
กับดักสุขภาพ10 ประการ ที่คนไทยใหลหลง   
 
โดย นพ.บรรจบ ชุณหสวัสดิกุล 
 
พูดถึงสุขภาพ ใครๆก็รักสุขภาพกันทั้งนั้น แตครั้นถึงเรื่องราวของการเอาใจใสสุขภาพนี่ซิ บางทีก็หลงไปกับ 
บางกรรมวิธี ซึ่งแทนที่จะใหคุณ กลับใหโทษ หรือทําใหเสื่อมสุขภาพลงกวาเดิม 
 
สารบัญ
 
กับดักสุขภาพประการที่ 1 ดื่มน้ํายิ่งมาก ยิ่งดี 
กับดักสุขภาพประการที่ 2 นอนดึก ต่ืนสาย 
กับดักสุขภาพประการที่ 3 กลัวโคเลสเตอรอล จนไมกลากินไข แตไพลไปดื่มนม 
กับดักสุขภาพประการที่ 4 ไมกินไขมันเลย เพราะกลัวอวน 
กับดักสุขภาพประการที่ 5 กินผลไมจนลนเกิน น้ําตาลขึ้น ไขมันสูง 
กับดักสุขภาพประการที่ 6 ถือเอาวิตามิน อาหารเสริม เปนคําตอบสุขภาพ 
กับดักสุขภาพประการที่ 7 กินสมุนไพร คิดวาปลอดภัยเสมอไป 
กับดักสุขภาพประการที่ 8 ไปฟตเนส แตเสียเงิน เสียสุขภาพ 
กับดักสุขภาพประการที่ 9 สวนกาแฟ แกไดทุกโรค 
กับดักสุขภาพประการที่ 10 กินอาหาร 5 หมู อาจปวยงาย ตายเร็ว 
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กับดักสุขภาพประการที่ 1 - ดื่มน้ํายิง่มาก ยิ่งด ี
 
 
คนจํานวนไมนอยเชื่อกันวา ใหดื่มน้ํามากๆ ยิ่งมากยิ่งดี หลายคนถึงกับดื่มน้ําวันละ 3-4 ลิตร บางคนก็ร่ําลือกันวา หมอจีนสอนใหต่ืน
นอนเชาดื่มน้ําทันที 4 แกว เพราะชวยใหขับถายดี ก็เลยคิดตอไปวา ถาดื่มน้ํา 4 แกวตอนเชามีประโยชนขนาดนั้น ตลอดทั้งวันก็ควรดื่ม
ใหมากที่สุด จนเรียกไดวา แคนดื่ม กันเลยละ พวกเขาดื่มน้ําอยางไมจํากัดจํานวน เพราะเช่ือวาจะไดสุขภาพดี   
 
คนที่ดื่มน้ํามากเชนนี้ นานเขาจะเกิดอาการขึ้นอยางหนึ่ง คือ เกิดอาการปสสาวะมาก ปสสาวะใส มือเทาเย็น หนาวงาย นานเขาจะเกิด
ภาวะออนเพลียเรื้อรัง ขาออนแรง และหยอนสมรรถภาพทางเพศ  
 
เหตุผลก็คือ ไตมิใชเพียงทอกลวงๆที่ปลอยใหน้ําผานไปเฉยๆ แตไตมีหนาที่เก็บรับเอาสิ่งที่ยังเปนประโยชนกับ รางกาย ที่ปสสาวะชะ
ผานไป ใหเก็บกลับเขาสูรางกาย ไดแกเกลือแรชนิดตางๆ ไตยังทําหนาที่ปรับความเขมขนของปสสาวะใหพอเหมาะ ดวยเหตุนี้การ
ปลอยน้ําผานไตมากๆ ไตจึงตองทํางานหนัก เสียพลังในการทํางานเยอะ นานเขาก็เกิดอาการอยางที่หมอจีนเรียกวา พรองพลังไต  
 
เปรียบเทียบงายๆวา เหมือนภูเขาลูกหนึ่ง ที่ปลอยใหฝนตกกระหน่ําเอาๆ ฝนยอมชะเอาฮิวมัสหรือปุยธรรมชาติ ที่อยูบนผิวดินออกไป
กับน้ําเสียหมด นานๆเขา เขาลูกนั้นก็กลายเปนเขาหัวโลน 
 
แทที่จริงวิชาสุขศึกษาบอกวาดื่มน้ําอยางนอยวันละ 8 แกว แตตามปกติเรามีน้ําในมื้ออาหารอยูแลว ถาจะหักลบน้ําที่ดื่มในมื้ออาหารออก 
คนเราก็ควรด่ืมน้ําไมเกินวันละ 4 แกว สําหรับคนที่พรองพลังไตอยูแลว ก็ควรดื่มน้ําไมเกินวันละ 3 แกว จึงจะแกสถานการณได 
 
สวนการที่หมอจีนบอกวาใหดื่มน้ํา 4 แกวตอนเชานั้น แทที่จริงเพื่อชวยใหขับถาย เพราะเถาแกทั้งหลาย กินแตขาวขาว กินหมูกินไก ผัก
ไมคอยกิน เพราะถือวาผักเปนอาหารของคนจน หมอจีนจึงใชวิธีนี้สอนคนทองผูก แตถาเรากินขาวกลอง ผักผลไมมากพอ ก็ไม
จําเปนตองแคนดื่มน้ําเชนนั้น 
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กับดักสุขภาพประการที่ 2 - นอนดึก ตืน่สาย 
 
 
คนจํานวนไมนอยเชื่อวา การนอนแมจะจําเปน แตดึกๆมักมีเรื่องนาดูในจอโทรทัศน หรือไมก็บนจอคอมพิวเตอร เลยตากสายตาดู
โทรทัศนดึกๆ วัยรุนเลนคอมฯ แช็ตกันเพลินจน 5 ทุม สองยาม แลวเขานอน กะวาต่ืนเอาสายๆก็ทดแทนจํานวนชั่วโมงการนอนได ยิ่ง
ไมตองพูดถึงวัยรุนที่ตองรีบไปเรียนหนังสือแตเชา หรือวัยทํางานที่ตองแขงขันเบียดแทรกตัวเองไปทํางานแตเชามืด  ดวยเหตุนี้ คนนอน
ดึก ต่ืนเชามืด จํานวนชั่วโมงการนอนก็ไมพออยูแลว สุขภาพยอมเสียสุดๆ สวนคนนอนดึกต่ืนสาย ก็ใชวาสุขภาพจะดี นานเขาสุขภาพก็
เสื่อมสุดๆอีกเหมือนกัน  เหตุผลเพราะ แทที่จริงสัตวตางๆลวนมีโครงสรางของสรีระรางกายที่กําหนดวา สัตวนั้นเปนสัตวกลางวัน  
หรือสัตวกลางคืน อยางคางคาว นกฮูก แมวเหมียว ตองถือเปนสัตวกลางคืน เพราะมีเรดาร มีตาโต เอาไวใชงานตอนกลางคืน แตคนเรา
ตองสังกัดเปนสัตวกลางวัน  
 
เดิมทีเดียวสัตวมีกระดูกสันหลังชนิดแรกของโลกคือตัวซาลาแมนเดอรมีตาอยู 3 ดวง ตาดวงที่สามเปนเกล็ดอยูตรงกลางหนาผาก คอย
ทําหนาที่รับแสงตะวัน เวลากลางวันแสงสวางจะทําใหเกล็ดนี้สรางฮอรโมนซีโรโตนิน ทําใหมันแจมใสออกมาหากิน เวลากลางคืน
เกล็ดนี้จะสรางฮอรโมนเมลาโตนิน ทําใหมันงวงเหงา เขารูนอน ครั้นวิวัฒนาการจนมาเปนคน เกล็ดนี้จมลึกเขาไปในหนาผาก กลายเปน
ตอมเหนือสมอง หรือ ตอมไพเนียล ยังคงสรางฮอรโมน 2 ชนิดนี้สลับกันอยู หรือเรียกอีกที ตอมนี้คือนาฬิกาชีวภาพที่ปลุกเราใหต่ืนเชา 
และกลอมเราใหเขานอนโดยอัตโนมัติ 
 
การตากแสงไฟดึกๆจึงเปนการรบกวนตอมไพเนียลซึ่งเปนนายเหนือตอมฮอรโมนทั่วรางกาย มันสงคําสั่งไปยังตอมใตสมอง ไป
ไทรอยด ตอมหมวกไต รังไข และอัณฑะ ถาตอมไพเนียลทํางานผิดเพี้ยน ฮอรโมนทั่วรางกาย ก็ผิดเพี้ยนไปดวย งานวิจัยช้ินหนึ่งของ
หมอลลิตา สมัยเปนนักศึกษาแพทยซึ่งอาจารยร็อกกี้เฟลเลอรจูงใจใหทํา ทดลองใหสองไฟใหหนูทดลองตลอดคืน ทําอยูเชนนั้นหลายๆ
วัน ปรากฏวาหนูทดลองถึงกับแทงลูก นี่แสดงถึงความสําคัญของตอมไพเนียลซึ่งถึงกับสรางความแปรปรวนของระบบฮอรโมนใน
รางกาย เพียงเพราะวาแสงไฟที่สาดสองใหอยางไมเปนเวลา 
 
งานวิจัยอีกช้ินในสหรัฐฯทดลองในพยาบาลเวรดึก กลุมหนึ่งใหออกเวรแลวเดินผานอุโมงคมืดๆไปเขานอน อีกกลุมใหเดินผานแสง
ตะวันยามเชา ไปเขานอน เมื่อเจาะเลือดเปรียบเทียบระดับฮอรโมนของรางกาย พบวาพยาบาลกลุมหลังฮอรโมนแปรปรวนไปหมด 
ขณะที่กลุมแรกฮอรโมนยังอยูในเกณฑปกติ นี่ก็อิทธิพลของแสงตะวันที่เจาตัวรับเขาไปผิดเวลา 
 
แทที่จริงแลว คนเราจึงควรนอนหัวค่ํา ต่ืนเชา แทนที่จะตากแสงไฟอยูจนดึกๆ 
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กับดักสุขภาพประการที่ 3 - กลัวโคเลสเตอรอล จนไมกลากินไข แตไพลไปดื่มนม  
 
 
นิตยสาร Time ในอเมริกาตีพิมพต้ังแตเดือนกันยายน 1999 บอกวา "Cholesterol-Good News" ยืนยันวา โคเลสเตอรอลใน
เลือดของคนเรา สรางจากภายในตัวเราเองถึง 90% มีเพียง 10% ที่เปนผลกระทบจากโคเลสเตอรอลในอาหาร และวัตถุดิบที่สราง
โคเลสเตอรอลคือกรดไขมันอิ่มตัว ดังนั้นไขซึ่งเปนแหลงของโคเลสเตอรอลจึงไดรับการถอดออกจาก Black list ทางโภชนาการที่
อเมริกา แตตรงกันขาม แหลงของกรดไขมันอิ่มตัวหลายอยางไดรับการบรรจุใหกลายเปนตัวที่ถูกเพงเล็งทางสุขภาพ  
ตัวสําคัญไดแก นม เนย ชีส รวมทั้ง Peanut butter  
 
ผลยืนยันไดในเชิงปฏิบัติที่เปนจริง ดังจะเห็นวา ประเทศไทยซึ่งถูกประโคมใหกลัวไขกันมามากกวา 10 ป จนปจจุบันคนไทยกินไข
เพียง 130 ฟอง/คน/ป แตคนไทยดื่มนมกันไมอั้น เพราะถูกประโคมขาววายิ่งดื่มนมยิ่งสุขภาพดี ผลปรากฏวาคนไทยมีโรคไขมันเลือดสูง
มากขึ้นๆทุกป รวมทั้งโรคอวนทั้งในเด็กและผูใหญ ผูใหญไทยมีโรคไขมันเลือดสูง 50% ของประชากรในเมือง แมแตเด็กเล็กอายุต่ํากวา 
6 ป พูดงายๆวาอยูในวัยอนุบาลก็มีไขมันเลือดสูง 25% ของประชากร เด็กเหลานี้ยังไมไดกินอยางอื่นแน แตถูกปอนใหดื่มนมไมอั้น   
 
มาดูอยางประเทศจีนบาง จีนกินไขมากกวาเรา คือ 330 ฟอง/คน/ป กินไขมากกวาเรา 3 แตคนจีนมีโรคไขมันเลือดสูงตํ่ากวาคนไทย การ
ดื่มนมจึงเปนกับดักสุขภาพที่ตองละเลี่ยง  
 
ที่สนุกไปกวานั้นก็คือ ปจจุบันทั่วโลกในประเทศที่มีการศึกษาสูง กําลังหันมาสงเสริมการบริโภคไข ลดละการดื่มนม ที่เบลเยี่ยมมี
ประดิษฐกรรมใหม เขาสรางไขชนิดใหม เรียกวา ไขโคลัมบัส ไมใชไขของคนที่คริสโตเฟอร โคลัมบัสหรอกนะครับ แตเปนไขที่
นอกจากกินแลวคลอเลสเตอรอลไมสูง (ซึ่งไขทั้งหลายก็เปนเชนนั้น) แตไขโคลัมบัสใชกระบวนการเลี้ยงไกดวยอาหารพื้นบาน ซึ่งเขา
ถือวาอาหารพื้นบานจะมีสัดสวนของโอเมกา 3 และโอเมกา 6 ที่ถูกตองโดยธรรมชาติ เมื่อมาเลี้ยงไกดวยวิธีนี้ จะทําใหไขมันจําเปนใน
รางกายถูกตองไปดวย เปนผลใหกินไขโคลัมบัสควบคุมโคเลสเตอรอลในเลือดไดอีกตางหาก  
 
จึงไมมีเหตุผลอะไรที่เราจะตองอดกินไข ยกเวนแตวาคุณมีโคเลสเตอรอลสูงอยูแลว มีนิสัยชอบกินนม กินเนย ก็ขอแนะนําใหงดเนย งด
นม กินไขอยางเดียวโคเลสเตอรอลจะไมสูงอยางแนนอน 
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กับดับสุขภาพ ประการที่ 4 - ไมกินไขมนัเลย เพราะกลัวอวน  
 
 
เราถูกรณรงคใหหลีกเลี่ยงการกินไขมัน เพราะกลัวอวน กลัวไขมันเลือดสูง จนคนจํานวนหนึ่งกลัวไขมันเกินกวาเหตุ ตนเองยังสุขภาพ
แข็งแรงไมไดปวยเจ็บเปนโรคอะไร แตไมกินไขมันเลย เปนเวลาหลายๆป จนกลายเปนภาวะพรองไขมัน 
 
แทที่จริงเราตองรูวา ไขมันเปนสารอาหารกลุมหนึ่งที่รางกายตองใช ในรางกายของเรามีไขมันอยู 3 ชนิด ใหญๆ หนึ่งคือโคเลสเตอรอล 
สองคือไตรกลีเซอไรด และสามคือฟอสโฟไลปด เราใชโคเลสเตอรอลเปนแหลงวัตถุดิบในการสรางเยื่อหุมเซลล และสรางฮอรโมน
เพศกับฮอรโมนคอรติโซล สวนไตรกลีเซอไรดเปนแองพลังงานในกระแสเลือด เพื่อหนุนชวยน้ําตาลในเลือด สวนฟอสโฟไลปดเปน
วัตถุดิบสําหรับสรางเซลลประสาท ฯลฯ 
 
จึงเห็นการหลีกเลี่ยงอาหารไขมัน จนถึงกับไมกินเลย ทั้งๆที่สุขภาพเปนปกติอยูนั้น นานๆเขาก็จะเกิดโรค จะยกตัวอยางกรณีสุดขั้วกรณี
หนึ่ง ผมเคยพบนิสิตมหาวิทยาลัยมีช่ือแหงหนึ่ง เดินเขามาหาผมดวยน้ําหนักตัว 35 กก. จินตนาการเหมือนกับไมแขวนเสื้อลอยมา อยาง
นั้นแหละ แตเธอเขามาหาผม พรอมกับบอกวา "หนูตองการลดน้ําหนักคะ"  
 
เธอมีความคิดวาน้ําหนักตัวขนาดนั้นของเธอยังไมเปนที่พอใจ บอกวาอยากใหหุนผอมเพรียวเหมือนสาวที่เดินบนแค็ตวอลก ดวยเหตุนี้
เธอจึงไมกินน้ํามันทุกชนิด ผมมองปราดเดียวที่ใบหนาและผิวพรรณของเธอก็บอกไดเลยวา เธอกําลังปวยดวยภาวะพรองไขมัน คือผิว
แหงและหนาตาหมนหมองมาก ถามประวัติอีกหนอยก็พบวา ผมเธอรวงเปนประจํา และที่สําคัญก็คือ เธอขาดประจําเดือนมาไดกวาป
แลว  
 
นั่นเปนเพราะวา ภาวะที่พรองไขมัน รางกายก็ขาดวัตถุดิบไปสรางฮอรโมนเพศ ทั้งสําหรับสุขภาพของผิวพรรณ และเสนผมอีกดวย นา
เสียดายวา ความเขาใจผิดๆประการนี้ ทําใหแมกระทั่งนิสิตปสี่ของมหาวิทยาลัยอยางเธอตองหลงผิดไปตามแสงสีของแฟชั่น คิดดูก็นา
ใจหาย 
 
ผมนึกถึงกฎแหงการอยูรอดของดารวิน ที่บอกถึงการคัดพันธุโดยธรรมชาติ สัตวใดแข็งแรงกวายอมอยูได สัตวใดที่ออนแอกวาก็สูญ
พันธุไปในที่สุด สังคมมนุษยก็คงเชนเดียวกัน คนใดฉลาดกวารูจักแสวงหาความรูที่ถูกตอง และดําเนินชีวิตที่ชอบที่ควรก็อยูรอด แตคน
ใดไมฉลาดหาความรู หรือหลงไปในทางอวิชชา สุดทายก็ทําลายสุขภาพตัวเอง เทานั้นยังไมพอ ยังอาจหมดโอกาสสืบพันธุอีกดวย อยาง
กรณีขาดประจําเดือนของสาวหลงรายนี้ ธรรมชาติก็คงบอกวา "สาวนอย เธอจงอยามีประจําเดือน และอยาสืบสกุลมีลูกมีหลานเถอะนะ" 
นี่คือการคัดพันธุโดยธรรมชาติตามกฎของดารวินอีกเหมือนกัน 
 
มีกรณีตัวอยางขนาดเบาๆอีกตัวอยางหนึ่ง คือพี่สาวของผมเอง ซึ่งไปไดตําแหนงงานดีๆ ที่วิทยุแหงชาติ นครปกกิ่ง ประเทศจีนโนน เธอ
เปนผูรักสุขภาพเชนเดียวกัน และมักจะดูแลตัวเองและสามีเรื่องระดับโคเลสเตอรอลในเลือดดวยเหมือนกัน เธอกินขาวกลอง กินผัก กิน
ปลาและกินผลไมสม่ําเสมอ เมื่ออยูเมืองไทย เธอเปนอีกคนหนึ่งที่ไมชอบกินไขมัน  
 
เมื่อไปอยูปกกิ่ง เธอก็ยังคงควบคุมอาหารเหมือนเมื่ออยูเมืองไทย เธอสูอุตสาหหาขาวกลองที่เมืองจีนมาหุงกินเปนประจํา นับเปนการ
แสวงหาที่ยากลําบากมาก เพราะคนจีนยังไมต่ืนตัวเรื่องกินขาวกลอง แตสามีเธอก็สูอุตสาหหามาใหครอบครัวไดกินกันจนได 
 
สิ่งที่เธอกังวลก็คือ อาหารปกกิ่งลวนแตเปนอาหารมันๆทั้งนั้น ซึ่งขัดกับนิสัยการคุมไขมันของเธอ เธอจึงพยายามกินอาหารปกกิ่งให
นอยที่สุด ต่ืนเชาตมขาวตมกินกับกับขาวงายๆ ตอนเที่ยงจําตองกินอาหารจีน แตพอตกเย็น บอยครั้งที่เธอจะไมกินขาว จะกินแตผลไม
แทน  
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ผลปรากฏวา เมื่อตกเขาหนาหนาว เธอมีอาการหนาวจนแทบจะทนไมไหว และก็ไมคอยรูสึกสดชื่นเหมือนเดิม พอดีผมไปเยี่ยมเธอที่
ปกกิ่ง และกินอาหารอยูในบานดวยกัน ก็เปนอันถึงบางออ เพราะแทที่จริงเธอคุมน้ํามันจนสุดขั้วเกินไปนั่นเอง  
 
ธรรมชาติบําบัดจะบอกวา "กินอยูตามวัฒนธรรมพื้นบาน" ผูคนในเมืองไหนๆ จะมีประเพณีการกินอยูตามวัฒนธรรมของตัวเอง การที่ผู
รักสุขภาพอยางเธอ ไปอยูเมืองจีนซึ่งมีอากาศหนาวกวาบานเรามากนัก แลวฝนตัวเอง ไมกินอาหารมันๆ ก็ยอมพรองแคลอรี จนเสี่ยงที่
จะเกิดเจ็บปวยไดนั่นเอง 
 
สําหรับคนไทยอยูเมืองไทยอยางเรา หลักปฏิบัติงายๆในเรื่องไขมันก็คือ กินอาหารแตละมื้อใหมีอาหารจานที่มีไขมันสัก 1 อยาง เชน มี
ผัดผัก มีไขเจียว มีไกทอด จานใดจานหนึ่งในแตละมื้อ นั่นคือทางสายกลางที่เลือกเดินได 
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กับดักสุขภาพ ประการที่ 5 - กินผลไมจนลนเกิน น้ําตาลขึ้น ไขมันสูง  
 
 
ผลไมนะ ดี เพราะเปนแหลงของวิตามินหลายชนิด โดยเฉพาะวิตามินซี เบตาแคโรทีน และถากินสม่ําเสมอในปริมาณที่พอเหมาะ ก็ชวย
จรรโลงสุขภาพได  
 
อยางไรก็ตาม สรรพสิ่งในโลกยอมมี 2 ดานอยูเสมอ ผลไมทุกชนิดมีรสหวาน จึงเปนแหลงที่มาของน้ําตาลในเลือดชัดๆอยูแลว และคน
ที่เปนเบาหวานที่รักษาดวยยา หมออาจจะอนุโลมใหกินผลไม โดยแบงกินทีละไมเกินผลไม 2-3 กลีบเปนตน แตสําหรับสูตรรักษา
เบาหวาน-กินเนื้อกินผักแบบบัลวี เราก็ไมใหกินผลไมเลย ซึ่งจะคุมเบาหวานลดลงไดเร็วมาก ภายใน 10 วัน 
 
ทีนี้สําหรับคนทั่วไป ผลไมยอมกินไดอยางเปนทางสายกลาง แตมีคนจํานวนไมนอยที่กินผลไมอยางสุดขั้ว แลวเกิดปญหาสุขภาพ
ตามมาได 
 
ประการหนึ่ง คนที่กินผลไมหวานจัด เชนทุเรียน ขนุน ลําไย เหลานี้มักจะเกิดอาการรอนในได เรื่องนี้ตองอธิบายดวยทฤษฎีแมกโคร
ไบโอติกส ซึ่งบอกวา ผลไมเปนสุดขั้วของพลังหยิน กลาวคือในประเทศเขตรอน พลังหยางมีมาก ตนไมจึงเอาพลังหยินของมันมุดลง
ดิน แลวไปผลิออกเปนผลไม หลอเลี้ยงธรรมชาติดวยสุดยอดพลังหยินของมัน คน สัตวกินผลไมหนารอนก็ช่ืนใจ แตถากินมากเกินไป 
พลังหยินที่รับเขาไปมาก จะถูกเปลี่ยนเปนพลังหยางสุดขั้ว จึงเกิดอาการเจ็บคอรอนในได แมกโครไบโอติกสชนิดสุดโตงจึงไมแนะนํา
ใหกินผลไมเมืองรอนเลย แตผมมักจะแนะนําวา เราอยูเมืองรอน ยอมกินไดอยางทางสายกลาง  
 
ประการที่สอง บางคนกินผลไมเพราะตองการคุมอาหารมื้อเย็น คือไมกินขาวมื้อเย็น แตกินผลไมโดยหวังที่จะลดน้ําหนัก หรือลดไขมัน
เลือด ผลก็คือ น้ําหนักตัวยิ่งขึ้น ไขมันเลือดยิ่งไมลด เหตุผลก็คือ ผลไมมีความหวาน เมื่อกินแทนขาว เจาตัวก็หลงกินไมบันยะบันยัง จึง
เพิ่มน้ําตาลในเลือด และถูกเปลี่ยนเปนไตรกลีเซอไรด ซึ่งเปนไขมันในเลือด คนกินหวานทุกชนิดก็เสี่ยงตอไตรกลีเซอไรดสูง และไตร
กลีเซอไรดมีมาก ก็ถูกเก็บไวที่แกมกน และพุงกระทิได จึงไมแคลวอวนอยูดี 
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กับดักสุขภาพประการที่ 6 - ถือเอาวิตามิน อาหารเสริม เปนคําตอบสุขภาพ 
 
 
ผมจําไดวาเมื่อบริษัทวิตามินจากออสเตรเลียจะเขามาทําตลาดในประเทศไทย เมื่อ 15 ปที่แลว ผมไดรับการติดตอจากเพื่อนซึ่งเปนเภสัช
กร ที่เปนตัวแทนของบริษัทวิตามินนี้ใหชวยเผยแพรความคิดเรื่องวิตามินใหแกผูบริโภค ขณะนั้นเมืองไทยยังไมคอยมีคนรูจักประโยชน
ของการกินวิตามิน ยังไมรูจักคําวา free radicals และไมรูจักคําวา anti-oxidant แมวาความรูทางธรรมชาติบําบัดในยุโรป 
สหรัฐอเมริกา และออสเตรเลียจะมีเรื่องราวเหลานี้มากมายแลวก็ตาม เพราะขณะนั้นชวงหางระหวางความรูในประเทศตะวันตกกับ
ประเทศไทย จะลาชากวากันประมาณ 10 กวาป 
ความรูการแพทยแบบแผนรูจักวิตามินในฐานะสารตัวเล็กๆ ที่ชวยปองกันตาบอดกลางคืน รักษาเหน็บชา ปองกันลักปดลักเปด ซึ่ง
นับวันโรคเหลานี้จะหมดไป เมื่อผูคนในสังคมอยูดีกินดีกันมากขึ้น แตไมรูจักบทบาทใหมของวิตามินในอีกดานหนึ่ง จําไดวาขณะนั้น
ผมเขียนบทความธรรมชาติบําบัดในมติชนสุดสัปดาหต้ังแตตนป 2534 จึงไดแนะนําเรื่องของสาร อนุมูลอิสระ ซึ่งเปนคําบัญญัติใหม
โดย ศ.ดร.ไมตรี สุทธจิตต ภาควิชาชีวเคมี คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม และวิตามินก็มีบทบาทเปน สารตานอนุมูลอิสระ มี
ความรูเหลานี้พิมพเผยแพรเปนพ็อกเก็ตบุกโดยสํานักพิมพรวมทรรศน และจัดเสวนาสุขภาพเมื่อวันที่  
15 มีนาคม 2535 นับเปนครั้งแรกที่มีการจัดบรรยายเรื่องราวทางสุขภาพใหผูคนมารวมกันฟงเปนจํานวนมากๆ และเปนที่มาของ
มหกรรมสุขภาพในขอบเขตตางๆทั่วประเทศที่มีกันอยูในยุคปจจุบันนี้ และรวมทรรศนก็ไดจักมหกรรมธรรมชาติบําบัดสืบเนื่องมา
จนถึงปจจุบัน นับได 13 ป 
 
การบรรยายความรูเรื่องวิตามินในฐานะแอนติออกซิแดนต ทําใหคนไทยเริ่มตื่นตัวเรื่องโรคเสื่อมของรางกายและหันมาสนใจกินอาหาร
เพื่อสุขภาพ เพราะแนวคิดของผมก็คือ วิตามินมีอยูแลวในพืชผัก ผลไม การจะปองกันรักษาโรคหัวใจหลอดเลือด กระทั่งโรคมะเร็ง 
กอนอื่นใหปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหันมากินอยูอยางไทยเสียกอน สวนวิตามินที่กินเปนเม็ดๆนั้น ใชเมื่อจําเปน แตก็ทําใหวิตามินและ
อาหารเสริมในเมืองไทยเริ่มขายดี 
 
กระนั้นก็ตาม ก็มีแพทยจํานวนหนึ่งในสมัยนั้นที่ไมเขาใจ ไดกระทบกระเทียบวา "การกินวิตามิน รังแตทําใหน้ําปสสาวะของคนเราแพง
ขึ้นเทานั้นเอง" พูดงายๆวา เปลาประโยชนที่จะกินวิตามิน เนื่องจากพวกเขาในขณะนั้นยังไมรูเรื่องของ free radicals กันเลย ครั้งเมื่อ
เห็นวาวิตามินซีธรรมชาติกําลังขายดิบขายดี ก็มีแพทยอีกจํานวนหนึ่งบอกวา "ระวังกินวิตามินซีมากๆจะเปนนิ่วในไต"  ซึ่งนับเปนเรื่อง
ที่ไมนาจะเปนไปได ถาจะพิจารณากลไกการดูดซึมวิตามินซีเขาสูรางกาย ตามปกติในลําไสของเราจะมี receptor ซึ่งเปนประตูเปดรับ
วิตามินซี ประตูเหลานี้จะเปดปดมากนอยตามความตองการของรางกายในแตละขณะ คนปกติตองการวิตามินซีตานอนุมูลอิสระวันละ
ประมาณ 1,000 มก. ถากําลังเครียดอาจเพิ่มความตองการเปน 2,000 มก. ถากําลังเปนหวัดความตองการจะเพิ่มเปน 4,000-6,000 มก. 
และถาเปนมะเร็งอาจมีความตองการเพิ่มเปน 10 พัน-50 พัน มก. ถารางกายยังไมตองการวิตามินในระดับนั้น การกินวิตามินซีมากเกิน
ความตองการ ก็จะไมดูดซึมและถายทิ้งไป ทําใหเกิดอาการทองเสีย เหมือนอยางที่ใครสักคนหนึ่งกินมะขามมากๆแลวทองเสียนั่นแหละ 
การเกิดนิ่วในไตจากวิตามินซีจึงเกือบจะเปนไปไมได 
 
การกินวิตามินแพรไปเหมือนไฟลามทุง ภายในระยะเวลา 3 ปตอจากนั้น และยิ่งแพรอยางรวดเร็วเมื่อมีกิจการขายตรงแบบ MLM 
ชาวบานกลุมแรกๆที่กินวิตามินกันอยางไมอั้น ก็คือ ชาวบานระดับไฮโซไฮซอ นั่นเอง 
 
มิไยวาผมจะพร่ําบอกให ปรับชีวิตเปลี่ยนอาหาร กินอยูอยางไทยซะกอน กอนที่จะกินวิตามิน เพราะตองอยูประการหนึ่งวา สาร
ธรรมชาติเหลานี้มีมากมายมหาศาล สกัดกลั่นอยางไรก็เอาออกมาเปนเม็ดๆไมไดหมด  เพียงแคฟลาโวนอยดก็มีในธรรมชาติแลว 4,000 
ชนิด แคโรทีนมีอยู 600 ชนิด และสารผักมีอีกมากกวา 10,000 ชนิด แตภูมิปญญามนุษยนั้นสามารถสกัดออกมาไดเพียง 100 กวาชนิด
เทานั้นเอง ดังนั้นถาจะคอยกินวิตามินโดยไมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอาหาร ก็นับเปนเรื่องนาเสียดาย 
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กระนั้นก็ตามกิเลสของคนเรา ก็ทําใหผูคนมิไดสนใจในคําเตือนนี้เทาไรนัก จะมุงเอาแตวิธีงายๆ คือคอยซื้อหาวิตามินมากิน กินแกอวน 
กินใหหุนดี กินใหผิวสวย กินใหไมทองผูก มีปรากฏอยูบอยครั้งที่ผมถูกเชิญไปบรรยายใหสโมสรชาวไฮโซทั้งหลายฟง พิธีกรรมของ
บุคคลเหลานี้ก็แปลก คือเวลาเชิญเราไปบรรยาย เขาจะเรงใหเรารีบๆกินอาหารใหจบๆไปกอน แลวเมื่อสมาชิกของเขามากันพอสมควร
แลว ทีนี้เขาจะเสิรฟอาหารใหสมาชิก แลวเชิญเราขึ้นพูด นับวาไฮคลาสพอสมควร คืออยางนอยๆเราก็ไมใชตลกคาเฟ ซึ่งมีจุดขายอยูที่
ใหผูคนกินขาวเคลาเรื่องตลก ตางกันตรงที่วาเนื้อหาของเราที่บรรยาย คุณภาพคับแกว ประจุไวดวยสาระวิชาการ นั่นตางหาก 
 
พอบรรยายเสร็จ เขาก็เชิญเรานั่งรวมโตะ ทีนี้ละทานผูไฮโซทั้งหลาย จะพากันมาถามเปนสวนตัววาวิตามินตัวนั้น ตัวนี้กินได ไมกินดี 
เปนตน หลายๆทานจะพกกระเปามา 2 ใบ ใบหนึ่งเปนกระเปาสตางค อีกใบหนึ่งเปนกระเปาวิตามิน มีอยูครั้งหนึ่งที่ผมพูดอยาง
ตรงไปตรงมาวา "จะกินวิตามินเหลานี้สักแคไหน แตถาไมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอาหาร เลนกินโตะจีน กินอาหารฝรั่งอยางที่เรากินกัน
มื้อนี้ กินไปอีกกี่ขวด ก็จะปวยงาย ตายเร็วอยูดี"  ก็มีคนพยักหนา เช่ือผมอยูหลายคน แตผูจัดคงรูสึกถึงความตรงไปตรงมาของผม 
จากนั้นก็เคยไมกลาเชิญผมไปบรรยายใหไฮโซไฮซอวงนั้นอีกเลย 
 
ครับ ในแนวคิดของบัลวี เราถือวา คนเราจะหายปวยเจ็บ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพเปนปจจัยอันดับหนึ่ง แตเมื่อปวยเจ็บเสียเต็ม
ประดา อยางใครที่เปนภูมิแพ เปนมะเร็ง การเอาอาหารที่เขาสกัดมาเปนเม็ดเขมขนมากินเขาไป และถาไมปวยไมเจ็บ ก็ไมจําเปนตองกิน
วิตามิน 
 
อยาทําใหปสสาวะของทานแพงขึ้นดวยวิตามินที่เกินความจําเปน แคกินอาหารใหถูกสวน กินผักผลไมเยอะๆ ก็ไดรับวิตามินเพียงพอ
แลวละครับ 
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กับดักสุขภาพ ประการที่ 7 - กินสมุนไพร คิดวาปลอดภยัเสมอไป 
 
 
ยุคนี้เปนยุคของการคืนสูธรรมชาติ และเมื่อพูดถึงธรรมชาติใครๆก็มักจะนึกถึงสมุนไพร มีผูรักสุขภาพจํานวนไมนอยที่หนีจากการกิน
ยาแผนปจจุบัน แลวหันไปกินยาสมุนไพรโดยคิดอยางเถรตรงวา ขึ้นช่ือวาสมุนไพรแลว ยอมไมมีผลรายแตประการใด นั่นนับเปนความ
เขาใจผิดประการหนึ่ง 
 
แทที่จริงขึ้นช่ือวายาสมุนไพรก็หมายถึง สิ่งที่กินเพื่อบําบัดรักษาโรค แตนํามาจากพืชและสัตว ถามาจากสัตวก็เรียกวา สัตวสมุนไพร ถา
มาจากพืชก็เรียกวา พืชสมุนไพร ในสัตวและพืชยอมมีสารอินทรียจํานวนหนึ่งซึ่งอาจจะออกฤทธิ์ชวยบําบัดรักษาโรคใหกับคนเรา 
สารอินทรียเหลานี้ยอมตองการปริมาณที่พอเหมาะ ไมนอยเกินไป ไมมากเกินไปในการออกฤทธิ์รักษาโรค 
 
ทีนี้เมื่อจะใชสมุนไพรในการรักษาโรค จึงตองศึกษาวิธีการใช และปริมาณการใชใหถองแทเสียกอน ในอดีตที่ผานมา เคยมีกรณีใหญๆ
ที่ใชสมุนไพรรักษาโรคอยางไมถูกวิธี จนถึงขั้นเกิดอันตรายรายแรงกับผูใช เชนการใชผลมะเกลือคั้นน้ํากะทิเพื่อถายพยาธิ ถาทําอยาง
ผิดวิธีก็ถึงขั้นทําใหเด็กที่กินถึงกับตาบอดได   
 
อีกกรณีหนึ่งคือ การใชใบขี้เหล็กรักษาอาการนอนไมหลับ แกงขี้เหล็กที่คนไทยรูจักกันดี สามารถกินกันไดอยางสนิทใจ และมีฤทธิ์
ระบายออนๆ ชวยไมใหทองผูก และนอนหลับสบายอีกดวย ตอมามีการคนพบวาใบขี้เหล็กยังมีสารยาซึ่งออกฤทธิ์ชวยใหนอนหลับ จึงมี
ความพยายามที่จะทําใบขี้เหล็กใหเปนยาสมุนไพรสําเร็จรูปที่ใชงายเปนชนิดเม็ด และกระบวนการผลิตก็กระทํากันอยางงายๆโดยใชใบ
ขี้เหล็กตากแหง บดเปนผงแลวทําเปนเม็ดขึ้นมาเลย ซึ่งแมแตองคกรรัฐวิสาหกิจทางดานเภสัชกรรมก็ยังเปนผูนําหนาในการผลิตขี้เหล็ก
เม็ดขึ้นมาวางจําหนายในทองตลาด 
 
อยางไรก็ดี เมื่อขี้เหล็กแคปซูลเหลานี้ เขาถึงผูบริโภคอยูพักใหญ ก็เริ่มมีขอสังเกตจากแพทยระบบทางเดินอาหารหลายทานวา เริ่มพบ
ผูปวยดวยโรคตับอักเสบที่ไมพบสาเหตุอื่นนอกจากประวัติที่วา ไดกินขี้เหล็กแคปซูลมาพักหนึ่ง   หลังจากไดติดตามคนควากันอยูพัก
หนึ่ง ก็มีผลยืนยันออกมาวา ผูคนที่มีเอนไซมตับเพิ่มขึ้นสูงเหลานั้นตองพิษจากสารบางอยางในใบขี้เหล็กนั่นเอง เปนผลใหตองมีการ
ประกาศใหเลิกใชยาเม็ดขี้เหล็กไปทั่วประเทศ 
 
อยางไรก็ดี คําถามมีวา เหตุใดคนโบราณจึงกินแกงขี้เหล็กโดยไมปรากฏอันตรายขึ้น เหตุผลนาจะอยูที่วา บรรพบุรุษของเรากินขี้เหล็ก
โดยเอามาแกง ความรอนไดทําลายสารพิษบางอยางในขี้เหล็กไปแลว จึงปลอดภัยในการกิน แตเมื่อนําใบขี้เหล็กผงมาทําเปนเม็ด ไมได
ผานกระบวนการทําความรอน สารพิษจึงยังคงอยู 
 
เรื่องนี้สอนใหรูวา การกินอยูอยางบรรพบุรุษ ไดแฝงไวซึ่งภูมิปญญาในการเลือกกินเลือกอยูในปลอดภัยไรโรค แตเมื่อคนสมัยใหมคิด
จะสุขภาพดีทางลัด โดยลัดภูมิปญญาของทานดวยกรรมวิธีสมัยใหม อันตรายก็อาจเกิดขึ้นได โดยรูเทาไมถึงการณ 
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กับดักสุขภาพ ประการที่ 8 - ไปฟตเนส แตเสียเงิน เสียสุขภาพ 
 
 
สมัยหนึ่งกระทรวงสาธารณสุขนึกสนุกขึ้นมา จะพาคนไทยเตนแอโรบิกสใหไดจํานวนมากๆเพื่อลงกินเนสบุคก็แหกันไปเตนกัน
ย็อกแย็กอยูวันเดียว เพื่อใหไดช่ือวาลงบันทึกที่สุดในโลกเลมนั้น งานนั้นเลนเอาทานอาจารยเสม พริ้งพวงแกว สรางความใจหายใจคว่ํา
ใหแกลูกๆทั่วประเทศ ดวยหวงวาทานจะเกิดอาการไมสบายขึ้นมาอยางกระทันหัน โชคดีวาไมเปนอะไร แตเบื้องลึกของงานดังกลาว
เสื้อเหลืองถูกแจกจายไปโดยกะเกณฑกันใหทุกหนวยงานที่เกี่ยวของระดมกันไปเตนกันใหมากๆ ทั้งๆที่คนเตนจํานวนไมนอย เกิดมา
ในชีวิตก็ไมเคยออกกําลังกายเลย แตไปเพราะใจที่ถูกกะเกณฑ และไปเพราะมีเสื้อเหลืองบังคับอยู 
 
มาในวันนี้เสื้อสีเหลืองถูกเปลี่ยนมือ เปลี่ยนสถานที่สวมไปอยูแถวสวนลุมพินีเสียแลว นั่นแสดงถึงความเปนอนิจจังของสรรพสิ่ง แต
เหนือสิ่งอื่นใดพฤติกรรมเตนแอโรบิกหมู สะทอนถึงความเหอตามสมัยนิยมไปอยางนั้นเอง 
 
คนอีกจํานวนหนึ่ง เขาฟตเนสอยางไมรูจักจุดมุงหมายของฟตเนสใหดีพอ คิดแตจะไปวิ่งลดน้ําหนัก บางทีอาจเสียเงินแลวอาจเสีย
สุขภาพก็ได 
 
กอนอื่นคําวาฟตเนสมีความหมายกวางไกลกวาการวิ่งสายพานหรือเลนลูกน้ําหนัก เพราะฟตเนสหมายถึงความแข็งแรงของรางกาย ซึ่ง 
Garry Null และ Martin Feldman ไดใหคํานิยามไววา Fitness ในโลกยุคปจจุบันประกอบดวย 3 ประการคือ 
 
1.Cardio-vascular Fitness ความแข็งแรงของหัวใจหลอดเลือด 
2.Immunity Fitness ความแข็งแรงของภูมิตานทาน 
3.Anti-oxidant Fitness ความแข็งแรงของการลางพิษอนุมูลอิสระ 
 
ความแข็งแรงทั้ง 3 ประการจะเกิดขึ้นได ตองประกอบดวยการออกกําลังกายที่เหมาะสม ออกกําลังกายแอโรบิกสที่ 60% Maximum 
heart rate ในระดับดังกลาวจะไดทั้งการฝกฝนหัวใจหลอดเลือด เขาสูภาวะแอโรบิกส ขณะเดียวกันอนุมูลอิสระก็เกิดขึ้นไมมากไม
นอย โดยอนุมูลอิสระจํานวนพอเหมาะจะกระตุนภูมิตานทานใหแข็งแรงพอดิบพอดี ถาออกกําลังมากไปกวานั้น อนุมูลอิสระจะเกิดขึ้น
ลนเกิน ทําใหภูมิตานทานลดต่ํา และเปนเหตุใหรางกายสึกหรอเพ่ิมขึ้นอีกดวย  
 
นอกจากออกกําลังกายแลว ผูออกกําลังกายยังตองรูจักการกินอาหารที่เหมาะสม กินผักผลไมใหมากเพื่อลดอนุมูลอิสระ ถากินไดมาก
เพียงพอ คือ 5 สวนบริโภคตอวัน ก็จะไดสารตานอนุมูลอิสระเพียงพอโดยไมตองกินวิตามินชนิดเม็ดแตประการใด  
 
การออกกําลังกายยังตองกระทําทั้งทางรางกาย และทางจิตดวย การออกกําลังทางจิตทําไดโดยฝกลมหายใจ ฝกลมหายใจใหยาวจนถึง
ระดับ 6 ครั้ง/นาที จะนําจิตเขาสูภาวะสงบนิ่งหรือสมาธิ  
 
การเขาฟตเนสนั้นดีอยูหรอก แตควรสนใจใชอยางมีคุณภาพ ประการตางๆดังนี้:  
 
1.ออกกําลังกายตามความสามารถของตน ไมใชเรงตัวเองไปตามแรงเชียรของพนักงาน ปจจุบันฟตเนสสวนหนึ่งจางพนักงานโดยจาย
ตามเปอรเซ็นตที่พนักงานคนนั้นเรียกไดจากลูกคา จึงเกิดการ "เชียรแขก" กันสุดขั้วไปขางหนึ่ง หลายคนกลามเนื้อฉีก เอ็นอักเสบ แลว
กลายเปนจุดออนไมสามารถออกกําลังกายไปตลอดชีวิต 
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2.ฟตเนสมิไดมีไวลดน้ําหนักสถานเดียว ตอใหว่ิงคนลิ้นหอย อาจเผาพลังงานไปเพียง 120-150 กิโลแคลอรีดวยเวลาประมาณ 30 นาที 
ซึ่งเทากับขาวตมหมูชามเดียว ใครที่กินราดหนาก็ตองว่ิงถึง 45-60 นาทีโดยประมาณ ว่ิงสายพานอยางเดียวจึงไมใชสรณะของการลด
น้ําหนัก ตองปฏิบัติอยางองครวม และผูประกอบการฟตเนสก็ควรแสวงหาความรูและแนวทางปฏิบัติอยางองครวมเพื่อลูกคาของตน 
 
3.อุตสาหเสียเงินสมัครฟตเนสแลว ก็ควรใชอยางสม่ําเสมอ กวารอยละ 80 ของสมาชิกฟตเนส มักเหอประเดี๋ยวประดาว ใชเพียงไมกี่ครั้ง
ก็ทิ้งเงินไป นี่คือบริโภคนิยมอีกแบบหนึ่ง ที่ไมนานิยม เสียทั้งเงินแถมไมไดสุขภาพอะไรกลับมา นอกจากบัตรหนึ่งใบที่ไดช่ือวาเปน
สมาชิกฟตเนส 
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กับดักสุขภาพ ประการที่ 9 - สวนกาแฟ แกไดทุกโรค 
 
 
คนไทยเหออะไรกันงายๆ โดยทําตามกันเปนกระแส จึงมักจะสุดขั้วไปทางใดทางหนึ่ง เรื่องการสวนกาแฟก็เชนเดียวกัน เกิดเสียงร่ําลือ
กันวา สวนกาแฟทําใหผอมจากคําใหการของดารานางแบบคนหนึ่ง จากนั้นกระแสสวนกาแฟก็เบงบาน 
 
แทนที่จะเปนเรื่องดี กลับทําใหการสวนกาแฟกลายเปนเรื่องตลกรายทางสุขภาพมาตลอดป คือ สวนกาแฟผิดวัตถุประสงค เขาใจวาสวน
เพื่อลดความอวน สวนเพื่อแกทองผูก บางคนใชกาแฟเกินพิกัด สวนแลวตาสวางไมไดหลับไมไดนอนทั้งคืน บางก็สวนพร่ําเพรื่อจน
กลายเปนการเสพติดการสวนกาแฟ แถมเมื่อเกิดอาการมือสั่น ใจสั่นหลังสวนกาแฟ ยังไปร่ําลือผิดๆวา เปนเพราะกาแฟกําลังชวยใหเกิด
การ ดีท็อกซ อยู หารูไมวานั่นคือ อาการตองพิษกาแฟ บางคนสวนแลวสวนอีกวันละ 2-3 ครั้ง ก็กลับสนับสนุนกันไปใหญ แทที่จริงการ
ที่คนเหลานั้นตองสวนบอยมาก เพราะเกิดอาการ เสี้ยนยา เพราะเสพติดกาแฟทางกนนั่นเอง  
 
แทที่จริง การสวนกาแฟเปนเทคนิคดีๆของการแพทยแผนธรรมชาติประการหนึ่งที่เอื้ออํานวยแกกระบวนการลางพิษจากรางกาย โดย
อาศัยคาเฟอีนที่ดูดซึมจากลําไสใหญผานเขาสูตับ ไปกระตุนใหตับขับพิษไดดีขึ้น  แตตองรูวา การสวนกาแฟไมใชยาครอบจักรวาลที่จะ
บําบัดสารพัดโรค และยิ่งไมใชกรรมวิธีเพื่อการลดน้ําหนัก หรือแมกระทั่งถือเปนสรณะในการรักษาอาการทองผูก 
 
 
ขอบงช้ีของการสวนกาแฟ 
- ใชคูกับการอดเพื่อสุขภาพ ชวยลางพิษจากรางกายใหดีขึ้น 
- สําหรับคนที่ถูกพิษมาเฉียบพลัน เชน ผงชูรส ควันรถยนต ควันบุหรี่ 
- รักษาภูมิแพ ไมเกรน ภูมิเพ้ียน เชน SLE รูมาตอยด หอบหืด 
- อาการที่แสดงถึงภาวะสะสมสารพิษในรางกาย 
- ผูปวยมะเร็ง เพื่อลดสารกอไขที่กอนมะเร็งซึมซานออกมา ชวยลดผลขางเคียงของเคมีและรังสีบําบัด 
 
 
สวนกาแฟผิด ...คิดไปอีกนาน 
อันตรายของการสวนกาแฟไมถูกวิธีคือ 
- ติดเชื้อ จากการใชอุปกรณประเภทถุงพลาสติกที่อมคราบความชื้นอยูภายใน 
- ตองพิษกาแฟ เพราะใชกาแฟมากเกินไป ใชถึงครั้งละ 2 ชอนโตะ พิษเฉียบพลันทําใหใจสั่น พิษระยะยาวทําใหเสพติดกาแฟ และอาจ
ทําใหตับทํางานหนักจนเกินขอบเขต 
- เสียเวลาตมกาแฟ 
- อันตรายจากน้ํารอนลวกลําไส เนื่องจากการใชกาแฟชนิดตม และเนื่องจากการใชถุงสวน ถุงที่เปนพลาสติกเปนฉนวนกั้นความรอน 
ทําใหเมื่อสัมผัสภายนอกแลว ไมรูอุณหภูมิที่แทจริงของน้ําในถุง คนที่ถูกน้ํารอนลวกลําไสจะมีอาการตอไปนี้คือ 
- ปวดมวนทอง 
- ปวดถวงอยากถาย 
- ถายเปนมูก บางคนถายหลายๆครั้งติดๆกัน 
- การสวนกาแฟในคนที่รางกายมีสารตานอนุมูลอิสระไมเพียงพอ เชนวัยรุนที่กินแตอาหารขยะ แลวสวนกาแฟตามแฟชั่น จะเกิดอาการ
คั่งพิษในตับ เกิดอาการเปลี้ยเพลีย มึนหัว การสวนกาแฟจึงพึงสงวนไวใชในหมูผูรักสุขภาพเทานั้น วัยรุนกินแต Junk food จึงไมควร
มาสวนกาแฟใหเสียสถาบัน  เพื่อปองกันปญหาคั่งพิษในตับ กอนสวนจึงควรกินขมิ้นชัน 5 เม็ดลูกกลอน (หรือ 3 แคปซูล) รวมกับโสม 
1 เม็ด 
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ใครบางไมควรสวนกาแฟ 
- เด็กวัยเจริญเติบโต 
- หญิงมีครรภ 
- ผูแพกาแฟ จะเกิดอาการปวดมวนทอง 
- ผูที่ความดันเลือดสูงวิกฤต และยังควบคุมไมได เชนสูงเกิน 160/100 มม.ปรอท 
- ผูที่เพ่ิงผาตัดลําไสมายังไมถึง 1 เดือน ควรรอใหรอยผาตัดลําไสไดสมานคืนดีๆเสียกอน  
- ผูที่ถูกฉายรังสีบริเวณทองนอย เยื่อบุลําไสอาจไดรับผลกระทบทําใหมีความระคายเคืองมากอยูแลว 
 
 
อุปกรณการสวน ...ขอพึงสังวรณ 
- ชุดสวนแบบถุงพลาสติก อาจมีอันตรายจากความชื้นที่หมักหมม ทําใหเกิดเชื้อรา 
- ชุดสวนแบบเปนกระเปาน้ํารอนดัดแปลง อาจมีสารโลหะหนักหลุดออกมาจากเนื้อยางเขาสูลําไส 
- ชุดสวนที่ทําจากขวดน้ําพลาสติกใสๆ (ขวด PET) เคยมีขาวสงกันทางอินเตอรเนต พบวาเด็กวัยรุนคนหนึ่งใชขวด PET กรอกน้ําดื่ม
เพื่อใชซ้ําๆ ในภายหลังเด็กคนนี้เสียชีวิตไปโดยไมทราบสาเหตุ  
การใชขวด PET จึงมีขอพึงสังวรณ 
- ชุดสวนมาตรฐานแบบสเตนเลส ลางทําความสะอาดใหแหงได ใชไดทนทานตลอดชีพ 
- ชุดสวนมาตรฐานแบบพลาสติก ลางทําความสะอาดใหแหงได เบาสบาย พกสะดวก โปรงใสสามารถกะปริมาณน้ํากาแฟได 
 
 
กาแฟใชสวน...อยางไหนเหมาะหรือไมเหมาะ 
- กาแฟบดธรรมชาติซองละ 2 ชอนโตะ ตองตมเสียเวลา และมัก Overdose เพราะปกติคนเราชงกาแฟเพียงครั้งละ 1 ชอนชา  การใช
ครั้งละซองคือ 1 ชอนโตะเสี่ยงที่จะเกิดการตองพิษกาแฟ 
- กาแฟผงธรรมดา ซองละ 2 ชอนโตะ ใชแชน้ํารอน ยิ่งคุมโดสไดลําบาก 
- ปจจุบันมี 'แฟสวน ชนิดใหม สําเร็จรูปชนิดซองละ 2.5 กรัม ใชสะดวก ใชน้ําอุนอาบน้ําธรรมดาละลายน้ําใชไดทันทีโดยไมตองตม 
 
 
สวนกาแฟตองตอย Vitamin B ใสลงไปหรือไม 
คนเราจะทําอะไรก็ตองหาความรูและใชอยางสมเหตุผล ใครที่ทําเชนนั้นเคยถามเจาของตํารับหรือไมวา ตอยลงไปเพื่ออะไร ถาจะบอก
วาเพื่อใหดูดซึมไปใหตับไดใช ปญหามีอยูวาวิตามินบีที่ทางเภสัชกรรมเขาทําไวสําหรับฉีด เราจะแนใจไดอยางไรวายาหลอดนั้นจะมี
อัตราการดูดซึมเขาสูรางกายทางลําไสใหญไดขนาดไหน และเมื่อมันถูกเจือจางอยูในน้ําทั้ง 1 ลิตร จะมีโอกาสสัมผัสลําไสเพื่อดูดซึมได
เพียงใด เพราะบางคนกลั้นไวไดครูเดียวก็ตองลุกขึ้นถายทิ้งเสียแลว ก็เหมือนเอาวิตามินบีมากลั้วคอแลวบวนทิ้ง จะมีประโยชนอะไร ถา
ตองการวิตามินบี ก็ใชชนิดเม็ด กินเขาไปทางปาก ทางเภสัชกรรมทําไวพรอมสําหรับการดูดซึมทางกระเพาะอยูแลว แถมถูกสตางคกวา
กันมากมาย 
 
การตอยวิตามินบีใสน้ํากาแฟเพื่อสวน ก็เปนเพียงการ ทําเท ประการหนึ่งเทานั้น 
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กับดักสุขภาพประการที่ 10 - กินอาหาร 5 หมู อาจปวยงาย ตายเร็ว 
 
 
คําวา "กินอาหารใหครบ 5 หมู" ดูเหมือนจะกลายเปนปายโฆษณา ที่ใครตอใครซึ่งสอนคนใหสุขภาพดีจะตองแขวนไว แตเอาเขาจริงๆ
แลว เนื้อหาของคําวากินอาหาร 5 หมู เกือบจะไมตางไปกับ "เชิญกินไปตามสบาย ปลอยใหสุขภาพเปนไปตามยถากรรม" 
 
มีใครบางในสมัยนี้ไมกินอาหาร 5 หมู? ปญหาที่แทจริงอยูที่วา กินอยางไหนในสัดสวนเทาไหรตางหากเลา 
ความเปนมาของการชูคําขวัญ "กินอาหารใหครบ 5 หมู" มีประวัติความเปนมาที่เขาใจได กลาวคือ สมัยที่ประเทศไทยยังดอยพัฒนา คน
บานนอกยังมีอาหารไมพอกิน แถมมีความเช่ือเรื่องหามกินของแสลง เชน หญิงหลังคลอดใหกินแตขาวกับเกลือ จึงบังเกิดผลใหคนไทย
ขาดอาหาร เด็กเล็กมีอาการพุงโรกนปอด บางก็ตัวบวม ขาดทั้งแคลอรีทั้งโปรตีน บางขาดวิตามิน ปวยเปนโรคเหน็บชา ตาบอดกลางคืน 
ลักปดลักเปด ดวยเหตุฉะนี้จึงมีความจําเปนในสมัยนั้นที่จะตองระดมใหคนไทยกินโปรตีน และอาหารอุดมวิตามินเพิ่มขึ้น ครั้นจะเนน
แตสารอาหารอยางหนึ่งอยางใดเพียงชนิดเดียวยอมไมถูกตอง จึงเกิดเปนคําขวัญใหคนไทย "กินอาหารใหครบ 5 หมู"   นั่นเปนคําขวัญที่
สอดคลองกับยุคสมัยที่คนไทยสวนขางมากปวยเปนโรคขาดอาหาร 
 
ทีนี้พอสังคมเปลี่ยนไป การพัฒนาประเทศทําใหเราผลิตอาหารจนสงออกไปเลี้ยงคนทั่วโลก เรากลายเปนประเทศอุตสาหกรรมใหม 
การคาพาณิชยเจริญขึ้น เกิดศูนยการคา เกิดอาหารสําเร็จรูป เกิด food center แลวก็เกิดคานิยมแบบบริโภคนิยม กินกันไมอั้น เวลา
พบปะสังสรรคก็เจอกันที่รานอาหาร การเจรจาธุรกิจบางทีก็อาศัยโตะอาหารเปนที่เจรจา อาการปวยเจ็บดวยบริโภคนิยมจึงตามมา ไดแก
โรคอวน ไขมันเลือดสูง ความดันเลือดสูง โรคหัวใจ ภูมิแพ แมกระทั่งมะเร็ง และโรคสําคัญๆกลุมนี้กลายเปนสาเหตุการตายอันดับตนๆ
ของประเทศที่เจริญแลวทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทย 
 
การยังคงมุงชูแตคําขวัญ "กินอาหารใหครบ 5 หมู" จึงไมนาจะสอดคลองกับปญหาสุขภาพแหงยุคสมัยอีกตอไป เพราะนักธุรกิจกินสเต็ก
เนื้อสัน นายหางกินโตะจีน วัยรุนกินฟาสตฟูด ชาวหอกินบะหมี่ซอง ตางก็คิดวาตนเองกําลังกินอาหาร 5 หมูกันทั้งนั้น แตแทที่จริงแลว 
พฤติกรรมดังกลาวลวนนําพาพวกเขาไปสูภาวะ "ปวยงาย ตายเร็ว"  
 
เหตุการณเชนนี้มิไดเกิดขึ้นเฉพาะในประเทศไทย แตเกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกากอนหนานี้ประมาณ 15-20 ป และนั่นเปนสาเหตุใหชาว
อเมริกันต่ืนเตนกันมากที่มีชาวตะวันออกบางคน เขาไปในอเมริกาบอกใหกินอาหารแนวอื่น ที่หักหัวเลี้ยวความเชื่อของชาวตะวันตก แต
กลับทําใหสุขภาพดี เชนแลวบอกใหกินสาหราย กินปลา กินเตาหู นั่นคือความโดงดังของอาหารแม็คโครไบโอติกส โดยมิชิโอ คูชิ ชาว
อินเดียอีกบางคนเชนมหาริชชี มเหสโยคะไดไปโนมนําอเมริกันใหกินมังสวิรัติ ฝกโยคะ นั่งสมาธิ ก็เปนที่ตอนรับ จนกระทั่งเกิดผูนํา
สุขภาพคนอื่นๆเชน นอรแมน วอลกเกอร แอน วิคมอร โรเบิรต เกรย เลสลี เคนตัน ซึ่งเสนอกินเพิ่มผักผลไมในมื้ออาหารกระทั่งการอด
เพื่อสุขภาพ เพื่อลางพิษจากรางกาย แพทยอีกหลายคนในอเมริกา เชน นพ.ดีน ออรนิช นพ.ดีภักดิ์ ชูพระ นพ.แอนดรู ไวล เสนอหนทาง
สุขภาพอันหลากหลายซึ่งแตกความคิดไปจากการกินอาหาร 5 หมู แตกลับพิสูจนวามิเพียงปองกันโรค แตรักษาโรคไดดวยซ้ํา  
 
ในที่สุดสถาบันสุขภาพแหงชาติอเมริกัน หรือกระทรวงสาธารณสุขของเขาก็ทนไมไหว จึงลุกขึ้นมาเสนอหลักช่ังตวงวัดปริมาณอาหาร
แตละหมูเพื่อสุขภาพ อยางแคเธอรีน โวเตกีเสนอใหกินผักสดผลไมใหได 5 สวนบริโภคตอวัน เพื่อจะไดรับสารตานอนุมูลอิสระ
เพียงพอเพ่ือปองกันโรคเสื่อม ความคิดใหมๆเหลานี้ทําใหคําขวัญที่วา "กินอาหารใหครบ 5 หมู เพื่อสุขภาพดี" เสื่อมความหมายลง 
 
ทานผูอานลองตรองดูงายๆก็ไดวา  
ตัวเราเองอาจกินอาหารครบ 5 หมู แตกินไปกินมา ทําไมเกิดโรคไขมันเลือดสูงขึ้นได   
คุณพอของเรา กินอาหารก็ครบ 5 หมู แตกินไปกินมาทําไมกลายเปนโรคหัวใจไดละ  
คุณแมของเรากินอาหารครบ 5 หมูเหมือนกัน แตตอนนี้ก็กลายเปนเบาหวานไปซะแลว  
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สวนคุณลุงขางบาน ก็ทองจําการจําแนกอาหาร 5 หมูจนขึ้นใจ แตกินไปกินมา ไหวกลายเปนมะเร็งไปซะแลว  
 
แสดงวา "การกินอาหารครบ 5 หมู" ไมไดชวยใหคนเราสุขภาพดีอยางแทจริง 
ดร.เจฟฟรี บรานด ผูนําสุขภาพอีกคนหนึ่งในสหรัฐอเมริกาเคยมาบรรยายที่เมืองไทยเมื่อ7 ปกอน เขาบรรยายทามกลางแพทยพยาบาล
ทั้งหลายวา "ขอโทษทีเถอะครับ ถาผมจําตองกลาววา คําวากินอาหาร ครบ 5 หมูนั้นไมเปนที่พูดถึงกันอีกตอไปแลวในสหรัฐอเมริกา แต
ทุกวันนี้ชาวอเมริกันกําลังพูดถึง functional food ตางหาก"  
 
Functional food หมายถึงสิ่งที่กินเขาไปแลว เกิดผลมีปฏิสัมพันธกับรางกาย ทําใหเกิดการบําบัดโรคอาหาร functional food 
เปนอาหารที่อุดมดวยผัก ผลไม ซึ่งมีแอนติออกซิแดนตในความเขมขนสูง แถมพืชผักอีกหลายตัวยังมีสารกลุมใหมที่เรียกวา phyto-
nutrient ซึ่งกินเขาไปแลว เขาไปออกฤทธิ์ 3 ประการกับรางกาย 
 
 
1.เปน immuno stimulator กระตุนภูมิตานทานของรางกาย 
2.เปน cancer blocker ยับยั้งการออกฤทธิ์ของสารกอมะเร็ง 
3.เปน anti mutagenic agent ปองกันไมใหเซลลดีๆกลายพันธุเปนเซลลมะเร็ง 
 
สําหรับประสบการณของศูนยธรรมชาติบําบัดบัลวี เราคนควาเรื่องแนวทางการกินอาหารสุขภาพมาเกือบ 30 ปแลวพบวา ยุคสมัยนี้การ
กินอาหารเพื่อสุขภาพตองกินใหสอดคลองกับสภาพสุขภาพเฉพาะของแตละคน รวมเรียกวา "อาหารธรรมชาติบําบัด" จําแนกได
ดังนี้คือ:  
 
1.สําหรับบุคคลทั่วไป การกินอยูอยางไทย ไดแกกินขาวกลอง กินผัก กินปลา กินน้ําพริก ชวยสรางเสริมสุขภาพไดเปนอยางดี 
 
2.สําหรับคนอวน ไขมันเลือดสูง นอกจากกินอยูอยางไทยแลว ใหรูจักการอดเพื่อสุขภาพเปนระยะๆ เชน อดลางพิษ 10 วันทุก 6 เดือน 
สลับกับการอดลางพิษ 1 วัน ทุก 1 หรือ 2 สัปดาห ชวยลดความอวน ลดไขมันเลือดได 
 
3.สําหรับคนเปนเบาหวาน ใชหลักกินเนื้อกินผัก งดขาว งดผลไม ดวยเวลา 3 เดือน เพื่อใหตับออนไดพัก แลวคอยปรับเพิ่มอาหาร
คารโบไฮเดรต ก็ชวยบําบัดเบาหวานได 
 
4.สําหรับผูปวยมะเร็ง ใชอาหารตานมะเร็ง กินขาวกลอง ผัก ผลไม งดเนื้อสัตว ไขมัน 6 เดือน ถึง 2 ป เปนปจจัยหนึ่งในการรักษามะเร็ง 
โดยตวงปริมาณโปรตีนดวยเตาหูหรือไขขาวเปนรายๆไป 
 
เหลานี้ตองปรับเปลี่ยนไมใหตายตัว ภายใตการดูแลแนะนําของแพทยธรรมชาติบําบัด ก็ชวยรักษาแตละโรคได 
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