอายุหลายคนมีปญหาเกี่ยวกับระบบปสสาวะ เชนตอมลูกหมาก
โต ทอปสสาวะตีบจากการเปนกามโรคหนองในมานานทําใหปสสาวะ
กะปริดกะปรอย ผูท่ีมีปญหาปสสาวะไมสะดวกควรรีบแกไขกอนที่ไตจะ
เสีย ทําใหเปนโรคความดันโลหิตสูง และโรคหัวใจ  

 สายตาเปนอีกเรื่องหนึ่งที่ทําใหคนสูงอายุไมมีความสุข เพราะ
สายตาจะมัวมองเห็นไมชัด อาจเกิดจากโรคตอกระจก ตอหิน หรือมานตา
อักเสบ มีโลหิตออกเนื่องมาจากเสนโลหิตตีบแข็งหรือโรคเบาหวาน ถา
สายตาไมดี มีอาการปวดตา ตาแดง มักจะเปนตอหิน แตคนแกท่ีหูตึง ไม
คอยจะเดือนรอนเทาไหรนัก เพราะอาจใชเครื่องชวยฟงเสียงชวยไดบาง 

 ความชราภาพมองเห็นไดงายในคนชราอายุมากๆ เชน มือส่ัน 

แขนขาลีบเล็ก ไมมีแรง หลังโกงเพราะกลามเนื้อหลังเหี่ยว ผิวหนังบางยน
ทําใหเกิดการอักเสบไดงายถารักษาความสะอาดไมดีพอ  คนชราจะ
รับประทานอาหารนอยมาก ผูท่ีชรามากๆ จะหลงลืม ความจําเสื่อม เพราะ
เซลลสมองเสื่อม ในรายที่จะถึงแกกรรมเพราะความชราภาพ  จะไม
รับประทานอาหารและน้ํา  สองสามวันก็จะหมดสติไมรูสึกตัวการหายใจ 

และชีพจรจะไมปกติ ในที่สุดก็จะหยุดหายใจ ชีพจรหยุดเตนโดยสงบ 

คลาย ๆ กับนาฬิกาหยุดเดินเพราะลานหมด บางรายจากไปงาย ๆ   เหมือน
ใบไมแหงสีเหลืองแดงที่หลุดรวงจากตนปลิวตามลมไปซึ่งเราจะพบเห็น
เสมอในคนชรามากๆ อายุรวม 90  ปเศษ 
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บทสรุป 
 

ความไมรูของ ผูใหญเปนเหตุใหเด็กมีอายส้ัุน 
ทารกและเด็กตายเพราะขาดความรัก และการเอาใจใสจากผูเปนบิดามารดา 
 

คนหนุมสาวมกัจะเสียชีวิตเพราะความประมาท 
 เยาวชนเสียชีวติกอนถึงวยัชรา เพราะปลอยตามอารมณเสรีใน
วิวัฒนาการของยุคและสมัย 

 

โรคเสนโลหิตตีบแขง็บั่นทอนชีวิตผูสูงอาย ุ
 คนชราพึงรูจักใชชีวิตวันนีใ้หสบายไมคิดถึงวันวาน และไมกังวล
ถึงวันพรุงนี้ ความไมมีโรคเปนลาภอันประเสริฐ อายุจะยืนถาไมมีทุกข ไม
มีโรครุนแรงและไมมีภยั 
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เพิ่มเติม 
วิธีมีชีวิตปลอดภัยจากมะเร็ง (และแกชา) และ หัวใจแข็งแรง 

โดย ศาสตราจารย ดร. นายแพทย อภวิัฒน มุทิรางกูร 

 

๑๕ ขอ วิธีมีชวิีตปลอดภัยจากมะเร็ง (และแกชา) 
๑ หามบุหร่ี 

๒ อยาใกลคนที่กําลังสูบบุหร่ี 

๓ มีน้ําหนกัเหมาะสม 

๔ ออกกําลังกายในชวีิตประจําวันสม่ําเสมอ อยานั่งนาน 

๕ ทานอาหารสุขภาพ 

- ขาวกลอง ผัก ผลไม 

- ลดน้ําตาล ลดไขมัน 

- ลดเนื้อแดง ลดเค็ม 

๖ ลด ละ เลิก เหลา 
๗ รับแสงแดดมากไปโดยเฉพาะเดก็ทําใหเปนมะเร็งผิวหนัง (พบมากใน
ฝร่ัง) 

๘ รูและหลีกเลี่ยงสารและเชือ้กอมะเร็ง เชน น้ํามันเบนซิน อาหารปนเปอน
เชื้อรา หามปลาน้ําจืดดิบ (มีพยาธิทําใหเปนมะเร็งทอน้ําดี) เพศสัมพนัธท่ี
ขาดการปองกนั (ไวรัสเฮชพวีี ไวรัสตับอักเสบและเฮชไอวี) 
๙ รูและหลีกเลี่ยงรังสีเชนเอกซเรย 

๑๐ ใหนมลูก ลดการเกิดมะเร็งเตานม 

๑๑ ฉีดวัคซีนไวรัสตับอักเสบ บี ไวรัสเฮชพวี ี

๑๒ ตรวจกรองมะเร็งโพรงหลังจมูก กระเพาะ ลําไสใหญ เตานม ปาก
มดลูก  
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๑๓ ถามีสมาชิกในครอบครัวเปนมะเร็งตั้งแตอายุนอยถึงกอน ๔๐ หรือ ๕๐
ป โดยเฉพาะมะเร็งเตานม มะเร็งลําไสและมะเร็งหายาก ปรึกษาแพทยท่ี
ดูแลทางพันธุกรรม 

๑๔ ทําบุญใหใจผองใส 

๑๕ ฝกสมาธิและพักผอนอยางดีและสม่ําเสมอ 

 
๖ ขอ หัวใจแข็งแรง  
๑ หามสูบบุหร่ี 

๒ ออกกําลังกาย > ๒ ชม คร่ึงตอสัปดาห 

๓ หามดูทีวเีกนิ ๗ ชม ตอสัปดาห 

๔ รับประทาน ผัก ถ่ัว (เติมเอง - ผลไม) ขาวกลอง ลด เนื้อแดง แปง 

น้ําตาล 

๕ ลดสุรา หามเกิน ๑ แกว 

๖ ลดอวนลดผอม having a Body Mass Index in the normal range. 
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 พันตํารวจเอก นายแพทย กรณกิจ มุทิรางกรู เปนบุตรคนสุดทอง
ของนายบัว และ นางคํามา มุทิรางกูร เกิดเมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. 

๒๔๗๒ ท่ีจังหวัดลําปาง มีพี่นองรวมบิดามารดา คือ 

๑ เภสัชกรหญิง พรรณา มุทิรางกูร  

๒ นาย ธานนิทร มุทิรางกูร  

๓ นาง สินธร มุทิรางกูร  

๔ พันตํารวจเอก นายแพทย กรณกจิ มุทิรางกูร 
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พันตํารวจเอก นายแพทย กรณกิจ มุทิรางกรู สมรสกับ นาง รัชนี มุทิรางกูร 

มีลูกหลานดังนี้  
๑ ผูชวยศาสตราจารย ทันตแพทยหญิง วันทนี มุทิรางกูร 

๒ เภสัชกรหญิง อภิวรรณ มุทิรางกูร สมรสกับ นาย นทัิศน ครองวานิชย
กุล มีลูกสาว ๒ คน คือ เภสัชกรหญิง นภทัร และ นักศกึษาทันตแพทย รวิ
กร ครองวานชิยกุล 

๓ ศาสตราจารย ดร. นายแพทย อภวิัฒน มุทิรางกูร สมรสกับ แพทยหญิง 

ลินดา มุทิรางกูร มีลูกชาย ๓ คน คือ นายกรณ นายแพทย วัฒนกจิ และ 

นักศึกษาแพทย ธรรม มุทิรางกูร 

 

 พันตํารวจเอก นายแพทย กรณกิจ มุทิรางกูร สําเร็จการศึกษาชั้น
มัธยมศึกษาตอนตนจากโรงเรียนในจังหวดัลําปาง ระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลายที่โรงเรียนเตรียมอุดมศกึษา เขาเรียนเตรียมแพทยศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย จบการศึกษาโดยไดรับเหรียญทองคะแนนเยีย่มในวิชา
แพทยศาสตร (พ.ศ. ๒๔๙๕) เปนบัณฑิตแพทยของจฬุาฯ รุนที่ ๒ และเปน
คนแรกของแพทยจฬุาฯที่ไดรับเหรียญทองในการเขารับพระราชทาน
ปริญญาบัตร หลังจากฝกงานเปนหวัหนาแพทยประจําบานแผนกกมุารเวช
ศาสตร คุณพอไดสมัครเขารับราชการเปนแพทยประจาํโรงพยาบาลตํารวจ 

ไดรับทุน Colombo plan จากรัฐบาลอังกฤษ ไปศึกษาตอท่ี University of 

London ไดผานการฝกและสอบผานได Diploma in Tropical Medicine 

and Hygiene, Diploma in Child Health และไดจบการอบรม Cardiology  

กลับมาปฏิบัติหนาที่ท่ีโรงพยาบาลตํารวจไดรับตําแหนงเปนหวัหนาแผนก
กุมารเวชกรรม และเปนกรรมการสมาคมกุมารแพทยแหงประเทศไทย  
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รับราชการจนไดรับพระราชทานยศพนัตํารวจเอก และเปนพันตํารวจเอก
เต็มข้ัน พ.ศ. ๒๕๑๐ จีงขอเกษียณอายุราชการกอนกําหนดดวยปญหา
สุขภาพ  

 ตอมาทานไดทํางานในคลินกิกรณกิจการแพทย ดวยความเพียรท่ี
บริสุทธ์ิ ทานไดเปดรักษาผูปวยท่ัวไป ทุกวนัเกือบ ๓๖๐ วันในหนึ่งป เปน
เวลานานกวา ๖๐ ป จนถึงวนัที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๗ ๓ วันกอน
เสียชีวิต 

 ในเวลาทํางาน คุณพอก็ทําดวย “ปญญาที่เฉียบแหลม” วนิิจฉัยโรค
ไดอยางแมนยาํมีประสิทธิภาพ และรักษาผูปวยดวย ดวยความเมตตา ใช 

ศิลปะทางการแพทยดูแลรักษาผูปวยอยางเหมาะสมในแตละบุคคล 

 คุณพอเปนตวัอยางในการดําเนินชวีิตชองลูก คุณพอดําเนินชวีิต
ดวย “ทางสายกลาง” ทานไมไดมุงแตการทํางานแตไดปฏิบัติดูแลตัวเองให
มีรางกายและจิตใจทีแ่ข็งแรงสมบูรณ ทานไดนําความรูทางการแพทย 

ประสบการณสวนตัว และธรรมะในพุทธศาสนามาเขียนเปนหนังสือ "วิธี
ปฏิบัติตนใหมีอายุยืน" ตลอดชีวิตของคุณพอ ทานไดดําเนินชวีติดวย 

“ความเมตตาและความบริสุทธ์ิใจ” ท้ังตอคนไข พระสงฆ เพื่อน บุคคล
ท่ัวไป ญาติพีน่อง ลูกหลาน และบริวาร 

 ทานเปนตวัอยางที่ดีในการสรางฐานะดวยการประกอบอาชีพท่ี
บริสุทธ์ิ ไมเบียดเบยีนคนไข และบริหารเงนิอยางชาญฉลาด แบงเงินสวน
หนึ่งทําบุญและดูแลญาติ ลูกหลาน และบรวิาร  

 ทาน เปนลูกทีก่ตัญ ูดูแลพอแมท้ังของตนเองและของคุณแมรัชนี 
ทานดูแลพี่ๆเมื่อไมสบาย ผมจําไดวาทานขับรถไปเยี่ยมปาหล่ันพี่สาวคน
โตซ่ึงปวยเปนอัมพาตทุกวนัเปนเวลากวาสิบป ทานเปนสามีท่ีดีดูแลคุณแม
ของผมซึ่งมีความจําเปนตองไดรับการดแูลดานสุขภาพกวาสิบปตลอด๒๔ 
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ช่ัวโมง ทานทาํสมาธิวิปสสนาอยางสม่ําเสมอ  ธรรมะที่ทานเนนย้ําสอนผม
ต้ังแตยังเยาววยั ไดแก การดาํเนินชวีิตดวย “มรรคมีองค ๘” และ พุทธ
ภาษิตทีว่า “อัตตานัง อุปมัง กเร” ท่ีแปลวา “การรูจักเอาใจเขามาใสใจเรา" 

 ทานไดแสดงตัวอยางใหลูกและหลานของทานเห็นวาทานมี   
“มรณานุสติ” ถึงแมการเสียชีวิตครั้งนีจ้ะเกิดแบบกะทนัหัน แต ทานได
เตรียมตัวท้ังในทางโลกและทางธรรม ทานไดใหมรดกและใหความรทูาง
ธรรมในการดาํรงชีพแกลูกและหลาน เพือ่ใหลูกหลานสามารถดูแลตัวเอง
ไดกอนหนานีม้านานกวา ๒๐ ป สุดทายนี้ทานไดเตรยีมตัวทางจิตใจโดย
การปฏิบัติธรรมมาตลอดชีวติ 

 ดวยอํานาจแหงคุณพระศรีรัตนตรัย และบุญกุศลคุณงามความดีท่ี 

คุณพอ พันตํารวจเอก นายแพทย กรณกิจ มุทิรางกูร ไดปฏิบัติบําเพญ็มา
ตลอดชีวิต ตลอดถึงบุญกุศลที่ บุตร-ธิดา และญาติมิตร ไดรวมจิตบําเพ็ญ
ทักษิณานุประทานอุทิศใหในกาลครั้งนี้ จงเปนปจจัยหนุนสงใหดวง
วิญญาณของทานไดไปสถิตเสวยสุข ในสัมปรายภพดวยเทอญ ฯ 
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สํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ 
 พระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวั ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรด
กระหมอม พระราชทานเพลิงศพ ในวันอาทิตยท่ี ๕  เดือน เมษายน พ.ศ. 

๒๕๕๘  เวลา ๑๗ นาฬกิา ณ เมรวุัดวัดเทพศิรินทราวาสราชวรวหิาร 

กรุงเทพมหานคร ซ่ึงนับเปนพระมหากรุณาธิคุณลนเกลาลนกระหมอม 

เปนเกยีรติอันสูงสุดแกผูวายชนม และวงศตระกูล อยางหาที่สุดมไิด 

หากความทราบโดยญาณวิถีถึงดวงวิญญาณของ พันตํารวจเอก นายแพทย 

กรณกจิ มุทิรางกูร ไดดวยประการใดในสัมปรายภพ คงจะมีความปลาบ
ปล้ืมซาบซึ้งเปนลนพน ในพระมหากรุณาธิคุณที่ไดรับพระราชทานเกียรติ
อันสูงยิ่งในวาระสุดทายแหงชีวิต 

 ขาพระพุทธเจาผูเปน บุตร ธิดา และหลาน ขอพระราชทาน กราบ
ถวายบังคมแทบเบื้องพระยุคลบาท ดวยความสํานึกในพระมหากรณุาธิคุณ
อยางหาที่สุดมไิด และจะเทดิทูนไวเหนือเกลาเหนือกระหมอม เปนสรรพ
สิริมงคลแกขาพระพุทธเจา และวงศตระกูลตลอดไป 

ดวยเกลาดวยกระหมอม ขอเดชะ 

 

ขาพระพุทธเจา 
ครอบครัว มุทิรางกูร 
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“ขอใหสวนดีของหนังสือเลมนี้จงดล
บันดาลใหทานผูอานทกุทานทีไ่ดปฏิบัติ
ตามคําแนะนํา มีอายุยนืสมใจปรารถนา
ดวย เทอญ” 
 
 

 
 


