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                                                                                                                                   นพ.สมสนิธ์ุ ฉายวจิติร 

พท.ป. นํา้ทพิย์ จันทะพันธ์ 

                                                                                                                                         (คลนิิกเวชกรรม BVRC) 

ขัน้ตอนการล้างและขับสารพษิออกจากร่างกายอย่างสมบูรณ์ 

          อบุตัภิยัและอนัตรายของสารพิษทัง้หลายในสิง่แวดล้อมยอ่มเกิดขึน้กบัคนและสตัว์เลีย้งได้เสมอ  มีตวัอย่างอบุตัิภยัท่ีเกิด

จากสารพิษร้ายแรง เกิดขึน้ในประเทศต่างๆทั่วโลกพิษบางอย่างเกิดซํา้แล้วซํา้อีก  สารพิษในสิ่งแวดล้อมจําแนกออกหลาย

รูปแบบ มีมากมายหลายชนิดทัง้จากธรรมชาติเองและจากมนษุย์สร้างขึน้มา สมควรอย่างยิ่งท่ีควรจะศกึษาถึงวิธีการหลีกเล่ียง  

ให้ปลอดภยัจากสารพิษเหล่านัน้  หากเรามองข้ามปัญหาสําคญัของผลกระทบสารพิษท่ีมีต่อร่างกาย ก็จะนําไปสู่โรคภยัไข้เจ็บ

ต่างๆมากมาย นอกจากนีย้งัพบว่ามีโรคแปลกๆ และโรคร้ายแรงใหม่ๆ เกิดขึน้ มีการระบาดของโรคมะเร็งมากขึน้หลายเท่า 

รักษาให้หายอยาก และสิน้เปลืองคา่ใช้จ่ายไปดแูลรักษาอยา่งมหาสาร เช่น โรคภมูิแพ้ตา่งๆเป็นต้น 

 

    จาํแนกสารพษิเป็น 4 จาํพวกใหญ่ๆ 

1. สารพิษในอากาศ  (Air pollutanta) 

2. สารพิษในดนิและนํา้(Soil and water pollutanta) 

3. สารพิษในจลุนิทรีย์พืชและสตัว์  (Microbia, animal and plant toxins) 

4. สารพิษในอาหาร (Toxicanta in food) 

   

อาจแบ่งสารพษิตามคุณสมบัตทิางเคมี กายภาพ และทางชีวภาพได้ดงันี ้

1. สารโลหะหนกั เช่น สารประกอบท่ีได้จากโลหะ ปรอท, ตะกัว่, แคดเม่ียม, 

 เบอริลเล่ียม, โครเม่ียม, นิเกิล, แมงกานีส, และสารหน ู

2. โอโซนและออกไซค์ของ อโลหะบางชนิด เช่น  โอโซน และ ออกไซค์ 

3. สารฆา่แมลงและสารปราบศตัรูพืช เช่น ไฮโดรคาร์บอนคลอรีน ดีดีที (DDT), 

ฟอสเฟตอินทรีย์,และคาร์บอเนต 

4. สารพวกไนเตรต ไนไตรท์ และไนโตรซามีน ท่ีใช้ในรูปของปุ๋ ยตา่งๆ ผสมในอาหารพวกเนือ้ 

5. สารพิษในยาและเคร่ืองสําอาง (Toxic  compound in drugs and cosmetics) 
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6. สารเจือปนและปนเปือ้นในอาหาร (Food Additive  & contaminants) เช่น แตง่สี แตง่กลิน่ แตง่รส เพิ่มความคงตวั  

0กนับดู กนัเสีย กนัหนืด ฯลฯ บางอยา่งเกิดจากธรรมชาตไิด้ เช่น พษิจากพืช,แบคทีเรีย,เชือ้ราและจากภาชะท่ีใสอ่าหาร 

0การเกดิสารพษิ (Toxication) 

0          สารพิษเข้าสูร่่างกายได้ 3 ทาง คือ ปาก ทางจมกู และทางผิวหนงั สารเคมีสามารถซมึผ่านเย่ือบเุซลล์ เข้าสู่กระแสเลือด

ไปสู่ส่วนต่างๆของเซลล์ และเนือ้เย่ือของร่างกายได้ระยะใกล้กว่าง่ายกว่าเชือ้โรคหลายเท่า ผลกระทบของความเป็นพิษของ

สารเคมีนัน้จงึขึน้อยูก่บัระยะเวลาท่ีสารพษิผา่นแทรกซมึเข้าไปตามอวยัวะ และเซลล์เป้าหมายตา่งๆ      

          ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัปริมาณของสารเคมีท่ีสะสมภายในเนือ้เยือ้ และขึน้อยู่กบัการถกูทําลาย การขบัออกโดยเซลล์และการออก

ฤทธ์ิท่ีเป็นพิษของมนัเอง 

กลไกลการเกิดพษิ 

 กระทบตอ่การทํางานของเอนไซม์ 

 กระทบตอ่การขนสง่ออกซเิจนระหวา่งเซลล์ 

 กระทบตอ่กรดนิวคลอิิก 

การทาํลายพษิภายในเซลล์ (Cellular Detoxication) 

          คํานีมี้ความหมายในการทําลายพิษ  คล้ายคลงึกบัหลายคํา เช่น  Detoxication, Detoxification, biotransformation, 

metabolism of xenobiotics และ metabolism of foreign compounds  ตอ่ไปนีจ้ะใช้คํา Detoxication ซึง่หมายถึงการทําลาย

พษิหรือการขบัล้างพิษโดยตรง 

          การทําลายพิษภาย ( Detoxication) คือ ขบวนการทําลายสารพิษหรือสารแปลกปลอมท่ีเข้ามาในร่างกาย โดยใช้วิธีการ

เปล่ียนแปลงสารทางชีวเคมี ( ทัง้สารอนินทรีย์และสารอินทรีย์) มนัจะถกูเปล่ียนแปลงให้เป็นสารท่ีมีพิษน้อยลง หรือจนไม่มีพิษ

เลยในท่ีสดุร่างกายจะพยายามขบัสาร เมแทบอไลท์ (metabolite) นัน้ออกไปโดยวิธีใดวิธีหนึ่ง ปฎิกิริยาทางเคมีท่ีเก่ียวข้องใน

ขบวนการทําลายสารพิษส่วนใหญ่เป็นแบบ ออกซิเดชั่น รีดกัชั่น ไฮโดรไลซีส ไฮเดชั่น การรวมตวักับสาร อ่ืนๆ เช่น รวมกับ 

ซลัเฟต ไกลซีนกลตูามีน  กรดกลคูโูรนิก  กรดอะซิติก  ซีสเทอีนและออร์นิซีน  นอกจากนีย้งัทําลายพิษโดยปฏิกิริยา alkylation 

หรือ dealkylation, amination, deamination และ decarboxylation และกลไกลทําลายสารพิษเป็นไปได้หลายแบบ  นบัว่าเป็น

ประโยชน์อย่างมากต่อการดํารงชีวิตและความปลอดภยัของเซลล์และร่างกาย เพราะเหตุว่าสารพิษมากมายหลายอย่างมี
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โครงสร้างทางเคมีและคณุสมบตัิทางฟิสิกส์และเคมีแตกต่างกนัมาก ร่างกายจึงสามารถใช้กระบวนการทําลายพิษวิธีใดวิธีหนึ่ง

เพียงอยา่งเดียวในการทําลายพิษทกุชนิดได้ครบถ้วนนอกจากนีก้ารทําลายพิษจะต้องรวดเร็วฉบัไว ทนัตอ่เหตกุารณ์   

ก่อนท่ีสารพิษจะเข้าสูเ่ซลล์ท่ีดีมีคํากลา่วว่า “ ไม่มีสารแปลกปลอมหรือสารอนุพันธ์ใดๆ  ที่ไม่มีความเป็นพิษเลยแม้แต่

น้อยสารทุกชนิดย่อมมีความเป็นพิษอยู่บ้างไม่มากก็น้อยเสมอ ” ทัง้นีแ้ล้วแตก่ารเปรียบเทียบกบัสารเคมีเร่ิมต้น  ขึน้อยู่กบั

สภาพชนิดของเซลล์หรืออวยัวะ ขึน้อยู่กบัปริมาณท่ีสะสมภายในเซลล์ ขึน้อยู่กบัส่วนประกอบของอาหารท่ีกินเข้าไป หรือขึน้อยู่

กบัอายแุละชนิดของสตัว์ทดลองด้วย 

กลไกลการทาํลายพษิของสารพษิต่างๆ 

1. การรวบตวัทางฟิสิกส์(physical  binding)  โดยไม่ต้องอาศยัเอนไซม์หรือปฏิกิริยาทางเคมีมาเก่ียวข้อง  เช่นการรวมตวั

ระหวา่งยาฆา่แมลงประเภทดีดีที (DDT)หรือสารไฮโดรคาร์บอนท่ีไมล่ะลายในนํา้กบัไขมนัในร่างกาย 

2.  วิธีเคมีท่ีไม่ต้องอาศยัเอนไซม์ (Nonenzymatic chemical reaction) เช่นสารพวกโลหะหนกัจําพวกขาดหายไป

แมงกานีสสามารถทําปฏิกิริยาทางเคมีทนัทีกบัโปรตีน Cystein หรือ glutathione 

3. วิธีเคมีท่ีอาศยัเอนไซม์ (Enzymatic  chemical reaction) วิธีนีส้ามารถทําลายสารพิษในเซลล์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

มากท่ีสดุ 

 การขจัดพษิออกจากร่างกาย 

1. ทางไต 

      หน่วยย่อยท่ีทําหน้าท่ีกรอง ขบัถ่ายและดดู

ซึมของไตคือ เนฟรอน (nephron)ซึ่งหน่วย

ย่อยๆประกอบด้วยท่อเล็กๆ ทําหน้าท่ีแตกต่าง

กนั ตัง้แตก่รองสารพิษออกจากเลือด จนกระทัง่

ถึงการขับถ่ายสารพิษออกทางนํา้ปัสสาวะ 

สารพิษท่ีเกาะกบัโปรตีนในเลือดจะถกูขบัออก

ทางไตน้อยกว่าสารพิษอิสระ  สารกลุ่มยาฆ่า

แมลงพวกดี ดี ที (DDT)  จะถูกขับออกทาง

ปัสสาวะน้อยมาก  เน่ืองจากไมล่ะลายในนํา้ 
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2. ทางตบั 

สรุปให้เห็นภาพกว้างๆในการทําหน้าท่ีของตบั 

2.1 เป็นหน่วยรักษากฎเกณฑ์  เป็นหน่วยสงัเคราะห์  

และเป็นหน่วยสัง่ออกผลิตภณัฑ์ท่ีตบัสร้างขึน้ใช้

ตามความต้องการของร่างกาย 

 

 

 

ผลผลิตที่ตบัสร้างขึน้และควบคุมการใช้ได้แก่ 

ก. นํา้ตาลกลโูคส 

ข. โปรตีน เพ่ือนําไปสงัเคราะห์ทดแทนอวยัวะท่ีสึกหรอ ทัว่

ร่างกายรวมทัง้โปรตีนท่ีจําเป็นต้องใช้งานอ่ืนๆอีกมากมาย 

เช่นสารทําให้เลือดแข็งตวั(Coagulation) อลับมูิน,โกลบูลิน 

ฯลฯ 

ค. นํา้ดี   เพ่ือช่วยยอ่ยอาหารไขมนั ขณะเดียวกนัก็ใช้ท่อนํา้ดีเป็น

ช่องทางทิง้ของเสีย หรือของมีพิษท่ีตับกรองเก็บไว้  ให้พ้น

ออกไปกับกากอาหารทางลําไส้ หน้าท่ีนีสํ้าคญัมากในการ

ทําลายหรือขจดัสารพิษส่วนใหญ่ ตบัอาจขบัสารพิษทางนํา้ดีแล้วไหลสู่ลําไส้ออกมาทางอจุจาระตบัอาจปล่อยสารเม

แทบอไลท์ของสารพิษไปตามกระแสเลือดแล้วให้ออกทางใดก็ได้ สารพวกไขมนัหรือสารท่ีไม่ละลายนํา้มกัจะถกูขบัออก

ทิง้ทางนํา้ดีและลําไส้ ในกรณีท่ีสารนัน้ถกูแบคทีเรียในลําไส้ย่อยตอ่ให้เป็นโมเลกลุเล็กกว่าเดิม สารมแทบอไลท์นัน้อาจ

ถกูดดูซมึกลบัมาสู่ตบัและกระแสเลือดอีกก็ได้ ตวัอย่างเช่นกลคูโูรไนค์ของกรดนํา้ดีอาจถกูย่อยให้ได้กรดนํา้ดีและกรด

นํา้ดีหรือสารอนุพนัธ์จะถกูย่อยกลบัมาสู่ตบัและกระแสเลือดอีกครัง้หนึ่งก็ได้ในกรณีเช่นนี ้ การขบัถ่ายสารพิษหรือ

สารพิษท่ีร่างกายไม่พึงประสงค์ทัง้หลายนัน้ เส้นใยในกากอาหารในลําไส้ใหญ่จะมีอิทธิพลมากต่อการชะลอหรือยบัยัง้

การดดูซมึกลบัของสารพิษ 

ง. สารประกอบประเภทไขมนั (lipid) เช่น คอเลสเตอรอล,ไตรกลีเซอไรด์,ไลโปโปรตีน ฯลฯ 
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2.2 เป็นหน่วยคลงัเก็บรักษา 

ก. เก็บสิง่ท่ีมีประโยชน์ เช่น วิตามินและแร่ธาต ุ

ข. เก็บของมีพิษ  เช่น ยาเคมีรักษาโรค  โลหะหนกั  ทองแดง รวบรวมพกัรอไว้ก่อนท่ีจะทิง้ออกไปนอกร่างกาย 

2.3 เป็นหน่วยรักษาความสะอาด(Detoxication)ในการกําจดัขยะและของมีพิษ หรือทําของท่ีมีพิษให้หมดพิษ 

ขยะหรือของมีพษิที่สาํคัญได้แก่ 

ก. แอมโมเนีย  ซึง่เป็นขยะท่ีเกิดจากการย่อยสลายอาหารประเภทโปรตีน ทัง้นีต้บัจะเปล่ียนแปลงแอมโมเนีย (ammonia) 

ให้เป็นยเูรีย(urea)สง่ผา่นไตให้เป็นนํา้ปัสสาวะ(urin)ออกทิง้ไป 

ข. สารบิลิรูบิล (bilirubin) เป็นขยะท่ีเกิดจากการสิน้อายขุองเม็ดเลือดแดง(มีอาย ุ120 วนั) โดยม้ามจะเป็นผู้ ดําเดินการ

ทําลายเม็ดเลือดแดงท่ีหมดอายแุล้วเปล่ียนให้เป็นสารสีเหลืองไปเกาะกบัอลับมูิน (albumin) ลอยไปตามกระแสเลือด 

เพ่ือให้ตับจัดการเก็บเอามาย่อยสลายเป็นสารบิลิรูบิน (bilirubin) แล้วฝากส่งไปทางนํา้ดี (bile) ออกทิง้ผ่านลําไส้

ออกไปนอกร่างกายพร้อมกากอาหาร 

ค. ฮอร์โมนท่ีอวยัวะต่างๆผลิตขึน้มาในหน้าท่ีท่ีแตกตา่งกนั  เม่ือฮอร์โมนเหล่านัน้หมดอายหุรือมากเกินความจําเป็น ตบัก็

จะจดัการเก็บมาทําลาย 

ง. ยาถือเป็นสิง่แปลกปลอมท่ีตบัไมเ่คยรู้จกั เพราะเป็นสารเคมีท่ีหลดุเข้าสูก่ระแสเลือด  ในการนีต้บัก็จะพยายามเก็บไว้ใน

สถานะของสารพิษเช่นเดียวกบัสารพิษอ่ืน หาทางปลอ่ยทิง้ตอ่ไปด้วยเช่นกนั 

จ. แอลกอฮอล์  จากเคร่ืองด่ืมตา่งๆก็มีฐานะเป็นสารพิษเหมือนยาเช่นเดียวกนัแตมี่พิษมากกว่ายา ตรงท่ีมีปริมาณมาสูต่บั

มากล้นเกิน(ด่ืมไมค่วบคมุปริมาณ)เซลล์ตบัรับมือสารพิษไม่ไหว ทําให้เซลล์ตบับาดเจ็บ(ในรูปของตบัอกัเสบ)หรือในรูป

เซลล์ตบัตาย(ตบัแข็ง)แตถ่ึงอยา่งไร ตบัก็พยายามทําหน้าท่ีขบัทิง้ออกทางไตปนกบันํา้ปัสสาวะ 

ฉ.   สารพิษ(Toxin) เช่นยาฆา่แมลง เห็ดมีพิษ ปลาปักเป้า หรืออาหารบดูเสีย ฯลฯ ตบัก็เป็นอวยัวะท่ีต้องรับผิดชอบจดัการ

ในโอกาสแรก โดยเหตนีุจ้ากเซลล์ตบัต้องถกูทําลายเพราะสารพิษ จึงมกัเป็นผลร้ายทําให้เสียชีวิต หรือหากมีสารพิษ

คลัง่สะสม หรือสารเมแทโบไรท์สะสม ทําให้กลายเป็นมะเร็งในอวยัวะต่างๆได้ หรือแม้แต่กลายเป็นโรคแห่งความเส่ือม

ทัง้หลาย เช่นโรคอ้วน โรคหวัใจ ความดนัโลหิตสงู ไขมนัอดุตนัในเส้นเลือด เบาหวาน ตบัแข็ง มะเร็ง โรคภมูิแพ้ กลุม่โรค

แพ้ภมูิตวัเอง (SLE) ฯลฯ 
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3. ทางปอด 

          นอกจากการแลกเปล่ียนก๊าชออกซิเจนและก๊าชคาร์บอนไดออกไซด์

ระหว่างอากาศกับเลือดท่ีปอดแล้ว ปอดยงัสามารถขบัสารท่ีระเหยได้ง่าย

ออกทางลมหายใจได้อีกด้วย ขึน้อยู่กบัความแตกต่างระหว่างความเข็มข้น

ของ ก๊าชนั น้ ๆ  ปัจจัย ในการขับ

สารพิษออกจากกระแสเลือดโดย

ปอด ขึน้อยู่กับคุณสมบัติในการ

ละลายในพลาสม่าอัตราการไหล

ของเลือดไปท่ีปอดและอัตตาการ

หา ยใจ  ใน กรณี ท่ี สา ร เ ป็น วัสด ุ

อนุภาค เขม่าควัน ผงฝุ่ นขนาดเล็กๆผ่านเข้ามาทางเดินหายใจ  สารพิษ

แปลกปลอมนัน้จะถูกขับออกโดยของเหลว นํา้เมือกมิวซิน(มิลโคโปรตีน) และสารไลโปโปรตีนท่ีหลั่งออกมาจาก

หลอดลม และโดยการช่วยเหลือของเส้นแขนงเล็กๆ(Cilia)ขบัออกไป หรือบางส่วนถูกกลืนลงไปในลําคอแล้วถูกขับ

ออกเป็นเสลดภายหลงั 

4. ทางอ่ืนๆ 

อาจมีการขบัสารพิษบางส่วนออกจากร่างกายโดยทางนํา้นม เหง่ือ เส้นผม ขน นํา้ลาย นํา้ย่อย ในกระเพาะอาหารและ

ลําไส้,รก(สายสะดือ) 

การป้องกัน 

          การป้องกันไม่ให้ได้รับสารพิษมีความจําเป็นและเป็นสิ่งสําคัญมากตัง้แต่ระดับต้องวางนโยบายของประเทศ ออก

กฎหมาย หรือข้อบงัคบัควบคมุภาวะสิ่งแวดล้อม อาหาร นํา้ เคร่ืองบริโภค และเคร่ืองอปุโภคทัง้หลายให้อยู่ในระดบัมาตรฐาน 

นกัวิชาการต่างๆต้องมีความรับผิดชอบท่ีจะศกึษาค้นคว้าหาข้อมลูท่ีเป็นประโยชน์ไปสู่รัฐบาล ประชาชน บคุคลในอาชีพต่างๆ 

ควรจะเรียนรู้ถงึภยัอนัเกิดจากสารเคมีในโรงงานหรือสถานท่ีทํางาน ท่ีตนเองมีโอกาสจะสมัผสั และรับเข้าสูร่่างกาย 

          อนึง่การเปล่ียนแปลงนิสยัการกินอาหาร การด่ืมเหล้า การสบูบหุร่ี อนัเป็นหนทางท่ีจะทําให้คนได้รับสารพิษชนิดเดียวกนั

อยู่เป็นประจําเป็นโรคมะเร็ง และสขุภาพเส่ือมนัน้ก็มีความสําคญัต่อการป้องกัน การป้องกนัของสารพิษในอาหารแต่ละชนิด

จําเป็นต้องใช้วิจารณญาณ และความรู้ของตนประกอบว่าควรบริโภคอาหารชนิดใดท่ีมีคณุคา่ผู้ปรุงอาหารหรือผู้ เลือกอาหารจึง

ควรตระหนกัถึงคณุคา่ของอาหารท่ีจําเป็นตอ่ร่างกาย 
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           ประเทศไทยกอง อาหารและยา  กรมวิทยาสาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุข ทบวงมหาวิทยาลัย และ

กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและพลงังานรวมทัง้หน่วยงานทางภาครัฐ เอกชน ภาคประชาชน จะต้องให้ความสําคญั และมี

บทบาทในการควบคุมป้องกันและแก้ไขภาวะแปดเปื้อนสารพิษในยา อาหารและนํา้ด่ืม การวางมาตรฐานและขีดมาตรฐาน

ความปลอดภยัของสารพิษแตล่ะชนิดในยาและอาหารรวมทัง้เคร่ืองสําอาง จะเป็นทางหนึ่งท่ีจะทําให้ผู้ผลิตหรือเจ้าของโรงงาน

ปฏิบตัเิพ่ือให้เกิดความปลอดภยัตอ่สขุภาพของผู้ใช้และผู้บริโภค 

การแก้ไขและการรักษา 

1. ลดความเป็นพิษของสารนัน้ในร่างกาย 

2. ป้องกนัความเป็นพิษของสารนัน้ท่ีจะเกิดขึน้ตอ่ไป(ทําให้พิษนัน้น้อยท่ีสดุและพยายามให้เซลล์หรือเนือ้เย่ือคงสภาพ

เดมิอยู)่ 

อาการที่ร่างกายได้รับสารพษิ 

1. อ้วน สาเหตหุนึง่ของโรคอ้วนเกิดจากการเปล่ียนแปลงทางฮอร์โมนท่ีผิดปกตอินัเกิดจากการสะสมพิษอยา่งตอ่เน่ือง 

2. เหน่ือยง่าย 

3. ออ่นเพลีย,ลานหมด,หมดสภาพ,ทําอะไรไมไ่ด้ความ 

4. ปวดหวัสารพิษก็เป็นต้นเหตไุด้เช่นกนั 

5. เป็นหวดัหรือเป็นไข้บอ่ยๆ 

6. ท้องผกู 

7. ความดนัโลหิตสงู 

8. แพ้ง่าย เม่ือสารพิษสะสมตามส่วนต่างๆของร่างกายทําให้การทํางานของต่อมไร้ท่อและฮอร์โมนต่างๆในร่างกาย

ผิดปกต ิทําให้ภมูิคุ้มกนัออ่นแอลง 

ดทีอ็กซ์ช่วยคุณได้อย่างไร? 

           การดีท็อกซ์นัน้มีหลายขัน้ตอน ตัง้แต่ง่ายท่ีสดุ จนถึงขัน้ท่ีต้องใช้เวลาในวนัหยดุพกัผ่อนเพ่ือการทําดีท็อกซ์โดยเฉพาะ 

แต่ผลลพัธ์ทุกอย่างจะทําให้รู้สึกดีขึน้อย่างชัดเจนในทันที และยงัเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพในระยะยาว เม่ือขบัพิษออกจาก

ร่างกายเป็นประจํา ทําให้กระบวนการทํางานในการขบัพิษของร่างกายก็จะทํางานน้อยลง จะรู้สกึกระปรีก้ระเปร่าอยู่ตลอดเวลา 

นอกจากนีย้งัไม่มีสารพิษไปคัง่ค้างในร่างกาย ทําให้รู้สกึสบายเนือ้สบายตวั สมองแจ่มใส ผิวพรรณเปลง่ปลัง่ออกเป็นธรรมชาติ

อีกด้วย 
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เตรียมตวัทาํดทีอ็กซ์ 

1. หยดุการรับสารพิษ 

2. การวางแผนเป็นเร่ืองสําคญัมาก 

3. ออกกําลังกาย ลองเดินให้ได้สัปดาห์ละ 100 นาที เพ่ือกระตุ้ นให้ระบบการขับพิษของร่างกายทํางานได้อย่างมี

ประสทิธิภาพสําหรับการขบัพิษออกไปทางเหง่ือด้วย 

4. รับอากาศบริสทุธ์ิ เซลล์ทกุเซลล์ต้องการอากาศบริสทุธ์ิ(ออกซเิจน) 

มารู้จักดทีอ็กซ์ 

1. ดทีอ็กซ์แบบง่าย 

 กินอาหารครบ 5 หมู ่

 จดัโปรแกรมทานผกัผลไม้เทา่นัน้ในวนัหยดุผกัผอ่น 

 ซาวหน้า กระตุ้นการขบัเหง่ือ ซึง่จะขบัสารพิษและโลหะหนกัออกจากร่างกายได้ดีมาก 

 ออกกําลงักาย เดนิออกกําลงักาย สปัดาห์ละ 100 นาที (วนัละ 15 นาที) 

 โยคะ จะเป็นการกระตุ้นระบบการทํางานทกุสว่นของร่างกายให้ความงามได้อยา่งสมบรูณ์แบบ 

 ขดัตวั 

 หลีกเล่ียงการได้สารพิษ (ป้องกนั) 

2. ดทีอ็กซ์แบบกลาง 

 โปรแกรม 7 วนั 

 ล้างตบั 

 การสวนล้างลําไส้ 

3. ดทีอ็กซ์แบบยาก 

 Detox kit (ใช้อปุกรณ์สําเร็จรูป) 

 การอดอาหาร 
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การล้างพษิตบั ตบัอ่อน ถุงนํา้ด ีตะกรันในลาํไส้เล็ก ลาํไส้ใหญ่ 

หมายถงึ: การนําพิษออกจากร่างกายโดยกระตุ้ยให้ตบัและถงุนํา้ดี

ขบัพิษออกนอกร่างกาย ด้วยวิธีการกินอาหารพลงังานต่ําหรืออด

อาหาร (ด่ืมนํา้สมนุไพร) และใช้ยาสมนุไพรซึง่สมามารถนําพิษออก

ได้มากกวา่วธีิอ่ืนๆ และทําได้คอ่นข้างงา่ยไมมี่ผลแทรกซ้อนใดๆ

เหมาะสําหรับคนท่ีมีพิษสะสม ในร่างกายในปริมาณระดบัปาน

กลางไปจนถงึมาก เช่น เป็นน่ิวในถงุนํา้ดี หรือผู้ เจ็บป่วยด้วยโรค

เรือ้รังอ่ืนๆ โรคอ้วน ไขมนัอดุตนัในเส้นเลือด เบาหวาน ภมูิแพ้ 

มะเร็ง ฯลฯ 

 

          ตับเป็นอวัยวะเดียวท่ีมีขนาดใหญ่เป็นลําดบัท่ีสองของ

ร่างกายรองจากผิวหนังและเป็นต่อมท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดของ

ร่างกาย ตบัจะทําหน้าท่ีกรองสารพิษ สว่นท่ีละลายนํา้ได้ก็ถกูขบั

ออกทางไตและปัสสาวะ อีกส่วนท่ีไม่สามารถละลายได้ในนํา้ ก็

จะถกูละลายโดยไขมนัและถกูกําจดัออกมากบันํา้ดี แล้วขบัถ่าย

ไปพร้อมกบักากอาหาร  

 

การล้างพษิตบัจงึเป็นประโยชน์ต่อตบัโดยตรงและต่อร่างกายเราดงันี ้

1. ช่วยสร้างเอ็นไซม์ชนิดตา่งๆหลายชนิดในร่างกายเพ่ือช่วยตบัในการกําจดัสารพิษออกจากร่างกาย 

2. ป้องกนัตบัจากสารพษิ ยา สารเคมี แอลกอฮอล์ 

3. ช่วยให้ตบัฟืน้ตวัเร็วขึน้ เร่งการขบัสารพิษท่ีตกค้างในร่างกาย ปกป้องตบัจากการได้รับเคมีบําบดั 

เพิ่มสารต้านอนมุลูอิสระ(Antioxidant)ท่ีช่วยต้านการทําลายเซลล์โดยเฉพาะอยา่งยิ่งเซลล์ตบั 

4. ช่วยเสริมสร้างระบบภมูิคุ้มกนัของร่างกายให้แข็งแรง 

5. รีไซเคลิ สารต้านอนมุลูอิสระตวัฯลฯกลบัมาใช้ได้ใหม ่เช่น วิตามินซี 

6. ช่วยลดการสะสมไขมนัท่ีตบั(Fatty liver,ไขมนัพอกตบั) ลดการเกาะตวัของไขมนัท่ีผนงัหลอดเลือด 

7. ช่วยป้องกนัและตอ่สู้กบัโรคมะเร็ง ช่วยในการซ้อมแซมเซลล์และคืนความสดช่ืนให้กบัเซลล์ทัว่ร่างกาย 
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8. ช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงของเนือ้เย่ือในร่างกาย โดยเฉพาะท่ีเก่ียวข้องกบัผิวหนงั คอลลาเจน  

อีลาสตนิ เส้นเอ็น และความแข็งแรงของการยืดหยุน่ของหลอดเลือด 

 

หลักการล้างพษิตบั 

ชัน้ตอนท่ี1             เตรียมความพร้อมทัง้กายและใจ 

ขัน้ตอนท่ี2             ล้างลําไส้ก่อนล้างตบั 

ขัน้ตอนท่ี3             ล้างพิษตบั 

ขัน้ตอนท่ี4             ล้างลําไส้หลงัล้างตบั 

ขัน้ตอนท่ี5             ฟืน้ฟตูบั 
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