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TDA  December-January no.17
	 บ้านนี้ของเราคือไทยธรรม	ที่มีแต่ความรัก	ความอบอุ่น	การช่วยเหลือ
ให้คำาแนะนำา	การแบ่งปน	 เรื่องราวดีๆที่จะ ทําใหทุกคนมีความสุข	(ไม่ใช่มี
ความสขุคนเดยีว)		เพราะเราสามารถบรรลเุปา้หมายที	่มอีสิรภาพทางการเงนิ
และอิสรภาพทางเวลา	ในบ้านที่เศรษฐกิจดีของเรา	ทุกคนอุดมสมบรูณ์	ไม่
ขาดแคลน	อย่างแน่นอน
	 ความสุขนั้นไม่ไดมาจากการใชชีวิตอย่างสบายๆ ไปวันๆ พรอมๆกับ
นึกสงสัยตลอดเวลาว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นกับชีวิตบาง แต่ความสุขเกิดจากการ
เติบโตตามอัตราการเติบโต ที่ควรจะเปนและการใชชีวิตดวยศักยภาพสูงสุด
ของตัวเรา	
	 หลายคนทำางานได้รับผลตอบแทนตามเวลาท่ีทำา	คือการรับเงินเดือนประจำา
สำาหรับคนที่ได้รับผลตอบแทนจากความสามารถ	 รายรับ	 จึงมีจำานวนมาก
เท่ากับศักยภาพของเขา	คนเหล่านี้จะเป็นพวกคนรวย	คนสำาเร็จ	สิ่งที่คนรวย
คิดต่างจากคนทั่วไปอย่างหนึ่งคือ	 มุ่งไปขางหนาแมจะหวาดกลัว ต่างจาก
คนทั�วไปชึ�งปล่อยใหความกลัว หยุดยั้งตนเอง	 “ความคิดนำาไปสู่ความรู้สึก	
ความรู้สึกนำาไปสู่การกระทำา	การกระทำานำาไปสู่ผลลัพธ์	เมื่อกลัว	ไม่ลงมือทำา
ผลลัพธ์ก็ไม่เกิดเสียที”
	 คนไม่ลงมือทำาเพราะเขากลัวอะไรบ้าง	 กลัวเหนื่อย	 กลัวไม่มีเวลา
หาความสบาย	 กลัวใช้เงินที่มีหมดไป	 กลัวไม่สำาเร็จ	 กลัวไม่มั่นคง	 กลัวไป
หมดทุกสิ่งทุกอย่าง	 เมื่อไรที่คุณกลัว	 คุณจะรู้สึกอึดอัด	 อยากถอยกลับไป	
ณ.ที่ตั้งแห่งความสบาย	เพราะมันทั้งอบอุ่นเบาสบายจริงไหมค่ะ	คนรวยคน
สำาเร็จสามารถลงมือทำาไปพร้อมๆกับความหวาดกลัวความอึดอัดนั้นได้	 ทำา
ไปพร้อมกับความรู้สึกนั้นเลยค่ะ	

by

เศรษฐกิจดี
บานน้ี
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	 พวกเราก็เช่นกันลงมือทำางานอะไรคร้ังแรก	 เม่ือคุณพยายามทำาส่ิงใหม่ๆ	 คุณจะรู้สึกอึดอัด	 หากยิ่งคุณฝกฝน
ตนเองมากเท่าไหร่	 คุณก็ยิ่งรู้สึกสบายใจมากขึ้นเท่านั้น	 ถูกไหมค่ะ	 นั่นล่ะวิถีทางของเขา	 เริ่มต้นอึดอัด	 แต่ถ้าคุณ
มุ่งมั่นต่อไป	ในที่สุดคุณก็จะก้าวพ้นความอึดอัดนั้น	และประสบความสำาเร็จในที่สุด		จากนั้นคุณก็จะมีขอบเขตความ
สบายใหม่ที่ขยายขนาดใหญ่ขึ้น			ซึ่งหมายความว่าคุณกลายเป็นคนที่ “โตกว่าเดิม” 
	 เมื่อไรที่คุณรู้สึกกลัว	อึดอัดไม่สบายกาย	ไม่สบายใจ	กับการเริ่มต้นงานใหม่ๆ	ขอให้บอกตัวองว่า	“ฉันตองโตขึ้น”
และจะต้องก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง	อย่าให้ความกลัว	ความไม่แน่ใจ	และความกังวลเป็นอุปสรรคอันยิ่งใหญ่
ที่สุด	 ไม่เพียงแต่ในแง่ของความสำาเร็จเท่านั้น	 แต่ยังรวมถึงความสุขของคุณและครอบครัวด้วย	 อย่าให้ความกลัว
ความลำาบากมาหยุดยั้งคุณได้	 นี่คือเรื่องของการฝกฝน	 ฝกตัวเองให้ทำาสิ่งที่ต้องทำาและลงมือทำาแม้จะมีอุปสรรคขัด
ขวาง	นั่นคือลงมือทำาโดยไม่มีข้อแม้		ปราศจากปญหาทั้งมวล
	 สำาหรับพวกเราชาวไทยธรรม	 ที่ผ่านการบ่มเพาะ	 ผ่านการฝกฝนตนเองอย่างเข้มข้น	 เวลาที่นานนับปีทำาให้
สามารถยกระดับจิตใจให้สูงขึ้น	ด้วยการแบ่งปนสิ่งที่ดีสิ่งที่ถูกต้อง	สามารถยกระดับฐานะเศรษฐกิจของครอบครัวสูง
ขึ้นมาก	 	 ประสบการณ์ที่ดีๆเหล่านี้จะถูกถ่ายทอดส่งต่อไปยังชาวไทยธรรมรุ่นใหม่ๆ	 ให้เขาได้รับรู้	 ได้สัมผัสวิถีทาง
ของพวกเราชาวไทยธรรมนะค่ะ

อาจารย์	รินทร์ลภัส	สิริวัฒน์ธนะ
email	:	rinrapat_tik@hotmail.com
facebook	:	Tik	Nice-girl@facebook.com

ด้วยความรักและความปรารถนาดีอย่างสุดซึ้ง
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	 ตลอดระยะเวลาที่ดิฉันทำางาน	 และ	 สนใจการป้องกันโรค	 และ	 การดูแลรักษาตัวเองแบบแพทย์ทางเลือก
เป็นต้นมา	 โรคมะเร็ง	 เป็นอีกโรคหนึ่งที่ดิฉันให้ความสนใจเป็นพิเศษ	 เนื่องจากการประสบการณ์การใช้อาหารเสริม	
เพื่อป้องกันโรค	และ	ส่งเสริมสุขภาพ	แล้วปรากฏว่า	มีผู้ป่วยมะเร็งจำานวนหนึ่ง	มีอาการดีขึ้น	
	 และ	ที่น่าสนใจยิ่งไปกว่านั้น	เมื่อดิฉัน	และ	พี่เปิ้ล	จารุณี	ได้มีโอกาสไปงานประชุมวิชาการของสมาคมย้อน
วัยโลก	(World	Anti-Aging	Conference)	 ที่เมืองลาสเวกัส	 ประเทศสหรัฐอเมริกาในปี	2009	 เราก็พบด้วยความ
ประหลาดใจว่า	 ในงานซึ่งเป็นงานประชุมวิชาการของกลุ่มแพทย์ชั้นนำาทั่วโลก	มีบูทส์อาหารเสริมเต็มไปหมด	และ	
เกินกว่า	50%	เป็นงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับโรคมะเร็ง	และ	สารอาหารกระตุ้นภูมิต้านทาน	ซึ่งมีผลงานวิจัยที่น่าตื่นตา
ตื่นใจ
	 เมื่อมีความสนใจเป็นพิเศษ	ดิฉันจึงได้รวบรวมข้อมูล	ที่ผ่านงานวิจัยมาแล้ว	จากสถาบันวิจัย	และ	มหาวิทยาลัย	
ที่มีชื่อเสียงหลายแห่งทั่วโลก	 รวมทั้งข้อมูลจากสมาคมย้อนวัยโลก	 ที่ดิฉันกำาลังศึกษาอยู่	 ในเรื่องสารอาหารที่เป็น
ประโยชน์กับผู้ป่วยมะเร็ง	และ	เชื่อว่า	หากท่านนำาไปพิจารณา	เพื่อแนะนำาลูกค้า	หรือ	คนใกล้ตัว	รวมทั้งปฏิบัติเอง	เรา	
ก็มีโอกาสจะสู้กับโรคที่วงการแพทย์ตั้งชื่อว่า	“มะเร็ง”	นี้ได้
	 สถาบันเพื่อการวิจัยโรคมะเร็งแห่งสหรัฐอเมริกา กล่าวว่า สาเหตุของการเกิดโรคมะเร็ง 30%-40% มีความ
สัมพันธ์โดยตรงกับอาหารที่เรากิน	 ดังนั้น	 ทุกสิ่งทุกอย่างที่เรารับประทานเข้าไป	 จะมีส่วนโดยตรงในการป้องกัน	
และ	บำาบัด	โรคมะเร็ง	หรือ	อาจก่อให้เกิดโรคมะเร็ง	หรือ	ทำาให้โรคมะเร็งที่เป็นอยู่แย่ลงได้	

อาหาร
ต้านมะเร็ง

ภ.ญ.อาริยา สาริกะภูติ
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 โภชนาการ ต้านมะเร็ง	 มีหลักการร่วมจากหลาก
หลายตำารา	 และ	 หลากหลายงานวิจัย	 สรุปรวบรวมได้
เป็นข้อๆ	ดังนี้
	 	 1. สารอาหารจากพืชผัก	 เป็นสารที่มีประโยชน์	
และ แนะนําใหเรารับประทานผัก และ ผลไมทุกวัน ใหมี
สดัสว่นถงึ 75% ในอาหารแตล่ะมือ้	ดร.พอล	ทาลาเลย	์แหง่
สถาบันการแพทย์จอห์นฮ็อบกินส์	ได้กล่าวไว้ว่า	“ถ้าเรา
กินผัก	 และ	 ผลไม้มากพอ	 เราสามารถลดความเสี่ยง
ของการเป็นมะเร็งที่อวัยวะต่างๆลงได้”

ลูเทอีนจาก	 ผักปวยเล้ง	 และ	 ผักคะน้า	 วิตามินซี	 จาก
ผลไม้พวกส้ม	มะนาว	วิตามินอี	จากน้ำามันรำาข้าว
 5. พืชผักที่กระตุนภูมิตานทาน	 เพื่อให้ระบบภูมิ
ต้านทานไปฆ่าเซลล์มะเร็ง	ซึ่งเป็นทฤษฎีการกำาจัดเซลล์
มะเร็งแบบการแพทย์ผสมผสานที่ได้ความนิยมอย่าง
มากในปจจุบัน	 ได้แก่	 อัลฟลฟา	ขิง	ชุมเห็ดไทย	บวบ	
มะละกอ	โสม	สาระแหน่	
	 	 6. พืชที่มีงานวิจัยว่ามีสารตานเซลล์มะเร็ง	ได้แก่
บร็อคโคลี	 แครอท	 แอปพริคอต	 มะละกอ	 ถั่วเหลือง	
แอปเปิ้ล	ผลไม้ตระกูลส้ม	กะหล่ำาปลี	ผลไม้ตระกูลเบอรี่	
ปวยเล้ง	คะน้า	มะเขือเทศ	เห็ดหลินจือ

	  2. เราตองการเสนใยอาหาร ซึ่งได้จากการบริโภค
พืช	 ผัก	 ผลไม้	 ธัญพืชไม่ขัดสี	 พืชตระกูลถั่ว	 ซึ่งมี
เส้นใยอาหารอยู่มาก	การบริโภคเส้นใยอาหาร	สามารถ
ปองกันโรคมะเร็งลําไสใหญ่ และ มะเร็งเตานม	 รวมทั้ง	
โรคเรื้อรังอื่นๆ	เช่น	โรคเบาหวาน	และ	เนื่องจากเส้นใย
อาหารไม่มีแคลอรี่	จึงทำาให้เป็นอาหารที่บริโภคแล้ว	 ใช้
ควบคุมน้ำาหนักได้ด้วย	
	  3. เราควรบริโภคพืชท่ีหลากหลาย	นักวิทยาศาสตร์
กล่าวว่า	 เราต้องบริโภคอาหารจากพืชที่แตกต่างกัน	ไม่
น้อยกว่า	10	ชนิด	ทุกวัน	เพื่อให้ได้รับประโยชน์จากสาร
สำาคัญในพืชที่แตกต่างกัน		
	 	 4. รับประทานสารตานอนุมูลอิสระ	 ได้แก่	 สาร
OPC	 จากเมล็ดองุ่น	 สารไลโคปีน	 จากมะเขือเทศ	 สาร

	 	 7. อาหารที่ควรหลีกเลี่ยง 
	 	 	 7.1	การบริโภคเน�้อแดง เช่น	เนื้อแกะ	เนื้อหมู
เนื้อวัว	 มีหลักฐานสรุปได้ว่า	 การบริโภคเนื้อแดง	 ทำาให้
เกิดโรคมะเร็งได้
	 	 	 7.2							 การบรโิภคสารอาหารไขมนัสงู โดยเฉพาะ
ไขมันอิ่มตัว	 ซึ่งมักพบในเนื้อแดง	 และ	 ผลิตภัณฑ์จาก
เนื้อ	รวมทั้งผลิตภัณฑ์จากนม	และ	กะทิ
	 	 	 7.3	 อาหารที่ผ่านกระบวนการแปรรูป	 เช่น	
ไส้กรอก	แฮม	เบคอน	แหนม	
	 	 	 7.4	 อาหารหมักดอง	หมักเกลือ	และ	รมควัน
	  8. ความอวน และ ภาวะน้ําหนักเกิน	 	 เราควร
จะควบคุมน้ำาหนักให้อยู่ในสัดส่วนที่พอดีกับความสูง
โดยน้ำาหนักที่พอดีกับความสูงในผู้หญิง	คือ	ส่วนสูงเป็น
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เซนติเมตรลบด้วย	110	ส่วนในผู้ชาย	จะเป็นความสูงเป็น
เซนติเมตรลบด้วย	100	สมาคมมะเร็งแห่งสหรัฐอเมริกา
คาดว่า	16%	ของสาเหตุการเกิดมะเร็งเกิดจากภาวะน้ำาหนัก
เกิน	และ	คนอ้วนมีโอกาสเป็นมะเร็งมากกว่าคนผอม
	 9. การสูบบุหรี่ เป็นสาเหตุการตายจากมะเร็งปอด
ถึง	87%	และ	ยังทําใหมีโอกาสเกิดมะเร็งชนิดอื่นๆดวย
เนื่องจากบุหรี่มีผลกดการทำางานของ	NK	Cell	(Natural	
Killer	Cell)	 ซึ่งทำาหน้าที่สำาคัญในการกำาจัดเซลล์ติดเชื้อ	
และ	 เซลล์เนื้อร้าย	 จากการเก็บสถิติพบว่า	 การสูบบุหรี่	
มีความสัมพันธ์โดยตรงกับการเกิดมะเร็งของอวัยวะ
ต่างๆ	เช่น	ปาก	ลิ้น	กล่องเสียง	คอหอย	หลอดอาหาร	
ตับอ่อน	และ	กระเพาะปสสาวะ
	 10. ความเครียดก่อมะเร็ง	 ความเครียดที่สะสม
เรื้อรังเป็นเวลานานๆ	 จะกระตุ้นให้ต่อมหมวกไต	 หลั่ง
ฮอร์โมนชื่อ	 คอรติโคสเตียรอยด์	(corticosteroid)	 นาน
ไปเข้าผู้ที่เครียดสะสมจะเข้าสู่ภาวะต่อมหมวกไตอ่อน
แรง	และ	มีภูมิต้านทานลดลง
	 11. เคร่ืองด่ืมอัลกอฮอล์	การด่ืมเคร่ืองด่ืมอัลกอฮอล์
ปริมาณมาก	จะเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดมะเร็งที่ศีรษะ
ลำาคอ	ปาก	หลอดคอ	โพรงจมูก	กล่องเสียง	หลอดอาหาร	
ตับอ่อน	และ	ตับ	
	 12. น้ําด่างใชปองกัน และ ร่วมบําบัดมะเร็ง	 นัก
วิทยาศาสตร์พบว่า	 ระบบโลหิตของเราต้องการเลือดที่มี
ภาวะที่เป็นด่าง	 รวมทั้งออกซิเจนก็ละลายได้ดีในเลือดที่
เป็นด่างด้วย	มีงานวิจัยหลายชิ้นทั่วโลก	พิสูจน์ว่า	เซลล์
มะเร็งไม่อาจเติบโตได้ดีในเลือดที่เป็นด่าง	และ	 ในเลือด
ที่มีออกซิเจนสูง
พืชผักที่น่าสนใจ	
	 พืชกลุ่มดอกกะหล่ํา บร็อคโคลี และ กะหล่ําปลี	มี
สารอินโดล-ทรี-คาร์บินอล	(Indole-3-Carbinol)	สูง	ซึ่ง
เป็นสารต้านมะเร็ง	 และ	 ลดความเสี่ยงในการเกิดมะเร็ง
เต้านม	และ	มะเร็งรังไข่
	  พืชกลุ่มดอกกะหล่ํา บร็อคโคลี กะหล่ําปลี และ 
ผักคะนา	มีสารไอโซไธโอไซยาเนท	(Isothiocyanate)	มี
ความสามารถในการยับยั้งมะเร็งปอด	และ	สามารถกำาจัด
สารก่อมะเร็งในเซลล์

	 หัวหอม มันเทศ ผลไมตระกูลสม และ มะนาว	มี
สารฟลาโวนอยด์	 (Flavonoid)	 ซึ่งยับยั้งเอนไซม์ที่เร่ง
การแพร่กระจายของเซลล์มะเร็ง
	 ถั�วเหลือง	ให้สารไอโซฟลาโวน		(Isoflavone)	และ	
สารไฟโตเอสโตรเจน	 (Phytoestrogen)	 ซึ่งมีโครงสร้าง
คล้ายคลึงกับเอสโตรเจนในร่างกายมนุษย์	 แต่มีความ
เข้มข้นต่ำากว่า	 สารไฟโตเอสโตรเจนให้ผลเร่งการเจริญ
เติบโตของเซลล์ปกติ	 ขณะที่ยับยั้งการเจริญเติบโตของ
เซลล์เนื้องอก
	 ศาสตร์การแพทย์แผนตะวันออกเชื่อว่า	 ทุกสรรพ
สิ่งในโลกนี้	เกิดมาเป็นของคู่กัน	ดังนั้น	จึงไม่มีโรคใดใน
โลกนี้	ที่กำาเนิดขึ้นโดยไม่มียาแก้	ทำานองเดียวกับยาพิษ	
เกิดมาคู่กับยาถอนพิษ	มนุษย์มีหน้าที่ค้นคว้าหาสรรพสิ่ง
หรือ	 วิธีการในธรรมชาติเพื่อต่อต้านเซลล์ร้าย	 ที่เราตั้ง
ชื่อว่า	เซลล์มะเร็งนี้	ต่อไป
	ไปเข้าผู้ที่เครียดสะสมจะเข้าสู่ภาวะต่อมหมวกไตอ่อน

	การด่ืมเคร่ืองด่ืมอัลกอฮอล์
ปริมาณมาก	จะเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดมะเร็งที่ศีรษะ
ลำาคอ	ปาก	หลอดคอ	โพรงจมูก	กล่องเสียง	หลอดอาหาร	

	 นัก
วิทยาศาสตร์พบว่า	 ระบบโลหิตของเราต้องการเลือดที่มี
ภาวะที่เป็นด่าง	 รวมทั้งออกซิเจนก็ละลายได้ดีในเลือดที่
เป็นด่างด้วย	มีงานวิจัยหลายชิ้นทั่วโลก	พิสูจน์ว่า	เซลล์
มะเร็งไม่อาจเติบโตได้ดีในเลือดที่เป็นด่าง	และ	 ในเลือด

	มี
สารอินโดล-ทรี-คาร์บินอล	(Indole-3-Carbinol)	สูง	ซึ่ง
เป็นสารต้านมะเร็ง	 และ	 ลดความเสี่ยงในการเกิดมะเร็ง
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	 สิว	 เกิดจากการอุดตันของต่อมไขมัน	และ	 เมื่อมี
แบคทีเรียมาร่วมผสมจะทำาให้เกิดการอักเสบได้	 สาเหตุ
ของการเกิดสิว	มีทั้งเกิดจากปจจัยภายนอก	และ	ปจจัย
ภายใน	ปจจัยภายในได้แก่	ฮอร์โมน	โดยเฉพาะการเพิ่ม
ขึ้นของฮอร์โมนเพศชายเฉพาะที่	ซึ่งเป็นสาเหตุของการ
เกิดผิวมัน	ผมร่วง	และ	เป็นสิว	หรือ	สาเหตุจากกรรมพันธุ์
ส่วนปจจัยภายนอกได้แก่	 อาหาร	อากาศ	 เครื่องสำาอาง	
ยา	 สิ่งแวดล้อม	 แสงแดด	 อุณหภูมิ	 และ	 การทำาความ
สะอาดผิวหน้า
 อาหารเสริมที่ใชปองกัน และ บรรเทาอาการสิว

อักเสบมีดังน�้
	 สารสกัดจากเมล็ดองุ่น
มีกลไกช่วยลดการอักเสบ	
สารสกัดเมล็ดองุ่นยังช่วย
พิทักษ์คอลลาเจนใต้ผิว	 ลด
โอกาสเกิดร้ิวรอย	ลดการสร้าง
เม็ดสีใต้ผิวหนัง	ทำาให้ปรับสี
ผิวให้เรียบ	เนียน	สม่ำาเสมอ	
ลดโอกาสเกิดฝ้า	 กระ	 รอย
ด่างดำา	และ	ทำาให้ฝ้า	และ	
รอยด่างดำาจางลง
		 	 	น้ํามันปลา	มีสาร	EPA
ลดอาการอักเสบ	น้ำามันปลามี
ข้อบ่งใช้ในโรคผิวหนังหลาย

ชนิด	รวมท้ังผิวหนังอักเสบ	ผื่นแพ้	และ	เรื้อนกวาง
	มีการนำาน้ำามันปลามาใช้รับประทานลดอาการสิว

อักเสบด้วย
สารสกัดไลโคปนในมะเขือเทศ
มีกลไกยับยั้งการเปลี่ยนฮอร์โมน
เพศชายชื่อเทสโทสเทอโรน
(Testosterone)	 ไปเป็นดีเอช
ที	(DHT)	ปกติแล้ว	 ในร่างกาย

ทั้งผู้ชาย	 และ	 ผู้หญิงจะมีฮอร์โมนทั้งสองเพศอยู่ในตัว	
ฮอร์โมนเพศชาย	 และ	 เพศหญิงจะทำางานตรงข้ามกัน
ในเรื่องผิวพรรณ	 ในขณะที่ฮอร์โมนเพศหญิง	 ทำาให้ผิว
เนียนละเอียด	รูขุมขนเล็ก	และ	ไม่ค่อยเป็นสิว	ฮอร์โมน
เพศชายเทสโทสเทอโรน	 จะเปลี่ยนเป็นดีเอชที	 ที่หนัง
ศีรษะ	ผิวหนัง	และ	บริเวณต่อมลูกหมาก	ฮอร์โมนดีเอช
ที	 ทำาให้ผิวหนังขับไขมันออกมามาก	 ผิวมัน	 รูขุมขน
กว้าง	 และ	 เกิดสิวได้ง่าย	บริเวณหนังศีรษะ	ทำาให้หนัง
ศีรษะมัน	ผมร่วง	มีรังแค	และ	หากมีฮอร์โมน	ดีเอชที	
มากจะทำาให้ต่อมลูกหมากทำางานผิดปกติ	 ได้	 สารสกัด
ไลโคปน ในมะเขือเทศ มีฤทธิ์ยับยั้งการสรางฮอร์โมน
ดีเอชที แพทย์ทางเลือกจึงนํามาใชรับประทาน ในหญิง 
และ ชาย ที่เปนสิว หนามัน ผมร่วง เน��องจากฮอร์โมน
เพศชายสูง สารสกัดไลโคปน ยังมีงานวิจัยลดขนาดของ
มะเร็งต่อมลูกหมาก และ ใชรับประทานเพื่อปองกัน
มะเร็งต่อมลูกหมากไดอีกดวย
 แร่ธาตุสังกะสี	 มีงานวิจัยการนำาแร่ธาตุสังกะสี	
ปริมาณ	75	มิลลิกรัมต่อวัน	มาใช้ในการรักษาสิว	พบว่า
ผลเทียบเท่ากับการใช้ยาปฏิชีวนะเตตร้าไซคลีน	 ในการ
รักษาสิว	 กลไก	 เนื่องจากมีการกระตุ้นการนำาวิตามินเอ
จากตับมาใช้มากขึ้น	และ	วิตามินเอให้ผลยับยั้งการเกิด
สิว	และ	ผิวหนังอักเสบได้

อาหารเสร�มรักษา “สิว”
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เกรพ	ซีด	พลัสเดมาโกลด์	เอกซ์ พิชเชอร์โกลด์ แอคนกิา

เภสัชไทยธรรม
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	 ใครๆก็อยากมีหุ่นสวยงาม	และไขมันน้อยๆในร่างกาย
ด้วยกันท้ังน้ัน	ความอ้วนนอกจากเป็นบ่อเกิดของโรคร้ายแรง
ต่างๆมากมายแล้ว	ยังทำาให้เราแก่เร็วอีกด้วย	สัตว์ทดลอง
ที่อ้วน	จะมีอายุสั้นกว่าสัตว์ทดลองที่ผอม	รวมถึงมนุษย์
ด้วย	TDA	Health	&	Beauty	ฉบับนี้	เราจะมาร่วมมือกัน
เผาไขมันต้อนรับปีใหม่	เพื่อให้เราเป็นคนใหม่ในปี	2011	
ต้อนรับความสวย	ความรวย	และ	ความเฮงกันค่ะ
	 การลดน้ําหนักที่ใหผลตรงไปตรงมาที่สุด คือ การ
ทําใหปริมาณแคลอรี่ ที่เรารับประทานเขาไป นอยกว่า
แคลอรี่ที่เราเผาผลาญไดในแต่ละวัน	ตัวอย่างเช่น	ถ้าเรา
รับประทานอาหารน้อยลงวันละ	250	 แคลอรี่	 และ	 เผา
ไขมันมากขึ้น	 250	 แคลอรี่ต่อวัน	 เราจะทำาให้มีการใช้
แคลอรี่มากขึ้นรวม	500	แคลอรี่	 ถ้าเราทำาสม่ำาเสมอใน	
7	วัน	เราจะเผาผลาญแคลอรี่ถึง	3,500	แคลอรี่	เท่ากับ
น้ำาหนักหายไปครึ่งกิโลกรัม	 (เดือนละ	2	 กิโลกรัม	 ปีละ	
24	กิโลกรัม)	และ	น้ําหนักที่ลดดวยวิธีแคลอรี่ติดลบ น�้ 
คือ น้ําหนักไขมันที่หายไป	

เผาไขมัน
ตอ้นรบัปใหม

5 ขั้นตอนของการเผาไขมันต้อนรับปีใหม่
	 ขั้นตอนที่ 1 : ทําใหร่างกายไวต่ออินซูลินมากขึ้น
ปจจุบันนี้	 ผู้ที่มีน้ำาหนักเกินจำานวนมาก	 เป็นผู้ที่มีภาวะ	
“ดื้อต่ออินซูลิน”	อินซูลิน	เป็นฮอร์โมนที่ผลิตจากตับอ่อน
ทำาหน้าที่กระตุ้นการนำาน้ำาตาลกลูโคสเข้าเซลล์	 เพื่อให้
เซลล์เผาผลาญเป็นพลังงาน	เพื่อใช้ในการดำารงชีวิต	และ
ทำากิจกรรมต่างๆ	 แต่ในผู้ที่มีพฤติกรรมการบริโภคแป้ง	
และ	น้ำาตาล	เป็นประจำา	จะทำาให้เกิดภาวะดื้อต่ออินซูลิน	
คือ	เซลล์ร่างกายไม่ตอบสนองต่อฮอร์โมนอินซูลิน	เซลล์
จึงไม่สามารถนำาน้ำาตาลไปใช้ได้	น้ำาตาลจะสูงขึ้นในเลือด
และ	เปลี่ยนเป็นไขมันสะสม	อินซูลินเองก็เป็นฮอร์โมนท่ี
กระตุ้นการสะสมของไขมัน เราจึงควรทําใหมีระดับอินซูลิน
เพียงนอยๆ ในกระแสเลือด	ทำาได้ดังนี้
	 1.1 หลีกเล่ียงอาหารพวกแปง และ นํ้าตาล อาหาร
   แปรรูป อาหารที่ผ่านขบวนการ 
   ขัดสี 
	 	 	 	 	 	

เภสัชไทยธรรม
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	 1.2	ออกกําลังกายวันละ 30 นาที เช่น	 เดินวันละ	
	 	 	 30	นาที
	 1.3	รับประทานอาหารเสริมท่ีมี อัลฟา ไลโปอิค แอซิด
		 	 	 ซึ่งจะทำาให้เซลล์ร่างกายไวต่ออินซูลินมากขึ้น	
	 	 	 เช่น	แมคไวท์ หรือ	เดม่าโกลด์ เอ็กซ์
	 1.4	รับประทานอาหารเสริมที่มีสารสกัดจาก
   ชาเขียว	 ซ่ึงจะทำาให้เซลล์ร่างกายไวต่ออินซูลิน
	 	 	 มากขึ้น	เช่น	แมคทริม
	 ขั้นตอนที่ 2	 :	 ทําใหคาร์โบไฮเดรตถูกดูดซึมเขา
กระแสเลือดชาลง	ทำาให้ลดจำานวนน้ำาตาลที่จะเข้ากระแส
เลือดจากการรับประทานอาหาร	 โดยการรับประทาน
มัลเบอร์ลีน	ครั้งละ	2	เม็ด	ก่อนอาหาร	ในมัลเบอร์ลีน	มีสาร
สกัดจากใบหม่อน	 ยับยั้งการดูดซึมน้ำาตาลกลูโคส	 เข้าสู่
กระแสเลือด	สารสกัดจากถั่วขาว	ลดการทำางานของเอน
ไซม์อะไมเลส	ยับยั้งการเปลี่ยนแป้งเป็นน้ำาตาล	
 ขั้นตอนที่ 3	:	ทําใหไขมันถูกดูดซึมเขากระแสเลือด
ชาลง	โดยการรับประทานผัก	และ	ผลไม้ที่ไม่หวาน	ก่อน
รับประทานอาหาร	เส้นใยอาหารที่ละลายน้ำาได้	(Soluble	
Fiber)	จากผักใบอ่อน	เช่น	ผักบุ้ง	ผักปวยเล้ง	จะดูดซับ
ไขมันบางส่วนจากอาหารได้
	 ขั้นตอนที่ 4	 :	 กระตุนการเผาผลาญพื้นฐานของ
ร่างกาย	คือ	อัตราการเผาผลาญขณะพัก	สารอาหารที่มี
งานวิจัยว่า	กระตุ้นการเผาผลาญขณะพัก	(Raising	Basal
Metabolic	Rate)	 ได้แก่	 ชาเขียว	พริก	 ขิง	 ได้แก่ส่วน
ประกอบต่างๆใน	 แมคทริม	 กรดอะมิโนที่ช่วยเผาผลาญ
ไขมันได้แก่	 แอล คาร์นิทีน	 สารอาหารที่ช่วยกระตุ้น
ขบวนการเผาผลาญไขมันขณะนอนหลับ	ได้แก่	คอลลาเจน
เช่น บี ดริงคส์ 
	 ขั้นตอนที่ 5	 :	 ปรับสมดุลฮอร์โมน	 เมื่อเราอายุ
มากกว่า	30	ปี	ฮอร์โมนชนิดหน่ึงท่ีลดระดับลงอย่างรวดเร็ว
คือ	โกรท	ฮอร์โมน	ซึ่งเป็นฮอร์โมนแห่งการเผาผลาญ	เรา
สามารถกระตุ้นให้ต่อมใต้สมองหลั่งโกรท	 ฮอร์โมนเพิ่ม
ข้ึนด้วยการออกกำาลังกาย	หรือ	การรับประทานกรดอะมิ

โนแอซิดบางชนิด	ซึ่งให้ผลกระตุ้น
การหลั่งโกรท	ฮอร์โมน	เช่น

L-Arginine,	L-Lycine,	L-Glutamineเป็นต้น	 กรดอะมิ
โนกลุ่มนี้	อยู่ในผลิตภัณฑ์จีที โกลด์ 
ฮอร์โมนอีกชนิดหนึ่ง	 ที่เมื่อลดระดับลงแล้ว	 จะทำาให้
อัตราการเผาผลาญต่ำาลง	 ได้แก่ไธรอยด์	 ฮอร์โมน	 สาร
ในธรรมชาติที่มีรายงานการกระตุ้นการทำางานของต่อม
ไธรอยด์	 ได้แก่	 เคลป	(Kelp)	 สาหร่ายสีน้ำาตาล	 ซึ่งอยู่
ในสูตร	แมคทริม
 เคล็ดลับของความผอม : งดอาหารแปง และ 
น้ําตาล ที่ผ่านกระบวนการขัดสี  หรือ แปรรูปแลว	ให้รับ
ประทานข้าวกล้อง	และ	ธัญพืชที่ไม่ผ่านการขัดสีแทน
	 น้ําตาลจากผลไม ดีกว่าน้ําตาลบริสุทธิ์	หรือ	น้ำาตาล
ที่อยู่บนโตะกินข้าว	 เพราะน้ำาตาลจากผลไม้	 ดูดซึมเข้า
ร่างกายช้ากว่า	จึงไม่กระตุ้นฮอร์โมนอินซูลินมากนัก	
	 ออกกําลังกายขณะทองว่าง	 เพ่ือให้ร่างกายเผาผลาญ
ไขมันสะสม	และ	การออกกำาลังกายที่ให้ผลดีต่อร่างกาย	
คือ	การออกกําลังกายในตอนเชา ไม่ใช่ตอนเย็น เพราะ
ในตอนเย็น	 ระดับฮอร์โมนคอร์ติซอล	(Corisol)	ซึ่งเป็น
ฮอร์โมนที่ทำาให้เรามีพละกำาลัง	และ	กระปรี้กระเปร่า	จะมี
ระดับต่ำา	การออกกำาลังกายตอนเย็น	ทำาให้ร่างกายเครียด
และ	หิว

แมคทริม บีดริงคส์	คอลลาเจน แอล	คาร์นิทีน	พลัส

แมคไวท์เดมาโกลด์	เอ็กซ์ มัลเบอร์ลีน
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	 เพื่อให้โครงการเผาไขมันต้อนรับปีใหม่ของเราได้ผล	TDA	Health	&	Beauty	ฉบับนี้	จึงขอนำาเสนอโปรแกรม
กายบริหารทำาที่บ้าน	ซึ่งไม่ต้องใช้อุปกรณ์ยุ่งยาก	ไม่เสียเวลาขับรถไปสถานบริหารร่างกาย	ไม่เสียสตางค์	และ	ยังได้
สุขภาพดี	และ	คืนกลับสู่ความเป็นหนุ่มเป็นสาวด้วยค่ะ เพราะการออกกําลังกาย เปนการกระตุนโกรท ฮอร์โมน วิธีหนึ�ง
การออกกำาลังกายที่พอเหมาะ	จะทำาให้ร่างกายสดชื่น	กระปรี้กระเปร่า	และ	ย้อนวัยได้	แต่การออกกำาลังกายที่หักโหม
มากเกินพอดี	สำาหรับร่างกายแต่ละคน	จะให้ผลด้านตรงข้ามค่ะ
		 การที่จะทำาให้อัตราการเผาผลาญของร่างกายเพิ่มขึ้น	ร่างกายจำาเป็นต้องมีมวลกล้ามเนื้อเพิ่มขึ้น	เราสามารถ
เพิ่มมวลกล้ามเนื้อได้	โดยการออกกำาลังกายดังนี้ค่ะ

กายบร�หารทําที่บ้าน

	 1. Crunches เหมาะสำาหรับเพศหญิง	 และ	 เพศชาย	 เป็นการออกกำาลังกล้ามเนื้อเฉพาะในส่วนของหน้าท้อง	
และ	หลังช่วงล่าง	ทำาเซ็ตละ	3-20	ครั้ง	หากเป็นการเริ่มออกกำาลังกายแบบนี้ในวันแรกๆ	ให้เริ่มจากน้อยไปหามาก	
อย่าหักโหม

นอนราบกับพื้น	 ชันเข่าขึ้น
ฝ่าเท้าระนาบติดกับพ้ืน	เอามือ
ท้ังสองข้างประคองท้ายทอยไว้
กางศอกออก

	 2. Bendovers เหมาะสำาหรับเพศหญิง	เป็นการออกกำาลังกายกล้ามเนื้อหน้าท้อง	และ	หลังช่วงล่าง	ทำาเซ็ตละ	
25	ครั้ง

	 3. Flutter Kicks	เหมาะสำาหรับเพศหญิง	เป็นท่าออกกำาลังกายก้น	และ	ต้นขา	ทำาเซ็ตละ	50	ครั้ง

ยกไหล่ขึ้นมาให้พ้นจากพื้น
อย่างช้าๆ	ให้ห่างพ้ืนมากท่ีสุด
เท่าท่ีจะทำาได้	ค้างอยู่ในท่าน้ี
5	วินาที	แล้วค่อยๆลดไหล่
จนราบกับพื้นอีกครั้ง

ยืนกางขาทั้งสองข้าง	 ห่าง
กันประมาณ	1	ฟุต	เอามือ
ไพล่หลัง	จับไว้ด้วยกัน	

ค่อยๆก้มตัวลง	หลังตรง	จน
หลังขนานกับพ้ืน	แล้วค่อยๆ
ยกตัวขึ้นกลับท่าเดิม

นอนลงกับพื้น	 ให้หน้าท้อง
ติดพ้ืน	วางศอกลงกับพ้ืน	ฝ่ามือ
ประกบกับพื้น	ดังภาพ

หายใจสม่ำาเสมอ	เกร็งกล้าม
เนื้อที่ก้น	ยกขาขึ้นลง	ทั้งขา
เหมือนว่ายน้ำา

เภสัชไทยธรรม
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	 4. Arches เหมาะสำาหรับเพศชาย	ทำาเซ็ตละ	12	ครั้ง

นอนคว่ำาหน้าลงกับพื้น	วาง
ฝ่ามือลงบนพื้น	 ยันปลาย
เท้าจากพื้นดังภาพ

ยกก้นให้สูงท่ีสุดเท่าท่ีจะทำาได้
ดังภาพ	 แขม่วท้องให้มาก
ที่สุด	นับ	1	ถึง	5	จากนั้น
ลดตัวลงสู่ตำาแหน่งเริ่มต้น

	 5. Abdominal Vacuum	 เหมาะสำาหรับทั้งเพศหญิง	และ	 เพศชาย	 เป็นท่าออกกำาลังกายหน้าท้อง	ทำาเซ็ตละ	
10-20	ครั้ง

ยืนตรง	วางมือทั้งสองไว้บน
สะโพก	ทั้งสองข้าง	หายใจ
ออกจนหมด

แขม่วท้องให้มากท่ีสุดเท่าท่ี
จะทำาได้	 จนรู้สึกถึงกล้าม
เนื้อท้อง	นับ	1	ถึง	5	แล้ว
ค่อยๆผ่อน	พร้อมท้ังหายใจ
เข้า

	 6. Push ups	เหมาะสำาหรับเพศชาย	เป็นท่าออกกำาลังกายสำาหรับกล้ามเนื้อไตรเซพที่แขน(ทำาให้ได้มากครั้ง
ที่สุดต่อเซ็ต)

นอนคว่ำาหน้าลงบนพื้น	 ดัง
ภาพ	กางมือออก	วางฝ่ามือ
ลงบนพ้ืน	ปลายเท้ายันพ้ืนไว้

ค่อยๆยกตัวข้ึนอย่างช้าๆ	แขน
ตรง	ขาเหยียดตรง	จากนั้น
ค่อยๆงอข้อศอก	 นำาลำาตัว
ลงสู่ตำาแหน่งตั้งต้น

เทคนิคการออกกําลังกายใหประสบความสําเร็จ

	 1.	หาเพื่อนร่วมอุดมการณ์	แม้จะอยู่คนละบ้านก็ตาม
	 2.	ทำาตารางการออกกำาลังกายที่แน่นอน	ควรเป็นตอนเช้ามากกว่าตอนค่ำา
	 3.	ออกกำาลังกายอย่างร่าเริง	อาจเปิดเพลงประกอบ
	 4.	ประเมินความก้าวหน้าของตนเองอย่างสม่ำาเสมอ
	 5.	ออกกำาลังกายทุกวัน	เหมือนเราต้องกินอาหารทุกวัน
	 6.	ออกกำาลังกายวันละ	30	นาทีเป็นอย่างน้อย
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	 เป็นระยะเวลานานหลายพันปี	ท่ี
มนุษย์รู้จักการอาบแสงอาทิตย์ใน
ยามเช้า	เพ่ือการรักษาโรค	แสงอาทิตย์
ที่ตาเรามองเห็น	 เป็นช่วงคลื่นของ	
“แสงขาว”	 ซึ่งประกอบด้วยแสงเจ็ด
สีมารวมกัน	ได้แก่	ม่วง	คราม	น้ำาเงิน
เขียว	เหลือง	แสด	และ	แดง	รังสีที่อยู่
เหนือรังสีสีม่วง	มีช่ือว่าอัลตร้าไวโอเล็ต
(Ultraviolet)	 หรือ	 รังสีเหน�อม่วง
ซึ�งใหผลในการฆ่าเชื้อโรค รังสีที่อยู่
ใตรังสีสีแดง เรียกว่าอินฟราเรด
(Infrared) หรือ รังสีใตแดง ซึ�งใหผล
ในการรักษาสุขภาพ
	 รังสีใตแดง มีความยาวช่วงคล่ืน
ต่างๆกัน ช่วงที่มีความยาวช่วงคลื่น
มากกว่า 4 ไมครอน เรียกว่า ช่วง
คลื่นฟาร์ อินฟราเรด หรือ รังสีใต

แดงระยะไกล ซึ�งใหผลดีกับสุขภาพ
มนุษย์อย่างมหาศาล	 เป็นเวลายาว
นานกว่า	30	ปีมาแล้ว	ท่ีนักวิทยาศาสตร์
ท่ัวโลก	โดยเฉพาะอย่างย่ิง	ประเทศจีน
และ	ประเทศญี่ปุ่น	ได้ทำาการค้นคว้า
วิจัยถึงประโยชน์ของการนำาช่วง
คลืน่ของฟาร	์อินฟราเรดมาใช้ในการ
บำาบัดอาการเจ็บป่วยต่างๆของร่างกาย
	 	 นักวิทยาศาสตร์พบว่า คลื่นฟาร์ 
อินฟราเรดสามารถกระตุนการไหล
เวียนโลหิต โดยเฉพาะอย่างยิ�งการไหล
เวียนโลหิตในร่างแหหลอดเลือดฝอย
จุดสำาคัญที่มีการแลกเปลี่ยนน้ำ า
ออกซิเจน	 สารอาหาร	 และ	 มีการ
ถ่ายเทของเสียออกจากเซลล์	 คลื่น
ฟาร์	 อินฟราเรด	 ยังให้ผลลดอาการ
เจ็บปวด	 ช่วยให้ระบบหัวใจ	 และ	

หลอดเลือดแข็งแรงขึ้น ช่วยเรื่อง
การอักเสบของขอต่อต่างๆ รวมทั้ง
อาการขอฝด หรือ ติดขัด ลดอาการ
อักเสบ ลดบวม และ ชุบชีวิตใหม่ให
เซลล์ผิว 
	 นักวิทยาศาสตร์ของบริษัท
ไวทอป ไบโอเอนเนอร์จี ไดทําการคนพบ
แร่ธาตุและสารประกอบหลายชนิด
ซึ�งสามารถแผ่รังสี ฟาร์ อินฟราเรด
ได้	เช่น	สารประกอบออกไซด์ของแร่ธาตุ
เซอร์โคเนียม	 อะลูมินัม	 สังกะสี	
ไทเทเนียม	และ	แอนทิโมนี	เป็นต้น
และ ไดใชนาโนเทคโนโลยีในการถักทอ
สารประกอบเหล่าน�้ สรางขึ้นมาเปน
เสนใยพิเศษ เพื่อทําเปนเคร่ืองนุ่งห่ม
และ ต้ังช่ือเสนใยอัจฉริยะน�ว่้าเสนใย
เอมบีเอฟ	 (MBF®-Microelement
Bioactivity	 Fiber)	 ซึ�งใหความยาว
ช่วงคลื่น 4-14 ไมครอน ซึ�งเปนช่วง
คลื่นของฟาร์ อินฟราเรด	 เส้นใย	
MBF®	 มีคุณสมบัติดูดกลืนพลังงาน
จากร่างกายมนุษย์	และ	สิ่งแวดล้อม
และ	สะทอ้นชว่งคลืน่ฟาร	์อนิฟราเรด
ออกมา	ลึกลงใต้ผิวหนังได้ต้ังแต่	1½	น้ิว
	ถึง	3	นิ้ว	กระตุ้นการไหลเวียนโลหิต
ในอวัยวะต่างๆที่เส้นใยปกคลุม	และ	
ให้ผลดีในเชิงสุขภาพอย่างมหาศาล
	 งานวิจัยของเส้นใย	MBF®	จาก
บริษัทไวทอป	ไบโอเอนเนอร์จี	ประเทศ
จีน	 ได้รับการนำาเสนอ	และ	ตีพิมพ์
ในงานประชุมของสมาคมไหลเวียน
โลหิตแห่งเอเชียนครั้งที่	2	ใน	ปี	1995
(2nd	 Asian	 Congress	 of	 Micro
circulation	:	ACM’	95)	ว่า	สามารถ
กระตุนการไหลเวียนโลหิตในหลอด
เลือดฝอยใหเพิ�มขึ้นไดถึง 2 เท่า 
เพิ�มปริมาณเลือดไหลเวียนในหลอด

ฟาร อินฟราเรด
รังสีแหงการรักษา
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เลือดฝอยถึง 3 เท่า และ มีการขยาย
ตัวของหลอดเลือดออก 20%  อุณหภูมิ
ในบริเวณนั้น เพิ�มขึ้น 2-3 ํC ในเวลา
เพียง 20 นาที ภายหลังการสวมใส่ 
หรือ สัมผัส
	 ผลงานค้นคว้าวิจัยของนัก
วิทยาศาสตร์จากหลายประเทศทั่ว
โลกยืนยันว่า	คลื่นฟาร์อินฟราเรด	ให
ผลในการช่วยการนอนหลับ	เน่ืองจาก
มีการกระตุ้นสมองให้หล่ังสารซีโรโทนิน
(Serotonin)	ซึ่งเป็นสารเคมีในสมอง
ท่ีทำาให้มนุษย์รู้สึกสงบ	และ	ผ่อนคลาย
	 มีงานวิจัยจากประเทศจีน	 เม่ือ
เร็วๆน้ี	ถึงการใชรังสีฟาร์ อินฟราเรด
ในผูปวยที่ทําการฟอกไต เพื่อให
การไหลเวียนเลือดบริเวณไตดีขึ้น
รงัสฟีาร์	อินฟราเรดยังมีการประยุกต์
ใช้ในโรคท่ีเก่ียวเน่ืองกับการไหลเวียน
เลือดติดขัด	หรือ	ไม่สะดวกอีกหลายโรค
เช่น	 โรคที่เกิดจากอวัยวะต่างๆขาด
เลือดเช่น ผูปวยโรคหัวใจ ผูปวยเบาหวาน
ซึ�งมักมีอาการ มือชา เทาชา และ 
เปนแผลบริเวณเทาเปนตน
	 ท่ีประเทศญ่ีปุ่น	มีงานวิจัยค้นคว้า
การนำาคลื่นฟาร์	 อินฟราเรดมาใช้
ในผู้ป่วยโรคปวดเรื้อรัง	 เช่น	 โรค
ไฟโบรไมอัลเจีย	(Fibromyalgia)	ซึ่ง
ผูปวยมีอาการปวดเม่ือยเร้ือรัง กล้ามเน้ือ
แข็งตึง	นอนไม่หลับ	มีระบบการย่อย
และ	 การขับถ่ายท่ีไม่ปกติ	 มีอาการ
ซึมเศร้า		พบว่าผู้ป่วยส่วนใหญ่มีอาการ
ดีข้ึน	หลังจากมีการรักษาโดยใช้รังสีฟาร์
อินฟราเรด	ประมาณ	2	สัปดาห์ขึ้นไป
	 นอกจากนี้	 ยังมีงานวิจัยอีก
มากมาย	ที่นำาคลื่นฟาร์	 อินฟราเรด
มาใช้ในผูปวยท่ีมีการอักเสบเร้ือรัง	 เช่น
ข้อต่ออักเสบ	กล้ามเนื้ออักเสบ	เอ็น

อักเสบ	 ผู้ป่วยโรคอ่อนเพลียเรื้อรัง
การช่วยให้แผลหายเร็วข้ึน	โดยเฉพาะ
แผลเรื้อรังในผู้ป่วยเบาหวาน	
	 ผลต่อร่างกายของ	 ฟาร์	 อิน
ฟราเรด	 ซึ่งเป็นกลไกหลักของฟาร์
อินฟราเรด	 ได้แก่	 การกระตุ้นการ
ไหลเวียนโลหิต	การล้างพิษจากเซลล์	
การกระตุ้นการทำางานของเอนไซม์	และ
การเผาผลาญ	การฆ่าเชื้อแบคทีเรีย
การต้านเช้ือไวรัส	หลายชนิด	การกระตุ้น
การซ่อมแซมร่างกายในบริ เวณ
ท่ีบาดเจ็บ	การผ่อนคลายกล้ามเน้ือ	และ
การกระตุ้นระบบภูมิต้านทาน
	 เสนใยท่ีใหคล่ืน ฟาร์ อินฟราเรด
จึงเปนกุญแจสําคัญ ต่อพลังชีวิต และ
สุขภาพของมนุษย์ ความลึกลับ	และ	
อำานาจอัศจรรย์ของแสงอาทิตย์ในการ
ก่อกำาเนิดชีวิต	และ	รักษาชีวิต	กำาลัง
ถูกวิจัย	 และ	 เปิดเผยวันแล้ววันเล่า
และ	 การรักษาโดยใช้คลื่นพลังแห่ง
ชีวิตนี้	 อาจเป็นการรักษาควบคู่ที่จำา
เป็นร่วมไปกับการแพทย์แผนปจจุบัน
และ	แพทย์ทางเลือกท้ังในปจจุบัน	และ
อนาคต
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	 โรคเส้นเลือดในสมองตีบ	แตก	ตัน	เกิดจากการมีไขมัน	หรือ	ลิ่มเลือด
อุดตันในเส้นเลือดที่หล่อเลี้ยงสมอง	ทำาให้เส้นเลือดตีบ	ตัน	และ	แตกในที่สุด
ส่งผลให้เซลล์สมองที่เส้นเลือดนั้นไปหล่อเลี้ยง	 ขาดออกซิเจน	 ทำาให้เซลล์
สมองถูกทำาลาย	ซึ่งอาจถึงแก่ชีวิต	หรือ	ทุพพลภาพได้	
	 สมองเป็นอวัยวะที่ควบคุมหน้าที่ต่างๆของร่างกาย	 หากสมองตายไป
เนือ่งจากขาดเลอืดไปเลีย้ง	ผูป้ว่ยอาจมปีญหาเกีย่วกบัการพดู	พฤตกิรรม	และ
ความจำา	นอกจากนี้	ยังทำาให้อวัยวะต่างๆของร่างกายในส่วนที่สมองส่วนนั้นๆ
ควบคุมอ่อนแรง	ความผิดปกติของร่างกายที่เกิดขึ้นจะเป็นมากหรือน้อย	ขึ้น
กับว่าสมองส่วนใดขาดเลือดไปเลี้ยง	และขาดเลือดไปเลี้ยงมากน้อยขนาดใด	
อาหารเสริมท่ีมีงานวิจัยสําหรับผูปวยเสนเลือดในสมองแตกหรือตีบ
	 สารสกดัเมลด็องุน่     สาร OPC ในเมลด็องุน่ มคีณุสมบตัชิว่ยใหผนงัหลอด
เลือดยืดหยุ่นมากขึ้น และ มีความตานทานมากขึ้น และ ไดถูกจดทะเบียน
เปนยาปองกันเสนเลือดแตกในประเทศฝรั�งเศส ถึง 3 ชนิด	การรับประทาน
สารสกัดเมล็ดองุ่นมีส่วนช่วยป้องกันเส้นเลือดในสมองแตก	นอกจากน้ีแล้ว	ยังช่วย
ฟ้นฟูสมองที่ได้รับความเสียหายจากเส้นเลือดในสมองแตก	 โดยการกระตุ้น
การไหลเวียนเลือดท่ีไปเล้ียงสมอง	และ	ป้องกันล่ิมเลือดอุดตันในหลอดเลือดด้วย
เนื่องจากสาร	 OPC	 ทำาให้หลอดเลือดยืดหยุ่นมากขึ้น	 จึงใช้ป้องกันหลอด
เลือดแดงแข็ง	และ	ลดความดันโลหิตได้ด้วย	

ฟ��นฟ�สมอง
หลังเส้นเลือดแตก

เภสัชไทยธรรม



เอกสารเพื่อการอบรมสมาชิกภายในบริษัทเท่านั้น
17

 สารแอสตาแซนทินจากสาหร่ายแดง เป็นสมุนไพร
ที่ได้รับการกล่าวถึงมากมายในขณะนี้	เนื่องจากงานวิจัย
ที่ชี้บอกถึงการฟนฟูอวัยวะที่เสียหาย หรือ สึกหรอ 
แอสต้าแซนทินมีผลวิจัยการลดความดันโลหิตในหนูทดลอง	
และ	ขยายหลอดเลือด	จึงใช้ในการป้องกันเส้นเลือดแตกได้ด้วย
แอสต้าแซนทินช่วยลดการเกิดหลอดเลือดอุดตัน	 ต้าน
อนุมูลอิสระที่ทำาลายหลอดเลือดสมอง	ฟ้นฟูสมองของผู้
ป่วยที่บาดเจ็บหลังจากเส้นโลหิต	 ในสมองแตก	ป้องกัน
ความเสียหายของสมองที่เนื่องมาจากสมองขาดเลือด
 น้ํามันปลา	ให้กรดอะมิโนจำาเป็นชื่อ	โอเมก้า-3	มีผล
ลดแอลดีแอล	โคเลสเตอรอล	(LDL	Cholesterol)	ซึ่งเป็น
โคเลสเตอรอลตัวร้าย	น้ํามันปลายังใหผลละลายลิ�มเลือด
หนึ�งในสาเหตขุองหลอดเลอืดอดุตนัไดอกีดวย	และ	ยงัลด
อาการอักเสบ	 ทำาให้ผนังหลอดเลือดไม่อักเสบ	 จึงเรียบ
ลื่น	มีคราบไขมันเกาะยาก	
 สารสกัดจากใบแปะกวย	กระตุ้นการไหลเวียนเลือด
และ	 ขยายหลอดเลือด	 แพทย์ในยุโรปนิยมจ่ายสารสกัด
จากใบแปะกวยภายหลังคนไขมีภาวะเสนเลือดในสมองแตก
เพื่อปองกันการแตกซ้ํา
 แอล คาร์นิทีน	งานวิจัยมากมายชี้ให้เห็นถึงผลของ
แอล	คาร์นิทีน	 ในการซ่อมแซม และ ฟนฟูเซลล์สมอง
ที่ไดรับบาดเจ็บ ขาดสารอาหาร	หรือ	ขาดออกซิเจน	มี
การให้แอล	คาร์นิทีน	ภายหลังภาวะเส้นเลือดแตกในผู้ป่วย
แล้วพบว่าผู้ป่วยฟ้นฟูความจำาได้ดีขึ้น	 และ	 สามารถใช้
การร่างกายได้ดีขึ้น	แอล คาร์นิทีน เปนหนึ�งในกรดอะมิโน
ที่มีการศึกษาผลที่มีต่อสมองมากที่สุด	 และ	 ได้รับการ
พิสูจน์ว่า	เป็นตัวที่เพิ่มพลังงานให้สมอง	และ	ทำาให้ระดับ
สารสื่อประสาทในสมองเพิ่มขึ้น	มีผลทำาให้	ความทรงจำา
ดีขึ้น	สมาธิ	และ	การเรียนรู้ดีขึ้น

คล่ืน ฟาร์ อินฟราเรดกับผูปวยเสนเลือดในสมองแตก
	 คลื่นฟาร์	 อินฟราเรดให้ผลกระตุ้นการไหลเวียน
เลือด	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในร่างแหหลอดเลือดฝอย	 ซึ่ง
เส้นเลือดที่ไปหล่อเลี้ยงสมองของเราจะเป็นเส้นเลือด
ฝอยทั้งหมด	 ภายหลังภาวะเส้นเลือดแตก	 ผู้ป่วยหลาย
รายอาจมีอาการพูดลำาบาก	เคลื่อนไหวลำาบาก	ความคิด
อาจจะไม่ต่อเนื่อง	และ	ช้าลง	บางครั้งมีกล้ามเนื้ออ่อน
แรง	หรือ	กล้ามเนื้อเกร็ง	กระตุก	ได้มีการนำาการแพทย์
ผสมผสานมาเยียวยาผู้ป่วยหลังภาวะเส้นเลือดแตก	 ใน
หลากหลายวิธี	และ	การใช้คลื่นฟาร์	อินฟราเรด	ก็เป็น
หนึ่งในนั้น
	 การใชคลื่นฟาร์ อินฟราเรดเฉพาะที่เช่น บริเวณ
ศีรษะ หรือ บริเวณที่มีความเจ็บปวด หรือ อ่อนแรงหรือ 
เกร็ง จะกระตุนการไหลเวียนโลหิต ลดอาการอักเสบ และ 
ช่วยฟนฟูเน�้อเยื่อที่บาดเจ็บ เลือดที่ไหลเวียนดี จะมีการ
นําน้ํา และ ออกซิเจนไปเลี้ยงบริเวณที่บาดเจ็บมากขึ้น 
และ กระตุนการซ่อมแซมตัวเองของเน�้อเยื่อ
	 การออกกําลังกาย และ กายภาพบําบัดในผูปวย
หลังเสนเลือดแตก	การออกกำาลังกาย	และกายภาพบำาบัด
อวัยวะท่ีเสียหายจากการบาดเจ็บ	หรือ	ขาดเลือดของสมอง
เป็นสิ่งจำาเป็นอย่างยิ่ง	ต่อการกระตุ้นร่างกาย	และ	กระตุ้น
การฟน้ตัวของสมองในส่วนท่ีเสียหาย	 ร่างกายของมนุษย์
เป็นสิ่งอัศจรรย์ของธรรมชาติ	มันมีความสามารถในการ
ซ่อมแซมตัวเอง	 หากเราส่งสัญญาณให้สมอง	 และ	 จิต
ใต้สำานึกรับรู้ว่า	 เราต้องการใช้อวัยวะนั้นๆอยู่	 อวัยวะใด
ท่ีร่างกายไม่ได้ใช้	จะเส่ือมถอยไป	ในขณะท่ีอวัยวะท่ีเรายัง
ใช้งาน	 จะมีการซ่อมแซมตัวเอง	 ความอดทน	 มองโลก
ในแง่ดี	และ	เบิกบาน	คือ	กุญแจสำาคัญสู่การซ่อมแซม
ตัวเองของร่างกาย

ฟาร์ อินฟราเรดแอสตาแซนทิน
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ถึงเวลาน้ําใจไทย
	 บริษัท	ไทยธรรม	อัลไลแอนซ์	จำากัด	ขอขอบพระคุณสมาชิกทุกท่าน	กำาไรส่วนหนึ่งจากการซื้อผลิตภัณฑ์ของ
ไทยธรรม	ได้ถูกนำามาจัดจ่ายคืนกลับสู่แผ่นดินไทย	ดังนี้
	 1.	บริจาคเงินค่าทำาครีมป้องกันน้ำากัดเท้า	ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำาท่วมทั่วประเทศ	ให้แก่โอสถศาลา	จำานวนเงิน
42,000	 บาท	 เพื่อนำาไปจัดทำายาแก้น้ำากัดเท้าแจกประชาชน	 ซึ่งปจจุบันนี้มีคนเป็นน้ำากัดเท้าเพิ่มมากขึ้น	 และ
สำาหรับคนไข้เบาหวาน	จะนำาไปสู่แผลเรื้อรังและหลังน้ำาท่วม	จะมีคนไข้เบาหวานถูกตัดขาเป็นจำานวนมาก		

	 2.	จัดทอดกฐินบริจาคซ่อมโบสถ์	และบูรณะวัด	ณ	วัดโบสถ์	อำาเภอบางคนที	ตำาบลบางกุ้ง	จังหวัดสมุทรสงคราม
จำานวนเงิน	120,000	บาท	ในวันที่	31	ตุลาคม	2553	ที่ผ่านมา

	 3.	บริจาคเงินสมทบ	ให้แก่	“มูลนิธิส่งเสริมยุวเกษตรกรไทยในพระราชูปถัมภ์	ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี”	 จำานวนเงิน	170,000	บาท	 เพื่อใช้ในการเดินกระแสไฟฟ้า	 สำาหรับการสร้างวัดเทพธรรมรังสี	
อำาเภอชนแดน	จังหวัดเพชรบูรณ์

ขอให้พี่น้องครอบครัวไทยธรรม	ร่วมอนุโมทนาบุญที่พวกเราทุกคนมีส่วนร่วมนี้	โดยทั่วกัน
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Vitop Bioenergy

	 ยาสีฟนไวทอป	นวัตกรรมการนำาแร่ธาตุส่วนผสม	วัสดุที่ใช้ทำาเส้นใย	MBF®	มาใช้เป็นส่วนผสมในยาสีฟน	ในรูปของ
MBP®	(Microelement	Bioactivity	Product)	จดลิขสิทธิ์การผลิตระดับโลก	พร้อมด้วยส่วนผสมจากสารธรรมชาติต่างๆ	
ดังนี้
	  MBP®	:	กำาจัดกลิ่น	ต้านเชื้อแบคทีเรียในปากหลายชนิด
	  Aloe Vera	:	สารสกัดว่านหางจระเข้		ลดอาการอักเสบ	ช่วยรักษาแผลในปาก	มีฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรีย	และ	เชื้อรา
	 	 หลายชนิด
	 	Propolis :	สารจากละอองเกสรที่ผึ้งงานนำามาผสมกับยางเหนียวของต้นไม้	 มีฤทธิ์ยับยั้งการอักเสบ	 ต้านเชื้อ
	 	 แบคทีเรีย	เชื้อรา	และ	เชื้อไวรัส	หลายชนิด	
	 	Sarcandra glabra extract	:	สมุนไพรจีน	กระตุ้นการไหลเวียนเลือด	ลดบวม	ลดอาการปวด	และ	อักเสบ	ต้านเชื้อ
	 	 แบคทีเรีย	
	 	Honeysuckle extract :	สมุนไพรจากญี่ปุ่น	ต้านอนุมูลอิสระ	ต้านแบคทีเรีย	รา	และ	ไวรัส	ลดอาการอักเสบ	และ
	 	 ระคายเคือง	
	 	Wild chrysanthemum extract :	สมุนไพรจีน	ลดอาการอักเสบ	ต้านแบคทีเรีย	และ	ไวรัส	กำาจัดสารพิษ
ยาสีฟนไวทอป อีกหนึ�งในนวัตกรรมจาก Vitop Bioenergy 
  กําจัดกลิ�นปาก ยาวนานตลอดวัน
  ตานเชื้อแบคทีเรีย รา และ ไวรัสหลายชนิด
  ลดอาการอักเสบ บวม ระคายเคืองในช่องปาก
  เพื่อสุขภาพของเหงือก และ ฟนที่คุณรัก

กําจัดกลิ�นปากยาวนานตลอดวัน
ฆาเชื้อแบคทีเร�ย
ปองกันเหง�อกอักเสบ

ยาสีฟ�นไวทอป อีกหนึ่งในนวัตกรรมจาก
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เคร�่องสําอางที่
กองประกวดมิสยูนิเว�รส
เลือกใช อยางเปนทางการ
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บริษัทไทยธรรม	อัลไลแอนซ์	จำากัด
โครงการพรีเมี่ยม	เพลส	เลขที่	21/281-284	ซ.นวลจันทร์	50	แขวงนวลจันทร์	เขตนวลจันทร์		กทม.	10230	

โทร.	02-363-4488		แฟกซ์	02-363-4422		www.thaidham.com

ผลิตภัณฑVITOP เสนใยอัจฉร�ยะ MBF®

มีคุณสมบัติพิเศษในการกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด
เพื่อสุขภาพที่ดีของคุณ	และคนในครอบครัว


