วิ ธี ล้ า ง (พิ ษ ) ตั บ ระยะสั้ น
ทาไมต้ อ งล้ า ง ( พิ ษ ) ตั บ ?









ตับของเรามีอายุเท่ากับเรา เราอายุ 50 ปี ตับของเราก็อายุ
50 ปี เราอายุ 60 ปี ตับของเราก็อายุ 60 ปี เช่นเดียวกัน
ตับเป็ นอวัยวะที่ใหญ่ทสี่ ดุ ของร่ างกาย มีน ้าหนักประมาณ
2% เช่น เราหนัก 60 ก.ก. ตับของเราจะหนักประมาณ 1,200
กรัม
ตับมีหน้ าที่สาคัญมากกว่า 500 อย่าง ที่เรารู้กันเป็ นอย่างดีก็
คือหน้ าที่กาจัดสารพิษต่างๆ อาหารทุกคา ยาทุกเม็ด ที่เรากิน
ล้ วนมีสิ่งที่ตบั ต้ องกาจัดทั ้งสิ ้น
ตับเป็ นต่อมมีท่อใหญ่ที่สดุ สิ่งที่ตบั สร้ างคือ น ้าดี (bile) เซลล์
ตับปกติทกุ เซลล์จะสร้ างน ้าดี (bile) น ้าดีทสี่ ร้ างจะไหลไป
ตามท่อเล็กๆ
ซึ่งมองด้ วยกล้ องจุลทรรศน์ธรรมดาไม่เห็น
เรี ยกว่า “bile canaliculi” แล้ วรวมกันถึงท่อน ้าดีทใี่ หญ่ขึ ้นใน
ตับ เรี ยก “bile duct” ตับมี 2 กลีบ (lobes) ท่อน ้าดีจากทั ้ง 2
กลีบ จะรวมตัวกันเป็ น “hepatic duct” จะไปเชื่อมต่อกับท่อ
น ้าดีที่ไหลไปยัง ถุงน ้าดี (gallbladder)
ตับปกติของผู้ใหญ่จะสร้ างน ้าดีวนั ละหลายลิตร ส่วนใหญ่จะ
ไหลเข้าสู่ลาไส้ เล็ก ส่วนที่ 2 ของลาไส้ เล็กช่วงแรก (second
part of duodenum) มีเพียงส่วนน้ อยเท่านั ้นที่จะไปเก็บไว้ ที่
ถุงน ้าดี (ไม่เกิน 100 cc)








เมื่อตับกาจัดพิษจากสิ่งที่เรากินเข้ าไป
กากหรื อขยะของ
สารพิษจะถูกขับออกจากตับได้ 2 วิธี
1. ถ้ าเป็ นสารละลายน ้าได้ จะถูกกาจัดออกทางไต
2. ถ้ าเป็ นสารที่ไม่ละลายในน ้า ตับจะอาศัยน ้าดีนาไป
ทิ ้งที่ลาไส้เล็กกลายเป็ นอุจจาระต่อไป และขยะที่
กาจัดไม่ได้ จะสะสมอยู่ในตับ
ตับทางานตลอดเวลา และเป็ นอวัยวะหนึ่งซึ่งไม่เคยพักเลย
(เช่นเดียวกับ หัวใจ และปอด)
ตับเป็ นทั ้งโรงงานผลิต โรงกาจัดพิษ และโกดังสะสมทั ้งสิ่งที่
เป็ น และไม่เป็ นประโยชน์ ต่อร่างกาย เช่น ไขมัน
เครื่ องยนต์ของรถ เรื อ หรื อพาหนะใดๆ ต้ องการการทาความ
สะอาดทั ้งสิ ้น ตับก็ต้องการเช่นกัน
ตับที่สะอาดจะทางานได้ ดีขึ ้นกว่าตับที่สะสมกากขยะไว้ท ั ้งใน
ตับเอง และในถุงน ้าดี
“อ่านถึงจุดนี ้ พวกเราคงไม่สงสัยว่า การล้ าง (พิษ) ตับ น่าจะ
เป็ นประโยชน์นะ”

หลั ก ก าร และ เหตุ ผ ล !
การที่ตบั ต้ องทางานตลอดเวลาเพราะเรากิน
 ถ้ าเราหยุดกิน ตับก็จะได้ พกั ระบบย่อยอาหารทั ้งหมดก็จะได้
พักด้ วย
 สังเกตไหมว่าเวลาเราป่ วย
ความอยากอาหารจะหมดไป
ร่ างกายเราบอกว่าขอหยุดทางานก่อน หลักการนี ้สามารถ
นามาประยุกต์ใช้ในวิธีล้าง (พิษ) ตับได้
 บางคนอาจมีประสบการณ์ทา “detox” หมายถึงการสวนล้ าง
ลาไส้ (ด้ วยน ้า, น ้าสมุนไพร, กาแฟ หรื ออื่นๆ) สามารถนามา
ใช่ร่วมกับวิธีการของเราได้ ด้วย ทาก็ได้ ไม่ทาก็ได้




ตับที่พกั การทางานไประยะหนึ่งเมื่อถูกกระตุ้น จะสร้ างน ้าดี
(ซึ่งหยุดทาไประยะหนึ่งแล้ว) อย่างมากมาย น ้าดีที่ตบั สร้ าง
ขึ ้นนี ้มีปริ มาณมาก และสามารถนาสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาจาก
ระบบท่อน ้าดี และถุงน ้าดี ออกมาทางอุจจาระได้ อย่างไม่นา่
เชื่อ ตัวกระตุ้นปฏิกิริยานี ้ได้ รับการพิสจู น์จากนานาประเทศที่
เรี ยนรู้วิธีนี ้มานานแล้ ว ก็คือ “น ้ามันมะกอก” ชนิด extra
vergin olive oil (หาซื ้อได้ ตามซุปเปอร์ มาเก็ตทัว่ ไป)

วิ ธี ก าร !




ส่วนใหญ่พวกเราก็ยงั ทางานกันอยู่ คิดแล้ วดีทสี่ ดุ สาหรับพวก

เล็กน้ อย ใส่แก้ วใหญ่ๆ ดื่มติดต่อกันให้ หมดในคราวเดียว การ

เรา คือ ให้ วิธีการสิ ้นสุดในวันเสาร์ ซึ่งพวกเรามักอยู่บ้าน แต่

จิบทีละน้ อยมักไม่สาเร็ จ

ถ้ าใครทางานวันเสาร์ ด้วย ก็ให้ เลื่อนวันเอาเอง คิดว่าเป็ นวัน

ป้ายลิ ้น

เสาร์ก่อนก็แล้ วกันนะ

คลื่นไส้ ได้ ดี) ขัน้ ตอนการดื่มนา้ มันมะกอกนีส้ าคัญที่สุด

วันอังคาร กินอาหารตามปกติจน 15:00 น. จากนั ้นดื่มได้ แต่
ล้ างลาไส้หรื อไม่ก็ได้ ยากินเฉพาะที่จาเป็ นจริงๆ เท่ านัน้

ในขบวนการนี ้ ถ้าอาเจียน การที่เราพยายามเตรียม
ร่ างกายมาหลายวันจะเปล่ าประโยชน์
เราต้องกลัน้
อาเจียนจนถึง 2:00 น. (4 ชม. หลังดื่มนา้ มันมะกอก) ถ้ า

วันพุธ และพฤหัสบดี งดอาหารทุกชนิด ดื่มได้ เฉพาะน ้า

จะนอนให้ สบาย ให้ นอนยกศีรษะสูง และตะแคงขวา อาจใช้

ผลไม้ ท่ ไี ม่ มีกาก

กระเป๋ าน ้าร้ อนประคบหน้าท้ องข้างขวาส่วนบน หรื อใต้ ชาย

น ้า (ถ้ าเป็ นน ้าด่างที่เรี ยก alkaline water) จะดีมาก จะสวน


ดีที่สดุ คือน ้าแอปเปิ ล้ เขียวที่ปั่นแยกกาก



ก่อน และหลังดื่มน ้ามันมะกอกจะช่วยลดความ

โครงซึ่งเป็ นตาแหน่งของตับด้ วยก็ได้

ออกแล้ ว วันละ 3 – 5 แก้ ว น ้าผลไม้ แนะนาให้ เป็ นน ้าผลไม้
สด ไม่แนะนาน ้าผลไม้ บรรจุกล่อง (UHT) ถ้ าหาไม่ได้ จริ งๆ

(ใช้ มะขามเปี ยกคลุกเกลือป่ นมา



วันเสาร์ 6:00 – 8:00 น. กินดีเกลือ 1 ช้ อนชา ผสมน ้ามะนาว

น ้ามะขามเข้ มข้ น (ซื ้อได้ จากร้ านดอยคา) นามาผสนน ้าดื่มก็

1 ลูก เมื่อถ่ายอุจจาระให้ สงั เกตอุจจาระทีถ่ ่ายออกมา (ซึ่งเรา

ได้ ดื่มวันละ 3 – 5 แก้ ว เช่นเดียวกัน หลัง 15:00 น. หยุดดื่ม

เชื่อว่าจากการอดอาหารมาหลายวัน บวกกับการกินดีเกลือ

น ้าผลไม้ ดื่มน ้าได้ ท ั ้งวัน ถ้ าใครสวนล้ างลาไส้ อยู่แล้ วก็ทา

(หรื อสวนล้างลาไส้) ด้ วย ไม่นา่ จะมีอจุ จาระตกค้ างในสาไส้

ตามปกติ ถ้ าไม่สวน แนะนาให้ กิน ดีเกลือ (MgSO4) 1 ช้ อน

ของเราอีกแล้ ว)

ชา ผสมน ้ามะนาว 1 ลูก ตอนประมาณ 18:00 น.

ระบบท่อน ้าดี ในตับ, นอกตับ และถุงน ้าดี สิ่งที่พวกเราเคยได้

วันศุกร์ 6:00 – 8:00 น. กินดีเกลือ 1 ช้ อนชาผสมน ้ามะนาว

เห็นกันมีท ั ้งไขมัน, ตะกอนน ้าดี (bile salt) ไปจนถึงนิ่ว

1 ลูก ดื่มน ้าผลไม้ ได้ เช่นเดียวกับวันพุธ และพฤหัส หยุดดื่ม

(stone) จากถุงน ้าดี ส่วนใหญ่จะมีกลิ่นเหม็นกว่าอุจจาระ

15:00 น. 18:00 น. และ 20:00 น. กินดีเกลือ 1 ช้ อนชา ผสม

ปกติ ตลอดวันเสาร์ และอาทิตย์ อาจมีการถ่ายอุจจาระอีก

น ้ามะนาว 1 ลูก อีก 2 มื ้อ 22:00 น. ดื่มน ้ามันมะกอก

หลายครัง้ ขึ ้นอยูก่ ับการทางานของลาไส้ ในแต่ละคน

ประมาณ 150 – 200 cc ผสมน ้ามะนาว 150 – 200 cc และ

ตั ้งแต่ 12:00 น. ของวันเสาร์ เริ่ มกินอาหารได้ แนะนาอาหาร

เกลือป่ นครึ่ งช้ อนชา เขย่าให้ เข้ากันให้ มากที่สดุ ดื่มให้ หมดใน

อ่อนย่อยง่าย และร้ อนๆ จบขั ้นตอนแล้วไม่ยากใช่ไหม?

ทุกสิ่งทีเ่ ราขับถ่ายออกมากน่าจะมาจาก

เวลา 10 นาที (ส่วนใหญ่ 1 นาทีก็หมดแล้ว) แนะนาให้ แช่เย็น

สรุ ป !


การล้ าง (พิษ) ตับจะมีผลต่างกันไปในแต่ละคน เกือบทั ้งหมดจะดีขึ ้น (ตับทางานดีขึ ้น)
ที่เห็นชัด คือ เบาหวาน, ความดัน, cholesterol, trigleceride เป็ นต้ น



ไม่แน่ใจติดต่อผมส่วนตัวได้ ครับ

