
ตวั
อย
่าง



ตวั
อย
่าง



ข้อมูลทางบรรณานุกรมของหอสมุดแห่งชาติ 
กองบรรณาธิการนานมีบุค๊ส์.   

กินผักผลไม้ต้านโรค. --  กรงุเทพฯ: นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์, 2556.  
80 หน้า. 
1. ผัก.  2. ผลไม้.  I. ชื่อเรื่อง. 

641.35 
ISBN  978-616-04-1589-2 

 นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์ จัดพิมพ์
กินผักผลไม้ต้านโรค

พิมพ์ครั้งที่ 1  กันยายน 2556  

ราคา49บาท 

© ลิขสิทธิ์2556: สำนักพิมพ์นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์ 

กรรมการผู้จัดการ สุวดี จงสถิตย์วัฒนา  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ราตรี สังสกฤษ 
ผู้จัดการสำนักพิมพ ์ สุชาดา งามวัฒนจินดา  บรรณาธิการเล่ม สุวพันธ์ ชัยปัจชา 
หัวหน้ากองพิสูจน์อักษรและตรวจสอบ จิราพร เฮงเจริญ  พิสูจน์อักษรและตรวจสอบ 
อสมาภรณ์ คุ้มครอง  ผู้จัดการฝ่ายศิลปกรรม เบญจสิงห์ สมบุญ  ผู้จัดการกอง
ศิลปกรรม กฤษดา เส่งสงค์  ผู้ช่วยผู้จัดการกองศิลปกรรม สุนันท์ เพชรวาว 
ศิลปกรรม พิมพ์พิศา คุรุธรรมณัฐ  คอมพิวเตอร์กราฟิก ชลัช กลิ่นแก่นจันทร์    
กนกวรรณ วงศ์เกิดนิมิต  หัวหน้ากองประสานงานการผลิต จรัสศรี พรหมเทพ    
ประสานงานการผลิต ฉัตรทิพย์ กสิสิทธ์ิ  สำนักงาน บริษัท นานมีบุค๊ส์พับลิเคช่ันส์   
จำกัด เลขที่ 11 ซอยสุขุมวิท 31 (สวัสดี) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ            
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110  โทร. 0-2670-9800, 0-2662-3000  โทรสาร 0-2662-0919 
e-mail: editorial@nanmeebooks.com 

เพลตท่ี พี.พี.เพลท แอนด์ ฟิล์ม  โทร. 0-2274-7988  

พิมพ์ท่ี ส.พิจิตรการพิมพ์  โทร. 0-2910-2900-2  

จัดจำหน่ายท่ัวประเทศ บริษัท นานมีบุค๊ส์ จำกัด  เลขท่ี 11 ซอยสขุมุวิท 31 (สวัสดี)  

ถนนสขุมุวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรงุเทพฯ 10110  www.nanmeebooks.com 

กระดาษท่ีใช้พิมพ์หนังสือเล่มน้ีผลิตมาจากไม้ในป่าปลกู โดยไม่ทำลายป่าไม้ธรรมชาติ  
และใช้หมึกธรรมชาติจากน้ำมันถ่ัวเหลือง จึงปลอดภัยต่อมนษุย์และเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม  

หากหนังสือเล่มน้ีผลิตไม่ได้มาตรฐาน อาทิ หน้ากระดาษสลับกัน หน้าซ้ำ หน้าขาดหาย  
สำนักพิมพ์ยินดีรับผิดชอบเปล่ียนใหม่ให้ โปรดส่งไปเปล่ียนตามท่ีอยูด้่านบน  

หรือติดต่อ Nanmeebooks Call Center โทร. 0-2662-3000 กด 1 

AW ������������������ ok.indd   2 6/18/14   9:42:40 AM

ตวั
อย
่าง



เพลตท่ี พี.พี.เพลท แอนด์ ฟิล์ม  โทร. 0-2274-7988  

พิมพ์ท่ี ส.พิจิตรการพิมพ์  โทร. 0-2910-2900-2  

จัดจำหน่ายท่ัวประเทศ บริษัท นานมีบุค๊ส์ จำกัด  เลขท่ี 11 ซอยสขุมุวิท 31 (สวัสดี)  

ถนนสขุมุวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรงุเทพฯ 10110  www.nanmeebooks.com 

คÓนÓ
 ความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐ ไม่ว่าเวลาจะผ่านไป

นานแค่ไหน วลีนี้ก็ยังเป็นอมตะ 

 ถ้าคณุไม่อยากเจ็บออด ๆ แอด ๆ หรือป่วยกระเสาะกระแสะ 

ต้องหันมาดูแลตัวเองอย่างจริงจังแล้วละ เริ ่มจากเรื่องใกล้ตัว 

อย่างอาหารการกินเป็นอันดับแรก ง่ายท่ีสดุคือการเลือกกินผักผลไม้ 

ในชีวิตประจำวัน   

 รู้ไหมว่าประโยชน์ของผักผลไม้สีแดงอย่างสตรอเบอรี่และ

มะเขือเทศมีอะไรบ้าง ผักผลไม้สีเขียวอย่างแอปเปิลและคะน้ามี

สรรพคุณต้านโรคอะไร แล้วผักผลไม้สีส้มอย่างแครอตและ

มะละกอล่ะ มีสารอาหารอะไรบ้าง 

 ทุกคำตอบมีอยู่ในหนังสือเล่มนี้แล้ว 

   

        นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์
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การกินผักผลไม้นอกจากจะคำนึงถึง

คุณประโยชน์แล้ว ยังต้องคำนึงถึงรสชาติทั้งห้า

ของผักผลไม้ด้วย คือ รสเปรี้ยว ขม หวาน

เผ็ดเค็มซึ่งสอดคล้องกับอวัยวะทั้งห้าดังนี้

ÃสขÍ§ผักผลไม้ 

4 54 5
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1 ผักผลไม้
    Ãสเ»Ãี é ยว

ได้แก่ ยอดมะขามอ่อน ยอดชะมวง ยอดมะกอก ยอดผักต้ิว 

มะนาว ส้ม ลิ้นจี่ มะม่วง และองุ่น 

 สรรพคุณ เรียกน้ำย่อย ช่วยให้เจริญอาหาร ลดเหงื่อ   

ช่วยย่อย ขับเสมหะ และเป็นยาระบายอ่อน ๆ 

 อวัยวะที่สอดคล้อง ตับ 

 ข้อห้ามในการกิน กินมากเกินไปเป็นผลเสียต่อเอ็นและ

กระดูก สำหรับผู้ที่เป็นหวัดควรกินผลไม้รสเปรี้ยว เพราะวิตามินซี

ช่วยบรรเทาอาการน้ำมูกไหล 
4 54 5
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ผักผลไม้
     Ãสขม

ได้แก่ มะระ ตำลึง กวางตุ้ง ใบยอ ดอกขี้เหล็ก สะเดา 

เพกา และผักโขม 

 สรรพคุณ บำรุงโลหิต ช่วยให้เจริญอาหาร เป็นยา

ระบาย ขับร้อน ลดไฟ ขจัดพิษ ระงับอาการกระสับกระส่าย 

 อวัยวะที่สอดคล้อง  หัวใจ 

 ข้อห้ามในการกิน กินมากเกินไปทำให้อาหารไม่ย่อย  

ผู้ที่มีอาการไอแห้ง เป็นโรคกระเพาะไม่ควรกิน 

ผักผลไม้
     Ãสขม

2
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ผักผลไม้
   ÃสËวาน

ได้แก่ ฟักทอง น้ำเต้า แครอต กะหล่ำปลี กะหล่ำดอก 

บวบ แตงกวา ฟักเขียว บร็อกโคลี ข้าวโพดอ่อน ถ่ัวแขก แอปเปิล 

และลำไย 

 สรรพคุณ บำรงุม้าม บำรงุกำลัง รักษาอาการอ่อนเพลีย

แก้ปวด ปรับการทำงานของม้ามและกระเพาะอาหาร 

 อวัยวะที่สอดคล้อง  ม้าม 

 ข้อห้ามในการกิน กินมากเกินไปทำให้อ้วน ฟันผ ุผูป่้วย

โรคเบาหวานไม่ควรกินมากเกินไป 

ผักผลไม้
   ÃสËวาน

3
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ผักผลไม้
   ÃสËวาน

8 98 9
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ผักผลไม้
     Ãสเผḉ

ได้แก่ ต้นหอม ขิงอ่อน หัวหอม กระเทียม กุยช่าย กระชาย 

กะเพรา โหระพา พริกไทย ใบชะพลู และขมิ้น 

 สรรพคุณ แก้ท้องอืด แก้ลม จุกเสียด ขับลม บำรุง

ธาตุ ลดอาการปวดกล้ามเนื ้อและข้อต่อ แก้ปวดหัวข้างเดียว 

กระตุ้นเลือดลม แก้หนาวจากลม 

 อวัยวะที่สอดคล้อง  ปอด 

 ข้อห้ามในการกิน กินมากเกินไปทำให้ท้องผูก ทำให้ลม

ร้อนรุนแรง และทำให้เป็นสิว 

ผักผลไม้
     Ãสเผḉ
ผักผลไม้
     Ãสเผḉ
ผักผลไม้4
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¼Ñ¡¼ÅäÁ้รสàคçÁ
ได้แก่ บ๊วยเค็ม ผักชะคราม ขลู ่และสาหร่ายทะเล 

 สรรพคุณ เพิ่มความอบอุ่นและบำรุงตับไต ช่วยระบาย 

 อวัยวะที่สอดคล้อง ไต 

 ข้อห้ามในการกิน กินมากเกินไปอาจทำให้เกิดโรค

หลอดเลือดหัวใจ เช่น ความดันโลหิตสูง ผู้ป่วยที่เป็นโรคลม

ปัจจุบันควรจำกัดปริมาณ 

¼Ñ¡¼ÅäÁ้รสàคçÁ5
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¼Ñ¡¼ÅäÁ้รสàคçÁ
นอกจากสภาพร่างกายของคนเราจะถูก

กำหนดจากปจจัยต่าง ๆเช่นพันธุกรรมสภาพ

แวดล้อมอากาศและอาหารแล้วทางศาสตร์แพทย์

แผนจีนได้แบ่งลักษณะพื้นฐานของร่างกายเปน

4ลักษณะคือหนาวร้อนอ่อนแอและแข็งแรง 

ลองสำรวจตัวเองดูซิว่า คุณมีสภาพร่าง

กายคล้ายคลึงกับแบบใดมากท่ีสุด

สภาพร่างกายอ่อนแอ แบ่งเปน 4 แบบ

คือ ลมอ่อน เลือดอ่อน หยินอ่อน และหยาง

อ่อน 

 

ลักÉ³ÐขÍ§
Ã‹า§กายáµ‹ลÐáºº
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ลมÍ‹Íน
หมายถึง การทำงานของอวัยวะเสื่อม ธาตุเดิมไม่แข็งแรงพอ 

ทำให้ร่างกายอ่อนแอ 

 

สภาพทั่วไป

1. สีหน้าขาวซีด 

2. รู้สึกเพลียบ่อย ๆ 

3. หายใจเร็ว หอบ 

4. พูดเหมือนไม่มีแรง ไม่อยากพูด 

5. ไม่ชอบออกแรง หรือออกแรงเพียงเล็กน้อยก็รูสึ้กเวียนหัว 

6. ขี้หนาว เป็นหวัดง่าย 14 1514 15
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