
การป้องกันและรักษา

โรคหัวใจและหลอดเลือด วิถีพุทธ

โดย

ดร.พระมหาสมพงษ์ สนฺตจิตฺโต

ดร.นายแพทย์อุทัย สุดสุข

มูลนิธิอุทัย สุดสุข





คำานำา

	 หนังสือเรื่องการป้องกันและรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด 

วิถีพุทธ	 เล่มนี้	 ได้นำาเสนอองค์ความรู้และวิธีปฏิบัติตนในการสร้าง 

สุขภาพและป้องกัน	 ให้ห่างไกลจากโรคนี้	 และหากเจ็บป่วยอยู่แล้วก็

จะรู้วิธีดูแลตนเอง	 ให้สามารถอยู่กับโรคได้และมีวิถีดำาเนินชีวิตอย่าง 

เป็นปกติสุข	 โดยใช้เครื่องมือและวิธีการป้องกันโรคและรักษาพยาบาล	 

ที่นำาหลักธรรมคำาสอนของพระพุทธเจ้ามาผสมผสานกับหลักการแพทย์ 

และการสาธารณสุข	 โดยมีรายละเอียด	 คำาแนะนำาในผนวก	 ๑	 เรื่อง	 

เทคนิค	 ๓	 ส.	 ๓	 อ.	 นาฬิกาชีวิตและผนวก	 ๒	 เรื่องความหมายของ 

หัวข้อธรรมที่เพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและรักษาโรคหัวใจและ 

หลอดเลือด	 ซึ่งผู้เรียบเรียงหนังสือนี้มีประสบการณ์ในการดำาเนินงาน 

มาแล้ว	เชื่อว่า	หนังสือเล่มนี้จะช่วยทำาให้การป้องกันและรักษาพยาบาล 

มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น





สารบัญ
หน้า

คำานำา   

บทนำา

ภาคผนวก

ผนวก	๑.	 เทคนิค	๓	ส.	๓	อ.	นาฬิกาชีวิต	เพื่อสุขภาพดี	วิถีพุทธ

ผนวก	๒.	 ความหมายของหัวข้อพุทธธรรมที่เพิ่มประสิทธิภาพ

	 ในการป้องกันและรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด

บรรณานุกรม





การป้องกันและรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด วิถีพุทธ 1

การป้องกันและรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด วิถีพุทธ

บทนำา

 โรคหัวใจและหลอดเลือด เป็นโรคเรื้อรังชนิดหนึ่งที่พบมากขึ้น

อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากโรคนี้เกิดจากพฤติกรรม การด�าเนินวิถีชีวิตแบบ

บริโภคนิยมหรือวัตถุนิยมที่เต็มไปด้วยการแข่งขันและอิทธิพลสื่อสาร

สนเทศจากตะวันตก ในทุกเรื่องทั้งเรื่องการเรียน การท�างานหาเลี้ยงชีพ 

การกิน การอยู่อาศัย การดูแลตนเอง และครอบครัว โดยเฉพาะเมื่อ 

เจ็บไข้ได้ป่วย ดังนั้น จึงเกิดภาวะเร่งรีบ ความเครียด และบริโภคอาหาร

ที่มีแป้งมาก ไขมันมาก ผักน้อย ขาดการออกก�าลังกาย ขาดการพักผ่อน

หย่อนใจ ตามสมควร ท�าให้เกิดโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง  

ภาวะไขมนัในเลอืดสงู ซึง่ล้วนแต่เป็นปัจจยัเสีย่งต่อการเกดิโรคหวัใจและ
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หลอดเลือดทั้งสิ้น โรคหัวใจและหลอดเลือดนี้ เป็นโรคที่เป็นแล้วเป็นเลย 

รักษาไม่หาย ต้องทนทุกข์ทรมานตลอดชีวิต เสียค่าใช้จ่ายในการดูแล

รักษา เกิดโรคแทรกซ้อน พิการ และอาจเสียชีวิตก่อนวัยอันควร แต่ถ้า

รูจ้กัหลกีเลีย่งปัจจยัเสีย่งกส็ามารถป้องกนัได้ และหากพลาดพลัง้เกดิเป็น 

ถ้ารู้จักดูแลตนเองให้ถูกต้อง ก็จะสามารถอยู่กับโรคนี้ได้ และใช้ชีวิตตาม

ปกติได้อย่างมีความสุข

 ในปัจจุบัน การดูแลสุขภาพมักนิยมดูแลให้ครบ ๔ มิติ คือ 

สุขภาพกาย จิต ปัญญาและสังคม เรียกว่า สุขภาพองค์รวม จึงจะทันยุค

ทันสมัย กล่าวคือ ต้องดูแลคนทั้งคน ไม่ใช่ดูแลส่วนที่เป็นโรคเท่านั้น 

สุขภาพทางกาย หมายถึง ความสบายทางกาย ไม่มีโรคทางกาย เช่น  

โรคไข้หวัดใหญ่ โรคไข้เลือดออก โรคปอดบวม เป็นต้น สุขภาพทางจิต  

หมายถึง ความสบายใจ ไม่มีโรคทางจิต เช่นความเครียดมาก ความ

กระวนกระวายใจ ความซึมเศร้า โรคจิตประเภทและขนาดความรุนแรง

ต่างๆ สุขภาพทางปัญญา หมายถึง การมีและใช้ปัญญาความรู้ ความ

ช�านาญและประสบการณ์ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและผู้อื่นอย่างมี

เหตผุล และสขุภาพทางสงัคม หมายถงึ การอยูใ่นครอบครวั ชมุชน และ

สังคมทั่วไปอย่างเป็นปกติสุข เป็นที่ยอมรับและไม่เป็นภาระแก่สังคม ซึ่ง

ทัง้ ๔ มติขิองสขุภาพดงักล่าวนี ้จะต้องมคีวามเชือ่มโยงซึง่กนัและกนั รวม

ทั้งมีความสมดุลพอดีกัน
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 นอกจากนั้นในการดูแลสุขภาพทั้ง ๔ มิติ ดังกล่าวข้างต้น จะ

ต้องเน้นการป้องกันดีกว่าการแก้ด้วยบริการการแพทย์และการ

สาธารณสขุ ๔ สาขา กล่าวคอืการสร้างเสรมิสขุภาพให้สมบรูณ์อยูเ่สมอ 

การป้องกันโรคมิให้เกิดการเจ็บป่วยเช่นการฉีดวัคซีนป้องกันโรค การ 

หลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่ง การรกัษาโรคให้ทนัท่วงท ีและฟ้ืนฟสูมรรถภาพ

หลังเจ็บป่วย

 ส�าหรับการป้องกันและรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือดนั้น  

นอกจากจะต้องปฏิบัติให้ครอบคลุมสุขภาพ ๔ มิติด้วยบริการทางการ

แพทย์และการสาธารณสุข ๔ สาขา แล้วยังจ�าเป็นต้องใช้มาตรการอื่นๆ 

ส่งเสรมิสนบัสนนุด้วย ได้แก่มาตรการทางสงัคม เช่นการน�าหลกัพทุธธรรม

ผสมผสานกับการแพทย์และการสาธารณสุข ในการดูแลสุขภาพเรียกว่า 

สุขภาพดี วิถีพุทธ การมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ มาตรการกติกา 

ประชาคม มาตรการทางเศรษฐกิจ เช่นความพอเพียง พอประมาณ 

มาตรการทางการปกครอง เช่น กฎระเบยีบและมาตรการทางสิง่แวดล้อม 

เช่นการอนุรักษ์ น�า้ ดิน ป่าไม้ เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อให้การป้องกันและรักษา

โรคนี้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไป

 หนังสือเล่มเล็กเรื่องการป้องกันและรักษาโรคหัวใจและหลอด

เลือด วิถีพุทธนี้ จะช่วยให้ผู้อ่านได้รับทั้งองค์ความรู้ และวิถีปฏิบัติตนให้

ห่างไกลจากโรคหัวใจและหลอดเลือด หรือกรณีที่ป่วยแล้วก็สามารถอยู่

กับโรคนี้ได้ และด�าเนินวิถีชีวิตได้อย่างปกติสุขตลอดไป
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 ลักษณะของโรคหัวใจและหลอดเลือด

 โรคหัวใจและหลอดเลือด มีหลายชนิด ที่พบบ่อยมีความรุนแรง

และอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตอย่างเฉียบพลันได้ คือ โรคหัวใจขาดเลือด

หรือโรคหลอดเลือดหัวใจอุดตัน ดังนั้น จึงน�าเสนอบทความเฉพาะ 

โรคหัวใจขาดเลือด หรือโรคหลอดเลือดหัวใจอุดตัน ซึ่งหมายถึง โรคที่ 

เกิดจากหลอดเลือดเลี้ยงหัวใจตีบ หรือตัน ท�าให้กล้ามเนื้อหัวใจมีเลือด 

ไปเลี้ยงลดลงหรือไม่มีเลย มักเป็นผลมาจากผนังหลอดเลือดแข็งเพราะมี

ไขมันและหินปูนไปจับ ท�าให้หลอดเลือดนั้นตีบเข้าๆ จนกระทั่งอุดตัน  

มักเป็นผลตามหลังจากโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ภาวะไขมันใน

เลือดสูง สูบบุหรี่ หรือพันธุกรรมหรืออาจเกิดความเสื่อมเกิดขึ้นตามอายุ 

จึงพบว่าคนอายุมากเป็นโรคนี้มากกว่าคนอายุน้อย

 สาเหตุของการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด

 ได้แก่การมีไขมันสะสมที่ผนังหลอดเลือดจนอุดตันหลอดเลือด

หัวใจส่งผลให้หัวใจขาดเลือด เป็นผลตามหลังจากมีปัจจัยเสี่ยงต่อภาวะ

ไขมันอุดตันหลอดเลือดหัวใจ ได้แก่ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ระดับ 

ไขมนัสงูในเลอืด พนัธกุรรม มบีคุคลในครอบครวัเป็นโรคหลอดเลอืดหวัใจ

ตีบตัน
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 ในระยะแรกมักจะมีไขมันสะสมอยู่ในผนังหลอดเลือดหัวใจใน

สัดส่วนที่มากกว่าปกติ ต่อมามีมากขึ้นท�าให้โพรงในหลอดเลือดหัวใจมี

ขนาดของเส้นผ่าศูนย์กลางของหลอดเลือดหัวใจมากขึ้น ท�าให้โพรงใน

หลอดเลือดหัวใจมีขนาดตีบแคบลงมากจนเลือดไหลได้น้อย โดยเฉพาะ

เมื่อต้องการออกก�าลังกาย

 ปัจจัยเสี่ยงของโรคหัวใจขาดเลือด พอสรุปได้ดังนี้

 ๑) รบัประทานอาหารจ�าพวกสารไขมนัมากเกนิไป และมไีขมนั

โคเลสเตอรอลในเลือดสูง

 ๒) ขาดการออกก�าลังกาย

 ๓) ความดันโลหิตสูง คนที่มีความดันโลหิตสูงมากเท่าไหร่ มี

ความเสี่ยงต่อการเป็นโรคนี้มากขึ้น

 ๔) การสบูบหุรี ่ผูท้ีส่บูบหุรีจ่ดัจะมโีอกาสเป็นโรคขาดเลอืดเลีย้ง

กล้ามเนื้อหัวใจมากกว่าผู้ไม่สูบบุหรี่ ๒ เท่า

 ๕) อายุที่มากขึ้นจะมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมากขึ้น

 ๖) โรคเบาหวาน เนื่องจากท�าให้มีผลเสียต่อหลอดเลือดหัวใจ

 ๗) กรรมพันธุ์ พบว่าผู้ที่พ่อแม่เป็นโรคหัวใจ บุตรมักมีโอกาส

เป็นมากกว่าคนอื่น

 ๘) ภาวะทางจิตใจ ผู ้ที่มีจิตตึงเครียดอยู ่เสมอ ผู ้ที่มีความ 

ทะเยอะทะยานมาก มีความกังวลใจมาก มีการชิงดี ชิงเด่น มีการผิดหวัง

บ่อย มีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคนี้สูง
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 ประเภทของโรคหัวใจและหลอดเลือด

 โรคหัวใจและหลอดเลือดมีหลายชนิด เช่นโรคหัวใจและ 

หลอดเลือดอักเสบ หัวใจล้มเหลว โรคลิ้นหัวใจรั่ว โรคหัวใจและ 

หลอดเลอืดรมูาตคิ เป็นต้น บทความนี ้น�าเสนอเฉพาะโรคหวัใจขาดเลอืด  

หรือโรคหลอดเลือดหัวใจอุดตัน ซึ่งเป็นโรคที่พบมากและเป็นสาเหตุของ

การตายในอันดับต้นๆ 

 อาการของโรคหัวใจและหลอดเลือด

 อาการเจ็บตื้อ แน่นๆ หรือหนัก ต�าแหน่งที่เจ็บมักเป็นตรง

หน้าอกใต้กระดูกหรือเยื้องมาทางซ้าย อาจร้าวไปที่ข้อศอกหรือแขนซ้าย 

ระยะเวลาที่เจ็บประมาณ ๓ – ๕ นาที หากเจ็บนานเกิน ๓๐ นาที อาจ

เกิดกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันได้ ซึ่งมีอาการดังนี้

 - อาจมีอาการเหงื่อออก ใจสั่น หน้ามืดคล้ายเป็นลม

 - เหนื่อยง่าย หายใจล�าบาก

 - หมดสติ

 ผูป้ว่ยหลอดเลอืดหวัใจตบีตนัอาจมอีาการแสดงไดห้ลายแบบ 

ได้แก่

 - ไม่มีอาการใดๆ แต่ทราบเมื่อตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจผิดปกติ

 - กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน

 - หัวใจวาย
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 - เจ็บแน่นหน้าอก

 - เสียชีวิตอย่างปัจจุบัน จากการที่หัวใจเต้นผิดจังหวะรุนแรง

 สิ่งที่ตรวจพบ

 ในปัจจุบันเทคโนโลยีทางการแพทย์ได้เจริญก้าวหน้ามาก มี

อปุกรณ์และเครือ่งมอืช่วยในการตรวจวนิจิฉยัโรคและรกัษาพยาบาลโรค

หัวใจและหลอดเลือด จ�านวนมาก ทั้งเครื่องมือพื้นฐานทั่วไปและเครื่อง

มอืพเิศษทียุ่ง่ยากสลบัซบัซ้อนมาก แพทย์ผูเ้ชีย่วชาญเฉพาะทางโรคหวัใจ

และหลอดเลือดเท่านั้นที่จะน�ามาใช้ได้ ดังนั้น ในที่นี้จึงกล่าวถึงเฉพาะ

อุปกรณ์และเครื่องมือ รวมทั้งผลการตรวจหรือสิ่งตรวจพบพื้นฐานและ

การตรวจพิเศษเฉพาะที่แพทย์ใช้บ่อย ดังนี้ 

 ๑) การตรวจพื้นฐาน

  (๑) การตรวจร่างกาย 

  เพื่อดูน�า้หนัก ส่วนสูง อ้วนหรือไม่ การจับชีพจร อัตราและ

ความสม�่าเสมอของการเต้นของหัวใจ ความดันโลหิต ฟังเสียงหัวใจว่ามี

เสียงผิดปกติไหม เช่น เสียงสาม เสียงสี่ หรือ เสียงฟู่ นอกจากนั้นแล้ว

แพทย์จะตรวจร่างกาย ทุกระบบด้วย เพื่อดูว่ามีภาวะหัวใจล้มเหลวหรือ

ไม่ และ ดูโรคอื่นๆที่อาจพบร่วมด้วย
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  (๒) คลื่นไฟฟ้าหัวใจ 

  คลืน่ไฟฟ้าหวัใจจะบอกจงัหวะการเต้นของหวัใจ บอกขนาด

ห้องหวัใจ(แต่ไม่ดนีกั) บอกโรคของเยือ่หุม้หวัใจ บางชนดิ หรอื กล้ามเนือ้

หัวใจตาย หลายคนคิดว่าการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจเป็นการ “เช็ค” หัวใจ

คล้ายเชค็เครือ่ง แต่ความจรงิแล้ว ไม่ใช่เช่นนัน้ คลืน่ไฟฟ้าหวัใจจะผดิปกติ

ก็ต่อเมื่อมีโรคหัวใจที่รุนแรง เช่น หัวใจขาดเลือดรุนแรง กล้ามเนื้อหัวใจ

ตาย หัวใจเต้น ผิดจังหวะ เป็นต้น ต้องเข้าใจว่าคลื่นไฟฟ้าหัวใจที่ปกติ  

ไม่ได้หมายความว่าไม่ได้เป็นโรคหัวใจ

  (๓) เอกซเรย์ทรวงอก 

  หรือเรียกง่ายๆว่าเอกซเรย์ปอด ซึ่งจะเห็นทั้งปอด หลอด

เลอืดแดงใหญ่ การกระจายของเลอืดในปอด ภาวะน�า้ท่วมปอด หรอื หวัใจ

ล้มเหลว เงาของหัวใจซึ่งบอกขนาดหัวใจได้ดีพอควร

  (๔) ตรวจเลือด 

  การตรวจหาระดบัสารต่างๆในเลอืด ส่วนใหญ่ไม่ได้เกีย่วข้อง

กับหัวใจโดยตรง แต่เป็นการดูเพื่อหาปัจจัยเสี่ยง ของโรคหัวใจ เช่น  

เบาหวาน ไขมันในเลือดสูง ช่วยในการวินิจฉัยแยกโรค และ การใช้ยา

ต่างๆ (เพื่อลดปัญหาแทรกซ้อนจากยา)
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 ๒) การตรวจพิเศษ

  (๑) อัลตราซาวน์หัวใจ หรือEchocardiogram 

  ด้วยหลักการสะท้อนกลับของคลื่นเสียงความถี่สูง ซึ่งจะ 

ส่งผ่านผนังทรวงอกไปถึงหัวใจโดยหัวตรวจชนิดพิเศษ เมื่อคลื่นเสียง

ความถี่สูง ผ่านอวัยวะต่างๆ จะเกิดสัญญาณสะท้อนกลับ ซึ่งแตกต่างกัน

ระหว่างน�้า เนื้อเยื่อ คอมพิวเตอร์จะน�าเอาสัญญาณเหล่านี้มาสร้างภาพ 

ดังนั้น ภาพที่เห็นก็คือหัวใจของผู้ป่วย   Echocardiogram จึงช่วยให้ 

แพทย์สามารถวนิจิฉยัโรค พยากรณ์โรค ตรวจหาความรนุแรง ตดิตามผล

การรกัษา ในโรคหวัใจและ หลอดเลอืดได้อย่างม ีประสทิธภิาพ โดยเฉพาะ

อย่างยิง่ โรคหวัใจแต่ก�าเนดิ โรคลิน้หวัใจพกิาร   โรคกล้ามเนือ้หวัใจพกิาร

  โรคของเยื่อหุ้มหัวใจ แต่อย่างไรก็ตามวิธีนี้จะไม่เห็นหลอด

เลือดหัวใจโดยตรง และ อาจได้ภาพไม่ชัดเจนในผู้ป่วยที่อ้วนหรือผอม 

มาก หรือ มีถุงลมโป่งพอง เนื่องจากไขมันและอากาศขัดขวางคลื่นเสียง

ความถี่สูง

  (๒) การเดินสายพาน Exercise Stress Test

  หลกัการ คอื ให้ผูป่้วย(หรอืผูท้ีต้่องการตรวจ)ออกก�าลงักาย

โดยการเดนิบนสายพานทีเ่คลือ่นทีไ่ปเรือ่ยๆ (บางแห่งอาจให้ป่ันจกัรยาน

แทน) เมื่อออกก�าลังกายหัวใจจะเต้นเร็วขึ้น ซึ่งจ�าเป็นต้องได้รับเลือดมา

เลี้ยงมากขึ้นด้วย หากมีหลอดเลือดหัวใจตีบ เลือดจะไม่สามารถเลี้ยง

กล้ามเนื้อหัวใจได้เพียงพอ จะเกิดอาการแน่นหน้าอก และมีการ
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เปลีย่นแปลงของคลืน่ไฟฟ้าหวัใจให้เหน็ การทดสอบนีย้งัช่วย บอกแพทย์

ด้วยว่าผู้ป่วยเหนื่อยง่ายกว่าคนปกติหรือไม่ และ ใช้ในการติดตามผู้ป่วย

ภายหลังได้รับการรักษา ไม่ว่าจะด้วยยา หรือ การขยายหลอดเลือด หรือ 

การผ่าตัดโดยการให้ผู้รับการทดสอบเดินบนสายพาน ต่อขั้วและสายน�า

ไฟฟ้าบริเวณหน้าอก ๑๐ สาย เข้ากับเครื่อง Computer ในขณะที่  

เดนิอยู ่เครือ่ง Computer จะบนัทกึและแสดงลกัษณะของคลืน่น�าไฟฟ้า

ภายในหวัใจพร้อมทัง้ความดนัโลหติ ตลอดเวลา ในขณะทดสอบจะมกีาร

เพิม่ความเรว็และความชนั ของเครือ่งเป็นระยะๆ ตามโปรแกรมทีจ่ะเลอืก

ให้เหมาะสมกับสภาพของผู้ทดสอบ โดยเฉพาะ เป็นรายๆ ไป เมื่อเสร็จ

สิ้นการทดสอบ ผู้ทดสอบสามารถทราบผลการทดสอบจากแพทย์ ซึ่งจะ

เฝ้าสังเกตอาการอยู่ด้วยตลอดการทดสอบได้ทันที

 ๖. อาการแทรกซ้อน

 โรคหัวใจขาดเลือดมีอาการแทรกซ้อนหลายประการใน 

บทความนี้ น�าเสนอเฉพาะหัวใจล้มเหลว ที่มีความรุนแรงและท�าให้ 

เสียชีวิตได้มาก
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ภาวะหัวใจล้มเหลว

สาเหตุ โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ ตัน กล้ามเนื้อ 

หัวใจตาย ลิ้นหัวใจตีบรั่ว ความดันโลหิตสูง  

กล้ามเนื้อหัวใจพิการ สาเหตุต่างๆ เช่น ไวรัส  

เบาหวาน แอลกอฮอล์ (รวมทั้งไม่มีสาเหตุ)

จุดมุ่งหมาย

การรักษา

อาการหอบเหนื่อย หรือ บวม อายุยาวขึ้น , 

คุณภาพชีวิตดีขึ้น

หลักการรักษา

รักษาตามอาการ ให้ยาขับปัสสาวะเพื่อลด

น้�าในปอด ยาขยายหลอดเลือดช่วยให้หัวใจ

ท�างานสบายขึ้น ยากระตุ้นหัวใจ นอกจากนั้น

แล้ว บางรายต้องรักษาตามสาเหตุด้วย เช่น

ผา่ตดัแกไ้ขลิน้หวัใจ ผา่ตดัเปลีย่นหวัใจ เปน็ตน้ 

หากหัวใจเต้นผิดจังหวะก็ต้องให้ยาควบคุม

ผลการรักษา / 

การพยากรณ์โรค

เป็นโรคที่ไม่หายขาดไม่ว่าจะรักษาด้วยวิธีใด 

หากหัวใจเสียมาก บีบตัวน้อยการพยากรณ์

โรคไม่ดี

คำาแนะนำาสำาหรับ

ผู้ป่วย

รับการรักษาสม�่าเสมอ ไม่ควรขาดยา ไม่ซื้อ 

ยารับประทานเอง เพราะยาหลายอย่างมีผล

แทรกซ้อนมาก หากแน่นหน้าอก หอบเหนื่อย

มาก ต้องรีบมาโรงพยาบาลใกล้ที่สุดทันที
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 จุดมุ่ งหมายของการป้องกันและรักษาโรคหัวใจและ 

หลอดเลือด

 เนือ่งจากโรคหวัใจและหลอดเลอืดเป็นโรคทีเ่กดิจากพฤตกิรรม

เสี่ยงหรือเป็นอันตรายต่อสุขภาพ และเป็นโรคเรื้อรัง รักษาไม่หายขาด  

ดังกล่าวแล้วข้างต้น ดังนั้นสิ่งส�าคัญที่สุดคือการป้องกันดีกว่าการรักษาที่

ปลายเหตุ ด้วยการพึ่งตนเองตามหลักการแพทย์ การสาธารณสุขผสม

ผสานหลักพุทธธรรม แต่อย่างไรก็ตามหากเกิดพลาดพลั้งหรือเป็น

กรรมพันธุ์ เกิดเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดขึ้นมา ก็ต้องปรับพฤติกรรม

และปรับจิตใจให้ได้ ทั้งนี้ ควรยึดจุดมุ่งหมายของการป้องกันและรักษา

โรคนี้ ดังนี้

 ๑) คนปกติทั่วไป หลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดเป็นโรค โดย

การสร้างเสริมสุขภาพให้สมบูรณ์อย่างต่อเนื่องตามหลัก

ปฏิบัติทางการแพทย์ การสาธารณสุขและพุทธธรรม

 ๒) ผูม้ปัีจจยัเลีย่ง ลด ละ เลกิ ปัจจยัเสีย่งเหล่านัน้ โดยการสร้าง

เสริมสุขภาพและป้องกันโรค ไม่ให้ภาวะเสี่ยงกลายเป็น

ภาวะป่วยด้วยหลักปฏิบัติทางการแพทย์ การสาธารณสุข

และพุทธธรรม
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 ๓) ผู้ป่วยโรคเบาหวาน ดูแลตนเองให้สามารถควบคุมระดับ

น�า้ตาลให้อยูใ่นระดบัปกต ิไม่เกนิ ๑๒๐ มลิลกิรมัเปอร์เซน็ต์ 

ตลอดเวลาโดยการปรับพฤติกรรมและวิถีด�ารงชีวิตประจ�า

วัน ตามหลักการแพทย์ การสาธารณสุข และพุทธธรรมให้

อยู่กับโรคหัวใจและหลอดเลือดได้ และด�ารงชีวิตอย่าง

สร้างสรรค์และปกติสุขได้

 การสร้างสุขภาพและป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือด  

วิถีพุทธ

 โรคหัวใจและหลอดเลือดที่พบบ่อยและเป็นอันตรายต่อชีวิต 

ผูป่้วยมากทีส่ดุคอืโรคหวัใจขาดเลอืด หรอืโรคหลอดเลอืดหวัใจ อดุตนั ซึง่

มักเป็นโรคตามหลังโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ภาวะไขมันในเลือด

สงู โรคเกาต์ เป็นต้น นอกจากนัน้ยงัมปัีจจยัเสีย่งต่อการเป็นโรคหวัใจและ

หลอดเลือดหลายประการ ซึ่งมีวิธีปฏิบัติทางการแพทย์และพุทธธรรม

ต่างๆ ดังต่อไปนี้

 ๑) การเฝ้าระวังการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด

 โดยการตรวจคลื่นหัวใจ ตรวจวิเคราะห์ Exercise Test หรือ 

Eco Test ตามค�าแนะน�าของแพทย์ด้วยความไม่ประมาท (อัปปมาทะ) 
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 ๒) การรักษาโรคประจ�าตัว ที่มีอยู่ก่อน

 โรคที่มักเป็นอยู่ก่อนและมีโรคหัวใจและหลอดเลือดตามมา 

ได้แก่ โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคไขมันในเลือดสูง โรคเกาต์  

เป็นต้น ผู้ป่วยเหล่านี้จะต้องได้รับการรักษาต่อเนื่องตามค�าแนะน�าของ

แพทย์ การปฏิบัติธรรม ทั้งนี้โดยยึดหลักพุทธธรรม (ภาเวตัพพธรรม) 

ควบคูไ่ปด้วยคอืธรรมเกือ้กลูให้ส�าเรจ็ความประสงค์ (อทิธบิาท ๔ ) ความ

ไม่ประมาทถงึความรุน่แรงของโรค และภาวะแทรกซ้อนของโรคทีอ่าจเกดิ

ขึน้ได้ (อปัปมาทะ) และปฏบิตัสิมาธใิห้เกดิความมใีจตัง้มัน่ สงบ ไม่ฟุง้ซ่าน 

ช่วยให้สุขภาพกายและจิตดีขึ้น และอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข 

 หลักธรรมเพื่อความเจริญรักษาโรค (ภาเวตัพพธรรม) ในการ

เสรมิพลงัด้านจติใจด้วยธรรมหมวด พละ ๔ อนัเป็นพลงัท�าให้ด�าเนนิชวีติ

ด้วยความมั่นใจ ไม่หวั่นไหวต่อภัยทุกอย่าง ได้แก่ ก�าลังปัญญา (ปัญญา

พละ) คอืต้องมคีวามรูเ้กีย่วกบัเรือ่งโรค เบาหวานและภาวะแทรกซ้อนให้

ถ่องแท้ เพือ่จะปฏบิตัไิด้ถกูต้อง ก�าลงัความเพยีร (วริยิะพละ) โดยจะต้อง

ขยันหมั่นเพียรในการกินยาและดูแลสุขภาพกาย สุขภาพใจตนเองอย่าง

ต่อเนือ่ง ก�าลงัความสจุรติ (อนวชัชพละ) คอืท�าแต่สิง่ทีถ่กูต้องดงีาม ก�าลงั

สงัเคราะห์ (สงัคหพละ) คอืช่วยเหลอืเกือ้กลู อยูร่่วมกบัผูอ้ืน่ด้วยด ีท�าตน

ให้เป็นประโยชน์แก่สังคม แก่คู่ครอง ลูกหลาน ญาติพี่น้อง เพื่อให้มีผู้ดู

รกัษาและช่วยเหลอืด้วยสมัพนัธภาพทีด่ ีรวมทัง้ให้มคีวามอบอุน่ทางกาย

และจิตใจที่ดีด้วย มี สติสัมปชัญญะ อิทธิบาท ๔ และพละ ๔ เป็นต้น
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 ๓) งดดื่มสุรา น�้าเมา และสูบบุหรี่

 ปัจจัยทั้งสองนี้มีผลท�าให้เกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดได้มาก 

โดยเฉพาะอย่างยิง่การสบูบหุรี ่ซึง่ได้กล่าวแนะน�าไว้แล้วในบทก่อนๆ โดย

เน้นวิธีการเลิกดื่ม เลิกสูบทันทีด้วยตนเองหรือใช้บริการคลินิกอดเหล้า 

อดบุหรี่ที่มีอยู่ 

 ในด้านการประพฤติปฏิบัติธรรมหนุนเสริมนั้น เน้นเพื่อการ 

งดเว้น (ปหาตัพพธรรม) ได้แก่ การรักษาศีล ๕ ข้อ ๕ เว้นจากการ 

ดื่มสุรา และน�้าเมา เว้นอบายมุข ๖ เจริญธรรมมงคลชีวิต หนึ่งใน 

สามสิบแปดประการคือการเว้นจากการดื่มน�้าเมา เจริญธรรมหมวด 

พละ ๔ และ เดินจงกรม เป็นต้น

 ๔) ผู้มีน�้าหนักเกินมาตรฐานหรือคนอ้วนและผู้กินอาหารที่มี 

ไขมันสูง

 ควบคุมน�้าหนักไม่ให้ดัชนีมวลกาย ( BMI ) เกิน ๒๓ กิโลกรัม / 

ตารางเมตร หรือวัดรอบเอวไม่ควรเกิน ๓๒ นิ้ว ในผู้หญิง หรือ ๓๖ นิ้ว 

ในผู้ชาย และไม่กินอาหารที่มีปริมาณไขมันสูง เช่น อาหารทอด ผัดที่ใช้

น�า้มนัมากๆ งดการใช้น�า้มนัสตัว์ หรอืน�า้มนัมะพร้าว ควรใช้น�า้มนัพชืแทน

ในการปรุงอาหาร ไม่ควรรับประทานอาหารที่มีรสเค็มเกินไป ควรกินผัก

ผลไม้ให้มากๆ 
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 ส�าหรับธรรมะที่เน้นเพื่อการเข้าใจ (ปริญเญยยธรรม) น้อมน�า

มาปฏบิตันิัน้ ควรเป็นการรูจ้กัประมาณในการบรโิภค (โภชเนมตัตญัญตุา)  

การพิจารณาให ้รอบคอบรู ้จริงก ่อนบริโภค (ป ัจจัยสันนิสิตศีล)  

เสริมพลังกายและใจให้เข้มแข็งอดทนในการฝึกตนเองให้เกิดนิสัยในการ

ไม่กินอาหารที่มีปริมาณไขมันสูง และรสเค็มเกินไป ด้วยการเจริญธรรม 

(ภาเวตัพพธรรม) หมวดพละ ๔ และสวดมนต์ เจริญสมาธิ เป็นประจ�า  

ตามรายละเอียดได้กล่าวในตอนต้นๆ

 ๕) ผู้มีอายุเพิ่มมากขึ้น

 โรคหัวใจและหลอดเลือดและโรคที่เกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงเป็นเหตุ

เป็นผลกัน เช่นโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคไขมันในเลือดสูง 

เป็นต้น มักมีโอกาสเป็นสูงในผู้ที่มีอายุมากขึ้น โดยถือเกณฑ์ทั่วไปที่อายุ 

๓๕ ปี ขึ้นไป แต่บางโรคอาจมีความเสี่ยงเมื่ออายุมากกว่านั้น เช่น โรคไข

มันในเลือดสูง ผู้ที่มีความเสี่ยงสูงคือ ผู้ชายที่มีอายุ ๔๕ ปี ขึ้นไป และ 

ผู้หญิงที่มีอายุ ๕๕ ปี ขึ้นไป เป็นต้น ดังนั้น ในผู้ที่มีอายุตั้งแต่ ๓๕ ปี  

ขึ้นไป ควรจะเฝ้าระวังและป้องกันโรคต่างๆ ดังกล่าว รวมทั้งโรคหัวใจ 

และหลอดเลือดตามวิธีการที่แสดงไว้ในข้อ ๑ – ๔ และ ๖ – ๗
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 ๖) ผู้ที่พ่อแม่ พี่น้อง เป็นโรคหัวใจ

 โรคหัวใจและหลอดเลือดตีบตันเป็นโรคทางพันธุกรรมโรคหนึ่ง 

ผูท้ีม่คีวามเสีย่งในกลุม่นี ้จงึต้องเฝ้าระวงัตนเอง โดยตรวจสภาวะของหวัใจ

และหลอดเลือดเป็นประจ�าทุกปี โดยเฉพาะเมื่อมีอายุ ๓๕ ปี ขึ้นไป 

นอกจากนั้น ก็ตรวจและพบแพทย์ตามค�าแนะน�าของแพทย์ และต้อง

ปฏบิตัตินในการส่งเสรมิสขุภาพและป้องกนัโรคนี ้ในข้อ ๑) – ๕) และ ๗) 

 ส�าหรับประเด็นทางพันธุกรรมนั้น ก็ควรท�าความเข้าใจ และรู้ 

(ปรญิเญยยธรรม) กใ็ห้ข้อมลูแก่ผูม้คีวามเสีย่งว่า ทกุคนไม่ได้เป็นโรคหวัใจ

และหลอดเลือดทั้งหมด ขึ้นอยู่กับระดับการถ่ายทอดพันธุกรรมของพ่อ

แม่สู่ลูกแต่ละคน ซึ่งเราอาจจะโชคดีไม่เป็นโรคก็ได้ แต่ถ้าเกิดเป็นโรคขึ้น

มาก็ถือว่าเป็นเรื่องของกรรมแต่ละคน เราไม่ควรจะกล่าวโทษพ่อแม่ ที่

ท�าให้เราเป็นโรค ควรนึกถึงพระคุณของพ่อแม่ที่ให้เราเกิดมา เราจะต้อง

นึกถึงบุญคุณและตอบแทนท่านและให้นึกถึงพระธรรมค�าสั่งสอนของ

พระพุทธเจ้าในหลักกตัญญู ( รู้คุณ ) กตเวทิตา ( ตอบแทนคุณ ) กรรม 

ในที่นี้หมายถึง การกระท�าของเราที่ประกอบด้วย เจตนา มี ๓ ทาง คือ 

ทางกาย ทางวาจา และทางใจ พระพุทธเจ้าได้ทรงสอนให้มนุษย์เรา

พจิารณาอยูเ่ป็นประจ�าว่า คนเรามกีรรมเป็นของตนเอง มกีรรมเป็นเผ่า

พันธุ์ มี กรรมเป็นที่พึ่งอาศัย เรากระท�ากรรมอันใดไว้ ไม่ว่ากรรมดี  
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หรือกรรมไม่ดี ก็ได้รับผลของกรรมนั้น ดังนั้น ค�าว่า กรรมเป็นเผ่าพันธุ์ 

หมายถึง บรรพบุรุษ ปู่ ย่า ตา ยาย ที่ป่วยเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือด

ลูกหลานรุ่นต่อมาจะได้รับการถ่ายทอดพันธุ์กรรมมีโอกาสป่วยเป็นโรค

หัวใจและหลอดเลือดได้มากกว่าคนทั่วไป ส่วนพฤติกรรมนั้น หมายถึง

พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเอง ในปัจจุบัน เพื่อหลีกเลี่ยงการเป็นโรค

เบาหวาน เช่นการกินอาหารให้ถูกหลักโภชนา การออกก�าลังกาย  

การท�าอารมณ์ให้แจ่มใส เป็นต้น

 ๗) ผู้มีภาวะเครียด 

 จิตใจและอารมณ์มีผลต่อความดันโลหิตได ้มาก ขณะมี

ความเครียดอาจท�าให้ความดันโลหิตสูงกว่าปกติถึง ๓๐ ม.ม.ปรอท  

ขณะพกัผ่อนความดนัโลหติจะกลบัลดลงมาสูภ่าวะปกตไิด้ ความรูส้กึเจบ็

ปวดก็เป็นเหตุหนึ่งที่ท�าให้เกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดได้เช่นเดียวกัน

 ในการป้องกันไม่ให้เกิดความเครียดในทางการแพทย์ก็คือการ

ปรับสุขภาพจิตและอารมณ์ให้ผ่อนคลาย เปลี่ยนอิริยาบถหลีกหนีจาก 

สิ่งที่ท�าให้เกิดความเครียดชั่วคราวหรือถาวรแล้วแต่กรณี พูดคุยปรึกษา

หาทางออกจากความเครยีดกบัเพือ่นร่วมงานหรอืญาตพิีน้่อง หากจ�าเป็น

ก็พบนักจิตวิทยาหรือจิตแพทย์ การปฏิบัติจะช่วยให้หายเครียดได้ เช่น
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 ธรรมที่ควรทำาความเข้าใจและพิจารณา (ปริญเญยยธรรม)

 ๑) คำานึงถึงลักษณะสามัญ ๓ อย่าง (ไตรลักษณ์) อันท�าให้ 

รู้สัจธรรมของสภาวธรรมทั้งหลาย ที่เป็นไปอย่างนั้นๆ ตามธรรมดาของ

มัน คือความเป็นของไม่เที่ยง (อนิจจัง) ความเป็นทุกข์ (ทุกขัง) ความเป็น

ของไม่ใช่ตน (อนัตตา) แล้วพยายามท�ากายและใจของเราให้ปล่อยวาง

ธรรมที่ควรพัฒนาให้เจริญงอกงาม (ภาเวตัพพธรรม)

 ๒) การเจรญิสมาธเิบือ้งต้น การนัง่ คอืนัง่ให้สบาย แล้วเพ่งเอา

จิตจดจ่ออยู่ที่จุดใด จุดหนึ่ง เช่นที่ปลายจมูก พร้อมบริกรรมค�าว่า พุทโธ 

โดยหายใจเข้า พุท หายใจออก โธ มีความรู้สึกที่ปลายจมูกอยู่ตลอดเวลา

ที่หายใจเข้าออกหายใจออก ท่องภาวนาไว้เป็นอารมณ์ให้ก�าหนดรู้อยู่ 

ในใจ

 การนอน คือให้นอนตะแคงข้างขวา เอามือขวารองศีรษะ ยืด

มือซ้ายไปตามตัว ไม่นอนขด นอนคว�า่ หรือนอนหงาย แล้วก็ส�ารวมสติ

ตั้งมั่นด้วยการภาวนาค�าว่า พุทโธ หายใจเข้า พุธ หายใจออก โธ ให้ตั้งมั่น

อยู่ในอารมณ์เดียว เช่นเดียวกับการนั่ง

 ๓) มชัฌมิาปฏปิทา แปลว่า ทางสายกลาง หมายถงึ ทางปฏบิตัิ

ทีไ่ม่สดุโต่งไปในทางอดุมการณ์ใด อดุมการณ์หนึง่เกนิไป มุง่เน้นใช้ปัญญา

ในการแก้ไขปัญหา ไม่ยึดถือหลักการงมงาย ในทางพุทธศาสนาหมายถึง

ทางสายกลางคืออริยมรรค มีองค์ ๘ กล่าวโดยสรุปคือ ศีล สมาธิ  
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ปัญญา ดังนั้นเมื่อยึดทางสายกลางก็จะท�าให้ร่างกายและจิตใจไม่มีความ

ตึงเครียดและมีอารมณ์แจ่มใสไม่เสี่ยงต่อการเป็นโรคความดันโลหิตสูง

 การปฏิบัติตนเมื่อรู้ว่าตนเองเป็นโรคหัวใจขาดเลือด

  ๑) พบแพทย์เพื่อรับการรักษาพยาบาลและปฏิบัติตนตาม

ค�าแนะน�าอย่างเคร่งครัดสม�่าเสมอ

  ต้องกนิยาตามทีแ่พทย์สัง่โดยเคร่งครดั โดยใช้สต ิความระลกึ 

ได้ก�ากบัเมือ่ถงึเวลากนิยา และใช้สมัปชญัญะ ความรูเ้มือ่กนิยาแล้ว ระวงั

ไม่กินยาซ�้าอีก จากการหลงลืม ซึ่งอาจเป็นอันตรายจากการกินยาเกิน 

ขนาดได้ ต้องใช้ (ภาเวตพัพธรรม) ความอดทน (ขนัต)ิ และความขยนัหมัน่

เพียร (วิริยะ) ในการกินยาเป็นเวลานาน อาจเป็นตลอดชีวิตก็ได้

  ๒) เลิกสูบบุหรี่โดยเด็ดขาด

  ผู้ที่สูบบุหรี่และผู้ที่ดื่มสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์

จ�านวนมากและเป็นประจ�า มคีวามเสีย่งต่อการเป็นโรคความดนัโลหติสงู

ได้มาก ค�าแนะน�าที่ดีที่สุดก็คือการเลิกพฤติกรรมเสี่ยงดังกล่าว ถึงแม้จะ

เป็นเรื่องที่พูดง่ายแต่ท�ายากก็ตาม จากประสบการณ์ของคลินิกอดบุหรี่ 

อดเหล้าต่างๆ พบว่า การตัดสินใจเลิกทันทีโดยเด็ดขาดแล้วไม่เกี่ยวข้อง

กับสิ่งเหล่านี้อีกเลย เป็นวิธีการที่ได้ผลที่สุด หากเลิกแล้วมีอาการ

แทรกซ้อนหรือต้องหาสิ่งดีๆ อื่นมาทดแทน ก็ให้ปรึกษาและปฏิบัติตาม

แพทย์แนะน�า
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 ธรรมะที่จะเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวกายและใจ ให้แกล้วกล้าและ

ยืนหยัดเลิกได้ และสร้างพฤติกรรมที่ดีใหม่นั้น มีความจ�าเป็นต้องอาศัย

หลายหมวดธรรมเชื่อมโยงและหนุนเสริมซึ่งกันและกัน ได้แก่ธรรมที่ควร

งด เว้น ลด ละ และเลิก (ปหาตัพพธรรม)

 (๑) การปฏิบัติเบญจศีล ( ศีล ๕ ) โดยเน้นข้อ ๕ เว้นจากน�า้เมา 

คือสุราเมรัย อันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท เว้นจากสิ่งเสพติดให้โทษ 

ทั้งสุราและบุหรี่ ซึ่งเป็นสารเสพติดด้วย และปฏิบัติเบญจธรรมควบคู่กัน

ไปด้วยเฉพาะข้อ ๕ ทีว่่าด้วยความระลกึได้ และความรูต้วั (สตสิมัปชญัญะ) 

จะช่วยให้เป็นคนรู้จักยั้งคิดและรู้ตัวเสมอว่าการสูบบุหรี่และการดื่มสุรา

ไม่ท�าให้เกิดประโยชน์อะไร ซ�า้ยังท�าให้เกิดโรคต่างๆได้ เช่นโรคความดัน

โลหิตสูง โรคตับอักเสบ มะเร็งตับ เป็นต้น จะช่วยให้ตักสินใจเลิกได้ง่าย

ขึ้น

 (๒) เว ้นจากช่องทางของความเสื่อมทางแห่งความพินาศ 

(อบายมขุ ๖) ได้แก่ ดืม่น�า้เมา เทีย่วกลางคนื เทีย่วดกูารเล่น เล่นการพนนั 

คบคนชั่วเป็นมิตร และเกียจคร้านในการท�างาน อบายมุขทั้ง ๖ มีความ

เกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกันคือถ้าท�าอบายมุขอย่างหนึ่งขึ้น ก็มักจะโยงไปสู่

อบายมขุอย่างอืน่ๆ ตามมา เช่นดืม่สรุากม็กัจะเกดิโรคตบัแขง็ โรคพษิสรุา

เรื้อรังตามมาเป็นต้น จึงควรละเว้นอบายมุขทั้ง ๖ ประการ ในส่วนธรรม

ที่ควรเจริญ (ภาเวตัพพธรรม)
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 (๓) เจริญธรรมมงคลชีวิตคือ เหตุแห่งความสุข ความก้าวหน้า

ในการด�าเนินชีวิต หนึ่งในสามสิบแปดประการคือการเว้นจากการดื่ม 

น�้าเมา ซึ่งโยงกับศีล ๕ และอบายมุขข้อ ๑ ด้วย 

 (๔) การเดินจงกรม สวดมนต์ เจริญสมาธิให้ร่างกายแข็งแรง 

และจิตใจมั่งคงยึดมั่นในความตั้งใจงดดื่มสุราหรือสูบบุรี่ให้ได้

 (๕) เจริญธรรมอันเป็นพลังท�าให้ด�าเนินชีวิตด้วยความมั่นใจ  

ไม่หวัน่ไหวต่อภยัทกุอย่าง (พละ ๔) ได้แก่ การใช้ก�าลงัปัญญา ก�าลงัความ

เพียร ก�าลังการกระท�าสิ่งที่ไม่มีโทษ เป็นต้น เพื่อให้มีพลังทางกาย พลัง

ใจอดบุหรี่ อดสุราได้อย่างมั่นใจ

 ๓) ควบคุมน�้าหนัก ลดความอ้วน

 ผู้มีภาวะอ้วน นั้นหมายถึง น�้าหนักตัวมากกว่าที่ควรจะเป็นโดย

ประเมินจากการค�านวณดัชนีมวลกาย (BMI) คือค�านวณได้จากการใช ้

น�้าหนักหน่วยเป็นกิโลกรัม หารด้วยส่วนสูง หน่วยเป็นเมตรยกก�าลังสอง 

ซึ่งค่าปกติ คือ ๑๘ – ๒๒ กิโลกรัม/ตารางเมตร ถ้า BMI มากกว่า ๒๕ 

กิโลกรัม/ตารางเมตร ถือว่าน�้าหนักเกินและถ้ามีค่า BMI มากกว่า ๓๐ 

กิโลกรัม/ตารางเมตร ถือว่าอ้วน ซึ่งมีไขมันสะสมในส่วนท้องมากเกินไป 

วัดโดยใช้ความยาวรอบเอวที่ระดับขอบกระดูกเชิงกรานขนานกับพื้นใน
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ช่วงเวลาหายใจออก เป็นตวัชีว้ดัว่าอ้วนหรอืไม่ ค่ามาตรฐานในผูช้าย ควร

น้อยกว่า ๙๐ เซนติเมตร ในผู้หญิงควรน้อยกว่า ๘๐ ซม. การลดน�า้หนัก

หรอืความอ้วนเหล่านี ้ท�าได้โดยการควบคมุอาหาร ซึง่ควรรบัประทานให้

ครบ ๕ หมู่ ตามหลักโภชนาการให้ได้สัดส่วนในปริมาณที่พอเหมาะ ควร

ออกก�าลังอย่างสม�่าเสมออย่างน้อยสัปดาห์ละ ๓ วัน ครั้งละ ๓๐ นาที  

และการลดความเครียด

 โดยใช้หลักธรรมประเภท ภาเวตัพพธรรม มายึดถือปฏิบัติ  

ได้แก่ การรู้จักประมาณการรับประทานอาหาร (โภชเนมัตตัญญุตา)  

เดินจงกรม สวดมนต์ ท�าสมาธิให้จิตใจสงบ ฯลฯ 

   

 ๔)  รบัประทานอาหารทีถ่กูหลกัโภชนาการส�าหรบัโรคหวัใจและ

หลอดเลือด

 โดยกนิอาหารให้ครบ ๕ หมู ่ควบคมุอาหารและลดน�า้หนกั โดย

กินอาหารให้ครบ ๕ หมู่ คือ เนื้อสัตว์ ข้าว / แป้ง ผัก ผลไม้ และไขมัน 

ให้ครบ ๓ มื้อ และไม่กินอาหารจุบจิบ ส�าหรับคนที่กินอาหารไม่ถูกหลัก

โภชนานั้นหมายถึง ผู้ที่กินไขมันมากเกินไป และกินผักน้อยเกินไป ควร

แนะน�าให้กนิอาหารให้ครบสดัส่วนของอาหาร ๕ หมู ่และหลกีเลีย่งอาหาร

ที่มีไขมันสูงเช่นในไข่นกระทา ไข่แดง ปลาหมึกใหญ่ ตับไก่ น�า้มันตับปลา 
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 ๕) ออกก�าลังกายสม�า่เสมอ

 การออกก�าลังกายเพื่อสุขภาพ คือการออกก�าลังกายอย่าง

สม�่าเสมอ การออกก�าลังกาย ๕ ประเภท (วิ่ง ขี่จักรยาน ว่ายน�า้ เดิน วิ่ง

อยู่กับที่ ) ท�าติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๑๐ นาที จึงจะเริ่มเข้าสภาพที่เรียกว่า 

การออกก�าลงักายทีไ่ด้ประโยชน์เตม็ทีห่รอืเรยีกว่า การออกก�าลงักายแบบ

แอโรบิก ระยะการออกก�าลังกายที่จะเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพต้องออก

ก�าลังกายอย่างน้อยวันละ ๒๐ นาที ความถี่ของการออกก�าลังกาย ควร

ออกก�าลังกายทุกวัน วันเว้นวัน หรือสัปดาห์ละ ๓ วัน ถ้าออกก�าลังกาย

ได้น้อยครั้ง ระยะเวลาจะต้องนานขึ้น ในคนสูงอายุมักจะออกก�าลังกาย

น้อย ไม่กระฉับกระเฉง 

 ดังนั้น คนสูงอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป ควรออกก�าลังกาย เป็นเวลา  

๑๔๐ นาที ต่อสัปดาห์ ไม่ควรออกก�าลังกาย เช่นการยก แบก ฉุด ลาก 

หรอืดงึของหนกั เพราะอาจท�าให้ความดนัโลหติสงูขึน้ถงึขดีอนัตราย การ

ออกก�าลงักายควบคูก่บัการควบคมุอาหารสามารถลดน�้าหนกัได้ เช่น การ

เดินเร็วอย่างน้อยวันละ ๓๐ นาที ซึ่งพลังงานที่ใช้ใน ๓ นาทีแรกจะให้

น�้าตาลร้อยละ ๖๐ และจากไขมัน ร้อยละ ๔๐ นาทีที่ ๒๐ ร่างกายจะใช้

พลังงานจากน�้าตาลร้อยละ๕๐ และจากไขมันร้อยละ ๕๐ หลังจากนาที

ที่ ๓๐ ไขมันจะถูกเผาผลาญมากขึ้นเป็นร้อยละ ๖๐
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 ๖) หลีกเลี่ยงสิ่งที่จะกระตุ้นให้เกิดอาการหัวใจก�าเริบ โดยการ

ประพฤติ ปฏิบัติตน ดังนี้

  ๑) อย่าท�างานหักโหมเกินไป

  ๒) อย่ากินอาหารอิ่มเกินไป

   ๓) ระวังอย่าให้ท้องผูก เพราะการเบ่งถ่ายอุจจาระ จะส่ง

ผลต่อหัวใจ

  ๔) งดดื่มชากาแฟ หรือเครื่องดื่มที่ใส่คาเฟอีน

   ๕) หลีกเลี่ยงสิ่งที่ท�าให้ตื่นเต้นตกใจ หรือการกระทบ

กระเทือนทางจิตใจและท�าใจให้เบิกบาน 

 สรปุ พทุธธรรมทีห่นนุเสรมิใหก้ลุม่เสีย่งตา่งๆ ปฏบิตัตินมผีล

ต่อเนื่อง

 ในการน้อมน�าพทุธธรรมมาหนนุเสรมิให้การปฏบิตัตินของกลุม่

เสี่ยงต่างๆ เหล่านี้ มีผลต่อเนื่องอย่างแท้จริงนั้น ควรค�านึงถึงหมวดธรรม

ต่อไปนี้มาปฏิบัติในเวลาที่เหมาะสม คือ

 (๑) อปัปมาทะ แปลว่า ความไม่ประมาท คอืความเป็นอยูอ่ย่าง

ไม่ขาดสติ หรือความเพียรที่มีสติ เป็นเครื่องเร่งเร้าและควบคุม ได้แก่  

การด�าเนินชีวิต โดยมีสติเป็นเครื่องก�ากับความประพฤติปฏิบัติและการ 

กระท�าทุกอย่าง ระมัดระวังตัวหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ต่อการท�าให้

เกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดก�าเริบ หรือมีโรคแทรกซ้อน รวมทั้ง 
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ไม่ประมาทในการกนิอาหารให้ถกูหลกัโภชนาการ ซึง่จะช่วยให้เกดิความ

ตั้งใจปฏิบัติตนในการลดความเสี่ยงและรักษาพยาบาลโรคได้ผลดี

 (๒) มัชฌิมาปฏิปทา แปลว่าทางสายกลาง หมายถึง การปฏิบัติ

ทีไ่ม่สดุโต่งไปในทางอดุมการณ์ใด อดุมการณ์หนึง่เกนิไป มุง่เน้น ใช้ปัญญา

ในการแก้ไขปัญหา ผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดจะต้องท�างานและ

ด�าเนนิชวีติโดยทางสายกลาง ไม่ท�างานหนกัเกนิไป หรอืเร่งรบีเกนิไป จะ

เป็นอันตรายต่อชีวิตได้

 (๓) โภชเนมตัตญัญตุา หมายถงึ ความเป็นผูรู้จ้กัประมาณในการ

บริโภคอาหาร, รู้จักประมาณในการกิน คือกินเพื่อหล่อเลี้ยงร่างกาย ให้

ชีวิตเป็นอยู่ได้ผาสุก มิใช่เพื่อสนุกสนานมัวเมา ช่วยให้กินอาหารถูก 

ครบ ๕ หมู่ ลดไขมัน ลดเกลือ ลดความอ้วน และลดสิ่งที่เป็นโทษเช่น 

น�้าชากาแฟได้ด้วย

 (๔) การเดินจงกรม ตามปกติคนเราโดยทั่วไปจะเดินช้าหรือเร็ว

ก็ตาม ย่อมก้าวเท้าเดินไปตามระยะหรือจังหวะ ไม่ปรากฏว่ามีใครเคย

ก�าหนดว่าก้าวหนึง่ๆ มกีีร่ะยะ หรอืกีจ่งัหวะ และไม่เคยก�าหนด ซ้าย – ขวา 

ในการก้าวย่าง นอกจากทางการทหาร ซึ่งมีความมุ่งหมายไปอีกทางหนึ่ง 

ต่างจากความมุ ่งหมายในการปฏิบัติธรรม อิริยาบถเดินเป็นอาการ

เคลื่อนไหวทางกายอย่างหนึ่ง สามารถเป็นสื่อให้จิตเกิดความตั้งมั่นได้ 

เช่นกัน แนวทางในการปฏิบัติเบื้องต้น คือความตั้งใจในการเดินไปและ
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กลับในจังหวะต่างๆ ตามระยะทางที่ก�าหนดไว้เรียกว่า เดินจงกรม เช่น  

จงกรม ๑ ระยะ : ซ้ายย่างหนอ – ขวาย่างหนอ หรือเดินจงกรม โดยให้

ก�าหนดความสั้น ความยาว ของเส้นทางที่จะเดินสุดแท้แต่เราเอง ควรจะ

หาสถานที่และเวลาที่เหมาะสม ไม่อึกทึกครึกโครม และไม่มีสิ่งรบกวน

จากรอบข้าง นอกจากนั้นที่ที่จะเดินไม่ควรสูงๆ ต�า่ๆ แต่ควรเรียบเสมอ

กัน เมื่อหาสถานที่และเวลาที่เหมาะสมได้แล้ว ก็ตั้งสติ อย่าเงยหน้าหรือ

ก้มหน้านัก ให้ส�ารวมสายตามให้ทอดลงพอดี วางมือทั้งสองลงข้างหน้า

ทับเหมือนกับยืน การเดินแต่ละก้าวก็ให้จิตตั้งมั่นอยู่กับค�าบริกรรมว่า 

พุทโธ โดยเดินอย่างส�ารวม ช้าๆ ไม่เร่งรีบ ก�าหนดรู้ในใจด้วยการมีสติ

ตลอดเวลา

 (๕) อิทธิบาท ๔ หมายถึงฐานหรือหนทางสู่ความส�าเร็จหรือ

คุณธรรมที่น�าไปสู่ความส�าเร็จแห่งผลที่มุ่งหมายในที่นี้คือการออกก�าลัง

กายอย่างสม�่าเสมอและต่อเนื่องเพื่อผลทางสุขภาพ มี ๔ ประการ คือ

  - ฉันทะ (พอใจ) คือความต้องการที่จะออกก�าลังกาย  

ใฝ่ใจรกัจะออกก�าลงักายอยูเ่สมอและปรารถนาจะท�าให้

การออกก�าลังกายได้ผลดีต่อสุขภาพยิ่งๆ ขึ้นไป

  - วิริยะ (ตั้งใจ) คือขยันออกก�าลังกายด้วยความพยายาม 

เข้มแข็ง อดทน เอาธุระไม่ท้อถอย

  - จิตตะ (ใส่ใจ) คือตั้งจิตมั่น เอาจิตฝักใฝ่ในการออก 

ก�าลังกายอยู่เสมอ
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  - วิมังสา ( เข้าใจ ) คือ หมั่นใช้ปัญญา พิจารณาใคร่ครวญ 

ตรวจหาเหตุผลและตรวจสอบปัญหาในการรักษา

พยาบาลตน ปรึกษาแพทย์ในการวัดผล คิดค้นวิธีแก้ไข

ปรับปรุงตนเองอยู่เสมอ

    

 (๖) การเจริญสมาธิเบือ้งต้น การนั่ง คือนั่งให้สบาย แลว้เพ่งเอา

จิตจดจ่ออยู่ที่จุดใด จุดหนึ่ง ที่ปลายจมูก มีค�าบริกรรม เช่น พุทโธ โดย

หายใจเข้า พุท หายใจออก โธ มีความรู้สึกที่ปลายจมูกอยู่ตลอดเวลาที่

หายใจเข้าออกหายใจออก ท่องภาวนาไว้เป็นอารมณ์ให้ก�าหนดรู้อยู่ในใจ 

การนอน คือให้นอนตะแคงข้างขวา เอามือขวารองศีรษะ ยืดมือซ้ายไป

ตามตัว ไม่นอนขด นอนคว�่า หรือนอนหงาย แล้วก็ส�ารวมสติตั้งมั่นด้วย

การภาวนาค�าว่า พุทโธ หายใจเข้า พุธ หายใจออก โธ ให้ตั้งมั่นอยู่ใน

อารมณ์เดียว เช่นเดียวกับการนั่ง
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 กล่าวโดยสรปุว่า ภาวะมนี�า้ตาลและไขมนัสงู เป็นระยะเวลานาน 

จะท�าให้หลอดเลือดในร่างกายเริ่มขาดความยืดหยุ่น และมีการแข็งตัว 

ของหลอดเลือดในล�าดับต่อมา เมื่อหลอดเลือดมีการแข็งตัวไม่ยืดหยุ่น  

โรคความดนัโลหติสงูกเ็กดิขึน้และสิง่ทีต่ามมา คอืเรือ่งโรคหวัใจและหลอด

เลือด ประกอบกับไขมันที่มากในเลือด จะท�าหน้าที่เหมือนตัวอุดกั้นทาง

เดินโลหิต ให้หลอดเลือดมีการอุดตัน ก่อให้เกิดความเสียหายต่ออวัยวะ

ที่หลอดเลือดนั้นหล่อเลี้ยงอยู่ ซึ่งทั้งไขมันและน�้าตาลในเลือดสูงนั้นเกิด

จากลักษณะการกินอาหารเป็นส่วนใหญ่ (โภชเนมัตตัญญุตา) และการ

ปฏบิตั ิดแูลร่างกาย ทัง้ภาวะทีย่งัไม่ป่วย (ภาวะปกต)ิ ภาวะทีม่คีวามเสีย่ง 

หรอืแม้เป็นผูป่้วยแล้ว ล้วนต้องใช้หมวดธรรมทีส่�าคญัคอืความไม่ประมาท 

(อัปปมาทะ) จึงเน้นหมวดธรรมเรื่อง โภชเนมัตตัญญุตาและหมวดธรรม 

เรื่องอัปปมาทะเป็นพิเศษ
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ภาคผนวก

ผนวก ๑ เทคนิค ๓ ส. ๓ อ. นาฬิกาชีวิตเพื่อสุขภาพดี 

  วิถีพุทธ

ผนวก ๒ ความหมายของหัวข้อพุทธธรรมที่เพิ่ม

  ประสิทธิภาพในการป้องกันและรักษา

  โรคหัวใจและหลอดเลือด
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ผนวก ๑

เทคนิค ๓ ส. ๓ อ. นาฬิกาชีวิตเทคนิค 

เพื่อสุขภาพดี วิถีพุทธ

คำาแนะนำา

 เทคนคิ ๓ ส. คอื สวดมนต์ สมาธ ิสนทนาธรรม ๓ อ. คอื อาหาร

สขุภาพ ออกก�าลงักาย อารมณ์ด ีนาฬิกาชวีติ คอืสขุนสิยั : สขุวนิยัประจ�า

วัน เพื่อสุขภาพดี วิถีพุทธ นี้ เป็นเครื่องมือชุดหนึ่งที่น�ามาใช้ในการสร้าง

สขุภาพ ป้องกนั และการรกัษาโรคเรือ้รงั คอืโรคเบาหวาน ความดนัโลหติ

สูง ไขมันในเลือดสูง หัวใจและหลอดเลือด มะเร็งและเอดส์ ซึ่งสามารถ

น�ามาประพฤติปฏิบัติเสมือนเป็นยาเพิ่มภูมิคุ้มกันโรคและป้องกันโรค 

เหล่านี้ได้เต็มรูปแบบ ส่วนการน�ามาประพฤติปฏิบัติเสมือนเป็นยารักษา

โรคเรื้อรังเหล่านี้ จะต้องพิจารณาให้เหมาะสมกับสภาพผู้ป่วยว่ามีสภาพ

ร่างกายและจิตใจแข็งแรงสมบูรณ์เพียงใด 
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 ในการน้อมน�าหลักพุทธธรรมมาบูรณาการกับหลักการแพทย์

และการสาธารณสุข ในการป้องกันและรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด 

แบ่งได้เป็น ๒ ระยะ คอื ระยะที ่๑. การสร้างสขุภาพและป้องกนัโรค และ

ระยะที่ ๒. การรักษาพยาบาลโดยใช้เครื่องมือ ๒ ชุด คือ ชุดเทคนิค  

๓ ส. ๓ อ. นาฬิกาชวีติ และชดุหวัข้อพทุธธรรมทีเ่พิม่ประสทิธภิาพในการ

ป้องกันโรคและรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด ที่ปรากฏ

ในเรื่องที่ ๒. ต่อไป ซึ่งเครื่องมือทั้ง ๒ ชุดนี้ ใช้ควบคู่กันทั้ง ๒ ระยะ 

ดังกล่าว

 ส�าหรับความถี่ในการประพฤติปฏิบัตินั้น ขึ้นอยู่กับความพร้อม

ด้านเวลา และอาชีพ รวมทั้งประเภทของเครื่องมือด้วย เช่นเทคนิค ๓ส. 

ควรปฏิบัติทุกวัน หรืออย่างน้อยสัปดาห์ละ ๓ วัน ส่วนนาฬิกาชีวิตนั้น 

ควรปฏิบัติทุกวัน หรืออย่างน้อยสัปดาห์ละ ๓ วัน เป็นต้น

 ส�าหรบัผูท้ีป่่วยแล้ว ควรน�าหวัข้อพทุธธรรมทีต่รงหรอืสอดคล้อง

กับหลักการแพทย์และสาธารณสุข มาปฏิบัติเพิ่มเติมเสริมต่อด้วย เช่น  

ผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด ที่มีภาวะอ้วนด้วยก็ใช้หลักธรรมข้อรู้จัก

ประมาณในการบริโภค (โภชเนมัตตัญญุตา) มาปฏิบัติด้วย เป็นต้น
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วิธีปฏิบัติเทคนิค ๓ ส. ๓ อ. นาฬิกาชีวิต 

เพื่อสุขภาพดี วิถีพุทธ

 การปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมสขุภาพ ส่งเสรมิ ป้องกนั ควบคมุโรค 

บ�าบัด เพื่อลดยา ลดโรค ลดค่าใช้จ่าย ไม่เสียเวลา พึ่งตนเอง วิถีพุทธได้ 

ด้วยเทคนิค ๓ ส. ๓ อ. นาฬิกาชีวิต

 ๑) เทคนิค ๓ ส. (สวดมนต์ สมาธิ สนทนาธรรม)

 หลักการ ๓ ส. นี้เป็นกระบวนการเรียนรู้หลักธรรม ปฏิบัติตาม

และเกิดผลขึ้นมากน้อยตามก�าลังศรัทธาและความเพียรในการปฏิบัติ

 การสวดมนต์ ทีค่่ายส่งเสรมิสขุภาพ คณุธรรม จรยิธรรม วถิพีทุธ 

นี้ได้แนะน�าบทสวดมนต์ ในท้ายคู่มือนี้ แต่เมื่อกลับบ้านแล้วมีเวลามาก

อาจสวดมนต์บทอื่นๆ ด้วยก็ได้ เช่นบทสวดพระคาถาชินบัญชร บทสวด

โพชฌังคปริตร เป็นต้น หลังจากสวดมนต์ไปได้ระยะเวลาหนึ่ง จิตใจ 

จะเงียบสงบลง ซึ่งเป็นจุดประสงค์ของการเจริญสมาธินั่นเอง ช่วยปลด
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ปล่อยความเครยีดและช่วยพฒันาการใช้ชวีติให้เป็นปกตส่ิงผลให้สขุภาพ

ดีขึ้นด้วย

 การเจริญสมาธิ ท�าให้จิตสงบ ใจสบายคลายทุกข์ หนักแน่น 

มั่นคง อารมณ์แจ่มใส นอนหลับสบาย ความจ�าดี ท�างานมีประสิทธิภาพ 

มีผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ว่า การเจริญสมาธิต่อเนื่องช่วยให้ปรับ

สมดุลของร่างกายและสารเคมีในร่างกายสร้างสารสุขและภูมิคุ้มกันโรค 

สามารถสร้างสุขภาพและบ�าบัดโรคให้หายหรือทุเลาได้หลายชนิด

 การสนทนาธรรม หมายถึงการเรียนรู้ธรรมะที่เกื้อกูลต่อการ

สร้างสุขภาพ ป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพแล้วน�ามาปฏิบัติควบคู่กับ

การปฏิบัติตามหลักการแพทย์และการสาธารณสุขด้วย โดยปรึกษาหรือ

ซกัถาม แลกเปลีย่นเรยีนรูจ้ากผูม้คีวามรูด้้านพทุธธรรม และหรอืด้านการ

แพทย์และการสาธารณสขุ ซึง่อาจเป็นพระภกิษหุรอืผูท้รงคณุวฒุอิืน่ กไ็ด้

 ๒) เทคนิค ๓ อ. อาหารสุขภาพ ออกกำาลังกาย (ยืด เหยียด

กล้ามเนื้อ เดินจงกรม) อารมณ์ดี (คลายเครียด สมาธิ สวดมนต์)

 อาหาร หมายถงึการรบัประทานอาหารให้ครบ ๕ หมู ่ตามหลกั

โภชนาการในปริมาณพอประมาณ กล่าวคือรู้จักประมาณในการบริโภค

เพื่อหล่อเลี้ยง ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ ให้ร่างกายเป็นปกติสุขพอเพียง  

มิใช่รับประทานตามความอยากหรือความอร่อยเท่านั้น
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 ออกกำาลังกาย หมายถึง การออกก�าลังกายรูปแบบต่างๆ เช่น 

การเดิน การวิ่ง ยืด เหยียดกล้ามเนื้อ เดินจงกรมและอื่นๆ เป็นเวลา 

ครั้งละ ๓๐ นาที สัปดาห์ละอย่างน้อย ๓ ครั้ง ตามแนวทางที่กรมอนามัย 

กระทรวงสาธารณสุขก�าหนด

 อารมณ์ดี หมายถึง การควบคุมและปล่อยวางจิตใจ ไม่ยึดมั่น

ถือมั่นโดยไม่มีเหตุผล การยึดหลักทางสายกลางตามหลักพุทธธรรม  

การรูจ้กัคลายเครยีด เมือ่มสีิง่กระทบให้เกดิอารมณ์ โดยใช้สตสิมัปชญัญะ 

และเจริญสมาธิสม�า่เสมอ

 ๓) เทคนิคนาฬิกาชีวิต ทำากิจวัตรประจำาวัน ด้วย ๓ส. ๓อ. 

ผสมผสานการเรียนรู้ การอาชีพและการสังสรรค์จนเป็นนิสัย มีวินัย

ประจำาตนอยา่งมดีลยุภาพกบัการทำางานของอวยัวะสำาคญัของรา่งกาย 

ทำาให้มีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่สมบูรณ์และยั่งยืน โดยมีกิจวัตร

ประจำาวันหมุนเวียนกันไปตามนาฬิกาชีวิต ดังนี้
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 ทั้งนี้ ควรท�าความเข้าใจ วงจรการท�างานของอวัยวะที่ส�าคัญ

ของร่างกายในรอบ ๑ วนั ทีเ่ป็นเหตผุลสนบัสนนุการปฏบิตักิจิวตัรประจ�า

วัน ตามนาฬิกาชีวิตเพื่อสุขภาพดี วิถีพุทธดังกล่าวข้างต้น ตามวงจรการ

ท�างานของอวัยวะที่ส�าคัญของร่างกายในรอบแต่ละวัน ในช่วงเวลาต่างๆ 

ต่อไปนี้

เวลา ๐๕.๐๐ – ๐๗.๐๐ น. - ล�าไส้ใหญ่ ถกูกระตุน้ให้ขบัของเสยีออก

จากร่างกาย (อุจจาระ) จากการดื่มน�า้ 

๒-๓ แก้ว หลังตื่นนอน

เวลา ๐๗.๐๐ – ๐๙.๐๐ น. - กระเพาะอาหาร รบัอาหารเช้า หลัง่กรด

ไปย่อยอาหารบางส่วนและส่งอาหาร 

ลงไปย่อยต่อยังล�าไส้เล็ก

เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. - ม้าม เกบ็พลงังานส�ารอง เกบ็สารอาหาร 

เก็บทุกอย่างที่กระเพาะอาหารย่อย 

เต็มที่แล้ว ท�าหน้าที่กรองแบคทีเรีย  

(เชื้อโรค) สร้างเม็ดเลือดขาว กรองเม็ด

เลือดเสีย ผลิตน�้าดี
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เวลา ๑๑.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. - หัวใจ ท�าหน้าที่สูบฉีดโลหิตไปเลี้ยง 

ร่างกาย ในภาวะปกติหัวใจจะสูบฉีด

โลหิตในระดับความดันปกติ ถ้าหัวใจ 

สูบฉีดโลหิตไปเลี้ยงส่วนต่างๆ ของ

ร่างกายถี่ขึ้น แรงขึ้น เร็วขึ้น ก็จะเป็น

ภาวะของความดันโลหิตสูง

เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.  - ล�าไส้เลก็ ท�าหน้าทีย่่อยอาหาร ล�าไส้เลก็

ตอนบน ท�าหน้าทีห่ลัง่น�า้ย่อยทีเ่ป็นด่าง

จ�านวนมาก แต่ถ้าร่างกายไม่ได้รับ

อาหารเช ้ าอาหารที่ มารอย ่อยใน

ล�าไส้เล็กไม่มี ล�าไส้เล็กก็จะย่อยตัวเอง

และเริ่มอ่อนแอลง เพราะล�าไส้เล็กจะ

ท�างานโดยเปลี่ยนรูปอาหารที่ได้จาก

ตอนเช ้า ทั้งคาร ์โบไฮเดรท ไขมัน  

เกลือแร่ เป็นพลังงานทั้งหมด ล�าไส้เล็ก

ตอนกลางและตอนปลายจะหลัง่น�า้ย่อย

ที่เป็นกรดท�าให้เกิดกรด และแก๊สเพิ่ม

ขึ้นที่ล�าไส้เล็ก
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เวลา ๑๕.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. - กระเพาะปัสสาวะ ขบัของเสยีทีเ่กดิจาก

การแปรรูปอาหารที่ล�าไส้เล็กในช่วง

เวลาที่กระเพาะปัสสาวะจะท�างานมาก

ที่สุดเพื่อขับกรดและของเสียออกจาก

ร่างกาย

เวลา ๑๗.๐๐ – ๑๙.๐๐ น. - ไต มีหน้าที่ขับของเสียออกมากับน�้า

ปัสสาวะโดยเฉพาะส่วนที่เป็นกรด

เวลา ๑๙.๐๐ – ๒๑.๐๐ น. -  เยื้อหุ้มหัวใจ คลายตัวจากการพักงาน

หนัก พักผ่อน และผ่อนคลาย

เวลา ๒๑.๐๐ – ๒๓.๐๐ น. - ระบบความร้อนของร่างกาย ลดลง

เนื่องจากไม่ต้องการใช้พลังงานมากใน

การย ่อยอาหารหรือเปลี่ยนแปลง

อิริยาบถ จึงควรรักษาความอบอุ่นของ

ร่างกายให้อยู่ในภาวะปกติ

เวลา ๒๓.๐๐ – ๐๑.๐๐ น. - ถุงน�้าดี มีหน้าที่เก็บน�้าดีที่ผลิตจากตับ 

และส่งน�า้ดไีปย่อยไขมนัในล�าไส้ ในช่วง

นี้มีความผ่อนคลายจากการไม่ต้องส่ง 

น�า้ย่อยไปย่อยอาหารหรอืส่งไปน้อย ใน

ระหว่างการหลับนอน
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เวลา ๐๑.๐๐ – ๐๓.๐๐ น. - ตบั ท�าหน้าทีส่ะสมอาหารส�ารอง ขบัสาร

เคมอีอกจากร่างกาย ผลติน�า้ดส่ีงไปเกบ็

ที่ถุงน�้าดีเพื่อย่อยไขมัน ถ้าช่วงนี้ยัง 

ไม่หลับนอนการท�าหน้าที่ของตับอาจ

ด้อยประสิทธิภาพ ท�าให้เกิดโรค ต่างๆ 

หลายชนิด ส่งผลถึงตับอ่อนอาจผลิต

ฮอร์โมนอินซูลินน้อยลงด้วยท�าให้เกิด

โรคเบาหวานได้

เวลา ๐๓.๐๐ – ๐๕.๐๐ น. -  ปอด ได้รับออกซิเจนไปฟื้นฟูเซลล์และ

ขับสารพิษออกจากเซลล์ต่างๆ จากการ

ตืน่นอนและสดูอากาศบรสิทุธิต์อนเช้าๆ 

ท�าวัตรเช้า สวดมนต์

ที่มา ๑. ประยุกต์จากหลักการทางการแพทย์แผนปัจจุบัน

 ๒. ประยุกต์จากหลักการแพทย์ทางเลือก เรื่องเวลาชีวิต,  

  ล้อเกวียน พิมพ์ครั้งที่ ๔ โรงพิมพ์ บริษัทฟ้าอภัย ตุลาคม  

  ๒๕๔๙
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ผนวก ๒ 

ความหมายของหัวข้อพุทธธรรมที่เพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกัน

และรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด

คำาแนะนำา

 ในการน้อมน�าหลักพุทธธรรมมาบูรณาการกับหลักการแพทย์

และการสาธารณสุข ในการป้องกันและรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด 

แบ่งได้เป็น ๒ ระยะ คือ ระยะที่ ๑. การสร้างสุขภาพและป้องกันโรค 

และระยะที่ ๒. การรักษาพยาบาลโดยใช้เครื่องมือ ๒ ชุด คือ ชุดเทคนิค 

๓ ส. ๓ อ. นาฬิกาชีวิตดังกล่าว แล้วในผนวก ๑ และชุดหัวข้อพุทธธรรม

ที่เพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันโรคและรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคหัวใจ

และหลอดเลอืด ชดุนี ้ซึง่เครือ่งมอืทัง้ ๒ ชดุนี ้ใชค้วบคูก่นัทัง้ระยะดงักลา่ว
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 การน้อมน�าหัวข้อพุทธธรรมมาประพฤติ ปฏิบัติเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพในระยะที่ ๑. การป้องกันและรักษาโรคหัวใจและหลอด

เลือด ในที่นี้สามารถน�ามาประพฤติ ปฏิบัติ เป็นการเสริมต่อหรือแฝงอยู่

ในชุดเทคนิค ๓ ส. ๓ อ. นาฬิกาชีวิต ส่วนการน้อมน�ามาประพฤติปฏิบัติ

ในระยะที่ ๒. การรักษาพยาบาลผู้ป่วยนั้น สามารถน�ามาใช้ให้สอดคล้อง

และตรงกบัสาเหตกุารปว่ยและสขุภาพผูป้ว่ย โดยมหีลกัการ การคดัเลอืก

หัวข้อพุทธธรรมมาปฏิบัติดังนี้

 ๑. ท�าความเข้าใจโรคหัวใจและหลอดเลือดงเกี่ยวกับลักษณะ  

  สาเหตุ ปัจจัยเสี่ยง การสร้างสุขภาพ การป้องกันโรคและ 

  การรักษาพยาบาลผู้ป่วยตามหลักการแพทย์และการ 

  สาธารณสุข

 ๒. ศึกษาท�าความเข้าใจและคัดเลือก หัวข้อธรรมที่ตรงหรือ 

  สอดคล้องกับมาตรการทางการแพทย์และการสาธารณสุข  

  ในการสร้างสุขภาพ ป้องกันโรค และรักษาพยาบาลผู้ป่วย 

  โรคหัวใจและหลอดเลือด

 ๓. ประพฤต ิปฏบิตัติามพทุธธมแต่ละข้อตามทีไ่ด้คดัเลอืกแล้ว 

  ในข้อ ๒. ซึ่งมีอยู่ ๑๗ ข้อ ดังต่อไปนี้
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ความหมายของหัวข้อพุทธธรรมที่เพิ่มประสิทธิภาพใน

การป้องกันและรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด

 ๑. อิทธิบาท ๔

 อิทธิบาท แปลว่า คุณให้ส�าเร็จความประสงค์ในกิจการทุกๆ 

อย่าง หมายความว่า ใครจะท�าการงานสิ่งใดๆ ก็ตาม ถ้ามีอิทธิบาท ๔ 

แล้ว สามารถจะยงักจินัน้ๆ ให้ส�าเรจ็ได้ทกุอย่าง นบัตัง้แต่ต�า่จนกระทัง่ถงึ

สูงสุด คือพระนิพพาน มี ๔ ประการ คือ

 ๑. ฉันทะ แปลว่า ความพอใจ มีอยู่ ๕ อย่าง คือ

  ๑) ตัณหาฉันทะ พอใจด้วยอ�านาจแห่งตัณหา

  ๒) ทิฏฐิฉันทะ พอใจด้วยอ�านาจแห่งทิฏฐิ

  ๓) วิริยฉันทะ พอใจด้วยอ�านาจแห่งความเพียร

  ๔) กัตตุกัมมยตาฉันทะ พอใจอยากจะท�า

  ๕) ธัมมฉันทะ พอใจในธรรม
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 เมื่อมีฉันทะแล้วย่อมได้ประโยชน์มาก คือ ได้ประโยชน์ทั้งทาง

โลกและทางธรรม 

 ประโยชน์ทางโลก คือ

  - ท�าให้บุคคลขยัน

  - เลี้ยงตัวได้

  - การงานทุกๆ อย่าง ส�าเร็จได้ไม่อากูล

  - มัง่คัง่สมบรูณ์ด้วยอสิสรยิยศ โภคยศ กติตยิศ สมัมานนยศ  

   วรรณนยศ และบริวารยศ

  - ท�าให้เศรษฐกิจของตัว ครอบครัว ประเทศชาติเจริญ

 ประโยชน์ทางธรรม คือ

  - ท�าให้รู้สัทธรรม ๓ คือ ปริยัติธรรม ปฏิบัติธรรม ปฏิเวธ 

   ธรรม หรือเรียนปฏิบัติแล้วได้ส�าเร็จผล

  - ท�าให้ได้ประโยชน์ ๓ ขั้น คือ 

   ๑) ขัน้ตำา่ ท�าให้มสีต ิสมาธ ิสมัปชญัญะเกดิขึน้มา เมือ่

สติ สมาธิ สัมปชัญญะ มีอยู่ในที่ไหนในที่นั้นจะไม่มีโลภ โกรธ หลง เกิด

ขึน้ได้เลย มอีปุมาดงันี ้โลภะ โทสะ โมหะ เปรยีบเหมอืนความมดืสต ิสมาธิ 

สมัปชญัญะ เปรยีบเหมอืนแสงสว่าง แสงสว่างเป็นคูป่รบักบัความมดืฉนัใด 

สติก็เป็นคู่ปรับกับ โลภะ โทสะ โมหะ ฉันนั้นเหมือนกัน 
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   ๒) ขั้นกลาง สามารถจะให้ได้บรรลุฌาน มีปฐมฌาน 

เป็นต้น เมื่อได้ฌาน แล้วนิวรณ์ก็เป็นอันละได้โดยวิกขัมภนะหาน 

   ๓) ขั้นสูง เมื่อก�าหนดไปก็จะเกิดวิปัสสนาญาณต่างๆ 

ขึ้นมาโดยล�าดับนับตั้งแต่นามรูปปริจเฉทญาณ เป็นต้นไป จนกระทั่งถึง 

ปัจเวกขณะญาณ

    - รักษาตัวให้พ้นทุกข์

    - ไม่ประมาท

    - ป้องกันภัยในอบายภูมิ

    - ได้บูชาพระรัตนตรัย

    - ได้บ�าเพ็ญไตรสิกขา

    - ได้เดินทางสายกลาง

    - เจรญิก้าวหน้าในคณุธรรมขัน้ต้น ขัน้กลาง ขัน้สงู

 ๒. วิริยะ แปลว่า ความเพียร หมายความว่า ความบากบั่น 

ความขยัน ความไม่ท้อถอย ความไม่ทอดธุระ ความเป็นผู้เอาการ

เอางาน มี ๒ อย่าง คือ

  ๑) วริยิสมาธ ิได้แก่ การเจรญิกรรมฐาน กระท�าความเพยีร 

   ให้เป็นใหญ่แล้วได้สมาธิ ได้เอกัคคตาจิต

  ๒) ปธานสงัขาร มคีวามเพยีร คอื สมัมปัปธาน ๔ เป็นหลกั 

   เป็นประธานสมัมปัปธาน  แปลว่า ความเพยีรทีเ่ป็นหลกั  

   เป็นประธาน มีอยู่ ๔ อย่าง คือ
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   - สังวรปธาน เพียรระวังไม่ให้บาปเกิดขึ้นในขันธ 

    สันดาน

    - ปหานปธาน เพียรละบาปที่เกิดขึ้นแล้วให้เสื่อมไป  

    คือ เพียรละวิตก ๓

    - ภาวนาปธาน เพยีรบ�าเพญ็กศุลให้เกดิมขีึน้ คอื เพยีร 

    บ�าเพ็ญโพชฌงค์ ๗

    - อนุรักขนาปธาน เพียรรักษาศีล สมาธิ ปัญญา ให้ 

    เจริญยิ่งๆ ขึ้น ไปจนกระทั่งถึงมรรคผลนิพพาน

 เมื่อมีวิริยะแล้วย่อมได้อานิสงส์ คือ

  ๑) ป้องกันไม่ให้บาปเกิดขึ้น

  ๒) ละบาปที่เกิดขึ้นแล้วให้หมดไป

  ๓) เพื่อให้กุศลที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้น

 ๓. จิตตะ แปลว่า คิด หมายความว่า คิดอารมณ์ต่างๆ การ

คิดนั้นจำาแนกออกเป็น ๓ อย่างคือ

  ๑) อุหนนจินตา คิดด้วยสามารถแห่งการตรึก ได้แก่ วิตก

  ๒) วิชาชนจินตา คิดด้วยสามารถแห่งการรู้แจ้ง ได้แก่ จิต

  ๓) ปชาชนจนิตา คดิด้วยสามารถแห่งการรูช้ดั ได้แก่ ปัญญา
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 เมื่อมีจิตตะแล้วย่อมได้อานิสงส์ คือ

 ๑) บาปไม่เกิดขึ้นในขันธสันดานของผู้นั้น

 ๒) บาปที่เกิดขึ้นแล้วคือ อนุสัยกิเลสก็สามารถละได้ด้วย 

ปหานทั้ง ๓

 ๓) กุศลที่ยังไม่ได้เกิดก็จะเกิดขึ้นโดยล�าดับ

 ๔) รักษากุศลที่เกิดขึ้นแล้วไม่ให้เสื่อมไป

 ๕) ท�าให้ผ่องใส

 ๖) ท�าความเห็นผิดให้ถูกต้องได้

 ๗) ใจตั้งมั่นอยู่กับศีล สมาธิ ปัญญา

 ๘) ชื่อว่า เป็นผู้ไม่ประมาท

 ๙) ชื่อว่าได้ปฏิบัติใกล้ต่อพระนิพพาน

 ๑๐) ชื่อว่าได้บูชาพระรัตนตรัยด้วยการบูชาอย่างสูงที่สุด

 ๑๑) เป็นการฝึกจิตของตนได้อย่างดี

 ๑๒) สามารถจะได้ประโยชน์ทั้ง ๓

 ๑๓) สามารถจะได้สุข ๗ ประการ อันเป็นยอดปรารถนา

 ๑๔) ถ้าไม่ได้บรรลุมรรค ผล นิพพานก็จะได้เป็นอุปนิสัยปัจจัย

ให้ได้บรรลุในภพชาติ

 ๑๕) การปฏิบัติอย่างนี้ นักปราชญ์ มีพระพุทธเจ้าเป็นต้น

สรรเสริญไว้ว่า ประเสริฐกว่าสมบัติทั้งสิ้นในพื้นแผ่นดินและเทวโลก
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 ๔) วิมังสา แปลว่า พิจารณา หมายความว่า พิจารณารูป

นาม จนรู้แจ้ง รู้ชัด ไม่หลง วิจัยธรรมได้ถูกต้อง จนเกิดเป็นตัวปัญญา

 ๒. อัปปมาทะ

 อัปปมาทะ แปลว่า ความไม่ประมาท คือ ความเป็นอยู่อย่าง 

ไม่ขาดสติ หรือ ความเพียรที่มีสติเป็นเครื่องเร่งเร้าและควบคุม ได้แก่  

การด�าเนินชีวิตโดยมีสติเป็นเครื่องก�ากับความประพฤติปฏิบัติและการ 

กระท�าทกุอย่าง ระมดัระวงัตวั ไม่ยอมถล�าไปในทางเสือ่ม แต่ไม่ยอมพลาด

โอกาสส�าหรับความดีงามและความอันจะต้องรับผิดชอบ ไม่ยอมปล่อย

ปละละเลย การท�าการด้วยความจริงจัง รอบคอบและรุดหน้าเรื่อยไป  

ข้อนี้เป็น องค์ประกอบภายใน และเป็น ฝ่ายสมาธิ 

 “ ธรรมเอก ทีม่อีปุการะมาก เพือ่การเกดิขึน้แห่งอารายอษัฎาง

คิกมรรคที่ยังไม่เกิด ก็เกิดขึ้น ที่เกิดขึ้นแล้วก็เจริญบริบูรณ์ เหมือนอย่าง

ความถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทนี้เลย ”

 “ รอยเท้าของสัตว์บกทั้งหลาย ชนิดใดๆ ก็ตาม ย่อมลงในรอย

เท้าช้างได้ทั้งหมด , รอยเท้าช้าง เรียกว่าเป็นยอดของรอยเท้าเหล่านั้น

โดยความใหญ่ ฉันใดกุศลธรรมทั้งหลายอย่างใดๆ ก็ตาม ย่อมมีความไม่

ประมาทเป็นมลูประชมุลงในความไม่ประมาทได้ทัง้หมดความไม่ประมาท

เรยีกได้ว่าเป็นยอดของธรรมเหล่านัน้ ฉนันัน้”
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 “ ผู้มีกัลยาณมิตร พึงเป็นอยู่โดยอาศัยธรรมเอกข้อนี้ คือ ความ

ไม่ประมาทในกุศลธรรมทั้งหลาย ”

 “ ธรรมเอกอนัจะท�าให้ยดึเอาประโยชน์ไว้ได้ทัง้ ๒ อย่าง คอื ทัง้

ทิฏฐธัมมิกัตถะ (ประโยชน์ปัจจุบัน ประโยชน์เฉพาะหน้า หรือประโยชน์

สามัญของชีวิต เช่น ทรัพย์ ยศ กามสุข เป็นต้น) และสัมปรายิกัตถะ 

(ประโยชน์เบือ้งหน้าหรอืประโยชน์ขัน้สงูขึน้ไปทางจติใจหรอืคณุธรรม) ก็

คือความไม่ประมาท ”

 “ สังขาร (สิ่งที่ปัจจัยปรุงแต่งขึ้น) ทั้งหลาย มีความเสื่อมสิ้นไป

เป็นธรรมดา ท่านทั้งหลายจงยังประโยชน์ที่มุ่งหมายให้ส�าเร็จ ด้วยความ

ไม่ประมาทเถิด ”

 “ ความไม่ประมาท ย่อมเป็นไปเพือ่ประโยชน์ยิง่ใหญ่, เพือ่ความ

ด�ารงมั่นไม่เสื่อมสูญ ไม่อันตรธานแห่งสัทธรรม ” ฯลฯ
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 ๓. สมาธิ วิปัสสนากัมมัฏฐาน ภาวนา

 วิปัสสนากัมมัฏฐาน แบบมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดปัญญา  

เห็นแจ้งสภาวธรรมต่างๆ ตามความเป็นจริง จัดเข้าในปัญญาสิกขา

 การท�ากัมมัฏฐานในปัจจุบันมีเรียกกันหลายอย่าง เช่นเรียกว่า 

การท�าสมาธ ิการนัง่สมาธ ิการนัง่ภาวนา การบ�าเพญ็ภาวนา การบ�าเพญ็ 

วปัิสสนา ซึง่กถ็กูด้วยกนัทัง้นัน้ แต่ต้องแยกแยะวธิปีฏบิตัว่ิาเป็นกมัมฏัฐาน 

แบบไหนใน ๒ แบบ

 กัมมัฏฐาน ๔๐ คือ กสิณ ๑๐ อสุภะ ๑๐ อนุสสติ ๑๐  

พรหมวิหาร ๔ อาหารปฏิกูลสัญญา ๑ จตุธาตุววัตถาน ๑ อรูป ๔

 สมถะ  แปลได้ ๓ นัย คือ

  ๑) ธรรมเป็นเครื่องสงบระงับจิต

  ๒) ธรรมยังจิตให้สงบระงับจากนิวรณูปกิเลส

  ๓) การฝึกจิตให้สงบเป็นสมาธิ

 วิปัสสนา  แปลได้ ๓ นัย คือ

  ๑) ความเห็นแจ้ง คือ เห็นตรงต่อความเป็นจริงของ 

   สภาวธรรม

  ๒) ปัญญาที่เห็นไตรลักษณ์อันให้ถอนความหลงผิด รู้ผิด 

   ในสังขารเสียได้

  ๓) การฝึกอบรมปัญญาให้เกิดความเห็นแจ้ง รู้แจ้ง รู้ชัด 

   ภาวะของสิ่งทั้งหลายตามที่มันเป็น
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 ๔. พละ ๔

 พละ แปลว่า ก�าลงั คอืธรรมอนัเป็นก�าลงั ซึง่ท�าให้เกดิความเข้ม

แข็ง มั่งคง ด�ารงอยู่ได้ในสัมปยุตต ธรรมทั้งหลายอย่างไม่หวั่นไหว  

อันธรรมที่เป็นปฏิปักษ์จะเข้าครอบง�าไม่ได้ เป็นเครื่องเกื้อหนุนแก่

อริยมรรค ได้แก่พละ ๕ คือศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ ปัญญา พละ ๔ คือ

ธรรมอนัเป็นพลงัท�าให้ด�าเนนิชวีติ ด้วยความมัน่ใจ ไม่ต้องหวาดหวัน่กลวั

ภัยต่างๆ คือ ก�าลัง ปัญญา ก�าลังความเพียร ก�าลังคือการกระท�าที่ไม่มี

โทษ (ก�าลงั ความสจุรติ และการท�าแต่กรรมทีด่งีาม) ก�าลงัการสงเคราะห์ 

คือช่วยเหลือเกื้อกูลอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นด้วยดี ท�าตนให้เป็นประโยชน์แก่

สังคม

 ๕. สติสัมปชัญญะ

 สติสัมปชัญญะ ระลึกได้และรู้ตัวอยู่เสมอ คือ ฝึกตนให้เป็น 

คนรู้จักยั้งคิด รู้สึกตัวเสมอว่า สิ่งใดควรท�า และไม่ควรท�า ระวังมิให้เป็น

คนมัวเมาประมาท คู่กับศีลข้อที่ ๕ อยู่ในข้อ ๕ ของ เบญจธรรม ๕ 
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 ๖. เดินจงกรม

 จงกรม  แปลว่า อริยิาบถในการเจรญิกรรมฐานโดยมสีตติลอด

เวลาจะเดินมากหรือน้อยตามแต่ต้องการ การเดินจงกรมเมื่อเดินได้ดี 

ถูกต้องแล้วย่อมได้อานิสงส์ คือ ผลดีถึง ๕ ประการ คือ

 ๑) เดนิได้ทน ข้อนีเ้ป็นความจรงิ ผูป้ฏบิตักิรรมฐานจะเหน็ด้วย

ตนเองว่า เขาจะไม่ล้าต่อการเดินทางไกล คงจะเป็นเพราะ

ฝึกเดินอยู่เสมอ คือว่า เป็นการฝึกเดินโดยไม่รู้ตัว

 ๒) ท�างานได้มาก เข้าหลักที่ว่า นักกรรมฐานนั้นกินน้อย นอน

น้อย พูดน้อย ท�างานมาก

 ๓) บ�าบัดโรคบางอย่างได้ บาลีใช้ค�าว่า อปฺปาพาโธ แปลว่า  

ไม่ค่อยเจ็บไข้ คือ ร่างกายแข็งแรงโรคบางอย่างหายไปได้

ด้วย

 ๔) อาหารย่อยง่าย บาลีว่า ปริณตโภชี การเดินจงกรมเป็น 

ยาช่วยย่อยอาหารด้วย จึงควรเดินจงกรมหลังรับประทาน

อาหารด้วย ถ้ามีโอกาส

 ๕) สมาธิที่ได้จากการเดินจงกรมตั้งอยู่ได้นาน การเดินจงกรม

เป็นการปลูกสติและสมาธิ เมื่อเดินจงกรมได้ดี สติสมาธิ 

ก็เป็นไปด้วยดี ดังนั้นจึงควรเดินจงกรมก่อนนั่งสมาธิ 
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 ๗. ศีล ๕ ข้อ ๕

 (ศีล ๕) ข้อ ๕ โดยเว้นจากน�้าเมา คือสุราเมรัย อันเป็นที่ตั้ง 

แห่งความประมาท เว้นจากสิ่งเสพติดให้โทษทั้งสุราและบุหรี่ ซึ่งเป็นสาร 

เสพตดิด้วย และปฏบิตัเิบญจธรรมควบคูก่นัไปด้วยเฉพาะข้อ ๕ ทีว่่าด้วย

ความระลึกได้ และความรู้ตัว ( สติสัมปชัญญะ ) จะช่วยให้เป็นคนรู้จัก 

ยั้งคิดและรู้ตัวเสมอว่าการสูบบุหรี่และการดื่มสุราไม่ท�าให้เกิดประโยชน์

อะไร ซ�า้ยงัท�าให้เกดิโรคต่างๆ ได้ เช่นโรคความดนัโลหติสงู โรคตบัอกัเสบ  

มะเร็งตับ เป็นต้น จะช่วยให้ตัดสินใจเลิกได้ง่ายขึ้น

 ๘. โภชเนมัตตัญญุตา

 โภชเนมัตตัญญุตา หมายถึง ความเป็นผู ้รู ้จักประมาณใน 

การบริโภคอาหาร, รู ้จักประมาณในการกิน คือ กินเพื่อหล่อเลี้ยง 

ร่างกายให้ชีวิตเป็นอยู่ได้ผาสุก มิใช่เพื่อสนุกสนานมัวเมา (ข้อ ๒ ใน 

อปัณณกปฏิปทา ๓)

 โภชนบัญญัติ ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

 ๑. กินอาหารครบ ๕ หมู่ แต่ละหมู่ให้หลากหลาย

 ๒. กินข้าวเป็นอาหารหลัก สลับกับอาหารประเภทแป้งเป็น 

  บางมื้อ

 ๓. กินพืชผักให้มาก และกินผลไม้เป็นประจ�า

 ๔. กินปลา เนื้อสัตว์ที่ไม่ติดมัน ไข่ และถั่วเมล็ดแห้ง
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 ๕. ดื่มนมให้เหมาะสมตามวัย

 ๖. กินอาหารที่มีไขมันแต่พอควร

 ๗. หลีกเลี่ยงการกินอาหารรสหวานจัด และเค็มจัด

 ๘. กินอาหารที่สะอาด ปราศจากสารปนเปื้อน

 ๙. งดหรือลดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์

 ๙. ปัจจัยสันนิสิตศีล

 คือพิจารณาบริโภคปัจจัย ๔ รวมทั้งอาหารด้วยให้เป็นไปตาม

วัตถุประสงค์ (ความหมาย) และประโยชน์ของอาหารแต่ละประเภท  

เป็นธรรมที่ควรเจริญให้มาก (ภาเวตัพพธรรม)

 ๑๐. พละ ๔

 พละ แปลว่า ก�าลัง คือธรรมอันเป็นก�าลัง ซึ่งท�าให้เกิดความ 

เข้มแข็ง มั่งคง ด�ารงอยู่ได้ในสัมปยุตต ธรรมทั้งหลายอย่างไม่หวั่นไหว  

อันธรรมที่เป็นปฏิปักษ์จะเข้าครอบง�าไม่ได้ เป็นเครื่องเกื้อหนุนแก่

อริยมรรค ได้แก่พละ ๕ คือศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ ปัญญา พละ ๔ คือ

ธรรมอนัเป็นพลงัท�าให้ด�าเนนิชวีติ ด้วยความมัน่ใจ ไม่ต้องหวาดหวัน่กลวั

ภัยต่างๆ คือ ก�าลัง ปัญญา ก�าลังความเพียร ก�าลังคือการกระท�าที่ไม่มี

โทษ (ก�าลงั ความสจุรติ และการท�าแต่กรรมทีด่งีาม) ก�าลงัการสงเคราะห์ 

คือช่วยเหลือเกื้อกูลอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นด้วยดี ท�าตนให้เป็นประโยชน์แก่

สังคม
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 ๑๑. กตัญญูกตเวทิตา

 กตญัญกูตเวท ีผูรู้อ้ปุการะทีท่่านท�าแล้วและตอบแทน แยกออก

เป็น ๒ คือ

  ๑) กตัญญู  รู้คุณท่าน

  ๒) กตเวที  ตอบแทนหรือสนองคุณท่าน;

 ความกตัญญูกตเวทีว่าโดยขอบเขต แยกได้เป็น ๒ ระดับ คือ 

 กตัญญูกตเวทีต่อบุคคลผู้มีคุณความดีหรืออุปการะต่อตนเป็น 

ส่วนตัว อย่างหนึ่ง

 กตญัญกูตเวทต่ีอบคุคลผูไ้ด้บ�าเพญ็คณุประโยชน์หรอืมคีณุความ

ดีเกื้อกูลแก่ส่วนรวม เช่นที่

 พระเจ ้าปเสนทิโกศล ทรงแสดงความกตัญญูกตเวทีต ่อ

พระพุทธเจ้าโดยฐานที่ได้ทรงประกาศธรรมยังหมู่ชนให้ ตั้งอยู่ในกุศล

กัลยาณธรรม เป็นต้น อย่างหนึ่ง 

 ๑๒. ไตรลักษณ์

 ไตรลักษณ์ ลักษณะสาม อาการที่เป็นเครื่องก�าหนดหมายให้ 

รูถ้งึความจรงิของสภาวธรรมทัง้หลาย ทีเ่ป็นอย่างนัน้ๆ ๓ ประการ ได้แก่

 ๑) อนิจจตา ความเป็นของไม่เที่ยง

 ๒) ทุกขตา ความเป็นทุกข์หรือความเป็นของคงทนอยู่มิได้

 ๓) อนัตตตา ความเป็นของมิใช่ตัวตน
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 คนไทยนิยมพูดสั้นๆ ว่า อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา และแปลง่ายๆ

ว่า “ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา” ลักษณะเหล่านี้มี ๓ อย่าง จึงเรียก

ว่า ไตรลักษณ์, ลักษณะทั้ง ๓ เหล่านี้มีแก่ธรรมที่เป็นสังขตะ คือสังขาร

ทั้งปวง เป็นสามัญเสมอเหมือนกัน จึงเรียกว่า สามัญญลักษณะ ไม่สามัญ

แก่ธรรมที่เป็นอสังขตะ คือวิสังขาร ซึ่งมีเฉพาะลักษณะที่สาม คืออนัตตา

อย่างเดียว ไม่มีลักษณะสองอย่างต้น) ลักษณะเหล่านี้เป็นของแน่นอน 

เป็นกฎธรรมชาติ มีอยู่ตลอดเวลา จึงเรียกว่า ธรรมนิยาม พึงทราบว่า  

พระบาลีในพระไตรปิฎก เรียกว่า ธรรมนิยาม (ธมฺมนิยามตา) ไตรลักษณ์ 

และสามัญลักษณะ เป็นค�าที่เกิดขึ้นในยุคอรรถกถา

 ๑๓. มัชฌิมาปฏิปทา

 มชัฌมิาปฏปิทา หมายถงึ ทางสายกลาง, ข้อปฏบิตัเิป็นกลางๆ 

ไม่หย่อนจนเกินไป และไม่ตึงจนเกินไป ไม่ข้องแวะที่สุด ๒ อย่างคือ  

กามสุขัลลิกานุโยค และ อัตตกิลมถานุโยค,

 ทางแห่งปัญญา (เริ่มด้วยปัญญา, ด�าเนินด้วยปัญญา น�าไปสู่

ปัญญา) อันพอดีที่จะให้ถึงจุดหมาย คือ ความดับกิเลสและความทุกข์ 

หรือความหลุดพ้นเป็นอิสระสิ้นเชิง ได้แก่ มรรคมีองค์ ๘ มีสัมมาทิฏฐิ

เป็นต้น สัมมาสมาธิเป็นที่สุด
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 ๑๔. เบญจศีล

 ศลี แปลว่า เยน็ ปกต ิ ได้แก่  กริยิาทีเ่ป็นข้อห้าม, กลัยาณธรรม 

ได้แก่ ความประพฤติ ดีงามชอบธรรม 

 ศีล หรือวินัย มีจุดมุ่งหมายเพื่อควบคุมมิให้แตกร้าวจากข้อ

ระเบยีบ  ให้ประโยชน์คอื ความไม่ต้องเดอืดร้อนในการด�ารงชพี  ถอืเป็น

ข้อบัญญัติที่เป็นบรรทัดฐานส�าหรับให้บุคคลประพฤติดีงาม 

 การล่วงละเมดิสกิขาบท  กระท�าได้ทางกาย  วาจา หรอื ทัง้กาย

และวาจา  ปรับโทษมากน้อยตาม วัตถุ เจตนา และประโยค (ความ

พยายาม)

 เบญจศีล  แปลว่า  ศีล ๕ ประการ ดังนี้

 ๑) ปาณาติปาตา เวรมณี เว้นจากการฆ่าสัตว์

 ๒) อทินนาทานา  เวรมณี  เว้นจากการลักทรัพย์

 ๓) กาเมสมุจิฉาจารา  เวรมณ ี เว้นจากการประพฤตผิดิในกาม

 ๔) มุสาวาทา  เวรมณ ี เว้นจากการพูดเท็จ

 ๕) สรุาเมรยมชัชปมาทฏัฐานา  เวรมณ ี เว้นจากการดืม่น�้าเมา
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 ๑๕. เว้นอบายมุข – วัฒนมุข

 อบายมุข มีความหมายเป็น ๔ นัย คือ 

 ๑) ช่องทางของความเสื่อม

 ๒) เหตุเครื่องฉิบหาย

 ๓) เหตุย่อยยับแห่งโภคทรัพย์สมบัติทั้งหลาย

ทางแห่งความพินาศ

 อบายมุข ๖ หมายถึง ผู้หวังความเจริญด้วยโภคสมบัติ ถึงเว้น

เหตุเครื่องฉิบหาย ๖ ประการ คือ

   - ดื่มน�า้เมา ๑ 

   - เที่ยวกลางคืน ๑ 

   - เที่ยวดูการละเล่น ๑ 

   - เล่นการพนัน ๑ 

   - คบคนชั่วเป็นมิตร ๑ 

   - เกียจคร้านการท�างาน ๑

  ดื่มน�้าเมา มีโทษ ๖ คือ เสียทรัพย์, ก่อการทะเลาะวิวาท, เกิด

โรค, ต้องติเตียน, ไม่รู้จักอาย, ทอนก�าลังปัญญา 

  เที่ยวกลางคืน มีโทษ ๖ คือ ชื่อว่าไม่รักษาตัว, ชื่อว่าไม่รักษา

ลูกเมีย, ชื่อว่าไม่รักษาทรัพย์สมบัติ, เป็นที่ระแวงของคนทั่วไป, มักถูกใส่

ความ, ได้รับความล�าบากมาก
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 เที่ยวดูการละเล่นมีโทษไปตามวัตถุที่ไปดู ๖ คือ ร�าที่ไหนไปที่

นั่น, ขับร้องที่ไหนไปที่นั่น, ดีดสีตีเป่าที่ไหนไปที่นั่น, เสภาที่ไหนไปที่นั่น, 

เพลงที่ไหนไปที่นั่น, เถิดเทิงที่ไหนไปที่นั่น

 เล่นการพนันมีโทษ ๖ คือ เมื่อชนะย่อมก่อเวร, เมื่อแพ้ย่อม

เสียดายทรัพย์ที่เสียไป, ทรัพย์ย่อม ฉิบหาย, ไม่มีใครเชื่อถ้อยค�า, เป็นที่

หมิ่นประมาทของเพื่อน, ไม่มีใครประสงค์จะแต่งงานด้วย

 คบคนชั่วเป็นมิตร ส�าคัญกว่าอบายมุขทุกข้อ เพราะคนชั่ว

แนะน�าให้เป็นนกัเลง การพนนับ้าง ท�าให้เป็นนกัเลงเจ้าชู ้น�าให้เป็นนกัเลง

เหล้า น�าให้เป็นคนลวงเขาด้วยของปลอม น�าให้เป็นคนโกงซึ่งหน้า น�าให้

เป็นคนหัวไม้ เป็นต้น ตามอ�านาจของคนที่ตนคบ ด้วยประการฉะนี้

 เกียจคร้านการท�างาน จัดเป็นอบายมุข เพราะการงานเป็นบ่อ

เกิดแห่งทรัพย์สิน โดยนัยนี้ ทรัพย์สินจะเกิดมีและเพิ่มพูน ก็เพราะขยัน

ท�าการงาน เมื่อมาเกียจคร้านทรัพย์สินใหม่ก็ไม่เกิดขึ้น ทรัพย์สินเก่าที่มี

อยูก่จ็ะหมดสิน้ไป เพราะต้องกนิต้องใช้อยูท่กุวนั เมือ่ทรพัย์สนิใหม่ไม่เกดิ

ขึ้นทรัพย์ที่มีอยู่แล้วก็มีแต่จะหมดเปลืองไป ฝ่ายเดียวนี่คือทางแห่งความ

พินาศแห่งทรัพย์สินเพราะฉะนั้น ความเกียจคร้านการท�างานท่านจึงจัด

เป็นอบายมุข
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 ๑๖. มงคลชีวิต

 มงคล ๓๘ สิ่งที่ท�าให้มีโชคดี , ธรรมอันน�ามาซึ่งความสุขความ

เจริญ เรียกเต็มว่า อุดมมงคล คือมงคลอันสูงสุด

คาถาที่ ๑

 ๑) อเสวนา จ พาลาน� ไม่คบคนพาล

        ๒) ปณฺฑิตานญฺจ เสวนา คบบัณฑิต

        ๓) ปูชา จ ปูชนียาน� บูชาคนที่ควรบูชา

คาถาที่ ๒

 ๔) ปฏิรูปเทสวาโสจ อยู่ในปฏิรูปเทศ, อยู่ในถิ่นมีสิ่งแวดล้อมดี

 ๕) ปพุเฺพ จ กตปญุญฺตา ไดท้�าความดใีหพ้รอ้มไวก้อ่น, ท�าความด ี

  เตรียมพร้อมไว้แต่ต้น

 ๖) อตฺตสมฺมาปณิธิ จ ตั้งตนไว้ชอบ 

คาถาที่ ๓

 ๗) พาหุสจฺจญฺจ เล่าเรียนศึกษามาก, ทรงความรู้กว้างขวาง,  

  ใส่ใจสดับตรับฟัง ค้นคว้าหาความรู้อยู่เสมอ 

 ๘) สิปฺปญฺจ มีศิลปวิทยา, ช�านาญในวิชาชีพของตน

 ๙) วินโย จ สุสิกฺขิโต มีระเบียบวินัย, ได้ฝึกอบรมตนไว้ดี

 ๑๐) สภุาสติา จ ยา วาจา วาจาสภุาษติ, รูจ้กัใชว้าจาพดูใหเ้ปน็ 

  ผลดี
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คาถาที่ ๔

 ๑๑)  มาตาปิตุอุปฏฺฐาน� บ�ารุงมารดาบิดา

 ๑๒) / ๑๓) ปุตฺตทารสฺส สงฺคโห = ปุตฺตสงฺคห สงเคราะห์บุตร 

  และทารสงฺคห สงเคราะห์ภรรยา

 ๑๔) อนากุลา จ กมฺมนฺตา การงานไม่อากูล ท่านอธิบายว่า  

  ได้แก่ อาชีพการงาน ที่ท�าด้วยความขยันหมั่นเพียร  

  เอาธุระ รู้จักกาล ไม่คั่งค้าง ย่อหย่อน 

คาถาที่ ๕

 ๑๕) ทานญฺจ รู้จักให้, เผื่อแผ่แบ่งปัน, บริจาคสงเคราะห์และ

บ�าเพ็ญประโยชน์

 ๑๖) ธมฺมจริยา จ ประพฤติธรรม, ด�ารงอยู่ในศีลธรรม

 ๑๗) ญาตกานญฺจ สงฺคโห สงเคราะห์ญาติ

 ๑๘) อนวชฺชานิ กมฺมานิ การงานที่ไม่มีโทษ, กิจกรรมที่ดีงาม  

  เป็นประโยชน์ ซึ่งไม่เป็นทางเสียหาย ท่านยกตัวอย่างไว้  

  เช่น การสมาทานอุโบสถ การบ�าเพ็ญสาธารณประโยชน์  

  สร้างสวน ปลูกป่า สร้างสะพาน เป็นต้น
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คาถาที่ ๖

 ๑๙) อารตี วิรตี ปาปา เว้นจากความชั่ว

 ๒๐) มชฺชปานา จ สญฺญโม เว้นจากการดื่มน�า้เมา

 ๒๑) อปฺปมาโท จ ธมฺเมสุ ไม่ประมาทในธรรมทั้งหลาย 

คาถาที่ ๗

 ๒๒) คารโว จ ความเคารพ, การแสดงออกที่แสดงถึงความเป็น 

  ผู้รู้จักคุณค่าของบุคคล สิ่งของ หรือกิจการนั้นๆ และรู้จัก 

  ให้ความส�าคัญและความใส่ใจเอื้อเฟื้อโดยเหมาะสม

 ๒๓) นิวาโต จ ความสุภาพอ่อนน้อม, ถ่อมตน

 ๒๔) สนฺตุฏฺฐี จ ความสันโดษ, ความเอิบอิ่มพึงพอใจในผล 

  ส�าเร็จที่ได้สร้างขึ้น หรือในปัจจัยลาภที่แสวงหามาได้  

  ด้วยเรี่ยวแรงความเพียรพยายามของตนเองโดยทาง 

  ชอบธรรม

 ๒๕) กตญฺญุตา มีความกตัญญู 

 ๒๖) กาเลน ธมฺมสฺสวน� ฟังธรรมตามกาล, หาโอกาสแสวงหา 

  ความรู้เกี่ยวกับหลักความจริง ความดีงามและเรื่องที่เป็น 

  ประโยชน์ 
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คาถาที่ ๘

 ๒๗) ขนฺตี จ มีความอดทน

 ๒๘) โสวจสฺสตา เป็นผู้ว่าง่ายสอนง่าย, พูดกันง่าย ฟังเหตุผล

 ๒๙) สมณานญฺจ ทสฺสน� พบเห็นสมณะ, เยี่ยมเยียนเข้าหาท่าน 

  ผู้สงบกิเลส

 ๓๐) กาเลน ธมฺมสากจฺฉา สนทนาธรรมตามกาล, หาโอกาส 

  สนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นกันเกี่ยวกับหลัก 

  ความจริงความดีงามและเรื่องที่เป็นประโยชน์ 

คาถาที่ ๙

 ๓๑) ตโป จ มีความเพียรเผากิเลส, รู้จักบังคับควบคุมตน 

  ไม่ปรนเปรอตามใจอยาก

 ๓๒) พรฺหมฺจรยิญจฺ ประพฤตพิรหมจรรย,์ ด�าเนนิตามอรยิมรรค,  

  การรูจ้กัควบคมุตนในทางเพศ หรอืถอื เมถนุวริตัตามควร  

  พรหมจรรย์ในที่นี้ มุ่งเอาอัฏฐังคิกมรรคเป็นหลัก แต่จะ 

  ตคีวามแคบหมายถงึเมถนุวริตักิไ็ด ้ความหมายอยา่งหยอ่น 

  ส�าหรับคฤหัสถ์ คือ ถือพรหมจรรย์ในบุคคลที่มิใช่คู่ครอง  

  หรือถือเด็ดขาดในวันอุโบสถ เป็นต้น

 ๓๓) อริยสจฺจาน ทสฺสน� เห็นอริยสัจ, เข้าใจความจริงของชีวิต       

 ๓๔) นพิพฺานสจฉฺกิริยิา จ ท�าพระนพิพานใหแ้จง้, บรรลนุพิพาน
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คาถาที่ ๑๐

 ๓๕) ผุฏฺฐสฺส โลกธมฺเมหิ จิตฺต� ยสฺส น กมฺปติ ถูกโลกธรรม จิต

ไม่หวั่นไหว

 ๓๖) อโสก� จิตไร้เศร้า

 ๓๗) วิรช� จิตปราศจากธุลี

 ๓๘) เขม� จิตเกษม

 แต่ละคาถามีบทสรุปว่า “ เอตมฺมงฺคลมุตฺตมำ ” นี้เป็นมงคล 

อันอุดม มีคาถาสรุปท้ายมงคลทั้ง ๓๘ นี้ว่า

 “ เอตาทิสานิ กตฺวาน สพฺพตฺถมปราชิตา

 สพฺพตฺถ โสตฺถี คจฺฉนฺติ ตนฺเตสำ มงฺคลมุตฺตมนฺติ. ”

 แปลว่า “ เทวะมนุษย์ทั้งหลายกระทำามงคลเช่นนี้แล้ว ย่อม

เปน็ผูไ้มป่ราชยัในทีท่กุสถาน ยอ่มถงึความสวสัดใีนทีท่ัง้ปวง นีค้อือดุม

มงคลของเทวะมนุษย์เหล่านั้น. ”



การป้องกันและรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด วิถีพุทธ66

 ๑๗. เดินจงกรม

 จงกรม  แปลว่า อริยิาบถในการเจรญิกรรมฐานโดยมสีตติลอด

เวลาจะเดินมากหรือน้อยตามแต่ต้องการ การเดินจงกรมเมื่อเดินได้ดี 

ถูกต้องแล้วย่อมได้อานิสงส์ คือ ผลดีถึง ๕ ประการ คือ

  ๑) เดนิได้ทน ข้อนีเ้ป็นความจรงิ ผูป้ฏบิตักิรรมฐานจะเหน็

ด้วยตนเองว่า เขาจะไม่ล้าต่อการเดนิทางไกล คงจะเป็น

เพราะฝึกเดินอยู ่เสมอ คือว่าเป็นการฝึกเดินโดย 

ไม่รู้ตัว

  ๒) ท�างานได้มาก เข้าหลักที่ว่า นักกรรมฐานนั้นกินน้อย 

นอนน้อย พูดน้อย ท�างานมาก

  ๓) บ�าบดัโรคบางอย่างได้ บาลใีช้ค�าว่า อปปฺาพาโธ แปลว่า 

ไม่ค่อยเจ็บไข้ คือ ร่างกายแข็งแรงโรคบางอย่างหายไป

ได้ด้วย

  ๔) อาหารย่อยง่าย บาลีว่า ปริณตโภชี การเดินจงกรมเป็น

ยาช่วยย่อยอาหารด้วย จึงควรเดินจงกรมหลังรับ

ประทานอาหารด้วย ถ้ามีโอกาส

  ๕) สมาธิที่ได้จากการเดินจงกรมตั้งอยู่ได้นาน การเดิน

จงกรมเป็นการปลูกสติและสมาธิ เมื่อเดินจงกรมได้ดี 

สตสิมาธกิเ็ป็นไปด้วยด ีดงันัน้จงึควรเดนิจงกรมก่อนนัง่

สมาธิ 
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