
ทำอย่างไรให้อายุยืน 

ตอนที่ ๑๑  
การออกกำลังกาย 
เป็นประจำทำให้อายุยืน 

  ท่านผู้อ่านครับ ความปรารถนาของมนุษย์อย่างหนึ่งคือทำอย่างไรจึงจะ
มีอายุยืนและแข็งแรงด้วย สามารถไปไหนมาไหนได้ ทำการงานต่างๆในชีวิตประจำวันได้
เอง  ซึ่งเรื่องนี้ นักวิทยาศาสตร์ด้านสุขภาพก็สนใจและศึกษากันมาก  เร็วๆนี้มีงานวิจัยที่
น่าสนใจของมหาวิทยาลัยฮาร์วาด   (Havard T.H. Chan school of Public Health)  ได้
รายงานผลการวิจัยที่น่าสนใจ  ตีพิมพ์ในวารสารทางการแพทย์  (Circulation)   ว่า  การ
ปรับวิถีชีวิตให้มีสุขภาพดี  ๕  ประการ  ช่วยให้แข็งแรงและอายุยืนเพิ่มขึ้น   นั่นคือ  ๑) กิน
อาหารสุขภาพ   ๒) ออกกำลังกายสม่ำเสมอ ๓) คุมน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ ไม่อ้วน
หรือผอมเกินไป  ๔)งดดื่มสุรา  ๕)  งดสูบบุหรี่   โดยพบว่า  ในหญิงหรือชายที่ปฏิบัติอยู่ใน
วิถีสุขภาพดี  ๕  ประการนี้  จะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตจากโรคหัวใจและหลอด
เลือดร้อยละ ๘๒ และลดความเสี่ยงจากการเสียชีวิตจากโรคมะเร็งร้อยละ ๖๕ เมื่อเปรียบ
เทียบกับกลุ่มที่ใช้ชีวิตตามใจชอบ การศึกษานี้ติดตามดูยาวนานถึง ๓๐ ปี และพบว่าการ
ปฏิบัติ ๕ ประการที่กล่าวมานี้ ช่วยยืดอายุได้ ๑๔ ปีในผู้หญิงและ ๑๒ ปีในผู้ชาย 

คนอเมริกันอายุเฉลี่ย  ๗๙.๓  ปี  ซึ่งเป็นอันดับที่  ๓๑  เมื่อเทียบกับประเทศ
ต่างๆทั่วโลก   ต่ำกว่า  ฝรั่งเศส  อังกฤษ  เยอรมัน   ญี่ปุ่น   การศึกษาของฮาร์วาดชิ้นนี้ 
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ติดตามหญิง  ๗๘,๘๖๕ คน ในเวลา ๓๔ ปี และชาย ๔๔,๓๕๔ คน เป็นเวลา ๒๗ ปี  ดร. 
แฟรงค์ ฮู (Frank Hu) ประธานคณะผู้ศึกษาวิจัยกล่าวว่า “ ผู้ที่ปฏิบัติตามแนวทางสุขภาพ
ดี  ๕  ประการนี้มีน้อย  อย่างไรก็ตามนโยบายสาธารณะก็ต้องมีการกระตุ้นและเสริมสร้าง
สิ่งแวดล้อมเพื่อสนับสนุนในเรื่องอาหารสุขภาพ   การออกกำลังกาย  การหลีกเลี่ยงเหล้า 
บุหรี่  จึงจะประสบความสำเร็จ”  (www.weforum.org/agenda  2018/05/5-healthy-habits-
may-increase-life-expectancy-by-decade-or-more)

�

กราฟแสดง อายุเฉลี่ยของคนในชาติที่พัฒนาแล้ว คนญี่ปุ่นอายุยืนที่สุด ๘๔ ปี

ในยุโรปก็มีการศึกษาที่น่าสนใจ  ที่เรียกว่า  Epic  (European  Prospective 
Investigation into Cancer and Nutrition) โดยศึกษาในคนเยอรมัน  ๒๓,๑๕๓  คน  อายุ  
๓๕-๖๕ ปี ติดตามไป ๗.๘ ปี โดยให้ดูแลสุขภาพ ๔ ด้าน ให้ออกกำลังกายสัปดาห์ละ ๓.๕ 
ชม.ต่อสัปดาห์ ให้รับประทานอาหารสุขภาพ เน้นผัก ผลไม้ และธัญพืชไม่แปรรูป ขนมปัง
โฮลวีท  กินเนื้อสัตว์น้อยลง  งดสูบบุหรี่  รักษาน้ำนักตัว  ไม่ให้อ้วนเกิน  พบว่า  สามารถลด
ความเสี่ยงต่อโรคเรื้อรังลงได้  ร้อยละ  ๗๘  (  เบาหวานลดความเสี่ยงลงร้อยละ  ๙๓,  โรค
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หัวใจขาดเลือด  ลดลงร้อยละ  ๘๑,  โรคหลอดเลือดสมองลดความเสี่ยงลงร้อยละ  ๕๐,ลด
ความเสี่ยงต่อมะเร็งลงร้อยละ ๓๖ เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มที่ไม่ได้ดูแลสุขภาพทั้ง ๔ ด้าน

การศึกษาในประชากรสวีเดน  ๒๐,๗๒๑ คน อายุ ๔๕-๗๙ ปี โดยคนเหล่านี้
ไม่มีโรคเรื้อรังใดๆ ติดตามไป ๑๑ ปี เปรียบเทียบกันสองกลุ่ม กลุ่มที่ ๑ ให้ออกกำลังกาย
สม่ำเสมอ กินอาหารสุขภาพ งดดื่มเหล้าและสูบบุหรี่ ความคุมน้ำหนักไม่ให้มากเกิน กลุ่ม
ที่ ๒ ไม่ได้ควาบคุมปัจจัยเสี่ยง พบว่า กลุ่มที่ ๑ สามารถลดความเสี่ยงต่อโรคหัวใจลงร้อย
ละ ๘๖ เมื่อเทียบกับกลุ่มที่ ๒ 

สำหรับในประเทศไทย  อายุเฉลี่ยของประชากรอยู่ที่ ๗๕ ปี  คนไทยสูงอายุ
มีมากขึ้น  พบว่าในปี ๒๕๖๕ เราจะมีคนไทยสูงอายุ ( มากกว่า ๖๐ ปี) ๑๓.๖ ล้านคนคิด
เป็นร้อยละ  ๒๐.๕ ของประชากรทั้งหมดและ ผู้สูงวัยจะมีมากกว่าเด็ก   เด็กไทยมีจำนวน
น้อยลงในอนาคต คนวัยทำงานก็จะน้อยลงไปด้วย   คนไทยทุก ๕ คนจะมีผู้สูงอายุ ๑ คน  
คนสูงอายุต้องดูแลสุขภาพของตนเองให้ดี   กินอาหารแต่พอดี   ออกกำลังกายปานกลาง
วันละ ๓๐ นาที   ออกไปโดนแดดเพื่อให้ได้วิตามิน ดีวันละ ๑๕-๓๐ นาทีทุกวัน นอนวันละ 
๘ ชั่วโมง ลดบุหรี่และสุรารวมทั้งแป้ง น้ำตาล ของหวานกินน้อยๆ กินผักกินปลา  ดังที่ได้
กล่าวไว้ในเรื่องอาหารต้านโรคที่ผ่านๆมาแล้ว  จึงจะอายุยืน    ถ้าเราไม่ฝึกสิ่งเหล่านี้จน
เป็นนิสัย   โรคเรื้อรังจะตามมาและทำให้เราอายุสั้น  โรคเรื้อรังเกิดจากการดำเนินชีวิต  
การกิน  การนอน  การออกกำลังกาย  การทำงาน  เวลาจะแก้ต้องปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต    มิ
ฉะนั้นจะเกิดโรคเรื้อรัง  ซึ่งการรักษาโดยกินยา  ไม่ใช่คำตอบเพราะจะได้ผลไม่ดี   เพราะ
เป็นการรักษาที่ปลายเหตุ  ต้องกินยาไปตลอดชีวิต  เสียค่าใช้จ่ายมาก  ต้องทุกข์ทั้งทาง
กายและจิตจากโรคแทรกซ้อน  ที่ตามมา   การปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตคือคำตอบ   โรคจึงจะ
หายไปได้

สำหรับประโยชน์ของการออกกำลังกาย  เรารู้มานานแล้วว่า  มันมีประโยชน์
ทั้งทางร่างกายและจิตใจ  ด้านร่างกาย ทำให้การไหลเวียนโลหิตดี  กล้ามเนื้อและกระดูก
แข็งแรง   การทรงตัวดี   ไม่ล้มง่าย   การทำงานของลำไส้ดี  การย่อยอาหารดี  ทำให้แข็ง
แรง ป้องกันและรักษาโรคต่างๆได้ เช่น ความดัน เบาหวาน โรคอ้วน  โรคเส้นเลือดสมอง
ตีบ  โรคกระดูกบาง  โรคมะเร็งลำไส้  มะเร็งเต้านม  เป็นต้น   ในด้านจิตใจ  การออกกำลัง
กายช่วยป้องกันโรคเครียดโรคซึมเศร้า  โรคสมองเสื่อม  สมาธิสั้น   ทำให้เราทำงานมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
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(www.youtube.com/Exercise that Prolong your life;Stephen Esser MD.) 

ผู้เขียน ขอยกตัวอย่างเรื่องของ คุณนฤพนธ์  ประธานทิพย์  ท่านเล่าให้ฟังถึง
จุดเปลี่ยนชีวิตครั้งสำคัญเมื่อ 7 ปีก่อนว่า ตอนนั้นเขาอายุ 40 ปี น้ำหนักตัวประมาณ 100 
กิโลกรัม  มีปัญหาสุขภาพมากมาย  แต่ไม่คิดทำอะไรเพื่อรักษาสุขภาพร่างกาย  จนกระทั่ง
วันหนึ่งเขาล้มในห้องน้ำศีรษะฟาดโถส้วมและสลบไป  มารู้สึกตัวอีกทีบนเตียงของโรง
พยาบาลในวันรุ่งขึ้น  “ผมโชคดีที่ล้มไปแล้วไม่เสียชีวิต  แล้วเราก็มองว่าเราขอโอกาสสัก
ครั้งให้เราลุกขึ้นมาวิ่งให้ได้  บางคนไม่โชคดีเหมือนผม  เลยคิดว่าจะไม่ปล่อยโอกาสให้
เสียไป  คือต้องออกกำลังกาย"  นฤพนธ์กล่าว  "เริ่มต้นวิ่งที่สวนรถไฟวันแรกวิ่งได้แค่  400 
เมตร แล้วก็ทรุดลงไป แล้วก็ร้องไห้เดินกลับมาขึ้นรถ แต่บอกกับตัวเองว่าต้องไปใหม่ ไม่
ยอมแพ้  ต้องไปใหม่  ได้เท่าไหร่ก็ช่างมัน"  นฤพนธ์บอกว่าการเริ่มออกกำลังกายต้องให้
เวลาร่างกายได้พัฒนา ที่สำคัญที่สุดคือต้องอดทนผ่านช่วงแรกไปให้ได้
นักตวัถงึ 100 กโิลกรัม 

คุณ  นฤพนธ์บอกว่าเขาเคยรู้สึกท้อมากในวันที่พยายามวิ่งให้ได้ระยะทาง  5 
กิโลเมตร  แม้จะรู้สึกตัวว่าวิ่งไม่ไหวแต่ก็กัดฟันสู้ต่อ  ทั้งวิ่งทั้งเดินจนครบระยะทางที่ตั้งใจ 
ใช้เวลาไปราว 1 ชั่วโมงเศษ  แต่เขาค้นพบว่าหลังจากผ่านจุดนั้นไปได้ก็ไม่มีอะไรน่ากลัว
อีกแล้ว และเขาตระหนักดีว่าเขาต้องให้เวลาตัวเองในการพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆ

จนถึงปัจจุบัน  นฤพนธ์วิ่งมาราธอนรายการหลักของโลกมาแล้ว  5  รายการ 
คือ โตเกียว, เบอร์ลิน, นิวยอร์ก, บอสตัน และล่าสุดคือ ลอนดอนมาราธอนเมื่อ 22 เม.ย. 
ที่ผ่านมา ซึ่งเขาทำเวลาได้ 3 ชั่วโมง 26 นาที 56 วินาที ตรงตามที่ตั้งใจไว้ว่าจะต้องวิ่งให้
ได้เวลาต่ำกว่า  3  ชั่วโมงครึ่ง  คุณ  นฤพนธ์บอกว่าเขารู้สึกดีใจที่สุดในวันที่วิ่งโตเกียว
มาราธอน เนื่องจากทำเวลาวิ่งได้ดีผ่านเกณฑ์คัดเลือกสำหรับการวิ่งบอสตันมาราธอน ซึ่ง
ถือเป็นเป้าหมายใหญ่สำหรับนักวิ่งมาราธอนสมัครเล่น  เขาวิ่งเข้าเส้นชัยทั้งน้ำตา  นึกถึง
คำล้อเลียนที่เคยได้รับในอดีต  "วันนั้นเข้าเส้นชัยมาร้องไห้เหมือนเด็กเลย  ระหว่างเดินไป
บอกกับตัวเองว่า  'ไอ้อ้วน  มึงทำได้แล้วนะ'  แต่ก่อนมีคนเรียกผม  ตือโป๊ยก่ายมั่ง  อ้วนมั่ง 
ไอ้หมูตอนมั่ง  เรียกทุกอย่าง  ผมก็ดึงคำนั้นขึ้นมาแล้วบอกตัวเองว่าเราทำได้แล้ว  เราไป
บอสตันได้"
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เดือน ต.ค. นี้ นฤพนธ์จะวิ่งมาราธอนที่ชิคาโกในสหรัฐฯ หากทำสำเร็จเขาจะ
ได้รับเหรียญ Six Star Finisher ซึ่งเป็นเหรียญรางวัลสำหรับผู้ที่วิ่งมาราธอนรายการหลัก
ของโลกครบทั้ง 6 รายการ โดยเขาจะเป็นคนไทยคนที่ 2 ที่ได้รับเหรียญรางวัลนี้  และผล
พวงจากการวิ่งก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในหลายด้าน  ที่เห็นได้ชัดที่สุดคือทาง
กายภาพ  ซึ่งเขามีน้ำหนักตัวลดลงถึงเกือบครึ่ง  จากเคยมีขนาดเอว  45  นิ้ว  ใส่เสื้อผ้า
ขนาด XXL เหลือเอว 29 นิ้ว ใส่เสื้อผ้าขนาด S หรือ XS สามารถเคลื่อนไหวร่างกายได้
คล่องแคล่ว มีความคล่องตัวทางด้านกายภาพแบบที่ไม่เคยมีมา

ส่วนด้านจิตใจ  นฤพนธ์บอกว่าสุขภาพจิตดีขึ้นมาก  เขาใช้การวิ่งเป็นเครื่อง
มือคลายเครียด  โดยขบคิดปัญหาระหว่างวิ่ง  มีสมาธิมากขึ้น  สามารถแก้ปัญหาได้ถูกจุด 
นอกจากนี้  เขายังหายจากโรคภัยที่เคยรุมเร้า  ในอดีตเขาเคยเป็นโรคความดันโลหิตสูง 
โรคไขมันในเส้นเลือดสูง  และโรคไต  ปัจจุบัน  เขาไปโรงพยาบาลเพียงปีละ  2  ครั้งเพื่อ
ตรวจสุขภาพร่างกายทั่วไป 5 รายการ "ความดัน ไขมันทุกอย่างอยู่ในเกณฑ์ปกติถึงขั้นดี
มาก  ซึ่งชีวิตไม่เคยเป็นขนาดนี้  อันนี้คือสิ่งสำคัญที่สุดที่มีค่า  มันทำให้เรามีแรง  มีความ
แข็งแรงและดูแลครอบครัวได้  ผมบอกเลยว่าการวิ่งคือยาวิเศษ  แต่ต้องอดทนนิดนึง  มัน
จะผ่านจุดนี้ไปได้ยาก ทุกคนทำได้หมด แต่ต้องมีใจเข้ามาช่วยด้วย"

สำหรับนักวิ่งมาราธอนสมัครเล่น การได้เหรียญรางวัล Six Star Finisher ถือ
เป็นเป้าหมายสูงสุดเลยก็ว่าได้  แต่สำหรับนฤพนธ์  เขามีเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่กว่า  คือการ
ได้แบ่งปันประสบการณ์จากการวิ่งและให้กำลังใจผู้ที่คิดอยากวิ่ง  เขาบอกว่าความสุข
ขอ ง เ ข าคือก า รแบ่ งปัน เ รื่ อ ง ร า ว แล ะชักชวนให้คน ไทยหันมาออกกำลัง
กาย” (WWW.facebook.com/บีบีซี ไทย วิ่งเปลี่ยนชีวิต ๓ พค ๒๐๑๘)

ท่านผู้อ่านครับ  เราจะเห็นถึงพลังของการออกกำลังกายต่อสุขภาพ  ว่ามี
มหาศาลเพียงไร    ซึ่งนักวิทยาศาสตร์สุขภาพ  ยกย่องว่า  การออกกำลังกาย  คือราชา 
อาหารคือราชินี  สำหรับการมีสุภาพดี   จนถึงปัจจุบัน  ยังไม่พบวิธีใดที่จะเหนือกว่าการ
ออกกำลังกายและกินอาหารสุขภาพ  การนอนให้เพียงพอวันละ ๘ ชม.   การกินวิตามิน 
อาหารเสริม  สารต้านอนุมูลอิสระ  สมุนไพรต่างๆ  เป็นเพียงตัวช่วยได้บ้าง    ไม่ใช่เป็นตัว
หลักของการมีสุขภาพดี      แพทย์แผนปัจจุบันก็ได้สร้างการรักษาแนวใหม่ โดยไม่ใช้ยา 
แต่ใช้อาหารและการออกกำลังกายเป็นหลัก  เรียกว่า   เวชศาสตร์การปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต 
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หรือ  Lifestyle  Medicine  ซึ่งกำลังเป็นที่นิยมในยุโรปและอเมริกา  เพื่อทดแทนการใช้ยา 
ซึ่งก็ได้ผลดีมาก   แต่ผู้ป่วยต้องมีวินัยและลงมือทำเอง   ท่านผู้อ่านสามารถเข้าไปดูเรื่อง
ราวของเขาได้ใน  www.youtube.com/PhayaThai  Nawamin  Channel/  คุณนฤพนธ์  
ประธานทิพย์   และ www.youtube.com/TED Talks/ ๑๐๐ กิโลเหลือ ๕๕ ไม่ได้บ้า ก็แค่วิ่ง  

�

คุณนฤพนธ์  ประธานทิพย์  จากคนป่วย มาสู่นักวิ่งมาราธอนระดับนานาชาติ

�

ตำราแพทย์ เวชศาสตร์การปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต (Lifestyle Medicine) ตำรารักษาโรคเรื้อรังโดยไม่ใช้ยา 

ของแพทย์แผนปัจจุบัน กำลังได้รับความนิยม
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ตอนที่ ๑๒  
การนอนหลับดีทำให้อายุยืน 

  ท่านผู้อ่านครับ มนุษย์เราใช้เวลานอน ๑ ใน ๓ ของช่วงชีวิต ในวัยเด็กเล็ก
เรานอนวันละ ๑๖ ชม.  วัยรุ่น นอนวันละ ๑๐ ชม. ผู้ใหญ่นอนวันละ ๘ ชม. การนอนหลับ
เป็นช่วงเวลาที่สำคัญมากแต่ก็เป็นเวลาที่เราให้ความสำคัญน้อย  เพราะเรามัวแต่สนใจ
ในเรื่องอื่น  ยิ่งในโลกปัจจุบันคนเราจะนอนน้อยลง   เพราะเรามี โซเชียลมีเดีย  มีการ
ขายของออนไลน์ มีภาพยนตร์ เพลงให้ดูและฟังได้ตลอดเวลา      สำหรับคนรักสุขภาพ
แล้ว   เรื่องนี้สำคัญมาก  การนอนหลับสนิททั้งคืนแล้วตื่นขึ้นมารู้สึกสดชื่น  ถือว่าเป็นการ
นอนที่มีคุณภาพ  การนอนหลับยาก หรือนอนครั้งละ ๒-๓ ชม.แล้วตื่นเป็นช่วงๆ หรือนอน
แล้วตื่นเช้าเกินไป รู้สึกงัวเงีย  ปวดเมื่อยเนื้อตัว ยังรูสึกอ่อนเพลียไม่สดชื่น หรือนอนไม่
หลับลึก ฝันทั้งคืน หลายๆเรื่องจนจดจำไม่ได้สับสนไปหมด  แบบนี้ถือว่า คุณภาพการ
นอนไม่ดี  ทำให้การทำงาน การเรียน  ได้ผลไม่ดี ง่วงนอนกลางวัน อ่อนเพลีย  ความจำ
เสื่อม การทรงตัวไม่ดี ในผู้สูงอายุจะมีปัญหาล้มง่าย  เราพบบ่อยๆว่า คนไข้สูงอายุที่มา
ด้วยปัญหาล้มแล้วกระดูกหัก มักมีปัญหาเรื่องการนอนเป็นสาเหตุ 

  นักวิทยาศาสตร์พบว่า การนอนหลับที่ดี เพียงพอ ให้คุณประโยชน์หลาย
ประการ คือ  
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1) การนอนหลับช่วยให้ร่างกายได้พักผ่อน  ลดการอักเสบในร่างกาย มีการซ่อมแซม
ส่วนสึกหรอต่างๆของเซล ทำให้ภาวะไวต่ออินซูลินเป็นปกติ  ลดความเสี่ยงต่อ
โรคอ้วน โรคเบาหวาน โรคหัวใจ   

2)  การนอนหลับเต็มที่ทำให้ภูมิต้านทานโรคดี ลดการเกิดการติดเชื้อ เช่น ไข้หวัด 

เป็นต้น 

3) ทำให้สุขภาพจิตดี อารมณ์ดี มีความเมตตาต่อผู้อื่น  ลดอาการโกรธง่าย ป้องกัน
โรคเครียด โรคซึมเศร้าได้  

4) ช่วยให้ฮอร์โมนต่างๆทำงานได้ปกติ ลดระดับฮอร์โมนคอร์ติซอล  ช่วยให้ฌซลไว
ต่ออินซูลินฮอร์โมน  และเพิ่มฮอร์โมนเพศชาย (Testosterone) 

5) ช่วยการเรียนรู้ของสมองในเด็กนักเรียน  การพัฒนาสมอง ความจำ อารมณ์  

6) ในนักกีฬาก็ช่วยให้ผลการเล่นกีฬาดีขึ้น  กล้ามเนื้อแข็งแรง การทรงตัวดี ในผู้สูง
อายุ  การนอนหลับไม่ดีพอจะทำให้การทรงตัวเสียไป  หกล้มง่าย เป็นสาเหตุ
สำคัญที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุ  หกล้มกระดูกหักได้  ดังนั้นในผู้สูงอายุที่มีปัยหาหกล้ม
แล้วกระดูกหักบ่อย ก็ต้องแก้ไขเรื่องการนอนหลับให้ได้ดี  

  ดร. ไมเคน นีเดอการ์ด (Maiken Nederguard) นักวิจัยระบบประสาท แห่ง
มหาวิทยาลัยโรเชสเตอร์  สหรัฐอเมริกา   เธอค้นพบในปี ๒๐๑๒   ว่าใน  เวลาเรานอน
หลับ เซลสมองจะมีการทำความสะอาด  กวาดล้างเศษโปรตีนและสารอนุมูลอิสระในเซล
สมอง ไม่ให้เกิดการสะสมของเสีย (Waste Products) โดย สมองของเราจะถูกห่อหุ้ม
ด้วยเยื่อหุ้มสมอง และมีน้ำหล่อสมอง (Cerebrospinal Fluid หรือ CSF ) สมองจึง
เหมือนลอยอยู่ในน้ำหล่อสมอง  ที่ผิวสมองจะมีหลอดเลือดนำสารอาหารและออกซิเจน
มาเลี้ยงเซลสมอง  เมื่อสมองใช้อาหารเป็นพลังงาน ในเซลก็จะมีเศษโปรตีนและสาร
อนุมูลอิสระเหลืออยู่  เซลก็จะขับของเสียออกไปโดยซึมผ่านไปทางน้ำหล่อสมอง CSF 

ระบบการล้างสิ่งที่ตกค้างในเซลผ่านทางCSF จะเกิดในเรานอนหลับสนิท  (Deep Non 

Rem Sleep)ในเวลากลางคืน  เธอเรียกว่า ระบบ  Glyphatic System ซึ่งเรื่องนี้ยังไม่มี
ใครรายงานไว้ก่อน   แกติอวัยวะอื่นๆในร่างกาย เช่น ตับ ไต ม้าม ลำไส้  เป็นต้น จะขับ
ของเสียออกทางน้ำเหลือง เราเรียกว่าระบบ Lymphatic System  (www.youtube.com 

/Neuroscience &Sleep:The Glymphatic System)  คนที่นอนหลับไม่สนิท  คุณภาพ
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การนอนไม่ดี ก็จะทำให้การล้างทำความสะอาดของเสียภายในเซลไม่ดี  ก็ทำให้เกิดโรค
ได้ เช่น กรณี ที่มีการสะสมของ บีต้า อมีลอยด์โปรตีน (Beta amyloid Protein) ในเซล
ก็ทำให้เกิดโรคสมองเสื่อม(Alzheimer) ได้   ดังนั้น การนอนให้หลับสนิทดีวันละ ๘ ชม. 

จึงเป็นเรื่องสำคัญ ที่เราต้องเอาใจใส่ 

  ต่อมา มีนักวิทยาศาสตร์  แห่งมหาวิทยาลัย สโตนบู๊ค (Stone Brook 

University) พบว่า  การนอนท่าตะแคงข้างใดข้างหนึ่งจะทำให้การไหลเวียนของระบบ
ขับถ่ายของเสียหรือ Glymphatic System ทำงานได้ดีกว่า ท่านอนหงายหรือนอนคว่ำ   
(www.youtube.com/Could body posture during sleepaffect how your nrain 
clears waste?) 

  ท่านผู้อ่านครับ  วิธีทำให้เรานอนหลับดี  มีหลายวิธี  เริ่มด้วยอาหาร ใช้
อาหาร คีโตเจนนิค ซึ่งมีคาร์โบไฮเดรทต่ำ  ๕๐-๑๐๐ กรัม ลดการอักเสบได้  อาหารเช่น 
กล้วย  อโวคาโด โยเกิร์ต เนยแข็ง  นม ไข่ ปลาทูน่าปลาแซลมอล   ถั่วอัลมอนด์  เชอร์รี่  
ช่วยในการสร้างสารสื่อประสาทซีโรโทนิน เมลาโทนิน ทำให้หลับง่าย  ต่อมาก็การออก
กำลังกาย เล่นกีฬาวันละ ๓๐ นาที การฝึกโยคะและฝึกการหายใจ  ฝึกการนอน ที่เรียก
ว่า โยคะนิทรา (www.youtube.com/yoga nidra for sleep ) .หรือ ฝึกการเจริญสติ
แบบพุทธให้อยู่กับปัจจุบัน  หรือ สวดมนต์แผ่เมตตาก่อนนอนก็ช่วยได้  การแผ่เมตตา
เป็นประจำทำให้นอนหลับดี  ไม่ฝันร้าย   

  นอกจากนั้นควรเข้านอนเป็นเวลาให้เคยชิน  งดชา กาแฟ เครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์  ก่อนนอน  ห้องนอนให้มืด เงียบและเย็นหน่อยจะช่วยได้มาก  ปิดเครือง
คอมพ์ มือถือ ทีวี   งดการติดต่อกับโลกภายนอกใดๆ ก่อนนอน  ฝึกไปทุกวันก็จะเคยชิน
ไปเองครับ ท่านผู้อ่านอาจจะหาข้อมูลในเรื่องนี้ได้ที่ www.youtube.com/The 

Glymphatic System/Maiken Nederguard. และ www.youtube.com/One more 
reason to get good night sleep/Jeff IIiff. 
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!  

ดร. ไมเคน  นีเดอการ์ด  ผู้ค้นพบระบบระบายของเสียในสมอง (The Glyphatic System) 

 !  

ระบบ ระบายของเสียในสมอง Glyphatic System   

!  

อาหารที่ช่วยให้นอนหลับง่าย 
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ตอนที่ ๑๓  
การอาบแดดทำให้อายุยืน 

  ท่านผู้อ่านครับ การตากแดดทุกวันวันละ ๑๕ ถึง ๓๐ นาที ช่วง ๘ นาฬิกา 

ถึง ๑๖ นาฬิกา  ช่วยให้เรามีอายุยืนครับ  เพราะผิวของเราสามารถสร้าง วิตามินดี โดย
อาศัยรังสีอุลตราไวโอเลต บี (UVB) ในแสงแดด จนถึงปัจจุบันมีงานวิจัยเกี่ยวกับวิตามิน 

ดี ออกมามากจนทำให้เรารู้ว่า  วิตามินดีมีประโยชน์ต่อร่างกายมาก  ซึ่งเราจะได้กล่าว
ต่อไป  ถึงแม้ว่าร่างกายเราจะสร้างวิตามินตัวนี้ได้เอง   แต่น่าเสียดาย ก็มีอุปสรรคหลาย
ประการที่ขวางกั้นการสร้างวิตามินดี  เช่น  บางคนทำงานในอาคาร แต่เช้าและกลับใน
ตอนเย็นก็ไม่มีโอกาสได้โดนแดดเลย  คนผิวสีเข้มก็สร้างวิตามินได้น้อยลง  คนผิวขาว
แต่ไปอยู่ในแถบซีกโลกที่มีแสงแดดน้อย ก็ขัดขวางการสร้างวิตามินดี   อากาศที่มีฝุ่นพิษ 

พี เอ็ม ๒.๕ หรือมากกว่า จนเป็นหมอกทึบก็กั้นแสงแดดไว้  คนสูงอายุ  หรือคนอ้วนไข
มันมาก  ผิวหนังจะสร้างการสร้างวิตามินได้น้อยลง  หรือการทายากันแดดก็กั้นแสง UVB 

ไว้ ผิวหนังก็สร้างไม่ได้อีก  ในตะวันออกกลาง  แดดดี แต่ผู้คนแต่งกายมิดชิดไม่โดน
แดดเลย  ก็ขาดวิตามินดีได้ 

  นอกจาก นั้น ในแสงแดดยังทำให้ร่างกายของเราสร้างสารสุขขึ้นด้วย 

(Beta endophines) ทำให้เรามีความสุขเวลาเรานอนผึ่งแดดริมชายหาด  และแสงแดด
มีรังสี UVA ด้วย   ตัวนี้ทำให้มีการสร้างสาร Nitric Oxide ใต้ผิวหนังของเรา ซึ่งจะช่วย
ลดความดันโลหิตลงได้  และแสงแดดช่วยลดความเสี่ยงต่อโรค MS (Multiple 

Sclerosis) ในคนที่มีปัญหาเรื่องไม่โดนแสงแดด ก็ให้กินอาหารที่มีวิตามินดี เช่น ปลา
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ทะเลน้ำลึก ปลาแซลมอน  ปลาทูนา ปลาแมคคาเรล ปลาเฮอริ่ง ปลาซาดีน  เนยแข็งเชด
ดาร์ ไข่  น้ำมันตับปลาค๊อด เป็นต้น  หรือกินยาเม็ดเสริมวันละ  ๒,๐๐๐-๕,๐๐๐ หน่วย
สากล เสริมก็ได้ 

  วิตามินดี ทำให้อายุยืนได้อย่างไร  เนื่องจากวิตามิน ดีควบคุมการ
แสดงออกของจีน (Gene Expression)ที่ควบคุมขบวนการชราภาพ ถึง ๑,๐๐๐ ตัว  การ
ทดลองในหนูทดลอง  พบว่า ถ้าหนูขาดวิตามินดี มันจะแก่ชราเร็วขึ้น เมื่อเทียบกับหนูที่
ไม่ขาดวิตามินดี  ในคนเขาก็พบว่า วิตามินดี ช่วยชะลอการสั้นลงของทีโลเมียร์ ได้ 

ทำให้เราแก่ช้าลง  ทีโลเมียร์ปลายสายโครโมโซมเป็นตัวกำหนดอายุของคนเรา  ใน
การแบ่งตัวของเซลแต่ละครั้ง  ทีโลเมียร์จะสั้นลง  ถ้าสั้นเร็วอายุเซลก็จะสั้นลงเร็ว  
วิตามินดีช่วยชะลอการสั้นลงของทีโลเมียร์ ช่วยให้อายุยืนขึ้น  (www.youtube.com/
How diet &lifestyle influence Aging &Brain Function,Rhonda Patrick PhD.)  

  อีกประการหนึ่ง คือ  วิตามินดีนอกจากช่วยให้การดูดซึมแคลเซี่ยมที่ลำไส้  

ทำให้แคลเซี่ยมเข้าไปสะสมในกระดูก  ทำให้กระดูกและฟันแข็งแรง ป้องกันฟันผุ  

ป้องกันโรคกระดูกฑพรุน  โรคกระดูกอ่อน  โรคปริทนต์  โรคสะเก็ดเงิน เป็นต้น 

!   

ทีโลเมียร์ (สีแดงปลายสายโครโมโซม ) 

             นอกจากนั้น วิตามินยังช่วยลดความเสี่ยงต่อมะเร็งได้เกือบ ๒๐ ชนิด เช่น 
มะเร็งลำไส้และทางเดินอาหาร มะเร็งเต้านมและอวัยวะสืบพันธ์หญิง  มะเร็งต่อมลูก
หมากและระบบปัสสาวะชาย มะเร็งถุงน้ำดี ตับอ่อน มะเร็งต่อมน้ำเหลือง เป็นต้น  
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             วิตามินดี ช่วยลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อทางเดินหายใจ  ช่วยลดความเสี่ยง
ต่อโรหัวใจและหลอดเลือด ช่วยให้นอนหลับดีขึ้น ในสตรีมีครรภ์ ช่วยลดอัตราการคลอด
ก่อนกำหนด ช่วยลดการเกิดเบาหวานในระหว่างตั้งครรภ์ ลดอัตราการคลอดโดยการ
ผ่าตัดลง ในเด็กแรกเกิด  วิตามินดี ช่วยลดอัตราเด็กน้ำหนักน้อยแรกคลอด  ความเสี่ยง
ต่อภาวะ Autism และโรคหอบหืดในเด็ก 

  ถ้าเราให้วิตามิน ดี ให้ได้ระดับวิตามินดี ในเลือด (25(OH)D อยู่ที่ ๒๒-๔๔ 
ng/ml จะช่วยลดอัตราตายจากโรคเรื้อรัง เช่น โรคหัวใจ  โรคมะเร็ง โรคเบาหวาน โรค
วัณโรคปอด และการติดเชื้อทางเดินหายใจลง ร้อยละ ๒๐ และช่วยให้อายุยืนขึ้น ๒ ปี 
(Grant. Eur J Clin Nutr 2011)  

  ในการพัฒนาการของสมองของมนุษย์ วิตามินดี มีส่วนสำคัญใน
กระบวนการสร้างสารซ๊โรโทนิน (Serotonin) ซึ่งสารตัวนี้มีบทบาทสำคัญในการควบคุม
อารมณ์ ความจำ ความคิด พฤติกรรมการแสดงออก การตัดสินใจ  ความเครียด ซึม
เศร้า  ดังนั้น วิตามินดี ช่วยป้องกันโรคสมองเสื่อม  ความจำเสื่อม โรคซึมเศร้า  โรควิตก
กังวล  ภาวะautism  เพราะมันช่วยเพิ่ม สารซ๊โรโทนินในสมอง (www.youtube/ The 
“ VitaminD Sweet Spot” and the relationship to Aging) 

  ท่านผู้อ่านครับ วิตามิน ดีมีคุณค่าในการทำให้เราแข็งแรงและป้องกันโรค
ได้มากมาย ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว  นักวิจัยพบว่า วิตามินตัวนี้ถ้ากินมากเกินไป โดยเฉพาะ
ที่เป็นเม็ด อาจจะมีข้อแทรกซ้อนได้ในระยะยาว คือ มันทำให้มีการดูดซึมแคลเซี่ยมมาก
เกินไป  แคลเซี่ยมจะไปเกาะตามเนื้อเยื่อต่างๆ ในร่างกาย ทำให้หลอดเลือดหัวใจและ
สมองแข็งตัว  และเป็นนิ่วในไตได้  วิธีป้องกันก็คือ ให้กินในขนาดที่พอเหมาะที่ได้กล่าว
ไว้ในตอนต้นแล้ว  กินน้ำให้มากเข้าไว้   อีกประเด็นหนึ่งคือ วิตามิน ดีจะทำหน้าที่ได้พอ
เหมาะถ้ากินไม่มาก้กืนขนาด ถ้ากินเกินขนากกลับจะทำให้ความเสี่ยงในการเกิดโรค
เรื้อรังเพิ่มขึ้น เข้าทำนองว่าของดีๆกินมากไปกลายเป็นของไม่ดี (Too much of a good 
thing  is never good) 

  นอกจากนั้น วิตามิน ดีจะทำงานได้ดี  ถ้ามีวิตามิน เอ และวิตามิน เค ที่
เพียงพอ ถ้าขาดไป  มันจะไม่สมดุล  และทำให้เกิดโรคต่างๆได้   วิตามินเอ มีในน้ำมัน
ตับปลาค๊อต  ไข่ นม  ผักหลากสี เช่น แครอต  มะเขือเทศ ฟักทอง  ส่วนวิตามิน เค ก็มี
ในผักใบเขียว คะน้า  ปวยเล้ง และวิตามิน เคในผักหมักดอง เช่น พวก กิมจิ  ผักกาด
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ดอง (Fermented Food) เต้าหู้เหม็น   ถั่วหมัก ถั่วเน่า(Natto)  เป็นต้น แบคทีเรียในนม
เปรี้ยว โยเกิร์ต เป็นแบคทีเรียที่ช่วยสร้างวิตามิน เค ในลำไส้ใหญ๋  เป็นต้น    

  ข้อควรระวังสำหรับเรื่องการอาบแดดก็คือ แดดจัดๆ ตอนเที่ยง หรือบ่ายๆ 

ถ้าโดนนานๆอาจจะก่อให้เกิดผิวหนังไหม้ หรือเสี่ยงต่อมะเร็งผิวหนังได้ ควรหลีกเลี่ยง     
ท่านผู้อ่านสามารถหาข้อมูลโดยละเอียดได้ใน (www.youtube.com/Resolving the 

vitamin D Paradox,Chris  Masterjohn.PhD.)  ท่านผุ้อ่านครับ  เรื่องอาหารเป็นเรื่องที่
เราเรียนรู้ได้ ยิ่งรู้มากก็จะป้องกันโรคได้ดี  กินตามใจชอบ หรือ กินตามความอยากมีแต่
จะเป็นโรค  รอให้เป็นโรคค่อยมาอดนั่นอดนี่ทรมานเปล่าๆ ครับ  การ ฝึกหัดการกินให้
ถูกต้องจะดีกว่า  ใช้อาหารเป็นยาไม่ต้องไปหาหมอ  ท่านผู้อ่านสามารถฟังคำบรรยาย
เรื่องคุณประโยชน์ของแสงแดด ได้ใน www.youtube.com/Embrace the Sun-
Willium Grant(july 2018) 

    

กลไกการสร้างวิตามิน ดีในร่างกาย 
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แสงแดดและ อาหารที่มีวิตามิน ดี 

      

!  

การขาดวิตามิน ดี ทำให้เกิดโรคต่างๆได้ 
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ตอนที่ ๑๔  
การอาบป่าทำให้อายุยืน ๑ 

  ท่านผู้อ่านครับ วิถีชีวิตของพระในครั้งพุทธกาล ท่านจะอาศัยป่าเป็นที่อยู่
และบำเพ็ญความเพียร ป่าก็ให้ความสงบร่มเย็น ได้รับอากาศที่บริสุทธิ์ ห่างไกลจาก
มลภาวะต่างๆ สภาพแวดล้อมที่เราอาศัยอยู่นั้นเป็นปัจจัยที่สำคัญอย่างหนึ่งที่ทำให้อายุ
ยืน  ไม่เป็นโรค ความสงบสงัดวิเวกเป็นที่ๆเหมาะสำหรับการบำเพ็ญสมณธรรม ในครั้ง
พุทธกาล การอยู่ป่าเป็นการถือธุดงค์  ข้อปฏิบัติเพื่อขัดเกลากิเลส  มีพราหมณ์เคยถาม
พระพุทธองค์ถึงเหตุผลของการที่พระองค์ชอบการหลีกเร้นอยู่คนเดียวในป่า พราหมณ์
คิดเอาเองว่า พระพุทธองค์คงจะยังทำกรรมไม่ดีอยู่จึงต้องมาหลบซ่อนในป่า เพราะป่าก็
เป็นที่อยู่ของโจรเหมือนกัน   ซึ่งพระพุทธองค์ทรงตอบว่า 

  “พราหมณ์  บางทีท่านอาจจะคิดอยู่ในใจว่า  ถึงวันนี้พระสมณโคดมคงจะยัง
ไม่ปลอดภัยจากราคะ โทสะ โมหะ เป็นแน่จึงยังประทับอยู่ในที่สงัด  ทั้งที่เป็นป่าเปลี่ยว
อยู่อย่างนี้ พราหมณ์  ข้อนี้ท่านอย่าได้คิดอย่างนั้นเลย  เราเห็นประโยชน์ ๒ อย่างจึงอยู่
ในที่สงัดอันเป็นป่าคือ ๑) ความสุขในชีวิตปัจจุบัน ๒) เป็นการอนุเคราะห์คนรุ่นหลังให้
เจริญรอยตาม” 

  ภยเภรวสูตร  มัชฌิมนิกาย  มูลปัณณาสก์ 
  พระพุทธองค์ทรงสรรเสริญการอยู่ป่าเป็นอันมาก เพราะทำให้มีความสุข  

สุขภาพจิตดี  และเป็นแบบอย่างให้ชนรุ่นหลังเจริญรอยตาม พระมหากัสสปะเป็นพระเถระ
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อีกรูปหนึ่งที่ถือธุดงค์  อยู่ป่าตลอดชีวิตของท่าน  ท่านอายุ ๑๒๐ ปี ปกติท่านจะถือธุดงค์ ๓ 

อย่าง คือ ทรงผ้าบังสุกุลจีวรเป็นวัตร เที่ยวบิณฑบาตเป็นวัตร และอยู่ป่าเป็นวัตร พระพุทธ
องค์ทรงยกย่องท่านว่าเป็นผู้เลิศแห่งภิกษุผู้ถือธุดงค์ 

  อีกรูปหนึ่งคือพระพักกุละเถระ ท่านบวชเมื่ออายุ ๘๐ ปี และมีชีวิตอยู่มาอีก 
๘๐ ปี ท่านถือธุดงค์  อยู่ป่าตลอดชีวิต  มักน้อย สันโดษ ชอบอยู่ในที่สงัด อายุของท่าน 

๑๖๐ ปี เป็นพระเถระที่อายุยืนที่สุดในพุทธศาสนา  ท่านไม่เคยเป็นโรคและไม่เคย กินยา
เลยตลอดชีวิต  พระพุทธเจ้ายกย่องท่านเป็นผู้เลิศในภิกษุผู้มีอาพาธน้อย      
  พระสาวกทั้งสองท่านนี้มีวิถีชีวิตที่น่าเคารพนับถือมาก  เป็นแบบอย่างให้ชน
รุ่นหลังได้เป็นอย่างดี พระวัดป่าในประเทศของเรา พ่อแม่ครูบาอาจารย์สายหลวงปู่มั่น  
หลวงพ่อชา  ท่านก็ดำเนินตามแบบแผนครั้งพุทธกาล คือถือธุดงค์อยู่ตามป่าเขา หรือพัก
ในวัดป่า มีต้นไม้ยืนต้นมากมาย ท่านเป็นกลุ่มชนที่มีอายุยืนในเมืองไทย เช่นหลวงปู่
แหวน อายุ ๙๘ ปี หลวงปู่เหรียญ อายุ ๙๕ ปี หลวงปู่ดูลย์ อายุ๙๕ ปี หลวงตามหาบัว อายุ 
๑๐๐ ปี เป็นต้น (www.youtube.com/สารคดีBBC(1)หลวงปู่ชาซกฏไตรลักษณ์) 

  ปัจจุบัน ป่ามีความสำคัญต่อชีวิตของเราอย่างมาก เนื่องจากโลกกำลัง
เผชิญหน้ากับวิกฤตโลกร้อน (Climate Change) และภาวะอากาศเป็นพิษ ทุกประเทศก็
กำลังร่วมกันปลูกป่า นอกจากป่าจะช่วยซึมซับคาร์บอนด์ไดออกไซด์และผลิตออกซิเจน
แล้วป่ายังมีพลังบำบัดโรคและ เพิ่มพลังชีวิตให้กับมนุษย์อีกด้วย ซึ่งเรื่องนี้ นพ ชิง ลี (Dr. 

Qing Li ) ศาสตราจารย์ด้านอายุรกรรม แห่งมหาวิทยาลัย Nippon Medical School 

กรุงโตเกียว ได้ศึกษาเอาไว้  ท่านเรียกว่า  ชินริน  โยคู (Shinrin Yoku) หรือ การอาบป่า 

(Forest Bathing) โดยเริ่มศึกษา เมื่อ ๔๐ ปีมาแล้ว ปัจจุบันก็มีการนำวิธีการนี้ไปใช้กัน
แพร่หลายทั่วโลก มีการศึกษาวิจัยกว้างขวาง จนกลายเป็นวิชาวนเวชศาสตร์(Forest 

Medicine)  ท่านเล่าว่า ในปี ๑๙๘๘ สมัยท่านเป็นนักศึกษาแพทย์ท่านเคยไปเข้าค่ายช่วง
ปิดเทอมที่ป่าบนเกาะยากูชิมา (Yakushima) เกาะทางตอนใต้ของญี่ปุ่น ป่าที่นี่เป็นป่าฝน 

ชื้น ฝนตกชุก ต้นไม้ยืนต้นหนาแน่นมาก เขีนวชอุ่ม  ท่านรู้สึกสดชื่น  ผ่อนคลายและมี
ความสุขที่ได้ไปที่นี่  นี่เป็นจุดเริ่มต้นที่ท่านเริ่มสนใจพลังบำบัดของป่า  และเมื่อท่านจบ
แล้วมาทำงานในฐานะแพทย์ที่ต้องรักษาและวิจัยโรคเรื้อรัง  ท่านจึงเริ่มศึกษาอย่างเป็น
วิทยาศาสตร์ (www.youtube.com/The art and science ofForest Bathing with 
Dr. Qing Li) 
  ในประเทศญี่ปุ่นมีความเจริญทางเศรษฐกิจระดับนำของโลก  แต่ก็มีปัญหา
คนมีความเครียดมาก  การแข่งขันในการเรียน การทำงาน ค่าครองชีพสูง  อัตราการฆ่า
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ตัวตายสูง คนญี่ปุ่นทำงานเกินเวลากัน คนละ ๘๐-๑๐๐ ชม ต่อเดือน ทำให้มีคนเสียชีวิต
จากการทำงานมากเกินไปถึงปีละ ๒๐๐ คน ในปี ๒๐๑๔ โรคนี้เรียกว่า โรคคาโรชิ 

(Karoshi) รัฐบาลกำลังพยายามแก้ปัญหาโดยลดเวลาทำงานลง  มาตรการดับไฟตั้งแต่ 

๔ ทุ่มบางวัน  ลดเวลาทำงานสัปดาห์ละ ๑ วัน หรือเอางานทาทำที่บ้านไม่ต้องไปทำที่
ทำงานในบางชนิดของงาน  ให้ลาพักร้อนได้ทุก ๖ เดือน  เป็นต้น 

  ในปี ๑๙๕๐ คนอาศัยอยู่ในเมืองทั่วโลกมี ๗๔๖ ล้านคน และเพิ่มเป็น ๓.๙ 

พันล้านคนในปี ๒๐๑๔ จากตัวเลขของสหประชาชาติพบว่า ในปี ๒๐๕๐ ประชากรโลก
ร้อยละ ๗๕ หรือประมาณ ๙ พันล้านคน จะอาศัยอยู่ในเมือง  มีการสร้างเมืองใหม่ๆขึ้น
ทั่วโลกและคนก็อพยพเข้ามาทำงานกันในเมือง  โตเกียวมีคนอยูอาศัย ๖,๑๕๘ คนต่อตา
รางกิโลเมตร  ลอนดอน  ๑,๕๑๐ คนต่อตารางกิโลเมตรและนิวยอร์ค ๒,๘๔๔ คนต่อตา
รางกิโลเมตร เวลานี้เมืองหลวงทั่วโลกหนาแน่นไปด้วยผู้คน คนจึงอยู่ห่างไกลจาก
ธรรมชาติมากขึ้นเรื่อยๆ 

  ญี่ปุ่นพื้นที่ประเทศ  ๒ ใน ๓ เป็นภูเขาและป่าไม้จากเหนือที่ฮอกไกโด จรด
ใต้ ที่โฮกินาวา ยาว ๓๐๐๐ ไมล์ พื้นที่เต็มไปด้วยป่าไม้  คนญี่ปุ่นนับถือชินโตและพุทธ 

เขาถือว่า ภูเขาและป่าไม้เป็นที่อยู่ของสิ่งศักดิ์สิทธ์ เขาจะไม่ตัดไม้ทำลายป่า อันนี้เป็น
โชคดีอย่างหนึ่ง   การวิจัยมาเริ่มจริงจังในปี ๒๐๐๔  นพ. ลี ได้จัดตั้งกลุ่มศึกษาวนบำบัด
ขึ้น (The Forest Therapy Group) ขึ้นโดยได้รับการสนับสนุนของหน่วยงานรัฐ งาน
แรกเขานำอาสาสมัคร ๑๒ คนเป็นนักธุรกิจจากโตเกียว เข้าไปพักในป่า เมืองอิอิยาม่า 

(Iiyama)ทางตะวันตกเฉียงเหนือแถบนากาโนเป็นเวลา ๓ วัน ก่อนและหลังเข้าโปรแกรม  

เขาจะตรวจร่างกาย วัดความดัน ชีพจร เจาะเลือดหาฮอร์โฒนความเครียด คือคอร์ติซอล 

(Cortisol)  เจาะเลือดดูเซลภูมิต้านทาน ที่เรียกว่า NK Cell (Natural Killing Cell) และ
ให้ทำแบบสอบถามทางจิตวิทยา  เกี่ยวกับความเครียด และอาการซึมเศร้า  ผลการ
ทดลองพบว่า  อาสาสมัครมีความเครียดลดลงมาก มีความสบายใจมาก  ฮอร์โมนคอร์ติ
ซอลลดลง  เซลภูมิต้านทานเพิ่มขึ้น  ความดันและชีพจรก็ลดลง  อันนี้ก็แสดงให้เห็น
ว่าการไปเดินในป่า  ให้ได้เห็นใบไม้  ดอกไม้ สีสันต่างๆ ได้เห็นสัตว์ป่า  ได้ยินเสียงนก
ร้อง  ได้กลิ่นต้นไม้ ดอกใม้ใบไม้  ได้สัมผัสกับต้นไม้ใหญ่ๆหลายคนโอบ ได้สูดหายใจ
ลึกๆเอาอากาศบริสุทธิ์เข้าไป   โดยลืมเรื่องการงานอันเคร่งเครียดไป  ทำให้ชีวิตมีความ
สุขขึ้น  หลังจากนั้นทางการก็จัดทำโครงการวนบำบัดให้ประชาชนไปเดินอาบป่า  เดิน
ช้าๆไม่ต้องทำอะไรครั้งละ ๑-๒ ชั่วโมง มีศูนย์วนบำบัด  ๖๒ แห่งทั่วประเทศ ในปี ๒๐๐๖ 

คนญี่ปุ่น ๒,๕ ถึง ๕ ล้านคน เข้าไปเดินในป่าเหล่านี้เป็นประจำ ทุกปี ซึ่งท่านแนะนำว่า 
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ควรไปเดินอย่างน้อยเดือนละครั้ง ครั้งละ ๒ ชั่วโมง เพื่อเติมพลังความสดชื่น และภูมิ
ต้านทาน เพราะจากการศึกษาที่ตามมาพบว่า ภูมิต้านทานโรคจากการไปเดินอาบป่า
แต่ละครั้งจะอยู่นาน ๑ เดือน (www.youtube.com/Science of Forest Bathing 
forever maladies,more well-being) 
  การศึกษาต่อมาพบว่า การเดินอาบป่า ๒ ชั่วโมง ช่วยให้นอนหลับได้ดีขึ้น  

ควบคุมอารมณ์เศร้า สับสน ความรู้สึกผิด เสียใจ และอ่อนล้าได้ดี ในเพศหญิงจะเห็นชัด
กว่าเพศชาย  ท่านผู้อ่านครับ เราทราบว่า ความเครียดกดภูมิต้านทาน ทำให้เราเป็นโรค
ติดเชื้อและโรคมะเร็งได้ง่ายขึ้น จึงมีการทดลองในเวลาต่อมา ในอาสาสมัครให้เดินอาบ
ป่า ๒ ชั่วโมง เจาะเลือดดูพบว่าการทำงานของ เซลภูมิต้านทาน (NK Cell)เพิ่มขึ้นร้อยละ 
๕๓.๒ และ จำนวนเซลเพิ่มขึ้นร้อยละ ๕๐ โปรตีนที่ต่อต้านเซลมะเร็ง granulysin เพิ่มขึ้น
ร้อยละ ๔๘,  โปรตีน granzyme A เพิ่มขึ้นร้อยละ ๔๘  โปรตีน granzyme B เพิ่มขึ้นร้อย
ละ ๓๓ และ โปรตีนPerforin เพิ่มขี้น ร้อยละ ๒๘ นั่นหมายความว่า การอาบป่า ๒ 

ชั่วโมง ช่วยให้ภูมิต้านทานดีขึ้นช่วยป้องกันและรักษามะเร็งให้ดีขึ้นได้ โปรแกรมสุขภาพ
สำหรับผู้ป่วยโรคเรื้อรังต่างๆรวมทั้งโรคมะเร็งจึงนิยมพาผู้ป่วยมาอาบป่าเดือนละครั้ง  
เพื่อเสริมภูมิต้านทาน อันนี้จะเป็นประโยชน์มาก 

  นพ. ลี สังเกตว่า เวลาไปเดินป่าเขาได้กลิ่นหอมบางอย่างจากต้นไม้  เขาจึง
ศึกษาต้นไม้ในป่า  เขาพบว่า  ต้นไม้มีพลังบำบัด   เขาใช้เวลาศึกษาอยู่นานจึงพบความ
จริงข้อนี้ ในป่ามีต้นไม้ขนาดใหญ่ตระกูลต้นสนอยู่หลายชนิด บางต้นสูงถึง ๕๐ เมตร
ขนาด ๒-๑๐ คนโอบ ต้นไม้เหล่านี้ที่มีกลิ่นหอมเนื่องจากมันสร้างสารที่เรียกว่า  

Phytocides  เป็นสารประเภทน้ำมันระเหยหอม  เพื่อป้องกันตัวเองจากแมลง เชื้อรา เชื้อ
แบคทีเรีย   มีชนิดหนึ่งซึ่งคนญี่ปุ่นคุ้นเคย เป็นกลิ่น แบบญี่ปุ่น นั่นคือ ต้นฮิโนกิ (Hinoki 

Cypress) เขานำน้ำมันสนระเหยหอม มาสกัดได้ สารเคมีที่สำคัญ คือ ตัวD-

limonene,Alpha-pinene,Beta-pine, Camphene สารเคมีพวกนี้มีกลิ่นหอม เขาได้
สกัดแล้วนำมาทดลองในห้องทดลอง พบว่า มันมีคุณสมบัติเพิ่มภูมต้านทาน และต่อต้าน
มะเร็ง หลังจากนั้นนำมาทดลองให้อาสาสมัครในห้องทดลอง   ให้ดมกลิ่นน้ำมันระเหย
หอมเหล่านี้ ก็พบว่า มันช่วยลดความเครียด  อาการซึมเศร้าได้ ลดความดันได้ ทำให้ภูม
ต้านทานดีขึ้น เซลชนิด NK cell Activityและ Protein ที่ช่วยต้านทานต่อเซลมะเร็งก็เพิ่ม
ขึ้น  เพิ่มขึ้น และ การศึกษาที่ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยโตเกียว พบว่าสาร D-

limonene มีฤทธิ์ต้านอาการซึมเศร้าได้ดีกว่ายาต้านซึมเศร้าที่แพทย์ใช้อยู่  นพ. ลีกล่าว
ว่า  มีการทดลองใช้น้ำมันระเหยหอมในที่ทำงาน พบว่าช่วยให้พนักงานที่มีความเครียด
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จากการทำงานลดลง ประสิทธิภาพในการทำงานก็ดีขึ้น ช่วยให้การนอนหลับดีขึ้น  

อารมณ์ดีขึ้น  ฮอร์โมนความเครียดลดลง   
  ท่านผู้อ่านครับ ปัจจุบันต้นไม้มีความสำคัญมาก เนื่องจากโลกเริ่มมีปัญหา
การเปลี่ยนแปลงของอากาศอย่างรุนแรง ซึ่งมีผลกระทบต่อสุขภาพโดยตรง  ต้นไม้เป็น
ตัวกรองอากาศอย่างดี ช่วยลดคาร์บอนมอนอคไซด์.ไนโตรเจนออกไซด์.ซัลเฟอร์
ออกไซด์.โอโซนและฝุ่นละอองเล็กๆ (P.M.2.5)ได้ด้วย ซึ่งเกิดจากควีนเสียของรถยนต์ใน
เมือง การก่อสร้างอาคารต่างๆ โรงงาน ชานเมือง การเผาไหม้ผลิตภัณฑ์ทางเกษตร  
ในปี ๒๐๑๒ องค์การอนามัยโลกพบว่า มีคนเสียชีวิตจากอากาศเป็นพิษ ถึง ๓ ล้านคน
และเพิ่มขึ้นทุกปี ในปี ๒๐๑๘มีคนเสียชีวิตเพิ่มเป็น ๖-๗ ล้านคน ต้นไม้ใหญ่ / ต้น
สามารถกำจัดอากาศพิษ (Air Pollution) ได้ ๔.๕ กก.มีการสำรวจต้นไม้ในกรุง
ลอนดอนสามารถกำจัดอากาศพิษได้ปีละ๒,๒๔๑ ตัน  เก็บคาร์บอนได้ปีละ ๒.๓ ล้านตัน 

เก็บน้ำฝนจากพายุได้ปีละ ๓.๔ ล้านลูกบาศก์เมตร ดังนั้นเมืองใหญ่ๆทั่วโลกจึงปลูก
ต้นไม้ เพิ่มขึ้นอย่างมากในปัจจุบัน  กรุงลอนดอนกำลังทำเมืองให้เป็นสวนสาธารณะทั้ง
เมือง (Park City) 

  

หนังสือชินริน โยคู การอาบป่า ของนพ. ชิง ลี  
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 !  

นพ.  ชิง ลี ผู้วางพื้นฐานวิชาวนเวชศาสตร์ (Forest Medicine)ในวงการแพทย์ 

!  
การเดินอาบป่าที่ญี่ปุ่น 
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!  
ผู้เขียนเดินอาบป่าใน ศูนย์อนุรักษ์พรรณไม้แห่งชาติ กลางกรุงไทเป  ไต้หวัน 

!  
ผู้เขียนไปเดินอาบป่าบนภูเขาที่วัดธรรมเภรี ไต้หวัน 
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ตอนที่ ๑๕  
การอาบป่าทำให้อายุยืน ๒ 

  ท่านผู้อ่านครับ ตอนที่แล้วได้กล่าวถึง พลังบำบัดของป่าที่ทำให้เรามี
สุขภาพดี ลดความเครียด  ความดัน ช่วยให้ภูมิต้านทานโรคดีขึ้น  ซึ่งศ. ชิงลี (Qing Li) 

ชาวญี่ปุ่นได้ศึกษาวิจัยไว้  ท่านได้แนะนำว่า  ป่าที่จะใช้ในการบำบัดโรคนั้น  จะต้องมี
การเตรียมการในเรื่องสถานที่ กล่าวคือ ต้องเลือกที่ที่ปลอดภัย เงียบสงบจากเสียง
ภายนอก  มีต้นไม้หนาแน่น โดยเฉพาะต้นไม้ประเภทที่มีน้ำมันระเหยหอม (Aroma Oil) 

ทางเดินต้องปรับให้เรียบ  ไม่สดุดหกล้ม  ทำทางลงต่างระดับ มีราวเกาะสำหรับผู้สูงอายุ
และผู้ป่วย ทางสำหรับผู้ป่วยที่นั่งรถเข็น ม้านั่งยาวเป็นระยะตลอดทาง และใต้ต้นไม้ใหญ่  

ควรมีเจ้าหน้าที่ดูแลในกรณีที่อาจจะเกิดอุบัติเหตุได้ในผู้ป่วยและผู้สูงอายุ ป่าที่ใช้ในการ
บำบัดมักจะมีการจัดตั้งเป็นศูนย์ ป่าบำบัดเพื่อให้มีการบริหารจัดการและการศึกษาวิจัย  

ซึ่งปัจจุบันมีการจัดทำขึ้นทั่วโลกแล้วในปัจจุบัน 

  นพ. ชิงลีแนะนำว่า การนำการอาบป่ามาใช้ทำได้โดย ๑) ให้งดใช้มือถือ 

และคอมพิวเตอร์ใดๆ ในการติดต่อและฟังเพลง ๒) ให้ใช้เวลาในป่าอย่างช้าๆไม่รีบร้อน 
ไปเรื่อยๆ ๓) หาที่นั่งบนพื้นหญ้า หรือม้านั่งยาวใต้ต้นไม้ ๔) สังเกตสิ่งแวดล้อมโดยดู
ด้วยตา ฟังเสียง ดมกลิ่น  สัมผัส เป็นต้น  ดูความรู้สึกเย็นสบาย  ควรใช้เวลาอยู่ในป่า
อย่างน้อย ๒ ชั่วโมง  ดูสีเขียวของต้นไม้ ใบไม้ที่หนาทึบ  ดอกไม้ที่สวยสดใส  ฟังเสียง
นกร้อง เสียงลมกระมบกับใบไม้ เสียงนกร้อง เสียงน้ำตก เสียงของธรรมชาติเป็นเสียง
ของความผ่อนคลาย ดมกลิ่นใบไม้ ดอกไม้ กลิ่นหอมระเหยของต้นสนบางชนิด  กิจกรรม
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ที่สามารถทำได้เช่น การเดิน การวิ่งช้าๆ การฝึกโยคะ  การนั่งสมาธิ  ตามทางและจุด
ต่างๆที่เตรียมไว้  แม้แต่ความเงียบ  ความเย็น ล้วยมีผลต่อระบบประสาท อารมณ์ ของ
เรา  ดังที่อาจารย์ชิงลี บอกว่า การเดินอาบป่าครั้งหนึ่ง ช่วยให้ระดับเซลภูมิต้านทานโรค
อยู่ได้นาน ๒ เดือน  ท่านจึงแนะนำว่า ควรจะอาบป่า เดือยหรือสองเดือนครั้งหนึ่งจะมีผล
ดีต่อสุขภาพ   

                 

วัดชีเสีย (Qixia Shan) นครหนานจิง มณฑลเจียงซู อยู่บนเขา มีต้นไม้ปกคลุมมาก อากาศเย็นสบาย   

มีเจ้าแม่กวนอิมกลางสระน้ำ 

   

  นอกจากนั้น วัดที่อยู่บนเขา  เป็นอีกสถานที่หนึ่งที่  เราใช้อาบป่าได้ดี   การ
ไปไหว้พระ หรือบำเพ็ยภาวนาบนเขา นอกจากเงียบสงบ อากาศเย็น ต้นไม้มากอากาศดี   

ช่วยให้ใจสงบ   สำหรับผู้ที่อยู่ในเมืองท่านก็แนะนำ ให้ไปเดินตามสวนสาธารณะที่ทาง
การจัดไว้ให้ เลือกสถานที่ห่างจากถนน ห่างจากเสียงรถ ก็ช่วยให้ผ่อนคลายได้มาก  

การออกกำลังกายอาทิตย์ละครั้งในสวนสาธารณะก็ช่วยเพิ่มภูมิต้านทานโรคได้  
นอกจากนั้น ในบ้านที่มีพื้นที่รอบๆบ้าน การปลูกต้นไม้ให้เขียวชอุ่มก็ช่วยให้เกิดความ
ผ่อนคลายได้มาก  ปลูกต้นโมกข์ หรือดอกแก้วไว้ริมรั้วเวลาหน้าร้อนมันจะออกดอกหอม
ไปทั่ว อันนี้ก็ช่วยได้มาก   
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  อาจารย์ชิงลี เล่าว่า เวลาท่านพาคนไปอาบป่า  สิ่งหนึ่งที่ท่านสอนคือการ
หายใจแบบโยคะ  โดยยืนตรงเท้าชิดกัน หายใจเข้าช้าๆ  ยืดอกขึ้นหายใจเข้าเต็มปอด  
แขนทั้งสองค่อยๆยกขึ้นเหนือศีรษะแตะกัน กลั้นลมหายใจไว้ นับ ๑-๔ แล้วค่อยๆปล่อย
ลมออกช้าๆ  ทำซ้ำอีกหลายๆครั้งแล้วพัก   

  ศาสตราจารย์ ริดชาร์ด  เทเลอร์ (Richard Tyler)  ผู้เชี่ยวชาญด้าน+ฟิสิกซ์ 

จิตวิทยา และศิลปะ แห่งสถาบัน Material Science รัฐ โอเรกอน สหรัฐอเมริกา  ได้
ศึกษาพบว่า การมองดูสิ่งต่างๆในธรรมชาติ เช่น ต้นไม้ ช่วยให้คลื่นสมอง (Brain 

Activity)  ผ่อนคลายลงร้อยละ ๖๐  นั่นคือช่วยให้เราเครียดน้อยลง  เมื่อเทียบกับการ
มองวัตถุอย่างอื่นๆ  

  สำหรับคนที่อยู่ในเมือง  ในประเทศต่างๆก็มีการสร้างสวนสาธารณะเพิ่มขึ้น
มาก  สร้างแบบป่าในเมือง อาจารย์ชิงลีบอกว่า ท่านทำงานอยู่ในโรงพยาบาลที่โตเกียว
ท่านก็ใช้สวนสาธารณะ Shinjuku Gyoen Garden ไปเดินหลังอาหารกลางวัน อาทิตย์ละ 
๒-๓ ครั้งเพราะอยู่ใกล้ที่ทำงาน  และอีกที่หนึ่งที่ท่านใช้คือ Rigugien Garden ใจกลาง
โตเกียว สวนสาธารณะในเมืองทำให้อากาศสะอาด และร่มเย็น เป็นตัวฟอกอากาศให้
สะอาด   เวลานี้ทั่วโลกมีปัญหาเรื่อง อากาศมีสาร พี เอ็ม ๒.๕ เกินมาตรฐาน ซึ่งองค์การ
อนามัยโลกบอกว่า มันมีผลต่อสุขภาพ  ทำให้เป็นโรคภูมแพ้ มะเร็งปอด  โรคหัวใจ  
หลอดเลือดสมองตีบ โรคหอบหืด  ในปี ๒๐๑๒ มีคนเสียชีวิตจากสาเหตุนี้อยู่ถึง ๓ ล้าน
คนทั่วโลกและคาดว่าจะเพิ่มเป็น ๖ ล้านคนในปี ๒๐๕๐ ดังนั้นทั่วโลกจึงตื่นตัวในเรื่องนี้
มาก (www.youtube.com/” โรงพยาบาลลดโลกร้อน” นพ. พุทธรักษ์ดีสิน//สามอา
ชีพฯ) 

  ท่านผู้อ่านครับ ประเทศของเราโชคดี มีป่าไม้ยังเหลืออยู่บ้าง ในรูป
วนอุทยานแห่งชาติ  ศูนย์พฤกษศาสตร์  ป่าไม้ สวนสัตว์  วัดป่า ป่าในกรุงป่าวังจันทร์  
ระยอง  ป่าชายเลนบางกระเจ้า  สวนสาธารณะต่างๆ  ซึ่งเราสามารถนำมาใช้ประโยชน์
ได้  ปัจจุบันมีนักวิชาการทั่วโลกนำการบำบัดด้วยป่า ด้วยธรรมชาติมาใช้กันมาก เช่น 

สิงค์โปกำลังปลูกป่าทั่วเมือง  กรุงลอนดอนก็กำลังทำเมืองให้เป็นสวนสาธารณะ เมือง
หนานจิง มณฑลเจียงซู ประเทศจีน ถนนใหญ่น้อยทั่วเมืองปลูกต้นอูถงไว้ทั่วเมือง ร่มรื่น
ไปหมด  ไปที่ไหนก็มีแต่ต้นไม้   ปัจจุบัน มีการตั้งองค์กรนานาชาติขึ้นศึกษาวิจัยและทำ
กิจกรรมเดินอาบป่า และจัดประชุมวิชาการทุกปี  เราสามารถหาข้อมูลได้ใน Global 
Institute of Forest Therapy, GIFT (www.giftoftheforest.com), International 
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Society of Nature and Forest Medicine,INFOM (www.infom.org) และ 
International Nature and Forest Therapy Alliance(www.infta.net)    

   

ทางเดินเข้าวัดชีเสียซาน 

     

ผู้เขียนที่วัดชีเสียซาน 
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ผู้เขียนเดินอาบป่าในวัด 
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เจดีย์หินเก่าอายุพันปี  บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ 

�  

ต้นอูถง ในเมืองหนานจิง  เมืองนี้ทั้งเมืองมีแต่ต้นไม้ เขารักษาไว้ดี 
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