เอกสารประกอบการสอน สัปดาหที่ 2
รายวิชาพลศึกษาและนันทนาการ (129-101)
เรื่อง สุขภาพกับชีวติ ประจําวัน
ความหมายของสุขภาพ
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 ไดใหความหมายของคําวา สุขภาพ หมายถึง ความเปน
สุขปราศจากโรค นอกจากนี้ องคการอนามัยโลก ( WHO : 1946 ) ไดใหความหมายไววา
“สุขภาพ หมายถึง สภาวะความสมบูรณทางรางกาย จิตใจ และความเปนอยูที่ดีในสังคม มิใชหมายแต
เพียงความปราศจากโรคและความออนแอเทานั้น” (Health is a state of complete physical, mental and social
well-being and not merely the absenee of disease or infirmity)
ความสําคัญของสุขภาพ
พระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช “ รางกายของคนเรา พื้นธรรมชาติ
สรา งมาให ออกแรงมิไ ดใ ห อยูเ ฉยๆ ถา ใชแรงไดพอเหมาะพอดีโ ดยสม่ําเสมอ ร างกายก็จะเจริญแข็งแรง
คลองแคลวและคงทนยิ่งขึ้น ถาไมใชแรงหรือใชไมเพียงพอรางกายก็จะเจริญแข็งแรงอยูไมไดแตจะคอยๆ เสื่อม
ไปเปนลําดับและหมดสมรรถภาพไปกอนเวลาอันควรดังนั้นผูที่ปกติทํางานโดยไมใชกําลังหรือใชกําลังแตนอย
จึงจําเปนตองหาเวลาออกกําลังกายใหเพียงพอกับความตองการของธรรมชาติเสมอทุกวัน มิฉะนั้นจะเปนที่นา
เสียดายอยางยิ่ง ที่เขาจะใชสติปญญา ความสามารถของเขา ทําประโยชนใหแกตนเองและสวนรวมไดนอย
เกินไป เพราะรางกาย อันกลับกลายออนแอลงนั้นไมอํานวยใหทํางานโดยมีประสิทธิภาพได”
สุขภาพกับชีวิตประจําวัน
รางกายและจิตใจจะแข็งแรงไดตองมีปจจัยที่ดีในหลาย ๆ ดาน ไมวาจะเปนดานโภชนาการ การออก
กําลังกายนิสัยการดําเนินชีวิต และแมแตความเคยชินตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน รูปแบบการดําเนินชีวิตกับ
สุขภาพมีสวนสัมพันธกันอยางมาก ผูที่ระมัดระวังรักษาสุขภาพยอมจะมีสุขภาพที่ดี สวนผูที่ไมใสใจรักษา
สุขภาพยอมมีโรคภัยไขเจ็บ รูปแบบและปจจัยการดําเนินชีวิตของผูคนมีความสัมพันธกับสุขภาพและสังคม
โดยรวมทั้งทางตรงและทางออม จากการศึกษาปจจัยสําคัญที่สงผลกระทบกับสุขภาพ พบวารูปแบบการ
ดําเนินชีวิตมีผลตอสุขภาพถึง 50 – 55% สภาพแวดลอม 20 – 25% พันธุกรรม 15 – 20% การแพทยและ
สาธารณสุข 10 – 15% นอกจากนั้นยังพบวา 60 % ของการเสียชีวิตเกี่ยวของกับรูปแบบการใชชีวิต เชน โรค
หลอดเลือดหัวใจและสมอง มะเร็ง โรคปอด เบาหวาน กระดูกเสื่อม ความดันโลหิตสูง หลอดเลือดหัวใจตีบ
โรคอวน ขณะเดียวกันรูปแบบการใชชีวิตที่ไมดียังมีความเกี่ยวของกับโรคติดตอทางเพศสัมพันธ โรคเอดส
และไวรัสตับอักเสบบีดวย
จากสถิติพบวาในสหรัฐอเมริกา 48.9% ของผูเสียชีวิตมีสาเหตุมาจากโรคที่เกิดจากการใชชีวิต ขณะที่
ประเทศจีนสถิติดังกลาวก็สูงถึง 38.3% เนื่องมาจากการเปดประเทศและพัฒนาเศรษฐกิจ ที่ทําใหระดับชีวิต
ความเปนอยูของประชาชนดีขึ้น และชีวิตความเปนอยูที่เปลี่ยนไปนี้เองที่นํามาซึ่งโรคตาง ๆ ที่นับวันจะเพิ่ม
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มากขึ้น ปจจุบันคนในเมืองมีรูปแบบการใชชีวิตที่สุมเสี่ยงมากมาย เชน สูบบุหรี่ ดื่มสุราเกินขนาด บริโภค
อาหารที่หวานหรือมันจัด ออกกําลังกายนอย เครียด และอื่นๆ นอกจากนี้การที่ผูคนเปนโรคอวนหรือมี
น้ําหนักเกินมาตรฐานก็ยังทําใหจํานวนคนที่เปนโรคหัวใจ ความดันโลหิตสูง เสนเลือดหัวใจตีบตัน เนื้องอก
และเบาหวานเพิ่มมากขึ้นทุกป
สมาคมแพทยสหรัฐอเมริกาไดศึกษาวิจัยพบวารูปแบบการดําเนินชีวิตประจําวัน ทั้งที่เกี่ยวกับจิตใจ
จังหวะชีวิต การเสริมความงาม การแตงหนา ความเคยชินในอาชีพ การเลี้ยงสัตว ฯลฯ ลวนสงผลกระทบตอ
สุขภาพ เชน
ความเครียดจากอารมณ สารอาหารไมเหมาะสม สภาพแวดลอมเปนพิษ การสูบบุหรี่ ดื่มสุรา และ
ความเคยชินที่ไมดีอื่น ๆ ลวนเปนสาเหตุการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ หลอดเลือดสมอง เบาหวาน เนื้องอก
การดําเนินชีวิตที่รีบเรง การแขงขันที่เพิ่มขึ้น การถูกกระตุนดานอารมณและจิตใจ เชน ความเครียด
จากการสอบ การไมชินกับชีวิตหลังเกษียณทําใหเกิดปฏิกิริยาทางอารมณที่ไมดี
มีโรคใหมๆ โรคที่เกิดจากการใสรองเทาสนสูง ดวงตาอักเสบจากการสวมคอนแท็กตเลนส
การเลี้ยงสัตว การเลี้ยงไก แมว สุนัข ทําใหมีการแพรเชื้อจากสัตว โดยเฉพาะโรคไขหวัดนก โรค
พิษสุนัขบา
การสูบบุหรี่เปนประจํา เปนปจจัยที่ทําใหเกิดโรคมะเร็งปอด โรคหลอดเลือดหัวใจและสมอง
สําหรับผูที่ใชสมอง การนั่งนาน ๆ ใชสายตามาก ๆ ทําใหสมองเหนื่อยลา สายตาออนเพลีย
เที่ยวกลางคืน
หลังจากทํางานอยางหนักหรือหลังเลิกเรียน เราคงตองหาเวลาพักผอนคลายเครียดกันบาง หลายๆคน
เลือกที่จะนัดหมายกับเพื่อนฝูงไปกินขาว แลวตอดวยการรองเพลงเตนรําตามผับตามบาร การผอนคลาย
ความเครียดเชนนี้หากทําแตพอควรก็เปนประโยชนตอสุขภาพกายและจิต แตยังมีบางคนที่ใชเวลานานหมกมุน
จมปลักอยูแตในสถานเริงรมยเหลานี้ ดื่มเหลา เตนรําอยางบาคลั่ง ทําใหเสียสุขภาพเปนอยางมาก
เพราะ...........
1. ผับบารมักเปนสถานที่ปดมิดชิด อากาศภายในถายเทไมดี มีควันบุหรี่มาก หากอยูนานๆ ยอมเปน
การทําลายสุขภาพของตนเอง
2. ภายในผับบารไมคอยมีแสงแดดสองถึง และไมคอยมีการฆาเชื้อ ทําใหเปนแหลงเพาะพันธุเชื้อโรค
เชื้อรา สารพิษ และแมลงตาง ๆ ทําใหเราติดเชื้อได
3. การใชชีวิตกลางคืนนานๆ เปนการทําลายการดําเนินชีวิตปกติ ทําใหระบบภายในรางกายยุงเหยิง
การไมไดพักผอนอยางเพียงพอติดตอกันเปนเวลานานๆ เปนวัฏจักรที่เลวราย ลดภูมิคุมกันในรางกาย ทําให
เกิดโรคภัยไขเจ็บตาง ๆ
4. การดื่มเหลาอยางไมจํากัดจะทําใหเกิดโรคตับ โรคหัวใจ โรคระบบเสนเลือดสมอง
5. หากลุมหลงการเที่ยวกลางคืนเกินไป อาจทําใหเกิดปญหาดานจิตใจ จนเปนอันตรายตอชีวิตตนเอง
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6. การอยูในสถานบันเทิงเปนเวลานาน ฟงเพลงที่เสียงดังมาก ๆ จะทําใหทําลายแกวหู หรือทําใหหู
อื้อ หูหนวก
7. การเที่ยวสถานเริงรมยมีคาใชจายสูง หากเกินขอบเขตที่ตนเองรับไหว จะกลายเปนการเพิ่มภาระ
ทั้งดานการเงินและภาระทางจิตใจ อาจเปนจุดเริ่มตนของการทําผิดกฎหมาย
ดังนั้นหากจะเที่ยวใหสุขภาพดีก็ตองดูระดับความเหมาะสมดวย เมื่อกลับถึงบานควรลางมือและ
หนาตาใหสะอาด และรีบเปลี่ยนเสื้อผาเพื่อปองกันเชื้อโรค
อดนอน
ผลสํารวจของสถาบันมะเร็งสหรัฐอเมริกายืนยันวา แมระยะเวลานอนของคนเราจะสัมพันธกับอายุ
แตไมใชขอสรุปวายิ่งนอนมากยิ่งอายุยืน คนที่นอนเฉลี่ยคืนละ 7 – 8 ชั่วโมง มีอายุยืนที่สุด สวนคนที่นอน
เฉลี่ยต่ํากวาคืนละ 4 ชั่วโมง จะมีอัตราการตายเปนสองเทาของกลุมแรก ขณะที่ 80% ของคนที่นอนคืนละ
มากกวา 10 ชั่วโมงจะอายุสั้น นอกจากนี้ยังพบวาระยะเวลาการนอนมีความเกี่ยวของกับอัตราการฆาตัวตาย
อีกดวย โดยผูที่นอนมากหรือนอนนอยเกินไปมีอัตราการฆาตัวตายสูงกวาผูที่นอนอยางเหมาะสม
ผูวิจัยจากอเมริกาพบวา ระบบตาง ๆ ในรางกายของผูที่นอนเฉย ๆ ประมาณ 3 สัปดาหจะเสื่อมไป
พอ ๆ กับที่ระบบอวัยวะของผูที่ใชชีวิตทั่วไปเสื่อมในชวง 30 ป
ผลเสียของการอดนอนและนอนนานเกินไปมีดังนี้
1. สูญเสียน้ําในรางกาย รวมทั้งสารโซเดียม คลอรีน โพแทสเซียม แคลเซียม ทําใหเกิดลิ่มเลือดอัน
เปนสาเหตุของเสนโลหิตอุดตัน
2. เกิดแผลกดทับงาย หายใจลําบาก ทําลายระบบน้ํายอยในรางกาย ภูมิคุมกันลดลง เบื่ออาหาร
ทองผูก
3. ทําใหเบื่อหนาย หุนหันพลันแลน โมโหงาย เครียด
4. ออนเพลีย สําหรับคนที่อดนอนบอย ๆ ภูมิคุมกันลดลง เปนหวัดงาย กระเพาะ ลําไสติดเชื้องาย
ภูมิแพ
5. ปวดหัว วันรุงขึ้นจากการอดนอน มีผลกระทบกับประสิทธิภาพการทํางานและการเรียน การอด
นอนเปนเวลานานจะทําใหความจําเสื่อมลงอยางไมรูตัว
6. ขอบตาดํา เนื่องจากดวงตาไมไดพักผอน ทําใหการหมุนเวียนโลหิตรอบดวงตาไมดี
7. ผิวแหง จุดดางดํา เปนสิว แพทยยืนยันวาหาทุมถึงตีสามเปนเวลาแหงความงาม เปนชวงที่เลือด
หมุนเวียนไปที่ตับ หากชวงนี้ไมไดพักผอน จะทําใหผิวหนังหยาบกราน หนาเหลือง เปนรอยดางดํา เปนสิว
ยิ่งไปกวานั้น การอดหลับอดนอนนาน ๆ จะทําใหนอนไมหลับ ขี้ลืม โมโหงาย จิตใจไมสงบ มี
ผลกระทบตอสุขภาพและทําใหรางกายเสื่อมโทรมเร็ว
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ขอแนะนํา หากมีเหตุตองนอนดึก ควรเตรียมการบางอยางเพื่อใหการอดนอนทําลายสุขภาพนอยลง เชน
1. กินอาหารเย็นใหตรงเวลาและใหมีอาหารครบทุกหมู เสริมดวยวิตามิน C หรือคอลลาเจน ชวยทํา
ใหผิวยืดหยุนสดใส ควรเพิ่มอาหารประเภทถั่วเล็กนอยเพื่อบํารุงสมอง นอกจากนี้ควรดื่มน้ําใหมาก
2. ไมอาบน้ําดึก ชวงเวลา 22.00 – 23.00 น. เปนชวงที่รา งกายซอมแซมสวนที่สึกหรอ เปนเวลาที่
ผิวหนังดูดซึมสารอาหารที่ดีที่สุด ควรทําความสะอาดและบํารุงผิวดวยสบูออน ๆ และทาครีมถนอมผิว
3. หลังจากอดนอนตองนอนชดเชยเวลาที่ขาดหายไป อยางนอยสักครึ่งชั่วโมงชวงกลางวันก็ยังดี
นอกจากนี้การออกกําลังกายที่พอเหมาะเปนวิธีการกําจัดความออนเพลียที่ดี
การใชเครื่องสําอาง
โรคจากลิปสติก คนที่แพลิปสติกจะมีอาการริมฝปากแตก บวม คัน เจ็บเล็กนอย ในลิปสติกที่ไมดี
อาจมีสวนประกอบของสารเคมีที่กอในมะเร็ง
เครื่องสําอางที่มีกลิ่นหอมมักจะมีความไวตอแสงมาก หากใชเครื่องสําอางชนิดนั้นแลวถูกแสงแดด
อาจทําใหผิวหนังอักเสบ หนาแดง เปนตุมเล็ก ๆ หรือมีน้ําไหลออกมา เกิดอาการคันหรือเจ็บปวดมากได
สีจากเครื่องสําอางอาจทําใหผิวหนังอักเสบได โดยมักเริ่มดวยอาการแพ แดง คันเล็กนอย หากยังใช
ตอไปจะทําใหผิวเสียมาก คอย ๆกลายเปนสีคล้ํา
เยื่อตาอักเสบ เวลาใชเครื่องสําอางกับขอบตา ขนตา ตองระวังเปนพิเศษ เพราะเสี่ยงตอการเกิดเยื่อตา
อักเสบ บวบแดง น้ําตาไหล แพแสง เจ็บคัน ถาอาการรุนแรงอาจปวดศีรษะได
ยาระงับกลิ่นกาย ประกอบดวยสารเคมีซึ่งอาจกอใหเกิดอาการแพ หากใชไมระวังอาจทําใหรักแรบวม
แดง
เครื่องสําอางที่ทําใหหนาขาว แตหากใชผลิตภัณฑที่ไมไดมาตรฐาน สารเคมีในเครื่องสําอางอาจเปน
อันตรายตอผิว เมื่อใชเปนประจําก็จะทําใหผิวระคายเคือง แพแสง ทําใหใบหนาแดง ลอก ผิวเสียไมหนาดู
การใชหองน้ํา
หลายคนมีความเคยชินผิด ๆ ชอบใชหองน้ําเปนหองเก็บของ บางคนเอาน้ํายาทําความสะอาด น้ํายา
ฆาเชื้อ ฯลฯ มาวางไวในหองน้ํา ซึ่งมีสารเคมีจํานวนมากที่ระเหยไดงายเมื่ออุณหภูมิสูง หองน้ําเปนสถานที่
แคบและปดมิดชิด สารเคมีเหลานี้จึงระเหยอยูในอากาศ เมื่อเราสูดดมเขาไป อวัยวะภายในรางกายจะถูก
ทําลาย ทําใหเกิดโรคได
นําผาเช็ดตัว เสื้อผาที่ใชแลว รวมถึงกระดาษชําระสํารอง ผาอนามัย ไมถูพื้น กะละมัง วางไวใน
หองน้ํา สิ่งเหลานี้เมื่ออยูในจุดความชื้นสูงจะเกิดเชื้อโรคงาย
การวางถังขยะเอาไวขาง ๆ โถสวม ซึ่งเปนอันตรายตอสุขภาพมาก เพราะในถังขยะนั้นเปนจุดที่เชื้อ
โรคสามารถเจริญเติบโตไดดีกวาปกติ หากปลอยใหขยะเหลานี้สะสมหลาย ๆ วัน ก็ยิ่งเปนแหลงแพรเชื้อโรค

~5~
แปนคียบอรดคอมพิวเตอร
ลองเคาะคียบอรดคอมพิวเตอรดู จะพบทั้งฝุนผงละออง เศษขนมปง เสนผม และสิ่งสกปรกอีก
มากมาย มีขอมูลระบุวาสิ่งสกปรกที่อยูในคียบอรดสะสมเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ สัปดาหละ 2 กรัม
บนแปนคียบอรดยังมีเชื้อโรคที่ตาเรามองไมเห็นแฝงอยูอีกเปนปริมาณมาก เมื่อนําแปนคียบอรดจาก
บาน สํานักงาน และอินเทอรเน็ตคาเฟ สงไปใหศูนยการแพทยตรวจวิเคราะหหาจํานวนเชื้อโรค พบวา
คียบอรดจากบานทุก ๆ 1 มิลลิเมตรมีเชื้อโรค 100 ตัว จากสํานักงาน 1,000 ตัว จากอินเทอรเน็ตคาเฟ
2,000 ตัว
ทั้งนี้หากมือที่มีเชื้อโรคมาใชแปนคียบอรด เชื้อโรคก็จะมาอาศัยอยูที่คียบอรดคอยแพรโรคใหผูที่มาใช
รายตอไป หากมีคนใชคอมพิวเตอรจํานวนมากแตไมทําความสะอาดแปนคียบอรดเลย ก็เปรียบเสมือนการใช
จานในรานอาหารรวมกันโดยยังไมไดลางนั่นเอง
จากการศึกษาพบวา ผูที่ทํางานในสํานักงานมักเปนโรคทางเดินอาหาร โรคผิวหนัง โรคตา มีสวน
อยางมากกับการใชแปนคียบอรดรวมกัน โดยมักเกิดจากการใชมือที่ทํางานบนแปนคอมพิวเตอรนั้นหยิบ
อาหารและเครื่องดื่มโดยไมไดลางมือเสียกอน หรือการใชมือขยี้ตา สัมผัสสวนตาง ๆ ของใบหนา จึงมีขอควร
ระวังในการใชคอมพิวเตอรดังนี้
1. ลางมือทุกครั้งกอนและหลังการใชเครื่องคอมพิวเตอร
2. อยากินอาหารระหวางการใชคอมพิวเตอร
3. หลีกเลี่ยงการสัมผัสดวงตา ผิวหนังใบหนา รูจมูก และรูหูระหวางใชเครื่องคอมพิวเตอร
4. ทําความสะอาดแปนคียบอรดอยางสม่ําเสมอ เพื่อปองกันเชื้อโรคขยายพันธุ
5. ใชกระดาษฆาเชื้อเช็ดคียบอรดกอนจะใชเครื่องคอมพิวเตอรสาธารณะในรานอินเตอรเน็ต
หมอกอิเล็กทรอนิกส
มลภาวะคลื่นแมเหล็กไฟฟาเปนมลพิษที่เรามองไมเห็นและไมมีกลิ่น เกิดจากอุปกรณการสื่อสาร สาย
สงกระแสไฟฟา ฯลฯ เปนคลื่นที่อยูทั่วไปทั้งในลักษณะคลื่นยาว กลาง และสั้น อานุภาพความแรงของคลื่น
นั้นสามารถทําใหเครื่องมือวิทยาศาสตรทํางานผิดปกติได ที่สําคัญคือคลื่นแมเหล็กไฟฟามีอันตรายตอมนุษย
ทําใหปวดศีรษะ ออนเพลีย ไมมีเรี่ยวแรง และเกิดอาการเจ็บปวยไดดวย
อยางไรก็ตาม การใชชีวิตในปจจุบันคงหลีกหางจากคลื่นเหลานี้ไมได เพราะอุปกรณเครื่องใชทั้ง
คอมพิวเตอร โทรศัพทมือถือ เครื่องถายเอกสาร โทรทัศน ตูเย็น ฯลฯ ลวนทําใหเกิดคลื่นแมเหล็กไฟฟา
ดังนั้นเพื่อหลีกเลี่ยงหรือลดความเสี่ยงที่เกิดจากคลื่นแมเหล็กไฟฟา ควรปฏิบัติตนไดดังนี้
1. อยาเขาใกลเครื่องรับโทรศัพท เครื่องเลนเกม หรือวิทยุมากเกินไป และพยายามอยาใชเปน
เวลานาน
2. กินผักและผลไมมาก ๆ เพื่อใหรางกายแข็งแรงมีภูมิคุมกันคลื่นแมเหล็กไฟฟา
3. ควรใช Small talk เพื่อหลีกเลี่ยงการรับคลื่นแมเหล็กไฟฟามากเกินไป
4. ควรลางหนาดวยน้ําอุนทุกครั้งจากดูโทรทัศนหรือใชเครื่องคอมพิวเตอรเสร็จแลว และเปดหนาตาง
เพื่อใหอากาศในหองถายเท
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นิสัยและการดําเนินชีวิตที่ไมดีตอสุขภาพ
มีรายละเอียดบางอยางในชีวิตประจําวันที่เราไมทันตระหนักวาอาจสงผลตอสุขภาพได เชน
1.
ใชตะเกียบเคลือบสี ในสีมีสารเคมีหลายชนิดที่เปนโทษตอรางกาย เชน ไนเทรต ซึ่งมี
สวนประกอบของคลอไรด เมื่อถูกดูดซึมเขาไปในรางกายจะทําใหเกิดโรคมะเร็งได
2. รีบพับผาหมทันทีหลังตื่นนอน รางกายจะขับไอเหงื่อออกมาระหวางการนอนทั้งคืน การรีบพับผา
หมทันทีหลังตื่นนอนจะทําใหผาหมไมคายไอเหงื่อที่ดูดซับไว ทําใหผาหมชื้น เปดหนาตางหองนอนทิ้งไวสัก
5 – 10 นาที ใหความชื้นระเหยออกไปเสียกอนแลวคอยพับผาหมดีกวา
3. เขานอนทันทีหลังอาหาร หลายคนติดนิสัยอิ่มปุบนอนปบ ทําใหเลือดในสมองไหลลงสูกระเพาะ
เกิดอาการความดันโลหิตต่ํา ออกซิเจนไปเลี้ยงสมองลดลง ทําใหออนเพลียมาก ทรวงอกรอนผาวหรืออาหาร
ไมยอย และเปนโรคอวน ยิ่งกวานั้นใครที่มีปญหาเลือดไปเลี้ยงสมองไมพออยูแลว หากรีบเอนตัวลงนอนหลัง
อาหารจะทําใหเสนเลือดในสมองแตกงายดวย
4. กินอิ่มเกินไป การกินอิ่มมากเกินไป ทําใหความจําถดถอย คิดไดชา ไมมีสมาธิ การปรับตัวตอ
สภาวะตาง ๆ ลดลง การกินอิ่มมากเปนประจําโดยเฉพาะในเวลากลางคืน จะทําใหรางกายไดรับพลังงานมาก
เกินไปจนเปลี่ยนมาสะสมในรูปของไขมัน ทําใหมีไขมันในเลือดเพิ่มขึ้น เสนเลือดใหญแข็งตัว นอกจากนี้
การกินอิ่มเกินไปบอย ๆ ยังจะทําใหเกิดโรคนิ่ว ถุงน้ําดีอักเสบ โรคเบาหวาน ทําใหแกเร็วและอายุสั้นลงดวย
5. ไวหนวดเครา เปนเรื่องไมถูกสุขอนามัย เพราะนวดเคราจะดูดซับสารที่เปนอันตรายตาง ๆ เอาไว
เมื่อเราหายใจเขาไปก็เทากับสูดสารพิษเหลานั้นเขาไปในหลอดลมดวย จากการวิจัย อากาศที่คนมีหนวด
หายใจเขาไป พบวามีสวนประกอบที่มีพิษหลายชนิด เชน สารฟนอล สารโทลิวอิน สารแอ็กซีโทน ซึ่งลวน
เปนสารที่กอใหเกิดมะเร็ง เทากับวาคนมีหนวดหายใจเอาอากาศที่สกปรกเขาไปมากกวาคนปกติถึง 4.2 เทา
ขณะที่คนไวเคราจะสูดอากาศสกปรกเขาไปมากกวาปกติ 7.2 เทา และหากคนเหลานี้สูบบุหรี่ดวย ตัวเลข
ความสกปรกที่สูดเขาไปก็จะสูงกวาปกติถึง 50 เทา
6. นั่งขัดสมาธิ การนั่งขัดสมาธิทําใหเลือดไหลเวียนไมดี อาจทําใหไขขออักเสบ เจ็บเสนประสาท
คนที่ขายาวๆ หรือหญิงมีครรภยิ่งไมควรนั่งขัดสมาธิ เพราะจะทําใหเกิดเสนเลือดขอดไดงาย
7. ขยี้ตา การชอบเพงมองสิ่งตาง ๆ และชอบขยี้ตาจะทําใหเกิดรอยตีนกาไดงาย ดวงตาจะออนลา
ตาลาย ปวดหัว เวลาขยี้ตา เชื้อโรคที่มืออาจทําใหตาอักเสบ ขนตาขาดหรือหลุดลวงได
8. กลั้นปสสาวะบอย ๆ ทําใหกระเพาะปสสาวะอักเสบ ปสสาวะบอยและกะปริบกะปรอย มีอาการ
ปวดทองนอย นักวิจัยวิทยาศาสตรอเมริกัน พบวา ผูที่ชอบกลั้นปสสาวะจนเปนนิสัยมีโอกาสเปนมะเร็ง
กระเพาะปสสาวะมากกวาคนปกติถึง 5 เทา การกลั้นปสสาวะเปนเวลานานไมเพียงทําใหปริมาณน้ําปสสาวะ
ในกระเพาะเพิ่มขึ้น แตยังทําใหความดันภายในเพิ่มขึ้นดวย ปลอยไวนาน ๆ ยอมเกิดอาการกระเพาะปสสาวะ
อักเสบ ขับปสสาวะลําบาก ไมสะดวก
9. ชอบฟุบหลับบนโตะ ซึ่งเมื่อตื่นขึ้นก็มักพบวามองอะไรไมชัด ดูมัว ๆ ไปหมด สาเหตุเพราะ
ดวงตาถูกแรงกดทําใหเยื่อกระจกตาเปลี่ยนรูป ความโคงเปลี่ยนไป การนอนกดที่ดวงตาแบบนี้ทุกวันจะทําให
ความดันในตาสูง เปนผลเสียตอการมองเห็น

~7~
10.
ไมลางหนาใหสะอาดกอนนอน หลายคนเขานอนทั้ง ๆ ที่ยังไมไดลางหนาใหสะอาด
เครื่องสําอาง ฝุนละอองตาง ๆ ที่ยังตกคางอยูบนใบหนาจะทําอันตรายตอผิวพรรณและทําใหตาอักเสบได
11. ไมแปรงฟนกอนนอน เรามักจะแปรงฟนหลังตื่นนอนและละเลยการแปรงฟนกอนเขานอน ที่
จริงแลวการแปรงฟนกอนเขานอนสําคัญกวาการแปรงฟนกอนตื่นนอนเสียอีก เพราะในตอนกลางคืนนั้นเชื้อ
โรคที่อยูในปากและฟนจะกัดกรอนฟน เปนสาเหตุของโรคฟนผุและเหงือกอักเสบ
12.
นอนขี้เซา ทําใหสมองถูกกดเปนเวลานาน บอยเขายอมทําใหสมองเสื่อม ความจําถดถอย
ภูมิคุมกันลดลง เหนื่อยหนาย ขี้เกียจ ระบบกลามเนื้อ ระบบขอ และระบบปสสาวะไมปกติ การหมุนเวียน
ของโลหิตไมสะดวก กระทบกับการสรางเซลลใหม นอกจากนี้หากปดหนาตางนอนในตอนกลางคืนก็จะทํา
ใหอากาศภายในหองถายเทไมสะดวก เกิดโรคระบบทางเดินหายใจ เปนหวัดและไอไดงายดวย
การดูแลฟน
เมื่ออายุ 14 ปขึ้นไป หรือเริ่มเป นวัยรุนหรือหนุ มสาว ในปากจะมีแตฟนแทซึ่งขึ้ นเกือบครบ 32 ซี่
ยกเวนฟนกรามสุดทาย 4 ซี่ ที่จะขึ้นเมื่ออายุประมาณ 18 ปขึ้นไป
วัยรุนเปนวัยที่มีฟนผุมากที่สุดเพราะมักหักงาย และชอบกินชอบขบเคี้ยว ขนมหวาน ลูกอมตาง ๆ จน
เปนนิสัยและแฟชั่น นอกจากนั้นมักจะมีปญหาโรคเหงือกอักเสบที่เปนกันมาก เพราะไมคอยรักษาความสะอาด
ปากและฟน ประกอบกับมีการเปลี่ยนแปลงของระดับฮอรโมน ทําใหการอักเสบที่มีเล็กนอย ทวีความรุนแรง
ขึ้น โดยจะตองดูแลดังนี้
1. กินอาหารที่เปนประโยชนและลดอาหารที่เปนโทษตอฟน เชน อาหารหวาน ติดฟนงาย เปรี้ยวจัด
เปอยไปเหนียวไป หรือแข็งเกินไป
2. ฝกกินอาหารใหเปนเวลา เพราะการกินอาหารระหวางมื้อบอย ๆ โดยเฉพาะของหวานเหนียวติด
ฟน จะทําใหฟนผุงาย
3. ใชฟนใหถูกตอง ไมควรใชฟนขบกัดของแข็ง อาทิ ปากกา ดินสอ ตะปู เข็ม หรือเปดจุกขวด
เพราะจะทําใหฟนแตกบิ่นเสียหาย หรือโยกคลอนไดงาย
4. รักษาความสะอาดชองปากและฟนโดยแปรงฟนอยางถูกตอง
หัดตรวจฟนตนเองทุกวันหลังแปรงฟน และใหทันตแพทยตรวจฟนอยางนอยปละครั้ง เพราะถาพบสิ่ง
ผิดปกติจะไดรีบรักษาแกไขได
โรคกรดไหลยอน (Gastroesophageal Reflux Disease: GERD)
โรคกรดไหลยอน หมายถึงโรคที่มีอาการซึ่งเกิดจากการไหลยอนกลับของกรดหรือน้ํายอยในกระเพาะ
อาหารขึ้นไปใน หลอดอาหารสวนบนอยางผิดปกติ ซึ่งสามารถเกิดขึ้นไดในเวลากลางวัน หรือกลางคืน หรือ
แมแตผู ปวยไมไดรับประทานอาหารก็ตาม ทําใหเกิดอาการจากการระคายเคืองของกรด เชน อาจทําใหเกิด
หลอดอาหารอักเสบและมีแผล หรือ หลอดอาหารอักเสบโดยไมเกิดแผล หรือถากรดไหลยอนขึ้นมาเหนือ
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กลามเนื้อหูรูดของหลอดอาหารสวนบน อาจทําใหเกิดอาการนอกหลอดอาหาร (atypical or extraesophageal
GERD) เชน อาการทางปอด หรือ อาการทางคอและกลองเสียง (laryngopharyngeal reflux : LPR)
โดยปกติรางกายจะมีกลไกปองกันไมใหเกิดภาวะไหลยอนกลับของกรดในกระเพาะอาหารขึ้นไป ใน
ระบบทางเดินอาหารสวนบน เชน การบีบตัวของหลอดอาหาร การทํางานของกลามเนื้อหูรูด ของหลอดอาหาร
สวนบน และสวนลาง เยื่อบุของหลอดอาหารมีกลไกปองกันการทําลายจากกรด การที่เกิดโรคกรดไหลยอนนั้น
เชื่อวาเกิดจากกลามเนือหูรูดของหลอดอาหารสวนลาง มีการคลายตัวอยางผิดปกติ ทําใหมีการไหลยอนกลับ
ของกรดขึ้นไปในหลอดอาหารไดงาย โดยปกติถากรด ไหลยอนขึ้นไปในคอหอยจะกระตุนใหกลามเนื้อหูรูด
ของหลอดอาหารสวนบนหดตัว ปองกันไม ใหกรดไหลยอนขึ้นไป ผูปวยที่เปน โรคกรดไหลยอนนั้นเชื่อวามี
การทํางานของระบบปองกันดังกลาวเสียไป จึงมีกรดไหลยอนขึนไปในคอหอย, กลองเสียง และปอดได
อาการของผูปวยนั้นขึ้นอยูกับอวัยวะที่ถูกระคายเคืองโดยกรด เชน
1. อาการทางคอหอยและหลอดอาหาร
- อาการปวดแสบรอนบริเวณหนาอก และลิ้นป บางครังอาจราวไปที่บริเวณคอได
- รูสึกคลายมีกอนอยูในคอ
- รูสึกคลายมีกอนอยูในคอ
- กลืนลําบาก หรือกลืนเจ็บ
- เจ็บคอ หรือแสบลิ้นเรื้อรัง โดยเฉพาะในตอนเชา
- รูสึกเหมือนมีรสขมของน้ําดี หรือรสเปรี้ยวของกรดในคอหรือปาก
- มีเสมหะอยูในลําคอ หรือระคายคอตลอดเวลา
- เรอบอย คลื่นไส
- รูสึกจุกแนนอยูในหนาอก คลายอาหารไมยอย
2. อาการทางกลองเสียง และปอด
- เสียงแหบเรื้อรัง หรือ แหบเฉพาะตอนเชา หรือมีเสียงผิดปกติไปจากเดิม
- ไอเรื้อรัง
- ไอ หรือ รูสึกสําลักในเวลากลางคืน
- กระแอมไอบอย
- อาการหอบหืดที่เคยเปนอยู (ถามี) แยลง
- เจ็บหนาอก
- เปนโรคปอดอักเสบ เปนๆ หายๆ
การรักษา
1. การปรับเปลี่ยนนิสัยและการดําเนินชีวิตประจําวัน การรักษาวิธีนี้มีความสําคัญมากในการ ทําใหผูปวย
มีอาการนอยลง ปองกันไมใหเกิดอาการ และเพิ่มคุณภาพชีวิตของผูปวย โดยลดปริมาณกรดในกระเพาะ
อาหาร และปองกันไมใหกรดไหลยอนกลับขึ้นไปในระบบทางเดินอาหารและทาง เดินหายใจสวนบนมากขึ้น
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การรักษาโดยวิธีนี้ควรปฏิบัติไปตลอดชีวิต แมวาผูปวยจะมีอาการดีขึ้นแลวก็ตาม หรือแมวาผูปวยจะหายดีแลว
โดยไมตองกินยาแลวก็ตาม ผูปวยควรปฏิบัติตนดังนี
 นิสัยสวนตัว
- ถาเปนไปได ควรพยายามลดน้ําหนัง ถาน้ําหนักเกิน เนื่องจากภาวะน้ําหนักเกินจะทําให ความ
ดันในชองทองมากขึ้น ทําใหกรดไหลยอนไดมากขึ้น
- พยายามหลีกเลี่ยงอยาใหเครียด และถาสูบบุหรี่อยู ควรเลิก เพราะความเครียดและการสูบ บุหรี
ทําใหเกิดการหลั่งกรดมากขึ้น ถาไมเคยสูบบุหรี่ ควรหลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่ หรือควันบุหรี่
- หลีกเลียงการสวมเสือผาทีคับเกินไป โดยเฉพาะบริเวณรอบเอว
 นิสัยในการรับประทานอาหาร
- หลังจากรับประทานอาหารทันที พยายามหลีกเลี่ยงการนอนราบ, การออกกําลัง, การยกของ
หนัก, การเอี้ยวหรือกมตัว
- หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารมื้อดึกและไมควรรับประทานอาหารใดๆ อยางนอยภายใน
ระยะเวลา 3 ชัวโมงกอนนอน
- พยายามรับประทานอาหารทีมีไขมันต่ํา และพยายามหลีกเลียงอาหารที่ปรุงดวยการทอด, อาหาร
มัน , พืชผักบางชนิด เชน หัวหอม, กระเทียม, มะเขือเทศ, ฟาสทฟูด, ช็อกโกแลต, ถั่ว, ลูกอม, peppermints, เนย
, ไข , นม หรืออาหารทีมีรสจัด เชน เผ็ดจัด เปรี้ยวจัด เค็มจัด หวานจัด
- รับประทานอาหารปริมาณพอดีในแตละมื้อ ไมควรรับประทานอาหารมากเกินไป ควรรับ
ประทานอาหารปริมาณทีละนอยๆ แตบอยครั้ง
- หลีกเลี่ยงเครื่องดื่มบางประเภท เชน กาแฟ (แมวาเปนกาแฟที่ไมมีคาเฟอีนก็ไมควรดื่ม) ชา นํา
อัดลม เครื่องดื่มที่ผสมแอลกอฮอล เชน เบียร วิสกี้ ไวน โดยเฉพาะในตอนเย็น
 นิสัยในการนอน
- ถาจะนอนหลังรับประทานอาหาร ควรรอประมาณ 3 ชั่วโมง
- เวลานอน ควรหนุนหัวเตียงใหสูงขึ้น ประมาณ 6-10 นิ้วจากพื้นราบ โดยใชวัสดุรองขาเตียง
เชน ไม อิฐ อยายกศีรษะใหสูงขึนโดยการใชหมอนรองศีรษะ เพราะจะทําใหความดันในชองทองเพิ่มมากขึ้น
2. รับประทานยา เพื่อลดปริมาณกรดในกระเพาะอาหาร และ/หรือ เพิ่มการเคลื่อนตัวของระบบ ทางเดิน
อาหารในการกําจัดกรด ปจจุบันยาลดกรดกลุม proton pump inhibitor เปนยาที่สามารถ ยับยั้งการหลั่งกรดได
ดี สามารถเห็นผลการรักษาเร็ว ควรรับประทานยาสม่ําเสมอตามแพทยสั่ง ไมควรลดขนาดยา หรือ หยุดยา
เอง และควรมาพบแพทยตามแพทยนัดอยางสม่ําเสมอและตอ เนื่อง ผูปวยบางรายอาจใชเวลานานประมาณ
1-3 เดือน กวาที่อาการตางๆ จะดีขึ้น ดังนั้น อาการตางๆ อาจไมดีขึ้นเร็ว ตองใชเวลาในการหาย เมื่ออาการ
ตางๆ ดีขึ้น และผูปวยสามารถปรับ เปลี่ยนนิสัย และการดําเนินชีวิตประจําวันในขอ 1 ได และไดรับประทานยา
ตอเนื่องกันอยางนอย 2-3 เดือนแลว แพทยจะปรับลดขนาดยาลงเรื่อยๆ ที่ละนอย ไมควรซื้อยารับประทานเอง
เวลาปวย เนื่องจากยาบางชนิดจะทําใหกระเพาะอาหารมีการหลังกรดเพิ่มขึ้น หรือกลามเนื้อหูรูดของหลอด
อาหารสวนลางคลายตัวมากขึ้น จึงควรหลีกเลี่ยงยาบางชนิด ถาเปนไปได เชน progesterone, theophyllin,
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anticholinergics, beta-blockers, alpha-blockers, calcium channel blockers, aspirin, NSAID, vitamin C,
benzodiazepines พบวาประมาณรอยละ 90 ของผูปวยที่มีอาการของโรคกรด ไหลยอน สามารถควบคุมอาการ
ไดดวยยา
3. การผาตัด เพื่อปองกันไมใหกรดในกระเพาะอาหารไหลยอนกลับขึ้นไปในระบบทางเดิน หายใจ และ
ระบบทางเดินอาหารสวนบน การรักษาวิธีนี้จะทําในผูปวยที่มีอาการรุนแรง ซึ่งใหการรักษาโดยการใชยาอยาง
เต็มที่แลวไมดีขึ้น หรือไมสามารถรับประทานยาที่ใชในการรักษาภาวะนี้ได หรือผูปวยที่ดีขึ้นหลังจากการใชยา
แตไมตองการที่จะกินยาตอ ซึ้งผูปวยที่ตองทําการผาตัดมีเพียง รอยละ 10 เทานั้น การรักษาโดยการผาตัดมี
หลายวิธี เชน endoscopic fundoplication, radiofrequency therapy, injection / implantation therapy
นาฬิกาชีวิต
การแพทยตะวันออกถือวา กลางวันและกลางคืนมีความสัมพันธกับสุขภาพของมนุษยอยางแยกไมออก โดย
มองลึกลงไปอีกวา ชวงเวลา 24 ชั่วโมงในหนึ่งวันนั้น ภายในรางกายของมนุษยยังมีการไหลเวียนของพลังชีวิต
ที่ผานอวัยวะภายในของรางกายซึ่งประกอบดวย อวัยวะตันและอวัยวะกลวง
อวัยวะตัน หมายถึง หัวใจ เยื่อหุมหัวใจ ปอด มาม ตับ ไต
อวัยวะกลวง หมายถึง กระเพาะอาหาร ถุงน้ําดี ลําไสใหญ ลําไสเล็ก กระเพาะปสสาวะ ระบบความ
รอนของรางกาย (ชานเจียว)
การไหลเวียนของพลังชีวิต (ลมปราณ) ที่ผานแตละอวัยวะนั้นจะใชเวลาสองชั่วโมง ทั้งหมดมี 12
อวัยวะ รวม 24 ชั่วโมง คือ หนึ่งวัน เรียกวา“นาฬิกาชีวิต”
ตัวอยาง เชนการไหลเวียนของเสนลมปราณปอด จะมีพลังไหลเวียนเริ่มตนที่เวลา 03.00 น. และ
สูงสุดในชวงประมาณ 04.00 น. จากนั้นจะคอยๆ ลดลง และออกจากเสนลมปราณปอดไปยังเสนลมปราณ
ลําไสใหญ เวลา 05.00 น. การรักษาโรคของเสนลมปราณปอดที่ใหประสิทธิภาพสูงสุดจึงควรอยูระหวางเวลา
03.00 – 05.00 น. ไดมีการศึกษาวิจัยพบวา (มีการคั่งของน้ําในปอด) การใหยาในชวงเวลา 04.00 น. จะใหผล
ออกฤทธิ์ประมาณสี่สิบเทาของการใหเวลาอื่น เป น ตน การเคลื่อนไหวของพลังชีวิตของอวัย วะภายในมี
กฎเกณฑที่แนนอนและสัมพันธเกี่ยวของกับเวลา (นาฬิกาชีวิต) รางกายเราจึงมีกลไกการปรับตัวมีการสรางสาร
คัดหลั่งฮอรโมน การทํางานของระบบตางๆ ฯลฯ เปนไปตามสภาพธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลงไป
การดําเนินชีวิตและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในชีวิตประจําวันใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของ
ธรรมชาติ จึงเปนหลักฐานของการมีสุขภาพที่ดีและมีอายุยืน ปราศจากโรค โดยแบงเปนชวงเวลาดังนี้
 01.00 – 03.00 น.เปนชวงเวลาของตับ ควรนอนหลับพักผอน ถาใครนอนหลับไดดี เปนประจําใน
ชวงเวลานี้ ตับจะหลั่งสารมีราโทนิน (meratonine) เพื่อฆาเชื้อโรค ทําใหหนาออนกวาวัย นอกจากรางกายจะ
หลั่งมีราโทนินประจําแลว ยังหลั่งสารเอนโดรฟน (endorphin) ออกมาดวย จึงไมควรกินอาหารเพราะจะทําให
ตับทํางานหนักและเสื่อมเร็ว หนาที่หลักของตับคือ ขจัดสารพิษในรางกาย สวนหนาที่รอง คือ
1. ชวยไตในการดูแลผม ขน เล็บ ถาตับมีปญหา ผม ขน เล็บจะไมสวย
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2. ชวยกระเพาะยอยอาหารถากินอาหารชวง 01.00 – 03.00 น.จะทําใหตับทํางานหนัก ตับจะหลั่ง
น้ํายอยออกมามาก จึงไมไดทําหนาที่หลัก เปนเหตุใหสารพิษตกคางในตับ
 03.00 – 05.00 น.เปนชวงเวลาของปอด จึงควรตื่นนอนลุกขึ้นเพื่อสูดอากาศที่บริสุทธิ์ และรับ
แสงแดดในยามเชา ผูที่ตื่นนอนชวงนี้เปนประจําปอดจะดี ผิวดีขึ้น และจะเปนคนที่มีอํานาจในตัว
¡ 05.00 – 07.00 น.เปนชวงเวลาของลําไสใหญ ควรขับถายอุจจาระ ทําใหเปนนิสัยทุกเชา ถาไมถาย
ใหใชวิธีกดจุดที่ตําแหนงสองขางของจมูก ถายังไมถายใหดื่มน้ําผึ้งผสมมะนาวโดยใชน้ํา 1 แกว+น้ําผึ้ง 1 ชอน
โตะ+มะนาว 4 – 5 ลูก ทําดื่มจนกวาจะถายหรือบริหารโดยยืนตรง หายใจเขาแลวกมลงพรอมทั้งหายใจออก เอา
มือทาวเขาแขมวทองจนเหมือนวาหนาทองไปติดสันหลัง
£ 07.00 – 09.00 น.เปนชวงเวลาของกระเพาะอาหาร กระเพาะอาหารจะทํางาน ถากินอาหารเขาใน
ชวงเวลานี้ทุกวัน กระเพาะอาหารจะแข็งแรง ถาปลอยใหกระเพาะอาหารออนแอ จะสงผลใหเปนคนตัดสินใจ
ชา ขี้กังวล ขาไมคอยมีแรง ปวดเขา หนาแกเร็วกวาวัย
¥ 09.00 – 11.00 น.เปนชวงเวลาของมาม มามจะอยูชายโครงดานซาย มีหนาที่ควบคุมเม็ดเลือด สราง
น้ําเหลือง ควบคุมไขมัน คนที่ปวดศีรษะบอยมักมาจากความผิดปกติของมาม อาการเจ็บชายโครงสาเหตุมาจาก
มามกับตับ
- มามโต มามจะไปเบียดปอด ทําใหเหนื่อยงาย ผอมเหลือง ตาเหลืองสรางเม็ดเลือดขาวไดนอย
- มามชื้น อาหารและน้ําที่กินเขาไปจะแปรสภาพเปนไขมัน จึงทําใหอวนงาย
ผูที่มักนอนหลับในชวงเวลา 09.00 – 11.00 น. มามจะออนแอ นอกจากนี้มามยังโยงถึงริมฝปาก ผูที่พูด
บอยๆ หรือพูดเกงๆ มามจะชื้น จึงควรพูดนอยกินนอย มามจึงแข็งแรง
§ 11.00 – 13.00 น. เปนชวงเวลาของหัวใจทํางานหนัก ชวงเวลานี้ จึงควรหลีกเลี่ยงความเครียด เหตุ
ที่ทําใหตองใชความคิดหนัก และหาทางระงับอารมณตื่นเตนหรืออาการตกใจใหได
 13.00 – 15.00 น. เปนชวงเวลาของลําไสเล็ก จึงควรงดการกินอาหารทุกประเภท เพื่อเปดโอกาสให
ลําไสทํางาน ลําไสเล็กมีหนาที่ดูดซึมสารอาหารที่เปนน้ําทุกชนิด เชน วิตามินซี บี โปรตีนเพื่อสรางกรดอะมิโน
สรางเซลลสมอง ซอมแซมสวนที่สึกหรอ สรางไขสําหรับผูหญิง ถากรดอะมิโนนอย ไขจะมาไมครบทุกเดือน
ผูหญิงมีลําไสยาวกวาผูชาย 11 ฟุต เพื่อใหการดูดซึมไดนานกวา เนื่องจากตองใชกรดอะมิโนมากกวาผูชาย เมื่อ
มีลําไสยาวกวาจึงมีกระดูกซี่โครงมากกวาผูชายขางละ 1 ซี่
 15.00 – 17.00 น. เปนชวงเวลาของกระเพาะปสสาวะ แนวพลังของกระเพาะปสสาวะเริ่มหัวตา
Öผานหนาผาก Ö ศีรษะ Ö ทายทอย Ö แผนหลังทั้งแผน Ö สะโพก Ö ดานหลังขา Ö หัวเขา Ö นอง
Ö สนเทา Ö นิ้วกอย กระเพาะปสสาวะจะเกี่ยวของกับระบบความจํา ไทรอยด และระบบเพศทั้งหมด (เปน
ขอมูลของแพทยแผนตะวันออก ซึ่งอาจแตกตางจากแพทยแผนตะวันตก)
ชวงเวลานี้จึงควรทําใหเหงื่อออก อาจจะออกกําลังกายหรืออบตัว กระเพาะปสสาวะจะไดแข็งแรง ขอ
ควรระวัง ถาเหงื่อมีโซเดียมปนออกมามากไตจะวาย แตถามีโปตัสเซียมปนออกมามาก หัวใจจะวาย ปองกัน
เรื่องหัวใจวายดวยการใหดื่มน้ําสมหรือน้ํามะนาวเพื่อเติมโปตัสเซียม (ผูที่มีโปตัสเซียมนอยตองระวังเรื่องการ
ฉีดยาชา เพราะยาชา จะทําใหโปตัสเซียมลดลงอยางรวดเร็ว หัวใจอาจวายไดงาย)
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*การอั้นปสสาวะบอยๆ ปสสาวะจะถูกดูดซึมเขาสูกระแสเลือด ทําใหเหงื่อที่ออกมามีกลิ่นเหม็นปสสาวะ*
17.00 – 19.00 น. เปนชวงเวลาของไต ควรทําใจใหสดชื่น ไมงวงเหงาหาวนอนในชวงเวลานี้ ผูใดมี
อาการงวงนอนชวงเวลานี้ แสดงวามีปญหาเรื่องไตเสื่อม ถานอนหลับแลวเพอ แสดงวาอาการหนักมาก
- ไตซาย จะคุมสมองดานขวา ซึ่งควบคุมดานความคิดสรางสรรคอารมณสุนทรีย รักสวยรักงาม ชอบ
แตงตัว ถาไตซายมีปญหา อารมณรักสวยรักงามจะหมดไป กลายเปนคนปลอยเนื้อปลอยตัว และเปนคนขี้รอน
- ไตขวา จะคุมสมองดานซาย ซึ่งควบคุมดานความจํา ถาไตขวามีปญหาความจําจะเสื่อม และเปนคนขี้
หนาว (ผูที่ไตแข็งแรงจะเปนคนมีอายุยืน เปนคนกลา)
ถาลําไสเล็กมีไขมันเกาะมาก อาหารที่อยูในรูปของสารละลายจะผานลําไสเล็กไมได จึงตกเปนภาระ
ของไต เปนผลใหไตทํางานหนัก จึงกลายเปนโรคไต สมองจะเสื่อม ปวดหลัง เปนหวัดงาย มีเสลดในคอ
การดูแลคือ ตอนเชาอาบน้ําเย็น ตอนเย็นใหอาบน้ําอุน กรณีที่อาบน้ําไมได ใหใชวิธีแชเทา แตน้ําควร
ใสสมุนไพรที่ถูกกับโฉลกของผูปวย เชน ขิง ขา กระชาย อยางใดอยางหนึ่ง
¤ 19.00 – 21.00 น. เปนชวงเวลาของเยื่อหุมหัวใจ ชวงเวลานี้ควรจะสวดมนต ทําสมาธิ ปญหา
เกี่ยวกับเยื่อหุมหัวใจ คือหัวใจโต หัวใจรั่ว เสนโลหิตหัวใจตีบ ดังนั้นผูปวยตองระวังเรื่องตื่นเตน ดีใจ การ
หัวเราะ กรณีเสนเลือดขอด ตองดูแลเยื่อหุมหัวใจใหแข็งแรง ควรใสเสื้อผาชุดสีดํา เทา เอาเทา แชเทาในน้ําอุน
¥ 21.00 – 23.00 น. เปนชวงเวลาที่ตองทําใหรางกายอบอุน หามอาบน้ําเย็นในชวงเวลานี้ เพราะจะทํา
ใหเจ็บปวยไดงาย อยาไปตากลม เพราะเปนชวงที่ลมเปนพิษ
§ 23.00 – 01.00 น. เปนชวงเวลาของถุงน้ําดี (ถุงน้ําดีเปนถุงสํารองเก็บน้ํายอยที่ออกมาจากตับ)
อวัยวะใดในรางกายเมื่อขาดน้ํา จะมาดึงน้ําจากถุงน้ําดี ทําใหถุงน้ําดีขน เปนผลใหอารมณฉุนเฉียว สายตาเสื่อม
เหงือกจะบวม ปวดฟน นอนไมหลับ ตื่นกลางดึก หรือตอนเชาจะจาม (ถุงน้ําดีจะโยงไปถึงปอด) จะปวดศีรษะ
ขางเดียวหรือสองขางโดยไมทราบสาเหตุ (ผูที่ตัดถุงน้ําดีออก) เมื่อตรวจดวยลูกดิ่งจะพบวา ถุงน้ําดีขน มักมี
อาการปวดขา ปวดสะโพก
ทางแก อยาใสชุดนอนที่เปนผาใยสังเคราะห ไนลอน ชุดนอน ที่ทําจากใยสังเคราะหจะไปดูดน้ําใน
รางกาย ควรสวมชุดผาฝายดีที่สุด ไมควรนอนบนที่นอนสูงๆ เพราะจะทําใหเสียน้ําในรางกาย ดังนัน้ ควรดื่มน้ํา
กอนเขานอน หรือกอนเวลา 23.00 น.
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