
อาหารบํารุงตับ 

การ ฟนฟู บํารุง ตับ ทฤษฏีเบญจธาตุของจีนบอกวา คนเราประกอบไปดวย 5 ธาตุใหญๆคือ ดิน น้ํา ไม ไฟและทอง 
คลายๆการแพทยแผนไทยแตเรามีแค 4 ธาตุนะครับคือ ดิน น้ํา ลม ไฟ ที่เกี่ยวของกับเสนเอ็นคือธาตุไม 
ธาตุไมนี้จะประกอบไปดวย ตับเปนอวัยวะหลักทีส่ําคัญที่สุดและเปนตัวคอยควบคุมบริวารวานเครือของมัน อันไดแก ถุง
น้ําดี เสนเอ็น ดวงตา ผม ขน เล็บ และหนังดานใน (ไมใชผิวหนังที่อยูดานอกนะครับ อันนั้นปอดเปนตัวคุม) ดังนั้นปญหา
ความผิดปรกติของเสนเอ็นจึงเกิดไดจากความไมแข็งแรง ไมฟตของตัวเสนเอ็นเองโดยตรงหรืออาจจะเปนผลมาจาก
ทางออมคือความผิดปรกต ิไมแข็งแรงของตับ ซึ่งเปนตัวคอยควบคุมเสนเอ็นอีกทีนึง แลวผูคนในยุคนาโนนี้ก็มักมีปญหา
สวนใหญที่มักเกี่ยวของกับตับอยางมาก มายซะดวย เหตุนี้กระมังที่ทําใหคนเรามีปญหาเกี่ยวกับเสนเอ็นที่ไมรูสาเหต ุเปน
บอยๆ เรื้อรัง รักษายังไงก็ไมหายสักท ีเพราะไมคอยจะยอมรับและคิดแกไขตันเหตุที่แทจริงกัน 
 
การฟนฟู บํารุง รักษาตับซึ่งจะเปนตัวควบคุมเสนเอ็นอีกทีนึง ตามทฤษฏีแพทยจีน อันนี้เปนวิธีทางออมนะครับ แตก็มี
ความสําคัญมากและเห็นผลชัดเจนไมแพ 2 วิธีแรกหรอกนะ การแกไขเรื่องของตับนั้น ขอใหจับประเด็นเกี่ยวกับตนเหตุ
ความผิดปรกติของตับใหไดกอน ซึ่งมีรายละเอียดอยูมากพอสมควรครับ ใครสนใจอยากรู อยากอานก็โพสตขอมาเพิ่มได ที
นี้วิธีแกปญหาของตับโดยยอๆคือ 
……......งด ลด ปรับเปลี่ยนในเรื่องการกินอาหารใหถูกเสีย เนนการกลบัไปกินอาหารไทยๆแบบพื้นถิ่น พื้นบานเดิมๆ 
อาหารธรรมชาต ิอาหารเพื่อสุขภาพในแนวตาง  ๆ
……......ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต พฤติกรรม การกิน การนอน การขับถาย ใหเหมาะสมตามกลไกนาฬิกาชีวภาพของรางกาย 
……….... หันมาใชผลิตภัณฑธรรมชาติเพื่อหลีกเลี่ยงการนําเอาสารเคมี สารพิษ รูปแบบตางๆเขาสูรางกายจากการดําเนิน
ชีวิต ใชชีวิตประจําวันใหมากที่สุดเทาที่จะทําได 
………....คนเราเจ็บปวยก็ เพราะปาก (กิน , พูด) แนวความคิด และการกระทําหรือการปฏิบัติตัวที่ผิดๆโดยที่เจาตัวเขาใจวา
ไดกระทําถูกตอง แลว ย่ิงในปจจุบันนี้พบวาสาเหตุที่มีอิทธิพลมากที่สุดตอการเจ็บไขไดปวยและ การเกิดปญหาสุขภาพ
เรื้อรังของคนเรากระทั่งกลายเปนวงจรอุบาทว ก็คือแนวความคิด และความเช่ือแบบผิดๆ ที่เขาใจวาถูกตองแลวนั่นเอง ใคร
จะคิดบางเลาวาการที่เรามีปญหาเสนเอ็นอักเสบหรือผิดปรกติอยูบอย  ๆขอเทาพลิก ขอแพลง เปนๆหายๆ ก็เพราะวาเราเปน
คนเจาอารมณ ทนตอการขัดใจไมได โกรธงาย หงุดหงิดบอย ฯลฯ จนเปนเหตุใหตับเสื่อมสมรรถภาพลง ไมสามารถชวย
ควบคุมการทํางานของเสนเอ็นบริเวณขอเทาใหแข็งแรงและม่ันคง ได 
นี่คือเหตุของเหตุของเหตุแหงทุกขที่เราตองการจะดับตามหลัก อิทปัจยตาของพระพุทธองค ตองเปนแนวคิดแบบนี้จึงจะ
ดับทุกขได ตางจากการแพทยแผนปจจุบันที่เขาจะคิดถึงเหตุแคช้ันเดียว ไมคิดลึก บอกแควากอเพราะเสนเอ็นมันอักเสบนะ
ซิ แลวกอจายยาแกอักเสบใหไปกินแลวก็แลวกัน ตัวใครตัวมันไมใชเขา ไมใชขอเทาของกูนี่นา ใชไม 
............เอา!! ……ลองมาดูความผิดปรกติทางดานอารมณ จิตใจ และความคิดที่มีอิทธิพลมากตอระบบธาตุไมของคนเรา
อีกทีนะ มีดังตอไปนี้ครับ........  
โกรธ ใจรอน ขี้โมโห หงุดหงิดงาย ฉุนเฉียว พลุงพลาน คุมคลั่ง  
โวยวาย ดุดัน กาวราว ควบคุมอารมณไมคอยได ชอบใชกําลังและความรุนแรง  
ทนตอการขัดใจไมได อารมณเสียบอย ไมอดทน  
เคือง แคน ชิงชัง เกลียดจนเขากระดูก ผูกใจเจ็บ ฝงใจจํา ผูกพยาบาท อาฆาต จองเวร 
ความผิดปรกติดังที่กลาวมานี ้ถือเปนตนเหตุที่สําคัญมากอยางหนึ่งที่กอใหเกิดการแปรสภาพของจิตและกายใน การ
นําไปสูการปวยเปน……มะเร็ง 
แลวเราจะมีวิธีการแกไขเกี่ยวกับแนวความคิดและสภาพจิตใจอยางไรไดบาง…ขอเสนอแนะอยางนี้นะครับ 
ยึดหลักแนวความคิดพื้นฐาน…..ห ม อ (ห = คิดที่จะให , ม = คิดเมตตา, อ = คิดที่จะอุทิศตนเพื่อเปนประโยชนตอ
สังคม) 
มีความเมตตา ทั้งตอตนเองและผูอื่น ถือเปนสิ่งสําคัญมากที่สุดที่จะนํามาใชในการแกไขปญหานี ้
มีความออนนอมถอมตนใหมากขึ้น ทั้งกาย วาจา ใจ ความคิด และการปฎิบัติตาง  ๆ
ฝกหายใจชา ยาวๆ ลึกๆ เปนประจํา 
ฝกจิตใจรับรูเรื่องราวตางๆ โดยวางใจใหเปนกลางและยอมรับตามสภาพความเปนจริงไมยึดตดิ (สรรพสิ่งยอมตองมีการ
เกิดขึ้น ตั้งอยู และดับไปเปนธรรมดา) มีความเขาใจ เห็นใจ ใหอภัย ใหโอกาส ปลงซะใหไดวามันก็เปนเชนนั้นเอง 
ฝกฝนตนเองใหเปนคนที.่…….คิดเปน สุขเปน ทุกขเปน……..พยายามทําตัวให สุขงาย ทุกขยาก มีอารมณดีหรืออารมณขัน
ไดกับทุกๆเรื่องโดยไมจําเปนวาจะตองเปนเรื่อง ตลกเสมอไป มองเรื่องที่เครียดๆใหดูขําๆไปซะบาง  
สําหรับอาหารที่มีประสิทธิภาพดีๆที่จะขอแนะนําใหใชในการฟนฟูบํารุงตับ คือเห็ดอะไรก็ไดที่ไมเปนพิษอยางนอย 3 อยาง
และขม้ินชันครับ กินบอยๆเปนประจําทุกๆวันไดเลย 
 
อาหารที่ใชในการบํารุง ฟนฟูและลางพิษตับ 
(1.) เห็ดที่กินไดสามอยางขึ้นไปอะไรก็ได เชน เห็ดหอม + เห็ดหูหนูขาว + เห็ดหูหนูดํา…..ผสมมะตูมแหง + ใบเตย ) 
 
เครื่องปรุง ใชเห็ดหอม + เห็ดหูหนูขาว + เห็ดหูหนูดํา (แหง) หรือ เห็ดฟาง + เห็ดนางฟา + เห็ดเปาฮื้อ (สด) 
เห็ดสามอยางที่ใชอาจเปน เห็ดฟาง เห็ดนางฟา เห็ดโคน เห็ดหอม เห็ดหูหนูขาว เห็ดหูหนูดํา ฯลฯ เห็ดอะไรก็ไดที่กินได 
สามอยางขึ้นไป สดหรือแหงก็ได เลือกเอาสามอยางขึ้นไป จะเปนสี่ หา หรือหกอยางก็ได นํามาตมเปนน้ําซุปเห็ด หรือโดย
ตมกับสาหรายทะเล หรือทําเปนอาหารแบบตาง ๆ เชน ยํา ตมยํา แกงเลียง แกงสม หรือเปนสวนประกอบในกับขาวม้ือตาง 



ๆ 
วิธีทําน้ําซุปเห็ด นําเห็ดแหงสามอยางขึ้นไปลาง แชน้ําใหนิ่ม ห่ันหรือฉีกเปนช้ินเล็ก ๆ แลวนําไปตมรวมกัน ใสน้ําเยอะๆ นํา
มะตูมแหงที่เปนแวนๆ มาปงใหหอม ใบเตย 2 – 3 ใบ ใสลงไปตมรวมกัน แลวกรองดื่มเปนน้ําซุปเห็ดสวนเนื้อเห็ดอาจนําไป
ยําหรือผัดกับกะท ิ
สรรพคุณ - ใชเปนอาหารบํารุงตับที่สําคัญมาก โดยอาจรับประทานรวมกับมันฝรั่งตมหรือนึ่ง จะชวยบํารุงตับไดดีมาก 
- ชวยลางสารพิษหรือท็อกซินและไขมันที่พอกสะสมและตกคางอยูในตับ ตอตานการเปนมะเร็ง  
- ลดอนุมูลอิสระ ลดการเกิดซีสต ถุงน้ํา เนื้องอก และเซลลมะเร็งของอวัยวะภายในรางกาย  
- ชวยสลายเย่ือพังผืดในชองทอง อุงเชิงกราน มดลูก 
- ลดไขมันที่ลนเกินบริเวณตับ (ไขมันพอกตับ) และไขมันในกระแสเลือด  
- เพิ่มปริมาณเม็ดเลือดขาว  
 
(2.) ขม้ินชัน ดีเหลือเกินครับสําหรับสมุนไพรตัวนี ้ทั้งชวยในการบํารุง ฟนฟูและลางขับพิษออกจากตับไปพรอมๆกัน ได
ประโยชนสองตอเลยนะครับ ขม้ินชันจัดอยูในกลุมสมุนไพรที่เปนอาหารนะครับไมใชยา ขนาดปรืมาณที่กินก็คืน 5000 - 
8000 มิลลิกรัมตอวัน (ขนาดแคปซูลละ 500 มิลลิกรัมก็ตก 10 - 15 เม็ดเทานั้น) กินครั้งเดียวกอนจะนอน กินเปนประจํา
ทุกๆคืนก็ไมมีโทษแตอยางใด 
 
...........อนึ่งใน ปจจุบันนี ้ยังมีเรื่องของการลางพิษและบํารุง ฟนฟูตับอีกมากมายหลากหลาย เชน การทําดีท็อกสวนลําไส
ใหญดวยกาแฟ การใชเอนไซม สมุนไพร สารสกัดและสารเสริมอาหารจากธรรมชาต ิรวมทั้งเทคโนโลย่ีตางๆ ในการ
ชวยเหลือตับ ใครจะทําก็ไดครับสนับสนุน แตติงไวหนอยนะวา ใชตามฐานะ โดยตองเลือกดูใหดี ศึกษาใหรูและเขาใจ
อยางถองแทเสียกอน 
 
******* อยากจะบอกทุกๆทานวา....ความเจ็บไขไดปวยและการมีปญหาผิดปรกติเรื้อรัง ทางดานสุขภาพใดๆก็ตาม นี่ถือ
เปนสัญญาณเตือนวา…..คุณตองเปลี่ยนแปลง คุณตองเปลี่ยนแปลง คุณตองเปลี่ยนแปลง............  
ยินดีเผยแพรขอมูลทางดานสุขภาพตางๆใหรูโดยทั่วๆกัน อยากจะใหทุกทานหันมาสนใจและใสใจดูแลสุขภาพกันมาก  ๆ
พยายามพึ่งพาตนเองใหมากที่สุดกอน เพื่อแกไขที่ตนเหต ุไมใชลุยรักษากันตามอาการ แกไขเฉพาะปลายเหตุใหมันพนๆ
ไปวันๆ อยาใชยามาก อยาอยากฉีดยา อยาบาหาหมอ อยามัวแตงอ โรงพยาบาล รานขายยา และคลินิก อัตตาหิอัตโนนา
โถ ตนแลควรเปนที่พึ่งแหงตนกอนเสมอ  
-------------------- 
ขอมูลจาก 
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***-------- เรื่องดูแล บํารุงตับ ---------******** 
บํารุงตับ 
 
ตับ หนาที่หลักของตับ คือ ผลิตน้ําดีใหถุงน้ําด ีชวยกรองเลือด สงเลือดดีเขาสูรางกาย ลางสารพิษ และตับยังชวยยอย
อาหาร ดูแลเสนผม ขน เล็บ ถาตับทํางานหนัก ไตก็มาชวยทํางาน เม่ือทํางานหนัก ตับก็จะเสีย ไตก็จะเสื่อม 
 
ตับทํางานหนัก เม่ือมีอารมณเหลานี้ เซลลในตับก็จะตายไปเปนจํานวนมาก ทําใหตับเสื่อมเร็วเพราะกินบอย กินผิดเวลา คือ
ม้ือที่ตับรอยอยอาหาร เชน อาหารม้ือเชา เราไมไดกินอาหารม้ือเชา ระหวางเวลา 07.00-09.00 น. แตไปกินอาหารเวลาที่
ตับเลิกทํางานแลว คือหลังจากเวลา 09.00 น.ตับจะยอยผิดเวลา กลายเปนวา ตับตองทํางานหนัก หรือกินจุบจิบทั้งวัน 
และการกินอาหารหนักแลวเขานอน 
 
โดยเฉพาะเวลา 01.00-03.00 น.รางกาย ตองนอนหลับสนิท และเปนเวลาของตับที่จะตองขับสารพิษออกจากรางกาย ก็
ไมควรกินอาหารในเวลานี้ ถาจะกินก็ควรจะใหเลย 03.00 น.ไปแลว 
 
ถึงแมไมไดกินอะไรจุบจิบ ตับก็ตองรับอารมณโกรธ โมโห หรือเครียด เม่ือมีอารมณเหลานี้ เซลลในตับก็จะตายไปเปน
จํานวนมาก ทําใหตับเสื่อมเร็วขึ้น 
สิ่งที่เพิ่มภาระใหตับอีกอยางคือ การโกรกสีผม ทาเล็บ ใชยาสระผม ทาปากดวยเครื่องสําอางคที่มีสารเคมีเจือปนอยู 
สารเคมีจะสงไปถึงตับโดยตรง แลวสะสมอยูเปนเวลานาน พอตับมีปญหา ขอบใตตาจะดํา อาหารก็ไมคอยยอย ทองจะอืด 
ลมแนนทอง เลือดไมไปเลี้ยงกระดูกเชิงกราน มดลูกเริ่มโต เจ็บตึงที่สนเทา ผูชายก็เปนตอมลูกหมากโตไดเหมือนกัน 

http://www.thaibadminton.com/main/modules/newbb_plus/viewtopic.php?topic_id=11436&forum=6


 
วิธีลางสารพิษในตับ 1.กินเห็ดสามอยางขึ้นไปปรุงอาหาร หามผัดน้ํามัน แตใชกระทิแทนน้ํามัน จะไดประโยชนมากกวา 
หรือตมเห็ดแลวกินแตน้ําก็ได 
2.กินขม้ินชันกอนนอน เพื่อขับไขมันในตับ 
 
 
 
1.การดูแลตับใหแข็งแรง จะชวยใหเลือดไหลเวียนดีขึ้น 
2.งดใชเครื่องสําอางคที่มีสารเคมีกับใบหนา งดใชยาสระผมที่มีสารเคมีกับหนังศรีษะ เพราะสารเคมีจะเขาไปถึงตับได
โดยตรง โดยซึมผานเขาทางเสนเลือดฝอย 
3.ผงชุรส หรือ โมโนโซเดียมกลูตาเมท จะตกคางในตับ ทํารายตับโดยตรง 
และทําใหเลือดหนืด 
4. ไมกินอาหารระหวาง ต1ี-ต3ี เพราะเปนเวลาที่ตับตองขับสารพิษ ถากินอาหารเวลานี้ ตับจะไมไดทําหนาที่หลัก คือ การ
ขับสารพิษออกจากรางกาย 
 
ขอมูลจาก http://pha.narak.com/topic.php?No=16292 
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