
www.thaidham.com

ไทยธรรม อัลไลแอนซ์ ผู้นำ�นวัตกรรมสุขภ�พ และคว�มง�ม

จัดจำ�หน่�ยโดย :  บริษัทไทยธรรม อัลไลแอนซ์ จำ�กัด
โครงก�รพรีเมี่ยม เพลส เลขที่ 21/281-284
ซ.นวลจันทร์ 50 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กทม. 10230
โทร. 02-363-7699  แฟกซ์ 02-363-4422
www.thaidham.com

ด้วยคว�มปร�รถน�ดีจ�ก

นวัตกรรมอ�ห�รเสริมจ�กแพทย์ และเภสัชกร

สนใจสอบถ�มปัญห�สุขภ�พ และคว�มง�มที่ 
thaidhamallianze@hotmail.com

นิวตร้า เฮอร์เบิ้ล
นวัตกรรมอาหารเสริมเพื่อสุขภาพ

อ�ห�รเสริม
วัยทองสำ�หรับสตรี

อ�ห�รเสริม
วัยทองสำ�หรับสตรี

ได้อย่างเหมาะสม ลดอาการผิดปกติ เช่น ร้อนวูบวาบตาม
ตัว และหงุดหงิดง่าย นอกจากนี้ ยังช่วยลดโคเลสเตอรอลใน
เลือด ป้องกันการเกิดไขมันสะสมในหลอดเลือดช่วยทำาความ
สะอาดผิวจากภายใน โดยการกำาจัดของเสีย  สารพิษออกจาก
เลือด และอวัยวะภายใน  ลดการตกค้างของเสียตามผิวหนัง
ทำาให้เลือดสะอาด และไหลเวียนได้ดีขึ้น ทำาให้ผิวพรรณ
ผุดผ่องสวยงาม ลดการเกิดสิว โดยเฉพาะสิวที่เกิดเนื่องจาก
ฮอร์โมนเพศชายสูง
 อัลฟัลฟา มีศักยภาพในการรักษาแผลในกระเพาะอาหาร 
และลำาไส้ ช่วยทำาให้ผิวกระเพาะแข็งแรง ช่วยโรคกระเพาะ
อาหาร ปวดท้องเพราะมีแก๊สมาก และทำาให้การหลั่งของน้ำา
ย่อยเป็นปกติ
 นอกจากนี้ ยังให้ผลดีกับโรคเกาท์ และ โรคข้ออักเสบ 
รูมาตอยด์ ป้องกันการสะสมของกรดยูริค และกรดอ่ืนๆตามข้อ
ต่อต่างๆ และป้องกันมะเร็งในอวัยวะท่ีสร้างฮอร์โมนเช่น มะเร็ง
รังไข่  มะเร็งเต้านม และมะเร็งปากมดลูก ได้อีกด้วย
 
   แมกนีเซียม อะมิโน แอซิดคีเลท : แมกนีเซียมมีความ
สำาคัญกับการหดตัวของกล้ามเน้ือตามปกติ โดยเฉพาะกล้ามเนื้อ
หัวใจ   ต้องการแมกนีเซียม  เพื่อให้มีการทำางานเป็นปกติ
แมกนีเซียมทำางานร่วมกับแคลเซียม  ในการควบคุมการหดตัว
และการคลายตัวของกล้ามเน้ือ ซึ่งเป็นการเต้นของหัวใจ
 แมกนีเซียม ทำางานเคียงคู่กับแคลเซียม เพื่อทำาหน้าที ่
สำาคัญต่างๆ ในร่างกาย มีการศึกษาหลายครั้งที่แสดงว่า ถ้า 
มีแมกนีเซียมสูงในอาหาร และน้ำา ผู้คนจะเป็นโรคกระดูกพรุน 
กระดูกแตก และฟันผุน้อยลง
 
  ซีลีเนียม อะมิโนแอซิด คีเลท : จำาเป็นต่อการเจริญ
เติบโตและการทำาหน้าที่ของร่างกาย เป็นแร่ธาตุสำาคัญใน
กระบวนการป้องกันมะเร็ง และโรคหัวใจ ป้องกันการเกิด
ต้อกระจก  และจอประสาทตาเสื่อม  ต้านไวรัส  บรรเทา
เริมที่ปาก และโรคงูสวัด  และทำาให้คนไข้โรคเอส แอล อี 
มีอาการดีขึ้น
 



 วัยทองคืออะไร “วัยทอง” คือ วัยท่ีรังไข่หยุดทำางาน 
อย่างส้ินเชิง รังไข่เป็นอวัยวะภายในท่ีทำาหน้าท่ีผลิตไข่ และ 
สร้างฮอร์โมนเพศหญิง ฮอร์โมนน้ีออกฤทธ์ิต่ออวัยวะเพศ และ 
อวัยวะอ่ืนๆท่ัวร่างกาย เม่ือรังไข่หยุดทำางาน ร่างกายก็ตกอยู่ใน
ภาวะขาดฮอร์โมนเพศหญิง ทำาให้ไม่มีประจำาเดือน      ร่วมกับ 
การเกิดอาการต่างๆ
 เม่ือสตรีมีอายุประมาณ 40 ปี รังไข่จะผลิตไข่ออกมาไม่
สม่ำาเสมอ ทำาให้โอกาสท่ีจะต้ังครรภ์ลดน้อยลงมาก ในระยะน้ี 
การผลิตฮอร์โมนเพศหญิงก็ลดลงด้วย แต่ยังมีปริมาณพอเพียง
อยู่จึงยังไม่เกิดอาการใดๆ เม่ืออายุมากข้ึนไปอีกการผลิตฮอร์โมน
เพศจะลดลงมาก ทำาให้ประจำาเดือนมาไม่สม่ำาเสมอและ หมด
ไปในท่ีสุด จากการสำารวจพบว่าหญิงโดยเฉล่ียจะหมดประจำาเดือน
เม่ืออายุประมาณ 50 ปี

ปัญหาท่ีพบบ่อยในสตรีวัยทอง
 ผลจากการขาดฮอร์โมนเพศหญิง ทำาให้เกิดปัญหาต่อ
อวัยวะในระบบต่างๆ ได้ท่ัวร่างกาย ต่อไปน้ี

1.ปัญหาด้านผิวหนัง : เน้ือเย่ือของผิวหนังขาดความยืดหยุ่น 
และ ชุ่มช้ืน ผิวหนังจึงแห้งเห่ียว  และคัน
2.ปัญหาด้านระบบทางเดินปัสสาวะ และช่องคลอด : เน้ือเย่ือ
ช่องคลอดขาดความยืดหยุ่น และชุ่มช้ืน ช่องคลอด และ
กระเพาะปัสสาวะ มีการฝ่อลีบ และหย่อนตัวลง ทำาให้มีปัญหา
เร่ืองการกล้ันปัสสาวะไม่อยู่ ปัสสาวะบ่อย มีอาการแสบท่ีช่อง

ทางออกของท่อปัสสาวะ ในรายท่ีเน้ือเย่ือหย่อนยานมาก ก็จะมี
ผนังช่องคลอด และมดลูกเคล่ือนต่ำาออกมานอกปากช่องคลอด 
ท่ีรู้จักกันว่า “ โรคกระบังลมหย่อน” 
3.ปัญหาด้านระบบทางเดินอาหาร และระบบขับถ่าย : อาการ
ท้องอืด และท้องผูก
4.ปัญหาด้านระบบประสาท อารมณ์ และสภาพจิต :อาการ
วิตกกังวล ซึมเศร้าอ่อนแรง นอนไม่หลับ ขาดสมาธิ  ความ
จำาไม่ดี หลงลืมง่าย
5.อาการร้อนวูบวาบ : เกิดขึ้นเป็นพักๆ และมักเป็นตอนกลาง
คืน ทำาให้นอนหลับพักผ่อนไม่เต็มที่ เป็นมากในช่วงปีแรกๆ 
ของวัยทอง หรือช่วงก่อนเข้าวัยทอง
6.โรคหัวใจ : เมื่อฮอร์โมนเพศหญิงลดลง จะทำาให้ระดับ 
โคเลสเตอรอลในเลือดสูงขึ้น ไขมันไปเกาะที่ผนังหลอดเลือด 
ทำาให้มีโอกาสเกิดหลอดเลือดหัวใจอุดตัน  
7.โรคกระดูกบาง กระดูกผุ หรือกระดูกพรุน : เมื่อเข้าสู่วัย
ทองกระดูกจะมีการสลายตัวมากกว่าการสร้าง กระดูกจึงบาง
ลงเมื่ออายุมากขึ้น กระดูกยิ่งบางมากหลังจากหมดประจำา
เดือนไป 10-20 ปี (อายุประมาณ 60-70 ปี)กระดูกก็อาจ
จะบางมาก  จนทำาให้กระดูกหักได้ง่าย แม้เพียงแค่ยกของ
หนัก ตำาแหน่งที่กระดูกหักได้บ่อยในวัยนี้ คือ กระดูกสันหลัง 
กระดูกสะโพก และกระดูกข้อมือ การหักของกระดูกสันหลัง
มกัจะเปน็การยบุตวัลง สง่ผลใหต้วัเตีย้ลง หลงัโกง และปวดหลงั 

อาหารเสริมสำาหรับวัยทอง
 ประกอบด้วย สารสกัดจากถั่วเหลือง สารสกัดจาก 
อัลฟัลฟา  แมกนีเซียมคีเลท และซิลิเนียมคีเลท ทำาหน้าที่
ร่วมกัน ชดเชยฮอร์โมนเพศหญิงที่สูญเสียไป และ ให้แร่ธาต ุ
จำาเป็นสำาหรับสตรีวัยทองดังนี้
 
   สารสกัดจากถ่ัวเหลือง 225 มก. : ในถั่วเหลืองมีสาร 
ไฟโตเอสโตรเจน (Phytoestrogen) ซึ่งเป็นสารประกอบในพืช 
มีสูตรโครงสร้างคล้ายฮอร์โมนเอสโตรเจนของคน  มีฤทธิ ์
ป้องกันมะเร็งได้ และอาจช่วยส่งเสริมสุขภาพ และ ป้องกัน 
โรคบางอย่างได้ เช่น โรคหัวใจขาดเลือด โรคมะเร็งของ 
เนื้อเยื่อระบบสืบพันธุ์ และโรคกระดูกพรุน
  สารไฟโตเอสโตรเจนในถั่วเหลือง คือ ไอโซฟลาโวน มี
สารสำาคัญ 2 ชนิด คือ เดดซีน(Daidzein) และ จีนีสทีน 
(Genistein) มีฤทธิ์ลดอาการร้อนวูบวาบ หงุดหงิด อาการ
ทางผิวหนัง และเยื่อบุบริเวณช่องคลอดอักเสบ แห้ง และ 
ยังช่วยป้องกันมะเร็งเต้านม และมะเร็งที่สร้างจากอวัยวะที่
ผลิตฮอร์โมน (Hormone-Link Cancer) เช่น มะเร็งรังไข ่
มะเร็งปากมดลูก เป็นต้น นอกจากนี้สารสกัดจากถั่วเหลือง 
ยังช่วยลดระดับโคเลสเตอรอล เพ่ิมความหนาแน่นของกระดูก 
และลดการสูญเสียมวลกระดูกได้
 โดยปกติฮอร์โมนเอสโตรเจนมีฤทธิ์ยับยั้งการทำางานของ 
osteoclasts (ตัวทำาลายกระดูก) ดังนั้นภายหลังภาวะการ 
หมดประจำาเดือน การทำางานของ osteoclasts จึงมากขึ้น 
และ ทำาให้เนื้อกระดูก(bone mass) บางลง การเพิ่มระดับ
ไฟโตรเอสโตรเจนสามารถเพิ่มความหนาแน่นของกระดูกได้
 
   สารสกัดอัลฟัลฟา 150 มก.: อัลฟัลฟา ได้ถูกใช้เพื่อ
การรักษาทางการแพทย์มาตั้งแต่ในสมัยโบราณ ทั้งใน 
ประเทศจีน และอินเดีย ในใบอัลฟัลฟา มีสารไฟโตรเอสโตรเจน 
คือ ไอโซฟลาโวน ซึ่งจะเข้าไปชดเชย ไฟโตรเอสโตรเจนที่ลด
ต่ำาลง ช่วยปรับสมดุลย์ฮอร์โมนในร่างกาย รวมทั้งมีวิตามิน
ดี และแร่ธาตุหลายชนิด ซึ่งจะช่วยให้ร่างกาย ปรับสภาพ

อาหารเสริมสำาหรับสตรีวัยทอง


