ตอนที่

วิถีบ�ำรุงรักษาสุขภาพ

การกินอาหารจากธรรมชาติ
ช่วยต้านมะเร็งและโรคภัย
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คุณรู้ไหมว่าคนจำ�นวนร้อยละ 70 ตกอยู่ในภาวะพร่องสุขภาพ
ร่างกายไม่ได้แข็งแรงอย่างแท้จริง
พอไปตรวจสุขภาพก็ดูเหมือนว่าไม่มีปัญหาอะไร
แต่ที่จริงแล้วกลับรู้สึกไม่สบายอยู่บ่อยๆ
นอนไม่หลับ จมูกอักเสบจากภูมิแพ้ ท้องผูก
คันตามผิวหนัง ปวดศีรษะและปวดตามข้อ
อาการเหล่านี้ถือเป็นเรื่องธรรมดาที่เกิดขึ้นทุกวัน
หากอาการหนักกว่านี้
ร่างกายของคุณจะตกอยู่ในภาวะอักเสบระยะยาว
หรือที่เรียกกันว่าภาวะอาการก่อนเป็นมะเร็ง!
การกินอาหารเสริมสังเคราะห์ชนิดต่างๆ ที่มีประสิทธิภาพจำ�กัด
คงเทียบไม่ได้กับการเริ่มจากอาหาร 3 มื้อที่เรากินทุกวันหรอก!
เมล็ดของผลไม้หลายชนิดมีสารอะมิกดาลิน (amygdalin) ที่ฆ่าเซลล์มะเร็งได้
ผักและต้นอ่อนต่างๆ ก็มีสารพฤกษเคมีที่เรียกกันว่า “วิตามินแห่งศตวรรษที่ 21”
สารดังกล่าวมีสรรพคุณช่วยต้านโรคเรื้อรัง
ป้องกันมะเร็งและปลุกกลไกซ่อมแซมตนเองของร่างกาย
ฟังดูแล้วมหัศจรรย์มาก
เพียงแค่คุณเปลี่ยนแปลงอาหารการกินเพียงเล็กน้อย
มองเห็นความพิถีพิถันที่ซ่อนอยู่ในธัญพืช
และไม่มองข้ามขุมทรัพย์แห่งการต้านโรคที่พระเจ้ามอบให้กับมนุษย์
เปลี่ยนอาหารจากธรรมชาติให้กลายเป็นสูตรลับอาหารเพื่อสุขภาพแสนอร่อย
นี่แหละคือ “วิถีการกิน” ที่ช่วยย่อยอาหารล่วงหน้าและไม่สร้างภาระให้ร่างกาย!
17
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ร่างกายของเรา เราต้องช่วยตัวเอง:
หายขาดจากมะเร็งตับราวปาฏิหาริย์!
สามีของฉันเคยผ่าตัดมะเร็งตับ 18 ปีให้หลังเขาทำ� MRI (magnetic
resonance imaging) หรือการตรวจโรคด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า หมอบอกว่า
ตับของเขาดูแข็งแรงมาก ฉันหวังว่าการทดลองและความรู้ของฉันจะช่วยให้
หลายครอบครัวเปลี่ยนแปลงวิธีกินและใช้ชีวิตไปทีละขั้นเพื่อสร้างปาฏิหาริย์
และร่างกายที่แข็งแรงได้เหมือนสามีของฉัน

เดือนมีนาคม ค.ศ. 2018 หมอบอกฉันว่าตับของสามีเป็นปกติแล้ว ไม่มีปัญหาอะไร
“แม้ แ ต่ พ าหะไวรั ส ตั บ อั ก เสบบี ก็ ห ายไปด้ ว ย ถื อ ว่ า เป็ น กรณี ที่ ห ายากมาก” ฉั น ทั้ ง ดี ใ จ
ทั้งตื้นตันจนพูดอะไรไม่ออกเลย
อันที่จริงก่อนหน้านี้ฉันไม่ใส่ใจที่จะไปตรวจตามนัดเลย เพราะงานยุ่งและเหนื่อยมาก
ตอนไปตรวจสุขภาพเมือ่ ปีทแี่ ล้วจึงทำ�ให้รสู้ กึ กังวล ใจเต้นตุม้ ๆ ต่อมๆ แต่นกึ ไม่ถงึ เลยว่าจะ
ได้ยินข่าวดี คุณหมอบอกว่าการหายขาดจากโรคไวรัสตับอักเสบบีเป็นเรื่องยากมาก เพราะ
ถ้าตรวจไม่พบแอนติเจนหรือโปรตีนจากเปลือกของเชื้อไวรัสตับอักเสบบี แสดงว่าหายจาก
โรคดังกล่าวแล้วและจะไม่มกี ารอักเสบจากไวรัสชนิดนี้ รวมถึงไม่มคี วามเสีย่ งของการกลับมา
เป็นมะเร็งตับอีกครั้งด้วย
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สามี ข องฉั น ก็ เ หมื อ นกั บ ผู้ เ ป็ น พาหะของไวรั ส ตั บ อั ก เสบบี ห ลายคนในไต้ ห วั น ที่
ติดเชื้อจากแม่ตั้งแต่เกิด ถ้าได้รับไวรัสชนิดนี้ตั้งแต่อายุยังน้อย ความเป็นไปได้ที่แอนติเจน
จากเปลือกของเชื้อไวรัสตับอักเสบบีจะหายไปก็ยิ่งต่ำ�  การที่สามีของฉันหายดีจึงถือเป็น
ปาฏิหาริย์ที่แทบจะเป็นไปไม่ได้เลย นอกจากอยากจะบอกว่ารู้สึกซาบซึ้งและอยากขอบคุณ
ฉันก็ไม่รู้จะพูดอะไรต่อได้จริงๆ

อาการของโรคไขมันพอกตับดีขนึ้ ขนาดรอบเอวเหมือนย้อนไปตอน
เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยเลย
คุณซูฉี่สามีของฉันเคยผ่าตัดเพื่อรักษามะเร็งตับ เขาต้องไปตรวจเพื่อติดตามอาการ
เป็นประจำ�  ช่วงแรกต้องตรวจทุกๆ 2 เดือน 2 ปีต่อมาก็เปลี่ยนเป็น 3 เดือนตรวจ 1 ครั้ง
หลังจากผ่านไป 5 ปีกย็ ดื เวลาออกไปอีกเป็น 4 เดือนตรวจ 1 ครัง้ พอผ่านไป 10 ปีกต็ ดั สินใจ
ตรวจทุกครึ่งปี เขาเป็นผู้ป่วยที่ว่านอนสอนง่าย ถ้าเป็นเรื่องการตรวจร่างกาย เขาจะ
ตรงต่อเวลามาก ไม่เคยผัดวันประกันพรุ่ง
ทุกครั้งที่ไปตรวจเขาดูนิ่งและใจเย็นราวกับทำ�กิจวัตรประจำ�วัน พอตรวจเสร็จก็จะ
โทรศัพท์มารายงานผลให้ฉันฟัง เพียงเขาพูดมาประโยคเดียวว่า “หมอบอกว่าไม่เป็นอะไร”
ฉันก็จะโล่งใจเหมือนยกภูเขาออกจากอก พอนานเข้า จากที่เคยกระวนกระวายในช่วงแรก
ฉันก็เริ่มเคยชินจนคิดว่าเป็นเรื่องปกติจนบางครั้งก็ไม่ได้เก็บมาคิดใส่ ใจ
กระทัง่ วันหนึง่ เขาให้สมั ภาษณ์และเล่าถึงความรูส้ กึ ตอนทีน่ อนอยูบ่ นเตียงเพือ่ รอตรวจ
ตอนนัน้ เขารูส้ กึ ราวกับกำ�ลังรอรับคำ�พิพากษาจากศาลเพือ่ ตัดสินว่ายังมีวนั พรุง่ นีอ้ ยูห
่ รือไม่
หลายสิบปีผ่านไป พอผ่าน “การพิพากษา” มาหลายครั้ง เขาก็เริ่มชินชากับความเป็น
ความตาย ฉันเลยตระหนักได้วา่ ภายนอกเขาอาจดูสงบนิง่ แต่ในใจก็คงกังวลไม่นอ้ ยเลย ทีแ่ ท้
เงาของโรคและความตายที่พาดซ้อนทับกันก็ไม่เคยหายไปไหนเลยจริงๆ
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เขาทำ�งานหนักและยุ่งมากในช่วง ค.ศ. 2008-2010 จากคนที่ใช้ชีวิตสบายๆ ก็ต้อง
กลับมาทำ�งานด้านการเมืองทีเ่ ต็มไปด้วยความยุง่ เหยิงและแรงกดดัน งานของเขาเป็นเรือ่ ง
ที่ค่อนข้างอ่อนไหวเพราะต้องรักษาความลับทางราชการ พอกลับมาบ้านก็เลยเงียบเป็น
เป่าสาก ไม่ว่าคำ�วิจารณ์ด้านลบหรือการเสนอข่าวที่บิดเบือนจะเป็นอย่างไร เขาก็ไม่ตอบโต้
ได้แต่เก็บทุกอย่างไว้ในใจ เขากินข้าวนอกบ้านบ่อยขึ้น นอกจากข้าวเช้า ก็แทบไม่กลับมา
กินข้าวทีบ่ า้ นเลย ทำ�งานจนถึงดึกดืน่ ทุกวัน คนทัง้ บ้านก็พลอยนอนดึกและตืน่ เช้าตามไปด้วย
ช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ก็ไม่ได้พักผ่อน ฉันเลยเป็นห่วงเขามาก กลัวว่าการดูแลและบำ�รุงสุข
ภาพที่ทำ�มาหลายปีจะสูญเปล่า
วันที่ 20 พฤษภาคม ค.ศ. 2009 ซูฉดี่ ำ�รงตำ�แหน่งครบ 1 ปีและเป็นวันครบรอบ 18 ปี
หลังการผ่าตัด เนือ่ งจากเขาไม่ได้รบั การตรวจอย่างละเอียดมา 4 ปีแล้ว คุณหมอจึงนัดตรวจ
MRI และนำ�ผลครั้งนี้มาเปรียบเทียบกับเมื่อ 4 ปีก่อน สุดท้ายคุณหมอบอกว่าตับของเขา
ดูแข็งแรงกว่า 4 ปีก่อนเสียอีก ภาวะไขมันพอกตับก็ดีขึ้น เขาดีใจมาก
หลังตรวจเสร็จ ซูฉี่ก็รีบโทรศัพท์บอกข่าวดี แถมยังพูดติดตลกด้วยว่า “‘ของเล่น’
เธอชุ ด นั้ นไม่ เ ลวเลยแฮะ” ทำ�เอาฉั น ทั้ ง ขำ�ทั้ งโมโห การกิ น สู ต รลั บ อาหารเพื่ อ สุ ข ภาพ
มากว่าสิบปีกน็ บั ว่าเป็นหลักฐานทีแ่ น่นหนาพอแล้ว แต่เขาก็ยงั ไม่กล้ายอมรับแบบเต็มปาก
เต็มคำ�อีก
หลังจากลาออกจากตำ�แหน่งใน ค.ศ. 2010 การใช้ชีวิตเรียบง่าย การออกกำ�ลังกาย
และนอนหลับอย่างเหมาะสมทำ�ให้อาการกรดไหลย้อนของเขาหายเป็นปลิดทิ้งโดยไม่ต้อง
กินยา รอบเอว และค่าดัชนีมวลกาย หรือ BMI (body mass index) ก็ลดลงเรื่อยๆ ปกติ
ปริมาณกล้ามเนื้อของคนอายุ 60 ปีขึ้นไปจะลดลงอย่างต่อเนื่อง แต่กล้ามเนื้อของเขายัง
เพิ่มขึ้นแม้จะมีอายุ 65 ปีแล้วก็ตาม หมอหัวเราะพลางพูดว่า กล้ามเนื้อที่เพิ่มขึ้นบ่งบอกว่า
ปริมาณฮอร์โมนเทสทอสเทอโรน (testosterone) ของเขายังอยู่ในเกณฑ์ใช้ได้ สมรรถภาพ
ทางกายถือว่าอยู่ในเกณฑ์ของคนอายุ 40 ปี หลายคนทักว่าเขาดูเด็กลงเรื่อยๆ และยังมี
คนแซวด้วยว่า “ดูจากข้างหลังแล้วเหมือนยังเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยอยู่เลย”
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กินสูตรลับอาหารเพื่อสุขภาพกว่า 8,000 มื้อจนเกิดปาฏิหาริย์
หลายปีก่อนมีคุณหมอท่านหนึ่งโทรศัพท์ถามฉันว่าดูแลสามีอย่างไร เพราะตอนนั้น
คุณหมอกำ�ลังดูแลผูป้ ว่ ยโรคมะเร็งตับทีม่ อี าการคล้ายคลึงกับสามีของฉัน พวกเขาโชคดีมาก
เพราะแม้ขนาดเนื้องอกจะใหญ่มากแต่ก็มีเยื่อหุ้มอยู่ 1 ชั้น เนื้องอกจึงไม่แพร่กระจาย
และลุกลาม นอกจากนี้ เนื้องอกยังไม่ได้อยู่ในตำ�แหน่งที่อันตราย จึงง่ายต่อการผ่าตัด แต่
2 ปีต่อมาผู้ป่วยคนนี้ก็กลับมาเป็นมะเร็งตับอีกครั้ง
จากนั้น คุณหมอถามถึงขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของก้อนเนื้อ คำ�ถามนี้สร้างความ
ลำ�บากใจมาก เพราะฉันเก็บตัวเลขนี้ไว้เป็นความลับ ไม่บอกแม้แต่สามี แต่พอคิดดูอีกที
หมอมักใช้ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของก้อนเนื้อในการคำ�นวณอัตราการรอดชีพหลังผ่าตัด
ตัวเลขนีน้ า่ จะเป็นข้อมูลสำ�คัญ ฉันจึงจำ�ใจบอกออกไป เขาฟังแล้วสูดลมหายใจ พร้อมบอก
ว่าเป็นหมอมา 20 กว่าปี ต้องยอมรับเลยว่าการที่สามีของคุณกลับมามีสุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงอีกครั้งเป็น “ปาฏิหาริย์” จริงๆ
ฉันเชื่อว่าปาฏิหาริย์ที่ว่านี้เกิดจากทีมแพทย์ของโรงพยาบาลทหารผ่านศึกกรุงไทเป
ระดับความฉลาดทางอารมณ์ (emotional quotient: EQ) ที่สูงของสามีฉัน รวมถึงการ
เปลีย่ นแปลงอาหารการกินและวิธใี ช้ชวี ติ อย่างกระตือรือร้น เขาเคยเป็นนักดื่มตัวยง จาก

คนที่ไม่ปฏิเสธเมื่อใครยื่นให้ ก็กลายมาเป็นคนที่ไม่แตะเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สักหยด
เดียว จากคนทีเ่ คยสูบบุหรีม่ า 20 กว่าปี เคยลองเลิกครัง้ หนึง่ และกลับมาสูบหนักกว่า
เดิม แต่ตอนนีก้ ล็ าขาดจากบุหรีไ่ ด้แล้ว จากทีเ่ คยเป็นนกฮูกทำ�งานตอนกลางคืน เดีย๋ วนี้
เข้านอนก่อนเที่ยงคืน จากที่กินแต่เนื้อสัตว์ ก็เปลี่ยนมาเน้นผักผลไม้ และสิ่งที่ขาด
ไม่ได้เลยก็คือการกินสูตรลับอาหารเพื่อสุขภาพวันละมื้อเป็นประจำ�
จนถึงตอนนี้เป็นเวลา 20 กว่าปีแล้ว ซูฉี่กินสูตรลับอาหารเพื่อสุขภาพมากกว่า
8,000 มือ้ ทุกสูตรอาหารในแต่ละมือ้ ช่วยเสริมสร้างสุขภาพร่างกายของเขาให้แข็งแรง
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เรื่องราวของสามีคือแรงผลักดันในการเผยแพร่วิธีกินอาหารจากธรรมชาติ หวังว่า
ประสบการณ์ของพวกเราจะช่วยให้ครอบครัวที่ต้องการความช่วยเหลือ เปลี่ยนอาหารการ
กินและค่อยๆ เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต พร้อมทั้งสร้างปาฏิหาริย์และสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง
เหมือนสามีของฉันได้ ยิ่งไปกว่านั้น ฉันคาดหวังไว้ว่าหลายๆ คนจะนำ�วิธีของฉันไปใช้
และมีสุขภาพดีขึ้นกว่าเดิม เปลี่ยน “ภาวะพร่องสุขภาพ” ให้กลายเป็นร่างกายที่แข็งแรง
อย่างแท้จริง สิง่ ทีส่ ำ�คัญทีส่ ดุ คือการสอนให้เด็กรุน่ ต่อไปเคยชินกับการกินอาหารเพือ่ สุขภาพ
ตั้งแต่เด็ก เสริมสร้างการเรียนรู้และร่างกายของพวกเขาให้แข็งแรง รวมถึงสร้างประเทศ
ที่เต็มไปด้วยความสุขและการแข่งขันให้มากกว่าเดิม
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กฎการกิน 6 ประการ
ที่ช่วยเปลี่ยนจาก “ภาวะพร่องสุขภาพ”
ให้กลายเป็นร่างกายที่แข็งแรงอย่างแท้จริง
บาดแผลทางร่างกายที่เกิดจากโรคบางชนิดฟื้นฟูไม่ได้ โรคตับแข็งเอง
ก็คือหนึ่งในนั้น แต่สถานการณ์ของฉันเหมือนกับรถไฟที่แล่นถอยหลัง เพราะ
ภาวะพังผืดในตับหายไปแล้ว! ฉันจึงอดรำ�พึงกับตัวเองไม่ได้ว่าสารอาหาร
และพลังในการซ่อมแซมตัวเองของร่างกายช่างน่าอัศจรรย์จริง ๆ

รู้สึกไม่สบายอยู่เรื่อย หมอก็อธิบายไม่ได้ว่าเป็นโรคอะไร
หากพูดถึง “ภาวะพร่องสุขภาพ” ฉันรู้จักมันดียิ่งกว่าใคร
ตั้ ง แต่ เ ด็ ก แม่ มั ก พู ด ว่ า ฉั น “ไม่ ไ ด้ เ ป็ นโรคร้ า ยแรงอะไร แต่ เ จ็ บ กระออดกระแอด
มาตลอด” ตอนไปฮันนีมูน สามีก็ตั้งชื่อเล่นให้ว่า “คนขี้โรค” แถมยังบอกว่าเขาคิดหนักมาก
กว่าจะขอฉันแต่งงาน เพราะเขาเคยสาบานว่าจะไม่แต่งกับคนขี้โรค ตอนนั้นฉันทำ�งาน
ด้านข่าวสารและโทรทัศน์เกือบ 10 ปี ความเครียด ความกดดัน และการกินข้าวไม่ตรงเวลา
ทำ�ให้ปวดท้องทุกครัง้ ทีก่ นิ ข้าว ทุกเช้าพอลุกจากเตียง ถ้าไม่ปวดหัวก็ปวดหลังหรือปวดไหล่
ยังไม่ทันถึงเที่ยงก็รู้สึกเพลียแล้ว นอกจากนี้ ยังเป็นหวัดง่าย กระเพาะอาหารและลำ�ไส้
อักเสบเป็นประจำ� หยูกยาที่พกติดตัวจึงมีไม่น้อยทีเดียว
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เนื่องจากโรคเหล่านี้น่ารำ�คาญแต่ก็ไม่ร้ายแรง ตัวฉันจึงไม่ใส่ใจเท่าไร ทว่าพอโดน
สามีว่าเข้าก็เลยรีบไปตรวจสุขภาพ ปรากฏว่าหมอกลับแสดงความยินดีกับฉันและบอกว่า
ฉันแข็งแรงมากเสียอย่างนั้น
หมอบอกว่าค่าดัชนีตับและปอดก็ไม่มีปัญหาอะไร ฉันไม่เข้าใจจริงๆ ก็เห็นอยู่ว่า
ไม่สบายทุกวัน ไม่เจ็บตรงนั้นก็ปวดตรงนี้ เหนื่อยล้า และไม่มีสติ อาการเหล่านี้เรียกว่า
“แข็งแรงมาก” หรือ
หมอบอกว่ า “ค่ า ดั ช นี ตั บ และปอดของคุ ณ อยู่ ใ นเกณฑ์ ม าตรฐาน หากอ้ า งอิ ง
ตามทฤษฎีแล้ว ร่างกายของคุณแข็งแรงนะ”
ถ้าดูตามทฤษฎีถือว่าแข็งแรง แต่จริงๆ แล้วป่วยหนักมาก เพราะว่าฉันไม่ได้เป็นโรค
อะไร แพทย์เลยไม่รู้จะต้องทำ�อย่างไรต่อ จึงได้แต่ช่วยเหลือตัวเอง ในเวลาเดียวกันจู่ ๆ สามี
ก็ตรวจพบเนื้องอกก้อนใหญ่ในตับ จึงรักษาด้วยการผ่าตัด ตั้งแต่นั้นมา ฉันก็เริ่มแสวงหา
วิธีรักษาร่างกายให้แข็งแรงเพื่อรักษาตัวเองและสามี
หลังจากทีว่ จิ ยั และค้นคว้ามาหลายปี ฉันถึงรูว้ า่ อาการของฉันตอนนัน้ เรียกว่า “ภาวะพร่องสุขภาพ” และคนประมาณร้อยละ 70 มี “ภาวะพร่องสุขภาพ” คนที่สุขภาพ
แข็งแรงจริง ๆ มีไม่มากนัก ถ้าคนที่มีภาวะพร่องสุขภาพไปพบแพทย์ก็อาจไม่เจอทางออก
เพื่อนของฉันน่าสงสารยิ่งกว่า เปลี่ยนโรงพยาบาลมาหลายครั้ง พบแพทย์มาแล้วหลายคน
แต่ก็ยังหาสาเหตุของโรคไม่เจอ แพทย์ทนเสียงรบเร้าของเพื่อนไม่ไหว ในที่สุดเลยจ่ายยา
ให้เพื่อนไป พอสามีของเพื่อนไปค้นตำ�รายาดูก็พบว่ามันคือยาระงับประสาท! ที่แท้แพทย์
คิดว่าเพื่อนของฉันป่วยเป็นโรคทางกายที่เกิดจากความเครียด (psychosomatic disease)
หรืออาการทางจิตที่ส่งผลต่อร่างกายนั่นเอง
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โรงพยาบาลช่วยได้แค่ชวี ติ ของคุณเท่านัน้ แต่การเปลีย่ นแปลงอาหารการกินต้องพึ่งตัวเอง
ฉันเชื่อในคำ�กล่าวที่ว่า “หมอรักษาโรคร้ายแรงได้ แต่ทำ�ให้คุณแข็งแรงไม่ได้”
คนเรามั ก อ่ อ นแอเพราะอาหารการกิ น เพราะฉะนั้ น ฉั น จึ ง เริ่ ม จากการเปลี่ ย นแปลง
อาหารการกินและทำ�ตามกฎ 6 ข้อด้านล่างเพื่อรักษาสุขภาพที่แข็งแรงของตนเองและ
คนในครอบครัว

กฎการกิน 6 ข้อ

1. กินอาหารจากธรรมชาติ ไม่กินอาหารแปรรูป
2. บริโภคน�้ำมัน เกลือ น�้ำตาล และของปิ้งย่างแต่น้อย
3. กินผักให้มากขึน้ กินเนือ้ สัตว์ให้นอ้ ยลง และลดอัตราส่วนของเนือ้ สัตว์
ในแต่ละมื้อให้ต�่ำกว่าร้อยละ 20
4. สัดส่วนของอาหารออร์แกนิกที่ไม่ผ่านการแปรรูป (raw food) ใน
อาหารทุกมื้อคือร้อยละ 30
5. พยายามกินอาหารจากธรรมชาติให้ได้มากที่สุด
6. ให้ความส�ำคัญกับมื้อเช้า กินเยอะๆ และกินให้หลากหลาย
ถ้าค่อยๆ ทำ�ตามกฎการกิน 6 ข้อนี้ไปเรื่อยๆ คนทั้งครอบครัวจะต้องแข็งแรงขึ้น
อย่างแน่นอน

ในบรรดากฎที่กล่าวมา สิ่งที่ท�ำให้ฉันประหลาดใจมากที่สุดคือสูตรลับอาหาร
เพื่อสุขภาพจากธรรมชาติ คือ ซุป น�้ำปั่น และนม ที่ใส่พืช ผัก ต้นอ่อน เมล็ดพืช ถั่ว
ธัญพืช และผลไม้เปลือกแข็ง โดยวัตถุดบิ เหล่านีต้ อ้ งมีสดั ส่วนทีพ่ อเหมาะ ฉันพบว่าการ

กินสูตรลับอาหารเพือ่ สุขภาพนอกจากท�ำให้ได้รบั ผักผลไม้และธัญพืชอย่างเพียงพอแล้ว ยัง
ได้รบั สารอาหารมากมายจากสิง่ ทีเ่ คีย้ วไม่ได้ เช่น เปลือกและเมล็ดผลไม้ วิธที ำ� ไม่สนิ้ เปลือง
25
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แถมยังช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมอีกด้วย สิ่งที่ส�ำคัญคือร่างกายย่อยและดูดซึมสารอาหารจาก
สูตรอาหารดังกล่าวได้ง่าย จึงช่วยลดภาระและฟื้นฟูระบบทางเดินอาหารในเวลาเดียวกัน

ผนังกระเพาะที่ฉีกขาดได้รับการซ่อมแซม ภาวะพังผืดในตับหายไป
อย่างน่าอัศจรรย์
ฉันจำ�ได้วา่ หลายปีกอ่ นเคยรูส้ กึ ปวดท้องมากๆ จึงไปพบแพทย์เพือ่ ใช้กล้องส่องตรวจ
กระเพาะ หมอบอกว่ากระเพาะของฉันบวมแดง แถมผนังกระเพาะยังฉีกขาด แต่ยงั ไม่ถงึ ขัน้
เป็นแผลในกระเพาะอาหาร เป็นแค่โรคกระเพาะอาหารอักเสบเรื้อรังซึ่งเกิดจากวิถีชีวิตและ
ความเครียดจากการทำ�งาน แก้ไขให้ดีขึ้นได้ยาก หลังจากที่ฉันเริ่มกินสูตรลับอาหารเพื่อ
สุขภาพได้ไม่นานก็รู้สึกว่าปวดท้องน้อยลง ผ่านไปไม่นานก็แทบจะลืมเรื่องนี้ไปเสียสนิท
ไม่กปี่ กี อ่ นหน้านีจ้ ๆ
ู่ ก็นกึ ขึน้ ได้วา่ ตอนไปตรวจสุขภาพประจำ�ปี ฉันส่องกล้องตรวจกระเพาะ
แค่ไม่กี่ครั้ง เลยควรไปตรวจดูว่าตอนนี้อาการเป็นอย่างไรบ้าง ไม่คิดเลยว่าแค่ส่องเข้าไปถึง
หลอดอาหาร หมอจะตกใจและพูดว่า “ว้าว! หลอดอาหารของคุณสะอาดเหมือนของเด็กเลย”
และยังพูดต่ออีกว่า “กระเพาะอาหารของคุณก็เหมือนกัน สะอาดและดูแข็งแรงมาก”
ฉันนึกในใจ “เป็นไปได้อย่างไรกัน ก่อนหน้านี้กระเพาะยังบวมแดงและฉีกขาดอยู่เลย
มั น จะไม่ ทิ้ ง ร่ อ งรอยไว้ บ้ า งเลยหรื อ ” พอเห็ น แผ่ น ฟิ ล์ ม เอกซเรย์ ตั ว เองก็ ยั ง ต้ อ งตกใจ
เพราะมันสะอาดและแข็งแรงราวกับกลีบดอกไม้สีชมพูไม่มีผิด
ฉันเป็นพาหะของไวรัสตับอักเสบบีเหมือนกับสามี คนประเภทนี้มักไม่มีอาการ แต่
มีความเสีย่ งจะเป็นมะเร็งตับและโรคตับแข็งสูงกว่าคนทัว่ ไปหลายสิบเท่าจึงต้องตรวจสุขภาพ
เป็นประจำ�ทุกครึ่งปี จำ�ได้ว่าเมื่อหลายปีก่อน หมอเคยเตือนให้ระมัดระวังเรื่องสุขภาพ
เพราะตับของฉัน “หยาบเหมือนกระดาษทราย” ภายหลังจึงรูว้ า่ สิง่ นีเ้ รียกว่าภาวะพังผืดในตับ
หรือสัญญาณเตือนของโรคตับแข็ง ตอนนั้นฉันไม่มีความรู้ทางการแพทย์มากนักจึงไม่รู้สึก
กลัว แต่พอรู้ถึงความร้ายแรงของภาวะนี้จึงเริ่มกังวลขึ้นมา
ตั้งแต่นั้นมา เวลาอัลตราซาวด์ตับ ฉันมักถามหมอว่า “ตับเป็นอย่างไรบ้าง ยังหยาบ
อยู่ไหม” ทุกครั้งหมอก็จะตอบว่า “ไม่นะ! ดูนิ่มดี ปกติมาก”
26

������ 001-408.indd 26

8/25/64 BE 8:16 PM

บทความบางบทระบุว่าบาดแผลทางร่างกายที่เกิดจากโรคหลายชนิดฟื้นฟูไม่ได้
เหมือนกับรถไฟทีแ่ ล่นไปข้างหน้าได้อย่างเดียว แล่นถอยหลังไม่ได้ โรคตับแข็งก็เป็นหนึง่ ในนัน้
แต่ภาวะพังผืดในตับของฉันหายไปแล้วราวกับรถไฟทีแ่ ล่นถอยหลังไม่มผี ดิ จึงได้แต่รำ�พึงว่า
“สารอาหารและพลังในการซ่อมแซมตัวเองของร่างกายช่างน่าอัศจรรย์จริงๆ”
ฉันดีใจมากที่ตัวเองเปลี่ยนไป ดูเปล่งประกาย และมีชีวิตชีวาตลอดทั้งวัน สามี
ไม่กล้าเรียกฉันว่า “คนขี้โรค” อีกแล้ว เขาเปลี่ยนมาเรียกว่า “แบตเตอรี่ที่ใช้งานได้นาน”
เพื่อนหลายคนสงสัยว่ากาลเวลาลืมเลือนฉันหรือว่าฉันหมุนเข็มนาฬิกาย้อนกลับกันแน่
ฉันเรียนรูถ้ งึ ความสำ�คัญของอาหารทีม่ ตี อ่ สุขภาพทีแ่ ข็งแรงและความอยูด่ มี สี ขุ ดังนัน้
หลังจากลาออกจากสถานีโทรทัศน์ ฉันจึงหันมาทุม่ เทกับการวิจยั และเผยแพร่วธิ กี นิ อาหาร
จากธรรมชาติ ทัง้ รูส้ กึ ตืน่ เต้นและกระตือรือร้นไม่ตา่ งจากตอนทำ�งานข่าวเลย ความคิดของฉัน
เหมือนเดิมคือต้อง “ค้นหาความจริง” และ “เสนอวิธีแก้ปัญหา” เพียงแต่หวังว่าจะช่วยให้
ใครหลายคนหลุดพ้นจากภาวะพร่องสุขภาพและกลับมามีร่างกายที่แข็งแรง
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หลีกเลี่ยงการมีสภาพร่างกายและ
พฤติกรรมเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็ง:
ยกระดับหน้าที่ทางชีวเคมีของภูมิคุ้มกัน
“ภูมิคุ้มกัน” คือพลังที่ป้องกันไม่ให้เชื้อโรคทั้งหลายรุกล�้ำเข้ามาและ
ท�ำลายร่างกายเรา วิธีเสริมสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีที่สุดคือการกินอาหารให้สมดุล
เติมสารอาหารให้กบั ระบบภูมคิ มุ้ กันให้ครบถ้วน ระบบภูมคิ มุ้ กันจะได้ท�ำหน้าทีต่ า่ ง ๆ
ทางชีวภาพตามที่ร่างกายต้องการ

ไม่ว่าจะเป็นโรคหวัดหรือมะเร็ง ล้วนเกิดจากภูมิคุ้มกันเสียสมดุล!
การกิ น อาหารอย่ า งถู ก ต้ อ งและให้ ส ารอาหารแก่ เ ซลล์ อ ย่ า งเพี ย งพอ นอกจาก
เสริมสร้างพลังในการซ่อมแซมตัวเองของร่างกายแล้ว ยังเป็นวิธีเดียวที่จะเสริมภูมิคุ้มกัน
ได้ หากจะให้อธิบายคำ�ว่า “ภูมิคุ้มกัน” อย่างง่าย มันคือพลังที่ป้องกันไม่ให้เชื้อโรครุกล้ำ�
เข้ามาและทำ�ลายร่างกายมนุษย์ โรคราวร้อยละ 80-90 นับตั้งแต่โรคหวัดไปจนถึงมะเร็ง
ล้วนสัมพันธ์กับการที่ภูมิคุ้มกันเสียสมดุล

คุณมีอาการเหมือนฉันเมื่อสมัยก่อนหรือเปล่า มักรู้สึกอ่อนเพลีย เป็นหวัดเสมอ
เรีย่ วแรงไม่คอ่ ยมี เอะอะก็ปวดกระเพาะหรือท้องเสีย ติดเชือ้ ง่ายหรือแผลหายช้า อาการ
เหล่านี้บ่งบอกว่าภูมิคุ้มกันของคุณต่ำ�และตกอยู่ในภาวะพร่องสุขภาพ นี่แหละคือ
“คนที่มีสภาพร่างกายและพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็ง” เพราะถึงแม้ว่าจะไม่มี
28
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สารก่ อ มะเร็ ง หรื อ สิ่ ง ต่ า งๆ จากสภาพแวดล้ อ มด้ า นนอกมากระตุ้ น แต่ ร่ า งกายคนเรา
มีการสร้างเซลล์มะเร็งนับพันเซลล์ทุกๆ วัน ส่วนภูมิคุ้มกันก็คือกลไกป้องกันอันแน่นหนา
ของร่างกายซึ่งทำ�หน้าที่ควบคุมและยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็ง
เมื่อภูมิคุ้มกันต่ำ�ลงและร่างกายอ่อนแอ กลไกป้องกันจึงไม่อาจยับยั้งการเพิ่มจำ�นวน
ของเซลล์มะเร็ง ไม่ว่าจะช้าหรือเร็วก็ต้องเป็นมะเร็ง คุณแค่ลุ้นว่ามีสิ่งเร้าที่กระตุ้นให้เป็น
มะเร็งหรือไม่เท่านั้นเอง
เพราะฉะนัน้ สาเหตุทฉี่ นั เป็นคนขีโ้ รคหรือสามีเป็นมะเร็งเกิดจากระบบการทำ�งานของ
ภูมิคุ้มกันเสียสมดุลนั่นเอง อาการหลายๆ อย่างที่ทำ�ให้เรารู้สึกไม่สบายเกิดจากภูมิคุ้มกัน
กำ�ลังปกป้องร่างกายของเรา เช่น การเป็นโรคหวัดหรือเป็นไข้บ่งบอกว่าร่างกายกำ�ลัง
ต่อสู้กับไวรัสอยู่จึงต้องเพิ่มอุณหภูมิร่างกายเพื่อเพิ่มจำ�นวนเซลล์ลิมโฟไซต์ (lymphocyte)
และการมีผนื่ ขึน้ แสดงว่าเซลล์ภมู คิ มุ้ กันกำ�ลังพยายามขับสิง่ ทีเ่ ป็นอันตรายออกจากร่างกาย
ส่ ว นอาการปวดเมื่ อ ย ปวดเอว และปวดหลั งโดยไม่ ท ราบสาเหตุ แ ปลว่ า ร่ า งกายกำ�ลั ง
ซ่อมแซมตัวเองโดยการปล่อยสารที่ทำ�ให้หลอดเลือดขยายตัวเพื่อปรับระบบการหมุนเวียน
เลือด ผลข้างเคียงของกระบวนการทำ�งานทั้งหมดคือตัวร้อนและปวดเมื่อย
ด้วยปัจจัยต่างๆ ที่กล่าวมา การใช้ยาจึงไม่ได้ทำ�ให้ร่างกายแข็งแรงอย่างแท้จริง
เราต้ อ งเสริ ม สร้ า งภู มิ คุ้ ม กั น และเพิ่ ม พลั ง การซ่ อ มแซมตั ว เอง เพราะพลั ง 2 อย่ า งนี้
มีประสิทธิภาพ ทรงพลังยิง่ กว่ายาทุกชนิดและเป็นการรักษาทีต่ น้ เหตุ งานวิจยั มากมายระบุ
ว่าวิธเี สริมสร้างภูมคิ มุ้ กันทีด่ ที สี่ ดุ คือการกินอาหารให้สมดุลและเติมสารอาหารให้กบั ระบบ
ภูมคิ มุ้ กันให้ครบถ้วน ระบบภูมคิ มุ้ กันจึงจะทำ�หน้าทีต่ า่ งๆ ทางชีวภาพตามทีร่ า่ งกายต้องการ

อาหารที่ “มีชีวิต” ดีกว่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสังเคราะห์
อาหารที่เรากินทุกวันคือสิ่งที่ทำ�ให้ร่างกายแข็งแรง ไม่จำ�เป็นต้องกินผลิตภัณฑ์
เสริมอาหารเพื่อยกระดับภูมิคุ้มกัน
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1. กินอาหารออร์แกนิกให้มาก

อาหารจากธรรมชาติที่ไม่ผ่านการแปรรูป ได้แก่ ผักผลไม้ ข้าวกล้อง ถั่ว และผลไม้เปลือกแข็ง อาหารเหล่านี้มีสารอาหารครบถ้วนตามที่ร่างกายต้องการ เช่น โปรตีนที่ช่วย
สร้างเซลล์ ลิพิด (lipid) ที่เป็นส่วนประกอบของเยื่อหุ้มเซลล์ แร่ธาตุ และเส้นใยอาหาร
ที่ ช่ ว ยเสริ ม สร้ า งภู มิ คุ้ ม กั น วิ ต ามิ น ที่ ช่ ว ยกระตุ้ น เมแทบอลิ ซึ ม รวมทั้ ง สารพฤกษเคมี
ทีไ่ ด้ชอื่ ว่าเป็น “ยาจากธรรมชาติ” เช่น แอนโทไซยานิน (anthocyanin) ไลโคปีน (lycopene)
และแคโรทีน (carotene) เป็นต้น สารต้านอนุมูลอิสระเหล่านี้มีส่วนช่วยในการเสริมสร้าง
การทำ�งานของระบบภูมิคุ้มกัน รู้หรือไม่ว่าอาหารเหล่านี้มีชีวิต ในแวดวงการบำ�รุงรักษาสุขภาพมักพูดกันว่า “ต้องใช้อาหารที่มีชีวิต ถึงจะบำ�รุงร่างกายได้”
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2. กินเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากนมในปริมาณที่เหมาะสม
หลีกเลี่ยงการบริโภคไขมันและโปรตีนจากสัตว์มากเกินไป การกินอาหารมัน

และเลี่ ย นเกิ นไป โดยเฉพาะไขมั น ชนิ ด เลว อาจทำ �ให้ เ ซลล์ ภู มิ คุ้ ม กั นในร่ า งกายขี้ เ กี ย จ
และทำ�หน้าที่ของตัวเองไม่ได้ ดังนั้น จึงควรกินของทอดและเนื้อติดมันแต่น้อย อย่าแตะ
ไขมันทรานส์ (trans fat) โดยเด็ดขาด การรับโปรตีนมากเกินไปหรือน้อยเกินไปล้วนมีส่วน
ในการทำ�ลายระบบภูมิคุ้มกัน ปัญหาของคนสมัยก่อนคือร่างกายได้รับโปรตีนไม่เพียงพอ
จนส่งผลให้ขาดสารอาหาร แต่ปัญหาในปัจจุบันกลับตรงกันข้าม ตอนนี้เราได้รับโปรตีน
ในปริมาณมากเกินกว่าที่ร่างกายต้องการโดยเฉพาะโปรตีนจากสัตว์ ซึ่งไม่เพียงทำ� ลาย
ภูมิคุ้มกันเท่านั้น แต่ยังเพิ่มภาระให้กับตับและไต ทั้งยังกระตุ้นให้เกิดการอักเสบอีกด้วย

ผูห้ ญิงหลายคนไม่ยอมแตะอาหารมัน ๆ เลย ฉันว่าเราต้องทำ�ความเข้าใจกันใหม่
เพราะร่างกายคนเราขาดไขมันไม่ได้ ไขมันทีด่ ที สี่ ดุ ได้จากปลาทะเลน้�ำ ลึก ผลไม้เปลือกแข็ง
เมล็ดพืช อะโวคาโด และน้ำ�มันชนิดที่ดีต่อสุขภาพ (เช่น น้ำ�มันมะกอก น้ำ�มันเมล็ดแฟล็กซ์
และน้�ำ มันเมล็ดชาทีไ่ ม่ผา่ นการแปรรูป) แหล่งอาหารดังกล่าวมีกรดไขมันทีร่ า่ งกายสร้างเอง
ไม่ได้จึงไม่ทำ�ให้อ้วนหรือสร้างปัญหาไขมันในเลือดสูงเหมือนกรดไขมันอิ่มตัว

3. ปั่นอาหารจากธรรมชาติให้กลายเป็นสูตรลับอาหารเพื่อสุขภาพ

ฉันมักนำ�ผักผลไม้ ผลไม้เปลือกแข็ง ธัญพืช 5 ชนิด (ข้าวเจ้า ข้าวโพด ข้าวสาลี ถั่ว
และข้าวฟ่าง) และเห็ดชนิดต่างๆ มาผสมกันในอัตราส่วนทีพ
่ อเหมาะ เติมน้�ำ และปัน่ รวมกัน
ให้กลายเป็นสูตรลับอาหารเพื่อสุขภาพที่บำ� รุงและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันได้ดีที่สุด เมนู

มหัศจรรย์นี้มีส่วนผสมของสารอาหารต่างๆ เช่น สารพฤกษเคมีนับพันชนิด วิตามิน
แร่ธาตุ สารอาหารรอง เอนไซม์ที่สำ�คัญ ไขมันไม่อิ่มตัว โปรตีน และคาร์โบไฮเดรต
เชิงซ้อน การทำ�เคมีบำ�บัดด้วยเมนูเหล่านีช้ ว่ ยเสริมสร้างความแข็งแกร่งของภูมคิ มุ้ กัน
ได้จริง ๆ
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เมื่อภูมิคุ้มกันแข็งแรงขึ้น โรคหวัด โรคกระเพาะอาหารอักเสบ และโรคลำ�ไส้อักเสบที่
เคยตามรังควานก็คอ่ ยๆ หายไป ตอนโรคซารส์ (SARS) ระบาดใน ค.ศ. 2003 อยูม่ าวันหนึง่
ฉันรู้สึกเป็นหวัดเล็กน้อย แต่ก็ไม่ได้ประมาท รีบไปตรวจที่โรงพยาบาลใกล้บ้านทันที เลย
ได้รวู้ า่ ตลอด 7 ปีทผี่ า่ นมาตัวเองไม่เคยใช้บตั รประกันสุขภาพเลย แสดงว่าพอเริม่ กินสูตรลับ
อาหารเพื่อสุขภาพได้ 2 ปีฉันก็แทบจะไม่เป็นหวัดเลย แม้บางครั้งจะไม่ระวังและติดหวัด
มาบ้าง แต่พอดื่มน้ำ�อุ่น พักผ่อนเยอะๆ หรือกินสูตรลับอาหารเพื่อสุขภาพสูตรพิเศษก็
จะหายดีอย่างรวดเร็ว
การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันไม่เพียงทำ�ให้ฉันห่างไกลจากโรคหวัด โรคกระเพาะอาหารอักเสบ และโรคลำ�ไส้อักเสบ ความรู้สึกอ่อนเพลีย ปวดศีรษะ อาการปวดหลังและไหล่ที่
น่ารำ�คาญก็พลอยหายเป็นปลิดทิ้ง เหมือนกลายเป็นคนใหม่ที่เปี่ยมด้วยพลังตลอดเวลา
หลังจากสามีผา่ ตัดมะเร็งไม่ถึง 2 ปี เขาก็มัวแต่วุ่นอยูก่ ับงานการเมือง เวลาทำ�งานยาวนาน
และแรงกดดันสูง ถึงอย่างนั้นผลตรวจร่างกายก็ออกมาดีทุกครั้ง ตับของเขาแข็งแรงขึ้น
เรื่อยๆ ลูกน้อย 2 คนที่เพิ่งลืมตาดูโลกกินธัญพืชและสูตรลับอาหารเพื่อสุขภาพตั้งแต่เล็ก
จนแทบไม่ เ คยไปหาหมอ การปี น เขา ว่ า ยน้ำ � ระยะไกลหรื อ ปั่ น จั ก รยานรอบเมื อ งไม่ ใ ช่
เรื่องยากสำ�หรับพวกเขาเลย เรื่องเหล่านี้ยิ่งทำ�ให้ฉันเชื่อมั่นว่าอาหารจากธรรมชาติช่วย
เสริมสร้างภูมิคุ้มกันได้จริง
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