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คÓ¹Ó
 สมัยน้ีจะกินอะไรต้องระวัง กระแสดแูลสขุภาพจึงมาแรงและ

ไม่เคยตกยคุ 

 หากคุณเป็นคนที่รักและใส่ใจดูแลสุขภาพ หนังสือเล่มนี้

สามารถตอบโจทย์คณุได้ เพราะเรารวบรวมรายช่ือพร้อมท้ังสรรพคณุ

ต่าง ๆ ของผักผลไม้นานาชนิดมาไว้ให้คณุแล้ว 

 รูไ้หมว่าน้ำแตงไทยมีสรรพคณุอย่างไร  น้ำผักผลไม้ชนิดใดช่วย

เพ่ิมภมิูต้านทานให้กับร่างกาย  แล้วน้ำผักผลไม้ชนิดใดท่ีมีสารช่วยต้าน

มะเร็ง  

 ทกุคำตอบมีอยูใ่นหนังสือเล่มน้ีแล้ว 
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จัดจำหน่ายท่ัวประเทศ บริษัท นานมีบุค๊ส์ จำกัด  เลขท่ี 11 ซอยสขุมุวิท 31 (สวัสดี)  
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1 น้ำàµ้ÒËÙá้µ§ไ·Â
เสริมธาตุเหล็ก ปองกันโรคโลหิตจาง 

พลังงาน  
286 
แคลอรี 

เส้นใยอาหาร 
2.1 
กรัม 

ส่วนผสม 

แตงไทย 1 ผล  

น้ำเต้าหู้ 300 ซีซี   

น้ำพอประมาณ 

สรรพคุณ 

เนื ้อแตงไทยส่วนที่อยู ่ติดกับ

เม็ด เมื่อเอาเม็ดออกแล้วจะนิ่มเป็น

พิเศษ และมีบีตาแคโรทีนสงู หากเพ่ิม

ลกูเกด จะช่วยเสริมธาตุเหล็ก ปองกัน

โรคโลหิตจาง 

4 54 5
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5

น้ำàµ้ÒËÙá้µ§ไ·Â

วิธีทำ 

 • ปอกเปลือกแตงไทย เอาเม็ดออก หั่นเป็นชิ้น 

 • นำส่วนผสมทั้งหมดใส่ในเครื่องปัน ปันให้ละเอียด เทใส่

แก้วก็ใช้ได้ 

·µß‰∑¬ 1 º≈ 

 
πÈ”‡µâ“ÀŸâ 300 ´’´’ 

πÈ” 

4 54 5
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2 น้ำáµ§ไ·Â
       áÍ»à»�œล¢Öé¹©‹าย
กระตุ้นการเผาผลาญอาหารในร่างกาย 

พลังงาน  
100.9 
แคลอรี 

เส้นใยอาหาร 
2.9 
กรัม 

ส่วนผสม 

แตงไทย 1 ผล   

ขึ้นฉ่าย 100 กรัม   

แอปเปิล ¼¼1/4 ผล   

น้ำ 30 ซีซี 

สรรพคุณ 

แตงไทยอุดมด้วยแร่ธาตุ เช่น

โพแทสเซียม และยังมีสารอาหาร เช่น 

โปรตีน วิตามินเอ และวิตามินซี  ช่วย

กระตุ ้นการเผาผลาญอาหารของร่าง 

กายและช่วยขับปัสสาวะ 

6 76 7
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น้ำáµ§ไ·Â
       áÍ»à»�œล¢Öé¹©‹าย

วิธีทำ 

 • ล้างขึ้นฉ่ายให้สะอาด เด็ดใบออก หั่นเป็นท่อน ล้าง

แตงไทย แอปเปิลให้สะอาด ปอกเปลือก ผ่าคร่ึง เอาเม็ดออก ห่ัน

เป็นช้ิน 

 • นำส่วนผสมท้ังหมดใส่ในเคร่ืองปัน ปันให้ละเอียด กรอง

เอากากออก เทใส่แก้วก็ใช้ได้ 

7

 • นำส่วนผสมท้ังหมดใส่ในเคร่ืองปัน ปันให้ละเอียด กรอง

เอากากออก เทใส่แก้วก็ใช้ได้

πÈ” 

¢÷Èπ©à“¬ 
100 °√—¡ 

·µß‰∑¬ 1 º≈ 

·Õª‡ªîô≈ 1/4  º≈ 
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3 ¹éÓÍÐโÇคาโ´áµ§ä·ย
กระตุ้นการเผาผลาญอาหารในร่างกาย 

พลังงาน  
225 
แคลอรี 

เส้นใยอาหาร 
7.7 
กรัม 

ส่วนผสม 

อะโวคาโด ½¼¼1/2 
ผล   

แตงไทย ½½¼¼1/2 
ผล   

น้ำและน้ำแข็งพอประมาณ 

 

เครื่องปรุง 

น้ำผึ้งพอประมาณ สรรพคุณ 

อะโวคาโดอุดมด้วยสารอาหาร

และไขมันชนิดดี แต่แทบไม่มีแปงและ

น้ำตาล ช่วยลดคอเลสเตอรอล บำรุง

ผิวพรรณ  แตงไทยมีวิตามินซีและน้ำ 

กระตุ้นเมแทบอลิซึม ช่วยขับปัสสาวะ 

ปองกันความดันโลหิตสูง ปองกันโรค

ไต ฯลฯ 

สรรพคุณ

อะโวคาโดอุดมด้วยสารอาหาร

8 98 9
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¹éÓÍÐโÇคาโ´áµ§ä·ย

วิธีทำ 

 • ปอกเปลือกอะโวคาโด แตงไทย แล้วหั่นเป็นชิ้น 

 • นำอะโวคาโด แตงไทย น้ำ ใส่ในเครื ่องปั น ปั นให้

ละเอียด เทใส่แก้ว เติมน้ำแข็งและน้ำผึ้ง คนให้เข้ากันก็ใช้ได้  

9

 • นำอะโวคาโด แตงไทย น้ำ ใส่ในเครื ่องปั น ปั นให้

ละเอียด เทใส่แก้ว เติมน้ำแข็งและน้ำผึ้ง คนให้เข้ากันก็ใช้ได้ 

πÈ” 

·µß‰∑¬ 1/2  º≈ 

Õ–‚«§“‚¥ 1/2  º≈ 

πÈ”º÷Èß 

πÈ”·¢Áß 
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4 ¹éÓ¢Öé¹©‹ายสÑº»Ðร´
ปองกันโรคหวัด เพิ่มภูมิต้านทาน 

พลังงาน  
177 
แคลอรี 

เส้นใยอาหาร 
6.2 
กรัม 

ส่วนผสม 

ขึ้นฉ่าย 200 กรัม  

สับปะรด 300 กรัม  

น้ำและน้ำแข็งพอประมาณ 

 

เครื่องปรุง 

น้ำผึ้งพอประมาณ 

สรรพคุณ 

ใบข ึ ้นฉ ่ายแม้จะค ่อนข ้างขม  

แต่ก็มีวิตามินซีสูง ช่วยปองกันโรคหวัด 

เพิ ่มภูมิต ้านทานต่อไวรัส และบำรุง   

ผิวพรรณ จึงควรใช้ทั้งใบ สับปะรดมี

เอนไซม์สลายโปรตีนและมีเส้นใยอาหาร

ช่วยย่อย ปองกันท้องผูก 
10 1110 11
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¹éÓ¢Öé¹©‹ายสÑº»Ðร´

วิธีทำ 

 • ล้างขึ้นฉ่ายให้สะอาดแล้วหั่นเป็นท่อน  

 • ปอกเปลือกสับปะรด หั่นเป็นชิ ้น ใส่ลงในเครื ่องปั น

พร้อมกับขึ้นฉ่ายและน้ำ เติมน้ำผึ้ง ปันให้ละเอียด เทใส่แก้ว   

เติมน้ำแข็งก็ใช้ได้ 

11

 • ปอกเปลือกสับปะรด หั่นเป็นชิ ้น ใส่ลงในเครื ่องปั น

พร้อมกับขึ้นฉ่ายและน้ำ เติมน้ำผึ้ง ปันให้ละเอียด เทใส่แก้ว   

เติมน้ำแข็งก็ใช้ได้

πÈ” 

¢÷Èπ©à“¬ 200 °√â¡ 

 —∫ª–√¥ 300 °√â¡ 

πÈ”º÷Èß 

πÈ”·¢Áß 
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¹éÓ¢Öé¹©‹ายáµ§¡Çา
ช่วยย่อย ทำให้เจริญอาหาร 

พลังงาน  
194 
แคลอรี 

เส้นใยอาหาร 
4.6 
กรัม 

ส่วนผสม 

ขึ้นฉ่าย 300 กรัม   

ไข่แดง 1 ลูก  

มะนาว ¼ ½¼¼1/4 ผล  

แตงไทย 1 ผล   

น้ำพอประมาณ  

 

เครื่องปรุง  

น้ำผึ้ง 1 ช้อนชา 

สรรพคุณ 

ข้ึนฉ่ายมีน้ำมันหอมระเหยชนิด

หนึ่ง ช่วยคลายเครียด บรรเทาอาการ

ปวดหัว ทำให้จิตใจสงบ  สับปะรดอดุม

ด้วยวิตามินบี 1 ช่วยคลายความเหน่ือย

ล้า ทำให้เจริญอาหาร เคร่ืองด่ืมนี้ช่วย

รักษาอาการปัสสาวะขัด คอบวม เจ็บ

คอ ความดันโลหิตสูง อาหารไม่ย่อย 

ช่วยย่อย ทำให้เจริญอาหาร 

เส้นใยอาหาร

สรรพคุณ

5

12 1312 13
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¹éÓ¢Öé¹©‹ายáµ§¡Çา

วิธีทำ 

 • ปอกเปลือกแตงไทย ผ่าครึ่ง เอาเม็ดออก หั่นเป็นชิ้น  

ล้างขึ้นฉ่ายให้สะอาด หั่นเป็นท่อน  คั้นมะนาว 

 • นำส่วนผสมทั้งหมดใส่ในเครื่องปัน ปันให้ละเอียด เทใส่

แก้วก็ใช้ได้ 

13

แก้วก็ใช้ได้

πÈ” 

πÈ”º÷Èß 

¡–π“« 1/4    º≈  

‰¢à·¥ß 1 ≈Ÿ° 
¢÷Èπ©à“¬ 300 °√—¡ 

·µß‰∑¬ 1 º≈ 
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¹éÓ»ÇยàลŒ§¡Ñº¼ลäÁŒ 
ปองกันโรคหวัด 

พลังงาน  
156 
แคลอรี 

เส้นใยอาหาร 
11.1 
กรัม 

ส่วนผสม 

ปวยเล้ง 100 กรัม  

มะม่วง ½¼¼1/2 ผล   

ส้ม 1 ผล   

น้ำและน้ำแข็งพอประมาณ 

สรรพคุณ 

ปวยเล้งอุดมด้วยวิตามินและ 

แร่ธาตุ มะม่วงช่วยชำระเลือด ลดไข้ 

ลดการอักเสบ ส้มช่วยบำรุงลม บำรุง

กระเพาะ ละลายเสมหะ โรคแก้ไอ      

น้ำปวยเล้งกับผลไม้ช่วยปองกันโรคหวัด 

โลหิตจาง ความดันโลหิตสูงและมะเร็ง 

เส้นใยอาหาร
11.1

น้ำและน้ำแข็งพอประมาณ

สรรพคุณ

6
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