ถ้อยแถลงจากผู้เขียน
การออกหนั ง สื อ เล่ ม นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ น� ำ ประสบการณ์ ใ นการ
ดูแลสุขภาพของตนเองมานานปีแบ่งปันกับผู้อ่าน ให้ผู้อ่านได้ใช้โอกาสนี้
เปลีย่ นแปลงนิสยั การดืม่ กินและการด�ำรงชีวติ อย่างสิน้ เชิง มุง่ เน้นเสนอข้อมูล
แก่ผู้อ่านเกี่ยวกับการรักษาสุขภาพ ป้องกันโรค และป้องกันมะเร็ง แต่ไม่
สามารถใช้แทนการรักษาได้โดยเด็ดขาด
หากท่านผู้อ่านเจ็บไข้ได้ป่วยหรือรู้สึกไม่สบาย ขอแนะน�ำว่าโปรดให้
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญท�ำการรักษาควบคู่ไปด้วย นอกจากนี้ ใคร่ขอเตือนสติ
ผู้ป่วยโรคมะเร็งอีกครั้งว่า จ�ำเป็นต้องรักษาตามการวินิจฉัยของแพทย์ ไม่ว่า
จะเป็นการผ่าตัดหรือเคมีบ�ำบัด และการฉายรังสี โปรดอย่ารอช้าจนเสียการ
เนื้อหาของหนังสือเล่มนี้เป็นข้อมูลส�ำหรับการศึกษาและการ
รักษาสุขภาพป้องกันโรคภัยเท่านั้น ไม่ใช่การวินิจฉัยโรค วิธีรักษา หรือ
การแนะน�ำตัวยาหรือมาตรฐานการวินิจฉัยด้วยตนเอง
วิธีรักษาลักษณะนี้เรียกกันว่า วิธีธรรมชาติบ�ำบัด คือ การใช้วิธีการ
ธรรมชาติทปี่ ราศจากผลร้าย เช่น อาหารธรรมชาติและสารเสริมอาหาร เป็นต้น
เพื่อช่วยให้สุขภาพของคนเราดีขึ้น เมนูอาหารและสารเสริมอาหารต่าง ๆ
ในหนังสือเล่มนี้ ล้วนอ้างอิงโดยอาศัยสภาพร่างกายและอาการของผู้ป่วย
แต่ละรายในขณะนั้น ตลอดจนกรุ๊ปเลือดที่แตกต่างกัน ประสิทธิผลขึ้นอยู่กับ
วินัย ความเชื่อมั่น ความตั้งใจ และความเพียรของแต่ละคน ซึ่งต้องใช้เวลา
หลายเดือนเพือ่ ให้รา่ งกายได้รบั การช�ำระล้างขนานใหญ่และปรับตัวครัง้ ใหญ่ เพือ่
บรรลุวัตถุประสงค์ คือ สุขภาพที่แข็งแรง ดังนั้น วิธีการเหล่านี้จึงเป็นเพียง

ข้อมูลประกอบการพิจารณาเท่านั้น หากท่านเจ็บไข้ได้ป่วยยังคงขอแนะน�ำ
ให้ไปพบแพทย์เพื่อวินิจฉัยตามความช�ำนาญเฉพาะทาง
นอกจากนี้ ผมขอแถลงอย่างเป็นทางการว่า ส่วนผสมอาหารและอาหาร
เสริมใด ๆ ที่กล่าวถึงในหนังสือเล่มนี้ ผมขอยืนยันว่าไม่มีเจตนาในการแนะน�ำ
ผลิตภัณฑ์หรืออาหารยี่ห้อใดทั้งสิ้น ขอให้ท่านผู้อ่านโปรดใช้วิจารณญาณ
ในการเลือกสรรสินค้ายี่ห้อต่าง ๆ อย่างรอบคอบ อย่าได้ถูกชักน�ำให้เข้าใจผิด
ประการสุดท้ายคือ ตัวผมเองมักได้รับเชิญให้เดินทางไปบรรยายและ
ฝึกอบรมตามทีต่ า่ ง ๆ ทัว่ โลก และเข้าร่วมกิจกรรมสาธารณกุศลต่าง ๆ อยูเ่ สมอ
จึงเป็นไปได้ยากที่จะตอบอีเมลหรือโทรสารของผู้อ่านที่ส่งเข้ามาร้องขอ จึง
ขออภัยและขอความเห็นใจไว้ ณ ที่นี้ด้วย

จัดพิมพ์โดย

สำ�นักพิมพ์ในเครือนานมีบุ๊คส์

Dr. Tom Wu’s Principles of Natural Cure Book 3:
Let Proper Food and Exercise Bring You Good Health
ธรรมชาติช่วยชีวิต ฉบับโรคภัยหายได้จริง
Dr. Tom Wu เขียน

ชาญ ธนประกอบ แปล
พิมพ์ครั้งที่ 1 มิถุนายน 2558
ราคา 325 บาท
Original Title: Dr. Tom Wu’s Principles of Natural Cure Book 3: Let Proper Food and Exercise Bring
You Good Health (不一樣的自然養生法3: 讓食物與運動成爲你的健康良藥)
Copyright © 2011 H20 Books, a Division of Cite Publishing Ltd.
Thai translation copyright © 2015 Nanmeebooks Publications Co., Ltd.,
Thai edition arranged through Pelican Media Agency Ltd., Taiwan
All rights reserved.
© ลิขสิทธิ์ภาษาไทย 2558: สำ�นักพิมพ์อินสปายร์
ข้อมูลทางบรรณานุกรมของสำ�นักหอสมุดแห่งชาติ
ทอม อู๋.
ธรรมชาติช่วยชีวิต ฉบับโรคภัยหายได้จริง. -- กรุงเทพฯ: อินสปายร์, 2558.
376 หน้า.
1. ธรรมชาติบำ�บัด. I. ชาญ ธนประกอบ, ผู้แปล. II. ชื่อเรื่อง.
615.85
ISBN 978-616-04-1080-4
ISBN 978-616-04-2602-7 (ฉบับ e-book)
กรรมการผูจ้ ดั การ สุวดี จงสถิตย์วฒ
ั นา ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การ ราตรี สังสกฤษ ผูจ้ ดั การส�ำนักพิมพ์
สุชาดา  งามวัฒนจินดา บรรณาธิการทีป่ รึกษา  เอือ้ ยจิตร บุนนาค บรรณาธิการบริหาร  วาริน  วรรณประสาท
หัวหน้ากองพิสจู น์อกั ษรและตรวจสอบ จิราพร  เฮงเจริญ พิสจู น์อกั ษรและตรวจสอบ  ธนุตรา ทิพกนก
ฤทัย  ชุมเปีย ผู้จัดการฝ่ายศิลปกรรม เบญจสิงห์  สมบุญ ผู้จัดการกองศิลปกรรม กฤษดา  เส่งสงค์
ผูช้ ว่ ยผูจ้ ดั การกองศิลปกรรม สุนนั ท์ เพชรวาว คอมพิวเตอร์กราฟิก สุปราณี  อภัยแสน หัวหน้ากอง
ประสานงานการผลิต จรัสศรี พรหมเทพ ประสานงานการผลิต ฉัตรทิพย์ กสิสิทธิ์ อนุสรา ตาธเนศ
ส�ำนักงาน บริษัท นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์ จ�ำกัด เลขที่ 11 ซอยสุขุมวิท 31 (สวัสดี)  ถนนสุขุมวิท แขวง
คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร. 0-2670-9800, 0-2662-3000 โทรสาร 0-2662-0919
e-mail: editorial@nanmeebooks.com
เพลตที่ NR ฟิล์ม โทร. 0-2215-9306 พิมพ์ที่ อักษรสัมพันธ์ โทร. 0-2428-7500
จัดจำ�หน่ายทั่วประเทศ บริษทั นานมีบคุ๊ ส์ จำ�กัด เลขที่ 11 ซอยสุขมุ วิท 31 (สวัสดี) ถนนสุขมุ วิท แขวง
คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 www.nanmeebooks.com
กระดาษที่ใช้พิมพ์หนังสือเล่มนี้ช่วยในการถนอมสายตา เนื่องจากสะท้อนแสงเพียงเล็กน้อย
และใช้หมึกธรรมชาติจากน�้ำมันถั่วเหลือง จึงปลอดภัยต่อมนุษย์และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
หากหนังสือเล่มนี้ผลิตไม่ได้มาตรฐาน อาทิ หน้ากระดาษสลับกัน หน้าซ�้ำ หน้าขาดหาย
ส�ำนักพิมพ์ยินดีรับผิดชอบเปลี่ยนใหม่ให้ โปรดส่งไปเปลี่ยนตามที่อยู่ด้านบน
หรือติดต่อ Nanmeebooks Call Center โทร. 0-2662-3000 กด 1

สารบัญ
บทที่ 1 ธรรมชาติช่วยชีวิตภาคปฏิบัติ
หยุดกินอาหารที่ท�าให้เกิดโรค

การกินอาหารปิ้ง ย่าง ทอด ผัด จะน�าโรคภัยมาให้
อย่าให้ยากลายเป็นอาหารระยะยาวของคุณ
กินอย่างไรจึงจะไม่ปว่ ย
จงให้อาหารธรรมชาติเป็นยาวิเศษของคุณ

34
37
38
40

กินผักผลไม้มาก ๆ กินเนื้อแต่น้อย
กินอาหารให้เหมาะกับกรุ๊ปเลือดของคุณ

41
41

ผักร้อยละ 60 ธัญพืช ถั่ว และผลไม้ร้อยละ 35
มื้อเช้า กลางวัน เย็น กินอาหารสดดิบร้อยละ 85%
กินอาหารปรุงสุกร้อยละ 15

42

ปรับการดื่มกินอย่างเป็นขั้นตอน
สัดส่วนอาหารที่ถูกต้อง

43

มื้อเช้าควรกินอย่างไรจึงจะดีต่อสุขภาพ/
มื้อกลางวันควรกินอย่างไรจึงจะดีต่อสุขภาพ/
มื้อเย็นควรกินอย่างไรจึงจะดีต่อสุขภาพ/
ระหว่างมื้อควรกินอย่างไรจึงจะดีต่อสุขภาพ

หลักการกินอาหารช่วยชีวิต

ถ้ากินดิบได้ก็ไม่กินสุก ถ้าต้องปรุงสุกก็ไม่กินดิบ

54

การออกก�าลังกายไม่ใช่การใช้แรง
การสวดมนต์ การให้อภัย การสงบจิต การส�านึกคุณ
ล้วนเป็นพลังในการรักษาโรค

55

การออกก�าลังกายเพื่อสุขภาพ

56

บทที่ 2 การดืม่ กินอาหารให้ถกู กับโรคแบบธรรมชาติชว่ ยชีวติ
โรคมะเร็ง

การใช้ชีวิตแบบธรรมชาติช่วยชีวิต
มะเร็งเต้านม (กรณีศึกษา)
เนื้องอกที่รังไข่ (กรณีศึกษา)
มะเร็งล�าไส้ (กรณีศึกษา)
มะเร็งตับลุกลามเป็นมะเร็งปอด (กรณีศึกษา)

60
96
115
125
138

หลอดเลือดแดงที่คออุดตัน (เวียนศีรษะ) (กรณีศึกษา)
นอนไม่หลับ (กรณีศึกษา)

153
165

ความดันโลหิตสูง (กรณีศึกษา)
โรคหัวใจ (กรณีศึกษา)

173
183

ปากเหม็นและท้องผูก (กรณีศึกษา)
ไขมันพอกตับ (กรณีศึกษา)
โรคไวรัสตับอักเสบบี (กรณีศึกษา)
อ่อนเพลีย (กรณีศึกษา)

199
212
228
243

โรคไฮเปอร์ไทรอยด์ (กรณีศึกษา)
โรคเบาหวาน (กรณีศึกษา)
โรคอ้วน มะเร็งเต้านม ความดันโลหิตสูง คอเลสเตอรอลสูง
และน�า้ ตาลในเลือดสูง (กรณีศึกษา)

253
265

ต่อมลูกหมากโต (กรณีศึกษา)

291

โรคเกาต์ (กรณีศึกษา)

300

ระบบประสาท

ระบบหมุนเวียน

ระบบย่อยอาหาร

ระบบเมแทบอลิซึม

ระบบทางเดินปัสสาวะ
ระบบภูมิคุ้มกัน

280

ผัก

24

ซุกกีนี

อาร์ติโชก

มะเขือม่วง

พริกชี้ฟ้า

บร็อกโคลี

กะหล�่าดอก

กะหล�่าปลีม่วง

แขนงกะหล�่า

ปวยเล้ง

สวิสชาร์ด

ใบชวนชี

ถั่วอัลฟัลฟา

บีตรูต

แครอต

มะเขือเทศ

ข้าวโพด

หัวแรดิช

หน่อไม้ฝรั่ง

เซเลอรี

มะระ

ฟักทอง

แตงร้าน

มันเทศ

หัวไช้เท้า

Dr. Tom Wu

ผัก

25

Dr. Tom Wu

บทที่ 1 ธรรมชาติช่วยชีวิต
ภาคปฏิบัติ

〉หยุดกินอาหารที่ทำ�ให้เกิดโรค
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33

หยุดกินอาหารที่ท�ำให้เกิดโรค

ในนิทานปรัมปราของกรีกโบราณบันทึกไว้ว่า
วันหนึ่ง เกิดสายฟ้าเผาป่าจนท�ำให้สัตว์จ�ำนวนมากถูกไฟคลอกตาย
มนุษย์จึงได้กลิ่นหอมจากเนื้อที่ไหม้ไฟเป็นครั้งแรก และได้ลิ้มรสเนื้อที่ผ่าน
การย่างสุกเป็นครัง้ แรก มนุษย์จงึ เริม่ เบือ่ หน่ายอาหารเย็นชืดทีไ่ ร้รสชาติ และ
หวังว่าจะสามารถใช้ไฟมาปิ้งย่างหุงต้มอาหารให้สุก ดังนั้นจึงปรึกษากันว่า
จะส่งทูตไปขโมยคบไฟจากฟ้าได้อย่างไร
เทพเจ้าบนฟ้าทราบเจตนาการมาเยือนของทูตอยู่แล้ว จึงกล่าวกับ
ทูตว่า “ข้าจะให้คบไฟแก่เจ้าและให้หีบอีกใบหนึ่ง หีบนี้ชื่อว่า หีบแพนดอรา
(Pandora box) ซึ่งบรรจุความทุกข์ยากไว้ เมื่อเจ้ามอบคบไฟแก่เหล่ามนุษย์
จงสั่งให้พวกเขาเปิดหีบใบนี้พร้อมกันด้วย”
เมื่อทูตกลับสู่พื้นดินก็ปฏิบัติตามที่เทพเจ้าสั่งไว้ โดยมอบคบไฟแก่
เหล่ามนุษย์พร้อมกับเปิดหีบแห่งความทุกข์ยากนั้น โรคภัยต่าง ๆ ในหีบจึง
โบยบินออกมา บินไปทุกทิศทุกทาง ทุกหนทุกแห่ง
นิทานเรื่องนี้แฝงคติที่ลึกซึ้งมาก ปราชญ์โบราณผู้ทรงภูมิปัญญาทราบ
ดีแล้วว่า การกินอาหารปรุงสุกและปิ้งย่างเป็นสาเหตุของโรคภัย จึงได้แต่ง
นิทานเรื่องนี้เพื่อเตือนสติผู้คน

การกินอาหารปิ้ง ย่าง ทอด ผัด จะน�ำโรคภัยมาให้

จริงหรือไม่ การค้นคว้าทางการแพทย์พบว่า อาหารประเภทปิง้ ย่าง ทอด
ผัด ที่ทั้งหอม กรอบ และเอร็ดอร่อย ล้วนเจือปนด้วยสารก่อมะเร็งหลายชนิด
เช่น
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การทอดและย่างอาหารด้วยความร้อนสูงจะท�าให้เกิดสาร HCA (Heterocyclic
Amines) ซึ่งเป็นสารก่อมะเร็งที่มีพิษร้ายแรง ไม่เพียงท�าลายเซลล์ร่างกาย
เท่านัน้ ยังท�าให้ยนี ของเซลล์กลายพันธุแ์ ละท�าให้เซลล์อกั เสบ ท�าให้ความดัน
โลหิตสูง คอเลสเตอรอลสูง หลอดเลือดแข็งตัว และเกิดโรคหัวใจ ขณะ
เดียวกันน�้ามันที่ผ่านอุณหภูมิสูงจะท�าให้ไขมันเกิดการออกซิเดชันสูง ท�าให้
เอนไซม์จากตับอ่อนไม่สามารถรับมือได้ เป็นเหตุให้ตับอ่อนท�างานผิดปกติ
ท�าให้เกิดโรคเบาหวานและโรคอ้วน และการกลายพันธุ์ของยีนในเซลล์ก็คือ
จุดเริม่ ต้นของเซลล์มะเร็ง
การกินอาหารประเภทนี้เป็นเวลานานท�าให้เซลล์มะเร็งสะสมจนเป็น
โรคมะเร็งต่อมน�้าเหลือง มะเร็งตับอ่อน มะเร็งตับ มะเร็งล�าไส้ และมะเร็ง
ที่ไต การกินอาหารโปรตีนสูงระยะยาวจะเป็นอันตรายต่อไต ท�าให้เกิดโรค
เกาต์ โรคข้ออักเสบรูมาทอยด์ โรคไขข้ออักเสบ ไตวาย เป็นต้น
★ มั น ฝรั่ ง ทอดและพิ ซ ซ่ า ล้ ว นใช้ อุ ณ หภู มิ สู ง เมื่ อ น�้ า มั น ผ่ า น

อุณหภูมิสูงจะเกิดสารอะคริลาไมด์ (acrylamide) ปริมาณสูง ซึ่งเป็นสารก่อ
มะเร็งที่มีพิษร้ายแรง การได้รับสารชนิดนี้มากเกินไป อาจท�าให้เป็นมะเร็ง
ต่อมไทรอยด์ มะเร็งเต้านม มะเร็ง
รั ง ไข่ มะเร็ ง ตั บ อ่ อ น และยั ง ท� า ให้ ใช้นำ�้ มันมำก ปรุงสุกด้วย
และควำมร้อนสูง ควำมร้อนสูง
ความดันโลหิตสูง คอเลสเตอรอลสูง
ไตรกลีเซอไรด์สูง โรคหัวใจ และโรค
ลมปัจจุบัน เป็นต้น
มันฝรัง่ ทอด

เนือ้ ทอด
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★ อาหารปรุงสุกด้วยความร้อนสูง เช่น น่องไก่ทอดและเนื้อย่าง

★ อาหารประเภทบะหมีผ่ ด
ั เส้นหมีผ่ ดั และข้าวผัด จะได้รบั น�า้ มัน

ทีม่ กี ารออกซิเดชันสูงและเข้มข้น เกิดสารทีม่ กี ลิน่ หอมแต่มพี ษิ ร้ายแรง นัน่ คือ
พอลิไซคลิกแอโรแมติกไฮโดรคาร์บอน (polycyclic aromatic hydrocarbon,
PCAH หรือ PAH) สารพิษชนิดนีห้ ากได้รบั มากเกินไปอาจท�าให้ถงุ น�า้ ดีอกั เสบ
เป็นเนื้องอกที่ถุงน�้าดี เนื้องอกที่ตับ เนื้องอกที่เต้านม เนื้องอกที่รังไข่ เนื้องอก
ที่มดลูก ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคลมปัจจุบัน และเบาหวาน เป็นต้น
★ น�า้ อัดลม ชานม ขนมเค้ก หมัน
่ โถว พาสตา และสปาเกตตี ล้วน

เป็นอาหารทีม่ นี า�้ ตาลและแป้งมาก การได้รบั น�า้ ตาลปริมาณสูงเกินขนาด จะ
ท�าให้เลือดข้นหรือหนืดเกินไป อาจท�าให้มอื เท้าชา วิงเวียนและปวดศีรษะ เกิด
โรคเบาหวาน ไตรกลีเซอไรด์สงู เส้นเลือดตีบ โรคหัวใจ โรคลมปัจจุบนั โรคอ้วน
นอนไม่หลับ ซึมเศร้า โรคลมชัก โรคอัลไซเมอร์ และโรคมะเร็ง เป็นต้น
จะเห็นได้ว่า โรคภัยต่าง ๆ มากมายเกิดจากการกินอาหารที่ไม่ถูกต้อง
ถ้าเช่นนั้น เหตุใดจึงยังมีคนจ�านวนมากไม่ยอมงด เขาไม่กลัวเป็นโรคหรือ
ใครบ้างไม่กลัวเป็นโรค ความจริงแล้วเป็นเพราะคนส่วนใหญ่ยงั ไม่ทราบ
ถึงพิษภัยของการกินอาหารประเภทนี้ในระยะยาว ว่าเป็นสาเหตุของโรคภัย
มากมายเช่นนี้ต่างหาก ดังนั้น องค์การอนามัยโลกจึงได้ออกค�าเตือนว่า
“โรคภัยเกิดจากความไม่รู้ (Diseases come from ignorance)”
อำหำรทีม่ นี ำ�้ ตำลและแปง

หมัน่ โถว

สปาเกตตี

อำหำรทีม่ ไี ขมันสูง

ข้าวผัด
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บะหมีผ่ ดั

พวกเรากินอาหารปิ้ง ย่าง ทอด ผัดทุก ๆ วันด้วยความไม่รู้ รวมถึง
ใช้ยาพร�่ำเพรื่อด้วยความไม่รู้เช่นกัน นั่นไม่เพียงแต่เราจะไม่ได้มีสุขภาพที่ดี
เท่านั้น ซ�้ำร้ายยังอาจเกิดโรคภัยจ�ำนวนมาก และอาจอันตรายถึงชีวิตด้วย
เราพึงตระหนักถึงความจริงประการหนึ่ง นั่นคือ ยาควบคุมอาการ
ของโรคได้ชั่วขณะ ท�ำให้อาการของโรคทุเลาลง แต่ต่อจากนั้นตัวเราเองควร
ปรับเปลี่ยนนิสัยการดื่มกินเพื่อให้กลับสู่ชีวิตปกติ ให้อาหารและการออก
ก�ำลังกายเป็นยาวิเศษของเรา ร่างกายจะปรับตัวดีขนึ้ เรือ่ ย ๆ ในเวลาไม่กเี่ ดือน
หากคิดอาศัยแต่ยาอย่างเดียวในระยะยาว โดยไม่ยอมเปลี่ยนแปลงนิสัย
การดื่มกินที่ไม่ถูกต้อง การใช้ชีวิตที่ไม่ถูกสุขลักษณะ ก็เป็นเรื่องยากที่จะ
รับประกันได้ว่าจะไม่เกิดผลข้างเคียงที่ร้ายแรงกว่าเดิม เช่น การกินยาลด
คอเลสเตอรอลในระยะยาว อาจท�ำให้เป็นโรคตับแข็งหรือไขมันพอกตับ การ
กินยาลดความดันระยะยาว อาจเป็นโรคไตวาย การกินยาควบคุมเบาหวาน
ระยะยาว อาจท�ำให้เกิดโรคเกี่ยวกับตาหรือต้องตัดขาทิ้ง
ยารักษาโรคได้ แต่กม็ อี นั ตรายถึงชีวติ ทุกท่านพึงระวังให้จงหนัก
ดังนั้นเมื่อทราบสาเหตุของโรคแล้ว ก็ควรมุ่งมั่นกลับสู่วิถีดื่มกินอาหาร
ที่ธรรมชาติประทานให้พวกเรา กินให้ถูกต้อง ดื่มให้ถูกต้อง ตื่นนอนและ
พักผ่อนให้เป็นเวลา ออกก�ำลังกายเบา ๆ อย่างสม�่ำเสมอ ออกไปสูดอากาศ
บริสุทธิ์ในที่โล่งแจ้ง ท�ำจิตใจให้เบิกบานอยู่เสมอ ร้องร�ำท�ำเพลง เอาใจใส่
ห่วงใยผู้อื่น ช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความปรารถนาดี และมองโลกในแง่ดีอยู่
เสมอ มีความเชื่อมั่น ไม่ท้อแท้ ดังนี้จึงจะเป็นธรรมชาติช่วยชีวิตแบบครบชุด
ไม่ใช่สักแต่ว่าดื่มน�้ำผักผลไม้ปั่นไม่กี่แก้ว กินแต่สลัดผักสด กินอาหารเสริม
จากธรรมชาติ ขับถ่ายวันละ 4 ครั้ง แล้วจะถือว่าได้ใช้ชีวิตแบบธรรมชาติ
ช่วยชีวิตแล้ว
ธรรมชาติช่วยชีวิตภาคปฏิบัติ
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อย่าให้ยากลายเป็นอาหารระยะยาวของคุณ

ที่กล่าวมานี้ ล้วนเป็นเรื่องที่ทุกคนท�ำเองได้ ดังนั้นสุขภาพที่ดีจึงอยู่ใน
ก�ำมือของคุณเอง จงอย่าได้ท�ำลายชีวิตตนเองเพราะความไม่รู้ อย่าให้ยา
กลายเป็นอาหารระยะยาวของคุณ แต่ควรให้อาหารจากธรรมชาติเป็นยาวิเศษ
ที่รักษาสุขภาพของคุณทุก ๆ วัน

กินอย่างไรจึงจะไม่ป่วย

พระเจ้าได้สร้างสรรพสิ่งในจักรวาล แล้วจึงได้เริ่มสร้างบรรพบุรุษของ
มนุษย์ นั่นคือ อาดัม และเพื่อสุขภาพของอาดัม จึงตรัสว่า “พืชผักที่มีเมล็ด
บนพืน้ ดิน กับผลไม้ทมี่ เี มล็ดบนต้นไม้ ทัง้ หมดนีค้ อื อาหารของพวกเจ้า”
คนโบราณก็มักเตือนพวกเราว่า
“กินแอปเปิ้ลวันละผล ห่างไกลหมอ”
นี่เป็นค�ำโบราณที่ถูกต้องที่สุด ขอเพียงเรากินผักผลไม้ตามธรรมชาติ
ทุกวัน เราก็จะไม่เจ็บไข้ได้ป่วย เพราะอาหารของพระเจ้าคือยาวิเศษ ท�ำให้
อิ่ ม ท้ อ ง รั ก ษาและป้ อ งกั น โรคได้ เพราะพระผู ้ ส ร้ า งทรงทราบดี ถึ ง ความ
ต้องการของร่างกายมนุษย์ โปรตีน กรดอะมิโน ไขมัน กรดไขมัน แป้ง น�้ำ
น�้ำตาล โมโนแซ็กคาไรด์ พอลิแซ็กคาไรด์ เกลือแร่แอ็กทีฟ สารอาหารรอง
วิตามิน อินทรียสารจากพืช สารต้านอนุมูลอิสระ และเอนไซม์ต่าง ๆ ล้วน
เป็นสิ่งที่ร่างกายขาดไม่ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พระเจ้าได้ทรงประทาน
แพทย์ที่ยิ่งใหญ่ให้กับเราด้วย นั่นคือ ระบบภูมิคุ้มกันและระบบการรักษา
ตัวเอง เพื่อให้เรามีสุขภาพแข็งแรง ชีวิตเป็นสุข และยืนยาวมากกว่า 120 ปี
สารต่าง ๆ ที่ร่างกายต้องการล้วนอยู่ในผักผลไม้ ธัญพืช และพืชตระกูลถั่ว
แต่เนื่องจากคนเราขาดความรู้ กินอาหารปิ้ง ย่าง ทอด ผัดมานาน
บวกกับติดนิสัยกินเหล้าสูบบุหรี่ แล้วจะท�ำอย่างไรดี

38 ธรรมชาติช่วยชีวิต ฉบับโรคภัยหายได้จริง

ธรรมชาติช่วยชีวิตภาคปฏิบัติ

39

Dr. Tom Wu

ไม่ต้องกลัว โปรดหยุดเสียก่อนที่จะสายเกินไป แพทย์ผู้ยิ่งใหญ่ยังคง
พร้อมเสมอที่จะซ่อมแซมเซลล์และอวัยวะที่สึกหรอเสียหายไปแล้ว ขอเพียง
เราป้อนสารอาหารแก่พวกเขาและให้โอกาสแก่เขาสักครั้งโดย
★ ดื่ ม น�้ ำ ผั ก ผลไม้ ป ั ่ น ที่ มี อิ น ทรี ย สารจากพื ช ปริ ม าณสู ง 4-6 แก้ว
ทุกวัน เพื่อฟอกเลือดให้สะอาด และเพิ่มประสิทธิภาพของระบบภูมิคุ้มกัน
และระบบป้องกันตัวเอง
★ มื้อเย็นของทุก ๆ วัน กินสลัดผักสดและข้าวธัญพืช 5 ชนิด เพื่อ
รักษาอวัยวะภายใน
★ ทุ ก ๆ วั น ต้ อ งออกก� ำ ลั ง กาย 20-30 นาที เพื่ อ ยื ด เส้ น ยื ด สาย
(ออกก�ำลังกายแต่พอควร)
★ ทุก ๆ วัน ต้องดื่มน�้ำที่ดี 6-8 แก้ว เพื่อขับพิษ (น�้ำคือต้นก�ำเนิดของ
ชีวิต)
★ ทุก ๆ วัน ต้องขับถ่ายได้ 3-4 ครั้ง เพื่อขับพิษออกจากร่างกาย (ถ้า
อยากมีอายุยืนยาว ต้องรักษาล�ำไส้ใหญ่ให้สะอาด)
★ ทุก ๆ วัน ต้องหัวเราะ 300 ครัง้ แบ่งท�ำเป็น 5-6 ช่วง (ความเบิกบาน
คือยาวิเศษ)
★ ทุก ๆ วัน ต้องพักผ่อนให้เพียงพอ (นอนหัวค�่ำ ตื่นแต่เช้า)
★ ทุก ๆ วัน ต้องส�ำนึกคุณ ท�ำความดี หรือช่วยเหลือผู้อื่น (ท�ำความดี
วันละเรื่อง)
★ ทุก ๆ วัน ต้องสวดมนต์ สร้างความสมดุลทางจิตใจ

จงให้อาหารธรรมชาติเป็นยาวิเศษของคุณ

★ อาหารธรรมชาติลดความดันโลหิต เช่น เซเลอรี เมล็ดพืชงอก

แตง บวบ ฟักแม้ว ใบชวนชี กระเทียม หอมหัวใหญ่ เห็ด เป็นต้น
★ อาหารธรรมชาติลดน�า้ ตาลในเลือด
อำหำรทีด่ สี ำ� หรับ
เช่น มะระ ฟักทอง สวิสชาร์ด แตงร้าน เติม
ลดควำมดันโลหิต
ผงอบเชย ผงกานพลู ผงเฟนูกรีก ในอาหารทุกครัง้
★ อาหารธรรมชาติลดคอเลสเตอรอล
เช่น เมล็ดพืชเปลือกแข็งดิบซึ่งอุดมด้วยเส้นใย
เห็ดหูหนูด�า เห็ดหูหนูขาว บีตรูต เลซิทิน ยีสต์
แดง ถั่วขาว ข้าวโอ๊ต (ไม่ใช่แผ่นข้าวโอ๊ต) และ
อำหำรทีด่ สี ำ� หรับ
ควรขับถ่ายวันละ 3-4 ครั้งอย่างสม�่าเสมอ และ
ลดน�ำ้ ตำลในเลือด
ขับนิ่วในถุงน�้าดี 1 ครั้งทุกปี
★ ลดไตรกลี เ ซอไรด์ ด ้ ว ยธรรมชาติ
ออกก�าลังกายด้วยการเดินเร็ว 20-30 นาที ขณะ
แสงแดดจัดทุก ๆ วัน และขณะกินสลัดผักให้เติม
น�า้ มันมะพร้าวสกัดและผงกานพลู

ปรับการดื่มกินอย่างเป็นขั้นตอน

การรักษาสุขภาพและบ�าบัดโรคภัยไข้เจ็บในหนังสือ “ธรรมชาติช่วย
ชีวิต” ของผมได้น�าเสนอไว้ในบทที่ 3 ถึง “การปรับเปลี่ยนวิธีกินอาหารเพื่อ
ให้ห่างไกลจากโรค 4 ขั้นตอน” (โปรดดู “ธรรมชาติช่วยชีวิต” หน้า 123-125)
ขอเพียงค่อย ๆ ปรับสภาพร่างกายตามขั้นตอน เราก็จะมีสุขภาพที่แข็งแรง
ห่างไกลจากการป่วยไข้
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หากท่านปรับเมนูอาหารอย่างจริงจัง จากขั้นตอนที่ 1 (ค่อย ๆ ลด
อาหารประเภทปลาและเนื้อสัตว์ลง เพิ่มผักผลไม้ให้มากขึ้น) สู่ขั้นตอนที่ 2
(ลดปลาและเนือ้ สัตว์ลงอีก หลีกเลีย่ ง
อาหารประเภทปิง้ ย่าง ทอด ผัด เพิม่
ปริมาณผักผลไม้ กินผักลวกให้มาก)
แล้วก้าวสู่ขั้นตอนที่ 3 (ลดปลาและ
เนื้อสัตว์ลงอีก กินผักมาก ๆ ครึ่งหนึ่ง
กิ น สดดิ บ หรื อ ปั ่ น เป็ น น�้ า ผั ก ผลไม้
อีกครึ่งหนึ่งลวกกิน) ขั้นตอนที่ 4 (ไม่
ดูแลสุขภาพตนเองโดยการ
กินปลาหรือเนื้อสัตว์เลย หรือกินปลา
และเนื้อสัตว์แต่น้อย เพียงสัปดาห์ ปรับเมนูอาหาร กินผักผลไม้มากๆ
กินเนือ้ แต่นอ้ ย
ละครัง้ เริม่ กินผักสดทัง้ หมดและน�า้ ผัก
ผลไม้ปน่ั ) ท�าได้เช่นนีผ้ มก็ขอแสดงความยินดีดว้ ย ท่านก�าลังปฏิบตั ติ ่อตนเอง
เป็นอย่างดี และเชื่อว่าร่างกายและจิตใจของท่านก็จะดีตอบด้วย
ดังนัน้ จากประสบการณ์ทางคลินกิ บอกผมว่า ถ้าอยากมีสขุ ภาพแข็งแรง
สิง่ ส�าคัญที่สุดคือ...
กินอาหารที่ตรงกับกรุ๊ปเลือดของคุณ

กินอาหารให้เหมาะกับกรุปเลือดของคุณ

★ คนเลือดกรุ๊ปเอ แนะน�าให้กินผักมาก ๆ รองลงมาเป็นผลไม้และ

เมล็ดพืชเปลือกแข็ง โปรตีนจากสัตว์กินแต่น้อยเป็นดี จะห่างไกลโรคเกี่ยวกับ
เส้นเลือด (ความดันโลหิตสูง คอเลสเตอรอลสูง และโรคหัวใจ) โรคกระเพาะ
และโรคมะเร็ง
ธรรมชาติช่วยชีวิตภาคปฏิบัติ
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กินผักผลไม้มาก ๆ กินเนื้อแต่น้อย

★ คนเลือดกรุ๊ปบี แนะน� ำ ให้ กิ น ผั ก และธั ญ พื ช ให้ ม าก รองลงมา

เป็นผลไม้และเมล็ดพืชเปลือกแข็ง กินโปรตีนจากสัตว์ได้มากกว่าคนเลือด
กรุ๊ปเอเล็กน้อย แต่น้อยกว่ากรุ๊ปโอ ก็จะห่างไกลจากโรคประสาท โรคเกาต์
โรคไต มะเร็งต่อมน�้ำเหลือง และเนื้องอกในสมอง
★ คนเลือดกรุ๊ปเอบี แนะน�ำให้กินผักและถั่วมาก ๆ กินผลไม้และ
ธัญพืชแต่นอ้ ย โปรตีนจากสัตว์กนิ ได้เท่ากับคนเลือดกรุป๊ บี (มากกว่าคนเลือด
กรุ๊ปเอ แต่น้อยกว่ากรุ๊ปโอ) ก็จะห่างไกลจากโรคเบาหวาน โรคหัวใจ โรคไต
โรคผิวหนัง และโรคไขข้ออักเสบ
★ คนเลือดกรุป
๊ โอ แนะน�ำให้กินผลไม้และถั่วให้มาก ๆ โปรตีนจาก
สัตว์กินได้มากกว่ากรุ๊ปบีและเอบีเล็กน้อย แต่ไม่ควรกินทุกวัน ก็จะห่างไกล
จากโรคปอด โรคกลัดหนอง โรคภูมิแพ้ และอาการปวดหลังปวดเอว

สัดส่วนอาหารที่ถูกต้อง

ผักร้อยละ 60 ธัญพืช ถัว่ และผลไม้รอ้ ยละ 35

เมื่อเข้าใจวิธีปรับการดื่มกินอย่างเป็นล�ำดับขั้นตอนแล้ว และทราบ
ชั ด ว่ า ควรเลื อ กกิ น อาหารอย่ า งไรจึ ง จะเหมาะกั บ กรุ ๊ ป เลื อ ด ท่ า นก็ ค งจะ
อยากทราบต่อว่า อาหาร 3 มื้อในแต่ละวัน ควรมีสัดส่วนอย่างไรจึงจะเป็น
ประโยชน์ต่อสุขภาพมากยิ่งขึ้น จากประสบการณ์กินอาหารอินทรีย์มาหลาย
สิบปี และท�ำให้ตนเองหายจากโรคมะเร็ง ตลอดจนค�ำแนะน�ำที่ผมให้กับ
ผู้ป่วยจนเห็นผลอย่างชัดเจน ผมจึงยินดีแบ่งปันหลักการแบ่งสัดส่วนอาหาร
เพื่อสุขภาพดังนี้
★ ผักสด ร้อยละ 60
★ ข้าวธัญพืช 5 ชนิด ร้อยละ 10 (บักวีต ข้าวฟ่าง ข้าวโอ๊ต ข้าวกล้อง
ข้าวนิล)
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ทะเล ไข่ สัตว์ปีก เนื้อสัตว์ หรือผลิตภัณฑ์นมแพะ ถ้าไม่อยากกินเนื้อสัตว์
อาจเพิ่มถั่วจากร้อยละ 10 เป็นร้อยละ 15 (ถั่วเพิ่งงอกมีโปรตีนสูงกว่าโปรตีน
จากสัตว์หลายเท่า เป็นโปรตีนที่ผู้ป่วยมะเร็งต้องการเพิ่ม แต่ต้องเคี้ยวค�ำละ
40 ครั้งให้ละเอียด แล้วค่อยกลืน)

ถั่ว 10%
ผลไม้ 10%

โปรตีนจาก เมล็ดพืชเปลือกแข็ง
สัตว์ 5% และเมล็ดพืชดิบ 5%
ผัก 60%

ข้าว 10%

สัดส่วนอาหารเพือ่ สุขภาพ

มือ้ เช้า กลางวัน เย็น กินอาหารสดดิบร้อยละ 85
กินอาหารปรุงสุกร้อยละ 15

มื้อเช้าควรกินอย่างไรจึงจะดีต่อสุขภาพ
★ เมือ่ ตืน
่ นอนแล้วควรดืม่ น�ำ้ อุน่ ผสมเกลือทะเลแก้วใหญ่
ธรรมชาติช่วยชีวิตภาคปฏิบัติ
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★ ถั่ว ร้อยละ 10 (ถั่วชนิดต่าง ๆ ที่เพาะเพิ่งงอก)
★ ผลไม้ ร้อยละ 10
★ เมล็ดพืชเปลือกแข็งและเมล็ดพืชดิบ ร้อยละ 5
★ โปรตีนจากสัตว์ ร้อยละ 5 (แต่ละมือ้ เลือกเพียงอย่างเดียว อาหาร

ไม่วา่ จะเป็นเด็กหรือผูใ้ หญ่ หลังตืน่ นอนควรดืม่ น�า้ สะอาดอุน่ ๆ 1 แก้ว
(ผู้ใหญ่ 500 ซีซี เด็ก 250 ซีซี) โดยผสมเกลือทะเล 1 4 ช้อนชา (ส�าหรับ
ผูท้ มี่ คี วามดันโลหิตสูง ควรใส่เกลือเพียง 1 8 ช้อนชา แต่ผทู้ คี่ วามดันโลหิตต�า่
และมือเท้าเย็น เติมได้ครึ่งช้อนชา) ควรจิบช้า ๆ โดยกลั้วอยู่ในปากเหมือน
ตอนล้างปากสักหลายวินาทีแล้วค่อยกลืนลงไป
เมื่อดื่มน�้าไปได้ครึ่งแก้วแล้ว ให้เติมไบโอไบฟีดัสคอมเพล็กซ์ (biobif idus complex) ลงไป 1-3 แคปซูล ผสมในน�้า (แล้วแต่ความต้องการ
ของแต่ละบุคคล) เพื่อเพิ่มจ�านวนจุลินทรีย์ชนิดดีในระบบย่อยอาหาร ขณะ
เดียวกันก็จะเป็นการท�าลายจุลินทรีย์ชนิดไม่ดีด้วย ท�าให้ล�าไส้ใหญ่สะอาด
หลังจากท�าความสะอาดระบบย่อยอาหารแล้ว ทีนี้ก็เริ่มกินอาหารได้
★ ผู้ใหญ่ ดื่มน�้าผักผลไม้ปั่น 2 แก้ว แล้วจึงกินซุปผักหรือข้าวต้ม
ธัญพืช 5 ชนิด และผลไม้รสเปรี้ยว ผู้ใหญ่เมื่อตื่นนอนแล้วควรดื่มน�้า
สะอาดอุน่ ๆ ผสมเกลือทะเล 1 แก้วใหญ่ แล้วจึงดืม่ น�า้ ผักผลไม้ปน่ั ทีอ่ ดุ มด้วย
อินทรียสาร 2 แก้ว (แก้วละ 240 ซีซี) ซึ่งประกอบด้วยมะเขือเทศ แครอต
บีตรูต หน่อไม้ฝรัง่ กีวี แอปเปิล้ และผลเบอรีช่ นิดต่าง ๆ เก๋ากี้ และน�า้ แร่สกัด
(ส่ ว นผสมเหล่ า นี้ ใ ช้ ใ นปริ ม าณที่
เหมาะสม ทางทีด่ คี วรให้ผกั มากกว่า
ผลไม้) บวกกับขิง 2 แว่น ผงขมิ้น 1
ช้ อ นชา เมล็ ด แฟลกซ์ 1 2 ช้ อ นชา
งา 1 ช้ อ นชา แล้ ว น� า ลงไปปั ่ น ใน
เครือ่ งปัน่ น�้าผักผลไม้ 2 นาที เป็นอัน
เสร็จสิ้น
เนื่องจากช่วงเวลาอาหารเช้า
ไบโอไบฟดสั คอมเพล็กซ์
ช่วยปรับสภาพกระเพาะและล�าไส้ เป็ น เวลาที่ ร ่ า งกายขั บ ของเสี ย และ
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