มีเหตุผลสำคัญอยู่ 2 ประกำรที่ทำให้ ชีวิตของเรำสั้นกว่ำที่ควรจะเป็ น
1.
จำกกำรศึกษำพบว่ำ ตลอดหลำยชั่วคนตั้งแต่อดีตจนปัจจุบนั มนุษย์ถูกรุกรำนโดยไวรัสที่
แทรกตัวเข้ ำไปเปลี่ยนแปลงโมเลกุล(Genes) ในเซลล์ท่คี วบคุมกำรขยำยพืชพันธ์ของเรำ ทำให้ กำรส่งสัญญำณของเซลล์
บกพร่อง ซึ่งมีผลทำให้ อำยุขยั ของมนุษย์ปัจจุบนั สั้นลง
2.
อีกเหตุผลหนึ่งเกี่ยวกับสภำวะแวดล้ อมของคนเรำในทุกวันนี้ ตั้งแต่อำหำรที่บริโภคที่
ปนเปื้ อนด้ วยสำรพิษจำกยำฆ่ำแมลง ยำฆ่ำหญ้ ำ ยำฆ่ำรำ สำรเคมีจำกโรงงำนอุตสำหกรรม หรือนำ้ ดื่มที่ปนเปื้ อนด้ วยแร่
ธำตุต่ำงๆเช่นปรอท ตะกัว่ อลูมเิ นียม แคดเมียม อำกำศที่ปนเปื้ อนด้ วยไอเสียจำกเครื่องยนต์ ฝุ่ นละออง ทั้งหมดคือฝัน
ร้ ำยของคนยุคใหม่อย่ำงพวกเรำ เมื่อเปรียบกับคนสมัยก่อน พวกเขำโชคดีท่ไี ม่ต้องบริโภคผักที่ปนเปื้ อน เนื้อสัตว์กไ็ ม่มยี ำ
ปฏิชีวนะหรือฮอร์โมนหรือสำรทำให้ เนื้อแดง สัตว์สมัยก่อนถูกเลี้ยงตำมธรรมชำติ อำหำรที่กนิ ก็มำจำกธรรมชำติซ่งึ มี
ส่วนประกอบหลำยอย่ำง เช่นโอเมกำ-3 กรดแกมมำ-ไลโนเลอิค ที่มปี ระโยชน์ต่อสุขภำพมำกกว่ำ
ในขณะที่วิทยำศำสตร์สมัยนี้ได้ ให้ ควำมรู้และเหตุผลเกี่ยวกับกำรใช้ ประโยชน์จำกสิ่งดีๆที่ธรรมชำติได้
มอบให้ เรำ แต่กำรแพทย์สมัยใหม่กลับละเลย หรือบำงครั้งต่อต้ ำนเสียด้ วย
สารสกัดจากพืช สมุนไพร และสารจากธรรมชาติอืน่ ๆนัน้ พบว่ามีคณ
ุ สมบัติทีช่ ะลอความแก่อย่างไม่น่า
เชือ่ ควำมจริงสำรเหล่ำนี้คอื กุญแจไขควำมลับของกำรป้ องกันโรคที่น่ำสะพรึงกลัว เช่น
 มะเร็ง
 โรคหัวใจและหลอดเลือด
 เส้ นโลหิตแตก
 ข้ ออักเสบ
 ควำมจำเสื่อม
 โรคชรำอื่นๆ
สารอาหารที่ช่วยให้หลอดเลือดแข็งแรง
ระบบหัวใจและหลอดเลือดทั้งหมดรวมทั้งระบบหลอดเลือดในสมอง(เส้นเลือดแดง เส้นเลือดดำ เส้ น
เลือดฝอย)นั้น ยังไม่มยี ำใดๆที่ช่วยทำให้ มคี วำมแข็งแรง นี่เป็ นเรื่องสำคัญเพรำะเมื่อเรำมีอำยุมำกขึ้น เส้นเลือดเหล่ำนี้จะ
อ่อนแอลงไปตำมกำลเวลำ
ในขณะที่วงกำรแพทย์สมัยใหม่ยังไม่มคี ำตอบเกี่ยวกับเรื่องกำรสร้ ำงควำมแข็งแรงของเส้ นเลือด เรำจึง
ต้ องค้ นหำวิธกี ำรอื่นเช่นทำงโภชนำกำร ซึ่งอำจจะช่วยป้ องกันหรือรักษำโรคที่เกี่ยวกับควำมอ่อนแอของเส้ นเลือดได้
ควำมเป็ นไปได้ ท่ชี ัดเจนที่สดุ คือเรื่องของวิตำมิน ซี ซึ่งพบว่ำสำมำรถช่วยสร้ ำงควำมแข็งแรงให้ เนื้อเยื่อ
ที่เป็ นส่วนประกอบของเส้ นเลือด เรำพบว่ำต้ องบริโภควิตำมิน ซี ตั้งแต่วันละ 500 มก.ขึ้นไป จึงจะเห็นควำมแตกต่ำงได้
นอกจำกนั้น สำรที่ประกอบเป็ นผนังของหลอดเลือด (Collagen) ยังต้ องกำรกรดอะมิโน ไลซีน
(Lysine) ในขนำด วันละ 500-2,000 มก. ซึ่งถ้ ำบริโภคทั้งสองพร้ อมกันก็จะทำให้ ผนังเส้ นเลือดมีควำมแข็งแรง (ไลซีน
มีมำกในเนื้อสัตว์ ไข่ ถั่ว อำหำรที่มโี ปรตีนสูง)
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สำรสกัดอื่นๆที่สำคัญที่เรำรู้จักก็รวมสำรเหล่ำนี้ด้วย เช่นสำรสกัดจำกชำขำว ชำเขียว เมล็ดองุ่น ทับทิม
และแปะก๊วย (Ginko biloba) เป็ นต้ น
ส่วนที่เป็ นแร่ธำตุกม็ ี สังกะสี แมกนีเซียม เซลีเนียม โครเมียม ธำตุเหล่ำนี้มบี ทบำทสำคัญในกำรสร้ ำง
ควำมแข็งแรงให้ ผนังเส้นเลือด
สำหรับในส่วนของผัก ผลไม้ ก็มหี ลำยชนิดที่ช่วยสร้ ำงผนังเส้นเลือดที่แข็งแรงเช่น หอมแดง กะเทียม
หอมฝรั่ง ผักใบเขียว ผลเบอรี่ต่ำงๆ องุ่นดำพันธ์มสั คำไดน์ (มี antioxidant มำกที่สดุ ) เป็ นต้ น นอกจำกนี้ ในพืชยังมีแร่
ธำตุเช่นแมกนิเซียม มีสำร Flavonoids รวมทั้งสำรเคมีอกี หลำยชนิดที่ช่วยป้ องกันเส้ นเลือดของเรำในรูปแบบต่ำงๆ
อีกวิธที ่จี ะได้ รับสำร Flavonoides อย่ำงมำกและอร่อยด้ วยคือกำรบริโภคช็อคโกแล็ตดำ เพรำะโกโก้ ซ่งึ
มีสำร Flavonoides มำก มีอยู่ในช็อคโกแล็ตดำด้ วยอัตรำส่วนสูงถึง 70 % หรือสูงกว่ำ
ถ้ ำร่ำงกำยได้ รับสำรอำหำรและแร่ธำตุท่มี ปี ระโยชน์หลำยชนิดผสมกัน ก็จะได้ ผลในเชิงกำรเสริมพลัง
ระหว่ำงกัน (Synergistic Effect)
ในทำงตรงกันข้ ำม มีอำหำรรวมทั้งสำรผสมอำหำรบำงอย่ำงที่สำมำรถทำให้ เส้ นโลหิตของเรำอ่อนแอได้
ควรระวังอำหำรเหล่ำนี้
 นำ้ มันที่มี Omega-6
 ปรอท
 Fluoroaluminium ที่ใช้ ผสมนำ้ ดื่ม
 แคดเมียม
 ตะกั่ว
 High fructose corn syrup
 Trans fatty acids
สำรเหล่ำนี้สำมำรถทำให้ เกิดกำรอักเสบภำยในเส้ นเลือดและทำควำมเสียหำยให้ กบั โครงสร้ ำงของเส้ น
เลือดเนื่องจำกกำรปล่อยอนุมูลอิสระและสำรจำกกำรย่อยสลำยของไขมัน
สำรที่ให้ สเี หลือง (Carotinoids) ในผลไม้ มปี ระโยชน์ในกำรลดควำมเสี่ยงของกำรเกิดเส้นโลหิตแตก
แต่ตวั ที่สำคัญที่สดุ คือ Lycopene
การเจ็ บป่ วยในวัยเยาว์จะนามาซึ่งความต้านทานที่แข็งแรงและชีวิตที่ยืนยาว
หลำยคนคงไม่ทรำบว่ำ กำรเจ็บป่ วยในวัยเด็กจำกโรคติดเชื้อตำมธรรมชำติ โดยเฉพำะเมื่ออำยุยังน้ อย
กลับเป็ นผลดี เพรำะจะทำให้ ควำมต้ ำนทำนของผู้น้นั มีควำมแข็งแรงและระบบภูมคิ ้ มุ กันของร่ำงกำยมีกำรตอบสนองที่
ดีกว่ำเมื่อเติบโตเป็ นผู้ใหญ่
ในสมัยก่อนที่จะมีวัคซีน ร่ำงกำยของคนเรำมีกำรสร้ ำงภูมคิ ้ มุ กันโดยวิธธี รรมชำติดงั กล่ำว ดังนั้น คนใน
สมัยก่อนๆจะแข็งแรงกว่ำ และไม่มโี อกำสติดเชื้อโรคง่ำยเหมือนคนสมัยนี้ แต่ต้องเข้ ำใจว่ำ กำรคำนวณอำยุขยั ที่เรำใช้ กนั
ในปัจจุบนั ได้ รวมเอำพวกที่เสียชีวิตเพรำะโรคตั้งแต่วัยเด็กหรือวัยผู้ใหญ่ระยะต้ นๆเข้ ำไว้ กบั วัยสูงอำยุด้วย ดังนั้น ใน
ภำพรวมจึงทำให้ อำยุขยั ของคนสมัยก่อนต่ำกว่ำปัจจุบนั มำก แต่ถ้ำแยกเอำเฉพำะวัยสูงอำยุท่เี คยผ่ำนโรคร้ ำยในวัยเด็ก
มำแล้ ว จะพบว่ำมีไม่น้อยที่มอี ำยุยืนยำวกว่ำหรืออย่ำงน้ อยก็เท่ำกับคนสมัยนี้
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มีผ้ ตู ้งั ข้ อสังเกตว่ำ คนสมัยนี้อำยุยืนกว่ำ มีจำนวนไม่น้อยที่มอี ำยุเป็ นร้ อยปี แต่อย่ำลืมว่ำ คนอำยุยืน
เหล่ำนั้นคือคนที่ใช้ ชวี ิตอยู่ในชนบทตำมหมู่บ้ำนเล็กๆในที่ซ่งึ ชีวิตมีควำมยำกลำบำก อำหำรกำรกินก็อำศัยธรรมชำติเป็ น
สำคัญ หยูกยำก็ไม่ได้ ใช้ จนกว่ำจะถึงบั้นปลำยของชีวิต เมื่อสมัยที่คนเหล่ำนี้ยังเป็ นเด็ก กำรแพทย์สมัยใหม่กย็ ังไม่ได้ กลำ้
กรำยไปถึงหมู่บ้ำน แล้ วทำไมคนเหล่ำนี้กลับมีอำยุยืนกว่ำ?
คำตอบน่ำจะมีเป็ น 2 ส่วนอย่ำงน้ อย
ในส่วนแรก คนเหล่ำนี้มนี ้ อยมำกที่เคยรับวัคซีนเพิ่มภูมคิ ้ มุ กันโรค บริโภคอำหำรจำกธรรมชำติท่ไี ม่มี
สำรพิษเจือปน ใช้ ยำต่อเมื่อจำเป็ นจริงๆ มีควำมผูกพันทำงสังคมที่แนบแน่น และทำงำนหนักตลอดชีวิต
ในส่วนที่ 2 คนเหล่ำนี้อยู่ในยุคที่กำรแพทย์สมัยใหม่มคี วำมก้ ำวหน้ ำทำงเทคโนโลยีไปมำก สำมำรถยืด
อำยุเมื่อเกิดเจ็บป่ วยหนักให้ ยืนยำวออกไปได้ อกี ด้ วยกำรผ่ำตัด ด้ วยเครื่องมือที่ทนั สมัย หรือด้ วยยำและเทคนิคที่ลำ้ ยุค
ต่ำงๆ ซึ่งสิง่ เหล่ำนี้เป็ นเรื่องที่ดี แต่ทำไม ผู้สงู อำยุสมัยเรำจึงมีแต่คนที่สขุ ภำพมีปัญหำจนต้ องพึ่งวิทยำกำรเหล่ำนี้?
หายใจลึกๆช่วยทาความสะอาดให้ร่างกาย
ยังมีผ้ เู ข้ ำใจเหตุผลน้ อยถึงเรื่องควำมสำคัญของระบบนำ้ เหลืองที่ช่วยรักษำสุขภำพ โดยเฉพำะสุขภำพ
ของหัวใจ ระบบนำ้ เหลืองเป็ นส่วนหนึ่งของระบบไหลเวียนของร่ำงกำยที่ช่วยในกำรทำควำมสะอำดเนื้อเยื่อต่ำงๆและช่วย
ส่งสำรอำหำรให้ กบั เนื้อเยื่อเหล่ำนั้น
กำรออกกำลังโดยหำยใจลึกๆจะช่วยกำรหมุนเวียนของนำ้ เหลือง ช่วยขับของเสียออกจำกปอดและ
หัวใจ (จำก The Healing Diet by Dr. Lemole)
เมื่อเรำอำยุมำกขึ้น ส่วนใหญ่จะลืมหำยใจลึกๆเพื่อให้ มสี ขุ ภำพดีเต็มที่ ดังนั้น ถ้ ำทำได้ เรำควรหำยใจ
ให้ ลึกๆแล้ วผ่อนลมหำยใจช้ ำๆในทุกๆชั่วโมง จะช่วยลดควำมเสี่ยงในกำรเกิดปอดอักเสบได้ ด้วย
สิ่งสาคัญในการป้องกันโรคหัวใจ
ปัจจุบนั เรำทรำบว่ำ กำรเกิดเจ็บหัวใจ ( Heart Attack) น้ อยๆที่บำงครั้งอำจไม่มอี ำกำรนั้นจะค่อยๆ
ทำให้ กล้ ำมเนื้อหัวใจอักเสบอย่ำงเรื้อรัง กล้ ำมเนื้อหัวใจจะอ่อนแอลงเป็ นลำดับ ในที่สดุ จะนำไปสูภ่ ำวะหัวใจล้ มเหลวได้
แม้ ว่ำกำรตรวจสอบสภำวะของหัวใจปกติต้องมีค่ำใช้ จ่ำยมำก แต่ยังมีอกี หลำยวิธที ่เี รำสำมำรถรักษำ
สุขภำพของหัวใจได้ ต่อไปนี้เป็ นหัวข้ อสำคัญที่สดุ ที่เรำควรจดจำและปฏิบตั ิ
1.
อำหำรคือสิ่งที่สำคัญที่สดุ กำรบริโภคสิ่งเหล่ำนี้มำก ได้ แก่นำ้ ตำล โดยเฉพำะนำ้ เชื่อมที่มี
นำ้ ตำลฟรุคโตสสูง (เช่น Corn Syrup) นำ้ มันที่มสี ำรโอเมกำ-6 สูง เนื้อแดง เหล่ำนี้จะเชื้อเชิญโรคหัวใจ และควำมเสี่ยง
ต่อกำรเกิด Heart Attack นำ้ มันปรุงอำหำรที่มโี อเมกำ-6 จะสลำยตัวง่ำยในอุณหภูมหิ ้ อง โดยเฉพำะเมื่อถูกควำมร้ อน
นำ้ มันเหล่ำนี้ได้ แก่นำ้ มันถั่วเหลือง นำ้ มันข้ ำวโพด นำ้ มันดอกทำนตะวัน นำ้ มันคำโนลำเป็ นต้ น จึงไม่ควรใช้ นำ้ มันเหล่ำนี้
ทำกับข้ ำวหรือทำนำ้ สลัด
1.1 ดื่มนำ้ ผักปั่น 4 แก้ วจะได้ สำรอำหำรเท่ำกับบริโภคสลัด 10 จาน
1.2 หลีกเลี่ยงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในปริมำณมำก
1.3 หลีกเลี่ยงบุหรี่
1.4 หลีกเลี่ยงควำมเครียดเป็ นเวลำนำน (ผู้ท่เี ลื่อมใสในศำสนำจะมีควำมเครียดน้ อยกว่ำ)
1.5 หลีกเลี่ยงกำรปลีกตัวจำกสังคม
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2.
ออกกำลังกำยแต่พอประมำณ อย่ำงน้ อยอำทิตย์ละ 5 วัน เช่นเดินอย่ำงเร็ว บริหำร
กล้ ำมเนื้อและเอ็นส่วนต่ำงๆโดยเฉพำะที่ขำ กำรบริหำรกล้ ำมเนื้อและเอ็นจะช่วยให้ กระดูกแข็งแรงและป้ องกันกำรหกล้ ม
ซึ่งอำจเป็ นอันตรำยสำหรับผู้สงู อำยุ นอกจำกนี้ ผู้สงู อำยุควรหลีกเลี่ยงกำรออกกำลังกำยอย่ำงหนัก เช่นกำรเต้ นแอโรบิค
ซึ่งทำให้ ร่ำงกำยต้ องใช้ สำรป้ องกันอนุมูลอิสระ แร่ธำตุและสำรอำหำรมำกขึ้นไปอีก ที่สำคัญคือแมกนิเซียม มีควำมจำ
เป็ นมำก อย่ำให้ ขำด
3.
หลีกเลี่ยงกำรนั่งที่กดทับด้ ำนหลังของขำเป็ นเวลำนำน (เช่นนั่งเครื่องบิน) ซึ่งจะทำให้ เกิด
เส้ นเลือดอุดตันจำกลิ่มเลือดได้ สำรสกัดจำกชำขำว แปะก๊วย เมล็ดองุ่นจะช่วยลดควำมเสี่ยงในกรณีน้ ไี ด้
4.
ให้ ระวังกำรใช้ ยำลดควำมดัน สำหรับผู้สงู วัยอำยุเกิน 60 ปี ควำมดันโลหิตที่ต่ำลงเพียง
เล็กน้ อยอำจทำให้ หน้ ำมืดหรือเป็ นลมเนื่องจำกสมองขำดเลือดได้ ยำเหล่ำนี้จะลดระดับแมกนิเซียมในร่ำงกำยด้ วย แมกนิ
เซียมช่วยกำรไหลเวียนของโลหิต ช่วยเพิ่มปริมำณสำรป้ องกันอนุมูลอิสระ (Anti-oxidant) ในหลอดเลือด ป้ องกันลิ่ม
เลือดและ Heart attack ป้ องกันทั้งหัวใจและสมอง สภำวะกำรขำดแมกนิเซียมพบบ่อยมำกในผู้สงู อำยุ สำเหตุเนื่องมำจำก
ยำที่ใช้ รักษำโรคเกี่ยวกับหัวใจ
5.
ควรดื่มนำ้ สะอำดอย่ำงน้ อยวันละ 4-5 แก้ ว
การขาดสารอาหารทาให้ภูมิตา้ นทางโรคลดลง
เมื่ออำยุมำกขึ้น ประสิทธิภำพของระบบภูมคิ ้ มุ กันของเรำจะเสื่อมลง โดยเฉพำะภูมคิ ้ มุ กันของเซลล์ ซึ่ง
มำจำกหลำยสำเหตุ ที่สำคัญที่สดุ คือกำรขำดสำรอำหำร กำรศึกษำพบว่ำแม้ แต่กำรขำดวิตำมินหรือแร่ธำตุเพียงตัวเดียวก็
สำมำรถทำให้ เกิดกำรเสื่อมของระบบภูมคิ ้ มุ กันได้
สำรพิษจำกสิ่งแวดล้ อมก็สำมำรถทำให้ ภมู คิ ้ มุ กันเสื่อมได้ สำรพิษเหล่ำนี้รวมถึง
 ยำฆ่ำแมลง ยำฆ่ำหญ้ ำ ยำฆ่ำรำ
 ปรอท
 อลูมเิ นียม
 Fluoroaluminium ใช้ ผสมในนำ้ ดื่ม
 แคดเมียม
 ตะกั่ว
 สำรเคมีอตุ สำหกรรม
ควำมเครียดอย่ำงต่อเนื่อง ควำมวิตกตลอดเวลำ เหล่ำนี้สำมำรถทำให้ ระบบภูมคิ ้ มุ กันของร่ำงกำย
เสียหำยได้
สำเหตุท่ถี ูกมองข้ ำมอีกอย่ำงหนึ่งคือควำมไม่สมดุลของแบคทีเรียในลำไส้ (Dysbiosis) คือกำรมี
แบคทีเรียไม่ดมี ำกผิดปกติในลำไส้ แต่แบคทีเรียที่มปี ระโยชน์กลับมีน้อย แบคทีเรียที่มปี ระโยชน์จะกระตุ้นเซลล์ภมู คิ ้ มุ กัน
ตำมผนังลำไส้ ส่วนแบคทีเรียไม่ดจี ะปล่อยพิษที่เป็ นตัวทำควำมเสียหำยให้ เซลล์ท่มี ปี ระโยชน์เหล่ำนั้น
ควำมไม่สมดุลของแบคทีเรียมีสำเหตุท่พี บบ่อยจำกกำรใช้ ยำปฏิชวี นะมำกเกินไป รวมทั้งกำรใช้ ยำ
ปฏิชีวนะในอำหำรสัตว์ นอกจำกนี้ ยังอำจพบได้ ในนำ้ ดื่มด้ วยในบำงกรณี
ขั้นตอนที่สาคัญในการปรับปรุงระบบภูมิคมุ ้ กันของร่างกาย
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มีมำตรกำรหลำยอย่ำงที่จะช่วยให้ ระบบภูมคิ ้ มุ กันของเรำทำงำนด้ วยประสิทธิภำพสูง เช่น
 หลีกเลี่ยงปรอท ตะกั่ว อลูมเิ นียม/ Fluoroaluminium แคดเมียม ยำฆ่ำหญ้ ำ ยำฆ่ำแมลง ยำ
ฆ่ำรำ และสำรเคมีอตุ สำหกรรม
 หลีกเลี่ยงกำรบริโภคหวำนมำกหรือผลไม้ มำกเกินพอดี
 หลีกเลี่ยงนำ้ มันที่มี โอเมกำ-6
 บริโภคผักมำกๆทุกวัน
 หลีกเลี่ยงวัคซีนเมื่อเป็ นผู้ใหญ่แล้ ว วัคซีนจะไปกดภูมติ ้ ำนทำงของเซลล์ซ่งึ จำเป็ นสำหรับ
ป้ องกันกำรติดเชื้อ รวมทั้งมะเร็ง
 Flavonoids หลำยตัวมีคุณสมบัตปิ ้ องกันไวรัส ชำเขียวและชำขำวมีคุณสมบัตติ ้ ำนไวรัสเช่นกัน
 วิตำมิน D 3 ช่วยป้ องกันปฏิกริ ิยำของภูมคิ ้ มุ กันที่เกินขนำดและช่วยเพิ่มภูมคิ ้ มุ กันที่ถูกกดให้
สูงขึ้น ช่วยกระตุ้นร่ำงกำยให้ ผลิต peptide บำงตัวทีป่ ้ องกันกำรขยำยตัวของแบคทีเรียได้
รวมทั้งช่วยลดกำรอักเสบด้ วย
เพิม่ การล้างพิษ
เมื่อกล่ำวถึงกำรล้ ำงพิษ คนส่วนมำกจะนึกถึงกำรทำงำนของตับซึ่งเป็ นอวัยวะขนำดใหญ่ท่ที ำหน้ ำที่น้ ี
แต่ยังมีอกี ระบบหนึ่งในร่ำงกำยที่ทำหน้ ำที่ล้ำงพิษ หมำยถึงทุกเซลล์ในร่ำงกำยต่ำงก็มบี ทบำทในกำรล้ ำงพิษเช่นเดียวกัน
เซลล์ทำหน้ ำที่ล้ำงพิษด้ วย 2 ระบบ เรียกว่ำระบบที่ 1 และ 2 ทั้ง 2 ระบบใช้ Enzyme และกำร
เปลี่ยนแปลงของโมเลกุลในกำรจับ กำรเปลี่ยนสมบัตทิ ำงเคมี และกำรขจัดสำรที่เป็ นพิษออกจำกร่ำงกำย ระบบที่ 1 ใช้
enzyme ในกำรเปลี่ยนสำรพิษที่ละลำยในนำ้ มันซึ่งขจัดโดยร่ำงกำยไม่ได้ ให้ เป็ นสำรประกอบละลำยนำ้ ซึ่งร่ำงกำยสำมำรถ
ขับออกได้
บำงครั้งในทำงกลับกัน เรำต้ องกำรปิ ดกั้นกำรทำงำนของระบบ 1 เพรำะenzyme อำจทำให้ สำรที่ไม่มี
พิษกลับกลำยเป็ นสำรที่มพี ิษรุนแรงก็ได้
ระบบ 2 เปลี่ยนสำรที่มพี ิษให้ กลำยเป็ นสำรที่ไม่มพี ิษที่ร่ำงกำยขับออกได้ ง่ำยขึ้น
เรำควรได้ รับวิตำมินรวมแร่ธำตุท่มี สี ่วนประกอบที่ดี นอกจำกนี้ ควรได้ หลับนอนพักผ่อนให้ สนิท คืน
ละไม่น้อยกว่ำ 7-8 ชั่วโมง
เนื่องจำกกำรติดเชื้อคือต้ นเหตุของปัญหำทำงสุขภำพดังที่ได้ กล่ำวมำแล้ ว คำแนะนำสำหรับระบบหัวใจ
หลอดเลือดที่ให้ ไว้ น้ จี ะสำมำรถป้ องกันปัญหำที่จะเกิดกับสมองของเรำด้ วย
ถ้ ำท่ำนปฏิบตั ติ ำมคำแนะนำที่ให้ ไว้ น้ อี ย่ำงสม่ำเสมอ หวังว่ำท่ำนจะมีอำยุยืนเป็ นร้ อยปี พร้ อมด้ วย
สุขภำพดี
-----------------------------------------------------------------
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