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แก่ช้ำ อำยุยืน 
L I F E S P A N

โดย DAVID A.  S INCLAIR และ MATTHEW D. LAPLANTE



ขอต้อนรับเข้าสู่โลกแห่งอนาคต เมื่อคนอายุ 70 ปี แข็งแรงเท่าคนอายุ 40 ปี และคนอายุร้อยกว่าปี
ก็ยังเร็วไปหน่อยที่จะตาย อีกทั้งยังสามารถนั่งพูดคุยกับเหลนและโหลนของคุณอย่างสนุกสนาน
ซึ่งในโลกใบน้ีคุณไม่เพียงจะรู้สึกเด็กลง แต่คุณจะเด็กลงจริงๆ หนังสือเล่มนี้เขียนโดยผู้เชี่ยวชาญ
ด้านพันธุศาสตร์จากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ได้ค้นพบว่า “ความชราไม่ใช่เรื่องธรรมชาติที่เราต้อง
ยอมรับ แต่สามารถรักษาให้หายได้” และน าเสนอการค้นพบผ่านหนังสือ “แก่ช้า อายุยืน 
(LIFESPAN)” เพื่อให้ความรู้ สร้างความเข้าใจว่ามนุษย์ชราได้อย่างไร เราจะสามารถเอาชนะความ
เสื่อม ความถดถอยเหล่านั้นได้หรือไม่ พร้อมเปิดโลกใหม่เกี่ยวกับการพัฒนาครั้งส าคัญของการมี
ชีวิตที่ยืนยาวขึ้น และสุขภาพดีขึ้นได้อย่างน่ามหัศจรรย์ ซึ่งเนื้อหาเหมาะส าหรับผู้ที่สนใจและ
ต้องการเข้าใจกระบวนการของความชรา ความเสื่อมของร่างกาย การมีอายุยืนขึ้น และการ
หลีกเลี่ยงโรคที่เกิดจากความชรา เพื่อให้มีสุขภาพแข็งแรง ผู้เขียนได้ย้ าอยู่เสมอว่า “หากเรา
สามารถรักษาความชราได้ ก็จะเป็นเหมือนเกราะป้องกันโรคต่างๆ ที่จะมาพร้อมกับความชรา 
อีกทั้งช่วยประหยัดงบประมาณด้านสาธารณสุขของประเทศได้เป็นจ านวนมากอีกด้วย”
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ไม่ว่ำใครก็สุขภำพดีได้
เหมือนคุณหมอ อำยุ 101 ปี

โดย ทะนะกะ โยะชิโอะ



ใครๆ ก็อยากแข็งแรง ไม่เจ็บ ไม่ป่วย ไม่ต้องไปหาหมอ แล้วต้องท าอย่างไรให้ร่างกายแข็งแรง
กระปรี้ กระเปร่ า  มี พลั งกายพลั ง ใจ และพร้ อมต่ อสู้ กั บปัญหาต่ างๆ ได้  ผู้ เขี ยนคื อ
นายแพทย์ทะนะกะ โยะชิโอะ ผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรกรรม ซึ่งท่านมีอายุ 101 ปี และยังท างานแบบ
ไม่มีวันเกษียณ ท่านได้ เผยเคล็ดลับ “กิจวัตร 45 ประการ” ที่ปฏิบัติ เป็นประจ าทุกวัน 
ยิ่งท า ยิ่งสุขภาพแข็งแรง ซึ่งเป็นกิจวัตรง่ายๆ ที่ไม่เพียงแค่ยิ่งปฏิบัติ ยิ่งสุขภาพแข็งแรงเท่านั้น แต่ยิ่ง
ปฏิบัติก็ยิ่ งได้ชีวิตที่แจ่มใสและความกระฉับกระเฉงเป็นของแถมติดตัว ยกตัวอย่างเช่น 
‘การอาบแดดยามเช้า วันละ 15 นาที เพื่อป้องกันโรคสมองเสื่อมและโรคมะเร็ง’ ‘การเดินเล่นวันละ 
30 นาที เพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขาและสะโพก’ ‘การดื่มน้ าสะอาดวันละ 2 ลิตร ช่วยกระตุ้น
ระบบการไหลเวียนของเลือด’ ‘การฝึกเลี่ยงของหวานและผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป เพื่อลดทอนสิ่งให้
โทษที่จะเข้าสู่ร่างกาย’ ‘ยิ้มและหัวเราะให้บ่อยขึ้น ช่วยกระตุ้นการท างานของระบบภูมิคุ้มกันโรค’
เป็นต้น เพียงแค่คุณท าตามกิจวัตรที่อยู่ ในหนังสือเล่มนี้  ไม่ว่าใครก็  ‘สุขภาพดี’ ขึ้นได้
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โดย ราชวิทยาลัยแพทย์ เวชศาสตร์ฟื้นฟูแห่งประเทศไทย

ร่ำงกำยฟ้ืนฟูได้
ง่ำยกว่ำท่ีคิด



เมื่อเดินทางมาถงึช่วงวัยหนึ่ง เราจะรู้ซึ้งกับถ้อยค าที่ว่า “การไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐ”
ในที่นี้รวมไปถึงเรื่องของอุบัติเหตุ ความไม่สบายตัวไม่สบายใจอันเกิดจากวัยที่เพิ่มขึ้น 
เพราะสิ่งเหล่านี้อาจท าให้คุณ เดินเหินไม่สะดวก ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ กินอาหารไม่อร่อย 
หรือไม่ได้ใช้ชีวิตอย่างที่ควรจะเป็น ถึงจุดนี้ที่เรื่องเวชศาสตร์ฟื้นฟูเข้ามาเกี่ยวข้อง เพราะ 
‘เวชศาสตร์ฟื้นฟู’ คือ การฟื้นฟูสมรรถภาพ การใช้ยา การท าหัตถการ การใช้เครื่องมือ 
การออกก าลังกายแบบจ าเพาะ การได้รับค าแนะน าทางการแพทย์ ท าให้เราใช้ชีวิตต่อไปได้
อย่างเป็นสุข ซึ่งหนังสือเล่มนี้ได้น าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายจากโรค
และภาวะต่างๆ ซึ่งรวบรวมและบอกเล่าโดยผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาวิชาจากโรงพยาบาล
ศิริราช ด้วยส านวนภาษาที่เรียบง่าย พร้อมภาพประกอบค าอธิบายอย่างชัดเจน แล้วคุณจะรู้
ว่าแม้ร่างกายไม่มีอะไหล่ แต่ก็สามารถฟื้นฟูให้กลับมาใช้งานอย่างเต็มสมรรถนะได้ถ้ารู้วิธี...
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หลับดีมีคุณภำพ
ด้วยเคล็ดลับฉบับสแตนฟอร์ด

โดย นิชิ โนะ เซจิ



การแก้ปัญหา ‘การนอนหลับ’ ตามแบบฉบับสแตนฟอร์ดและมาท าความรู้จักโปรแกรมการนอนหลับ
เพื่อฟื้นฟูความเหนื่อยล้า เขียนโดย “นายแพทย์นิชิโนะ เซจิ” ศาสตราจารย์ประจ าภาควิชา
จิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ และผู้อ านวยการศูนย์วิจัยการนอนหลับและจังหวะชีวภาพ 
มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด ซึ่งผู้เขียนได้ตระหนักถึงความส าคัญเกี่ยวกับการนอน เพราะการประสบ
ปัญหาการนอนไม่หลับจะบั่นทอนสุขภาพในระยะยาว และท าให้เจ็บป่วยด้วยโรคต่างๆ ตามมา เช่น 
โรคหัวใจ โรคเบาหวาน โรคอ้วน เป็นต้น ดังนั้นหากจะกล่าวว่าการนอนหลับเป็นกุญแจส าคัญของ
การมีสุขภาพที่ดีคงไม่เกินความจริง นี่จึงเป็นที่มาของการเขียนหนังสือเล่มนี้ซึ่งมาจากผลงานการวิจัย 
อันยาวนาน ด้วยการใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย ทุกคนสามารถน าไปปรับใช้และเห็นผลลัพธ์ได้จริง เนื้อหา
ภายในเล่มมีเรื่องทางกายภาพของการนอน เพื่อท าความเข้าใจเกี่ยวกับการนอน จากนั้นจึงบอกเล่าถึง
ปัญหาของการนอนลักษณะต่างๆ เช่น อาการนอนไม่หลับ โดยบอกถึงสาเหตุของอาการ และแนวทาง
ที่จะจัดการกับปัญหาเหล่านั้น เพียงเท่านี้ ‘การนอนหลับ’ ของคุณจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป...
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โดย  MATTHEW WALKER

นอนเปลี่ยนชีวิต
: ไขควำมลับสุขภำพด้วย
วิทยำศำสตร์แหง่กำรนอน



แมตธิว วอล์กเกอร์ ศาสตราจารย์ด้านประสาทวิทยาศาสตร์และจิตวิทยา มหาวิทยาลัย
แคลิฟอร์เนีย เบิร์กลีย์ จะน าผู้อ่านด าดิ่งสู่ห้วงนิทราอันเร้นลับ ไขปริศนาเบื้องหลัง 
‘การหลับและการฝัน’ ที่ซ่อนอยู่ในสมอง ตลอดจนผลกระทบต่อการเรียนรู้ ความจ า รวมไป
ถึงความเชื่อมโยงการนอนหลับกับโรคร้ายต่างๆ เช่น อัลไซเมอร์ เบาหวาน หรือมะเร็ง พร้อม
ตอบสารพัดข้อข้องใจเรื่อง ‘การนอนหลับ’ เช่น คาเฟอีน และแอลกอฮอล์ส่งผลอย่างไรต่อ
การนอนหลับหรือไม่ ความฝันช่วยเยียวยาบาดแผลทางอารมณ์ได้อย่างไร เหตุใดวัยรุ่นจึง
ชอบนอนดึกและตื่นสาย ยานอนหลับคือตัวช่วยหรือตัวร้ายที่บ่อนท าลายการหลับกันแน่ 
นี่คือ ‘คู่มือการนอนหลับฉบับสมบูรณ์’ พร้อมข้อมูลทางวิทยาศาสตร์รองรับ เคล็ดลับที่จะ
ช่วยให้คุณนอนหลับอย่างมีคุณภาพทุกคืน อีกทั้งยังช่วยฟื้นฟูศักยภาพในการใช้ชีวิตอย่าง
เปี่ยมพลังในทุกๆ วัน โดยไม่ต้องอาศัยยาบ ารุงหรือเทคโนโลยีการแพทย์ล้ าสมัยใดๆ ทั้งหมด
นี้เริ่มต้นได้ง่ายๆ เพียงแค่คุณอ่านจบ และปิดไฟ ก้าวขึ้นเตียง ความมหัศจรรย์ก็จะเกิดขึ้น...
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