โอกาสชีวติ

สวัสดีค่ะ พี่น้องครอบครัวไทยธรรมที่รักทุกท่าน

กว่าจะได้พบกันอีกครั้ง เรื่องราวเกิดขึ้นมากมายเหลือเกิน ทั้งการบ้านการเมืองที่ยังคงน่าห่วง แย่
มากขึ้นตรงที่มีประชาชนต้องเสียชีวิตเพิ่มขึ้นอีกด้วยระเบิด พร้อมกับความขัดแย้งมากมาย และ ยิ่งแย่หนัก
ขึ้นตรงที่คนเป็นๆนี่แหละ ที่คบยากขึ้น สังคมกลายพันธุ์ มนุษย์ดูแปลกไป เหมือนเป็นพันธุ์ใหม่ที่ไม่มีศาสนา
กันแล้ว เอารัดเอาเปรียบกันอย่างหน้าด้านๆ ไร้ยางอาย เมื่อก่อน คนที่อยากจะเป็นคนชั่ว เขาต้องแอบๆทำ�
แอบๆชั่ว เพราะเดี๋ยวโดนสังคมประณาม ปัจจุบันมันกลับชั่วกันต่อหน้าต่อตา เปิดเผยแบบไม่เกรงกลัวใคร
แถมทำ�ตามกันเป็นแฟชั่น แข่งกันดี แย่งกันได้ แบบเหลือเชื่อ เหมือนบ้านเมืองไม่มีกฎหมายคุ้มครองเสีย แล้ว
ทำ�ไมล่ะ อะไรล่ะ ทำ�ให้เป็น ใครเป็นใคร ใครอยู่ข้างใคร ตรงนี้ ทุกคนคงต้องใช้วิจารณญาณ
พิจารณาติดตาม ข่าวจากแหล่งข่าวที่เป็นจริง ก็จะสามารถรู้และเข้าใจได้ แต่ความจริงที่น่าตกใจ และ ได้
รับรู้ชัดเจนวันนี้ คือ บ้านเราไทยธรรม ได้รับผลกระทบจากสังคมที่เปลี่ยนไปด้วย เพราะพบว่าพี่น้องของ
เรา หลายคนต้องลำ�บาก เพราะมีคนประเภทที่กล่าวไว้ข้างต้น พวกไม่มีสำ�นึก ไม่รู้ว่าใครดีด้วย ไม่รู้ว่าใครให้
โอกาส ไม่มีศาสนา พวกมือถือสาก ปากถือศีล ฯลฯ แทรกซึมแฝงตัวเข้ามา เป็นสมาชิกในครอบครัวของเรา
เมื่อมีทีท่าตั้งใจทำ�งาน บริษัทฯก็ดูแล เอาใจใส่ สนับสนุนทุกอย่าง เท่าที่จะทำ�ได้ เพราะเป็นโอกาสดีๆที่จะยื่น
ให้แก่กัน ดังที่ตั้งใจ และ เป็นหลักการ แต่แย่ตรงที่เขาคนนั้น ไม่ใช่คนจริง เขาปลอมตัว ปลอมใจ เข้ามาหลอก
พวกเราว่ามีทัศนคติ อุดมคติ เหมือนกับเรา จะสร้างบ้าน สร้างเมืองคนดี ร่วมกับเรา แต่เชื่อไหมคะว่า “เขา
โกง” เขาตั้งใจโกงกันจริงๆ โดยการไม่แจงยอดให้ลูกทีม ได้ครั้งหนึ่ง ก็ทำ�ครั้งสอง จากยอดเล็ก เป็นยอดใหญ่
เมื่อกลัวความผิด ก็เริ่มด่าว่าบริษัทฯ กว่าเรื่องจะแดงขึ้นมา สมาชิกก็เดือดร้อนกันไปถ้วนทั่ว ทำ�ให้เกิดมีบาง
คนพูดว่า “ทำ�งานกับบริษัทฯไทยธรรมแล้วไม่ได้เงินเลย” นี่ไง! เดือดร้อนไหม ทำ�ลายบริษัทฯก็เท่ากับทำ�ลาย
ครอบครัวเราทั้งหมด หากพวกเราร่วมใจกันทำ�งานตามระบบ และ มียอดขาย สมาชิกจะต้องได้เงินค่า
คอมมิชชั่นจากทุกยอด เห็นไหมคะ ทำ�ลายคนอื่น และ ทำ�ลายส่วนรวมเพื่อผลประโยชน์ส่วนตน ทั้งที่เรา
เปิดโอกาสให้มากมาย เปิดช่องทางให้มีความก้าวหน้าร่วมกัน พัฒนาคุณภาพชีวิตของพวกเราให้มีความสุข
มีความรำ่ �รวยอย่างภาคภูมิใจ บางคนกำ�ลังรุ่งเรืองสุดขีด ด้วยความโลภ หมั่นไส้ทุกคน อยากเป็นนาย หรือ
อยากยึดครองอาณาจักรไม่ทราบได้ พาลูกทีมในครอบครัวเราไปขายอย่างอื่นซะงั้น เอ้า! ฝ่าจรรยาบรรณกัน
ซะขนาดนี้ ก็ทำ�งานต่อกันยาก มองหน้ากันไม่สนิท บอกตรงๆว่า “น่าเสียดายเหลือเกิน” บริษัทฯกำ�ลังโตวัน
โตคืน ทำ�ไมรีบกดระเบิดทำ�ลายตัวเองเสียก่อน ทำ�ลายมิตรภาพ และ โอกาสดีๆทิ้งไปเสีย ในขณะที่ผู้นำ�หลาย
คนที่เขาตั้งใจดูแลพี่น้องสายของตนอย่างดี อย่างซื่อตรงจริงใจ ก็มีเงินใช้จ่ายกันตามสมควร จนถึงมากกว่า
ทุกอาชีพที่เคยทำ�มา ยิ่งถ้าจับจุดได้ ขยัน และ สนุกกับงาน ตอนนี้ก็รำ�่ รวยไปตามๆกัน
ที่นำ�เรื่องไม่ดีที่เกิดขึ้นมาพูดกันตรงนี้ เพราะต้องการประกาศเชิญชวน พี่น้องบ้านนี้ของ
เรา ช่วยกันสอดส่อง ดูแล อย่าให้ใครปลอมๆแทรกซึมเข้ามาได้อีก บ้านไทยธรรมของเราศักดิ์สิทธิ์มาก
ใครมาไม่ดี อยู่ไม่ได้กันสักคนค่ะ แต่หากพวกเรารู้เห็นพบเจอกันก่อน จะได้ช่วยกันกำ�จัดออกไป ก่อนจะมีใคร
เดือดร้อนกันอีกนะคะ
จะขึ้นปีใหม่แล้ว ขอต้อนรับปี 2552 ขอปีใหม่นี้ นำ�พาความสุขความเจริญ โชคดี พบเจอแต่คนดีมี
ความรักมากมาย ให้ทุกคนแข็งแรง สวยงาม ให้บ้านนี้ของเรา เป็นบ้านที่เติบโตขึ้น ด้วยความอบอุ่น เกื้อหนุน
กันตลอดกาล
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เฟมินิ

อาหารเสริมสำ�หรับวัยทอง

วัยทอง คือ อะไร

“วัยทอง” คือ วัยทีร่ งั ไข่หยุดทำ�งานอย่างสิน้ เชิง รังไข่เป็นอวัยวะภายใน ทีท่ �ำ หน้าทีผ่ ลิตไข่
และ สร้างฮอร์โมนเพศหญิง ฮอร์โมนนีอ้ อกฤทธิต์ อ่ อวัยวะเพศ และ อวัยวะอืน่ ๆทัว่ ร่างกาย เมือ่ รังไข่
หยุดทำ�งาน ร่างกายก็ตกอยู่ในภาวะขาดฮอร์โมนเพศหญิง ทำ�ให้ไม่มีประจำ�เดือน ร่วมกับการเกิด
อาการต่างๆ
เมือ่ สตรีมอี ายุประมาณ 40 ปี รังไข่จะผลิตไข่ออกมาไม่สมำ่�เสมอ ทำ�ให้โอกาสทีจ่ ะตัง้ ครรภ์
ลดน้อยลงมาก ในระยะนี้ การผลิตฮอร์โมนเพศหญิงก็ลดลงด้วย แต่ยงั มีปริมาณพอเพียงอยู่ จึงยังไม่
เกิดอาการใดๆ เมือ่ อายุมากขึน้ ไปอีก การผลิตฮอร์โมนเพศจะลดลงมาก ทำ�ให้ประจำ�เดือนมาไม่สมำ่�
เสมอ และ หมดไปในทีส่ ดุ จากการสำ�รวจพบว่า หญิงโดยเฉลีย่ จะหมดประจำ�เดือน เมือ่ อายุประมาณ
50 ปี

ปัญหาทีพ
่ บบ่อยในสตรีวยั ทอง

ผลจากการขาดฮอร์โมนเพศหญิง ทำ�ให้เกิดปัญหาต่ออวัยวะใน
ระบบต่างๆได้ทว่ั ร่างกาย ต่อไปนี้
1.ปัญหาด้านผิวหนัง : เนือ้ เยือ่ ของผิวหนังขาดความยืดหยุน่ และ
ชุม่ ชืน้ ผิวหนังจึงแห้งเหีย่ วและคัน
2.ปัญหาด้านระบบทางเดินปัสสาวะ และ ช่องคลอด : เนือ้ เยือ่
ช่องคลอดขาดความยืดหยุน่ และ ชุม่ ชืน้ ช่องคลอด และ กระเพาะปัสสาวะ
มีการฝ่อลีบและหย่อนตัวลง ทำ�ให้มีปัญหาเรื่องการกลั้นปัสสาวะไม่อยู่
ปัสสาวะบ่อย มีอาการแสบทีช่ อ่ งทางออกของท่อปัสสาวะ ในรายทีเ่ นือ้ เยือ่ หย่อนยานมากก็จะมีผนัง
ช่องคลอด และ มดลูกเคลือ่ นตำ่�ออกมานอกปากช่องคลอด ทีร่ จู้ กั กันว่า “โรคกระบังลมหย่อน”
3.ปัญหาด้านระบบทางเดินอาหาร และ ระบบขับถ่าย : อาการท้องอืด และ ท้องผูก
4.ปัญหาด้านระบบประสาท อารมณ์ และ สภาพจิต : อาการวิตกกังวล ซึมเศร้า อ่อนแรง
นอนไม่หลับ ขาดสมาธิ ความจำ�ไม่ดี หลงลืมง่าย
5.อาการร้อนวูบวาบ : เกิดขึน้ เป็นพักๆ และ มักเป็นตอนกลางคืน ทำ�ให้นอนหลับพักผ่อนไม่
เต็มที่ เป็นมากในช่วงปีแรกๆของวัยทอง หรือ ช่วงก่อนเข้าวัยทอง
6.โรคหัวใจ : เมือ่ ฮอร์โมนเพศหญิงลดลง จะทำ�ให้ระดับโคเลสเตอรอลในเลือดสูงขึน้ ไขมันไป

เกาะทีผ่ นังหลอดเลือด ทำ�ให้มโี อกาสเกิดหลอดเลือดหัวใจอุดตัน
7. โรคกระดูกบาง กระดูกผุ หรือ กระดูกพรุน : เมือ่ เข้าสูว่ ยั ทอง กระดูกจะมีการสลายตัว
มากกว่าการสร้าง กระดูกจึงบางลง เมือ่ อายุมากขึน้ กระดูกยิง่ บางมาก หลังจากหมดประจำ�เดือนไป
10 – 20 ปี (อายุประมาณ 60- 70 ปี) กระดูกก็อาจจะบางมาก จนทำ�ให้กระดูกหักได้งา่ ย แม้เพียงแค่ยก
ของหนัก ตำ�แหน่งทีก่ ระดูกหักได้บอ่ ยในวัยนี้ คือ กระดูกสันหลัง กระดูกสะโพก และ กระดูกข้อ
มือ การหักของกระดูกสันหลังมักจะเป็นการยุบตัวลง ส่งผลให้ตวั เตีย้ ลง หลังโก่ง และปวดหลัง
เฟมินิ อาหารเสริมสำ�หรับวัยทอง
เฟมินิ ประกอบด้วย สารสกัดจากถัว่ เหลือง สารสกัดจากอัลฟัลฟา แมกนีเซียมคีเลท และ
ซิลเิ นียมคีเลท ทำ�หน้าทีร่ ว่ มกัน ชดเชยฮอร์โมนเพศหญิงทีส่ ญ
ู เสียไป และ ให้แร่ธาตุจำ�เป็นสำ�หรับสตรี
วัยทอง ดังนี้
สารสกัดจากถัว่ เหลือง 225 มก. : ในถัว่ เหลืองมีสาร
ไฟโตเอสโตรเจน (Phytoestrogen) ซึง่ เป็นสารประกอบใน
พืช มีสตู รโครงสร้างคล้ายฮอร์โมนเอสโตรเจนของคน มี
ฤทธิป์ อ้ งกันมะเร็งได้ และ อาจช่วยส่งเสริมสุขภาพและ
ป้องกันโรคบางอย่างได้ เช่น โรคหัวใจขาดเลือด โรค
มะเร็งของเนือ้ เยือ่ ระบบสืบพันธุแ์ ละโรคกระดูกพรุน
สารไฟโตเอสโตรเจนในถั่วเหลือง คือ
ไอโซฟลาโวน มีสาระสำ�คัญ 2 ชนิด คือเดดซีน (Daidzein) และ จีนสี ทีน(Genistein) มีฤทธิล์ ดอาการ
ร้อนวูบวาบ หงุดหงิด อาการทางผิวหนัง และ เยือ่ บุบริเวณช่องคลอดอักเสบ แห้ง และ ยังช่วย
ป้องกันมะเร็งเต้านม และ มะเร็งทีส่ ร้างจากอวัยวะทีผ่ ลิตฮอร์โมน (Hormone-Link Cancer) เช่น
มะเร็งรังไข่ มะเร็งปากมดลูก เป็นต้น นอกจากนี้ สารสกัดจากถัว่ เหลืองยังช่วยลดระดับโคเลสเตอรอล
เพิม่ ความหนาแน่นของกระดูกและ ลดการสูญเสียมวลกระดูกได้โดยปรกติฮอร์โมนเอสโตรเจนมีฤทธิ์
ยับยัง้ การทำ�งานของ osteoclasts (ตัวทำ�ลายกระดูก) ดังนัน้ ภายหลังภาวะการหมดประจำ�เดือน การ
ทำ�งานของ osteoclasts จึงมากขึน้ และทำ�ให้เนือ้ กระดูก (bone mass) บางลง การเพิม่ ระดับไฟโตเอ
สโตรเจน สามารถเพิม่ ความหนาแน่นของกระดูกได้
สารสกัดอัลฟัลฟา 150 มก. : อัลฟัลฟา ได้ถกู ใช้เพือ่ การรักษา
ทางการแพทย์มาตัง้ แต่ในสมัยโบราณ ทัง้ ในประเทศจีน และ อินเดีย ใน
ใบอัลฟัลฟา มีสารไฟโตเอสโตรเจน คือ ไอโซฟลาโวน ซึง่ จะเข้าไปชดเชย
ไฟโตเอสโตรเจนทีล่ ดตำ�่ ลง ช่วยปรับสมดุลย์ฮอร์โมนในร่างกาย รวมทัง้ มี
วิตามินดี และ แร่ธาตุหลายชนิด ซึง่ จะช่วยให้รา่ งกายปรับสภาพได้อย่าง
เหมาะสม ลดอาการผิดปกติ เช่น ร้อนวูบวาบตามตัว และ หงุดหงิดง่าย
นอกจากนี้ ยังช่วยลดโคเลสเตอรอลในเลือด ป้องกันการเกิดไขมันสะสม

เภสัชไทยธรรม
ในหลอดเลือด ช่วยทำ�ความสะอาดผิวจากภายใน โดยการกำ�จัดของเสีย สารพิษออกจากเลือด และ
อวัยวะภายใน ลดการตกค้างของเสียตามผิวหนัง ทำ�ให้เลือดสะอาด และ ไหลเวียนได้ดขี น้ึ ทำ�ให้ผวิ
พรรณผุดผ่องสวยงาม ลดการเกิดสิว โดยเฉพาะสิวทีเ่ กิดเนือ่ งจากฮอร์โมนเพศชายสูง
อัลฟัลฟา มีศกั ยภาพในการรักษาแผลในกระเพาะอาหาร และ ลำ�ไส้ ช่วยทำ�ให้ผวิ กระเพาะแข็งแรง
ช่วยโรคกระเพาะอาหาร ปวดท้องเพราะมีแก๊สมาก และ ทำ�ให้การหลัง่ ของนำ�้ ย่อยเป็นปกติ
นอกจากนี้ ยังให้ผลดีกับโรคเกาท์ และ โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ ป้องกันการสะสมของ
กรดยูรคิ และ กรดอืน่ ๆตามข้อต่อต่างๆ และ ป้องกันมะเร็งในอวัยวะทีส่ ร้างฮอร์โมน เช่น มะเร็งรังไข่
มะเร็งเต้านม และ มะเร็งปากมดลูก ได้อกี ด้วย
แมกนีเซียม อะมิโน แอซิดคีเลท : แมกนีเซียมมีความ
สำ�คัญกับการหดตัวของกล้ามเนื้อตามปกติ โดยเฉพาะ กล้ามเนื้อ
หัวใจ ต้องการแมกนีเซียม เพือ่ ให้มกี ารทำ�งานเป็นปกติ แมกนีเซียม
ทำ�งานร่วมกับแคลเซียม ในการควบคุมการหดตัว และ การคลาย
ตัวของกล้ามเนือ้ ซึง่ เป็นการเต้นของหัวใจ แมกนีเซียม ทำ�งานเคียงคู่
กับแคลเซียม เพือ่ ทำ�หน้าทีส่ �ำ คัญต่างๆในร่างกาย มีการศึกษาหลาย
ครัง้ ทีแ่ สดงว่า ถ้ามีแมกนีเซียมสูงในอาหาร และ นำ�้ ผูค้ นจะเป็นโรค
กระดูกพรุน กระดูกแตก และ ฟันผุนอ้ ยลง
ซีลเี นียม อะมิโนแอซิด คีเลท : จำ�เป็นต่อการเจริญเติบโตและการทำ�หน้าทีข่ องร่างกาย
เป็นแร่ธาตุส�ำ คัญในกระบวนการป้องกันมะเร็ง และ โรคหัวใจ ป้องกันการเกิดต้อกระจก และ จอ
ประสาทตาเสือ่ ม ต้านไวรัส บรรเทาเริมทีป่ าก และ โรคงูสวัด และ ทำ�ให้คนไข้โรคเอส แอล อี มี
อาการดีขน้ึ
ขนาดรับประทาน และ วิธกี ารรับประทานเฟมินิ : วันละ 1-2 แคปซูลต่อวัน ขึน้ กับอาการ
อาหารเสริมแนะนำ�สำ�หรับสตรีวยั ทอง : เกรพซีด พลัส ไลโคปีน / โอริซอล เทน/ ฟิชเชอร์ โกลด์ /
แคล แมค/ บี ดริงคส์ / เฟมินิ

แอล คาร์นทิ นี

โปรตีนสำ�คัญ

โรคหัวใจกับ

แพทย์ทางเลือก

ความหวังใหม่ในการรักษา
รูจ้ กั กับมะเร็ง

มะเร็ง

สาเหตุการตายด้วยโรคมะเร็ง สูงเป็นอันดับ
สองของสาเหตุ ก ารเสี ย ชี วิ ต ของประชาชน
สหรัฐอเมริกา ในปี 2008 ซึง่ เป็นตัวเลขทีส่ งู ถึง
25% ของสาเหตุการตายทัง้ หมด ทุกๆ 1 นาที
จะมีผปู้ ว่ ยมะเร็งเพิม่ ขึน้ 2.5 คน และ ทุก 1 นาที
จะมีผเู้ สียชีวติ จากโรคมะเร็ง 1 คน สถิตพิ บว่า
มะเร็งอันดับหนึง่ ของผูป้ ว่ ยมะเร็งใหม่ คือ มะเร็ง
ต่อมลูกหมาก อันดับ 2 คือ มะเร็งเต้านม และ
อันดับ 3 คือ มะเร็งลำ�ไส้ใหญ่

มะเร็งคืออะไร

มีโรคมากกว่า 100 ชนิด ที่อาการของโรคมี
โอกาสก่อให้เกิดการแบ่งตัวของเซลล์ใดเซลล์
หนึ่งในร่างกายผิดปกติ และ พัฒนาเป็นเซลล์
มะเร็งขึ้น ซึ่งโดยปกติแล้ว ระบบภูมิต้านทาน
ของร่างกายจะทำ�หน้าทีท่ �ำ ลายเซลล์เหล่านัน้ ได้
เอง มีโอกาสถึง 6 ครัง้ ในช่วงชีวติ ของคนหนึง่
คน ทีจ่ ะมีโอกาสเกิดเซลล์มะเร็ง การแพทย์
ทางเลือกมีทฤษฎีวา่ หากร่างกาย และ ระบบ
ภูมติ า้ นทานของเราแข็งแรงพอ เราจะสามารถ
ป้องกันการเกิดมะเร็ง หรือ ป้องกันการกลับ
ซำ�้ ของโรคมะเร็งได้ เป็นที่มาของการนำ�กลุ่ม
อาหารเสริมหลายชนิด มาใช้รว่ มกับการแพทย์
แผนปัจจุบนั ในการป้องกันการเกิด การกลับซำ�้
และ รักษาโรคมะเร็ง
สิ่งใดก็ตามที่เป็นสาเหตุให้เซลล์ร่างกายมีการ
แบ่งตัวผิดปกติ ถูกเรียกว่า “สารก่อมะเร็ง” ใน
ทางการแพทย์ เมือ่ เซลล์มะเร็งมีการแบ่งตัว

มันจะมีรปู ร่างหน้าตา และ หน้าทีก่ ารทำ�งานไม่
เหมือนเซลล์เดิม เซลล์มะเร็งจึงเปรียบเสมือน
เซลล์กาฝากในร่างกาย เพราะนอกจากจะไม่
ให้ประโยชน์ใดๆแล้ว ยังแย่งอาหารฯ นำ�้ และ
อาหารจากเซลล์ปกติของร่างกายด้วย การแบ่ง
ตัวทีร่ วดเร็วของเซลล์มะเร็ง จะรุกรานเข้าไปใน
เนือ้ ทีข่ องเซลล์ปกติ และ ทำ�ลายเซลล์ปกติดว้ ย
นอกจากนี้ เซลล์มะเร็งในที่ใดที่หนึ่ง สามารถ
แพร่กระจายไปยังส่วนอืน่ ๆของร่างกายได้ โดย
ผ่านทางกระแสเลือด และ นำ�้ เหลือง
ก้อนเนือ้ ทีป่ ระกอบด้วยเซลล์มะเร็ง มีความแตก
ต่างจากเนื้องอกธรรมดา ตรงที่ก้อนเนื้อที่เป็น
มะเร็งจะโต ขยายขนาดขึน้ เรือ่ ยๆ และ รุกราน
เข้าไปในเซลล์ปกติท่ีอยู่รอบๆ นอกจากนี้ยัง
แพร่กระจายไปในร่างกาย และ ไปโตในทีใ่ หม่ได้
ด้วย ปกติแล้ว ถ้าร่างกายเริม่ มีเซลล์ทแ่ี บ่งตัวผิด
ปกติ ระบบป้องกันตัวของร่างกาย คือ ระบบภูมิ
ต้านทาน จะทำ�หน้าทีเ่ สมือนตำ�รวจของร่างกาย
คือ ตรวจจับ และ ทำ�ลายเซลล์เหล่านัน้ ทำ�นอง
เดียวกับการทำ�ลายเชื้อโรค ก่อนที่เซลล์เหล่า
นัน้ จะมีโอกาสเจริญเติบโตเป็นก้อนเนือ้ มะเร็ง
เรามักเป็นผูท้ �ำ ลายสุขภาพของตัวเอง เพราะเรา
มักบริโภคสารทีก่ อ่ ให้เกิดอนุมลู อิสระในร่างกาย
สูง เช่น ของทอดซำ�้ ใช้น�ำ ้ มันเดิมๆ การสูดดม

เภสัชไทยธรรม
เอามลภาวะในอากาศ เข้าไปสะสมในร่างกาย
การสูบบุหรี่ การบริโภคอาหารขยะ และ การ
สะสมสารพิษ และ เชือ้ โรค ในทุกทาง ทัง้ จาก
สิง่ แวดล้อม อาหาร นำ�้ อากาศ เมือ่ สารพิษถูก
สะสมในร่างกายนานเข้า โดยไม่มีการล้างพิษ
หรือ ขบวนการกำ�จัดออก สารพิษที่สะสมใน
ที่ใดที่หนึ่ง โดยมากเป็นอวัยวะที่สะสมไขมัน ก็
จะทำ�ให้สารพิษนัน้ ๆเกิดเป็นสารก่อมะเร็งขึน้ ใน
ร่างกาย พันธุกรรมทีเ่ ป็นมะเร็ง ก็มสี ว่ นให้คนๆ
หนึง่ เป็นมะเร็งได้งา่ ยกว่าอีกคนหนึง่ ด้วย

การรักษามะเร็ง

ส่ ว นใหญ่ ท นต่ อ อาการข้ า งเคี ย งของการ
ให้เคมีบำ�บัดไม่ค่อยได้อีกทั้งสถิติการหาย
จากเคมีบำ�บัดตกตำ�่ มากดังกล่าวทำ�ให้เกิด
การนำ�การรักษาร่วมแบบแพทย์ทางเลือก
(Alternative Medicine) มาใช้ สารอาหารที่
ได้รบั การค้นคว้า และ ทดลองใช้กนั อย่างกว้าง
ขวางในบทบาทของการรักษาร่วมมีดงั นี้

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไฟ
โตเจน
เบต้า กลูแคน (Beta Glucan)

มะเร็งมีหลายชนิด ชนิดทีพ่ บ
บ่อยที่สุด คือ Carcinoma เริ่ม
จากผิวหนัง หรือ เนือ้ เยือ่ ประเภท
ต่อมต่างๆ เช่น เต้านม มะเร็งชนิด
Sarcoma เกิดกับเนือ้ เยือ่ เกีย่ วพัน และ เนือ้ เยือ่ ที่
ทำ�หน้าทีเ่ ป็นโครงสร้าง เช่น กระดูก กล้ามเนือ้
กระดูกอ่อน และ ไขมัน มะเร็งชนิด Melanomas
คือ มะเร็งผิวหนัง มะเร็งชนิด Lymphomas คือ
มะเร็งต่อมนำ�้ เหลือง มะเร็งชนิด Leukemia คือ
มะเร็งทีเ่ กีย่ วกับอวัยวะทีผ่ ลิตเลือด
ในการเกิดเซลล์มะเร็งนัน้ ปัจจัยทีส่ �ำ คัญทีส่ ดุ
คือ ระบบภูมิต้านทานของร่างกาย เมือ่ มีเซลล์
ที่พัฒนาผิดปกติเกิดขึ้นในร่างกาย ระบบภูมิ
ต้านทานของร่างกาย จะทำ�การตรวจจับว่าเป็น
สิง่ แปลกปลอม และ ทำ�ลายเซลล์ทผ่ี ดิ ปกตินน้ั
ก่อนทีจ่ ะมีการพัฒนาเป็นเซลล์มะเร็ง แต่หากว่า
ระบบภูมติ า้ นทานของร่างกายไม่แข็งแรง ทำ�ลาย
สิง่ แปลกปลอมไม่ทนั เซลล์มะเร็งก็จะเติบโตจน
อวัยวะ หรือ เนือ้ เยือ่ นัน้ เกิดเป็นมะเร็งขึน้

ครึง่ หนึง่ ของผูป้ ว่ ยมะเร็ง (50%) ได้รบั การ
รักษาด้วยการให้เคมีบ�ำ บัด (Chemotherapy) แต่
จำ�นวนผูป้ ว่ ยทีห่ ายจากมะเร็งโดยวิธเี คมีบ�ำ บัดมี
เพียง 2%-25% ของผูป้ ว่ ยทัง้ หมด สถิตพิ บว่า
มะเร็งทีม่ ีโอกาสหายจากเคมีบ�ำ บัด คือ มะเร็ง
รังไข่ และ มะเร็งลูกอัณฑะ และ มะเร็งลำ�ไส้
บางชนิด
ผู้ป่วยส่วนใหญ่จะทนผลข้างเคียงของ
การให้เคมีบำ�บัดไม่ค่อยได้ ซึ่งมีต้ังแต่ อาการ
คลื่นไส้ อาเจียน แสบร้อนในทางเดินอาหาร
และ ช่องปาก แพทย์หลายท่าน นิยมให้เคมี
บำ�บัดอย่างรุนแรง เพื่อให้ก้อนมะเร็งยุบตัวลง
แต่สถิตทิ างการแพทย์พบว่า ไม่มคี วามเกีย่ วข้อง
ระหว่างขนาดของก้อนเนื้อมะเร็งที่เล็กลง และ
การหายจากโรคมะเร็ง ศูนย์รักษาผู้ป่วยมะเร็ง
ในอเมริกา (Cancer Treatment Centers of
America) บอกว่า แทนที่จะให้เคมีบ�ำ บัดอย่าง
เบต้า กลูแคน...ข่าวดีส�ำ หรับผูป้ ว่ ย
รุนแรงในคอร์สสัน้ ๆ เปลีย่ นเป็นค่อยๆลดขนาด มะเร็ง
ของเคมีบ�ำ บัดต่อครัง้ ลง โดยใช้ระยะเวลาทีน่ าน
เราสามารถทำ�ให้ระบบภูมติ า้ นทานของเรา
กว่า จะทำ�ให้รา่ งกายของผูป้ ว่ ยแข็งแรงกว่า และ ทำ�งานมีประสิทธิภาพดีข้ึนได้ ด้วยการบริโภค
มีโอกาสฟืน้ ตัวจากมะเร็งได้มากกว่า เมือ่ ผูป้ ว่ ย

เบต้า กลูแคน ซึ่งสกัดได้จากยีสต์ กลไกของ
เบต้า กลูแคน คือ ทำ�ให้ระบบตรวจจับเซลล์ผดิ
ปกติของร่างกายทำ�งานไวขึน้ และ เม็ดเลือดขาว
ซึ่งทำ�หน้าที่ทำ�ลายสิ่งแปลกปลอม ทำ�หน้าที่ได้
มีประสิทธิภาพขึ้น จึงทำ�ลายเซลล์ท่ีมีโอกาส
ก่อมะเร็งได้อย่างรวดเร็ว ก่อนที่จะพัฒนาเป็น
ก้อนมะเร็งขึ้น การค้นคว้าพบว่าเบต้า กลูแคน
ใช้ได้ผลดีในมะเร็งเต้านม และ มะเร็งในอวัยวะ
ทีส่ ะสมไขมัน
สารสกัดจากหลิน
จือ (Reishi extract)
การแพทย์แผนจีน ใช้
ส า ร ส กั ด จ า ก ห ลิ น
สารสกัดจากเห็ดหลินจือ
จือ ในการรักษา และ
ป้ อ งกั น มะเร็ ง มานานแล้ ว ด้ ว ยกลไกในการ
กระตุ้ น ระบบภู มิ ต้ า นทานของร่ า งกาย สาร
สกัดจากหลินจือ ถูกนำ�มาใช้ร่วมกับการรักษา
แผนปัจจุบนั เช่น ร่วมกับการให้เคมีบ�ำ บัด เพือ่
ลดอาการข้างเคียงจากเคมีบำ�บัด เช่น อาการ
คลืน่ ไส้ อาเจียน อ่อนเพลีย เบือ่ อาหาร ผมร่วง
และ ติดเชือ้ ง่าย และ พบว่าได้ผลดี นอกจากนี้ ยัง
ใช้ในการป้องกันการกลับเป็นซำ�้ ของผูป้ ว่ ยมะเร็ง
ทีไ่ ด้รบั การรักษาแล้วด้วย
สารสกัดจากชาเขียว
( Green tea extract ) สารสกัดจากชาเขียว
“ชาเขียว” ถูกเรียกตามกรรมวิธกี ารผลิตชา
เพราะชาเขียว เป็นชาทีใ่ นกระบวนการผลิต ไม่
ผ่านการหมักเลย เป็นชาทีม่ คี ณ
ุ ค่าทางการแพทย์
สูงสุด ไม่วา่ จะเป็นคุณสมบัตใิ นการต้านอนุมลู
อิสระ การป้องกันมะเร็ง การลดโคเลสเตอรอล
ในเลือด การลดความดัน การต้านเชือ้ แบคทีเรีย
และ เชือ้ ไวรัส การเผาผลาญไขมัน และ การลด
นำ�้ ตาลในเลือด

สารเคมีทม่ี ฤี ทธิท์ างการแพทย์ในชาเขียว คือ
กลุม่ สารทีเ่ รียกว่า Polyphenols หรือ Tea Tannin
ซึง่ เป็นสารทีท่ �ำ ให้ชามีรสฝาดเฝือ่ น Polyphenol มี
ปริมาณถึง 15% - 30% ของชาเขียว สารกลุม่
นี้ละลายในนำ� Polyphenol ที่สำ�คัญ คือ กลุ่ม
สาร Catechins ซึง่ ประกอบด้วย GC, EGC, EC,
EGCg, และ EGCg
ญีป่ นุ่ เป็นชาติทม่ี กี ารบริโภคชาเขียวสูงมาก
ผลการสำ�รวจในญีป่ นุ่ พบว่า ในเมืองทีป่ ระชากร
มีการบริโภคชาเขียวมาก จะมีอตั ราการเกิดโรค
มะเร็งตำ�่ นักวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์จ�ำ นวน
มากยอมรับว่า การบริโภคชาเขียว สามารถ
ป้องกันการเกิดโรคมะเร็งได้ และ ขณะนี้ ได้มี
การวิจยั อย่างเป็นทางการอย่างกว้างขวางทัว่ โลก
สารสกัดจากขิง (Ginger
extract) ในสารสกัดจากขิง มี
สารสกัดจากขิง สารชือ
่ Gingerol ซึง่ มีการวิจยั
มากมายในสหรัฐอเมริกา ทัง้ ในหนูทดลอง และ
ในคนว่า ยับยัง้ และป้องกันการก่อตัวของมะเร็ง
ได้ โดยเฉพาะมะเร็งรังไข่ และ มะเร็งเต้านม
นอกจากนี้ การบริโภคสารสกัดจากขิง ยังมีผลดี
ต่อสุขภาพ ไม่วา่ จะเป็นในแง่ของการต้านอาการ
อักเสบ ทำ�ให้อาการข้ออักเสบ และ เอ็นอักเสบดี
ขึน้ ช่วยย่อยอาหารอีกด้วย
สารสกั ด จากใบบั ว บก
(Centella asiatica extract)
สารสกัดจากใบบัวบก สารสกัดจากใบบัวบก มีการใช้
ในทางการแพทย์มานานแล้ว โดยทีม่ ปี รากฏอยู่
ในตำ�รับยาของประเทศฝรัง่ เศสมาตัง้ แต่ปี 1884
(120 ปีทผ่ี า่ นมา) อยูใ่ นตำ�รับการแพทย์แผนจีน
มากว่า 2,000 ปี และ อยูใ่ นตำ�รับยาอายุรเวท
มากว่า 3,000 ปี
ผลทีใ่ ช้จะเป็นในแง่ของการรักษาแผล

ในเรือ่ งของชาเขียวป้องกันมะเร็ง โดยมีทฤษฎีใน
เรือ่ งของการต้านอนุมลู อิสระ และ การต้านการ
แบ่งตัวอย่างผิดปกติของเซลล์
กระตุน้ การไหลเวียนของเลือด ช่วยความทรงจำ�
มะเร็ง การมีอายุยนื ยาว การรักษาโรคทางเดิน
หายใจ การล้างพิษออกจากระบบร่างกาย การ
รักษาโรคผิวหนังเรือ้ รังบางชนิด เช่น เรือ้ นกวาง
หรือ ผิวหนังลอก กระตุ้นการสร้างคอลลาเจน
ใต้ชน้ั หนังแท้ ป้องกันการเกิดแผลเป็น และ ช่วย
ให้แผลหายเร็ว รักษาโรคติดเชือ้ ทางผิวหนัง และ
อืน่ ๆ
ในแง่ของการล้างพิษ มีรายงานถึงผล
ของสารสกัดใบบัวบกในการล้างพิษ ทีส่ ะสมใน
สมอง และ ระบบประสาท แพทย์ทางเลือก มี
การใช้สารสกัดจากใบบัวบกในการรักษามะเร็ง
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
เกรพซีด พลัส ไลโคปีน
สารสกัดเมล็ดองุน่
มี ส าร OPC ซึ่ ง มี
คุณสมบัติยับยั้ง และ ต้านเซลล์มะเร็งที่เกิดขึ้น
แล้ว หรือ กำ�ลังจะเกิดขึน้ และ ยังช่วยเพิม่ ระบบ
ภูมิคุ้มกันได้ ขณะเดียวกันก็มีใยอาหาร ที่ลด
ความเสีย่ งต่อการเกิดมะเร็ง ส่วนกรดอีลาจิกใน
เมล็ดองุน่ ก็ชว่ ยจับ และ ทำ�ลายสารพิษของสาร
ก่อมะเร็งได้
ปัจจุบนั วงการแพทย์
ทางเลื อ ก ได้ นำ � สารสกั ด
เมล็ ด องุ่ น มาใช้ ล ดผลข้ า ง
เคียงของการให้เคมีบำ�บัด
ในผูป้ ว่ ยมะเร็ง รวมทัง้ มีผล
วิ จัย มากมายจากทั่ว โลกในฤทธิ์ข องการ
ยับยัง้ การเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งหลาย

ชนิด เช่น มะเร็งต่อมนำ�้ เหลือง มะเร็งไขกระดูก
เนื้องอกไขกระดูก มะเร็งเต้านม มะเร็งต่อมลูก
หมาก มะเร็งกระเพาะอาหาร มะเร็งลำ�ไส้ มะเร็ง
ตับอ่อน มะเร็งต่อม ไธรอยด์ มะเร็งผิวหนังแบบ
ปาน/ฝ้าดำ� มะเร็งรังไข่ มะเร็งสมองบางชนิดและ
การชักนำ�ให้เซลล์มะเร็งมีการ “ฆ่าตัวตาย” เอง
ทำ�ให้เซลล์มะเร็งหลายชนิดฝ่อไปในที่สุด เช่น
เซลล์มะเร็งท่อนำ�้ ดี และ กระตุน้ ระบบภูมคิ มุ้ กัน
ของร่างกาย
สารสกัดจากมะเขือเทศ
ปัจจุบนั มีการนำ�สารสกัดจาก
มะเขือเทศ เข้ามาผสมในสูตร
ของสารสกัดจากเมล็ดองุน่ เนือ่ งจากมีรายงาน
ว่า สารไลโคปีน ในมะเขือเทศ จะทำ�ให้สาร OPC
จากเมล็ดองุน่ ออกฤทธิด์ ขี น้ึ
สารสกัดไลโคปีน (Lycopene) เป็นหนึง่ ใน
สามของสารแคโรทีนจากธรรมชาติ อันมี Lycopene, Beta-Carotene, และ Lutein พบมาก
ในผัก และ ผลไม้บางชนิด เช่น แอบพรีคอต
เกรฟฟรุต๊ แตงกวา มะเขือเทศ และ แตงโม ซึง่
ไลโคปีนมีประสิทธิภาพในการต้านอนุมูลอิสระ
และ ชะลอความชรา สูงกว่าเบต้าแคโรทีน ถึง
2 เท่า มีรายงานการวิจยั มากมาย ทีอ่ ้างถึงผล
ของการรับประทานมะเขือเทศ หรือ สารสกัด
จากมะเขือเทศ ในผูป้ ว่ ยมะเร็งบางประเภท แล้ว
ทำ�ให้อาการของผู้ป่วยดีข้ึน โดยเฉพาะ มะเร็ง
ต่อมลูกหมาก ซึ่งใช้ท้ังในแง่ของการป้องกัน
การเกิด และ การใช้ร่วมกับการรักษาในแผน
ปัจจุบนั Journal of Cancer แจ้งว่า ไลโคปีน ดู
เหมือนจะมีผลป้องกันมะเร็งของปาก กล่องเสียง
หลอดอาหาร กระเพาะอาหาร ลำ�ไส้ ทางเดิน
อาหาร และ ปากมดลูก

คุณสมบัตใิ นการเป็นสารต้านอนุมลู อิสระ
ของไลโคปีน ทำ�ให้สารสกัดจากมะเขือเทศ มี
ผลในทางบำ�รุงผิวพรรณ ลดริว้ รอย และ ชะลอ
ความชราได้
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
ลาดีน
สารสกัดจากข้อต่อกระดูก
อ่อนปลาฉลาม
ในปี 1970 น.พ. Judah Folkman แห่ ง คณะ
แพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัย
Harvard ได้เสนอแนะวิธกี ารต่อสูก้ บั เซลล์มะเร็ง
โดยการค้นหาวิธกี ารทีจ่ ะยับยัง้ การเจริญเติบโต
ของกลุ่มเส้นเลือดฝอยที่นำ�สารอาหารไปหล่อ
เลีย้ งเซลล์มะเร็ง ในปี 1983 นักวิจยั 2 คน จาก
สถาบัน Massachusette Institute of Technology
ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ตพี มิ พ์ผลงานการวิจยั
สารสกัดจากกระดูกอ่อนปลาฉลาม และค้นพบ
ว่ามีสารซึ่งออกฤทธิ์ในการยับยั้งการเจริญ
เติบโตของกลุ่มเส้นเลือดฝอยที่ไปหล่อเลี้ยง
เซลล์มะเร็ง เป็นการตัดแหล่งอาหารของ
เซลล์มะเร็ง มีผลให้เซลล์มะเร็งซึง่ เกิดขึน้ แล้ว
ฝ่อตัวลง และ ยับยัง้ เซลล์มะเร็งทีเ่ พิง่ เริม่ เกิด
ใหม่ ในช่วงระยะเวลาทีใ่ กล้เคียงกัน น.พ. I. William Lane จากมหาวิทยาลัย Harvard ได้คน้ คว้า
ต่อในเรือ่ งนี้ และ เขียนหนังสือชือ่ Shark Don’t Get
Cancer – How Shark Cartilage Could Save Your
Life ในหนังสือได้กล่าวถึง การรวบรวมผลงาน
วิจยั ของแพทย์หลายท่าน ซึง่ ค้นพบว่า นอกจาก
สารสกัดจากกระดูกอ่อนปลาฉลามจะช่วยยับยัง้
การเติบโตของเซลล์มะเร็งแล้ว ยังสามารถลด
อาการอักเสบ และ เจ็บปวด ของไขข้อต่างๆได้
และ ยังช่วยในการรักษาโรคเรือ้ นกวาง (สะเก็ด
เงินสะเก็ดทอง) ได้อกี ด้วย

ผลิตภัณฑ์เสริม
อาหารฟิชเชอร์ โกลด์
นำ �้ มั น ปลาเพิ่ ม
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ใ น ก า ร
รักษามะเร็ง
นำ�้ มันปลา ป้องกัน
การเจริญเติบโตของเซลล์
มะเร็ง นอกจากนี้ยังช่วยระงับการเจริญเติบโต
และ แผ่กระจาย (Metastasis) ของเซลล์มะเร็ง
โดยเฉพาะมะเร็ ง ชนิ ด ที่ เ กี่ ย วกั บ กั บ ฮอร์ โ มน
(Hormone-Link Cancer) ตัวอย่างเช่น มะเร็ง
ต่อมลูกหมาก มะเร็งเต้านม และ มะเร็งอย่าง
อื่นบางชนิด เช่น มะเร็งปอด มะเร็งตับ มะเร็ง
ลำ�ไส้ใหญ่ โดยการระงับการสร้างเส้นเลือด
ใหม่ เพื่ อ ไม่ ใ ห้ เ ซลล์ ม ะเร็ ง ได้ รั บ อาหาร
(Anti-Angiogenesis)
อาหารเสริม และ แพทย์ทางเลือกในผูป้ ว่ ยมะเร็ง
จะใช้หลักการในการบำ�รุงสุขภาพของท่านให้แข็ง
แรง กระตุน้ ภูมติ า้ นทาน เพือ่ ให้รา่ งกายของท่าน
กำ�จัด และ ต้านสิ่งแปลกปลอมได้ การรักษา
และ บำ�รุงร่างกายแบบแพทย์ทางเลือกทุกชนิด
จำ�เป็นอย่างยิ่งที่จะต้องประยุกต์ใช้ร่วมกับการ
รักษาแผนปัจจุบนั เสมอค่ะ

ตรีผลา

อาหารเสริมเพือ่ การล้างพิษ

ปัจจุบนั นี้ คนเราเผชิญกับมลพิษมากมายจากสิง่ แวดล้อม ทีป่ นเปือ้ นมาในนำ�้ อาหาร อากาศ
และ เครือ่ งดืม่ ไม่วา่ จะเป็นโลหะหนัก ยาปราบศัตรูพชื ยาฆ่าวัชพืช ยาฆ่าเชือ้ รา ปิโตรเคมี และ อืน่ ๆ
ร่างกายของเราดูดซับเอาสารพิษเหล่านี้ เข้าไปไว้ในร่างกาย สะสมนานๆเข้าถึงระดับทีเ่ ป็นพิษ ก็จะ
ทำ�ให้รา่ งกายเกิดอาการต่างๆนานา ไม่วา่ จะเป็นสิว ผิวไม่เรียบ อาการภูมแิ พ้ เบือ่ อาหาร อ่อนเพลีย
อารมณ์แปรปรวน นอนไม่หลับ ปวดเมือ่ ยตามตัว แขนขาชา ปวดข้อ กระดูก และ อาการอืน่ ๆ รวม
ทัง้ การสะสมสารพิษ ยังเป็นต้นเหตุของการเกิดโรคเรือ้ รังหลายชนิด รวมทัง้ โรคมะเร็งด้วย
หากปล่อยให้มีภาวะท้องผูกเรื้อรัง เรากำ�ลังเปลี่ยนลำ�ไส้ใหญ่ของเรา ให้กลายเป็นแหล่งผลิตสาร
พิษ ซึง่ จะถูกดูดซึมกลับเข้าสู่กระแสเลือด และ แพร่ไปยังเซลล์ทกุ เซลล์ของร่างกาย รวมทั้งสมอง
และ ระบบประสาท การทำ�ให้ล�ำ ไส้ใหญ่สะอาด และ ปราศจากสิง่ ตกค้างอยูเ่ สมอ เป็นขัน้ ตอนแรก
ทีส่ �ำ คัญทีส่ ดุ ของการมีสขุ ภาพร่างกายทีแ่ ข็งแรง และ การลดนำ�้ หนัก ถ้าคุณอยากมีหน้าท้องแบน
ราบ ผิวเนียน ปราศจากสิว หน้าใส การกำ�จัดสารพิษออกจากร่างกาย (Detoxification) เป็นสิง่ จำ�เป็น
ขณะนี้ มีต�ำ รับล้างพิษ ตามแบบแพทย์แผนไทยตำ�รับหนึง่ ซึง่ กำ�ลังเป็นทีน่ ยิ มในสหรัฐอเมริกา
คือ “ยาตรีผลา” ซึง่ เป็นตำ�รับยาโบราณ ในวงการแพทย์แผนไทย และ แพทย์อายุรเวทอินเดีย
ยาสมุนไพรตำ�รับนี้ เป็นยาพืน้ ฐานทีร่ จู้ กั กันมาแต่โบราณกาล ว่าเป็นยาทีม่ สี รรพคุณช่วยรักษาความ
สมดุล ของธาตุทง้ั สีข่ องร่างกาย และ เป็นยาทีป่ ลอดภัย ไร้ผลข้างเคียงใดๆ ตรี แปลว่า สาม ผลา คือ
ผลไม้นน่ั เอง ตรีผลา จึงหมายถึงผลไม้ 3 ชนิด ทีม่ าประกอบกันเข้าเป็นตำ�รับเดียว อันได้แก่ ลูกสมอ
ไทย ลูกสมอพิเภก และ ลูกมะขามป้อม
สารสกัดจากสมอไทย (Terminalia Extract)
ได้รับสมญาจากวงการอายุรเวท ประเทศทิเบต ว่า
เป็นราชาสมุนไพร (King of the Medicine) เนือ่ งจาก
ฤทธิใ์ นการกำ�จัดสารพิษออกจากร่างกาย และ ผลใน
การบำ�บัดโรคหลายชนิด ในขณะเดียวกัน มีรายงานถึง
ผลในการบำ�รุงสุขภาพ และ การซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ
ของร่างกาย
ในประเทศอินเดีย สารสกัดจากสมอไทย ใช้ใน
การรักษาโรคหลายชนิด เช่น โรคระบบทางเดินอาหาร

เภสัชกรไทยธรรม

อาการอาหารไม่ยอ่ ย โรคระบบทางเดินปัสสาวะ โรคเบาหวาน โรคผิวหนัง โรคพยาธิ โรคหัวใจ อาการ
ไข้เป็นระยะ อาการท้องอืด ท้องเฟ้อ ท้องผูก แผลในทางเดินอาหาร อาเจียน อาการเจ็บปวดในลำ�ไส้
และ ริดสีดวงทวารหนัก นอกจากนี้ ยังมีฤทธิใ์ นการต้านเชือ้ ไวรัส รวมทัง้ เชือ้ HIV และ แบคทีเรีย
บางชนิด บำ�รุงหัวใจ ต้านอนุมลู อิสระ และ ชะลอความชราผลทีเ่ ด่นของสารสกัดจากสมอไทย จะเป็น
เรือ่ งของการกำ�จัดสารพิษออกจากร่างกาย และ ช่วยระบาย โดยทีต่ �ำ รับสมุนไพรไทยอ้างว่า การ
รับประทานสารสกัดจากสมอไทย จะทำ�ให้พษิ ต่างๆ รวมทัง้ สารพิษตกค้าง ถูกกำ�จัดออกจาก
ร่างกาย “โดยสิน้ เชิง” ในเรือ่ งของการช่วยระบายนัน้ ตำ�รับการแพทย์แผนไทย เขียนไว้ชดั เจนว่า
สารสกัดจากสมอไทย จะทำ�ให้มกี ารถ่ายอุจจาระบ่อยครัง้ ขึน้ เพือ่ เป็นการกวาดล้าง ทำ�ความสะอาด
ระบบทางเดินอาหาร โดยเฉพาะลำ�ไส้ใหญ่ ให้สะอาดอยูต่ ลอดเวลา
ผลการวิจยั พบว่า สารสกัดจากสมอไทย ช่วยควบคุมระดับ
ไขมันในเส้นเลือด และ ช่วยการทำ�งานของตับในการกำ�จัดไขมัน
ออกจากร่างกาย (Murray 1995) รวมทั้งกระตุ้นการเผาผลาญ
ของร่างกายด้วย
สารสกัดจากสมอพิเภก (Beleric myrobalan extract)
และ สารสกัดจากผลมะขามป้อม (Embrica extract) ทีใ่ ส่ลงในสูตรของ “ตรีผลา” ตามตำ�รับยา
ไทยโบราณ เนือ่ งจาก ตำ�รับยาไทยโบราณส่วนใหญ่ ไม่ใช้ยาสมุนไพรเดีย่ ว เพือ่ ควบคุมผลข้างเคียง
ของกันและกัน เช่น ลูกสมอพิเภก ใช้ผลแก่ มีรสเปรีย้ ว ฝาดหวาน เป็นยาระบายบำ�รุงธาตุ แก้เสมหะ
แก้โรคตา แก้ไข้ แก้รดิ สีดวงทวาร ลูกสมอไทย ใช้ผลแก่ รสฝาดเปรีย้ ว เป็นยาระบายอ่อนๆ แก้ลมจุก
เสียด แก้ลมจุกเสียด แก้พษิ ร้อนภายใน แก้ลมป่วง ระบายลม ถ่ายพิษไข้ ลูกมะขามป้อม ใช้ผลแก่ รส
เปรีย้ ว ฝาด ขม แก้ไอ แก้เสมหะ ทำ�ให้ชมุ่ คอ มะขามป้อมมีวติ ามินซีสงู มาก สูงกว่าส้มถึง 20 เท่า มี
รายงานการใช้ในเรือ่ งมะเร็ง เอดส์ เริม งูสวัสดิ์ และ โรคอ้วน
ตำ�รับ “ตรีผลา” ตามทีร่ ายงานไว้ในตำ�ราแพทย์อายุรเวท บอกว่า การใช้ผลไม้ทง้ั สาม
ชนิด จะสามารถควบคุมผลข้างเคียงของกันและกัน เช่น รสเปรีย้ ว ซึง่ มีฤทธิร์ ะบายของสมอพิเภกอาจ
ทำ�ให้เกิดอาการมวนท้อง จึงต้องใช้ลกู สมอไทย และ ลูกมะขามป้อม ซึง่ มีรสฝาด และ รสขม ช่วยแก้
ลมจุกเสียด และ ลดอาการมวนท้อง เป็นต้น ขณะเดียวกัน ก็ชว่ ยเสริมฤทธิ์ โดยไม่เป็นอันตราย เพราะ
้ มการถ่าย และ การหยุดถ่าย โดยอัตโนมัติ ป้องกันมิให้ร่างกายอ่อนเพลีย
ตำ�รับนี้ เป็นยาที่ควบคุ
เนือ่ งจากการเสียนำ�มากเกินไป
ตำ�รับตรีผลานี้ ได้มีการวิจัยอย่างกว้างขวาง ในการนำ�มาใช้เป็นแพทย์ทางเลือก
ในการ กระตุน้ ภูมติ า้ นทาน และ ล้างพิษออกจากเซลล์ และ ระบบเลือด ของผูป้ ว่ ยโรคเอดส์
และ โรคมะเร็ง รวมถึงการทำ�มารับประทาน ในผูท้ ม่ี อี าชีพเกษตรกร ในการล้างพิษสะสมจาก
สารเคมี และ ยาปราบศัตรูพชื โดยไม่ตอ้ งสวนทวารหนัก หรือ สวนกาแฟ เนือ่ งจากในภาวะของ
ผูป้ ว่ ยโรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ ผูป้ ว่ ยเอดส์ ผูป้ ว่ ยมะเร็ง และ ผูส้ งู อายุ การสวนล้างลำ�ไส้ดว้ ย
กาแฟ มีขอ้ ควรระวังอย่างมาก และ ต้องปรึกษาแพทย์อย่างใกล้ชดิ การรับประทานอาหารเสริมสูตร
ตรีผลา จึงเป็นทางเลือกทีอ่ อ่ นเพลียน้อยกว่า ไม่ยงุ่ ยาก และ ใช้ได้อย่างปลอดภัย
การรับประทาน : วันละ 1 แคปซูล

คุณธรรม

นำ�ธุรกิจ

รุน่ ใหญ่ไฟแรง

คุณสุพรทิพย์ สิงห์บญ
ุ ญานุภาพ
อายุ 66 ปี ศูนย์ยอ่ ย จ.ราชบุรี

ดิฉนั เกิดอุบตั เิ หตุลม้ ซีโ่ ครงร้าว 2 ซี่ (ซี่ 8-9) ปวดมากรักษานานมากก็ไม่หาย จนมาพบ
สินค้าของบริษทั ไทยธรรมฯ ได้ลองกิน ลาดีน + เกรพซีด กินไป 4 ขวด ก็หายดี นอกจากในเรือ่ ง
สุขภาพแล้ว ตอนนีด้ ฉิ นั ก็เริม่ หันมาสนใจในเรือ่ งของความงาม โดยลองกิน แมคไวท์, Be Drinks, จีที
โกลล์ และใช้ไอบีลฟี ท์ ทาเช้า – ก่อนนอน เพือ่ ให้ใบหน้าเต่งตึง ไร้รว้ิ รอย เมือ่ ได้รบั สิง่ ดีๆ จากบริษทั
ไทยธรรมฯ แล้ว ดิฉนั ก็เลยลองทำ�ธุรกิจ ซึง่ ได้ท�ำ ธุรกิจ มานาน 2 ปีกว่า ขณะนีม้ รี ายได้ดี เพราะ
สินค้าดีขายได้ดว้ ยตัวเองด้วยคุณภาพ จริงๆ แล้วทีท่ �ำ ธุรกิจนัน้ ไม่ได้เกิดจากการอยากได้เงินแต่อย่าง
ใด ดิฉนั หายจากโรค ก็เลยอยากบอกต่อ เหมือนกับการทำ�บุญ ทำ�ให้คนอืน่ ทีม่ ปี ญ
ั หาสุขภาพ พบ
กับทางออกใหม่ๆ ถึงแม้ดฉิ นั อายุ 66 ปี บางคนอาจจะนอนอยูก่ บั บ้านเฉยๆ แต่ดฉิ นั ได้สขุ ภาพที่
ดีกลับมา จึงหันมาบอกต่อ ทำ�ให้คนอายุ 66 ปีมงี านทำ� และมีแรงทำ�งาน ได้ชว่ ยเหลือบุคคลอืน่
ทำ�ธุรกิจกับไทยธรรมฯ ไม่ได้จ�ำ กัดอายุ ถึงแม้อายุ 66 ปี ก็ยงั มีไฟอยู่ อยากให้คนที่
กำ�ลังเล็งหาธุรกิจใหม่ๆ บริษทั ไทยธรรมฯ เป็นอีกหนึง่ ทางเลือก ผูท้ ส่ี นใจสอบถาม ได้ตลอดเวลา
ขอบคุณ บริษทั ไทยธรรม อัลไลแอนซ์ จำ�กัด มากๆ ค่ะ

แชร์ประสบการณ์

มีสขุ ภาพทีแ่ ข็งแรงและสดชืน่

ศุ ภ มาศ

วิ พุ ท ธิ กุ ล

อายุ 44 ปี

อาชีพหลัก รับราชการ
อาชีพรอง นักจัดรายการวิทยุชมุ ชน จ.นครปฐม
ปเ่ี ป็นมะเร็งรังไข่ระยะ 4 ได้รบั การผ่าตัดและ
ให้เคมีบำ�บัดเมื่อเดือน ก.พ.51 ตลอดระยะเวลาที่
รับยาเคมีบำ�บัดทรมานมากทานอะไรก็ทานไม่ได้
อาเจียนตลอด แรงก็ไม่มี นำ�้ สักหยดยังกลืนลงคอ
ไม่ได้ต้องให้นำ�้ เกลือตลอดเวลา ความรู้สึกคิดแต่
ว่ า ยอมตายแล้ ว ไม่ สู้แ ล้ ว แม้ ว่า จะมี กำ � ลั ง ใจรอบ
ข้างก็ตาม ทรมานมาหลายเดือนเหมือนกับตายทั้ง
เป็น ประมาณกลางเดือนสิงหาคม 2551 อาจารย์
กวาง(กวิน พงศ์พยากรณ์)ได้นำ� เกรพซีด พลัส
มาให้ผ้ใู หญ่หนุ่ม (นักจัดรายการมหาชนคนลูกทุ่ง)
ให้นำ�มาให้ป่ีทาน และผู้ใหญ่หนุ่มยังบอกว่าลอง
ทานดูเราไม่มีทางเลือกแล้ว ตอนแรกปี่มองดูเฉยๆ
อยู2่ -3วันก็เลยตัดสินใจทาน เกรพซีด พลัส ก็เป็น
ช่วงทีจ่ ะต้องไปให้เคมีบำ�บัดเลยนำ�ติดไปด้วย ช่วง
แรกทานได้ประมาณ 7 วัน ก็รสู้ กึ ว่าตัวเราเพลีย
น้อยลงและหลังให้เคมีบำ�บัดมีอาการแพ้น้อย
มากสามารถไปทำ�งานได้ ก็เลยทานไปเรือ่ ยๆ หลัง
จากทานได้ประมาณ 15 วัน หัวหน้าทีท่ ำ�งานทักว่า ปี่
ทำ�ไมหน้าใสและดูสดชืน่ ขึน้ ก็เลยบอกว่าตอนนีท้ าน
อาหารเสริม เกรพซีด พลัส พอดีวนั ที2่ 7 ส.ค.51 มี
สัมมนาของบ.ไทยธรรมฯ ก็ไปร่วมด้วย ความรูส้ กึ
ตอนนั้นเรารู้ว่าเหมือนตายแล้วเกิดใหม่ได้ชีวิต
ใหม่ ได้พบพี่เปิ้ล(จารุณี) และคำ�แนะนำ�จากพี่ยุ้ย
(ภญ.อาริยา) ก็เป็นการได้รจู้ กั กับไทยธรรมฯ เป็น

หลังผ่าตัดและให้เคมีบ�ำ บัด หลังทานอาหารเสริมของไทยธรรม
เมือ่ ปลาย กพ.51
ได้ 3 เดื อ นกว่ า ขณะให้ เ คมี บำ � บั ด ที่
ร.พ.ศิรริ าชเมือ่ 5พ.ย. 51

ครั้งแรก ได้รับความอบอุ่น
ความห่วงใย จนทำ�ให้ปร่ี สู้ กึ ว่า
เป็นส่วนหนึ่งของไทยธรรมฯ
ต้ อ งขอบคุ ณ อาจารย์ ก วาง
และผู้ใหญ่หนุ่ม ที่ให้ป่ีได้รู้จัก
กับไทยธรรมฯ และได้รบั กำ�ลัง
ใจจากพีเ่ ปิล้ มาตลอด รวมทัง้ ได้รบั คำ�ปรึกษาจากพี่
ยุ้ย(ภญ.อาริยา)ไม่เคยมีคำ�ว่าไม่ว่างจากพี่ย้ยุ พี่ย้ยุ
ยินดีท่ีจะให้คำ�แนะนำ�ตลอด ปี่มักจะได้ยินพี่ยุ้ยพูด
เสมอว่าอาหารเสริมตัวนี้เหมือนกันไม่ต้องกินมัน
เปลืองเงิน อยากให้ทุกคนมีสุขภาพดีโดยไม่สนใจ
ยอดขายทำ�ให้ปศ่ี รัทธาในตัวพีย่ ยุ้ มาก ทุกวันนีป้ ่ี ทาน
เกรพซีดวันละ 2 แคปซูล–ไฟโตเจน 2 แคปซูล –ลาดีน
2 แคปซูล ระยะเวลา 3 เดือนกว่าทำ�ให้ปส่ี ขุ ภาพ
แข็งแรงและสดชืน่ ผลเลือดหาเซลมะเร็งก็ลดลง
5 พ.ย. 51 ให้เคมีบำ�บัดครั้งสุดท้าย ทุกวันนี้ป่ี
ภูมิใจที่ได้เป็นสาวเกรพซีดเต็มตัวด้วยใจรักและ
ศรัทธาแนวคิดของไทยธรรมฯเราเป็นครอบครัวที่
อบอุน่ ดูแลซึง่ กันและกัน และเป็นผูใ้ ห้โดยไม่หวังผล
ประโยชน์ แต่อยากให้ทุกคนมีสุขภาพดี (พี่ยุ้ยมัก
จะพูดเสมอ) เรามีสขุ ภาพดีกต็ อ้ งบอกต่อๆกัน ท่าน
ใดทีม่ ีปญ
ั หาเกีย่ วกับสุขภาพโทรปรึกษากันได้นะคะ
ครอบครัวไทยธรรมฯ ยินดีทจ่ี ะดูแลสุขภาพให้กบั ทุก
ท่าน สุขภาพดีเริม่ ต้นทีค่ รอบครัว ก้าวเข้ามาเป็นส่วน
หนึง่ กับครอบครัวไทยธรรมฯ ของเราซิคะหรือ อยาก
แลกเปลีย่ นประสบการณ์ก็ e-mail มาที่ supamas.
pee@gmail.com ด้วยความยินดีคะ่
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