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คำำานำำา

กรููห้ลายท่ี่านในโลกน่�กเ็คยกล่าวเอาไว้ว่า	การประสบ
ความสำาเร็จ่ที่างด้านชืี�อเส่ยง	ความมั�งคั�งรำ�ารวย	แต่ิห้าก 
ม่ร่างกายอ่อนแอเจ็่บป่วย	 ม่จิ่ติใจ่ปราศจ่ากความสุข้แล้ว	 
นั�นก็อาจ่เร่ยกว่าเป็นความสำาเร็จ่ไม่ได้

น่�คือความ่ล้บ่ท่่�ไม่่ล้บ่ ท่่�เราอาจหลงลืม่การต้ระหน้ก 
ในข�อเท็่จจริงน่�ไปบ่�างจนไม่่ได้�ให�ความ่สำาค้ญท่่�จะด้้แลระบ่บ่
ภู้มิ่ค้�ม่ก้นของร่างกาย และส้ขภูาพของอว้ยวะต่้าง ๆ ให�แข็งแรง 
เสม่อ ร่างกายม่น้ษย์เป็นสิ�งม่่ช่ีวิต้ท่่�ม่ห้ศจรรย์ ท่ร้พยากร
ม่น้ษย์ท้่กช่ีวิต้เป็นสิ�งลำ�าค่า ผู้้�เข่ยนจึงได้�นำาสิ�งท่่�เร่ยกในท่่�น่�ว่า  
“7	ความลับท่ี่�ถููกซ่่อน” ม่าแบ่่งปันและเชืี�อว่าท่่านจะเห็น
ค้ณ์ค่าของการม่่ส้ขภูาพท่่�ด่้ยิ�งขึ�น และค้ณ์ค่าของสารน่�ท่่�ม่่
ว้ต้ถ้ประสงค์ม่่ความ่ปรารถณ์าให�ท้่กท่่านได้�เริ�ม่ด้้แลใส่ใจ 
ในการท่่�จะม่่ส้ขภูาพท่่�ด่้ท้่�ง “ใจ่” และ	”กาย” จากน่�ต่้อไป
ในแบ่บ่เพื�อให�เกิด้ความ่ย้�งยืน และเมื่�อน้�นไม่่ว่าจะเป็นวิกฤติ้
ใด้ ๆ ท่่�อาจจะเกิด้ขึ�นในช่ีวิต้ นอกจากโคโรน่าไวร้สอาจเป็น
โรคภู้ยไข�เจ็บ่อื�น ๆ  จะเป็นภู้ยท่างธรรม่ชีาติ้ หรือแม่�แต่้ภู้ยท่าง
ด้�านเศรษฐกิจ หากส้ขภูาพกายและใจแข็งแรงแล�ว เชืี�อได้�
อย่างแน่นอนว่าความ่ส้�นคลอนในจิต้ใจและผู้ลกระท่บ่ 
ท่่�อาจม่่ต่้อร่างกายของเราก็จะม่่ได้�น�อยม่าก หรือไม่่ม่่เลย 

เพราะร่างกายและจิต้ใจเป็นหนึ�งเด่้ยวม่่ผู้ลต่้อก้นและก้น 
เสม่อ ม่น้ษย์ท้่กคนม่่ค่าต่้อคนท่่�ร้กเรา เป็นกลไกของส้งคม่  



ของประเท่ศ และต่้อโลก แม่�กระท้่�งต่้อจ้กรวาลน่�ด้�วย เมื่�อเรา 
ไม่่เห็นค่าในสิ�งใด้ก็ม้่กจะละเลยในการบ่ำาร้งด้้แลร้กษา ม้่นเป็นจริง
เช่ีนน้�นหรือไม่่ จากวิกฤติ้โควิด้-19 ของม่น้ษยชีาติ้คร้�งน่�  
ผู้้�เข่ยนอยากเห็นท้่กคนถือเป็นโอกาสห้นกล้บ่ม่าเห็นค้ณ์ค่า
ในต้้วเอง ท่ำาวงล�อช่ีวิต้ของท่่านให�สม่ด้้ลสาม่ารถเคลื�อนท่่�
หรือด้ำาเนินช่ีวิต้ไปได้�อย่างราบ่รื�นขึ�น “ในแบบท่ี่�ด่ท่ี่�สุด 
เท่ี่าท่ี่�จ่ะสร้างข้้�นเอาไว้เองได้” เพราะถ�าปล่อยให�ด้ำาเนินไป
แบ่บ่เดิ้ม่แล�วผู้ลล้พธ์ท่่�เกิด้ขึ�นก็คงไม่่ต่้างจากท่่�เป็นม่า

ข้อข้อบคณุ พ่อแม่่ คร้บ่าอาจารย์ ผู้้�ให�กำาเนิด้และ
ประสาท่ความ่ร้� พ่� เพื�อน และญาติ้ สถานท่่�ท่ำางานท้่กแห่ง 
ท้่กผู้้�คน ท้่กประสบ่การณ์์ต่้าง ๆ  ท่่�ม่่ค่าในช่ีวิต้ ท่่�ไม่่อาจเอ่ยนาม่
ได้�หม่ด้ ขอขอบ่ค้ณ์ ท่่านอาจารย์โค�ชีวาส (Vasant Gopalan)  
แรงบ้่นด้าลใจในการเข่ยน พล.อ.ต้.นพ.ปร่ด้า จินด้า อด่้ต้ 
ผู้้�อำานวยการกองศ้ลยกรรม่โรงพยาบ่าลภู้ม่ิพลอด้้ลยเด้ชี 
ด้ร.ปิล้นธน์ อน้นธรานนท์่ก้ล TM.MD., Phd. (ศ้นย์วิจ้ย
แบ่คท่่เร่ยและไวร้ส BVRC Functional Wellness) ผู้้�กร้ณ์า 
ให�ความ่ร้�และประสบ่การณ์์ของท่่านเข�าม่าเป็นส่วนหนึ�ง  
ท่่�ท่ำาให�หน้งสือเล่ม่น่�สม่บ้่รณ์์ยิ�งขึ�น ด้�วยท่่�เห็นค้ณ์ค่าของ 
ท้่กม่น้ษย์ท้่กคน พวกเราอยากให�ท้่กท่่านได้�ใส่ใจด้้แลส้ขภูาพ
แบ่บ่องค์รวม่ของร่างกายและจิต้ใจแบ่บ่ย้�งยืน

	 ด้วยความรักและปราถูณาด่
	 โค้ชีพ่ี่�น้อย
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WASH
your hands well 
and often to avoid 
contamination

1. โลก กับั โรคำระบัาด
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อโรคยา	ปรมาลาภัา ความ่ไม่่ม่่โรคเป็น
ลาภูอ้นประเสริฐ 

:

:
:
คำาน่�เราม้่กได้�ยินอย่้บ่อ่ย ๆ  ท่่�ส่วนใหญ่

จะม่่ในการเท่ศน์และการให�พรของพระ ของ
ผู้้�ใหญ่ท่่�ร้กและเอ็นด้้เรา จากการสืบ่ค�นพบ่
ว่าเป็นพ้ท่ธพจน์ขององค์สม่เด็้จพระส้ม่ม่า
ส้ม่พ้ท่ธเจ�า ถ้กระบ่้ไว�ในพระส้ต้้นต้ปิฎก 
ม้่ชีฌิิม่นิกาย ม้่ชีฌิิม่ปัณ์ณ์าสก์ เล่ม่ 2 ภูาค 1  
ซึึ่�งด้้เหม่ือนเป็นคำาท่่�ไม่่ม่่ใครท่่�ไม่่เห็นด้�วย...
ในห้ลักการ	ว่าคำา ๆ น่� เป็นจริงแท่� ท่่�ท่ำาต้้ว
หนาเน�นคำาว่า...ในห้ลักการ น้�นก็เชืี�อว่า 
ส่วนใหญ่ท่่านก็น่าจะเห็นด้�วยอ่กว่าถ�าหาก
ห้นม่าด้้พฤต้ิกรรม่ และนิส้ยของผู้้�คนใน 
การด้ำารงช่ีวิต้โด้ยเฉพาะในปัจจุบ่้นน่� เพราะ
ม่่คนจำานวนม่ากท่่� ร้� ท่่�พ้ด้ และเห็นด้�วย  
แต่้พฤติ้กรรม่ และนิส้ย กล้บ่สวนท่างก้น



โค้ชีพี่่�น้อยู่ | 3   

ม่าด้้สถิติ้ของโรคภู้ยไข�เจ็บ่ต่้าง ๆ ก็ด้้ว่าจะไม่่ลด้ลง
ในระด้้บ่ท่่�ควรท้่�ง ๆ ท่่�อ่กด้�านนอกจากว่าเราม่่ความ่ร้�ก้น 
ม่ากขึ�นแล�วก็คือวิท่ยาการท่างการแพท่ย์น้�นก็เจริญก�าวหน�า
และม่่เครื�องมื่อช่ีวยม่ากว่าเมื่�อก่อนเช่ีนก้น คือเห็นด้�วยแต่้
ไม่่ได้�ต้้�งคำาถาม่ต่้อว่า	“ที่ำาอย่างไรห้ล่ะตัิวเราเองจ่ะไม่ม่โรค	 
ห้รือที่ำาอย่างไรเราจ่ะแข็้งแรงอยู่เสมอได้นั�นเอง”

โคโรน่าไวร้ส (Corona Virus) ไม่่ได้�เป็นไวร้สใหม่่ 
บ่นโลกน่� ม้่นเป็นสายพ้นธ์้ท่่� 7 แล�วหล้งจากม่่ม่าแล�ว 
ก่อนหน�าน่� 6 สายพ้นธ์้ท่่�เกิด้ม่าไม่่ต้ำ�ากว่าท่ศวรรษ หน้งสือ
เล่ม่น่�ไม่่ได้�จะม่าอธิบ่ายว่าม้่นเกิด้ได้�อย่างไร อ้นต้ราย 
แค่ไหน ว้ต้ถ้ประสงค์ของหน้งสือเล่ม่น่�จะม่้่งไปท่่�เบ่ื�องหล้ง
ของม้่นม่ากกว่า ท่่�อธิบ่ายให�ท่่านร้�ว่าแท่�จริงท้่ก ๆ คนถ�าร้�
ความ่ล้บ่น่�จะสาม่ารถเข�าใจว่าเราจะอย่้รอด้อย่างแข็งแรง 
ได้�อย่างไร และเมื่�อท่่านท่ราบ่แล�วม้่นจะสาม่ารถนำาไปใชี�ได้�
ก้บ่การก�าวข�าม่ท้่ก ๆ วิกฤติ้การณ์์ในชี่วิต้ด้�วย แต้่ในบ่ท่น่�
เราม่าด้้ก้นก่อนเพื�อให�เห็นภูาพกว�าง ๆ  แล�วค่อย ๆ  ไขก้ญแจ
ไปส่้ความ่ล้บ่น่�ก้นท่่ละข�อ 

ม่าด้้ประว้ติ้การเกิด้ขึ�นของโรคระบ่าด้ในโลกน่�ส้กเล็ก
น�อยว่าม้่นม่่อะไรบ่�าง แล�วท่ำาไม่โควิด้-19 ม้่นท่ำาไม่ด้้น่ากล้ว
และท่ำาให�คนท้่�วโลกต้�องก้กต้้วเองอย่้ท่่�บ่�านม่ากขนาด้น่�  
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อหิ้วาติกโรค
ระหว่าง พ.ศ. 2453-2454 ม่่อหิวาต้กโรค
เกิด้ขึ�น คร้�งน้�นม่่ผู้้�เส่ยช่ีวิต้กว่า 800,000 คน  
เริ�ม่ต้�นจากประเท่ศอินเด่้ยแล�วล้กลาม่ 
ออกไปแถบ่ต้ะว้นออกกลาง แล�วต่้อไปย้ง 
อเม่ริกาเหนือ ย้โรปต้ะว้นออก และร้สเซ่ึ่ย 
ซึึ่�งม้่นเป็นคร้�งท่่� 6 ท่่�ม่่การระบ่าด้ในโลก  
ถึงในสหร้ฐอเม่ริกาเองก็ม่่ผู้้�คนได้�ร้บ่เชืี�อ 
แต่้ม่่จำานวนคนท่่�เส่ยช่ีวิต้เพ่ยง 11 คน เพราะ
เจ�าหน�าท่่�ท่างสาธารณ์ส้ขของสหร้ฐม่่ 
การถอด้บ่ท่เร่ยนแล�วนำาม่าใชี�ร้บ่มื่อท่่�เกิด้ 
ในประเท่ศของต้้วเองจนปี พ.ศ.2466 ผู้้�ป่วย
ท้่�วโลกก็ลด้ลงอย่างม่าก ก็ต้�องชืี�นชีม่ผู้้�นำา 
ในต้อนน้�น

ไข้้ห้วัดให้ญ่่สเปน
ในระยะเวลาไล่เล่�ยก้นน้�นคือปี พ.ศ. 2461-
2463 เกิด้ไข�หว้ด้ใหญ่สเปน ท่่�แพร่เชืี�อ
กระจายไปท้่�วโลกท่ำาให�คนเส่ยช่ีวิต้จำานวน
ม่ากกว่า 20-50 ล�านคน เร่ยกได้�ว่าม่่ผู้้�ติ้ด้เชืี�อ 

โค�ชีพ่�น�อยม่่คำาต้อบ่ ว่าม้่นเคยม่่โรคระบ่าด้อื�น ๆ ท่่�ม่่ 
ความ่ร้นแรงม่าก ส่งผู้ลกระท่บ่แบ่บ่น่�ม่าก่อนหรือไม่่ 
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จำานวน 1 ใน 3 ของประชีากรโลก ณ์ ขณ์ะน้�น  
หรือประม่าณ์ 500 ล�านคน จึงน้บ่ว่าเป็นคร้�งท่่� 
ท่ำาให�ประชีาชีนหว้�นกล้วเป็นอย่างม่าก และ
ม่่ข�อม้่ลน่าแปลกใจอ่กอย่างคือผู้้�คนท่่�ติ้ด้เชืี�อ
ในปริม่าณ์ม่ากและม่่อ้ต้ราการเส่ยช่ีวิต้ 
กล้บ่เป็นว้ยหน่้ม่สาว ไม่่ใช่ีเด็้กและผู้้�ส้งอาย้
เหมื่อนไวร้สส่วนใหญ่ และเหต้้ท่่�ได้�ชืี�อไข�หว้ด้ 
สเปนไม่่ใชี่ว่าม้่นระบ่าด้เฉพาะในประเท่ศ
สเปนเท่่าน้�น แต่้เป็นเพราะกษ้ต้ริย์สเปน 
ท่รงติ้ด้เชืี�อน่�ด้�วย

ไข้้ห้วัดให้ญ่่ฮ่่องกง	
ปี พ.ศ. 2511 ย้คท่่�เร่ยกว่าเขยิบ่ใกล�เรา 
เข�าม่าหน่อยก็เกิด้โรคระบ่าด้ขึ�น ม่่ผู้้�ป่วย 
ม่ากถึง 5 แสนคนท่่�ฮ่่องกงขณ์ะน้�น แล�วม่่
การล้กลาม่ไปย้งเว่ยด้นาม่และสิงคโปร์ด้�วย 
และขยายวงไปย้งอินเด่้ย ฟิิลิปปินส์ แอฟิริกา  
ออสเต้รเล่ย ญ่�ป่้น ย้โรป อเม่ริกาใต้� และ
แม่�นกระท้่�งสหร้ฐอเม่ริกา ม้่นถ้กเร่ยกว่า 
โรคไข�หว้ด้ใหญ่ฮ่่องกง ซึ่ึ�งเป็นเชืี�อไข�หว้ด้
สายพ้นธ์้ เอชี3 เอ็น2
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โรคเอดส์	(HIV)
จากน้�นม่าผู้้�คนก็ได้�ร้�จ้กโรคระบ่าด้ท่่�ถือว่า
โด่้งด้้งม่ากโรคหนึ�งของโลก ท่่�แม่�นปัจจุบ่้น
โรคน่�ก็ย้งคงม่่อย่้ และย้งม่่พิษสงท่ำาให�ผู้้�คน
ย้งคงกล้วท่่�จะติ้ด้เชืี�ออย่้ แต่้ม้่นก็อย่้ใน 
กล่้ม่เส่�ยงเฉพาะเท่่าน้�น ความ่ร้นแรงของโรค
อย่้ระหว่างปี พ.ศ. 2548-2555 จากน้�นก็ลด้ลง 
เป็นอย่างม่าก โรคน้�นก็คือโรคเอด้ส์ (HIV) 
ม่่จำานวนผู้้�เส่ยช่ีวิต้ท้่�วโลกถึง 36 ล�านคนและ
ปัจจุบ่้นย้งม่่คนท่่�ด้ำารงช่ีวิต้อย่้ก้บ่เชืี�อได้�ท่่�ม่่
จำานวนถึง 31-35 ล�านคน และ 21 ล�าน 
อาศ้ยอย่้แถบ่แอฟิริกา แต่้ละปีจากต้้วเลข 
ผู้้�เส่ยช่ีวิต้น้�นม่่ม่ากถึง 1.6 ล�านคน ท่่�ลด้ลง
ม่าจาก 2.2 ล�านคน ข�อส้งเกต้คือไวร้ส 
ท้่กสายพ้นธ์หากคนท่่� เ ป็นพาหะสร�าง 
ความ่แข็งแรงของร่างกายขึ�นม่าให�ม่ากกว่า
พิษสงของไวร้ส เขาจะสาม่ารถด้ำารงชี่วิต้ 
ต่้อไปได้�ยาวนานกว่า คนท่่�ไม่่สาม่ารถท่ำาได้�

ไข้้ห้วัดให้ญ่่กลุ่ม	เอ	(เอชี1	เอ็น1)
และไม่่นานม่าน่� หลายท่่านน่าจะย้งจำาได้� 
และหลายท่่านอาจได้�ไปฉ่ด้ว้คซ่ึ่นป้องก้น คือ
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เมื่�อปี พ.ศ. 2552 ม้่นคือไข�หว้ด้ใหญ่ 2009 
เป็นเชืี�อไข�หว้ด้ใหญ่กล่้ม่ เอ (เอชี1 เอ็น1)  
ท่่�ต้อนน้�นท่ำาให�โค�ชีพ่�น�อยก้งวลเพราะว่า 
ค้ณ์แม่่ ต้อนน้�นท่่านท่่�อาย้ 82 ปี ถือว่าอย่้ใน
กล่้ม่ท่่�โอกาสติ้ด้น้�นจะม่่ได้�ง่าย เนื�องจาก 
ผู้้�เช่ี�ยวชีาญท่างการแพท่ย์ระบ่้ว่ากล่้ม่น่�จะม่่
ภู้ม่ิต้�านท่านต้ำ�าสภูาพร่างกายก็ไม่่แข็งแรง 
ช่ีวงน้�นเลยให�ฉ่ด้ว้คซ่ึ่นป้องก้นก้บ่เขาด้�วย 
แต่้หล้งจากการระบ่าด้สงบ่ ต้้วเลขของ
รายงานผู้้�เส่ยช่ีวิต้ก็ย้งไม่่แน่ช้ีด้ว่าม่่ผู้ลกระท่บ่ 
ไปเท่่าไหร่ ระหว่างสำาน้กงานควบ่ค้ม่และ
ป้องก้นโรคของสหร้ฐ (ซ่ึ่ด่้ซ่ึ่) ท่่�คาด้การณ์์ว่า
โรคไข�หว้ด้ใหญ่ 2009 น่�ท่ำาให�ม่่ผู้้�เส่ยช่ีวิต้ 
ท้่�วโลกรวม่กว่า 280,000 คน แต่้ท่าง WHO 
(World Health Organization) ยืนย้นอย่้ท่่�
ไม่่ถึง 20,000 คนท้่�วโลก 

จะเห็นว่าต้้วเลขท้่�ง 2 แหล่งม้่นเป็นต้้วเลขท่่�แต้กต่้าง
ก้นม่าก หลายท่่านอาจกำาล้งถาม่ว่าม้่นเป็นไปได้�อย่างไร ?  
ท้่�ง ๆ ท่่�ในปี พ.ศ. 2552 ก็อย่้ในย้คท่่�การสื�อสารเจริญก�าวหน�า  
แถม่เครื�องมื่อสำาหร้บ่เก็บ่สถิติ้ก็ก�าวหน�า ต้รงน่�แหล่ะอยากจะ 
เน้นให�ท่่านผู้้�อ่านต้ระหน้กในบ่างอย่าง ณ์ จุด้น่�ก่อนว่า 




