
ต
ัว
อ
ย
่าง



สำรบัญ
หมวดความสุขเพื่อสุขภาพกาย	 09
 ดื่มน�า้เพื่อชีวิต 10

ความสุขของการอาบน�้า 12

อย่าละเลยการแปรงฟัน 14

สุขภาพช่องปากเป็นเรื่องส�าคัญ 16

มื้อเช้ามื้อส�าคัญในชีวิต 18

กินอาหารอย่างไร ให้ได้ประโยชน ์ 20

สุดยอดขนม ช็อกโกแลตด�า 22

ขับถ่าย ขับของเสีย เพื่อสุขภาพด ี 24

ออกก�าลังกาย ฟิตร่างกายให้แข็งแรง 26

ชีวิตดี ต้องหมั่นตรวจสุขภาพประจ�าปี 28

อย่าปล่อยตัว ปล่อยให้อ้วน สุขภาพแย ่ 30

ปลูกต้นไม้ เพิ่มความสดชื่นให้ชีวิต 32

บริหารร่างกายระหว่างวันเสียบ้าง เพื่อสุขภาพที่ด ี 34

ดูแลดวงตา เพราะเป็นอวัยวะส�าคัญ 36

สุขภาพดีได้ด้วยการเดิน 38

ดูแลสุขอนามัยของเสื้อผ้า 40

นอนให้พอ เป็นวิตามินชั้นยอด 42

ต
ัว
อ
ย
่าง



หมวดความสุขเพื่อสุขภาพใจ	 47
เมื่อเครียดควรผ่อนคลาย 48

คิดง่าย ท�าง่าย ไม่ต้องคิดมาก ก็สุขใจ 50

ตึงไปก็ไม่ดี หย่อนไปก็ไม่งาม ใช้ชีวิตพอดี ดีกว่า 52

ชีวิตต้องมีฝัน ชีวิตต้องมีความหวัง แต่อย่ากดดันตัวเอง 54

หัวเราะแก้เครียด เพิ่มความสุข 56

การให้อภัยตัวเอง ท�าให้หลุดจากความทุกข ์ 58

คุยกับคนอื่นมากแล้ว กลับมาคุยกับตัวเองบ้าง 60

การระบายความในใจ อัดอั้นนักก็ปล่อยมันออกมาบ้าง 62

ท�าในสิ่งที่ตนเองรัก รักในสิ่งที่ท�า 64

พอใจในชีวิต แล้วชีวิตจะดี 66

การให้ คือการได้รับความสุขที่มากขึ้น 68

โกรธคือโง่ โมโหคือบ้า บางทีก็ทั้งโง่ทั้งบ้า ก�าจัดมันทิ้งซะ 70

ท�าปัจจุบันให้ดีที่สุด เรื่องอื่นช่างมัน 72

การท�ากิจกรรมกลางแจ้ง เติมวิตามินทางใจได ้ 74

การเปลี่ยนที่ เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนใจให้มีความสุข 76

ฝึกการตั้งสติและควบคุมอารมณ์ร้าย 78

เมื่อมีเรื่องทุกข์ใจ ควรปรึกษาเพื่อนสนิทที่ไว้ใจได้ 80

ต
ัว
อ
ย
่าง



ห	ม	ว	ด	ค	ว	า	ม	ส	ุข
เ	พื่	อ	สุ	ข	ภ	า	พ	ก	า	ย

“ก	า	ร	ไ	ม	่ม	ีโ	ร	ค	

เ	ป็	น	ล	า	ภ	อั	น	ป	ร	ะ	เ	ส	ริ	ฐ”		

เป็นค�ากล่าวทีห่ลายคนพสูิจน์แล้วว่าเป็นจรงิ เมือ่ใดที่

ร่างกายเจบ็ป่วย จะต้องเสยีทัง้เงนิและเสยีเวลาทีจ่ะต้องไปหาหมอ 

หรือไม่ก็นอนพัก ท�าอะไรไม่ได้อย่างปกติ คราวนี้ก็มีผลต่อจิตใจ 

เมือ่กายป่วยใจกป่็วยตามไปด้วย การสร้างความสขุในชวิีตเริม่ต้น 

จากร่างกายที่แข็งแรง การเพิ่มการดูแลตัวเองเพียงไม่ก่ีนาท ี

ในชีวิตประจ�าวันก็สามารถช่วยรักษาสุขภาพของเราให้ดีและ 

มีความสุขแบบไม่ยากได้
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ดื่มนํ้า	
เพื่อชีวิต1

ต
ัว
อ
ย
่าง



ดื่มน�้าให้เพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย 

ประมาณ 8-10 แก้วต่อวัน เพราะน�้าเป็นส่วนประกอบส�าคัญ

ของสมองและร่างกาย ตื่นตอนเช้ามาควรดื่มน�้าเป็นอันดับแรก 

เพราะช่วงทีร่่างกายนอนหลบั แม้จะเป็นช่วงทีร่่างกายได้พกัผ่อน 

แต่ก็เป็นช่วงที่ร ่างกายไม่ได้รับทั้งน�้าและอาหาร ในช่วงที ่

นอนหลับร่างกายจะท�าการซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ มีการดึงน�้า 

และอาหารไปใช้ เมือ่ตืน่ข้ึนมา แม้จะรูสึ้กดเีมือ่ได้พกั แต่ร่างกาย 

จะไม่มีแรง การดื่มน�้าหลังจากการนอนจะท�าให้ร่างกายสดชื่น 

กระตุน้ให้ร่างกายและสมองตืน่ พร้อมจะเริม่ต้นวนัใหม่ด้วยความ 

กระปรี้กระเปร่า แต่ถ้าไม่ชอบดื่มน�า้ ก็แนะน�าให้จิบระหว่างวัน 

ทีละนิดๆ ให้เป็นนิสัยก็จะช่วยท�าให้ร่างกายได้รับน�้าตามที่

ต้องการ นอกจากร่างกายจะรู้สึกดีแล้ว สมองยังท�างานได้มี

ประสิทธิภาพ อีกทั้งระบบการไหลเวียนเลือดในร่างกายก็จะดี
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ความสุข 
ของการอาบน�้า2
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ความสุข 
ของการอาบน�้า

การอาบน�า้ทกุวนั อย่างน้อยวนัละ 1 ครัง้ กเ็ป็นการเพ่ิม 

ความสขุให้กบัร่างกายได้อย่างหนึง่ การอาบน�า้จะช�าระส่ิงสกปรก

ออกจากร่างกาย ก�าจัดเชื้อโรคที่ได้รับมาตลอดวันออกไป อีกทั้ง

ยงัช่วยชะล้างคราบเหงือ่ไคล ซึง่เป็นต้นเหตใุหญ่ทีท่�าให้รูส้กึอดึอดั 

เหนยีวเหนอะหนะ นอกจากนีย้งัท�าให้ร่างกายทีเ่หนือ่ยล้าจากการ 

เจอฝุ่นละอองต่างๆ กลับมาสดชื่น กลิ่นตัวที่เกิดจากแบคทีเรีย

ถูกก�าจัด แทนที่ด้วยกลิ่นหอมๆ ของสบู่เป็นส่วนหนึ่งที่ท�าให้

รู้สึกมีความสุข สังเกตได้ว่าหลังจากอาบน�า้ เราจะรู้สึกสบายตัว 

สดช่ืน แถมยังตาสว่าง อารมณ์ดี รู้สึกมีความสุข แถมบางครั้ง 

ยังท�าให้สมองโล่งสบายไปพร้อมๆ กนัด้วย ถ้าจะให้รูส้กึดมีากขึน้ 

ยกก�าลังสอง นอกจากการอาบน�้าแล้ว ควรสระผมสัปดาห์ละ  

2 คร้ัง นอกจากจะท�าให้ผมสะอาด สุขภาพดีแล้ว ระหว่างที ่

บบีนวดศรีษะ เลอืดจะไหลเวยีนได้ด ีสมองจะแล่นอย่างไม่น่าเชือ่ 

ใครคดิอะไรไม่ออก หรอืรูส้กึเบือ่ๆ ลองเข้าไปอาบน�า้และสระผม 

จะช่วยท�าให้ร่างกายผ่อนคลายได้ดีอีกวิธีหนึ่ง
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อย่าละเลย 
การแปรงฟัน	3
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แปรงฟันเช้าและก่อนนอนทุกวัน จะท�าให้

สุขภาพฟันแข็งแรง ลดความเสี่ยงของอาการฟันผุ ยาสีฟันและ

กลิน่ของยาสฟัีนส่วนใหญ่จะกระตุน้ให้รูส้กึฟันสะอาด ก�าจดักลิน่ 

ที่ไม่พึงประสงค์ออกไป อีกทั้งยังมีสารที่ช่วยป้องกันไม่ให้ฟันผ ุ

ทุกคนคงเคยฟันผุหรือเกิดอาการเสียวฟัน คงจะรู้ว่าเมื่อฟันผุ 

หรือเพียงแค่กินน�้าเย็นแล้วรู้สึกเสียวจี๊ดขึ้นสมอง จนไม่อยาก

จะกินอะไร พอร่างกายเจ็บปวด แถมยังกินอะไรก็ไม่อร่อย  

ยิง่ร่างกายใช้ฟันและปากกินข้าวอย่างน้อย 3 มือ้ต่อวนั มนัท�าให้

รู้สึกแย่ แถมยังลดความสุขจากการกินอาหารลงไปเกือบครึ่ง  

เราควรจะรกัษามนัให้ด ีเพราะถ้ามนัเกดิผขุึน้มา การกนิข้าวมือ้น้ันๆ 

จะไร้ความสุขอีก ยิ่งถ้าจะต้องหาหมอฟัน คราวนี้ความสุขอาจ

จะลดฮวบเมื่อเจอค่าใช้จ่ายต่างๆ เพราะฉะนั้นควรรักษาฟันให้

สะอาดอยู่เสมอเพื่อให้สุขภาพฟันแข็งแรง กินอะไรก็อร่อย ถ้า

จะให้ดี หลังกินอาหารทุกครั้งควรจะบ้วนปากก็ดี หรือแปรงฟัน 

เพิม่เติมกถ็อืเป็นเรือ่งทีด่ ีเสยีเวลาเพยีงไม่กีน่าท ีแต่เพ่ิมความสขุ 

ให้กับฟันของเรามันก็เป็นเรื่องที่น่าท�า 
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