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  รบัประทานสารอาหารบ�ารงุสายตา ส�าหรบัผูส้งูอายุ 
ที่มีปัญหาเรื่องการมองเห็น ผู้ที่ใช้สายตามากผู้ป่วย 
โรคต้อกระจก ต้อหนิ และจอตาเสือ่ม

References :
1. The possible health benefits of anthocyanin
 pigments and polyphenolics, Linus Pauling Institute,  

 Oregon State University, 2001
2. Cho E, Seddon JM, Rosner B, Willett WC,
 Hankinson SE. Prospective study of intake of   

fruits, vegetables, vitamins, and carotenoids and   
risk of age-related maculopathy. Arch Ophthalmol.  
 2004; 122(6):883–892.

3. Muth ER, Laurent JM, Jasper P (April 2000).
 “The effect of bilberry nutritional supplementation  

 on night visual acuity and contrast sensitivity”.   
Alternative Medicine Review 5 (2): 164–73.PMID  
 10767671

ด้วยความปรารถนาดีจาก

นวัตกรรมอาหารเสริมโดยแพทย์ และเภสัชกร

ผู้นำานวัตกรรมสุขภาพ และความงาม

โครงการพรีเมี่ยม เพลส เลขที่ 21/281-284
ซ.นวลจันทร์ 50 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กทม. 10230
โทร. 02-363-7699  แฟกซ์ 02-363-4422
www.thaidham.com

สนใจสอบถามปัญหาสุขภาพ และความงามที่ 
thaidhamallianze@hotmail.com นวัตกรรมอาหารเสริมโดยแพทย์ และเภสัชกร

นูทราเฮอร์เบิ้ล



ผงมัลเบอร์รี่ (Mulberry Powder)
ได ้จากผลมัลเบอร ์รี่ผลไม ้ซึ่งได ้รับสมญาว ่า 

“จักรพรรดิแห่งผลไม้” ของเอเชีย มีสารแอนโทไซยานิน 
( A n t h o c y a n i n )  ซึ่ ง มี ฤ ท ธิ์ ต ้ า น อนุ มู ล อิ ส ร ะ 
ศาสตร์การแพทย์แผนจีนกล่าวว่า ท�าให้สายตาดี
ขึน้ และช่วยเร่ืองสายตาอ่อนล้า สายตาสัน้ ต้อหนิ 
กระตุ้นการไหลเวียนโลหิต ท�าให้หลอดเลือด 
ยืดหยุ่นดี ป้องกันหลอดเลือดแข็ง 
กระตุ ้นภู มิต ้านทาน และลด 
การอักเสบ

ดว งต า  เ ป ็ น อ วั ย ว ะที่ ส� า คั ญยิ่ ง ข อ ง
มนุษย์ แต่เมื่อเรามีอายุมากขึ้น หรือ มีสาเหตุ
ให ้สุขภาพของดวงตา และสายตาเ ส่ือมลง 
ก ่อความกั งวล และรบกวนจิต ใจ รวมถึ ง
ประสิท ธิภาพในการด� า เนินชี วิ ตด ้ านต ่ างๆ 
สารอาหารซึ่ งผ ่ านการค ้นคว ้ าวิ จั ย  ว ่ า ให ้
ประโยชน์ต ่อสุขภาพดวงตา จึงมีความส�าคัญ 
อย่างยิ่งในการทะนุถนอม บ�ารุงดวงตาอันมีค่า 
ของคุณ ให้คงประสิทธิภาพในการมองเห็นตราบ
นานเท่านาน

สารสกัดบิลเบอร์รี่ (Bilberry Extract)
ให้สารแอนโทไซยานิดีน (Anthocyanidin) 

ซึ่งมีคุณสมบัติในการปกป้องจอตา ซ่ึงเป็นต�าแหน่ง 
รับภาพของดวงตา ท�าให้การมองเห็นในเวลากลางคืน 

ดขีึน้ ท�าให้การรบัภาพคมชดัขึน้ ช่วยเรือ่งสายตาอ่อนล้า 
หลังการใช้สายตาเป็นเวลานาน กระตุ้นการไหลเวียน
โลหิตในหลอดเลือดฝอยเล็กๆ ที่หล่อเลี้ยงจอตา และ 
ป้องกันการเกิดต้อกระจก 

ลูทีน และ ซีแซนธิน (Lutein and Zeaxanthin)
เป็นสารคาร์ โรทีนอยด์ที่พบในบริเวณจอตา 

(Retina) ซึ่ งเป ็นบริ เวณรับภาพจากกระจกตา 
โดยเฉพาะบริเวณจุดรับภาพ (macula lutea) จะมี 
ลูทีน และซีแซนทีนในปริมาณสูง นอกจากนี้ยังพบ
บริเวณเลนส์ตาด้วย ร่างกายของมนุษย์ไม่สามารถ
สงัเคราะห์ลทูนี และซแีซนทนีได้ จ�าเป็นจะต้องได้รบัจาก 
อาหาร ลูทีนในปริมาณสูงช่วยให้ผู ้ป่วยต้อกระจก 
มองเห็นดีข้ึน ลูทีน และซีแซนธิน ท�าหน้าท่ีเหมือน 
แว่นกันแดดธรรมชาติที่อยู่ภายในดวงตา โดยการสกัด
กั้นความอันตรายของแสงสีน�้าเงินซึ่งมีพลังงานสูง 
และลดจ�านวนของอนุมูลอิสระที่เซลล์ของตัวรับแสง 
ลดความเสี่ยงของการเกิดต้อกระจก และจอตาเสื่อม

สารอาหาร เพื่อ
การบ�ารุงสุขภาพดวงตา และ สายตา


