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คำ�นำ�สำ�นักพิมพ์

หลงัการเปดิตวัหนงัสอื  “ธรรมชาตชิว่ยชวีติ” ผา่นไปไมถ่งึครึง่ปกีบัการตพีมิพ ์
กว่า  5  ครั้ง  ขึ้นแท่นหนังสือแนวสุขภาพขายดีอย่างต่อเนื่อง  ได้ใจคนรักสุขภาพก็เพราะ 
เน้ือหาท่ีดอกเตอร์ทอม  อู๋-ต้นตำารับ  “ธรรมชาติช่วยชีวิต”  คัดสรรและทดสอบด้วยชีวิตของ 
ตนเอง  รวมถึงประสบการณ์ท่ีส่ังสมหลายสิบปีจากผู้ป่วยจำานวนมาก  ท้ังท่ีเข้ารับการรักษา 
และขอคำาแนะนำาด้วยอาการต่าง ๆ อาทิ  ภูมิแพ้  ท้องผูก  รอบเดือนมาไม่ปกติ  ไปจนถึง 
ความดันโลหิตสูง  และโรคมะเร็ง

คนเราทุกวันน้ีป่วยกันมากเพราะลืมใส่ใจการใช้ชีวิต  คิดว่าลมฟ้าอากาศและความ 
เครียดน้ันอยู่นอกเหนือการควบคุม  ท้ังหลงลืมไปว่า  แท้จริงแล้วเร่ืองอาหารการกินน้ันเป็น 
ส่ิงท่ีควบคุมได้ง่ายท่ีสุด  การด่ืมกินตามใจปากส่งผลกระทบต่อสุขภาพเราจนป่วยไข้อย่าง 
ที่เห็นและเป็นอยู่  ทำาไมเราไม่ลองลงทุนกับอะไรง่าย ๆ ดู  อย่างการอาบแดดวันละ 20-
30 นาทีทุกวัน  หรือผ่อนคลายจิตใจแล้วหันมาดื่มกินอาหารธรรมชาติ  ไม่ต้องปรุงแต่ง 

“100 คำาถามเจาะลึกเพือ่สุขภาพ”  เปน็เกรด็ความรูถ้าม-ตอบตอ่เนือ่งจาก 
“ธรรมชาติช่วยชีวิต” มอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคุณประโยชน์ของอาหารต่าง ๆ และมี 
ข้อมูลเชิงลึกเก่ียวกับการปฏิบัติตนอย่างถูกวิธีด้วย  คุณจะได้คำาตอบท่ีเจาะลึกกว่าหนังสือ 
และนิตยสารต่าง ๆ จากเล่มนี้  ถึงสิ่งท่ีกินแล้วดีแล้วสวยนั้นเพราะสารอาหารชนิดใด  มี 
ผลต่อร่างกายอย่างไร  กินตัวนี้แล้ว  ต้องเสริมด้วยอาหารอ่ืนไหม  หรือใช้วิธีใดที่จะให้ 
อาหารที่เรากินมีประสิทธิภาพและให้ประโยชน์ต่อร่างกายมากที่สุด

นีแ่หละคอืสิง่ทีค่ณุหมออูพ๋ยายามหาวธีิงา่ย ๆ  มาบอกเรา  เราจะไดป้ฏบัิตติาม 
และใช้ชีวิตอย่างที่ควรเสียที  ไม่ว่าจะเป็นการเสนอตำารับน้ำาผักผลไม้โดยแนะวิธีปั่นรอบ 
เดียว  แบ่งดื่มได้ทั้งวัน  ระหว่างวันก็แค่กินสลัดผักผลไม้สด  มีไข่กับปลาบ้างบางคราว 
ฯลฯ  ล้วนเป็นเร่ืองท่ีเข้าใจง่าย  ปฏิบัติได้จริง  อิงหลักการทางวิทยาศาสตร์และโภชนศาสตร์ 

เมือ่คณุม ี “ธรรมชาตชิว่ยชวีติ” แลว้  ข้อสงสยัจะกระจา่งขึน้ถา้คณุไดอ้า่น 
“100 คำาถามเจาะลึกเพ่ือสุขภาพ”  เป็นข้อมูลเพ่ิมในการตัดสินใจดูแลตัวเองอย่างจริงจัง 
ด้วยตำารับน้ำาผักผลไม้และการปรับเปลี่ยนวิธีการใช้ชีวิต

เร่ิมใสใ่จดแูลสุขภาพตนเองและคนในครอบครวัเสยีแตว่นันี ้ เพือ่ไมใ่หถ้งึวนัที ่
ทุกอย่างสายเกินไป

ด้วยความปรารถนาดี
สำานักพิมพ์นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์
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รู้จักผู้เขียน
ดร.ทอม อู๋ (Dr.Tom Wu)

ดอกเตอรด้์านโภชนาการและการรกัษาดว้ยวธิธีรรมชาต ิ
จากสหรัฐอเมริกา

เกดิทีป่ระเทศจนี เคยศึกษาวชิาชีก่งและตำารบัยาลับจาก 
หมอช่ีกงผู้เร้นกายท่านหน่ึง  ศึกษาวิชาแพทย์แผนตะวันตกและ 
ศึกษาเพ่ิมเติมด้านเวชศาสตร์ทางเลือกจนสำาเร็จการศึกษาระดับ 
ปริญญาเอก

เม่ืออายุ  30  ปี  ป่วยเป็นมะเร็งปอดระยะท่ีสาม  รักษา 
ด้วยการแพทย์แผนปัจจุบันแต่อาการไม่ดีข้ึน  และได้รับคำาแนะนำา 

ให้หยุดการรักษา  จึงเปล่ียนมากินอาหารอินทรีย์และรักษาด้วยวิธีธรรมชาติทำาให้หายขาด 
จากโรคมะเร็ง  จึงตัดสินใจละท้ิงการแพทย์แบบเดิม  หันมาศึกษาการแพทย์แนวธรรมชาติ 
และโภชนาการ  จนได้ปริญญาดุษฎีบัณฑิตที่สหรัฐอเมริกา  เคยได้รับเชิญให้ไปบรรยายที่ 
ประเทศต่าง ๆ  มีลูกศิษย์ที่เรียนด้านการรักษาด้วยวิธีธรรมชาติและการกินอาหารอินทรีย์ 
กระจายอยู่ทั่วโลก  สร้างบุคลากรทางด้านนี้ไว้นับไม่ถ้วน

ดร.อู ๋มกัไดร้บัเชิญจากบคุคลสำาคญัของประเทศตา่ง ๆ  ใหช้ว่ยกำาหนดเมนอูาหาร 
บำาบัดอาการป่วยเร้ือรังเก่ียวกับกระเพาะอาหาร ลำาไส้ คอเลสเตอรอลสูง  โรคอ้วน  โรค 
หัวใจ  โรคเบาหวาน โรคเกาต์ และโรคมะเร็ง ส่งผลให้อาการดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด  จน 
กระทั่งได้รับการยอมรับและยกย่องทั้งในสหรัฐอเมริกาและทั่วโลก

รางวัลและการยอมรับจากองค์กรต่างๆ 
●	 รางวัลการดูแลสุขภาพท้ังกายและใจของมูลนิธิสันติภาพโลกของลามะกังเชน 

โดยการสนับสนุนขององค์การสหประชาชาติ  (Lama  Gangchen  World  Peace 
Foundation in support of the United Nations)

●	 รางวลัผูอ้ทุศิตนเพือ่โรคอลัไซเมอรจ์ากโรงพยาบาลเมโย สหรฐัอเมรกิา
●	 รางวัลสาขาการแพทย์จากมูลนิธิอัลเบิร์ต ชไวท์เซอร์
●	 รางวลัผูอ้ทุศิตนของมหาวิทยาลยัเปิดนานาชาติเพือ่การแพทยท์างเลอืก 

(The Open International University for Alternative Medicines) ในประเทศอินเดีย
●	 รางวลัผูอ้ทุศิตนเพือ่มวลมนษุยข์องสมาคมการแพทยท์ีร่กัษาดว้ยการฝังเขม็ 

แห่งปากีสถาน (Pakistan Association of Medical Acupuncture)
●	 รางวัลผู้อุทิศตนของสมาคมการแพทย์แนวธรรมชาติแห่งอเมริกา  (American 

Naturopathic Medical Association)
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ส�รบัญ
คุยกับผู้อ่าน

สุขภาพแข็งแรง 

เริ่มจากการดื่มน้ำาผักผลไม้ทุกวัน! ›	18

บทนำ�

รู้จักกับ “ธรรมชาติช่วยชีวิต”
ทัศนคติที่ถูกต้องของการปฏิบัติ
ตามแนวธรรมชาติบำาบัด

บอกกล่าว

การบำาบัดแนวธรรมชาติคืออะไร ›	27
แพทย์แนวธรรมชาติคืออะไร ›	30 

เหตุใดคุณหมออู๋จึงหันเข้าสู่มิติ

  ของการรักษาด้วยวิธีธรรมชาติ  ›	31
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ก่อนเข้าสู่ภาคปฏิบัติตามแนว “ธรรมชาติช่วยชีวิต”

เกี่ยวกับหนังสือ “ธรรมชาติช่วยชีวิต”  ›	33
เมื่อเลือกปฏิบัติตามแนวธรรมชาติบำาบัดแล้ว 

  ไม่ต้องไปพบแพทย์แผนปัจจุบันใช่หรือไม่  ›	34
สุขภาพจะดีอยู่ที่การดื่มน้ำาผักผลไม้เท่านั้น

  ใช่หรือไม่  ยังมีข้อควรรู้อะไรบ้าง    ›	35
อาหารอินทรีย์คืออะไร      ›	38
ควรเลือกซื้ออาหารอินทรีย์อย่างไร มีการรับรองมาตรฐานหรือไม่  ›	38
ทำาไมอาหารอินทรีย์จึงมีราคาแพง  ›	39
การกินผักผลไม้สดดิบมีข้อควรระวังเกี่ยวกับ

  ยาปราบศัตรูพืชและพยาธิหรือไม่ ควรล้างอย่างไร  ›	41
ผักผลไม้ชนิดใดบ้างที่ไม่ควรกินดิบ    ›	44

บทที่ 1

พื้นฐานการมีสุขภาพดี
ระบบภูมิคุ้มกันร่างกายและระบบรักษาตัวเอง
เป็นแพทย์ที่ดีที่สุดในโลก

กรุ๊ปเลือดกำาหนดประเภทอาหาร

คนทุกกรุ๊ปเลือดล้วนดื่มน้ำาผักผลไม้ได้  ใช่หรือไม่ ›	49
ในหนังสือ “ธรรมชาติช่วยชีวิต” กล่าวถึงการออกกำาลังกาย

  ที่เหมาะสมกับกรุ๊ปเลือด ไม่ทราบว่าคนที่กรุ๊ปเลือดต่างกัน 

  มีวิธีออกกำาลังกายแตกต่างกันอย่างไร  ›	50 
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แสงแดดช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันของร่างกาย

การอาบแดดระหว่างเวลา 11.00 น. 

  ถึง 14.00 น. จะได้รับอันตราย

  จากรังสียูวีที่แรงเกินไปหรือไม่  ›	52

การบรรเทาโรคของต่อมไทรอยด์

ผู้ที่ป่วยเป็นโรคของต่อมไทรอยด์

  ควรระวังการดื่มน้ำาผักผลไม้อย่างไร 

  สารอาหารสำาหรับต่อมไทรอยด์คืออะไร ›	53
ตัดต่อมไทรอยด์ไปแล้ว

  ยังกินสารอาหารบำารุงต่อมไทรอยด์ได้หรือไม ่ ›	56
ในหนังสือ “ธรรมชาติช่วยชีวิต” กล่าวว่า  ผู้ท่ีป่วยเป็นโรคของ

  ต่อมไทรอยด์ควรงดผักตระกูลกะหล่ำา หมายถึงผู้ป่วย

  ไฮเปอร์ไทรอยด ์หรือผู้ป่วยที่มีปัญหาต่อมไทรอยด์

  ทั้งหมดล้วนไม่ควรกินผักตระกูลกะหล่ำา ›	57
สารชีวนะ (Biobifidus complex) คืออะไร  ซื้อได้ที่ไหน  ›	57

บทที่ 2
อาหารช่วยชีวิต
อินทรียสารจากพืชคือผู้เชี่ยวชาญ
ในการต้านมะเร็งและรักษาโรคภัยไข้เจ็บ

มารู้จักอินทรียสารจากพืชกันเถอะ

ผักผลไม้ทุกชนิดปั่นพร้อมเปลือกและเม็ดในจึงจะได้รับ

  อินทรียสารจากพืชและสารอาหารมากยิ่งขึ้นใช่ไหม  ›	63
อินทรียสารจากพืชกับเอนไซม์ต่างกันอย่างไร  ›	64

ตวั
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การเลือกเครื่องปั่นผักผลไม ้

ทำาไมจึงต้องเลือกใช้เครื่องปั่นผักผลไม้ขนาด 3.5 แรงม้า ›	66
ต้องใช้เครื่องปั่นผักผลไม้ขนาด 3.5 แรงม้าเท่านั้นหรือ

  แรงม้ายิ่งสูงยิ่งดีใช่ไหม     ›	67
กำาลังวัตต์ของเครื่องปั่นผักผลไม้กับ “แรงม้า” เทียบกันอย่างไร 

  ความเร็ว 3.5 แรงม้าเท่ากับความเร็วการหมุนกี่รอบ  ›	68
การบำารุงสุขภาพประจำาวันจะใช้เครื่องปั่น

  ผักผลไม้ไม่ถึง 2 แรงม้าได้หรือไม่    ›	68
การปั่นผักผลไม้ที่ถูกต้องเป็นอย่างไร  

  ควรผสมผงเส้นใยอาหาร เลซิทิน หรือเกสรผึ้งตอนไหน  ›	69

ปัญหาทั่วไปเกี่ยวกับส่วนผสมในอาหาร

ตามแนว “ธรรมชาติช่วยชีวิต”

[ผัก]

หัวบีตรูตที่งอกแล้วกินได้หรือไม่ หัวบีตรูตดิบควรกินวันละ

  ไม่เกินเท่าใด แครอตปั่นรวมไปทั้งเปลือกได้หรือไม่  ›	71
บีตรูตต้มสุกแล้วค่อยกินได้หรือไม่ 

  ใบของบีตรูตปั่นรวมกับน้ำาผักผลไม้ได้ไหม ›	72
ถ้าหาซื้อบีตรูตสดไม่ได้ จะใช้ผงบีตรูตแทนได้หรือไม่ 

  ควรทดแทนด้วยปริมาณที่เหมาะสมเท่าใด  ›	72
เป็นที่เข้าใจกันดีว่าหัวบีตรูตเป็นผักที่มีน้ำาตาล 

  เหตุใดในตำารับน้ำาผักผลไม้สำาหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน

  จึงจำาเป็นต้องมีบีตรูต  หัวบีตรูตเหมาะกับทุกคนหรือไม ่ ›	73
มันเทศ มันฝรั่ง และไฮว่ซัว (ซัวเอี๊ยะ)  กินดิบได้หรือไม ่

  มันฝรั่งกับไฮว่ซัวใช้ปั่นกับน้ำาผักผลไม้ได้หรือไม่ ›	74
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กินโกโบ้อินทรีย์และรากบัวดิบได้ไหม 

  และผสมในน้ำาปั่นผักผลไม้ได้หรือไม่  ›	75

[ผลไม้]

กล่าวกันว่ามะเขือเทศต้องใช้ความร้อนถึงปล่อย

  อินทรียสารจากพืชออกมา  จึงต้องต้มมะเขือเทศ

  ให้สุกก่อนแล้วค่อยปั่นเป็นน้ำาผักผลไม้ใช่หรือไม่ 

  บางคนบอกว่ามะเขือเทศสดมีสารโซลานัมไนกรัม 

  (Solanum Nigrum)  ซึ่งกินไม่ได้ 

  ถ้าจะนำาไปปั่นควรทำาอย่างไร   ›	76
หาซื้อบลูเบอรี่สดไม่สะดวก ใช้บลูเบอรี่แห้งแทนได้หรือไม ่

  มีวิธีเลือกซื้อบลูเบอรี่แห้งอย่างไร      ›	77
หาซื้อแครนเบอรี่สดไม่สะดวก ใช้แครนเบอรี่แห้งแทนได้หรือไม ่

  มีวิธีเลือกซื้อแครนเบอรี่แห้งอย่างไร      ›	78
การบรรเทาโรคเกาต์ต้องกินเชอรี่วันละประมาณ  60  ลูก 

  เม็ดในเชอรี่ปั่นในเครื่องปั่นผักผลไม้ได้หรือไม่    ›	79

[เครื่องปรุง]

อัลมอนด์ (เนื้อในเม็ดอัลมอนด์) ควรกินดิบหรือสุก 

  ถ้าผ่านการอบและปรุงรสแล้วใช้ได้หรือไม่    ›	80
บราซิลนัต อัลมอนด์ เม็ดฟักทอง 

  เม็ดมะม่วงหิมพานต ์และถั่วลิสง กินได้ทุกวันหรือไม ่ ›	80

บทที่ 3
ตำารับการมีสุขภาพดีของคุณหมออู๋
ร่างกายจะแข็งแรงต้องเริ่มจากการกินอาหารเพื่อสุขภาพ

ตวั
อย
่าง



การดื่มกินเพื่อสุขภาพ 4 ขั้นตอน

การกินของสดดิบล้วน ๆ ดีกว่าหรือไม่  ›	83

ความสมดุลของสภาพกรดด่างในร่างกาย

คือปัจจัยสำาคัญของสุขภาพ

มะนาวจัดเป็นอาหารประเภทด่างกลาง ๆ  ผสมดื่มกับน้ำาผึ้งได้หรือไม ่ ›	84

การดื่มน้ำาถูกประเภทสำาคัญกว่าการดื่มน้ำาปริมาณมาก

น้ำาแร่สกัด (Activated water) คืออะไร ถ้าหาไม่ได้ ใช้อะไรแทนได ้ ›	85
ในหนังสือ “ธรรมชาติช่วยชีวิต” กล่าวถึงแร่ธาตุในธารน้ำาแร่

  ว่ามีสารอนินทรีย์ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการดูดซึมสารอาหารของเซลล์

  เราจึงไม่ควรดื่มน้ำาแร่เลยใช่หรือไม่ ›	86
น้ำาสภาพเป็นด่างคือน้ำาที่เรียกกันทั่วไปว่า 

  “น้ำาจากการแยกธาตุด้วยไฟฟ้า” ใช่หรือไม่ ›	86
เหตุใดจึงพูดกันว่า การดื่มน้ำากลั่นวันละ 8 แก้ว

  จะช่วยชำาระล้างร่างกายได้ดีที่สุด ›	86
ต้องดื่มน้ำากลั่นเท่านั้นใช่ไหม ดื่มน้ำาที่ผ่านเครื่องกรองน้ำาทั่วไป

  หรือผ่านการกรองจากแร่พลังพีระมิดได้หรือไม ่ ›	87
น้ำาแร่ น้ำาบริสุทธิ์ และน้ำากลั่น  ต่างกันอย่างไร 

  ถ้าเก็บไว้นานจะเปลี่ยนแปลงหรือไม่ ›	88

เสริมแคลเซียมด้วยนมเมล็ดพืชเปลือกแข็ง

ธัญพืชที่เป็นส่วนผสมในนมเมล็ดพืชเปลือกแข็ง

  ต้องต้มให้สุกก่อนหรือไม่  ›	89
ถ้าทำานมเมล็ดพืชเปลือกแข็งแล้วข้นเกินไป 

  จะเติมน้ำาให้เจือจางได้หรือไม่ ควรเติมเท่าใด ›	90

ตวั
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ปรับกระบวนการเมแทบอลิซึม  

บอกลาความอ้วน

โคเอนไซม์คิวเทนมีประโยชน์อย่างไร 

  หาซื้อได้ที่ไหน  ›	91
การกินโคเอนไซม์คิวเทน

  มีผลต่อการลดความอ้วนหรือไม่  ›	93
ทำาไมจึงต้องกินอาหารประเภทถั่วที่เพิ่งงอก  ›	93
ถั่วต่าง ๆ งอกอย่างไร ธัญพืชที่ใช้ต้องเพาะให้งอกด้วยหรือไม ่ ›	95
ผงเส้นใยอาหารใช้ร่วมกับน้ำามันมะพร้าวสกัดได้หรือไม ่

  น้ำามันมะพร้าวสกัดมีประโยชน์ต่อร่างกายอย่างไร  ›	96
ผู้ที่ไม่ต้องการลดความอ้วนกินผงเส้นใยอาหารทุกวันได้หรือไม่

  มีประโยชน์อย่างไรบ้าง    ›	97

ขับถ่ายวันละ 3 ครั้ง  ช่วยลดคอเลสเตอรอล

ขับถ่ายอุจจาระวันละ 3 ครั้ง  จึงจะถือว่าปกติใช่หรือไม่  ›	98

การขจัดนิ่วในถุงน้ำาดี

การกินกรดฟอสฟอริกมีข้อควรระวังอย่างไรบ้าง    ›	100
ขณะตั้งครรภ์ ดื่มกรดฟอสโฟริกบริสุทธิ์เพื่อละลายนิ่วในถุงน้ำาดี 

  หรือดื่มดีเกลือ (Epsom salt) ได้หรือไม่  ›	100

การบรรเทาโรคเบาหวาน

ผักสวิสชาร์ดเป็นผักตามฤดูกาลและหาซ้ือยาก  ใช้ผักอะไรแทนได้บ้าง  ›	101
เหตุใดผักสวิสชาร์ดจึงมีประโยชน์ต่อผู้ป่วยความดันโลหิตสูง

  และเบาหวาน  ต้องจำากัดปริมาณการกินต่อวันหรือไม ่ ›	102
ผงเฟนูกรีก (Fenugreek powder) มีส่วนประกอบอะไรบ้าง

  จัดเป็นเครื่องเทศหรือไม่  ›	102
กินฟักทองและถั่วฝักยาวดิบได้หรือไม ่ ›	103
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บทที่ 4
ตำารับต้านมะเร็งต้านโรคของคุณหมออู๋
สุขภาพดีเริ่มจากน้ำาผักผลไม้เพื่อสุขภาพ

ถาม-ตอบสิ่งควรรู้ก่อนปั่นน้ำาผักผลไม้

ตำารับน้ำาผักผลไม้เหมาะกับทุกโรคหรือไม่ 

  มีข้อจำากัดสำาหรับผู้ป่วยกลุ่มใดบ้าง ›	105
ส่วนผสมในตำารับน้ำาผักผลไม้ล้วนเป็นของสดดิบใช่หรือไม ่

  เพราะเหตุใด และหากกินดิบไม่ได้

  จะเปลี่ยนเป็นอาหารสุกบ้างได้หรือไม่  ›	106
ส่วนผสมของน้ำาผักผลไม้ล้วนเป็นของดิบ 

  จะทำาให้ร่างกายเย็นเกินไปหรือไม่ ›	106
ส่วนผสมที่ระบุไว้ในตำารับน้ำาผักผลไม้เป็นปริมาณ

  สำาหรับหนึ่งวันใช่หรือไม่ แต่ละมื้อมีปริมาณเท่าใด ›	108
น้ำาผักผลไม้ปั่นเสร็จแล้วแช่ไว้ในตู้เย็นได้หรือไม่ 

  เมื่อนำาออกมา  ดื่มได้ทันทีหรือไม่ ›	109
จำาเป็นต้องปั่นน้ำาผักผลไม้ตามสูตรในหนังสือเท่านั้นใช่ไหม  

  ถ้าไม่ทำาตามสูตร จะมีวิธีเลือกส่วนผสมอย่างไร ›	110
หากขาดส่วนผสมบางอย่าง 

  จะยังปั่นน้ำาผักผลไม้ตำารับนั้นได้หรือไม่ ›	110
ธัญพืชที่กล่าวไว้ในตำารับ เพียงแค่ล้างให้สะอาดไม่ต้องต้มสุก

  ก็ปั่นได้เลยใช่หรือไม่  มีส่วนผสมของอาหารชนิดใดบ้าง

  ที่ต้องต้มสุกก่อนปั่นน้ำาผักผลไม้ ›	111
ผลไม้บางชนิดนำามาปั่นรวมกันเป็นน้ำาผักผลไม้ไม่ได้ 

 มิฉะนั้นจะขัดกันหรือปล่อยสารพิษ จริงหรือไม่  ›	112
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ถาม-ตอบเกี่ยวกับการเลือกซื้ออาหาร

[ผักและเครื่องเทศ]

กะหล่ำาปลีม่วงคือผักสดสีม่วง

  ที่มักเห็นในสลัดผักใช่หรือไม่    ›	113
พาร์สลีย์คืออะไร ซื้อได้ที่ไหน 

  ต้องใช้แบบสดเท่านั้นใช่หรือไม่    ›	114
อาร์ติโชกคืออะไร ซื้อได้ที่ไหน    ›	114
ผักน้ำาคือผักชีฝรั่งใช่หรือไม่   ›	115
เครื่องเทศใช้แบบแห้งแทนได้หรือไม่    ›	115

[ผลไม้]

มะเขือเทศเชอรี่คืออะไร ซื้อได้ที่ไหน      ›	116
องุ่นมาสคาดีนคืออะไร ใช้องุ่นทั่วไปแทนได้หรือไม่    ›	116
เหตุใดมะนาวและส้มเช้งจึงต้องปอกเปลือก

  เหลือเยื่อสีขาวใต้เปลือกไว้ด้วย      ›	117
ตำารับน้ำาผักผลไม้ในหนังสือล้วนมีสรรพคุณเฉพาะ 

  บางตำารับระบุว่าเพิ่มผลไม้ชนิดอื่นได้  ส่วนบางตำารับไม่ได้ระบุไว้

  ก็หมายความว่าห้ามใช้หรือเพิ่มเติมอย่างอื่นแทน  ใช่หรือไม ่ ›	117
ลูกพรุนควรกินสดหรือแห้ง       ›	118

[เครื่องปรุง]

เกสรผึ้งกับเกสรดอกไม้แตกต่างกันอย่างไร ซื้อได้ที่ไหน  ›	119
บราซิลนัต หมายถึง เม็ดมะม่วงหิมพานต์ 

  อัลมอนด์ และวอลนัตดิบใช่หรือไม่ ซื้อได้ที่ไหน    ›	119
เฮเซลนัตมีสรรพคุณอย่างไรบ้าง ซื้อได้ที่ไหน    ›	120
ไซลิทอล (Xylitol) คืออะไร เป็นน้ำาตาลชนิดดีใช่หรือไม ่ ›	121
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ถาม-ตอบเกี่ยวกับการดื่มกินประจำาวัน

[ข้อควรรู้ก่อนดื่มน้ำาผักผลไม้]

ดื่มแต่น้ำาผักผลไม้โดยไม่กินอาหารทั้งสามมื้อได้หรือไม่ ›	123
ควรดื่มน้ำาผักผลไม้บางตำารับเป็นประจำา หรือว่าควรดื่มทุกตำารับ ›	124
ต้องดื่มน้ำาผักผลไม้เพื่อสุขภาพนานเท่าใดจึงจะเห็นผล ›	124
หากไม่สามารถดื่มน้ำาผักผลไม้ก่อนอาหารกลางวันและเย็น

  หนึ่งชั่วโมง  จะเปลี่ยนไปดื่มเวลาอื่นได้หรือไม ่    ›	125
การปั่นน้ำาผักผลไม้เติมน้ำาแข็งได้หรือไม่   ›	125
ถ้าเก็บส่วนผสมสำาหรับปั่นน้ำาผักผลไม้ไว้ในช่องแช่เย็น

  จะนำามาใช้ปั่นน้ำาผักผลไม้ได้หรือไม่   ›	126
เคยได้ยินมาว่า การดื่มน้ำาผักผลไม้ระยะยาวจะทำาให้โซเดียม

  ในร่างกายสูงเกินไป และไตต้องทำางานหนักจริงหรือไม่ ›	126

[อาการหลังดื่มน้ำาผักผลไม้]

การดื่มน้ำาผักผลไม้ทุกวันจะทำาให้สภาพร่างกาย

  เปลี่ยนเป็นธาตุเย็นหรือชื้นใช่หรือไม่     ›	127
หลังดื่มน้ำาผักผลไม้แล้ว อุจจาระเป็นสีแดงถือว่าปกติหรือไม ่ ›	128
หลังดื่มน้ำาผักผลไม้แล้ว อุจจาระเหลวและมีกลิ่นแรง

  ไม่ทราบว่าปกติหรือไม่     ›	129
หลังดื่มน้ำาผักผลไม้แล้ว  ดูเหมือนสีผิวจะออกเหลือง ๆ  เพราะเหตุใด

  ถ้างดไม่ใส่แครอต  สรรพคุณจะเปลี่ยนไปหรือไม่     ›	129
หลังดื่มน้ำาผักผลไม้ติดต่อกันหลายวัน ปรากฏว่ามีอาการผิดปกต ิ

  (เช่นเป็นผดผื่นคัน) ยังควรดื่มต่อหรือไม ่    ›	131
หลังดื่มน้ำาผักผลไม้ระยะหนึ่งแล้ว  มีอาการไม่สบาย 

  (เช่น  ท้องเสีย  อาเจียน  ปวดท้อง  ท้องอืด  หรือเหงือกบวม)

  ยังดื่มต่อไปได้หรือไม่   ›	132

ตวั
อย
่าง



[ข้อควรรู้สำาหรับสตรี]

ช่วงมีรอบเดือนดื่มน้ำาผักผลไม้ได้หรือไม่ ›	133
เหตุใดรอบเดือนซึ่งหมดไปนานแล้ว 

  กลับมามีอีก  ถือเป็นเรื่องปกติหรือไม่  ›	133
ถ้าต้องการตั้งครรภ์ 

  การดื่มน้ำาผักผลไม้จะส่งผลกระทบหรือไม่ ›	134
ขณะตั้งครรภ์  ยังดื่มน้ำาผักผลไม้ต่อไปได้หรือไม่ 

  ต้องระวังเรื่องส่วนผสมอะไรเป็นพิเศษหรือไม่    ›	135

[ข้อควรรู้สำาหรับเด็ก]

เด็ก ๆ ควรดื่มน้ำาผักผลไม้อย่างไร  ›	136

[ข้อควรรู้สำาหรับผู้สูงอายุ]

ผู้สูงอายุควรดื่มน้ำาผักผลไม้อย่างไร  ›	137

[ข้อควรรู้เป็นกรณีพิเศษ]

ถ้ามีอาการโลหิตจาง  ยังคงดื่มน้ำาผักผลไม้ต่อไปได้หรือไม ่ ›	138

ปัญหาโรคภัยชนิดต่าง ๆ 

[น้ำาผักผลไม้ป้องกันและต้านมะเร็ง]

ระหว่างการทำาเคมีบำาบัดรักษาโรคมะเร็ง 

  จะดื่มน้ำาผักผลไม้ได้หรือไม่  จะมีปัญหาเรื่องการติดเชื้อหรือไม ่ ›	139
ทำาไมจึงมีคนบอกว่าผู้ป่วยเป็นโรคมะเร็ง

  ไม่ควรกินเกรปฟรุต (Grapefruit)    ›	141
“ตำารับน้ำาผักผลไม้ป้องกันและรักษามะเร็ง” เป็นประโยชน์ต่อมะเร็ง

  ช่องคอ ไม่ทราบว่าเป็นประโยชน์ต่อมะเร็งในช่องปากด้วยหรือไม่  ›	141
ควรแนะนำาให้ผู้ป่วยมะเร็งเต้านมดื่มน้ำาผักผลไม้ตำารับใดในหนังสือ ›	142
ผู้ป่วยมะเร็งปอดดื่มน้ำาผักผลไม้ตำารับใดในหนังสือได้บ้าง ›	142
ผู้ป่วยมะเร็งลำาไส้ใหญ่ควรดื่มน้ำาผักผลไม้ตำารับใด  ›	143
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ผู้ป่วยมะเร็งตับควรดื่มน้ำาผักผลไม้ตำารับใด  ›	143
ผู้ป่วยมะเร็งกระเพาะอาหารและตัดกระเพาะอาหารไปหมดแล้ว

  จะดื่มน้ำาผักผลไม้ได้หรือไม่  แต่หากตัดกระเพาะอาหาร

  ไปครึ่งเดียวจะดื่มได้หรือไม่    ›	144

[น้ำาผักผลไม้กับหัวใจ สมอง และหลอดเลือด]

ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงและเบาหวาน หลังจากดื่มน้ำาผักผลไม้

  อย่างต่อเนื่องจนควบคุมความดันและน้ำาตาลในเลือดได้ดีแล้ว 

  ควรปรับต่อไปอย่างไร  ›	145
ผู้ที่กินยาลดความดันโลหิตมายาวนาน 

  ควรกินยาก่อนหรือดื่มน้ำาผักผลไม้ก่อน ›	145
ขณะใช้ยาลดความดันโลหิตและยาลดคอเลสเตอรอล

  เหตุใดจึงห้ามกินผลไม้ประเภทส้ม  ›	146

[น้ำาผักผลไม้กับระบบย่อยอาหาร]

ผสมสารชีวนะลงในน้ำาผักผลไม้บำารุงระบบย่อยอาหาร 

  แล้วปั่นพร้อมกันเพื่อดื่มได้หรือไม่  ›	146

[น้ำาผักผลไม้กับระบบทางเดินหายใจ]

“ตำารับน้ำาผักผลไม้ช่วยให้ทางเดินหายใจคล่อง” 

  สามารถบรรเทาอาการภูมิแพ้  และเด็ก ๆ ควรดื่มอย่างไร  ›	147

[น้ำาผักผลไม้กับการบรรเทาโรคเบาหวาน]

เบาหวานต่างชนิดกัน  ต้องดื่มน้ำาผักผลไม้ต่างกันอย่างไร ›	147
หลังดื่มน้ำาผักผลไม้ไปแล้วหนึ่งสัปดาห์  ปรากฏว่า

  ผู้ป่วยโรคเบาหวานมือเย็นเท้าเย็น  ปวดหลังปวดเอว

  เป็นอาการปกติหรือไม่  ›	149
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ผู้ป่วยโรคเบาหวานที่หยุดยาแล้ว 

  จะดื่มน้ำาผักผลไม้ตำารับสำาหรับ

  ผู้เป็นเบาหวานต่อไปได้หรือไม ่ ›	150
ผู้ป่วยโรคเบาหวานแฝง

  ควรดื่มน้ำาผักผลไม้ตำารับใด ›	150

[น้ำาผักผลไม้สำาหรับโรคอื่นๆ]

ผู้ป่วยโรคไตดื่มน้ำาผักผลไม้ตามตำารับในหนังสือได้หรือไม ่ ›	152
ผู้ป่วยเป็นนิ่วในไตดื่มน้ำาผักผลไม้ได้หรือไม่ ›	152
ผู้ป่วยโรคลมชักควรดื่มน้ำาผักผลไม้ตำารับใดก่อน ›	153
ผู้ป่วยโรคข้ออักเสบรูมาทอยด์   (Rheumatoid Arthritis-RA) 

  ควรดื่มน้ำาผักผลไม้ตำารับใดก่อน  ›	154
ผู้ป่วยโรคแพ้ภูมิคุ้มกันตนเอง (Systemic Lupus Erythematosus-SLE)

  หรือเอสแอลอี  ควรดื่มกินอย่างไร  ›	155
คนที่ตัดมดลูกและรังไข่ไปแล้ว ควรบำารุงด้วยสารอาหารชนิดใด ›	156
คนที่ตัดรังไข่ไปแล้ว ยังกินโคเอนไซม์คิวเทนได้หรือไม ่ ›	157
ผู้ป่วยเป็นเนื้องอกในมดลูกควรเลือกน้ำาผักผลไม้ตำารับใด ›	157
ผู้ป่วยเป็นเนื้องอกในมดลูกกินเกสรผึ้งได้หรือไม่  ›	158
ผู้ป่วยโรคกระดูกพรุนควรดื่มน้ำาผักผลไม้ตำารับใด ›	158
ผู้ป่วยเป็นโรคลำาไส้แปรปรวน (Irritable Bowel Syndrome)

  ควรดื่มน้ำาผักผลไม้อย่างไร ›	160
ผู้ป่วยโรคซึมเศร้าควรดื่มน้ำาผักผลไม้อย่างไร ›	160
ผู้ป่วยโรคเก็บกดควรดื่มน้ำาผักผลไม้ตำารับใด ›	161
นอนไม่หลับควรดื่มน้ำาผักผลไม้ตำารับใด ›	162
มีตำารับน้ำาผักผลไม้รักษาสายตาสั้นหรือไม่ ›	162

บทส่งท้าย

จดหมายปิดผนึกถึงเพื่อนผู้อ่านทั่วโลก  ›	165
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คุยกับผู้อ่�น
สุขภาพแข็งแรง 

เริ่มจากการดื่มน้ำาผักผลไม้ทุกวัน!

ผมเขยีนหนงัสอื “ธรรมชาตชิว่ยชวิีต” ดว้ยวตัถปุระสงคห์ลกัคอื 

แบ่งปันประสบการณ์ของผมที่สั่งสมมาหลายสิบปี เพื่อให้ผู้อ่านได้รับรู้และ 

นำาไปปฏิบัติตาม อันจะนำามาซ่ึงผลลัพธ์ท่ีคาดไม่ถึง  อีกประการหน่ึงก็เพ่ือ 

เรียกร้องให้ทุกคนเห็นความสำาคัญและใส่ใจต่อสุขภาพ และเข้าใจว่าโรคภัย 

ไข้เจ็บไม่ได้เกิดขึ้นเพียงเพราะความผิดพลาดจากการกินการดื่ม  หากแต่ 

ความเคยชินที่ไม่ถูกต้องในการดำาเนินชีวิตประจำาวันก็เป็นสาเหตุหนึ่งด้วย 

เพราะเหตุนี้เอง ผมจึงพยายามเผยแพร่วิธีการป้องกันโรค  ป้องกันมะเร็งด้วย 

วิธีธรรมชาติ โดยหวังว่าทุกคนจะมีสุขภาพที่แข็งแรงและมีความสุข

ปรากฏวา่เมือ่หนงัสอื “ธรรมชาตชิว่ยชวีติ” วางตลาด กไ็ดร้บัการ 

ตอบรับอย่างดียิ่งจนกลายเป็นกระแสการด่ืมกินอาหารอินทรีย์ ซึ่งเป็นการ 

ยืนยันว่าทุกคนล้วนต้องการวิธีรักษาสุขภาพอย่างง่าย ๆ แต่ปฏิบัติได้จริง 

หนังสือ “ธรรมชาติช่วยชีวิต”  ช่วยให้ผู้อ่านตระหนักถึงเหตุผลที่ว่าโรคภัย 

น้ันเข้าทางปาก และจะได้ทราบว่า มีแต่การกลับคืนสู่วิถีธรรมชาติด้วยการ 

บริโภคสารอาหารอันอุดมจากผักผลไม้เท่านั้น จึงจะได้สุขภาพท่ีแข็งแรง 

กลับคืนมา ทั้งนี้เพราะในผักและผลไม้มีสารสำาคัญท่ีช่วยรักษาโรค ป้องกัน 

โรค ป้องกันมะเร็ง และชะลอความแก่ นั่นก็คืออินทรียสารจากพืช แล้วทำา 

อย่างไรสารที่แฝงอยู่ในเส้นใยผักผลไม้เหล่านี้จึงได้รับการปลดปล่อยออกมา 

ได้  ผมได้ให้คำาตอบไว้ในหนังสือแล้ว
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ผมขออธษิฐานจากใจจรงิใหผู้อ่้านหลายแสนคนทีก่ำาลังเสาะแสวงหา 

สุขภาพที่แข็งแรง  เมื่ออ่านหนังสือเล่มนี้จบแล้วจะสามารถนำาคำาแนะนำาไป 

ปฏิบัติเพ่ือฟ้ืนฟูสุขภาพให้แข็งแรง ปรับจิตใจให้สบาย ไม่เพียงทุ่มเทให้กิจการ 

ของท่านเท่านั้น แต่ยังสร้างสาธารณกุศลได้ตามกำาลังความสามารถ และ 

เผยแพร่หนทางแห่งการสร้างสุขภาพที่แข็งแรงได้ด้วย

ส่ิงท่ีผมยินดีเป็นท่ีสุดคือ หลังจากหนังสือวางตลาดแล้ว ผมได้รับอีเมล 

จากผู้อ่านจำานวนมากที่ส่งข่าวดีให้ทราบ เช่น

●	 ผมของคุณแม่ฉันเป็นสีดอกเลาแล้ว  ใช้เวลาเพียงไม่ก่ีเดือน ผมขาว 

กลับกลายเป็นสีดอกเลา  เราดีใจกันท้ังบ้าน  และตอนน้ีเราปฏิบัติตามคำาแนะนำา 

ในตำารับน้ำาผักผลไม้... 

●	 น้ำาตาลในเลอืดสงูเร้ือรงัมาหลายสบิปตีอ้งอาศยัยาควบคมุไวท้กุ ๆ  

วัน  แต่เมื่อได้ปฏิบัติตามตำารับน้ำาผักผลไม้ในหนังสือของคุณหมอ  ปรากฏว่า 

น้ำาตาลลดลงจนเป็นปกติ  หลังหารือกับแพทย์ประจำาตัว  หมอให้หยุดกินยา 

ลดระดับน้ำาตาลในเลือดแล้ว

●	 ความดนัโลหติของฉนัลดลงจนไมต้่องกนิยาลดความดนัแล้ว

●	 ปนีีฉ้นัอาย ุ 26  ป ี แตร่อบเดอืนมาคลาดเคลือ่นอยูเ่สมอ  บางท ี

มาช้ามาก  หลังด่ืมน้ำาผักผลไม้ตามหนังสือแล้ว  ปัจจุบันรอบเดือนมาเป็นปกติ 

ดีใจจังเลย...

●	 เจ็บปวดทรมานจากไขข้ออักเสบอยู่หลายสิบปี  กินยาก็ไม่หาย  แต่ 

หลังจากดื่มน้ำาผักผลไม้ตามตำารับเพียงไม่กี่เดือนก็ดีขึ้น ขอบคุณมาก...

●	 เพ่ือนของผมเป็นโรคภูมิแพ้อย่างหนัก  ผมมอบหนังสือ “ธรรมชาติ 

ช่วยชีวิต”  ให้เขา  เขาดื่มน้ำาผักผลไม้เพียงสองเดือน  อาการภูมิแพ้ก็บรรเทา 

ลงแล้ว

ตวั
อย
่าง




