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บทนำ 
10 นาทีต่อวันกำ หนดชีวิตเราได้

กระแสอยู่ดีมีสุขหรือ well-being ได้รับก�รยอมรับในโลกตะวันตกอย่�ง

รวดเร็ว มีทั้งคัมภีร์และคู่มือในก�รอยู่ดีมีสุขเผยแพร่ออกม�ม�กม�ย  อย่�งไร

ก็ต�ม แม้จะมีโฆษณ�ชวนเชื่อเผยแพร่แต่กระแสนิยมดังกล่�วก็ไม่ได้รับก�ร

ยอมรับในเก�หลเีท�่ทีค่วร เพร�ะก�รแข่งขันทีด่เุดอืดจนไม่ส�ม�รถว�งมอืจ�ก

ภ�ระหน้�ที่และคว�มรับผิดชอบทำ�ให้เร�ไม่อ�จใช้ชีวิตประจำ�วันให้เป็น “ชีวิต

ทีม่คีณุภ�พ” ไดง้�่ยๆ ไมว่�่จะเปน็ก�รทอ่งเทีย่วหรือพกัผ่อนหย่อนใจ  เดก็และ

เย�วชนทัง้หล�ยกต็อ้งแข่งกนัสอบเข้�เรียน สว่นคนหนุม่ส�วกมั็วยุ่งอยู่กบัก�ร

ทำ�ง�นเลี้ยงป�กเลี้ยงท้อง ทำ�ให้ก�รดูแลคุณภ�พชีวิตเป็นเร่ืองไกลตัวสำ�หรับ

ผู้ใหญอ่ย่�งเร�  แตจ่�กมุมมองในก�รรักษ�ท�งก�รแพทย์เห็นว�่ก�รอยู่ดมีีสขุ

เป็นท�งเลือกและเป็นหัวใจหลักในก�รใช้ชีวิตที่เร�ควรใส่ใจอย่�งยิ่ง

ย่ิงน�นวนัอ�ยุขัยของคนเก�หลีก็ย่ิงเพิม่ข้ึน แม้แตค่นทีก่ำ�ลงัจะเสยีชวีติ 

แพทย์ก็ยังย้ือชีวิตไว้ได้อย่�งน่�อัศจรรย์ด้วยเทคนิคท�งก�รแพทย์  แต่ก็ใช่ว่�

คนทีอ่ยู่น�นๆจะมสีขุภ�พแข็งแรงเสมอไป อ�ยุขัยทีเ่พิม่ข้ึนไมไ่ดห้ม�ยคว�มว�่

แข็งแรงข้ึน แม้จะมีคนอ�ยุเลย 90 ปีท่ียังดูแข็งแรงว่องไวก็ต�ม แต่คนที่ต้อง 

ทนทกุข์ทรม�นกบัคว�มแกช่ร�และโรคภยัมมี�กกว�่หล�ยเท�่  ก�รลงทนุและ

ก�รเตรียมพร้อมเพื่อต้อนรับวัยชร�ที่แข็งแรงสมบูรณ์จึงเป็นเรื่องสำ�คัญ

ทว่�น่�เสียด�ยที่มีคนเพียงน้อยนิดที่คิดถึงก�รอยู่ดีมีสุขอย่�งจริงจัง 

เพร�ะก�รวิ่งวุ่นไขว่คว้�ห�คว�มสำ�เร็จในหน้�ที่ก�รง�นอยู่ตลอดเวล�ของคน

หนุ่มส�วทั้งหล�ย ทำ�ให้ก�รเดินช้�ๆ สบ�ยๆ และมีสุขภ�พดีเป็นเหมือนรูป

เง�ที่จับต้องไม่ได้ หนำ�ซ้ำ�ทุกคนยังเห็นว่�ต้องรอให้เงื่อนไขร้อยแปดพันเก้� 

บรรลุผลต�มตอ้งก�รเสียก่อน  พดูง่�ยๆกคื็อตอ้งให้ประสบคว�มสำ�เร็จในชวีติ



เสียก่อนจึงจะทำ�ได้

ว่�แต่ถ้�เร�อยู่ดีมีสุขโดยใช้เวล�แค่ 10 น�ทีได้จริง เร�ต้องทำ�อย่�งไร

บ้�งล่ะ  ถ้�เร�ส�ม�รถชะลอคว�มแก่ให้ยืดย�วออกไปโดยใช้เวล�แค่ 10 น�ที

ต่อวันได้จริงๆ เร�จะไม่ลองดูเชียวหรือ  แล้วถ้� 10 น�ทีที่ว่�นี้ทำ�ให้คุณภ�พ

ชีวิตของเร�ต่�งจ�กเดิมได้จริง ทำ�ไมเร�ถึงไม่ลองลงมือทำ�เสียเดี๋ยวนี้เลยล่ะ

ก�รเปลีย่นแปลงเพยีงนอ้ยนดิของเงือ่นไขทีก่อ่ให้เกดิปร�กฏก�รณ์ผีเสือ้ 

ที่ส่งผลกระทบอย่�งใหญ่หลวงต่อโลกทั้งใบก็ใช้กับเร่ืองของสุขภ�พได้ เพร�ะ

ปกีเลก็ๆทีร่วมตวักนักก็อ่ให้เกดิพ�ยุไตฝุ่้นลกูใหญใ่นเร่ืองของสขุภ�พได ้ซ่ึงนัน่

ก็หม�ยคว�มว่� 10 น�ทีสั้นๆ ต่อวันเป็นช่วงเวล�อันมีค่� ที่ทำ�ให้เร�มีชีวิตใน

วยัชร�ทีแ่ข็งแรงสมบรูณไ์ด ้ เวล� 10 น�ทีตอ่วนัทีท่บกนัม�หล�ยๆ คร้ังจะสร้�ง

ปร�ก�รที่มั่นคงปลอดภัยให้กับชีวิตในบั้นปล�ยของเร�ได้

รีบหันม�ใส่ใจในเวล� 10 น�ทีกันเถอะ

ปักมินซู

ผู้เขียน
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พลัง 10 นาทีต่อวัน!

ช่วยให้เราไม่แก่
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 โลกเราก้าวเข้าสู่ยุคสุ่มเสี่ยงด้านอายุขัยแล้ว ยุคสุ่มเสี่ยงด้านอายุขัยหมายความ

ว่า ในขณะที่เรามีอายุขัยเพิ่มขึ้นก็จะมีการสร้างปัจจัยต่าง ๆ  ที่เป็นพิษภัยเพิ่มขึ้นเป็นเงา

ตามตัว จากที่เคยคาดหวังว่าอายุจะยืนยาว 80 ปีกลับเพิ่มขึ้นมาถึง 100 ปี ในขณะที่

โรคภัยไข้เจ็บก็เพิ่มขึ้นและยังท�าให้แก่เร็วขึ้นตามไปด้วย จนต้องเสียเงินเสียทองไปกับ

เร่ืองนี้มากข้ึนไปอีก ตัวเลขของความเจ็บป่วยจากการมีอายุยืนข้ึนอีก 20 ปีก็เพิ่มขึ้น

หลายสิบเท่า แต่ในขณะเดียวกันวิทยาการทางการแพทย์ที่ช่วยรักษาโรคภัยและความ 

แก่ชราก็ก้าวหน้าไปมาก ถ้ามีฐานะทางเศรษฐกิจหนุนหลังสักนิด ชีวิตหลังวัย 80 ของ

เราก็จะมั่นคงและสมบูรณ์พูนสุขกว่าตอน 60 หรือ 70 ที่เป็นอยู่เสียอีก 

 เมือ่อายุขยัท่ีเพิม่ขึน้อาจเป็นได้ท้ังเร่ืองดแีละเรือ่งน่าเป็นห่วงว่าจะย่ิงท�าให้มโีรคภยั

เพ่ิมขึ้น แล้วจะมีวิธีใดที่จะช่วยดึงเราออกจากปากเหวของความเจ็บป่วยที่มาพร้อมกับ

การมีอายุยืนได้บ้าง ค�าตอบอยู่ที่เรื่องของสุขภาพ เราจึงต้องดูแลร่างกายของเราให้ดีๆ 

โดยอาศัยความรู้ด้านเวชศาสตร์ป้องกันมาช่วยบริหารจัดการสุขภาพโดยรวมของเรา 

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 วิทยาการที่ได้รับความสนใจจากผู้คนมากที่สุดในระยะนี้ก็คือเวชศาสตร์วัยชรา 

แม้จะเป็นวิทยาการที่มีประวัติมายาวนานแล้ว แต่เพิ่งได้รับความสนใจเป็นพิเศษหลังจาก

ยุคสมัยแห่งความสุ่มเสี่ยงด้านอายุขัยย่างกรายเข้ามาถึง เวชศาสตร์วัยชราได้ศึกษาวิจัย

ชีวิตและสภาพแวดล้อมของผู้สูงอายุที่มีอายุยืนยาวทั้งหลายในดินแดนต่าง ๆ  ของโลก 

ทั้งที่ เกาะโอะกินะวะของญี่ปุ ่น แถบฮุนซาของปากีสถาน และแถบวิลคาบัมบาของ

เอกวาดอร์ เพื่อค้นหาวิธีการที่จะช่วยให้มีอายุยืนยาวโดยปราศจากโรคภัยกล�้ากราย

 หลักการต่าง ๆ  ที่ช่วยเสริมสร้างสุขภาพให้แข็งแรงใน 10 นาทีต่อวันที่ผู้เขียน 

น�าเสนอไว้ในหนังสือเล่มนี้ ล้วนเป็นหลักการส�าคัญ ๆ  ที่ได้รับการรับรองจากเวชศาสตร์วัย

ชราและเวชศาสตร์ป้องกันสมัยใหม่ทั้งสิ้น ถ้าเลือกและท�าตามเส้นทางแห่งการมีสุขภาพดี

ได้ถูกต้องในแต่ละนาทีที่ผ่านไป ก็จะช่วยให้มีอายุยืนถึง 100 ปีอย่างสมบูรณ์พูนสุขได้ 

ขอเพียงท�าจิตใจให้แน่วแน่ในเวลา 10 นาทีต่อวัน โดยไม่ต้องกังวลกับอนาคตที่ยังมาไม่

ถึงก็พอ
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Anti-aging 1
10 นาทีต่อวันนี่ละ!

ยุคสมัยแห่งการมีอายุขัยถึง 100 ปีก้าวมาอยู่ตรงหน้าเราแล้ว 
เมื่อเทียบกับเวลา 100 ปีแล้ว เวลาแค่ 10 นาทีช่างสั้นเสียเหลือเกิน ดูแล้ว

เหมือนแค่แวบเดียวเท่านั้นเอง

  แต่เวลาแค่ 10 นาทีอันแสนส้ันท่ีว่าน้ี อาจเป็นช่วงเวลาสำาคัญท่ีสามารถ

สั่นคลอนสุขภาพของเราก็ได้ เพราะสุขภาพที่ดีไม่ใช่โชคลาภที่หล่นตุ้บลงมา

ในชั่วพริบตาเหมือนการถูกลอตเตอร่ี แต่เปรียบเสมือนเจดีย์ที่ต้องทุ่มเทแรง

กายก่อข้ึนมากว่าจะได้รูปทรงที่งดงาม  โรคภัยไม่ได้เกิดจากการทำาผิดพลาด

แค่คร้ังเดียวฉันใด การมีสุขภาพดีก็ไม่อาจได้มาด้วยการฝึกฝนเพียงแค่คร้ัง

เดียวฉันนั้น  ความพยายามหรือการฝึกฝนในเวลา 10 นาทีต่อวันที่ทบกัน 

มาหลายๆ คร้ัง คือการก่อเจดีย์อันแสนเหนื่อยยากที่เรียกว่าสุขภาพข้ึนมา

นั่นเอง

  การฝึกปฏิบัติตนเพื่อสุขภาพใน 10 นาทีนี้ ได้รับการพิสูจน์จากผลวิจัย

มากมายว่าได้ผลจริง
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  แค่ลดจำานวนแคลอรีได้วันละ 12 แคลอรีก็ยืดอายุของเราได้แล้ว 

จำานวน 12 แคลอรีเป็นเพียง 1 ใน 200 ส่วนของแคลอรีทั้งหมดในแต่ละวัน

ที่ผู้ใหญ่บริโภคเข้าไปเท่านั้น  ถ้ากระจายช่วงเวลา 24 ชั่วโมงในหนึ่งวันออก

เป็นนาทีก็จะเท่ากับ 1,440 นาที เวลา 10 นาทีจึงเป็นแค่ 1 ใน 144 ส่วน

ของวันเท่านั้น  เช่นเดียวกับจำานวนแคลอรีแค่ 12 แคลอรีที่ช่างดูน้อยนิดเสีย 

เหลือเกิน

  แค่เค้ียวอาหารเพ่ิมอีกคำาละ 3 คร้ังก็ลดจำานวนแคลอรีลงได้ 12 แคลอรี

แล้ว  การเคี้ยวอาหารให้มากข้ึนอีก 3 คร้ังในแต่ละคำา ตัวรับสารเลปทินใน

ร่างกายจะถูกกระตุ้นให้เราไม่กินอาหารมากเกินไป  แค่ทำาได้ 3 ม้ือในแต่ละวัน 

ก็ลดได้ 36 แคลอรีแล้ว

  ถ้าเราควบคุมอาหารการกินของเราให้สมดุลและได้รับสารอาหารครบ

ถ้วนเดือนละคร้ัง จะช่วยลดอัตราการเสียชีวิตจากโรคภัยไข้เจ็บได้ถึง 5% ถ้าทำา 

ได้ 2 คร้ังก็จะลดลง 10% และถ้าทำาได้ 3 คร้ังก็จะลดลงถึง 15%  น่าประหลาด

ใจใช่ไหมล่ะที่การกินอาหารเพื่อสุขภาพแค่ครั้งเดียวจะให้ผลดีขนาดนี้  อาหาร

เพื่อสุขภาพในท่ีนี้หมายถึงการกินให้ได้สมดุล ทั้งผักสด ผลไม้ ปลา ถั่ว นม

พร่องมันเนย โยเกิร์ต และน้ำาตาลธรรมชาติที่ยังไม่ถูกแปรรูป 

  ผลการวิจัยต่างๆ บอกว่าแค่ออกกำาลังกายให้ร่างกายเผาผลาญได้วัน

ละ 150 แคลอรีหรือ 1,000 แคลอรีต่อสัปดาห์ก็พอแล้ว  วิธีเผาผลาญแคลอรี

ง่ายๆ คือ เดิน 30 นาที ข่ีจักรยานหรือว่ายน้ำา 15 นาที หรือจะวิ่งสัก 15 นาที

ก็ได้

  นอกจากนี้ การเสริมสร้างสุขภาพใน 10 นาทียังมีประโยชน์อีกมาก 

มาย เช่น การทำากายบริหาร หรือการทบทวนตัวเองสัก 10 นาที ช่วยลด

ความตึงเครียดและทำาให้คลื่นสมองราบเรียบเป็นปกติได้

  การนอนงีบกลางวันในช่วงส้ันๆ หรือการนอนให้หลับสนิทในข้ันที่ 2 

แค่ 3 นาที ก็ช่วยฟื้นฟูพละกำาลังของร่างกายได้อย่างน่าอัศจรรย์  คนที่ต้องนั่ง
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ทำางานอยู่หน้าคอมพิวเตอร์นานๆ ถ้าได้พักสัก 10 นาทีทุก 1 ชั่วโมง จะช่วย

ป้องกันอันตรายของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าได้

  เห็นไหมว่าลงทุนแค่ 10 นาทีต่อวันก็เปิดประตูแห่งการมีชีวิตอยู่อย่าง

แข็งแรงกระฉับกระเฉงได้แล้ว  ร่างกายของเราจะเป็นอย่างไรก็ข้ึนอยู่กับว่าเรา

ละเลยหรือให้ความสำาคัญกับช่วง 10 นาทีที่ว่านี้แหละ
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10 นาทีก่อนวัย 45 ปีเพ่ือสุขภาพแตกต่างจาก 10 นาทีหลัง 
วัย 45 ปีอย่างไม่ต้องสงสัย ทั้งยังเป็นความแตกต่างทางตัวเลขที่ทิ้งห่างกัน

มากด้วย  ก่อนวัย 45 ปีแค่ใช้ความพยายามเพียง 10 นาทีก็เพียงพอแล้ว แต่

พอเลยวัยนั้นมากลับต้องพยายามมากข้ึนเป็นหลายชั่วโมงหรืออาจจะเป็น

หลายปีก็ได้  ความพยายามแค่ 10 นาทีต่อวันที่ถือปฏิบัติอยู่ทุกวันอย่าง 

แข็งขัน สามารถเปล่ียนแปลงชีวิตอีกหลายสิบปีของเราได้  การสูบบุหร่ีวันละ 

10 นาทีกับการออกกำาลังกายวันละ 10 นาที สร้างความแตกต่างอย่างใหญ่

หลวงให้เราได้ ข้ึนอยู่กับว่าเราจะเลือกใช้เวลา 10 นาทีต่อวันอย่างไร การเลือก

ผิดจะเป็นอันตรายต่ออวัยวะภายในและสมอง จนอาจทำาให้เสียชีวิตก่อนวัย

อันควรได้

  การงดสูบบุหร่ีช่วยให้อายุยืนยาวไปอีกกว่า 10 ปี เวลา 10 นาทีก่อน 

วัย 45 ปีจึงเป็นเหมือนนาทีทองสำาหรับสุขภาพและร่างกายของเรา  การลงมือ 

ปฏิบัติในช่วงวัย 20 ปีจะช่วยเปล่ียนชีวิตในช่วงหลังแบบถอนรากถอนโคนเลย 

Anti-aging 2
ลงทุน 10 นาทีต่อวัน

ชีวิตจะเปลี่ยนหลังอายุ 45 ปี
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ทีเดียว

  ว่าแต่ทำาไมต้องเป็นอายุ 45 ปีด้วยล่ะ เพราะมันเกี่ยวข้องกับลักษณะ

พิเศษทางสรีรศาสตร์ของร่างกายเราน่ันเอง  มนุษย์เราจะหยุดการเจริญเติบโต

และจะคงลักษณะทางชีวภาพไปเร่ือยๆ โดยอัตโนมัติจนถึงอายุ 35 ปี  ช่วง

เวลาที่เรียกว่าเป็นช่วงที่สวยสดงดงามท่ีสุดของชีวิตนี้ ถ้าไม่มีปัจจัยอ่ืนเข้ามา

ทำาลายสุขภาพ ร่างกายก็จะคงสภาพเดิมเอาไว้ได้อย่างราบร่ืน  พูดง่ายๆ ก็

คือแม้ไม่ต้องลงทุนลงแรงอะไรมาก ก็ยังคงแข็งแรงกระฉับกระเฉงเหมือนเดิม 

แต่พออายุเลย 35 ปีข้ึนไป ร่างกายก็มักแก่ชราลงและประสิทธิภาพในการ

ทำางานของอวัยวะต่างๆ ก็ลดลง พออายุเลย 45 ปีโรคภัยก็เริ่มถามหา

  ผู้เขียนเองก็มักพบเห็นผู้คนเหล่านี้ต้องทนทุกข์ทรมานกับอาการเลือด

ออกในสมองบ้าง เส้นเลือดสมองอุดตันบ้าง  อาการเหล่านี้มีสาเหตุมาจาก

การใช้ชีวิตแบบผิดๆ เช่น ดื่มเหล้า สูบบุหร่ี เวลาเห็นผู้คนเหล่านี้ต้องยืนถือ

ไม้เท้าหลังจากเข้ารับการรักษาฟื้นฟูท่ีต้องใช้เวลาเป็นเดือนเป็นปีด้วยอาการ

เส้นเลือดในสมองแตกหรือเส้นเลือดสมองอุดตันผู้เขียนจะรู้สึกเศร้าใจทุกคร้ัง 

พร้อมกับอดคิดไม่ได้ว่า “นี่ถ้าใส่ใจดูแลรักษาสุขภาพเสียแต่เนิ่นๆ ก็คงไม่ต้อง

ทุกข์ทรมานแบบนี้หรอก”

  การทำากายบริหารแค่ 10 นาทีสักวันละ 1-2 คร้ัง ก็ช่วยให้ร่างกาย 

ทำางานได้อย่างสมดุลและเป็นปกติได้แล้ว  ช่วงที่ยังหนุ่มสาวถ้าออกไปวิ่ง 

เหยาะๆ สักวันละ 10 นาที ร่างกายจะแข็งแรงกระฉับกระเฉงข้ึน และถ้าอดใจ 

ไม่กินของว่างหรือไม่กินตามใจปากเป็นพายุบุแคมสัก 10 นาทีจนติดเป็นนิสัย

ก็จะช่วยรักษารูปร่างให้สวยสดงดงามได้

  แต่ถ้าอายุเลย 45 ปีไปแล้วต่อให้ลุกข้ึนมาทำากายบริหารถึงวันละ 100 

นาที วิ่งสัก 100 นาที หรืออดอาหารอีกหลายวัน ก็ใช่ว่าร่างกายจะแข็งแรง

ข้ึนง่ายๆ มิหนำาซ้ำาอาจทำาให้กล้ามเนื้อและข้อต่อที่กำาลังแก่ชราลงทุกที ไม่

สามารถแบกรับการออกกำาลังกายแบบหักโหมเช่นนี้ได้


