อาหารและสุขภาพ

ดวงจันทร เฮงสวัสดิ์
สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

อาหารลางพิษ

อาหาร ลางพิษ

“จากสถิติขององคการอนามัยโลก พบวาสาเหตุของการตายของมนุษย อันดับ 1 มาจากโรคมะเร็ง
รองลงมาคือโรคหัวใจและหลอดเลือด ดังนั้นการปองกันและสงเสริมเพื่อใหมีสุขภาพดี จะตองเริ่มจาก
ตัวเราเอง เนื่องจากเราไมสามารถหลีกเลี่ยงบรรดา มลภาวะตางๆ ไดทง้ั หมด แตเราสามารถจะทำใน
สวนทีจ่ ะชวยลดผลกระทบ ทีก่ อ ใหเกิดความเสียหายตอรางกายของเราได โดยการเลือกบริโภคอาหาร
ที่มีประโยชน หลีกเลี่ยงการกินอาหารสำเร็จรูป และหาเวลาออกกำลังกาย ปรับอารมณไมใหเครียด
โดยการ นัง่ สมาธิ พักผอนใหเพียงพอ หลีกเลีย่ งเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล ชา กาแฟ น้ำอัดลม บุหรี่ ไมอาศัย
ในยานโรงงานอุตสาหกรรมหนักหรือที่ที่มีมลพิษสูง ซึ่งหากสามารถเลี่ยงปจจัยเสี่ยงเหลานี้ได จะทำ
ใหคุณมีสุขภาพที่แข็งแรง หางไกลโรคภัยไขเจ็บไดแนนอน
โดยทั่วไปแลวรางกายของสิ่งมีชีวิตทั้งพืชและสัตว จะไดรับสารพิษจากสภาพแวดลอม
เชน ฝุน ละออง กาซ เขมาควัน สารกัมมันตรังสี สารเคมี รวมทัง้ อาหารมีสารแปลกปลอมเจือปน
เชน ยาฆาแมลง สารตกคาง สารปรุงแตง สีสังเคราะหทุกชนิด สารกันบูด ตลอดจนการ
รับประทานอาหารที่ไมสะอาด และไมถูกสวน เชน การรับประทานเนื้อสัตวในปริมาณที่มาก
เกินไป อาหารทอดทีอ่ ดุ มไปดวยไขมัน หรือไมชอบรับประทานผักสดและผลไม ทำใหรา งกาย
ไดรับสารอาหารไมครบถวน รวมทั้งยังไมนิยมออกกำลังกาย พักผอนไมเพียงพอ ซึ่งจะสงผล
เสียตอสุขภาพ และถิอเปนการเปดประตูตอ นรับโรคเรือ้ รังตางๆ เชน มะเร็ง หัวใจ หลอดเลือด
อุดตัน เบาหวาน ความดันโลหิต โรคอวน ภูมิแพ และโรคอื่นๆมากมาย จากผลการสำรวจ
ของหนวยงานที่เกี่ยวของ มีขอมูลรายงานวา ปจจุบันคนไทยทั้งหญิงและชายที่มีอายุตั้งแต
30 ปขึ้นไป สวนใหญจะตรวจพบโรคตางๆ เชน ในผูชายมักจะประสบปญหาของไขมันใน
เสนเลือดหรือโรคเกีย่ วกับตับ สวนผูห ญิงจะมีปญ
 หาเกีย่ วกับไทรอยด ไขขอ หรือโรคเบาหวาน
ซึ่งปญหาของโรคเหลานี้ สวนใหญมีสาเหตุมาจากการบริโภคเปนหลัก
อาหาร จัดเปน ปจจัย ทีม่ คี วามสำคัญตอรางกายของสิง่ มีชวี ติ การเลือกอาหารรับประทาน
จึงตองดูที่คุณภาพของอาหาร วามีสารอาหารครบถวน และเพียงพอตอความตองการของ
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รางกายหรือไม สิ่งที่สำคัญคือตองคำนึงถึงความสะอาด และตองปราศจาก "สารพิษ"
เจือปน ซึ่งอาจเปนสาเหตุที่กอใหเกิดอันตรายแกสุขภาพได โดยเฉพาะการเลือก
รับประทานอาหาร "เมนูเด็ด" ตางๆ ซึ่งเปนที่นิยมของทุกเพศทุกวัยนั้น จัดเปน "อาหาร
อันตราย" และไมปลอดภัยตอรางกายอยางยิ่ง ดังนั้น การเลือกรับประทานอาหารจึง
จำเปนตองศึกษาขอมูลประกอบการตัดสินใจ โดยจากขอมูลของ "Team Content"
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) พบวา "เมนูโปรด" ดังตอไปนี้
จัดเปนอาหารอันตราย

เมนูเด็ดที่อาจกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพ
No.
1.

2.

รายการอาหาร
จุดที่เปนความเสี่ยง
ที่อาจกอใหเกิดอันตราย
อาหารจานดวน เชน
- เชื้อโรคที่ปนเปอนมากับ
เบอรเกอร / ฮอทด็อก /
เนื้อสัตวที่นำมาใช
พิซซา / นัคเก็ต
- ใสวัตถุกันเสีย
- ผงชูรส (MSG)
- ใหพลังงานสูง
อาหารทอดดวยความรอนสูง
เชน มันฝรั่งทอดกรอบ /

- การทอดดวยความรอนสูง
ทำใหเกิด "สารอะคริลาไมด"
ซึ่งเปนสารกอมะเร็ง
- มีเกลือโซเดียมอยูสูงมาก
- มันฝรั่งยังมี "ดรรชนี
กลีซิมิค"(Glycemic)
สูงทำใหอัตราการเปลี่ยนแปง
เปนน้ำตาลเกิดไดเร็ว
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ผลกระทบตอสุขภาพ
- โรคทางเดินอาหาร
- คลื่นไส / อาเจียน
- ปวดศีรษะและเกิดอาการแพ
- กอใหเกิดภาวะโรคอวน
- โรคมะเร็ง
- ทำใหรางกายขาดแคลนน้ำได
/ปดกั้นการดูดซึมของไขมัน
- เสี่ยงตอโรคอวน / เบาหวาน

3.

อาหารที่มีน้ำตาลสูง เชน
คุกกี้ / แยม / ลูกอม

- น้ำตาลสูง

- เสี่ยงตอโรคอวน / เบาหวาน
- ฟนผุ / ปญหาในชองปาก

4.

อาหารปง-ยาง

- กระบวนการปงยางทำใหเกิดสาร
กอมะเร็งที่เรียกวาเฮทเทอโรซัยคลิก
เอมีนส (Heterocyclic amines)

- ทำลายสารพันธุกรรมหรือที่เรียกวา
ดีเอ็นเอ (DNA)
- เปนสาเหตุของโรคมะเร็งของ
ลำไสใหญและมะเร็ง
กระเพาะอาหาร

5.

น้ำอัดลม

- มีความเปนกรดสูง (pH 3.4)
(กรดฟอสฟอริค แอสิค)
- มีสาร เอธีลีน ไกลคอล
(เปนตัวทำใหน้ำอัดลมเย็นจัดและ
ชวยปองกันการ
แข็งตัวที่อุณหภูมิ 0 องศา)
- มีสารปองกันเชื้อราโซเดี้ยม
เบนโซเอท (sodium benzoate

- ทำใหกระดูกและฟนผุกรอนได
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- สารเคมีตัวนี้เปนสารพิษอยาง
ออนๆ ที่จัดอยูใน กลุมของสารหนู
- เปนสาเหตุของโรคมะเร็ง

การดูแลสุขภาพ
การดูแลสุขภาพเชิงปองกัน ยอมดีกวาตามแกปญหา เชน
ปลอยใหเจ็บปวยเสียกอน แลวคอยมารักษาซึ่งดานแพทยทาง
เลือกถือวาชาเกินไป เพราะการที่รางกายจะแสดงอาการเจ็บ
ปวยจนปรากฏอาการออกมาใหเห็นนั้น นั้นตองสะสมความ
ผิดปกติไวเปนเวลานาน ดังนั้น การดูแลรักษาสุขภาพทั้งเรื่อง
อาหาร อากาศ อารมณ และหมั่นออกกำลังกาย จึงเปนสิ่งที่ดี
ในระยะยาว โดยไมตองพะวงเรื่องการสิ้นเปลืองงบประมาณ
ในการรักษา เพราะหากเราดูแลสุขภาพดี ยอมจะสงผลตอการ
มี คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี ไ ด อ ย า งแน น อน รวมถึ ง แนวคิ ด เรื่ อ งการ
ลางพิษ เพื่อกำจัดของเสียและสารพิษแปลกปลอมที่ตกคาง
อยูภายในรางกายนั้น พบวามีมาตั้งแตสมัยอียิปต จีนและ
อินเดียโบราณ
การลางพิษ
การลางพิษ (Detoxification) คือ กระบวนการกำจัดของเสีย
และสารพิษแปลกปลอมที่ตกคางอยูภายในรางกายใหหมดไป
โดยทั่วไปธรรมชาติของมนุษย ระบบขับถายคือสวนที่ทำหนา
ทีล่ า งพิษ ซึง่ จะเริม่ ทำงานตัง้ แตเราเริม่ ตืน่ ขึน้ มา และรางกายของ
คนสวนใหญจะพรอมขับถายภายในหนึ่งชั่วโมงหลังจากที่ตื่น
นอน และหากผานหนึง่ ชัว่ โมงไปแลวรางกายของเรายังไมไดขบั
ถายของเสียออกไป ระบบขับถายก็จะหยุดทำงานลงชั่วคราว
อยางไรก็ตาม หากไมอาจขับถายไดตามปกติหลังตื่นนอนตอน
เชา ไมวาจะดวยสาเหตุใด ถึงแมจะยังไมสงผลกระทบตอระบบ
ภายในรางกาย และไมทำทำใหรางกายลมปวยในทันทีก็ตาม
แตเราควรรีบปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใหกลับเขาสูการลางพิษ
ตามระบบตามธรรมชาติใหเร็วที่สุด เพื่อปองกันไมใหระบบการ
ลางพิษของรางกายเสียสมดุลไปอยางถาวร เพราะหากปลอย
ใหเกิดพฤติกรรมเหลานี้นานๆ รางกายจะเริ่มเสียสมดุลมากขึ้น
เรื่อยๆ จะเปนจุดที่นำไปสูอาการเจ็บปวยได
อาการบงชี้ภาวะที่มีของเสียและสารพิษสะสม
ในปริมาณที่เปนอันตราย
โดยทั่วไปแลว หากรางกายของเรามีของเสียและสารพิษ
สะสมในปริมาณที่เปนอันตรายจนถึงขั้นที่จะกอใหเกิดโรคภัย
ไขเจ็บขึ้นไดนั้น รางกายจะมีการสงสัญญาณเตือนออกมา ให
เรารูลวงหนาวาถึงเวลาที่เราตองดูแลเอาใจใสตัวเองเพิ่มขึ้น
กวาเดิม ซึ่งสามารถขอสังเกตไดจากอาการดังตอไปนี้
• รางกายออนเพลียและเหนื่อยงาย ไมกระปรี้กระเปรา
• มีอาการของโรคภูมิแพ

• เกิดภาวะภูมิตานทานโรคต่ำทำใหไมสบายหรือ
เปนหวัดไดงาย
• ปวดศีรษะ มึนงงบอยๆ หรืออาจปวดถึงขั้นเปนไมเกรน
• มีสิวและผดผื่นขึ้น
• นอนหลับยาก หรือรูสึกวานอนไมพอ
• มีกลิ่นปาก หรือมีแผลในชองปาก
• จุกเสียด แนนทอง ปวดทองเปนประจำ เนื่องจากระบบ
การยอยอาหารมีปญหา ลมหายใจมีกลิ่นเหม็น
• ระบบขับถายมีปญหา ทองผูกเปนประจำ หรือทองเสียงาย
เปนริดสีดวงทวาร
• เสื่อมสมรรถภาพทางเพศ
• อารมณแปรปรวนงาย ประสาทตึงเครียด
• ผิวหมองคล้ำ เกิดริ้วรอยงาย ผิวแหงและหยาบกราน ดูแก
กวาวัย
• มักปวดเมื่อยตามกลามเนื้อหรือขอตอตางๆ
• ขี้ลืม สมองไมปลอดโปรง คิดอะไรไมคอยออก
วิธีการลางพิษ
ปจจุบันมีวิธีการลางพิษ รูปแบบตางๆซึ่งเปนที่นิยมปฏิบัติ
ในกลุมผูที่รักษสุขภาพ หลากหลายวิธี เชน
1. การลางพิษโดยการสวนทวาร เปนวิธีการลางพิษตก
คางทีอ่ ยูใ นระบบทางเดินอาหารไดเปนอยางดี แตตอ งศึกษาขอ
มูลและขั้นตอนการปฏิบัติใหละเอียดกอนที่จะลงมือปฏิบัติจริง
2. การลางพิษดวยน้ำ โดยการดื่มน้ำเปลาในตอนเชา
หลังจากที่ตื่นนอน (หรือดื่มน้ำสมุนไพรอุนๆ* ทั้งวันแทนการดื่ม
เครือ่ งดืม่ ทีไ่ มเปนประโยชนตอ รางกาย เชน น้ำอัดลม กาแฟ หรือ
เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล ฯลฯ) ซึ่งถือเปนการลางพิษที่ตกคาง
อยูใ นระบบของเหลวภายในรางกาย (ระบบเลือด น้ำเหลือง ฯลฯ)
โดยสารพิษจะถูกขับออกมาทางเหงื่อ และปสสาวะ
3. การลางพิษดวยกระบวนการหายใจที่ถูกตอง เชน วิธี
การหายใจแบบโยคี (หายใจเขาทองพอง หายใจออกทองแฟบ)
วิธนี นี้ อกจากจะเปนการเพิม่ กาซอ็อกซิเจนใหกบั รางกายแลว ยัง
สามารถไลอากาศเสียในรางกายออกไปไดมากกวาเดิมอีกดวย
4. การลางพิษดวยการอดอาหาร ในการอดอาหารเพื่อ
ลางพิษนั้น จะตองอดอาหารจำพวกโปรตีน, ไขมัน,และ คารโบไฮเดรต ทั้งขาวและขนมปง กินไดแตเพียงผักและผลไมตาม
จำนวนที่กำหนดใหในแตละหลักสูตรการอดเพื่อสุขภาพ
นอกจากนี้ ในวงการแพทยทางเลือกยังมีอีกหลายวิธีการ
ในการดูแลปองกันตัวเองอยางครบวงจร เชน การลางพิษและ
สารโลหะหนักที่สะสมอยูในรางกาย โดยลางผานเสนเลือดดวย
การใชกรดอะมิโน (สารอีดีทีเอ) ที่นำมาผสมกับแรธาตุและ
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น้ำเกลือ เพื่อรักษาการเกิดการอักเสบหรือการทำงานผิดปกติ
ของเซลลในผนังของหลอดเลือด โดยสารอีดีทีเอจะไปจับกับ
สารที่เปนพวกโลหะหนักที่เปนพิษ เชน ตะกั่ว แคดเมียม ปรอท
และสารแรธาตุที่มีในรางกายซึ่งมาจับในเซลลหลอดเลือด เชน
เหล็ก ทองแดง การสะสมของโลหะหนักบนเซลลบุภายในของ
ผนังหลอดเลือด ซึง่ จะเหนีย่ วนำใหเกิดอนุมลู อิสระบนผนังเซลล
ดังนั้นคอเลสเตอรอลจึงมาจับบนผนังหลอดเลือด ทำใหหลอด
เลือดตีบลง เมือ่ ทำการลางพิษโลหะหนักสารอีดที เี อจะไปจับกับ
โลหะหนัก และละลายออกทางไต การจับตัวของคอเลสเตอรอล
จะคอยๆ ถูกรางกายกำจัดใหลดลง ผนังเซลลหลอดเลือดก็จะ
ดีขึ้น การไหลเวียนของเลือดดีขึ้น เสนเลือดไมตีบตัน การลาง
พิษวิธีนี้ รศ.ดร.นพ.กำพล ศรีวัฒนกุล ไดนำทฤษฎีนี้มาจาก
สถาบัน American College For Advancement in Medicine
(ACAM) มาใช ซึ่งเหมาะกับผูรักสุขภาพโดยทั่วไป โดยเฉพาะผู
สูงอายุทเี่ สีย่ งโรคหัวใจ โรคอวน เบาหวาน ความดันเลือดผิดปกติ

ความจำเสื่อม ซึ่งเกิดจากหลอดเลือดอุดตัน แตการลางพิษเพื่อ
จับสารโลหะหนักนั้น ไมเหมาะกับผูที่เคยมีประวัติโรคไตหรือ
ไตวาย สวนผลกระทบขางเคียงที่อาจจะเกิดขึ้นสำหรับการทำ
ครัง้ แรกก็คอื บางรายอาจมีอาการออนเพลียเล็กนอยในชวงแรก
เพราะสารพิษและโลหะหนักจะขับออกมาทางปสสาวะ ซึง่ ความ
ถี่ในการทำนั้นขึ้นอยูกับแตละบุคคล จำนวนครั้งจึงไมเทากัน
แลวแตปญ
 หาวามีมากนอยเพียงใด แตโดยปกติจะอยูป ระมาณ
10-15 ครัง้ โดยทำสัปดาหละ 1 ครัง้ หรือเดือนละ 2 ครัง้ หลังจาก
นั้นใหทำทุกๆ 2 ป ซึ่งอาจกลาวไดวาการลางพิษเปนทางเลือก
ในการชวยชะลอการแกกอนวัย และปองกันความเสื่อมของ
เซลล เพือ่ ปรับระบบตางๆ ในรางกาย เปนการ ชวยเพิม่ ออกซิเจน
แกเซลลใหมากขึ้น ดูแลระบบไหลเวียนเลือด การยอยทำให
ระบบตางๆ มีการซอมแซมไดดีขึ้น ซึ่งจะตองทำตอเนื่องกัน
อยางนอย 10 ครั้ง ที่สำคัญคือตองมีคาใชจายในการลางพิษ
และควรอยูภายใตการดูแลของแพทย

อาหารลางพิษ
ตามหลักโภชนาการถือวา อาหารเปนยาที่ดีที่สุด อีกทั้งยังหาไดงาย และราคาไมแพง แตในความเปนจริงแลว คนเรามักจะกิน
ชนิดตามใจปาก คือไมไดกินตามความตองการของรางกายทุกวัน ซึ่งจะทำใหเกิดปญหาทองผูก และมีของเสียหมักหมมในลำไส
ใหญตามมา และหากมีอาการทองผูกเรื้อรัง อาจจะกอใหเกิดโรคมะเร็งลำไสใหญและทวารหนักได ดังนั้นคนที่ทองผูกสวนใหญ
จึงหันไปพึ่งพาการกินยาระบาย และการสวนลางลำไสใหญ ซึ่งวิธีนี้เปนทางเลือกที่เร็วและเห็นผลทันที แตไมสงผลดีตอสุขภาพใน
ระยะยาว เนื่องจากเปนการทำลายจุลินทรียชนิดดีที่อยูในผนังลำไสใหญ ที่ทำหนาที่คุมครองและชวยยับยั้งการเจริญเติบโตของ
จุลนิ ทรียช นิดทีก่ อ ใหเกิดโรค ดังนัน้ หากสวนลางลำไสใหญบอ ยเกินไป จะเปนการกำจัดจุลนิ ทรียช นิดดีนนั้ ออกไปดวย ผลก็คอื จะทำให
เสี่ยงตอการติดเชื้อไดงายขึ้น และทำใหรางกายเสียสมดุลของเกลือแร
แตการลางพิษดวยการกินเสนใยอาหารจากผักและผลไม จะชวยใหลำไสใหญเคลื่อนตัวไดดี ซึ่งจะชวยเพิ่มประสิทธิภาพใน
การทำความสะอาดลำไสใหญ อีกทั้งยังสามารถลดปริมาณสิ่งหมักหมมในลำไสใหญอีกดวย ถือเปนการลางพิษลำไสใหญโดยวิธี
ธรรมชาติ ซึ่งจะสงผลดีตอสุขภาพองครวมมากกวา เพราะไดเสนใยอาหารที่มีประโยชนคือ เสนใยอาหารที่ไมละลายน้ำ (water
insoluble fiber) และเสนใยอาหารที่ละลายน้ำ (water soluble fiber)โดยเสนใยเหลานี้จะไปเสริมใหการลางพิษตามวิถีธรรมชาติ
ของลำไสใหญมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งรางกายจะไดรับเสนใยอาหารจากการกินอาหารประเภทขาวกลอง ธัญพืช โฮลวีท ขาวโอต
ถั่ว ผักและผลไม เปนตน อาหารเหลานี้ชวยใหเกิดขบวนการลางพิษแกอวัยวะตางๆ ในรางกาย เชน ตับ ลำไส ไต ผิวหนัง
ชวยปองกันการจับตัวของสารพิษ รวมถึงชวยขับของเสียออกจากรางกาย ซึ่งสารพิษตางๆ ที่สะสมอยูในรางกายอาจมาจากควันพิษ
ในอากาศ สารเจือปนในอาหาร เชน สีผสมอาหาร สารกันเสีย ยาฆาแมลง ปรุงรส หรืออาหารที่มีสารพิษเจือปน (ทั้งในตัวอาหารเอง
หรือเกิดจากขบวนการผลิต) เปนตน
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อาหารที่สามารถลางพิษ
No.

อาหารลางพิษ

คุณสมบัติ / สรรพคุณ

1.

กลวย

- บำรุงและสรางความแข็งแรงแกกระเพาะอาหาร
- ใหเกลือแรที่จำเปนแกรางกาย เชน โพแทสเซียม ฟอสฟอรัส โพแทสเซียมชวยควบคุม
ระดับของเหลวในรางกายโดยชวยขับของเหลว หรือสารพิษสวนเกินออกจากรางกาย
- การกินกลวยเปนประจำชวยปองกันทองผูก ทำใหระบบขับถายเปนปกติ
- สามารถชวยรักษาแผลในกระเพาะอาหารไดดี

2.

กะหล่ำ

- มีสารตานมะเร็งและอนุมูลอิสระ ( Antioxidant )
- ชวยตับขับฮอรโมนทีม่ ากเกินไป เชน ฮอรโมนความเครียดทีม่ ผี ลเสียตอรางกาย
- ชวยทำความสะอาดระบบยอยอาหาร รักษาและปกปองกระเพาะอาหาร
จากแบคทีเรียและไวรัสตางๆ
- พืชตระกูลกะหล่ำ ไดแก กะหล่ำปลี กะหล่ำดอก บรอกโคลี และกะหล่ำปม ผักเหลานี้
ชวยทำความสะอาดรางกายและชวยกำจัดของเสียจากสิ่งแวด ลอม เชน ควันบุหรี่
ควันจากทอไอเสีย
- ชวยใหตับผลิตเอนไซมออกมาใหเพียงพอในการกำจัดของเสีย

3.

กระเทียม

- มีคุณสมบัติฆาเชื้อแบคทีเรีย ขับและฆาพยาธิในทางเดินอาหาร และฆาเชื้อ
- ชวยทำความสะอาดเลือดและระบบลำไส ทำใหหลอดเลือดมีความยืดหยุน
และลดแรงดันโลหิต
- ชวยตอตานการเกิดมะเร็งและทำใหระบบทางเดินหายใจดีขึ้น

4.

กระเจี๊ยบ

- มีคุณสมบัติชวยทำความสะอาดแบคทีเรียและไวรัสออกจากระบบทางเดินปสสาวะ
ซึ่งมักกอใหเกิดการติดเชื้อ ทำใหมีอาการปสสาวะไมออกหรือมีเลือดปนหรือมีอาการ
ปวดทองอยางรุนแรง

5.

ตำลึง

- ชวยผลิตน้ำดีที่จะทำใหลำไสขับสารพิษออกจากรางกายไดดีขึ้น
- สารที่มีอยูในตำลึงชวยใหตับสลายไขมันในรางกาย
- จัดเปนยาเย็นสามารถชวยลดอุณหภูมิของรางกาย

6.

มะนาว

- สุดยอดอาหารที่ชวยทำความสะอาดตับ
- มีวิตามินซีสูง น้ำมะนาวสดเมื่อนำมาผสมกับน้ำอุนแลวดื่มตอนเชาหลังตื่นนอนจะชวย
ลางพิษและทำใหเลือดสะอาดขึ้น แตถานำน้ำมะนาวสดผสมกับโยเกิรตและน้ำผึ้ง
ก็จะเปนอาหารที่ชวยลางพิษในลำไสและปองกันอาการทองผูกไดอีกดวย

7.

มะเขือพวง

- มีไฟเบอรสูง ชวยดูดซึมไขมันในอาหาร โดยเฉพาะอยางยิ่งชวยจับไขมันอิ่มตัว
(ไขมันอันตราย) และขับออกจากรางกายโดยระบบขับถาย
- มีวิตามินซีและสารตานอนุมูลอิสระสูง จึงชวยกำจัดของเสียออกจากระบบทางเดิน
อาหารไดเร็วขึ้นและลดการสะสมของเสีย

8.

คื่นฉาย

- เปนสุดยอดอาหารทำความสะอาดเลือดและชวยลดความดันโลหิต ผูที่มีความดันโลหิต
สูงควรกินน้ำคั้นจากคื่นฉายเปนประจำ เพื่อชวยควบคุมระดับแรงดันเลือดใหคงที่
- มีสารตานการเกิดมะเร็ง และสารที่ชวยขับของเสียจากบุหรี่ในคนที่สูบบุหรี่หรือผูที่ไดรับ
ควันบุหรี่ดวย
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9.

แครอท

- เปนแหลงของสารอัลฟาและเบตาแคโรทีน ( Alpha and Beta-carotene )
ซึ่งเปนสวนหนึ่งของ วิตามินเอ และถือวาเปนสารตานอนุมูลอิสระที่ดีเยี่ยมชวยปกปอง
รางกายจากสารพิษจากสิ่งแวดลอม
- ชวยระบบประสาท สายตา ผิวหนัง ที่ตองสัมผัสแสงแดดเปนประจำ
- สารในแครอทชวยลดการเกิดมะเร็ง และชวยทำใหระบบทางเดินหายใจและ
หัวใจแข็งแรงขึ้น

10.

พืชตระกูลถั่ว เชน
ถั่วแดง ถั่วเขียว
ถั่วเหลือง และถั่วขาว

- มีไฟเบอรสูง ซึ่งชวยลดระดับคอเลสเตอรอล ทำความสะอาดลำไส
ลดการสะสมของสารพิษในลำไส และชวยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดใหคงที่
อีกทั้งชวยปองกันการเกิดมะเร็งลำไสและมะเร็งตอมลูกหมากดวย

11.

ทับทิม

- น้ำทับทิมสามารถรักษาอาการอักเสบและลดความปวดได เนื่องจากในทับทิมมีสาร
แอสไพรินซึ่งเปนสารชนิดเดียวกันกับแอสไพรินในยาแกปวด
- ชวยลางพิษลดการติดเชื้อของเชื้อโรคที่เขาสูรางกาย และลดอาการอักเสบ
- ผูที่มีอาการไขขออักเสบ ปวดบวม ช้ำ กินทับทิม จะชวยลดอาการปวดลงได
- มีไฟเบอรสูง ซึ่งชวยใหขับถายของเสียออกจากรางกายไดดีขึ้น

12.

สาหราย

- สามารถจับของเสียจากโลหะหนัก และรังสี จากคลื่นวิทยุ คลื่นโทรศัพท
คลื่นแมเหล็กไฟฟา และคลื่นไมโครเวฟทั้งหลายที่สะสมในรางกาย
ซึ่งเปนอันตรายตอรางกายและ กอใหเกิดมะเร็ง

13.

สมโอ

- มีสารเพกตินซึ่งเปนไฟเบอรสูง สามารถชวยลดระดับคอเลสเตอรอลในเสนเลือด กอนที่
จะจับตัวเปนกอนและไปขวางทางเดินในหลอดเลือด และยังชวยปองกันไมใหโลหะ
หนักเหลานี้ทำอันตรายตอรางกาย

14.

หัวหอม

- มีสารตานอนุมูลอิสระสูง ชวยทำความสะอาดเลือด ชวยลดระดับคอเลสเตอรอล LDL
ซึ่งเปนตัวการกอใหเกิดโรคหัวใจ
- ชวยทำใหระบบทางเดินหายใจทำงานดีขึ้น ชวยรักษาโรคหอบ โรคทางเดินหายใจ
โรคภูมิแพ และที่สำคัญคือชวยรักษาโรค เบาหวานโดยชวยใหระดับน้ำตาลคงที่

15.

องุน

- ชวยตอตานการเกิดมะเร็ง โดยเฉพาะอยางยิ่งมะเร็งกระเพาะอาหารและมะเร็งตับออน
สารตานอนุมูลอิสระในองุนชวยปกปองสารพิษที่เปนอันตรายตอรางกาย

16.

บีทรูท

- อุดมไปดวยสารไฟโตเคมีคอล ( Phytochemical ) วิตามินและเกลือแรหลายชนิด
ซึ่งทำใหบีทรูทมีคุณสมบัติตอตานเชื้อโรค ทำความสะอาดเลือดทำความสะอาดตับ
และระบบน้ำเหลือง
- มีคุณสมบัติพิเศษที่สงเสริมใหรางกายรับออกซิเจนไดมากขึ้น จึงชวยกำจัดของเสียได
งายและเร็วขึ้น
- จากกการศึกษาพบวาบีทรูทยังสามารถชวยปรับระดับกรด-ดาง ในเลือดใหสมดุลดวย

17.

บลูเบอรรี่

- มีคาแอนติออกซิแดนตสูงมาก
- มีสารแอสไพรินตามธรรมชาติ ซึ่งชวยลดการระคายเคือง สารที่มีในบลูเบอรรี่สามารถ
เขาไปขัดขวางแบคทีเรียในทางเดินปสสาวะ ลดการติดเชื้อในทางเดินปสสาวะ
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No.

อาหารลางพิษ

คุณสมบัติ / สรรพคุณ

18.

อะโวคาโด

- มีสารกลูตาไทโอน( Glutathione ) ที่สามารถชวยลดคอเลสเตอรอลและปองกันหลอด
เลือดอุดตัน ทำใหหลอดเลือดมีความยืดหยุน
- ชวยจับสารพิษที่เปนตัวกอใหเกิดมะเร็งกวา 30 ชนิด
- ชวยใหตับกำจัดของเสียจำพวกสารเคมีและโลหะหนัก ซึ่งนักวิจัยพบวาผูสูงอายุซึ่งกิน
อาหารที่มีสารกลูตาไทโอนสูงจะมีสุขภาพดีกวาคนที่ไมไดกิน และมีอัตราการเกิดโรค
- หัวใจนอยกวา 30 เปอรเซ็นต

19.

แอปเปล

- มีเพกตินสูง (เปนไฟเบอรชนิดหนึ่งที่ชวยจับคอเลสเตอรอลและโลหะหนักในรางกายที่
ปะปนมากับอาหาร เชน ปรอท ตะกั่ว ซึ่งสามารถทำลายเซลลสมอง )
- ชวยตอตานการเกิดมะเร็ง ฆาเชื้อแบคทีเรียและเชื้อไวรัส
- แอปเปลชวยขับสารเคมีที่ปนเปอนในอาหาร ซึ่งกอใหเกิดอาการแพในเด็ก และทำให
เกิดไมเกรนในผูใหญได

20.

อัลมอนด

- เปนถั่วที่มีใยอาหารสูง มีแคลเซียมและโปรตีนที่ดีตอรางกาย
- มีไขมันที่ดีและจำเปนตอรางกาย
- อัลมอนดยังชวยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด เพราะระดับน้ำตาลในเลือดสูงก็จะทำให
เกิดอาการไฮเปอรไกลซีเมีย ( Hyperglycemia ) ทำใหรูสึกหิวน้ำมากกวาปกติ หายใจ
ไมออก ไมสามารถควบคุมตัวเองได และหากน้ำตาลในเลือดต่ำหรือ ไฮโปไกลซีเมีย
( Hypoglycemia ) จะทำใหเกิดอาการหนามืด เปนลม ใจสั่น ไมมีแรง คิดอะไรไมออก

สำหรับทางออกในกลุมของผูที่เชื่อในเรื่องการลางพิษนั้น คงตองหันมาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารใหม ซึ่งอาจ
ตองลดหรือเพิ่มอาหารบางชนิดหรือบางมื้อดวย แตที่สำคัญคือตองเนนการทานอาหารจำพวกพืช ผัก ผลไมเปนสวนใหญ ซึ่งบาง
ทฤษฎีอาจจะตองเพิ่มการทานถั่วแบบตางๆ เมล็ดพืช และน้ำผึ้งเขาน้ำผัก-ผลไมสูตรตางๆ ชาสมุนไพร ยาเม็ดหรือแคปซูลสมุนไพร
หรือ อาจเพิ่มการพอกตัวดวยสาหราย การขัดหรือการนวดตัว การอบไอน้ำ ตลอดจนถึงการนั่งสมาธิ ทำโยคะเขาไปดวย เปนตน ถึง
แมวาหลายทานอาจจะรูสึกวาโลกที่เราอยูนั้นเต็มไปดวยมลภาวะ แตผลการศึกษาจากสำนักตางๆ กลับยืนยันวา ปจจุบัน คนเรามี
อายุเฉลี่ยสูงขึ้นตลอดเวลา ซึ่งอาจสรุปไดวา จริงๆแลวธรรมชาติไดสรางและกำหนด ใหรางกายมีวิธีจัดการกับสิ่งแปลกปลอมหรือ
สารพิษตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้น ยังมีผูคนบางกลุมที่เชื่อวาการลางพิษเปนเรื่อง “เกินจำเปน” นั่นคือ รางกายของ
คนเรานั้นมีวิวัฒนาการตามธรรมชาติที่ดีเยี่ยมอยูแลว ตัวอยางเชน ปริมาณของเสียที่รางกายของเรากำจัดไดในแตละครั้งที่เรา
ปสสาวะนั้น จะเทียบเทากับที่คุณตองอบซาวนาจนเหงื่อออกอยางชุมโชกไปไมนอยกวา 10 ชั่วโมงจึงจะไดปริมาณของเสียที่ถูกขับ
ออกมากับปสสาวะ 1 ครั้ง
ที่แนนอนการลางพิษที่ดีที่สุด คือ การลางพิษตามธรรมชาติจากการกินอาหารที่สด ปรุงสะอาดมีกากใยสูงและมีคุณคาตอ
รางกาย ดื่มน้ำ 6-8 แกวตอวัน รวมทั้งการออกกำลังกาย การนอนหลับพักผอนและทำจิตใจใหสงบแจมใส เทานี้คุณก็สามารถมี
สุขภาพแข็งแรงไดเชนกัน
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