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เสริมสุขภาพด้วยเอ็นไซม์

1   ความมหัศจรรย์ของเอ็นไซม์

อะไร คือ  เอ็นไซม์
           เป็นสิ่ง วิตามินและแร่ธาตุ เป็นที่ทราบกันดีว่า
ไพรก็มีความ และสมุน จำเป็นสำหรับการมีสุขภาพดี
สำคัญเป็นที่รับรู้กันอย่างกว้างขวาง แต่สำหรับเอ็น
ได้มีการศึกษาในแง่ชีวเคมีกันมาช้านาน แต่ ไซม์นั้น
ความรู้เกี่ยวกับการใช้เอ็นไซม์เป็นอาหารเสริมหรือ
ใช้ในการบำบัดโรคยังไม่แพร่หลาย เอ็นไซม์เป็นสาร
ที่ร่างกายได้รับจากการรับประทาน กลุ่มโปรตีน
อาหารและสร้างขึ้นเอง โดยเอ็นไซม์เหล่านี้มีอยู่ก่อน
ที่ร่างกายจะมีปฏิกิริยาใดๆเกิดขึ้น แม้กระทั่งวิตามิน 
ก็ไม่สามารถทำงานได้หากไม่มี แร่ธาตุหรือฮอร์โมน
เอ็นไซม์ เอ็นไซม์มีขนาดเล็กมากจนไม่สามารถมอง
เห็นได้  แม้ใช้กล้องจุลทรรศน์ที่มีกำลังขยายสูงสุด
เป็นพลัง ก็ตาม เอ็นไซม์ทำหน้าที่เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา
ที่ทำให้ร่างกายของเราสามารถ แห่งการขับเคลื่อน
ทำงานต่างๆได้และมีสุขภาพดี หรืออาจจะกล่าวได้ว่า 
เราไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้หากขาดเอนไซม์
              เอ็นไซม์ที่ได้จาก“  เอกสารฉบับนี้จะเล่าถึง
เป็นหลัก โดยขบวนการย่อยอาหารของคน ”จุลินทรีย์
ต้องใช้เอ็นไซม์หลัก เรานั้น 4 ชนิด และเอ็นไซม์เสริม 
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3 ชนิด ดังนี้ เอ็นไซม์อะไมเลส ย่อยอาหารกลุ่ม
เช่น ข้าว ขนมปัง ผักและผล) คาร์โบไฮเดรตและแป้ง
การย่อยอาหารที่ไม่สมบูรณ์จะทำให้เกิดภาวะ (ไม้
เหมือนการหมักแป้งในท้องของเรา จะทำให้เกิดแก๊ส
และมีอาการไม่สบายต่างๆ ส่วนเอ็นไซม์โปรตีเอส จะ
เช่นเนื้อสัตว์ต่างๆ ไก่ ปลา) ย่อยอาหารกลุ่มโปรตีน 
หากการย่อยไม่ดีโปรตีนจะเน่า ท้องอืด ท้องเฟ้อ (ถั่ว 
มีหน้าที่ย่อย เอ็นไซม์ไลเปส ,และเป็นพิษต่อร่างกาย
สลายไขมันและช่วยรักษาสมดุลย์กรดไขมันใน
ร่างกาย  ไขมันที่ไม่ถูกย่อยจะเหม็นหืน เหม็นเปรี้ยว 
และปริมาณโคเลสเตอรอลเสียสมดุลย์ เอ็นไซม์เซล
เป็นไฟเบอร์ที่พบในผัก)ย่อยสลายเซลลูโลส ลูเลส
โดยปกติแล้วร่างกายเราไม่สามารถผลิตเอ็น (ต่างๆ
ไซม์เซลลูโลสได้เอง ดังนั้นไฟเบอร์หรือเส้นใย
ที่บางท่านใช้ล้างลำไส้แทนการรับ สังเคราะห์
ประทานผัก ผลไม้สดนั้น มักจะทำให้เกิดปัญหากับ
ลำไส้มากกว่า เพราะไฟเบอร์ที่ตกค้างจะกลายเป็นไข
เคลือบผนังลำไส้เล็ก ทำให้เกิดโรคเกี่ยวกับการดูด
ซึมอาหารตามมา เอ็นไซม์อีกชนิดหนึ่งที่รู้จักกันดีคือ 
เอ็นไซม์แลคเตส มีหน้าที่ย่อยน้ำตาลแลคโตสใน
หากร่างกายไม่มีเอ็นไซม์นี้ ก็จะทำให้เกิด น้ำนม
ก็ ผลิตภัณท์ที่ทำจากนม อาการไม่ย่อย  นอกจากนี้
อาจทำให้เกิดภูมิแพ้ได้  และยังมีเอ็นไซม์อีก 2 ชนิดที่
ช่วยย่อยน้ำตาลในอาหารคือ เอ็นไซม์ซูเครส  และ 
เอ็นไซม์มอลเตส

แหล่งผลิตเอ็นไซม์
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              เอ็นไซม์ที่ใช้ในขบวนการเผาผลาญ
จะสร้างขึ้นในร่างกาย ซึ่งมีความสำคัญกับ พลังงาน
ทุกขั้นตอนของการย่อยอาหาร อายุที่มากขึ้นและ
มีผลให้การสร้างเอ็นไซม์เหล่านี้ลดลง ความเครียด 
ส่วนเอ็นไซม์จากอาหาร เช่น ผัก ผลไม้ จะคงความ
ก็ต่อเมื่อยังไม่ผ่านการ สามารถในการย่อยอาหาร
ปรุงให้สุกเท่านั้น ตัวอย่างของการทำงานของเอ็น
ไซม์ที่เห็นได้ชัดเช่น การทำกล้วยให้สุกเร็วนั้น 
สามารถทำได้ด้วยการนำเอากล้วยดิบมาบ่มด้วยเอ็น
ไซม์เพียงเล็กน้อย เช่น นำเอาเอ็นไซม์ที่มีอยู่ใน
เปลือกกล้วยที่สุกแล้ว ด้วยการนำเอาเศษเปลือก
กล้วยสุกสักชิ้นเดียว เอามาใส่ในกล้วยดิบที่บรรจุอยู่
ในระยะเวลาอันสั้นเท่านั้น จะสามารถ ในภาชนะปิด
ทำให้กล้วยสุกเร็วขึ้น อ่อนนุ่มและมีรสหวาน  แหล่ง
ที่มาอันมหัศจรรย์อีกแห่งของเอ็นไซม์ก็คือ เอ็นไซม์
เสริมเพื่อช่วยย่อยอาหาร เอ็นไซม์เหล่านี้สกัดจากเอ็น
และจุลินทรีย์ เนื่องจากการผลิตเอ็น สัตว์ ไซม์ในพืช
ไม่สามารถทำได้เหมือนการสังเคราะห์วิตามิน ไซม์
และแร่ธาตุ เราจึงต้องผ่านขบวนการสกัดในห้อง
รับ ปฏิบัติการ เอ็นไซม์เสริมเพื่อช่วยย่อยอาหาร
ประทานไปพร้อมกับอาหารเพื่อช่วยย่อยโดยเฉพาะ
ตั้งแต่ ในมื้ออาหารนั้นๆ จะเป็นการช่วยย่อยทั้งระบบ
เอ็นไซม์อื่นๆที่ ถึงลำไส้ใหญ่ส่วนปลาย หลอดอาหาร
เอ็นไซม์แพนเครี บริโภคได้เป็นเอ็นไซม์จากสัตว์ เช่น
ถูกฆ่าเพื่อ) ยติน ได้มาจากตับอ่อนของหมูและวัว
จะทำงานได้ใน เอ็นไซม์แพนเครียติน (ชำแหละเนื้อ
มันจะเริ่มทำงานในส่วนของ ภาวะที่เป็นด่าง ดังนั้น
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ลำไส้เล็ก ที่มีสภาวะเหมาะสมกับการย่อยไขมัน 
ยังมีเอ็นไซม์เฉพาะอีก นอกจากนี้ 3 ชนิด ได้แก่ เอ็น
ไซม์บรอมเมลเลนในต้นสัปปะรด  เอ็นไซม์ปาเปนใน
มะละกอ ที่สามารถใช้ทำให้เนื้อนุ่มและเป็นส่วนผสม
ในเบียร์ เอ็นไซม์เปปซิน ที่มีอยู่ในกระเพาะหมู มี
และ คุณสมบัติในการย่อยโปรตีนในกระเพาะอาหาร
จะทำงานในสภาวะที่เป็นกรดเท่านั้น  เอ็นไซม์ที่ได้
จากการหมักของจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ รวมทั้งจุลินรี
ที่อยู่ในระบบทางเดิน ย์ที่ใช้ทำนมเปรี้ยวและยีสต์
อาหาร จะช่วยระบบย่อยอาหารได้ครบถ้วนและยัง
ช่วยเสริมการทำงานของระบบต่อมไร้ท่อ จึงทำให้เอ็น
ไซม์กลุ่มนี้มีประโยชน์ต่อร่างกายมากกว่าเอ็นไซม์
เสริมจากแหล่งอื่นๆ
     
ทำไมเราจึงต้องการเอ็นไซม์
               เราจำเป็นที่จะต้องเสริมเอ็นไซม์เข้าไปให้
เนื่องจาก หากเรารับประทานอาหารที่ แก่ร่างกาย
ผ่านการแปรรูปในรูปแบบต่างๆ ผ่านการปรุงให้สุก 
เนื่องจากเอ็นไซม์จะถูกทำลายด้วยความร้อน เช่น 
การอุ่นด้วยไมโครเวฟ การหุงต้มแบบใช้แรง การต้ม
ดัน เป็นต้น แม้กระทั่งการลวกที่อุณหภูมิสูงเกิน 45 
องศาเซนติเกรด ก็จะทำให้เอ็นไซม์สูญเสียคุณสมบัติ
ไปได้ หรือการคั้นน้ำผลไม้ด้วยเครื่อง ความร้อนที่เกิด
ขึ้นก็ยับยั้งการทำงานของเอ็นไซม์ได้
              80 เปอร์เซนต์ของพลังงานในร่างกาย จะ
ถูกใช้ไปในขบวนการย่อยอาหาร หากร่างกาย
อ่อนเพลีย เครียด อยู่ในสภาวะอากาศที่ร้อนหรือเย็น
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จัด ตั้งครรภ์ เดินทางโดยเครื่องบินบ่อยๆ ร่างกายจะ
ต้องการเอ็นไซม์เสริมเป็นจำนวนมาก เนื่องจากระบบ
ต้องอาศัยเอ็นไซม์ การทำงานทั้งหมดของร่างกาย 
เราจึงต้องเสริมเอ็นไซม์ให้ร่างกาย อายุที่มากขึ้น ก็
เป็นอีกสาเหตุหนึ่งของการผลิตเอ็นไซม์ที่ลดลง 
บุคลากรทางการแพทย์กล่าวว่า การที่โรคต่างๆเกิด
ขึ้น ส่วนใหญ่มักจะมีสาเหตุ จากการที่ร่างกายขาด
เอ็นไซม์หรือความไม่สมดุลย์ของเอ็นไซม์  

อุปกรณ์ช่วยชีวิตจากธรรมชาติ
            มีอยู่ในสิ่งมีชีวิต เอ็นไซม์ที่เปราะบางเหล่านี้
เอ็นไซม์ก็คือ ทั้งพืชและสัตว์ ในทางทฤษฏี ทุกชนิด 
ร่างกายสามารถรับ โมเลกุลโปรตีนที่มีพลังงานสูง
เอ็นไซม์ได้ 2 ผลิตขึ้นเองหรือได้รับจาก ทาง คือ
การผลิตเอ็น เมื่ออายุมากขึ้น อาหาร แต่ปัญหาก็คือ
ไซม์จะมีประสิทธิภาพลดลง  ส่วนเอ็นไซม์ในอาหารจะ
ถูกทำลายไปเสียเป็นส่วนมากในการปรุงอาหารด้วย
ถ้าหากท่านไม่ใช่เด็ก หรือหาก ความร้อน ผลก็คือ
ท่านไม่สามารถรับประทานอาหารดิบโดยไม่ปรุงได้ 
ร่างกายของท่านจะได้รับเอ็นไซม์ไม่เพียงพอ  
ร่างกายยังต้องการกรดอะมิโนที่สมดุลย์ นอกจากนี้
เพื่อทดแทนการสูญเสียเอ็นไซม์ที่ใช้ อย่างสม่ำเสมอ
ในขบวนการเผาผลาญ ถ้าขบวนการย่อยอาหารไม่
สมบูรณ์ ปริมาณกรดอะมิโนที่ร่างกายจะได้รับก็ลดลง 
ทำให้ร่างกายไม่สามารถทดแทนเอ็นไซม์ที่ใช้ใน
ขบวนการเผาผลาญได้เพียงพอ
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              เอ็นไซม์ที่มหัศจรรย์เหล่านี้ทำหน้าที่สำคัญ 
2 พอที่จะ อย่างคือ ย่อยสลายสารอาหารให้เล็กลง
เข้า แล้วนำเอาสารอาหารเหล่านี้ ผ่านเซลล์ผนังลำไส้
เป็นหน้าที่สำคัญ สู่กระแสเลือดต่อไป การย่อยอาหาร
อย่างหนึ่งของร่างกาย เมื่อเรารับประทานอาหาร  
จะถูกดึงมาจากทุกระบบ เอ็นไซม์สำหรับย่อยอาหาร
เพื่อทำการย่อยอาหาร แต่ทว่า ของร่างกายในทันที
เอ็นไซม์ย่อยอาหารเหล่านี้ยังมีหน้าที่อื่นๆอีก ได้แก่ 
ควบคุม  และกระตุ้นการทำงานของ การซ่อมแซม
ระบบอื่นๆของร่างกายอีกด้วย หากไม่มีการเสริมเอ็น
ไซม์เข้าไปพร้อมกับอาหารอย่างเพียงพอ กิจกรรม
ต่างๆของเอ็นไซม์ในร่างกาย จำเป็นจะต้องหยุดการ
เพื่อส่งเอ็นไซม์ที่สำคัญเหล่านี้ เอาไป ทำงานชั่วคราว
ใช้ในระบบย่อยอาหารแทน ดังนั้น วิธีที่จะแก้ปัญหาที่
จะทำให้ร่างกายไม่ต้องไปนำเอาเอ็นไซม์ที่อยู่ใน
ระบบอื่นในร่างกายที่สำคัญกว่านำเอาไปใช้ย่อย
อาหารคือ ควรรับประทานอาหารที่ไม่ผ่านการปรุงให้
สุก อาหารเหล่านี้จะมีเอ็นไซม์เพียงพอที่จะย่อยตัวเอง
รับประทานเอ็นไซม์ อยู่แล้ว มีอีกวิธีหนึ่งที่ได้ผลคือ
เสริมสกัดจากจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ รวมทั้งจุลินทรีย์
ที่ใช้ทำนมเปรี้ยวและยีสต์
           การย่อยอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรต เช่น 
แป้ง ผัก และผลไม้ที่ไม่สมบูรณ์ จะทำให้เกิดการหมัก
ในลำไส้ หากเป็นอาหารกลุ่มไขมัน ผลิตภัณท์จากนม 
น้ำมันต่างๆที่ใช้ทอด จะเหม็นหืน  ถ้าเป็นกลุ่มโปรตีน 
ไก่ ปลา ถั่วต่างๆ ก็จะเน่า จึงไม่น่า เนื้อสัตว์ เช่น
คนส่วนใหญ่ในสังคมเราทุกวันนี้จะมี แปลกใจเลยว่า
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ท้องอืด ท้องเฟ้อ ปัญหาเรื่องท้องผูก แก๊สในกระเพาะ 
ลมหายใจเหม็น 
          อีกบทบาทหนึ่งของเอ็นไซม์ คือ ช่วยรักษา
ให้มี ร ะ บบ เ ผ า ผ ล าญพลั ง ง า น ใน ร่ า ง ก า ย
ประสิทธิภาพสูงสุด อันได้แก่ สลายไขมัน ลำเลียง
อาหารเข้าสู่เซลล์ แจกจ่ายพลังงานไปยังเซลล์ที่
ต้องการ ทุกกลไกของร่างกายตั้งแต่การสร้างกล้าม
เนื้อ กระดูก ต่อมต่างๆ และเส้นประสาท  ไปจนถึง
ล้วนต้องอาศัยการ การกำจัดพิษออกจากร่างกาย
หรือแม้กระทั่งผิวหนังที่ ทำงานของเอ็นไซม์ทั้งสิ้น
เปล่งปลั่ง ลำไส้ ตับ หัวใจ และสมองที่ทำงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ ปอด ไต และฮอร์โมนที่ทำงานอย่าง
เต็มที่ ต้องพึ่งพาอาศัยเอ็นไซม์ทั้งสิ้น  จึงอาจกล่าวได้
เอ็นไซม์เป็นอุปกรณ์ช่วยชีวิตจากธรรมชาติ ว่า
            ปีเตอร์ รอทชายด์ นักวิจัยระดับโลก .ดร .นพ
และได้รับการเสนอชื่อชิงรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกซ์ 
จากหลักฐานต่างๆแสดงถึงความสามารถ“ เขียนไว้ว่า
ทำให้ข้อสงสัยเริ่ม ของเอ็นไซม์ที่รับประทานเข้าไป
การรับ ผลงานหลายชิ้นแสดงให้เห็นว่า ลดลง
โรคข้อที่ มีผลดีต่อระบบภูมิคุ้มกัน ประทานเอ็นไซม์
และโรคภูมิคุ้มกัน เกิดจากระบบภูมิคุ้มกันผิดปกติ
เฉียบพลันอื่นๆ”
            ยังมีนักวิทยาศาสตร์ แพทย์และ นอกจากนี้
แฟรนซ์ แบรก .นักวิจัยที่มีชื่อเสียงอีกมาก อาทิ ดร 
อาร์ เอ โฮลแมน .แห่งมหาวิทยาลัยลอนดอน ดร 
แวน ฟอทเทอร์ ผู้ .ดร.มหาวิทยาลัยแห่งเวลส์ ศ
เชี่ยวชาญงานวิจัยด้านมะเร็ง มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน  
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.โลโยลา และศ แฮโรล แมนเนอร์ มหาวิทยาลัย.ดร 
วิลเลียม ที ซอล์ทเทอร์ โรงเรียนแพทย์เยลที่เชื่อว่า
ล้วนแล้วแต่ โรคเรื้อรังต่างๆ มะเร็งและปัญหาสุขภาพ
เจมส์ บี.มีความเชื่อมโยงกับภาวะขาดเอ็นไซม์ ดร 
การที่เราเริ่ม “ ซัมเมอร์  ผู้รับรางวัลโนเบลกล่าวว่า
รู้สึกว่าแก่ตัวเมื่ออายุย่างเข้า 40 ก็เนื่องจากระดับ นั้น
เซลล์ใหม่มีเอ็นไซม์ เอ็นไซม์ทุกชนิดในร่างกายลดลง
มากกว่าเซลล์เก่านับร้อยชนิด ส่วนเซลล์เก่านั้นเต็ม
ไปด้วยขยะและสารพิษตกค้าง” 
             อาร์ เอ็ม วิล .นพ .ดี เอ โลเปซ  ดร .นพ
เอ็ม เมลเคอร์  ร่วมกันเขียนใน  .เลียม และ นพ
มีความตอน  ”บ่อเกิดแห่งชีวิต“ เอ็นไซม์  หนังสือ
จะเป็นการรักษา เราคิดว่าเอ็นไซม์บำบัด “  หนึ่งว่า
หลักทางการแพทย์ในอนาคต  เพราะศักยภาพของ
การบำบัดวิธีนี้สูงมาก  เราเชื่อว่าเอ็นไซม์จะเป็นวิถี
การรักษาแห่งอนาคต”  
เอ็นไซม์ในร่างกายก็เหมือนกับสมุดบัญชีเงินฝาก 
เอ็ดเวิร์ด โฮเวล  นักวิจัยระดับหัวกระทิ เริ่มศึกษา .ดร
ปี พศ เรื่องเอ็นไซม์ในอาหารกับสุขภาพมาตั้งแต่. 
2473 เขียนหนังสือที่ดีมากเล่มหนึ่งในปี พศ. 2528 
ในหนังสือแนะนำว่า ”โภชนาการของเอ็นไซม์ “ ชื่อ 
เซลล์ ”สมุดบัญชีสะสมเอ็นไซม์“ ร่างกายเราก็เหมือน
ในร่างกายจำนวนนับร้อยล้านล้านเซลล์ทำงานกัน
เพื่อ เพื่อรักษาระดับเอ็นไซม์ให้สมดุลย์ ตลอดเวลา
ระบบต่างๆของร่างกายจะทำงานได้ตามปกติ ดังนั้น 
จึงเป็นแหล่งเสริม เอ็นไซม์ในอาหารที่เรารับประทาน
เพียงแห่งเดียวจากภายนอก เมื่อร่างกายเผชิญกับ

!  10



การติดเชื้อไวรัส การออกกำลังกายที่หนักเกินไป 
ความเครียด การอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่อากาศไม่
บริสุทธิ์ อารมณ์โมโหโทโส การกินอาหารที่มีแต่ไข
ระดับการ“ มัน เหล่านี้เป็นภาวะที่สูญเสียเอ็นไซม์มาก
สะสมในสมุดบัญชีลดลงมาก ร่างกายจะเผชิญกับ
วิธีแก้ก็คือ หาเอ็นไซม์ไปเข้าฝาก  ”สภาวะล้มละลาย
ในสมุดให้ทันท่วงที โดยการรับประทานเอ็นไซม์จาก
จุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ รวมทั้งจุลินทรีย์ที่ใช้ทำนม
โดยเอ็นไซม์เหล่านี้ จะช่วยตั้งแต่การ เปรี้ยวและยีสต์
ย่อยอาหาร สร้างเสริมกล้ามเนื้อ และเติมเอ็นไซม์ให้
ระบบเผาผลาญพลังงานโดยตรง จะทำให้ร่างกาย
การรับ  สดชื่นและปฏิบัติงานต่างๆได้ตามปกติ
ประทานผักและผลไม้สดนั้น ร่างกายจะได้รับเอ็นไซม์
ในปริมาณเพียงพอสำหรับย่อยตัวมันเองเท่านั้น  ไม่
เอ็นไซม์สำหรับฝากสะสม“ เพียงพอที่เป็น”

ทำไมเราไม่เคยไดัยินเรื่องเกี่ยวกับเอ็นไซม์มาก่อน
เลย
นี่เป็นคำถามของคนส่วนใหญ่ ทั้งนี้เนื่องจาก 

เรื่องราวของเอ็นไซม์ที่ตีพิมพ์ในหนังสือทั่วไปมีน้อย
มาก คงเป็นเพราะผู้มีความรู้ด้านนี้มีไม่มาก ไม่
ที่ เหมือนกับผู้เชี่ยวชาญด้านวิตามินและเกลือแร่
สามารถหาแหล่งอธิบายว่ามีประโยชน์ต่อร่างกายได้
นอกจากสาเหตุที่มีผู้เชี่ยวชาญน้อยแล้ว ไม่ยาก 
ข้อมูลที่ได้จากหน้าหนังสือพิมพ์ นิตยสาร สารคดี
ก็ไม่สามารถอธิบายความมหัศจรรย์ของเอ็น ต่างๆ
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ไซม์ได้หมด ทั้งๆที่มีการจดบันทึกพลังแห่งเอ็นไซม์
บำบัดมานานหลายสิบปีแล้ว  

เอ็นไซม์มีผลต่อระบบอื่นๆอย่างไร
ท่านควร ไม่ว่าด้วยเหตุผลประการใดก็ตาม

เอ็นไซม์ทำงานอย่างไร ทำความเข้าใจเสียก่อนว่า 
และทำไมจึงมีความสำคัญนัก  ปัจจุบันมีเอ็นไซม์
หลายชนิดวางจำหน่าย ที่ตอบสนองต่อเป้าหมายที่
ต่างกันไป

มีเอ็นไซม์ที่ใช้ในเชิงอุตสาหกรรม เพื่อใช้เป็น
ตัวทำความสะอาด โดยมีคุณสมบัติชะล้างน้ำมันโดย
จารบี อีกกลุ่มคือ เอ็นไซม์เชิงพาณิชย์ เฉพาะ เช่น
ขนาดบรรจุใหญ่  ใช้ในการทำขนม ฟอกสีหนัง ใช้ใน
การหมักข้าวมอล์ตสำหรับทำเบียร์ เป็นต้น

ส่วนเอ็นไซม์ที่เราจะพูดถึงในเอกสารฉบับนี้คือ 
เอ็นไซม์จากจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์รวมทั้งจุลินทรีย์ที่
ที่ใช้ในเชิงเภสัชกรรม ทำให้เกิดนมเปรี้ยวและยีสต์
เพื่อโภชนาการ มีความบริสุทธิ์สูง ไม่สลายตัวง่าย 
และมีความหลากหลายมาก โดยขอแนะนำให้ใช้เอ็น
ไซม์ในกลุ่มเพื่อโภชนาการนี้เท่านั้น เนื่องจากทั้งตัว
จุลินทรีย์และเอ็นไซม์มีความปลอดภัยต่อการปริโภค
และไม่มีสารปนเปื้อน ผู้ผลิตบางรายอาจจะมีการเติม
สารปลอมปนเข้าไปและจำหน่ายในราคาที่ถูก เราจึง
เพื่อวัตถุประสงค์ ควรเลือกใช้เอ็นไซม์ที่เตรียมมา
ช่วยย่อยอาหารจริงๆ และไม่แนะนำเอ็นไซม์ที่ใช้ใน
การผลิตขนมหรือเบียร์ บางท่านอาจเคยได้ทดลองรับ
แต่ไม่ได้ผลหรือมีผลเสียตาม ประทานเอ็นไซม์มาแล้ว
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เรา นอกจากนี้ มา ทั้งนี้อาจเกิดจากเอ็นไซม์ไม่บริสุทธิ์
ต้องรับประทานเอ็นไซม์ควบคู่กับสารอาหารอื่น สาร
อาจไม่ได้สกัดมาจาก อาหารอื่นที่เติมลงไปนั้น
แต่ตามกฏ (ซึ่งขัดแย้งกับที่ระบุบนฉลาก)ธรรมชาติ
อนุญาตให้เราระบุบนฉลากของวิตามิน หมายแล้ว
หากมีส่วนผสมของ ได้”จากธรรมชาติ“ สังเคราะห์ว่า
อาหารจากธรรมชาติอยู่ด้วย ทำให้คนส่วนใหญ่
เข้าใจผิดว่ากำลังรับประทานวิตามินและเอ็นไซม์
บริสุทธิ์ ความเข้มข้นสูงจากธรรมชาติทั้งหมด แท้ที่
จริงแล้วหากเราต้องการรับประทานเช่นนี้จริงๆ ขนาด
คงต้องใหญ่ประมาณโต๊ะอาหาร

ปัจจุบันมีเอ็นไซม์เสริมที่สกัดจากพืชวาง
จำหน่ายทั่วไป มีขนาดความเข้มข้น ส่วนผสม และ
สารอาหารอื่นประกอบต่างกันไป บางยี่ห้อถึงกับอ้าง
ว่าวิตามินหรืออาหารก็คือเอ็นไซม์  ซึ่งไม่เป็นความ
จริง
             เพื่อแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของเอ็นไซม์ 
ในร่างกายของเรามีเซลล์จำนวนอย่างน้อย 100 ล้าน
ล้านเซลล์กำลังทำงานอยู่ นักวิทยาศาสตร์ได้ค้นพบ
เอ็นไซม์แล้วอย่างน้อย 2,800 ชนิด  และประมาณการ
มีเอ็นไซม์ในร่างกายทั้งหมด ว่า 3,000 ชนิด และการ
ต้องใช้เอ็นไซม์อย่างน้อย สร้างเซลล์หนึ่งเซลล์ 1,300 
ชนิด
             เอ็นไซม์เป็นสารกลุ่มโปรตีนล้วนๆ ทำงาน
เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาในการรวมโมเลกุลต่างๆ 
เนื่องจากในเซลล์หนึ่งๆ มีสารเคมีต่างกันถึง 
100,000 ชนิด สารพันธุกรรมสามารถทำงานได้ก็
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เพื่อให้ชีวิตดำเนิน ด้วยเอ็นไซม์ ดังได้กล่าวไปแล้วว่า
ต้องใช้เอ็นไซม์อย่างน้อย ไปได้ 2,800 ชนิด และ
ร่างกายสร้างเอ็นไซม์ที่ใช้เผาผลาญจากอาหารที่รับ
ประทาน ดังนั้นหากเราย่อยอาหารได้อย่างสมบูรณ์ 
ร่างกายก็จะได้รับสารอาหารอย่างแท้จริง

  สารอาหาร 45 (ในปริมาณที่เหมาะสม) ชนิด 
ที่ได้จากการรับประทานอาหาร จะถูกนำไปหล่อเลี้ยง
เซลล์ ดังนี้ 

แร่ธาตุต่างๆ                               19  ชนิด
วิตามินต่างๆ                              13  ชนิด
กรดอะมิโน                                 9   ชนิด
โปรตีน                                       1 ชนิด
ไขมัน                                         1  ชนิด
น้ำ                                             1   ชนิด
คาร์โบไฮเดรต                             1   ชนิด
และเอ็นไซม์อีก                     1,300  ชนิด

เซลล์เม็ดเลือดแดง)  หนทางการมี พันล้าน)
              ต้องใช้ การจะสร้างสุขภาพให้ดีที่สุด
ปริมาณวิตามินและแร่ธาตุในปริมาณที่พอเหมาะ
เท่านั้น เนื่องจากหากได้รับปริมาณบางอย่างมากเกิน
ไปอาจเกิดปัญหาต่อสุขภาพได้ เนื่องจากกลไกถูก
ควบคุมการขนส่งโดยเอ็นไซม์ ตัวอย่างเช่น ใน 1 
ไขกระดูกสร้างเม็ดเลือดแดง นับพันล้านเซลล์ วินาที 
ขั้นตอนการสร้างเริ่มที่ ต้องมีธาตุเหล็กจับอยู่กับ
เราต้องทานอาหารที่มีโปรตีน ฮีม ดังนั้น-โปรตีน
ฮีม แต่หากการย่อยโปรตีนไม่ดี ร่างกายก็จะไม่-เหล็ก
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การย่อยที่ไม่มี ได้ รับสารอาหารที่ต้องการ
ฮีมเพียง-ประสิทธิภาพจะทำให้เราได้รับเหล็ก 15 % 
จากเนื้อสัตว์ และ 3 % จากพืชที่รับประทานเท่านั้น 
การปรับปรุงประสิทธิภาพการย่อยจึงมีความ ดังนั้น
ฮีมอย่างเพียงพอ-เพื่อให้ได้รับเหล็ก จำเป็นอย่างยิ่ง 
จึงช่วยให้ร่างกาย เอ็นไซม์ย่อยอาหาร เพราะฉะนั้น
ทำให้ร่างกายดูดซึม ย่อยอาหารได้อย่างเหมาะสม
สารอาหารไปใช้ได้
           เซลล์ที่ช่วยดูดซึมสารอาหารเรียกว่า วิลไล จะ
พบได้บนผนังลำไส้เล็ก หากเรานำวิลไลทั้งหมดมา
จะยาวถึงครึ่งหนึ่งของสนามฟุตบอล เรียงต่อกัน 
เซลล์วิลไลจะผลัดเปลี่ยนทุก 2 วัน  แต่เมื่ออายุมาก
ความสามารถในการผลัดเปลี่ยนเซลล์ใหม่จะลด ขึ้น
ลง จึงทำให้ประสิทธิภาพการดูดซึมลดลงด้วย เมื่อ
ร่างกายเสียสมดุลย์ โดยโรคซีลีแอค เซลล์วิลไลจะ
ม้วนพับไม่สามารถดูดซึมอาหารได้หรือหากอาหาร
ต่างๆ เช่น โปรตีนไม่ถูกย่อย ก็จะทำให้ระบบอุดตัน
เน่าและก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพในที่สุด 

จะทราบได้อย่างไรว่าเราขาดเอ็นไซม์อะไร
             อาการเด่นชัดของการย่อยอาหารที่ไม่ดีคือ 
วิงเวียน ท้องผูก รู้สึกเมื่อย การเรอ มีแก๊ส จุกเสียด
หลังทานอาหาร แพ้อาหาร อีกวิธีคือ ให้ตรวจดูว่า
รวมถึง ท่านรับประทานอาหารประเภทใดมากที่สุด
คาเฟอีน ช็อกโกแลต น้ำตาลฟอกขาว อาหารปรุงสุก 
อาหารแปรรูป
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             ผลของเอ็นไซม์ต่อรูปร่างและน้ำหนัก ท่าน
น่า ลักษณะร่างกายแบบของท่านนั้น ควรจะทราบว่า
จะขาดเอ็นไซม์ชนิดใด
              เราแบ่งรูปแบบร่างกายเป็น 3 ชนิด แต่ละ
ชนิดจะขาดเอ็นไซม์ต่างกัน พอจะสรุปย่อๆได้ดังนี้  

โดยอ้วนขึ้น หากน้ำหนักตัวของท่านเพิ่มขึ้น
เสมอกันทุกส่วน สะโพกกลม แสดงว่า ท่านชอบของ
เค้ก มันฝรั่ง พาสต้า ผลไม้ กาแฟ หวาน เช่น คุกกี้
กลุ่ม และช็อกโกแลต เรียกว่า 1(ขาดเอ็น (แบบพารา
ไซม์อไมเลส
             แต่หากน้ำหนักที่เพิ่มไปสะสมที่สะโพกและ
ชอบอาหารรสจัด เรียก  (ไหล่แคบกว่าสะโพก) ต้นขา
กลุ่ม ว่า 2(แสดงว่าท่านชอบอาหาร (แบบเอสโตร
เฉพาะถิ่น เผ็ดร้อน เค็ม มีรส ส่วนใหญ่มักขาดเอ็น
ไซม์ไลเปส
              ส่วนผู้ที่น้ำหนักเพิ่มเฉพาะส่วนบนของ
ร่างกายตั้งแต่ ท้อง ไหล่ หลัง อก สะโพกเล็ก  เรียกว่า 
กลุ่ม  3(คุณชอบอาหารโปรตีนสูง เช่น (แบบซุปปรา
เสต็ก ปลา ไก่ หมู ไข่ กลุ่มนี้ขาดเอ็นไซม์โปรตีเอส
             ดังนั้นหากท่านทานอาหารไม่สอดคล้องกับ
ซึ่งเป็นไปตามพันธุกรรม) กลุ่มรูปร่าง) 

1. ท่านจะไม่ได้รับสารอาหารที่เหมาะสมตาม
กลุ่มของท่าน

2. จะไม่เผา อาหารที่ท่านรับประทานเข้าไป
ผลาญเป็นพลังงานแต่จะสะสมเป็นไขมัน

3. จะเกิดพิษตกค้างสะสมในเซลล์และเกิด
ความอ่อยเพลีย
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ในบางคนอาจมีรูปร่างร่วมกันมากกว่า 1 แบบ 
พันธุกรรมได้กำหนดข้อด้อย  ข้อเด่น และรูปร่างของ
จากข้อมูลทางพันธุกรรมและชีวเคมี เรา นอกจากนี้
ในช่วงปี พศ. 2483-2492  สามารถยืนยันได้ว่า
ศักยภาพของเอ็นไซม์ก็ถ่ายทอดมาทางพันธุกรรม
ด้วย ซึ่งจะกล่าวรายละเอียดต่อไป 

2  คืนชีวิตใหม่ให้ระบบย่อยอาหาร

มีความผิดปกติอะไรเกิดขึ้นกับระบบย่อยอาหาร
ของเรา  ทำไมเราจึงย่อยอาหารที่เรารับประทานไม่ได้  
คำถามเหล่านี้ถูกถามขึ้นเสมอ  แต่ก็ยังไม่ได้รับคำ
สามารถย่อยและ ตอบ  ที่ว่ากันว่าร่างกายของคนเรา
ดูดซึมอาหารที่ปรุงสุกแล้วได้ดีกว่าอาหารที่ไม่ถูก
เป็นความเชื่อที่วันหนึ่งจะถูกพิสูจน์ว่า ความร้อนนั้น
จะผ่านระบบ เป็นเรื่องที่ผิด อาหารที่ถูกความร้อนแล้ว
การย่อยอาหารของเราช้ากว่าอาหารที่ยังไม่ถูกความ
จะทำให้อาหารเหล่านั้น ร้อน หากอาหารไม่ถูกย่อย
บูดเน่า ก่อให้เกิดสารพิษเข้าสู่ร่างกาย มีผลต่อหัวใจ 
ทำให้ปวดหัว  มีปัญหาทางสายตา แพ้ และปัญหา
อื่นๆอีกมากมาย

เอ็นไซม์เสริมที่ได้จากจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ 
รวมทั้งจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดนมเปรี้ยวและยีสต์ จะช่วย
ในการย่อยสลายอาหาร ในภาวะที่เหมาะสมจะเกิด
ขบวนการย่อยอาหารที่สมบูรณ์คือ

(1) อาหารถูกย่อยอย่างสมบูรณ์ 
(2) สารอาหารถูกดูดซึมเข้ากระแสเลือด
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(3) ของเสียจากขบวนการย่อยอาหารถูกกำจัด
ออกจากร่างกาย
            นอกจากนี้เอ็นไซม์ที่ได้จากจุลินทรีย์ที่มี
ประโยชน์ รวมทั้งจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดนมเปรี้ยวและ
มีประโยชน์มากกว่าเอ็นไซม์ที่ได้จากสัตว์ ยีสต์นั้น
เอ็นไซม์จากจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ หรือพืช เนื่องจาก 
รวมทั้งจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดนมเปรี้ยวและยีสต์ จะ
สามารถทำงานได้ทันทีเมื่อเข้าสู่ระบบย่อยอาหาร  
เอ็น ขณะที่อาหารยังอยู่ส่วนบนของกระเพาะอาหาร
ไซม์ก็เริ่มทำงานแล้ว บางครั้งเอ็นไซม์เริ่มทำงาน
ตั้งแต่อยู่ในช่องปาก และ หลอดอาหารด้วยซ้ำไป
                  เอ็นไซม์ย่อยสลายโปรตีนที่ได้จากผล
ไม่เหมาะสมที่จะ มะละกอดิบ และจากต้นสัปปะรดนั้น
เนื่องจากเอ็นไซม์ดังกล่าวต้องการสภาวะ นำมาใช้
ด่าง-กรด(pH)ในการทำงาน ที่ต่างจากระบบย่อย
แต่เอ็นไซม์ที่ได้จาก อาหารในร่างกายของมนุษย์
จุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ รวมทั้งจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดนม
เปรี้ยวและยีสต์นั้นจะมีประสิทธิภาพสูงในร่างกาย
คาร์โบไฮเดรต และ มนุษย์ สามารถย่อยสลายไขมัน
โปรตีนได้ เอ็นไซม์จากจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์รวมทั้ง
มี จุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดนมเปรี้ยวและยีสต์นั้น
ประโยชน์ถึงสองด้านคือ ช่วยป้องกันของเสียเข้าสู่
ร่างกายและไม่ให้ถูกนำเข้าไปสะสมในเซลล์ของเรา  
โดยกำจัด ยังทำความสะอาดเซลล์ของเรา นอกจากนี้
ของเสียที่เคยมีอยู่เดิมออกไป

ประสิทธิภาพของระบบย่อยอาหารของท่าน ขึ้น
อยู่กับความสามารถของกระเพาะอาหารในการเริ่ม
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ขบวนการย่อยสลาย การที่จะมีสุขภาพที่ดีนั้นระบบ
ย่อยอาหารของท่าน ต้องสามารถดูดซึมและแจกจ่าย
ออกไปได้ทั่วร่างกาย ส่วนของเสียก็ถูกกำจัดออกทาง
เกิดขึ้นโดยเราไม่รู้สึกตัว เรา ลำไส้  ขบวนการเหล่านี้
รู้ว่าคาร์โบไฮเดรตสามารถเกิดการหมักและเน่า  ไข
มันเกิดการเหม็นหืน โปรตีนเกิดการเน่าเสีย  สิ่งเหล่า
นี้เกิดจากการย่อยอาหารที่ไม่สมบูรณ์

ปัญหาใหญ่ของอาหารที่ไม่ถูกย่อยสลายคือ 
อาหารที่ถูกย่อยสลายไม่สมบูรณ์ จะถูกส่งไปสู่ส่วน
ต่างๆของร่างกาย และสะสมเป็นของเสีย ทำให้เกิด
ปัญหาไขมันสูง มีแคลเซียมไปเกาะตามส่วนต่างๆ 
โรคไขข้อ มีเซลลูไลท์เกิดขึ้น ไขมันอุดตันในเส้นเลือด 
เป็นต้น

เอ็นไซม์ช่วยย่อยจากจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ 
ทำ  รวมทั้งจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดนมเปรี้ยวและยีสต์
อะไรบ้าง

ย่อยสลายโปรตีน     :     เอ็นไซม์โปรตีเอส
ย่อยสลายไขมัน    :         เอ็นไซม์ไลเปส  
ย่อยสลายคาร์โบไอ     :   เอ็นไซม์ อะไมเลส

เดรตและแป้ง
ย่อยสลายไฟเบอร์     :    เอ็นไซม์เซลลูเลส
ย่อยสลายน้ำตาลใน     :     เอ็นไซม์แลคเตส

นม
ย่อยสลายน้ำตาลใน     :     เอ็นไซม์มอลเตส

ข้าวบาร์เลย์คั่ว) มอลต์)
ย่อยสลายน้ำตาล     :        เอ็นไซม์ซูเครส

น้ำตาลทราย) ซูโครส)                      
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เนื่องจากร่างกายคนเราไม่สามารถผลิตเอ็นไซม์
เซลลูเลสได้เอง เราจึงต้องรับประทานเข้าไป เอ็นไซม์
นี้จะย่อยไฟเบอร์ให้เป็น เซลลูโลส กลูโคส และกรด
ไขมันสายสั้นๆ

ปัจจุบันมีผู้เป็นโรคแพ้อาหารเพิ่มขึ้นทุกวัน โดย
เราจึง เฉพาะเมื่อมีพืชตัดแต่งพันธุกรรมเข้ามา ดังนั้น
ต้องรับประทานเอ็นไซม์พร้อมกับอาหาร

ถุงน้ำดี
อาการเรอ สะอึก อึดอัดบริเวณหน้าอก หายใจ

ลำบาก ท้องเสีย มีแก๊สในลำไส้ กรดไหลย้อน หายใจ
ถี่ ปวดหัว และท้องผูก อาการเหล่านี้เป็นผลมาจาก
การทำงานหนักของถุงน้ำดี เนื่องจากอาหารไม่ย่อย 
ปัญหาของถุงน้ำดีเกิดจากความสามารถในการย่อย
สลายไขมันลดลงและสภาวะกรดด่าง (pH) ของระบบ
ย่อยอาหารเป็นกรดหรือด่างมากเกินไป ถ้าคุณมี
ถุงน้ำดีของท่านมีปัญหา แสดงว่า อาการดังต่อไปนี้

การอาเจียนหรือท้องเสียหลังจากรับประทาน
ปวดหัว หรือไม่กี่ชั่วโมงหลังจากนั้น อาหารในทันที
อาเจียนลดลงหลัง ก่อนหรือหลังรับประทานอาหาร
จากได้รับประทานอาหารหรือมีการบีบตัวของลำไส้ 
เพลียหลังรับประทานอาหาร สะอึกและเรออ่อน 
ปวดบริเวณท้อง ท้องเสียสลับท้องผูก อาหารไม่ย่อย
ด้านบนขวา อักเสบหรือกดแล้วเจ็บบริเวณชาย
โครง ล้วนแล้วแต่เป็นอาการผิดปกติของถุงน้ำดี
สุขนิสัยที่ไม่ดีในการรับ เนื่องจาก ทำงานหนัก
ประทานอาหาร เมื่อรับประทานอาหารที่มีความเป็น
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ทำให้ ด่างมากเกินไป ถุงน้ำดีต้องผลิตน้ำดีมากขึ้น
เกิดการบีบรัดของลำไส้ เราจึงรู้สึกอยากอาเจียนและ
ท้องเสีย อาหารที่มีความเป็นด่างมากได้แก่ ผลไม้ ผัก 
อาหาร น้ำผลไม้ ถั่ว และเมล็ดธัญพืชต่างๆ นอกจากนี้
ที่มีไขมันมาก ไอศกรีม ของหวาน อาหารเม๊กซิกัน 
อาหารอิตาเลียน อาหารจีน และช็อกโกแลต ล้วนแล้ว
แต่มีผลต่อการทำงานของถุงน้ำดีเช่นกัน

ถุงน้ำดีมีความสัมพันธ์กับลักษณะของร่างกาย
ร่างกายแบบที่ 1  ถุงน้ำดีทำงานหนัก เมื่อ

ร่างกายรับประทานอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตที่
เป็นด่างมากเกินไป    

ร่างกายแบบที่ 2  เนื่องจาก ถุงน้ำดีทำงานหนัก
ถ้ารับประทานอาหาร ย่อยสลายไขมันได้ไม่ดี  ดังนั้น
แต่คาร์โบไฮเดรตสูง  น้ำดีจะถูกสร้าง ที่มีโปรตีนต่ำ
น้อย  ถุงน้ำดีไม่สามารถหลั่งน้ำดีได้และตับไม่ถูก
ไขมันจึง กระตุ้นให้สร้างน้ำดีในปริมาณที่พอเหมาะ
ไม่ถูกย่อยสลาย เอ็นไซม์ที่ใช้ในขบวนการเผาผลาญ
ขบวนการย่อย พลังงานไม่สามารถทำงานได้ ดังนั้น
สลายไขมันเกิดได้ไม่สมบูรณ์ ไขมันที่ไม่ย่อยจะรวม
กับเหล็กและแคลเซียมในอาหารมีสภาพเป็นสบู่ที่ไม่
ละลายน้ำ ทำให้ลำไส้ดูดซึมเกลือแร่ต่างๆเข้าสู่
กระแสเลือดไม่ได้ เป็นสาเหตุอย่างหนึ่งของโลหิตจาง
การ และยังทำให้เกิดโรคกระดูกบาง  นอกจากนั้น
ทำให้การดูดซึมแคโรทีน วิตามิน เอ ดี  เค ขาดน้ำดี 
และกรดไขมันที่จำเป็นลดลง นำไปสู่ภาวะทุพ
โภชนาการ ทำให้ต้องเข้าใจว่าการรับประทาน
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ถ้าอาหารเหล่านี้ถูกย่อย อาหารที่ดีนั้นไม่เพียงพอ
สลายไม่สมบูรณ์หรือไม่เหมาะสมกับชนิดของร่างกาย
ท่าน  สิ่งเหล่านี้จะทำให้เกิดปัญหามากมาย  หนึ่งใน
ปัญหาที่สำคัญคือ ทำให้ระบบภูมิคุ้มกันของท่าน  
ทำงานได้ไม่ดีพอ ดังนั้น การใช้เอ็นไซม์เสริมการย่อย
จ ะทำให้ร ะบบการย่อยอาหารนั้นมี อาหาร
ประสิทธิภาพมากขึ้น

โรค Hiatal  Hernia  
                โรคนี้เกิดจากกล้ามเนื้อกระบังลมอ่อนแอ 
เนื่องจากประสา ทำให้กระเพาะอาหารโป่งออกมา
ทวากัส (vagus nerve)จึงมีผลกระทบต่อการ ถูกบีบ
สร้างกรดไฮโดรคลอริค  อาหารจึงไม่สามารถลงสู่
กระเพาะได้ มีอาการเจ็บปวดเกิดขึ้น อาหารบางส่วน
ที่ไม่ถูกย่อยจะไปเจอกับน้ำดี  น้ำดีนี้มีคุณสมบัติเป็น
ด่างทำหน้าที่เป็นสบู่ จึงทำให้ขาดความสมดุลย์ของ
โดยน้ำดีจะไปทำลาย กรดและด่างในกระเพาะอาหาร
โดยส่วนที่เป็นเมือกนี้ ทำ เมือกที่เคลือบกระเพาะ
หน้าที่ป้องกันกระเพาะต่อสภาวะกรดและด่าง เมื่อ
เมือกหายไป จะทำให้เกิดแผลในกระเพาะ ระบบการ
ย่อยอาหารในกระเพาะจะเสียไป ผลที่เกิดจากโรค 
Hiatal Hernia มีการเรอ ท้องอืด มีลมใน คือ
กระเพาะ กรดไหลย้อน รู้สึกอืดอัดบริเวณซี่โครง 
คลื่นไส้ ท้องเสีย หายใจลำบาก  เหนื่อย เจ็บที่ปอด
ด้านซ้าย กังวล หัวใจเต้นเร็ว และปวดหัว หลายครั้งที่
ผู้ป่วยเข้ามารักษาในโรงพยาบาล โดยคิดว่าตัวเอง
เป็นโรคหัวใจ แต่จริงๆแล้ว เป็นแค่โรคกระเพาะหรือ 
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Hiatal Hernia อาการของโรคนี้คล้ายปัญหาถุงน้ำดี 
เพราะต้นเหตุมาจากการบกพร่องในการสลายไขมัน 
ทำให้ถุงน้ำดีต้องทำงานหนัก หลายครั้งที่ปัญหาของ
ถุงน้ำดีมีจุดกำเนิดมาจาก Hiatal Hernia  ขึ้นกับชนิด
ของอาหารที่บริโภคและผลที่เกิดขึ้นคือ กระเพาะจะมี
สภาวะเป็นกรดหรือด่าง  
              เราจะรักษาอาการเหล่านี้ได้อย่างไร วิธีการ
การบริโภคเอ็นไซม์ที่ได้จาก รักษาที่ดีที่สุดคือ
จุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ รวมทั้งจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดนม
ถ้าใช้เอ็นไซม์ เปรี้ยวและยีสต์ งานวิจัยได้แสดงว่า
ผสมผสานกันระหว่างชนิดของเอ็นไซม์ที่ถูกต้อง จะ
ทำให้เรารักษาความสมดุลย์ระหว่างกรดและด่างใน
ระบบการย่อยอาหาร ในกรณีของ Hiatal Hernia ถัา
จะช่วยได้แม้แต่ รับประทานเอ็นไซม์เหล่านี้กับอาหาร
จะมีการยื่นของกระเพาะอาหารเข้าไปในกระบังลม
ก็ตามที
ภูมิแพ้อาหาร  (Food Allergies)

ความผิดปกติหรือการเกิด ภูมิแพ้หมายถึง
ปฏิกิริยาต่อสิ่งต่างๆ โดยปกติแล้วไม่มีพิษ  มีหลาย
คนที่เกิดการแพ้อาหาร การใช้เอ็นไซม์ช่วยย่อยใน
ก็สามารถให้ผลการรักษาที่ดี  การใช้เอ็น การรักษา
ไซม์ช่วยย่อยทำให้เกิดการกระตุ้นขบวนการย่อยเป็น
อาการแพ้อาหารจึงจะหายไป แต่ ปกติ ดังนั้น
เพราะฉะนั้น เนื่องจากร่างกายคนเรามีหลายแบบ 
เวลาที่ให้หรือปริมาณเอ็นไซม์ที่ให้หรือชนิดของเอ็น
ไซม์ที่ให้ จึงควรแตกต่างกันไป
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ยกตัวอย่างเช่น การย่อยอาหารโดยตับอ่อนจะ
สร้างเอ็นไซม์ช่วยย่อย ถ้าตับอ่อนทำงานมากเกินไป 
กินมากเกินไป เราก็ เนื่องจากนิสัยการกินที่ไม่ดี เช่น
ตอบสนองความ จะไม่สามารถใช้อวัยวะดังกล่าว
ต้องการที่มากเกินไปเช่นนี้ได้ เมื่อตับอ่อนหย่อน
สมรรถนะในการสร้างเอ็นไซม์ย่อยโปรตีน ผลก็คือ 
ทำให้ปริมาณของเอ็นไซม์ช่วยย่อยมีไม่เพียงพอ 
ทำให้ขบวนการย่อยโปรตีนเป็นกรดอะมิโนไม่
มีปริมาณกรดอะมิโนน้อยลง โดยเอ็นไซม์ สมบูรณ์
ก็ถูกสร้างมาจากกรดอะมิโน ดัง ย่อยโปรตีนเหล่านี้
เอ็นไซม์จึงมีปริมาณน้อยลงเป็นปฏิกิริยาลูกโซ่ นั้น 
ก็ถูกสร้าง เอ็นไซม์ชนิดอื่นๆในร่างกาย นอกจากนั้น
น้อยลงไปด้วย ทำให้มีผลกระทบต่อระบบฮอร์โมน 
ร่างกายมีความต้องการวิตามิน เกลือแร่มากขึ้น 
ระบบภูมิคุ้มกันมีประสิทธิภาพน้อยลง ทำให้ติดเชื้อ
ได้ง่ายและรู้สึกป่วยกระเสาะกระแสะ สุดท้ายเราก็ไม่
สามารถใช้โมเลกุลของโปรตีนได้  โปรตีนเหล่านี้จะ
เข้าสู่ระบบ ถูกดูดซึมโดยมิวโคซาของลำไส้
หมุนเวียนโลหิตในรูปแบบที่ย่อยสลายไม่สมบูรณ์                                                                                                                                                                 

โมเลกุลของโปรตีนที่ย่อยสลายไม่สมบูรณ์เรียก
ไคนิน ว่า (kinin) โดยไคนินนี้ทำให้เกิดการอักเสบ
เมื่อมันไปสัมผัสกับปลาย ขึ้น เกิดอาการเจ็บปวด
ประสาทหรือเนื้อเยื่อต่างๆ

ตับอ่อนมีหน้าที่สร้างเอ็นไซม์ใน โดยธรรมชาติ
บอบช้ำ การควบคุมการอักเสบซึ่งเกิดจากการมีแผล 
หรือสารเคมีจากอาหารที่เรารับประทานเข้าไป การ
ใช้ยาที่เป็นสารเคมีที่มุ่งต่อต้าน รักษาแบบปัจจุบันนั้น
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การอักเสบหรือ anti-inflammatory หรือลดการ
แต่ไม่ใช่การรักษา อักเสบ

ขึ้นอยู่กับอาหารที่เรา สุขภาพของคนเรา ดังนั้น
รับประทานเข้าไป อาหารจะกำหนดภาวะโภชนาการ
ของเรา ถ้าเราไม่สามารถย่อยสลายอาหารได้ดีพอ จะ
ทำให้ร่างกายเกิดการอักเสบของอวัยวะรวมทั้งไขข้อ
เกิดการบวมน้ำของเซลล์ แพ้สาร เป็นไซนัส ต่างๆ 
สูญเสียสุขภาพที่ดีไป การรักษาคือ  การยับยั้งการ
หลั่ง ฮิสตามิน โดยใช้ยาพ่นหรือรับประทานยาต่างๆ

ถ้าคนเรามีโภชนาการที่ไม่ดี มีการติดเชื้อ 
ร่างกายมีภาวะต่างๆเช่นนี้อาจทำให้ป่วยเรื้อรัง  ถ้า
ยังไม่มีขบวนการอะไรมาหยุดยั้ง  การป่วยเรื้อรังเกิด
ทางที่ดีเราควรป้องกันเสีย จากมีระบบการย่อยที่ไม่ดี
ก่อนที่สิ่งนั้นจะเกิดขึ้น

Gastritis Relief
              เอ็นไซม์สำคัญที่ช่วยรักษาทางเดินอาหารที่
เอ็นไซม์อไมเลส พร้อม    ผิดปกติในร่างกาย คือ
ไลเปสในปริมาณสูง  เซลลูเลสจำนวนเล็กน้อย เพื่อ
ช่วยคลายเครียดที่เกิดจากจิตใจ หรือเกิดจากทาง
กายวิภาค ร่างกายจำเป็นต้องได้รับเอ็นไซม์ที่เหมาะ
สมพร้อมกับอาหารทุกมื้อ

ทำอย่างไรจึงจะรักษาแผลในกระเพาะ
แผลในกระเพาะอาหาร (Ulcer)  เกิดจากการ

สลายของเยื่อบุของหลอดอาหารส่วนล่างของ
กระเพาะและลำไส้เล็ก  อีกสาเหตุที่รุนแรงรองลงมา
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แผลกล้ามเนื้อของกระเพาะ จากแผลในกระเพาะคือ 
(Lesion)  ซึ่งไม่เจ็บปวดเท่าแผลในกระเพาะ เป็นที่
แผลในกระเพาะอาหาร ยอมรับกันว่า (Ulcer)  เกิด
จากกรดแกสติก (gastric acid) หรือเอ็นไซม์เปปซิน 
แต่ยังไม่เข้าใจถึงสาเหตุของการสลายของเมือกใน
กระเพาะ การติดเชื้อแบคทีเรีย รวมทั้งกรรมพันธุ์และ
อาจเป็นสาเหตุของแผลในกระเพาะ สิ่งแวดล้อม
จะ อาหารได้ด้วย แต่แน่นอนว่าการทานอาหารรสจัด
ทำให้มีอาการรุนแรงเกิดขึ้นได้

สภาพของจิตใจที่เครียดก็เป็นสาเหตุหนึ่ง แผล
มักจะเกิด ในกระเพาะอาหารที่เกิดจากความเครียด
แต่ไม่ปวดเท่าแผลในกระเพาะ ขึ้นอย่างเฉียบพลัน
อาหารเรื้อรังที่เรียกว่า peptic ulcer แผลในกระเพาะ
อาจจะถูกกระตุ้นโดย อาหารที่เกิดจากความเครียด
อุบัติเหตุร้ายแรงหรือจากการผ่าตัด แผลในกระเพาะ
อาจมีสาเหตุจากการรับประทานยาเกินขนาด อาหาร
ยาแอสไพริน หรือเกิดจากการดื่มเหล้า มีอาการ เช่น
แสบ ปวดในกระเพาะ หรือเกิดเป็นตะคริว การเจ็บ
ปวดเป็นระยะแต่ละครั้งจะปวดอยู่นานหลายนาที

ก็คล้ายกับ การรักษาแผลในกระเพาะอาหาร
ที่มี การรักษาโรคกระเพาะทั่วๆไป เอ็นไซม์โปรตีเอส
จะ ความสามารถย่อยสลายโปรตีนในเชื้อแบคทีเรีย
เป็นประโยชน์ในกรณีที่ เป็นแผลในกระเพาะอาหาร
แล้วเกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรีย เอ็นไซม์โปรตีเอ
และช่วยกระตุ้นให้ สมีประสิทธิภาพดีในการรักษา
เกิดการสร้างเมือกเคลือบกระเพาะ อย่างไรก็ตาม 
ดีกว่าการรักษา การป้องกันไม่ให้เป็นโรคกระเพาะ

!  26



โดยควรเริ่ม  อาการโรคกระเพาะที่มักจะเริ้อรัง
ป้องกันตั้งแต่วัยเด็ก
โรคท้องร่วง  (Diarrhea)

เมื่อคนไข้มาปรึกษาเรื่องการรักษาโรคท้องร่วง  
ต้องถามถึงอาการถ่ายรุนแรงหรือเปล่า ไม่สบายตัว
หรือเปล่า ใช้เวลาในห้องน้ำนานเท่าไร ลักษณะของ
อุจจาระเป็นอย่างไร  ถ่ายบ่อยแค่ไหน ต้องจำแนก
ระหว่างท้องเสียรุนแรงกับถ่ายเหลว ซึ่งมีความแตก
ต่างกัน

โรคท้องร่วงนั้นอันตรายมาก เพราะทำให้
ขาดโปตัสเซียม ร่างกายขาดน้ำและเกลือแร่ เช่น 
ทำให้ร่างกายมีสภาวะเป็นกรด ถ่ายบ่อย  เป็นตะคริว
ที่ท้องและมีอาการอ่อนเพลีย อาจมีเลือดหรือเมือก
ออกมาด้วย แต่ถ้าเรารับประทานอาหารที่เป็นผลไม้
หรือผักมาก อาจทำให้มีอุจจาระเหลวแต่ไม่ใช่โรค
ท้องร่วง

คนไข้หลายคนชอบรับประทานอาหารที่มีไขมัน
และรสจัด พวกนี้จะมีการผลิตน้ำดีมากขึ้น ทำให้เกิด
การบีบตัวของลำไส้  ทำให้ถ่ายบ่อยขึ้น อาจทำให้
ถ่ายเหลวได้

จะ ถ้าอาหารที่เรารับประทานถูกย่อยแบบปกติ
ไม่เป็นโรคท้องเสีย ถ้ารับประทานอาหารวันละ 2-3 
มื้อ ควรถ่ายวันละ 1 ครั้ง เพื่อที่จะมีสุขภาพที่ดี บาง
การถ่ายมากกว่า คนคิดว่า 2ครั้ง ใน 1 วันเป็นโรค
ท้องร่วง
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แต่ก็มีบางคนที่มีอาการท้องผูกตามด้วยท้อง
เสีย มักจะเป็นอาการเรื้อรัง เพราะมีพฤติกรรมในการ
บริโภคที่ไม่ถูกต้อง แต่ถ้าท้องเสียเป็นครั้งเป็นคราว 
สาเหตุไม่ใช่จากอาหาร  แต่เกิดจากปัญหาใน
กระเพาะของเรา การรับประทานเอ็นไซม์ไลเปส จะ
ที่อาจเป็นสาเหตุของอาการท้องร่วง ช่วยสลายไขมัน 
มันยังช่วยบรรเทาอาการอักเสบด้วย นอกจากนี้

โรคท้องผูก
ในร่างกายของเราต้องมีระบบลำไส้ที่ดี แต่มีคน

ที่จะมีระบบทางเดินอาหารที่ดี มี จำนวนไม่มากนัก
การย่อย การดูดซึม การใช้สารอาหาร และการกำจัด
กากอาหารที่ดี การกำจัดกากอาหารหรือการถ่ายนั้น 
มีความสำคัญเท่ากับการย่อยหรือการดูดซึม ความ
จะ เกิดจากมีการสะสมของเสียไว้ในร่างกาย เป็นพิษ
ทำให้เกิดอาการ เป็นอันตรายและหลีกเลี่ยงไม่ได้
จะทำให้คนเรามี ท้องผูก การมีลำไส้ใหญ่ที่สะอาด
จะ สุขภาพที่ดี การกำจัดของเสียออกไม่หมดนั้น
ทำให้เกิดการหมักและเน่าเกิดขึ้นในลำไส้ใหญ่ จะมี
ผลทำให้เกิดโรคต่างๆแทรกซ้อนขึ้นได้โดยง่าย

ถ้ารับประทานอาหารที่ผ่านการปรุงสุก อาหาร
จำพวกแป้ง น้ำตาล และอาหารที่มีเกลือมากเกินไป 
จะทำให้ลำไส้ใหญ่ไม่สามารถกำจัดของเสียออกหมด
ได้ แม้ว่าจะถ่ายวันละ 3 ก็ยังจะมีกากอาหารพวก ครั้ง
นี้อยู่ในลำไส้ ซึ่งจะกลายเป็นพิษต่อเยื่อหุ้มลำไส้ใหญ่ 
เป็นผลทำให้ลำไส้ใหญ่ไม่สามารถขับถ่ายอุจจาระได้
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เมื่อเกลือแร่ที่อยู่ในอาหารที่เรารับประทานถูก
จับด้วยน้ำมัน ระบบย่อยอาหารไม่สามารถดูดซึมสิ่ง
เกลือแร่ที่ถูกจับด้วยน้ำมันเหล่านี้ จะ เหล่านี้ได้ ดังนั้น
ผ่านไปยังลำไส้เล็กและลำไส้ใหญ่ กลายเป็นอุจจาระ 
ร่างกายจะกำจัดเซลล์ โดยไม่ถูกดูดซึม นอกจากนี้
และเนื้อเยื่อที่ใช้แล้วในลำไส้ใหญ่ และสิ่งที่ไม่ถูก
ย่อยสลายจะสะสมอยู่บนผนังลำไส้ใหญ่ สุดท้ายก็
ทำให้เกิดการอุดตันของลำไส้ใหญ่ ยิ่งทำให้ไม่
สามารถถ่ายเอาอาหารที่ไม่ย่อยสลายออกจาก
ร่างกายได้

เป็นผลโดยตรง การเจ็บป่วยของคนทุกช่วงอายุ
มาจากการกินอาหารที่มากเกินไป และอาหารเหล่า
นั้นไม่ถูกย่อย ทำให้ลำไส้เต็มไปด้วยของเสีย จะเป็น
สาเหตุของความเจ็บป่วย
แหล่งกำจัดของเสียของร่างกาย  :  ลำไส้ใหญ่

ลำไส้ใหญ่เป็นแหล่งเพาะเลี้ยงแบคทีเรีย ที่
สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ชนิด คือ ชนิดที่เป็น
ประโยชน์ต่อร่างกายเช่น จุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ รวม
ทั้งจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดแบคทีเรียนมเปรี้ยว (Lactic 
Acid Bacteria) และ ชนิดที่ทำให้เกิดพยาธิหรือเกิด
โรค  แบคทีเรียที่เป็นประโยชน์จะป้องกันไม่ให้เกิด
สารพิษในลำไส้ แต่ถ้าในลำไส้มีกากอาหารที่ไม่ย่อย 
หมักและบูดเน่าอยู่มากเกินไป จะเป็นแหล่งเพาะเชื้อ
ของแบคทีเรียที่ทำให้เกิดโรค

ลำไส้ใหญ่จึงเป็นสถานที่ขจัดของเสีย ฉะนั้น
ออกนอกร่างกาย ถ้าไม่รักษาให้อยู่ในสภาพที่
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สมบูรณ์และปราศจากโรคแล้ว จะทำให้อวัยวะส่วน
อื่นๆของร่างกายเสียไปด้วย การทำงานของ
ลำไส้ใหญ่ จะมีผลต่อการทำงานของอวัยวะทุกส่วน
ของร่างกาย เพราะสารพิษที่เกิดขึ้นในร่างกาย
โดยอาศัยการ จะถูกนำมาขจัดที่ลำไส้ใหญ่ ทั้งหมด
บีบตัวของลำไส้ใหญ่  ทำให้กากอาหารทั้งเหลวและ
แข็งถูกบีบออกนอกร่างกาย

แม้เรารับประทานอาหารที่ดีที่สุด แต่ถ้าระบบ
เป็นการ ขับถ่ายเสียไป ร่างกายก็เต็มไปด้วยสารพิษ
หลีกเลี่ยงไม่ได้ถ้าเรารับประทานอาหารวันละ 3 มื้อ  
รวมกับกากอาหาร ก็จะมีการสะสมอาหารที่ไม่ถูกย่อย
ที่ได้หลังจากการย่อย  เซลล์นับล้านและเนื้อเยื่อที่
ก็ถูกนำมากำจัดที่ลำไส้ใหญ่เช่นกัน หมดหน้าที่

หน้าที่อีกอย่างหนึ่งที่สำคัญของลำไส้ใหญ่คือ 
การนำสารละลายที่เป็นประโยชน์ส่งผ่านผนัง
ลำไส้ใหญ่เข้าสู่กระแสเลือดเพื่อนำไปที่ตับ แต่ถ้า
อุจจาระมีความเป็นพิษมาก สารพิษเหล่านี้ก็จะถูกนำ
เข้าสู่กระแสเลือดเช่นกัน และถ้ามีการสะสมของ
ก็จะมีผลต่อการดูดซึม อุจจาระโดยไม่มีการถ่ายออก
ของสารละลาย

ผู้ที่รับประทานอาหารวันละ 3 มื้อ  แต่ถ่ายน้อย
กว่าวันละ 1 สภาวะนี้ ครั้ง ถือว่าอยู่ในสภาวะท้องผูก
เป็นสภาวะที่สร้างสารพิษขึ้นในร่างกายเรา จุดเริ่มคือ 
จะทำให้เกิดสาร การที่ร่างกายไม่สามารถย่อยอาหาร
พิษในลำไส้ใหญ่

มี 4 ทางที่ร่างกายเรากำจัดสารพิษออกจาก
ร่างกาย คือ  ลำไส้ใหญ่  ไต  ปอด  และ ผิวหนัง ใน
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ลำไส้ใหญ่มีสารพิษอย่างน้อย 36 ชนิดเกิดขึ้นได้ ถ้า
ไม่สามารถถูกขับถ่ายออกไปได้ จะกลายเป็นพิษต่อ
การที่เราจะช่วยกำจัดสารพิษออกจาก ร่างกายเราได้
ร่างกายที่ได้ผลดีที่สุด คือ การใช้เอ็นไซม์เสริมเข้าไป
ควรรับประทานเอ็นไซม์หลังอาหาร สำหรับผู้ที่ท้องผูก
และก่อนนอน  เอ็นไซม์เสริมที่ได้จากการหมักของ
จุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ รวมทั้งจุลินทรีย์ที่ใช้ในการทำ
นมเปรี้ยวและยีสต์ จะทำหน้าที่เสมือนยาปฏิชีวนะ
ธรรมชาติ  คนที่น้ำหนักเกินมักจะมีอาการท้องผูก 

สำหรับคนธรรมดา หรือผู้ป่วย ควรรับประทาน
เอ็นไซม์ก่อนทานอาหารเพื่อให้มันไปถึงกระเพาะ
พร้อมอาหาร  

3. เสริมสร้างภูมิคุ้มกันด้วยเอ็นไซม์

ท่านควรเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้แข็งแกร่งอยู่
เสมอ ทั้งนี้เนื่องจาก ตลอดเวลาและสถานที่ เราจะมี
เจ้าวายร้ายมากมายเข้าจู่โจมระบบภูมิคุ้มกันของ
ดังนั้น งานหลักของระบบภูมิคุ้มกัน คือ ร่างกาย 
ทำลายพิษและผู้บุกรุกที่เข้ามาสู่ร่างกาย  

สิ่งแรกที่พวกเราต้องทำ คือ ลดการบริโภคเจ้า
วายร้าย ตั้งแต่หลีกเลี่ยงอาหารและน้ำ ที่ปนเปื้อน
ด้วยสารเคมีทางการเกษตร พอๆกับการจำกัดน้ำตาล
ที่กดดันตับอ่อน ไตและตับของพวกเรา นอกเหนือจาก
อาหารจำพวก)นั้น ควรจะลดอาหารคาร์โบไฮเดรต
เนื่องจากทั้งน้ำตาลและแป้ง จะเริ่มไปกดดัน (แป้ง
ภูมิคุ้มกันหลังจากที่รับประทานไม่ถึงชั่วโมง นอกจาก
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นี้ ควรเลี่ยงการบริโภคอาหารพวกเนื้อที่มีสารพิษ 
และควรลดความเครียด  ออกกำลังกายอย่าง
สม่ำเสมอ คิดแต่ในแง่ดีตลอดเวลา  

ถ้าเราเอาจริงกับการป้องกันอย่างแข็งขัน โดย
รับประทานอาหารที่อุดมด้วยโภชนาการ ร่างกายของ
เราจะสร้างเซลล์ภูมิคุ้มกันหลายล้านเซลล์ทุกวัน และ
มีสุขภาพดี โชคไม่ดีที่พวกเราส่วนใหญ่มีข้ออ้างที่ไม่
ปฏิบัติการป้องกัน ผลคือ ระบบภูมิคุ้มกันต้องได้รับ
การช่วยเหลือด่วน

การรักษาสมดุลย์ของทุกสิ่งในธรรมชาติ มีสำคัญเช่น
เดียวกับการรักษาสุขภาพที่ดี

ในกลุ่มคนไข้ที่มีปัญหาระบบภูมิคุ้มกันถูกกด 
ไม่สามารถย่อยอาหารได้อย่าง มักมีอาการร่วมคือ
เหมาะสม ความผิดปกติที่พบได้บ่อยคือ Epstein-
Barr Virus  กลุ่มอาการเมื่อยล้าเรื้อรัง ติดโรคเชื้อรา
ทั่วร่างกาย การติดเชื้อ HIV เมื่อการย่อยไม่ดี อาหาร
ที่เรากินเข้าไปจะไม่ถูกย่อยไปเป็นสารอาหาร ทำให้
ร่างกายขาดสารอาหาร ที่นำไปใช้ซ่อมแซมเซลล์และ
สร้างพลังงานเพื่อการสันดาป ทำให้เกิดผลลบสอง
ประการคือ เซลล์ขาดอาหาร และการปลดปล่อย
อนุภาคของอาหารที่ย่อยไม่สมบูรณ์  จะเป็นพิษถูกนำ
ส่งเข้าสู่ระบบไหลเวียนของโลหิต เซลล์ที่ขาดอาหาร 
จะทำให้เนื้อเยื่อขาดการบำรุง ยับยั้งขบวนการเคมีที่
สำคัญ เป็นผลให้การขับสารพิษออกจากเซลล์ได้น้อย
สารอาหารที่ส่งไปสู่เซลล์จะน้อยลง ลง ถ้าเป็นกรณีนี้ 
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ทำให้การผลิตพลังงานน้อยลงในทุกเซลล์รวมทั้ง
ระบบภูมิคุ้มกันเสื่อมสมรรถภาพ  จำนวนเม็ดเลือด
ขาวน้อยลง เป็นจุดวิกฤตในการสู้กับการติดเชื้อ 
ทำให้ กล่าวโดยสรุปคือ การอ่อนล้าของเซลล์
ร่างกายขาดแคลนเชื้อเพลิงและออกซิเจน ปัจจุบัน มี
คนจำนวนไม่น้อยที่ต้องทนทุกข์ทรมานจากการย่อย
อาหารที่ไม่สมบูรณ์ และจะต้องเผชิญกับระบบ
ภูมิคุ้มกันที่ผิดปกติที่ค่อยๆก่อตัวขึ้น

เมื่อร่างกายดูดซึมอาหารที่ย่อยไม่สมบูรณ์เข้าสู่
ระบบ จะก่อให้เกิดปัญหาอย่างน้อย 3 ข้อ  คือ

1. ทำให้ระคายเคือง เกิดการอักเสบของผนัง
ลำไส้ อันจะนำไปสู่การปลดปล่อยสารเคมี
ทำให้ผนังลำไส้เป็นแผล โปรตีนที่ อันตราย
จะผ่านไปสู่ท่อน้ำเหลืองของ ย่อยไม่สมบูรณ์
ผนังลำไส้และระบบไหลเวียนทั่วร่างกาย  
โดยร่างกายจะถือว่าเป็นสิ่งแปลกปลอม ดัง
นั้นระบบป้องกันจะเข้าจู่โจมโดยเซลล์นัก
ต่อสู้ ในที่สุดเซลล์นักต่อสู้เริ่มจะหมดเชื้อ
และประสบความล้มเหลวที่จะผลิตเม็ด เพลิง
เลือดขาวให้เพียงพอ

2. อาหารตกค้างทำให้เชื้อราเพิ่มจำนวนอย่าง
อัลบิแคน และ มาก เช่น เชื้อราแคนดิดา
ปรสิตชนิดอื่นๆ จะทำให้ระบบภูมิคุ้มกัน
ทำงานหนักยิ่งขึ้น

3. การอักเสบทั่วๆไปจากอนุภาคอาหารที่เหลือ
จากการย่อย ทำให้เกิดปฏิกิริยาเผาผลาญ 
ที่จะใช้ออกซิเจนจำนวนมาก ทำให้เกิด
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อนุมูลอิสระที่ไปทำลายผนังเซลล์อื่นๆ ทำให้
เกิดความเสียหายด้วยเช่นกัน แต่ศัพท์
ทางการแพทย์และการอธิบายเป็นสิ่งที่ทำให้
เกิดความสับสน อาจจะกล่าวว่า การย่อยที่
ไม่ดีและสารอาหารตกค้างนำมาสู่การทำให้
ระบบภูมิคุ้มกันอ่อนแอลง                 

เชื้อราแคนดิดา เป็นหนึ่งในเชื้อราที่รู้จักกันดีใน
แต่จะกลายเป็น มนุษย์ พบได้ในร่างกายตามปกติ
โรคติดเชื้อราแคนดิดา เมื่อระบบภูมิคุ้มกันทำงาน
ไม่มีประสิทธิภาพ ความเหนื่อยล้าและความเครียด
เป็นสองอาการหลัก การบริโภคอาหารดีอย่างเดียว 
ไม่สามารถควบคุมอาการเหล่านี้ได้ เราจึงประเมินว่า 
ความไม่สามารถในการย่อยอาหารของแต่ละบุคคล 
ทำให้ระบบภูมิคุ้มกันอยู่ในอันตราย

หลายคนสามารถรับ บางคนเจาะจงว่าทำไม
ประทานเห็ด  แต่พวกเขารับประทานไม่ได้ ไม่ใช่
เพราะเห็ดเป็นพวกเชื้อรา แต่เป็นเพราะความสามารถ
ย่อยเห็ดได้เป็นปัจจัยสำคัญ  คำตอบถูกพบใน
พันธุกรรมของแต่ละบุคคลหรือความสามารถของเอ็น
ไซม์ 

มีอาหารที่คนชอบกันมาก แต่การบริโภคมาก
การ เกินไปจะก่อให้เกิดความหายนะแก่ทุกคนได้คือ
ภายในเวลาไม่กี่สัปดาห์หลัง กินน้ำตาลมากเกินไป
การบริโภค จะพบเห็นการเจริญเติบโตที่มากเกินไป
ของเชื้อราแคนดิดา ที่จะก่อให้เกิดโรคร้ายต่อ
ร่างกายได้
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การเยียวยาหูติดเชื้อ
ดูจะเป็นเรื่องปกติในหมู่วัยรุ่น การติดเชื้อในรูหู

ซึ่งเป็นวัยที่มีแนวโน้มจะกินน้ำตาลและ และเด็กเล็ก
อาหารขยะทำให้ อาหารขยะมาก สำหรับหมู่วัยรุ่น
สภาพของพวกเขาเลวลง  จำนวนเยื่อบุเมือกในระบบ
เพิ่มขึ้นเกิดจากการเลือกกินอาหารที่ไม่ดี  ทำให้
ระบบภูมิคุ้มกันด้อยลง เมื่อทำการวิเคราะห์เซลล์ 
พวกเขาทั้งหมดล้วนมีปัญหาเชื้อรา การเสริมเอ็นไซม์
โปรตีเอสปริมาณสูงในระหว่างมื้อ นับว่าเป็นเรื่องที่
จำเป็น เพื่อกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกัน และควรเน้นถึง
ปริมาณน้ำตาลและอาหารขยะที่กินเข้าไป จำเป็นจะ
ต้องบริโภคเอ็นไซม์อมิเลสเข้าไปด้วย เด็กๆชอบกิน
หลังโรงเรียนเลิก พ่อแม่ต้อง ของขบเคี้ยวขณะดูทีวี
รับผิดชอบในการจัดเอ็นไซม์ให้หยิบทานง่าย ถ้า
ต้องการป้องกันภาวะถดถอยของระบบภูมิคุ้มกันใน
แม้ใน เด็ก แพทย์ที่รักษาด้วยเอ็นไซม์เริ่มการรักษา
เด็กแบเบาะ ตั้งแต่กลับจากโรงพยาบาล ควรใช้เอ็น
ไซม์จากจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ รวมทั้งจุลินทรีย์ที่
ที่ใช้ในเชิงเภสัชเท่านั้น  ทำให้เกิดนมเปรี้ยวและยีสต์

เครื่องหมายของความไม่สมบูรณ์  :   ฟกช้ำดำเขียว
รอยฟกช้ำธรรมดาไม่ใช่เรื่องใหญ่  ถ้ามันเกิด

ขึ้นจากการกระแทกกับสิ่งของหรือหกล้ม รอยเหล่านี้
จะค่อยๆลบเลือนไปตามกาลเวลา หลายคนที่มีรอย
ฟกช้ำดำเขียวค่อนข้างง่ายโดยเฉพาะผู้สูงอายุ รอย
เหล่านี้มีแนวโน้มที่จะหายช้าเมื่ออายุมากขึ้น ขณะที่
ความสามารถที่จะผลิตเอ็นไซม์มีน้อยลง นำไปสู่
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ในการป้องกันทางการ ความบกพร่องของสุขภาพ
แพทย์ รอยฟกช้ำมักจะเป็นสัญญานบ่งบอกถึงทุพ
หรืออย่างน้อยมีการถดถอยของ โภชนาการ
ภูมิคุ้มกัน ถ้าท่านอยู่ในเงื่อนไขนี้ ท่านควรให้ใช้เอ็น
ไซม์ที่ช่วยย่อยจากธรรมชาติ เพื่อช่วยลำเลียงสาร
อาหาร

การรับประทานวิตามินและแร่ธาตุ ไม่ได้
อาหารจะหายไปทันที การขาดสาร หมายความว่า 
ความต้องการทาง) หากไม่สมดุลย์กับร่างกาย
ท่านก็จะไม่ได้รับผลตามที่คาด จงค้นหา (พันธุกรรม
มีสารพิษ อะไรทำให้เกิดปัญหา ส่วนมากจะพบว่า ว่า
ซึ่งเกิดจากได้รับสารอาหารที่ไม่เหมาะสม ในระบบ 
ร่างกายที่ขาดสารอาหาร ร่างกายที่เป็นพิษคือ 
เป็นการดีที่สุดที่จะรักษาความเป็นพิษและภาวะการ
ขาดในเวลาเดียวกัน 

คุณสมบัติอันน่ามหัศจรรย์ของเอ็นไซม์ ที่ได้จาก
จุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ รวมทั้งจุลินทรีย์ที่ใช้ทำนม
สามารถช่วยการย่อยด้วยการตัด  เปรี้ยวและยีสต์
ต้นตอของสาเหตุการเกิดพิษ เราสามารถทำความ
ด้วย สะอาดและสามารถทำให้ตับและเลือดแข็งแกร่ง
การบำรุงเลี้ยงและเสริมสร้างการทำงานของต่อม
รอย ต่างๆ และระบบประสาท ภายในเวลาไม่นาน
ฟกช้ำจะจางลงและไม่กลับมาอีก คนไข้สามารถเห็น
และรู้สึกแตกต่างในสุขภาพของเขา  

ระบบภูมิคุ้มกัน
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คงต้องต่อสู้ระหว่างไขมัน คนที่มีน้ำหนักเกิน
และระบบภูมิคุ้มกัน ระบบภูมิคุ้มกันที่อ่อนแอ ส่วนเกิน
ลง พวกเขายิ่งเป็นหวัด ไข้หวัดใหญ่ ติดเชื้อไวรัส โรค
เมื่อระบบ  หัวใจ เบาหวานและโรคความเสื่อมต่างๆ
ภูมิคุ้มกันถูกกด ร่างกายมีแนวโน้มจะเพิ่มน้ำหนัก 
ทำให้จิตใจเจ็บปวดและเป็นวัฏจักรถาวร  

โรคหวัดธรรมดาที่ไม่ธรรมดา
โรคหวัดเป็นการติดเชื้อเฉียบพลันและแพร่

กระจายได้ง่าย  โดยเชื้อไวรัสที่บริเวณทางเดิน
หายใจส่วนบน อย่างน้อย 20 ถูกค้น ชนิดของไวรัส
และจะจู่โจมทุกคนที่มีความ พบว่าทำให้เกิดโรคหวัด
คนไข้ส่วนใหญ่ที่ได้รับเอ็นไซม์  ต้านทานโรคต่ำ
สม่ำเสมอจะไม่เป็นหวัด  หวัดทำให้พวกเขารำคาญ
หลายครั้งตลอดปี เชื่อว่ามันเป็นเพราะพวกเขาย่อย
อาหารได้ไม่สมบูรณ์ การกำจัดสารอาหารที่ไม่ถูก
ย่อยจากระบบภูมิคุ้มกันไม่ดีพอ ทำให้อนุภาคอาหาร
เป็นพิษเหล่านั้น กลับเป็นสร้างภัยพิบัติและเป็นแหล่ง
ที่ทำให้ระบบภูมิคุ้มกัน ที่อยู่ของของแบคทีเรีย
ถดถอย  

บอกลาเชื้อราแคนดิดา
เชื้อราแคนดิดาเป็นเชื้อราคล้ายยีสต์ เป็นหนึ่ง

ในหลายชนิดของเชื้อราที่สามารถสร้างปัญหาใน
มี (รู้จักกันในนามโรคแคนดิเดียซิส)  ร่างกาย 13 
ชนิดที่ต่างกัน โดยสามารถแยกได้จากการวิเคราะห์
เม็ดเลือดที่มีชีวิต พวกเชื้อราทำให้เกิดการเหนื่อยล้า
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และสภาวะที่ทำให้ทรุดโทรม  เชื้อราคือ โปรตีน เมื่อ
ระหว่างมื้อเพื่อเผาผลาญโปรตีน เรากินโปรตีเอส
อนุมูลอิสระส่วนเกิน เราสามารถกำจัดเชื้อแคนดิดา
ได้โดยมีสูตรที่แนะนำ คือ  ควรบริโภคโปรตีเอสอ
ย่างน้อย 600,000 ยูนิต  3 ถึง 5 ครั้งต่อ 1 วัน ใน
ทางปฏิบัติ ผู้เชี่ยวชาญทางโภชนาการมักนิยมให้เอ็น
ไซม์โปรตีเอสมากกว่า 3 ล้านยูนิตต่อวัน นอกจากนั้น 
ต้องการเอ็นไซม์ที่เหมาะสมเพื่อช่วยสนับสนุนระบบ
เพื่อย่อยส ต่อมไร้ท่อ ให้ทำงานไปพร้อมกับโปรตีเอส
ปอร์ของเชื้อรา

เชื้อจุลชีพที่อาศัยในลำไส้ของเรา เป็นความ
เป็นความตายของสุขภาพที่ดีของเรา ในลำไส้ของเรา
มีเชื้อแบคทีเรียกว่า 400 ชนิด สุขภาพของเราถูก
ควบคุมให้สมดุลย์ เพื่อที่ว่าไม่มีเชื้อตัวใดตัวหนึ่งมี
มากกว่าเชื้อไม่ก่อโรค โดยปกติความสมดุลย์ถูก
ที่อาศัยอยู่ตามธรรมชาติ ควบคุมด้วยเชื้อแบคทีเรีย 
สามารถ ความเครียดจากภายในและภายนอก
รบกวนความสมดุลย์ ถ้าสมดุลย์เอียงและมีการเจริญ
เติบโตของยีสต์มากเกินไป  ยีสต์จะครอบงำเชื้อ
เชื้อแคนดิดา แบคทีเรียในลำไส้ใหญ่ ที่พบบ่อยคือ 
อัลบิแคนเจริญเติบโตมากเกินไป มีเพียงเชื้อแคนดิดา
เท่านั้นที่เป็นปัญหา 

ถ้ามีการเจริญเติบโตของเชื้อแคนดิดามากเกิน
ไป  อาการจะแตกต่างกันไป บางครั้งเกิดฝ้าขาวใน
ปาก  ผู้หญิงมักจะติดเชื้อที่ช่องคลอด  สามระบบที่มัก
ระบบทางเดินอาหาร  ท่อ ได้แก่ จะติดเชื้อแคนดิดา
ปัสสาวะและระบบหายใจ  ความสมดุลย์ของระบบ
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ทางเดินอาหารทำให้เกิดการบวม  ถ้าดูดซึมวิตามิน
และแร่ธาตุไม่ดี จะทำให้แพ้อาหาร ภูมิไวเกิน 
คลื่นไส้และท้องเสีย ความไม่สมดุลย์ใน (ภูมิแพ้)
ทำให้เกิดปัสสาวะบ่อย เจ็บ ระบบทางเดินปัสสาวะ
ปวด ปวดแสบปวดร้อน บวมและมีกลิ่นเหม็น ระบบ
ทางเดินหายใจจะไวต่อหลอดลมอักเสบ ไซนัสและ
โพรงจมูกอักเสบ

การบวม อาการที่พบบ่อยของเชื้อแคนดิดาคือ 
ทำให้เกิดผลโดยตรงต่อ มีอุบัติการณ์สูงที่แคนดิดา
การแพ้อาหาร  ผู้หญิงหลายคนมีแคนดิดาเพราะยา
คุม  คนที่กินยาบ่อยหรือใช้ยาฆ่าเชื้อแบคทีเรียที่มีผล
เตตร้าไซคลิน มีแนวโน้มจะติดเชื้อแคนดิ เช่น รุนแรง
เนื่องจากฤทธิ์ของยาจะไปทำลายความ ดาสูงเช่นกัน
สมดุลย์ทางธรรมชาติของเชื้อแบคทีเรียในลำไส้  ถ้า
ท่านบริโภคน้ำตาลหรือคาร์โบไฮเดรตมากเกินไป 
ท่านก็จะมีความไวเพิ่มขึ้น ผู้หญิงที่ใช้น้ำฉีดล้างช่อง
จะไปทำลายความสมดุลย์ของเชื้อราใน คลอดบ่อยๆ
ช่องคลอด อาจจะทำให้เกิดอาการตกขาวได้ง่าย โปร
ตีเอสเป็นเอ็นไซม์ที่ดีสุดสำหรับรักษาเชื้อแคนดิดา 
ทั้งนี้เพราะ เอ็นไซม์โปรตีเอส จะช่วยกระตุ้นระบบ
โดยปราศจากผลข้าง ภูมิคุ้มกันในการกำจัดเชื้อรา
เคียง

สำหรับผู้ป่วยไข้หรือมีปัญหาสุขภาพ  การรักษา
สร้างสิ่งแวดล้อมภายใน ที่ดีที่สุดสำหรับแคนดิดาคือ
ให้ดี  มีหลายหลากผลิตภัณท์ในท้องตลาดให้เลือก
เอ็นไซม์ที่ได้จากจุลินทรีย์ที่มี ตามความต้องการ
ประโยชน์ รวมทั้งแลคโตบาซิลัสและไบฟิโดแบคที
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เรี่ยมที่ทำให้เกิดนมเปรี้ยวและยีสต์ จะเป็นทางเลือกที่
จากการศึกษาพบว่า เชื้อ อย่างไรก็ตาม ดีที่สุด
แบคทีเรียที่มีอยู่ตามธรรมชาติ อาศัยอยู่ตามรากของ
ต้นโกงกางชื่อ  เพดดิโอค็อกคัส แอซิดิเลคติซี่ และ 
มีคุณภาพในการ เพดดิโอค็อกคัส เพ็นโตซาเชียส
สร้างเอ็นไซม์เพื่อสร้างสมดุลย์ได้ดีกว่า  มีอัตราการ
เจริญเติบโตเป็นสองเท่าในเวลาน้อยกว่าสิบห้านาที  
นี่เป็นความก้าวหน้าอันยิ่งใหญ่เหนือ แลคโตบาซิลัส 
ที่ใช้กันในอดีต แบคทีเรียดังกล่าว เมื่อ อะซิโดฟิลัส
ถูกบริโภคเข้าไปในร่างกาย จะกลายเป็นตัวชี้วัดการ
ป้องกันและเฝ้าระวังสำหรับความสมดุลย์ในระบบ 
เพราะด้วยส่วนผสมที่ลงตัวทำให้กรดด่างสมดุลย์ใน
ลำไส้เล็กและลำไส้ใหญ่  จำไว้ว่าลำไส้เล็กและ
ลำไส้ใหญ่เป็นที่ย่อยที่ดีเป็นที่สุด  ดังนั้นต้องคงความ
สมดุลย์ไว้อย่างเหมาะสม  ถ้าไม่เช่นนั้นเชื้อราที่เป็น
สาเหตุของโรคจะครอบครอง

เชื้อแคนดิดา  อัลบิแคนเป็นเชื้อที่มีมาไม่นาน 
งานวิจัยแสดงให้เห็นว่า  มันมาในช่วงเวลาเดียวกัน
กับที่เราเริ่มกินน้ำตาลมากเกินไป  เหตุการณ์อื่นๆที่
การใช้ยาต้าน นำไปสู่การเจริญเติบโตของเชื้อนี้คือ
จุลชีพอย่างกว้างขวาง  ซึ่งเริ่มในยุคคริสต์ศักราชที่ 
40 และ 50 ในคนที่อาการเครียดหรือแย่มากๆคือ 
คนที่มีเชื้อแคนดิดาและน้ำตาลในเลือดต่ำในเวลา
เดียวกัน

เสริมเอ็นไซม์ โดยสรุป  การป้องกันที่ดีที่สุดคือ
และลดน้ำตาล  จงตระหนักถึงการบริโภคน้ำตาล  ถ้า
ท่านไม่ต้องการลดน้ำตาล  อย่างน้อยก็ควรเพิ่มเอ็น
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จะถูกย่อยและสารอาหารบาง ไซม์ อาหารบางชนิด
อย่างจะถูกนำเอาไปใช้ในการกำจัดผู้บุกรุก การ
จะช่วยให้ขบวน บริโภคโปรตีเอสระหว่างมื้ออาหาร 
การแก้ไขให้ถูกต้อง  กระบวนการป้องกันดูมีเหตุผล
มาก

หากท่านรักและห่วงใยสุขภาพของท่าน ท่าน
ควรหลีกเลี่ยงที่จะทำการบริโภคน้ำตาลทรายเข้าไป
ในร่างกาย ตรงนี้ไม่ได้หมายรวมถึงแหล่งน้ำตาลอื่นๆ
ที่มีประโยชน์ เช่น น้ำตาลจากผลไม้สด จะมี
คุณสมบัติที่ดีต่อร่างกาย แต่ควรหลีกเลี่ยงน้ำผลไม้ที่
มีน้ำตาลเป็นส่วนผสมมากเกินไป  ควรอ่านฉลาก
อาหารเมื่อจับจ่ายซื้อของ  เลือกที่มีน้ำตาลหรือ
ท่านจะรู้สึกว่าเป็น คาร์โบไฮเดรตไม่สูง  ข้อดีคือ
ความพยายามที่มีค่า มันเป็นการยากเหลือเกินที่จะ
เอาชนะอาหารหวาน  จริงๆแล้วการที่จะเลิกของหวาน
และสร้างระบบภูมิคุ้มกันของเรา น่าจะง่ายกว่า การที่
จะต้องทนทรมานจากความเจ็บปวด  ความเจ็บปวด
และบวมที่มากับนิสัยชอบกินน้ำตาล  การบริโภคเอ็น
ไซม์อะไมเลสปริมาณที่เหมาะสม จะทำให้การบวม
และการอักเสบในร่างกายบรรเทาและหายเป็นปกติ
ไปได้  

กรณีศึกษา
            คนไข้เป็นพยาบาลหญิงที่ประสบความสำเร็จ
จากอาชีพ  แต่ทุกข์ทรมานจากโรคแคนดิเดียซิส หลัง
จากรักษาด้วยยามาตรฐานสำหรับโรคนี้ เธอยังคง
เฉื่อยชา  เธอรู้สึกสูญเสียความสนุกสนานในการ
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ดำรงชีวิต เธออ่อนล้า ต้องหยุดงาน ผิวหนังแตกและ
น้ำหนักขึ้น ต้องสร้างสิ่งแวดล้อมที่ผู้บุกรุกไม่สามารถ
จะอาศัยอยู่ได้ หลังจากการบริโภคเอ็นไซม์จาก
จุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ รวมทั้งจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดนม
เปรี้ยวและยีสต์ เพื่อช่วยให้การย่อยมีประสิทธิภาพ
สูงขึ้น ภายใน 1 เดือนเธอกลับไปทำงาน และภายใน 
6 สัปดาห์เธอหายดี  ทุกวันนี้เธอยังทำงานได้ดี  

สภาพไม่แข็งแรงของลำไส้ คือ ฝันของปรสิต  
ลำไส้ที่สกปรกและไม่แข็งแรง คือ สิ่งแวดล้อมที่ดี
สำหรับปรสิต  ในร่างกายของเรามีปรสิตอย่างน้อย 
134 เนื่องจาก ชนิดที่อาศัยอยู่  เราถูกปรสิตรบกวน
ระบบมลภาวะทางน้ำ อาหารขยะ อาหารที่ปรุงสุกเกิน
ขาดแคลนการบริโภคผลไม้และผักสดในอาหาร ไป 
นักวิจัยคาดการณ์ว่า 200 ล้านคนในอเมริกา  ถูกรัง
ควาญด้วยปรสิตในลำไส้  เมื่อปรสิตผ่านลำไส้ พวก
มันจะไปได้ทุกที่ของร่างกาย  ทำให้เกิดโรคหลาย
โรค

เชื้อรา  และแบคทีเรียมีโปรตีนเป็น ปรสิต ไวรัส
ส่วนประกอบ  เพราะว่าผู้รุกรานเหล่านี้ต่างก็เป็น
จะทำงานได้ดีอย่าง เอ็นไซม์โปรตีเอส โปรตีน  ดังนั้น
ประหลาดในการทำลายล้าง โดยปราศจากผลข้าง
เคียงอื่นๆ  จึงสามารถป้องกันการจู่โจมระบบ
การทำงานของโปรตี ภูมิคุ้มกันของเราได้  นี่แหละคือ
การติดเชื้อที่หูเป็นความเจ็บปวดที่พบ เอส  เรารู้ว่า
บ่อยทั้งในเด็กและผู้ใหญ่

จะมีโปรตีนคลุมสปอร์ไว้ ไวรัสที่ทำให้เกิดโรค  
ผู้ร้ายตัวจริง โปรตีเอสย่อยโปรตีนที่คลุมไว้ ซึ่งนั่นคือ  
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ทำให้สปอร์เผยออกมาพบเม็ดเลือดขาว  เป็นความ
มหัศจรรย์ของธรรมชาติ  โดยเฉพาะการออกแบบ
ของร่างกายมนุษย์

ปรสิตเกิดขึ้นโดยธรรมชาติในร่างกายมนุษย์  
พวกมันมีอยู่ทุกที่  เราได้มันจากการติดต่อสัมผัสของ
มนุษย์ จากการเดินเท้าเปล่า หรืออาหารที่เรากิน  เมื่อ
ปรสิตเหล่านี้ไม่สามารถควบคุมได้และเป็นพิษ เราจะ
มีปัญหาสุขภาพ ในกรณีของเชื้อราแคนดิดา  ปกติมัน
อยู่ในลำไส้จนกระทั่งมีการเพิ่มจำนวนมากขึ้น กลาย
เป็นโรค autointoxication เป็นแคนดิเดียซิสที่ผิด
ปกติ  ทั้งแคนดิดาและปรสิตต่างก็คุ้นเคยกับการ
ทำความสะอาดของลำไส้

เพื่อที่จะทำการกำจัดปรสิต  เราจึงควรเริ่ม
โปรแกรมกำจัดปรสิตอย่างมีประสิทธิภาพ  ปรสิต
สามารถถูกทำลายโดยปราศจากการใช้ยาที่อันตราย  
การรับประทานโปรตีเอสสามารถทำได้อย่าง
ปลอดภัย  ไม่มีพิษและเป็นธรรมชาติ  ต้องใช้ความ
พยายามที่จะต้องกินเอ็นไซม์อย่างสม่ำเสมอ  และ
อุทิศตัวอย่างจริงจังในโปรแกรมความสะอาด  เมื่อ
ท่านทำได้  รางวัลตอบแทนจะมากมายมหาศาล

มะเร็ง  คือ โรคที่ทำให้ถึงแก่ชีวิตจริงหรือ?
เซลล์มะเร็งเกิดขึ้นจากผลของวัตถุ สารเคมี  

ที่ไปรบกวนการผลิต และกลไกพันธุกรรม การติดเชื้อ
ของเซลล์ การทำลายและการผลิตของเซลล์อย่างผิด
ไปแย่งอาหารเซลล์ปกติ  ทุกคนอาจจะมี ปกติ 
100,000 ถึง 300,000 เซลล์ที่คล้ายมะเร็ง เจริญ
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เติบโตในร่างกายที่ใดที่หนึ่งในขณะนี้ หมายความว่า
ไม่  แต่ คำตอบคือ  ?ท่านเป็นมะเร็งหรือไม่
หมายความว่า ท่านมีเซลล์ที่ไม่สมดุลย์และสามารถ
ปฏิบัติตนคล้ายมะเร็ง  ถ้าร่างกายขาดการบำรุงและ
ไม่ดูดซึมอาหารอย่างถูกต้อง  รูปแบบของอาการ
อ่อนเพลียเรื้อรังและน้ำตาลในเลือดต่ำจะปรากฏขึ้น 
จะไปขัดขวาง ผลผลิตจากการย่อยที่ไม่เหมาะสม
ลำไส้เล็กและลำไส้ใหญ่ ทำให้เกิดท้องผูกและนำไปสู่
ปัญหาใหญ่ การย่อยสลาย การเน่าเปื่อย การเน่า
เหม็นของอาหารคาร์โบไฮเดรตไม่ย่อย  เช่น  น้ำตาล
การเน่าเปื่อยและ และการย่อยแป้ง  โปรตีนไม่ย่อย
ไขมันไม่ย่อย เปลี่ยนเป็นกลิ่นเน่าเหม็นในทางเดิน
ก็เร่งเชื้อไร้อากาศทำงาน อาหาร มะเร็งไม่ว่าชนิดไหน
ในขบวนการเน่าเปื่อยหรือการย่อยสลายเชื้อไร้
ที่อาศัยการเจริญเติบโต อากาศ สิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก
ในที่ที่ไม่มีออกซิเจน  เซลล์ปกติจะเจริญในที่ที่มี
ออกซิเจนและเซลล์มะเร็งจะเจริญในที่ที่ไม่มีออกซิเจน  
เซลล์พวกนี้จึงมีมากในสิ่งแวดล้อมที่เน่าเหม็นและมี
การย่อยสลายอาหารที่ไม่ย่อยสลาย  จึงสร้างสิ่ง
แวดล้อมนี้ขึ้นมา

เมื่อไหร่ที่มีกรณีนี้เกิดขึ้น  ร่างกายจะส่ง
สัญญาณไปขอความช่วยเหลือจากเอ็นไซม์กลุ่มหนึ่ง  
ที่จะไปทำปฏิกิริยาและทำลายเซลล์ที่คล้ายมะเร็ง  
เซลล์ที่คล้ายมะเร็งเซลล์ใหม่จะถูกสร้างอย่าง
สม่ำเสมอ แต่ถ้าเรามีสุขภาพดีและสมดุลย์  เอ็นไซม์
จะสามารถจำแนกแยกแยะและทำลายพวกมันได้  
โปรดเข้าใจว่า  ถ้าเรามีระบบภูมิคุ้มกันที่ทำงานดี
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พร้อมกับมีการย่อยที่ดี ลำไส้ของเราก็จะปราศจาก
มะเร็ง

ถ้าความสมดุลย์ถูกทำให้เสียด้วยนิสัยการกินที่
ไม่ดี  การสูบบุหรี่  ความเครียด  ความแก่ และการมี
ชีวิตด้วยความกลัว สิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นเมื่อความสม
ดุลย์ระหว่างเซลล์คล้ายมะเร็งและระบบป้องกัน
ร่างกายทรุดลง  เซลล์คล้ายมะเร็งปกป้องตัวเองด้วย
เส้นใยโปรตีนคล้ายกาว ที่ทำให้พวกมันมีความหนา 
10 เท่าของเซลล์ปกติ  เซลล์คล้ายมะเร็งหลบอยู่ใต้
เพื่อจะหลบหลีกการทำลายจากภูมิคุ้มกัน เซลล์ กาว
มะเร็งเหล่านี้จะเดินทางไปทั่วร่างกาย เพื่อค้นหาที่ตั้ง
รกรากของมัน เมื่อมันไปติดกับส่วนใดส่วนหนึ่งของ
มันจะเพิ่มเส้นใยกาวและเร่งการเจริญเติบโต ร่างกาย
กลายเป็นเนื้อร้าย  เซลล์มะเร็งทั้งดื้อด้านและแสน
ฉลาด  พวกมันปลอมแปลงตัวมันเองได้เรียกว่า 
แอนติเจน คือ โปรตีนสารพิษ หรือสารที่มี  แอนติเจน
น้ำหนักในโมเลกุลสูง  ร่างกายจะทำปฏิกิริยาโดย
การสร้างแอนติบอดี้  เมื่อเซลล์คล้ายมะเร็งถูกทำลาย  
แอนติเจนหลายเท่าจะเข้าไปแทนที่  เซลล์เหล่านี้
ทนทาน  พวกมันจะทิ้งร่องรอยลวงไว้เพื่อที่ว่าพวกมัน
เมื่อแอนติเจน จะสร้างแอนติเจนใหม่ขึ้นมาที่ใดที่หนึ่ง
มีมากกว่าที่ระบบภูมิคุ้มกันของเราจะจัดการได้  เราก็
จะเผชิญกับปัญหาเนื้อเยื่อถูกทำลาย

เพราะไม่มีเอ็นไซม์ เมื่อเซลล์มะเร็งเจริญเติบโต
ไปต่อสู้กับพวกมัน  ก็จะทำให้เซลล์มะเร็งเพิ่มจำนวน
จนเป็นอันตรายต่อร่างกายได้  เซลล์มะเร็งสามารถ
ป้องกันตัวเองได้โดยการสร้างเส้นใยคลุมไว้ การ

!  45



ทำงานของเอ็นไซม์โปรตีเอส จะไปย่อยสลายเมือกที่
เคลือบเซลล์มะเร็งออก จะทำให้แอนติบอดี้ ได้แก่ 
โลหิตขาวเข้าไปทำลายเซลล์มะเร็งผู้บุกรุกได้ ยิ่งมีผู้
เรายิ่งต้องการเอ็น บุกรุกในร่างกายเรามากเท่าไหร่
ไซม์ปกป้องคุ้มครองสุขภาพเรามากเท่านั้น

อะไรที่แพทย์ไม่“  แมร์โร.คำคมจากหนังสือ  ดร
ต้องการจะบอกคุณ”  (Harper & Row, 1990)  
“เอ็นไซม์โปรตี  เส้นใยรอบเซลล์มะเร็งทำจากโปรตีน
โอไลติกสามารถย่อยสลายโปรตีนที่คลุมเซลล์มะเร็ง 
ทำให้เซลล์เม็ดเลือดขาวเข้าไปทำลายเซลล์มะเร็ง”

เดอะ ฟาวเท่นออฟ์ไลฟ์ :  ในหนังสือ  เอ็นไซม์ 
เขียนโดย  D.A. Lopez, M.D., R.M. Williams, 
M.D., Ph.D., and  Miehlke, M.D.; และตีพิมพ์ใน 
Neville Press อ้างอิงการค้นพบของแพทย์หลายคน
เซลล์มะเร็งสามารถสร้างสิ่งเลียนแบบตัวเกาะ “ ดังนี้
ของอวัยวะหนึ่งๆได้ จึงสามารถเข้าไปเกาะกับเซลล์
ของอวัยวะนั้นๆ เอ็นไซม์สามารถแยกแยะระหว่างตัว
และของเลียนแบบโดยเซลล์มะเร็งได้ เกาะจริง 
สามารถทำให้ตัวเกาะหลุดออก ทำให้ตัวปลอมก่อ
ปัญหาได้น้อยลง”  

จึงสรุปโดยพูดซ้ำความเชื่อว่า  เอ็นไซม์จะเป็น
ตัวแทนการรักษาทางการแพทย์ที่แสนจะน่าตื่นตาตื่น
ใจ และจะเป็นการแพทย์ในอนาคต การใช้เอ็นไซม์จะ
เกี่ยวกับ เพิ่มขึ้นเท่าๆกับที่พวกเราเรียนรู้มากขึ้น
พยาธิสภาพของภูมิคุ้มกันของโรคผ่านการศึกษาทาง
คลินิกและทางวิทยาศาสตร์
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ผลของเอ็นไซม์กับมะเร็ง
             --    เซลล์มะเร็งจะไวต่อเอ็นไซม์มากกว่า
เซลล์ปกติ
             -- เอ็นไซม์สลายเส้นใยที่คลุมเซลล์มะเร็ง
ทำให้ระบบภูมิคุ้มกันทำงาน ออก
             --  เอ็นไซม์สามารถกำจัดความสามารถของ
ในการเข้าไปจับกับอวัยวะหรือเนื้อเยื่อ เซลล์มะเร็ง
ปกติ
    
กรณีศึกษา
         มีผู้หญิงคนหนึ่ง ครอบครัวทางแม่มีประวัติเป็น
มะเร็ง  ส่วนพ่อก็มีประวัติเกี่ยวกับโรคหลอดเลือด
หัวใจ ทุกวันนี้ คุณแม่ของเธอต้องทนทุกข์ทรมานจาก
โรคหัวใจโตและปัญหาลิ้นหัวใจ ขณะที่เธอมีอายุ 28 
เธอต้องผ่าตัดมดลูกออก แพทย์บอกว่าเธอมีแนว ปี
โน้มเอียงเป็นเซลล์ผิดปกติ เมื่ออายุ 30 ปีแพทย์แจ้ง
เธอมีก้อนเนื้อที่เต้านมเป็นเซลล์ผิดปกติ  แนะนำ ว่า
ให้ฉายรังสีหรือผ่าออก  สองปีต่อมา หลังการตรวจ
เธอเป็นมะเร็ง โรคและวิเคราะห์ผลที่ออกมา พบว่า
ด้วยอายุที่ยังไม่มากนักและความรับผิด ลำไส้ใหญ่
ชอบที่เธอมี เธอจึงตัดสินใจปฎิเสธการรักษาด้วยการ
ผ่าตัด แต่เลือกทำการรักษาเยียวยาร่างกายด้วยการ
เปลี่ยนแปลงอาหารการกิน จิตใจ และการมองชีวิต
ในแง่บวกแทน  และเธอก็พบการรักษาด้วยเอ็นไซม์  
เมื่อยิ่งมีการเรียนรู้เกี่ยวกับการป้องกันมากเท่าไหร่  
เธอก็ยิ่งเชื่อว่ายังไม่สายเกินไปสำหรับเธอที่ได้เลือก
เอาการรักษาด้านนี้ ภายใน 6 เดือนหลังการรักษา
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โดยใช้เอ็นไซม์ เธอกลับไปหาแพทย์ 2 คน  เพื่อตรวจ
วินิจฉัย ทั้งสองให้ผลเหมือนกัน คือ เธอปราศจาก
โรคมะเร็ง ปัจจุบันเธออายุ 50 ปีกว่าแล้ว มีสุขภาพดี 
และมีความกระตือรือร้นเพื่อจะดำรงชีวิตตามปกติต่อ
ไป  

เอ็นไซม์ไม่เป็นเพียงแค่คำตอบสำหรับสุขภาพที่
ดี  ยังเป็นมากกว่านั้น สิ่งหนึ่งที่เราต้องเสริมสร้างและ
เยียวยาก็คือ การรับประทานและเสริมความแข็งแกร่ง
ผ่านการย่อยอย่างมีประสิทธิภาพ  อาหารทุกชนิดที่
เรารับประทานต้องถูกย่อย ดูดซึมและนำไปใช้ เพื่อ
เป็นพลังงานเชื้อเพลิง  ถ้าเราต้องการสร้างเซลล์ใหม่
และจำเป็นสำหรับการมีชีวิตอย่างต่อเนื่อง

หลายปีก่อน  นักวิทยาศาสตร์ไม่รู้จักสารเคมีพืช 
วิวัฒนาการใหม่ในงานวิจัยเพื่อป้องกันมะเร็ง   
นิตยสารชื่อ Newsweek  หัวข้อ  “ Beyond 
Vitamins”  ในวันที่ 25 ศ.เมษายน พ. 2537 พูดถึง
มะเขือเทศ แอพริคอต และ ผักสดและผลไม้ เช่น
บล็อกโครี  มีสารเคมีพืชหลายพันชนิด  สารเหล่านี้
ทำงานโดยกระตุ้นเอ็นไซม์และกำจัดสารเคมีที่ทำให้
เกิดมะเร็ง

วารสารทางการแพทย์ชื่อ The New England 
Journal of Medicine  มีข้อความในแง่ลบเกี่ยวกับ
วิตามิน ที่รู้จักในนาม แอนตี้ออกซิแดนต์  คำตัดสิน
การปรึกษาหารือเรื่อง“  ชี้ขาดที่รอคอยมานานใน
ว่า วิตานินไม่ได้ทำให้ได้ผลของการรักษา ”วิตามิน
โรคร้ายหลายอย่างได้ผลตามปรารถนา อย่างไร
ยาเม็ด “ ก็ตาม  นักวิทยาศาสตร์รายงานข้อมูล เรื่อง
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เหนือกว่าวิตามิน  โยมีส่วนประกอบที่  ”มหัศจรรย์
จากต้นบร็อกโคลี กระหล่ำ ”ซัลโฟราแฟน“  เรียกว่า
ดอก  และกระหล่ำปลีชนิดหนึ่ง  หัวผักกาด  และกระ
สัตว์ทดลองจะไม่เป็นมะเร็ง หล่ำปลี โดยถูกค้นพบว่า  
ในคริสต์กาล 1900 (2443-2542)  งานทดลองเกี่ยว
กับเซลล์ในจานทดลอง  ทำให้นักชีวเคมีเกิดความ
สงสัยว่าซัลโฟราเฟนทำงานได้อย่างมหัศจรรย์  โดย
กระตุ้นกิจกรรมของทั้งสองเอ็นไซม์  เอ็นไซม์พวกนี้
กำจัดความเป็นพิษของสารก่อมะเร็ง  โดยจับเป็น
โมเลกุลจะเคลื่อนย้ายสารก่อมะเร็งออกจากเซลล์ไป
ในที่ที่ไม่เป็นอันตราย

สารเคมีพืชในสตรอเบอร์รี องุ่น  และราสเบอร์รี 
เป็นสารลบล้างสารก่อมะเร็งก่อนที่มันจะเข้าไปบุกรุก
ถูกเรียกว่า ดีเอ็นเอ ellagic acid  ถึงแม้ว่าพวกมันล้ม
เหลวในการป้องกัน ยังคงมีสารต้านมะเร็งชนิดอื่นที่
ศ.สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ พ.  2536 นักวิจัยชาว
เยอรมันประกาศว่า สามารถแยกสารเคมีจากถั่ว
เหลืองได้ โดยสารดังกล่าว สามารถช่วยป้องกันการ
จู่โจมของเซลล์มะเร็งในกระแสเลือด  สารเคมีนี้ คือ 
ตัวยับยั้งการเจริญเติบโตของมะเร็ง 

เอ็นไซม์จากจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ รวมทั้ง
จุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดนมเปรี้ยวและยีสต์ที่อยู่ในระบบ
ทางเดินอาหาร มีความสามารถเหมือน ซัลโฟราแฟน
หรือสารเคมีพืช การออกฤทธิ์ในกระเพาะอาหาร จะ
ช่วยการย่อยและสลายตัวของอาหาร การรับประทาน
จะช่วยกรองเลือด  การ เอ็นไซม์ในขณะที่ท้องว่าง
ทำงานของเอ็นไซม์เหมือนเก้าอี้ดนตรี โดยเอ็นไซม์จะ
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แข่งกันไปที่เซลล์ที่มีฮอร์โมนทำให้เกิดมะเร็งทั้งเอส
โตเจนและจู่โจมเมื่อดนตรีหยุด  เอ็นไซม์จะรักษา
ฮอร์โมนจากการนั่งเกาะบนผิวเซลล์นั้นๆ  เอ็นไซม์
หรือ โปรตีเอสทำหน้าที่ที่สำคัญ  เพราะคอยสลายผิว
และเผยเซลล์มะเร็งต่อ สิ่งที่เคลือบผิวเซลล์มะเร็ง
ระบบภูมิคุ้มกัน
                       

โรคหลอดเลือดหัวใจ
โรคหลอดเลือดหัวใจ  ไม่ใช่โรคที่จำกัดแต่

เฉพาะคนมีอายุเท่านั้น  อายุมากหรือน้อยไม่ได้ทำให้
เกิดโรคนี้น้อยหรือมาก  การรักษาด้วยเอ็นไซม์
สามารถรักษาโรคของเส้นเลือดแดงและดำได้สำเร็จ 
ในหนังสือเอ็นไซม์ Enzymes : The Fountain of 
life. Dr. Lopez, Williams, and Michlke เสนอหลัก
ฐานเรื่องนี้ มีการศึกษาอย่างต่อเนื่องในยุโรป และอีก
หลายการศึกษาในอเมริกา ที่สนับสนุนการใช้เอ็น
โดยอ้างอิงถึง ไซม์ในการรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจ
การบรรยายของ Dr. Inderst ในวันที่ 12 กันยายน 
ศ.พ. 2533 การรักษาด้วยเอ็นไซม์เป็นการ“ ที่กล่าวว่า
เป็นวิธีการที่เหมาะสำหรับโรคที่ รักษาที่พิสูจน์แล้วว่า
เกี่ยวกับหลอดเลือด ช่วยลดการบวม กระตุ้นระบบ
โดยปราศจากผลข้างเคียง เม็ดเลือดขาว เซลล์ เช่น
ในระยะยาว

โรคหัวใจ เป็นโรคที่ทำให้คนเสียชีวิตอันดับ
หนึ่งในอเมริกา โรคหลอดเลือดหัวใจ ก็เป็นหนึ่งใน
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สาเหตุหลักในการเป็นผู้ไร้ความสามารถ เพื่อให้
เข้าใจถึงความซับซ้อนและส่วนที่สำคัญมากใน
ร่างกาย เราควรทำความเข้าใจถึงระบบหลอดเลือด
หัวใจfy’ouh

จุดสำคัญขั้นพื้นฐานของระบบคือ เพื่อลำเลียง
เลือดส่งผ่านร่างกาย ประกอบด้วยหัวใจ หลอดเลือด 
และท่อน้ำเหลือง ระบบไหลเวียนส่งผ่านออกซิเจน 
สารอาหาร สารคัดหลั่งจากระบบภูมิคุ้มกัน ฮอร์โมน
และสารเคมีที่จำเป็นสำหรับการทำงานของอวัยวะให้
ทำ ง า น ป ก ติ มั น จึ ง ย้ า ย ข อ ง เ สี ย แ ล ะ
คาร์บอนไดออกไซด์ออกไป ระบบที่แสนจะมหัศจรรย์
ทำให้ร่างกายมีอุณหภูมิคงที่  และช่วยควบคุมให้น้ำ
เกลือและโปตัสเซียม) และเกลือแร่สมดุลย์)

ในผู้ใหญ่โดยเฉลี่ยมีเลือด 6 ควอร์ท (1 ควอร์ท 
ใน (แกลลอน ¼ เท่ากับ 24 ชั่วโมง จะมีเลือด 7,200 
ควอร์ทไหลผ่านหัวใจ หลอดเลือดขนาดเล็กที่เรียกว่า 
แคปปิลารี่ มีขนาดเล็กมากจนเลือดผ่านได้ทีละ 1 
เซลล์ อัตราการไหลของเลือดผ่านเส้นเลือดขึ้นกับ
แรงเต้นของหัวใจ อัตราการเต้นของ หลายปัจจัยคือ
หัวใจ การควบคุมปริมาณเลือดที่จะผ่านห้องหัวใจได้ 
และสุดท้ายหลอดเลือดแคปปิลารี่ เลือดไหลคืนไปที่
โดยเส้นเลือดดำและขบวนการก็เริ่มต้นอีกครั้ง หัวใจ 
การไหลเวียนเลือดเป็นสิ่งสำคัญ ขณะที่ไหลผ่าน
เส้นเลือดแดงและเส้นเลือดดำในหัวใจ คอ ศีรษะ 
สมอง และอวัยวะย่อยอาหาร จะลำเลียงและเก็บ
โปรตีน ไขมัน และสารเคมี  เมื่อ คาร์บอนไดออกไซด์
มันจะนำกลูโคสและไกลโคเจน เลือดเข้าและผ่านตับ
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ไตจะทำความ เข้าไปกรองและกำจัดสารพิษออก
สะอาด ในต่อมน้ำเหลืองมีการลำเลียงสารอาหาร
ภายในอวัยวะ เช่น ม้าม ต่อมทอนซิลและไธมัส จะ
ช่วยสนับสนุนระบบภูมิคุ้มกัน

มีความต้องการ อวัยวะและระบบของร่างกาย
สมอง เลือดปริมาณไม่เท่ากันในเวลาต่างกัน เช่น
ต้องการมากตลอดเวลา กล้ามเนื้อต้องการเลือดเป็น
ซึ่งเพิ่มการไหล ระยะ หลายสิ่งขึ้นกับการออกแรง
เวียนของเลือดไปสู่กล้ามเนื้อ อากาศร้อนจะเพิ่มการ
ไหลเวียนไปสู่ส่วนที่เย็นของร่างกาย เมื่อไหร่ที่เรากิน
อาหาร กระเพาะอาหารต้องการเลือดมากขึ้น เพื่อช่วย
ย่อยและดูดซึมอาหาร  ระบบประสาทควบคุมทุก
กิจกรรม  ถ้าปราศจากการควบคุมที่สำคัญ  จะทำให้
ความต้องการเลือดไม่สามารถควบคุมได้  ถ้าระบบ
ปริมาณเลือดในสมองจะ ประสาทไม่ทำหน้าที่
เปลี่ยนแปลง ถ้าคุณเปลี่ยนตำแหน่งของร่างกายคุณ
เพียงเล็กน้อย มีเส้นประสาทเพียงสองเส้นควบคุม
การลำเลียงเลือด อยู่ที่หัวใจเส้นหนึ่งและอยู่ที่คอเส้น
จะคอยบันทึกการ หนึ่ง ทั้งสองเส้นประสาท
เปลี่ยนแปลงความดันโลหิต และทำให้ระบบประสาท
เปลี่ยนแปลงอัตราการเต้นของหัวใจ  และขนาดของ
หลอดเลือด เพื่อจะคงไว้ซึ่งความดันปกติ  ขณะนี้ท่าน
คงเข้าใจถึงความสำคัญของระบบไหลเวียนโลหิต  
และชีวิตของเราขึ้นอยู่กับการทำงานที่ถูกต้องแม่นยำ
เพียงไร  ยังคงมีสิ่งที่พิศวงและน่าอัศจรรย์ของ
ร่างกายอีกมากมาย
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ไลเปสเป็นเอ็นไซม์ที่สำคัญ ใช้ในการสลายไข
มันและโคเลสเตอรอลและการควบคุมไขมัน ผู้
เชี่ยวชาญเรื่องหัวใจ ยอมรับว่า ถ้าสาธารณชนเข้าใจ
ในความสามารถของไลเปสแล้ว ก็จะทำให้ปัญหา
เกี่ยวกับโรคหัวใจและโรคเกี่ยวกับหลอดเลือดลดลง 
เอ็นไซม์ไลเปสถูกใช้ร่วมกับเอ็นไซม์ชนิดอื่นๆ เพื่อ
ช่วยให้การย่อยสมบูรณ์ เพื่อนำไปบำรุงและทำความ
สะอาดเลือดที่ไปเลี้ยงร่างกาย

การทำงานของเอ็นไซม์ เป็นแรงผลักดันใน
ร่างกายของเรา ทุกๆความคิด ทุกๆลมหายใจ เราจึง
อยู่ได้ด้วยเอ็นไซม์ พวกเอ็นไซม์จะช่วยย่อยอาหาร 
ลำเลียงสารอาหารและทำให้เลือดแข็งแกร่ง ถ้าใช้
อย่างถูกต้อง จะเป็นแหล่งชีวิตสำหรับ ไต ตับ สมอง
และปอดของเรา 

ในคนไข้ที่มีปัญหาโรคหัวใจ ได้รับคำแนะนำให้
กำจัดน้ำตาลและแป้งเป็นจุดเริ่มต้นที่เยี่ยมยอด การที่
เป็นสิ่งที่พวกเขาต้องเผชิญ ต้องปัสสาวะบ่อยครั้ง
แพทย์ให้ยาขับปัสสาวะ อย่างยากลำบาก เพราะว่า 
เพื่อช่วยควบคุมความดันสูง และจังหวะการเต้นหัวใจ
ผิดปกติ  เมื่อคนไข้จำกัดการกินน้ำตาลมากเกินความ
ร่างกายจะ หลังจากนั้น จำเป็น ระดับน้ำตาลจะคงที่
เริ่มกำจัดพิษโดยธรรมชาติ  การใช้ยาจะลดขนาดลง  
การควบคุมอาหารจะมีผลโดยตรงกับการเต้นหัวใจ
และความถี่ในการปัสสาวะ

ก็เป็นเหมือนความกระตือรือร้นทาง หลอดเลือด
ตับ ไต หรืออวัยวะอื่นที่ เช่นเดียวกันกับ ชีวภาพ
สำคัญสำหรับชีวิต หลอดเลือดขึ้นกับเอ็นไซม์ เมื่อ
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หลอดเลือดอุดตันด้วยไขมัน ประสิทธิภาพของเอ็น
ไซม์จะลดลง  หลอดเลือดจะหดตัว  การรักษาเอ็นไซม์
ภายในร่างกายให้ทำงานตลอดเวลา  ทุกสิ่งทุกอย่าง
เอ็น)ก็เพราะสารมหัศจรรย์ ที่เกิดขึ้นในร่างกาย
ระบบ นั่นเอง  เมื่อเราเครียดหรือเจ็บป่วย(ไซม์
ภูมิคุ้มกันของเราต้องเจ็บปวดทรมาน  และพลังของ
เอ็นไซม์ถูกทำลายลง  เช่น  การกินเอ็นไซม์เพื่อไป
หล่อเลี้ยงและทำให้ร่างกายแข็งแรง  จึงเป็นเรื่อง
ที่ลดความกดดันในระบบการย่อย สมควรอย่างยิ่ง 
ทำให้ทำงานได้มีประสิทธิภาพดีขึ้น  เอ็นไซม์ทำให้
และร่างกายเราก็สมดุลย์ เลือดของเรามีสุขภาพดี
  
โรคข้ออักเสบ

คนอเมริกันมากกว่า 40 ล้านคนที่เป็นโรคหัวใจ  
มะเร็ง  และเบาหวาน ต้องทนทรมานกับโรคข้อ
อักเสบ  ข้ออักเสบเป็นโรคชนิดหนึ่ง  รัฐบาลอเมริกา
เป็นเงินเกินกว่า ต้องสูญเสียเงินในการรักษาโรคนี้
หนึ่งแสนห้าหมื่นล้านบาททุกๆปี  อุบัติการณ์ของโรค
ถูกคาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เมื่อถึงปี  
2563 คนอเมริกาจำนวนกว่า 60 ล้านคนจะมีอาการ
ชาลี  เฮลมิก .ข้ออักเสบ  กล่าวโดย ดร  (Dr. 
Charles Helmick) จากศูนย์ควบคุมและป้องกันโรค 
ประเทศสหรัฐอเมริกา

โดยเฉพาะผู้หญิง โดยพบว่า 18 เปอร์เซนต์ของ
ผู้หญิงเป็นโรคข้ออักเสบ เมื่อเทียบกับ 12 เปอร์เซนต์
ของผู้ชาย  ดังนั้น ผู้หญิงเกือบ 50 ล้านคนถูกจำกัด
กิจกรรมเนื่องจากโรคนี้  ศัพท์ทางการแพทย์ใช้คำต่อ
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ท้าย “-itis” เพื่ออธิบายความผิดปกติที่เกี่ยวข้องกับ
การอักเสบ  คำที่ใช้ก็มี  ข้ออักเสบ  ตับอ่อนอักเสบ  
ผิวหนังอักเสบ  ต่อมลูกหมากอักเสบ ข้ออักเสบรูมา
ตอยด์ เป็นทั้งระบบหมายความว่า  เป็นทั่วร่างกาย
และเกี่ยวข้องกับเนื้อเยื่อที่เกี่ยวพันกับแผลที่เกิดจาก
โปรตีน) การเสื่อม  อาจจะพบได้ในคอลลาเจน
ประเภทไฟบราสในเนื้อเยื่อที่เกี่ยวพัน กระดูก  และ
ของปอด หัวใจ หลอดเลือด และเยื่อหุ้ม (กระดูกอ่อน
ปอด คนที่เป็นรูมาตอยด์ มีอาการหลากหลาย ตั้งแต่
เหมือนขาดอาหารจนถึงเจ็บป่วยเรื้อรัง เพราะว่า
อวัยวะที่ผลิตเลือดเกิดการอักเสบ  อาการที่พบบ่อย
คือ ข้ออักเสบที่ข้อต่อ

โรคข้อต่อเสื่อม เกิดขึ้นในระบบกล้ามเนื้อและ
เมื่อมีการอักเสบ โรคนี้เป็นหนึ่งในโรค โครงกระดูก
มนุษย์ ที่การรักษาค่อนข้างจะยากลำบากยิ่ง ยาที่ใช้
จะไปหยุดการสร้างโปสต้าแกนดิ้นส์ในร่างกาย ขณะ
ที่โปสต้าแกนดิ้นส์มีหน้าที่ทำให้ข้อบวม ช่วยป้องกัน
กระเพาะจากกรดและน้ำย่อยที่จำเป็นสำหรับย่อย
อาหาร ผลคือ 50%ของผู้ป่วยข้ออักเสบจะเป็นแผล
เพื่อพัฒนายาที่ ในกระเพาะ จุดประสงค์ในการรักษา
จะช่วยลดอาการบวม โดยปราศจากการรบกวน
มีหลายวิธีที่ใช้รักษาแล้วมีผลข้างเคียงที่ กระเพาะ
อันตรายนำไปสู่โรคอื่นๆ ไม่ว่าการรักษาหรือผลข้าง
เคียงสำหรับข้ออักเสบจะเป็นอย่างไร ที่แน่ๆ คือมัน
รบกวนคุณภาพชีวิต

ความคงที่ในการเปลี่ยนแปลงเลือดและเม็ด
ได้ถูกสร้างขึ้นเป็นผลจากการอักเสบ นี่เป็น เลือดขาว
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ธรรมชาติของร่างกายที่จะมีปฏิกิริยาและพยายาม
ขึ้น ป้องกันตัวเอง การโต้ตอบทางบวกต่อการอักเสบ
กับการมีเอนไซม์อย่างเพียงพอ ถ้าการอักเสบมีอย่าง
ต่อเนื่อง หรือการจู่โจมเป็นไปอย่างรุนแรง  ความ
ต้องการเอ็นไซม์ก็มีมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ความ
ต้องการมีมากเกินกว่าร่างกายจะผลิตโดยปราศจาก
การช่วยเหลือ ร่างกายไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลง
อัตราการผลิตเอ็นไซม์เหมือนกับที่ไม่สามารถที่จะ
ทำให้ช้าลง  ความสำคัญของการใช้เอ็นไซม์จะคงที่
ไปเรื่อยๆ  

เมื่อระบบป้องกันร่างกายถูกทำลายลง  เพราะ
การขาดแคลนเอ็นไซม์ภายในร่างกายนำไปสู่
ขบวนการที่เรียกว่า ภูมิคุ้มกันไวเกินหรือภูมิแพ้ 
ร่างกายเริ่มสนใจเนื้อเยื่อหรือเซลล์ของตัวเอง ว่าเป็น
ผู้บุกรุก ร่างกายของเราเริ่มทำร้ายตัวเอง  มันจะจู่โจม
เนื้อเยื่อเกี่ยวพัน ข้อต่อ ผิวหนัง  และเม็ดเลือด  ขณะที่
การประจัญบานลุกลามออกไป  ความผิดปกติแรก
เริ่มก็ยังดำเนินต่อไป  ผลก็คือความเจ็บป่วยเรื้อรัง

ระบบภูมิคุ้มกันทำลายตัวเอง โดยส่วนใหญ่
ของผู้ที่เจ็บปวดมักมีปัญหาเรื่องการย่อยไขมันและ
โปรตีน พวกเขาชอบอาหารรสเผ็ด รสจัด อาหารใส่
พวก น้ำตาลมากและมีเนื้อสัตว์ ไม่ได้หมายความว่า
เขาไม่ควรกินเนื้อหรืออาหารเผ็ดอีกแล้ว  ในคนไข้ข้อ
โปรตีเอส อักเสบต้องการอาหารเหล่านี้อยู่  ดังนั้น 
และไลเปส คือ เอ็นไซม์ที่พวกเขาต้องการมากที่สุด 
ดังนั้น เอ็นไซม์ที่ได้จากขบวนการหมักของเชื้อ
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จุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ รวมทั้งจุฃินทรีย์ที่ทำให้เกิดนม
เปรี้ยวและยีสต์ สามารถช่วยป้งกันและรักษาโรคนี้ได้

การเชื่อมโยงของเอ็นไซม์  :  การกระตุ้นภูมิคุ้มกัน
ที่ใช้เอ็นไซม์ทำการ มีคนไข้จำนวนหลายพันคน

เพราะมัน รักษาโรคแล้วทำให้เกิดความประหลาดใจ
ที่แตกต่างกันใน เอ็นไซม์มีสองบทบาท จะดูราวกับว่า
การเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกัน ประการแรกสุด เอ็น
ไซม์ทำตัวเหมือนเป็นสารที่เข้าไปทำปฏิกิริยากับ
สาเหตุที่ทำให้เกิดการทำลาย หลังจากนั้นจะไป
กระตุ้นระบบภูมิคุ้มกัน

นี่แสดงถึงการทำงานของเอ็นไซม์ช่วยย่อย ที่
เข้าจู่โจมผู้ปกป้องโดยลดการอักเสบ และทำให้พิษ
เป็นกลาง โดยพิษจะไปทำให้ผนังเยื่อบุเป็นแผล เป็น
ผลนำไปสู่การลดการรั่วไหลของอาหารบางส่วนที่
ย่อยแล้ว โดยส่วนใหญ่เป็นโปรตีนที่ทำให้เกิดการ
แพ้ ผ่านผนังลำไส้และผ่านเข้าสู่ระบบไหลเวียนโลหิต 
จะเข้ามาช่วยกู้ชีวิต(โปรติเอส)เอ็นไซม์ย่อยโปรตีน  
จะช่วย เมื่อมีการรับประทานเอ็นไซม์ขณะท้องว่าง
ย่อยสลายชิ้นส่วนโปรตีนที่เหลืออยู่ในลำไส้เล็กไป
ลำไส้ใหญ่ เอ็นไซม์ชนิดเดียวกันนี้ เมื่อไม่เป็นที่
ต้องการในลำไส้จะเคลื่อนย้ายไปยังกระแสโลหิต ที่
นั่นเอ็นไซม์จะย้ายสารพิษและโปรตีนที่ไม่ต้องการ
ออกไป

เอ็นไซม์ช่วยทำให้ระบบภูมิคุ้มกันแข็งแกร่ง 
ที่ทำ โดยเพิ่มจำนวนและความแข็งแรงของเซลล์
หน้าที่ต่อสู้สิ่งแปลกปลอมที่เข้าสู่ร่างกาย เซลล์เหล่านี้
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เม็ดเลือดขาวที่ไม่มี) แมคโครฟาดส์ โมโนซัยม์ คือ
รูปร่างกลมหรือ แกรนูล   มีหนึ่งนิวเคลียสขนาดใหญ่
ที่เกี่ยวข้องกับการ (ลิมโฟซัยส์) และทีเซลล์ (คล้ายไต
ทำหน้าที่เป็นภูมิคู้มกันและ จำกัดเนื้อเยื่อแปลกปลอม
ช่วยควบคุมการสร้างแอนติบอดี้ เมื่อเอ็นไซม์มาถึง
เซลล์ที่ทำหน้าที่เป็นภูมิคุ้มกัน มันจะเพิ่มของเหลว 
และการซึมผ่านของผนังเซลล์ ทำให้สารอาหารผ่าน
เข้าเซลล์ และง่ายสำหรับสารพิษที่จะออกไป ทำให้
ขบวนการเผาผลาญอาหารระดับเซลล์พัฒนาขึ้น
และเป็นสิ่งสนับสนุนในระดับพลังงาน ตลอดร่างกาย  
หลังจากนั้นวัฎจักรการขาดอาหาร การย่อยที่ไม่ดี 
และการอดอาหารของเซลล์ถูกทำลายลงในที่สุด  
ระบบภูมิคุ้มกันจะแข็งแรงขึ้น 
              
กรณีศึกษา
         การวิเคราะห์เลือด สำหรับตรวจวินิจฉัยหนึ่ง
หยดของเลือดจากนิ้ววางไว้บนกระจก วิธีนี้เรียกว่าดา
รก์ฟิล ไมโครสโคปี้กล้องมืด ผู้ปฏิบัติสามารถตรวจ
การเคลื่อนไหวของเซลล์ บันทึกความสมดุลย์และไม่
สมดุลย์
         คนไข้ที่พึ่งจะจบการรักษามะเร็งด้วยสารเคมี  
เพื่อเพิ่ม คนไข้จะมีเม็ดเลือดขาวต่ำ  แพทย์จะฉีดยา
แต่มักจะไม่ประสบความสำเร็จ เพราะ เม็ดเลือดขาว
เม็ดเลือดขาวของเขามีเพียง 580 โดยปกติค่าเม็ด
เลือดขาวของคนปกติ ควรจะมีประมาณ  8,000 เม็ด 
การที่เม็ดเลือดขาวของเขาต่ำกว่าปกติ แพทย์จะรู้สึก
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ระบบภูมิคุ้มกันของเขากำลังตกอยู่ใน เป็นกังวลว่า
อันตราย
         เอ็นไซม์สามารถเพิ่มจำนวนเม็ดเลือดขาวได้ 
ในคนสุขภาพดีไม่เจ็บป่วย  พวกเราสามารถเห็นการ
เพิ่มขึ้นในเม็ดเลือดขาว และเม็ดเลือดแดงภายใน 10 
พวกเรา นาทีหลังรับประทานโปรตีเอส ในกรณีนี้
สามารถเห็นเซลล์เม็ดเลือดขาวใหม่และทีเซลล์ใน
เวลาไม่กี่นาที  ที่ได้เห็นผลลัพธ์อย่างรวดเร็วหลังการ
เม็ดเลือดขาวของคนไข้  กลับไปที่  ใช้เอ็นไซม์ 7,800  
เขาดูมีความสุข  มะเร็งก็บรรเทา  ผมของเขาขึ้นใหม่

ท่านมีเลือดที่ดีหรือไม่
         ท่านมีเลือดที่ดีและแข็งแรงหรือไม่  หรือมัน
คำตอบสำหรับคำถามนี้ จะนำ   ?อ่อนล้าและอ่อนแอ
มาซึ่งความแตกต่างระหว่างการดำรงชีวิตที่แข็งแรง
สมบูรณ์  และการดำรงชีวิตแบบเหน็ดเหนื่อยและอ่อน
โดยปราศจาก ล้า พวกเราไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้
ที่ไหลผ่านทั่ว ของเหลวที่เป็นโปรตีนเชิงซ้อนพิเศษ
ร่างกายเรา  ความมหัศจรรย์ของวิทยาศาสตร์ทัน
ความสามารถใช้เลือดของผู้อื่นได้ยาวนาน สมัยคือ
เท่าเลือดชนิดเดียวกัน  สารประกอบของเลือดนี้เรียก
ว่าพลาสมา  เป็นส่วนประกอบพื้นฐานของสิ่งค้ำจุน
ชีวิต การทำงานของพลาสมาเป็นตัวพาอาหาร 
ออกซิเจน วิตามิน และแร่ธาตุเข้าสู่เซลล์และเปลี่ยน
ของเสีย  ของแข็งในเลือด ที่ประกอบด้วยเม็ดเลือด
แดงที่มีรูปร่างคล้ายเหรียญ  มีความยืดหยุ่นโค้งงอ 
เส็น) พับอัดได้  เพื่อไหลผ่านเส้นเลือด แคปปิลารี่
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เลือดที่มีขนาดเล็กมากแค่ครึ่งหนึ่งของเส้นผ่า
ศูนย์กลางเม็ดเลือดแดง  เม็ดเลือดแดงผลิตจาก
ไขกระดูก  ส่วนประกอบหลัก คือ ฮีโมโกลบิน ที่เป็น
โมเลกุลโปรตีน เพื่อให้รวมกับออกซิเจน)
            เลือดประกอบด้วยสสารที่มหัศจรรย์อย่างอื่น
เกล็ดเลือดที่มีรูปร่างบางๆคล้าย ด้วย  หนึ่งในนั้นคือ
จาน มีความจำเป็นสำหรับการแข็งตัวของเลือด ถ้า
ผิวหนังถูกตัด เลือดจะไหลออกมา เกล็ดเลือดจะ
ปล่อยสารเคมีที่จะไปตกผลึกโปรตีนในพลาสมา 
เรียกกันว่า ไฟปริโนเจน  มันจะสร้างตาข่ายสำหรับ
เม็ดเลือดแดง  ทุกอย่างจะถูกรวมเป็นจุดแข็ง  เม็ด
เลือดขาวขนาดใหญ่ที่มีจำนวนน้อยกว่าเม็ดเลือดแดง  
จะทำหน้าที่เป็นทีมพิทักษ์ร่างกาย  เมื่อมีการรุกราน
ของแบคทีเรีย เชื้อรา  หรือปรสิตเกิดขึ้น เม็ดเลือด
ขาวจะเพิ่มจำนวน เพื่อจะกลืนกินและทำลายศัตรู
                ไม่สามารถดำรงอยู่หรือ เลือดของเรา
ถ้าปราศจากออกซิเจน  ค่าเฉลี่ยของผู้ชาย ทำงานได้
ที่มีระบบเส้นเลือดฝอย  ถ้ายืดเส้นเลือดออกไปโดย
เอาปลายต่อกันจะยาวประมาณ 60,000 ไมล์  
ภายในปอดเราจะบรรจุเต็มไปด้วยท่อขนาดเล็ก
มากมาย เมื่อเราหายใจ ออกซิเจนจะผ่านเข้าไปใน
เลือดทางผนังบางๆของเส้นเลือดแคปปิลารี่  เลือดจะ
พาออกซิเจนไปยังเนื้อเยื่อในร่างกายหนึ่งในพันของ
หนึ่งนิ้ว  ในพื้นที่ตัดขวางหนึ่งตารางนิ้วของกล้ามเนื้อ
จะมีมากกว่า 3 ล้านเส้น แต่ละแคปปิลารี่นำพาการ
ไหลของเลือดไปอย่างรวดเร็ว  หัวใจสูบฉีดเลือดไป
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เลี้ยงร่างกาย  6 ควอร์ทไปยังเนื้อเยื่อครั้งแล้วครั้งเล่า  
อัตราการเต้นหนึ่งรอบประมาณหนึ่งนาที
              เป็นเพื่อนกับระบบไหล ระบบน้ำเหลือง
เพื่อแยกและกำจัด เวียนโลหิต จุดประสงค์พื้นฐาน
การติดเชื้อที่เป็นอันตราย ระบบท่อน้ำเหลืองไหล
เวียนมากกว่าหรือเปรียบเทียบเท่ากับเลือด  ต่อมน้ำ
เหลืองสร้างขึ้นด้วยลิ้นปิดเปิดและตัวกรอง
             แต่ การไหลเวียนโลหิตเป็นไปอย่างต่อเนื่อง
กล้ามเนื้อ  กระแส ในร่างกายที่คล่องแคล่ว ไม่คงที่
ไฟฟ้า และสารเคมีจะเป็นตัวควบคุมรูปแบบของการ
และให้เกิดการ ไหลเวียนของโลหิตให้เป็นปกติ
เปลี่ยนแปลงอย่างไม่รู้จบ  มันเหมือนระบบหัวฉีดใน
สนามหญ้า  หลายกลุ่มของหัวฉีดเปิดและปิด ทำให้
น้ำท่วมในพื้นที่แรกและพื้นที่ถัดๆไป  เลือดสามารถ
ไหลเหมือนแม่น้ำขนาดใหญ่ และพัดพาสิ่งกีดขวาง
ขนาดใหญ่ออกไป  บางครั้งกระแสย้อนกลับใน
ช่องแคบ การเดินเครื่องทั้งหมดถูกควบคุมโดย
ศูนย์กลางในสมอง เมื่อได้รับข้อมูลจากตัวรับความ
รู้สึก ที่ถูกวางอยู่ที่จุดยุทธศาสตร์และสั่งสัญญาณไปที่
หัวใจและที่ตัวควบคุมเส้นเลือดแดงเส้นเลือดดำนับ
พันจุด
                จะปฏิบัติหน้าที่ให้ เส้นเลือดแคปปิลารี่
ดำรงชีพสำหรับร่างกายของเรา  เราสามารถกล่าว
ย่อๆ ดังนี้ : 
                --  ไหลเวียนออกซิเจนผ่านเครือข่ายการ
เชื่อมโยงของเส้นเลือดแดง  เส้นเลือดดำและเส้น
เลือดแคปปิลารี่
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                --   ลำเลียงสารอาหารไปยังเนื้อเยื่อและ
อวัยวะ
                --  บรรทุก  แร่ธาตุ  ฮอร์โมน วิตามิน และ
แอนติบอดี้
                --  ขจัดของเสีย
               สสารหลายชนิดที่มีความสำคัญต่อสุขภาพ 
จะถูกนำกลับมาใช้ใหม่โดยผ่านเลือด เลือดจะช่วย
ของสิ่ง (โฮมีโอสแตซีส)ควบคุมความสมดุลย์
แวดล้อมภายใน  หน้าที่หลักที่เกี่ยวข้องกับ
โภชนาการของเซลล์คือ ป้องกันผู้บุกรุก และทำให้
อุณหภูมิในร่างกายคงที่ เลือดยังสนับสนุนการปรับ
ตัวของร่างกายที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภายนอก 
เช่น การออกกำลังกาย นิสัยการกินใหม่ และทนต่อ
รวมถึงการเปลี่ยนแปลง การบาดเจ็บและการติดเชื้อ
เพื่อเป็น สภาพอากาศ เลือดถูกนำไปวิเคราะห์ ของ
ข้อมูลการขาดโภชนาการและการเป็นโรค
               เม็ดเลือดแดงไหลเวียนในกระแสโลหิต
ประมาณ 120 วัน หลังจากนั้นถูกจับไปทำลายที่ม้าม 
ที่เป็นอวัยวะที่มีหน้าที่เก็บและกรองเลือด  ม้ามและ
ตับทำหน้าที่เป็นตัวเก็บสำรองเม็ดเลือดแดงเมื่อยาม
ฉุกเฉิน และปฎิบัติเหมือนลานกู้ภัย ที่จะคอยดึงเหล็ก
กลับคืนจากเม็ดเลือดแดงที่ตายไปแล้ว 
               จะ จำนวนเม็ดเลือดแดงทั้งหมดในร่างกาย
แตกต่างกันที่อายุ กิจกรรมและอุณหภูมิ  ค่าเฉลี่ยของ
เม็ดเลือดแดงในคนปกติ ประมาณ 35 ล้านล้านเซลล์
               เม็ดเลือดขาว เป็นส่วนประกอบหลักใน
เม็ดเลือดขาวจะช่วย ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย
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จะ ซ่อมแซมร่างกาย การทำงานของเม็ดเลือดขาว
ทำตัวคล้ายเครื่องเก็บขยะ เม็ดเลือดขาวมีแหล่ง
กำเนิดมาจากไขกระดูกหรือต่อมน้ำเหลือง ต่อมน้ำ
เหลืองทำหน้าที่เป็นด่านป้องกันเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกาย 
เม็ดเลือดขาวเดินทางไปยังที่ต่างๆผ่านเส้นเลือดแดง  
และเส้นเลือดแคปปิลารี่ นอกจากนั้น เส้นเลือดดำ 
เม็ดเลือดขาวยังสามารถเดินทางออกนอกเส้นเลือด 
และผ่านไปยังเนื้อเยื่อของท่อน้ำเหลือง แม้ว่าเซลล์
เม็ดเลือดขาวจะถูกผลิตในปริมาณมากแต่จะมีอายุ
เพียงไม่กี่วัน  ค่าเฉลี่ยของเม็ดเลือดขาวในคนปกติ
ประมาณ 75 พันล้านเซลล์ในเลือด
               เพื่อดูว่า เราสามารถสังเกตเม็ดเลือดขาว
ทำหน้าที่มีประสิทธิภาพอย่างไร ในพฤติกรรมของ
ระบบออโตอิมมูน ความไม่สมดุลย์ ตรวจพบได้โดย
ใช้กล้องจุลทรรศน์พื้นมืด  ขึ้นกับข้อมูลโภชนาการ
ของคนไข้โดยจะปรากฏในเลือด  บางคนมีปัญหาใน
การย่อยไขมัน  สามารถทำให้มีการรวมตัวของเม็ด
เลือดไปเกาะผนังเส้นเลือด และพื้นผิวขุรขระของ
เมื่อมี หลอดเลือดที่ถูกทำลาย ในกรณีนี้ชี้ให้เห็นว่า
เกิดจากบริโภคแอลกอ โคเลสเตอรอลสูงและปวดหัว
จะปรากฏ (ย่อยไม่ได้) ฮอลล์  ยาหรือขาดการย่อย
เป็นก้อนไฟบริเวณในพลาสมา 
          ไขมันในเลือดเห็นได้โดยกล้องจุลทรรศน์พื้น
มืด  ความเป็นพิษในลำไส้ปรากฏราวกับคริสตัลที่
สว่างและเป็นประกาย บ่อยครั้งที่เป็นพิษมาก จะ
ปรากฏเป็นสีบนพื้นขาวและดำ  ภาวะที่ขาดแคลนดู
เหมือนเป็นรูปรี หรือเม็ดเลือดแดงผิดรูปผิดแบบ ใน
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กรณีขาดแคลนสารอาหาร เม็ดเลือดแดงสามารถ
และเม็ดเลือดขาวให้ข้อมูลเกี่ยวกับ แยกแยะได้ง่าย
มีความ ระบบภูมิคุ้มกันได้ ปัญหาที่เกิดขึ้นบ่อยๆคือ
แตกต่างในเม็ดเลือดขาวหรือจำนวนเม็ดเลือดขาว  
เพราะว่าร่างกายอยู่ใน เซลล์เหล่านี้ปรากฏในเลือด
ภาวะเตรียมพร้อมต่อความหายนะ ซึ่งเกิดจากอาหาร
ที่ย่อยได้ไม่ดี  ร่างกายเห็นอนุภาคที่ไม่ย่อยเหล่านี้
เป็นผู้บุกรุก และตอบสนองโดยเลือกเม็ดเลือดขาว
ออกมา
               กล้องจุลทรรศน์พื้นมืด เป็นเครื่องมือใน
การพิสูจน์ถึงความสำคัญของการรักษาด้วยเอ็นไซม์ 
บ่อยครั้งการรับประทานวิตามิน และเกลือแร่ใน
จะสร้างความไม่สมดุลย์ให้เกิดขึ้น ผล ปริมาณมาก
ทำให้เกิดความพลิกคว่ำของสารอาหารในร่างกาย
เท่ากับภาวะโภชนาการไม่ดี แพทย์ตรวจวัดความไม่
สมดุลย์นี้ได้โดยใช้เลือด ปัสสาวะและน้ำลาย  ถ้าเรา
ระบบจะถูกทำลาย แต่ รับประทานอาหารมากเกินไป
การรับประทานเอ็นไซม์นั้นเป็นเรื่องแตกต่างออกไป 
เอ็นไซม์เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาให้เกิดขึ้นในระบบ  แต่ไม่
ได้ถูกเก็บไว้  หรือไม่สามารถทำให้เกิดความไม่สม
ดุลย์ได้
                หลักเกณฑ์ในการใช้เอ็นไซม์เพื่อรักษาให้
เลือดมีสุขภาพดี ง่ายต่อการปฏิบัติ จำไว้ว่าเอ็นไซม์
เป็นอาหารที่ได้รับการรับรองแล้ว จากองค์การอาหาร
และยา(FDA)จากสหรัฐอเมริกา ระบบการวัดถูก
ทำให้เป็นมาตรฐานแล้ว นี่คือประมาณที่แนะนำ
                 ตำรับยาในการย่อยต่อแคปซูล
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                  อะไมเลส    :     5,500-12,000  ยูนิต  
                  อย่างน้อย     :        ไลเปส  145,500 
แอลยู  ต่อการใช้ย่อยไขมัน
                  อย่างน้อย     :    โปรตีเอส  30,000  เอ
ชยูที
                  ประมาณ   :   เซลลูเลส  600  ปรับ) ซียู
ร่างกายไม่ได้ผลิตเซลลูเลส  ถ้าท่านมี (เปลี่ยนได้
ปัญหากับเส้นใยอาหารเมล็ดพืช ท่านควรบริโภค
อย่างน้อยเท่าขนาดนี้
                  อย่างน้อย  :    แล็กเตส   300  แลคยู   
สำหรับการแพ้ผลิตภัณท์นม  
                  สูตรเหล่านี้ควรจะรวมมอลเตส  และซูเค
รส  ปริมาณจะผันแปร ไม่สำคัญเท่าโปรตีน  อะไมเลส  
ไลเปส  และเซลลูเลส
                  ตำรับยาที่ช่วยสนับสนุนภูมิคุ้มกัน ต่อ
โปรตีเอสอย่างน้อย   :  แคปซูล  375,000-420,000 
เอชยูที รับประทานระหว่างมื้อ 3-5 เวลาทุกวัน 
                  ถ้ารับประทานโปรตีเอสมากกว่า 
40,000 เอชยูที ควรจะรับประทานคู่กับน้ำ 8 ออนซ์  
นี่คือปริมาณที่ใช้ในการรักษา โปรตีเอส เป็นตัวกวาด
ขยะที่แข็งแรงที่สุด โดยเปรียบเทียบขนาดที่ใช้ใน
การย่อยประมาณ 30,000 โปรตีเอส เอชยูที หรือ
มากกว่านั้น  ถ้าทำไม่ได้จะรับประกันไม่ได้ว่าสาร
อาหารจะถูกลำเลียงไปสู่เซลล์จริง ถ้าท่านไม่ได้ย่อย
ด้วยความช่วยเหลือของเอ็นไซม์ ท่านก็จะเหมือนคน
อเมริกันโดยส่วนใหญ่ พวกเราทุกคนมีปัสสาวะและ
อุจจาระที่มีราคาสูงมาก
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4. การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับจิตใจ
             สมองเป็นศูนย์รวมการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
ในระบบประสาท  สมองเป็นส่วนที่ทำให้เกิดความคิด  
ความคิดจะถูกแสดงออกมาในรูปของการกระทำ สิ่ง
เนื่องด้วยความจริง ดังกล่าวเป็นสิ่งจำเป็นต่อร่างกาย
ที่ว่า  สมองของเรานั้นมีขนาดเพียง 2 % ของน้ำหนัก
ร่างกาย  แต่สมองใช้ออกซิเจนและเลือดมาหล่อเลี้ยง
มากถึง 20 % ของปริมาณทั้งหมด  สมองมีลักษณะ
นิ่มฟู สีเทาอมชมพู  น้ำหนักของสมองในเด็กวัยรุ่น
โดยเฉลี่ยเท่ากับ 3 ปอนด์  เซลล์สมองจะทำงานร่วม
กันอย่างถูกต้อง  และทำงานประสานกันเหมือนกับ
จะ การต่อตัวปริศนา  การทำงานของเซลล์สมอง
ทำงานเพื่อให้สมองสามารถทำงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากที่สุด
                ที่จะ ไม่เพียงแต่น้ำหนักหรือขนาดเท่านั้น
เพราะขนาด บอกถึงความเฉลียวฉลาด  ในแต่ละคน
ของเซลล์สมองไม่สำคัญ ปริมาณของเซลล์สมองต่าง
หากที่เป็นสิ่งสำคัญ สมองของมนุษย์และสัตว์ชั้นสูง 
ไม่ได้สร้างขึ้นมาสมบูรณ์แบบตั้งแต่กำเนิด สมอง
เปรียบเสมือนมีชีวิตเป็นของตัวเอง มีการเจริญเติบโต 
เราสามารถเริ่มมองเห็นสมองได้ในตัวอ่อนที่อยู่ใน 
ครรถ์อายุ 2 สัปดาห์ เยื่อสีเทาบางๆของส่วนคอร์
เทกซ์ (cortex) จะเริ่มแผ่ขยายครอบคลุมส่วนคอร์
เทกซ์ไว้  ต่อมาจะเริ่มมีรอยหยัก และวางตัวอยู่บน
ส่วน cerebrum เมื่อแรกเกิด  ส่วนหัวของเด็กทารก
จะมีขนาดเท่ากับ 1 ใน 3 สมองของ  ของทั้งร่างกาย
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เปรียบเสมือนเมล็ดพันธุ์ที่จะสามารถเจริญ เด็กทารก
ได้อีกต่อไปเรื่อยๆ  ซึ่งในตอนนี้จะมีน้ำหนักเพียง  25 
เมื่อเปรียบเทียบกับสมองของ เปอร์เซนต์เท่านั้น
ผู้ใหญ่  คล้ายกับการเจริญของกล้ามเนื้อที่ต้องมีการ
ออกกำลังกาย โครงสร้างของสมองจะถูกสร้างขึ้น
ตามการพัฒนาของสภาพจิต โดยโครงสร้างดังกล่าว
จะถูกพัฒนาอย่างรวดเร็วในช่วงวัยเด็กก่อนเข้า
โรงเรียน  และจะมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตลอดทั้ง
ชีวิต 50 เปอร์เซนต์ของความสามารถในการพัฒนา
สมองที่เกิดจากกรรมพันธุ์ และอีก 50 เปอร์เซนต์เกิด
ขึ้นจากการเรียนรู้ เมื่อเวลาผ่านไปสมองจะปรับ
ให้เป็นเหมือนอวัยวะ เปลี่ยนโครงสร้างของตนเอง
ส่วนหนึ่ง ภาษาที่เราพูด ภาพที่เราเห็น  และความคิด
จะสร้างให้เกิดการพัฒนาและมีรอยหยักโค้ง ที่เรามี 
อัน สมองถูกป้องกันจากสารบางอย่างในกระแสเลือด
อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสมอง โดย blood-brain 
barrier หรือ อวัยวะนี้จะช่วยป้องกันสารพิษให้สมอง
ผ่านไปได้อย่างช้าๆ โดย ยับยั้งให้สารพิษเหล่านั้น
อาจต้องใช้เวลาหลายวัน แต่ถ้าสารพิษแทรกซึม
กั้นการ เข้าไปในอวัยวะอื่นๆ  อวัยวะนั้นอาจถูกปิด
ติดต่อกับสมองได้
              Hypothalamus เป็นอวัยวะที่มีขนาด
เท่ากับก้อนน้ำตาลอยู่ที่ตำแหน่งด้านล่างของสมอง
ส่ ว น c e r e b r u m ถึ ง แ ม้ ว่ า จ ะ มี ข น า ด เ ล็ ก 
hypothalamus ก็ทำหน้าที่ในการควบคุมการทำงาน
รวมถึงการไหลเวียนของเหลวในร่างกาย หลายอย่าง 
ก า ร ค ว บ คุ ม เ ม ต า บ อ ลิ ซึ ม ข อ ง ไ ข มั น แ ล ะ
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คาร์โบไฮเดรต การควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด และ
การควบคุมอุณหภูมิของร่างกาย และยังเกี่ยวข้อง
โดยตรงกับการตื่นตัวและการพักผ่อน ความอยาก
ความต้องการทางเพศ อาหารและการย่อยอาหาร 
การมีประจำเดือนและกระบวนการสืบพันธุ์ นอกจากนี้  
hypothalamus เป็นสมองส่วนแสดง ยังถูกเรียกว่า
อารมณ์  อวัยวะที่น่าทึ่งนี้เป็นศูนย์รวมการทำงานของ
ระบบประสาท และเป็นส่วนควบคุมการนอน การตื่น 
ความรู้สึกตื่นตัว และปฏิกิริยาเจ็บปวดหรือพึงพอใจ
ต่างๆ ถ้าไม่มีอวัยวะส่วนนี้ ก็ไม่สามารถเขียนหนังสือ
เล่มนี้ได้  ทุกๆที่กล่าวไปทั้งหมด ล้วนเกี่ยวข้องกับ  
hypothalamus
         ความเกี่ยวพันระหว่างสมองกับร่างกาย  และ
มีผลอย่างไรในการช่วยการ กล่าวถึงเอ็นไซม์ว่า
สิ่งที่ท่านบริโภคเข้าไป ทำงานของสมอง อาหารคือ
ในร่างกาย โดยจะให้สารอาหารเพื่อเสริมสร้าง
เนื้อเยื่อหรือเซลล์  ดร. William H. Phipoot และ ดร. 
Dwight K.Kalita  ”ภูมิแพ้สมอง“  กล่าวไว้ในหนังสือ 
ได้รับ ไว้ว่า คนเราไม่สามารถมีอาการขาดสารอาหาร
ได้รับการติดเชื้อ หรือเสพติดอาหารหรือสาร สารพิษ
เคมีบางชนิด โดยไม่มีความทุกข์ทรมานกับโรคภัยที่
จะก่อให้เกิดความเจ็บป่วยเรื้อรังต่อไปได้
             การให้อาหารเสริมกับ สิ่งที่ดีที่สุดคือ 
hypothalamus  เพื่อส่งผลให้เกิดความสมดุลย์ของ
ร่างกาย ผู้คนทั่วไปจะคิดว่าการกินน้ำตาลก็เพียงพอที่
จะเป็นแหล่งพลังงานให้กับระบบต่างๆในร่างกาย แต่
สมองต้องการอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงและ
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ต้องการได้รับออกซิเจนในปริมาณมาก  ถ้าระบบการ
ย่อยอาหารและการรวบรวมสารอาหารไม่ดีก็จะส่งผล
ที่ผ่านการย่อยไม่ ต่อสมอง อาหารชิ้นเล็กชิ้นน้อย
จะไม่สามารถ สมบูรณ์ที่เล็ดลอดอยู่ในกระแสเลือด
เข้าสู่สมองได้  เนื่องจากมีตัวกรองคอยป้องกันไว้  ดัง
นั้น hypothalamusจะเป็นตัวทำหน้าที่ควบคุมระบบ
และระบบประสาท ที่เป็นระบบสำคัญใน ต่อมไร้ท่อ
เราจึงควรให้อาหารที่ดีที่สุดแก่สมอง ร่างกาย  ดังนั้น
ของเรา

กรณีศึกษา
            มีกรณีหนึ่ง ลูกชายมีอาชีพเป็นหมอและตรวจ
พบว่า พ่อเป็นโรคความจำเสื่อม(Alzheimer) ด้วย
ความหวังที่จะหาหนทางรักษาตามวิธีธรรมชาติบำบัด 
ด้วยการเสริมอาหารและ ที่เสริมสร้างความแข็งแรง
ความแข็งแรง พร้อมทั้งทำการล้างพิษออกจาก
ร่างกาย ปรากฏว่า เกิดความมหัศจรรย์ที่คาดไม่ถึง
ของการใช้เอ็นไซม์ที่ได้จากการหมักจุลินทรีย์ที่มี
ประโยชน์ รวมทั้งถึงจุลินทรีย์ที่ใช้หมักทำนมเปรี้ยว
โดยกลุ่มเอ็นไซม์ดังกล่าวสามารถทำทั้งสอง และยีสต์
สิ่งได้ในเวลาเดียวกัน การ เสริมเอ็นไซม์ที่มี
และการวางแผนการกินอาหารอย่าง ประสิทธิภาพสูง
โดยก่อนที่จะเริ่มเข้าโปรแกรมการบำบัด เคร่งครัด
ด้วยเอ็นไซม์ เขาไม่สามารถจำชื่อลูกๆได้เลย และไม่
สามารถอ่านหนังสือหรือดูโทรทัศน์ได้นานๆ หลังจาก
ที่ผ่านการบำบัดด้วยเอ็นไซม์ในระยะเวลา 2-3 
และดู สัปดาห์ เขาสามารถเขียนข้อความถึงภรรยา
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โทรทัศน์ได้ในระยะเวลานานขึ้น และภายใน 9 
สัปดาห์  เขาสามารถกลับมาเป็นตัวของตัวเองอีกครั้ง
ความมหัศจรรย์ของการใช้ หนึ่งอย่างเหลือเชื่อ  นี่คือ
เอ็นไซม์บำบัด โดยไม่ได้เป็นเรื่องลึกลับซับซ้อน หรือ
เป็นเรื่องที่เข้าใจได้ไม่ยากเลย ทั้งนี้เพราะ ความเสื่อม
ของร่างกาย ความแก่ ความเมื่อยล้าและการเป็นโรค
ต่างๆ ล้วนแล้วแต่เป็นผลอันเนื่องมากจาก ความ
บกพร่องของเอ็นไซม์ภายในร่างกาย ที่ร่างกายของ
คนเราสร้างให้ไม่เพียงพอ และเราก็ไม่ตอบสนอง
ความต้องการด้วยการเสริมเข้าไป โดยเฉพาะผู้ที่รับ
ประทานอาหารที่ปรุงให้สุกแล้ว ดังนั้น การเสริมเอ็น
ไซม์เข้าไป เอ็นไซม์จะเข้าไปกระตุ้นให้ร่างกายทำงาน
ตามปกติ โดยไปซ่อมแซมส่วนต่างๆที่สึกหรอ ไป
สร้างเซลล์เพิ่มเติมในส่วนที่หายไป และนำสารอาหาร
ไปหล่อเลี้ยงร่างกาย รวมทั้งนำเอาออกซิเจนไปสู่ส่วน
ต่างๆ พร้อมกันนั้น ก็นำเอาของเสียออกไปกำจัดใน
อวัยวะต่างๆที่มีหน้าที่ จึงทำให้การดำเนินกิจกรรม
ต่างๆเป็นไปตามปกติ หากมีการเสริมเอ็นไซม์เข้าไป
อย่างต่อเนื่องและในปริมาณที่เพียงพอ

Fibromyalgia  (FM)
          FM  เป็นโรคป่วยเรื้อรังที่ไม่ทราบสาเหตุ ซึ่ง
ไม่ได้เกิดจากรูปแบบของ  muscular rheumatism 
โดยแท้จริงแล้วเกิดจาก neuro t ransmi t ter 
dysfunction ซึ่งจะส่งผลต่อการควบคุมสมาธิ 

ระบบประสาทประกอบด้วยสมอง ไขสันหลัง 
ระบบประสาท โดยทั่วไปแล้ว และเส้นประสาทต่างๆ
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จะทำงานประสานกลมกลืนกัน และจะทำงานเกี่ยวกับ
การสื่อสารและประสานงานระบบต่างๆในร่างกาย 
ระบบประสาทจะถ่ายโอนข้อมูลต่างๆไปสู่สมอง และ
สมองจะส่งคำสั่งต่างๆกลับออกมา โดยจะมีอีก 2 
ที่จะช่วยในการจัดการกับหน้าที่การ ระบบย่อย
ทำงานที่ซับซ้อนของร่างกาย ระบบแรก คือ ระบบ
ระบบนี้ ไม่ได้อยู่ภายใต้การ ประสาทอัตโนมัติ
ควบคุมของจิตใจ แต่จะทำหน้าที่ดูแลส่วนต่างๆของ
ที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของจิตใจ เช่น ร่างกาย 
การหายใจ และการเต้นของหัวใจ  อีกระบบหนึ่ง 
ระบบประสาทที่อยู่ภายใต้การควบคุมของ ได้แก่
จิตใจ โดยจะรวมถึง motor nerve และ sensory 
nerve  อีกทั้งยังช่วยในการเคลื่อนไหวของร่างกาย
และช่วยในการขนส่งข้อมูลต่างๆสู่สมอง  โดยมี
จุดศูนย์กลางในการควบคุมทั้ง 2 ระบบนี้ที่  
hypothalamus
                ส่งผล ความไม่สมดุลย์ของระบบประสาท
ต่อระบบการย่อยอาหารของร่างกายจริง การกิน
อาหารในระหว่างที่คุณอยู่ในภาวะโศกเศร้าเสียใจนั้น
ไม่ใช่เป็นความคิดที่ดีนักเลย  เมื่อร่างกายของคุณมี
แต่ความเครียด ระบบต่างๆในร่างกายคุณจะถูก
กระตุ้นให้ทำงาน ระดับของฮอร์โมนอีพิเนฟ
ริน(epinephrine)จะส่งผลให้ ในกระแสเลือดจะสูงขึ้น
น้ำตาล เกิดการเพิ่มการทำงานของกล้ามเนื้อ ดังนั้น
จะถูกดึงออกมาเพื่อ กลูโคสที่เก็บสะสมอยู่ภายในตับ
ในการเคลื่อนไหวของกล้าม นำไปใช้เป็นพลังงาน
เนื้อเหล่านั้น อัตราการเต้นของหัวใจและการหายใจ
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จะเพิ่มสูงขึ้น แต่อัตราการย่อยอาหารกลับลดลง  
หลอดเลือดมีการหดตัว โดยจะเป็นสาเหตุให้มีเหงื่อ
ออกตามผิวหนัง  ดังนั้นอุณหภูมิของร่างกายจะต่ำลง 
ขณะที่ท่านอยู่ในภาวะเครียด ทำให้สภาวะของ
ร่างกายในตอนนี้ เกิดการทำงานที่ผิดปกติไปจากเดิม
ได้อยู่ตลอดเวลา
                  จากที่ได้กล่าวมาแล้วนั้น ร่างกายมีระบบ
ที่จะช่วยป้องกันสภาพดังกล่าว ระบบประสาท 
parasympathetic มีความสามารถในการป้องกัน
โดยการเพิ่มอัตราของ กระบวนดังกล่าวข้างต้น
ปฏิกิริยาต่างๆในร่างกาย ระบบประสาทนี้เป็นส่วน
หนึ่งของระบบประสาทอัตโนมัติ ที่อยู่ภายในสมอง
ส่วนกลาง ส่งผลในการช่วยลดการขยายตัวของ
ม่านตา ลดอัตราการเต้นของหัวใจ และกระตุ้นต่อม
ต่างๆที่มีหน้าที่ในการย่อยอาหาร ถ้าสภาวะเครียดที่
เกิดขึ้นไม่รุนแรงมากนัก ร่างกายก็สามารถกลับคืนสู่
สภาวะปกติได้อย่างรวดเร็ว ในการทำงานของระบบ
ประสาทดังกล่าว จะถ่ายทอดคำสั่งจากสมองสู่กล้าม
เนื้อต่างๆ โดยผ่านเส้นประสาทสั่งการ (motor 
nerve) เส้นประสาทสั่งการเพียง 1 อาจจะ เส้น
ควบคุมการทำงานของเส้นใยกล้ามเนื้อถึง 1,000 
เส้นเลยทีเดียว  
                ทุกๆส่วนของระบบประสาทจะทำงาน
จะทำให้ ประสานกันเสมอ การทำงานร่วมกันดังกล่าว
เราเกิดความคิด ความรู้สึก และการแสดงออก ใน
ระดับที่มีความซับซ้อนได้โดยไม่สับสน เมื่อสภาวะ
การทำงานของสมองเกิดผิดปกติไปจากเดิม จะเป็น
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ผลมาจากอวัยวะบางส่วนของระบบประสาทเสียหาย 
หรือเป็นผลมาจากการคุกคามของโรค  หรือการได้
ได้แก่ อัมพาต รับอุบัติเหตุ seizures หรือเส้น
ประสาทรับความรู้สึกไม่สามารถทำงานได้  การที่เรา
เรา รู้สึกว่าตกอยู่ในสภาวะประสาทเสียนั้น หมายถึง
กำ ลั ง ต ก อ ยู่ ใ น ส ภ า ว ะ ที่ มี ก า ร ตื่ น ตั ว แ ล ะ
กระวนกระวายของจิตใจและร่างกายนั้นเอง 
                จะได้รับสารอาหารจากที่ ระบบประสาท
เรารับประทานเข้าไปและเอ็นไซม์จะเป็นตัวพาสาร
อาหารเหล่านั้นไปสู่ระบบประสาท  เอ็นไซม์ยังช่วยใน
การติดต่อสื่อสารของเส้นประสาทต่างๆ  การเจ็บป่วย 
จะส่งผลต่อการทำงานของระบบประสาทได้  ทาง
การหา ในการรักษาโรควิตกกังวลคือ แก้ไขที่ดีที่สุด
สาเหตุของอาการเหล่านั้น โดยจำแนกลักษณะของตัว
ท่านเอง ลองสำรวจดูตัวเองว่ามีอาการแพ้อาหารหรือ
และพิจารณาถึงอาหารที่ท่านเลือกทานในแต่ละ ไม่
มื้อ การกระทำดังกล่าวสามารถช่วยบรรเทาอาการ
วิตกกังวลได้

สาเหตุของโรควิตกกังวลและ : ความอ่อนแอ
โรคประสาท
           ความอ่อนแอจะเป็นชนวนให้เกิดความวิตก
กังวล  และจะเกิดขึ้นได้กับตัวเราเองจากหลายสาเหตุ 
เช่น การกินอาหารมากเกินไป การดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ น้ำตาล อาหารปรุงสุก เกลือ คาเฟอีน 
ยาสูบ ยา และน้ำที่ไม่สะอาด  หรือแม้กระทั่งการ
ความวิตกกังวล ความเครียด ความ ทำงานหนัก
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กดดัน หรือการพักผ่อนที่ไม่เพียงพอ ถ้าท่านสามารถ
ลดสิ่งที่กล่าวมานี้ได้ อาการปวดหัวและความรู้สึก
ท้อแท้ก็จะเริ่มทุเลาลง ท่านอาจจะคงเคยได้ยินคำ
ท่านต้องรู้สึกแย่ ก่อนที่ท่านจะได้รับรู้ถึง“  กล่าวที่ว่า
ท่านต้องป่วยอย่างหนักก่อนที่“ หรือ “ความรู้สึกที่ดี
และเชื่อว่าโรคภัยไข้เจ็บที่เรา ”ท่านจะรู้สึกสบายตัว
เป็น ประสพพบเห็นอยู่ในสังคมของเราอยู่ทุกๆวันนี้
ตัวการสำคัญที่ทำให้ร่างกายเราอ่อนแอ
         ในระหว่างการรักษา ผู้ป่วยบางรายไม่มีความ
ส่วนใหญ่จะตกอยู่ใน ต้องการที่จะเคลื่อนไหวร่างกาย
ภาวะเศร้าซึม ความอ่อนแอ และความรู้สึกขาดความ
เข้มแข็งที่จะใช้ในการดำเนินชีวิต ในบางครั้งมันก็
ความรู้สึกไม่สบาย ยากที่จะยอมรับถึงความจริงที่ว่า
เป็นเรื่องปกติ เพราะเมื่อเรามีสารพิษอยู่ในร่างกาย
มาก เราก็รู้สึกแย่มากเหมือนกัน  
           หลังจาก การที่ผู้ป่วยยังรู้สึกป่วยหรือเมื่อยล้า
ที่ได้ผ่านการรักษาไปแล้วนั้น  เป็นเพราะเอ็นไซม์ที่ใช้
ยังไม่เหมาะสมต่อความต้องการของเขา  ร่างกาย
ของเขายังคงอยู่ในสภาวะที่เรียกว่า  catabolic state   
จะมีการดึงเอาพลังงานในร่างกายออก โดยสภาวะนี้
ไม่ว่าจะเป็นที่เนื้อเยื่อหรือข้อต่อต่างๆ  อย่างไร มาใช้
จะ เมื่อลูกค้าได้รับเอ็นไซม์ตามความเหมาะสม ก็ตาม
ส่งผลให้เกิดความแข็งแรงแก่เขาอีกครั้ง ผู้ป่วยจะอยู่
ในช่วงฟื้นตัวและเป็นระยะที่เอ็นไซม์กำลังทำงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ  ผู้ป่วยที่ได้เรียนรู้ถึงประโยชน์
จะกลับเข้ามาอีกเป็นครั้งที่ ในข้อนี้ 2มี หรือต่อๆไป
บ่อยครั้งที่เขาจะกลับมาพร้อมกับคำถามเรื่องอาหาร 
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ก็นับว่าเป็นประโยชน์ในการสร้างความรู้ความเข้าใจ
ให้แก่พวกเขาว่าตอนนี้สุขภาพของเขาอยู่ในเกณฑ์ที่
ดีหรือไม่ อีกหนึ่งเดือนต่อมา พวกเขาก็กลับมาหาอีก
เป็นครั้งที่ 3 สภาพร่างกายของพวกเขาตอนนี้เปลี่ยน
เข้าสู่สภาวะ anabolic state เป็นระยะที่มีการเปลี่ยน
สารอาหารให้กลายเป็นองค์ประกอบของร่างกาย 
เนื้อเยื่อ และยังเป็นระยะที่บอกถึงการมีสุขภาพที่ เช่น
ดี จากวันนั้นถึงวันนี้ ท่านสามารถดูแลและเสริมสร้าง
สุขภาพของท่านได้อย่างต่อเนื่อง ท่านจะมีความรู้ใน
การจัดการกับไข้หวัดเล็กๆน้อยๆ หรืออาการอื่นๆ ถ้า
อาการไม่สบายดังกล่าวเกิดขึ้นกับท่านอีก ท่านก็จะ
สามารถจัดการโดยนำเอ็นไซม์มาช่วยรักษาได้อย่าง
การพยายามที่จะให้หลักการแก่ผู้ป่วย เพื่อ  ง่ายดาย
ให้เขาได้เรียนรู้และเป็นการกระตุ้นอีกทางหนึ่ง แต่จะ
เป็นความรับผิดชอบของเขาเองที่จะพัฒนาตนเอง 
ที่จะถามคำถาม และก็อยากเห็นลูกค้ารู้สึกสบายใจ
เกี่ยวกับเรื่องการดูแลสุขภาพและการรักษาสมดุลย์
ของร่างกาย
             เสมือนกับการเป็นครูที่สอนวิธีเสริมสร้าง
เราต้องอดทน ละเอียดรอบคอบ สุขภาพที่ดี พบว่า 
และมีจิตใจที่ดี โดยการเรียนรู้ถึงการกินอาหารจาก
ไม่มีโรคที่รักษาไม่ “ ธรรมชาติเพื่อเสริมสร้างสุขภาพ
มีผู้ป่วยบาง ”หาย มีเพียงแต่คนที่รักษาไม่หายเท่านั้น
รายเข้ามารักษาหลังจากที่เขาได้พบแพทย์และต้อง
กินยามาหลายปี แต่พวกเขาก็ยังคงไม่สบายและไม่
เคยรู้สึกดีขึ้นเลย เมื่อพวกเขาได้รู้ถึงเรื่องเอ็นไซม์
บำบัด พวกเขากลับคาดหวังที่จะรู้สึกดีขึ้นเพียงชั่ว
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ข้ามคืน แต่มันเป็นไปไม่ได้  เมื่อถึงเวลาที่ท่านตัดสิน
ที่จะเริ่มต้นเป็นคนใหม่และมีสุขภาพที่ดีขึ้น ท่านจะ ใจ
ที่จะทำตามโปรแกรมที่วางไว้ได้ ต้องมีความเข้มงวด
เป็นอย่างดี จงอย่าคิดว่ามันเป็นอาหารที่นิยมเพียงชั่ว
ระยะหนึ่ง แต่ให้คิดว่ามันเป็นสิ่งที่ท่านต้องการและ
ท่านอาจจะไม่สามารถ เหมาะสำหรับร่างกายของท่าน
เปลี่ยนลักษณะของร่างกาย  ครอบครัว  หรือความ
โดยการ เข้มแข็งหรือความอ่อนแอของตัวท่านเองได้
เปลี่ยนแปลงสิ่งที่อยู่ในใจ บางสิ่งที่มีอยู่ในชีวิตของ
เรานั้นได้มาจากกรรมพันธุ์ ต่อมาเมื่อท่านเข้าใกล้สู่
ที่จะ สภาวะสมดุลย์ มันจะเป็นสิ่งที่ยากอย่างมาก
แจกแจงถึงลักษณะร่างกายของท่าน โดยทั่วไปการที่
จะให้ผู้ป่วยใช้เอ็นไซม์เป็นระยะเวลา 6-9 สัปดาห์เป็น
แต่ถ้าพวกเขามีความ  เรื่องที่ค่อนข้างลำบาก
ก้าวหน้าในการรักษา ก็จะจัดให้เขาอยู่ในโปรแกรม
คงสภาพ
                  การเรียนรู้จะเริ่มต้นขึ้นเมื่อเราค้นพบ
จะเป็นจุดเริ่มต้น ความอ่อนแอ  การสร้างทัศนคติที่ดี
ที่ดีในการรักษา  ในความเป็นจริงแล้ว  คนที่ตกอยู่
ออกซิเจน !ส่วนใหญ่จะลืมหายใจ ในสภาพวิตกกังวล
ในเลือดจะเป็นตัวแปรสำคัญของสุขภาพ จึงไม่แปลก
ที่เราจะรู้สึกว่าไม่สบายหรือเมื่อยล้าเมื่อเราขาด
จุดประสงค์ของการหายใจคือ การรับเอา ออกซิเจน
ออกซิเจนเข้าสู่ร่างกาย เพื่อช่วยทำความสะอาดใน
กระแสเลือด  การหายใจช่วยให้เรามีชีวิต สามารถ
เราเรียนรู้ที่จะหายใจตั้งแต่วินาทีแรกที่เรา กล่าวได้ว่า
การ เกิด  และถ้าเราไม่หายใจเราก็ตาย  มีรายงานว่า
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ส่วนใหญ่เกิดจากการ เพิ่มจำนวนของเซลล์ที่ผิดปกติ
อาจเกิด ขาดออกซิเจน ปัญหาที่เกิดขึ้นในการหายใจ
ความไม่สมดุลย์ของกรดด่าง สามารถเกิด เนื่องจาก
ขึ้นได้จากการกินอาหารที่ไม่เหมาะสมต่อลักษณะของ
แต่ละบุคคล
                มีอะไรเกิดขึ้นขณะที่เราหายใจ  ส่วนอกจะ
ถูกยกขึ้นและลงขณะที่กระบังลมจะขยายตัวออกและ
หดกลับเข้ามา จะทำให้เกิดสภาพสูญญากาศและจะ
ดึงมวลอากาศเข้าสู่ปอด  เมื่อเลือดเดินทางสู่ปอด 
ปอดก็จะรับและพาออกซิเจนไปสู่เซลล์  และในขณะ
เดียวกันก็พาคาร์บอนไดออกไซด์ที่ถูกขับออกจาก
เซลล์ออกมา  กระบวนการนี้เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ 
โดยมีศูนย์ควบคุมการหายใจอยู่ที่อวัยวะที่เรียก
ว่าmedulla oblongata (อยู่บนสมองด้านบนของ
คาร์บอนไดออกไซด์จะเป็นตัวกระตุ้นศูนย์ (ไขสันหลัง
ค ว บ คุ ม ก า ร ห า ย ใ จ  เ มื่ อ มี ป ริ ม า ณ
คาร์บอนไดออกไซด์ในเลือดสูง  ศูนย์ควบคุมการ
หายใจจะถูกกระตุ้นทำให้หายใจถี่ขึ้น  ในทางกลับ
เมื่อมีปริมาณออกซิเจนมาก  อัตราการหายใจจะ กัน
เพราะออกซิเจนไปยับยั้งการทำงานของ ลดน้อยลง  
medulla อัตราการหายใจและปริมาณอากาศที่จะรับ
เข้าสู่ร่างกาย  จะถูกปรับให้เพียงพอต่อความต้องการ
ก็จะทำให้ ของร่างกาย  ถ้าอากาศโดยรอบสะอาด
ร่างกายสร้างพลังงานขึ้นมาอย่างมีประสิทธิภาพ  ดัง
นั้น ในการปฏิบัติในการรักษาผู้ป่วยทั่วๆไป จะมี
การกระตุ้นให้ทุกคนที่เข้ารับการรักษาใช้เวลาอยู่
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เพื่อที่จะได้รับอากาศที่สดชื่นเท่าที่จะเป็นไป นอกบ้าน
ได้
                  สังคมของเรายังตกอยู่ภายใต้ความวิตก
กังวล  หนทางใดที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 
ที่จะเปลี่ยนแปลงท่านทำในสิ่งที่คุณ หนทางนั้นแหละ
เรา เพื่อที่จะก้าวผ่านความอ่อนแอ  นั่นคือ รู้สึกพอใจ
ควรเปลี่ยนอุปนิสัยการกินและทัศนคติต่อชีวิตของเรา 

ทัศนคติ
            ทุกๆครั้งเราจะบอกกับทุกคนว่า เราควรจะ
เพื่อที่จะพัฒนาทัศนคติให้ดีขึ้น เพราะ ต้องทำอย่างไร
เพื่อเสริมสร้าง เป็นจุดสำคัญในการปฎิบัติ สิ่งนี้
ไม่มีโรคที่รักษาไม่หาย มี สุขภาพให้ดีขึ้น จงจำไว้ว่า
เพียงแต่คนที่รักษาไม่หายเท่านั้น มีคนประเภทที่
เอาแต่เล่าถึงความเจ็บปวดของตนเอง แทนที่จะทำ
ทำไมความคิดของพวกเขาจึง  ?อย่างอื่น ทำไมล่ะ
และ เป็นไปในทางที่ผิด พวกเขาซึมซับเอาความคิดนี้
และทำให้ตัวเองเสมือนถูก ส่งผลร้ายให้กับตนเอง
ความเจ็บป่วยที่เกิด ล้างสมอง  ซ้ำยังมีบางคนคิดว่า
เราพูดคุยเกี่ยวกับเรื่อง ขึ้นเป็นเรื่องปกติ  ในปัจจุบัน
สุขภาพมากพอกับที่เราพูดเรื่องดินฟ้าอากาศ  ในวัน
รำลึกถึง ฟรอยด์ ( Freud : ซิกมันต์  ฟรอยด์  ผู้
เชี่ยวชาญทางด้านประสาทวิทยาชาวออสเตรีย  ผู้
พวกเราคิดที่จะแก้  (ริเริ่มการตรวจแบบจิตวิเคราะห์
ปัญหาดังกล่าว  โดยการเข้าไปร่วมกับปัญหาเหล่า
นั้น  และจากความพยายามของนักจิตเวชและนัก
ประสาทวิทยาในการช่วยแก้ปัญหานี้  ทำให้เราไม่ตก
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อยู่กับสภาพจิตใจที่ย่ำแย่และมีชัยเหนือความล้ม
อับบราฮัม มอสโลว์ เป็นผู้ .เหลวและสับสน  ดร
ได้เปลี่ยนแปลงทุกๆสิ่งที่ เชี่ยวชาญทางด้านจิตวิทยา
อะไร มอสโลว์กล่าวว่า  ลองคิดดูว่า .ได้กล่าวมา  ดร
ที่เป็นหนทางใหม่ที่เราต้องการ  เราต้องหยุดการอยู่
ร่วมกับโรคและร่วมกับความกระวนกระวายใจ  ถ้า
เราต้องการให้คนเหล่านั้นกลายเป็นคนที่มีสุขภาพจิต
เพื่อไม่ให้ ที่ดี  เราต้องเรียนรู้ถึงวิธีการดูแลสุขภาพ
แต่เราต้องวางแผนใน ป่วย เราต้องไม่เลี้ยงโรคเอาไว้
เพื่อให้มีสุขภาพจิตที่ดี ผู้ที่ใช้ปรัชญา การดำเนินชีวิต
สามารถเปลี่ยนสุขภาพใจไปในทาง มอสโลว์.ของดร
ที่ดีได้ 
                ผู้ที่ประสบความสำเร็จในการสร้างสภาพ
จิตให้อยู่ในสภาพเหมาะสม จะถือได้ว่า ผู้นั้นเป็นคนที่
ไม่เคยมองกลับไปในอดีต แต่ได้วางแผนดำเนินชีวิต
เพื่อส่งเสริมสุขภาพจิตที่ดีได้อย่างดีเยี่ยม โดยเขาได้
มุ่งประเด็นไปที่การปรับปรุงระบบต่างๆของร่างกาย  
พลังงาน สาร ตามหลักที่ว่าอาหารที่กินเข้าไปก็คือ
อาหารที่ได้จากการกินอาหารจะให้พลังงานแก่เส้น
และระบบต่อมไร้ท่อ ร่างกายเราไม่สามารถ ประสาท
ใช้วิตามินสังเคราะห์ได้ดีมากนัก และอย่าคาดหวังว่า 
วิตามินเหล่านั้นจะถูกนำไปใช้ภายในเซลล์  ร่างกาย
ไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อเก็บสะสมวิตามิน แต่ร่างกายจะ
ขับวิตามินส่วนเกินนั้นออกมา โดยในกระบวนการดัง
กล่าว  จำเป็นต้องใชัเอ็นไซม์ที่จำเป็นต่อกระบวนการ
สร้างเส้นประสาทและเนื้อเยื่อ  เอ็นไซม์มีคุณสมบัติ
เป็นตัวพาที่ดีในธรรมชาติ  ถ้ามองโดยสัญชาตญาณ
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เราจะรู้สึกได้ว่าสารอาหารที่บริสุทธิ์ พื้นฐานแล้วนั้น
จะได้รับแต่เพียงแหล่งเดียว คือ อาหารจาก เหล่านี้
ธรรมชาติ  ถ้าท่านต้องการที่จะบำรุงประสาท ระบบ
ภูมิคุ้มกัน และระบบต่อมไร้ท่อแล้วนั้น ท่านควรต้อง
ได้รับสารอาหารเหล่านี้ ได้แก่ โปรตีน คาร์โบไฮเดรต 
เนื่องจากเส้นประสาทของท่านมี และไขมันบางชนิด
องค์ประกอบของโปรตีนและไขมันเป็นหลัก
กรณีศึกษา
                ชายอายุประมาณ 70 ปี  เขาสวมถุงมือ
ตลอดเวลาและนั่งลงบนเก้าอี้อย่างระมัดระวัง  เขามี
ความผิดปกติที่ myelin sheath ส่วนของ myelin 
sheath ที่หุ้มอยู่รอบเส้นประสาทโดยจะหุ้มอยู่เป็นระ
ยะๆ และมีองค์ประกอบเป็นไขมัน กรดไขมันและ
โปรตีน เมื่อไม่มี myelin sheath  ก็จะเหลือเพียงเส้น
ประสาทเปลือยๆ  myelin sheath  จะมีผลต่อ
ความเร็วของการส่งกระแสประสาท เมื่อไม่มี myelin 
sheath ร่างกายเขาจะรับความรู้สึกได้เร็วขึ้นกว่าปกติ 
จะทำให้รู้สึกเจ็บปวดเป็นอย่างมาก  ลองนึกดูซิว่า
ท่านจะเป็นอย่างไร ถ้าท่านรู้สึกเจ็บปวดอยู่ตลอด
เวลาเหมือนกับชายชราคนนี้ ในการดำเนินชีวิตของ
ระวังในทุกๆเรื่อง ทุกๆอย่างที่เขา เขา เขาต้องระมัด
สัมผัส และทุกๆสิ่งที่จะมาสัมผัสตัวเขา อาการดัง
ทำให้ความรู้สึกของเขาย่ำแย่ลง เขาใช้ยาใน กล่าวนี้
การรักษามาแล้วจนนับไม่ถ้วนและผ่านมือหมอมา
แพทย์ของเขาจึงแนะนำ มากมาย ด้วยความสิ้นหวัง
ให้ลองปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินอาหาร  เมื่อ
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แนะนำให้เขารับเอ็นไซม์ตามที่ร่างกายเขาต้องการ 
ผลที่ได้รับทำให้เขาประหลาดใจ  การที่จะสร้าง  
myelin sheath นั้นต้องใช้ไขมัน กรดไขมัน และ
เขาจึงกินอาหารที่อุดมได้ด้วยสารดัง โปรตีน ดังนั้น
กล่าว นอกจากนี้เขายังกิน snicker bar  และขนม
หวานอื่นๆด้วย ทำให้เขารู้สึกผ่อนคลาย  ถึงอย่างนั้น
ก็ตาม  เขาก็ยังไม่สามารถนอนหลับได้อย่างเป็นปกติ 
เมื่อเขายัง แน่นอนที่สุดเขาจะหลับตาลงได้อย่างไร
รู้สึกเจ็บปวดอยู่ตลอดเวลา
               เราสามารถสังเกต เมื่อเริ่มต้นทำการรักษา
เขามีชีวิตจิตใจที่เข้มแข็งขึ้น และ เห็นได้ชัดเลยว่า
พยายามทำทุกวิถีทางเพื่อก้าวสู่ความสำเร็จ มีความ
น่ายินดีอยู่เรื่องหนึ่งคือ เราสามารถเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมการกินอาหารของเขาได้  นี่ถือเป็นชัยชนะ 
เขาจะวางตัวอยู่ในวิถีทางของเขา เพราะเมื่อก่อนนี้
เองและไม่เต็มใจนักที่จะเปลี่ยนแปลง  เขาจะกิน
อาหารเมื่อเขาทำงานเสร็จเท่านั้น  ดังนั้น เราจึง
โดยการเสริมเอ็นไซม์ให้ ชดเชยการกระทำเหล่านี้
เขา
              การรักษาโดยการใช้เอ็นไซม์บำบัดให้แก่
เป็นไปอย่างเข้มงวด  เขาต้องกินเอ็นไซม์กับ เขานั้น
อาหารที่ทานเข้าไป  กินก่อนเข้านอน และหลังตื่นตอน
เช้า เมื่อผ่านไป 2 สัปดาห์ เขารู้สึกดีขึ้นกว่าเดิมมากที
เดียว  เขาหลับอย่างเป็นสุขตลอดทั้งคืนและอาการ
ท้องผูกของเขาก็หายไปด้วย  
               เขายังทำอะไรต่างๆได้เป็นอย่างดี  ไม่ต้อง
สวมถุงมือและทัศนคติของเขาดีขึ้น  เขาเป็นคน
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ก็จะแบ่งความสุขให้แก่คน ประเภทที่เมื่อมีความสุข
อื่นและนั้นเป็นสิ่งที่น่ายินดี  ที่เห็นเขาสนุกกับการใช้
ชีวิตของเขา เขาได้ทำทุกๆอย่างที่เราเคยแนะนำให้
แก่ผู้ป่วยรายอื่น  

การขจัดอาการปวดหัว
               อาการปวดหัว  เป็นหนึ่งในความเจ็บป่วย
อาการปวดหัวเกิด ที่รู้จักกันดี  คนส่วนมากจะไม่รู้ว่า
จากสิ่งผิดปกติภายในร่างกาย  ท่านอาจจะรู้สึก
เมื่อท่านกิน เหมือนโดนแทงระหว่างตาทั้งสองข้าง
อาหารที่เย็นจัด  บางครั้งก็จะเกิดอาการยึดตัวของ
กล้ามเนื้อรอบๆศรีษะของท่าน 

เสมือนหนึ่งท่านขังตัวเอง อาการที่กล่าวมานั้น
เป็นอาการของโรค ลักษณะเช่นนี้ก็คือ อยู่ในห้องมืด
ถ้าท่านต้องการทรมานกับอาการดัง  ไมเกรนนั่นเอง
กล่าว ท่านลองรักษาตามวิธีที่แนะนำ  หรือไม่ท่านก็
หรือต้องกลับไปกินยาหลาย ต้องอยู่กับมันตลอดไป
ชนิดแบบเดิม นับว่า เป็นการรักษาที่ยุ่งยากมาก   
ถ้าท่านมีอาการปวด อยากแนะนำว่า อย่างไรก็ตาม
หัวมากกว่า 3 ครั้งต่อเดือน  ท่านควรหาสาเหตุของ
การปวดไมเกรน อาการนั้น  และมีรายงานอีกว่า
บ่อยๆหรือปวดแบบตึงๆ  นั้นสามารถเกิดขึ้นได้กับผู้
ป่วย Fibromyalgia ถึง 50 เปอร์เซนต์  

อาการปวดหัวสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท
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              1.  อาการปวดหัวแบบตึงปวด  จะมีลักษณะ
ตึงตามแรงดันที่เกิดขึ้นรอบๆหัว  โดยจะได้รับแรง
กระตุ้นจากความเครียด  และจะมีอาการอยู่นาน 30 
นาที ถึง 7 จะเกิดอาการปวด วัน  ในรายที่รุนแรง
ตลอดทั้งวันและเกิดขึ้นทุกๆวัน
             2.   ไมเกรนรุนแรง  มีอาการปวดเป็นจัง
หวะๆ  คลื่นไส้และมีความรู้สึกไวต่อแสงและเสียง  ผู้
ต้องอยู่แต่ในห้องมืดจนอาการ ป่วยไมเกรนบางราย
ทุเลาลง  อาจจะต้องใช้ 2 ชั่วโมง ถึง 3 วัน
             3.  การปวดแบบเป็นจุดๆ จะเป็นสาเหตุหลัก
ที่สร้างความเจ็บปวดให้แก่ด้านหลังหรือรอบๆดวงตา 
บางครั้งอาการปวดอาจแผ่ขยายไปทั่วขมับ  กราม 
จมูก หรือฟัน  โดยอาจมีอาการอื่นๆแทรกซ้อน เช่น 
การคลั่งของเลือดที่จมูก เหงื่อออก ตาแฉะ และหน้า
บวม  อาการอาจเกิดขึ้น  3 ครั้งต่อวัน  โดยเกิดนาน 
15-90 นาที จนถึง 16 สัปดาห์  
              แพทย์แนะนำผู้ป่วยที่มีอาการปวดหัว
รุนแรง  เขียนบันทึกของอาการปวด จะช่วยทำให้
แพทย์ทราบถึงความรุนแรง  ระยะเวลา  อาการระดับ
ที่ผู้ป่วยทนไม่ไหว  และผลที่ได้รับจากการรักษา
              แพทย์จะแนะนำให้ผู้ป่วย ในบางครั้ง
เปลี่ยนพฤติกรรมการกินอาหาร  การนอน  หรือการ
ทำงาน  และแพทย์จะใช้การรักษาหลายวิธีร่วมกัน ไม่
ว่าจะเป็นการรักษาทางกายภาพ  การรักษาแบบ 
Biofeedback  และการใช้ยาสำหรับการปวดหัวแบบ
การใช้ถุง ตึงปวด จะใช้การรักษาทางกายภาพได้แก่
น้ำร้อน  ถุงน้ำเย็น  คลื่นอัลตราซาวด์  และการนวด  
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ส่วนวิธี  biofeedback จะเป็นวิธีที่ช่วยบรรเทาอาการ
ลงได้ 80 เปอร์เซนต์  และยังเป็นวิธีเดียวเท่านั้นที่ใช้
รักษาไมเกรน โดยไม่ต้องใช้ยาร่วม โดยอาจนำมา
ใช้ในการรักษาอาการปวดหัวแบบตึงปวด  แต่ไม่
สามารถใช้กับอาการปวดหัวแบบเป็นจุดๆ
               สาเหตุที่ทำให้เกิดอาการปวดหัว
                -- --                                  ภูมิแพ้  
อาการเมาค้าง
                -- Arthritis                               -- 
บาดแผลศีรษะ
                -- ความ --                               คาเฟอีน
ดันโลหิตสูง
                -- ไข้หวัด                                 -- 
Hunger
                --  ไซนัส --                                โรคภัย
อักเสบ
                --  Eye strain                           -- TMJ
             
              อาหารที่เป็นสาเหตุทำให้เกิดอาการปวดหัว
ได้แก่ เนยแข็งเก่า  เนื้อรมควัน  ช็อกโกแลต  
แอลกอฮอล์  โดยเฉพาะไวน์แดง  ขนมปังโฮมเมด  
ลูกเกด  อโวคาโด และผงชูรส 
                จะมีสภาวะ ผู้ที่มีอาการปวดหัวเรื้อรัง
อ่อนแออยู่เสมอ  การดำเนินชีวิตและการกินอาหาร
ผู้ แบบเดิมๆ ไม่สามารถช่วยรักษาอาการได้  ดังนั้น
ป่วยจึงต้องทนอยู่กับอาการดังกล่าวตลอดเวลา นี่
ถึงเวลาแล้วที่ท่านต้องทำการ แสดงให้เห็นว่า
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เปลี่ยนแปลง  สิ่งที่ควรจะเปลี่ยนอันดับแรกคือ 
พฤติกรรมการกินอาหาร  น่าจะเป็นหนทางการรักษา
ที่ดีที่สุด  ผลิตภัณท์ที่นำมาใช้ในการรักษาผู้ป่วยที่มี
อาการปวดหัวนั้น  จะช่วยให้ขั้นตอนในการรักษาง่าย
ที่ได้รับการ ขึ้น  เมื่อเห็นผลที่ปรากฏขึ้นกับพวกเขา
รักษาแบบเอนไซม์บำบัดนั้น จะแสดงผลดีกับทุกคน  
ทำให้อาการปวดหัวและไมเกรนกลายเป็นอดีต
สำหรับเขาไป
                จึงขอสรุปจากที่ได้กล่าวมาแล้วว่า ดังนั้น 
สาเหตุของการปวดหัวเกิดขึ้นจากสองสิ่ง ประการ
มีผลในการขัดขวาง แรกคือ สารพิษที่มีอยู่ในร่างกาย
เป็นปัจจัยแรกที่ ต่อขบวนการย่อยอาหารของร่างกาย
ก่อให้เกิดอาการปวดหัว  ประการที่สอง คือ 
ความเครียดที่ส่งผลต่อระบบประสาทและระบบต่อม
ไร้ท่อ เมื่อทำการรักษาโดยใช้เอ็นไซม์โปรตีเอส 
จะ อาการปวดหัวจะค่อยๆหายไป  และเมื่อใช้ต่อไป
สามารถช่วยผู้ป่วยไมเกรนให้หายปวดหัวได้  แต่ถ้า
ท่านก็สามารถจัดการกับ ยังมีอาการย้อนกลับมาอีก
อาการ ขอให้จำไว้ว่า อาการดังกล่าวได้ด้วยตนเอง
ปวดหัวเป็นอาการบ่งบอกถึงความผิดปกติบางอย่าง
ของร่างกาย  เพราะมันไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นได้เองตาม
ปกติ
               ความเครียด สิ่งสำคัญที่สุดที่ควรจำไว้คือ
ไม่ได้เกิดจากปัจจัยภายนอก แต่มันเกิดขึ้นจาก นั้น
ปัจจัยภายใน เป็นผลมาจากความผิดปกติของเซลล์
และภาวการณ์ขาดโภชนาการ  ความเครียดจะส่งผล
ให้อาการปวดหัว เมื่อยล้า วิตกกังวล หมดแรงและ
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เกิดความผิดปกติบางอย่างต่อร่างกายได้ จะมีผล
โดยตรงต่อสุขภาพ  ความเครียดที่เกิดขึ้น ขณะ
ร่างกายกำลังอ่อนแอ  อาจเกิดได้หลายระดับ  ถ้า
ร่างกายของท่านคุ้นเคยกับระดับความเครียดเล็ก
น้อยมันก็อาจจะไม่แสดงอาการทางกายออกมาเพียง
พอที่จะสังเกตได้  เมื่อความเครียดมีความรุนแรงเพิ่ม
ขึ้น ท่านอ า จ จ ะ เ ริ่ ม รู้สึกถึ งอ าก า รดั งกล่ า ว 
อาจทำให้ร่างกาย ความเครียดในระดับปานกลาง
ท่านเริ่มอ่อนแอลง  แต่เมื่อความเครียดเกิดขึ้นอยู่ใน
มันก็อาจจะสามารถสร้างความเจ็บปวด ระดับรุนแรง
การตอบสนองของ ให้กับร่างกายได้  นั้นก็คือ
ร่างกายต่อความเครียด จะเป็นผลมาจากความผิด
ปกติของเซลล์และภาวะการขาดโภชนาการ  แนวทาง
การรักษาเพื่อบรรเทาอาการ การแก้ปัญหานั้นคือ
ปวดที่เกิดขึ้นและลดอาการอื่นๆ  แต่การรักษาแบบนี้ 
ไม่ใช่การแก้ปัญหาที่ตรงจุด ก่อนที่อาการดังกล่าวจะ
ในบางครั้งอาการที่เกิดขึ้นอาจจะรุนแรง กลับมาอีก
หรืออาจเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม  ถ้ามองดู กว่าเดิม
ตามประสบการณ์การดูแลสุขภาพอย่างมืออาชีพแล้ว 
ควรเข้าสู่โปรแกรม เชื่อว่าผู้ที่มีอาการเครียดเหล่านั้น
เสริมสุขภาพที่เป็นที่ยอมรับการอย่างกว้างขวางใน
วงการแพทย์
                 ที่จะเสริมเข้าไป ขณะนี้เรามีแนวทางใหม่
ในโปรแกรมเสริมสร้างสุขภาพ  โดยจะมีการให้ผู้
ป่วยรับประทานอาหารตามความเหมาะสมต่อรูปแบบ
ของร่างกาย และงดอาหารที่ทำให้เกิดความเครียด 
เอ็นไซม์สามารถช่วยในการย่อย  ดูดซึม  เร่ง
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กระบวนการใช้สารอาหารและกำจัดของเสีย  เอ็น
จะช่วยในการขจัดสิ่งปนเปื้อนภายใน ไซม์โปรตีเอส
เซลล์ เอ็นไซม์อื่นๆจะช่วยในการลดสภาวะการขาด
ถ้า โภชนาการ ทำให้สุขภาพของผู้ป่วยดีขึ้น ดังนั้น
หากท่านต้องการที่จะเป็นผู้ที่ปราศจากโรค ท่านจะ
ต้องเรียนรู้ที่จะเปลี่ยนแปลงสภาพความเป็นอยู่ของ
ท่านให้ดีขึ้น โดยเริ่มมองหาหนทางที่จะเสริมสร้าง
ความมีชีวิตชีวาให้ร่างกายของท่าน
       
ความเครียดและความดันโลหิตสูง  :
          ลดอาการวิตก..........การดูแลระบบประสาท
กังวล
                 ที่จะแสดงให้เห็นถึง ตัวอย่างที่ดีที่สุด
ระบบ ความเกี่ยวพันของระบบต่างๆในร่างกายก็คือ
ประสาท  

ระบบประสาทและระบบต่อมไร้ท่อ  เป็นระบบ
ฮอร์โมนจะ ควบคุมหลักของร่างกาย  ตามที่เรารู้ว่า
ไม่สามารถทำงานได้  ถ้าระบบต่อมไร้ท่อทำงานผิด
จะมีลักษณะดัง ปกติไป  เมื่อพิจารณาระบบประสาท
กล่าวเช่นเดียวกันกับฮอร์โมน โดยจะมีความเกี่ยวพัน
อย่างมากกับระบบต่อมไรัท่อ  การตอบสนองทาง
การ ที่ถูกสร้างจากระบบประสาทนั้นก็คือ กายภาพ
หลั่งฮอร์โมนโดยระบบต่อมไร้ท่อ เพื่อที่จะส่งผลกลับ
ผู้ที่ ไปต่อระบบประสาทอีกครั้ง  จากการวิจัยพบว่า
เป็นโรคFibromyalgia จะมีฮอร์โมนต่อการเจริญ
เติบโตต่ำ จะส่งผลต่อกิจกรรมการซ่อมแซมกล้ามเนื้อ

!  87



                   ความซับซ้อนของระบบประสาท  ทำให้
เรารู้สึกกลัวขึ้นมาอย่างแท้จริง  ทั้งนี้เนื่องจาก กระแส
ประสาทที่เกิดขึ้นในกระบวนการทางเคมีประสาท 
(neurochemical)จะวิ่งผ่านทั่วร่างกายของคุณ  
ระบบประสาทจะทำงานอย่างดีภายใต้เครือข่ายของ
เซลล์ประสาท ที่มีถึง  1 ล้านล้านเซลล์ โดยแต่ละ
เซลล์จะถูกมัดรวมกันจนมีลักษณะคล้ายเส้นด้าย  การ
จะทำให้เกิดกระบวนการต่างๆ ทำงานร่วมกันเช่นนี้  
และเกิดการตอบสนองข้อมูลจากทุกๆบริเวณที่รับการ
มันจะไม่สามารถ สัมผัส  และเมื่อเซลล์ประสาทตาย
ถูกสร้างขึ้นมาใหม่ได้อีกครั้ง
                   ผู้สูงอายุจะมีเซลล์ประสาท ยิ่งไปกว่านั้น
เซลล์ประสาท จำนวนน้อยกว่าเด็ก  เมื่ออายุมากขึ้น
และมีเพียงส่วนน้อยเท่านั้น ของเราจะเริ่มเสื่อมสภาพ
ที่จะถูกซ่อมแซมขึ้นมาใหม่ เซลล์ประสาทมีความไว
จาก มากและทำงานได้ดีในกรณีที่ถูกรบกวนเช่น
โปรตีนที่ไม่ถูกย่อยสลาย หรือปริมาณออกซิเจนหรือ
กลูโคสที่มีปริมาณน้อยเกินไป  เอ็นไซม์ที่ใช้ในการ
จะมีผลในการช่วยฟื้นฟูระบบต่อมไร้ท่อรวมถึง รักษา
ระบบประสาทด้วย อีกทั้งยังช่วยในการทำงานของ
จะช่วยให้ ระบบย่อยอาหาร  ระบบการย่อยอาหารนั้น
เส้นประสาททำงานอยู่ได้
                  
ความดันโลหิตสูง
                  หมายถึงความดันเลือดภายในกระแส
เลือดที่สูงขึ้น โดยอาจเป็นสาเหตุหลักของโรคหัวใจ
วาย หัวใจล้มเหลว และโรคไต  น้ำหนักที่ลดลงบ่ง
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บอกถึงความดันโลหิตที่ต่ำลงจากการที่ได้ใช้ยา  
รายงานจากวารสาร  “ A Journal of the American 
Medical Association”  เปิดเผยว่าน้ำหนักที่ลดลงไป 
8 จะลดความดันของโลหิตในการแสเลือด ปอนด์
เฉลี่ยลดลง 2-3 จุด  การเดิน 4-5 ครั้งต่อสัปดาห์เป็น
เวลานาน  30-45  นาที  จะสามารถลดความดันเลือด
จะทำให้ ลงได้  อีกทั้งการกินเกลือในปริมาณที่น้อย
ความดันโลหิตมีค่าเฉลี่ยต่ำลง 1 จุด  ค่าความดัน
โลหิตต่ำสุด (diactolic pressure : ค่าตัวเลขที่สองที่
อ่านได้จากการอ่านค่าความดันโลหิต  เช่น  137 : 80 
) ที่มีค่ามากกว่า 90 ถือว่าเป็นความดันโลหิตสูง
                     ตามข้อความ American Medical 
Association แสดงให้เห็นว่า  แม้ว่าจะมีการเชื่อกัน
ที่ส่งผลต่อ อย่างกว้างขวางในเรื่องของความเครียด
แต่การเข้ารับโปรแกรม การเพิ่มความดันโลหิต
ก็ยังไม่ และการรับวิตามินเสริม บำบัดความเครียด
เป็นที่นิยมมากนัก นักวิทยาศาสตร์จาก 11 สถาบัน
ทางการแพทย์ ได้ทำการวิจัยร่วมกันในโครงการของ
สถาบันหัวใจ  ปอด และเลือดแห่งชาติ  ในรัฐแมรี่
วิธีที่จะป้องกันความดันโลหิตสูงคือ แลนด์  พบว่า 
การกินอาหารที่มีโซเดียมต่ำและมีโปรแตสเซียมสูง 
แต่จะไม่มีผลต่อให้น้ำหนักลดลง 
                    
 Psychoneuroimmunology
              เป็นการยากอย่างยิ่งที่จะเข้าถึงอารมณ์
ความรู้สึกที่มีผลในการกระตุ้นให้เกิดตวามรู้สึกเจ็บ
ปวด  George Solomon เป็นศาสตราจารย์ทางด้าน
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จิตเวชศาสตร์ที่ UCLA และเป็นอาจารย์พิเศษทาง
“  จิตเวชศาสตร์ของมหาวิทยาลัยแคลิฟอเนียกล่าวว่า 
”อารมณ์เครียดสามารถส่งผลต่อระบบภูมิคุ้มกันได้  
ศาสตราจารย์ เป็นที่รู้และยอมรับกันว่า George 
Solomon ถือเป็นผู้เชี่ยวชาญและเป็นบิดาแห่งวิชา 
Psychoneuroimmunology ที่ ที่เป็นวิชาแขนงใหม่
เ ปิ ด ส อ น ใ น ม ห า วิ ท ย า ลั ย 
Psychoneuroimmunology เป็นวิชาที่อยู่ในสาขา
มีเนื้อหาเกี่ยวกับระบบภูมิคุ้มกันและระบบ แพทย์
ประสาท โดยเน้นถึงความสัมพันธ์ของความเครียด
ต่อส่วน  HPA  ( hypothalamus, pituitary และ 
adrenal ) เมื่อปริมาณฮอร์โมนและสารสื่อประสาทที่  
HPA ลดลง  จะส่งผลให้เกิดภาวะเครียด เป็นเหตุให้
หรือความผิด สามารถชักนำให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บ
ความหมายของ ปกติบางอย่างได้  ดังนั้น  
Psychoneuroimmunology วิชาที่ว่าด้วยการ คือ
ศึกษาเกี่ยวกับผลของอารมณ์ต่อระบบภูมิคุ้มกัน
                จะเปลี่ยนแปลง เมื่อท่านตัดสินใจแล้วว่า
ชีวิตตนเองใหม่ ร่างกายท่านคุณจะเริ่มตอบสนองการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวภายใน  21 วัน  โดยถ้าท่านสูบ
บุหรี่ หยุดกินอาหารเกินความต้องการ  หรือเริ่มกิน
จะเป็นการปูพื้น ผลิตภัณท์ที่ส่งผลดีต่อสุขภาพนั้น
สำหรับขั้นตอนในการรักษาต่อไป  เมื่อผ่านเข้าสู่ช่วง  
21 วันต่อมา  ร่างกายจะเริ่มเข้าสู่สภาพสมดุลย์  โดย
ร่างกายจะอยู่ในสภาพที่กำลังปรับหรือ ในตอนนี้
ยอมรับการปรับเปลี่ยนดังกล่าว และในช่วง  21 วัน
สุดท้าย ร่างกายจะอยู่ในช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลง
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ในระยะนี้จะเป็นช่วงที่ร่างกายได้ผ่าน อย่างเต็มที่
สำหรับที่จะ การเตรียมความพร้อมอย่างเพียงพอ
เปลี่ยนและคงสภาพสภาวะจิตใจที่ดี ในช่วงเวลาของ
การเปลี่ยนแปลงและการคงสภาพ  จะมีการเสริม
สร้างลักษณะการกินของผู้เข้ารับการรักษา แม้ว่าเรา
จะรู้สึกดีขึ้นอย่างทันตาเห็น หลังจากที่เราเริ่มต้น
โปรแกรมการรักษาใหม่ๆ  แต่ร่างกายก็จะมีช่วงเวลา
สำหรับการปรับสภาพ  ในช่วงเวลาที่ร่างกายกำลัง
ค้นหาสภาพที่เหมาะสมที่สุด  การตอบสนองของ
จะเริ่มเห็นชัดขึ้นในช่วงวันที่ ร่างกาย  22-24  ของ
การรักษา และเมื่อเข้าสู่ในช่วงวันที่ 43-63  ของการ
รักษา  ปัญหาที่เกิดขึ้นที่มีผลต่อความเป็นอยู่ของผู้
คำ จะถูกพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้น นี่ก็คือ เข้ารักษา
ตอบสำหรับคำถามที่ว่าเราต้องใช้ระยะเวลานาน
เท่าใด ในการเข้าโปรแกรมการบำบัดด้วยเอ็นไซม์ ก็
คือ 6-9 สัปดาห์
              ถ้าหนังสือเล่มนี้สามารถสร้างแรงบันดาล
ใจให้กับท่าน เพื่อที่จะเข้ารับการบำบัดด้วยเอ็นไซม์  
โดยจุดมุ่งหมายของท่าน อาจเป็นการปรับปรุงระบบ
ย่อยอาหารหรือเพิ่มสารอาหารในการเสริมสร้าง
ในช่วงแรกของ ระบบฮอร์โมนของท่าน ขอให้รู้ไว้ว่า
การรักษา ท่านอาจจะได้รับเอ็นไซม์เป็นจำนวนมาก 
เพื่อกินพร้อมกับอาหาร  นี่เป็นกลยุทธ์ที่จะแสดงให้ผู้
ป่วยได้พบกับการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ  ถ้าท่านเคย
พยายามที่จะเลิกสูบบุหรี่หรือเลิกกินช็อกโกแลต ท่าน
มันเป็นการยากมากที่จะทำใน จะพบว่า 7 วันแรก 
ท่านต้องจดจำไว้เสมอว่า  ระยะเวลามีความจำเป็น
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อย่างยิ่งต่อการรักษาและนั่นก็เป็นคำตอบว่า  ทำไม
ถึงต้องจัดให้ผู้ป่วยมีช่วงเวลาในการปรับตัว
              นอกจากนี้ยังมีการใช้  
Psychoneuroimmunology  กับผู้ป่วยโรคมะเร็ง
หรือผู้ป่วยโรครุนแรงอื่นๆ ท่านจะประหลาดใจที่ได้
คนเหล่านั้นต้องทุกข์ทรมานอยู่กับความเจ็บ พบว่า
ปวดนานกว่า 2 ปีหรือมากกว่านั้น  ความเจ็บปวดนี้ 
อาจคร่าชีวิตอันเป็นที่รักของใครซักคน หรือผู้ประสบ
เหตุทางรถยนต์หรือผู้ประสบอุบัติเหตุอื่นๆ  และความ
ยังมีผลต่อการกดระดับของ เจ็บปวดดังกล่าว
ภูมิคุ้มกันให้ลดลงอีกด้วย
         ดร.  Bernard Siegel  กล่าวไว้ในบทความ
เขาเชื่อผู้ที่ เรื่อง  ชีวิต  ความหวังและการรักษาว่า
จะต้องมีทัศนคติที่ดีต่อโรคที่ รอดชีวิตจากโรคมะเร็ง
ต้อง กำลังสร้างความเจ็บปวดแก่เขา  และเชื่อมั่นว่า
เปลี่ยนแปลงไปได้ในทางที่ดี  ต้องการที่จะมีชีวิตที่มี
สุขภาพที่ดีและมีความสุขตลอดไป

                                            บทที่  5
               เพิ่มระดับพลังงานให้กับ

 ร่างกายของเราต้องใช้พลังงาน ในแต่ละวัน
ส่วนหนึ่งไปในการจัดการกับความเครียด ที่อาจเกิด
ขึ้นจากการทำงาน ภาวะเศรษฐกิจ และความสัมพันธ์
และมี กับบุคคลต่างๆ ทำให้ร่างกายไม่สดชื่น
พลังงานไม่เพียงพอกับการทำกิจกรรมในชีวิตประจำ
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มีผลโดยตรงกับการทำงาน วัน  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ของระบบต่อมไร้ท่อและระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย  
เป็นระบบ ระบบต่อมไร้ท่อและภูมิคุ้มกันของร่างกาย
ที่ไวต่อการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมและจะส่ง
ข้อมูลไปยังสมอง  ถ้าหากการทำงานของสองระบบนี้
อ่อนแอลงเนื่องจากขาดเอ็นไซม์  ร่างกายก็จะทำงาน
เพราะขาดพลังงาน  ยิ่งเมื่ออายุของเรา ได้เชื่องช้าลง
มากขึ้นการสร้างเอ็นไซม์ในทางเดินอาหารก็ยิ่งลดลง 
จะทำให้เกิดปัญหากับระบบการ การขาดเอ็นไซม์
ย่อยและการดูดซึม โดยจะไปรบกวนการทำงานของ
ระบบประสาท ซิมพาเธติก ของร่างกาย
                เป็นระบบ ระบบประสาทซิมพาเธติก
ที่ช่วยทำให้ร่างกายสามารถตอบ ประสาทอัตโนมัติ
สนองต่อภาวะคับขันที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว 
ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดได้แก่ ในภาวะที่มีความเครียด 
เมื่อมีอันตราย  หรือมีการบาดเจ็บเกิดขึ้นกับร่างกาย 
ระบบประสาท ซิมพาเธติก จะเร่งการหลั่งฮอร์โมน
จากต่อมไร้ท่อที่อยู่ตามส่วนต่างๆของร่างกาย มีการ
หลั่งอะดรีนาลินเพิ่มขึ้น ทำให้ร่างกายตื่นตัว  หลอด
จะทำให้การไหลเวียนของเลือด เลือดเกิดการหดตัว
ช้าลง  ทำให้อุณหภูมิของร่างกายเพิ่มขึ้น  ดังนั้น 
เพื่อช่วย ร่างกายจึงตอบสนองโดยมีเหงื่อออกมากขึ้น
ลดอุณหภูมิของร่างกาย ระบบต่างๆของร่างกายจะ
ทำงานร่วมกันเพื่อให้ร่างกายสามารถหลบหนี  หรือ
ต่อสู้กับอันตรายที่เกิดขึ้นได้ นับว่าเป็นการตอบสนอง
เมื่อเหตุการณ์ ที่ต้องใช้พลังงานมาก  ดังนั้นจึงพบว่า
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คับขันต่างๆผ่านไปแล้ว  อวัยวะต่างๆ เช่น หัวใจ  
ปอด  และระบบย่อยอาหารจะทำงานช้าลง
              ระบบต่อมไร้ท่อคือ ระบบการทำงานของ
ต่อมไร้ท่อที่อยู่ตามส่วนต่างๆของร่างกาย  ต่อมไร้ท่อ
ที่ทำหน้าที่หลั่งสารที่เรียกว่า เป็นกลุ่มเนื้อเยี่อ 
ฮอร์โมน โดยจะไปออกฤทธิ์ที่อวัยวะเป้าหมายที่ถูก
ต่อม ขนส่งไปกับกระแสโลหิต  จึงเป็นที่มาของคำว่า
จะสร้างฮอร์โมนที่มีหน้า ไร้ท่อ  ต่อมไร้ท่อแต่ละชนิด
จะทำงานแบบ ต่อมเหล่านี้ ที่จำเพาะแตกต่างกันไป
เพื่อรักษาระดับฮอร์โมน พึ่งพากันอย่างเป็นระบบ
ต่างๆของร่างกายให้เป็นปกติ มีความสำคัญต่อการ
ควบคุมการทำงานทั้งหมดของร่างกาย
             มีผู้ป่วยหลายท่าน มีปัญหาการอ่อนล้าและ
รู้สึกไม่สบาย  หลังจากสัมภาษณ์และซักประวัติการ
รักษาโดยละเอียดแล้ว ได้มีการแนะนำการรักษาด้วย
เอ็นไซม์ให้กับเขาเหล่านั้น  เอ็นไซม์จะช่วยฟื้นฟู
เนื้อเยื่อและอวัยวะต่างๆ  ให้กลับมาทำงานได้ดีขึ้น  
ทำให้ร่างกายแข็งแรง  สดชื่น  และมีความสมดุลย์ 
หลังจากการรักษาผ่านไปไม่กี่สัปดาห์ เมื่อมีการตั้ง
นั้น  ”ดี“ ถ้าเขาตอบว่า  ”?ท่านรู้สึกดีไหม“คำถามว่า
เป็นผลมาจากการทำงานของเอ็นไซม์นั่นเอง  และเมื่อ
ถึงจุดนี้  น่าจะแนะนำให้เขาลดการกินผลิตภัณท์เสริม
อาหารต่างๆ ที่เขากินอยู่ประจำเป็นเวลานาน  ตราบ
เท่าที่เขายังสุขภาพดี

 โรคนอนไม่หลับ
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             การวิจัยทางวิทยาศาสตร์พบว่า ผู้ที่มีปัญหา
จะมีอาการบางอย่าง นอนไม่พอ หรือนอนไม่หลับนั้น
แตกต่างจากคนที่มีการนอนเป็นปกติ  อาการเหล่านั้น
ไดัแก่  มีอุณหภูมิในลำไส้ตรง ( rectal ) สูงขึ้น  ความ
ต้านทานที่ผิวหนังสูงขึ้น อัตราการหดตัวของหลอด
เลือดเพิ่มขึ้น  และมีการเคลื่อนไหวของร่างกายเพิ่ม
ขึ้น ลักษณะอาการเหล่านี้อาจมีผลดี   และเป็น
ประโยชน์ต่อการแข่งขันในที่ทำงาน  แต่กลับมีผลเสีย
ต่อการนอนเป็นอย่างมาก
              อาจมีสาเหตุมาจากทาง โรคนอนไม่หลับ
ด้านร่างกาย  หรือจิตใจหรือทั้งสองอย่างรวมกัน ใน
อัตราการเกิดเมตาบอลิซึมใน ขณะที่นอนหลับนั้น
ร่างกายลดลงจากในขณะตื่นประมาณ 10 เปอร์เซนต์  
เนื่องจากในขณะที่กล้ามเนื้อและระบบประสาท ซิมพา
เธติก มีการทำงานลดลง  ยิ่งกล้ามเนื้อมีการผ่อน
อัตราการเผาผลาญก็จะมากขึ้น คลายน้อยลงเท่าใด
เท่านั้น  อารมณ์เครียดต่างๆ จะทำให้กล้ามเนื้อเกิด
ความตึงเครียดเพิ่มขึ้น สอดคล้องกับการเผาผลาญที่
เพิ่มขึ้นด้วย  ปัญหาส่วนบุคคลร่วมกับความเครียด
ทางจิตใจ หรือความวิตกกังวลต่างๆ  ก่อให้เกิดผลก
ระทบต่อร่างกายแบบโดมิโน  ยิ่งนอนได้น้อยร่างกาย
ไม่ได้มีผล ก็จะยิ่งเจ็บป่วยได้ง่ายขึ้น  โรคนอนไม่หลับ
เสียที่กระทบแต่เฉพาะกับการดำรงชีวิตและความสาม
กระทบต่อความ รถในการทำงานเท่านั้น แต่ยังมีผล
และระดับพลังงาน สามารถในการซ่อมแซมร่างกาย
ของร่างกายด้วย
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               ที่มีสาเหตุมาจากทางด้าน โรคนอนไม่หลับ
ด้วยการ กายภาพบางอย่าง  สามารถแก้ไขได้
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการกินและการนอน  สาร
คาเฟอีนที่มีอยู่ในเครื่องดื่มชา  กาแฟ  และน้ำโคล่า 
จะเพิ่มการเผาผลาญทำให้นอนหลับยาก น้ำตาลก็ให้
ผลต่อร่างกายเช่นเดียวกับคาเฟอีน  บางครั้งหมอน
ก็ช่วยให้พักผ่อนได้ หรือที่นอนที่อ่อนนุ่มหรือแข็งขึ้น
มากขึ้นในขณะนอนหลับ  การหลีกเลี่ยงอาหารมื้อ
ก็ช่วยลดอาการนอนไม่หลับได้ หนักก่อนเวลานอน  
ในกรณีของคนที่มีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ
เรื้อรัง(fibromyalgia) อาจประสบกับความผิดปกติใน
การนอนที่เรียกว่า alpha-delta sleep anomaly นับ
ว่าเป็นอาการที่มีคลื่นสมองแอลฟ่าเข้ามาแทรก  ขณะ
ที่ผู้ป่วย  fibromyalgia  กำลังหลับสนิทหรือหลับลึก 
(deep sleep) ทำให้ตื่นในระหว่างที่หลับลึกและ
รบกวนคลื่นสมองเดลต้าที่ถูกสร้างขึ้นในขณะหลับลึก  
นอกจากทำให้ตื่นไม่สดชื่นแล้ว  ร่างกายยังสูญเสีย
กระบวนการซ่อมแซมตัวเอง  การหลั่งสารเคมีการ
ส ร้ า ง แ ล ะ ก า ร ใ ช้ ฮ อ ร์ โ ม น ข อ ง ก า ร เ จ ริ ญ
เติบโต( growth hormone ) จะเกิดขึ้นในช่วงที่
ร่างกายเข้าสู่การหลับลึกและสร้างคลื่นสมองเดลต้า
ออกมา
              เมื่อท่านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินและ
การนอนเหล่านี้แล้ว แต่ยังไม่ได้ผล เราขอแนะนำการ
รักษาด้วยการใช้เอ็นไซม์ เพื่อที่จะใช้เสริมการทำงาน
โดยเน้นที่ระบบประสาท ซิมพาเธ ของระบบประสาท
ติก  จงจำไว้ว่าการทำงานของระบบประสาท ซิมพาเธ
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ติก จะทำให้ร่างกายมีพลังงานเพิ่มขึ้นจากการเร่งการ
เผาผลาญ  แต่ก็จะทำให้ร่างกายพักผ่อนได้น้อยลง  
ทำให้ร่างกายเสียสมดุลย์ระหว่างการหลับและการ
เป็นการเสียสมดุลย์ที่มีอิทธิพล ตื่น  โรคนอนไม่หลับ
อย่างมากต่อร่างกาย  เมื่อไม่สามารถนอนได้อย่าง
ร่างกายก็ไม่สามารถซ่อมแซมตัวเองได้ เพียงพอ  
มักเป็นสาเหตุหนึ่ง การขาดเอ็นไซม์เมื่ออายุมากขึ้น
ของการนอนหลับยากในผู้สูงอายุ

กลุ่มอาการอ่อนล้าเรื้อรัง
               กลุ่มอาการอ่อนล้าเรื้อรัง ( chronic 
fatigue syndrome ) มีลักษณะคล้ายกับโรคอื่นๆ 
เช่น  การติดเชื้อไวรัส  Eppstein-Bar แบบเรื้อรัง  
chronic mononucleosis และ  Icelandic disease  
มีลักษณะ เป็นต้น  กลุ่มอาการอ่อนล้าเรื้อรัง  
อ่อนเพลีย  คลื่นไส้  อาเจียน  ปวดแน่นในท้อง  ปวด
กล้ามเนื้อ ปวดข้อ และขาดสมาธิ  มีผู้คนจำนวน
หลายล้านคนที่ทุกข์ทรมานกับอาการนี้  มีรายงานบ่ง
มีคนมากกว่า ชี้ว่า 5 ที่มี ล้านคนในสหรัฐอเมริกา
ไม่ อาการอ่อนล้าเรื้อรัง อาการอ่อนล้าเรื้อรังนี้
สามารถวินิจฉัยได้โดยการตรวจแบบปกติเหมือนการ
ตรวจปัสสาวะหรือการตรวจเลือด  บุคคลากรทางการ
อาการเหล่านี้เป็นความ แพทย์บางคนยังไม่ยอมรับว่า
ผิดปกติอย่างหนึ่ง แต่ก็ไม่สามารถอธิบายสาเหตุของ
การอ่อนล้า  หรือความเจ็บป่วยเหล่านี้ได้  มีหนังสือ
จำนวนนับไม่ถ้วนที่เขียนถึงอาการอ่อนล้าแบบเรื้อรัง
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นี้  แต่ไม่มีเล่มใดที่จะแนะนำการปฏิบัติตนเช่น การ
งดอาหารที่เป็นอันตราย  การใช้ส่วนผสมของ
สมุนไพร  การให้สารอาหารที่จำเป็น และ วิธีการส่ง
เสริมอื่นๆ

 กรณีศึกษา
          ค่อนข้างมีลักษณะ กลุ่มอาการอ่อนล้าเรื้อรัง
อาการพิเศษเฉพาะตัวในผู้ป่วยแต่ละรายที่มีการ
บันทึกไว้   มีผู้ป่วยรายหนึ่งมาด้วยอาการอ่อนล้า
เรื้อรังและนี่เป็นคำพูดของเธอที่เล่าเกี่ยวกับอาการ
อ่อนล้าเรื้อรังให้ผมฟัง
              “ฉันรู้สึกไม่ค่อยสบายมาเป็นเวลา  8  เดือน
แล้ว  ทั้งที่ก่อนหน้านี้ประมาณ 1 ปี  ฉันรู้สึกเป็นปกติดี  
แต่ตอนนี้ฉันไม่สามารถทำงานที่ทำอยู่ประจำได้เลย  
ฉันรู้สึกเคืองตาและปวดแสบปวดร้อนในตา  และเจ็บ
ปวดเวลาที่มีน้ำตาออกมา  ฉันมึนศรีษะจนไม่สามารถ
คิดหรือทำงานได้  ในลำคอของฉันบวมจนบางครั้ง
รู้สึกเหมือนคอตีบ ฉันมีอาการเจ็บคอบ่อยๆ  ต่อมน้ำ
เหลืองที่คอและที่ใต้รักแร้มีอาการบวม  เวลาที่เหงื่อ
ออกบริเวณรักแร้ก็จะปวด  เวลาอากาศร้อนแล้วเกา
จะเกิดลมพิษ ฉันมีอาการเป็นไข้ได้ง่าย  มีอาการปวด
ตามข้อและกล้ามเนื้อ อาจปวดรุนแรงในบางครั้ง ฉัน
มีปัญหานอนหลับยาก และอ่อนเพลียเวลาที่ตื่น เจ็บ
หน้าอกด้านขวาเวลาลุกจากที่นอน รู้สึกเหมือนมัน
แน่นหรือบวมอยู่ในช่องอก  ฉันมีอาการตับหรือถุง
น้ำดีบวม จนบางครั้งคุณอาจสังเกตเห็นได้บริเวณใต้
ซี่โครง  ฉันปวดเท้าอยู่เกือบตลอดเวลาและชาที่มือ  
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ฉันรู้สึกหนาวสั่นได้ง่าย  มีอาการท้องผูกแล้วตามด้วย
ท้องเสีย  หายใจไม่เต็มปอด  มีการติดเชื้อที่ไตและ
กระเพาะปัสสาวะแบบเป็นๆหายๆ  ฉันประสพกับ
อาการ  PMS ไม่ว่าจะอยู่ในช่วงที่มี และเป็นตะคริว
อาการกำเริบหรือไม่ ฉันมีอาการคลื่นไส้  ซึมเศร้า 
และมีเสียงดังในหู”
            เธอรู้สึกกลัวและท้อแท้ใจ  จากการทดสอบ
เธออยู่ในกลุ่มอาการ แสดงให้เห็นว่า หลายๆอย่าง
เธอพยายามรักษาด้วย อ่อนล้าเรื้อรัง  อย่างไรก็ตาม
การบำบัดทุกวิธี  แต่ก็ไม่ได้ผล
ไม่มีวิธีใดทำให้เธอหายจากอาการนี้ได้
            อยู่ในกลุ่มอาการอ่อนล้าเรื้อรัง ผู้ป่วยรายนี้
ยังไม่มีการวินิจฉัยโดยแพทย์ แต่เธอมี  ?ใช่หรือไม่
อาการ อาการเหล่านี้จริงๆ ถ้าเธอรับประทานเอ็นไซม์
ใน แน่ใจเป็นอย่างยิ่งว่า ของเธอจะดีขึ้นอย่างทันที
ระยะยาวสุขภาพของเธอจะต้องดีขึ้น แล้วเธอจะรู้สึก
เธอจะรู้สึกถึงความแตกต่าง  ?อย่างไรว่ามันดีขึ้น
ภายในเวลาไม่กี่วัน  โดยเฉพาะอาการคลื่นไส้จะน้อย
ลง เมื่อเธอได้รับประทานเอ็นไซม์โปรตีเอส  วันละ  4  
ครั้งพร้อมกับอาหาร  และในระหว่างมื้ออาหารด้วย  
ในช่วง  21 วันแรก  เธอรู้สึกดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดใน
เรื่องของอาการปวดศรีษะ  คลื่นไส้  อาเจียน  เจ็บคอ  
ปวดกล้ามเนื้อ และปวดข้อ  อีก  21 วันถัดมา  เธอ
สามารถทำงานได้เพิ่มขึ้นอีกหลายชั่วโมงต่อสัปดาห์  
และอาการท้องผูกสลับกับท้องเสียก็เริ่มเข้าสู่สมดุลย์  
อาการเจ็บหน้าอกหายไป  ต่อมน้ำเหลืองที่เคยบวม
จนสังเกตเห็นได้ก็เริ่มยุบลง  และภายในเวลา  9 
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สัปดาห์  เธอก็สามารถกลับไปทำงานเต็มเวลาได้อีก
เธอสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมี จนถึงทุกวันนี้ ครั้ง
ความสุข  เธอไม่สามารถรับประทานอาหารที่ไม่มี
และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  ( อาหารขยะ )  ประโยชน์
ได้  แต่เธอก็ควบคุมชีวิตความเป็นอยู่ได้ดีขึ้น ปัจจุบัน
ประทานเอ็นไซม์อยู่และมีชีวิตเป็นปกติ เธอยังคงรับ
สุขดี
            เมื่อวันที่ 17  ศ.กรกฏาคม  ค. 1997  Dr. 
Robert Suhadolnik  และทีมผู้ร่วมวิจัยจากโรงเรียน
แพทย์แห่งมหาวิทยาลัย เทมเปิล  ในเมืองฟิลา
อเมริกา  ได้รายการ เดลเฟีย รัฐเพนซิลเวเนีย  สหรัฐ
ในผู้ป่วยที่อยู่ในกลุ่มอาการ พบเอ็นไซม์ชนิดใหม่
อ่อนล้าเรื้อรัง  เอ็นไซม์ชนิดนี้คือ  เอนไซม์  RNase L 
ซึ่งอยู่ในระบบเอนไซม์ 2-5A synthetase/RNase L  
และมีความสำคัญในการต่อต้านเชื้อไวรัส เอ็นไซม์ 
RNase L ที่พบในผู้ป่วยกลุ่มอาการอ่อนล้าเรื้อรัง  มี
น้ำหนักโมเลกุลต่ำกว่าเอ็นไซม์  RNase L ที่พบใน
คนปกติ ( 37 kDa ในผู้ป่วยอ่อนล้าเรื้อรัง และ 80 
kDa  ผู้ป่วยที่อ่อนล้าแบบเรื้อรัง  เมื่อ  ( ในคนปกติ
ติดเชื้อไวรัสจะไม่สามารถต่อต้านเชื้อไวรัส  และไม่
สามารถรักษาระดับพลังงานในเซลล์ให้เพียงพอได้  
Dr. Suhadolnik  กล่าวว่าการทำงานของเอ็นไซม์ใน
ระบบ  2-5 A synthetase/RNase L นี้อาจควบคุม
กระบวนการต้านเชื้อไวรัส  และการสร้างพลังงานใน
เซลล์  เอ็นไซม์  RNase L  ในผู้ป่วยกลุ่มอาการอ่อน
อาจทำหน้าที่ได้ไม่ดีเท่ากับ ล้าเรื้อรัง RNase L ที่พบ
ในคนปกติ โดยอาจทำให้อธิบายได้ว่า   ทำไมผู้ป่วย
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จึงต้องใช้เวลานานมากในการ กลุ่มอาการเรื้อรัง
สร้างพลังงานให้เพียงพอกับการเจริญเติบโตของ
เซลล์
              เช่นเดียวกับผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของ
ระบบภูมิคุ้มกัน เมื่อเขาได้รับประทานเอ็นไซม์ที่มีโปร
ตีเอสสูง  วิธีนี้จะช่วยให้ระบบต่อมไร้ท่อและระบบ
ได้รับอาหารและได้รับการเสริมสร้างให้แข็ง ประสาท
แรงขึ้น   และยังช่วยขับพิษออกจากร่างกายด้วย  สิ่ง
เหล่านี้เกิดขึ้นได้ด้วยการรับประทานเอ็นไซม์  ระบบ
ต่อมไร้ท่อที่ควบคุมการสร้างฮอร์โมน  ระบบประสาท  
และระบบภูมิคุ้มกัน จะต้องได้รับการเสริมสร้างให้ดี
ทำหน้าที่ได้โดยการ เพราะระบบต่างๆเหล่านี้ ขึ้น
ทำงานของเอ็นไซม์ ไม่มีวิธีใดดีไปกว่าการรับ
ประทานเอ็นไซม์เสริม เอ็นไซม์โปรตีเอสมีประสิทธิ
ภาพกว้างขวางในการย่อยโปรตีน  จึงมีประโยชน์ใน
ยามที่ร่างกายขาดเอ็นไซม์

จะเพิ่มพลังให้สมองได้อย่างไร
           อาการอ่อนล้ามีหลายระดับ อาจมีระดับเพียง
ไปจนถึงระดับที่ไม่สามารถทำอะไรได้เลย เล็กน้อย 
การอ่อนล้านี้บ่อยครั้งที่พบว่า มีการอ่อนล้าของสมอง
ด้วยในกรณีที่ผู้ป่วยขาดพลังงาน บางครั้งผู้ป่วยก็
จนจำไม่ได้ว่ากำลังทำอะไรอยู่ในขณะ เหนื่อยเกินไป
มันเหมือนกับสมองของพวกเขา หนึ่ง พวกเขาบอกว่า
ไม่ทำงาน  การทำงานของสมองของผู้ที่มีสุขภาพดีนั้น  
ต้องการระบบประสาทที่แข็งแรง ระบบต่อมไร้ท่อที่
ทรงพลัง  และการหล่อเลี้ยงด้วยออกซิเจนและกลูโคส
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ขึ้นอยู่กับ ที่ต่อเนื่องสม่ำเสมอ  ความต้องการเหล่านี้
การทำงานที่เหมาะสมของระบบย่อยอาหาร  เมื่อคน
เราอายุมากขึ้น  ร่างกายจะผลิตฮอร์โมนและสารเคมี
ได้น้อยลง  จะส่งผลวิกฤติต่อความจำ
               ในขณะที่สูญเสียความทรงจำในผู้สูงอายุ  
อาจเป็นผลมาจากสาเหตุอื่นๆ  การเสริมด้วยเอ็นไซม์
จะช่วยเสริมสร้างและทำให้อวัยวะต่างๆ ที่เหมาะสม  
กลับคืนมาทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น  การ
และการรักษาแบบผสม ออกกำลังกายที่ไม่เพียงพอ
เป็นสาเหตุของความจำเสื่อมใน ผสานที่ไม่เหมาะสม
การรักษาความ ประชากรวัยสูงอายุ  อย่างไรก็ตาม
สมดุลย์ของเอ็นไซม์ในร่างกาย  สามารถทำให้การ
ผลิตสารที่ช่วยในการจำกลับคืนมาใหม่ได้อย่างน่า
ประทับใจ โรคความจำเสื่อมอาจลดอาการลงหรือ
หายได้  แต่สิ่งสำคัญคือการป้องกันโรคความจำ
เสื่อมย่อมดีกว่าการแก้ไข
เอ็นไซม์ช่วยซ่อมแซมและทำให้กล้ามเนื้อแข็งแรง
              เอ็นไซม์อาจจะเป็นสิ่งสำคัญที่สุดที่ทำให้
ชีวิตสดใส มีชีวิตชีวา แต่ก็เป็นสิ่งที่ถูกมองข้ามมาก
ที่สุดเช่นกัน ความจริงเอ็นไซม์อาจเป็นตัวชี้วัดความ
และ แตกต่างระหว่างนักกีฬาโอลิมปิคที่อ่อนเยาว์
กระฉับกระเฉงกับคนหนุ่มสาวที่เกียจคร้าน  ต้อง
ขอบคุณเอ็นไซม์ที่เป็นตัวทำให้เกิดการสร้างกล้าม
เนื้อของร่างกาย  เพราะถ้าเอ็นไซม์ต่างๆ ในเซลล์
กล้ามเนื้อไม่ทำงานแล้ว ก็จะไม่มีการเจริญเติบโต 
ไม่มีการสร้างกล้ามเนื้อใหม่เกิดขึ้น ไม่มีปฏิกิริยา
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ตอบสนองของกล้ามเนื้อจากการกระตุ้นของระบบ
ประสาท เอ็นไซม์เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาการเปลี่ยน
ที่จะใช้ในการ อาหารให้กลายเป็นพลังงาน
เคลื่อนไหวและการเจริญของกล้ามเนื้อ

การหายใจและการออกกำลังกายที่เหมาะสม เป็นสิ่ง
ออกซิเจนเป็นแหล่งกำเนิดของ ที่สำคัญมาก เพราะ
การสร้างเอ็นไซม์
             การออกกำลังกายแบบธรรมชาติอย่างเช่น 
การเดิน  มีส่วนช่วยในการผลิตเอ็นไซม์ใน
กระบวนการ เมตาบอลิซึม  ถ้าท่านออกกำลังกายไม่
สม่ำเสมอ  อาจมีภาวะขาดเอ็นไซม์เกิดขึ้นกับท่านได้ 
เมื่อระบบกล้ามเนื้อไม่ การสร้างเอ็นไซม์จะลดน้อยลง
การออกกำลังกาย ถูกใช้งาน แต่นั่นไม่ได้หมายถึง
แบบหักโหมหรือการยกน้ำหนัก ผู้ที่ชอบการออก
กำลังกายที่เป็นธรรมชาติ จะเป็นผลดีกับร่างกายของ
เรามากกว่าเช่น การเดิน การว่ายน้ำ หรือการปั่น
นักวิทยาศาสตร์ให้ความสนใจ จักรยาน ในปัจจุบัน
ในเรื่องอาหารการกินหรือโภชนาการเพิ่มขึ้นเป็น
อย่างมาก แต่ก็ยังมีเพียงส่วนน้อยมากที่ค้นพบว่า 
ปัจจัยสำคัญที่สุดในอาหารที่ทำให้เกิดความแข็งแรง 
ก็คือเอ็นไซม์ มีชีวิตชีวา และความกระปรี้กระเปร่า 
เราต่างเป็นเจ้าของชีวิตของตัวเอง มีลมหายใจที่
มีบ่อน้ำพุแห่งความ บำบัดได้ทุกโรค เราแต่ละคน
เพียงเปิดให้มันทำงานอยู่ตลอด อ่อนเยาว์อยู่ในตัว
เพื่อนำไปใช้เร่งการสร้าง เวลา ให้สิ่งที่มันต้องการ
เอ็นไซม์ในกระบวนการเมตาบอลิซึม ให้เพิ่มมากขึ้น
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          เซลล์กล้ามเนื้อต้องการสารอาหารมากถึง  45 
ชนิด  สารอาหารเหล่านี้ถูกขนส่งไปยังเซลล์กล้ามเนื้อ
ได้โดยเอ็นไซม์ หากท่านต้องการสร้างกล้ามเนื้อให้
แก่ร่างกาย หรือการเข้าโปรแกรมการออกกำลังกาย
โดยวิธีธรรมชาติ ท่านจำเป็นที่จะต้องได้รับสาร
อาหารที่จำเป็นทั้ง 45 ชนิดนี้เพิ่มขึ้น หากไม่ได้สาร
อาหารที่จะไปช่วยสร้างความแข็งแกร่งให้กับกล้าม
เนื้อ  ย่อมเกิดผลเสียติดตามมา  หลายคนที่มีความ
ตั้งใจที่จะสร้างความแข็งแรงให้ร่างกาย  แต่จะไม่ได้
นอกจากความอ่อนล้าเพิ่ม รับประโยชน์อันใดเลย
มากขึ้น นี่เป็นข้อบ่งชี้ว่าร่างกายท่านขาดเอ็นไซม์  
เอ็นไซม์มีอยู่ในสิ่งมีชีวิตทุกชนิดตามธรรมชาติ  หาก
ก็จะปราศจากชีวิต  เราจึงต้องหา ปราศจากเอ็นไซม์
วิธีทำให้ร่างกายของเราสดชื่นอยู่ตลอดเวลา
            เรามีข้อพิสูจน์เพียงพอที่จะกล่าวว่า  เราสูญ
เสียเอ็นไซม์ไปกับเหงื่อ ได้มีการวิเคราะห์เลือดของ
นักกีฬาที่ออกกำลังกายมาก นักกีฬาหลายคน  พบว่า
เกินไปอยู่เสมอ  มีแนวโน้มที่จะมีเลือดที่แย่ที่สุด การ
ออกกำลังกายจะช่วยขับของเสียออกจากร่างกาย  
การบริหารในปริมาณที่เหมาะสมต่อการ นั่นหมายถึง
การออก มีสุขภาพดี  จึงจะเอื้อประโยชน์ต่อร่างกาย
รูป จะเป็นการทำลายร่างกาย กำลังกายมากเกินไป
แบบการออกกำลังกายที่ช่วยขับพิษออกจากร่างกาย 
ไดัแก่  การเดินเร็วหลายๆครั้งต่อสัปดาห์  หรือการ
ออกกำลังด้วยเครื่องบริหารร่างกายที่ใช้โปรแกรม
การบริหารหัวใจและหลอดเลือด สัปดาห์ละ 2-3 ครั้ง 
จะช่วยเร่งการสร้างเอ็นไซม์ในกระบวนการเมตาบอลิ
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ซึมของร่างกาย จงระมัดระวังในการรักษาสมดุลย์
ของชีวิตในทุกๆสถานการณ์ 
               ที่ได้จากการ เอ็นไซม์ถ่ายทอดพลังงาน
ย่อยอาหารที่ดีและสมบูรณ์แล้วไปยังกล้ามเนื้อ 
ช่วยลดอาการบวม ประสาท กระดูก และต่อมต่างๆ
นี้  ”ยามหัศจรรย์จากธรรมชาติ“ และอาการอักเสบ
และเพิ่มการ ช่วยในการเสริมสร้างกล้ามเนื้อ
เคลื่อนไหวและการประสานงานของกล้ามเนื้อ  ช่วย
สบายใจ ช่วยป้องกัน ให้ความจำดี  มีความสุขกาย
เราจากอันตรายที่เกิดจากสิ่งแวดล้อมเป็นพิษและสาร
พิษอื่นๆที่เราได้รับอยู่เป็นประจำ หากปราศจากเอ็น
เราคงไม่สามารถขับคาร์บอนไดออกไซด์ออกมา ไซม์
กับลมหายใจได้ สิ่งใดก็ตามที่ขัดขวางหรือทำลาย
การทำหน้าที่ของชีวิต อาจก่อให้เกิดผลเสียหายร้าย
แรง จะเป็นการทรมานขนาดไหน หากเราไม่สามารถ
สร้างพลังงาน หรือเสริมสร้างและซ่อมแซมเนื้อเยื่อ
คงถูก และกล้ามเนื้อของเราได้  ร่างกายของเรา
ทำให้เน่าเปื่อยและเสื่อมสลายไป  โรคต่างๆก็จะ
จู่โจมเราถ้าเราขาดเอ็นไซม์ เป็นความจริงที่รู้กันดีว่า 
หรือทำให้ร่างกายได้ออกแรงให้ ถ้าเราออกกำลัง
มากไปกว่าพลังงานสะสมที่เรามีอยู่  ก็จะเริ่มมีการเผา
เพื่อสลายสิ่งที่ร่างกายสะสมมาเป็นพลังงาน ผลาญ
และนี่ รวมถึงการสลายเนื้อเยื่อและกล้ามเนื้อ เพิ่มขึ้น
จะยิ่งทำให้เราอยู่ในสภาวะที่แย่กว่าเดิม  ก่อนที่เรา
จะเริ่มออกกำลังกายเสียอีก
                 หากท่านมีเป้าหมายในการเพิ่มความแข็ง
แรงให้กล้ามเนื้อ ท่านจงระมัดระวังเครื่องดื่มที่มี
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โปรตีนสูง  และขนมที่มีคาร์โบไฮเดรตสูง  เพราะ
อาหารเหล่านี้มีปริมาณน้ำตาลมาก เมื่อถูกดูดซึมเข้า
สู่ร่างกายไปพรัอมกับโปรตีน  จะทำให้เลือดไหล
เวียนลำบาก  เพราะมีโปรตีนในกระแสเลือดมากเกิน
ทำให้การขนส่งออกซิเจนไปยังเนื้อเยื่อต่างๆลด  ไป
ลง  การรักษาทำได้โดยการให้เอ็นไซม์  โดยมันจะ
แ ล ะ เ ค รื่ อ งดื่มที่มี ช่ ว ย ในก า ร ย่ อย อ าห า ร
คาร์โบไฮเดรตและโปรตีนสูงเหล่านี้ การรับประทาน
เอ็นไซม์โปรตีเอสปริมาณสูงระหว่างมื้ออาหาร  จะ
ช่วยสลายโปรตีนที่มากเกินในกระแสเลือด
           มีเพียง 20 เปอร์เซนต์ของผู้ป่วยในกลุ่ม
อาการอ่อนล้าเรื้อรัง  ที่มีอาการเริ่มต้นที่เห็นได้ชัดเจน
อาการวูบวาบ คือ( flare )  ในขณะที่มีอาการ  flare 
นี้  อาการที่เคยเป็นอยู่จะกำเริบมากขึ้น  และมีอาการ
ใหม่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ 

เนื้อเยื่อพังผืด  ( Myofascia )
               เนื้อเยื่อพังผืดคือ เนื้อเยื่อคล้ายแผ่นเคลือบ
ที่ห่อหุ้มรอบเนื้อเยื่อกล้ามเนื้อ เนื้อเยื่อนี้ บางเกือบใส
ทำหน้าที่ยึดส่วนต่างๆของร่างกายเข้าไว้ด้วยกัน ทำ
เป็นรูปร่าง และช่วยค้ำจุนกล้ามเนื้อส่วนต่างๆของ
ร่างกาย ท่านสามารถมองเห็นเนื้อเยื่อนี้ได้เวลาที่หั่น
เนื้อไก่  มันมีลักษณะบาง เหนียว  คล้ายกับแผ่น
เคลือบบางๆ ที่ห่อหุ้มกล้ามเนื้อไว้  เนื้อเยื่อนี้จะหุ้มอยู่
รอบเส้นใยกล้ามเนื้อ มัดของเส้นใย  และมัดของ
กล้ามเนื้อแต่ละมัด  แล้วมารวมกันเป็นเอ็นและพังผืด  
ในผู้ป่วย เริ่มมีความสำคัญมากขึ้น เนื้อเยื่อพังผืดนี้
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กลุ่มอาการปวดเมื่อยกลัามเนื้อ( fibromyalgia 
syndrome ) กลุ่มอาการปวดเอ็นกล้ามเนื้อ 
(myofascial pain syndrome ) โดยเนื้อเยื่อจะมี
ลักษณะตึงแน่น และหนาตัวขึ้น ถ้าพบลักษณะสอง
จะทำให้ความรุนแรงของโรคเพิ่มขึ้นเป็นสอง อย่างนี้
และสูญเสียความ เท่า เมื่อเนื้อเยื่อพังผืดหนาขึ้น
จะทำให้เกิดความเสียหายกับสารสื่อ ยืดหยุ่น
ประสาท( neurotransmitter )  และทำให้การติดต่อ
สื่อสารระหว่างร่างกายกับจิตใจถูกทำลาย  ดังนั้น 
อาจเป็นหัวใจสำคัญของความผิด เนื้อเยื่อพังผืดนี้
ปกติของผู้ป่วยในกลุ่มอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อใน
เนื้อเยื่อพังผืด  มีสารเรียกว่า สารรองพื้น  (ground 
substance) อยู่  สารรองพื้นนี้อาจอยู่ในสถานะเป็น
หรือกึ่งแข็งกึ่งเหลว และเป็นของเหลวก็ได้ ของแข็ง
ขึ้นกับพยาธิสภาพ  เมื่อสารรองพื้นนี้เปลี่ยนจาก
ที่มีลักษณะกึ่งแข็งกึ่งเหลว สถานะของเหลวไปเป็นเจล  
จะทำให้เนื้อเยื่อพังผืดตึงแน่น  และเป็นการยากที่จะ
ทำให้สารรองพื้นนี้เปลี่ยนกลับมาเป็นของเหลวอีก
ครั้ง
จุดเริ่มต้นของอาการที่เกี่ยวกับเนื้อเยื่อพังผืด
              จุดเริ่มต้นของอาการที่เกี่ยวกับเนื้อเยื่อ
พังผืดในกล้ามเนื้อ คือ อาการปวดเป็นแถบตามเส้น
สายของร่างกายอย่างรุนแรง  หรืออาจรู้สึกปวด
เหมือนเป็นก้อนอยู่ตรงบริเวณเยื่อพังผืดที่แข็ง  
มักจะรู้สึกได้บริเวณแขนและขา  ท่านจะ อาการปวดนี้
รู้สึกถึงอาการปวดได้เวลายืดกล้ามเนื้อออกไป
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ประมาณ 2/3 ของปกติ บางครั้งกล้ามเนื้อของท่าน
อาจตึงแน่นมาก จนรู้สึกปวดแบบเป็นก้อนหรือเป็น
แถบ  แต่จะรู้สึกว่ากล้ามเนื้อของเราแข็งเหมือน
อาจเกิดขึ้นกับเนื้อเยื่อ คอนกรีต  อาการเริ่มต้นนี้
พังผืดในกล้ามเนื้อผิวหนัง เอ็นรอบๆกระดูก และเนื้อ
เป็นสาเหตุที่ทำให้ เยื่ออื่นๆ  การทำศัลยกรรมผ่าตัด
เกิดพังผืดขึ้นได้ มักเกิดขึ้นในกรณีการผ่าตัดในช่อง
ท้อง โดยอาจจะไม่รู้สึกถึงอาการเริ่มต้นนี้เลย  เพราะ
มันค่อนข้างปกติ  อาการเฉพาะแต่ละอย่างของอาการ
เริ่มต้นที่เกิดขึ้นกับร่างกาย เหมือนกับอาการปวดหรือ
อาการอื่นๆ  ที่บันทึกไว้อย่างละเอียดในคู่มือการเริ่ม
ต้น
                หลังจากได้รับการบอกเล่าเป็นเวลาหลาย
โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญว่า ไม่มีลักษณะการปวดที่ ปี
อธิบายถึง  แต่ในคู่มืออาการเริ่มต้นของการปวดเอ็น
กล้ามเนื้อ (Myofascial Pain and Dysfunction :  
The Trigger Point Manual  Vol. I & II ) ที่เขียน
เดวิท  ซิม โดยนายแพทย์ แทรเวลล์  และ นายแพทย์
มอน  คำอธิบายในหนังสือเล่มนี้ อาการปวดจำเพาะ
ที่เป็นเอกลักษณ์ของกลุ่มอาการปวดเมื่อย ส่วนใหญ่
กล้ามเนื้อ( fibromyalgia syndrome ) มาจากอาการ
จริงๆอาการเริ่มต้นเหล่านี้จะค่อยๆก่อตัวขึ้น เริ่มต้น 
จากการตอบสนองต่อสิ่งต่างๆ  ที่เกิดขึ้นกับร่างกาย
ของเรามาตลอดชีวิต  เช่น  การใช้งานกล้ามเนื้อหนัก
เกินไป  การเคลื่อนไหวที่ก่อให้เกิดการบาดเจ็บอยู่
เรื่อยๆ  แผลฟกช้ำดำเขียว  ความตึงเครียด  ปัญหา
ไขข้อและอื่นๆ  ความเจ็บปวดจะไปกระตุ้นเส้น
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ประสาทของกล้ามเนื้อ  ทำให้เกิดการตอบสนองโดย
กล้ามเนื้อที่อยู่รอบๆ จะแข็งตึงขึ้น  เพื่อเป็นการ
ปกป้องบริเวณที่ได้รับความเจ็บปวด 
              กล้ามเนื้อที่อยู่ในสภาวะตึงเครียดอยู่นั้น
กำลังทำงาน แม้ว่าคุณจะอยู่นิ่งๆไม่ได้ทำอะไรก็ตาม 
ต้องการอาหารและ กล้ามเนื้อที่กำลังทำงานนั้น
ออกซิเจน และสร้างของเสียมากกว่ากลัามเนื้อที่อยู่
ถ้าเกิดความเครียดในกล้ามเนื้อ ในขณะพัก ดังนั้น 
จะทำให้เนื้อเยื่อพังผืดขาดอาหารและออกซิเจน และ
มีของเสียที่เป็นพิษอยู่มาก นี่คือจุดเริ่มต้น (Trigger 
Point) 
           เจเน๊ต  แทรเวลล์  เขียนอธิบายไว้ใน  .ดร
ทำงานวันละ“  อัตชีวประวัติของเธอในหนังสือ  24 
ชั่วโมง (Office Hours  Day and Night)” ว่า ทำไม
อาการเวียนศรีษะ มีเสียงดังในหู เสียการทรงตัว และ
อาการอื่นๆ จึงมีสาเหตุมาจากจุดเริ่มต้นที่บริเวณกลุ่ม
ที่เรียกว่า ของกล้ามเนื้อตรงบริเวณด้านข้างของคอ 
sternocleidomastoid (SCM) complex   กล้ามเนื้อ
มีหน้าที่หลายอย่าง หนึ่งในหน้าที่เหล่านั้นคือ กลุ่มนี้ 
การทำให้ศรีษะตั้งตรง  ตัวรับสัญญาณ (receptor) ที่
อยู่ในกล้ามเนื้อ SCM complex นี้ จะถ่ายทอด
สัญญาณประสาทไปยังสมอง เพื่อบอกให้รู้ถึง
ตำแหน่งของศรีษะและร่างกายในแต่ละเวลาและ
สถานที่ เมื่อเนื้อเยื่อพังผืดที่ขาดอาหารและออกซิเจน 
ที่เป็นอาการของจุดเริ่มต้น จะมีตัวรับสัญญาณที่
ทำงานผิดปกติเหมือนมันกำลังโกหก เพราะสิ่งที่มัน
บอกไปยังสมอง ไม่ใช่สิ่งเดียวกับที่ตาเราบอก
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          เมื่ออาการของโรคเป็นมากขึ้น อาจทำให้
ฝั ง ใ จ ผิ ด คิ ด ว่ า  อ า ก า ร ป ว ด เ อ็ น ก ล้ า ม
เนื้อ(myofascial pain syndrome) จะลุกลามมากขึ้น
เมื่อเวลาผ่านไป แต่อาการปวดเอ็นกล้ามเนื้อไม่ไช่
จะสามารถ โรคที่ลุกลาม ถ้ามีการรักษาที่เหมาะสม
สลายและกำจัดอาการเริ่มแรกเหล่านี้ได้
          กลุ่มอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ 
(fibromyalgia syndrome ) เป็นกลุ่มอาการที่เสีย
การควบคุมการทำงานของสารสื่อประสาททั่วร่างกาย 
(systemic neurotransmitter dysfunction ) ที่มี
สาเหตุหลายอย่างมาจากทางด้านชีวเคมีและยังมี
ปัญหาอื่นด้วยเช่นกัน  แต่เป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบ
ทั่วทั้งร่างกาย  เช่น ปัญหาความผิดปกติในการนอน
เดลต้า  แต่กลุ่มอาการปวดเอ็นกล้าม-แบบแอลฟ่า
เนื้อ  (myofascial pain syndrome) เป็นสภาวะที่
เกี่ยวกับกล้ามเนื้อและระบบประสาท กลุ่มอาการปวด
เพราะการเสื่อมถอยของ เอ็นกล้ามเนื้อเกิดขึ้น
ร่างกายในเชิงฟิสิกส์ไม่ใช่ในเชิงของชีวเคมี โดย
ธรรมชาติของอาการเริ่มต้น อาการบางอย่างอาจดู
จะส่งผลกระทบทั่วทั้งร่างกาย แต่ที่จริงมัน เหมือนว่า
ไม่ใช่เหตุการณ์ริเริ่มต่างๆเช่น การบาดเจ็บที่เกิดจาก
การเคลื่อนไหวบ่อยๆ บาดแผล และความเจ็บป่วย 
ทำให้เกิดของอาการเริ่มแรกและอาการต่อไปเป็น
ชั้นๆ เหมือนน้ำตกได้
         
กลุ่มอาการปวดเมื่อยและปวดเอ็นกล้ามเนื้อแบบซับ
ซ้อน(FMS/MPS complex)
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             คนที่มีอาการปวดเมื่อยและปวดเอ็นกล้าม
เนื้อแบบซับซ้อนนี้ ต้องเผชิญหน้ากับอาการของโรค
ทั้งสองกลุ่ม ปัจจุบันนักวิจัยเข้าใจดีว่า กลุ่มอาการ
ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ(FMS) และกลุ่มอาการปวดเอ็น
กล้ามเนื้อ(MPS) ไม่เพียงแต่เกิดขึ้นด้วยกัน แต่ยัง
การทำกายภาพบำบัดและ เสริมซึ่งกันและกัน ดังนั้น
การรักษาในรูปแบบต่างๆ จะต้องกระทำอย่าง
จะสลับซับ ระมัดระวัง การรักษาผู้ป่วยทั้งสองอย่างนี้
ซ้อนมากขึ้นและได้ผลน้อยลงกว่าการที่ผู้ป่วยมีอาการ
เพียงอย่างหนึ่งอย่างใด
              ในกลุ่มอาการปวดเมื่อยและปวดเอ็นกล้าม
เนื้อ จะมีอาการปวดแบบเรื้อรัง พร้อมกับมีอากา
รอื่นๆที่แตกต่างกันอีกมากมาย อาการเริ่มแรกของ
กลุ่มอาการปวดเอ็นกล้ามเนื้อจะรุนแรงมากขึ้น 
ร่างกายต้องการเอ็นไซม์โปรตีเอสและไลเปสเพิ่มมาก
จึงมีความจำเป็นที่ขาดไม่ ขึ้น การใช้เอ็นไซม์บำบัด
ได้  สำหรับการฟื้นฟูร่างกายเพื่อกลับสู่สภาพเดิม
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บทที่  6
ฮอร์โมนเพศที่ดีขึ้น

               ระบบต่อมไร้ท่อก็คือ  กลุ่มของต่อมต่างๆที่
ทำหน้าที่ผลิตออร์โมนเพื่อช่วยรักษาสมดุลย์ของ
ร่างกาย  ต่อมไร้ท่อที่สำคัญได้แก่ ต่อมไธรอยด์ ต่อม
พาราไธรอยด์ ต่อมพิทูอิทารี  ต่อมอะดรีนอล เซลล์
แอลฟ่าและเซลล์เบต้าในตับอ่อน และต่อมเพศ อัน
อัณฑะในเพศชาย  และรังไข่ในเพศหญิง  การ ได้แก่
ควบคุมการทำงานของร่างกายเกิดขึ้นกับการทำงาน
ของระบบที่สำคัญ 2 ระบบประสาท  และ ระบบ คือ
ระบบต่อมไร้ท่อ ทั้ง 2 ระบบนี้มีความสัมพันธ์ใกล้ชิด
กัน
                ต่อมไร้ท่อทำหน้าที่สร้างสารเคมีที่เรียกว่า 
ฮอร์โมน ฮอร์โมนจะถูกหลั่งออกมาในกระแสเลือด 
เพื่อไปยังอวัยวะเป้าหมาย ฮอร์โมนแต่ละชนิดมีเป้า
หมายภายในร่างกายที่แตกต่างกันไป ฮอร์โมนจะ
ควบคุมการทำงานของเนื้อเยื่อหรือต่อมอื่นๆ โดย
การควบคุมอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีภายในเซลล์  
ฮอร์โมนมีผลอย่างมากต่อการทำหน้าที่ที่สำคัญต่างๆ
เช่น การเจริญเติบโต  การสืบพันธุ์ และการกำจัดสาร
พิษออกจากร่างกาย  ปฏิกิริยาเคมีต่างๆ  ภายใน
เซลล์จะต้องดำเนินไปอย่างถูกต้องแม่นยำ  เพื่อที่
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ต่อมหรือเนื้อเยื่อเป้าหมายจะได้ทำหน้าที่อย่างถูก
ต้อง หากต่อมเริ่มแรก หรือต่อมเป้าหมายอยู่ในสิ่ง
แวดล้อมที่ไม่ดี อาจก่อให้เกิดความเสียหายกับต่อ
มนั้นๆได้ โรคที่ทุกข์ทรมานบางชนิดเกิดการหลั่งออร์
โมนที่น้อยหรือมากเกินไป ตัวอย่างของการเสียสม
ดุลย์ของฮอร์โมน ได้แก่  ช่วงหมดประจำเดือนใน
สตรีที่อยู่ในวัยทอง  ผู้หญิงที่อยู่ในวัยนี้  รังไข่จะหยุด
การสร้างฮอร์โมนเอสโตรเจน และจะต้องอาศัยต่อ
มอะดรีนอลในการสร้างฮอร์โมนมาทดแทน อีก
ตัวอย่างหนึ่งของการเสียสมดุลย์ของฮอร์โมน คือ ผู้
ป่วยที่อยู่ในภาวะเสียสมดุลย์ของแคลเซี่ยม เนื่องจาก
ระดับของแคลเซี่ยมและอัตราของเมตาบอลิซึมใน
ถ้าหาก ร่างกายถูกควบคุมโดยต่อมไธรอยด์ ดังนั้น
ต่อมไธรอยด์ถูกทำลาย  ก็จะเกิดผลเสียต่อการ
ควบคุมน้ำหนักของร่างกายและการหลับนอน หากมี
เรากำลังเผชิญ ภาวะเหล่านี้เกิดขึ้นกับเรา  ก็แสดงว่า
กับความทุกข์ทรมานจากการเสียสมดุลย์ของ
ฮอร์โมน

การเสียสมดุลย์ของฮอร์โมน
ฮอร์โมนเป็นสารที่ถูกสร้างขึ้นมาจากต่อมไร้ท่อ 

เพื่อไปยังต่อมหรือ และถูกขนส่งไปกับกระแสเลือด
ถึงแม้จะยังไม่รู้ว่า เนื้อเยื่อที่มันจะทำหน้าที่จำเพาะ 
จำนวนฮอร์โมนทั้งหมดที่ร่างกายสร้างขึ้นมีอยู่เท่า
ไหร่  แต่เรารู้ว่าฮอร์โมนแต่ละชนิดมีองค์ประกอบทาง
เคมีที่แตกต่างกัน  และแต่ละต่อมยังสร้างฮอร์โมนที่
แตกต่างกันได้หลายชนิด  เฉพาะต่อมอะดรีนอลต่อม
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ก็สร้างฮอร์โมนที่แตกต่างกันได้มากกว่า เดียว 25 
การสืบพันธุ์  ลักษณะนิสัยใน ชนิด การเจริญเติบโต
เรื่องเพศ และบุคลิกภาพ ล้วนขึ้นอยู่กับฮอร์โมน
อินซูลินที่เป็นโปรตีนและเป็นฮอร์โมนที่รู้จักกันดีว่า 
มี ห น้ า ที่ ใ น ก า ร ค ว บ คุ ม เ ม ต า บ อ ลิ ชึ ม ข อ ง
คาร์โบไฮเดรต  ฮอร์โมนอินซูลินถูกสร้างโดยเซลล์
และแครอล วิลเลี่ยม  รีเกลสัน.เบต้าของตับอ่อน  ดร 
ถึงความจำเป็นที่จะ โคลแมน ได้อธิบายไว้อย่างดี
ขอ  ต้องมีความสมดุลย์ของฮอร์โมนในร่างกาย
แนะนำให้อ่านหนังสือชื่อ “The Super Hormone 
Promise “  เขียนโดย Simon และ Schuster ใน
วิลเลี่ยม  รีเกลสัน  ได้อธิบายไว้ .หนังสือเล่มนี้  ดร
เกี่ยวกับซูปเปอร์ฮอร์โมน อย่างละเอียดและสมบูรณ์  
รวมถึงข้อมูลล่าสุดของงานวิจัยเกี่ยวกับเมลาโตนิน  
ดีเอชอีเอ (DHEA)  และ
Pregnenolone
         หากเราต้องการให้ร่างกายทำงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  เราจะต้องมีฮอร์โมนที่สมดุลย์  การ
ก่อให้เกิดปัญหาได้ตั้งแต่ เสียสมดุลย์ของฮอร์โมน
ระดับที่มีอาการง่วงเซื่องซึม ไปจนถึงมีอาการตื่นเต้น 
ตกใจง่ายและไวต่อการถูกกระตุ้น  หากเราต้องการมี
สุขภาพที่ดีทั้งร่างกายและจิตใจ  ชนิดและจำนวนของ
จะต้องได้รับการแก้ไขให้ ฮอร์โมนที่เสียสมดุลย์ไปนั้น
ถูกต้อง

อาการก่อนมีประจำเดือน
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         วัฒนธรรมของชนบางกลุ่มถือว่า การมีรอบ
เดือนเป็นช่วงเวลาที่มีความสำคัญของผู้หญิง  การมี
รอบเดือนถือเป็นสัญลักษณ์ของพลังอำนาจในการให้
หากท่านเป็นผู้หญิงที่ต้อง กำเนิดชีวิต  อย่างไรก็ตาม
ทุกข์ทรมานกับอาการก่อนประจำเดือน ท่านคงไม่รู้
สึกถึงพลังอำนาจดังกล่าว อาการก่อนมีประจำเดือน
จะมี ของแต่ละคนจะมีอาการแตกต่างกัน โดยทั่วไป
อาการปวดศรีษะ เจ็บเต้านม น้ำหนักขึ้น และอยากกิน
ของหวาน และอาจมีผลกระทบต่อสภาพอารมณ์และ
จิตใจ เช่น เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้าย ซึมเศร้า หงุดหงิด เมื่อย
ล้าและเครียด สาเหตุของอาการก่อนมีประจำเดือน 
อาจเกิดจากการเสียสมดุลย์ของฮอร์โมนเอสโตรเจน
และโปรเจสเตอโรน การเสียสมดุลย์ของกลูโคสใน
ร่างกาย  การขาดซีโรโตนินในสมอง  น้ำตาลใน
เลือดต่ำ  และเชื้อรา  ผู้หญิงที่มีอาการก่อนมีประจำ
จึงเป็นผู้ที่ต้องทนทุกข์ทรมานกับการเสียสม เดือน
ดุลย์ของน้ำตาล
           ขอเสนอแนะวิธีการต่างๆ ในการป้องกัน
อาการก่อนมีประจำเดือนในสตรี  เช่น  หลีกเลี่ยง
เครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนและแอลกอฮอร์ หลีกเลี่ยง
อาหารเค็มจัดและงดสูบบุหรี่ การงดเว้นการเสพสาร
ไม่ใช่เฉพาะก่อน ควรถือปฏิบัติอยู่เสมอ พิษเหล่านี้
หรือระหว่างที่มีประจำเดือนเท่านั้น การรับประทาน
อาหารที่มีคาร์โบไอเดรตเชิงซ้อน โปรตีน และการ
ออกกำลังกายเช่นการเดินวันละ 30 นาที จะช่วยลด
ความเครียดและอาการก่อนมีประจำเดือน  การรับ
ประทานเอ็นไซม์ช่วยป้องกันอาการก่อนมีประจำเดือน

!  115



ได้ ขอแนะนำให้เพิ่มการรับประทานเอ็นไซม์โปรตี
และจำกัดอาหารบางชนิดในช่วงเวลา เอส 10 วัน
ก่อนมีประจำเดือน  ควรรับประทานเอ็นไซม์โปรตีเอส
ในช่วงเช้า บ่าย  และเย็น  และเอ็นไซม์อะไมเลสสูง  
(25,000 DU)  จะช่วยลดความอยากน้ำตาลลง
           มีคำถามหนึ่งที่อยู่ในแบบสอบถามเกี่ยวกับ
ท่านมีอาการหรือทุกข์ทรมานกับ“  สุขภาพ  ถามว่า
ผู้หญิงส่วน  ”?อาการก่อนมีประจำเดือน  ใช่หรือไม่
อาการก่อนมีประจำเดือนถูกมอง  ”ใช่“ ใหญ่ตอบว่า
ว่า เป็นความผิดปกติ  หรือเป็นโรคที่ทำให้เกิดความ
รู้สึกไม่สบายในช่วงเวลาที่มีประจำเดือน จะมีวิธี
ป้องกันก่อนที่จะเกิดอาการก่อนมีประจำเดือนได้
และวิธีการนั้นก็ คือ การรับ  ”มี“ คำตอบคือ  ?ใหม
ที่ปัจจุบันมี ประทานเอ็นไซม์  นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมาก
การเผยแพร่ข้อมูลการศึกษาเกี่ยวกับเอ็นไซม์มากขึ้น
กว่าหลายปีที่ผ่านมา พบว่ามีพ่อแม่ที่ยังหนุ่มสาว
หลายคู่ ให้ลูกของพวกเขาเข้าสู่โครงการเอ็นไซม์
ตั้งแต่อายุยังน้อย  เด็กสาวหลายคนที่อยู่ในโครงการ
มีอาการก่อนประจำเดือนน้อยกว่าเด็กที่ไม่ได้เข้า นี้
โครงการอย่างมีนัยสำคัญ และถึงแม้เด็กที่เข้า
โครงการจะมีอาการปรากฏให้เห็น  ก็สามารถ
บรรเทาความไม่สบายของร่างกายจากอาการก่อนมี
ประจำเดือนได้
กรณีศึกษา
            เด็กสาวอายุ  16  ปี  เล่าว่า ช่วงสองสัปดาห์
ของเดือน เธอจะรู้สึกเป็นปกติดี  แต่อีกสองสัปดาห์ที่
เหลือเธอจะมีอารมณ์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้าย ปวดเกร็ง และ
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เธอคิดว่าตัวเองหน้าตาน่าเกลียดมาก  แม่เธอเคยพา
เธอไปหาหมอสูตินรีเวชมาแล้วหลายคน แต่หมอก็ไม่
นอกเสียจากเขียนใบสั่งยาอย่างมโหฬาร ได้ทำอะไร  
แม่ของเธอไม่ต้องการให้ลูกสาวต้องทนใช้ชีวิตวัยรุ่น
ถึงแม้ว่าพ่อของเธอจะ)  ที่สดใสไปกับการกินแต่ยา
เมื่อเธอถูกแนะนำ (!!....คิดว่าเป็นความคิดที่ดีก็ตาม
ให้รับประทานเอ็นไซม์ โดยให้เธอเป็นคนตัดสินใจ
จะปฏิบัติตามที่แนะนำหรือไม่  แล้วเธอก็เลือก เองว่า
ที่จะลองดู  
               เธอรายงานว่าตั้งแต่การมีประจำเดือนครั้ง
หลังจากที่เข้าโครงการบำบัดด้วยเอ็นไซม์ว่า แรก 
เธอรู้สึกดีขึ้น แทนที่จะรู้สึกตัวบวมพองและซึมเศร้า 
ประจำเดือนของเธอมาก่อนที่เธอจะคิดถึงมันเสียอีก 
และ “นี่แหละคือสิ่งที่เธอต้องการ“ และเธอมั่นใจว่า
เมื่อมีประจำเดือนอีกครั้งในเดือนถัดไป  เธอก็ไม่มี
อาการปวดเกร็ง ตัวบวมพอง  และซึมเศร้าอีกเลย  
และเธอก็ไม่มีอาการเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายอีกต่อไป เมื่อ
เธอเลิกดื่มน้ำหวานและลูกอมและกินอาหารที่มี
โปรตีนมากขึ้น  พอประจำเดือนของเธอมาเป็นครั้งที่
สาม  อาการต่างๆก่อนมีประจำเดือนที่เธอเคยเป็นได้
หายไปหมดแล้ว  เธอเรียนรู้ว่าอาหารชนิดใดที่จะ
กระตุ้นอาการและความโกรธของเธอ  เธอก็จะจำกัด
มันออกไปเสีย  และพร้อมไปกับการได้รับเอ็นไซม์
ทำให้เธอรู้สึกดีอย่างวิเศษ โปรติเอสเพิ่มขึ้น
         อาการก่อนมีประจำเดือนนั้นเป็นเรื่องจริง  มีผู้
หญิงจำนวนมากต้องทุกข์ทรมานกับอาการนี้ โดย
ทั่วไปวิธีการแก้ปัญหาคือ ท่านต้องศึกษาด้วยตัวเอง
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และค้นหาดูว่าวิธีไหนที่ดีที่สุด เวลาที่ท่านอยากกิน
ของหวานอย่างแรงนั่นเป็นสัญญาณของร่างกายที่
กำลังบอกว่าร่างกายกำลังต้องการสารอาหาร นับว่า
ที่เราเข้าใจผิดคิดว่า เป็นสิ่งที่แตกต่างกันอย่างมาก 
ร่างกายเรากำลังต้องการน้ำตาล  ยิ่งเราบริโภค
สมองก็ยิ่งเรียกร้องหาสาร  น้ำตาลไปมากเท่าไหร่
ร่างกายต้องการ อาหารมากขึ้น ทำให้ยิ่งคิดไปว่า
น้ำตาลมากขึ้นอีก มันก็วนเวียนกลายเป็นวัฎจักรที่
ไม่รู้จบ เมื่อท่านเสริมสารอาหารให้กับร่างกายตามที่
มันต้องการ เมื่อนั้นความอยากกินน้ำตาลของท่านก็
จะหมดไป การได้รับเอ็นไซม์อะไมเลส ที่เอ็นไซม์ย่อย
น้ำตาลที่ท่านทานเข้าไปเพราะความอยาก  จะช่วย
ทำให้ท่านหักห้ามใจไม่ให้กินน้ำตาลเข้าไปอีกได้  ถ้า
ท่านได้รับเอ็นไซม์อะไมเลสอย่างเพียงพอต่อเนื่อง 
ท่านจ ะพบว่าท่านสามารถ เลิกกินน้ำตาลได้  
ท่านนั่นแหละที่เลิกได้ เราขอแนะนำให้ท่านได้...ใช่
รับเอ็นไซม์โปรตีเอสในปริมาณสูง  375,000 ยูนิตใน
ครั้งเดียว ส่วนคนที่มีอาการก่อนมีประจำเดือนนั้น 
ท่านอาจต้องลองกินเอ็นไซม์อะไมเลสในปริมาณ  
31,500 ยูนิต  เพื่อที่จะขจัดความอยากน้ำตาลของ
ท่าน

วัยหมดประจำเดือน
            เกิดขึ้นเมื่อ วัยหมดประจำเดือนหรือวัยทอง
รอบเดือนของสตรีค่อยๆลดลงและหยุดไปในที่สุด 
และรังไข่ก็หยุดทำงานไปด้วย กระบวนการทาง
เป็นผลมาจากการแก่ตัวของรังไข่ และจะ ธรรมชาตินี้
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เกิดขึ้นเมื่อรังไข่ไม่สามารถตกไข่ และไม่สามารถผลิต
เอสโตรเจนได้อีก ในขณะที่สัญญาณเริ่มแรกของการ
หมดประจำเดือนที่สังเกตเห็นได้คือ มีการไหลของ
เลือดประจำเดือนเปลี่ยนไป แต่การที่ฮอร์โมนเอสโตร
เจนค่อยๆหยุดการสร้าง ไปนั้น มีผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงด้านสรีรวิทยาเป็นอย่างมาก โดยท่อ
รังไข่มดลูก ปากมดลูก  และช่องคลอด  จะเริ่มมี
ขนาดเล็กลง ช่วงอายุเฉลี่ยของหญิงอเมริกันในวัย
หมดประจำเดือนคือ  41-51  ปี  ส่วนใหญ่  75 %  
ของผู้หญิงจะเริ่มหมดประจำเดือนเมื่ออายุ  40 กว่า  
และในบางกรณีอาจเริ่มตั้งแต่อายุ 35 ปีหรือล่าช้าไป
ถึงอายุ  55 ปี  จึงหมดประจำเดือน  
              ช่วงเวลาตั้งแต่เริ่มไปจนถึงหมดประจำ
เดือนอย่างถาวรนั้นแตกต่างกันในแต่ละคน แต่โดย
ทั่วไปมักกินเวลาตั้งแต่ 6 เดือน ไปจนถึง 3ปี ผู้หญิง
ผ่านช่วงเวลาของการหมดประจำเดือนไป ส่วนใหญ่
ด้วยอาการไม่สบายตัวเพียงเล็กน้อย มีเพียง 15% ที่
ต้องเจอกับความไม่สบายที่ทุกข์ระทมในวัยหมด
อาจ ประจำเดือน  บางครั้งในช่วงวัยหมดประจำเดือน
เกิดการเจ็บป่วยบางอย่างมากผิดปกติ  อาการร้อน
เป็นอาการหนึ่งที่พบได้บ่อยในผู้หญิงวัยหมด วูบวาบ
ประจำเดือน โดยจะมีรู้สึกร้อนวูบวาบบริเวณใบหน้า
และลำตัวช่วงบน  และมักจะมีอาการเหงื่อและหนาว
ผู้หญิงบางคนอาจมีอาการนี้เพียงไม่กี่ครั้ง สั่นตามมา  
ในขณะที่บางคนอาจมีอาการร้อนวูบวาบมากถึง 
10-20 ครั้งต่อวัน ผู้หญิงที่ต้องทนทุกข์กับปฎิกิริยา
ของร่างกายเหล่านี้ อาจต้องเผชิญกับความอ่อนล้า 

!  119



ร้องไห้ นอนไม่หลับ ขาดสมาธิ หรือความจำลดลง ใน
ระดับที่รุนแรงอาจถึงขั้นที่เป็นโรดจิตซึมเศร้า ในอดีต
การเปลี่ยนแปลงของสารเคมีในร่างกาย เคยคิดว่า
การ ทำให้เกิดปฎิกิริยาเหล่านี้ แต่ในปัจจุบันเชื่อว่า
เปลี่ยนแปลงของสารเคมีในวัยหมดประจำเดือน จะ
ทำให้เกิดอาการต่างๆ เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดปฎิกิริยา
เอ็นไซม์ในระบบการย่อยอาหารและ พึงระลึกไว้ว่า
เอ็นไซม์ที่ใช้ในการผลิตดีเอชอีเอ (DHEA ) จะลดลง
เมื่ออายุมากขึ้น  มีข้อมูลมากมายเกี่ยวกับดีเอชอีเอ 
มาลาโตนินและฮอร์โมนแห่งความอ่อนเยาว์ แต่การ
ไม่จำเป็นต้องใช้เอนไซม์ ทำงานของฮอร์โมนเหล่านี้

กรณีศึกษา
          ที่เคยได้รับการ ผู้หญิงในวัยหมดประจำเดือน
บำบัดด้วยเอ็นไซม์กล่าวว่า อาการร้อนวูบวาบ และ
เหงื่อออกในตอนกลางคืนของพวกเธอกลายเป็นอดีต
ไปแล้ว หญิงอายุ  49  ปีคนหนึ่งเคยประสบกับอาการ
อ่อนล้า ผมร่วง ร้อนวูบวาบ ซึมเศร้าและนอนไม่หลับ 
ถึงแม้ว่าเธอลองรักษาตามวิธีการต่างๆ แต่ก็ไม่
สามารถบรรเทาอาการเหล่านี้ได้  เมื่อเธอเริ่มการ
รักษาทุกส่วนของร่างกายด้วยเอ็นไซม์ โดยเฉพาะ
ระบบต่อมไร้ท่อ และระบบประสาท สภาวะร่างกาย
ของเธอก็ดีขึ้น เธอมีผมที่สุขภาพดีอีกครั้ง  อาการซึม
เศร้าและอ่อนล้าก็หายไป เธอเริ่มนอนหลับได้ดีอีก
ครั้ง  อาการร้อนวูบวาบก็หายไป
           ในบางวัฒนธรรมมีความเชื่อว่า ผู้หญิงในวัย
ยังคงมีพลังและอำนาจอยู่ในตัว ผู้ หมดประจำเดือน
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เป็นผู้ทรง เฒ่าหญิงจะได้รับการยกย่องนับถือว่า
อำนาจและฉลาดที่สุด และได้รับความเคารพยำเกรง
อย่างสูงสุดภายในเผ่า  กลุ่มชน  หรือในหมู่บ้านของ
มีผู้หญิงมากมายที่มีอายุยืนมากกว่า ตน ปัจจุบัน  80 
อยู่ หนึ่งในสามของชีวิตของผู้หญิงเหล่านี้ ปี นั่นคือ
ในช่วงหลังจากหมดประจำเดือนแล้ว ฉะนั้นอย่ามอง
ว่าวัยหมดประจำเดือนเป็นเหมือนคำสาป  หรือโรค
ภัยไข้เจ็บ มันเป็นธรรมชาติ  ไม่ใช่ศัตรูที่เราต้องไป
ต่อสู้ด้วย
การหมดประจำเดือนอันเนื่องมาจากการผ่าตัด
          ผู้หญิงที่ได้รับการผ่าตัดเอารังไข่ทิ้ง จะต้อง
ประสบกับการหมดประจำเดือนแบบฉับพลัน  
จะ เนื่องจากการสร้างฮอร์โมนเอสโตรเจนจากรังไข่
อาจ สิ้นสุดลง การหมดประจำเดือนในกรณีอย่างนี้
ทำให้มีการบาดเจ็บได้ มากกว่าปกติ  เพราะร่างกาย
ไม่ได้เตรียมพร้อมสำหรับการขาดเอสโตรเจน การ
จะช่วยค้ำจุนการทำงานของต่อม บำบัดด้วยเอ็นไซม์
ไร้ท่อและลดความรุนแรงลงได้ เอ็นไซม์จะช่วยให้
ร่างกายปรับตัวเข้ากับภาวการณ์ขาดเอสโตรเจน  ใน
ร่างกายก็จะกลับมาสร้างเอ็นไซม์ที่เกี่ยวข้องใน ที่สุด
เมตาบอลิซึมได้ใหม่

การบำบัดด้วยฮอร์โมนทดแทน
            การบำบัดด้วยฮอร์โมนทดแทน คือ  การให้
เอสโตรเจนสังเคราะห์กับคนที่รังไข่หยุดสร้างเอสโตร
เจนแล้ว แต่ไม่ใช่ว่าผู้หญิงที่หมดประจำเดือนแล้วทุก

!  121



คนจะต้องใช้ฮอร์โมนทดแทน ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล
ว่าจำเป็นจะต้องใช้หรือไม่  มีการตีพิมพ์เผยแพร่งาน
วิจัยและข้อแนะนำต่างๆ ออกมามากมายเกี่ยวกับข้อ
ควรใช้ดีหรือไม่ มีการใช้ฮอร์โมนทดแทน ถกเถียงว่า
ศ.ในประเทศเยอรมนี  ตั้งแต่ปี ค. 1896  ในสมัยนั้น
ต้องใช้ฮอร์โมนสกัดจากรังไข่ แต่ในปัจจุบันเรา
สามารถสังเคราะห์เอสโตรเจนได้โดยกระบวนการ
ทางเคมี  ในวงการแพทย์ปัจจุบันมีการใช้เอสโตรเจน
เพื่อการรักษาอย่างกว้างขวาง ในช่วง สังเคราะห์
ศ.ปีค. 1950-1960  การรักษาด้วย มีการโฆษณาว่า
จะทำให้เป็นสาวไปตลอดกาล ในช่วง เอสโตรเจน
ศ.ปีค. 1970 มีการศึกษาที่บ่งชี้ว่า การใช้ฮอร์โมนเอ
เป็นสาเหตุของการเกิดมะเร็งใน สโตรเจนสังเคราะห์
ศ.เยื่อบุมดลูก ต่อมาในปี ค. 1980-1990 ก็มีข้อ
การรักษาโดยการใช้ฮอร์โมนเอสโตรเจนที่ แนะนำว่า
มีโปรเจสเตอโรนร่วมอยู่ด้วย จะช่วยควบคุมอันตราย
ศ.ค จากผลข้างเคียงของเอสโตรเจนได้   หลังปี.
1990 การบำบัดด้วยการ เป็นต้นมาก็ยังมีข้อสงสัยว่า
ใช้ฮอร์โมนสังเคราะห์ที่เป็นสารเคมีในรูปแบบต่างๆ
เช่น ยาเม็ด ยาฉีด ครีมทา ฝังใต้ผิวหนัง  หรือฝังไว้
ใต้ลิ้นมีความปลอดภัยหรือไม่  มีหนังสือจำนวนนับไม่
ความสับสนเกี่ยวกับ ถ้วนที่เขียนแสดงให้เห็นถึง
ข้อมูลของเรื่องความปลอดภัยนี้ ในหนังสือส่วนใหญ่ 
มักจะอวดอ้างถึงการใช้ฮอร์โมนเอสโตรเจนทดแทน
จะเป็นวิธีที่ได้ผลดี  อย่างไรก็ตามหนังสือแต่ละเล่มที่
มักจะจบด้วยคำเตือนของแพทย์ว่า  วิธีการใช้ อ่าน
ไม่ได้เหมาะกับทุกคนเสมอไป ฮอร์โมนทดแทนนี้ 
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ทำให้เกิดความสับสนเป็นอย่างมากต่อการตัดสินใจ
ของผู้หญิงว่าจะใช้ดีหรือไม่ เพราะนี้เป็นเรื่องวิกฤติ
เกี่ยวกับสุขภาพของพวกเธอ
                มีรายงานในปัจจุบันว่า  มีหญิงวัยหมด
ประจำเดือนน้อยกว่า 20 เปอร์เซนต์ที่เลือกใช้วิธี
บำบัดด้วยฮอร์โมนทดแทน  การตัดสินใจเลือกใช้วิธี
นี้เป็นการตัดสินใจส่วนตัวของแต่ละบุคคล  และขึ้น
อยู่กับประวัติของครอบครัว   ลักษณะนิสัยส่วนบุคคล  
และปัจจัยเสี่ยงที่แต่ละคนจะยอมรับได้ โดยจะแตก
ผู้“  ต่างกันไปในแต่ละบุคคล  มีคำถามเกิดขึ้นว่า
หญิงที่ใช้วิธีแบบธรรมชาติในการรักษามานาน จะ
ยกเว้นการรักษาด้วยฮอร์โมนทดแทนโดยไม่เกิดผล
รีเกลสัน อธิบายถึงเอ .ดร ”?เสียกับสุขภาพได้หรือไม่
สโตรเจนแบบใหม่ที่กำลังใช้กันในปัจจุบัน และกล่าว
ว่าความจำเป็นในการใช้เอสโตรเจนในผู้หญิงแต่ละ
คนนั้นแตกต่างกัน
             ร่างกายของมนุษย์นั้นเป็นสิ่งที่น่าพิศวง  
ต่อมไร้ท่อจะหลั่งฮอร์โมนที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต 
เพื่อไปควบคุมการทำหน้าที่ของส่วนต่างๆของ
เพื่อ ร่างกาย  ทุกสิ่งทุกอย่างได้รับการออกแบบมา
เพื่อให้เป็นร่างกายที่แข็ง การทำงานที่สอดคล้องกัน
แรง ถ้ามีการสร้างฮอร์โมนน้อยกว่าที่ร่างกาย
ต้องการ นั่นเป็นเพราะระบบต่อมไร้ท่อเสียสมดุลย์
สิ่งมหัศจรรย์สิ่งหนึ่งที่ธรรมชาติสร้าง และอ่อนแอลง
ให้ก็คือ  ความสามารถในการสร้างสิ่งที่ชดเชยในสิ่ง
ที่ขาดหายไป  ตัวอย่างเช่น  เมื่อมีการผ่าตัดเอารังไข่
ออกไป  หรือในหญิงวัยหมดประจำเดือนที่รังไข่มีการ
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ทำงานลดลง จะมีต่อมอื่นมาทำหน้าที่สร้างเอสโตร
เป็นส่วนหนึ่งของระบบต่อมไร้ เจนแทน ต่อมเหล่านี้
ท่อ จะหลั่งฮอร์โมนที่ทำหน้าที่ของเอสโตรเจนทุก
อย่าง  ยกเว้นการมีรอบเดือน
              ทำไมเราจึงต้อง“  คำถามอื่นที่ตามมาคือ
การเอสโตรเจนทดแทน หรือถ้าร่างกายเรามีต่อ
มอื่นๆ  ที่สามารถสร้างฮอร์โมนขึ้นมาทดแทนเอสโตร
เจนได้  ทำไมเราจึงต้องมีอาการก่อนมีประจำเดือน
เมื่ออวัยวะและระบบร่างกายอยู่ในภาวะ  ”?ด้วย
กดดันหรือถูกบังคับให้สร้าง  เราไม่สามารถคาดหวัง
ให้มันทำทุกอย่างที่ได้รับคำสั่งมา โดยปราศจากการ
เช่น ถ้าจะทำงานล่วงเวลา ก็) เรียกร้องสิ่งสนับสนุน
ทำไม นี่จึงเป็นคำตอบว่า (ต้องมีค่าตอบแทนพิเศษให้
ผู้หญิงจึงเลือกใช้วิธีการรักษาด้วยฮอร์โมนทดแทน  
ที่เป็นผู้ช่วยในการสร้าง ความจริงแล้วเอ็นไซม์นั่นเอง
ฮอร์โมนที่จะไปยับยั้งความชรา หากท่านขาดเอ็นไซม์  
ขั้นตอนต่างๆ ในการควบคุมการสร้างฮอร์โมนก็ถูก
สลายไป
               ระบบต่อมไร้ท่อของเรามักจะถูกเรียกว่า  
มันมี นี่จะทำให้ท่านรู้สึกดีว่า  ”จิตใจของร่างกาย“
ตัวขับ ความสำคัญต่อชีวิตขนาดไหน ต่อมไร้ท่อคือ
เคลื่อนระบบต่างๆของร่างกายอย่างแท้จริง สมอง
ส่วนไฮโปธาลามัสจะส่งสัญญาณไปที่ต่อมพิทูอิทารี 
เป็นต่อมหลักที่ควบคุมต่อมอื่นๆ (ต่อมใต้สมอง)
จะส่งข่าวสารไปยังต่อมอื่นๆ ทั้งหมด ต่อมพิทูอิทารี 
โดยการหลั่งฮอร์โมนให้ออกไปกับกระแสเลือด การ
เปรียบเสมือนเครื่องมืออิเล็ค ทำงานของต่อมไร้ท่อ
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ทรอนิคที่มีประสิทธิภาพสูงและทันสมัย  สามารถปรับ
ความละเอียดได้สูง และไม่มีการลัดวงจร  หากระบบ
ต่อมไร้ท่อไม่ได้ทำงานด้วยประสิทธิภาพสูงสุดของมัน  
มันทำงานบกพร่อง  เพราะมันไม่สามารถ แสดงว่า
สนองความต้องการของร่างกายได้ การทำงานของ
ขึ้นอยู่กับการทำงานของเอ็นไซม์และระบบ ระบบนี้
มันก็อาศัยเอ็นไซม์ ประสาท เมื่อต่อมขาดสารอาหาร
เป็นตัวช่วยสกัดเอาสารอาหารบำรุง วิตามิน และ
เกลือแร่จากอาหารที่เรากินเข้าไป ถ้าปราศจากเอ็น
ก็จะไม่ ไซม์ สารอาหารที่จะไปช่วยบำรุงเหล่านี้
สามารถถูกย่อยและถูกดูดซึมได้
             การแนะนำกับผู้หญิงวัยหมดประจำเดือนมา
มีหลายสิ่งหลาย แล้วจำนวนมาก  ผู้หญิงเหล่านั้น
อย่างที่คล้ายกัน ความเจ็บป่วยที่เราสามารถขจัดออก
อาการร้อนวูบวาบและเหงื่อออก ไปได้ทั้งหมดก็คือ
ไม่ได้หายไปในทันที ตอนกลางคืน อาการเหล่านี้
ทันใด แต่การรักษาด้วยเอ็นไซม์ประกอบกับการได้
รับอาหารที่เหมาะกับร่างกายของแต่ละคน จะทำให้
อาการเหล่านั้นค่อยๆหายไปในไม่กี่สัปดาห์  โดย
ทั่วไปใช้เวลาประมาณ 21 วัน  และยังเคยพบผู้หญิง
บางคนที่อาการดีขึ้นภายในเวลาเพียง  3  วัน
              ผู้หญิงจำนวนไม่น้อยทีเดียว ที่มีชีวิตอยู่กับ
ด้วยเหตุผล ความทุกข์ทรมานในวัยหมดประจำเดือน
เดียวกันกับคนไข้รายนี้ที่เชื่อว่า ทุกคนจะต้องประสพ
กับอาการเหล่านี้เหมือนกัน เมื่อร่างกายกลับเข้าสู่สม
ดุลย์ มันก็จะเริ่มซ่อมแซมตัวเอง เมื่อต่อมต่างๆได้รับ
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สารอาหารเพียงพอ  ร่างกายก็จะไม่ต้องทรมานกับ
ความบกพร่องต่อหน้าที่หรือการขาดสารอาหารอีก
              ผู้หญิงอายุ  49 ปี  ใบหน้าของเธอเต็มไป
แล้วก็ ด้วยผื่น  ผมร่วง  เธอจะตื่นขึ้นมาตอนตีสอง
นอนต่ออีกไม่ได้ ทำให้เธอเหนื่อยมาก ผลิตภัณท์จาก
ร้านอาหารเสริมสุขภาพต่างๆ  ที่เธอซื้อมากินก็ไม่
สามารถช่วยเธอได้ เธอทำอะไรไม่ได้เลย  ไม่ว่าจะ
ลองวิธีใดก็ไม่ช่วยให้เธอดีขึ้น แต่เมื่อเธอได้รับการ
แนะนำว่า เธอต้องให้อาหารเสริมกับร่างกายและต้อง
รักษามันด้วยความเอาใจใส่อย่างสูง เธอใช้ครีมโปร
เจสเตอโรนที่มีส่วนผสมมาจากสมุนไพรด้วย  ก็จะ
ระบบ ช่วยปรับสมดุลย์ของร่างกายให้ดีขึ้น เรารู้ว่า
ต่อมไร้ท่อของเธอถูกทำลายไปอย่างมาก เมื่อผู้หญิง
ย่างเข้าสู่วัยหมดประจำเดือน เธอจะไม่สามารถพึ่ง
รังไข่ในการสร้างฮอร์โมนอีกต่อไป ร่างกายต้องหัน
ไปพึ่งต่อมอะดรีนอล ต่อมไธรอยด์ และต่อมอื่นๆใน
การสร้างฮอร์โมนมาทดแทน ในที่สุดคนไข้ก็เข้าใจว่า 
เธอไม่สามารถจะไปหาซื้อยามารักษาให้หายอย่าง
รวดเร็วได้  เธอต้องการได้รับการรักษาทุกส่วนของ
ร่างกาย  เพราะอวัยวะต่างๆของร่างกายทำงานแบบ
พึ่งพากันเป็นระบบ เมื่อเธอเริ่มการรักษาด้วยเอ็นไซม์ 
อาการของเธอก็ดีขึ้นอย่างมากในเวลาเพียง  21 วัน 

อย่างไรก็ตาม เราขอเรียกร้องให้คนที่มารับคำ
ควรเข้าโปรแกรมการรักษาอย่างน้อย ปรึกษา 6 
แต่ถ้ารับการรักษาได้นานถึง  สัปดาห์ 9 สัปดาห์จะดี
เพราะเวลาในการรักษาที่ดีที่สุดคือ  กว่า 9 สัปดาห์  
คนที่อายุ) ยกเว้นผู้หญิงที่เพิ่งกล่าวถึงนั้น 49 เป็น (ปี
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แล้วยังมีระบบภูมิคุ้มกัน กรณีที่ขาดเอ็นไซม์อย่างมาก
เราได้ให้การรักษาเธอด้วยเอ็น ที่อ่อนแอมากด้วย
ไซม์ในขนาดที่ค่อนข้างสูงอย่างสม่ำเสมอเป็นเวลา 
4-5 การรักษาที่ได้ผลดี แต่ไม่ได้หมายความว่า เดือน
การบำบัดด้วยเอ็น กับคนหนึ่งจะได้ผลดีกับทุกคน
แต่กรอบของระยะเวลาที่ใช้ในการ ไซม์ได้ผลดีเสมอ
ขึ้นกับความต้องการเอ็น รักษาอาจแตกต่างกันมาก
ต้องตรวจดูก่อน ขั้นตอนแรกคือ ไซม์ของแต่ละคน
ร่างกายคุณซ่อมแซมตัวเองได้มากน้อยแค่ เสมอว่า
จึงจะทำให้ หรือขาดระบบประสาทไปเลี้ยง  ไหน
ตัดสินใจได้ว่า ท่านต้องใช้เวลาในการรักษานานแค่
การคาดหวังว่าสุขภาพของท่านจะกลับมาดีได้ ไหน
ภายใน 3 เราขอ วันนั้นดูไม่น่าเชื่อถือซักเท่าไหร่
เอาใจช่วยผู้หญิงทุกคนที่กำลังเข้าสู่วัยหมดประจำ
ได้ให้เวลากับตัวเองในการรักษาจำไว้ว่าการ เดือน
เป็นสิ่งสำคัญอันดับแรก ศึกษาหาความรู้ให้กับตัวเอง 
จากนั้นจึงตัดสินใจเลือกวิธีที่เหมาะสมกับตัวคุณเอง

จะตอบสนองต่อ การมีร่างกายที่แตกต่างกัน
ผู้หญิงที่มี การรักษาด้วยเอสโตรเจนได้ต่างกัน
ร่างกายไม่พัฒนา (Neuro Body) และดูเหมือนเด็ก
ผู้ชาย (Boyish) จะตอบสนองต่อเอสโตรเจนได้ดี 
เพราะเธอมีระดับเอสโตรเจนต่ำตั้งแต่แรกอยู่แล้ว  
จึงเห็นการเปลี่ยนแปลง เมื่อได้รับเอสโตรเจนเพิ่มขึ้น
แต่ผู้หญิงที่ร่างกายมีพัฒนาการด้านเพศ  ที่ชัดเจน
มากขึ้น  (Supra Body) จะตอบสนองต่อเอสโตรเจน
ลักษณะของผู้หญิงที่มีร่างกายพัฒนามากเกิน  ได้ไม่ดี
จะมีเต้านมใหญ่และประสบกับปัญหาน้ำตาลใน นี้
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ยังมีระดับเอสโตรเจนในร่างกายสูง นอกจากนี้ เลือด
เช่นเดียวกับพวก Estro Body ทั้งสองกลุ่ม  Supras 
และ Estros ดูเหมือนจะมีอารมณ์ฉุนเฉียวโกรธง่าย นี้ 
เมื่อได้รับการรักษาโดยใช้ฮอร์โมนเอสโตรเจน
ต่อม เรามั่นใจว่า สำหรับคนใช้ในสองกลุ่มนี้ ทดแทน
ต้องการการบำรุงด้วยสาร ไร้ท่อทั้งหมดของพวกเธอ
และไม่เคยขอให้พวกเธอหยุดการใช้เอสโตร อาหาร
ถ้าหากมันเป็นคำสั่งของหมอที่ดูแลพวกเธออยู่ เจน

ผู้หญิงที่ผ่านการบำบัดด้วยฮอร์โมนทดแทน
นั้นอาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับพันธุกรรมและ แล้วไม่ได้ผล
อาการบางอย่างที่เกิดขึ้นในขณะที่รักษา อาหารที่กิน
อารมณ์ไม่ เศร้าซึม อ่อนล้า  ด้วยเอสโตรเจนคือ
และสำไส้ ปวดศีรษะ ตัวบวมพอง โกรธง่าย แน่นอน
ในการแก้ ๆ ขอแนะนำวิธีการต่าง  ไวต่อการกระตุ้น
จะ และให้คนไข้เป็นคนตัดสินใจเองว่า ปัญหาเหล่านี้
หรือจะ เลือกการรักษาโดยใช้เอสโตรเจนต่อไป
การใช้  วิธีหนึ่งนั้นคือ ทดลองการบำบัดด้วยวิธีอื่น
ครีมโปรเจสเตอโรนที่สกัดมาจากมันแกวป่า (wild 
yam) คลินิก  ที่หาซื้อได้ตามร้านอาหารเพื่อสุขภาพ
สำหรับคนที่ หรือนักดูแลสุขภาพอื่นๆ นักโภชนาการ
เราก็มีวิธีที่จะแนะนำดังนี้ ต้องการวิธีแบบธรรมชาติ
การใช้ซูเปอร์ฮอร์โมนเพ การบำบัดด้วยเอ็นไซม์ คือ
การใช้วิตามิน  และไลเปส  ดีเอชอีเอ  ร็กเนนโนโลน
หรือ และเกลือแร่ที่สกัดจากสมุนไพรธรรมชาติ
การจัด  โดยเฉพาะ สมุนไพรที่ออกฤทธิ์ต่อต่อมไร้ท่อ
อาหารที่มี อาหารการกินให้เหมาะกับตัวเองเช่น
การ โปรตีนสูงสำหรับการควบคุมฮอร์โมนอินซูลิน
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การคิดในเชิงบวก ทัศนคติ จัดการกับความเครียด  
และความ การแสดงออกถึงความรู้สึก การพักผ่อน
การ  การหัวเราะ  ต้องการในทางที่เหมาะสม
และการออก  จินตนาการถึงสิ่งที่คุณอยากจะเป็น
กำลังกาย

เป็น การมีฮอร์โมนที่สมดุลย์นั้น ขอให้สังเกตว่า
การมีอินซูลินที่ ผลที่สืบเนื่องต่อกันมาเป็นลำดับคือ
จะมีผลกระ มีผลทำให้มีดีเอชอีเอที่สมดุลย์ สมดุลย์
การ ทบต่อสมดุลย์ของฮอร์โมนทุกชนิดในร่างกาย
เป็นผลโดยตรงมาจากเอ็น สืบเนื่องอย่างเป็นลำดับ
ฮอร์โมนเพ  สารตั้งต้นในการสร้างดีเอชอีเอคือ ไซม์
จะลด โดยฮอร์โมนเพร็กเนนโนโลนนี้ ร็กเนนโนโลน
จึงมีคำถามว่า  ปริมาณลงถ้ามีการหยุดสร้างเอ็นไซม์  
เราแก่ลงเพราะเอ็นไซม์ของเราหยุดการสร้างหรือ“
มันก็คล้ายกับ ”การหยุดสร้างเอ็นไซม์ทำให้เราแก่ลง
ไก่กับไข่อะไรเกิดก่อนกัน“  คำถามเก่าแก่ที่ว่า”

ปัญหาของต่อมลูกหมาก
The America Cancer Society ได้ประมาณไว้

ศ.ค ว่าในปี. 1999  จะมีผู้ชายมากกว่า 344,000 คน  
และประมาณ เป็นมะเร็งต่อมลูกหมาก  44,000 
จะตายด้วยโรคมะเร็งต่อมลูกหมาก คนในจำนวนนี้ 
ผู้ชายที่มีประวัติ ถึงแม้ว่าโรคนี้มักจะเกิดกับชายชรา
และผู้ชายที่มีสาย ผู้ชายสเปน ครอบครัวเป็นมะเร็ง
แต่นักวิจัยก็ยังไม่รู้ อเมริกันก็ตาม-เลือดผสมแอฟริกัน
หากตรวจพบมะเร็ง ถึงสาเหตุของมะเร็งต่อมลูกหมาก
ก็สามารถรักษาได้ ต่อมลูกหมากตั้งแต่ในระยะแรก
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ผู้ชายส่วน การใช้ยาหรือการผ่าตัด ด้วยการฉายรังสี
ใหญ่ที่มีปัญหาเกี่ยวกับต่อมลูกหมาก มักจะชอบ
และอาจชอบ  หรืออาหารเค็มจัด อาหารไขมันสูง
อาหารหวานด้วย

ไม่จำเป็นต้องเป็นมะเร็ง ต่อมลูกหมากที่บวม
หมอ อย่างไรก็ตามหากมีอาการบวมเกิดขึ้น เสมอไป
และติดตามดู มักจะตรวจร่างกายอย่างละเอียด
เพื่อเฝ้าระวังระยะเริ่มแรกของ อาการอย่างใกล้ชิด
ผู้ชายที่เป็นมังสวิรัติมีแนวโน้มที่จะเป็นมะเร็ง  มะเร็ง
ถ้าหาก  ต่อมลูกหมากน้อยกว่าคนที่ไม่ใช่มังสวิรัติ
มักจะมีอาการปวดและถ่าย ต่อมลูกหมากบวม
หลังจากเริ่มการรักษาด้วยเอ็นไซม์  ปัสสาวะบ่อย 
แพทย์หลายท่านพบ อาการไม่สบายเหล่านี้จะหายไป
จะมีอาการบวมของต่อม ผู้ชายที่รักษาด้วยวิธีนี้  ว่า
เมื่อคนป่วยได้รับประทานเอ็นไซม์โปร ลูกหมากลดลง
เอ็นไซม์โปรติ  ติเอสและอะไมเลสที่มีความเข้มข้นสูง
แต่  เอสในปริมาณสูงนี้จะทำให้คนไข้ปัสสาวะบ่อย
มันจะช่วยลดอาการปวดที่เกิดขึ้นจากการบวมได้  
คนไข้หลายคนชอบ หลังจากการบำบัดด้วยเอ็นไซม์
เช่น  กล่าวถึงความรู้สึกที่ดีขึ้นเกี่ยวต่อมลูกหมาก
ความรู้สึกที่ดีขึ้น เดียวกับคนไข้หญิงที่ชอบกล่าวถึง
เกี่ยวกับอาการร้อนวูบวาบอย่างไม่รู้จักเบื่อ
กรณีศึกษา

ผู้ชายอายุ  55 ปีคนหนึ่งมีอาการต่อมลูกหมาก
เขาเริ่มรักษาด้วยวิธีเอ็นไซม์บำบัดตามคำแนะนำ  โต 
มีการเปลี่ยนแปลงเรื่องอาหารการกินบางอย่างที่
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โดย  จำเป็นเพิ่มเข้าไปในโปรแกรมการรักษาด้วย
แทนที่เขาจะกลับไปกินอาหารที่หนักไปด้วยเครื่อง
เทศและรสจัด เขาก็เริ่มหันมากินอาหารที่ไม่ได้ผ่าน
เขากำจัด  และผักแทน  ผลไม้  สลัด  เช่น ความร้อน
แต่เขายังคงกินเนื้อสัตว์  เนื้อแดงออกไปจากอาหาร
เขาได้รับโปรติเอสปริมาณสูงในตอนเช้า  ปีกอยู่  
อาการบวมของต่อมลูกหมากเริ่ม  และเย็น บ่าย  สาย
กับอาการปัสสาวะขัดเริ่มมีอาการปกติ ๆ ลดลงพร้อม
จึงตัดสิน แพทย์ประจำตัวที่ให้การรักษาเขาอยู่ ดีขึ้น
เขา  ใจที่จะไม่ผ่าตัดตามที่เคยวางแผนการรักษาไว้
ประสบความสำเร็จดีมาก

สมดุลย์และความคงที่ของฮอร์โมนในร่างกายของ
คุณ

และสามารถทำ ฮอร์โมนเป็นสารที่ทรงพลัง
หน้าที่ตามที่รับมอบหมายได้แม้จะมีปริมาณที่น้อย
จะถูก สารเคมีที่ทำหน้าที่เป็นตัวสื่อสารเหล่านี้ มาก
ภารกิจของ หลั่งออกจากต่อมไร้ท่อเข้าสู่กระแสเลือด
และระบบ การเดินทางไปในกระแสเลือด พวกมันคือ
เพื่อไปควบคุมการทำงานของเซลล์ หลอดน้ำเหลือง
เมื่อฮอร์โมนเดินทางไปถึงจุดหมาย และอวัยวะต่างๆ
ก็จะไปกระตุ้นที่ตัวรับ ปลายทาง (receptor) ที่อยู่บน
หน้าที่อันสูงสุดของฮอร์โมน คือ การดำรงค์  เซลล์
ดุลยภาพของร่างกาย (homeostasis) ภายใน

เอสโตรเจน  เช่น  มีฮอร์โมนจำเพาะหลายชนิด  
ความ ที่แสดงให้เราเห็นถึง  และอินซูลิน  คอร์ติโซน
ของร่างกาย สัมพันธ์ระหว่างต่อมไร้ท่อกับส่วนต่างๆ 
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สารมหัศจรรย์เหล่านี้ จะก่อให้เกิดผลต่อการ
การควบคุมความเจ็บ เปลี่ยนแปลงทุกอย่างตั้งแต่
การ จนถึงสภาวะทางอารมณ์ แรงขับทางเพศ ปวด
เมื่อเนื้อเยื่อและต่อมมีการ เสียสมดุลย์เกิดขึ้นได้
ทำงานมากหรือน้อยเกินไปเนื่องจากฮอร์โมนจาก
หรือทำงานมากเกินไป ต่อมควบคุมทำงานบกพร่อง 
ท่านต้องแน่ใจว่า เพื่อคงไว้ซึ่งสุขภาพที่ดีของร่างกาย
แต่  ต่อมต่างๆของท่านได้รับโปรตีนอย่างเพียงพอ
มันต้องเป็นโปรตีนที่ร่างกาย  เท่านั้นยังไม่พอ
และจะต้องเป็นโปรตีนชนิดที่ สามารถนำไปใช้ได้
สามารถถูกย่อยไปเป็นกรดอะมิโนที่มีประโยชน์ได้  
วิธีที่ดีที่สุดที่จะทำให้ร่างกายได้รับโปรตีนที่ดีเหล่านี้
ชนิดที่สามารถถูกย่อยไปเป็น การกินอาหารที่ดี  คือ
และการได้รับเอ็นไซม์ที่ กรดอะมิโนที่มีประโยชน์ได้
เพื่อที่ร่างกายจะได้ย่อยและดูดซึมโปรตีน เหมาะสม
เมื่อท่านรู้ว่าร่างกายของท่าน เหล่านี้ได้อย่างถูกต้อง
ท่านก็จะสามารถตัดสินได้ว่า จัดอยู่ในประเภทใด 
โปรตีน แหล่งของโปรตีนที่ดีที่สุดสำหรับท่านคืออะไร
ด่างใน-จะไปรบกวนสมดุลย์ของกรด ที่มีเหมาะสม
เป็นสิ่ง ด่างนี้-โดยสมดุลย์ของกรด ร่างกายของท่าน
จำเป็นสำหรับการมีสุขภาพดี

ที่ตัวเองเริ่มเข้าสู่ ไม่ใช่เรื่องปกติสำหรับผู้หญิง
ขอเตือนพวก ระยะแรกของวัยหมดประจำเดือนแล้ว
ร่างกาย  โปรดจงเข้าใจว่า“ เธอด้วยความจริงใจว่า
และเมื่อเราให้สิ่งที่  อาจจะอยู่ในภาวะเสียสมดุลย์
มันก็จะเป็น ร่างกายต้องการเหมือนที่เอ็นไซม์ให้ชีวิต
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ที่เริ่มเข้าสู่ระยะแรกของวัยหมด เรื่องปกติของผู้หญิง
จะสามารถกลับมามีรอบเดือนได้อีกครั้ง ประจำเดือน”

กรณีศึกษา
เธออายุยังน้อยแต่แต่งงานแล้ว ผู้หญิงคนหนึ่ง  

เธอมีรอบเดือนที่ไม่ปกติมาเป็นเวลาหลายปีแล้ว  
แพทย์หลายคนที่เธอเคยไปหา  ทำให้เธอมีลูกไม่ได้
บอกว่าเธอจะไม่สามารถมีลูกได้ ตั้งแต่เธอแต่งงาน 
แต่อย่างน้อยที่สุด ทำให้เธอรู้สึกแย่อยู่เป็นเวลานาน
เธอ  การมีสุขภาพที่แข็งแรง สิ่งที่เธอต้องการคือ
และ ต้องการบางอย่างมาช่วยเพิ่มพลังงานในตัวเธอ
ด้วยการบำบัดด้วยเอ็นไซม์ก็พิสูจน์ให้เห็นว่า 
เธอเริ่มมีรอบเดือนมา สามารถให้สิ่งที่เธอต้องการได้
เป็นปกติอีกครั้งและภายในเวลาเพียงไม่กี่เดือนเธอก็
ร่างกายก็  เมื่อร่างกายได้รับเอ็นไซม์ ตั้งครรภ์
สามารถตอบสนองได้

เมื่อร่างกายเสียสมดุลย์ปัญหาและความเจ็บ
เครือข่าย  จึงทำให้เราทุกข์ระทม ป่วยที่เกิดตามมา
เป็นปัจจัยสำคัญ การทำงานที่แข็งแรงของร่างกาย
ทำให้ วัตถุประสงค์ของบทนี้คือ ของการมีสุขภาพดี
การเสียสมดุลย์ของฮอร์โมนทั้งชายและ ท่านรู้ว่า
เรากลัวใน  หรือป้องกันได้  หญิงสามารถถูกยับยั้งได้
การเสียเวลาให้กับตัวเอง ดังนั้น  สิ่งที่เราไม่เข้าใจ 
ถึงวิธีการป้องกันจึงเป็นสิ่งที่ควรทำ

ที่ส่งออกมา สัญญาณเตือนที่สำคัญสองประการ
และอาการ อาการต่อมลูกหมากบวม ให้เรารับรู้คือ
อาการ สัญญาณอื่นๆเช่น เจ็บปวดตอนถ่ายปัสสาวะ
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เรา และความรู้สึกที่ไม่สอดคล้องกับสิ่งต่างๆ อ่อนล้า
ไม่ใช่ไม่สนใจ ต้องรับฟังสัญญาณเตือนเหล่านี้  
เราต้องเรียนรู้ที่จะคาดการณ์ การป้องกัน เพราะนี่คือ
เพื่อที่จะหยุดหรือสกัดกั้น เกี่ยวกับปัญหาที่จะเกิดขึ้น
การให้ชีวิต วิธีง่ายๆคือ เราจะทำได้อย่างไร ไว้ก่อน
โดยการกินอาหารและเอ็น กลับคืนสู่ร่างกายของเรา
สิ่งที่สมเหตุสมผลมาก ลองคิดดูว่าอะไรคือ  ไซม์เสริม
รวมทั้งการทำงาน ในเมื่อการทำงานทุกอย่าง ที่สุด
ของฮอร์โมนถูกขับเคลื่อนได้ด้วยการทำงานฮอร์โมน
การบำรุงร่างกายด้วยเอ็นไซม์อย่างต่อ  ดังนั้น  แล้ว
จึงเป็นสิ่งที่สมเหตุสมผลมากที่สุด เนื่อง

ส่วนที่ 2
ชะลอความแก่ด้วยวิถีเอนไซม์

บทที่ 7
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ผิวพรรณที่อ่อนเยาว์ตลอดไป

ร่างกายจะสามารถผลิต การที่เราอายุมากขึ้น
มีผลให้เอ็นไซม์ในร่างกายมี เอ็นไซม์ได้น้อยลง
และเริ่มมีผลทำให้ ปริมาณลดลงตามอายุที่เพิ่มขึ้น
นักวิจัยแห่งโรงพยาบาลไมเคิล  เกิดโรคต่างๆตามมา 
คนที่มีอายุมากจะมีเอ็นไซม์สำหรับย่อย พบว่า  รีส
ๆ ในน้ำลายน้อยกว่าคนที่มีอายุน้อย(อะไมเลส)แป้ง

ยิ่งท่านใช้เอ็นไซม์ที่  พบว่า โฮเวล เอ็ดเวิร์ด.ดร
ผลิตในร่างกายเร็วเท่าใด ท่านจะใช้เอ็นไซม์ที่สะสม
เมื่อเราทานอาหารที่ปรุงสุก“ อยู่หมดไปเร็วเท่านั้น
ทำให้ร่างกายต้อง อาหารจะปราศจากเอ็นไซม์ แล้ว
ผลิตเอ็นไซม์ในกระบวนการย่อยอาหารทั้งหมด 
ร่างกายจะสูญเสียเอ็นไซม์สะสมที่มีในปริมาณจำกัด 
ที่สำคัญของ และเราเชื่อว่าเป็นหนึ่งในหลายสาเหตุ
ความแก่และการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรนั่นเอง”

ชาวชนบทบัลแกเรีย กล่าวว่า เม็ทชนิคอฟ.ดร
เนื่องจากเอ็นไซม์ในร่างกายถูกนำไป มีอายุยืนยาว
เพราะว่าอาหาร ในระหว่างการดำเนินชีวิต อย่างช้าๆ
ส่วนใหญ่จะประกอบด้วยนมสดหมักให้กลายเป็นนม
และอาหารที่ยังไม่ผ่านการปรุงให้สุกอีกหลาย เปรี้ยว
เพื่อหลีกเลี่ยงการสูญเสียเอ็นไซม์ก่อน ดังนั้น  ชนิด
และ เราอาจบริโภคอาหารสดทุกวัน เวลาที่กำหนด
เสริมด้วยเอ็นไซม์ที่ช่วยการย่อยอาหาร

การผลักดัน หรืออาจจะกล่าวอีกอย่างหนึ่งได้ว่า
ให้ร่างกายผลิตเอ็นไซม์สำหรับกระบวนการย่อย
จะจำกัดความสามารถของร่างกายในการ อาหาร
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ที่ต้องใช้ในการเสริมสร้างและซ่อมแซม ผลิตเอ็นไซม์
ที่ต้องใช้ในการเสริม ร่างกายในการผลิตเอ็นไซม์
การบริโภคเอ็นไซม์เป็น สร้างและซ่อมแซมร่างกาย
ไม่เพียงแต่ช่วยการย่อย อาหารเสริมร่วมกับอาหาร
ซ่อมแซม  ยังช่วยในการเสริมสร้าง อาหารเท่านั้น  
มี ค ว า ม แ ล ะ ยั งทำใ ห้ ดู เ ป็ น ห นุ่ ม เ ป็ น ส า ว
ช่วยในด้าน ที่สำคัญคือ  กระชุ่มกระชวย
ประสิทธิภาพการทำงานของเอ็นไซม์อีกด้วย

เราต่างมีความภูมิใจเมื่อผิวของเราเนียนใส 
แต่ในทางกลับกันเราจะไม่มั่นใจเมื่อผิวแห้ง กระจ่าง
ผลิตภัณฑ์ ดังนั้น  เหี่ยวย่นและไม่มีชีวิตชีวา ซีด แตก
จึงดึงดูดใจ ที่ช่วยในการสร้างเซลล์ใหม่ของผิวหนัง
เอ็นไซม์มักถูกมองข้ามในการ ที่แปลกคือ พวกเรานัก
ทั้งๆที่มีบทบาทสำคัญ แก้ปัญหาเกี่ยวกับผิวหนังเสมอ
ในการคงสภาพและดูแลผิวของเรา

และ เอ็นไซม์เกี่ยวข้องโดยตรงกับสุขภาพ
พวกมันเป็นตัวเร่ง  ลักษณะของผิวหนังของเรา
ให้สมบูรณ์ ปฏิกิริยาการทำงานในการย่อยอาหาร
สร้างผิวพรรณให้ ทำให้ได้สารอาหารต่างๆมาเสริม
เอ็นไซม์เป็นแหล่งพลังงานที่อยู่เบื้องหลังการ สดใส
ที่ส่งไปให้ผิวหนัง ไหลเวียนของสารอาหารต่างๆ
เอ็นไซม์เป็นตัวช่วยลดอาหารที่  อย่างมีประสิทธิภาพ
เป็นผลจากขบวนการกำจัดพิษ ปรากฏทางผิวหนัง
จะเห็นได้ เอ็นไซม์ชะลอขบวนการแก่ ของร่างกาย
เราจะอธิบายถึง ในบทนี้ ชัดเจนจากผิวหนังที่เหี่ยวย่น 
ท่านจะทราบว่า  เอ็นไซม์จะชะลอความแก่ได้อย่างไร
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สามารถเสริมการดูแลผิวพรรณของ เอ็นไซม์บำบัด
ท่านได้อย่างไร

บำรุงจากภายใน
ชาว ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ความงามต่างทราบดีว่า

อเมริกันหลงใหลในการทำให้ดูอ่อนเยาว์และรักษา
เจล จึงได้ผลิตครีมโลชั่น  มีสุขภาพ  ผิวพรรณให้ดูดี 
สำหรับดูแลผิวแต่ละประเภท จนถึงขี้ผึ้ง แผ่นต่างๆ 
ยี่ห้อที่มีชื่อ  ของผิวพรรณ ตลอดจนแก้ปัญหาต่างๆ
ทำราคาโลชั่นที่ทำให้ดูอ่อนวัยได้ถึง เสียง 75 
ดอลลาร์ต่อ 1 เกิด แท้ที่จริงแล้วความอ่อนวัย  ออนซ์
ไม่ใช่การชะโลมทา มาจากขบวนการภายในร่างกาย
เพียงเปลือกนอก

สุขภาพและลักษณะของผิวหนังจะเป็นอย่างไร 
ผิวหนังชั้นใน ขึ้นอยู่กับสารอาหารในกระแสเลือด
สร้างมาจากคอลลาเจน หนังแท้ หรือที่เรียกว่า 
คอลลาเจนจะดึงสารอาหารที่ต้องการมา (โปรตีน)
จะไม่ ส่วนผิวหนังชั้นนอกหรือหนังกำพร้า จากเลือด
มันจะตายไปและหลุด  ได้รับการบำรุงจากภายใน
ในชั้น ทำให้เซลล์ผิวหนังใหม่ ลอกออกอย่างต่อเนื่อง
สิ่งนี้จะก่อให้เกิด หนังแท้ออกมาสู่ชั้นนอกสุด
นำเซลล์ในที่ กระบวนการผลัดเปลี่ยนอย่างต่อเนื่อง
สาเหตุที่ทำให้ นั่นคือ ได้รับอาหารเต็มที่ขึ้นมาแทน
เอ็นไซม์มีบทบาทสำคัญในการรักษาสภาพผิวหนังที่
โดยทำให้มีสารอาหารไปบำรุงผิวหนัง แข็งแรงเอาไว้
ได้
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เอ็นไซม์ย่อยอาหาร
แ ล ะ โ ป ร ตี น ผิ ว ห นั ง ต้ อ ง ก า ร ไ ข มั น

เพื่อให้ผิวหนังแข็งแรงและมีความยึด คาร์โบไฮเดรต
สาร  ถ้าระบบการย่อยอาหารขาดเอ็นไซม์  หยุ่น
อาหารเหล่านี้จะคงค้างอยู่ในอาหารที่รับประทาน
ทำให้ แล้วถูกขับออกโดยที่ไม่ผ่านการย่อย เข้าไป
และเกิดโรคผิวหนัง  อ่อนแอ  ผิวหนังจะขาดการบำรุง
ได้ง่าย

ภาวะพร่องเอ็นไซม์ย่อยอาหาร
ทุกวันนี้ได้รับ คนเราส่วนใหญ่เข้าใจไปว่า

อีกทั้งระบบ อาหารที่เต็มไปด้วยเอ็นไซม์ธรรมชาติ
ก็หลั่งเอ็นไซม์เพื่อย่อยอาหารได้สาร ย่อยอาหาร
และอาหารเพื่อสุขภาพ อาหารต่างๆมาใช้พอเพียง
ก็มีเอ็นไซม์อยู่แล้วแต่เหตุใดสภาพของ หลายชนิด
ผิวหนังของอีกหลายคนจึงบ่งชี้ว่าขาดเอ็นไซม์ 
เอ็นไซม์ในอาหารเป็นเอ็นไซม์ ประการแรกก็เพราะว่า
การปรุงอาหารด้วยอุณหภูมิที่สูง  ที่เสียสภาพได้ง่าย
กว่า 45 องศาเซลเซียสก็จะทำลายเอ็นไซม์ทั้งหมด
ส่วนใหญ่ก็เป็นอาหาร และอาหารสมัยใหม่  เสียแล้ว
จึงทำให้กลาย  ทั้งสิ้น ปรุงสุกผ่านกระบวนการต่างๆ
ประการ  เป็นอาหารที่ปราศจากเอ็นไซม์อย่างแน่นอน
ไม่เพียงแต่อาหารหลายชนิดจะขาดเอ็นไซม์  ที่สอง
แต่ยังมีผลไปทำลายเอ็นไซม์ต่างๆที่มี อย่างแน่นอน
เครื่องดื่ม เช่น อยู่แล้วในระบบทางเดินอาหารอีกด้วย
และกาเฟอีน  น้ำตาล  แอลกอฮอล์
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โปรแกรมทางพันธุกรรมของเรา ที่กำหนดรูป
ก็มีส่วนกำหนดความสามารถใน ลักษณ์ของร่างกาย
ร่างกายแบบซุปปราจะย่อย การย่อยอาหารด้วยคือ
จะมีปัญหาเกี่ยวกับ ร่างกายแบบพารา โปรตีนได้ไม่ดี
ผลไม้และแป้ง  รวมไปถึงผัก  การย่อยคาร์โบไฮเดรต  
ร่างกายแบบเอโตรจะย่อยอาหารที่มีไขมันสูงได้ไม่ดี  
จะมีปัญหาเกี่ยวกับการย่อย ส่วนร่างกายแบบนิวโร
รวมทั้งอาหารพวก  นมและอาหารที่ทำจากนม
คาร์โบไฮเดรตแทบทุกชนิด

ไม่ว่าจะด้วยเหตุใด เมื่อร่างกายเราขาดเอ็นไซม์
โดยเฉพาะการ ท่านจะสังเกตได้จากผิวหนัง ก็ตาม
จะเห็นได้ชัดเจนมากขึ้น ทั้งนี้ ขาดเอ็นไซม์โปรตีเอส
เอ็น ผิวหนังต้องได้รับสารโปรตีนเป็นหลัก เนื่องจาก
หาก ดังนั้น จะทำหน้าที่ย่อยสลายโปรตีน ไซม์ชนิดนี้
ผิวหนังย่อมขาดอาหารอย่าง  ขาดเอ็นไซม์โปรตีเอส
แน่นอน

อาการที่ปรากฏให้เห็น
จะ การได้รับเอ็นไซม์ย่อยอาหารที่พอเหมาะ

พลังในการซ่อมแซมและบำรุงของ ช่วยให้ผิวหนังดูดี
เอ็นไซม์จะชัดเจนที่สุดในผู้ที่เป็นโรคผิวหนัง

ตัวอย่างในการรักษาผิวด้วยเอ็นไซม์ที่เด่นชัด
มีผื่นแดงทั่วตัว  ตอนเด็กเป็นโรคเรื้อนกวาง อันหนึ่ง 
หลาย  และปาก ตา  ขาพับ  โดยเฉพาะตามแขนพับ
ครั้งที่แผลเฟะและเจ็บปวดมากจนต้องอยู่บ้านแทนที่
หมอสั่งให้พ่อและแม่ห่อตัวไว้ด้วยผ้า  จะไปโรงเรียน
เด็กมักนอนร้องไห้บนเตียงในขณะที่ใส่ชุด  ที่โชกยา
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เมื่อ อาการผืนแดงเป็นแบบมีหนองไหลออกมา  มัมมี่
จะทำให้มีหนองไหล เกาที่แผลหรือเมื่อแผลแห้งแตก
ไม่สามารถ ทำให้แผลขยายวงออกไปอีก ออกมา
หรือรู้สึกอาย บอกได้ถึงความยากลำบากเพียงใด
เพียงใดระหว่างที่เป็นโรคอันทุกข์ทรมานนั้นหลายปี

แต่ไม่เคยปราศจาก  พอโตขึ้นอาการก็ทุเลาลง
เมื่อใดก็ตามที่เครียด  จากแผลและสะเก็ดแผลเลย  
ก็ยิ่ง ปากและที่ข้อพับแขน  อาการจะเริ่มที่หัวตา
ทำให้อายจนต้อง  ทำให้เครียดและไม่สบายตัว
วนเวียนอยู่เช่นนี้ ๆ ยกเลิกนัดต่าง

ต่อมาเริ่มเรียนรู้ผลของการรักษาผิวหนังด้วย
จึงเริ่มด้วยการเสริมเอ็นไซม์หลายชนิด เอ็นไซม์
และ  เซลลูเลส  ไลเปส  โปรตีเอส  ประกอบด้วย
โดยทานเอ็นไซม์เหล่านั้นไปพร้อมกับ  อไมเลส
อาหารหลักทั้ง 3 และทานโปรตีเอสในปริมาณที่  มื้อ
สูงในระหว่างมื้ออาหารและในขณะท้องว่างอีกด้วย  
จวบจนทุกวันนี้และ การบำบัดตนเองอย่างต่อเนื่อง
ไม่มีอาการทางผิวหนังที่เป็นโรคประจำตัวมานานกว่า 
40 ปี
การขับสารพิษ

ปอดและผิวหนังเป็น ลำไส้ใหญ่ ร่างกายใช้ไต
หากเรามีปัญหาเกี่ยวกับการถ่าย  แหล่งล้างพิษ
จะทำให้ไตกำจัดพิษ ปัสสาวะหรือดื่มน้ำน้อยเกินไป
ปัญหาเดียวกันนี้ก็เกิดขึ้นที่ลำไส้ใหญ่  ได้ไม่สมบูรณ์ 
เมื่อเราต้องทรมานกับอาการท้องผูกหรืออาการท้อง
หากเราสูบบุหรี่ ปอดก็ไม่สามารถขับพิษออกได้ เสีย
?แล้วเหลืออะไรล่ะทีนี้  หรือหายใจเอามลพิษเข้าไป  
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โดย ผิวหนังของเราก็ต้องทำหน้าที่ในการขับพิษแทน
สิว  จะแสดงอาการในรูปแบบที่สังเกตได้ชัดเจนเช่น  
สิวหัวดำและเซล  โรคผิวหนังเรื้อรัง  ผลตกสะเก็ด
ลูไลท์

การต้านอนุมูลอิสระ
นอกจากร่างกายจะมีขบวนการกำจัดอนุมูล

ยังมีการล้างพิษของอนุมูล อิสระตามธรรมชาติแล้ว
อนุมูลอิสระสามารถกระจายไป  อิสระอย่างต่อเนื่อง
ร่างกายก็ตามกำจัดทำลายอยู่  ทุกส่วนของร่างกาย
มลพิษที่เราหายใจเจ้าไป ทุกวันไปไม่มีวันหมด  
ฮอร์โมนหรือยาปฏิชีวนะตกค้างในอาหารที่เรากิน
เชื้อ ยาฆ่าแมลงที่มีอยู่ในผลไม้และผักต่างๆ เข้าไป
เป็นสารพิษเพียงไม่กี่ พยาธิต่างๆ เชื้อรา แบคทีเรีย
ชนิดที่ต้องถูกขับออกจากระบบร่างกายของเรา

มีประสิทธิภาพดีไป ไม่มีสารต้านอนุมูลอิสระใด
เอ็นไซม์จะดูดซับอนุมูลอิสระ กว่าเอ็นไซม์โปรตีเอส
ซากเซลล์ที่เกิด  ก่อนที่อนุมูลอิสระจะทำร้ายร่างกาย
จะถูกย่อยโดยโปรตีเอส จากการต่อสู้กับเชื้อโรค  
เอ็นไซม์นี้สามารถจัดการผนังเซลล์ที่ถูกทำลายโดย
และยังสามารถเข้าไปในศูนย์กลางเซลล์  อนุมูลอิสระ
และช่วยซ่อมแซมดีเอ็นเอที่ถูกทำลายโดยอนุมูลอิสระ
อีกด้วย

จะลดอันตรายของ การมีอยู่ตลอดของเอ็นไซม์
แม้ สารพิษต่อผิวหนังได้เอ็นไซม์สามารถซ่อมแซมได้
กระทั่งเซลล์ที่เสียหายจากการทำลายของอนุมูลอิสระ  
ที่สามารถซ่อมแซม เอ็นไซม์เป็นสิ่งเดียวในร่างกาย
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โดยการส่งออกซิเจนและสาร เซลล์ที่ถูกทำลาย
อาหารที่เสริมความแข็งแกร่งให้แก่เซลล์

สัญญาณแห่งความเสียหาย
สามารถ ผลกระทบของสารพิษที่มีต่อผิวหนังเรา

การย่อยอาหารที่ไม่สมบูรณ์  สังเกตได้อย่างชัดเจน
ทำให้เกิดความผิดปกติ และผลเสียของอนุมูลอิสระ
แนวทางการรักษา ของผิวหนังได้ทุกรูปแบบในผู้ใหญ่
เอ็นไซม์หลัก  การใช้เอ็นไซม์บำบัดหลายชนิด คือ
ทำงานร่วมกันในตำแหน่งที่ผิวหนังมีปัญหาอยู่ ต่างๆ  
หรือสะเก็ดแผล  แผลเป็น  ไม่ว่าจะเป็นแผลพุพอง  
เมื่อนำมารวม ไลเปสและอะไมเลส  เอ็นไซม์โปรตีเอส
จะสามารถย่อยสลายและลดปฏิกิริยาความเป็น กัน
ทำให้สามารถรักษาความผิดปกติของผิวหนัง พิษได้
ได้ดังนี้

การย่อยสลายไขมันไม่ดี-สิว
การย่อยสลายน้ำตาลไม่ดี-แผลพุพอง  
การย่อย -(โรคเรื้อนกวาง) แผลพุพองเรื้อรัง

สลายโปรตีนไม่ได้
สารพิษ-สิวและสิวหัวดำ
Lyplomas-ไขมันที่เหม็นหืน
สารพิษที่จับอยู่กับไขมัน-เซลลูไลท์
การย่อย-เหี่ยวย่น  ผิวหนังขาดความยืดหยุ่น

สลายสารทุกกลุ่มไม่ดี

!  142



จะ นอกจากนี้ลมพิษและผื่นคันเกือบทุกชนิด
ตอบสนองต่อการใช้เอ็นไซม์บำบัดได้ดี

การสิ้นสุดของภาวะเรื้อรัง
หญิงวัย 30 มีอาการแผลพุพองเรื้อรังไม่  ปี

เนื่องจากเธอ  และเท้า  แขน  ปรากฏตามมือ  รุนแรง
ต้องล้างมือบ่อยครั้งในระหว่างวัน  มีอาชีพพยาบาล 
ทำให้การดำเนินชีวิตของเธอในแต่ละวันมีความ
เธอได้ลองรักษาตามวิธีที่นิยมกันหลาย ลำบากมาก
ยาสเตียรอยด์และแม้แต่  ยาทาผิวหนัง  เช่น แบบ
แต่ก็ไม่มี การเปลี่ยนแนวทางการรับประทานอาหาร
ผิวหนังตก  ปัญหาอาการคัน ที่จะช่วยแก้ วิธีใดเลย
สะเก็ดได้อย่างแท้จริง

 เหมือน จึงได้มีการแนะนำให้ใช้เอ็นไซม์บำบัด
กับที่ได้เคยใช้กับเด็ก ที่เคยมีปัญหาเกี่ยวกับโรค
เธอใช้เอ็นไซม์รวมในอาหารแต่ละมื้อ  เรื้อนกวาง  
และใช้โปรตีเอสปริมาณสูงระหว่างมื้ออาหารในช่วง
หลังจากบำบัดได้  ช่วงท้องว่าง 3 เธอรู้สึกได้ถึง  วัน
เธอมีกำลังเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ ผลของเอนไซม์นั่นคือ
และการเรอของเธอ เธอสังเกตว่าอาการท้องอึด  ชัด
หลังจาก หายไป 1 ผิวหนังของเธอดีขึ้น  สัปดาห์ 
และสีผิวของเธอดูดีขึ้น สะเก็ดแผลเริ่มหายไป 
ลักษณะโดยรวมของผิวหนังดูสุขภาพดีและยึดหยุ่น  
จากนั้นอีก 21 อาการของโรคผิวหนังเรื้อรังที่  วัน
จะเป็นตลอดชีวิตได้หายไป แพทย์เคยบอกกับเธอว่า 
และปัญหาผิวหนังของ เธอยังคงใช้เอ็นไซม์สูตรเดิม
เธอหายขาดไปแล้ว
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ผิวพรรณที่คงความอ่อนเยาว์
ท่าน ผิวหนังของท่านดูอ่อนกว่าวัยเท่าใด

สามารถทดสอบได้จากการใช้มือกดที่ผิวหนังบริเวณ
หลังมือที่อยู่ระหว่างนิ้วหัวแม่มือและนิ้วชี้สักประมาณ 
5 ผิวหนังของท่านกลับคืน แล้วจับเวลาดูว่า วินาที
หากใช้เวลาเพียง  สภาพปกติในเวลาเท่าใด 5 วินาที
อายุทางชีวภาพของผิวหนัง หรือน้อยกว่านั้นหมายถึง
น้อยกว่า  ของท่านคือ 50 แต่หากว่ากลับคืนสภาพ  ปี
เดิมในช่วง 10-15 วินาทีแสดงอายุน่าจะอยู่ในช่วง 
60-69 และหากใช้เวลาตั้งแต่  ปี 15 วินาทีขึ้นไปบอก
ได้ว่าอายุทางชีวภาพของผิวหนังของท่านมีอายุถึง 70 
นี่เป็นสิ่งที่สะท้อนถึงความเหี่ยวย่นของ   ปีขึ้นไป
ที่เราได้รับจากการที่เนื้อเยื่อใต้ชั้นผิวหนัง ผิวหนัง
เสื่อมลงไป

งานวิจัยหลายฉบับได้กล่าวถึงผิวหนังที่แก่ตัวลง
มักจะเกิดจากการขาดโปรตีนและมีระบบไหลเวียน ว่า
ทำให้เกิดการแข็งตัว ความบกพร่องดังกล่าว  ที่ไม่ดี
เส้นใยประสาทและหลอด กล้ามเนื้อ ของเนื้อเยื่อ
และ เลือด โดยจะเกิดการหย่อนยานของกล้ามเนื้อ
ทำให้กล้ามเนื้อล้าและอ่อนแอ ผิวหนังไม่ยืดหยุ่น  
กระบวนการเสื่อมเหล่านี้จะ อย่างไรก็ตามเราพบว่า
ช้าลงและในบางรายสามารถคืนสู่ปกติได้โดยการใช้
เอ็นไซม์บำบัด

ความสัมพันธ์ของโปรตีน
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จะช่วย  โปรตีนชนิดพิเศษที่ได้มาจากโปรตีเอส
และก่อให้เกิด  ให้เกิดการรวมตัวกันของเนื้อเยื่อ
การเชื่อมโยงระหว่าง  ความยืดหยุ่นของผิวหนัง
ที่จะ ที่เป็นเส้นใยโปรตีนสีเหลือง เส้นใยอีลาสติน
ประกอบกับคอล ประกอบกันเป็นเนื้อเยื่อเกี่ยวพันนั้น
จะช่วยให้ผิวหนังเนียนและ ลาเจนในชั้นของผิวหนัง
ระบบ ยิ่งเราอายุมากขึ้นเท่าใด อย่างไรก็ตาม  นุ่ม
กระบวนการแก่ การเชื่อมโยงดังกล่าวจะกระด้างขึ้น
มีการขนส่งเอ็นไซม์สู่ จะถูกยับยั้งได้ก็ต่อเมื่อ ตัวลง
เพื่อนำส่งออกซิเจนในปริมาณ ผิวหนังอย่างเพียงพอ
ช่วยทำให้เซลล์เต่งอูมและเพื่อให้ผิวหนังชั้นในที่ มาก
เกิดขึ้นใหม่เป็นผิวหนังที่มีสุขภาพดี

ของร่างกายมีลักษณะ เซลล์และเนื้อเยื่อต่างๆ
ย่อมต้องการ เซลล์และเนื้อเยื่อเหล่านี้  คล้ายฟองน้ำ
เพื่อให้ สารให้ความชุ่มชื้นที่นำส่งโดยโปรตีเอส
เมื่อเซลล์ต่างๆใน  ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และ พวกมันจะขาดสารอาหาร ร่างกายขาดโปรตีเอส
จะทำให้เซลล์เหี่ยวลงหรือตายไปเนื่องจากได้รับสาร
ลักษณะคล้ายฟองน้ำที่เคยเป็นก็  อาหารไม่เพียงพอ
จะดูดซึมโปรตีนที่จำเป็นได้ลด ๆ เซลล์ต่าง จะหายไป
ในเหตุการณ์ดังกล่าว หดตัว ผนังเซลล์จะแตกแห้ง ลง
จะทำให้เกิดการแก่ขึ้นได้

การไหลเวียนของกระแสโลหิตที่มีประสิทธิภาพ
ระบบการไหลเวียนมีบทบาทสำคัญต่อความแก่  

ทำให้การนำสารอาหารที่สำคัญไปสู่ ระบบที่ไม่ดี
เลือดก็จะขนส่งสารอาหารสำคัญได้ ผิวหนังได้ช้าลง
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สิ่ง ดังนั้น ทำให้ผิวหนังไม่สามารถมีสุขภาพดีได้ น้อย
เราสามารถยืนยันได้ว่า  เอ็นไซม์ ที่จะช่วยได้ก็คือ 
สารที่ช่วยในการย่อยแล้วทำให้ได้ เอ็นไซม์เหล่านี้คือ
สารอาหารมาส่งผ่านทางเลือดนำไปสู่ทุกเซลล์ใน
เอ็นไซม์ไลเปสจะช่วยย่อยให้เกล็ดเลือด  ร่างกาย
หลุดออกมาจากการสะสมตัวตามผนังหลอดเลือดนั้น 
จะนำไปสู่การขนส่งสารอาหารและออกซิเจนกลับสู่
โปรตีเอสจะช่วยการไหลเวียนของ  ภาวะปกติได้
จาก โดยจะทำลายเม็ดเลือดแดงที่เกาะกลุ่มกัน เลือด
หลัง เราจะเห็นได้ว่า การวิเคราะห์เลือดทางจุลทรรศน์
จากทานโปรตีเอสเพียงหนึ่งเม็ดในเวลา 10 จะ  นาที
แล้วทำให้การไหลเวียน ช่วยให้ลิ่มเลือดสลายออก
เนื่องจากร่างกายของเราประกอบ ของเลือดปกติได้
โดยโปรตีเอสจะช่วยส่งอาหารและ ไปด้วยโปรตีน
ทำให้มีเซลล์เม็ด เสริมสร้างเซลล์เม็ดเลือดต่างๆ
เลือดมีความแข็งแรงสามารถขนส่งสารอาหารได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

เนื่องจากผิวหนังเป็นอวัยวะที่ใหญ่ที่สุดใน
จึงเป็นสิ่งที่แสดงถึงระบบการไหลเวียนของ ร่างกาย
นั่นคือ  กระแสโลหิตที่มีเอ็นไซม์อยู่มากเป็นอย่างแรก  
ผิวหนังเป็นส่วนที่ใช้ออกซิเจนมาก หากได้รับสาร
อาหารที่มีคุณภาพดี ผิวหนังก็จะมีลักษณะเนียนแน่น  
และใสกระจ่างอยู่เสมอ
ผิวที่อ่อนเยาว์ตอนอายุ 60 

คาร์ลอายุ 60 เหงือกของเขามีเลือดออกและ  ปี
เขามีความหวังอย่างมากว่า  ฟันหน้าของเขาคลอน 
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การใช้เอนไซม์ปริมาณสูง จะช่วยรักษาเหงือกบวม  
และช่วยรักษาฟันของเขาเอาไว้ได้ เหงือกอักเสบ

คาร์ลสังเกตเห็นโบนัสพิเศษจาก เพียงไม่นาน
ทำให้เข้าดูหนุ่ม การเสริมอาหารด้วยเอนไซม์ทุกวัน
ขึ้นถึง 20 ผิวหนังของเขาดูเนียนเรียบและนุ่ม  ปี  
แม้กระทั่งสี ปราศจากความเหี่ยวย่นและแข็งกระด้าง
เขา ผู้คนต่างบอกกับเขาว่า  ก็ยังดูอ่อนวัยลงด้วย ผิว
ผม“ ทุกคนต้องการที่จะรู้ถึงความลับของเขา ดูดีมาก
แต่ก็ไม่มี“ เขาหัวเราะออกมา ”ขอเก็บเป็นความลับนะ
ผมได้รับความเป็น ใครเชื่อผมเมื่อผมบอกพวกเขาว่า
หนุ่มสาวจากเอ็นไซน์”

เอ็นไซม์บำบัดเพื่อผิวพรรณ
และชะลอความแก่  การล้างพิษ เพื่อบำรุงผิว

ท่านต้องใช้เอ็นไซม์บำบัดไปตลอดชีวิต ของผิวหนัง

อาหารสำหรับผิวพรรณ
การรับ  วิธีที่จะได้รับสารอาหารที่สำคัญคือ

เราจึงแนะนำให้เพิ่มการรับประทาน ประทานสด
ๆ อาหารที่มีโปรตีนจากสัตว์เป็นๆ และพืชสดมาก 
ทั้งนี้รวมไปถึง : 

ข้าวซ้อมมือ ๆ เมล็ดพืชต่าง
เมล็ดข้าว ลูกเดือย  ข้าวฟ่าง
ถั่วเหลือง             
ๆ ถั่วต่าง จมูกข้าวสาลี
ผักและผลไม้ที่สด จะมีเอ็นไซม์อยู่เป็นสิ่งที่ดีต่อ

เนื่องจากโปรตีเอสเป็นเอ็นไซม์ที่มีความ ผิวหนัง
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ท่านจึงควรรับการเสริม จำเป็นที่สุดต่อสุขภาพผิวที่ดี
เพื่อที่จะได้รับผล นอกจากนี้ อาหารด้วยเอ็นไซม์
จึง ประโยชน์สูงสุดของผลจากเอ็นไซม์ที่มีต่อผิวหนัง
ควรจะเสริมเอ็นไซม์อีก 3 ด้วยการ ชนิดในโปรแกรม
จะช่วยในด้านการย่อยสลาย ให้ร่างกายได้รับไลเปส
ท่านจะไม่มีทางได้รับกรดไขมันของ ไขมันต่างๆ
โดยปราศจากความสมดุลย์ของปริ ร่างกาย
การรับเซลลูเลสมีจำเป็นใน  มาณไลเปสในร่างกาย
แล้วกำจัดกากออกจากลำไส้เล็ก การสลายเส้นใย 
จะช่วยในการย่อย การเพิ่มเอ็นไซม์อะไมเลส
ท่านจะ คาร์โบไฮเดรตและลดการอักเสบของผิวหนัง
ผลไม้สด  ส่วนผัก พบเอ็นไซม์เหล่านี้ได้จากสัตว์เป็นๆ
จะสนับสนุนระบบย่อยอาหารด้วย และเมล็ดธัญพืช
เทียบจากที่ต้องใช้ใน ปริมาณเอ็นไซม์เพียงเล็กน้อย
การคงสภาพผิวหนังให้แข็งแรง

การให้เอ็นไซม์เสริม
เป็นที่น่าเสียดายว่าอาหารที่รับประทานสด  

จึงยาก มีโปรตีนอยู่น้อยมากหรือไม่มีเลย  หรือดิบได้
เพื่อให้ มากที่จะรับประทานอาหารสดในแต่ละวัน
นอกจากการย่อย ระบบการย่อยอาหารแข็งแรงได้
เรายังต้องการเก็บรักษาโปรตีเอสไว้ อาหารปกติแล้ว
การใช้เอ็นไซม์ ดังนั้นเราจึงเชื่อว่า  เพื่อบำรุงรักษา
สำหรับทุกคนที่ต้องการมีผิวหนัง เป็นสิ่งสำคัญมาก
เมื่อท่านต้องการเสริมอาหารด้วยเอ็นไซม์ สุขภาพดี
หรือเพื่อการดูแลสุขภาพของ จากอาหารสุขภาพ
ให้ท่านจำเคล็ดเหล่านี้เอาไว้  ตนเอง
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- เพื่อการลด ทานโปรตีเอสระหว่างมื้ออาหาร
พิษและทำให้บริสุทธิ์

- ทานเฉพาะเอ็นไซม์ที่มาจากขบวนการหมัก
เท่านั้น

- การเสริมอาหารต้องได้รับทั้ง 3 เอ็นไซม์
ไลเปสและอะไมเลส ,โปรตีนเอส-หลัก

- เสริมอาหารอย่างสม่ำเสมอพร้อมมื้ออาหาร
เพื่อช่วยการย่อยอาหาร

เคล็ดลับของผิวที่มีสุขภาพดี
ปริมาณหน่วยของการเสริมอาหารด้วยเอ็นไซม์

ท่านที่มีปัญหาผิวหนังร้าย  จะต่างกันไป ในแต่ละขวด
อาจต้องการเอ็นไซม์ในปริมาณสูงมาก โดยอาจ แรง
ส่วนมาก  ต้องได้รับการดูแลจากผู้เชี่ยวชาญเท่านั้น
หากท่านอ่านฉลากอย่างละเอียดแล้ว ท่านจะพบว่า 
ใน ท่านสามารถเสริมอาหารด้วยเอ็นไซม์หลายชนิด
ปริมาณหน่วยเอ็นไซม์เหล่านี้  ปริมาณที่เหมาะสมได้ 
เพื่อประสบ เป็นปริมาณที่น้อยที่สุดที่ท่านต้องการ
ความสำเร็จในโปรแกรม ท่านควรบริโภคเอ็นไซม์
ชนิดต่างๆในปริมาณดังนี้

- อะไมเลส  : 5500 DU
- ไลเปส  : 145  LU
-     โปรติเอส : 30,000 HUT 
-     เซลลูเลส  :  600 CU
-    แลคเตส : 360  LacU
-    มอลเตส : 216  DP
-    ซูเครส  : 80 IAU
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เพื่อป้องกันและเป็นการลดพิษ ในระหว่างมื้อ
ควรบริโภค Protease : 330,000 ถึง 420,000 UHT

เคล็ดลับของการรักษาผิวหนังให้สดใสและดู
เด็กก็คือ การรับประทานเอ็นไซม์อย่างเพียงพอและ
เหมาะสม การบริโภคเอ็นไซม์ไม่ได้เป็นความลึกลับ
เป็น เนื่องจากข้อมูลทั้งหมด ไม่ซับซ้อน ของชีวิต
และเข้าใจ พิสูจน์ได้ ข้อมูลที่หารวบรวมมาอย่างดี
ผิวหนังของท่านต้องการการบำรุงรักษาอย่างต่อ  ง่าย
เนื่องจากภายในร่างกาย โดยเอ็นไซม์เท่านั้นที่จะ
สามารถทำได้

มีเรื่องราวที่ประสบความสำเร็จหลายเรื่องราว 
แต่จะทำให้  ที่ทางเราสามารถนำมาเกี่ยวโยงได้
หนั งสือ เ ล่มนี้หนัก เ กิน ไปสำหรับท่านผู้อ่ าน  
Psoriasis และความผิดปกติของผิวหนังอื่นๆ 
นับตั้งแต่เริ่มต้น ๆ สามารถรักษาได้ในระยะเวลาสั้น
มีปัญหาผิวหนังที่ มีผู้ป่วยคนหนึ่ง  เอ็นไซม์บำบัด
โดยเป็นสภาวะที่มีลักษณะพิเศษ โรคเท้าช้าง เรียกว่า 
ของร่างกายขยายใหญ่ขึ้น ตรงที่ขนาดของส่วนต่างๆ 
ผิวหนังโดย โดยเฉพาะส่วนขาและอวัยวะสืบพันธุ์
ทั้งนี้เกิดจากการอุดตัน รอบจะแข็งและกลายเป็นแผล
ผู้ โดยมักจะเกิดจากตัวพยาธิเอง ของท่อน้ำเหลือง
ได้รับความเจ็บปวดอย่างมาก หญิงผู้น่าสงสารคนนี้  
แต่ 2 เธอ  สัปดาห์หลังจากเริ่มได้รับเอ็นไซม์บำบัด
เริ่มรู้สึกและเห็นได้ถึงการเปลี่ยนแปลงที่สังเกตได้ชัด 
การ เธอดูดีขึ้นมาก และคนอื่นๆได้บอกกับเธอว่า
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ก็เพราะ  ทำงานของเอ็นไซม์เป็นสิ่งที่น่าตื่นเต้นมาก
ๆ ว่ามันทำงานได้ผลจริง !  

เอ็นไซม์เพื่อผิวพรรณ : สรุป
เอ็นไซม์เบื้องต้น

ที่ต้องส่งให้ สลายโปรตีนในอาหาร : โปรตีเอส
เซลล์ของผิวหนังและยังช่วยการกระจายสารอาหาร
ทั้งหมดไปสู่ผิวด้วย
เอ็นไซม์เสริม

ไลเปส  ช่วยให้เซลล์ผิวเต่งไม่หดตัว  :  
อะไมเลส  ลดการอักเสบของผิวหนัง   :
เซลลูเลส  ลดการอักเสบของผิวหนัง   :
อะไมเลสและเซลลูเลส ,ไลเปส ,โปรตีเอส  

ๆ สามารถพบได้ในสัตว์เป็น 

บทที่ 8
ชีวิตที่กระชุ่มกระชวย

และอายุยืนยาว  สุขภาพดี

ความเป็นไปได้ของการมีอายุที่ยืนยาว
ดำเนินการทดสอบ  ฮาเวลและผู้ร่วมงาน.ดร

ความสามารถที่จะชะลอความแก่ของมนุษย์ โดยการ
และกระบวนการกระตุ้นเอ็น สาธิตเกี่ยวกับความแก่
เป็นงานวิจัยที่น่าตื่น ที่ทำให้เกิดความอ่อนแอ ไซม์
เต้นมาก เพราะเป็นการสร้างความสดใสให้ร่างกาย
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เพื่อขจัดความเสียหายของเซลล์เหล่า อย่างต่อเนื่อง
เรามีข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับ ขณะเดียวกัน  นั้น
บทบาทสำคัญของเอ็นไซม์ด้วย

ประกอบด้วย สาเหตุหลักของความแก่ เรารู้ว่า
สิ่ง เซลล์ที่เสื่อมลงและมีสารพิษส่วนเกินในร่างกาย
จะกลับมาสะท้อนให้เห็นถึงระบบภูมิคุ้มกันที่ เหล่านี้
โดยมีสาเหตุจากอนุมูล อ่อนแอจากภาวะที่ถูกทำลาย
เราพบว่า  อิสระที่มีอยู่โดยทั่วไปเจือปนอยู่ในเลือด 
ปัญหาที่ มันเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากขึ้น เพราะนั่นคือ
สิ่งที่สำคัญ หรือในทางตรงกันข้าม ใกล้เข้ามาทุกวัน
จากบท การขาดสารอาหาร เหมือนกันโดยแท้จริงคือ
การเสริมอาหารด้วยเอ็นไซม์ ท่านได้เรียนรู้ว่า ที่แล้ว 
จะช่วยให้ผิวพรรณดูอ่อนเยาว์ยิ่งขึ้นได้

ในการบำบัดผู้สูงอายุ เพื่อให้มีผิวหนังสดใส 
ทุกคนควรได้รับการพักผ่อนที่ และคงความอ่อนเยาว์
เพียงพอในแต่ละวัน ควรรับประทานอาหารที่เหมาะ
ตลอดจนได้เอ็นไซม์ในแต่ละ กับชนิดรูปร่างของตน
จะ เพื่อใช้ในการซ่อมแซมร่างกาย มื้อและระหว่างมื้อ
ที่เป็นเช่นนั้นเพราะ ทำให้พวกเขาดูเป็นหนุ่มเป็นสาว
เพื่อช่วยร่างกายให้ได้ การบริโภคเอ็นไซม์เสริม ว่า
เพื่อ รับสารอาหารจากสิ่งที่ท่านได้รับประทานเข้าไป
เป็นการสร้างสิ่งป้องกันอวัยวะและเนื้อเยื่อให้ฟื้นฟูสู่
ท่านจะได้รับสุขภาพที่สมดุลย์และความ สภาพเดิม
เอ็นไซม์จะช่วยรักษาร่างกายด้วยตัวของ  อ่อนเยาว์
มันเอง

ทำไมเอ็นไซม์ทำให้ร่างกายดูอ่อนเยาว์
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หลังจากการทดสอบต่างๆเกี่ยวกับความแก่  
ปี ฮาเวลผู้ที่เริ่มต้นการศึกษาด้านเอ็นไซม์ตั้งแต่.ดร 
1930 การกินอาหารที่ปราศจากเอ็นไซม์“ ได้สรุปว่า 
จะทำให้ร่างกายต้องนำเอาเอ็นไซม์ที่สร้างขึ้นนำเอา
ไปใช้ นับว่า เป็นกา รสิ้น เปลือง เ อ็น ไซม์ที่มี
ประสิทธิภาพในปริมาณที่มาก ทั้งนี้เนื่องจากเอ็นไซม์
ดังกล่าว เป็นเอ็นไซม์ที่ถูกสร้างขึ้นมาจากตับอ่อนและ
ทำให้ผลที่ตามมา  อวัยวะในระบบย่อยอาหารอื่นๆ
และความ เกิดการเจ็บป่วย คือ จำทำให้อายุขัยสั้นลง
สามารถในการต้านโรค ต้านทานความตึงเครียด
แต่ ทั้งทางสิ่งแวดล้อมและทางร่างกายลดลง ต่างๆ
โดยการรับประทานอาหารร่วมกับเอ็นไซม์สกัดเสริม
เราจะสามารถหยุดความผิดปกติ อาหารที่ปรุงสุกแล้ว
ฮาเวล ได้บรรยายในหนังสือตอนหนึ่ง.ดร ดังกล่าวได้
หากท่านเสริมเอ็นไซม์ตั้งแต่อายุยัง“ที่สำคัญมากว่า
จะทำให้เอ็นไซม์ของท่านแม้ว่าจะมีอายุถึง น้อย 80 ปี 
แต่จะมีความสามารถของเอ็นไซม์จะเทียบเท่ากับเมื่อ
ท่านมีอายุ 40  ปีได้”

กับการลด ความแก่มีความเกี่ยวข้องอย่างมาก
การทำเอ็นไซม์บำบัด จะช่วย ลงของเอ็นไซม์ที่ได้รับ
ชะลอกระบวนการแก่ได้ และจะเป็นการช่วยกำจัด
ที่เราทนทุกข์ทรมานจาก เมื่อใดก็ตาม อนุมูลอิสระ
จะมี และแบบเรื้อรัง ความเจ็บป่วยทั้งแบบเฉียบพลัน
ผู้ที่มีการ เอ็นไซม์ที่คอยลดความเจ็บป่วยเหล่านั้น
น้ำตาล ระบบต่อมไร้ท่อไม่สมดุลย์ ย่อยอาหารไม่ดี
เป็นโรคอ้วน  เป็นโรคเบาหวาน  ในเลือดไม่สมดุลย์  
และมีความ  มีไตรกลีเซอไรด์สูง  มีคอเลสเตอรอลสูง
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เป็นผู้ที่จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับเอ็น ตึงเครียด
เอ็นไซม์จะช่วยในการกำจัดพิษในร่างกาย ไซม์เสริม 
โดยไปช่วยกระตุ้นการย่อยสลายเพื่อเป็นการกำจัด
ต้องเดินทางตลอดเวลา หากท่านมีชีวิตที่ยุ่งเหยิง  พิษ  
และไม่สามารถทานอาหารต่างๆที่มีในท้องที่ที่ท่าน
ปริมาณเอ็นไซม์ที่สะสมอยู่ในร่างกายของ  อาศัยอยู่
ท่านจะมีน้อยกว่าปกติมาก

อายุที่เพิ่มขึ้นทำให้เกิดการขาดเอ็นไซม์ได้อย่างไร  
เกี่ยวกับการ การแพทย์ได้ค้นพบเพียงเล็กน้อย

นักชีววิทยาก็ยังไม่ ยับยั้งกระบวนการแก่ของตัวเอง
เซลล์ เรารู้เพียงแต่ว่า สามารถกำหนดคำนิยามได้
ภาย  ต่างๆจะตายไปเร็วกว่าเซลล์ที่สร้างขึ้นมาใหม่
หลังจากอายุ 30 ร่างกายของเราจะมีปริมาณน้ำ ปี 
และพลังงานสะสมในร่างกายลดลงอย่างเห็นได้ชัด  
ประสิทธิภาพของร่างกายจะลดลงประมาณ 1 
เอ็นไซม์  จะสลายไป เนื้อเยื่อต่างๆ  เปอร์เซ็นต์ต่อปี
การกลายพันธุ์จะทำลายยีนและอวัยวะ จะหายไป
โดยทั่วไปแล้วในร่างกายของชายวัย ต่างๆไปเรื่อยๆ 
80 จะมีการตายของเซลล์ ปี 50 ล้านเซลล์ต่อวินาที 
ในขณะที่อาจมีเพียง 30  ล้านเซลล์ที่สร้างขึ้นมาใหม่
กล้ามเนื้อของเขาจะสูญไปราว  ทดแทน 30 
สมองของเขาจะหดลงไป  เปอร์เซ็นต์จากน้ำหนักเดิม
ราว 10 และเส้นประสาทจะมีไฟเบอร์ลด เปอร์เซ็นต์
ลงจากเดิม  25 ในการหายใจแต่ละครั้ง  เปอร์เซ็นต์ 
จะนำออกซิเจนเข้าไปในหัวใจได้ลดลง 50 เปอร์เซ็นต์  
จะ ประกอบกับในการเต้นของหัวใจแต่ละครั้ง
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สามารถปั๊มเลือดได้ลดลง 35 เลือดจะดูด เปอร์เซ็นต์
ซึมออกซิเจนได้ช้าลง 60 และไตต้องลด  เปอร์เซ็นต์
เพื่อช่วยให้อวัยวะ ประสิทธิภาพของมันลงไปครึ่งหนึ่ง
อื่นๆทำงานได้มากขึ้น

ในขณะ ร่างกายของเราจะยังคงทำหน้าที่ต่อไป
ที่ทั้งหมดนี้ได้แสดงออกถึงความอัศจรรย์ทางชีววิทยา
กล้ามเนื้อ กระดูกกว่าสองหมื่นชิ้น ของอวัยวะนับร้อย
และเซลล์นับร้อยล้านล้านเซลล์  มากกว่าหกร้อยมัด 
ไม่มีส่วนใดหรือ มีความจำเป็นที่จะต้องรู้ว่า
ที่จะสามารถทำงานได้โดยปราศจาก กระบวนการใด
พลังงานและสารที่จะทำให้ชีวิต เอ็นไซม์คือ  เอ็นไซม์
โดยเป็นองค์ประกอบหลักของปฏิกิริยา ดำเนินไปได้
ที่เกิดขึ้นภายในร่างกายของมนุษย์ เคมี
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ส่วนที่  3
ผลของเอนไซม์ต่อรูปร่างและน้ำหนัก

บทที่ 9
คุณมีร่างกายแบบใด

การให้เอ็นไซม์ให้ผลดีกับบางคนแต่ไม่ใช่กับทุกคน 
หากท่านเป็นนักสังเกต ท่านอาจจะสังเกตเห็น

ส่วนใหญ่ จะมีน้ำหนักของช่องท้อง คนทางตะวันตก
คาวบอยจะมี และลำตัวส่วนบนใหญ่กว่าส่วนล่าง
เพราะเขามีหน้า ปัญหาเกี่ยวกับการยึดจับบนหลังม้า
อาจทำให้เขาตกจากหลังม้า ท้องที่ใหญ่กว่าสะโพก
แต่ ท่านมักจะเห็นว่าผู้หญิงที่มีหน้าอกใหญ่ ได้ง่าย
จะอยู่ในแถบฝั่งทะเลตะวัน ไหล่เล็กและก้นแบนราบ
ส่วนผู้หญิงจะมีแนว  ผู้ชายจะดูแลสุขภาพได้ดี ตก
จึง โน้มในการรับภาระน้ำหนักของร่างกายที่มาก
ทำให้เกิด ทำให้ค่อนข้างจะมีปัญหาเกี่ยวกับน้ำหนัก
ส่วนในตะวัน ความยุ่งยากในการควบคุมน้ำหนัก
ประชาชนมีสะโพกใหญ่กว้างกว่าไหล่และต้นขา ออก
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ท่านจะพบ ในผู้หญิงทุกหนทุกแห่ง ที่ใหญ่เกินไป
มีร่างกายที่คล้าย  ร่างกายที่มีรูปร่างไม่ค่อยสมบูรณ์
ไม่ได้หมายความว่าเป็น  เช่นนี้  เด็กหรือเหมือนเด็ก
จุดเด่น อย่างไรก็ตาม  ลักษณะเฉพาะของสถานที่นั้น
ของสัญชาติทำให้รู้ลักษณะของรูปร่างในบุคคลนั้น  
การที่เรามีร่างกายที่แข็งแรงหรืออ่อนแอเกิดจากพันธุ์
กรรมสืบทอดมาจากบรรพบุรุษ

เพราะว่า  แล้วร่างกายของท่านละเป็นแบบใด
ความต้องการที่ต่างกันของเอนไซม์มาจากความแตก
เกิด  หัวใจสำคัญของความแตกต่าง  ต่างของรูปร่าง
เราไม่สามารถ  จากความหลากหลายทางโภชนาการ
มีโภชนาการที่ดีได้สมบูรณ์ครบทุกคน

ควรพิจารณาจาก การที่มีรูปร่างเปลี่ยนแปลง
โดยทั่วไปผู้ชายจะไม่  ความจำเพาะของแต่ละคน
ในขณะเดียวกันก็จะไม่ชอบ ชอบอาหารที่มีรสหวาน
เขาค่อน  รับประทานผลไม้และขนมหวานหลังอาหาร
ได้ ข้างจะชอบสเต็กมากกว่าเค้กที่ทำจากช็อกโกแลต
มีการสอบถามคนไข้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพตนเอง
การที่ร่างกาย และคนในครอบครัว ทำให้แน่ใจว่า
อ่อนแอส่วนหนึ่งเกิดจากการที่ได้รับการถ่ายทอดจาก
บางครั้งการใช้ยาและอาหารมีผลต่อความ กรรมพันธุ์
เปลี่ยนแปลงมาก

ชาวอียิปต์โบราณได้เขียนหนังสือเรื่องชนิดของ
ร่างกายไว้มากกว่า 34 การใช้ยา  เล่ม Ayurvedic 
ต้นกำเนิดมาจากอินเดียเมื่อ 5 เป็นพื้น  พันปีที่แล้ว
การเรียนรู้หรือการ  ฐานของการมีร่างกายที่สมบูรณ์
ผู้เชี่ยวชาญ  ค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์ไม่ใช่สิ่งใหม่
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ทางด้านสุขภาพรู้ถึงความหลากหลายและความ
เราเชื่อว่าเหตุผล  คล้ายคลึงกันเป็นเสียงกล้ามเนื้อ
หลักของความอ่อนแอกลายเป็นความไม่สมดุลย์ของ
ที่เกิดจากกรรมพันธุ์ การขาดเอ็นไซม์ที่เหมาะสม 
นิสัยการกินอาหารและเกิดจากความเครียด

รูปร่างของท่านมีผลต่อท่านและคนใกล้ชิดอย่างไร
รูปแบบของร่างกายมี 4 ท่านหรือสมาชิก  ชนิด

ในครอบครัวที่มีน้ำหนักเพิ่มขึ้นในส่วนลำตัวช่วงบน
เป็นไปได้ที่ และมีขาที่แข็งแรง สะโพก  และหน้าท้อง
ครอบครัวของท่าน ส่วนใหญ่มักชอบอาหารจำพวก
จะมีปัญหาภายหลังเกี่ยวกับการเกิดกรดใน เนื้อสัตว์
เกิดภาวะท้องผูก กระเพาะอาหารทางด้านซ้าย  
และความดันโลหิตสูง  ความเครียด

ท่านจะพบ สำหรับครอบครัวที่มีน้ำหนักมาก
แผลพุพอง  ความดันต่ำ  ภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ 
ความกังวลและความ ลำไส้ใหญ่มีปัญหา ภาวะภูมิแพ้
ส่วนคนที่  จะกลายเป็นความเจ็บป่วยได้ เหนื่อยล้า
จะ และช็อกโกแลต พาสต้า ขนมปัง ชอบของหวาน
ทำให้บริเวณหน้าท้องมีน้ำหนักเพิ่มขึ้น

ไวน์ เช่น สำหรับครอบครัวที่ชอบอาหารรสจัด 
จะมีปัญหา ไทย และพริก เกลือ เครื่องเทศ ไอศกรีม
ต่อมลูกหมาก ปัญหาของเพศหญิง เกี่ยวกับไต 
มีก้อนใน  เยื่อโพรงจมูกอักเสบ ผิวหนังระคายเคือง
หรือการย่อยอาหารไม่ดีทำให้เกิด อักเสบ  ถุงน้ำดี
ภาวะท้องผูกจนถึงเกิดภาวะท้องเสียได้
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เราไม่สามารถให้คนจำนวนมากมาสนใจว่ามี
ไม่สามารถลด บางคนในครอบครัว  ร่างกายแบบใด
สาเหตุนี้จึงนำไปสู่แนว  อาหารจำพวกแลตโตสได้
บาง  ความคิดของผลิตภัณฑ์ที่ใช้รับประทานทุกวัน
ลำไส้ใหญ่  การแพ้นม  ครั้งความเจ็บป่วยเกิดจาก
หรือการแพ้อาหารที่มีแบคทีเรียลอยอยู่  เกิดการเกร็ง
ตลอดจนรู้สึกหมดแรง  เข่า  ปวดตามข้อ  ในอากาศ

ร่างกายของท่านเป็นแบบใด
เนื้อหาในเรื่องนี้ จะทำให้ท่านรู้ว่าร่างกายของ

รูป  ท่านเองและคนในครอบครัวของท่านเป็นแบบใด
ถ้าท่านสามารถ  ร่างของแต่ละคนอยู่ในประเภทไหน
เป็นเพราะว่าเราได้รับการ  ตอบว่าใช่จากคำถามนี้
ถ้าพ่อแม่ของท่าน  ถ่ายทอดทางพันธุกรรมจากพ่อแม่
เป็นไปได้ที่ท่านจะมีลักษณะ  ไม่ใช่สัญชาติเดียวกัน
ผู้ชายชาว  ยกตัวอย่าง  รูปร่างรวมกันทั้งพ่อแม่
ไอร์แลนด์และผู้หญิงชาวอิตาลีแต่งงานและมี
เรารู้ว่าชาวไอร์แลนด์มีรูปร่างดีและชอบ  ครอบครัว
ส่วนชาว  แอลกฮอล์  มันฝรั่ง  อาหารจำพวกน้ำตาล
อิตาลีเป็นผู้ใช้แรงงานพวกเขามีความต้องการข้าว  
เด็กบาง  อาหารที่มีรสจัดเพื่อเพิ่มรสชาติในอาหาร
ซึ่งเป็นลักษณะ แต่บางคนจะอ่อนแอ คนจะแข็งแรง
ชาว  ทางกรรมพันธุ์ที่ถ่ายทอดมาจากทั้งพ่อและแม่
อิตาลีที่เป็นแม่จะปรุงอาหารตามที่ตนเองชอบและ
ผลไม้และขนมหวานหลัง ขนมปัง เช่น ตามที่สามีชอบ
แน่นอนเป็น  อาหารและทุกคนจะชื่นชมว่าอร่อย
นักโภชนาการ  อย่างไรก็ตาม อาหารที่เราทำเอง

!  159



จากการทำงานที่ เมื่อเราโตเป็นผู้ใหญ่  ค้นหาว่า
จะมีการพัฒนาจากภูมิคุ้มกันที่อ่อนแอเป็น ตึงเครียด
ภูมิคุ้มกันที่เหมาะสม

เราควรจะกิน  เลือกอาหารแบบใดให้ดีที่สุด
ล้วน แน่นอนสิ่งเหล่านี้  อาหารประเภทมังสวิรัติไหม
เรามีรูปร่างที่ไม่ ดังนั้นเหตุผลที่ดีที่สุดคือ  เป็นคำถาม
ทำให้เรามีความต้องการและความแข็ง  เหมือนกัน
แรงที่ไม่เหมือนกับด้วย

ร่างกายมี  4  ชนิดที่สำคัญ
ในที่นี้จะขอกล่าวถึงชนิดของร่างกายทั้ง 4 ชนิด 

โดยแต่ละชนิดมีความสำคัญเท่าเทียมกัน คือ

ร่างกายชนิดที่  1
จะ  ใช้เทคนิคทางปฏิบัติเกี่ยวกับทางการแพทย์

ชนิดที่  กล่าวถึงการควบคุมต่อมแต่ละชนิด  1  เรียก
หรือต่อมไทรอยด์  พารา  ว่า

มีลักษณะเฉพาะทั้งหมด  12   ถ้าท่านมี  อย่าง
มากกว่า  6  การกินอาหาร  อย่างจัดอยู่ในประเภทนี้
เพราะเป็นแหล่งที่มาของ  แบบนี้ไม่ใช่ความคิดที่ดี
ปัญหาด้านสุขภาพ

1. ท่านจะอ้วนเสมอกันทุกส่วนตั้งแต่ศีรษะจนถึง
ปลายเท้า
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2. ท่านจะมีไขมันส่วนเกิน ถ้าน้ำหนักมากเกิน
ผู้ที่  ในกระเพาะอาหารและบริเวณส่วนเอว
ไม่ออกกำลังกายจะมีไขมันสะสมในส่วนก้น

3. สัดส่วนของไหล่และสะโพกของท่านมีความ
กว้างเท่ากัน

4. ท่านมีความต้องการของหวานหลังอาหาร 
พาสต้าผลไม้และผัก  ขนมปัง  เช่น

5. ท่านชอบซ็อกโกแลตและกาแฟ
6. บางเวลาในตอนกลางวัน ท่านจะมีอาการ

เหนื่อยและอ่อนเพลีย
7. ท่านมีอารมณ์เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
8. บ่อยครั้งที่ท่านมีอาการเย็นที่มือและเท้า
9. ถ้าเพศหญิงท่านจะมี  PMS
10.มีความดันต่ำ
11.มีภาวะร่างกายขาดน้ำตาล
12.มีอาการภูมิแพ้

ร่างกายชนิดที่  2
ชนิดที่  2  นี้มีต่อมการควบคุม 2  จาก  ชนิดคือ

ระบบสืบพันธุ์ของเพศชายและจากรังไข่ของเพศหญิง  
จากเพศหญิง ฮอร์โมนเทสโตร จากเพศชายเรียกว่า
ถ้าท่านมีร่างกายเหมือน ฮอร์โมนเอสโตร เรียกว่า
ตามหัวข้อนี้มากกว่า  6  อย่างจัดอยู่ในประเภทที่  2

1. มีไหล่แคบกว่าสะโพก
2. มีน้ำหนักมากตั้งแต่บริเวณส่วน  ในผู้หญิง

ก้นจนถึงต้นขา
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3. น้ำหนักส่วนเกินจะไปอยู่บริเวณ  ในผู้ชาย
ช่องท้อง

4. ที่มีส่วนประกอบของ  ชอบอาหารรสจัด
หรือ  พริกไทย  เกลือ  ครีม  เครื่องเทศ
อาหารลมควัน

5. ในมื้ออาหารคุณชอบเครื่องดื่มประเภทไวท์
มากกว่าน้ำ

6. ไอศกรีม  ขนมหวาน  ชอบรับประทานผลไม้  
และช็อกโกแลต

7. ไก่  ปลาทอด เช่น  ชอบอาหารประเภททอด
หอมทอดและมันฝรั่งทอด  ทอด

8. ชอบอาหารอิตาลีของชาวตะวันออกและฝีมือ
การทำอาหารของชาวแม็กซิโก

9. มีอาการของอาหารไม่ย่อย
10.ถุงน้ำดีมีปัญหา
11.ไตถูกรบกวนทำให้มีการติดเชื้อในกระเพาะ

ปัสสวะ
12.มีแนวโน้มการเกิดปัญหาของผิวพรรณ

ร่างกายชนิดที่  3
เรียกว่าซุปปรา  เกี่ยวกับการทำงานของต่อม
หมวกไต  มี  12  ชนิด
1. ส่วนบนและส่วน  น้ำหนักเพิ่มเฉพาะหน้าท้อง

หลังของร่างกาย
2. มีก้นแบนราบทำให้สัดส่วนดูไม่ดี
3. ขามีความแข็งแรง
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4. ซึ่งประกอบไป  ชอบอาหารจำพวกโปรตีน
ด้วยเนื้อสัตว์

5. ชอบรสเค็มเป็นอย่างมาก
6. เช่น  ชอบอาหารที่มีโปรตีนในมื้อกลางวัน  

และไข่  ชีส ถั่ว  สัตว์ปีก ปลา  ไส้กรอก  เนื้อ
7. ข้อเสื่อมหรือเจ็บที่ไหล่ซ้ายมีอาการปวด

เสมอ
8. ดื่มน้ำน้อยในมื้ออาหาร
9. เป็นโรคความดันโลหิตสูง
10.เหนื่อยล้า  รู้สึกเครียด
11.อาการท้องผูก ปัญหาใหญ่คือ
12.เกิดแก็สในกระเพาะอาหารทำให้ท้องอืด  

มีผลต่อการดำเนินชีวิต  ท้องเฟ้อ

ร่างกายชนิดที่  4
เป็นชื่อที่มาจากฮอร์โมนระบบ  นูโร  เรียกว่า
ต่อมนี้จะควบคุม  และต่อมใต้สมอง  ต่อมไร้ท่อ
การผลิตฮอร์โมนมีผลต่อการทำงานของระบบ
ถ้าท่านมีคำตอบตรงตาม  ประสาทในทางอ้อม
นี้มากกว่า  4  แบบจัดอยู่ในชนิดนี้
1. อาหารในแต่ละมื้อไม่จำเป็นต้องครบทั้ง  5  

หมู่
2. ชอบอาหารที่ทำจากแป้งและของหวาน
3. ชอบอาหารของเหลวที่คล้ายนมแต่มักเกิด

อาการแพ้
4. มีขนาดร่างกายเหมือนตอนเป็นวัยรุ่นไม่

เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเมื่ออายุมากขึ้น
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5. ดูอ่อนเยาว์อยู่เสมอ
6. มีอาการท้องผูก  มีปัญหาเกี่ยวกับลำไส้  

เกี่ยวกับลำไส้ใหญ่  ท้องเสีย
7. ไขมันที่สะสมอยู่ในร่างกายมีปริมาณที่พอ

เหมาะ
คนจำนวนมากสามารถมีร่างกายได้มากกว่า  1  

ทำให้เรารู้ อย่างไรก็ตามสิ่งสำคัญที่สุดคือ  ประเภท
ว่าร่างกายของเราเป็นแบบชนิดใด

ลักษณะของร่างกายทั้ง  4  ชนิดสามารถบอกถึง
สุขภาพและการเลือกรับประทานอาหารได้อย่างไร

อาหารที่ท่านต้องการเป็น ท่านจะสรุปได้ว่า
เหตุผล  จำนวนมากก่อให้เกิดปัญหาใหญ่สำหรับท่าน
ความรู้สึกอยากสนุกกับ ของความต้องการอาหารคือ
ทำให้  การรับประทานอาหารเหมือนตอนวัยเด็ก
ความสามารถในการสร้างเอ็นไซม์ที่จำเป็นในการ
คนจำนวนมากเกิดมามีภาวะขาดเอ็น  ช่วยย่อยต่ำ
พัฒนามาจากวัย  เนื่องจากมีนิสัยการกินที่ไม่ดี  ไซม์
จากประสมการณ์ที่ได้  เด็กประกอบกับความเครียด
เมื่อเอ็นไซม์ไปซ่อมแซม แสดงให้เห็นว่า  จากคนไข้
จะทำให้ร่างกายสามารถรักษาสมดุลย์ได้ ร่างกาย
ด้วยตัวเอง

ผู้เชี่ยวชาญจะสังเกต  เมื่อมีคนไข้เข้ามาบำบัด
ขาดเอ็นไซม์ชนิดไหน  ได้ว่ามีร่างกายเป็นแบบใด  
ผู้เชี่ยวชาญสามารถบอกได้ว่าควรมีการ  นอกจากนี้
มีแบบสอบถามให้คนไข้เขียนหลักการ  แก้ไขอย่างไร
บำบัดภายใน 12 จะเห็นมีการทำงานร่วมกัน  ชั่วโมง 
ระหว่างเอ็นไซม์กับร่างกายเราทุกคนต้องการเอ็นไซม์
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เกี่ยวกับ  สำหรับกระบวนการย่อยอาหารที่เหมาะสม
ระบบย่อยอาหารเอ็นไซม์ของเราก่อให้เกิดการย่อย
บางครั้งอาหารที่เรา  อาหารให้สารอาหารแก่ร่างกาย
ทำไม ดังนั้น มีเอ็นไซม์ที่เกี่ยวกับการย่อยอยู่แล้ว กิน
เราจึงขาดเอ็นไซม์

คำถามหรือคำตอบนี้มีการเปลี่ยนแปลงตลอด
ถ้า เอ็นไซม์ที่อยู่ในอาหารจะถูกทำลายได้ง่าย  เวลา
เราปรุงอาหารด้วยความร้อนที่สูงเกิน 48  องศาเซียล
เมื่อกินอาหารที่ จะสูญเสียเอ็นไซม์จำนวนมาก  เซียส
ผ่านการปรุงให้สุกด้วยขบวนการต่างๆจะทำให้ขาด
อาจจะไปทำลาย บางครั้งอาหารที่เราเลือก  เอ็นไซม์
เช่น เอ็นไซม์ที่มีตามปกติในระบบการย่อยอาหาร  
จะไป  และกาแฟ  น้ำตาล  เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ร่างกายของเราจะ ทำลายเอ็นไซม์ในการย่อยอาหาร
อาหารแบบไหนก่อให้เกิดการย่อยยาก กำหนดว่า  
มันดีสำหรับเราและผู้ใกล้ชิดในการดูแลรูปร่าง  
แต่ละคนจะมี  และความต้องการอาหาร สัดส่วน
ถ้าเรามีน้ำหนักมาก  ลักษณะทางพันธุกรรมต่างกันไป 
ต้องมองหาสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเรา เราจะรู้สึกว่า
ร่างกายชนิดที่  1  

มีความต้องการน้ำตาลและอาหารที่ทำจาก
สำหรับผู้ที่ชอบผักมันง่ายสำหรับการงด กลูโคส
เพราะว่า ท่านจะต้องการเฉพาะแป้งและ กลูโคส
มัน  ข้าวสาลี  คาร์โบไฮเดรตที่มาจากแป้ง  น้ำตาล
ส่วนผักและผลไม้  และธัญพืช  ขนมปัง  พาสต้า  ฝรั่ง
อาหารจำพวก  จะย่อยพวกคาร์โบไฮเดรตได้ดี
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คาร์โบไฮเดรตจะมีรสหวานประกอบไปด้วยน้ำตาล 
น้ำตาลฟรุกโตสได้จาก ยกตัวอย่าง  น้ำเชื่อม  น้ำผึ้ง
แลตโตสได้มา  มอลโตสได้มาจากข้าวมอลต์  ผลไม้
น้ำตาลจากต้นบีส น้ำตาลได้มาจากน้ำอ้อย  จากนม 
เอ็นไซม์ที่  ผลไม้สุกทั้งหมดจะมีน้ำตาลตามธรรมชาติ
และ  ซูแคส แลตแตส  อะไมเลส  ช่วยย่อยอาหารมี
เอ็นไซม์อะไมเลสจะมีความสำคัญใน  มอลเตส
ร่างกายแบบที่  1  เพราะมันสามารถย่อยแป้งได้  
ร่างกายแบบที่  1  จะขาดเอ็นไซม์อะไมเลส

ความต้องการอาหารจำพวกคาร์โบไฮเดรตมาก
เนื่องจากเขามี  ทำให้เกิดการทำงานผิดปกติ เกินไป
เพราะ  ความต้องการขนมหรือช็อกโกเลตเป็นพิเศษ
มันจะ  เชื่อว่าช็อกโกเลตมีประโยชน์หลายอย่าง
ทำให้จุดหลอมเหลวต่ำกว่า  กระตุ้นต่อมรับสารได้ดี
ดังนั้นองค์ประกอบและ  อุณหภูมิของร่างกาย
ช็อกโกเลตประกอบ  ประสาทสัมผัสจะรวมอยู่ในปาก
ด้วยไขมัน  50 %  น้ำตาล  50%  มันสามารถกระตุ้น
จะช่วย ซีโลโทนิน การหลั่งสารเคมีจากสมองเรียกว่า
สาร มาจากฮอร์โมนเอ็นโดฟิน ทำให้อารมณ์ปกติ
เอ็นโด  จะทำให้รู้สึกดีแล้วส่งผ่านไปยังสมอง เคมีนี้
เมื่อซีโลโท  ฟินจะให้พลังงานสูงและความรู้สึกสบาย
เราจะมีความต้องการอาหารจำพวกน้ำตาล  นินลดลง  
ร่างกายแบบที่  1  มีซีโลโทนินต่ำ นี้จะพบว่า  
เป็นการขาดฮอร์โมนแบบกรรมพันธุ์
22-2-2006
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ให้หยุดการกิน เราไม่แนะนำคนไข้ทั้งหมด
ครั้งแรกมันสำคัญต่อการ อาหารในตอนกลางคืน
ขั้นตอนต่อไปควบคุมโดยหยุดการทำให้เอ็น  เรียนรู้
อะไมเลสจะทำงานได้ ที่ไหนที่เอ็นไซม์  ไซม์เสียหาย
ดังนั้น  ถ้าท่านเลือกกินอาหารที่มีพิษ อย่างมหัศจรรย์
ควรเตรียมเสริมร่างกายด้วยเอ็นไซม์ถอนพิษ  
ร่างกายแบบที่  1  จะให้อาหารเพื่อไปซ่อมแซม
ขณะนี้เอ็นไซม์เสริมใช้เป็นการควบคุม  ร่างกาย
และแป้งการย่อย  ความต้องการคาร์โบไฮเดรต
อาหารที่ไม่เหมาะสมไม่สามารถนำไปให้สมองแทนที่
ก่อให้เกิดการอักเสบจนถึง  ระบบเอ็นไซม์ได้
ร่างกายชนิดนี้จะมีความรู้สึกไวกับ  ความเครียด
มีความสับสน  น้ำตาลในเลือดต่ำ  มะเร็งลำไส้ใหญ่
ดังนั้นจึงทำให้เกิดภาวะหดหู่และความ  ทางประสาท
กังวลใจ

ร่างกายชนิดที่  2 
ชอบ  ร่างกายชนิดนี้ชอบอาหารไปทางรสจัด

และการสูบบุหรี่  อาหารที่มีรสเค็ม  เครื่องเทศ  
เกี่ยวกับอวัยวะ)  กระตุ้นระบบต่อมเพศ อาหารนี้จะไป
ทำให้เกิดภาวะ  ก่อให้เกิดพลังงานสูง  (สืบพันธุ์
ความต้องการ ร่างกาย ความไม่สมดุลย์ในส่วนต่าง
อาหารของร่างกายชนิดนี้ทำให้ถุงน้ำดีอ่อนแอลงเกิด
เราไม่ต้องการอาหารเพื่อลดไขมัน  ความเสียหายได้
ผู้ที่อาศัยอยู่ระหว่างตอนกลางของ  นาน เป็นเวลา
มัน  ประเทศทราบดีถึงความเสียหายที่เกิดจากไขมัน
เป็นการเริ่มต้นที่เคราะห์ร้ายเกี่ยวกับปัญหาก้อนผลึก
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เกิดจากความอ้วนมาก  ที่หลอดเลือดแดงของหัวใจ
ร่างกายของมนุษย์  มีก้อนนิ่วที่ไตและถุงน้ำดี เกินไป
ต้องการไขมันในแต่ละวันเพียงปริมาณ  1  ช้อนโต๊ะ
ปริมาณการบริโภคมีมากถึง  อย่างไรก็ตาม  8  เท่า  
บางครั้งการบริโภคไขมันไม่เพียงพอจะทำให้เกิด
ถึงแม้ว่าเราไม่ประยุกต์ใช้  ความไม่ชุ่มชื่นของผิวหนัง
กับแบบที่ 2  เขาทั้งหลายมักประสบกับผิวหนังเกิด
ร่างกายชนิดที่  ความผิดปกติ 1  จะชอบ   
เหตุผลการกินบางครั้งคล้ายกับชนิดที่  ช็อกโกแลต 3 
เขาทั้งหลายส่วนมากมีความพอใจจากการกินไขมัน
ในเนื้อสัตว์

ลักษณะเฉพาะ  การยอมรับของระบบภูมิคุ้มกัน
ร่างกาย  และการท้องผูก  การดูดน้ำไว้  ของการบวม
และเกิดการท้องผูก  ชนิดนี้จะผลิตเยื่อเมือกจากเยื่อบุ
เพราะว่าบ่อยครั้งเกิดการท้องผูก  มากกว่าอย่างอื่น
เรา  และท้องเสียเขาทั้งหลายไม่เข้าใจภาวะท้องผูก
ถามว่าลำไส้เคลื่อนตัวอย่างไรในระยะเวลา 24 
เขาทั้งหลายไม่มีความเข้าใจอย่างถูกต้อง  ชั่วโมง  
ทำให้ต้องพยายามอธิบายเกี่ยวกับความสมบูรณ์ของ
จำนวนน้อยที่สุด  การเคลื่อนตัวของลำไส้ในแต่ละมื้อ
ของ 2 พบว่าแบบที่  มื้อต่อวัน 2 จะเกิดความอ่อนแอ
สามารถติดตามได้  ก่อให้เกิดการเคลื่อนตัวทั้งหมด
เมื่อ  และอาการท้องเสีย  หลายวันอาการอาเจียน
หลายวันผ่านไปทำให้เกิด  อาการท้องเสียหยุด
อาการที่น่ากลัวเหล่านี้ผ่านไปทำให้มี  อาการท้องผูก
ไลเปสจะย่อยไขมันในระหว่าง  ความต้องการไลเปส
และระหว่างมื้ออาหารระบบจะทำให้  การย่อยอาหาร
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ถ้าไขมันไม่ย่อยได้อย่างเหมาะสมระบบลำไส้  สะอาด
ร่างกายชนิดนี้จะมีแนวโน้มเป็นเบา  จะเกิดการเน่า
ปัญหาของฮอร์โมนและผิวหนัง หวาน

ร่างกายชนิดที่ 3
ชอบอาหารประเภทโปรตีนมากกว่าอาหาร

อย่างไรก็ตาม  บางครั้งชอบช็อกโกแลต  ประเภทอื่น  
ร่างกายแบบที่ 3  ต้องการสารเคมีจากโปรตีนไปใช้
โปรตีนที่มีมากเกิน  ในการดูแลกล้ามเนื้อส่วนใหญ่
ถ้าทั้งสองอวัยวะนี้  ไปก่อให้เกิดปัญหากับไตและตับ
ทำงานไม่ได้จะทำให้เราถึงแก่ชีวิตระบบของเราทั้ง 4 
ดังนั้นมัน  อย่างจะเป็นศูนย์กลางของการขับสารพิษ
หนึ่งในที่นี้รวม  เป็นสิ่งจำเป็นเพื่อการดูแลสุขภาพที่ดี
ควรจำไว้ว่าถ้าโปรตีนไม่ถูกการ  ถึงลำไส้ใหญ่ด้วย
ปอด  ย่อยจะทำให้เกิดการเน่าเปื่อยในลำไส้ได้  
ทำหน้าที่สำคัญการกำจัดโปรตีนส่วน  ไต  ผิวหนัง
สาเหตุของการเกิดโรคเรื้อนหายไป  เกินในร่างกาย  
มาจากกระบวนการย่อยโปรตีนและไขมันที่สมบูรณ์
ชนิดที่ 3 เพราะ  ต้องการโปรตีนน้อยกว่าชนิดอื่น  นี้
โครงสร้างเกี่ยวกับกล้ามเนื้อและความสามารถใน
จากประสบการณ์หลายปีที่  การย่อยโปรตีนไม่ดีพอ
เรามีการค้นพบเมื่อนำเอ็นไซม์เข้าไปใน  ผ่านมา
ร่างกายของผู้ที่ขาดเอ็นไซม์เกือบจะทันทีมีความผ่อน
ร่างกายแบบที่  คลายจากการบวมน้ำ 3  นี้จะขาดเอ็น
จะสัมพันธ์กับโรคความดันโลหิตสูง  ไซม์โปรตีเอส  
และปัญหาการกลับมาจะลดลง  ท้องผูก  โรคหัวใจ
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ร่างกายชนิดที่ 4
มีความต้องการอาหารจำนวนมากตั้งแต่เกิดถ้า

เราโชคดีเราจะได้รับสารอาหารจากแม่เพียงพอกับ
เป็นประโยชน์สำหรับการควบคุม  ความต้องการ
คนส่วนใหญ่มีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพ  ปรับปรุงแก้ไข
แม่ที่ไม่  ของแม่ที่ไม่สามารถให้นมลูกได้เป็นประจำ
สามารถให้นมได้อย่างเพียงพอเป็นสิ่งที่น่าเศร้าใจ  
แต่แม่เหล่านั้นมีร่างกายคล้ายชนิดที่ 4  มากกว่า  
และได้รับอาหารที่ทำให้เกิดการแพ้มากเกินไป  
ซึ่งเกิดจากการไม่  ร่างกายชนิดนี้จะเกิดอาการแพ้นม
ในกลุ่มนี้จะขาดแลคโตสเป็น  ยอมย่อยแลคโตส
จำนวนมากเข้าทั้งหลายต้องการไลเปสในการย่อยไข
เราพบอุปสรรคโดยตรงจากร่างกาย  มันที่มีอยู่ในนม
หมอจำนวนมากมีความแตกต่างกันในการพยายาม
หรืออาการ  ค้นหาว่าทำไมพวกเขาจึงป่วยไม่สบาย
แต่เขาทั้งหลายไม่เคยพบกับคำตอบที่น่า  อ่อนเพลีย
จากการพัฒนานิสัยการเป็นผู้ใหญ่น้อยกว่า  พอใจ
ชีวิต  ในเด็กผู้หญิงจะโตเป็นสาวช้า  เด็กผู้ชายมัธยม
ที่ล่วงเลยมานานพวกเขาดูอายุน้อยกว่ากับร่างกาย
ของเขาในสมัยมัธยมถ้าระหว่างตอนเป็นวัยรุ่นมีน้ำ
เขาทั้งหลาย  ตอนเป็นทารกจะมีไขมันมาก  หนักมาก
เกือบจะมีสัดส่วนร่างกายคล้ายผู้ใหญ่

ชนิดที่ 4  มีความลำบากเกี่ยวกับการย่อย
เส้นใยจากอาหารเพราะร่างกายส่วนมากไม่ต้องการ
ร่างกายชนิดนี้จะไม่แข็งแรงจนถึงมีปัญหาเกี่ยว  เนื้อ
กับลำไส้ใหญ่ที่รุนแรงมากเพราะไม่สามารถย่อย
ความเครียดจะมีผลต่อการ  อาหารจำนวนมากได้
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เส้นใยเป็นส่วนประกอบ  เคลื่อนตัวของลำไส้ใหญ่
ร่างกายมนุษย์ไม่สามารถผลิตเอง ของผนังเซลล์พืช
จะทำให้  เซลลูโลส เมื่ออาหารยับยั้งกระบวนการ  ได้
ก่อ  เกิดการทำลายเป็นอันตรายต่อการย่อยเส้นใย
โชคดีที่เราได้รับสูตรเอ็นไซม์ที่  ให้เกิดวงจรบกพร่อง
เหมาะสมในการย่อยอาหารให้มีประสิทธิภาพมาก  
เมื่อเรา  ผิวหนังและเส้นผมสะอาดแข็งแรงเป็นเงางาม
รู้สึกป่วยคนจำนวนมากจะค้นหาวิธีการรักษาจาก
เป็นการรักษาต่อต้านวิธีการรักษาโรคโดยใช้  แพทย์
อาหารในการช่วยรักษาเป็นวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับแพทย์
การรักษาก่อให้เกิดผลข้าง  โดยรักษาตามอาการ
ภายใต้  เคียงตรงข้ามกับวิธีการแก้ไขทำให้เกิดโรค
การดูแลจากหมอใครที่ตอบสนองต่อการรักษาเราจะ
โชค  อย่างไรก็ตามในกรณีที่กลับมาเป็นอีก  รู้สึกดี
ส่งผลให้  ไม่ดีการรักษาจำนวนมากไปยับยั้งเอ็นไซม์
นอกจากต้องต่อสู้กับการติดเชื้อ  ร่างกายทำงานหนัก
เช่น  เราควรกลับมาดูแลสุขภาพ  ๆ และโรคต่าง
นักโภชนาการ  เลือกอาหารที่เหมาะสมเพื่อสุขภาพ
และผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการจะมีประสบการณ์
เกี่ยวกับน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วหรือน้ำหนักที่
ความเฉื่อยชาหรือหมดแรงอย่างต่อเนื่อง  น้อย  
ภาวะการมีหนี้สินจำนวนมากจากค่าใช้จ่ายจะทำให้
เรากลายเป็นคนโมโหง่าย

บางครั้งประสบการณ์ของตนเองเป็นเหมือนฝัน
บาง คุณมีประสบการณ์เช่นนี้อย่างไร  ร้ายที่ตามมา
คุณไม่สนใจเนื่องจาก คนเล่าเกี่ยวกับอาหารไม่อร่อย
และปรุงอาหารจากไขมันสัตว์  คุณทำแบบรีบร้อน 
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บริการทุกเช้าวันอาทิตย์ หรือไส้กรอก ทอดหมูเค็ม
หลัง  ตลอดเวลาที่โตขึ้นมันไม่ถูกต้องที่จะกินไข่ทุกวัน
จากคุณต่อสู้กับการกลับมาของคอลเลสเตอรอลและ
การกินจะทำให้เกิดการสะสมอาหารที่ดี  โปรตีน
สำหรับคุณนี่เป็นสิ่งผิด

แต่นี้เรามีแนวคิดใหม่สำหรับความพยายาม
ขณะนี้เรามีทางเลือก  มันไม่ใช่เรื่องใหญ่  ของคุณ
นัก ของอาหารโดยผู้เชี่ยวชาญเรื่องพันธุศาสตร์
สิ่งที่สำคัญที่สุดของดินที่เกิดภัย  วิทยาศาสตร์พูดว่า
มันเป็น  ผลิตจากการเกษตร  พิบัติเมื่อปีที่แล้วคือ
การอดอาหารจะทำให้มี  สาเหตุของอาการแพ้อาหาร
คุณไม่ต้องอด ผลในการบำบัดรักษาความเจ็บป่วย
เรา  ร่างกายของคุณจะเริ่มบริโภคด้วยตัวเอง  อาหาร
ทดสอบการสังเคราะห์ไขมันทางธรรมชาติเมื่อเรา
อ่านฉลากในห้องสรรพสินค้าเราไม่เคยสังเกตสิ่งเล็ก 
ในบทที่  ของพิษที่มีรวมอยู่ในอาหาร ๆ น้อย ๆ 10  
คุณจะพบความรู้เกี่ยวกับชนิดของร่างกายสามารถนำ
ไปบอกลักษณะภาวะที่ดีที่สุดของสุขภาพเราต้องตอบ
คำถามจำนวนมากเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อความที่
คุณจะเข้าใจว่าคุณมีไขมันสะสม   สำคัญในหัวข้อนี้
อาหารชนิดไหนที่ให้พลังงานแก่ร่างกายคุณ  ที่ไหน  
ทำไมเราทุกคนมี  และอาการที่ก่อให้เกิดความเครียด
ทำไมร่างกายคุณต่อต้านแตก  ความต้องการอาหาร
ต่างกันในอาหารที่เหมือนกันอารมณ์คุณมีผลอย่างไร
เวลาที่ดีที่สุดสำหรับการกินของคุณทำไม่  ต่อร่างกาย
คุณต้องการเอ็นไซม์ชนิดใด  คุณมีน้ำหนักที่เพิ่มขึ้น  
ทำไมคุณมี  ทำไมคุณรู้สึกปวดหัวหรือมีความกังวล
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อาการคลื่นเหียนจากอาหารและจากที่อื่นควร
พิจารณาอย่างไร

บทที่ 10
ไชโย…ลดไขมันและน้ำหนักส่วนเกิน!

1 ใน 3 ของชาวอเมริกันประสบปัญหาน้ำหนัก
เกินโดยมีน้ำหนักตัวมากกว่าน้ำหนักปกติประมาณ  
20 และ  เปอร์เซ็นต์ 1 ใน 4  ของผู้ที่น้ำหนักเกินเป็น
โรคอ้วนนั่นคือมีน้ำหนักตัวมากกว่าน้ำหนักปกติถึง 
30 คนเหลานั้นต่างต้องการที่จะ  เปอร์เซ็นต์ขึ้นไป
ขจัดน้ำหนักส่วนเกินโดยที่ไม่ต้องเปลี่ยนวิถีการ
พวกเขาไม่ต้องการอดอาหาร  ดำเนินชีวิตของตน  
หรือแม้แต่ที่จะควบคุมอาหาร  หรือออกกำลังกาย  
ผมเห็นมันได้จากประสบการณ์โดยตรงคือได้อ่าน
และยังอ่าน  บทความในหนังสือพิมพ์หลายฉบับ
หนังสือเกี่ยวกับการลดน้ำหนักในร้านหนังสือ
ผมได้ซื้อแผ่นพับเกี่ยวกับการลดน้ำหนัก  มากมาย
ด้วยตนเองจากการลงทะเบียนในซูเปอร์มาร์เกตและ
ได้คุยปัญหาเรื่องการเพิ่มขึ้นและลดลงของน้ำหนักกับ
ซึ่งพบว่ามันเป็นสิ่งที่แทบจะ  ลูกค้าจำนวนนับไม่ถ้วน
เป็นไปไม่ได้เลยทีเมื่อหยิบนิตยสารเล่มใดแล้วจะไม่
พบอย่างน้อย 1 บทความที่เกี่ยวกับการลดน้ำหนักอยู่
และสิ่งที่คนชาวอเมริกันใช้จ่ายไปกับโปรแกรมลดน้ำ
หนักกว่า 35 พันล้านดอลลาร์

ผใได้อ่านเกี่ยวกับการลดน้ำหนัก นี้ ๆ เมื่อเร็ว
ประชาชนต่างเร่ง  อย่างบ้าคลั่งที่เกิดขึ้นทั่วโตเกียว
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รีบไปซื้อสบู่ที่ผลิตจากประเทศจีนที่มีความน่าจะเป็นที่
เจ้าหน้าที่ได้พบ  จะสลายน้ำหนักส่วนเกินออกไปได้
ว่ามีสบู่ที่เรียกว่า “Soft Soap”  กว่า 1 หมื่นก้อนเกิน
มาจากปริมาณที่ถูกกฎหมายในการขนส่ง 24 ก้อน
ซึ่งสบู่  ต่อบุคคลในนักท่องเที่ยวรายหนึ่ง 5 ออนซ์ 1 
มีราคาถึง ก้อน 20 ทำให้บริษัทยาที่ผลิตได้  ดอลลาร์
ส่งออกถึง 1-1.5 ล้านก้อนในเวลาไม่ถึง 11 เดือน
เท่านั้น

ยังมีอีกบทความหนึ่งตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์พื้น
ยาที่สามารถละลายไข“ เมืองฮูสตันมีพาดหัวข่าวว่า
มันมอมเมาประชาชน”  (Houston Chronicle, 1995)  
คุณจะจ่ายเงิน“ นี่คือส่วนหนึ่งของคำกล่าวในนั้น
เพื่อลดความอยาก  เท่าใดเพื่อยาที่สลายไขมัน
และแทนที่ความอวบอ้วนด้วยความผอม อาหาร
มันคือสิ่งที่จะสามารถลดขนาดเสื้อผ้าจาก  เพรียว 18  
ไปเป็น 6 จากเข็มขัด 54 นิ้วไปเป็นร่างกายอันงาม
ระหง  34 คำตอบ  โดยที่ไม่ต้องเสียเหงื่อสักหยด  นิ้ว
ผู้เชี่ยวชาญในสายนี้กล่าวว่า ๆ เป็นสิ่งที่ดีมาก ก็คือ
ในอเมริกามีเพียงท้องฟ้าเท่านั้นที่จะเป็นเขตจำกัดได้  
พวกเขาต่างโศกเศร้ากับรูปร่างอันอ้วนท้วมของพวก
ยาวิเศษชนิด  ”ความผอมต่างหากที่นำสมัย  เขา
ล่ า สุ ด นี้ต้ อ ง ใ ห้ ผู้ ใ ช้ ไ ด้ รั บ ก า ร ฉีดย า ทุ ก วั น  
หนังสือพิมพ์ฉบับนี้ได้รับคำเรียกร้องอย่างมากทาง
โทรศัพท์จนทำให้ต้องเพิ่มคู่สายให้มากขึ้น

สถานีวิทยุโปรดของผมได้เปิดโฆษณาในตอน
เช้าเกี่ยวกับยาที่สามารถยับยั้งความอยากอาหาร
ผมโทรไปถามข้อมูลเพิ่มเติม  และการสลายไขมันได้
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เธอได้บอก  และได้คุยกับพนักงานรับสายโทรศัพท์
กับผมว่ามีลูกค้าอีกหลายคนเหมือนเธอพยายามที่จะ
จัดการกับปรากฏการณ์ของกลุ่มคนดังกล่าวที่ติดต่อ
ครั้งที่ทางเราเห็นโฆษณา ๆ เธอกล่าวต่ออีกว่าทุก  มา
นั่น  คนจำนวนมากต่างเรียกร้องที่จะได้รับยา  ตัวนี้
ที่ขายดี ๆ ดังเช่นสมุนไพรต่าง  เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้
ความบ้าคลั่งที่เกิดขึ้นดังกล่าวได้แก่  เป็นเทน้ำเทท่า 
Fen-Phen ซึ่งวางขายโดยแพทย์ 

นิตยสารสตรีมีบทความ เกี่ยวกับปรสิต  
ๆ ประโยคที่จะกล่าวต่อไปนี้นำมาจากบทความนั้น 
คุณปรารถนาที่จะมีหนทางที่ดีกว่าในการกำจัดไขมัน“
หนทางที่ไม่ต้องพยายามมากเท่ากับการออก  ออกไป
นัก  กำลังกายและฟังดูดีกว่าการดูดไขมัน
วิทยาศาสตร์พยายามที่จะตัดต่อพันธุกรรมของปรสิต
โดยที่มันสามารถผ่านไปในลำไส้  ที่จะต่อสู้กับไขมัน
ทำให้เข้าใจได้ว่าท่านกลืนอสูรน้อยที่บรรจุอยู่ใน  ได้
แล้วมันจะสลายไขมันเมื่อมันเป็นตัวเต็มวัย  แคปซูล  
แต่ยังไม่มีข่าวคราวคืบหน้าว่าอะไรเกิดขึ้นหากเจ้า
ปรสิตเหล่านั้นเกิดต้องการอาหารในขอบเขตที่มาก
ข้อความเหล่านี้สรุปได้ว่าเหตุการณ์ที่น่า  ”ขึ้นกว่าเดิม
รู้สึกของเราที่จะต้องแบกน้ำหนัก เศร้าเกี่ยวกับความ
ส่วนเกินอยู่

สิ่งที่น่าเศร้าใจที่สุดที่ผมเคยได้ยินมาจาก
ในการสัมภาษณ์เด็ก รายการโทรทัศน์รายการหนึ่ง
หนึ่ง  ถึงคำถามเกี่ยวกับการเพิ่มและลดของน้ำหนัก
หากหนูเลือกได้ระหว่างตัดมือออก“ ในนั้นได้แก่ 1 
เด็กทุกคนที่ถูก  ”หนูจะเลือกอะไร  ข้างหรือจะอ้วน
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สัมภาษณ์ตอบว่าพวกเขาต้องการที่จะสูญเสียมือ 1 
ข้างดีกว่าที่จะต้องอ้วน

หนูอยากจะเป็นเพื่อนที่นิสัย“ ยังมีอีกคำถามคือ
หรือเป็นเพื่อนที่  และภักดีแต่อ้วน  ซื่อสัตย์  น่ารัก  ดี
และโหดร้ายแต่รูปร่างผอม  ไม่ซื่อสัตย์  ทารุณ  ใจดำ
อีกครั้งหนึ่งที่พวกเข้าตอบอย่างเป็นเสียง  ”มาก
เดียวกันว่าต้องการเลือกเพื่อนที่ผอมและเพอร์เฟกต์
ด้วย !!!

ลูกค้าของผมแทบจะทุกคนต่างเสาะหาความ
ช่วยเหลือในการที่จะลดน้ำหนักจากการเผาผลาญที่
น้ำหนักที่เกินมานั้นเกิด ไม่เพียงพอที่แย่ไปกว่านั้น
เหตุใดระดับ  จากอัตราการเผาผลาญที่ต่ำกว่าปกติ
ทางเทคนิคแล้ว การเผาผลาญจึงมีความสำคัญนัก
การเผาผลาญเป็นคำจำกัดความของผลรวมการ
เปลี่ยนแปลงพลังงานจากรูปหนึ่งไปยังอีกรูปหนึ่งใน
การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้อาจเกิดจากพลังงาน ร่างกาย
ไฟฟ้าเป็นพลังงานเคมีจากพลังงานเคมีไปเป็น
นั่นหมายถึงการ  พลังงานทางกายภาพหรือรูปอื่นๆ
และของเสียถูก ๆ เผาผลาญจะเกิดขึ้นเมื่อไขมันต่าง
จึงถูกดูดซึมแล้วเนื้อเยื่อ ๆ สารอาหารต่าง  สลายไป
การเผาผลาญ  และเซลล์ใหม่จึงถูกสร้างมาทดแทน
จะหมุนเวียนความร้อนซึ่งจะเปลี่ยนเป็นพลังงานใน
ร่างกายเหมือนดั่งเตาเผาในบ้าน

จะสามารถสลาย  ขึ้นอยู่กับอาหารที่กินเข้าไป
ได้พลังงานมากขึ้นและสลายไขมันได้มากขึ้นโดยการ
ยิ่งความร้อนเกิดขึ้นมาก  เพิ่มอัตราการเผาผลาญ
เท่าใดจำนวนแคลอรีที่ท่านจะเผาผลาญได้พลังงาน
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มากขึ้นเท่านั้นนั่นเป็นสิ่งจำเป็นที่จะต้องมีอัตราการ
แรงและดีเพื่อที่จะกำจัดไขมันที่ไม่ เผาผลาญที่แข็ง
ผมได้คุยเกี่ยวกับ  ต้องการออกจากร่างกายได้
ที่เป็นโปรแกรมในการเสริมเอ็นไซม์ ๆ หนทางต่าง  
ซึ่งสามารถซ่อมแซมการเผาผลาญของท่านให้อยู่ใน
การส่งเสริมการเผา  ระดับที่เหมาะสมที่จะทำงานได้
ผลาญไม่ควรที่จะปะปนกับการที่จะรักษาเพื่อกระตุ้น
กระบวนการเหล่านั้นใช้เวลาอันสั้น  ระบบดังกล่าว  
แล้วอะไรจะเกิดขึ้นละหากการกระตุ้นนั้นได้หยุดลง  
จึงมีอีก  แน่นอนน้ำหนักต้องเพิ่มขึ้น 4 ขั้นตอนที่ท่าน
ต้องทำเพื่อลดน้ำหนักให้สำเร็จเพิ่มเติมจากการ
ซ่อมแซมการเผาผลาญดังนี้  (1)  การออกกำลังกาย  
(2)  ทำระบบภูมิต้านทานให้แข็งแรง  (3) ควบคุม
อาหาร (4) เปลี่ยนอาหารที่ท่านกินอยู่
Avoid typical diet regiments

มีน้ำ  โย-มีกี่คนที่คุณรู้จักเป็นโรคอ้วนแบบโย
การศึกษาหลายครั้งได้ยืนยันว่าการ ๆ ลง ๆ หนักขึ้น
กินอาหารแบบไม่คงที่ทำให้เกิดการลดน้ำหนักยาก
โรคนี้ได้มีความรุนแรงยิ่งขึ้นต่อชีวิตอันเคราะห์  ขึ้น
ในการเพิ่มและลดของน้ำหนักแต่ละ  ร้ายของคนอ้วน
รอบจะเป็นสิ่งยากยิ่งขึ้นและจะต้องใช้เวลามากขึ้นใน
เมื่อน้ำหนักเริ่มลดร่างกายจะเพิ่มการ  การลดน้ำหนัก
โดยต่อมไร้ท่อและระบบ  ป้องกันตัวเองแบบอัตโนมัติ
ประสาทจะเรียกกำลังเสริมออกมาผ่านการรับรู้และ
กลไก
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ระบบเหล่า  การตอบสนองอันซับซ้อนอย่างมาก
นี้จะแปลการลดน้ำหนักครั้งใหม่เป็นการอดอาหาร  
และเป็นการทำงานประสานกับการลดลงของอัตรา
การเผาผลาญทำให้ร่างกายไม่สามารถใช้ไขมันมาก
เท่าปกติโชคไม่ดีนักที่เมื่อท่านเริ่มกินปกติอีกครั้งหนึ่ง
การเผาผลาญของท่านก็ยังคงอยู่ในสภาพถูกกดอยู่  
ผลที่ตามมาอย่างรวดเร็วก็คือยิ่งท่านกินอาหารมาก
เท่าใดกิจกรรมการเผาผลาญยิ่งลดลงเท่านั้น  
ทั้งหมดนั้นจะกลายเป็นการยากมากขึ้นที่จะลดน้ำ
หนักและเป็นการง่ายขึ้นที่จะเพิ่มน้ำหนัก

ฉันได้สังเกตรูปร่างและร่างกายประเภทต่างๆ  
ในหนังสือที่เขียนบทความเกี่ยวกับการลดน้ำหนัก

ร่างกายแบบที่ 1 ขนมหวาน ให้เลิกกินขนมปัง
พวกเขาค้นพบว่าเมื่อพวก  และจำกัดคาร์โบไฮเดรต
เขากินอาหารโปรตีนสูงแล้วพวกเขาน้ำหนักลดได้  
ดังนั้นพวกเขาจะยังคงกินโปรตีนปริมาณมากและงด
คาร์โบไฮเดรตต่อไป

ร่างกายแบบที่ 2  ผมจะให้ความรู้ท่านเกี่ยวกับ
ไขมันว่าร่างกายของเราเผาผลาญคาร์โบไฮเดรตแล้ว
คาร์โบไฮเดรตที่เปลี่ยน ต่อมามันจะกลายเป็นไขมัน
สภาพนั้นสามารถจัดการได้แต่การสะสมของไขมันไม่
สามารถจัดการได้ด้วยร่างกายแบบนี้จึงแนะนำให้
อาหาร  ท่านเลิกทานไขมันแล้วท่านจะน้ำหนักลดเอง
ที่มีไฟเบอร์ปริมาณสูงอาจช่วยร่างกายแบบนี้ได้

ร่างกายแบบที่ 3  จะลดน้ำหนักได้จากการเป็น
ซึ่งจะให้ผลที่ดีมากและจำทำให้รู้สึกดีมาก  มังสวิรัติ  
เป็นผลให้พวกเขาจะแนะนำให้ทุกคนมาเป็นมังสวิรัติ
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ร่างกายแบบที่ 4  พบว่าอาหารโปรตีนสูงได้ผล
เมื่อระบบภูมิคุ้มกันเริ่มเสื่อมถอย เสมอกับคนกลุ่มนี้  
ต่อมสาร  แล้วพวกเขาจะป่วยด้วยโรคทางเดินหายใจ
ที่เป็นอนุพันธุ์กับสารที่หลั่งมาจากต่อมและสารต้าน
เนื่องจากพวก เพื่อมาทำลายอนุมูลอิสระ อนุมูลอิสระ
มันได้พิสูจน์แล้วว่าสามารถเป็นการรักษาที่ได้ผลของ
แต่พวก  พวกเข้าไม่อาจตื่นตัวมากกับอาหาร พวกเขา
เขาควรที่จะตั้งประเด็นไปที่การรักษาที่จะสามารถ
กำจัดพิษออกจากร่างกายไปได้

มีอาหารแบบใหม่ตีตลาดที่หนังสือพิมพ์และ
โฆษณาโทรทัศน์ 6 สัปดาห์หลังจากนั้นมีจำนวน
ลูกค้าใหม่เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดโทรศัพท์มาเพื่อนัด
หลังจาก  หมายดูสินค้าให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้
ผมทึ่ง  บันทึกประวัติสุขภาพและการทานอาหารแล้ว
กับการพบว่ากว่า 90 เริ่มต้นโครงการ  เปอร์เซ็นต์
ปัจจุบันนี้พวกเขารู้สึกอ่อนล้าและท้อแท้  ใหม่นี้ทันที
เนื่องจากผลที่ออกมาไม่ได้เป็นอย่างที่เคยบอกเอาไว้  
พวกเขาทุกคนคล้ายว่าจะรู้จักคนอื่นที่ได้เข้าโครงการ
นี้แล้วได้ผลสำเร็จดังนั้นพวกเขาจึงไม่สามารถเข้าใจ
ได้ว่าเหตุใดพวกเขาจึงไม่ได้ผลเหมือนกัน

จงจำเอาไว้ว่าสิ่งใดที่ได้ผลต่อคนหนึ่งจะไม่ได้
เรา  อาหารนี้เป็นความนิยมชั่วคราว  ผลกับทุกคน
และอาจไม่มอง  อาจอยู่โดยโปรแกรมอย่างไม่คงทน
เมื่อท่านได้ยินคนบางคน  หาโปรแกรมอื่นที่เหมะสม
พูดว่าคนอ้วนอ้วนเนื่องจากพวกเขาทานมากเกินไป  
คนอ้วนหลายคนขาดเอ็น  คำพูดนี้อาจไม่จริงเสมอไป
ไซม์ย่อยอาหารทำให้พวกเข้าย่อยอาหารได้น้อยหรือ
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นี่คือความเชื่อที่หนักแน่นของผม  สลายไขมันได้น้อย
ที่เรา ๆ ว่าหากปราศจากเอ็นไซม์อาหารทางเลือกต่าง
จุดเชื่อมต่อที่หาย“ เอ็นไซม์เป็นเสมือน ทำจะไม่มีค่า
ความเป็นอยู่ของมนุษย์เราต้องการเอ็นไซม์ที่  ”ไป
ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพในร่างกายของเราตลอด
เวลา

เมื่อคนรูปต่างแบบที่ 1 เป็นมังสวิรัติพวกเขาจะ
แต่จากนั้นไม่นานพวกเขาสังเกตเห็นว่าผมเขา  รู้สึกดี
พวกเข้าไม่สามารถหาย  เล็บแตกและเปราะง่าย  ร่วง
ความ  และผิวหนังของเขาอาจแตกได้  อ่อนเพลียได้
เริ่มจากผู้หญิงเป็นโรค  เศร้าจะยิ่งมาก PMS อารมณ์
และมีการอักเสบเมื่อท่านได้พบผู้คนเหล่า  แปรปรวน
นี้พวกเข้าจะอ้างว่าพวกเขาพยายามรักษาสุขภาพได้ดี  
แต่จากลักษณะภายนอกของเขาบอกได้อีกอย่างหนึ่ง

คนรูปร่างแบบที่ 1  จะสามารถเป็นมังสวิรัติได้
ผสมข้าวกับถั่ว  ผมไม่คิดว่าเป็นเช่นนั้น  หรือไม่
ที่มาจากผักจำนวนถั่วจะได้ ๆ เหลืองหรือโปรตีนอื่น
ซึ่งจะต้องใช้ รับกรดอะมิโนจำเป็นที่สำคัญหลายชนิด
และต้องมีความ  เวลาและความพยายามอย่างมาก
มีคนรูปร่างแบบที่  ตั้งใจที่หนักแน่นอย่างมาก 1  
พวกเขาอาจ  จำนวนน้อยมากทีจะมีวินัยพอที่จะทำได้
แต่ในคน  ประสบความสำเร็จในการเป็นมังสวิรัติได้
ส่วนมากมักจะมีระบบภูมิคุ้มกันบกพร่องจากการกิน
ความต้องการโปรตีนสำหรับคนรูป  อาหารประเภทนี้
ร่างแบบที่ 1  มีมากกว่ารูปร่างแบบที่ 2 และ 3 มาก  
คนรูปร่างแบบที่ 1  อาจขาด Protease ได้หากรับ
ร่างกายจะนำโปรตีนใน  ประทานโปรตีนไม่เพียงพอ
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ร่างกายมาใช้โดยกระบวนการ catabolism นี้จะ
อ่อนแอหากไม่ตรวจร่างกายอยู่  ทำให้ระบบต่างๆ
หากท่านเป็นมังสวิรัติเพราะว่าเป็นความเชื่อ  เสมอ
เป็นสิ่งสำคัญทีต้องเรียนรู้ส่วนที่ถูกต้อง  ส่วนบุคคล
ในการผสมผักและโปรตีนเพื่อให้เพียงพอกับความ
โปรดจำไว้ว่าท่านคือคนที่ได้รับยีนที่  ต้องการ
ต้องการอาหารโปรตีนของรูปร่างแบบนี้ถ่ายทอดมา  
ดังนั้นเพื่อที่จะฟื้นฟูระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายแบบที่ 
1 ควรเสริมเอ็นไซม์ผสมระหว่าง protease, 
amylase, lipase, cellulose, lactase, maltase 
และ sucrase  ในระหว่างมื้ออาหารควรใช้เอ็นไซม์  
protease ๆ เพื่อล้างพิษจากระบบต่าง 

โปรดจำไว้เสมอว่าโปรตีนในอาหารเป็นสาร
อาหารที่สำคัญและดีต่อสุขภาพและร่างกายเราต้อง
กินโปรตีนรวมเพื่อนำไปใช้ภายในร่างกายในรูปกรด
อะมิโนที่สมบูรณ์ภายใน 2 โปรตีนเหล่านี้จะ  ชั่วโมง
พวกมันจะช่วยในการสร้าง  ถูกใช้เป็นเกราะป้องกัน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่กล้ามเนื้อ  และซ่อมแซมเนื้อเยื่อ
และไต ตับ  หัวใจ เช่น ๆ และอวัยวะต่าง ๆ ต่าง  
และ  ปลา  ไข่  เนื้อสัตว์  ได้แก่ ๆ แหล่งโปรตีนหลัก
ส่วนแหล่งอาหารรองลงมาซึ่งมี ๆ ผลผลิตจากนมต่าง
ถั่ว  ปลายข้าว  ถั่วเหลือง  โปรตีนที่ไม่สมบูรณ์ได้แก่
พวก) และพืชฝัก  เมล็ดข้าว  ยีสต์ ๆ เมล็ดต่าง ๆ ต่าง
อาหารเหล่านี้จำเป็นต้องกินรวมกันหลาย ( ๆ ถั่วต่าง
อย่างในเวลาเดียวกันเพื่อที่จะได้กรดอะมิโนที่ครบ
เป็นต้น  การกินถั่วดำกับข้าว  เช่น  ถ้วน
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คนรูปร่างแบบที่ 2  มักจะขาด lipase อยู่เสมอ  
ๆ พวกเข้าจะขาดเอ็นไซม์อื่น หากพวกเข้าน้ำหนักเกิน 
นิสัยการกินอาหารที่ไม่เหมาะสมและ  อีก
ความเครียดก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ขาดเอ็นไซม์
สูตรอาหารที่ประกอบด้วย  เหล่านั้นได้ lipase 
จะช่วยฟื้นฟูระบบในร่างกายได้หาก ๆ ปริมาณมาก
มันทำงานร่วมกับเอ็นไซม์อื่นจะช่วยกระตุ้นระบบต่อม
คนรูปร่าง  ไร้ท่อและระบบประสาทได้เช่นเดียวกัน
แบบที่ 2 นี้ต้องกิน lipase ปริมาณสูงมากเพื่อคอย
พวกท่านที่มีร่างกาย  เปลี่ยนไขมันไปเป็นพลังงานได้
อาหารไร้ไขมันหรืออาหารไข“ แบบนี้ควรใส่ใจเรื่อง
เป็นสำคัญ  ”มันต่ำ

คนรูปร่างแบบที่ 3  ทนทุกข์ทรมานกับการขาด 
protease เช่นเดียวกับคนรูปร่าง  เป็นปัญหาหลัก
ได้หากท่าน ท่านจะมีการขาดเอ็นไซม์อื่นๆ ๆ แบบอื่น
มีน้ำหนักเกินเป้าหมายของท่านก็คือการกินโปรตีน
ท่านก็ย่อม  หากท่านทำได้เช่นนั้น ๆ ปริมาณมาก
ต้องการ Protease ปริมาณสูงคอยเสริมระหว่างมื้อ
ดัง  รูปร่างแบบนี้กินอาหารได้ทุกชนิด  อาหารด้วย
นั้นฉันจึงขอแนะนำให้ใช้เอนไซม์ทุกครั้งที่ท่านกิน
ลักษณะเฉพาะของการเจ็บป่วยอัน  อาหารเข้าไป
ร้ายกาจเหล่านั้นจะสอนให้ท่านรู้จักประโยชน์ของเอ็น
และนี่ก็คือลักษณะรูปร่างทางพันธุกรรมที่ทำให้ ไซม์
ท่านเป็นมังสวิรัติได้อย่างดีทีเดียว

คนรูปร่างแบบที่ 4  ขาดเอ็นไซม์มากกว่า 1 
ความสำคัญของ และขาดมานานมาก ชนิด lactase   
lipase และ cellulose โดย  ต่อคนรูปร่างแบบนี้
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ประสิทธิภาพของเอ็นไซม์เหล่านี้จะใช้ประโยชน์ได้
มากขึ้นเมื่อท่านทาน protease และรูปร่าง ร่วมด้วย
แบบที่ 4  นี้ก็ถือเป็นกลุ่มที่มีความซับซ้อนมากที่สุด

หากจะมีเพียงสิ่งเดียวที่ผู้เชี่ยวชาญด้านการลด
จะ ๆ โปรแกรมใด น้ำหนักจะเห็นพ้องต้องกันก็คือ
สำเร็จลุล่วงไปได้ต้องมั่นใจว่ามีความต่อเนื่องในตัว
ท่านไม่สามารถกินเอ็นไซม์  ยกตัวอย่างเช่น  มันเอง
เสริมเพียงไม่กี่วันแล้วหวังที่จะซ่อมแซมรักษาความ
รูป ผิดปกติในร่างกายของท่านไปตลอดหลายปีได้
เราได้รับ  แบบที่เราได้รับการเลี้ยงดูมาจากพ่อแม่
เราได้รับการปฏิบัติมา  ถ่ายทดอรูปร่างแบบใดมา
เหล่านี้คือ  อาหารแบบใดที่เราได้กินมา  อย่างไร
แต่นั่นจะ  ปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพของเราในปัจจุบัน
เราใช้เอ็นไซม์  ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงพันธุกรรมได้ 
อย่างต่อเนื่องดังนั้นการทดแทนจึงต้องเกิดขึ้น ๆ ต่าง
ต่างจากวิตามินและเกลือแร่ เอ็นไซม์แตก  อยู่เสมอ
ที่เราทานเข้าไปจะ  ตรงที่ไม่มีสารอาหารจากสารใด
นำไปใช้ได้โดยปราศจากปฏิกิริยาของเอ็นไซม์  
ความต้องการเอ็นไซม์ของเราไม่ควรเป็นเพียง
ชั่วคราวเท่านั้นพวกมันมีความสำคัญต่อสุขภาพที่ดี
และความเป็นอยู่ที่ดีตั้งแต่วินาทีที่เราเกิดจนตายไป
Identify and Strengthen the Metabolism 
Unique to your body type

ในระหว่างกระบวนการการเผาผลาญของคนรูป
ร่างแบบที่ 1 นี้มี insulin  เมื่อท่าน  ผู้ผลิตขึ้นมามาก
น้ำตาลจะเร่งการดูด ที่มีน้ำตาลด้วย ๆ กินอาหารมัน
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ซึมไขมันโดยกระตุ้นการหลั่ง insulin เข้าสู่กระแส
เลือดมากขึ้น insulin ก็จะส่งไขมันและน้ำตาลเข้าไปสู่
นี่ก็เป็นคำอธิบายการเพิ่มน้ำหนักจาก  เซลล์ต่างๆ
พาสต้าราด  โดยที่น้ำตาล  ขนมปังที่ทาเนยและแยม
การ   และซีเรียลเคลือบน้ำตาล ๆ ซอสของหวานต่าง
รวมตัวกันของอาหาร 2 ชนิดนี้ทำให้แน่ใจได้ว่าคนรูป
ต่างแบบที่ 1  จะมีไขมันในร่างกายจำนวนมากทีเดียว

คนรูปร่างแบบที่ 2  ซึ่ง  สลายไขมันได้ช้า
คนที่สลายไขมันได้  เป็นการถ่ายทอดทางพันธุกรรม
ช้าจะไม่สามารถผลิตเอ็นไซม์ที่ต้องการในการเปลี่ยน
การเผาผลาญ  ไขมันให้เป็นพลังงานได้มากเพียงพอ
ออกซิเจนที่  แคลอรีต้องการภาวะที่มีออกซิเจน
ต้องการมาสลายไขมันจำนวนมากทำให้เป็นการยาก
ขึ้นที่จะขนส่งออกซิเจนที่ใช้สลายไขมันไปสู่หลอด
สู่การมีเซลล์ไขมันในหล่อเลือด เลือดนำไป (Fat-
laden cells) การบริโภคเครื่องเทศและเกลือของคน
รูปร่างแบบที่ 2 จะช่วยในการสลายไขมันได้มากขึ้น

คนรูปร่างแบบที่ 3 มีโครงสร้างแบบกล้ามเนื้อ  
แม้ว่าพวกเขาจะน้ำหนักเกินพวก  เมื่อพวกเขาแก่ขึ้น
คนรูป  เขาก็จะไม่มีเซลลูไลต์ที่ต้นขาหรือสะโพกเลย
ร่างแบบนี้ต้องการโปรตีนหรือแอลกอฮอล์เพื่อกระตุ้น
พวกเขาและช่วยให้พวกเขารู้สึกว่าพวกเขากำลัง
ซึ่งก็เป็นสิ่งที่พิสูจน์แล้วว่าเป็นความจริง ควบคุมอยู่
นักวิจัยได้แสดงให้เห็น  ทั้งการศึกษาในคนและสัตว์
ว่าการเพิ่มขึ้นของน้ำหนักหลังจากการอดอาหารและ
หากท่านอดอาหารแล้ว  กลายเป็นไขมันมาแทนที่
กล้ามเนื้อไร้มันสลายไปก็จะทำให้ท่านสูญกล้ามเนื้อ
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ร่างกายจะตอบสนองโดยการ  อย่างถาวร ๆ ไร้มันนั้น
น้ำ  ดึงเอาพลังงานสะสมในนั้นมาใช้โดยเร็วที่สุด
หนักที่เพิ่มขึ้นมาทดแทนจะแสดงออกมาในรูปของไข
ความเข้มข้นของไขมันหน้าท้องเริ่มจะ  มันหน้าท้อง
รบกวนการไหลเวียนของ insulin  แล้วยังเพิ่มของ
อัตราความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจและโรคเบา
หวานอีกด้วย

คนรูปร่างแบบที่ 4  มีรูปร่างที่ซับซ้อนที่สุดกว่า
และจะมีความไม่ดีตั้งแต่แรกนั่นคือหากคุณ  ทุกแบบ
รูปร่างแบบที่ 4  คุณจะเป็นหนุ่มเป็นสาวช้ากว่าคน
เนื่องจากการขาดฮอร์โมนจากต่อมไร้ท่อ  อื่นๆ
ท่านจะมีเมือกออกมาเมื่อท่านมี  ปริมาณเล็กน้อย
ปัญหาทางเดินหายใจก็จะรุกรามจาก  อาการแพ้
ท่านสามารถสลายไขมันและ  อาการแพ้เช่นเดียวกัน 
แคลอรีได้ช้ากว่าคนรูปร่างอีก 3 เด็กอ้วน  แบบมาก
บางคนไม่สามารถลดน้ำหนักได้เนื่องจากความไม่สม
อย่างไรก็ตามที่สำคัญ  ดุลย์ของสารเคมีในร่างกาย
คนรูปร่างแบบที่ 4  ท่าน  จะไม่มีทางน้ำหนักเพิ่ม
เพียงแค่บริหารให้ร่างกายแข็งแรงและน้ำหนักอยู่ใน
ท่านเป็นคนกลุ่มน้อยที่มองหา  เกณฑ์ปกติเท่านั้นเอง
วิธีที่จะเพิ่มน้ำหนักและเพิ่มระดับพลังงานในร่างกาย

How to control your appetite and cravings 
with enzymes

ต่อมไร้ท่อและระบบประสาททำงานใกล้เคียง
เมื่อต่อมไร้ท่อ  กันในการควบคุมความอยากอาหาร
รับรู้ว่าร่างกายมีอาหารเพียงพอมันจะหยุดความ
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พวกมันยังรู้ถึงปริมาณแคลอรีที่ท่านกิน  อยากอาหาร
อย่างไรก็ตามหากท่านกิน  อีกด้วย เข้าไปได้คร่าวๆ
อาหารที่มีแคลอรีสูงแต่เอนไซม์ในอาหารต่ำกว่าที่
ต่อมไร้ท่อจะตอบสนองอย่างอัตโนมัติใน  ต้องการ
อวัยวะเหล่านี่จะแปล  การกระตุ้นอวัยวะย่อยอาหาร
ว่าเป็นการต้องการอาหารอีกซึ่งไม่ ๆ การกระตุ้นนั้น
การเพิ่มการหลั่งของฮอร์โมนนี่จะ เป็นความจริงเลย
เป็นโรคอ้วนและเหนื่อยหอบ  ทำให้ทานมากเกินไป

หนทางหนึ่งที่จะควบคุมความอยากอาหารคือ  
การกินเอ็นไซม์ที่ต้องการในการย่อยอาหารเห็นผล
หาก  ยกตัวอย่างเช่น  ให้ทดแทนความอยากนั้นได้
ให้ท่านกินเอ็นไซม์ ท่านอยากกินของหวาน amylase 
ในปริมาณที่เพียงพอยับยั้งความอยากได้

ยังมีอีกหลายวิธีที่จะกดความอยากอาหาร
นอกจากการให้เอ็นไซม์ในการป้องกันปฏิกิริยาที่มาก
ท่านต้อง  อย่างแรกก็คือ  เกินของทางเดินอาหารได้
ประเมินประเภทของรูปร่างของท่านเพื่อให้ได้ข้อมูลที่
เพราะสิ่งที่ได้ผลกับรูปต่าง  ถูกต้องในการดำเนินการ
มีสิ่ง  แบบหนึ่งอาจไม่ได้ผลกับรูปร่างอีกแบบหนึ่ง
หนึ่งที่คนรูปร่างทุกแบบที่ต้องการที่จะสลายไขมันและ
ลดน้ำหนักส่วนเกินออกไปควรจะทำก็คือการจำกัด
โดยเฉพาะกรณี  ปริมาณน้ำตาลและไขมันที่กินเข้าไป
ที่มันอยู่ในอาหารจานเดียวกันอย่างเช่นของหวาน
ๆที่กินการศึกษาได้แสดงถึงแนวโน้มการกินขนม ต่าง
หวานหลังจากอาหารมื้อหลักจะมีมากขึ้นกว่าการกิน
(หรือเนื้อไร้มัน  พืชผัก)  คาร์โบไฮเดรตหรือโปรตีน  
จากการสังเกตของฉันได้นำไปสู่ข้อสรุปที่ว่าคนส่วน
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มากมีปัญหาในการงดไขมันและงดทานน้ำตาล
ปริมาณมาก

ลูกค้าหลายรายประสบความสำเร็จและบางคน
ไม่มีมนต์ใดที่จะทำให้คนลด  ก็ประสบความล้มเหลว
กลุ่มคนที่ตั้งเป้าการลด น้ำหนักให้คงอยู่อย่างนั้นได้
น้ำหนักแบบอุดมคติมีลักษณะหลายอย่างที่ปกติ

- พวกเขาไม่มีปัญหาทางพันธุกรรม
- พวกเข้าให้ความเคารพกฎเกณฑ์เหล่านั้น

และตั้งมั่นกับมัน
- ดังนั้น  พวกเขาไม่เครียดและกระตือรือร้น

พวกเขาจึงมีความสุขกับตัวเองแม้มีการ
เปลี่ยนแปลง

- พวกเขาหวังในความสำเร็จเนื่องจากพวกเขา
เข้าใจว่าอะไรที่ได้ผลกับเขา

- กลุ่มคนที่ไม่ประสบความสำเร็จไม่เพียงพอ
แต่พวกเขายัง  แค่รู้สึกดีกับตัวเองเท่านั้น
ๆ รู้สึกดีจริง 

Are the foods you love an intolerance or an 
addiction?

ที่พวกเขาชอบ ๆ อาหารต่าง  สำหรับหลายคน
หรืออยากกินเป็นอาหารที่พวกเขาแพ้ต่อมันหรือติด
ศัพท์ทางการแพทย์ที่ท่านมักได้ยินก็คือ  มันกันแน่  
การติดต่อ /การแพ้“ (allergy/addiction)”  อาหารที่
ทำให้สุขภาพไม่แข็งแรงเหล่านั้นแท้จริงแล้วทำให้เรา
รู้สึกดีขึ้นภายในเวลาอันสั้นหลังจากเรากินมันเข้าไป  
ดังกับอาหารที่เราติดเราจะรู้สึกดีขึ้นทันทีหลังจากนั้น

!  187



นี่หมายความว่าเมื่อเราเลิกอาหาร  เราจะรู้สึกแย่มาก
ยกตัวอย่าง   ๆ ที่เราติดเราอาจรู้สึกป่วยในเวลาสั้น
คนติดอาหารคาร์โบไฮเดรตมักจะปวดหัวและ  เช่น
ผมไม่รู้สึกทรมาน  อ่อนแรงเมื่อเลิกอาหารพวกนั้น
มากเลยเมื่อเปลี่ยนอาหารและเลิกอาหารที่เคยติด  
สาเหตุก็คือผมได้กิน amylase และเอ็น ปริมาณมาก
ด้วย ไซม์เสริมอื่นๆ

คนรูปร่างแบบที่ 1  จะพบว่าเมื่อกินเอ็นไซม์
ปริมาณมากเข้าไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งสูตรที่มี 
amylase พวกเขาจะสังเกตได้ถึงความอยากของ
หวานที่ลดลงอย่างเห็นได้ชัด

มีเพียง  เอ็นไซม์จะได้ผลดีกว่าเมื่อรวมกัน 
protease เช่น  เท่านั้นที่สามารถทานอย่างเดียวได้
ที่การรวบรวมหลายชนิดจะทำให้มี  เดียวกับสมุนไพร
ประสิทธิภาพดีขึ้นและช่วยขยายขอบเขตของ
สูตรเอ็นไซม์ที่มีเอนไซม์เพียง  ประโยชน์ด้วย 1 ชนิด
คือ มีข้อยกเว้น  มักจะไม่ค่อยได้ผล protease แต่
ควรใช้ในการรักษาไม่ควรใช้ในการช่วยย่อยอาหาร 
มักจะต้องกินประกอบ ๆ ดังนั้นเอ็นไซม์ปริมาณมาก
แคปซูล ๆ กันหลาย

คนรูปร่างแบบที่ 2  จะชอบอาหารหวานและเค็ม
จัดแต่สามารถลดได้โดยการทดแทน lipase สูตร
อาหารที่เหมาะสมคือ lipase 3000 LU ร่วมกับ 
amylase  protease และ cellulase ท่านอาจต้องกิน
หลายแคปซูลใน 1 เพื่อให้ได้รับเอ็นไซม์ วัน lipase 
3000  LU  น้ำตาล/เกลือ/น้ำตาล  เพื่อกำจัดวงจร 
หาทางในการวัดปริมาณ .อย lipase ปัจจุบันเราวัด
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กันในรูป LU บางสูตรอาจยัง ๆ แต่ในสูตรอาหารเก่า
ใช้ในรูป UA  (Units of Activity)  อยู่ในเอ้นไซม์
บำบัดเราจะใช้ LU ในการวัดปริมาณและท่าน
สามารถได้รับปริมาณ 3000 LU นี้จากผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการรักษาสุขภาพ

คนรูปร่างแบบที่ 3  สามารถใช้ protease ได้
มันได้ผลดีกว่าในการที่จะกำจัดน้ำที่เก็บ  เป็นอย่างดี
โดยใช้ปริมาณที่สูงมันจะระวังความอยาก ไว้ภายใน
สูตรอาหารแต่ละ  ในเนื้อที่รมควันหรือเนื้อติดมันได้
มื้อควรจะมี protease อย่างน้อย 50,000  units เพื่อ
และหลายแคปซูลควรทานใน  ช่วยการย่อยอาหาร
เวลาเดียวกัน protease ปืน“ เปรียบเสมือนเอ้นไซม์
มันจะให้ประโยชน์มากที่สุดที่ในเอ็นไซม์ทุก ”ใหญ่
ชนิดที่เรารู้จักหากนำไปใช้ในการรักษาและกินใน
ช่วงระหว่างมื้อควรกินประมาณ 375,000 HUT ใน
คราวเดียว

คนรูปร่างแบบที่ 4  ต้องการสูตรที่มีเอ็นไซม์
คนแบบนี้มักกินผลิตภัณฑ์จากนมมาก  หลายชนิด
เนื่องจากพวกเข้าพบว่ามันเป็นอาหารเพียง  เกินไป
แต่ด้วยเอ็นไซม์ทำให้  อย่างเดียวที่เข้ากับพวกเขาได้
พวกเขามีทางเลือกของอาหารมากขึ้นและพวกเขา
สามารถต้านทานต่อผลิตภัณฑ์จากนมได้ง่ายขึ้นด้วย  
คนรูปร่างแบบที่ 4  ต้องการเอ็นไซม์ระหว่างมื้อใน
ปริมาณที่เหมาะสม lactase และ lipase ปริมาณสูง 
จำเป็นต้องถูกบรรจุอยู่ในสูตรอาหารด้วย ๆ

ฉันพบว่ารูปร่างทั้ง 4 แบบมีการย่อยอาหารดี
ขึ้นเมื่อให้เอ็นไซม์ก่อนอาหาร
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Change old habits
คนรูปร่างแบบที่ 1  จะรู้สึกดีขึ้นหากอาหารเช้ามี

พวกเขาจะทำผิดพลาดหาก  โปรตีนเป็นส่วนประกอบ
โดยกินผลไม้หรือ  พวกเข้าเริ่มต้นวันด้วยน้ำตาล
อาหารเช้าเป็นมื้อที่เริ่มต้น  ขนมปังเป็นอาหารเช้า
การกินโปรตีนจะ  พลังงานให้แก่ร่างกายในแต่ละวัน
สำหรับมังสวิรัติควรกิน  ให้พลังงานที่ยาวนานกว่า
พืชที่มีโปรตีนมากที่สุดเท่าที่จะหาได้อย่างเช่นเต้าหู้  
ไข่ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ดีสำหรับรูปร่างแบบนี้

คนรูปร่างแบบที่ 2  มักจะไม่ชอบทานอาหารเช้า
เว้นเสียแต่การดื่มกาแฟ 1 หลังจากกาแฟแก้ว  แก้ว
นั้นท่านอาจรู้สึกปวดหัวและคลื่นไส้ได้แล้วเมื่อคนรูป
อัตราการ  ร่างแบบนี้ทำเช่นเดียวกันวันแล้ววันเล่า
เผาผลาญจะช้าลง 5 เปอร์เซ็นต์หากท่านไม่กินข้าว
แล้วเมื่อเวลาผ่านไป  เช้า 1 ท่านจะมีน้ำหนักเพิ่ม ปี
ขึ้นมา 8 คิด.ดร  โดยที่ท่านไม่ได้กินอะไรเลย  ปอนด์ 
ศาสตราจารย์แห่งมหาวิทยาลัยเบย์เลอร์ได้สอน  คูอี้
ว่าการไม่กินอาหารเช้าจะทำให้ชีวิตคุณสั้นลง 5 ปี

สำหรับคนรูปร่างแบบที่ 3  ยังคงยืนยันว่า
อาหารเช้าเป็นสิ่งสำคัญอย่างไรก็ตามท่านที่มีรูปร่าง
แบบนี้ไม่ควรกินไส้กรอกและไข่เป็นอาหารเช้าเพราะ
ท่านได้รู้แล้วว่าท่านจะทรมานกับแก๊สที่อยู่ในท้องของ
ดังนั้น  ท่านซึ่งเกิดจากโปรตีนที่กินเข้าไปตลอดวัน
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อย่างผลไม้หรือเมล็ดข้าวก็คือสิ่งที่ดี ๆ อาหารเช้าเบา
ที่สุดในการเริ่มต้นวันของคุณ

คนรูปร่างแบบที่ 4  กินโปรตีนเป็นอาหารเช้า
ทั้งนี้เพื่อบำรุงและต้านทานระบบต่อม  เป็นสิ่งที่ดีที่สุด
อาหารเช้าเป็นมื้อหลักมื้อหนึ่งใน  ไร้ท่อ 1 วันของ
หากท่านดื่มนมเพียงอย่างเดียวท่านจะรู้สึกเพลีย ท่าน
ก่อนเวลาอาหารกลางวันและอาจรู้สึกอ่อนล้าไปตลอด
หากท่านต้องการเป็นมังสวิรัติโปรด  วันเลยก็ได้
พิจารณาถึงแนวทางที่จะกินปลาและผลิตภัณฑ์จากถั่ว
เหลืองดูบ้าง

คือดื่มน้ำใน  รูปร่างทุกแบบควรหัดที่จะดื่มน้ำ
อย่างไรก็ตามควรดื่มน้ำปริมาณมากที่สุด  ระหว่างมื้อ
ในระหว่างมื้ออาหารเพื่อช่วยในการขับของเสียออก
น้ำเปล่า  ที่ฉันกล่าวถึงน้ำนั้นหมายถึง  จากร่างกาย
ปริมาณน้ำที่  มิใช่น้ำผลไม้หรือน้ำอัดลมแต่อย่างใด
ร่างกายต้องการในแต่ละวันก็คือ 6-8 แก้วเป็นอย่าง
สำหรับท่านที่พยายามที่จะสลายไขมันและลดน้ำ  ต่ำ
หนักท่านต้องดื่มน้ำอย่างน้อย 8 ท่านอาจ  แก้วต่อวัน
ๆ ไม่ทราบว่าในการสลายไขมันทุก 1 ปอนด์จะมีน้ำ
ออกมา 22 มันเป็นสิ่งสำคัญมากใน  ออนซ์ทีเดียว
จากน้ำเหล่านั้นเต็มไปด้วย การที่จะไล่น้ำออกไปเนื่อง
และของเหลวเหล่านั้น  ผลิตภัณฑ์จากการสลายไขมัน
มือและเท้า ข้อศอก จะไปสะสมตามเนื้อเยื่อต่างๆ
Female and Male weight loss patterns

สามีภรรยาคู่หนึ่งมาหาฉันเพื่อถามข้อมูลทาง
ฉันได้ให้คำแนะนำที่  โภชนาการในการลดน้ำหนัก
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แตกต่างกัน 2 ฉันได้บอกพวกเขาถึงความแตก  ชุด
ต่างที่พวกเขาจะต้องเผชิญในขณะที่ลดน้ำหนักและ
พวกเขามีรูปร่างคนละแบบกัน  อย่างแรกคือ  ลดหุ่น
และอีกอย่างหนึ่งก็เป็นเพศที่แตกต่างกันอีกด้วย

ความแตกต่างมีบทบาทอย่างมากในการที่จะ
คนเราส่วน  ประสบความสำเร็จในการลดน้ำหนัก
มากมีเซลล์ไขมัน 30 ที่สามารถบรรจุ  พันล้านเซลล์
ไขมันได้ 150 แต่ผู้หญิงดูท่าว่าจะสมารถเก็บ  ปอนด์
การที่เราสะสมไขมันนี้ขึ้นกับ  ไขมันได้เยอะกว่าผู้ชาย
รูปแบบของรูปร่างของเราด้วยปัจจัยเหล่านี้อาจทำให้
การลดน้ำหนักประสบความสำเร็จเป็นไปได้ยากขึ้น
ฉันไม่ได้บอกว่ามันเป็น  แต่โปรดอย่างเพิ่งท้อแท้  อีก
ท่านสามารถทำได้หากท่านตั้งใจ  สิ่งที่เป็นไปไม่ได้
จริง

เอ็นไซม์เป็นสิ่งจำเป็นที่จะนำไขมันไปสู่เซลล์
ในทางกลับกันมันก็นำ  ของเราเพื่อเก็บสะสมเอาไว้
นั่นทำให้มีเอ็นไซม์  ไขมันออกจากเซลล์ได้เหมือนกัน
อยู่ 2 เอ็นไซม์ ชนิดที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเหล่านี้ 
lipogenic และเอ็นไซม์  ช่วยให้เซลล์สะสมไขมัน 
lipolytic ช่วยในการขับไขมันออกจากเซลล์

มีคำกล่าวว่าผู้หญิงมีเซลล์อ้วนกว่าผู้ชายเพราะ
เรามีเอ็นไซม์ lipogenic นั่นเป็นเพราะเอส มากกว่า
โตรเจนซึ่งเป็นฮอร์โมนของเพศหญิงเอสโตรเจนไม่
เพียงพอแต่กระตุ้นเอ็นไซม์ lipogenic ให้สะสมไขมัน
ได้มากขึ้นแต่มันยังมีผลโดยตรงในการสะสมไขมัน
วอเตอร์ เดบรา  ของร่างกายดังเช่น ๆ ในส่วนต่าง
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ผู้หญิงที่กินเอสโตรเจนเพื่อเป็นการรักษาทาง  เฮาส์
ฮอร์โมนพบว่าเธอมีการสะสมของไขมันเพิ่มขึ้นด้วย

แคลอรีมีความจำเป็นในการผลิตพลังงานใน
เมื่อเรากินแคลอรีเข้าไปมากกว่าความ  ร่างกาย
ต้องการของร่างกายส่วนเกินนั้นก็จะถูกเปลี่ยนไปเป็น
อาหารที่  ไขมันที่สะสมอยู่ในเซลล์และเนื้อเยื่อต่างๆ
ไม่ย่อยจะไปเพิ่มความเป็นพิษให้กับระบบในร่างกาย
และทำให้มีการสะสมของไขมันในเซลล์ของร่างกาย
เราเพิ่มขึ้นไปอีก

โครงสร้างกล้ามเนื้อของเราเป็นไปตามยีนและ
ผู้ชายมีกล้ามเนื้อมากกว่าผู้  รูปแบบของร่างกายเรา
หญิงถึง 40% กล้ามเนื้อประกอบไปด้วยโครงสร้าง
เรียกว่าไมโตคอรเดียที่จะทำหน้าที่ ๆ คล้ายแท่งเล็ก
หากเรามีกล้าม  เปลี่ยนไขมันไปเป็นความร้อนและน้ำ
เราก็จะสามารถเผาผลาญ  เนื้อมากกว่าเซลล์ไขมัน
เนื่องจากเหตุนี้ผู้ชายจึงเก็บ  แคลอรีได้มากยิ่งขึ้น
สะสมไขมันน้อยกว่างผู้หญิง 

การอดอาหารจะนำไปสู่การเพิ่มเอ็นไซม์ 
lipogenic มากขึ้นเป็น 2 ผู้หญิงมีเอ็นไซม์ เท่า 
lipolytic ดังนั้นการอดอาหารจะทำให้  น้อยกว่าผู้ชาย
ปริมาณเอ็นไซม์ lipolytic ๆ ทุก  ลดลงไปครึ่งหนึ่ง 
ครั้งที่เราพยายามที่จะลดน้ำหนักเท่ากับเราได้ลดเอ็น
ไซม์ที่เผาผลาญไขมันแต่กลับเพิ่มเอ็นไซม์สะสมไขมัน
นั่นคือ  ทั้งหมดนี้มีผลกระทบตามมา  มากขึ้นไปอีก
เซลล์ไขมันไม่เพียงพอแต่จะใหญ่ขึ้นและแข็งแรงขึ้น
แต่เซลล์ร่างกายก็จะอ่อนแอลงและลีบลงอีก  เท่านั้น
ข้อเท็จจริงที่สำคัญมากที่ควรระลึกอยู่เสมอก็คือ  ด้วย
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เซลล์ไขมันไม่มีทางอดตายแต่เซลล์กล้ามเนื้อจะเป็น
แทน

กล้ามเนื้อเป็นเยื่อที่มีการเผาผลาญและต้องการ
ยิ่งท่านมีกล้ามเนื้อมาก  แคลอรีเพื่อที่จะดำรงอยู่
เท่าใดท่านก็จะยิ่งต้องการแคลอรีมากขึ้นไปเท่านั้น  
ร่างกายของท่าน  ดังนั้นเพื่อหลีกเลี่ยงการอดตาย
อย่างไร  ต้องยอมสูญมวลกล้ามเนื้อไปอย่างเสียดาย
ก็ตามมันจะสลายไปในระดับทีจะสามารถลดความ
ต้องการพลังงานของตัวมันเองและจะลดอัตราการเผา
ผลาญเพื่อความอยู่รอดของตัวมันเองเท่านั้น

ครั้งที่ท่านกินอาหารที่ไม่ดีหรือ ๆ ทุก fad diet 
การสูญไขมันนั้นเป็นสิ่ง  นั่นจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับท่าน
ที่ไม่ถาวรแต่การสูญกล้ามเนื้ออาจเป็นได้จำเอาไว้
ว่าการอดอาหารจะเพิ่มจำนวนเซลล์ไขมันและทำให้
เซลล์ไขมันยิ่งมีขนาดใหญ่  พวกมันมีขนาดใหญ่ขึ้น
ขึ้นมันจะรอดชีวิตได้ในการอดอาหารครั้งต่อไปอย่าง
มากมายและเพิ่มความสามารถของร่างกายในการ
สะสมไขมันได้อย่างมหาศาล

การอดอาหารใช้ไม่ได้ผลเนื่องจากเราจะ
สามารถเก็บสะสมไขมันได้มากขึ้นหลังจากอดอาหาร
มวลกล้ามเนื้อลดลง  เราจะมีเซลล์ไขมันมากขึ้น  แล้ว  
จากทั้งหมด  กดการเผาผลาญและมีน้ำหนักที่เพิ่มขึ้น
นี้เราได้ทำลายระบบภูมิคุ้มกันของเราเอง

มันต้องมีแผนการทานอาหารที่เหมาะสมกับการ
แต่เราก็รู้ว่า  ดำเนินชีวิตของท่านและเงินที่ท่านมีอยู่
ถ้าจะมีก็อาจเป็น ไม่มีอาหารใดที่จะสมบูรณ์แบบ
จงใช้รูป  ผลไม้สดที่มีเอนไซม์อยู่นั้น-อาหารพวกผัก
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แบบรูปร่างของท่านให้เป็นประโยชน์เพื่อเป็นการหา
แนวทางและข้อจำกัดในการเลือกแผนการลดน้ำหนัก
ที่ถูกต้องสำหรับท่าน

นี่คือ  การลดขนาดสำคัญกว่าการลดน้ำหนัก
ความจริงเนื่องจากการลดขนาดเป็นสิ่งที่คงทนถาวร  
ว่าควรจะชั่งน้ำหนักเมื่อทำการ ผมแนะนำลูกค้า
เปลี่ยนแนวทางการกินอาหารและทำการวัดขนาด
โดยรวมเอ็นไซม์  ต้นขาและต้นแขน  สะโพก ของเอว
การสลายไข  ให้อยู่ในแนวทางการทานอาหารด้วย
มันที่แท้จริงและยาวนานนั้นต้องใช้เวลานานมาก

ผู้หญิงจะมีน้ำเพิ่มขึ้นมาและน้ำหนักเพิ่มในช่วง
ที่หมดประจำเดือน PMS ใช้ยาคุมกำเนิดการกินเอส
ซึ่งฮอร์โมนที่มีความ โตรเจนและขณะตั้งครรภ์
ผู้ชายผลิต  เกี่ยวข้องกับกรณีทั้งหมดที่กล่าวมานี้
ฮอร์โมนที่มีชื่อว่าเทสโตสเตอโรนที่นำให้เอ็นไซม์ 
lipolytic ซึ่งจะนำไขมันออกจากเซลล์แล้วนำ  ทำงาน
ไขมันนั้นเข้ากล้ามเนื้อแทนที่จะนำกลับเข้าเซลล์ใหม่  
นี่เป็นเหตุผลแรกที่ว่าทำไมผู้หญิงจึงลดน้ำหนักได้ต่าง
เนื่องกับความ ความซับซ้อนทั้งหมดเกี่ยว  จากผู้ชาย
และการขาดเอ็นไซม์ ความแตกต่าง  ต้องการเฉพาะ
ของรูปร่างทั้ง 4 ผมขอยืนยันว่าการเสริมเอ็น  แบบ
ไซม์พร้อมด้วยอาหารที่เหมาะสมกับรูปแบบรูปร่าง
ของแต่ละคนจะทำให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่าง
ใน  การประสบความสำเร็จและประสบความล้มเหลว
สิ่งที่สำคัญไปมากกว่า  โปรแกรมการลดน้ำหนักได้
นั้นการใช้อาหารที่ถูกต้องและเอ็นไซม์ที่เหมาะสมจะ
นำร่างกายของเราไปสู่ภาวะที่สมดุลย์ได้
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การให้คำปรึกษาคู่สามีภรรยาที่มีความหวังว่า
พวกเขาอายุราว  จะลดน้ำหนัก 30 ภรรยากินยา  ปี
คุมกำเนิดมานาน 5 เธอได้กินยาลดน้ำหนักมา  ปี
น้ำหนักของเธอได้เพิ่มขึ้น แล้วและเมื่อเธอเลิกกิน
แต่เขาได้  สามีของเธอชอบเล่นกีฬา  อย่างต่อเนื่อง
รับความบาดเจ็บที่ขาแล้วเลิกเล่นกีฬาไปหลายเดือน  
แล้ว  ผลที่ตามมาคือเขามีน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นมา
ภรรยาให้สามีของเธอกินยาลดน้ำหนักและเมื่อพวก
เขามาพบผมก็เห็นว่ามันสายไปแล้วทำให้ความซึม
เศร้าของพวกเขามีผลกระทบต่อชีวิตการแต่งงานของ
พวกเขาด้วย

เป็นสิ่งที่ท้าทายสำหรับผมที่จะต้องอธิบายให้
พวกเขาฟังว่าสามีมีรูปร่างแบบที่ 3  และนั่นทำให้
หนทางการลดน้ำหนักของเขาคือลดความเครียดและ
ควรหันมากินอาหารกึ่งมังสวิรัติแล้วเลิกทานเนื้อแดง  
ส่วนแผนที่ผมแนะนำภรรยาแตกต่างจากสามีของเธอ
เนื่องจากเธอมีรูปร่างแบบที่  มาก 1  เธอต้องเลิกกิน
และได้  อาหารมังสวิรัติแล้วหันมากินโปรตีนเพิ่มขึ้น
แนะนำทั้งคู่ไปว่าให้เลิกกินยาลดความอ้วนเพราะมัน
อันตรายต่อสุขภาพ

สามีภรรยาคู่นี้เมื่อปรึกษาเสร็จก็ได้นำข้อมูล
ซึ่ง ไปด้วย ๆ เกี่ยวกับเอ็นไซม์และรูปร่างแบบต่าง
การนัดหมายครั้งต่อไปของพวกเขาก็คือ 2 สัปดาห์
พวกเขามีความดีใจแล้วบอกว่าพวกเขาเริ่ม  ถัดจากนี้
ความแตกต่างทั้งหลายที่พวก วัน ๆ รู้จักกันดีขึ้นทุก
ได้รู้ถึงการเปลี่ยนแปลงทาง  เขาเล่าให้กันและกันฟัง
อารมณ์และร่างกายของแต่ละฝ่ายเป็นสิ่งที่น่า
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ประหลาดคู่สามีภรรยานี้ยังคงใช้การเสริมเอ็นไซม์อยู่ 
พวกเขาโทรศัพท์มาบอกว่าพวกเขายังคงไปด้วยกัน
ได้ดีและต้องการทราบว่าพวกเขาควรจะกินเอ็นไซม์
เพิ่มในช่วงวันหยุดเทศกาล  christmas การ  นี้ไหม
ทำงานกับผู้คนที่ประสบการเปลี่ยนแปลงที่ดีในชีวิต
เป็นความสุขของชีวิตผม

ทุกวันนี้มีการนำเสนอทำให้เกิดการกระตุ้นให้
ใน  ลดน้ำหนักอยู่ในนิตยสารทุกเล่มบนแผงหนังสือ
ความเป็นจริงบางอย่างในนั้นใช้ได้เพียงชั่วคราว
เมื่อเกิดผลกระทบตามมาก็จะทำให้ผู้ใช้เพิ่ม  เท่านั้น
ขนาดของมันและสุดท้ายพวกเขาก็รู้ว่ายานั้นไม่
สามารถช่วยเขาได้แต่ในเวลานั้นพวกเขาก็รู้สึก
ร่างกายของเราจะไม่  เหนื่อยล้าและซึมเศร้าแล้ว
เมื่อการเผาผลาญ ครั้ง ๆ ทนทานกับการกระตุ้นหลาย
หลังจากนั้นราว  เพิ่มขึ้นร่างกายก็จะตอบสนอง 21 
มัน  วันร่างกายก็จะมีการพยายามที่จะป้องกันตนเอง
ก็จะเผาผลาญช้าลงเพื่อที่จะคงสมดุลย์ของร่างกาย
ร่างกายมนุษย์ต่อสู้อย่างหนักเพื่อหลีกเลี่ยง  เอาไว้
การพร่องจากหน้าที่ของมัน Body slimmming 
Exercises For Each body type

ๆ แบบแผนการออกกำลังกายขึ้นกับรูปร่างแบบต่าง
รูปร่างแบบที่ 1  การว่ายน้ำและการ  พบว่า

เป็นรูปแบบการออกกำลังกาย ๆ ทำการบริหารเบา
เพียงแค่ 2-3 ครั้งละประมาณ  ครั้งต่อสัปดาห์ 25 
นาทีก็เพียงพอและเหมาะสมที่สุดสำหรับพวกเขา  
การเดินเป็นการออกกำลังกายที่ง่ายที่สุดและทำเพียง
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ใน ๆ ระยะเวลาสั้น 1 วันสำหรับคนรูปร่างแบบที่ 1  
ๆ การเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้ร่างกายอย่างช้า 
นี่จะช่วยให้ร่างกาย  จะดีที่สุดสำหรับคนรูปร่างแบบนี้
ของท่านปราศจากความเหนื่อยอ่อนและพลังงานจะ
ไม่ดีต่อสม ๆ การออกกำลังกายหนัก  หมุนเวียนดี
สมดุลย์ของร่างกายท่าน  ดุลย์ของร่างกายของท่าน
จะช่วยให้ท่านมีความสุขและรู้สึกถึงอิสรภาพได้

หญิงรูปร่างแบบที่ 1  จะมีเซลลูไลท์สะสมอยู่
ตามสะโพกและต้นขาส่วนผู้ชายจะมีสะสมอยู่ตาม
เอนไซม์และ  การเปลี่ยนอาหาร  ส่วนนูนบริเวณเอว
สมจะช่วยกำจัดเซลลูไลท์ การออกกำลังกายที่เหมาะ
ระดับ  และไขมันจากบริเวณเอวไปจนถึงต้นขาได้
พลังงานของท่านจะเพิ่มขึ้นและความแปรปรวนทาง
สุดท้ายท่านจะได้พบกับ  อารมณ์ของท่านจะหายไป
ความสมดุลย์

น้ำมันที่ดีที่สุดสำหรับคนรูปร่างแบบที่ 1  ได้แก่  
และจูนิเปอร์  โรสแมรี่  ลาเวนเดอร์เปปเปอร์มินต์
  มีน้ำมันที่ดีหลายชนิดที่วาง :  น้ำมันที่น่าแนะนำ
น้ำมันดังกล่าวดีสำหรับการปรับสม  ขายในตลาด
ดุลย์ให้แก่รูปร่างทั้ง 4 ประโยชน์ของน้ำมันเหล่านั้น
และกลิ่นอันหลากหลายมีผลในการบำบัดโดยใช้กลิ่น
มาเป็นเวลาหลายปีและได้รับการศึกษาโดยผู้
น้ำมันที่ได้แนะนำไป  เชี่ยวชาญทางด้านนี้หลายท่าน
นั้นได้ถูกออกแบบเพื่อคลายเครียดที่เกิดกับเฉพาะคน
ในท้ายสุดของการแนะนำรูปร่าง ๆ รูปร่างแบบต่าง
แต่ละแบบได้บอกชนิดของน้ำมันที่เหมาะสมต่อคนรูป
ทั้งสำหรับการนวดและการอาบน้ำเอา ๆ ร่างแบบต่าง
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น้ำมันพวกนั้นไม่แนะนำสำหรับการกินและไม่ควร  ไว้
ทั้งนี้น้ำมันเหล่านั้น  นำเข้าภายในร่างกายด้วย
สำหรับการใช้ภายนอกเท่านั้น

การใช้น้ำมันอาบน้ำเพื่อช่วยปรับสมดุลย์เป็น
สิ่งที่แนะนำให้ปฏิบัติในคนรูปร่างทั้ง 4  น้ำมันสูตร
อย่างไรก็ตามการ  ผสมสามารถใช้ในการอาบน้ำได้
อาบน้ำด้วยน้ำมันในน้ำที่ไม่ร้อนเกินไปนานประมาณ 
20 การเติมน้ำมันเหล่านี่ใน  นาทีเป็นสิ่งที่ดีที่สุด
ตะเกียงเพื่อให้อากาศสดชื่นเป็นการปรับสมดุลย์ของ
การรับรู้อย่างดี

เพื่อให้ได้ส่วนผสมของน้ำมันที่ :  น้ำมันกาด
เหมาะสมกับรูปร่างทั้ง 4 ท่านควรใช้น้ำมันให้มาก
ที่สุด 3 และสามารถใช้ได้มาก  ที่มีบอกเอาไว้ ชนิด
ที่สุด  20 หยดต่อน้ำมันค้ำจุน 1 ยกตัวอย่าง  ออนซ์
เช่นการเลือกน้ำมันที่ชอบมา 3 ชนิดจากรายการนั่น
ใช้  จะเป็นความรู้สึกหรือกลิ่นที่ดีที่สุดสำหรับท่าน
เพียง  4-6  หยดของน้ำมันแต่ละชนิดในน้ำมันค้ำจุน  
น้ำมันอัลมอนด์เป็นน้ำมันค้ำจุนที่ดีและให้คุณค่ามาก  
น้ำมันโจโจ้บาเป็นน้ำมันที่ใกล้เคียงที่สุดกับน้ำมันใน
ผิวตามธรรมชาติ

เพื่อการอาบน้ำที่สมบูรณ์แบบ  : น้ำมันอาบน้ำ
หาก  ให้เติมน้ำในอ่างอาบน้ำให้เต็มก่อนเติมน้ำมัน
ปริมาณที่  เติมน้ำมันขณะใส่น้ำอยู่น้ำมันจะระเหยไป
แนะนำให้ใช้คือ 6-8  หยดในการอาบน้ำแต่ละครั้ง  
ๆ หากจะใช้น้อยกว่านั้นก็สามารถใช้ได้กับน้ำมันต่าง 
น้ำมันกลิ่นมะนาว ,(อบเชย) น้ำมันซินนามอน  ดังนี้  
หรือกลิ่นเปปเปอร์มินต์  กลิ่นเครื่องเทศ
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รูปร่างแบบที่ 2  จะพบว่าการเดินเร็วและการ
เป็นวิธีการออกกำลัง ๆ เดินธรรมดาหรือการวิ่งเหยาะ
การออกกำลังกายเหล่านั้นจะช่วยได้  กายที่ดีที่สุด
การออก  เอาไว้ที่ข้อมือ ๆ มากขึ้นหากใส่น้ำหนักเบา
กำลังกายอื่นอีก 2 รูปแบบที่ช่วยท่านได้ก็คือการ
เต้นรำและการเล่นยิมนาสติกจุดประสงค์หลักของ
ท่านคือการนำสมดุลย์ให้ร่างกายทั้งท่อนบนและท่อน
กัน ๆ ล่างไปพร้อม

หากท่านเป็นคนรูปร่างแบบที่ 2 ท่านสามารถ
พัฒนาการไหลเวียนในช่วงใต้เอวลงไปด้วยการกระตุ้
เครื่องนวดไฟฟ้าก็สามารถใช้ได้หากใช้มัน นที่เท้า
ควรออกกำลังกายประมาณสัปดาห์ละ  กับขาทั้งขา 
2-3  แล้วจบการออกกำลังกายแต่ละตอนด้วย  ครั้ง
การกระตุ้นที่ขานานประมาณ  2-3 หรือนวดที่  นาที
การปรับสมดุลย์ให้ร่างกายจะช่วย  ร่างกายท่อนล่าง
ให้ท่านเข้าใจว่าท่านจะสามารถทำอะไรที่ต้องการให้
สำเร็จได้

เมื่อรูปร่างแบบนี้ขาดความสมดุลย์ของการย่อย
อาหารจะทำให้เกิดการสะสมของพิษและมีการสะสม
เซลลูไลท์เป็นไขมันที่เป็นพิษท่านจะสะสม  ของไขมัน
เซลลูไลท์ตามสะโพกและต้นขาของท่าน  ของไขมัน  
เอนไซม์  เสริมชีวิตของท่านด้วยการเปลี่ยนอาหาร  
และการออกกำลังกายที่เหมาะสมจะช่วยละลายไขมัน
และเซลลูไลท์ได้

น้ำมันที่เหมาะสมที่สุดสำหรับคนรูปร่างแบบที่ 2  
และจูนิเปอร์ เซจ  เจอเรเนียม  น้ำมันกลิ่นมะลิ  ได้แก่
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รูปร่างแบบที่ 3 มีการออกกำลังกายในอุดมคติ
หรือการเล่นแรกเกตบอล  เล่นเทนนิส  คือการเต้นรำ  
และควรจะทำอย่างน้อย 2-3 หาก  ครั้งต่อสัปดาห์
ให้ลองการ  ท่านไม่ชอบการออกกำลังกายทั้งหมด
เดินดูอย่างไรก็ตามหากท่านเลือกที่จะเดินแทนที่จะใช้
การออกกำลังกายทั้ง 3 ท่านต้องเดินทุกวันนาน
ประมาณ 30 ท่านต้องการการออกกำลัง  นาทีขึ้นไป
แต่การยกน้ำหนักไม่ใช่ทางเลือกที่ดี  กายทั้งร่างกาย
ที่สุดสำหรับท่านเพราะมันจะทำให้ร่างกายของท่าน
ท่านจำเป็นที่จะต้องมีความยืดหยุ่นให้  ไม่สมดุลย์
มากขึ้นและกำจัดสารพิษที่คั่งค้าง

ท่านจะสะสมสารพิษในเซลลูไลท์ในกล้ามเนื้อ
และลำไส้ใหญ่แทนที่จะสะสมในแบบของคนรูปร่าง
แบบที่ 1 และ 2  นี่จะทำให้ท่านปวดตามตัวเจ็บหัว
หากท่านเริ่มสะสม  และมีแก๊สหรือรู้สึกท้องเฟ้อ  ไหล่
เซลลูไลท์จะสะสม  เซลลูไลท์มันจะอยู่ไปตลอดชีวิต
การนวดดีต่อ  ตามหลังและต้นแขนไปจนถึงหน้าท้อง
เมื่อท่าน  รูปร่างของท่านโดยควรทำสัปดาห์ละครั้ง
ทำให้ร่างกายเข้าสู่สมดุลย์ท่านจะรู้สึกตึงเครียดน้อย
ลงและควบคุมได้มากขึ้น

น้ำมันที่ดีที่สุดสำหรับคนรูปร่างแบบที่ 3  ได้แก่ 
และจูนิเปอร์ เจอเรเนียม  น้ำมันกลิ่นขิงยูคาลิปตัส

รูปร่างแบบที่ 4  จะพบว่าการเต้นแอโรบิกและ 
martial art โดยเฉพาะอย่างยิ่งไทชิเป็นรูปแบบการ
การเดินก็สามารถทำได้แต่  ออกกำลังกายที่ดีที่สุด
ไม่ใช่ทางเลือกที่ดีที่สุดเนื่องจากจะทำให้ท่านคิดมาก
การออกกำลังกายโดยการ  และหมกมุ่นมากเกินไป
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ท่านต้องการอะไรที่  เดินจะทำให้ท่านเป็นเช่นนั้นได้
หรืออะไรที่ต้องใช้สมาธิเพื่อให้จิตใจ  ไม่หนักเกินไป
คนรูปร่าง  โยคะก็เป็นสิ่งที่ดี  ของท่านไม่ปั่นป่วน
แบบที่ 4 ต้องทำจิตใจให้สงบและสามารถทำได้จาก
ควรออกกำลังกายดังกล่าว  การใช้ยารักษาก็ได้
สัปดาห์ละ 2-3 เป้าหมายของท่านในการออก  ครั้ง
พยายามนวด  กำลังกายก็คือร่างกายส่วนคอลงไป
อย่างน้อยเดือนละ 2 จาก  ครั้งจะเป็นการดีต่อท่าน
การที่ท่านเข้าสู่สมดุลย์ของร่างกายได้ท่านจะรู้สึกสงบ
สุขและควบคุมชีวิตได้มากขึ้น

เมื่อคนรูปร่างแบบที่ 4 ขาดความสมดุลย์ใน
เขาหรือเธอจะสะสมเซลลูไลท์ใต้  การย่อยอาหาร
โดยเฉพาะตามหัวเข่าและ  ผิวหนังตลอดร่างกาย
นี่จะทำให้ท่านดูแลคล้ายเด็กอ้วนและนุ่มนิ่ม  หน้าอก  
การเปลี่ยนอาหารรวมไปถึงการลดผลิตภัณฑ์จากนม
การใช้เอนไซม์จากพืชและการออกกำลังกาย  ต่างๆ
ที่เหมาะสมจะช่วยให้เข้าสู่สมดุลย์ได้
A personalized plan for you : 

รูปร่างแบบที่ 1
คนรูปร่างแบบที่ 1  เกิดมาพร้อมกับลักษณะ

และ  เฉพาะอย่างเช่นรูปร่างความอยากอาหาร
หากท่านเป็นคนรูปร่างแบบที่  แนวทางบุคลิกภาพ 1  
ท่านจะระมัดระวังพลังงานที่รุนแรงที่จะทำให้ท่านรู้สึก
ท่านมีลาง  ได้เมื่อท่านมีความมั่นคงและปลอดภัย
สังหรณ์และเป็นที่คิดถึงในด้านความฉลาดและ
เมื่อท่านแข็งแรงดีท่าน  ทัศนคติที่เห็นอกเห็นใจผู้อื่น
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เมื่อท่านขาดความสมดุลย์  จะมีสมดุลย์อย่างมาก
มีปัญหาทางผิวหนัง  ท่านจะรู้สึกเย็นตามมือและเท้า  
ท่านอาจไม่  และวิตกกังวล  น้ำตาลในเลือดต่ำ
เอ็น สามารถใช้วิตามินซีหรือขนส่งแคลเซียมได้ลดลง
ไซม์ที่ท่านมักจะขาดคือ amylase และหากขาดไป
อาจทำให้ท่านขาด ๆ เวลานาน Protease ตามมาได้  
ข้อมูลต่อไปนี้จะแสดงถึงอาหารให้พลังงานสำหรับคน
รูปร่างแบบท่าน

ท่านอาจรู้สึกประหลาดใจที่เห็นว่าอาหารโปรด
อาหารที่  ของท่านบางชนิดไม่ถูกบรรจุอยู่ในรายการ
หายไปนั้นไม่ช่วยเสริมให้เกิดสมดุลย์ในร่างกายของ
ยกตัวอย่างเช่นแครอตเนื่องจากมีน้ำตาลมาก  ท่าน
ไม่อย่างนั้น  เว้นแต่มันผ่านการปรุงมาแล้ว  เกินไป
มันจะทำให้เกิดความปั่นป่วนของทางเดินอาหารได้  
ไม่รวมอยู่ในรายการของท่านและต้องผ่าน ๆ ผักต่าง
อย่างไรก็ตามท่านควรหลีกเลี่ยง  การอบเมื่อต้องกิน
ผลไม้ทั้งหมดควรสุกเต็มที่  อาหารที่ไม่มีในรายการ 
กล้วยไม่รวมอยู่ในรายการเนื่องจากมีส่วนประกอบ
ของน้ำตาลสูงและทำให้เกิดความปั่นป่วนของทาง
เดินอาหารของรูปร่างแบบท่านได้

รูปร่างแบบที่ : ตัวอย่างอาหารประจำวัน 1
ผลไม้สด  ไข่หรือโปรตีนจากพืช : อาหารเช้า  1 

ชาราสเบอร์รีหากท่านต้องการกินขนมปังที่มี  ชิ้น
สารประกอบคาร์โบไฮเดรตสูงอย่างเช่นเมล็ดข้าว
สำคัญมากที่จะต้องเริ่มต้นวัน  หรือขนมปังโปรตีน
ด้วยโปรตีน
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สลัดผักใบเขียวราดน้ำสลัด : อาหารกลางวัน  
และชาราส  ข้าวซ้อมมือ อาหารพวกเป็นไก่หรือปลา
ผลไม้สด  เบอร์รี 1 ชิ้นเป็นของหวานทานผลไม้สด
เพียงเท่านั้นและกินเพียง 1 ชนิดเท่านั้น

หรือปลา  ไก่งวง  เลือกทานไก่  :  อาหารเย็น  
สลัดสดและผักอบจำกัดปริมาณขนมปังและมันฝรั่งที่
กินเข้าไป

รูปร่างแบบที่  : เอ็นไซม์บำบัด 1
กินสูตรรวมเกี่ยวกับการย่อยประกอบไปด้วย 

amylase อย่างน้อย  10,000 units ร่วมกับ lipase  
protease  lactase  maltase และ sucrase ใน
ท่านจะทานแคปซูลในปริมาณที่  แต่ละแคปซูล
ยกตัวอย่าง  สัมพันธ์กับปริมาณอาหารที่กินเข้าไป
ฉันแนะนำให้กิน  เช่นสำหรับอาหารแต่ละมื้อ 2-3  
ทั้งนี้ขึ้นกับความเข้มข้นของสูตรต่างๆ  แคปซูลต่อมื้อ 
ด้วย

สารต้านอนุมูลอิสระควรมี protease อยู่อย่าง
น้อย 375,000 units เพื่อทำความสะอาดและเสริม
ท่านต้องกินหลายแคปซูลใน  ตับและเลือด 1 วัน 
ระหว่างมื้อไม่ใช่ร่วมกับอาหาร

สูตรเอ็นไซม์จะดีสำหรับท่านในการป้องกัน
ระบบต่อมไร้ท่อและจะช่วยในเรื่องน้ำตาลในเลือดต่ำ
กินสูตรนี้หลังจากการกินอาหารหรือกินเมื่อใด  ได้
ก็ได้ที่เหมาะกับท่าน

ผลิตภัณฑ์จากแบคทีเรียเพื่อปรับสมดุลย์ pH 
ทั้งนี้เนื่องจาก  ของลำไส้เล็กและลำไส้ใหญ่จะมีมาก
ๆ รูปร่างแบบท่านมีความอ่อนแอต่อเชื้อราต่าง 
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อาหารให้พลังงานสำหรับคนรูปร่างแบบที่ 1
ควรกินขณะที่ยังสดอยู่หากสามารถ)  ผักต่างๆ
ทำได้) : 

หน่อไม้ฝรั่ง ซาลารี
กระเจี๊ยบมอญ

บร็อกโคลี่ แตงกวา ถั่ว
กะหล่ำปลีเล็ก ถั่วเขียว ถั่วงอก
กะหล่ำปลี ผักใบเขียว พริกเขียว
กะหล่ำปลีดอก ๆ เห็ดต่าง ซูกินี

พืชฝักต่างๆ :
ผลิตภัณฑ์จากถั่วเหลือง เต้าหู้
ถั่วเขียว (garbanzos)

ๆ ผลไม้ต่าง :
แอปเปิล องุ่น ลูกแพร์
อโวคาโด มะนาว สับปะรด
เชอร์รี มะม่วง

บ๊วย
มะเดื่อ แตง melon

ลูกพรุน
เกรปฟรุท ส้ม

ๆ เมล็ดข้าวต่าง : 
ข้าวบาร์เลย์ ข้าวโอ๊ต
ข้าวสาลี ข้าวซ้อมมือ

ผลิตภัณฑ์จากนม :
(ที่มีสีขาวและนิ่ม) ชีส แบบ ) โย เ กิ ร์ต

ธรรมดา)
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ๆ ถั่วต่าง : 
เมล็ดทานตะวัน อัลมอนด์
ควรคั่วก่อนเสมอเพื่อกำจัดตัวยับยั้ง) ถั่ว

ถั่วลิสงเป็นถั่วที่ย่อยยากที่สุด  เอนไซม์)
ๆ น้ำมันต่าง : 

น้ำมันมะกอก
โปรตีน : 

ปลา เป็ด  ไก่ ไข่                       
เนื้อวัว ถั่วเหลือง

ข้าวสาลี
ข้าวซ้อมมือ ถั่วดำ

อาหารที่ควรหลีกเลี่ยง : 
กาแฟ ชา

น้ำตาล
ของหวาน น้ำผลไม้ ข อ ง

ทอด
ๆ น้ำมันมาก แป้งขาว) เมล็ดข้าวบด)
Note : หากท่านมีปัญหากับอาหารบางชนิดใน

เอ็นไซม์อาจช่วยท่านได้มาก  รายการ

รูปร่างแบบที่ 2
ในทางรูปร่าง  ที่เกิดมาพร้อมกับลักษณะเฉพาะ

ทั้งหมด  ความอยากอาหารลักษณะนิสัยบางประการ
นี้ประกอบกันทำให้ท่านกลายเป็นคนที่มีเอกลักษณ์
ท่านจะมีความมั่นคงในชีวิต  เมื่อท่านรู้สึกดี  เฉพาะ  
ท่าน  มีความกระตือรือร้นและมีความคิดสร้างสรรค์
และเมื่อท่านอยู่ในภาวะสมดุลย์ที่จะ  เป็นคนอ่อนไหว
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คนรูปร่าง  มีความมั่นใจมากต่อโลกและตัวท่านเอง
แบบที่ 2 ท่านใช้จินตนาการอันน่า  เรียนรู้ได้เร็วมาก
อัศจรรย์ของท่านในการทำให้โลกเป็นที่ที่น่าอยู่ขึ้น
เมื่อท่านขาดสมดุลย์ทางสุขภาพท่าน  สำหรับทุกคน
ข้ออักเสบ  อาหารไม่ย่อย  มักจะเป็นโรคภูมิแพ้  
ท่านขาด  สภาวะผิวหนังเปลี่ยนไปและไตอ่อนแอ 
lipase กรดอะมิโน  และอาจไม่สามารถนำกรดไขมัน  
รายการต่อไปนี้จะ  และวิตามินบีไปใช้ได้  ฮอร์โมน
แนะนำเกี่ยวกับอาหารให้พลังงานสำหรับรูปร่างแบบ
ท่าน

รูปร่างแบบที่ : ตัวอย่างอาหารประจำวัน 2
ผลไม้ในรายการของท่าน  :  อาหารเช้า  

โปรตีนจากผักอย่างเช่นเต้าหู้และชาสมุนไพร
ชีส ผักต่างๆ  สลัดผักใบเขียว : อาหารกลางวัน 

หรือโปรตีนพืชขนมปังธัญพืช  ไข่  1 และผลไม้ แผ่น 
1 ชิ้น

หรือปลา    ไก่งวง  อาหารพวกไก่ : อาหารเย็น  
ข้าวซ้อมมือและผลไม้สด

ไขมันและเครื่องเทศจะกระตุ้นต่อมน้ำเหลือง
ท่านจะสามารถควบคุมได้จากอาหาร  มากเกินไป
หากท่านประสบปัญหาทาด้านผิวหนัง

รูปร่างแบบที่  :  เอ็นไซม์บำบัด 2
ใช้สูตรย่อยอาหารรวมที่ประกอบด้วย lipase 

3000 LU ร่วมกับ amylase  protease sucrase   
maltase และ lactase ในปริมาณที่มากพอในแต่ละ
กินปริมาณที่สัมพันธ์กับปริมาณอาหารที่กิน  แคปซูล
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ให้ท่าน  หากท่านท้องเฟ้อหรืออาหารไม่ย่อย  ในมื้อ
กินแคปซูลนี้ทันทีก่อนและโดยตรงหลังจากมื้ออาหาร  
และท่านยังสามารถทาน lipase ระหว่างมื้ออาหารที่มี
กิน คอลเลสเตอรอลและไตรกลี เซอไรด์สูงได้ 
protease ปริมาณสูง 375,000 HUT ในระหว่างมื้อ
ก่อนนอนควรกิน  เพื่อเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกัน
เพื่อ  ผลิตภัณฑ์จากแบคทีเรียนมเปรี้ยวโดยเฉพาะ
สุขภาพลำไส้ใหญ่ที่ดี

สูตรต้านอนุมูลอิสระของท่านต้องประกอบไป
ด้วย protease อย่างน้อย 375,000 units เพื่อ
นี้ต้องกินระหว่าง  ป้องกันและทำความสะอาดระบบ
สำหรับลำไส้ใหญ่ควรกินเอ็นไซม์ร่วมกับ  มื้ออาหาร
เพิ่มเติมด้วยผลิตภัณฑ์จากแบคทีเรียที่ดี สมุนไพร  
เป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องพบผู้  สำหรับรูปร่างทุกแบบ
เชี่ยวชาญทางด้านการดูแลสุขภาพเพื่อปรึกษาดังนั้น
ท่านจะได้มีความมั่นใจในการกินสูตรที่ถูกต้อง

อาหารให้พลังงานสำหรับคนรูปร่างแบบที่ 2
ควรกินขณะที่ยังสดอยู่หากสามารถ) ๆ ผักต่าง
ทำได้) : 

หน่อไม้ฝรั่ง กระเทียม หัวหอมใหญ่
Beet ถั่วเขียว หั ว ไ ช้

เท้า
หัวผักกาด แครอต

กระเจี๊ยบมอญ
ผักกาด แตงกวา

อบผักต่อไปนี้  :
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บร็อกโคลี่ มะเขือ มันฝรั่ง
กะหล่ำปลี เห็ด มะเขือเทศ
ดอกกะหล่ำ ถั่ว ซูกินี
ซาลารี

ๆ พืชฝักต่าง : 
ถั่วเขียว ถั่วเขียว (chick peas) 

ถั่วแขกสีแดง
ๆ ผลไม้ต่าง  : 

แอพริคอต แกรปฟรุท ส้ม
กล้วย องุ่น มะละกอ
ๆ เบอร์รี่ต่าง มะนาว

สับปะรด
เชอร์รี่ มะม่วง บ๊วย
อินทผลัม nectarines tangerines
มะเดื่อ

ๆ เมล็ดข้าวต่าง :
ข้าวโอ๊ต ข้าว           ข้าวสาลี

ผลิตภัณฑ์จากนม :
โยเกิร์ต ชีส ชีสที่มีสีขาว

และนิ่ม
ๆ ถั่วต่าง  : 

เมล็ดฟักทอง เมล็ดทานตะวัน วอลนัท
ๆ น้ำมันต่าง :

น้ำมันมะกอก ดอกคำฝอย
งา
โปรตีน :

เป็ด ไก่ ปลา
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เนื้อวัว ไข่ เต้าหู้
ข้าวซ้อมมือและถั่ว

อาหารที่ควรหลีกเลี่ยง : 
เครื่องเทศ ครีม เครื่องใน
เนย ของหวาน เนื้อหมู
ไขมัน ไอศกรีม
ของทอด น้ำมันหลายชนิด
Note: การกินแอปเปิลอาจทำให้ทางเดิน

อาหารปั่นป่วน  (2) กินเอ็นไซม์ย่อยอาหารอยู่เสมอ
สิ่งเหล่านี้จะทำให้ท่าน ๆ เมื่อกินผลิตภัณฑ์จากนมใด
มีเมือกและแพ้โดยปราศจากการกระทำของเอนไซม์ที่
เหมาะสม (3)  และ ๆ กินได้ในปริมาณน้อย ๆ ถั่วต่าง
ต้องมั่นใจได้ว่าพวกมันมีคุณภาพที่ดีและกินเอนไซม์
ย่อยอาหารร่วมไปกับมัน (4) ใช้เครื่องเทศในปริมาณ
ลดปริมาณหรือหลีกเลี่ยง  ปานกลางอยู่เสมอ dill 
saffron turmeric และลูกผักชี  ผักชีฝรั่ง

รูปร่างแบบที่ 3
ท่านเกิดมาพร้อมกับแนวทางที่เป็นเอกลักษณ์

ในรูปแบบของท่านเช่นอีก 3 รูปร่างที่ได้  รูปร่างเป็น
และบุคลิกภาพ  ความอยากอาหาร  รับถ่ายทอดมา
เมื่อท่านรู้สึก  เป็นตัวอย่างของลักษณะเฉพาะเหล่านั้น
ว่าท่านสามารถควบคุมตนเองและโลกของท่านได้  
ท่านจะมีพลังงานมหาศาลท่านมีความเข้าอกเข้าใจ  
ท่านจะสามารพเป็นผู้นำ  เมื่อท่านอยู่ในภาวะสมดุลย์
ในทางใดก็ตามที่ท่านเลือกความผิดปกติที่ท่านทน
ทุกข์เมื่อท่านขาดความสมดุลย์คือความเหนื่อยอ่อน  
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และ  ท้องผูก  ความดันโลหิตสูง  ปวดตามร่างกาย
เอ็นไซม์ของท่านคือ  นอนไม่พอ protease หากท่าน
ขาดเอ็นไซม์นี้ท่านอาจประสบปัญหาความผิดปกติ
ทางไตหรือมีการสร้างกรดยูริคที่อาจทำให้เป็นโรค
ในบางครั้งท่านอาจไม่  เกาท์และการขาดน้ำได้
และนี่คือ  สามารถใช้วิตามินซีและอีและแคลเซียมได้
รายการอาหารให้พลังงานสำหรับรูปร่างแบบท่าน

รูปร่างแบบที่  :  ตัวอย่างอาหารประจำวัน 3
ผล  หรือขนมปังข้าว ๆ ซีเรียลเบา :  อาหารเช้า

กาแฟไร้การเฟอีนหรือชาสมุนไพร  ไม้สด
ปลาและผล  สลัดผักใบเขียว  :  อาหารกลางวัน

ท่านอาจชอบกินโปรตีนจาก  ห้ามใช้น้ำสลัดครีม  ไม้
พืชมากกว่าปลา

ผัก  เลือกกินไก่ไก่งวงหรือปลา  :  อาหารเย็น
นี้คือมื้ออาหารที่ท่านจะ  สดหรือผักอบและผลไม้สด
สามารถย่อยโปรตีนได้ง่ายที่สุด

รูปร่างแบบที่ : เอ็นไซม์บำบัด 3
กินเอ็นไซม์ช่วยย่อยสูตรผสมที่ประกอบด้วย  

protease อย่างน้อย 50,000 units ร่วมกับมี 
amylase  lipase  lactase  sucrase  maltase และ 
cellulose ปริมาณที่เหมาะสมในแต่ละแคปซูล  
ปริมาณที่กินควรสัมพันธ์กับปริมาณอาหารที่กินเข้าไป  
ทั้งนี้ก็ยังขึ้นกับความแรงของสูตรเอ็นไซม์โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง protease

ท่านต้องการสูตรเอ็นไซม์ต้านสารอนุมูลอิสระ
ซึ่งต้องประกอบไปด้วย protease อย่างน้อย 
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420,000 units เพื่อเสริมตับและเลือด protease เป็น
เอ็นไซม์ที่มีความสำคัญที่สุดในร่างกายของท่าน  
ครั้งใน ๆ และควรทานสูตรนี้หลาย 1  วันระหว่างมื้อ

ผลิตภัณฑ์จากแบคทีเรียช่วยปรับ pH ใน
นี่  ลำไส้ใหญ่และลำไส้เล็กซึ่งต้องทานก่อนเข้านอน
จะช่วยป้องกันปัญหาทางเดินอาหารของท่านได้

อาหารให้พลังงานสำหรับคนรูปร่างแบบที่ 3
ควรกินขณะยังสดอยู่หากสามารถทำได้) ผักต่างๆ) :

หน่อไม้ฝรั่ง ซาลารี หัวหอม
ใหญ่

Beet มะเขือเทศ ถั่วต่าง 
ๆ 

กะหล่ำปลีเล็ก กระเทียม พ ริ ก
ไทย

กะหล่ำปลี ผักใบเขียว มันฝรั่ง
แครอต เห็ด หัวไชเท้า

หัวผักกาด
ดอกกะหล่ำ
สามารถกินได้ทุกชนิดยกเว้น : ๆ พืชผักต่าง

กิน  เต้าหู้ kidney bean ในปริมาณปานกลาง
ๆ ผลไม้ต่าง : 

แอปเปิล แครนเบอรรี ลูกแพร์
แอพริคอต ทับทิม
ควรระมัดระวังผลไม้ที่มีน้ำเยอะอย่าเกรปฟรุท

ๆ หรือซีตรัสฟรุทอื่น 
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ๆ เมล็ดข้าวต่าง :
ข้าวบาร์เล่ ข้าวโพด ข้าวไร
Buckwheat ข้าวฟ่าง
ซีเรียลร้อนและข้าวอบเป็นอาหารที่มีน้ำเยอะ

พวกมันจะทำให้  เกินไปและหนักเกินไปสำหรับท่าน
ท่านรู้สึกท้องอืดเว้นเสียแต่ว่าท่านกินพร้อมกับเอ็น
ไซม์
ผลิตภัณฑ์จากนม :

นม โยเกิร์ต
cottage cheese

พวกมันเป็น  เลือกกินนมที่มีไขมันต่ำอยู่เสมอ
อาหารย่อยยากหากไม่กินเอนไซม์
ๆ ถั่วต่าง  : 

เมล็ดทานตะวัน  เมล็ดฟักทอง
วอลนัท

หรือหลีกเลี่ยงไม่ทานเลย ๆ กินในปริมาณน้อย
โปรตีนเป็นอาหารย่อยยากสำหรับท่าน
เครื่องเทศต่างๆ :

โดยเฉพาะอย่างยิ่งหาก ๆ ใช้เกลือปริมาณน้อย
ท่านใช้ร่วมกับอาหารทุกมื้อ
ๆ น้ำมันต่าง :

ดอกคำฝอย คาโนลา น้ำ มั น
มะกอก

น้ำมันงา
โปรตีน  :

เป็ดไก่ ปลา สัปดาห์) ไข่
ละ 3 ฟองอย่างมาก)
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เต้าหู้ ข้าวซ้อมมือและถั่ว
อาหารที่ควรหลีกเลี่ยง  :

ๆ อาหารเค็ม  เกลือ เ นื้ อ
แดง

เนื้อหมู เครื่องใน แ ป้ ง
ขาว

ของทอด น้ำมันปริมาณมาก
Note : (1)  ทั้งนี้  กินไข่เป็นบางโอกาสเท่านั้น

แต่เนื่องจากท่าน  ไม่เกี่ยวเนื่องกับคอเลสเตอรอล
อาหารกึ่งมังสวิรัติเป็นอาหารที่ดี  ย่อยโปรตีนได้ยาก
หากอาหารบางชนิดเคยก่อปัญหา  ที่สุดสำหรับท่าน
เอ็นไซม์จะสารมารถช่วยท่านใน  ให้ท่านก่อนหน้านี้
ดังนั้นควรใส่ใจในปัญหาทุกปัญหาที่  การย่อยได้
ท่านประสบอย่างเพียงพอ

รูปร่างแบบที่ 4
ท่านเกิดมาพร้อมกับลักษณะเฉพาะดังเช่นรูป

ร่างของท่านความอยากอาหารและคุณสมบัติของ
เมื่อท่านอยู่ในภาวะที่มีความสุข  บุคลิกภาพของท่าน
สภาพจิตใจของท่านจะใสมากและมี  จากสุขภาพที่ดี
ท่านเป็นผู้ที่มีความคิดเป็นเหตุ  ความคิดสร้างสรรค์
เป็นผลและมีวิสัยทัศน์ตราบที่ท่านสามารถคงความ
สมดุลย์ได้ท่านจะควบคุมโลกของท่านและช่วยเหลือผู้
อาการจากการขาดความสมดุลย์ได้แก่  อื่นได้มาก  
วิตกกังวล  เหนื่อยอ่อน  ปวดเข่า แพ้นม  ภูมิแพ้  
การขาดเอ็นไซม์ที่มัก  และลำไส้ปั่นป่วน  ผิวหนังแตก
จะเกิดกับรูปร่างแบบนี้คือการขาด lipase  amylase 
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และ lactase นี้หมายความว่าท่านต้องประสบกับ
นั่นคือ  มาก ๆ ความยุ่งยากกว่าคนรูปร่างแบบอื่น
และ  กรดอะมิโน  ท่านจะไม่สามารถใช้กรดไขมัน
ไฟเบอร์ได้รายการอาหารที่จะกล่าวต่อไปนี้เป็น
รายการอาหารให้พลังงานที่เหมาะกับคนรูปร่างแบบ
ท่าน

รูปร่างแบบที่ :  ตัวอย่างอาหารประจำวัน 4
ซึ่งเป็นสิ่งที่  กินอาหารที่มีโปรตีน :อาหารเช้า

สำคัญมากสำหรับท่านในการเริ่มต้นวันด้วยโปรตีน  
แต่ให้ระมัดระวังการกินซีเรียล  โดยกินกับผลไม้สด
กับนมเนื่องจากมันจะทำให้ร่างกายเสียสมดุลย์ไป

: อาหารกลางวัน  เลือกกินอาหารพวกเป็ด
และผลไม้ที่  ผักอบ  ปลาหรือไข่  ไก่ปริมาณเล็กน้อย
สุกเต็มที่ 1 ชิ้น

เลือกกินโปรตีนจากอาหารอื่นๆ  :  อาหารเย็น  
และ  ชาสมุนไพร  กินผักอบให้มากขึ้นขนมปังธัญพืช
ผลไม้สดเป็นของหวาน

รูปร่างแบบที่  :  เอนไซม์บำบัด 4
กินเอนไซม์ย่อยอาหารสูตรผสมที่ประกอบด้วย 

amylase อย่างน้อย 10,000 units lipase 500 units  
protease 30,000 และ lactase  หากท่านกินทุกวัน
ท่านจะต้องการเพิ่ม lactase 8000 ALU

ท่านต้องการสูตรเอนไซม์ต้านอนุมูลอิสระที่ต้อง
ประกอบด้วย protease อย่างน้อย 420,000  units 
ครั้งใน ๆ กินสูตรนี้หลาย  เพื่อเสริมตับและเลือด 1 
ผลิตภัณฑ์จากแบคทีเรียที่กินเวลา  ระหว่างมื้อ  วัน
นอนจะช่วยป้องกันอาการปั่นป่วนของลำไส้ได้
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อาหารให้พลังงานสำหรับคนรูปร่างแบบที่ 4
ทั้ง ๆ แม้ว่ารูปร่างอื่น : ๆ ผักต่าง 3  อาจกินผัก

นี่คือ  สดแล้วได้ผลกว่าแต่สำหรับท่านควรอบก่อนกิน
สาเหตุว่าทำไมบางท่านต้องทนทุกข์กับอาหารไม่ย่อย
ผมเกรงว่าการอบ  และมีแก๊สภายหลังการกินสลัด
ดังนั้นมัน  อาจทำลายปฏิกิริยาของเอ็นไซม์ในผลได้
การกิน ๆ จึงเป็นแนวทางที่ดีกว่าในการกินแบบสด
แต่อาหารสดอาจเป็นการยากเนื่องจากระบบการย่อย
อาหารของท่านบอบบางมาก

หน่อไม้ฝรั่ง ถั่วเขียว หัวหอมใหญ่
ดอกกะหล่ำ ผักใบเขียว ถั่วต่าง 

ๆ 
ซาลารี เห็ด ผักโขม
มะเขือ กระเจี๊ยบมอญ

มะเขือเทศ
กระเทียม

ๆ พืชฝักต่าง :
Mung bean เต้าหู้ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์

จากถั่วเหลือง
Garbanzos kidney bean

ๆ ผักผลไม่ต่าง :
แอปเปิล มะเดื่อ บ๊วย
องุ่น มะนาว tangerine
เกรปฟรุท
อีก ๆ และควรกินขณะสด ๆ ผลไม้ควรจะสุขมาก

ทั้งหลีกเลี่ยงการกินผลไม้กระป๋องหรือผลไม้แช่แข็ง
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ๆ เมล็ดข้าวต่าง :
Buckwheat ข้าวบาร์เล่ ข น ม ปั ง

ธัญพืช
ข้าวซ้อมมือ ข้าวโอ๊ต
ผลิตภัณฑ์จากนมจะเป็นกระ : ผลิตภัณฑ์จากนม

ตุ้นคนรูปร่างแบบที่ 4  ๆ และควรกินในปริมาณน้อย   
พวกมันเป็นสิ่งที่ย่อยยากที่สุดและจะทำให้เกิดเมือก
หากท่านกินสิ่งเหล่านั้นควร  ประกอบกับอาหารแพ้ได้
กินเอนไซม์ร่วมด้วย
โปรตีน :

เป็ด ไก่ เนื้อวัว
ปลา ไข่ เต้าหู้

ๆ ถั่วต่าง : 
อัลมอนด์ มะพร้าว

มะม่วงหิมพานต์
หลังจากคั่วแล้ว ๆ ควรกินถั่วต่าง

ๆ น้ำมันต่าง :
น้ำมันมะกอกบริสุทธิ์ น้ำมันงา

อาหารที่ควรหลีกเลี่ยง :
ไอศกรีม ครีมเปรี้ยว ซีส
เนย น้ำตาล  แ ป้ ง

ขาว
ๆ ของทอดและผลิตภัณฑ์จากนมอื่น 
Note : โปรตีนจากนมเป็นปัญหาใหม่ของท่าน  

เป็ดไก่  ดังนั้นทางเลือกที่ดีสำหรับท่านน่าจะเป็นปลา 
เป็นสิ่งสำคัญที่ท่านต้องได้รับกรดอะมิโนจาก  และไข่
โปรด  เครื่องเทศควรใช้บ้างอย่างระมัดระวัง  อาหาร
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จำไว้ว่านี่ไม่ใช่เพียงแต่เป็นอาหารที่ท่านสามารถกิน
แต่มันยังเป็นสิ่งที่ดีที่สุดในการรักษาสม  ได้เท่านั้น
เอ็นไซม์เป็นสิ่งที่มีประโยชน์  ดุลย์ร่างกายแบบท่าน
มากในกระบวนการย่อยอาหารของท่าน

ในส่วนต้นของหนังสือเล่มนี้ฉันได้อธิบายว่า
หน้าที่  ร่างกายใช้เอนไซม์ในการจัดการทุกปฏิกิริยา  
เพื่อให้ร่างกายสามารถดำรงอยู่ได้  และกระบวนการ
เอ็นไซม์จะขนส่งสารอาหารที่จำเป็น  และแข็งแรง 45  
ชนิดเพื่อเป็นพลังงานของร่างกายและเพื่อสร้างเซลล์
นำไป  ความสามารถของร่างกายในการย่อย  ใหม่
ใช้และกำจัดอาหารขึ้นอยู่ในเอนไซม์ย่อยอาหารการ
มีอยู่ของเอ็นไซม์สำหรับท่านดูได้จากประสิทธิภาพ
ปัจจัยที่สำคัญที่สุดที่เกี่ยวข้องกับ ๆ ของเอ็นไซม์นั้น
ประสิทธิภาพของเอนไซม์ที่ถ่ายทอดมาและความ
ๆ ต่อมต่าง  ความอ่อนแอของแต่ละอวัยวะ-แข็งแกร่ง 
และเซลล์ต่างๆ 

ความชรา  อาหารที่ปรุงสุกเกินไป  ความเครียด  
มักจะเกี่ยวกับ สภาพแวดล้อมและองค์ประกอบอื่นๆ
ในหนังสือ  การผลักดันให้เกินการขาดเอ็นไซม์ได้
เล่มนี้ได้บอกถึงรายละเอียดและภาพรวมว่าจะเกิดสิ่ง
อีกทั้งยังได้ค้นพบ  ใดขึ้นหากเกิดการขาดเอ็นไซม์ขึ้น
ว่าอะไรว่าน่าจะเกิดขึ้นและจะรู้สึกอย่างไรหากอยู่ใน
ชีวิตไม่สามารถดำรงอยู่ได้  ภาวะที่สุขภาพไม่ค่อยดี
เราต่างรู้ว่าหากปราศจากสุขภาพที่  หากขาดเอ็นไซม์
หากท่านเข้าใจ  ดีแล้วการดำรงชีวิตจะเป็นภาวะได้
นั่นคือ ๆ ในสิ่งนี้และได้รับบางอย่างจากความรู้นั้น
การเขียนหนังสือเล่มนี้มี  งานของผมได้สำเร็จลงแล้ว
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ค่าในทุกเวลาและในทุกความพยายามที่ผมได้ทำลง
ไป

ส่วนที่ 4
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สุขภาพสัตว์เลี้ยงกับเอนไซม์

บทที่ 11
ความสำคัญของเอ็นไซม์ในอาหารสัตว์เลี้ยง

- หากเราพิจารณาอาหารที่ใช้เลี้ยงสุนัขก็จะ
การเตรียมอาหารด้วยความร้อนที่  พบว่า
เกิด 48 องศาเซลเซียสได้ไปทำลาย
จึงทำให้สุนัข  คุณสมบัติของเอ็นไซม์หมดสิ้น
ดังนั้นจึงไม่  ได้รับเอ็นไซม์ที่ไม่เพียงพอ
แปลกที่สัตว์เลี้ยงของเราจะมีระบบการย่อยที่
ด้อยประสิทธิภาพและอาจนำไปสู่การเจ็บ
อันที่จริงแล้วสัตว์เลี้ยงไม่มีทาง ๆ ป่วยต่าง
เลือกในอาหารแต่ละมื้อเลย
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- สุนัขและแมวมีระบบการย่อยอาหารเช่น
พวกมันต้องการเอ็นไซม์ที่  เดียวกับมนุษย์
เมื่อมนุษย์  จำเป็นต่อระบบการย่อยอาหาร
เราเกิดการเจ็บป่วยก็สามารถที่จะพูดบอกได้  
แต่มันจะ  แต่สัตว์เลี้ยงไม่สามารถบอกได้
ท้องเสีย  แสดงให้เห็นได้จากอาการท้องผูก  
คันที่ผิวหนังและการผลัดขนจากกระทั่งก่อให้
มนุษย์แต่ละคนมีดีเอนเอที่เป็นตัว  เกิดโรค
กำหนดประสิทธิภาพการทำงานของเอนไซม์  
สัตว์เลี้ยงเหล่านี้ก็เช่นกันแถมพกมาด้วย
ในเฉพาะสายพันธุ์ ๆ ที่พบบ่อย ปัญหาอื่นๆ
อีก

- ปัญหาสุขภาพ   ในปัจจุบันสัตวแพทย์พบว่า
ส่วนใหญ่ของสัตว์เลี้ยงเกิดจากภาวะพร่อง
เมื่อไม่นานมานี้เราได้มีโอกาสใช้  เอนไซม์
สัตว์เลี้ยง  เอนไซม์บำบัดปลาวาฬและโลมา
ลูกด้วยนมเหล่านี้ได้รับแต่ปลาแช่แข็งเป็น
ที่ได้รับการดูแลอย่างดีมัน และทั้งๆ  อาหาร
ก็ยังเจ็บไข้ได้ป่วยและมีระดับภูมิคุ้มกันต่ำ  
เราตื่น  รวมถึงเป็นโรคที่ปกติพบในสายพันธุ์
เต้นและดีใจมากที่ได้มีส่วนในการดูแล
และพบว่าหลังจาก  สุขภาพและให้การรักษา
จะมีการตอบ  ให้เอ็นไซม์แทนยารักษาโรค
เอ็นไซม์ทำงานได้ผลตลอด  สนองดีขึ้นมาก
กระบวนการย่อยอาหารไม่แตกต่างจากใน
มนุษย์เลย
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- เอ็นไซม์ในอาหารที่สัตว์เลี้ยวกินเข้าไปจะไป
ทำงานร่วมกันเอ็นไซม์ที่มีอยู่แล้วในร่างกาย
ถ้าอาหารไม่สามารถย่อยได้  ของสัตว์เลี้ยง
ร่างกายก็จะไม่สามารถนำสาร  ตามปกติ
อาหารไปใช้ในการเสริมสร้างและซ่อมแซม
รวมถึงการสร้าง อวัยวะและเนื้อเยื่อต่างๆ
พลังงานและการเสริมประสิทธิภาพระบบ
ภูมิคุ้มกันของร่างกาย

- การที่เอ็นไซม์ช่วยเสริมการทำงานของ
เอนไซม์ในร่างกายและขบวนการเผาผลาญ
เป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้  พลังงานในเซลล์นั้น
เรานำอาหารไปใช้ได้โดยอย่างสมบูรณ์  
เพราะหากเราไม่ได้รับเอ็นไซม์เสริมอาหารก็
ยังคงถูกย่อยเป็นสารอาหารแก่ร่างกายแต่
ประสิทธิภาพการย่อยจะไม่ถึงระดับสูงสุด  
ไม่แตกตาง  แต่มันกับลดลงไปตามขั้นตอน
กับการสุญเสียวิตามินในระหว่างปรุงอาหาร 
หรือผ่านขบวนการแปรรูปอาหาร

- การย่อยอาหารเป็นขบวนการพื้นฐานที่เอ็น
ไ ซ ม์ แ ต่ ล ะ ช นิ ด ย่ อ ย ส ล า ย โ ป ร ตี น
และเส้นใยอาหาร  ไขมัน  คาร์โบไฮเดรต  
จากนั้นร่างกายจะใช้สารอาหารเหล่านี้บำรุง
ร่างกายให้มีสุขภาพดี

- มีการวิจัยที่แสดงให้เห็นว่าสัตว์ที่อยู่ในป่า  
จะเกิดโรคที่เกี่ยวกับการเสื่อมแบบเรื้อรังได้
เนื่องจากมีแหล่งที่มา  น้อยกว่าสัตว์เลี้ยง
ดังนั้น  ของอาหารที่มีเอ็นไซม์อุดมสมบูรณ์
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เมื่อเราให้อาหารที่ผ่านการปรุงให้สุกอาหาร
หรือทำให้แห้งแก่  อาหารแปรรูป กระป๋อง
ในการทำให้ ๆ ขบวนการต่าง สัตว์เลี้ยง
อาหารสุกและแปรรูปอาหารเหล่านี้ได้ทำลาย
ดังนั้นสัตว์  เอ็นไซม์ในอาหารจนหมดสิ้น
เลี้ยงของเราจึงต้องอาศัยเอ็นไซม์ในร่างกาย
ทำให้มี  เพื่อย่อยอาหารแต่เพียงอย่างเดียว
แต่เมื่อ ผลต่อระบบภูมิคุ้มกันเป็นอย่างมาก
เราใส่เอ็นไซม์ลงไปในอาหารสัตว์เลี่ยงเอ็น
ไซม์ที่เหมือนกันจะไปกระตุ้นกระบวนการ
ให้สามารถทำงานได้เหมือน  ย่อยอาหาร
ซึ่งจะ  อาหารที่ยังไม่ผ่านขั้นตอนการปรุง
ช่วยลดปัญหาเกี่ยวกับการย่อยอาหารและ
ระบบภูมิคุ้มกัน

- เมื่อระบบเกี่ยวกับการย่อยอาหารไม่ดี  
คุ้ม ร่างกายจะเริ่มดึงเอ็นไซม์จากระบบภูมิ
กันมาใช้ทำให้เสี่ยงต่อการเกิดโรคที่รุนแรง
เพราะฉะนั้นการให้เอ็นไซม์  หรือเจ็บป่วยได้
เสริมในอาหารสัตว์เลี้ยงจะไปช่วยเสริมระบบ
การย่อยอาหารได้ดีขึ้น

- การขาดเอ็นไซม์อาจจะทำให้กล้ามเนื้อลายมี
การอักเสบซึ่งเป็นสาเหตุหลักของความไม่
การให้เอ็นไซม์เสริม  กระฉับกระเฉงของสุนัข
จะสามารถบรรเทาอาการโรคข้ออักเสบ  
เจ็บปวดและข้อ  การเคลื่อนไหวไม่สะดวก
นอกจากนี้เรายังพบว่าเอ็นไซม์เสริม  บวม
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ช่วยลดการบวมน้ำซึ่งเป็นสาเหตุหลักของ
การเจ็บป่วยในสัตว์เลี้ยงอีกด้วย

- จะย่อยอาหารในกลุ่ม เอ็นไซม์โปรตีเอส
ในระหว่างมื้ออาหารเอ็นไซม์โปรตี  โปรตีน
เอสจะย่อยสลายจากโมเลกุลใหญ่ไปเป็น
เศษเซลล์  ทำให้แบคทีเรีย  กรดอะมิโน  
ซึ่งเป็นโปรตีนโมเลกุลใหญ่  เชื้อรา  พยาธิ
ถูกย่อยสลายกลายเป็นสารละลายและถูกขับ
ถ่ายออกทางปัสสาวะอย่างรวดเร็ว

- จะช่วยในการดูดซึมไขมันที่ เอ็นไซม์ไลเปส
เหมาะสมหากได้รับในระหว่างมื้อร่างกายก็
นะได้รับกรดไขมันที่จำเป็นเพื่อบำรุงชั้น
และเนื้อเยื่อต่างๆ  ขน ผิวหนัง 

- จะย่องอาหารกลุ่ม  เอ็นไซม์อะไมเลส
คาร์โบไฮเดรตถ้าการย่อยไม่เหมาะสมก็ไม่
หากได้รับ  สามารถนำมาใช้เป็นพลังงานได้
ในระหว่างมื้อจะช่วยควบคุมภาวการณ์
อักเสบ

- จะย่อยอาหารพวกเส้นใย  เอ็นไซม์เซลลูเลส
ควบคุม  หากได้รับในระหว่างมื้อจะช่วย
ภาวะขาดสารอาหารและความผิดปกติของ
ลำไส้ได้

ตัวอย่างการรักษา
- เป็นสัตวแพทย์ที่เชี่ยวชาญใน  สมิธ  จิม.ดร

ได้  การรักษาทางด้านภูมิแพ้และโรคผิวหนัง
ทำวิจัยเกี่ยวกับการรักษาโรคด้วยเอ็นไซม์

!  224



และพบว่าผลการรักษาดีมากส่วนใหญ่เห็น
ผลภายใน 72  ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอาการ  ชั่วโมง
กล่าวว่าตลอดเวลา จิม.ดร ของสัตว์เลี้ยง
ที่ทำการรักษามาเขายังไม่เคยพบว่ามียาตัว
ใดจะให้ผลดีได้เหมือนการให้เอ็นไซม์โปร
ตีนเอสเพื่อรักษาโรคเรื้อน โรคกัดแทะเท้า  
การติดเชื้อที่หูและอากา  ปรสิตต่างๆ  โรคไร
จึง  จิม.ดร อีกมากที่เขาพบในคลินิก รอื่นๆ
เป็นผู้อบรมกา รใช้ เ อ็น ไซม์บำบัดแก่
สัตวแพทย์เที่ยวไปด้วย

- สัตวแพทย์ได้มีการทดลองให้เอ็นไซม์อย่าง
ผลที่ได้  ต่อเนื่องในสัตว์ใหญ่เช่นม้าและช้าง
หมอจำนวนมากพูดถึงความ  เป็นที่น่าพอใจ
เจ็บป่วยที่นำมาสู่สัตว์เลี้ยงกว่ามากกว่า 50 
สัมพันธ์โดยตรงกับอาหารและ  เปอร์เซ็นต์
ความไม่สมดุลย์ของโภชนาการ

- เอ็นไซม์มีผลต่อสุขภาพสัตว์ไม่แตกต่างกับที่
ใช้ได้ผลดีในมนุษย์  ผมคิดว่าถึงตอนนี้คุณ
คงได้รับทราบถึงประโยชน์ของเอ็นไซม์ต่อ
สุขภาพคนในครอบครัวและสัตว์เลี้ยงของ
แต่พึงระลึกไว้เสมอว่าการป้องกัน  คุณแล้ว
เพราะหากเกิดการเจ็บป่วยขึ้น  เป็นวีธีดีที่สุด
มาแล้วคุณควรจะศึกษาหากความรู้และมอง
หาทางเลือกในการรักษาให้รอบด้าน

ส่วนที่ 5
 คำตอบ -คำถาม
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บทที่  12 
คำถามที่มีคำตอบเกี่ยวกับเอ็นไซม์

Dr. Dick Couey  ผู้เชี่ยวชาญทางด้าน
โ ภ ช น า ก า ร แ ล ะ วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ สุ ข ภ า พ จ า ก
มหาวิทยาลัยแพทย์ Baylor เป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงใน
และเขียนตำรา  งานวิจัยด้านโภชนาการและสุขภาพ
ทางวิชาการด้านนี้ไว้ถึง 13 เล่มได้กล่าวถึงเอ็นไซม์
เอาไว้ว่า

“ผมได้ค้นหาคำตอบว่าจะทำ  ตลอดชีวิตของผม
อย่ า ไ ร ใ ห้มีสุ ขภ าพที่ดีปล อด จ า ก สภ าพ ว ะ 
Hypokinetic ((การเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อลดลง  
เริ่มแรกผมได้ศึกษาผลของการ  หรือปราศจากโรค
ออกกำลังกายต่อการเปลี่ยนแปลงทางสรีระวิทยา
ซึ่งทำให้ผลได้พบว่าการออกกำลัง  ของเซลล์มนุษย์
กายที่เหมาะสมจะช่วยในการเริ่มสร้างศักยภาพด้าน
การออก  อย่างไรก็ตาม  สรีระวิทยาของเซลล์ได้
กำลังเพียงอย่างเดียวนั้นไม่ได้ป้องกันให้เซลล์ทำงาน
ผมศึกษาถึง  ต่อมา  ได้ปกติอย่างปกติเสมอไป
โภชนาการว่าจะมีผลอย่างไรต่อเซลล์โดยเมื่อเซลล์
ได้รับสารอาหารที่ 45 ในปริมาณที่เหมาะสมจะ  ชนิด
สามารถส่งเสริมการทำงานภายในเซลล์ได้เป็นอย่าง
แต่การได้รับสารอาหารเพียงทางเดียวนั้นไม่  ดี
สามารถคงสภาพเซลล์ให้เป็นปกติได้อย่างสมบูรณ์
ทำให้ผมรู้ว่าการออกกำลังกายร่วม  จากจุดนี้  แบบ
กับการได้รับสารอาหารที่เหมาะสมเป็นวิธีที่ดีที่สุดใน
ถึงอย่างนั้น  การช่วยป้องกันความผิดปกติของเซลล์
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ผมก็ยังคิดว่าผมยังไม่ได้คำตอบทั้งหมดเมื่อผมได้พบ
ว่าเพื่อนที่มีสุขภาพดีที่สุดของผมกลายเป็นคนที่มี
จนเมื่อผมได้พูดคุยกับ  สุขภาพย่ำแย่ Dr.DicQie  
Fuller ผมก็ได้พบ  และรับรู้ถึงเรื่องราวของเอ็นไซม์
เอ็นไซม์คือคำตอบนี้  กับคำตอบของการมีสุขภาพที่ดี  
เพราะเอ็นไซม์นั้นเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับทุกปฏิกิริยา
เนื้อเยื่อเราทุกชิ้น  อวัยวะเราทุกส่วน  เคมีในร่างกาย 
สามารถทำหน้าที่ได้ด้วย  เซลล์ ๆ และเซลล์เราทุก
การขับเคลื่อนของเมตาบอลิซึมของเอ็นไซม์เป็นแหล่ง
ถ้าไม่มีเอ็นไซม์  ที่สร้างพลังงานให้กับร่างกาย
ร่างกายก็ไม่สามารถใช้สารอาหารทั้ง 45 ชนิดได้
เซลล์ของเราทุกเซลล์ทำงานภายใต้  อย่างเต็มที่
ถ้าไม่มีเอ็นไซม์ก็ไม่สามารถ  กิจกรรมของเอ็นไซม์
คาดคะเนได้เลยว่าคุณจะมีแรงงานเหลือเพียงแค่ไหน  
จะส่งผลเสียอย่างร้าย  หรือคุณจะกินอาหารได้หรือไม่
อาหารสดจากธรรมชาตินั้น  รางต่อสุขภาพของคุณ
เต็มไปด้วยเอ็นไซม์ที่ช่วยในการย่อยสลายอาหาร
การทำอาหารให้สุกเป็นการทำลายเอ็นไซม์ที่เรา
ส่งผลให้ร่างกายต้อง  สมควรจะได้รับจากอาหาร
สร้างเอ็นไซม์ออกมาเองเป็นจำนวนมากเพื่อให้เพียง
ซึ่งเป็นการลด  พอต่อกระบวนการย่อยอาหาร
ศักยภาพการทำงานของเอ็นไซม์ลงไปอีกทางหนึ่ง
เมื่อความสามารถในการสร้างเอ็นไซม์ของ  ด้วย
สุขภาพของเราก็จะได้รับผลกระทบ  ร่างกายลดต่ำลง  
ดังนั้นผมมีความหวังว่าเมื่อคุณได้อ่านหนังสือเล่มนี้
คุณจะได้รับความรู้เกี่ยวกับเอ็นไซม์ที่จะช่วยให้ แล้ว
สามารถป้องกันโรคภัยและทำให้  คุณมีสุขภาพที่ดี
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เป็นปกติได้ดัง  ร่างกายของคุณกลับไปมีสุขภาพที่ดี
เดิม”

Dick Couey, Ph.D.
Baylor University, March 1996
คำถามและคำตอบต่อไปนี้เป็นการตอบโดย  

Dr.Dick Couey และเป็นคำถามที่พวกเราได้รับฟังมา
ซึ่งได้คัดออกมาจากหนังสือทาง  เกี่ยวกับเอ็นไซม์
การใช้ชีวิต  ด้านโภชนาการและเอ็นไซม์ที่มีชื่อว่า
คำถามที่คุณไม่เคยถามและคำตอบที่ : อย่างยั่งยืน
ชีวิตของคุณขาดไม่ได้

DicQie Fuller, Ph.D.
Houston, Texas, March 1996
เอ็นไซม์เป็นโมเลกุลของโปรตีนซึ่งใช้ในการ

สร้างพลังงานที่จำเป็นต่อทุกปฏิกิริยาเคมีที่เกิดขึ้นใน
โดยจะมีเอ็นไซม์ประมาณ  ร่างกายของเรา 2,700 
เอ็นไซม์จะทำงาน ชนิดที่ถูกค้นพบในร่างกายมนุษย์
ร่วมกับโคเอ็นไซม์เพื่อใช้ในการสร้างสารเคมีกว่า 
10,000 ช่วย  ที่ช่วยในการมองเห็นได้ยินเสียง  ชนิด
และ  การย่อยอาหาร  การเคลื่อนไหว  ให้คุณรู้สึกได้
ๆ และทุก  เนื้อเยื่อ ๆ ทุก อวัยวะ ๆ ในทุก  การนึกคิด 
เซลล์ในร่างกายจะขึ้นอยู่กับเมตาบอลิซึมของ  ๆ ล้าน
ดังนั้นเราจะ  เอ็นไซม์และพลังงานที่เอ็นไซม์สร้างขึ้น
ไม่สามารถอธิบายคำว่าโภชนาการได้เลยถ้าไม่กล่าว
ถึงบทบาทที่สำคัญของเอ็นไซม์นี้

2. คุณสามารถใช้คำนิยามคำว่าโภชนาการได้
หรือไม่
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ความสามารถของร่างกายที่จะรับ คือ โภชนาการ
สารอาหาร 45 ชนิดให้เข้าสู่ร่างกายในปริมาณที่
แล้วย่อยสลายสารอาหารเหล่านั้นอีกทั้ง  เหมาะสมได้
การดูดซึมและการพาสารอาหารที่ดูดซึมได้เข้าสู่เซลล์  
และ  รวมถึงเมตาบอลิซึมของสารอาหารเหล่านั้น
กิจกรรมในการกำจัดสารพิษได้

สารอาหารทั้ง 45 ชนิด  ได้แก่
- คาร์โบไฮเดรต
- ไขมัน
- โปรตีน
- น้ำ
- กรดอะมิโน 9 ชนิด
- วิตามิน 13 ชนิด
- เกลือแร่ 19 ชนิด
ในปริมาณที่เหมาะสมจะ  การกินอาหารเหล่านี้

เอ็นไซม์  ทำให้แน่ใจได้ว่าคุณรับโภชนาการที่ดี
ขนส่งและ  ดูดซึม  มีหน้าที่ในการย่อยสลายอาหาร
กำจัดของเสียที่เกิดจากการใช้สารอาหารเหล่านั้น  
นั้นขึ้นอยู่กับการ  เซลล์ ๆ ดังนั้นจึงเห็นได้ว่าเซลล์ทุก
ทำงานของเอ็นไซม์และพลังงานที่เอ็นไซม์สร้างขึ้น

3. คุณรู้ไหมว่าพลังงานที่เอนไซม์สร้างขึ้นนั้นคือ
อะไร
พลังงานที่ก่อ  พลังงานที่เอ็นไซม์สร้างขึ้นนั้นคือ

ให้เกิดของเป็นจุดกำเนิดของปฏิกิริยาเคมีระหว่าง
พลังงานที่  ในร่างกายพลังงาน ๆ เอ็นไซม์กับสารต่าง
สร้างขึ้นนี้ถูกดึงออกมาจากสารเคมีโดยเอ็นไซม์
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นำเมล็ดถั่วดิบใส่ลงในหม้อน้ำเดือด  ตัวอย่างเช่น  
เมื่อนำมาปลูกถั่วที่ผ่านการต้มสุกแล้วก็ไม่สามารถ
นั่นหมายถึงพลังงานดังกล่าว  งอกออกมาเป็นต้นได้
เมื่อคุณ  ถูกดึงออกหรือถูกทำให้สูญเสียไป
ศึกษาวิทยาศาสตร์คุณก็สามารถรู้ได้ว่าสิ่งมีชีวิตที่ยัง
ที่สามารถสร้างเอ็นไซม์ขึ้นมาได้โดย มีชีวิตอยู่เท่านั้น
ใช้พลังงานดังกล่าวนั้นเนื่องจากสารเคมีจะมีผลต่อ
การกระตุ้นการทำงานของปฏิกิริยาเคมีเท่านั้นซึ่งแตก
ต่างจากเอ็นไซม์ที่สามารถกระตุ้นการทำงานได้ทั้ง
ปฏิกิริยาเคมีและปฏิกิริยาชีวภาพทางเคมี (catalyst) 
จะไม่มีพลังงานเหล่านี้เหมือนกันเอ็นไซม์และพลังงาน
ก็ ๆ พูดง่าย  เหล่านี้ก็ไม่สามารถสังเคราะห์ขึ้นมาได้
คือพลังงานนี้เปรียบเสมอกับกระแสไฟฟ้าที่ช่วยให้
หลอดไฟสว่างขึ้นได้

4. เอ็นไซม์มีกี่ชนิด
เอ็นไซม์สามารถแบบออกมาได้เป็นกลุ่มหลัก 3  
กลุ่มได้แก่

1. เอ็นไซม์ที่มีหน้าที่ในการย่อยสลายอาหาร
2. เอ็นไซม์มีหน้าที่เกี่ยวกับเมตาบอลิซึม
3. เ อ็ น ไ ซ ม์ที่มีอยู่ ใน อ า ห า ร ( F o o d 

Enzyme)

เอ็นไซม์กลุ่มที่ 1  จะถูกหลั่งออกมาจากต่อม
เอ็น  และลำไส้เล็ก  กระเพาะอาหารตับอ่อน  น้ำลาย
ไซม์เหล่านี้จะช่วยย่อยอาหารที่เรากินให้มีขนาดที่เล็ก
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ดังนั้นสารอาหารทั้ง  ลง 45 ก็สามารถถูกดูด  ชนิด
ซึมเข้าสู่ร่างกายได้

เอ็นไซม์กลุ่มที่ 2  เป็นเอ็นไซม์ที่หน้าที่เหมือน
กับตัวกระตุ้นปฏิกิริยาภายในเซลล์ซึ่งจะมีหน้าที่เกี่ยว
กับการสร้างพลังงาน

เอ็นไซม์กลุ่มที่ 3  เป็นเอ็นไซม์ที่มีอยู่ในอาหาร  
จะทำให้สูญเสีย  แต่เมื่อนำอาหารไปปรุงสุกแล้ว
สภาพธรรมชาติของเอนไซม์ไป

5. เอ็นไซม์มีอะไรบ้าง
แต่สามารถแบ่ง  เอ็นไซม์มีอยู่หลากหลายชนิด
ได้ดังต่อไปนี้ ๆ กลุ่มหลัก

เอ็นไซม์ย่อยโปรตีน
Protease/aminopeptidase/enterokinase/
carboxypeptidase/trysin/pepsin

เอ็นไซม์ย่อยไขมัน
Lipase/cholesterol  esterase

เอ็นไซม์ย่อยคาร์โบไฮเดรต
Amylase/sucrase/maltase/lactase/ptyalin/

cellulose protease, lipase, amylase และ 
cellulose เป็นเอ็นไซม์หลักที่พบในอาหารโดยเอ็น
ไซม์ protease ย่อยโปรตีนเอ็นไซม์  amylase ย่อย
เอ็นไซม์ แป้ง lipase และเอ็นไซม์ ย่อยไขมัน 
cellulose เอ็นไซม์ที่มีอยู่ใน (ไฟเบอร์) ย่อยเซลลูโลส
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อาหารสดจะทำหน้าที่ช่วยในการย่อยสลายอาหาร  
ทดแทนการใช้เอ็นไซม์ที่ต้องสร้างขึ้นจากร่างกาย
เพียงอย่างเดียวในอาหารสดจะมีเอ็นไซม์ 4 ชนิดนี้อยู่
ไขมัน  เช่นกันซึ่งจะช่วยในการย่อยสลายโปรตีน  
และไฟเบอร์ที่มีอยู่ในอาหารได้  คาร์โบไฮเดรต

6. เอ็นไซม์ทำงานอย่างไรในร่างกาย
เอ็นไซม์ในอาหารจะถูก  เมื่อเรากินอาหารสด

กระตุ้นให้ทำงานได้โดยความร้อนและความชื้น
เมื่อได้รับการกระตุ้นเอ็นไซม์เหล่านี้  ภายในช่องปาก
ก็จะทำการย่อยสลายอาหารให้มีขนาดเล็กลงพอที่ถูก
ดูดซึมเข้าสู่เซลล์ Villi และผ่านเข้าสู่กระแสเลือดได้  
เมตบอลิซึมของเอ็นไซม์ในการใช้  ต่อจากนั้นจะมี
เส้น  สารอาหารเหล่านั้นเพื่อนำมาสร้างเป็นกล้ามเนื้อ
ปอดและ กระดูก เม็ดเลือด  ประสาทต่อมต่างๆ
โดยที่เซลล์ในร่างกายจะมีความจำเพาะ ๆ อวัยวะอื่น
และเอ็นไซม์แต่ละชนิดก็ ต่อกลุ่มของเอ็นไซม์ต่างกัน
เอ็นไซม์ย่อย เช่น จะทำหน้าที่แตกต่างกันออกไป
เอ็นไซม์ย่อยไขมันก็  โปรตีนก็จะไม่ย่อยสลายไขมัน
เอ็นไซม์จะทำปฏิกิริยาในการ  จะไม่ย่อยสลายแป้ง
เปลี่ยนแปลงสารชนิดหนึ่งไปเป็นสารใหม่อีกชนิด
หนึ่งแต่จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงตัวเองหลังจากเกิด
จากเหตุผลที่ว่าสารเคมีในร่างกายของ  ปฏิกิริยาแล้ว
เราจะเปลี่ยนไปเป็นสารอีกชนิดหนึ่งโดยการรวมตัว
จากเอ็นไซม์ดังนั้นถ้าไม่มีเอ็นไซม์ร่างกายก็ไม่
สามารถทำงานได้
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7. ในสภาวะ เคยได้ยินมาว่าเอ็นไซม์จะถูกทำลาย
ที่เป็นกรดของกระเพาะอาหารจริงหรือไม่

จากข้อมูลที่ว่าโครงสร้างของเอ็นไซม์จะถูก
ทำลายในสภาพวะความเป็นกรดของกระเพาะอาหาร
นั้นยังเป็นทฤษฎีที่ยึดถือกันในหมู่นักวิจัยอย่างไร
ว่าเมื่อเอ็นไซม์  นี้ ๆ ก็ตามมีการค้นพบใหม่เมื่อเร็ว
เคลื่อนที่เข้าสู่กระเพาะอาหารจะถูกทำให้เสียสภาพ
การทำงานไปเท่านั้นเนื่องจากความเป็นกรดใน
เมื่อเอ็นไซม์เคลื่อนที่มาถึงสำไส้  กระเพาะอาหารสูง
เอ็นไซม์จะสามารถกลับสู่ เล็กซึ่งมีสภาพวะที่เป็นด่าง
สภาวะที่ทำงานได้อีกครั้งหนึ่งเพื่อทำให้เกิดการย่อย
สลายที่สมบูรณ์แต่การกินอาหารที่ผ่านการปรุงสุก
ร่างกายจะไม่ได้รับเอ็นไซม์เพิ่มจากอาหารนั้น  แล้ว
เนื่องจากเอ็นไซม์ถูกทำลายโดยความร้อนไปแล้วดัง
ร่างกาย  นั้นการย่อยสลายอาหารจึงขึ้นอยู่เพียงว่า
สามารถสร้างเอ็นไซม์ขึ้นมาใช้ในการย่อยสลาย
อาหารได้เพียงพอหรือไม่

8. การปรุงสุกอาหารทำให้เอ็นไซม์เสียสภาพ
ธรรมชาติหรือไม่
ความร้อนที่อุณหภูมิมากกว่า 48  องศา

จะมีผลให้เอ็นไซม์สูญเสียคุณสมบัติตาม  เซลเซียส
เอ็นไซม์ไม่สามารถทนต่อ  ธรรมชาติได้อย่างสมบูรณ์
ซึ่งต่างจากวิตามินและเกลือแร่  ได้ ๆ ความร้อนนาน  
เพียงความร้อนที่จะทำให้มือเรารู้สึกร้อนนั้นก็สามารถ
อาหารที่ขายอยู่  ทำลายเอ็นไซม์ที่มีอยู่ในอาหารได้
ในตามท้องตลาดส่วนมากจะผ่านความร้อนมาแล้ว
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ซึ่งเอ็นไซม์ใน  เพื่อสามารถเก็บรักษาได้เป็นเวลานาน
อาหารจะถูกทำลายไป

9. ถ้าเอ็นไซม์ถูกทำลายโดยการปรุงอาหารแล้ว  
แล้วเราจะได้รับเอ็นไซม์เพิ่มจากทางใดได้บ้าง
มีอยู่ 2 การกินอาหารสดและการเสริม  ทางคือ

แม้ร่างกายเราสามารถสร้างเอ็น  เอ็นไซม์เพิ่มเติม
แต่เอ็นไซม์ส่วนมากที่สร้างขึ้นจะถูกใช้ไปใน  ไซม์ได้
การย่อยอาหารมีเพียงส่วนน้อยเท่านั้นที่ถูกใช้ในการ
และสิ่งที่สำคัญ  รักษาสมดุลย์ของสุขภาพร่างกาย
มากที่สุดนั้นคือเราต้องรักษาความสามารถในการ
ไม่เช่นนั้น  สร้างเอ็นไซม์ของร่างกายให้เป็นปกติ
เป็นผลให้ พลังงานชีวิตของร่างกายจะลดต่ำลง
สุขภาพร่างกายไม่ดีตามไปด้วย

10.คุณจะรักษาระดับของเอ็นไซม์ในร่างกายได้
อย่างไร
ร่างกายของเราจะมีเอ็นไซม์อยู่มาตั้งแต่เกิดแล้ว 

แหล่งที่มาของเอ็นไซม์ในร่างกายนั้น อย่างไรก็ตาม
ไม่ได้มาจากการสร้างขึ้นภายในร่างกายเพียงอย่าง
เดียวควรกินอาหารสดมากเท่าที่จะทำได้หรือรับเอ็น
เพื่อเป็นการเสริมศักยภาพของ  ไซม์เสริมที่ได้จากพืช
ถ้าคุณไม่สามารถทำตามข้อแนะนำ  เอ็นไซม์ของคุณ
ทำให้ป่วยอย่าง  นี้ได้ก็อาจเกิดผลเสียต่อสุขภาพ
หนักหรือถึงขึ้นเสียชีวิตได้
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11.จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อเอ็นไซม์ที่มีอยู่ในร่างกาย
หมดไป
มีรายงานการวิจัยในหนูและไก่ที่กินอาหารที่

ผ่านการปรุงสุกแล้วพบว่าตับอ่อนจะมีขนาดใหญ่ขึ้น
เนื่องจากสภาวะการขาดเอ็นไซม์ในการย่อยอาหาร  
สัตว์เหล่านั้นเกิดอาการป่วยและมีการ  ยิ่งกว่านั้น
เจริญเติบโตช้าลงตับอ่อนนั้นมีหน้าที่ในการสร้างและ
หลั่งเอ็นไซม์ที่ใช้ในการย่อยอาหารดังนั้นตับอ่อนจะมี
ขนาดใหญ่ขึ้นเพื่อที่จะใช้ในการสร้างเอ็นไซม์หรือ
วัว  เช่น  สัตว์เคี้ยวเอื้อง ย่อยอาหารให้ได้มากขึ้น  
อย่างไรก็ตามเมื่อให้สัตว์พวกนี้  และแกะ กวาง  แพะ
กินอาหารที่ผ่านความร้อนซึ่งเอนไซม์ในอาหารถูก
ตับอ่อนของสัตว์พวกนี้จะมีขนาดใหญ่ขึ้น  ทำลายไป
ถึง 3 เท่า

สุขภาพที่ทรุดโทรมจะมีผลเสียอย่างมากเมื่อเรา
มีการแสดงให้  ยังกินอาหารที่ปรุงสุกเพิ่มขึ้นไปอีก
เห็นโดยการวิจัยของมหาวิทยาลัย Washington โดย
พบ นำสุนัขมาสกัดเอ็นไซม์จากตับอ่อนออกให้หมด
ว่าถึงแม้จะให้อาหารและน้ำตาลตามที่สุนัขต้องการ  
สุนัขทุกตัวที่ใช้ในการทดลองจะเสียชีวิตในระยะเวลา
แสดงว่าการขาดเอ็นไซม์  เพียงอาทิตย์เดียวเท่านั้น
จากตับอ่อนสามารถส่งผลให้เสียชีวิตได้

12.มีสิ่งอื่นอีกไหมที่แสดงว่าเราใช้เอ็นไซม์อย่าง
ไม่รู้คุณค่า
มีเพียงมนุษย์เท่านั้นที่มีชีวิตอยู่ได้เป็นเวลานาน

สัตว์ป่าทุกชนิด  แม้ว่ากินอาหารที่ไม่มีเอ็นไซม์
สัตว์ป่าที่กิน  ต้องการเอ็นไซม์จากอาหารสดทั้งนั้น
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อาหารสดนั้นไม่ต้องการกิจกรรมของเอ็นไซม์สูงในน้ำ
และ  ช้าง  กวาง  ตัวอย่างเช่น  ย่อยซึ่งต่างจากมนุษย์
เมื่อ  จะไม่มีเอ็นไซม์ในน้ำลาย ๆ สัตว์เคี้ยวเอื้องอื่น
พบว่ามีความเข้ม  เราทำการตรวจสอบน้ำลายมนุษย์
ข้นของเอ็นไซม์ที่ใช้ย่อยแป้ง (ptyalin) เมื่อ  สูงมาก
สุนัขหรือแมวกินอาหารสดซึ่งเป็นเนื้อสดตาม
ทำให้ในน้ำลายของสุนัขไม่จำเป็น  ธรรมชาติเข้าไป
อ ย่ า ง ไ ร ก็ ต า ม เ มื่ อ สุ นั ข กิน ต้อ ง มี เ อ็ น ไ ซ ม์
คาร์โบไฮเดรตซึ่งผ่านความร้อนเข้าไปเป็นจำนวน
มากในระยะเวลา 1 สามารถพบเอ็นไซม์ใน  อาทิตย์
พวกเรา  นั้นแสดงให้เห็นได้ว่า  น้ำลายของมันได้
ทำให้  กำจัดเอ็นไซม์ทิ้งไปจากการทำอาหารให้สุก
ร่ายการของเราต้องปรับตัวโดยการผลิตเอ็นไซม์ที่ใช้
ในการย่อยอาหารเพิ่มมากขึ้น

สิ่งอื่นที่แสดงว่าเราได้ใช้เอ็นไซม์ไปอย่าง
ไม่รู้คุณค่านั้นคือสัตว์ป่าจะมีขนาดของตับอ่อนเล็ก
กว่าเรานั้นแสดงว่าสัตว์ป่านั้นใช้เอ็นไซม์จากตับอ่อน
น้อยกว่าที่เราใช้

13.ทำไมสัตว์ป่าถึงหลั่งเอ็นไซม์ภายในกระเพาะ
อาหารเท่านั้น
พวก ตัวอย่างเช่น  ส่วนมากไม่ใช่อย่างนั้น 

cetaceans ปลาวาฬและโลมามีกระเพาะอยู่ 3 
ไม่มีกระเพาะใดเลยที่มีการปลดปล่อยเอ็น  กระเพาะ
นี้จึงนำเข้าสู่คำถาม  ไซม์หรือกรดในกระเพาะอาหาร
ที่ว่าสัตว์จำพวกนี้ย่อยสลายอาหารพวกปลาและ
คำตอบหนึ่งที่น่าจะเป็นไปได้คือ  แมวน้ำได้อย่างไร  
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พวกปลาและแมวน้ำนี้มีเอ็นไซม์และน้ำย่อยจากตับ
เมื่อ  อ่อนที่อยู่ในทางเดินอาหารของมันอยู่แล้ว
ปลาวาฬกินแมวน้ำเข้าไปเอ็นไซม์ที่ใช้ในการย่อย
ของแมวน้ำก็ถูกนำมาใช้นี้เป็นแหล่งที่มาของเอ็นไซม์
ของปลาวาฬและจะถูกนำมาใช้ในการย่อยอยู่หลาย
จนกระเพาะอาหาร  วันพอที่จะย่อยอาหารให้หมด
นอกจากนั้นสัตว์ทุกชนิดยังมี ของปลาวาฬว่างเปล่า
เอ็นไซม์ที่ใช้ย่อยโปรตีนที่รู้จักกันในชื่อ Cathepsin 
หลังจากเสีย ๆ  ซึ่งพบในกล้ามเนื้อและอวัยวะต่าง
ชีวิตแล้วเนื้อเยื่อของสัตว์จะมีสภาพเป็นกรดซึ่งจะ
กระตุ้นการทำงานของ  cathepsin ซึ่งเป็นผลให้เกิด
บางทีนี้อาจ  การย่อยสลายเซลล์และเนื้อเยื่อของสัตว์
เป็นคำอธิบายว่าทำไมสัตว์ป่าจึงไม่มีเอ็นไซม์หรือ
กรดในกระเพาะอาหาร

14.เอ็นไซม์ทำงานในการย่อยอย่างไร
เมื่อเรากินอาหารสดเข้าไปกิจกรรมของเอ็นไซม์

จะเริ่มขึ้นทันทีเมื่อผนังเซลล์ถูกทำให้แตกโดยการ
หลังจากกลืนอาหารลงไปการย่อยจะยังคง  เคี้ยว
ดำเนินต่อไปจนถึงบริเวณกระเพาะส่วนบน (fundus) 
จนถึงจุดที่ ซึ่งใช้เวลานานครึ่งชั่วโมงถึงหนึ่งชั่วโมง
ความเป็นกรดในกระเพาะอาหารหยุดการทำงานของ
เอ็นไซม์ต่อจากนั้นเอ็นไซม์ในกระเพาะอาหาร 
(pepsin) จะทำหน้าที่ต่อไป

มีจุดที่น่าสังเกตว่าในเวลาครึ่งชั่วโมงแรกหรือ
เอ็นไซม์  ขณะที่อาหารอยู่ที่กระเพาะอาหารส่วนบน
และ จากอาหารสดจะย่อยสลายคาร์โบไฮเดรตไขมัน
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ถ้าคุณกินอาหารที่ปรุงสุกซึ่ง  อย่างไรก็ตาม โปรตีน
ในเวลา  หมายถึงไม่มีเอ็นไซม์ในอาหาร  1  ชั่วโมง  
เกลือแร่ อาหารก็จะยังอยู่ในสภาพเดิมในเวลานี้
เอ็นไซม์ในน้ำลายจะทำ  เท่านั้นที่จะถูกสลายออกมา
หน้าที่ย่อยคาร์โบไฮเดรตแต่จะไม่มีการย่อยโปรตีน
ซึ่งเป็นช่วงที่เหมาะสมที่ใช้เอ็นไซม์ย่อย  และไขมัน
เอ็น  ถ้าเพิ่มเอ็นไซม์ลงในเนื้อสัตว์  อาหารเหล่านั้น
ซึ่งเอ็นไซม์จะทำ  ไซม์จะทำหน้าที่ย่อยสลายทันที
คาร์โบไฮเดรตและไขมันในเวลา  หน้าที่ย่อยโปรตีน  
1  หรือขณะที่อาหารยังคงอยู่ที่กระเพาะ  ชั่วโมง
เอ็นไซม์จะทำหน้าที่ย่อยสลายอาหาร  อาหารส่วนบน  
ซึ่งจะช่วยให้กระเพาะอาหารไม่ต้องปลดปล่อยเอ็น
ซึ่งจะมีผลในการช่วยรักษา  ไซม์จำนวนมากเกินไป
ศักยภาพของเอ็นไซม์และพลังงานของร่างกาย  
ส่ง  ทำให้ร่างกายมีเมตาบอลิซึมของเอ็นไซม์มากขึ้น
สามารถทำงานได้ดี ๆ ผลให้อวัยวะและเนื้อเยื่อต่าง
ขึ้น

15.ฉันบอกกับหมอว่าจะกินเอ็นไซม์เสริมแต่หมอก
ลับอกว่ามันไม่ได้มีประโยชน์ต่อร่างกายเลย  
ทำไมเขาถึงบอกเช่นนั้น

      เนื่องจากเอ็นไซม์ทำงานให้ร่างกายเรา
ดังนั้นจึงมีผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์  ตลอดชีวิต
หลายคนเชื่อว่าไม่จำเป็นต้องรับเอ็นไซม์เสริมให้แก่
และยังมีแพทย์อีกหลายคนเชื่อว่าการเสริม  ร่างกาย
เอ็นไซม์เข้าไปในร่างกายนั้นไม่ได้ให้ประโยชน์อะไร
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ต่อร่างกายเลยเนื่องจากเอ็นไซม์จะถูกทำลายไปใน
กระเพาะอาหารขณะเกิดการย่อยอาหาร

มีรายงานการวิจัยที่ยอมรับถึง  อย่างไรก็ตาม
ในการย่อยสลายอาหารรวมถึง การใช้เอ็นไซม์
ยอมรับศักยภาพในการทำงานของเอ็นไซม์มาเป็น
เวลานานมากกว่า  65  ข้อมูลล่าสุดที่ทำการศึกษา  ปี
นั้นได้มาจากการศึกษากับมนุษย์เองไม่ใช่ศึกษากับ
ศ.ค  ในปี  สัตว์ทดลอง.  1992-1993 Dr.  
Prochaska  และ  Piekutowski  จากมหาวิทยาลัย  
Wright  ทำการศึกษาโดยใช้ผู้ป่วยที่ผ่านการผ่าตัด
แบบ  ileostomy  (การผ่าตัดเอาลำไส้ใหญ่ออก  
หลังจากผ่าตัดผู้   (ทำให้ระบบทางเดินอาหารสั้นลง
ป่วยจะมีระบบทางเดินอาหารที่สั้นลงแค่ลำไส้เล็กส่วน
การศึกษาในผู้ป่วยลักษณะนี้สามารถ  ปลายเท่านั้น
ตรวจสอบประสิทธิภาพของกระบวนการย่อยอาหาร
ผลจากการศึกษานี้  ได้ไม่ว่าจะเป็นอาหารประเภทใด
ได้แสดงให้เห็นว่าเอ็นไซม์ในอาหารนั้นไม่เสียสภาพ
และยัง  ธรรมชาติไปในระหว่างที่เกิดการย่อยอาหาร
เพิ่มปริมาณสารอาหารที่ได้จากการย่อยสลายอีกด้วย  
ดังนั้นการเสริมเอ็นไซม์สามารถเพิ่มอัตราการย่อย
สลายอาหารแก่อาหารทุกชนิดได้

16.   อาหารสดสามารถกระตุ้นให้เอ็นไซม์หลั่ง
ออกมามากกว่าอาหารปรุงสุกหรือไม่

การกินอาหารสดไม่ได้กระตุ้นให้เกิดการหลั่ง
แต่เมื่อกิน ของเอ็นไซม์ออกมามากกว่าการกินปรุงสุก
กรดภายในกระเพาะจะถูกหลั่งออกมา  อาหารสด
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น้อยมากเนื่องจากสภาวะเช่นนี้จะช่วยให้เอ็นไซม์ใน
อาหารสามารถทำงานได้ระยะเวลานานกว่า

17.  เคยได้ยินมาว่าเอนไซม์จะไม่เสียสภาพการ
จริงหรือไม่  ทำงานเมื่อถูกใช้งานไปแล้ว
เอ็นไซม์จะไม่ถูกทำลายหรือถูกใช้จนหมดไป

แต่มีงานวิจัยของ  ขณะที่เอ็นไซม์นั้นยังทำงานอยู่
มหาวิทยาลัย Wright  โดยพบว่า  โต้แย้งกับทฤษฎีนี้
เอ็นไซม์จะทำงานได้ดีที่อุณหภูมิสูงมากกว่าอุณหภูมิ
อุณหภูมิที่สูงกว่าทำให้เกิดกิจกรรมของเอ็นไซม์  ต่ำ
ซึ่งขัดแย้งกับทฤษฎีที่กล่าวว่าเอ็นไซม์ไม่  ได้เร็วกว่า
เอ็นไซม์ เพราะเมื่อเราเป็นไข้  ได้ถูกใช้แล้วหมดไป
ในร่างกายจะทำงานได้เร็วกว่าอุณหภูมิร่างกายปกติ  
เอ็นไซม์จำนวนมากถูกตรวจพบ  และพบว่าเมื่อไข้ลด
ในปัสสาวะ

ยังมีรายงานว่ามนุษย์มีระดับของเอ็นไซม์ใน
เอ็นไซม์ใน  การย่อยแป้งในเลือดที่ต่ำที่สุดและมี
เมื่อเทียบกับสิ่งมีชีวิต  ปัสสาวะในระดับที่สูงที่สุด
นั้นหมายถึงเอ็นไซม์ในร่างกายเราถูกใช้  ชนิดอื่น
หมดไปอย่างรวดเร็ว

18.ร่างกายเราสามารถสร้างเอ็นไซม์ทดแทนที่
เราใช้หรือขับออกไปได้หรือไม่ 

ร่างกายเราสามารถสร้างเอ็นไซม์ขึ้นมาทดแทนได้  
แต่มีการวิจัยที่ยืนยันว่าเอ็นไซม์สามารถทำลายตัว
เองเพื่อบังคับให้ร่างกายสร้างเอ็นไซม์ออกมาเป็น
ซึ่งจะไม่เป็นผลดีต่ออวัยวะหรือเนื้อเยื่อ ๆ จำนวนมาก
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ความเครียดและการทำงานหนักในสถานที่ ๆ ต่าง
ร้อนอบอ้าวเป็นผลให้เกิดการใช้เอ็นไซม์ไปอย่าง
เมื่อคุณ  ส่งผลให้ช่วงชีวิตของคุณสั้นลง  มากมาย
คุณมีวิธีแก้ไขเพียงอย่าง  ต้องสูญเสียเอ็นไซม์ไป
คืนคุณต้องรับเอ็นไซม์เสริมจาก  เดียวเท่านั้น
ภายนอกซึ่งเป็นเส้นทางลัดซึ่งช่วยให้เกิดการสร้าง
และเพิ่มเมตาบอลิซึม เอ็นไซม์ที่ใช้ในการย่อยสลาย
ของเอ็นไซม์ให้มากยิ่งขึ้น

19.เมื่ออายุมากขึ้นความสามารถในการผลิต
เอ็นไซม์จะลดลงหรือไม่

ในเด็กวัยรุ่นจะมีเอ็นไซม์ใน  จากการวิจัยพบว่า
น้ำลายมากกว่าคนอายุ  60-90  ถึง  ปี  30  และ  เท่า
ยังพบอีกว่าเมื่อเปรียบเทียบระดับของเอ็นไซม์  
amylase  ในปัสสาวะของวัยรุ่นจะมีปริมาณสูงกว่า
และยังมีข้อมูลแสดงให้เห็นอีกว่าหมู  คนในวัยชรา
และสัตว์ทดลองชนิดอื่นจะมีอายุยืนยาวขึ้นเมื่อกิน
คำอธิบายในเรื่องนี้คือ  อาหารในปริมาณที่น้อยลง  
การย่อยสลาย  เมื่อเราลดปริมาณอาหารที่ได้รับลง
ความต้องการเอ็นไซม์ในการย่อย  อาหารก็น้อยลง
ซึ่งจะช่วยให้เอ็นไซม์ที่  สลายก็ลดลงตามไปด้วย
สร้างขึ้นมีศักยภาพในการย่อยที่ดีขึ้นและช่วยยืดอายุ
และทำให้ร่างกายต้านทานต่อโรคได้

20.ทำไมร่างกายจึงสร้างเอ็นไซม์ได้น้อยลงเมื่อ
อายุมากขึ้น
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Bartos  และ  Croh  ทดลองนำวัยรุ่นชาย  10  
คนและผู้สูงอายุชาย  10  คนมาฉีดยากระตุ้นการหลั่ง
โดยน้ำย่อยจะถูกดูดออกมา  ของน้ำย่อยจากตับอ่อน
พบว่าในน้ำย่อยของชายสูง  เพื่อนำมาตรวจวิเคราะห์
อายุจะมีเอนไซม์ amylase  การขาด  อยู่น้อยมาก
เอ็นไซม์นี้ในกลุ่มชายสูงอายุเป็นผลจากการเสื่อม
และยังมีการวิจัยอื่นที่  สภาพของเซลล์ตับอ่อนนั้นเอง
เอ็นไซม์ที่ลดลงไม่ได้มีแต่  พบว่าเมื่ออายุเพิ่มมากขึ้น
ๆ แต่รวมถึงเซลล์อื่น  เฉพาะในตับอ่อนเท่านั้น 
จำนวนนับล้านล้านเซลล์ในร่างการของเราด้วย  
เหตุผลหนึ่งนั้นคือตับอ่อนไม่สามารถสร้างเอ็นไซม์
อีกทั้งยังมีความ  ออกมาเพียงพอต่อความต้องการ
ต้องการโปรตีนอีกจำนวนมากเพื่อสร้างให้เป็นเอ็น
ไซม์ที่สมบูรณ์ (enzyme complex)  ดังนั้นตับอ่อนจึง
ของเซลล์ร่างกาย ๆ ต้องดึงสารเหล่านี้จากแหล่งต่าง
บางทีด้วยเหตุนี้จึง  เพื่อนำมาสร้างเอ็นไซม์ที่สมบูรณ์
อายุที่เพิ่มขึ้นจะมีผลต่อเมตา  ทำให้ร่างกายดูแก่ลง
ถ้าเราสามารถยับยั้งการ  บอลิซึมของเอ็นไซม์ที่ลดลง
เราก็สามารถ  ลดลงของเมตาบอลิซึมของเอ็นไซม์ได้
ชะลอความแก่ลงได้

21.  การเสริมเอ็นไซม์สามารถชะลอความแก่ได้
หรือไม่
มีการวิจัยที่แสดงให้เห็นว่าหนูที่ อาจเป็นไปได้

ได้รับการเสริมเอ็นไซม์จะมีปริมาณเอนไซม์มากกว่า
แสดงให้เห็นว่า  หนูที่ไม่ได้รับการเสริมเอนไซม์
เอนไซม์นั้นจะมีศักยภาพที่จะคงอยู่ในร่างกายของสิ่ง
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มีชีวิตศักยภาพดังกล่าวจะลดน้อยลงตามระยะเวลา
ถ้า  อีกทั้งยังขึ้นกับสภาพแวดล้อมและความเครียด
บางทีเราอาจต้อง  เรากินอาหารที่ไม่มีเอ็นไซม์อยู่เลย
ใช้เอ็นไซม์จำนวนมากในการย่อยสลายและมันจะ
ๆ หมดไปอย่างรวดเร็วซึ่งทำให้ตับอ่อนและอวัยวะอื่น 
ที่มีส่วนช่วยในการย่อยสลายอาหารต้องทำงานหนัก
ป่วย  ผลที่เกิดขึ้นจะทำให้ช่วงชีวิตสั้นลง  เกินไป  
การกิน  และความต้านทานต่อความเครียดลดลง
อาหารที่มีเอ็นไซม์อยู่หรือการเสริมเอ็นไซม์สามารถ
ช่วยยับยั้งความผิดปกติและช่วยชะลอความแก่ได้  
ซึ่งจะเห็นได้จากหนูที่ได้รับเอ็นไซม์เสริมจะมีอายุอยู่
นานถึง  3  เมื่อเปรียบเทียบกับหนูที่กินอาหารที่  ปี
ขาดเอ็นไซม์ซึ่งจะมีอายุอยู่เพียง  2  เท่านั้น  ปี

22.  เคยได้ยินว่าชาว Eskimo เจ็บป่วยจากโรคภัย
ไข้เจ็บน้อยมากเป็นเพราะอะไร

คำว่า  Eskimo  ”พวกเขากินของดิบ“  หมายถึง  
เนื่องจากสภาพแวดล้อมและวิถีชีวิตของชาว Eskimo  
นั้นทำให้เราเข้าใจว่าทำไมชาว  Eskimo  ถึงมี
สิ่งหนึ่งคือชาว  สุขภาพที่ดีมาก  Eskimo  สามารถ
รักษาสมดุลย์ของเอ็นไซม์ในร่างกายโดยการนำเอา
เอ็นไซม์จากภายนอกมาช่วยในการย่อยสลายอาหาร  
เนื่องจากแถบอาร์กติกไม่เหมาะสมกับการเติบโตของ
ชาว  พืชพรรณไม้  Eskimo  จึงปรับตัวโดยการกิน
อาหารสดนั้นไม่ได้ให้แต่  (เนื้อสัตว์)  อาหารสด
หากยังรักษาสมดุลย์ของสุขภาพและ  พลังงานเท่านั้น
สามารถป้องกันโรคให้กับชาว  Eskimo  ซึ่งผล  ได้
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ดังกล่าวได้มาจากเอ็นไซม์ในอาหารสดที่มีชื่อว่า  
cathepsin  มีหน้าที่  โดยจะพบมากในเนื้อและปลา
ชาว  หลักในการย่อยสลายสิ่งมีชีวิตที่ตายแล้ว  
Eskimo  จึงใช้เอ็นไซม์นี้ย่อยสลายอาหารก่อนกิน
ชาว  ได้  ๆ เมื่อจับสัตว์ต่าง  เข้าไป Eskimo จะปล่อย
ให้สัตว์พวกนั้นเกิดการย่อยสลายตัวเองก่อนที่จะกิน 
อาหารที่ผ่านกระบวนการดังกล่าวจะมีเอ็นไซม์   
lipase, protease  และ    amylase  เป็นจำนวนมาก  
ซึ่งเป็นการลดการใช้เอ็นไซม์ของชาว  Eskimo  ดัง
นั้นความลับของการมีสุขภาพดีของชาว  Eskimo  
นั้นไม่ได้อยู่ที่การกินเนื้อสัตว์หลากหลายชนิดหากแต่
อยู่ที่พวกเขาสามารถลดการสูญเสียเอ็นไซม์ใน
ร่างกายสำหรับการย่อยอาหารโดยใช้เอ็นไซม์จาก
แหล่งธรรมชาตินั้นเอง

23.  เอ็นไซม์ทำงานในกระเพาะอาหารอย่างไร
เมื่ออาหารเข้าสู่กระเพาะอาหารเราจะเรียกว่า 

bolus  กระเพาะอาหารจะถูกแบ่งออกเป็น  2  ส่วน  
ได้แก่  fundus  (และ  (ส่วนบน  pylorus (ส่วนล่าง)  
bolus  จะอยู่ในกระเพาะอาหารส่วนบนประมาณ  1  
และจะมีการย่อยขั้นต้นเกิดขึ้นซึ่งเกิดจาก  ชั่วโมง 
เอ็นไซม์จากอาหารซึ่งจะย่อยสลาย  bolus  จนได้
เนื่องจากใน และโปรตีน  ไขมัน  คาร์โบไฮเดรต
ดังนั้นจึง  อาหารสดมีเอ็นไซม์อยู่ในอาหารอยู่แล้ว
ช่วยให้กระเพาะอาหารไม่ต้องหลั่งเอ็นไซม์ออกมาทำ
ส่วนในอาหารที่ปรุงสุกจะไม่มีเอ็น  หน้าที่เองทั้งหมด
ไซม์เหลืออยู่เลยดังนั้นอาหารดังกล่าวจึงต้องรออยู่ใน
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เพื่อรอให้กระเพาะ  กระเพาะอาหารส่วนบนก่อน
ในการย่อย  อาหารส่วนล่างหลั่งเอ็นไซม์ออกมา
สลายขั้นต้นนั้นจะเกิดขึ้นกับสัตว์ทุกชนิดบนโลกนี้  
ยกเว้นมนุษย์เท่านั้นที่กินอาหารที่ปรุงสุกแล้ว  
เนื่องจากในส่วนต้นของกระเพาะอาหารไม่มีการหลั่ง
เอ็นไซม์  pepsin  และเมื่อไม่มีเอ็นไซม์นี้จากแหล่ง
ภายนอกอาหารที่อยู่ในกระเพาะส่วนบนจึงถูกย่อยได้
เพียงเล็กน้อยเท่านั้น

ในส่วนล่างของกระเพาะอาหารจะมีการย่อย
อาหารขั้นที่สองเกิดขึ้นแต่จะมีการย่อยเฉพาะโปรตีน
โดยเป็นผลจากกิจกรรมของเอ็นไซม์  เท่านั้น  
pepsin  อาหารที่ถูกย่อยมา  และกรดไฮโดรคลอริก
ก่อนแล้วจะถูกส่งเข้าสู่ลำไส้เล็กซึ่งจะเรียกว่า chime  
จากนั้นตับอ่อนและลำไส้เล็กจะหลั่งเอ็นไซม์ซึ่งจะย่อย
สลาย  chime  และกรดอะ  กรดไขมัน ไปเป็นกลูโคส
มิโนสำหรับให้เซลล์   villi  กระเพาะอาหาร  ดูดซึมได้
ของมนุษย์ถูกแบ่งออกเป็น  2  ตามลักษณะ  ส่วน
หนึ่งในนั้นเป็นส่วนที่จะได้รับ  หน้าที่ในการทำงาน
เอ็นไซม์จากภายนอกเข้ามาช่วยในการย่อยสลาย
ดังนั้นร่างกายจึงไม่ต้องสร้างเอ็นไซม์ออกมา  อาหาร
ซึ่งส่งผลให้ร่างกายของเรามี   ย่อยอาหารเองทั้งหมด
เมตาบอลิซึมของเอ็นไซม์มากขึ้นตามที่เราต้องการ  
และทำให้สุขภาพของเราดีขึ้นด้วย

24.เ อ็นไซม์ในอาหารสามารถทำให้เรา
ต้านทานต่อโรคได้หรือไม่
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 ในเรื่องนี้จะเกี่ยวข้องกับความแข็งแรงของ
ระบบภูมิคุ้มกันและระดับของเอ็น  สุขภาพร่างกาย
ถ้าเรามีระดับเอ็นไซม์ในร่างกายสูง  ไซม์ในร่างกาย  
ผลที่ได้ก็คือ  ระบบภูมคุ้มกันของเราก็จะดีตามไปด้วย
ในเม็ดเลือดขาว ตัวอย่างเช่น สุขภาพร่างกายที่ดีขึ้น
จะมีเอ็นไซม์  amylase  ที่แตกต่างกันอยู่  8  ชนิด  
ซึ่งเป็นกลไกในการช่วยให้เม็ดเลือดขาวต่อต้านต่อ
และเปลี่ยนสิ่งแปลดปลอมนั้นให้อยู่  สิ่งแปลกปลอม
มีผลจาก  ในรูปที่ร่างกายสามารถกำจัดทิ้งออกไปได้
การวิจัยที่ชี้ให้เห็นว่าเมื่อเรากินอาหารที่ผ่านการปรุง
สุกปริมาณของเม็ดเลือดขาวจะเพิ่มสูงขึ้นซึ่งร่างกาย
จะสร้างขึ้นมาเพื่อรักษาสมดุลย์ของเอ็นไซม์ที่ถูกดึง
ของร่างกายเพื่อนำไปใช้ในการ ๆ ไปจากส่วนต่าง
แต่เมื่อเปลี่ยนมากินอาหารสดกลับพบ  ย่อยอาหาร
และยัง  ว่าปริมาณของเม็ดเลือดขาวไม่ได้เพิ่มขึ้นเลย
มีการศึกษาพบว่าเอ็นไซม์นั้นยังมีส่วนเกี่ยวข้องกับ
ดังนั้น  โรคทุกโรคที่เกิดขึ้นผ่านทางระบบภูมิคุ้มกัน
จะเห็นได้ว่าเมื่อระบบการสร้างเอ็นไซม์ชนิดใดชนิด
เรา  ร่างกายทุกส่วนก็จะได้รับผลกระทบ  หนึ่งเสียไป
จึงควรได้รับเอ็นไซม์เสริมจากภายนอกเช่นการกิน
อาหารสดหรือการกินเอ็นไซม์เสริมเพื่อนำมาใช้ใน
ๆ การต่อต้านกับโรคต่าง

25.เอ็นไซม์มีผลต่อระบบต่อมไร้ท่อของร่างกาย
อย่างไร 

ในการกินอาหารที่ผ่านการปรุงสุกจะทำให้
ซึ่งมีผลให้เกิดภาวะ  ระบบต่อมไร้ท่อทำงานหนัก
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และโรคอ้วนใน  โรคเบาหวาน  น้ำตาลในเลือดสูง
ระบบต่อมไร้ท่อโดยเฉพาะต่อมไทรอยด์และสมอง
ส่วน  hypothalamus  จะทำงานควบคู่กันในการ
ต่อมพวกนี้จะรับรู้ทันทีว่า  ควบคุมความอยากอาหาร
ร่างกายต้องการอาหารเพียงพอแล้วหรืออาการอิ่มนั้น
ซึ่งจะเป็นการปิดความต้องการอาหารจากสมอง  เอง  
การกินอาหารสดนั้นจะช่วยลดภาวะตึงเครียดของ
แต่ถ้าในอาหารสูญเสียเอ็นไซม์ไป  ระบบต่อมไร้ท่อ
ระบบต่อมไร้ท่อจะขาดสาร  จากการปรุงสุกแล้ว
อาหารจึงทำให้เกิดการกระตุ้นการทำงานของอวัยวะ
ความต้องการอาหารก็จะ  ที่เกี่ยวกับการย่อยอาหาร
ส่งผลให้เกิดการหลั่งของฮอร์โมนจากต่อม  เพิ่มตาม
อ้วนขึ้น  การกินอาหารจึงเพิ่มขึ้น  มากเกินไป ๆ ต่าง  
ศักยภาพ  การผลิตฮอร์โมนก็มากเกินความจำเป็น
ของเอ็นไซม์จะลดต่ำลงเนื่องจากต้องถูกนำมาใช้ใน
การเพิ่มเมตาบอลิซึมการกินอาหารที่ปราศจากเอ็น
ไซม์เป็นสาเหตุให้ต่อม  pituitary  ต่อมไทรอยด์ต่อม  
adrenal  ซึ่งคุณ  และต่อมสืบพันธุ์ทำงานผิดปกติไป
ระบบ  ระบบหมุนเวียนโลหิต  ควรรู้ในความจริงที่ว่า
และระบบการย่อยอาหาร  ระบบต่อมไร้ท่อ  ประสาท
ล้วนแต่เกี่ยวข้องกับเอ็นไซม์ทั้งสิ้น

26.เอ็นไซม์มีผลต่อต่อม  pituitary  อย่างไร
การกินอาหารที่ขาดเอ็นไซม์เป็นระยะเวลา
นานจะมีผลรุนแรงต่อขนาดและลักษณะของ
ต่อม  pituitary   ของสัตว์ที่กินอาหารพร่อง
เอ็นไซม์จะถูกทำลายเช่นเดียวกันกับมนุษย์ที่
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ลักษณะที่  กินอาหารที่ผ่านการปรุงสุกแล้ว
เปลี่ยนไปของต่อมนี้จะมีผลต่อการลำเลียง
ปริมาณของเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน  เลือดที่แย่ลง
และเกิดการเปลี่ยนแปลงของเซลล์  เพิ่มขึ้น
ของต่อม pituitary  พบว่าปริมาณเอ็น ออก
ไซม์ลดลงอย่างเห็นได้ชัดเมื่อเทียบกับสัตว์
ปกติซึ่งแสดงให้เห็นว่าฮอร์โมนมีผลต่อ    
และเอ็นไซม์ก็จำเป็นต่อ  กิจรรมของเอ็นไซม์
การสร้างฮอร์โมน 

27.  เอ็นไซม์สามารถควบคุมน้ำหนักได้หรือไม่
ความอ้วนนั้นเกิดจากร่างกายขาดเอ็นไซม์   

lipase  ซึ่งสามารถพบได้ในอาหารสดแต่จะถูก
เมื่อไม่มีเอ็นไซม์  ทำลายไปด้วยการปรุงอาหารให้สุก
นี้ก็จะเกิดการรวมตัวของไขมันที่หลอดเลือดซึ่งจะนำ
เอ็นไซม์  ไปสู่การเป็นโรคหัวใจ  lipase  มีประโยชน์
ดังนั้นการกิน  ในการเปลี่ยนไขมันให้เป็นพลังงาน
อาหารปรุงสุกจึงทำให้เราอ้วนได้มากกว่าการกิน
คนที่เลี้ยงสุกรจะไม่ให้สุกร  เช่น  ตัวอย่าง  อาหารสด
ของตนเองกินมันฝรั่งดิบเพราะมีผลให้สุกรดูซูบผอม  
แต่จะให้สุกรกินมันฝรั่งที่ต้มสุกแล้วซึ่งจะได้สุกรที่อ้วน
อีกเหตุผลหนึ่งที่สามารถอธิบายว่า  ท้วนสมบูรณ์
นั้นคือการ  ทำไมเอ็นไซม์จึงช่วยควบคุมน้ำหนักได้
กินอาหารที่ปรุงสุกแล้วจะมีผลต่อต่อม  pituitary  อีก
และฮอร์โมนก็มีผลต่อ  ทั้งเอ็นไซม์จะมีผลต่อฮอร์โมน
ดังนั้นการกินอาหารปรุงสุกที่ ระดับของเอ็นไซม์
ปราศจากเอ็นไซม์ในอาหารก็จะเป็นการดึงเอ็นไซม์
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และต่อม  ไทรอยด์  ตับอ่อน  จากแหล่งอื่นเช่น  
pituitary  ผลที่ นำไปใช้ในกระบวนการย่อยอาหาร
และน้ำหนักตัว  ตามมาจะทำให้ร่างกายรู้สึกเฉื่อยชา
ดังนั้นแคลอรีที่ได้รับจากอาหารสดนั้นจะ  จะเพิ่มขึ้น
อีก  ไม่มีผลในการกระตุ้นต่อมต่างๆให้ผลิตเอ็นไซม์
ทั้งยังรักษาสมดุลย์น้ำหนักร่างกายไว้ได้มากกว่าการ
ได้รับแคลอรีจากอาหารที่ผ่านการปรุงสุกแล้ว

28.แคลอรีจากอาหารสดแตกต่างจากแคลอรี
จากอาหารปรุงสุกอย่างไร

อาหารที่ปรุงสุกแล้วจะมีผลต่อการเพิ่มปริมาณ
ซึ่งมีการทดลอง  น้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวาน
โดยนำผู้ป่วยเบาหวานและคนปกติให้มากินแป้งดิบ
พบว่า  และทำการตรวจวัดปริมาณน้ำตาลในเลือด
ผู้ป่วยเบาหวานจะมีระดับน้ำตาล  หลังจากกินแป้งดิบ
ในเลือดสูงขึ้น  6  มิลลิกรัมภายในครึ่งชั่วโมงแรก  
และลดลงมา  9  มิลลิกรัมหลังจากผ่านไป  1  ชั่วโมง  
และลดลงไปถุง  14  เมื่อเวลาผ่านไป  มิลลิกรัม  2  
ในขณะที่ปริมาณน้ำตาลในเลือดของคนปกติ  ชั่วโมง
แสดงให้เห็นถึงความแตกต่าง  จะเพิ่มขึ้นน้อยมาก
ระหว่างแคลอรีที่ได้จากอาหารสดกับแคลอรีที่ได้จาก
อาหารปรุงสุก

29.  การกินไขมันดิบจะอ้วนเหมือนกินไขมันสุก
หรือไม่
  จากการศึกษาที่ผ่านมานั้นยากที่จะสรุปได้ว่าไข
ชาว  มันดิบนั้นกินแล้วไม่อ้วน  Eskimo  นอกจากจะ
พวกเขายังกินไขมันปลาวาฬ    กินเนื้อสัตว์ดิบแล้ว  
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แต่ทำไมพวกเขาไม่อ้วน อีก  ๆ และไขมันอื่น  เนยสด  
ยิ่งกว่านั้นชาว Eskimo  ไม่เคยเป็นโรคความดัน
นั้นก็เพราะว่าในไขมันดิบนั้น  โลหิตสูงหรือโรคหัวใจ
มีเอ็นไซม์  lipase  ที่ช่วยในการย่อยไขมันอยู่แล้ว  
แต่สามารถถูกทำลายไปได้ในอาหารที่ผ่านการปรุง
สุก

30.  เมื่อกินอาหารสดจะอ้วนไหม
 ๆ ก็มีโอกาสที่จะอ้วนได้ถ้าคุณกินปริมาณมาก 
กล้วย มันฝรั่งหวาน  อย่างในอาหารพวกอโวคาโด  
แต่ก็เป็นไปได้  ซึ่งเป็นอาหารที่มีแคลอรีสูง  หรือแพร์
ยากที่คุณจะอ้วนจากการกินอาหารประเภทนี้  
แต่ก็จะ ๆ นอกจากว่าคุณจะกินกล้วยในปริมาณที่มาก
ไม่ส่งผลต่อการอุดตันของหลอดเลือดแต่อย่างใด  
เนื่องจากร่างกายต้องการสารอาหาร  อย่างไรก็ตาม
ดังนั้นคุณควรจะทาน  โปรตีน  เช่น  ชนิดอื่นด้วย
อาหารอย่างอื่นด้วยนอกจากผักและผลไม้

31.คนอ้วนนั้นมีปริมาณของเอ็นไซม์น้อยกว่า
คนผอมหรือเปล่า

คนอ้วนจะมีเอ็นไซม์  lipase  น้อยว่าคนผอม  
ซึ่งนักวิจัยของมหาวิทยาลัย  Tufts  ทำการตรวจสอบ
เซลล์ไขมันของคนอ้วนพบว่ามีปริมาณเอ็นไซม์  
lipase  ซึ่งสามารถแสดงให้เห็นความจริงที่ว่าคน  ต่ำ
อ้วนหรือคนที่มีความผิดปกติของการสะสมของ
โคเลสเตอรอลในร่างกายนั้นมีความบกพร่องมาจาก
การย่อยสลายไขมันบริเวณกระเพาะส่วนบนนั้นเอง
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32.และ  ขนมปัง  มันฝรั่ง  ฉันชอบกินเนื้อสัตว์
นั้นเป็นสิ่งที่ดีต่อตัวฉันหรือไม่  สลัด

จะดีมากถ้าในสลัดของคุณมีผักสดอยู่ปริมาณ
อย่างไรก็ตามแค่ผักสดอย่างเดียวคนมีเอนไซม์  มาก
มันฝรั่ง  ไม่พอเพียงในการช่วยย่อยสลายเนื้อสัตว์ 
ให้พยายามปรับ  และขนมปังที่คุณกินเข้าไป
อัตราส่วนของอาหารที่กินให้มีอาหารสดอยู่  75  
และอาหารปรุงสุก  เปอร์เซ็นต์  25  เปอร์เซ็นต์  
แต่ถ้าคุณไม่  และธัญพืช  ถั่ว  ผัก  พยายามกินผลไม้
คุณควรที่จะได้รับการเสริมเอ็นไซม์  สามารถทำได้
เพื่อเสริมให้มีสุขภาพที่ดี

33.เอ็นไซม์เสริมคืออะไร
   เอ็นไซม์เสริมได้มาจากการสกัดเอ็นไซม์จาก

สามารถกินเสริมเข้าไปพร้อมกับการกิน  พืชและสัตว์
เอ็นไซม์ อาหารปกติ  pepsin  เป็นเอนไซม์ตัวแรกที่
เอ็นไซม์  แพทย์ใช้ในการช่วยย่อยโปรตีน  pepsin  
สกัดได้มากจากกระเพาะอาหารของสุกรและต้องการ
สภาพ pH  เป็นกรดในการทำงานถูกนำมาใช้กับ
ผลิตภัณฑ์ด้านการผิวพรรณและนำมาให้เนื้อสัตว์อ่อน
ยังมีเอ็นไซม์ชนิดอื่นที่ถูกสกัดจากตับอ่อนเพื่อนำ  นุ่ม
และไข  คาร์โบไฮเดรต  มาใช้ในการช่วยย่อยโปรตีน
แต่เนื่องจากเอ็นไซม์เหล่านี้จะทำงานได้มีใน  มัน
ส ภ า พ ที่ เ ป็ น ด่ า ง บ ริ เ ว ณลำ ไ ส้ เ ล็ ก ส่ ว น ต้ น  
(duodenum)   จึงไม่เหมาะที่จะนำมาใช้เป็นเอ็นไซม์
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เสริมในการช่วยย่อยอาหารเนื่องจากจะไม่สามารถ
ทำงานได้ในสภาวะเป็นกรดของกระเพาะอาหาร

34.สามารถเสริมเอ็นไซม์เพื่อแก้ปัญหาสุขภาพ
ด้วยตนเองได้หรือไม่

ในการรักษาสุขภาพโดยวิธีการเสริมเอ็นไซม์
ให้ประสบผลสำเร็จนั้นจำเป็นต้องใช้ระยะเวลานาน  
แต่  จึงควรอยู่ภายใต้การดูแลของผู้เชี่ยวชาญ
การเสริมเอ็นไซม์เพื่อช่วยให้ระบบ  อย่างไรก็ตาม
ซึ่ง  การย่อยอาหารดีขึ้นนั้นสามารถทำได้ด้วยตนเอง
ก็เหมือนกับคุณเพิ่มปริมาณเอ็นไซม์ลงไปในอาหาร
แต่ถ้าต้องเสริมเอ็นไซม์เป็นระยะเวลา  ของคุณเท่านั้น
ก็ควรได้รับการดูแลจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ ๆ นาน
ด้าน

35.เคยได้ยินมาว่าอาหารบางชนิดมีสารยับยั้ง
เอ็นไซม์จริงหรือไม่

และธัญพืชจะมีสารยับยั้งเอ็น  ถั่ว  ในเมล็ดพืช
เหตุเนื่องจากในเมล็ดถั่วมีเอ็นไซม์ที่พร้อมจะ ไซม์
ธรรมชาติสร้างสารบาง  ทำงานอยู่เป็นจำนวนมาก
ชนิดขึ้นมาเพื่อกดการทำงานของเอ็นไซม์เหล่านั้นไว้  
เมื่อเมล็ดถั่วร่วงหล่นลงบน สารยับยั้งเอ็นไซม์  นั้นคือ
สารยับยั้งเอ็นไซม์จะหยุด  พื้นดินและได้รับความชื้น
ทำให้เกิดการงอกและเจริญของ  หน้าที่ในการทำงาน
นั้นแสดงให้เห็นว่าการกินถั่วหรือเมล็ดพืชที่ยัง  ต้นถั่ว
มีสารยับยั้งเอ็นไซม์อยู่นั้นอาจมีผลเสียต่อกิจกรรม
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ดังนั้นการกินเอ็น  การย่อยในระบบทางเดินอาหาร
ไซม์เสริมเพิ่มเข้าไปสามารถช่วยรักษาสมดุลย์นี้ได้

36.ฉันเป็นโรค  arthritis  เอ็นไซม์สามารถ
ช่วยได้หรือไม่

มีนักวิจัยหลายคนเชื่อว่า  rheumatoid arthritis  
เป็นผลมาจากการขาดความสามารถของการย่อย
สลายโปรตีนและมีเมทาบอลิซึมที่ผิดปกติภายใน
ได้มีกา รทดลอ ง โดยนำผู้ป่ วย  ลำไส้ เ ล็ก  
rheumatoid  ailment  มารับการเสริมเอ็นไซม์ที่สกัด
พบว่าตลอดระยะเวลาการรักษา  มาจากลำไส้เล็ก  7  
ผู้ป่วย  ปี  700  มีผลตอบสนองที่ดีในการรักษา  ราย
โรค  rheumatoid arthritis, osteoarthritis  และ  
fibrositis  นอกจากนี้ยังส่งผล  โดยวิธีเอ็นไซม์บำบัด
ดีต่อการรักษา   ankylosing  spondylitis  และ  
Still’s disease อีกด้วย

37.เอ็นไซม์สามารถรักษาโรคมะเร็งได้หรือไม่
เนื่องจากโรคมะเร็งเป็นโรคที่มีความซับซ้อน

ดังนั้นการรักษาโดยวิธีเอ็นไซม์บำบัดจึง  มาก
มีหลายงาน ต้องการแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเป็นอย่างมาก
วิจัยระบุไว้ว่าเซลล์มะเร็งส่วนใหญ่เป็นเซลล์ที่ขาดเอ็น
ในการที่จะให้เซลล์ทำงานได้อย่างเป็นปกติ  ไซม์  
ต้องได้รับสารอาหารพวกโปรตีน ร่างกายจำเป็น  
แต่ในการกินอาหารแต่ละวัน  และเกลือแร่  วิตามิน
นั้นเราไม่สามารถรับสารอาหารเหล่านี้ได้อย่างพอ
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เมตาบอลิซึมของเอ็นไซม์จะทำหน้าที่ในการ  เพียง
เส้นประสาท  ลำเลียงสารเหล่านี้เข้าสู่กระแสเลือด  
ถ้าคุณมีเอ็นไซม์ที่  จนถึงระดับเนื้อเยื่อ ๆ อวัยวะต่าง
แต่เมตาบอลิ  มีศักยภาพในการย่อยอาหารได้มาก
คุณก็มีโอกาสที่จะเป็นโรค  ซึมของเอ็นไซม์คุณไม่ดี
คุณ  ถึงแม้ว่าคุณจะรับเอ็นไซม์เสริมเข้าไป  มะเร็งได้
ก็จะต้องมีกิจกรรมของเอ็นไซม์ที่สมบูรณ์เพื่อนำสาร
ซึ่งจะช่วยต่อสู้และป้องกัน  อาหารเหล่านี้ไปสู่เซลล์
คุณจากมะเร็งได้

38.แล้วเอ็นไซม์เสริมจะช่วยป้องกันหรือรักษา
โรคมะเร็งได้อย่างไร

แต่อย่างไร  ในเรื่องนี้ยังไม่มีข้อสรุปที่แน่ชัด
มี  ก็ตาม  2  อย่าง ทฤษฎีที่สามารถตอบคำถามนี้ได้
นักวิจัยได้ทำการศึกษาจนรู้ถึงสาเหตุของ  แรกคือ
การเกิดมะเร็งว่าเกิดจากการเปลี่ยนแปลงสาร
พันธุกรรม  (DNA)  ซึ่งมีสาเหตุจาก  ในเซลล์ปกติ
แสง การกินไขมันอิ่มตัว โรคอ้วน  ความเครียด
อัลตราไวโอเลตจากแสงอาทิตย์ที่มากเกินไปและ
อันจะมีผลต่อนิวคลีโอไทด์ทั้ง ๆ สาเหตุอื่น  4  ชนิด  
(adenine, gunine, cyiosine และ  thymine)   ซึ่งจะ
มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพทางเคมีของ
ทำให้เกิดการสร้างสายโปรตีนที่ผิดปกติ  พันธุกรรม  
และจะมีผลให้เกิดการสร้างสายโปรตีนที่ผิดปกติไป
ใน ๆ จนเกิดการลามและทำลายเซลล์อื่น ๆ เรื่อย
ร่างกายเราอาจมีเซลล์แบบนี้อยู่ตั้งแต่  100  จนถึง  
10,000  แต่ธรรมชาติได้มีการเตรียมเอ็นไซม์  เซลล์
บางชนิดเพื่อซ่อมแซมสารพันธุกรรมให้กลับมาเป็น
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ถ้าคุณได้รับ  ปกติเพื่อที่จะสร้างสายโปรตีนที่ถูกต้อง
ร่างกายคุณก็อาจจะสามารถสร้าง  การเสริมเอ็นไซม์
เอ็นไซม์ที่ใช้ในการซ่อมแซมสารพันธุกรรมนี้ได้มาก
ขึ้นซึ่งเป็นการป้องกันการเกิดมะเร็งได้ 

ทฤษฎีที่  2  เซลล์มะเร็งจะถูกปกคลุม  กล่าวว่า
ได้ด้วยเยื่อหุ้มเพื่อป้องกันการรุกรานของเม็ดเลือด
สาเหตุที่เม็ดเลือดขาวไม่สามารถเข้าทำลาย  ขาว
เซลล์มะเร็งได้เนื่องจากไม่สามารถจดจำได้ว่าเป็น
มีนักวิจัยหลายคนเชื่อ เซลล์ที่เป็นอันตรายต่อร่างกาย
ว่าโปรตีนที่ปกคลุมเหล่านี้จะปลอมแปลงเซลล์มะเร็ง
อย่างไรก็ตามการ  ให้เหมือนกับเป็นมิตรต่อร่างกาย
กินเอ็นไซม์เสริมโดยเฉพาะ  protease    จะช่วยใน
ทำให้เม็ด  การสลายโปรตีนที่ปกคลุมเซลล์มะเร็ง
ได้ เลือดขาวสามารถเข้าทำลายเซลล์มะเร็ง

39.เอ็นไซม์สามารถรักษาโรคภูมิแพ้ของผมได้
หรือไม่

การเกิด  มีนักวิจัยหลายคนให้ทฤษฎีเอาไว้ว่า
ภูมิแพ้จากอาหารนั้นเป็นสิ่งที่ธรรมชาติบอกกับเราว่า
เอ็นไซม์ที่ได้รับจากอาหารเข้าไปนั้นไม่เหมาะสมกับ
ธรรมชาติของเอ็น  สภาพของร่างกายที่ไม่ดีบางอย่าง
ไซม์จะพยายามทำลายสิ่งที่ก่อให้เกิดผลเสียต่อ
การทำงานระหว่างอาหารและเอ็นไซม์ต่อ  สุขภาพ
คัดจมูก  อาจมีผลทำให้เกิดอาการคัน ๆ โรคต่าง  
เมตาบอลิซึมของเอ็นไซม์มีอยู่หลาย  จนถึงเป็นผื่น
หนึ่งในนั้นคือเอ็นไซม์ขับไล่  ชนิด (scavenger  
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enzyme)  เชื่อว่าเอ็นไซม์ขับไล่จะคอยตรวจตราใน
ที่เกิด  ๆ  เลือดและของเสียที่ได้จากเมตาบอลิซึมต่าง
ขึ้นแต่ละวินาทีในเซลล์ของร่างกายเราเอ็นไซม์ขับไล่
บางครั้งสามารถพบได้ในเม็ดเลือดขาวและยัง
สามารถช่วยในเรื่องของการป้องกันการอุดตันของ
เมื่อเอ็นไซม์ขับไล่พบสิ่ง  หลอดเลือดหัวใจได้อีกด้วย
แปลกปลอมก็จะเข้าจับและเปลี่ยนสิ่งแปลกปลอมนั้น
ซึ่งถ้าเอ็นไซม์ขับ  ให้อยู่ในรูปที่สามารถกำจัดทิ้งได้
ไล่ไม่สามารถกำจัดสิ่งแปลกปลอมหรือของเสียออก
ของเสียเหล่านี้จะถูกส่งออกจากร่างกายทาง  ไปได้
ผิวหนังและในบางครั้งจะถูกส่งเข้าไปในเยื่อหุ้มเซลล์
และก่อให้เกิดอาการที่เราเรียกว่า  ของจมูกและคอ
ภูมิแพ้

มีนักวิจัยอื่นเชื่อว่าภูมิแพ้เกิดจากการย่อย
ภูมิแพ้สามารถรักษา  โมเลกุลของโปรตีนไม่สมบูรณ์
และบรรเทาอาการลงได้ถ้าได้รับเอ็นไซม์ซึ่งจะทำ
หน้าที่เปรียบเสมือนเอ็นไซม์ขับไล่หรือเอ็นไซม์ย่อย
สลายโปรตีน

40.เอ็นไซม์สามารถช่วยป้องกันโรคหัวใจได้
หรือไม่

เอ็นไซม์สามารถช่วยในการรักษาโรคหัวใจบาง
เช่น  ชนิดได้ artherosclerosis, และโรค ความดันสูง
โรคหัวใจอาจเกิดได้จาก ๆ หลอดเลือดหัวใจอื่น
สาเหตุหนึ่งเกิดขึ้นเนื่องจากการ  หลากหลายสาเหตุ
ย่อยสลายและการดูดซึมไขมันที่ลำไส้เล็กไม่สมบูรณ์  
อัน  และเมตาบอลิซึมของไขมันในระดับเซลล์ขัดข้อง
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เป็นผลมาจากความผิดปกติของเอ็นไซม์ lipase  เอ็น
ไซม์พบได้ใน  3  ในอาหารที่เรากิน  หนึ่ง  แหล่ง  
ถึงแม้ว่าชาว  เนยสดและไขมันสัตว์  เช่น Eskomo  
แต่ก็ไม่เคยมี  จะกินไขมันกลุ่มนี้เป็นจำนวนมาก
รายงานว่าชาว Eskomo เป็นโรคหัวใจในแถบที่อยู่
การได้รับเอ็นไซม์เสริม สอง  อาศัยของพวกเขาเลย
ช่วยในการ  ซึ่งจะทำงานที่กระเพาะอาหารส่วนต้น
สลายไขมันให้อยู่ในรูปที่ง่ายต่อการทำงานของเอ็น
ไซม์  lipase  สารเอ็นไซม์  ที่หลั่งจากตับอ่อน lipase  
ซึ่งหลั่งออกมาจากตับ  ที่พบบริเวณลำไส้เล็กส่วนต้น
อ่อน  (pancreatic lipase)  ช่วยในการย่อยสลายไข
มันให้อยู่ในรูปที่ดูดซึมได้

41.เอ็นไซม์สามารถลดโคเลสเตอรอลได้หรือไม่
การกินไขมันสัตว์จำนวนมากมีแนวโน้มที่จะเกิด

การสะสมอุดตันของโคเลสเตอรอลในเส้นเลือดซึ่ง
ทำให้เกิดโรค  artherosclerosis   อย่างไรก็ตามไข
มันพืชบริสุทธิ์ที่ไม่ได้ผ่านความร้อนไม่ทำให้ระดับ
นั้นก็เพราะในไข  ของคลอเรสเตอรอลในเลือดสูงขึ้น
มันพืชที่ไม่ผ่านความร้อนมีเอ็นไซม์ lipase   มี อยู่
การศึกษาพบว่าในเนื้อเยื่อไขมันของคนอ้วนนั้นมีเอ็น
ไซม์  lipase   นั้นเป็นเหตุผลว่า  อยู่น้อยกว่าคนปกติ
ทำไมคุณต้องรับเอ็นไซม์เสริมเพิ่มเติม

นักวิจัยชาวอังกฤษศึกษาเอ็นไซม์ในผู้ป่วยโรค  
artherosclerosis เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่าง
โคเลสเตอรอลกับการอุดตันของหลอดเลือดพบว่า
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เอ็นไซม์ทุกตัวที่ศึกษามีสภาวะการทำงานที่ลดลงตาม
นัก  อายุและความรุนแรงของโรคของผู้ป่วย
วิทยาศาสตร์หลายคนเชื่อว่าปริมาณเอ็นไซม์ที่ลดลง
จะเป็นกลไกส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดการสะสมของ
และ  โคเลสเตอรอลที่ผนังเซลล์ของหลอดเลือดหัวใจ
ยังค้นพบอีกว่าเอ็นไซม์ lipase  ในเลือดของผู้ป่วย 
artherosclerosis   ทั้งในวัยกลางคนและวัยสูงอายุ
และยังพบอีกว่าในผู้สูงอายุนอกจากเอ็นไซม์  ต่ำลง 
lipase  การดูดซึมกรดไขมันก็มีอัตราที่  จะลดลงแล้ว
การเสริมเอ็นไซม์ ต่ำลงอีกด้วย  lipase  ที่สกัดได้
จากตับอ่อนของสัตว์ช่วยให้เกิดการย่อยสลายไข
มันดีขึ้นและมีเมตาบอลิซึมของกรดไขมันดีขึ้นอีกด้วย

42.เอ็นไซม์สามารถลดเบาหวานได้หรือไม่
 ถ้าเป็น  ขึ้นอยู่กับว่าคุณเป็นเบาหวานชนิดไหน

แบบที่  2  (การใช้เอ็นไซม์บำบัดจะได้ผลดี  (ผู้ใหญ่
กว่าแบบที่  1  (จากการวิจัยพบว่าคนที่เป็นโรค  (เด็ก
เบาหวานจะมีเอ็นไซม์ amylase  และ  ในเลือดต่ำ
การเสริมเอ็นไซม์  ระดับน้ำตาลจะสูงขึ้นกว่าปกติ 
amylase   จะทำให้ปริมาณน้ำตาลในเลือดลดต่ำลง  
และยังพบอีกว่ากว่า  80  ของผู้ป่วยโรค  เปอร์เซ็นต์
เบาหวานจะขาดเอ็นไซม์  amylase   ในของเหลวใน
เมื่อเสริมเอ็นไซม์ ลำไส้เล็ก amylase   ให้กับผู้ป่วย
พบว่า  เบาหวาน  50  เปอร์เซ็นต์ของผู้ป่วยสามารถ
ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้โดยไม่ใช้ต้อง
แสดงว่าเอ็นไซม์  อินซูลิน amylase   มีส่วนช่วยใน
มีการศึกษาอีกอันหนึ่งที่  การสลายน้ำตาลในเลือดได้

!  258



การกินแป้งที่ผ่านความร้อนมา  น่าสนใจโดยพบว่า
จะทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดเพิ่มสูงขึ้นอย่าง  แล้ว
เห็นได้ชัดภายในครึ่งชั่วโมงหลังจากการย่อยสลาย  
และหลังจาก 2  ระดับน้ำตาลในเลือดจะ  ชั่วโมง
ตกลงอย่างรวดเร็วซึ่งส่งผลให้เกิดอาการเมื่อยตาม
และเกิดอาการเฉื่อยชา  กระสับกระส่าย  ร่างกาย  
ระดับน้ำตาลในเลือด  ตรงกันข้ามกับการกินแป้งดิบ
จะเพิ่มและลดเพียงเล็กน้อยระดับเมตาบอลิซึมและ
ดังนั้นผู้ป่วยเบา  การเคลื่อนไหวของผู้ป่วยก็เป็นปกติ
หวานสามารถลดการใช้อินซูลินได้โดยการกินอาหาร
สดหรือเอ็นไซม์เสริม

43.เอ็นไซม์สามารถรักษาโรคน้ำตาลในเลือด
ต่ำได้หรือไม่

ป่วยเป็นโรคน้ำตาล  ชาวอเมริการ้อยล้านคน
ซึ่งจะส่งผลให้เกิดความรู้สึกเบื่อหน่าย  ในเลือดต่ำ  
และเฉื่อยชาอันเป็นผลมาจากการที่สมอง  หดหู่
การควบคุม  ต้องการน้ำตาลเพื่อเป็นแหล่งพลังงาน
ระดับน้ำตาลในกระแสเลือดขึ้นกับระบบต่อมไร้ท่อ
ได้แก่ต่อม ๆ ต่าง pituitary  ต่อมไทรอยด์และตับ
อินซูลินที่หลั่งจากตับอ่อนจะลดปริมาณของ  อ่อน
และสาร กลูโคสในเลือดโดยส่งกลูโคสเข้าสู่เซลล์  
glucagon  ซึ่งเป็นฮอร์โมนจากตับอ่อนจะเพิ่มน้ำตาล
ส่วนต่อมไทรอยด์จะ กลูโคสในเลือดเมื่อมีระดับต่ำลง
หลั่งสาร thyoxin  ควบคุมเมตาบอลิซึมของเซลล์และ
ต่อมไร้ท่อ  การใช้ออกซิเจนสำหรับสร้างพลังงาน
ทั้งหมดนี้จะถูกควบคุมโดยต่อม  pituitary   ซึ่งจะถูก
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ควบคุมอีกทีโดยสมองส่วน hypothalmus  สมอง
ของร่างกายผ่าน ๆ ส่วนนี้จะได้รับข้อมูลจากส่วนต่าง
ทางระบบประสาท

เมื่อร่างกายมีปริมาณเอ็นไซม์ไม่เพียงพอเป็น
จะส่งผลให้ต่อม  เวลานาน  pituitary   และอวัยวะอื่น 
ทำให้เกิดภาวะระดับน้ำตาลใน  มีขนาดใหญ่ขึ้น ๆ
การเสริมเอ็นไซม์  เลือดต่ำได้ง่าย amylase  หรือกิน
อาหารสดจะช่วยรักษาระดับของกลูโคสให้คงที่ได้

44.เด็กสามารถกินเอ็นไซม์ได้หรือไม่
เนื่องจากเด็กก็สามารถขาดเอ็นไซม์ได้เช่นเดียว

การที่เด็กได้รับน้ำนมจากมารดาจะเป็นการ กับผู้ใหญ่
เสริมเอ็นไซม์ให้แก่เด็กได้มากกว่า  12  เอ็น  ชนิด
ไซม์ในน้ำนมที่ผ่านการฆ่าเชื้อแล้วจะถูกทำให้เสีย
ซึ่งทำให้ร่างกายเด็กต้องสร้างเอ็นไซม์ขึ้น  สภาพไป
ในการ  มาเองซึ่งจะเป็นอันตรายต่อเด็กอย่างมาก
ศึกษาเด็กทารก  20,061  โดยแบ่งเด็กออกเป็น  คน  
3  กลุ่มที่ได้รับนมจากมารดาเพียงอย่าง  ได้แก่  กลุ่ม
กลุ่มที่ได้รับนมจากมารดาและนมจากขวดนม  เดียว
และกลุ่มที่ได้รับนมจากขวดนมเพียง  อย่างละครึ่ง
พบว่าเมื่อระยะเวลาผ่านไป  อย่างเดียว  9  เดือน  
เด็กกลุ่มที่  1  มีอัตราการป่วย  37.4  เปอร์เซ็นต์  
เมื่อเทียบกับเด็กกลุ่มที่  2  ที่มีอัตราการป่วย  53.8  
เปอร์เซ็นต์และกลุ่มที่  3  ที่มีอัตราการป่วย  63.6  
นั้นแสดงว่าเด็กกลุ่มที่  เปอร์เซ็นต์  1  มีอัตราการ
ป่วยน้อยกว่าเด็กกลุ่มที่  2  และ  3 และเมื่อเปรียบ
เทียบอัตราการตายของเด็กทั้ง  3  ได้ดังนี้  กลุ่ม
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จำนวนเด็ก จำนวนเด็กที่เสียชีวิต
เปอร์เซ็นต์

ก า ร
เสียชีวิต
กลุ่มที่  1 9,749 15
0.15
กลุ่มที่  2 8,605 59
0.7
กลุ่มที่  3 1,707 144
8.4

จะเห็นได้ว่าอัตราการตายของเด็กที่กินนมจาก
ขวดนมนั้นมีมากกว่า  6 ของเด็กที่ดินนมแม่  เท่า

Dr. Anders Hakannson  จากมหาวิทยาลัย  
Lund  ประเทศสวีเดนพบว่าเมื่อนำน้ำนมแม่มาเติมลง
สามารถตรวจพบการตาย  ในเซลล์มะเร็งที่เลี้ยงไว้
ของเซลล์มะเร็งแต่ไม่มีผลต่อเซลล์ปกติ

45.เอ็นไซม์สามารถรักษามะเร็งเม็ดเลือดได้
หรือไม่

จะมีผลในการเพิ่ม เมื่อเรากินอาหารปรุงสุก 
Leucocyte โรคมะเร็งใน  ในร่างกายให้เพิ่มสูงขึ้น
เม็ดเลือดขาวเป็นโรคที่ร่างกายสร้าง Leucocyte  
เม็ดเลือดขาวจะมีเอ็นไซม์บรรจุ  จำนวนมากผิดปกติ
อยู่ในเซลล์เป็นจำนวนมากและจะถูกส่งไปที่บริเวณ
กระเพาะอาหารเพื่อช่วยในการย่อยสลายเมื่อเรากิน
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ดังนั้นการกิน  อาหารที่มีปริมาณเอ็นไซม์ไม่เพียงพอ
อาหารสดจะช่วยเสริมเอ็นไซม์ในการย่อยสลายและ
ลดการสร้างเม็ดเลือดขาวลง

ผู้ป่วยโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวหลายรายประสบ
ซึ่งมีผล  ผลสำเร็จในการรักษาโดยการกินอาหารสด
จากการวิจัยชี้ให้เห็นว่าอาหารสดจะไม่มีผลในการก
ส่วนในอาหารที่ปรุง  ระตุ้นการเพิ่มของเม็ดเลือดขาว
สุกโดยใช้ความดันจะเป็นสาเหตุให้ปริมาณเม็ดเลือด
ขาวเพิ่มสูงขึ้นได้มากกว่าอาหารที่ปรุงสุกปกติและ
น้ำตาลทรายขาว น้ำส้มสายชู  เครื่องดื่มประเภทไวน์  
จะส่ง  และเนื้อเค็ม เนื้อรมควัน รวมถึงเนื้อปรุงสุก
เสริมให้เกิดการสร้างเม็ดเลือดขาวเพิ่มสูงขึ้น

การเสริมเอ็น จากการศึกษาของแพทย์พบว่า
ไซม์ protease  จะช่วยในการรักษา   ในปริมาณสูง
สมดุลย์ของเม็ดเลือดแดงและเม็ดเลือดขาวใน
ร่างกายได้

46.การเพิ่มอาหารสดในมื้ออาหารจะช่วยให้เรา
ได้รับเอ็นไซม์เพียงพอต่อความต้องการหรือ
ไม่

อาหารสดนั้นจะมีเฉพาะเอ็นไซม์ที่ใช้ในการ
ย่อยสลายตัวเองซึ่งไม่มีเอ็นไซม์พิเศษอื่นใดสำหรับ
ใช้ย่อยอาหารปรุงสุกหรืออาหารที่ผ่านกระบวนการ
และเนื่องจากอันตรายจากการปนเปื้อน มาแล้ว ๆ ใด
ของจุลินทรีย์อาหารหลายชนิดจึงไม่เหมาะแก่การกิน
อีกทั้งไฟเบอร์ที่  และถั่ว  ไข่  ไก่  ทั้งนี้รวมถึงเนื้อ  สด
พบในอาหารสดนั้นก็ยากต่อการย่อยสลาย
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47.เอ็นไซม์มีผลต่อลำไส้ใหญ่อย่างไร
จากการวิจัยพบว่าอาหารปรุงสุกจะเคลื่อนที่

อีกทั้ง  ผ่านระบบทางเดินอาหารได้ช้ากว่าอาหารสด
อาหารที่ย่อยไม่สมบูรณ์ในลำไส้เล็กและลำไส้ใหญ่  
สาร  เกิดสารอันตรายขึ้น  จะเกิดการหมักเน่าเสีย
เหล่านี้จะถูกดูดซึมเข้าสู่ร่างกายทำให้เกิดโรคความ
เช่น  ๆ เสื่อมต่าง  arthritis  ภาวะหลอดเลือดหัวใจ
โรคมะเร็งและเบาหวาน  บกพร่อง

นักวิจัยหลายคนพบการที่น้ำหนักตัวร่างกาย
เพิ่มขึ้นนั้นเกิดจากการสะสมของของเสียในร่างกาย  
ที่มีความยาวร่วม 100,000  ทั้งในระบบ  ไมล์
บริเวณข้อต่อกระดูก  ระบบน้ำเหลือง  ลำเลียงเลือด  
จุดที่มี  รวมถึงบริเวณภายในและภายนอกเซลล์ด้วย
การสะสมของของเสียมากที่สุดนั้นก็คือลำไส้ใหญ่  
ซึงการสะสมของของเสียที่ลำไส้ใหญ่สามารถเพิ่มน้ำ
หนักร่างกายขึ้นถึง  50  หากเราทานแต่   ปอนด์
และที่ร้ายคือของเสียที่อยู่ทั้ง  อาหารสุกและไขมันสูง
ในลำไส้เล็กและลำไส้ใหญ่สามารถถูกดูดซึมผ่านเข้า
ซึ่งถ้าของเสียเหล่านั้นยังมีปริมาณ  สู่กระแสเลือดได้
เช่น  มากเกินไปก็จะส่งผลเสียต่อร่างกาย ๆ สารต่าง  
มีเกลือแร่  ถ้ามีแคลอรีอยู่มากก็สามารถทำให้อ้วน
มากจะทำให้เกิดโรค  arthritis  มีโปรตีนมากจะ
มีไขมันมากจะทำให้ปริมาณ  ทำให้เกิดมะเร็ง
และถ้าปริมาณน้ำตาลสูงเกิดไป  โคเลสเตอรอลสูงขึ้น
เอ็นไซม์ที่มีอยู่ใน  จะทำให้เกิดโรคเบาหวานได้
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อาหารจะช่วยย่อยอาหารให้มีขนาดเล็กลงซึงง่ายต่อ
และไม่มีสารตกค้างในลำไส้ใหญ่ การนำไปใช้

48.เอ็นไซม์ช่วยรักษาอาการปวดหัวของ
ไมเกรนได้หรือไม่

 อาการปวดหัวจากไมเกรนบางครั้งมีสาเหตุจาก
ความไม่สมดุลย์ของฮอร์โมนหรือการทำงานที่ผิด
เนื่องจากต่อม  ปกติของต่อมไร้ท่อ pituitary ควบคุม
และการกิน  การหลั่งฮอร์โมนของต่อมไร้ท่อทั้งหมด
จะกระตุ้นต่อมพิทูอิทารี  อาหารที่ไม่มีเอ็นไซม์เลยนั้น
ซึ่งการหลั่งฮอร์โมนในปริมาณที่มาก  ให้ทำงานหนัก
เกินไปจะทำให้เกิดความไม่สมดุลย์ของของฮอร์โมน
สาเหตุของอาการปวดหัวจากไมเกรนอีกทางหนึ่งเป็น
ไปได้จากสารพิษที่พบในลำไส้ใหญ่ที่ถูกสร้างขึ้นจาก
กระบวนการย่อยอาหารที่บกพร่องดังนั้นการกิน
อาหารสดหรือเอ็นไซม์เสริมจะสามารถลดอาการปวด
หัวจากไมเกรนได้

49.เอ็นไซม์ช่วยรักษาการนอนไม่หลับได้หรือไม่
จะพบ  อาการนอนไม่หลับเกิดจากหลายสาเหตุ

ว่าเอ็นไซม์บำบัดให้ผลที่น่าพอใจหากอาการนอนไม่
หลับเกิดจากความไม่สมดุลย์ของฮอร์โมนในระบบ
นอกจากนี้การพร่องเอ็นไซม์กลุ่มเมตาบอ  ต่อมไร้ท่อ
ลิซึมจะส่งผลต่อการหลั่งฮอร์โมนของต่อม  pituitary  
ดังนั้นการกิน  ทำให้เกิดอาการนอนไม่หลับด้วย
อาหารสดและเอ็นไซม์เสริมจะช่วยในการรักษาสม
ดุลย์ของระบบต่อมไร้ท่อได้
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50.   เอ็นไซม์สามารถช่วยรักษาโรคสะเก็ดดาว
เงินได้หรือไม่
แพทย์ผิวหนังหลายท่านรายงานว่าสามารถใช้

ศ.ค โดยในปี  เอ็นไซม์ในการบำบัดรักษาโรคนี้ได้. 
1930  นักวิจัยรักษาโดยให้ผู้ป่วยกินเนยดิบจำนวน
มากซึ่งมีเอ็นไซม์ lipase  นี้มีงาน  ๆ  และเมื่อเร็ว อยู่
วิจัยพบว่าการให้เอ็นไซม์ไลเปสในปริมาณที่สูงมาก
สามารถช่วยรักษาอาการของโรคนี้ให้ดีขึ้นได้  
อย่างไรก็ตามการกินเอ็นไซม์ในปริมาณสูงต้องอยู่
ภายใต้การดูแลของผู้เชี่ยวชาญเสมอ

51. เอ็นไซม์จากพืชทำงานได้ดีกว่าเอนไซม์จาก
สัตว์ในสภาวะความเป็นกรดในกระเพาะอาหาร
จริงหรือไม่
มีรายงานการวิจัยที่สนับสนุนทฤษฎีที่ว่าเอ็นไซม์

จากพืชมีความสามารถในการทำงานในสภาวะเป็นก
รดของกระเพาะอาหารได้ดีกว่าเอนไซม์จากสัตว์ Dr. 
Selle  นักสรีระวิทยาจากมหาวิทยาลัย Texas 
ทดลองให้อาหารธัญพืชที่เสริมเอ็นไซม์  amylase  ที่
โดยมัดท่อส่งน้ำย่อยจาก  สกัดจากบาร์เลย์แก่สุนัข
ตับอ่อนไว้เพื่อกันไม่ให้น้ำย่อยจากตับอ่อนมารบกวน
และกระเพาะอาหารถูกทำให้ว่างโดย  การทดลอง
เวลาผ่านไปไม่นานพบว่า การงดอาหารชั่วเวลาหนึ่ง
แป้งในกระเพาะอาหารของสุนัขบางตัวถูกย่อยไปแล้ว
ถึง  65  เอ็นไซม์ เปอร์เซ็นต์  amylase   จากบาร์เลย์
ถูกพิสูจน์แล้วว่าสามารถทำงานได้ดีในกระเพาะ
อาหารที่มี  pH  เป็นกรดต่ำกว่า  2.5  ยิ่งกว่านั้น  
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Dr.Selle  ยังพบอีกว่าเมื่อเวลาผ่านไปชั่วโมงครึ่งหลัง
จากได้รับเอ็นไซม์ amylase  เอนไซม์  แล้ว  71  
เปอร์เซ็นต์จะถูกตรวจพบอยู่ในลำไส้เล็กและยังคง
และเมื่อนำอุจจาระมาวิเคราะห์พบ  สามารถทำงานได้
ว่าปริมาณเอ็นไซม์จากพืชในอุจจาระนั้นมีมากกว่า
เอ็นไซม์ที่หลั่งออกมาจากตับอ่อน

แต่เอ็นไซม์ที่หลั่งจากตับอ่อนจะทำงานได้เฉพาะ
สภาพที่มีความเป็นด่างในลำไส้เล็กส่วนต้นเท่านั้น  
และโดยปกติแล้วเอ็นไซม์จากสัตว์จะถูกสกัดจากตับ
ซึ่งการเสริมเอ็น  อ่อนแล้วจึงนำมาทำให้บริสุทธิ์ขึ้น
ไซม์เหล่านี้จึงไม่สามารถทำงานได้ดีบริเวณกระเพาะ
จึงสรุปว่าการกินเอ็นไซม์เสริมที่สกัด  ดังนั้น  อาหาร
จากพืชจะช่วยย่อยอาหารในกระเพาะอาหารได้ดีเช่น
ซึ่งจะเป็นการช่วยลดการ  เดียวกับในลำไส้เล็ก
ทำงานของตับอ่อนในการหลั่งน้ำย่อยออกมาย่อย
อาหาร

52.นักวิ่งและคนที่ออกกำลังอยู่เสมอจะต้องการ
เอ็นไซม์แตกต่างจากคนทั่วไปหรือไม่

เนื่องจากคนเหล่านี้ต้องการเอ็นไซม์ที่  ต่างกัน
มากขึ้นของนักวิ่งหรือคนออกกำลังกายนั้นมาจากการ
ที่ต้องสูญเสียเอ็นไซม์จำนวนมากไปกับเหงื่อนอกจาก
นั้นร่างกายจะใช้เอ็นไซม์ไปอย่างรวดเร็วขณะออก
หรือ  โดยเฉพาะการออกกำลังที่ฝืนกำลัง  กำลังกาย
หักโหมกว่าที่เคยทำให้เกิดตะคริวและเกิดการสูญ
เสียน้ำอย่างรุนแรง

!  266



53.เอ็นไซม์สามารถช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อได้
หรือไม่

เพราะหากว่าไม่มีเอ็นไซม์  มีความเป็นไปได้สูง
ก็จะไม่มีการ  ทำงานอยู่ในเนื้อเยื่อของกล้ามเนื้อ
รวมไปถึงกล้ามเนื้อที่จำเป็น  ขึ้น ๆ สร้างกล้ามเนื้อใด
ดังนั้นเอ็นไซม์จึงเป็นสาร  ต่อการเจริญเติบโตอีกด้วย
ทำให้  กระตุ้นที่มีหน้าที่เปลี่ยนอาหารไปเป็นพลังงาน
กล้ามเนื้อเคลื่อนไหวได้และขนาดก็จะเพิ่มขึ้น

ภาคผนวก 1
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7   ขั้นตอนของการเกิดโรค
ถึง  รับฟัง  ผมมีประสมการณ์ในการเป็นผู้รับรู้

และรู้สึกสับสน ความหวาดกลัวความประหลาดใจ
เป็น  ”โรค“  ของผู้ที่ถูกวินิจฉัยว่าป่วยมาพอสมควร
เป็นความรู้สึกว่า  สิ่งที่ไม่มีใครอยากให้เกิดกับตัวเอง
และ  โรคเหล่านั้นมันเกิดขึ้นเพียงชั่วเวลาข้ามคืน
แน่นอนไม่มีทางใดที่จะขอให้มันละเว้นเราไปได้  
”เหยื่อผู้เคราะห์ร้าย“ หลายคนจึงรู้สึกตนกลายเป็น 
ทำให้  เป็นผู้ที่ไม่มีทางเลือกอื่นให้เลือกเอาเสียเลย
ได้เรียนรู้ว่าเหตุการณ์เหล่านั้นส่วนใหญ่ไม่ได้เกิดขึ้น
และเรียนรู้ว่ามันเป็น  เพียงชั่วข้ามคืนอย่างที่คิดกัน 
ทางสำหรับผู้ที่เลือกจะปฏิเสธการออก  ”เลือก ทาง“
วัน ๆ ผู้ที่อดอาหารกลางวันทุก  กำลังกายทุกรูปแบบ
ผู้ที่เอาแต่  แต่หันไปบริโภคอาหารเร่งด่วนแทน
สิ่งเหล่านี้ล้วนนำไปสู่ ๆ และมีวิถีชีวิตแบบผิด  เครียด
หรือทำให้ระดับเอ็นไซม์ใน ภาวะพร่องเอ็นไซม์
ถึงแม้ทุกคนเกิดจะมาพร้อมกับ  ร่างกายเสียสมดุลย์
แต่  ความสามารถในการสังเคราะห์เอ็นไซม์ได้เอง
หรืออยู่ในสิ่ง  เมื่อสภาวะของร่างกายเสียสมดุลย์
และ  เอ็นไซม์ก็จะถูกทำลาย แวดล้อมที่ไม่สมดุลย์
ร่างกายก็จะสังเคราะห์เอ็นไซม์ได้น้อยลง

มันช่างดูเป็นทางเลือกที่  ในความเป็นจริงแล้ว
เกิด ๆ ทางเลือกที่จะทำให้ระบบต่าง ๆ แย่เอามาก
ซึ่งเป็นการเปิดช่องให้โรค  เสียสมดุลย์ไปทั่วร่างกาย
โรคเหล่านั้นไม่ได้เกิดขึ้น  เกิดตามมาได้ ๆ ร้ายต่าง
ช่วง  ๆ มันต้องใช้เวลาเป็นปี  รวดเร็วเพียงชั่วข้ามคืน
และละเลย  เวลาที่เราทำอะไรตามใจตัวเองเกินไป
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จนกระทั่งทำให้ระบบเอ็นไซม์ของ  การดูแลสุขภาพ
ขึ้นมาใน ๆ และเกิดโรคต่าง  ร่างกายเสียสมดุลย์
ท้ายที่สุด

ระยะที่  1 : 95  เปอร์เซ็นต์ของผู้ที่อยู่ในระยะนี้
ปัจจัยจากสิ่ง หรือ/และ แยกโดยอาศัยเกณฑ์วิถีชีวิต
แวดล้อม

ขั้นแรกของโรคนั้นก่อตัวขึ้นจากพฤติกรรมของ
การวิตก  การทำงาน  การดื่ม  การกิน  เช่น  ผู้ป่วย
รวมไปถึงการกินอาหารที่ผ่านการ  กังวลที่มากเกินไป
เพราะอาหารเหล่านี้จะขาด  ปรุงหลายขั้นตอนด้วย
ความเครียด  นอกจากนี้ เอ็นไซม์ที่จะมาช่วยย่อย  
และแอลกอฮอล์ก็ยังทำให้เอ็นไซม์เสื่อมคุณภาพได้
เครื่องดื่มมึนเมา  บุหรี่  กาเฟอีน  ขณะที่น้ำตาล  ด้วย
ลมพิษทางอากาศ  ยาน้ำดื่มที่ไม่บริสุทธิ์ ๆ ต่าง  
รวมไปถึงการขาดการพักผ่อน ๆ ความตึงเครียดต่าง
สิ่งเหล่านี้ล้วนแต่ทำให้ร่างกายมีสารพิษ  ที่เพียงพอ
มากขึ้นด้วยเหตุนี้เองเราจึงจำเป็นที่จะต้องเพิ่มระดับ
ของเอ็นไซม์ที่เกี่ยวข้องในระยะที่  1  มิ  นี้ให้มากพอ
เช่นนั้นแล้วหากร่างกายไม่สามารถสร้างเอ็นไซม์ที่
จำเป็นอย่างพอเพียงก็จะส่งผลให้ระบบภูมิคุ้มกัน
และร่างกายไม่แข็งแรง  อ่อนแอ

ยังมีผู้คนจำนวนอีกเท่าไหร่ที่ยังเลือกที่จะปฏิบัติ
โดยไม่คำนึงถึงผลร้ายที่  จนเป็นกิจวัตร ๆ ตัวแบบผิด
จะเกิดตามมา?
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มาถึงตอนนี้เอ็นไซม์ช่วยย่อยที่ร่างกาย
สังเคราะห์ขึ้นมาได้นั้นก็จะลดน้อยลงกว่าปกติเสีย
ก็ไม่  และแม้ว่าในอาหารจะมีเอ็นไซม์อยู่บ้าง  แล้ว
ทางที่เราจะช่วยร่างกายได้  เพียงพอที่จะรับภาวะไหว
ก า ร กิ น เ อ็ น ไ ซ ม์ ช่ ว ย “ ก็ คื อ อ ย่ า ง ง่ า ย ๆ
ย่อย” (digestive enzyme) ที่จะไป โปรติเอส เช่น
อะมิเลสย่อยอาหาร  ย่อยอาหารจำพวกโปรตีน
และไลเปสย่อยอาหารจำพวก  จำพวกคาร์โบไฮเดรต
เท่านี้ก็นับได้ว่าเราได้ช่วยให้ร่างกายรักษาสม  ไขมัน
ดุลย์ได้แล้ว

ระยะที่  2 :  เกิดขึ้นสืบเนื่องจากขั้นแรกไม่ได้รับ
ทำให้เกิดการ  แก้ไขอย่างเหมาะสม  การจัดการ
จนเกินที่ระบบจะรับไหว  เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

ขั้นที่สองนี้เกิดขึ้นสืบเนื่องจากความสามารถ
กระทั่งไม่สามารถ  อ่อนแอลงอย่างมาก  ของร่างกาย
ๆ มีสารพิษต่าง  ผลลัพธ์คือ  ย่อยอาหารได้ จ า ก
เริ่มจากที่ร่างกายขาดแคลนเอ็นไซม์ อาหารเพิ่มขึ้น
กำจัดพิษได้  และไต  ระบบกำจัดพิษที่ตับ ในขั้นแรก
ช้าลงจนกลายเป็นภาวะของระบบปกป้องร่างกาย 
ภาวะขาดแคลนสารอาหารจากขั้นแรกนั้นยังทำให้
ร่างกายไม่มีวัตถุตั้งต้นเพียงพอสำหรับการสังเคราะห์
ขณะที่อนุมูลอิสระ และฮอร์โมน แอนติบอดี้  เอ็นไซม์
และเป็นภัยต่อร่างกายอยู่ ยังคงถูกปล่อยออกมา
อนุมูลอิสระเหล่านี้จะยิ่งมากขึ้นตามอายุ  ตลอด  
พร้อมกับที่ร่างกายก็สะสมสารพิษตามธรรมชาติมาก
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ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ล้วนแต่จะทำให้ร่างกาย ๆ ขึ้นเรื่อย
ๆ ของเราอ่อนแอลงเรื่อย 

ร่างกายจะสูบฉีด  ระหว่างที่มีการย่อยอาหาร
ที่ทำหน้าที่ย่อย  ๆ โลหิตจำนวนมากไปยังอวัยวะต่าง
พลังงานของร่างกายจึงแบ่งได้เป็นสองทางคือ อาหาร
อีกทางหนึ่งก็จะ สำหรับการดูดซึมอาหารที่ย่อยแล้ว
การใช้พลังงานอย่างไม่  ใช้สำหรับการกำจัดส่วนเกิน
สมดุลย์ซึ่งเกิดขึ้นจากพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมเช่น  
ที่ได้ ๆ และทางเลือกผิด  การกินอาหารมากเกินไป
รายงานทางวิทยาศาสตร์ชี้ให้  กล่าวไปแล้วแต่ต้น
เห็นว่าเฉพาะกระบวนการย่อยอาหารเพียงอย่างเดียว  
เราต้องใช้พลังงานประมาณ 80-90  เปอร์เซ็นต์ของ
โซดา  กาแฟ  นอกจากนี้อาหารจำพวก  ร่างกาย  
และน้ำตาลยังกระตุ้นให้เกิดการสูญเสีย  แอลกอฮอล์
เมื่อร่างกายไม่สามารถกำจัดสาร  พลังงานได้อีกด้วย
เมื่อสารเหล่า และผลิตผลที่เป็นพิษของมัน  บางอย่าง
ข้อต่อ  มันจะสะสมอยู่ตามเนื้อเยื่อ  นี้ไม่ถูกกำจัดไป  
ทำให้ร่างกายไม่สามารถล้างพิษ ๆ และอวัยวะต่าง
ร่างกายเกิดอาการเฉื่อยชาและอ่อนแอ  ของมันได้  
อาการท้องผูก  อาการหนึ่งที่จะบ่งถึงสัญญาณนี้ได้คือ  
ก็จะเกิดตามกันมาอีกหลายอย่าง ๆ และอาการอื่น  
ถึงตอนนี้ร่างกายไม่เพียงแต่ต้องรับภาวะกับสารพิษ
หากแต่มันจะทำให้ระบบ  ตกค้างมากมายเท่านั้น
เอนไซม์ทำงานอย่างเฉื่อยชาลดศักยภาพในการย่อย
เนื้อเยื่อ  สร้างฮอร์โมน  การสร้างกล้ามเนื้อ  อาหาร
ก็จะไม่มีประสิทธิภาพไปด้วย ๆ และอื่น  กระดูก  
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ก็จะยังผลให้เกิดวิกฤติ ๆ ร่างกายที่อ่อนแอลงเรื่อย
ตามมา

เอ็นไซม์ช่วยย่อยจะช่วยเสริมให้การย่อยตาม
ขณะที่การ  สามารถทำงานได้เป็นปกติ  ธรรมชาติ
นั้นรังแต่จะทำให้เกิดพิษแก่ ๆ บริโภคสารเคมีอื่น
ร่างกายจึงจำเป็นต้องได้รับเอ็นไซม์ดังที่ได้  ร่างกาย
กล่าวถึงในระยะแรกเพิ่มขึ้นด้วย

ระยะที่  3:  การเปลี่ยนเข้าสู่ระยะนี้เกี่ยวข้องกับ
ด่างของ-การเสียสมดุลย์ของระบบสมดุลย์กรด
ในร่างกายอ่อนแอลงการตอบ ๆ ระบบต่าง  ร่างกาย
สนองในระดับเซลล์ลดลง

ระยะที่  3  เป็นระยะ ของการก่อเกิดโรคนี้
ด่างของ-ที่เกิดความผิดปกติขึ้นกับระบบสมดุลย์กรด
ซึ่งสืบเนื่องมาจากผลของระยะที่  ร่างกาย  2  นั่นเอง 
ก็จะ ๆ ไปนาน ๆ การดื่มที่แย่  เมื่อมีนิสัยการกิน
จนในที่สุดจะ  ทำให้ร่างกายเกิดสภาวะมีสารพิษเกิน
โลหิต“ หรือที่เรียกว่า ทำให้เลือดมีสภาวะเป็นกรด
แล้วมันเกิดขึ้นเนื่องจาก ๆ สภาวะนี้จริง  ”เป็นพิษ  
ด่างของเลือดพร่อง-ฤทธิ์ด่างที่รักษาสมดุลย์เป็นกรด
ระบบรักษาสมดุลย์ด้วยฤทธิ์ด่างของเลือดนี้จะทำ  ไป
ของเสียในร่างกาย  หน้าที่ยับยั้งกรดที่มาจากอาหาร  
แร่ธาตุที่มีฤทธิ์เป็นด่างจึงทำ  เป็นต้น  ความเครียด
และถ้าเมื่อใดที่มี  หน้าที่ของมันอยู่ในกระแสเลือด
และถ้ายังไม่  แร่ธาตุเหล่านี้ก็จะถูกใช้ไป  กรดมาก
พอมันจะไปสลายเอาแร่ธาตุเหล่านี้ออกมาจาก
และที่  ตับ  กระดูก  ฟัน  เนื้อเยื่ออื่นในร่างกายเช่น
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และรักษาชีวิต  เพื่อที่จะเอามาทำลายฤทธิ์กรด ๆ อื่น
กรดเหล่านี้  แต่หากมีกรดมากเกินที่จะต้านไหว เราไว้
ก็จะล้นเข้าไปในเซลล์ทำให้ภายในเซลล์เต็มไปด้วย
เมื่อนั้นเซลล์ของเราก็จะสูญเสียพลังงานในรูป  กรด
รวมถึงสูญเสียแร่ธาตุที่  ของอิเล็คตรอนออกไป
คลอไรด์ โพแทสเซียม  สำคัญภายในเซลล์เช่น  
แร่ธาตุเหล่านี้  ไปด้วย ๆ และแร่ธาตุอื่น แมกนีเซียม
จะถูกดึงออกจากเซลล์และกำจัดออกจากร่างกายผ่าน
ออกทางไตต่อไป

-เมื่อเกิดความผิดปกติขึ้นกับระบบสมดุลย์กรด
ด่างของร่างกายเช่นนี้ก็ส่งผลให้ระบบย่อยอาหารผิด
กรด  เพราะว่าร่างกายไม่สามารถผลิต ปกติไปด้วย
ที่จำเป็นสำหรับการย่อยอาหารใน ไฮโดรคลอริค
กระเพาะอาหารและยังทำให้เกิดอาการกระเพาะ
อาหารอักเสบเรื้อรังได้อีกด้วย

เพื่อปล่อยอากาศออกมาจาก  อาการเรอ
กระเพาะอาหารนั้นเป็นอาการที่แสดงถึงภาวะอักเสบ
รัง การกินยาลดกรดเพียงอย่างเดียว  เรื้อรังดังกล่าว
แต่จะเป็นการเพิ่มความรุนแรงของโรคมากขึ้น  
ด่างของ-เพราะว่ามันยิ่งไปทำให้ระบบสมดุลย์กรด
เพราะเมื่อใดเรากินยาที่มี  ร่างกายเสียสมดุลย์นั่นเอง
ร่างกายก็จะตอบสนองโดยการ  ฤทธิ์เป็นด่างเข้าไป
เมื่อเป็นเช่นนั้นก็เหมือนกับ หลั่งกรดออกมาต่อต้าน
จึงไม่หายเสียที  ซ้ำแล้วซ้ำอีก ๆ ว่าเกิดวงจรเดิม  
อาการเหล่านี้สามารถแก้ไขได้ด้วยการกินเอ็นไซม์
เพราะจะทำให้ร่างกายปรับ  ช่วยย่อยเสริมเข้าไปได้
สมดุลย์ได้เองตามธรรมชาติ
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ระยะที่  4  :  ระดับของสารพิษที่สูงอย่างต่อ
และเพิ่ม  เนื่องจะทำให้สภาวะในร่างกายเลวร้ายลง
อาการของโรคให้มากขึ้น

กับระบบ ๆ ระยะพิษสูงต่อเนื่องนี้จะเกิดไปพร้อม
พยาธิ  เผาผลาญหรือเมตาโบลิซึมของร่างกายแย่ลง
ก็จะอาศัยระยะที่  ๆ  สภาพและพยาธิปัจจัยต่าง
แล้ว  ๆ  จริง  ร่างกายอ่อนแอนี้เข้ามาคุกคามได้
ยังมีของเสียจำพวกเซลล์ที่ตายแล้ว นอกจากของเสีย
ซึ่งก็เป็นปัญหาที่ทำให้ระบบกำจัดพิษ  รวมอยู่ด้วย
ของร่างกายไม่สามารถกำจัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
นอกจากนี้ก็ยังมีพิษที่เกิดจากพวกจุลชีพที่อาศัยอยู่ใน
การสะสมของสารพิษตามอวัยวะ  ร่างกายอีกด้วย
ในร่างกายมี  ๆ  และส่วนสำคัญอื่น  ข้อต่อ  ๆ  ต่าง
ใน  การเกิดพิษก็จะเกิดขึ้นตามมา  ให้เห็นได้มากขึ้น
จำนวนเม็ดเลือดแดงประมาณ  25  จะ ล้านเซลล์ ล้าน
มีประมาณ  7  ของ  วินาที  ๆ  ล้านเซลล์ตายไปทุก
ที่สำคัญคือ  เสียภายในเม็ดเลือดแดงก็ถูกทิ้งออกมา
กระบวนการสังเคราะห์สารของ  คาร์บอนไดออกไซด์
และเป็นการส่ง ร่างกายจะได้รับผลกระทบอย่างมาก
สัญญาณให้กระบวนการปกป้องร่างกายต้องทำงาน
ขณะเดียวกันความสามารถของระบบรักษาสม  หนัก
ใน  ดุลย์ของเหลวในร่างกายก็จะเสื่อมลงไปด้วย
ระยะที่  4  นี้เราเรียกว่าระยะที่มีการอักเสบก็ได้

สาร  อาการหลายอย่างในระยะนี้เกิดขึ้นจาก
และถุง  ไต  พิษเหล่านั้นมีการตกผลึกอยู่ในข้อต่อ
ผลึกเหล่านี้ก็จะจับเอาสิ่งที่ไม่สามารถย่อยได้ น้ำดี
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ที่อาจตรวจพบได้ในผู้ป่วย ยา เครื่องดื่ม จากอาหาร
สารพิษเหล่านี้นอกจากจะไม่สามารถย่อย  บางคน
ร่างกายยังไม่สามารถขจัดมันออกไป  สลายได้แล้ว
เนื่องจากสภาวะร่างกายตอนนี้อ่อนแอเกิน  ได้อีกด้วย
ไปเสียแล้ว

สิ่งที่ไม่   ”ภูมิแพ้“  ยกตัวอย่างอาการที่เรียกว่า
ได้มีความซับซ้อนอะไรมากไปกว่าการระคายเคืองใน
โพรงจมูกที่มีสาเหตุมาจากภาวะอักเสบเรื้อรังนั่นเอง  
ก็เป็นสาเหตุพื้นฐานของการ  ภาวะโลหิตเป็นพิษ
รวมไปถึงการอักเสบของเซลล์ที่บุผนังของ  อักเสบ
ใน  ๆ  หลอดเลือดและอวัยวะที่มีช่องกลวงต่าง
เป็นอาการที่  ร้อน แดง  บวม  อาการปวด  ร่างกาย
ความรู้ด้าน  แสดงลักษณะจำเพาะของระยะนี้
วิทยาศาสตร์ในปัจจุบันได้พิสูจน์ให้เห็นว่าภูมิแพ้ที่ไม่
ว่าจะเป็นแพ้อากาศหรือแพ้อาหารก็ล้วนแต่เริ่มต้น
จากในช่องท้องทั้งสิ้น

โปรติเอ  ในภาวะที่ภูมิคุ้มกันกำลังอ่อนแอเช่นนี้
สเป็นเอ็นไซม์เสริมที่จำเป็นมากที่จะช่วยให้ร่างกาย
เอ็นไซม์โปรติเอ รอดพ้นจากการคุกคามของโรคร้าย
สำคัญในการย่อยอาหารจำพวก สไม่เพียงแต่มีความ
แต่ทว่ามันยังสามารถจับกับสารที่ชื่อ  โปรตีนเท่านั้น  
อัลฟา  2 มาโครกลอบูลิน (alpha 2-macroglodulin)  
และพาสารตัวนี้ไปยังตำแหน่งที่เกิดการอักเสบได้ดี
จากประสบการณ์ที่ได้ดูแลผู้ป่วยมาหลายปี  ด้วย  
สารพิษยังถูกกำจัดออกจากผ่านทาง  ทำให้ทราบว่า
นั่นอาจเป็นเพราะว่าเอ็นไซม์ไป  เลือดได้ดีขึ้นอีกด้วย
ทำให้ระบบไหลเวียนโลหิตดีขึ้นนั่นเอง
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ระยะที่  5  :  แล้วเนื่องจาก ๆ เกิดโรคขึ้นจริง
อวัยวะเสื่อมประสิทธิภาพในการทำงานและไม่
สามารถต้านทางโรคได้

ระยะที่  5  ของความเสื่อมโทรมนี้แยกได้จาก
”โรค“ และ ๆ แอด ๆ ร่างกายอ่อนแอเจ็บออด  อาการ 
ระยะนี้ยังเกิดอาการเนื้อเยื่อในชั้นเยื่อเมือก  ก็เกิดขึ้น  
ทั้งนี้  และแข็งขึ้น  และชั้นที่อยู่ติดกันมีการหนาตัว
และไม่หายเสียที  เกิดเนื่องจากมีการอักเสบเรื้อรัง
อาการเช่นนี้ยังไปเพิ่มความเสี่ยงของภาวะ  นั่นเอง
และเกิดอุดตันขึ้นได้อีกด้วย  หลอดเลือดแดงแข็งตัว  
เมื่อเกิดการอุดตันก็จะทำให้ไม่สามารถส่งออกซิเจน  
เนื้อเยื่อ  ได้  ๆ  และสารอาหารไปเลี้ยงเนื้อเยื่อต่าง
และจับตัวเป็นก้อนความผิดปกติ  เหล่านั้นก็จะตาย
ผิวแตก  ปัญหาทางผิวหนังเหล่านี้ได้แก่  ของผิวหนัง 
ระบบไหลเวียน  เป็นต้น  มีจุดด่างดำ ตกกระ  มีไฝฝ้า
ไม่สามารถใช้สารต้าน  น้ำเหลืองก็ไหลเวียนไม่ดี
ทำให้ร่างกายเกิดพิษจากอนุมูลอิสระ  อนุมูลอิสระได้  
ที่มีใน  ๆ  และแก่ก่อนวัยมาถึงตอนนี้เอ็นไซม์ใด
ก็ดูจะไม่สามารถทำงานได้อย่างเต็มที่  ร่างกาย  
ผู้ป่วยจะได้รับความทุกข์  ภายในสภาวะที่เลวร้ายนี้
และรู้สึกเจ็บ  เฟ้อ  ท้องอืด  จากอาการอาหารไม่ย่อย
เสียดภายในช่องท้องอีกด้วย

เอ็นไซม์ช่วยย่อยที่ให้เสริมเข้าไปพร้อมกับการ
กินอาหารแต่ละมื้อก็ต้องเพิ่มขนาดกินขึ้นไปด้วยตาม
ยิ่งไปกว่านั้นควรได้รับเอ็นไซม์โปรติ  สภาพของโรค
เพราะโปรติ  นเอสเสริมเข้าไประหว่างมื้ออาหารด้วย
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และควร เอสสามารถดูดซึมเข้าสู่กระแสโลหิตได้ทันที
จะกินเสริมอย่างน้อย  3  มื้อต่อวัน

ระยะที่  6  :  ความสามารถของร่างกายถึงขั้นเปิด
ของ  ๆ  ระบบหลัก  แล้ว  ๆ ทางให้แก่โรคต่าง
ร่างกายก็ไม่สามารถทำหน้าที่ได้ดังเดิม

ๆ  ระยะนี้จะเกิดความผิดปกติขึ้นกับระบบหลัก  
เช่นว่า  อย่าง ๆ  และเกิดโรคขึ้นหลาย  ของร่างกาย  
แทนที่ร่างกายจะกำจัดพิษที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ
ร่างกายยังต้องกำจัดสิ่งเหล่านี้ใน  เพียงอย่างเดียว
ที่เกิดจากแผลเปิดของผิวเยื่อ  รูปของสารคัดหลั่ง
เป็น  น้ำร้อนลวกพุพอง  แผลถลอก  เมือกที่เกิดจาก
และแผลร้อน  ตุ่มหนอง  แผลภายใน  ติดเชื้อ  หนอง
ในสารคัดหลั่งหรือของเหลวที่ถูกกำจัดออกจาก
ช่อง  จมูก  หู ตา  อาจถูกกำจัดออกทาง  ร่างกายนี้
ของร่างกาย  ๆ และอวัยวะที่มีช่องเปิดอื่น คลอด  
ของระยะที่  ๆ  อาการอื่น  5  นอกจากที่ได้กล่าวมา
สูงหรือต่ำ  ระดับน้ำตาลในเลือดผิดปกติ  แล้วก็ได้แก่
ภาวะ  (เกิดจากระดับน้ำตาลต่ำ)  อาการสั่น  เกินไป
เหนื่อยอ่อนที่เกิดจากมีสารพิษในกระแสโลหิตสูงเกิน
และ  อาการระคายเคืองในกระเพาะอาหาร ไป
แบคทีเรียใน  กระเพาะเป็นแผลก็พบได้ในระยะนี้
ลำไส้ใหญ่ซึ่งปกติจะมีทั้งชนิดที่เป็นประโยชน์และ
แบคทีเรีย  ชนิดก่อนโรคตอนนี้ก็เสียสมดุลย์ไปด้วย
ชนิดก่อโรคจะเพิ่มจำนวนมากขึ้นมันจะไปเกาะอยู่
ตามเสื้อเยื่อวิลไล (villi)  และขัดขวางการ  ของลำไส้
แบคทีเรีย  ทำงานของเอ็นไซม์ที่ทำงานในลำไส้ด้วย
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พวกนี้สามารถแบ่งตัวได้อย่างมโหฬารเนื่องจากมัน
สามารถใช้ของเสียภายในลำไส้ใหญ่ที่ร่างกายไม่
นอกจากนี้พวกมัน  สามารถย่อยได้เป็นแหล่งอาหาร
และ ต่อการย่อยอาหารพวกแป้ง  ยังเป็นอุปสรรค
ของร่างกายอีกด้วย ธัญพืช

ภาวะอาหารไม่  สถานการณ์จะย่ำแย่ลงไปอีก
เหล่านี้ล้วนเอื้อให้  ภาวะผิดปกติของการดูดซึม  ย่อย
และพวกเชื้อฉวยโอกาสมีการ  จุลชีพทั้งที่ไม่ก่อโรค
เนื่องจากเชื้อพวกนี้  เจริญแบ่งตัวได้อย่างดีในลำไส้
สามารถใช้ของเสียภายในลำไส้ใหญ่ที่ร่างกายไม่
สามารถย่อยได้อย่างสมบูรณ์เป็นแหล่งอาหารของมัน  
เชื้อเหล่านี้  แล้วก็ปล่อยของเสียที่เป็นพิษออกมา
จากการศึกษาพบ  หลายชนิดเป็นเชื้อก่อมะเร็งด้วย
ว่ า แ บ ค ที เ รี ย บ า งจำพ ว ก ส า ม า ร ถ เ ป ลี่ ย น
โคเลสเตอรอลที่มากเกินไปเป็นสารประกอบที่คล้าย  
ซึ่งสารเหล่านี้กระตุ้นการเกิดโรค  กับเอสโตรเจน  ๆ
มะเร็งได้

โปรไบโอติค  ผลิตภัณฑ์ เสริมอาหาร 
(probiotic)  ซึ่งเป็นผลผลิตจากแบคทีเรียที่เป็น
เป็นสิ่งที่ไม่เพียงแต่เป็น  ประโยชน์ต่อร่างกาย
แต่ยังจำเป็นต่อ  ประโยชน์ในทางป้องกันเท่านั้น
แบคทีเรียที่มีประโยชน์ใน    สุขภาพโดยรวมอีกด้วย
และช่วยลดจำนวนแบคทีเรียก่อโรคทั้ง  การกำจัด
และสามารถไป  รวมถึงพวกเชื้อราก่อโรคด้วย  หลาย
ช่วยให้เซลล์  เพิ่มประสิทธิภาพของระบบภูมิคุ้มกัน
และช่วย  ในระบบภุมิคุ้มกันทำหน้าที่ได้ดีขึ้น  ๆ  ต่าง
ให้เซลล์เหล่านั้นหลั่งสารซัยโตไคน์  (cytokines)  
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-และนอกจากนี้มันยังไปช่วยทำให้เกิดสมดุลย์กรด
ด่างในลำไส้ใหญ่ได้อีกด้วย

ระยะที่  7  :  ร่างกายถูกรุมเร้าด้วยโรคนานา
ชนิด

ความผิดปกติ ในระยะสุดท้ายของการก่อโรคนี้
ในระดับเซลล์จะทำให้เนื้อเยื่อบางอย่างเจริญอย่าง
ก่อให้เกิดความผิดปกติของระบบไหลเวียน  ผิดปกติ
ถูกทำลายไปทั่วร่างกาย  ๆ  และเป็นภาวะที่ระบบต่าง  
จะไม่สามารถแบ่งตัวได้ตาม  ๆ ในระยะนี้เซลล์ต่าง
ขณะที่เซลล์มะเร็งและเนื้อร้ายกลับเจริญได้ดี  ปกติ  
มะเร็งเกิดขึ้นจากระบบสร้างเซลล์ตามปกติถูกรบกวน
หรือกระบวนการทาง  ทางเคมี  ทั้งจากทางกายภาพ
เซลล์ที่ถูกสร้างออกมาจึงเป็นเซลล์ที่เกิด  พันธุกรรม
และเป็นเซลล์ที่ผิดปกติ  ความเสียหายขึ้นภายใน  
ๆ  เซลล์เหล่านี้จะไปแย่งสารอาหารจากเซลล์ปกติอื่น  
ของร่างกาย
อาจจะมีเซลล์ผิดปกติ ในคนที่สุขภาพดีโดยทั่วไป
เหล่านี้ได้ถึง  100-10,000  แต่นั้นก็  เลยก็ได้ เซลล์
เพาะว่าร่างกายยัง  ไม่ได้แปลว่าเขาจะป่วยเป็นมะเร็ง
สามารถส่งสัญญาณออกไปเพื่อขอความช่วยเหลือ
ภูมิคุ้มกัน  ระบบเอ็นไซม์  เช่น  ได้  ๆ  จากระบบต่าง  
เอ็นไซม์ยัง  ให้เข้ามาช่วยกันทำลายเซลล์เหล่านี้ได้
ช่วยในการกำจัดพิษของเซลล์ผิดปกติเหล่านี้ด้วย  
สุดท้ายร่างกายก็สามารถกำจัดเซลล์เหล่านี้ไปได้
โดยที่ไม่เป็นอันตรายแต่อย่างใดอย่างไรก็ตามเซลล์
ตาม  ๆ  ผิดปกติเหล่านี้ยังถูกสร้างออกมาอยู่เรื่อย
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เราก็ ตราบเท่าที่เรายังมีสุขภาพที่แข็งแรง  ธรรมชาติ
แต่ทว่าหากใครที่ยังมี  จะสามารถกำจัดมันออกไปได้
หรือรับ  ๆ นิสัยและพฤติกรรมการบริโภคอย่างผิด
เครียด  ชอบสูบบุหรี่  ประทานยาที่ไปกดภูมิคุ้มกัน 
จนทำให้ระบบปกป้องร่างกายถูกทำลายดังที่ได้กล่าว
เมื่อ  การก่อกำเนิดโรคก็จะเกิดขึ้นได้  มาแล้วนั้น
เนื่องจากสาเหตุที่กล่าว  ๆ  ร่างกายอ่อนแอลงเรื่อย
ไปแล้วตั้งแต่ระยะที่  1-6  ทำให้ร่างกายด้อย
และเอนไซม์ที่ ประสิทธิภาพในการสังเคราะห์เซลล์
เซลล์มะเร็งสามารถจำแนกได้จาก  ๆ จำเป็นต่าง
ลักษณะดังนี้ (Lehniger. 1982)  

1. ไม่สามารถควบคุมการแบ่งตัวของเซลล์ได้ 
และเซลล์จะไม่เจริญตามขั้นตอนปกติ

2. เซลล์เหล่านั้นจะไปรบกวนเซลล์ปกติที่อยู่
ใกล้เคียงทั้งทางด้านกายภาพและชีวภาพ

3. และรบกวนระบบเผาผลาญและ  แบ่งตัว
สร้างพลังงานของร่างกาย

4. สามารถใช้ออกซิเจนในระดับต่ำกว่าเซลล์
ปกติ

5. ต้องการใช้น้ำตาลกลูโคสเพื่อเป็นแหล่ง
พลังงานมากกว่าเซลล์ปกติ

6. สร้างกรดแลคติคขึ้นภายในเซลล์สูงผิดปกติ
7. ทำให้เซลล์ตับ  ปล่อยกรดแลคติคออกมา

ต้องทำหน้าที่เปลี่ยนกรดแลคติคให้เป็น
ซึ่งต้องสูญเสียพลังงานไป  น้ำตาลกลูโคส
ด้วยเหตุนี้เซลล์มะเร็งจึงถูกเรียกอีก  มาก
พยาธิของระบบเผา“  อย่างว่าเป็นพวก
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ผลาญ” (metadolic parasites)  เมื่อตับต้อง
สูญเสียพลังงานไปมากทำให้ตับอยู่ในสภาพ
ที่อ่อนแอ

เซลล์มะเร็งอาจจะสร้างโปรตีน  นอกจากนี้แล้ว
เพื่อที่จะ  ที่เหมือนกับเซลล์ปกติมาเคลือบไว้บนตัวมัน
ให้เซลล์ในระบบภูมิคุ้มกันเห็นว่ามันเป็นเซลล์ปกติ  
นั่นก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่เซลล์มะเร็งใช้ในการหลบเลี่ยง
จากการถูกทำลายโดยระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย

เมื่อเซลล์ที่ผิดปกติเหล่านี้รอดพ้นจากระบบต่าง 
ถึงตอนนี้มันจะสร้าง  ของร่างกายมาได้แล้ว  ๆ
เหมือนกาวขึ้นมาห่อหุ้มตัวมันเองไว้ ๆ โปรตีนที่หนืด  
ทำให้เซลล์เหล่านี้มีเปลือกหุ้มที่หนากว่าเซลล์ปกติถึง  
15  มันจะซ่อนตัวอยู่ภายใต้เปลือกหุ้มนี้ทำให้ เท่า
ถึงตอนนี้มันจะล่องลอย  ระบบภูมิคุ้มกันหามันไม่เจอ
เพื่อ ๆ ในร่างกายเพื่อจะหาที่เหมาะ  ๆ  ไปตามที่ต่าง
จากนั้น  ของมัน  ๆ  เข้าไปยึดเกาะด้วยเปลือกเหนียว
มันจะแบ่งตัวอย่างมโหฬารอีกครั้งจนได้เนื้อร้ายที่
เซลล์มะเร็งดูจะเป็นเซลล์ที่ฉลาด  ”มะเร็ง“  เรียกว่า  
และมีลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์บางอย่างบนผิวเซลล์
แม้ว่าตัวเซลล์   ”เครื่องหมายการค้า“  เปรียบเสมือน
ตัวเครื่องหมายการค้าของมันก็  จะถูกทำลายไปแล้ว
คอยทำให้เซลล์ภูมิคุ้มกันเกิด  อาจจะยังหลงเหลืออยู่
ความสับสนโดยการล่อให้เซลล์ภูมิคุ้มกันมาเกาะตัว
และเปิดโอกาสให้เซลล์มะเร็งตัวอื่นรอดพ้นจาก มัน
ตัว   เมื่อเซลล์มะเร็งมีมากขึ้น  การถูกทำลาย
จน  ด้วย ๆ เครื่องหมายการค้าก็มากชนิดขึ้นเรื่อย
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กระทั่งมีมากเกินกว่าเซลล์ในระบบภูมิคุ้มกันจะ
เซลล์มะเร็งเหล่านี้ก็จะเข้าไปรุกราน  ต้านทานไหว
ระบบภูมิคุ้มกันด้วย

ร่างกายก็ยิ่ง ยิ่งมีเซลล์มะเร็งหลายชนิดเท่าไหร่
เอ็นไซม์ช่วยย่อย  ต้องการเอ็นไซม์หลายชนิดเท่านั้น
ที่กินเสริมเข้าไปอาจจะช่วยให้ร่างกายสามารถใช้
ภาพขึ้นเพียงพอกับความ ย่อยอาหารได้มีประสิทธิ
โดยเฉพาะในกรณีที่ทำให้  ต้องการของร่างกาย
ระบบเผาผลาญของร่างกายต้องการสารอาหารมาก
การทดลองแสดงให้  ๆ หลาย  นอกเหนือจากนี้ ขึ้น
เห็นว่าเอ็นไซม์โปรติเอสที่กินเสริมเข้าไปนั้นสามารถ
และมีบทบาท  ช่วยในการทำงานของระบบซัยโตไคน์
สำคัญในการต้านมะเร็งบางชนิดได้

บทสรุป

“เป็นสิ่งที่ไม่ได้ถูกกำหนดให้เกิดขึ้นกับ  ”โรค
เราสามารถจัดการกับมันได้หากเรามีความมุ่ง  ใคร
และหันมาบ ๆ มั่นที่จะเลิกพฤติกรรมการบริโภคที่ผิด
การ ริโภคอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ
เสริม  เปลี่ยนแปลงสภาวะบางอย่างในร่างกายเช่น
บริโภคอาหารอย่างพอเหมาะ สร้างเอ็นไซม์ช่วยย่อย  
เหล่านี้จะ  และเปลี่ยนนิสัยในการบริโภคอย่างถาวร
ใน  ๆ  ส่งผลต่อการยืดอายุของอวัยวะสำคัญต่าง
หากว่าระดับพลังงานของร่างกาย  ร่างกายอย่างมาก
ก็เท่ากับว่า  ยังเพียงพอแก่ความต้องการของร่างกาย
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นี่  เราจะยังคงความหนุ่มสาวไว้ได้อีกตราบเท่านาน
เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งของความสำคัญของระดับ
ที่เพิ่ง ๆ จำไว้ว่าอาการต่าง  พลังงานที่อยู่ข้างใน
กล่าวไปนั้นไม่ได้มีอะไรมากเกินไปกว่าการทำให้
ของร่างกายสามารถกลับเข้าสู่ความสม ๆ  ระบบต่าง
ดุลย์เท่านั้นเอง

ภาคผนวก  2

เอ็นไซม์บำบัดอย่างเป็นระบบ

เอ็นไซม์โปรตีเอส
เป็นกลุ่มเอ็นไซม์ที่มี  เอ็นไซม์โปรติเอส

คุณสมบัติในการย่อยสลายพันธะเปปไตด์  (peptide 
bond)  มันจึงถูกเรียกว่า  ของอาหารจำพวกโปรตีน
โปรทีนเนสก็  หรือเรียกว่า  เป็นเอ็นไซม์ย่อยโปรตีน
เอ็นไซม์ในกลุ่มโปรติเอสนี้มีหลายชนิดตามความ  ได้
ๆ  สามารถในการจับกับพันธะเปปไตด์แบบต่าง  
โปรติเอสของ  ตัวอย่างของเอ็นไซม์ในกลุ่มนี้ได้แก่
ปาเปน  ไคโมทริปซิน  ทริปซิน  พวกเชื้อราเพปซิน 
เอ็นไซม์ย่อยโปรตีน  เป็นต้น ซับทิลิซิน  โบรมาเลน
มันจะ  เหล่านี้มีความสำคัญมากในการย่อยอาหาร
กรดอะ  ทำหน้าที่ย่อยอาหารจำพวกโปรตีนให้ได้เป็น
ยิ่งไปกว่า  ซึ่งเป็นที่ต้องการของร่างกายออกมา  มิโน
ๆ  นั้นเอ็นไซม์พวกนี้ยังถูกใช้ในการบำบัดแบบต่าง  
ประโยชน์ของมันใน  ปีแล้ว  ๆ  มาเป็นเวลานับร้อย
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รวมถึงการศึกษาทาง  ทางการแพทย์นั้นมีมากมาย
คลินิกก็แสดงให้เห็นถึงคุณประโยชน์ในการต้าน
ส่งเสริมระบบไหลเวียน  มะเร็งและสภาวะอักเสบ
ตรงกันข้ามกับความเชื่อ  โลหิตและระบบภูมิคุ้มกัน
มีการศึกษาบางอย่างที่แสดงให้เห็นว่าเอ็นไซม์ ๆ เก่า
โปรติเอสที่รับประทานเข้าไปนั้นสามารถดูดซึมและ
ส่งผ่านเข้าสู่กระแสโลหิตได้โดยไม่ต้องผ่าน
โดยที่ยังคงสภาพของเอ็นไซม์  กระบวนการของลำไส้
มักเสียสภาพเมื่อผ่าน ๆ โปรตีนจากอาหารอื่น) อยู่
ขณะที่อยุ่ในกระแสโลหิตเอ็นไซม์จะถูก (การดูดซึม
อัลฟา  จับไว้โดยโปรตีนบางอย่างรวมถึง  2  มาโคร
อย่างไรก็ตามพบว่าอัลฟา  โกลบูลิน 2  มาโครโกลบู
ไม่ได้ทำให้เกิดการยับยั้งการทำงานของเอ็นไซม์  ลิน
แต่ที่เป็นเช่นนั้นก็ทำให้มั่นใจได้ว่าฤทธิ์  แต่อย่างใด
ของเอ็นไซม์จะถูกกำจัดไปจากร่างกายเมื่อมันทำ
หน้าที่ของมันเรียบร้อยแล้วนั่นเอง

อะมิเลส  และ  เช่นเดียวกับกรณีของไลเปส  
เอ็นไซม์โปรติเอสก็มีการผลิตในเชิงพาณิชย์ภายใต้  
สำหรับ  การควบคุมความปลอดเชื้ออย่างเข้มงวด
และเอ็นไซม์บำบัด เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร  
  

เอ็นไซม์โปรติเอสสามารถกำจัดโปรตีนที่ถูก
ออกซิไดซ์และโปรตีนที่เสื่อมสภาพ

ปฏิกิริยาออกซิเดชั่นทำให้เกิดอนุมูลอิสระซึ่งจะ
ในร่าง  ๆ  ไปทำลายโมเลกุลต่าง
อนุมูลอิสระสามารถพบได้  กายรวมไปถึงโปรตีนด้วย
แม้ร่างกายอยู่ในภาวะปกติและในภาวะของโรคบาง
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โรคหลอดเลือดแดงใน  โรคเบาหวาน  ชนิดได้แก่
และภาวะเซลล์ประสาทถูกทำลาย  หัวใจแข็งตัว  
ภายใต้สภาวะที่ร่างกายมีระดับสารอาหารและเอ็น
ร่างกายก็จะสามารถรับมือกับ  ไซม์ในระดับปกติ
อย่างไร อนุมูลอิสระเหล่านั้นได้อย่างไม่มีปัญหา
ก็ตามในหลายกรณีจะพบว่าร่างกายมีสารพิษที่
สามารถเปลี่ยนเป็นอนุมูลอิสระ (pro-oxidants)  ใน
ก็จะทำให้เกิด  ระดับสูงกว่าที่ร่างกายจะต้านทานไหว
สเตรส  ออกซิเดทีพ สภาวะที่เรียกว่า  (oxidative 
stress)  ผลของสภาวะนี้มักจะทำให้โปรตีนถูก
ทำให้โปรตีนเหล่านี้ไม่  หรือถูกออกซิไดซ์  ทำลาย
สามารถทำหน้าที่ได้ตามปกติหรือเรียกว่าถูกยับยั้ง
โปรตีนเหล่านี้นอกจากจะสูญเสียความ  นั่นเอง
มันยังจะเปลี่ยนรูปร่างไป  สามารถในการทำงานแล้ว
จากเดิมทำให้กลายเป็นโปรตีนที่พร้อมจะถูกทำลาย
เมื่อโปรตีนทั้งหลายรวม  โดยเอ็นไซม์โปรทีเนสด้วย
โปรตีนที่ทำ  โปรตีนในระบบภูมิคุ้มกัน  ฮอร์โมน ถึง
ได้เสื่อม  ชนิด  ๆ  และโปรตีนอีกหลาย  หน้าที่ขนส่ง
แต่พวกมันจะยังคงตกค้างอยู่ในเซลล์  สภาพไปแล้ว
ขณะที่ปฏิกิริยาออกซิเดชั่นก็ยัง  หรือในร่างกาย
ดำเนินไปตามปกติเพื่อทำลายโปรตีนที่เสื่อมสภาพ
ยังอยู่  แต่เนื่องจากมันยังไม่ถูกย้ายไปไหน  เหล่านั้น
ปฏิกิริยาออกซิ  รวมกับโปรตีนอื่นที่ยังไม่เสื่อมสภาพ
เหล่านั้นไปด้วย  ๆ  เดชั่นจึงไปทำลายโปรตีนดี  
ดังนั้น  ๆ  ทำให้เกิดปฏิกิริยาต่อเนื่องไปเรื่อย
ถ้าไม่  ๆ  ปฏิกิริยาออกซิเดชั่นเพื่อทำลายโปรตีนใด
ถูกควบคุมให้อยู่ขอบเขตก็จะทำให้เกิดผลเสียต่อ
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ตายได้  ๆ ในร่างกายและทำให้เซลล์ดี ๆ ระบบต่าง  
เพื่อที่จะหลีกเลี่ยงปฏิกิริยาลูกโซ่ดังกล่าวไปแล้วนั้น  
โปรตีนที่เสื่อมสภาพเหล่านั้นควรที่จะถูกแยกออกมา
โดยใช้เอ็นไซม์ต้านอนุมูล จากเนื้อเยื่อสำคัญก่อน
ๆ  เอนไซม์ย่อยสลายโปรตีนต่าง หรือ  วิตามิน อิสระ  
เอ็นไซม์โปรติเอสที่ให้เริ่มกินเข้าไประหว่างที่ท้องว่าง
นั้นพบว่าสามารถดูดซึมและส่งผ่านเข้าสู่กระแสโลหิต
และเข้าไปจับกับอัลฟา  ได้  2  ซึ่ง  มาโครกลอบูลิน
การจับกันนี้ไม่ได้ทำให้เอ็นไซม์เสื่อมสภาพแต่อย่าง
ทั้งนี้ก็ทำให้แน่ใจด้วยว่าพวกมันจะถูกกำจัดออก  ใด
จากร่างกายได้อย่างไม่มีปัญหาหลังจากที่หน้าที่ของ
เอ็นไซม์ มีหลายการศึกษาที่รายงานว่า มันเสร็จสิ้น
โปรติเอสที่ให้เสริมเข้าไปนี้สามารถจับได้กับพวก 
เศษของโปรตีน มาโครกลอบูลินของระบบภูมิคุ้มกัน 
และโปรตีนที่ถูกออกซิไดซ์และพวกโปรตีนที่พบใน
จึงเป็นที่คาด  ช่วงแรกของกระบวนการอักเสบอีกด้วย
อาจเข้าไปช่วยใน  ได้ว่าเอ็นไซม์ที่ให้เสริมเข้าไปนี้
การทำลายโปรตีนที่เสื่อมสภาพมาจากอนุมูลอิสระ 
สืบเนื่องมาจากความสามารถในการดูดซึมเข้าสู่
กระแสโลหิตได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะ
ทำให้มันสามารถกำจัด  ตามธรรมชาติของมันเลย
โปรตีนที่เสื่อมสภาพในกระแสโลหิตได้ทันที

เอ็นไซม์โปรติเอสกับการกำจัดโลหะหนัก
สามารถ  สารปรอท  สารตะกั่ว  โลหะหนักเช่น

ทำให้เกิดพิษแก่ร่างกายได้โดยเข้าไปจับกับโปรตีน  
ทำให้เอ็นไซม์เหล่านั้นเสื่อม  และเอ็นไซม์บางชนิดได้
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การที่มีโลหะหนักพวกนี้จับอยู่กับโปรตีนเช่นนี้ สภาพ
และ เซลล์ประสาทถูกทำลาย  สามารถทำให้เกิดโรค
อาจทำให้ถึงแก่ชีวิตได้โปรดจำไว้ว่าเอ็นไซม์โปรติเอ
สที่กินเสริมเข้าไปนั้นสามารถดูดซึมเข้าสู่กระแส
จากการศึกษาทางคลินิกพบว่าถ้าหากให้  โลหิตได้
สามารถลด  ๆ  กินเอ็นไซม์โปรตีเอสในปริมาณมาก
ระดับปริมาณโลหะหนักในกระแสเลือดได้อย่างมีนัย
นั่นก็อาจเป็นเพราะว่าเอ็นไซม์  สำคัญทางการแพทย์
และลดอาการ  เสริมนี้สามารถจับกับพวกโลหะหนัก
หรือ  เช่นเดียวกับการกินไข่ดิบ  เกิดพิษของมันได้ดี
เมื่อเอ็นไซม์  นมเพื่อแก้พิษของสารปรอทนั่นเอง
นอกจากจะยับยั้ง  เข้าไปจับกับโลหะหนักพวกนี้แล้ว
พิษของมันได้ยังจะช่วยให้ร่างกายสามารถกำจัดพวก
และทำให้  มันออกไปได้ที่ไม่เป็นอันตรายต่อร่างกาย
นอกจากนี้เมื่อข้อ เลี่ยงการสูญเสียครั้งใหญ่ได้ หลีก
เอ็นไซม์โปรติเอ สรุปดังกล่าวเป็นที่ยอมรับก็จะพบว่า
ยังสามารถดึง  ด่าง-สที่ทำงานในระบบสมดุลย์กรด
โปรตีนออกจากการจับกับพวกโลหะหนักเป็นพิษ
เหล่านั้นได้อีกด้วย

เอ็นไซม์ไลเปส
เอ็นไซม์ไลเปสเป็นกลุ่มเอ็นไซม์ที่มีคุณสมบัติใน

การทำลายพันธะเอสเทอร์  (ester bond) ของ
สารประกอบพวกลีเซอไรด์โมเลกุลเดี่ยวโมเลกุลคู่ 
ไตรกลีเซอไรด์  (triglycerides)  ให้ได้เป็นกรดอะไข
มันและกลีเซอรอล  (glycerol)  แม้ว่าเอ็นไซม์ไลเปส
พบได้บ้างในกระเพาะอาหารแต่ส่วนใหญ่แล้วเอ็น
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ไซม์พวกนี้จะถูกสร้างขึ้นในตับอ่อนและหลั่งออกที่
ลำไส้เล็กส่วนต้น  (duodenum)  ที่ซึ่งมันจะทำหน้าที่
นอก  ร่วมกับน้ำดีในการย่อยอาหารจำพวกไขมัน
เหนือจากเอ็นไซม์ไลเปสที่ทำหน้าที่ย่อยอาหารแล้วยัง
มีเอ็นไซม์ไลเปสชนิดที่ไวต่อระดับฮอร์โมนซึ่งทำ
หน้าที่สลายพวกเนื้อเยื่อไขมัน  (adipose tissue)  
เพื่อรักษาระดับพลังงานของร่างกายยามที่ร่างกาย
เอ็นไซม์ไลเปสที่ไวต่อระดับ  ขาดแคลนพลังงานด้วย
ฮอร์โมนนี้ทำงานภายใต้การควบคุมของฮอร์โมน
จะยับยั้งการทำงานของ อินซูลิน  หลายชนิดได้แก่
เอ็น ไซม์ ไล เปส เมื่อร ะดับสารอาหา รจำพวก
คาร์โบไฮเดรตเช่นน้ำตาลกลูโคสในกระแสโลหิตสูง
อินซูลินยังสามารถยับยั้ง  ขึ้นหลังจากการกินอาหาร
มิหนำซ้ำยังจะไป  ไม่ให้ร่างกายสลายเนื้อเยื่อไขมัน
ส่วน   ส่งเสริมให้ร่างกายสร้างเนื้อเยื่อไขมันอีกด้วย
ฮอร์โมนจำพวกอิพิเนฟริน  (epinephr ine)  
นอร์อิพิเนฟริน  (norepinephrine)   กลูคากอน 
(glucagons)  อะดรีโนคอร์ติโคทรอปิคฮอร์โมน  
(adrenocorticotropic hormone: ACTH) ฮอร์โมน
กระตุ้นเมลาโนซัยต์ชนิดอัลฟาและเบตา  (alpha and 
beta-melanocyte stmulating hormones)  และโก
วธ์ฮอร์โมน (growth hormone)  ฮอร์โมนเหล่านี้จะ
ส่งเสริมการทำงานของเอ็นไซม์ไลเปสให้มีการย่อย
สลายเนื้อเยื่อไขมันในยามที่ร่างกายกำลังต้องการ
พลังงานอย่างเร่งด่วนในขณะที่แหล่งพลังงานอย่าง
คาร์โบไฮเดรตไม่เพียงพอแก่ความต้องการ
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เช่นเดียวกับกรณีของเอ็นไซม์อะมิเลส  
เอ็นไซม์ไลเปสก็มีการผลิตในเชิงพาณิชย์โดยใช้
ๆ  สามารถผลิตเอนไซม์ที่ประสิทธิภาพมาก จุลชีพ  
และสามารถนำมาให้เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารได้
ย่อยอาหารประเภทไขมันและสำคัญต่อวิตามิน
โปรดจำไว้ว่า  ประเภทละลายได้ในไขมันอีกด้วย
ในร่างกายนั้นต้องการเยื่อหุ้มเซลล์ซึ่ง  เซลล์ต่างๆ
ดังนั้นการกิน  ล้วนมีกรดไขมันเป็นส่วนประกอบหลัก
อาหารที่มีกรดไขมันเป็นส่วนประกอบในปริมาณที่พอ
เพียงนั้นเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งเพื่อให้เซลล์และชีวิต
ดำรงอยู่ได้

เอ็นไซม์อะไมเลส
เอ็นไซม์อะไมเลสเป็นเอ็นไซม์ที่มีคุณสมบัติใน

ให้ได้เป็นไดแซคคาไรด์  การย่อยอาหารจำพวกแป้ง 
(disaccharide)  ได้แก่น้ำตาลมอลโตส  (maltose)  
และเดกซ์ทริน  (dextrin)  จากนั้นน้ำตาลมอลเตสจะ
ถูกย่อยด้วยเอ็นไซม์มอลเตส  (maltase)  ให้ได้เป็น
ส่วนเดกซ์ทรินนั้นจะถูกย่อยโดยเอ็น  น้ำตาลกลูโคส
เอ็น  ไซม์อะไมเลสและกลูโคอะไมเลสต่อไป
ตรง  ไซม์อะไมเลสจะสลายพันธะที่จำเพาะคือ
ตำแหน่งที่เรียกว่า  4, 4 alpha-glucosidic linkage 
เอ็นไซม์พวกนี้ถูกสร้างขึ้นที่  ในอาหารจำพวกแป้ง
ตับอ่อนและจุลชีพบางชนิดก็สามารถ  ต่อมน้ำลาย
จึงถูกนำมาใช้ในการผลิตเอน  สร้างได้ด้วย
ไซม์อะไมเลสเพื่อใช้เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาการในเชิง
พาณิชย์ด้วยเช่นกัน
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โรคอัลไซเมอร์-โรคเซลล์ประสาทถูกทำลาย
ปฏิกิริยาออกซิเดชั่นทำให้เกิดอนุมูลอิสระซึ่ง

เป็นอันตรายต่อโมเลกุลหลายชนิดในร่างกายรวมทั้ง
อนุมูลอิสระเหล่านี้สามารถพบได้ทั้งใน  โปรตีนด้วย
กระบวนการแก่ตัวตามปกติของร่างกายหรือพบได้
ได้แก่ภาวะเนื้อเยื่อประสาทถูก  มากในโรคบางชนิด
ทำลาย  (neurodegenerative conditions)  และโรค
ความจำเสื่อมหรืออัลไซมอร์  (Alzheimer disease)  
เป็นโรคหนึ่งในกลุ่มนี้ที่ต้องให้ความสำคัญอย่างมาก  
ซึ่งเป็นที่ทราบกันว่ามันเกิดจากการที่เนื้อเยื่อประสาท
และสมองถูกทำลายโดยอนุมูลอิสระอนุมูลอิสระเหล่า
นี้เกิดมาจากความผิดปกติของระบบเผาผลาญ
มีระดับของโปรตีนที่เกี่ยวกับ  พลังงานของร่างกาย
หรือมีความผิดปกติของโปรตีน  ปฏิกิริยานี้มาก
บางปฏิกิริยายังทำให้เกิดการ  โครงสร้างบางชนิด
ทำให้โปรตีนนั้น  แปลงรูปร่างของโปรตีนอื่น เปลี่ยน
เสื่อมสภาพและไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ

โรคอัลไซเมอร์เป็นโรคที่มีอุบัติการณ์สัมพันธ์
มีอาการคือสูญเสียความทรงจำ  กับอายุที่มากขึ้น
และ  การวางตัว  สูญเสียประสาทสัมผัส  อย่างรุนแรง
ในระดับอวัยวะพบว่าสมองเป็น  การคิดด้วยเหตุผล
จะพบว่า  อวัยวะเป้าหมายหลักของการวินิจฉัยโรคนี้
และ  เซลล์ประสาทตาย  ผู้ป่วยมีอาการสมองฝ่อ
พยาธิสภาพบางอย่างที่แสดงถึงที่เป็นผลมาจาก
ความผิดปกติของเยื่อประสาท  (neurofibrillar 
tangles, senile plages of amyloid protein 
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inorganic aluminosilicate)  ความรุนแรงของโรคดู
เหมือนว่าจะสัมพันธ์กับลักษณะทางพยาธิวิทยาดัง
นอกจากพยาธิสภาพดังกล่าว  กล่าวอย่างมากด้วย
ผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์ยังมีระดับของไขมันชนิด  แล้ว
อิ่มตัวต่ำ  (LDL)   แต่จะพบ  ในระดับสูงกว่าคนปกติ
ว่ามีไขมันชนิดอิ่มตัวสูง  (HDL)  ในระดับต่ำกว่าคน
และอีกอย่างหนึ่งคือผู้ป่วยอัลไซเมอร์จะมีการ  ปกติ
ในกรณีของผู้ป่วยโร  อักเสบที่รุนแรงกว่าปกติด้วย
คอัลไซเมอร์จึงแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนถึงความ
สำคัญของความผิดปกติที่เกิดกับเยื่อประสาทดังที่
กล่าวมาแล้ว

จากการศึกษาโดยกลุ่มวิจัย  MIT  พบว่ามีการ
เพิ่มปริมาณและมีการรวมตัวของโปรตีนตั้งต้นของอะ
มิลอยด์โปรตีน  (amyloid protein precursor)  ซึ่ง
และ  เป็นลักษณะสำคัญที่บ่งชี้พยาธิสภาพของโรค
หากสามารถทำลายโปรตีนนั้นเสียก่อนที่มันจะกลาย
เป็นอะมิลอยด์ก็จะสามารถป้องกันไม่ให้เกิดพยาธิ
มีการ  สภาพและป้องกันไม่ให้เกิดโรคอัลไซเมอร์ได้
ศึกษาอยู่หลายรายงานเหมือนกันที่พยายามให้ความ
สำคัญต่อการจัดการกับภาวะออกซิเดทีพสเตรสใน
เซลล์และการกำจัดโปรตีนตั้งต้นของอะมิลอยด์
ทำอย่างนี้อาจ  โปรตีนด้วยกระบวนการสลายโปรตีน
และหรือยับยั้งอุบัติการณ์  จะสามารถจัดการกับโรค
ของโรคในครอบครัวที่มีประวัติทางพันธุกรรมที่เสี่ยง
นี้ก็มีรายงานการศึกษาโดย ๆ  เมื่อเร็ว  ต่อโรคนี้ได้
กลุ่มนักวิจัย  AMA แปะ“  แสดงให้เห็นว่าสมุนไพร
ก๊วย”  (gingko biloba)  และสารต้านอนุมูลอิสระบาง
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หรือชะลออาการของโร/และ  อย่างสามารถยับยั้ง
คอัลไซเมอร์ได้

เอ็นไซม์โปรตีเอส  นอกจากที่กล่าวมาแล้ว  
ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่สามารถในการลดพิษของอนุมูล
เอ็นไซม์จะไปกำจัดโปรตีนที่ถูกออกซิ อิสระได้โดย
และอาจจะรวมไปถึง  ไดซ์และโปรตีนที่เสื่อมสภาพ
การกำจัด  โปรตีนตั้งต้นของอะมิลอยด์ด้วยก็เป็นได้
โปรตีนเหล่านี้ไปได้ก็เท่ากับว่าสามารถป้องกัน
ปฏิกิริยาออกซิเดชั่นและหยุดลูกโซ่ของปฏิกิริยานั้น  
และยังเป็นการไปลดภาวะของร่างกายหรือพูดได้ว่า
ช่วยให้ระบบภูมิคุ้มกันสามารถทำหน้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพนั่นเอง
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