
 เจอคุณคนใหม่ 
เมื่อล้างล�าไส้

ใน 2 สัปดาห์

• อ้วนง่าย
• ลดเท่าไรน�้าหนักก็ไม่ลงซะที
• ท้องน้อยยื่นออกมา
 หนังสือเล่มนี้ ได้รวบรวม
ปัญหาที่สาว ๆ  กังวล รวมถึงวิธี
แก้ปัญหาต่าง ๆ  เอาไว้
 แค่ท�าตาม 4 ขั้นตอนนี ้
ในตอนเช้า ก็จะท�าให้ล�าไส้ดี ข้ึน 
ทุกวันแน่นอน
 ขอรับรองว่า หลงัท�าตามตลอด 
2 สปัดาห์ คณุจะรับรูถ้งึประสทิธิภาพ
ได้แน่นอน 
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	 เมื่อการทำางานของระบบลำาไส้ดีขึ้น	

	 สารอาหารที่อยู่ในลำาไส้จะถูกดูดซึม	 แล้วส่งไปยังเซลล์ทั่วร่างกายได้อย่าง 

ต่อเนื่อง	ทำาให้การทำางานของระบบเผาผลาญดีขึ้น	

	 นอกจากนี้	 ถ้าปรับปรุงสภาพแวดล้อมในระบบลำาไส้ ให้ดีขึ้นแล้ว	 ก็จะยิ่งแก้ไข

อาการท้องผูกให้ดีขึ้นตามมาอีกด้วย	

	 ไมเ่พยีงเทา่นัน้	รา่งกายยงัขบัของเสยีสะสมทีอ่ยู่ในลำาไสม้านาน	(อจุจาระตกคา้ง)	

ออกมาได้	ทำาให้พุงด้านล่างที่เคยยื่นออกมาหายไปในพริบตา

เร�ผอมได้ เมื่อลำ�ไส้เปลี่ยนแปลง
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ล�้งลำ�ไส้ ง่�ย ๆ  ใน 4 ขั้นตอน 

2

1

ผสมไช้เท้�บดในโยเกิร์ต

เมื่อแลคโตบาซลิลสั	ในโยเกริต์รวมกับ 

เส้นใยอาหาร	(Fiber)	จากไช้เท้าบด 

จะสง่ผลใหส้ภาพแวดลอ้มของระบบ

ลำาไส้อยู่ในสภาพที่ดีที่สุด	ถ้าเราเติม 

น้ำ าผึ้ ง เ ข้าไปด้วย	 ก็จะ ย่ิงเพิ่ม

ประสิทธิภาพให้มากขึ้นไปอีก	

รายละเอียดหน้า	28

ดื่มน้ำ� 1 แก้ว

ดื่มน้ำาทันทีหลังตื่นนอนตอนเช้า	 

น้ำาหนักของน้ำาจะไปกระตุ้นให้ลำาไส้

ทำางาน	 เกิดการหดตัวของกล้ามเน้ือ

ทางเดินอาหาร	(Peristalsis)	ทำาให้มี

แรงดันของเสียเข้าสู่สำาไส้	 เพื่อรอให้

ร่างกายขับถ่ายได้เองโดยธรรมชาติ	

รายละเอียดหน้า	24
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3

4 ท่�ก�ยบริห�ร เพื่อล�้งลำ�ไส้

ในตอนเช�้

เพื่อใหร้ะบบขบัถา่ยทำางานไดด้	ีเราตอ้ง

ออกกำาลังกายด้วยท่าบริหารการบีบ

ตัวของกล้ามเนื้อลำาไส้	 ซึ่งเป็นเสมือน 

การนวดที่กระตุ้นให้ขับอุจจาระตกค้าง

ออกมา	รายละเอียดหน้า	38

ดื่มน้ำ�มันมะกอก 2 ช้อนโต๊ะ

สิง่ทีข่าดไมไ่ด้ ในการแกอ้าการทอ้งผกูคอื	ร่างกายจะ

ต้องได้รับน้ำามันในปริมาณที่เพียงพอ	เพื่อเป็น	“สาร

หล่อลื่น”	 ช่วยให้ขับของเสียออกมาได้ดี	 ทำาให้เรา 

ขับถ่ายอุจจาระได้ง่าย	รายละเอียดหน้า	36
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ก�รล้�งลำ�ไส้ ไม่ได้ทำ�ให้แค่ผอมลงเท�่นั้น

คว�มเครียด

ลำาไส้เหมือนโรงงานผลิตฮอร์ โมนแห่งความสุขคือ	

สารเซโรโทนิน	 (Serotonin)	 ถ้าเราปรับปรุงสภาพ

ภายในของลำาไส้ ให้ดีขึ้นได้	 สารเซโรโทนินก็จะ 

หลั่งออกมามากขึ้น	 สภาพจิตใจก็จะเสถียรขึ้น	 

ซึ่งทำาให้ภาวะเครียดลดลง

 ลำาไส้เป็นอวัยวะภายในที่เป็น	“ส่วนสำาคัญของร่างกาย”	ทำาหน้าที่ทั้งย่อยอาหาร 

ดูดซึม	 และส่งต้นกำาเนิดของพลังงาน	 (อย่างสารอาหาร)	 ไปทั่วร่างกาย	 ถ้าทำา 

ความสะอาดลำาไส้อย่างสม่ำาเสมอ	จะทำาให้เราผอมลงตามธรรมชาติได	้นอกจากนี้แล้ว

ยังทำาให้ผิวพรรณสวยผดุผอ่งขึน้	ไมเ่หนื่อยงา่ย	อาการปว่ยทีท่ำาใหเ้รารำาคาญใจก็จะเริม่

ดีขึ้นเรื่อย	ๆ 	...	มีแต่ข้อดีทั้งนั้น

ผิวพรรณหย�บกร้�น

เมื่อสภาพของลำาไส้อยู ่ ในเกณฑ์ดี	 เลือดที่ดี 

และใสจะถูกส่งไปยังเซลล์ทั่วร่างกาย	 ซึ่ง 

ส่งผลให้ผิวพรรณดีขึ้น	 ไม่ใช่แค่ผิวอย่างเดียว	

เส้นผมก็ยังเงางามขึ้นด้วย

เฮ้อ

นอนไม่หลับ

เมื่อลำาไส้ทำางานได้ปกติแล้ว	 จะหลั่ง	 “สาร 

เมลาโทนิน”	(Melatonin)	ที่ช่วยให้นอนหลับ

ได้อย่างต่อเนื่อง	 และเมื่อร่างกายปรับสมดุล

ของระบบประสาทอัตโนมัติได้แล้ว	 ก็จะนอน

หลับได้สนิท

แก
ะต

วัที ่292, 410…

แกะตัวที ่292, 411
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UP
เพิ่มการเกิด
มะเร็งล�าไส้ 

กรี๊ด 

โรคมือเท้�เย็น

เมื่ออาการทอ้งผกูดขีึน้	ของเสยีที่ไปกดทบั 

เส้นเลือดในลำาไส้ถูกปล่อยออกไปแล้ว	 

ส่งผลให้ระบบไหลเวียนเลือดดีขึ้น	 อาการ

มือเท้าเย็นก็จะดีขึ้นตามลำาดับ

ห
น
า
ว

โรคแพ้ละอองเกสรดอกไม้

ปกติแล้ว	 เซลล์ภูมิต้านทานเชื้อโรคจะ 

อาศัยอยู่บริเวณลำาไส้ถึง	 60%	 ถ้า 

สภาพแวดล้อมภายในลำาไส้ดีขึ้น	 ระบบ

ภูมิคุ้มกันก็จะกลับมาทำางานเป็นปกติ 

ส่งผลให้ร่างกายไม่ค่อยแสดงอาการแพ้

ละอองเกสรดอกไม้อีก

คว�มเสี่ยงต่อโรคมะเร็งลำ�ไส้

อาการท้องผูกตา่ง	ๆ 	มกัเป็นสาเหตใุหล้ำาไส้

อักเสบได้ง่าย	 จึงมีโอกาสเกิดเซลล์มะเร็ง

คอ่นขา้งมากเชน่กนั	ถา้เราปรับการทำางาน

ของลำาไส้ ให้ดีขึ้นได้	 ก็คือการลดโอกาส 

การเกิดโรคมะเร็งลำาไส้นั่นเอง
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	 ถ้าความสามารถในการทำางานของลำาไส้เพิ่มขึ้น	

การเผาผลาญทั่วร่างกายก็จะสูงขึ้น	

	 เมื่อปรบัสภาพแวดลอ้มภายในลำาไส้ได	้หลายคนจะ 

น้ำาหนักลดลง	 3	 กิโลกรัมโดยธรรมชาติ	 เหมาะสำาหรับ 

คนที่ทดลองลดน้ำาหนักมานักต่อนักแล้วแต่ไม่สำาเร็จ	 

แตถ่า้ลองวธินีีร้บัรองเลยวา่	ประสบความสำาเรจ็แนน่อน

	 โดยปกตแิลว้หน้าทีข่องลำาไส	้ไม่ใช่แคเ่พยีงยอ่ยอาหารแลว้ขบัถา่ยของเสยีเทา่นัน้	

ยงัมหีนา้ทีด่ดูซึมสารอาหารจากอาหารทีเ่รากินเข้าไป	และเปน็ตวักำาหนดคณุสมบัตขิอง

เลือดอีกด้วย	เลือดจะลำาเลียงสารอาหารไปให้เซลล์ทั่วร่างกาย	แต่เมื่อมีอาการท้องผูก	

การทำางานของลำาไสจ้ะออ่นแอลง	สง่ผลใหร้า่งกายสรา้งเลอืดที่ไม่ใส	ความหนดืสงู	เซลล์

ก็จะไม่ยอมรับสารอาหารที่เลือดส่งมาให้		ดังนั้นสารอาหารที่มาแต่ไม่มีที่ลง	ก็จะสะสม

กลายเป็นไขมันที่บริเวณรอบ	ๆ 	เซลล์ต่าง	ๆ 	เซลล์ใต้ผิวหนัง	ตลอดจนอวัยวะภายใน

	 นอกจากนี	้หากภายในลำาไสส้ะอาด	เลอืดกจ็ะใส	เปน็เลอืดท่ีด	ีลำาเลยีงสารอาหาร

ไปส่งเซลล์ทั่วร่างกายได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 การรับ-ส่งสารอาหาร	 =	 การเผาผลาญ 

ที่ดี	 พลังในการเผาผลาญไขมันก็จะสูงขึ้นด้วย	 ดังนั้น	 เมื่อปรับสภาพแวดล้อมภายใน

ลำาไส้ ใหด้ขีึน้	จงึทำาให้การขับถา่ยดข้ึีนดว้ย	ของเสยีทีส่ะสมอยู่ในลำาไสก้จ็ะถกูขบัออกมา 

ทำาให้พุงที่ยื่นออกมาส่วนท้องช่วงล่างของคนที่ท้องผูกเรื้อรังหายไป	

	 เมื่อร่างกายเบาลง	จะทำาให้กระฉับกระเฉงมากขึ้น	ส่งผลให้ลำาไส้เคลื่อนไหวดีขึ้น	

ความรู้สึกอยากขับถ่ายก็จะเพิ่มขึ้น	 เมื่อสภาพแวดล้อมภายในลำาไส้ดีขึ้น	 ระบบขับถ่าย

จึงดีขึ้น	สิ่งนี้เองที่จะทำาให้เรามีร่างกายที่	“กินเท่าไรก็ไม่อ้วน”	

ข้อควรระวังก่อนเริ่มล้างล�าไส้ 

ท�าให้ร่างกายของเรา เป็นร่างกายที่กินเท่าไร
ก็ไม่อ้วนด้วยการล้างล�าไส้กันเถอะ
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อาหารที่มีเส้นใยอาหารปริมาณมาก

	 ภาพดา้นลา่งเปน็วตัถดุบิหางา่ยทีม่กัใชท้ำาอาหารอยูแ่ลว้	ไมว่า่จะเปน็ไชเ้ทา้	แอปเปลิ	

กีวี	หรือผลไม้แห้งอย่างพรุน		ยิ่งถ้ากินคู่กับโยเกิร์ตด้วยจะดีมากเลยครับ

แคร์รอต
แคร์รอตมีปริมาณเส้นใยอาหารสูงกว่ามันฝรั่งมาก ถ้าอยากได้สารอาหาร 

แบบครบถ้วน ผมแนะน�าให้ท�าเป็นเครื่องดื่มสดครับ รับรองครบแน ่ๆ  

เส้นโซบะ
เส้นโซบะมีปริมาณเส้นใยอาหารสูง ไม่ว่าจะเป็นเส้นโซบะแห้ง 

หรือเส้นโซบะดิบก็มีปริมาณเส้นใยอาหารไม่ต่างกัน

เห็ดนาเมโกะ
มีทั้งเส้นใยอาหารที่ไม่ละลายในน�า้และละลายในน�้า ส่วนที่เป็นเส้นเหนียว ๆ  

จะมีเส้นใยอาหารอยู่มาก เวลาปรุงอาหารไม่ควรล้างน�า้ 

ถั่ว
ถั่วมีปริมาณเส้นใยอาหารสูง น�ามาท�าอาหารได้ง่าย เช่น แกงถั่ว 
ซุปถั่ว และอื่น ๆ  อีกมากมาย นอกจากนี้ยังมีเส้นใยอาหารที่ 
ไม่ละลายในน�้ามากอีกด้วย

อะโวกาโด
นอกจากจะเป็นผลไม้ที่มีเส้นใยอาหารอยู่มาก ยังมีกรดไขมันไม่อิ่มตัว

ค่อนข้างสูง ซึ่งเป็นน�้ามันหล่อลื่นให้กับอุจจาระ

รากโกโบ
มีทั้งเส้นใยอาหารที่ละลายในน�า้และไม่ละลายในน�้าสูง เป็นอาหารที่ดีของ

แบคทีเรียดี และมีโอลิโกแซ็กคาไรด์มากอีกด้วย

กระเจี๊ยบเขียว
เส้นยางยืด ๆ  เป็นเพกติน (Pectin) ที่ละลายในน�า้ได้ เราควรกิน
กระเจี๊ยบเขียวต้มให้สุก เพราะท�าให้ล�าไส้ดูดซึมเพกตินได้ดีกว่า

แผ่นข้าวบาร์เลย์�
แผ่นข้าวบาร์เลย์มาจากการน�าข้าวบาร์เลย์มาผ่านลูกกลิ้ง ซึ่งเมื่อน�า
แผ่นข้าวบาร์เลย์มาหุงกับข้าวสาร ก็ช่วยเพิ่มเส้นใยอาหารได้แล้ว 



การปฏิบัติตัว
ช่วงกลางคืน

เพื่อตอนเช้าที่รู้สึกดี
หลักส�าคญัคือ “ไม่ต้องท�าอะไรเลย” การท่ี 
เราไปเปิดสวิตช์ “ระบบประสาทพารา- 
ซมิพาเทติก” ทีค่วบคมุการท�างานของล�าไส้ 
จะท�าให้ย่อยอาหารได้ดีขึ้นระหว่างท่ีนอน
หลับอยู่ สิ่งที่ต้องท�าคือ ท�าให้นอนหลับได้
อย่างมีความสุข ซึ่งผมมีเทคนิคแนะน�าดังนี้

แช่น�้าร้อนอุณหภูมิพอเหมาะ 
ประมาณ 15 นาที

พักผ่อนด้วยการก�าหนด 
ลมหายใจเข้าออก 4 : 8 

ก่อนนอน ควรแช่น�้าร ้อนอุณหภูมิ  
38-40� C ประมาณ 15 นาท ีเมือ่เลือด 
ไหลเวียนดแีล้ว เราจะผ่อนคลาย ร่างกาย
เข้าสู่โหมดพักผ่อน ท�าให้หลับสนิท 
ระหว่างที่หลับล�าไส้จะท�างาน แต่ถ้าแช่
น�้าที่ร้อนจัด ๆ  อย่างแช่ออนเซ็นหรือ 
อาบน�า้ฝักบัว จะย่ิงไปกระตุน้การท�างาน
ของระบบประสาทซมิพาเทตกิ จงึไม่ควร
ท�าช่วงกลางคืน

สูดหายใจเข้าทางจมูก นับ 1-4 ในใจ แล้วหายใจออกทาง
ปาก นับในใจเพิ่มอีก 1 เท่าเป็น 1-8 หลักการของวิธีนี้ คือ  
ควรปล่อยลมหายใจออกอย่างช้า ๆ  และยาว ๆ  ท�าวิธีนี้ซ�้า 10 ครั้ง 
เพือ่ให้การท�างานของระบบประสาทพาราซมิพาเทติกมปีระสทิธภิาพ
สูงข้ึน ท�าให้เราได้พักผ่อนท้ังกายและใจอย่างเต็มที่ ส่งผลให ้
กล้ามเนื้อทางเดินอาหารหด - ยืดตัวได้ดีขึ้นด้วย
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ควรอยู่เฉย ๆ  ก่อนนอน
สัก 30 นาที

เวลาทองของล�าไส้คือ 
การนอนหลับ 

ก่อนเข้านอน ไม่ควรดูโทรทัศน์ เล่น
คอมพิวเตอร์หรือสมาร์ตโฟน แสงจาก
เครือ่งมอือเิล็กทรอนิกเหล่าน้ีจะเข้าตาเรา 
ท�าให้ระบบประสาทซิมพาเทติกท�างาน
ขึ้นมากะทันหัน แล้วถ้าเกิดนอนหลับ 
ไปเฉย ๆ  ในสภาพนี้ จะส่งผลให้
ระบบประสาทพาราซิมพาเทติกท�างาน 
ได้ไม่ดีเท่าทีค่วร ล�าไส้ท�างานได้เฉือ่ยลง 
เราควรดมกลิ่นหอม ๆ  จากการจุดเทียน 
อะโรมา ฟังเพลงเบา ๆ  ให้จติใจผ่อนคลาย 
ดีกว่าครับ  

เวลาทองของล�าไส้ คือ 24:00 น.  
เป็นเวลาทีร่ะบบประสาทพาราซมิพาเทติก 
ท�างานสูงทีสุ่ด เป็นช่วงเวลาทีล่�าไส้ท�างาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ดังนั้น  
จงึควรนอนหลับให้สนทิในช่วง 24:00 น. 
เพื่อให้ล�าไส้ท�างานได้อย่างเต็มที่ คนที่
ชอบอยู่ดึก ๆ  อาจต้องปรับพฤติกรรมมา
ต่ืนนอนตอนเช้า เป็นเรือ่งทีส่�าคัญมากครบั

3
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วิธีลดน�้าหนักด้วยการ
ล้างล�าไส้ในตอนเช้า

ประสบการณ์จริง

ซากิ จัง
อายุ 32 ปี
พนักงานขาย
บริษัทเอกชน

คุณโชโกะ
ผู้ให้ค�าแนะน�า
เรื่องล้างล�าไส้ 

ฉันชื่อซากิค่ะ
วันนี้ฉันมาดู
ชุดแต่งงาน
กับแฟนค่ะ

ชุดสวยเยอะ
แยะเลยค่ะ

ผมจะเลือกชุด
ที่เหมาะกับซากิจัง
ให้เองนะครับ

ชุดนี้
น่ารัก
ดีนะ

OK 
เดี๋ยวไปลอง
ใส่ให้ดูนะ

แต่ว่า
ดึงซิปไม่ขึ้น

พุงป่อง
ออกมา

ตายแล้ว ใส่ไม่ได้

แบบว่า 
ใส่ได้
แล้วค่ะ

ส่วนไขมันที่หลัง

เอามือ
กับแขน
บัง ๆ  ไว้ ซ่อน 

โน่นนี่นั่น
เยอะมาก

เอาชุดนี้เลยครับ
สวยมาก

เย้ ! ผมมีความสุข
ที่สุดเลย

เจ้าสาวผม
สวยที่สุด
เลยครับ

เอ๊ะ

คือ
ว่า....

อึม
ครึม

ดีจังเลย
นะคะ 

ที่เลือกชุด
ได้แล้ว

ผู้ให้
ค�า

แนะน�า

คิก ๆ  ๆ

ต้องผอม
ก่อนวัน
แต่งงาน 
ให้ได้ !

ซากิ (32 ปี) 
ตัดสินใจลดน�้าหนัก

ครั้งยิ่งใหญ่
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“การล้างลำ�ไส้”�ด้วยของ�16�ชนิด
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหรือของใช้ที่ใช้ล้างลำาไส้	 เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ลำาไส้ทำางานแข็งแรงขึ้น	 

ทั้งยังแนะนำาเครื่องสำาอางที่มีประสิทธิภาพสูง	ช่วยดูแลเรื่องความงามอีกด้วย	ผมรวบรวมข้อมูล

และประสิทธิภาพของการใช้งานของทั้งหมดไว้ ในหนังสือเล่มนี้

  ผลิตภัณฑ์ที่ใชล้้�งลำ�ไส้ ได้ทุกวัน

	1	 FIJI	Water	/	น้ำาแร่ธรรมชาติ

	2	 	โยเกิร์ตบัลแกเรีย	LB81	รสธรรมชาติ	(Meiji	Bulgaria	Yogurt	LB81	Plain)

	3	 น้ำาผักปั่นลอว์สัน	(Lawson	Green	Smoothie)

	4	 น้ำามันมะกอก	(Emile	Noel	Organics	Extra	Virgin	Olive	Oil)

	5	 ซีเรียลรำาข้าวสาล	ี(All	Bran	Bran	Flake)

	6	 นัตโตะถั่วอิดะมาเมะ

	7	 ข้าวบาร์เลย์

  ผลิตภัณฑ์ที่คอยช่วยเสริมก�รทำ�ง�นของลำ�ไส้

	1	 Fiber	Pro

	2	 BlBlO	ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีแบคทีเรียที่มีชีวิต	อย่างแลคโตบาซิลลัส

 ผลิตภัณฑ์ที่ช่วยล้�งลำ�ไส้

	1	 น้ำาเต้าหู้	(Provamel	Organics)	

	2	 น้ำาผักผลไม้สกัดเย็น	(ELLE	Cafe	Cold	pressed	juice)

	3	 ชาสมุนไพรออร์แกนิก	(Clipper	Organics	Harb	Tea)

	4	 กราโนลา	(Nature	Path	Love	Crunch	Organics	Granola)

	5	 ช็อกโกแลตที่มีแลคโตบาซิลลัส	(Sweets	Days	Chocola)		

 เครื่องสำ�อ�งที่จะช่วยให้ผิวพรรณสวย

	1	 โลชันที่มีอนุพันธุ์ของวิตามินซี

	2	 Eternal	White	Day	Cream



ผล
ิตภัณ

ฑ์ที่ช่วยล้างลลาไส้

2 “แบคทีเรีย�LB81”�ช่วยสร้างเกราะป้องกัน
ให้ลำ ไส้ 
โยเกิร์ตบัลแกเรีย�LB81�รสธรรมชาติ�
(Meiji Bulgaria Yogurt�LB81�Plain)

โยเก
ิร์ต

ที่ปร
ับสภ

าพ

ในล
�าไส้ไ

ด้ดี

	 แลคโตบาซิลลัสท่ีอยู่ ในโยเกิร์ต	 

ทำาหน้าท่ีเพ่ิมแบคทีเรียดี	 ทำาให้สภาพ-

แวดล้อมในลำาไส้ดีข้ึน	 นอกจากน้ียังมี

แบคทีเรียในลำาไส้อีกหลายชนิด	 ที่ถูก 

จับตามอง	 มักจะเป็นแลคโตบาซิลลัสท่ีดี

ต่อลำาไส้

	 โยเกิร์ตบัลแกเรียรสธรรมชาติมี 

“แบคทีเรีย	 LB81”	 อยู่มาก	 ซึ่งจะไป

ทำางานอยู่ที่พื้นผิวของเซลล์ที่อยู่บนลำาไส้	

สามารถสร้างเกราะป้องกันที่คอยต่อสู้กับ

ความเครียดหรืออาการท้องผูก	 เพื่อให้ 

ไม่ก่อความเสียหายต่อลำาไส้	 ทำาให้ลำาไส้

ทำางานได้อย่างปกติ	 ย่อยและดูดซึม 

สารอาหารได้ด	ีจนทำาให้ร่างกายแข็งแรง

	 เพื่อใหเ้กดิประโยชนส์งูสดุ	เราควรกนิ 

ในปริมาณ	 100-200	 กรัมทุกวัน	 อาจกิน

โยเกิร์ตอย่างเดียวเลย	 หรือจะเติมน้ำาผึ้ง 

ที่มีโอลิโกแซ็กคาไรด์	 ซึ่งเป็นอาหารของ 

บิฟิโดแบคทีเรียม	 หรือเติมผลไม้อย่างกีวี 

ที่มีเส้นใยอาหารที่ละลายในน้ำาได้ดี	 หรือ

กินคู่กับซีเรียลก็ได	้
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 สลัดที่อุดมไปด้วย�“น้ำ�มันจากเมล็ดเฟลกซ์”�ช่วยให้การทำ�งานของ
ลำ�ไส้ดีขึ้น
 น้ำ มันจากเมล็ดเฟลกซ์ มีส่วนผสมทั้งเส้นใยอาหารท่ีละลายน้ำ   
และไม่ละลายน้ำ อยู่เยอะ ส่วนผสมหลักอย่าง “กรดอัลฟาไลโนเลอิก” 
(Alpha-Linolenic acid) ก็เป็นสารหล่อลื่นในลำ ไส้ ช่วยให้ขับอุจจาระที่
ตกค้างออกมาได้ง่าย
 ใชว้ตัถดุบิอะไรก็ไดม้าทำ สลดั แตถ่า้เราใสเ่ห็ดท่ีมเีส้นใยอาหารอยูม่าก
เพิ่มเข้าไป จะช่วยเพิ่มการทำ งานของลำ ไส้ได้ดีครับ

BREAKFAST # 1 

เมนูอาหารเช้าที่แก้ไขอาการอุจจาระออกไม่มาก

สลัดเห็ดที่เน้นเห็ดเยอะ ๆ

เห็ดชิเมะจิ 12/  แพก็ (50 กรมั)

เห็ดไมตะเกะ 1 3/  แพก็ (30 กรมั)

กะหล�่าปลี 1 ใบ (100 กรมั)

แคร์รอต 1 10/  หัว (20 กรัม)

ต้นอ่อนบรอกโคล ี 15 กรัม

น�้ามันเมล็ดเฟลกซ์เล็กน้อย

เกลือผสมเครื่องเทศเล็กน้อย

(Crazy Salt) 

วัตถุดิบ (ส�าหรับ 1 คน) วิธีท�า

①  ตัดโคนแข็งของเห็ดชิเมะจิและเห็ด 

ไมตะเกะออก แล้วฉีกให้เป็นชิ้นเล็ก ๆ  

ตั้งกระทะให้ร้อน ใส่เห็ดลงไป ปิดฝา 

เปิดไฟแรงย่างจนเหด็เปล่ียนเป็นสเีหลือง

 

②  ซอยกะหล�่าปลีและแคร์รอตเป็นเส้น 

ตัดรากต้นอ่อนบรอกโคลีออก

③  ใส่กะหล�า่ปลแีละแคร์รอตซอยลงในจาน

 วางเหด็ไว้ด้านบน ใส่น�า้มนัเมล็ดเฟลกซ์ 

 และปรุงรสด้วยเกลือผสมเครื่องเทศ
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	 กลิ่นหอมจากเห็ดสดย่าง 

ผสมกับกลิ่นหอมของเกลือผสม

เครื่องเทศ	

	 การเคี้ยวผักให้ละเอียด	

จะช่วยให้ระบบประสาทอัตโนมัติ

ปรับเข้าสู่สมดุลได้ดี
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