


สวัสดีค่ะ พี่น้องครอบครัวไทยธรรมที่รักทุกท่าน
 กว่าจะได้พบกันอีกครั้ง เรื่องราวเกิดขึ้นมากมายเหลือเกิน ทั้งการบ้านการเมืองที่ยังคงน่าห่วง แย่
มากขึ้นตรงที่มีประชาชนต้องเสียชีวิตเพิ่มขึ้นอีกด้วยระเบิด พร้อมกับความขัดแย้งมากมาย และ ยิ่งแย่หนัก
ขึ้นตรงที่คนเป็นๆนี่แหละ ที่คบยากขึ้น สังคมกลายพันธุ์ มนุษย์ดูแปลกไป เหมือนเป็นพันธุ์ใหม่ที่ไม่มีศาสนา
กันแล้ว เอารัดเอาเปรียบกันอย่างหน้าด้านๆ ไร้ยางอาย เมื่อก่อน คนที่อยากจะเป็นคนชั่ว เขาต้องแอบๆทำา 
แอบๆชั่ว เพราะเดี๋ยวโดนสังคมประณาม ปัจจุบันมันกลับชั่วกันต่อหน้าต่อตา เปิดเผยแบบไม่เกรงกลัวใคร 
แถมทำาตามกันเป็นแฟชั่น แข่งกันดี แย่งกันได้ แบบเหลือเชื่อ เหมือนบ้านเมืองไม่มีกฎหมายคุ้มครองเสีย แล้ว
 ทำาไมล่ะ อะไรล่ะ ทำาให้เป็น ใครเป็นใคร ใครอยู่ข้างใคร ตรงนี้ ทุกคนคงต้องใช้วิจารณญาณ
พิจารณาติดตาม ข่าวจากแหล่งข่าวที่เป็นจริง ก็จะสามารถรู้และเข้าใจได้ แต่ความจริงที่น่าตกใจ และ ได้
รับรู้ชัดเจนวันนี้ คือ บ้านเราไทยธรรม     ได้รับผลกระทบจากสังคมที่เปลี่ยนไปด้วย เพราะพบว่าพี่น้องของ
เรา หลายคนต้องลำาบาก เพราะมีคนประเภทที่กล่าวไว้ข้างต้น พวกไม่มีสำานึก ไม่รู้ว่าใครดีด้วย ไม่รู้ว่าใครให้
โอกาส ไม่มีศาสนา พวกมือถือสาก ปากถือศีล ฯลฯ แทรกซึมแฝงตัวเข้ามา เป็นสมาชิกในครอบครัวของเรา 
เมื่อมีทีท่าตั้งใจทำางาน บริษัทฯก็ดูแล เอาใจใส่ สนับสนุนทุกอย่าง เท่าที่จะทำาได้ เพราะเป็นโอกาสดีๆที่จะยื่น
ให้แก่กัน ดังที่ตั้งใจ และ เป็นหลักการ แต่แย่ตรงที่เขาคนนั้น ไม่ใช่คนจริง เขาปลอมตัว ปลอมใจ เข้ามาหลอก
พวกเราว่ามีทัศนคติ อุดมคติ เหมือนกับเรา จะสร้างบ้าน สร้างเมืองคนดี ร่วมกับเรา แต่เชื่อไหมคะว่า “เขา
โกง” เขาตั้งใจโกงกันจริงๆ โดยการไม่แจงยอดให้ลูกทีม ได้ครั้งหนึ่ง ก็ทำาครั้งสอง จากยอดเล็ก เป็นยอดใหญ่ 
เมื่อกลัวความผิด ก็เริ่มด่าว่าบริษัทฯ กว่าเรื่องจะแดงขึ้นมา สมาชิกก็เดือดร้อนกันไปถ้วนทั่ว ทำาให้เกิดมีบาง
คนพูดว่า “ทำางานกับบริษัทฯไทยธรรมแล้วไม่ได้เงินเลย” นี่ไง! เดือดร้อนไหม ทำาลายบริษัทฯก็เท่ากับทำาลาย
ครอบครัวเราทั้งหมด หากพวกเราร่วมใจกันทำางานตามระบบ และ มียอดขาย สมาชิกจะต้องได้เงินค่า
คอมมิชชั่นจากทุกยอด เห็นไหมคะ ทำาลายคนอื่น และ ทำาลายส่วนรวมเพื่อผลประโยชน์ส่วนตน ทั้งที่เรา
เปิดโอกาสให้มากมาย เปิดช่องทางให้มีความก้าวหน้าร่วมกัน พัฒนาคุณภาพชีวิตของพวกเราให้มีความสุข 
มีความรำารวยอย่างภาคภูมิใจ บางคนกำาลังรุ่งเรืองสุดขีด ด้วยความโลภ หมั่นไส้ทุกคน อยากเป็นนาย หรือ 
อยากยึดครองอาณาจักรไม่ทราบได้ พาลูกทีมในครอบครัวเราไปขายอย่างอื่นซะงั้น เอ้า! ฝ่าจรรยาบรรณกัน
ซะขนาดนี้ ก็ทำางานต่อกันยาก มองหน้ากันไม่สนิท บอกตรงๆว่า “น่าเสียดายเหลือเกิน” บริษัทฯกำาลังโตวัน
โตคืน ทำาไมรีบกดระเบิดทำาลายตัวเองเสียก่อน ทำาลายมิตรภาพ และ โอกาสดีๆทิ้งไปเสีย ในขณะที่ผู้นำาหลาย
คนที่เขาตั้งใจดูแลพี่น้องสายของตนอย่างดี อย่างซื่อตรงจริงใจ ก็มีเงินใช้จ่ายกันตามสมควร จนถึงมากกว่า
ทุกอาชีพที่เคยทำามา ยิ่งถ้าจับจุดได้ ขยัน และ สนุกกับงาน ตอนนี้ก็รำารวยไปตามๆกัน
 ที่นำาเรื่องไม่ดีที่เกิดขึ้นมาพูดกันตรงนี้ เพราะต้องการประกาศเชิญชวน พี่น้องบ้านนี้ของ
เรา ช่วยกันสอดส่อง ดูแล อย่าให้ใครปลอมๆแทรกซึมเข้ามาได้อีก บ้านไทยธรรมของเราศักดิ์สิทธิ์มาก 
ใครมาไม่ดี อยู่ไม่ได้กันสักคนค่ะ แต่หากพวกเรารู้เห็นพบเจอกันก่อน จะได้ช่วยกันกำาจัดออกไป ก่อนจะมีใคร
เดือดร้อนกันอีกนะคะ
 จะขึ้นปีใหม่แล้ว ขอต้อนรับปี 2552 ขอปีใหม่นี้ นำาพาความสุขความเจริญ โชคดี พบเจอแต่คนดีมี
ความรักมากมาย ให้ทุกคนแข็งแรง สวยงาม ให้บ้านนี้ของเรา เป็นบ้านที่เติบโตขึ้น ด้วยความอบอุ่น เกื้อหนุน
กันตลอดกาล                                                                                
                                                                                     ธรรมมะคุ้มครองค่ะ สวัสดีปีใหม่ 2552
                                                                                                  ด้วยความจริงใจ                                                                             
     
       
                                                                                             จารุณี (เดส์แน็ช) สุขสวัสดิ์

       

        โอกาสชีวิต
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    วัยทอง คือ อะไร
 “วัยทอง”  คือ วัยท่ีรังไข่หยุดทำางานอย่างส้ินเชิง รังไข่เป็นอวัยวะภายใน ท่ีทำาหน้าท่ีผลิตไข่ 
และ สร้างฮอร์โมนเพศหญิง ฮอร์โมนน้ีออกฤทธ์ิต่ออวัยวะเพศ และ อวัยวะอ่ืนๆท่ัวร่างกาย เม่ือรังไข่
หยุดทำางาน ร่างกายก็ตกอยู่ในภาวะขาดฮอร์โมนเพศหญิง ทำาให้ไม่มีประจำาเดือน ร่วมกับการเกิด
อาการต่างๆ
 เม่ือสตรีมีอายุประมาณ 40 ปี รังไข่จะผลิตไข่ออกมาไม่สมำาเสมอ ทำาให้โอกาสท่ีจะต้ังครรภ์
ลดน้อยลงมาก ในระยะน้ี การผลิตฮอร์โมนเพศหญิงก็ลดลงด้วย แต่ยังมีปริมาณพอเพียงอยู่ จึงยังไม่
เกิดอาการใดๆ เม่ืออายุมากข้ึนไปอีก การผลิตฮอร์โมนเพศจะลดลงมาก ทำาให้ประจำาเดือนมาไม่สมำา
เสมอ และ หมดไปในท่ีสุด จากการสำารวจพบว่า หญิงโดยเฉล่ียจะหมดประจำาเดือน เม่ืออายุประมาณ 
50 ปี

เฟมินิ
อาหารเสริมสำาหรับวัยทอง

      ปัญหาท่ีพบบ่อยในสตรีวัยทอง 
          ผลจากการขาดฮอร์โมนเพศหญิง ทำาให้เกิดปัญหาต่ออวัยวะใน
ระบบต่างๆได้ท่ัวร่างกาย ต่อไปน้ี  
         1.ปัญหาด้านผิวหนัง : เน้ือเย่ือของผิวหนังขาดความยืดหยุ่น และ 
ชุ่มช้ืน ผิวหนังจึงแห้งเห่ียวและคัน
        2.ปัญหาด้านระบบทางเดินปัสสาวะ และ ช่องคลอด : เน้ือเย่ือ
ช่องคลอดขาดความยืดหยุ่น และ ชุ่มช้ืน ช่องคลอด และ กระเพาะปัสสาวะ 
มีการฝ่อลีบและหย่อนตัวลง ทำาให้มีปัญหาเร่ืองการกล้ันปัสสาวะไม่อยู่ 

ปัสสาวะบ่อย มีอาการแสบท่ีช่องทางออกของท่อปัสสาวะ ในรายท่ีเน้ือเย่ือหย่อนยานมากก็จะมีผนัง
ช่องคลอด และ มดลูกเคล่ือนตำาออกมานอกปากช่องคลอด ท่ีรู้จักกันว่า “โรคกระบังลมหย่อน”
       3.ปัญหาด้านระบบทางเดินอาหาร และ ระบบขับถ่าย : อาการท้องอืด และ ท้องผูก
       4.ปัญหาด้านระบบประสาท อารมณ์ และ สภาพจิต :  อาการวิตกกังวล ซึมเศร้า อ่อนแรง 
นอนไม่หลับ ขาดสมาธิ ความจำาไม่ดี หลงลืมง่าย 
       5.อาการร้อนวูบวาบ :  เกิดข้ึนเป็นพักๆ และ มักเป็นตอนกลางคืน ทำาให้นอนหลับพักผ่อนไม่
เต็มท่ี เป็นมากในช่วงปีแรกๆของวัยทอง หรือ ช่วงก่อนเข้าวัยทอง
       6.โรคหัวใจ : เม่ือฮอร์โมนเพศหญิงลดลง จะทำาให้ระดับโคเลสเตอรอลในเลือดสูงข้ึน ไขมันไป
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เกาะท่ีผนังหลอดเลือด ทำาให้มีโอกาสเกิดหลอดเลือดหัวใจอุดตัน
        7. โรคกระดูกบาง กระดูกผุ หรือ กระดูกพรุน : เม่ือเข้าสู่วัยทอง กระดูกจะมีการสลายตัว
มากกว่าการสร้าง กระดูกจึงบางลง เม่ืออายุมากข้ึน กระดูกย่ิงบางมาก หลังจากหมดประจำาเดือนไป 
10 – 20 ปี (อายุประมาณ 60- 70 ปี) กระดูกก็อาจจะบางมาก จนทำาให้กระดูกหักได้ง่าย แม้เพียงแค่ยก
ของหนัก ตำาแหน่งท่ีกระดูกหักได้บ่อยในวัยน้ี คือ กระดูกสันหลัง กระดูกสะโพก และ กระดูกข้อ
มือ การหักของกระดูกสันหลังมักจะเป็นการยุบตัวลง ส่งผลให้ตัวเต้ียลง หลังโก่ง และปวดหลัง
    เฟมินิ อาหารเสริมสำาหรับวัยทอง
 เฟมินิ ประกอบด้วย สารสกัดจากถ่ัวเหลือง สารสกัดจากอัลฟัลฟา แมกนีเซียมคีเลท และ 
ซิลิเนียมคีเลท ทำาหน้าท่ีร่วมกัน ชดเชยฮอร์โมนเพศหญิงท่ีสูญเสียไป และ ให้แร่ธาตุจำาเป็นสำาหรับสตรี
วัยทอง ดังน้ี
 

   
   

   
   

   
  

       สารสกัดจากถ่ัวเหลือง 225 มก. : ในถ่ัวเหลืองมีสาร
ไฟโตเอสโตรเจน (Phytoestrogen) ซ่ึงเป็นสารประกอบใน
พืช มีสูตรโครงสร้างคล้ายฮอร์โมนเอสโตรเจนของคน มี
ฤทธ์ิป้องกันมะเร็งได้ และ อาจช่วยส่งเสริมสุขภาพและ
ป้องกันโรคบางอย่างได้ เช่น โรคหัวใจขาดเลือด โรค
มะเร็งของเน้ือเย่ือระบบสืบพันธ์ุและโรคกระดูกพรุน 
           สารไฟโตเอสโตรเจนในถ่ัวเหลือง คือ               

ไอโซฟลาโวน มีสาระสำาคัญ 2 ชนิด คือเดดซีน (Daidzein) และ จีนีสทีน(Genistein)  มีฤทธ์ิลดอาการ
ร้อนวูบวาบ หงุดหงิด อาการทางผิวหนัง และ เย่ือบุบริเวณช่องคลอดอักเสบ แห้ง และ ยังช่วย
ป้องกันมะเร็งเต้านม และ มะเร็งท่ีสร้างจากอวัยวะท่ีผลิตฮอร์โมน (Hormone-Link Cancer) เช่น 
มะเร็งรังไข่ มะเร็งปากมดลูก เป็นต้น นอกจากน้ี สารสกัดจากถ่ัวเหลืองยังช่วยลดระดับโคเลสเตอรอล 
เพ่ิมความหนาแน่นของกระดูกและ ลดการสูญเสียมวลกระดูกได้โดยปรกติฮอร์โมนเอสโตรเจนมีฤทธ์ิ
ยับย้ังการทำางานของ osteoclasts (ตัวทำาลายกระดูก) ดังน้ันภายหลังภาวะการหมดประจำาเดือน การ
ทำางานของ osteoclasts จึงมากข้ึน และทำาให้เน้ือกระดูก (bone mass) บางลง การเพ่ิมระดับไฟโตเอ
สโตรเจน สามารถเพ่ิมความหนาแน่นของกระดูกได้ 

          สารสกัดอัลฟัลฟา 150 มก.  : อัลฟัลฟา ได้ถูกใช้เพ่ือการรักษา
ทางการแพทย์มาต้ังแต่ในสมัยโบราณ ท้ังในประเทศจีน และ อินเดีย ใน
ใบอัลฟัลฟา มีสารไฟโตเอสโตรเจน คือ ไอโซฟลาโวน ซ่ึงจะเข้าไปชดเชย
ไฟโตเอสโตรเจนท่ีลดตำาลง ช่วยปรับสมดุลย์ฮอร์โมนในร่างกาย รวมท้ังมี
วิตามินดี และ แร่ธาตุหลายชนิด ซ่ึงจะช่วยให้ร่างกายปรับสภาพได้อย่าง
เหมาะสม ลดอาการผิดปกติ เช่น ร้อนวูบวาบตามตัว และ หงุดหงิดง่าย 
นอกจากน้ี ยังช่วยลดโคเลสเตอรอลในเลือด ป้องกันการเกิดไขมันสะสม
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เภสัชไทยธรรม

        แมกนีเซียม อะมิโน แอซิดคีเลท :  แมกนีเซียมมีความ
สำาคัญกับการหดตัวของกล้ามเน้ือตามปกติ โดยเฉพาะ กล้ามเน้ือ
หัวใจ ต้องการแมกนีเซียม เพ่ือให้มีการทำางานเป็นปกติ แมกนีเซียม
ทำางานร่วมกับแคลเซียม ในการควบคุมการหดตัว และ การคลาย
ตัวของกล้ามเน้ือ ซ่ึงเป็นการเต้นของหัวใจ แมกนีเซียม ทำางานเคียงคู่
กับแคลเซียม เพ่ือทำาหน้าท่ีสำาคัญต่างๆในร่างกาย มีการศึกษาหลาย
คร้ัง ท่ีแสดงว่า ถ้ามีแมกนีเซียมสูงในอาหาร และ นำา ผู้คนจะเป็นโรค
กระดูกพรุน กระดูกแตก และ ฟันผุน้อยลง 

 ซีลีเนียม อะมิโนแอซิด คีเลท : จำาเป็นต่อการเจริญเติบโตและการทำาหน้าท่ีของร่างกาย 
เป็นแร่ธาตุสำาคัญในกระบวนการป้องกันมะเร็ง และ โรคหัวใจ ป้องกันการเกิดต้อกระจก และ จอ
ประสาทตาเส่ือม ต้านไวรัส บรรเทาเริมท่ีปาก และ โรคงูสวัด และ ทำาให้คนไข้โรคเอส แอล อี มี
อาการดีข้ึน
 ขนาดรับประทาน และ วิธีการรับประทานเฟมินิ : วันละ 1-2 แคปซูลต่อวัน ข้ึนกับอาการ
อาหารเสริมแนะนำาสำาหรับสตรีวัยทอง : เกรพซีด พลัส ไลโคปีน / โอริซอล เทน/ ฟิชเชอร์ โกลด์ / 
แคล แมค/ บี ดริงคส์ / เฟมินิ 
     
 
 

ในหลอดเลือด ช่วยทำาความสะอาดผิวจากภายใน โดยการกำาจัดของเสีย สารพิษออกจากเลือด และ 
อวัยวะภายใน ลดการตกค้างของเสียตามผิวหนัง ทำาให้เลือดสะอาด และ ไหลเวียนได้ดีข้ึน ทำาให้ผิว
พรรณผุดผ่องสวยงาม ลดการเกิดสิว โดยเฉพาะสิวท่ีเกิดเน่ืองจากฮอร์โมนเพศชายสูง
อัลฟัลฟา มีศักยภาพในการรักษาแผลในกระเพาะอาหาร และ ลำาไส้ ช่วยทำาให้ผิวกระเพาะแข็งแรง 
ช่วยโรคกระเพาะอาหาร ปวดท้องเพราะมีแก๊สมาก และ ทำาให้การหล่ังของนำาย่อยเป็นปกติ
 นอกจากน้ี ยังให้ผลดีกับโรคเกาท์ และ โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ ป้องกันการสะสมของ
กรดยูริค และ กรดอ่ืนๆตามข้อต่อต่างๆ และ ป้องกันมะเร็งในอวัยวะท่ีสร้างฮอร์โมน เช่น มะเร็งรังไข่ 
มะเร็งเต้านม และ มะเร็งปากมดลูก ได้อีกด้วย

้

้



แอล คาร์นิทีน
โปรตีนสำาคัญ





โรคหัวใจกับ
แพทย์ทางเลือก





    รู้จักกับมะเร็ง
สาเหตุการตายด้วยโรคมะเร็ง สูงเป็นอันดับ
สองของสาเหตุการเสียชีวิตของประชาชน
สหรัฐอเมริกา ในปี 2008 ซ่ึงเป็นตัวเลขท่ีสูงถึง 
25% ของสาเหตุการตายท้ังหมด ทุกๆ 1 นาที 
จะมีผู้ป่วยมะเร็งเพ่ิมข้ึน 2.5 คน และ ทุก 1 นาที 
จะมีผู้เสียชีวิตจากโรคมะเร็ง 1 คน สถิติพบว่า 
มะเร็งอันดับหน่ึงของผู้ป่วยมะเร็งใหม่ คือ มะเร็ง
ต่อมลูกหมาก อันดับ 2 คือ มะเร็งเต้านม และ 
อันดับ 3 คือ มะเร็งลำาไส้ใหญ่
      มะเร็งคืออะไร
มีโรคมากกว่า 100 ชนิด ท่ีอาการของโรคมี
โอกาสก่อให้เกิดการแบ่งตัวของเซลล์ใดเซลล์
หน่ึงในร่างกายผิดปกติ และ พัฒนาเป็นเซลล์
มะเร็งข้ึน ซ่ึงโดยปกติแล้ว ระบบภูมิต้านทาน
ของร่างกายจะทำาหน้าท่ีทำาลายเซลล์เหล่าน้ันได้
เอง มีโอกาสถึง 6 คร้ัง ในช่วงชีวิตของคนหน่ึง
คน ท่ีจะมีโอกาสเกิดเซลล์มะเร็ง การแพทย์
ทางเลือกมีทฤษฎีว่า หากร่างกาย และ ระบบ
ภูมิต้านทานของเราแข็งแรงพอ เราจะสามารถ
ป้องกันการเกิดมะเร็ง หรือ ป้องกันการกลับ
ซำาของโรคมะเร็งได้ เป็นท่ีมาของการนำากลุ่ม
อาหารเสริมหลายชนิด มาใช้ร่วมกับการแพทย์
แผนปัจจุบัน ในการป้องกันการเกิด การกลับซำา 
และ รักษาโรคมะเร็ง 
ส่ิงใดก็ตามท่ีเป็นสาเหตุให้เซลล์ร่างกายมีการ
แบ่งตัวผิดปกติ ถูกเรียกว่า “สารก่อมะเร็ง” ใน
ทางการแพทย์ เม่ือเซลล์มะเร็งมีการแบ่งตัว   

        ความหวังใหม่ในการรักษา                   

มะเร็ง

้

้

มันจะมีรูปร่างหน้าตา และ หน้าท่ีการทำางานไม่
เหมือนเซลล์เดิม เซลล์มะเร็งจึงเปรียบเสมือน  
เซลล์กาฝากในร่างกาย เพราะนอกจากจะไม่
ให้ประโยชน์ใดๆแล้ว ยังแย่งอาหารฯ นำาและ 
อาหารจากเซลล์ปกติของร่างกายด้วย การแบ่ง
ตัวท่ีรวดเร็วของเซลล์มะเร็ง จะรุกรานเข้าไปใน
เน้ือท่ีของเซลล์ปกติ และ ทำาลายเซลล์ปกติด้วย 
นอกจากน้ี เซลล์มะเร็งในท่ีใดท่ีหน่ึง สามารถ
แพร่กระจายไปยังส่วนอ่ืนๆของร่างกายได้ โดย
ผ่านทางกระแสเลือด และ นำาเหลือง
ก้อนเน้ือท่ีประกอบด้วยเซลล์มะเร็ง มีความแตก
ต่างจากเน้ืองอกธรรมดา ตรงท่ีก้อนเน้ือท่ีเป็น
มะเร็งจะโต ขยายขนาดข้ึนเร่ือยๆ และ รุกราน
เข้าไปในเซลล์ปกติท่ีอยู่รอบๆ  นอกจากน้ียัง
แพร่กระจายไปในร่างกาย และ ไปโตในท่ีใหม่ได้
ด้วย ปกติแล้ว ถ้าร่างกายเร่ิมมีเซลล์ท่ีแบ่งตัวผิด
ปกติ  ระบบป้องกันตัวของร่างกาย คือ ระบบภูมิ
ต้านทาน จะทำาหน้าท่ีเสมือนตำารวจของร่างกาย 
คือ ตรวจจับ และ ทำาลายเซลล์เหล่าน้ัน ทำานอง
เดียวกับการทำาลายเช้ือโรค ก่อนท่ีเซลล์เหล่า
น้ัน จะมีโอกาสเจริญเติบโตเป็นก้อนเน้ือมะเร็ง 
เรามักเป็นผู้ทำาลายสุขภาพของตัวเอง เพราะเรา
มักบริโภคสารท่ีก่อให้เกิดอนุมูลอิสระในร่างกาย
สูง เช่น ของทอดซำา ใช้นำามันเดิมๆ การสูดดม้้

้

้



เอามลภาวะในอากาศ เข้าไปสะสมในร่างกาย 
การสูบบุหร่ี การบริโภคอาหารขยะ และ การ
สะสมสารพิษ และ เช้ือโรค ในทุกทาง ท้ังจาก
ส่ิงแวดล้อม อาหาร นำา อากาศ  เม่ือสารพิษถูก
สะสมในร่างกายนานเข้า โดยไม่มีการล้างพิษ 
หรือ ขบวนการกำาจัดออก สารพิษท่ีสะสมใน
ท่ีใดท่ีหน่ึง โดยมากเป็นอวัยวะท่ีสะสมไขมัน ก็
จะทำาให้สารพิษน้ันๆเกิดเป็นสารก่อมะเร็งข้ึนใน
ร่างกาย พันธุกรรมท่ีเป็นมะเร็ง ก็มีส่วนให้คนๆ
หน่ึงเป็นมะเร็งได้ง่ายกว่าอีกคนหน่ึงด้วย 
       การรักษามะเร็ง 
         คร่ึงหน่ึงของผู้ป่วยมะเร็ง (50%) ได้รับการ
รักษาด้วยการให้เคมีบำาบัด (Chemotherapy) แต่
จำานวนผู้ป่วยท่ีหายจากมะเร็งโดยวิธีเคมีบำาบัดมี
เพียง 2%-25% ของผู้ป่วยท้ังหมด สถิติพบว่า 
มะเร็งท่ีมีโอกาสหายจากเคมีบำาบัด คือ มะเร็ง
รังไข่ และ มะเร็งลูกอัณฑะ และ มะเร็งลำาไส้
บางชนิด
     ผู้ป่วยส่วนใหญ่จะทนผลข้างเคียงของ
การให้เคมีบำาบัดไม่ค่อยได้ ซ่ึงมีต้ังแต่ อาการ
คล่ืนไส้ อาเจียน แสบร้อนในทางเดินอาหาร 
และ ช่องปาก แพทย์หลายท่าน นิยมให้เคมี
บำาบัดอย่างรุนแรง เพ่ือให้ก้อนมะเร็งยุบตัวลง 
แต่สถิติทางการแพทย์พบว่า ไม่มีความเก่ียวข้อง 
ระหว่างขนาดของก้อนเน้ือมะเร็งท่ีเล็กลง และ 
การหายจากโรคมะเร็ง ศูนย์รักษาผู้ป่วยมะเร็ง
ในอเมริกา (Cancer Treatment Centers of 
America) บอกว่า แทนท่ีจะให้เคมีบำาบัดอย่าง
รุนแรงในคอร์สส้ันๆ เปล่ียนเป็นค่อยๆลดขนาด
ของเคมีบำาบัดต่อคร้ังลง โดยใช้ระยะเวลาท่ีนาน
กว่า จะทำาให้ร่างกายของผู้ป่วยแข็งแรงกว่า และ 
มีโอกาสฟ้ืนตัวจากมะเร็งได้มากกว่า  เม่ือผู้ป่วย

ส่วนใหญ่ทนต่ออาการข้างเคียงของการ
ให้เคมีบำาบัดไม่ค่อยได้อีกท้ังสถิติการหาย
จากเคมีบำาบัดตกตำามากดังกล่าวทำาให้เกิด
การนำาการรักษาร่วมแบบแพทย์ทางเลือก 
(Alternative Medicine) มาใช้ สารอาหารท่ี
ได้รับการค้นคว้า และ ทดลองใช้กันอย่างกว้าง
ขวางในบทบาทของการรักษาร่วมมีดังน้ี

เภสัชไทยธรรม

้

่

    ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไฟ
โตเจน
เบต้า กลูแคน (Beta Glucan)
      มะเร็งมีหลายชนิด ชนิดท่ีพบ
บ่อยท่ีสุด คือ Carcinoma  เร่ิม
จากผิวหนัง หรือ เน้ือเย่ือประเภท
ต่อมต่างๆ เช่น เต้านม มะเร็งชนิด 

Sarcoma เกิดกับเน้ือเย่ือเก่ียวพัน และ เน้ือเย่ือท่ี
ทำาหน้าท่ีเป็นโครงสร้าง เช่น กระดูก กล้ามเน้ือ 
กระดูกอ่อน และ ไขมัน มะเร็งชนิด Melanomas 
คือ มะเร็งผิวหนัง มะเร็งชนิด Lymphomas คือ 
มะเร็งต่อมนำาเหลือง มะเร็งชนิด Leukemia คือ 
มะเร็งท่ีเก่ียวกับอวัยวะท่ีผลิตเลือด
      ในการเกิดเซลล์มะเร็งน้ัน ปัจจัยท่ีสำาคัญท่ีสุด 
คือ ระบบภูมิต้านทานของร่างกาย เม่ือมีเซลล์
ท่ีพัฒนาผิดปกติเกิดข้ึนในร่างกาย ระบบภูมิ
ต้านทานของร่างกาย จะทำาการตรวจจับว่าเป็น
ส่ิงแปลกปลอม และ ทำาลายเซลล์ท่ีผิดปกติน้ัน 
ก่อนท่ีจะมีการพัฒนาเป็นเซลล์มะเร็ง แต่หากว่า 
ระบบภูมิต้านทานของร่างกายไม่แข็งแรง ทำาลาย
ส่ิงแปลกปลอมไม่ทัน เซลล์มะเร็งก็จะเติบโตจน
อวัยวะ หรือ เน้ือเย่ือน้ัน เกิดเป็นมะเร็งข้ึน
     เบต้า กลูแคน...ข่าวดีสำาหรับผู้ป่วย
มะเร็ง 
       เราสามารถทำาให้ระบบภูมิต้านทานของเรา
ทำางานมีประสิทธิภาพดีข้ึนได้ ด้วยการบริโภค 

้



สารสกัดจากเห็ดหลินจือ

สารสกัดจากชาเขียว

   สารสกัดจากหลิน
จือ (Reishi extract)
การแพทย์แผนจีน ใช้
ส า รส กัดจากห ลิน
จือ ในการรักษา และ 

ป้องกันมะเร็งมานานแล้ว ด้วยกลไกในการ 
กระตุ้นระบบภูมิต้านทานของร่างกาย สาร
สกัดจากหลินจือ ถูกนำามาใช้ร่วมกับการรักษา
แผนปัจจุบัน เช่น ร่วมกับการให้เคมีบำาบัด เพ่ือ
ลดอาการข้างเคียงจากเคมีบำาบัด เช่น อาการ
คล่ืนไส้ อาเจียน อ่อนเพลีย เบ่ืออาหาร ผมร่วง 
และ ติดเช้ือง่าย และ พบว่าได้ผลดี นอกจากน้ี ยัง
ใช้ในการป้องกันการกลับเป็นซำาของผู้ป่วยมะเร็ง 
ท่ีได้รับการรักษาแล้วด้วย 

     สารสกัดจากชาเขียว   
( Green tea extract )

       “ชาเขียว” ถูกเรียกตามกรรมวิธีการผลิตชา 
เพราะชาเขียว เป็นชาท่ีในกระบวนการผลิต ไม่
ผ่านการหมักเลย เป็นชาท่ีมีคุณค่าทางการแพทย์
สูงสุด ไม่ว่า จะเป็นคุณสมบัติในการต้านอนุมูล
อิสระ การป้องกันมะเร็ง การลดโคเลสเตอรอล
ในเลือด การลดความดัน การต้านเช้ือแบคทีเรีย 
และ เช้ือไวรัส การเผาผลาญไขมัน และ การลด
นำาตาลในเลือด

สารสกัดจากขิง

       สารสกัดจากขิง (Ginger 
extract) ในสารสกัดจากขิง มี
สารช่ือ Gingerol ซ่ึงมีการวิจัย

มากมายในสหรัฐอเมริกา ท้ังในหนูทดลอง และ 
ในคนว่า ยับย้ังและป้องกันการก่อตัวของมะเร็ง
ได้ โดยเฉพาะมะเร็งรังไข่ และ มะเร็งเต้านม 
นอกจากน้ี การบริโภคสารสกัดจากขิง ยังมีผลดี
ต่อสุขภาพ ไม่ว่าจะเป็นในแง่ของการต้านอาการ
อักเสบ ทำาให้อาการข้ออักเสบ และ เอ็นอักเสบดี
ข้ึน ช่วยย่อยอาหารอีกด้วย

  สารสกัดจากใบบัวบก 
(Centella asiatica extract)          
สารสกัดจากใบบัวบก มีการใช้

ในทางการแพทย์มานานแล้ว โดยท่ีมีปรากฏอยู่
ในตำารับยาของประเทศฝร่ังเศสมาต้ังแต่ปี 1884 
(120 ปีท่ีผ่านมา) อยู่ในตำารับการแพทย์แผนจีน
มากว่า 2,000 ปี และ อยู่ในตำารับยาอายุรเวท
มากว่า 3,000 ปี  
 ผลท่ีใช้จะเป็นในแง่ของการรักษาแผล 

สารสกัดจากใบบัวบก

เบต้า กลูแคน ซ่ึงสกัดได้จากยีสต์ กลไกของ
เบต้า กลูแคน คือ ทำาให้ระบบตรวจจับเซลล์ผิด
ปกติของร่างกายทำางานไวข้ึน และ เม็ดเลือดขาว 
ซ่ึงทำาหน้าท่ีทำาลายส่ิงแปลกปลอม ทำาหน้าท่ีได้
มีประสิทธิภาพข้ึน จึงทำาลายเซลล์ท่ีมีโอกาส
ก่อมะเร็งได้อย่างรวดเร็ว ก่อนท่ีจะพัฒนาเป็น
ก้อนมะเร็งข้ึน การค้นคว้าพบว่าเบต้า กลูแคน 
ใช้ได้ผลดีในมะเร็งเต้านม และ มะเร็งในอวัยวะ
ท่ีสะสมไขมัน

      

       สารเคมีท่ีมีฤทธ์ิทางการแพทย์ในชาเขียว คือ 
กลุ่มสารท่ีเรียกว่า Polyphenols หรือ Tea Tannin 
ซ่ึงเป็นสารท่ีทำาให้ชามีรสฝาดเฝ่ือน Polyphenol มี
ปริมาณถึง 15% - 30% ของชาเขียว สารกลุ่ม
น้ีละลายในนำา Polyphenol ท่ีสำาคัญ คือ กลุ่ม
สาร Catechins ซ่ึงประกอบด้วย  GC, EGC, EC, 
EGCg, และ EGCg
      ญ่ีปุ่น เป็นชาติท่ีมีการบริโภคชาเขียวสูงมาก 
ผลการสำารวจในญ่ีปุ่นพบว่า ในเมืองท่ีประชากร
มีการบริโภคชาเขียวมาก จะมีอัตราการเกิดโรค
มะเร็งตำา นักวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์จำานวน
มากยอมรับว่า การบริโภคชาเขียว สามารถ
ป้องกันการเกิดโรคมะเร็งได้ และ ขณะน้ี ได้มี
การวิจัยอย่างเป็นทางการอย่างกว้างขวางท่ัวโลก 

้
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ในเร่ืองของชาเขียวป้องกันมะเร็ง โดยมีทฤษฎีใน
เร่ืองของการต้านอนุมูลอิสระ และ การต้านการ
แบ่งตัวอย่างผิดปกติของเซลล์ 

       ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
เกรพซีด พลัส ไลโคปีน
สารสกัดเมล็ดองุ่น
 มีสาร OPC ซ่ึงมี

กระตุ้นการไหลเวียนของเลือด ช่วยความทรงจำา 
มะเร็ง การมีอายุยืนยาว การรักษาโรคทางเดิน
หายใจ การล้างพิษออกจากระบบร่างกาย การ
รักษาโรคผิวหนังเร้ือรังบางชนิด เช่น เร้ือนกวาง 
หรือ ผิวหนังลอก กระตุ้นการสร้างคอลลาเจน
ใต้ช้ันหนังแท้ ป้องกันการเกิดแผลเป็น และ ช่วย
ให้แผลหายเร็ว รักษาโรคติดเช้ือทางผิวหนัง และ 
อ่ืนๆ 
 ในแง่ของการล้างพิษ มีรายงานถึงผล
ของสารสกัดใบบัวบกในการล้างพิษ ท่ีสะสมใน
สมอง และ ระบบประสาท แพทย์ทางเลือก มี
การใช้สารสกัดจากใบบัวบกในการรักษามะเร็ง

ชนิด เช่น มะเร็งต่อมนำาเหลือง มะเร็งไขกระดูก 
เน้ืองอกไขกระดูก มะเร็งเต้านม มะเร็งต่อมลูก
หมาก มะเร็งกระเพาะอาหาร มะเร็งลำาไส้ มะเร็ง
ตับอ่อน มะเร็งต่อม  ไธรอยด์ มะเร็งผิวหนังแบบ
ปาน/ฝ้าดำา มะเร็งรังไข่ มะเร็งสมองบางชนิดและ 
การชักนำาให้เซลล์มะเร็งมีการ “ฆ่าตัวตาย” เอง 
ทำาให้เซลล์มะเร็งหลายชนิดฝ่อไปในท่ีสุด เช่น 
เซลล์มะเร็งท่อนำาดี และ กระตุ้นระบบภูมิคุ้มกัน
ของร่างกาย 

คุณสมบัติยับย้ัง และ ต้านเซลล์มะเร็งท่ีเกิดข้ึน
แล้ว หรือ กำาลังจะเกิดข้ึน และ ยังช่วยเพ่ิมระบบ
ภูมิคุ้มกันได้ ขณะเดียวกันก็มีใยอาหาร ท่ีลด
ความเส่ียงต่อการเกิดมะเร็ง ส่วนกรดอีลาจิกใน
เมล็ดองุ่น ก็ช่วยจับ และ ทำาลายสารพิษของสาร
ก่อมะเร็งได้ 

้

        สารสกัดจากมะเขือเทศ
ปัจจุบัน มีการนำาสารสกัดจาก
มะเขือเทศ เข้ามาผสมในสูตร

ของสารสกัดจากเมล็ดองุ่น เน่ืองจากมีรายงาน
ว่า สารไลโคปีน ในมะเขือเทศ จะทำาให้สาร OPC 
จากเมล็ดองุ่น ออกฤทธ์ิดีข้ึน
        สารสกัดไลโคปีน (Lycopene) เป็นหน่ึงใน
สามของสารแคโรทีนจากธรรมชาติ อันมี Lyco-
pene, Beta-Carotene,  และ   Lutein  พบมาก
ในผัก  และ  ผลไม้บางชนิด  เช่น  แอบพรีคอต   
เกรฟฟรุ๊ต แตงกวา มะเขือเทศ และ แตงโม ซ่ึง       
ไลโคปีนมีประสิทธิภาพในการต้านอนุมูลอิสระ 
และ ชะลอความชรา สูงกว่าเบต้าแคโรทีน ถึง 
2 เท่า มีรายงานการวิจัยมากมาย ท่ีอ้างถึงผล
ของการรับประทานมะเขือเทศ หรือ สารสกัด
จากมะเขือเทศ ในผู้ป่วยมะเร็งบางประเภท แล้ว
ทำาให้อาการของผู้ป่วยดีข้ึน โดยเฉพาะ มะเร็ง
ต่อมลูกหมาก ซ่ึงใช้ท้ังในแง่ของการป้องกัน
การเกิด และ การใช้ร่วมกับการรักษาในแผน
ปัจจุบัน Journal of Cancer แจ้งว่า ไลโคปีน ดู
เหมือนจะมีผลป้องกันมะเร็งของปาก กล่องเสียง 
หลอดอาหาร กระเพาะอาหาร ลำาไส้ ทางเดิน
อาหาร และ ปากมดลูก

      ปัจจุบันวงการแพทย์
ทางเลือก ได้นำาสารสกัด
เมล็ดองุ่นมาใช้ลดผลข้าง
เคียงของการให้เคมีบำาบัด
ในผู้ป่วยมะเร็ง รวมท้ังมีผล

วิจัยมากมายจากท่ัวโลกในฤทธ์ิของการ
ยับย้ังการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งหลาย

้



       คุณสมบัติในการเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ
ของไลโคปีน ทำาให้สารสกัดจากมะเขือเทศ มี
ผลในทางบำารุงผิวพรรณ ลดร้ิวรอย และ ชะลอ
ความชราได้

Harvard ได้เสนอแนะวิธีการต่อสู้กับเซลล์มะเร็ง 
โดยการค้นหาวิธีการท่ีจะยับย้ังการเจริญเติบโต
ของกลุ่มเส้นเลือดฝอยท่ีนำาสารอาหารไปหล่อ
เล้ียงเซลล์มะเร็ง  ในปี 1983 นักวิจัย 2 คน จาก 
สถาบัน Massachusette Institute of Technology 
ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ตีพิมพ์ผลงานการวิจัย
สารสกัดจากกระดูกอ่อนปลาฉลาม และค้นพบ
ว่ามีสารซ่ึงออกฤทธ์ิในการยับย้ังการเจริญ
เติบโตของกลุ่มเส้นเลือดฝอยท่ีไปหล่อเล้ียง
เซลล์มะเร็ง เป็นการตัดแหล่งอาหารของ
เซลล์มะเร็ง มีผลให้เซลล์มะเร็งซ่ึงเกิดข้ึนแล้ว
ฝ่อตัวลง และ ยับย้ังเซลล์มะเร็งท่ีเพ่ิงเร่ิมเกิด
ใหม่ ในช่วงระยะเวลาท่ีใกล้เคียงกัน น.พ. I. Wil-
liam Lane จากมหาวิทยาลัย Harvard ได้ค้นคว้า
ต่อในเร่ืองน้ี และ เขียนหนังสือช่ือ Shark Don’t Get 
Cancer – How Shark Cartilage Could Save Your 
Life ในหนังสือได้กล่าวถึง การรวบรวมผลงาน
วิจัยของแพทย์หลายท่าน ซ่ึงค้นพบว่า นอกจาก
สารสกัดจากกระดูกอ่อนปลาฉลามจะช่วยยับย้ัง
การเติบโตของเซลล์มะเร็งแล้ว ยังสามารถลด
อาการอักเสบ และ เจ็บปวด ของไขข้อต่างๆได้ 
และ ยังช่วยในการรักษาโรคเร้ือนกวาง (สะเก็ด
เงินสะเก็ดทอง) ได้อีกด้วย

       ผลิตภัณฑ์เสริม       
อาหารฟิชเชอร์ โกลด์
      นำามันปลาเพ่ิม
ประ สิท ธิภาพในการ
รักษามะเร็ง
     นำามันปลา ป้องกัน
การเจริญเติบโตของเซลล์

มะเร็ง นอกจากน้ียังช่วยระงับการเจริญเติบโต 
และ แผ่กระจาย (Metastasis) ของเซลล์มะเร็ง 
โดยเฉพาะมะเร็งชนิดท่ีเก่ียวกับกับฮอร์โมน 
(Hormone-Link Cancer) ตัวอย่างเช่น มะเร็ง
ต่อมลูกหมาก มะเร็งเต้านม และ มะเร็งอย่าง
อ่ืนบางชนิด เช่น มะเร็งปอด มะเร็งตับ มะเร็ง
ลำาไส้ใหญ่ โดยการระงับการสร้างเส้นเลือด
ใหม่ เพ่ือไม่ให้เซลล์มะเร็งได้รับอาหาร                                  
(Anti-Angiogenesis)
อาหารเสริม และ แพทย์ทางเลือกในผู้ป่วยมะเร็ง 
จะใช้หลักการในการบำารุงสุขภาพของท่านให้แข็ง
แรง กระตุ้นภูมิต้านทาน เพ่ือให้ร่างกายของท่าน
กำาจัด และ ต้านส่ิงแปลกปลอมได้ การรักษา 
และ บำารุงร่างกายแบบแพทย์ทางเลือกทุกชนิด 
จำาเป็นอย่างย่ิงท่ีจะต้องประยุกต์ใช้ร่วมกับการ
รักษาแผนปัจจุบันเสมอค่ะ

    ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
ลาดีน
สารสกัดจากข้อต่อกระดูก
อ่อนปลาฉลาม
ในปี 1970 น.พ.  Ju-
dah Folkman แห่งคณะ
แพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
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 ปัจจุบันน้ี คนเราเผชิญกับมลพิษมากมายจากส่ิงแวดล้อม ท่ีปนเป้ือนมาในนำา อาหาร อากาศ 
และ เคร่ืองด่ืม ไม่ว่าจะเป็นโลหะหนัก ยาปราบศัตรูพืช ยาฆ่าวัชพืช ยาฆ่าเช้ือรา ปิโตรเคมี และ อ่ืนๆ 
ร่างกายของเราดูดซับเอาสารพิษเหล่าน้ี เข้าไปไว้ในร่างกาย สะสมนานๆเข้าถึงระดับท่ีเป็นพิษ ก็จะ
ทำาให้ร่างกายเกิดอาการต่างๆนานา ไม่ว่าจะเป็นสิว ผิวไม่เรียบ อาการภูมิแพ้ เบ่ืออาหาร อ่อนเพลีย 
อารมณ์แปรปรวน นอนไม่หลับ ปวดเม่ือยตามตัว แขนขาชา ปวดข้อ กระดูก และ อาการอ่ืนๆ รวม
ท้ังการสะสมสารพิษ ยังเป็นต้นเหตุของการเกิดโรคเร้ือรังหลายชนิด รวมท้ังโรคมะเร็งด้วย   
หากปล่อยให้มีภาวะท้องผูกเร้ือรัง เรากำาลังเปล่ียนลำาไส้ใหญ่ของเรา ให้กลายเป็นแหล่งผลิตสาร
พิษ ซ่ึงจะถูกดูดซึมกลับเข้าสู่กระแสเลือด และ แพร่ไปยังเซลล์ทุกเซลล์ของร่างกาย รวมท้ังสมอง 
และ ระบบประสาท การทำาให้ลำาไส้ใหญ่สะอาด และ ปราศจากส่ิงตกค้างอยู่เสมอ เป็นข้ันตอนแรก
ท่ีสำาคัญท่ีสุดของการมีสุขภาพร่างกายท่ีแข็งแรง และ การลดนำาหนัก ถ้าคุณอยากมีหน้าท้องแบน
ราบ ผิวเนียน ปราศจากสิว หน้าใส การกำาจัดสารพิษออกจากร่างกาย (Detoxification) เป็นส่ิงจำาเป็น
ขณะน้ี มีตำารับล้างพิษ ตามแบบแพทย์แผนไทยตำารับหน่ึง ซ่ึงกำาลังเป็นท่ีนิยมในสหรัฐอเมริกา 
คือ “ยาตรีผลา” ซ่ึงเป็นตำารับยาโบราณ ในวงการแพทย์แผนไทย และ แพทย์อายุรเวทอินเดีย 
ยาสมุนไพรตำารับน้ี เป็นยาพ้ืนฐานท่ีรู้จักกันมาแต่โบราณกาล ว่าเป็นยาท่ีมีสรรพคุณช่วยรักษาความ
สมดุล ของธาตุท้ังส่ีของร่างกาย และ เป็นยาท่ีปลอดภัย ไร้ผลข้างเคียงใดๆ ตรี แปลว่า สาม ผลา คือ 
ผลไม้น่ันเอง ตรีผลา จึงหมายถึงผลไม้ 3 ชนิด ท่ีมาประกอบกันเข้าเป็นตำารับเดียว อันได้แก่ ลูกสมอ
ไทย ลูกสมอพิเภก และ ลูกมะขามป้อม 

ตรีผลา
อาหารเสริมเพ่ือการล้างพิษ

               สารสกัดจากสมอไทย (Terminalia Extract) 
ได้รับสมญาจากวงการอายุรเวท ประเทศทิเบต ว่า
เป็นราชาสมุนไพร (King of the Medicine) เน่ืองจาก
ฤทธ์ิในการกำาจัดสารพิษออกจากร่างกาย และ ผลใน
การบำาบัดโรคหลายชนิด ในขณะเดียวกัน มีรายงานถึง
ผลในการบำารุงสุขภาพ และ การซ่อมแซมส่วนท่ีสึกหรอ
ของร่างกาย
           ในประเทศอินเดีย สารสกัดจากสมอไทย ใช้ใน
การรักษาโรคหลายชนิด เช่น โรคระบบทางเดินอาหาร 

้

้



อาการอาหารไม่ย่อย โรคระบบทางเดินปัสสาวะ โรคเบาหวาน โรคผิวหนัง โรคพยาธิ โรคหัวใจ อาการ
ไข้เป็นระยะ อาการท้องอืด ท้องเฟ้อ ท้องผูก แผลในทางเดินอาหาร อาเจียน อาการเจ็บปวดในลำาไส้ 
และ ริดสีดวงทวารหนัก นอกจากน้ี ยังมีฤทธ์ิในการต้านเช้ือไวรัส รวมท้ังเช้ือ HIV และ แบคทีเรีย
บางชนิด บำารุงหัวใจ ต้านอนุมูลอิสระ และ ชะลอความชราผลท่ีเด่นของสารสกัดจากสมอไทย จะเป็น
เร่ืองของการกำาจัดสารพิษออกจากร่างกาย และ ช่วยระบาย โดยท่ีตำารับสมุนไพรไทยอ้างว่า การ
รับประทานสารสกัดจากสมอไทย จะทำาให้พิษต่างๆ รวมท้ังสารพิษตกค้าง ถูกกำาจัดออกจาก
ร่างกาย “โดยส้ินเชิง” ในเร่ืองของการช่วยระบายน้ัน ตำารับการแพทย์แผนไทย เขียนไว้ชัดเจนว่า 
สารสกัดจากสมอไทย จะทำาให้มีการถ่ายอุจจาระบ่อยคร้ังข้ึน เพ่ือเป็นการกวาดล้าง ทำาความสะอาด
ระบบทางเดินอาหาร โดยเฉพาะลำาไส้ใหญ่ ให้สะอาดอยู่ตลอดเวลา 

         ผลการวิจัยพบว่า สารสกัดจากสมอไทย ช่วยควบคุมระดับ
ไขมันในเส้นเลือด และ ช่วยการทำางานของตับในการกำาจัดไขมัน
ออกจากร่างกาย (Murray 1995) รวมท้ังกระตุ้นการเผาผลาญ
ของร่างกายด้วย
           สารสกัดจากสมอพิเภก (Beleric myrobalan extract) 

และ สารสกัดจากผลมะขามป้อม (Embrica extract) ท่ีใส่ลงในสูตรของ “ตรีผลา” ตามตำารับยา
ไทยโบราณ เน่ืองจาก ตำารับยาไทยโบราณส่วนใหญ่ ไม่ใช้ยาสมุนไพรเด่ียว เพ่ือควบคุมผลข้างเคียง
ของกันและกัน เช่น ลูกสมอพิเภก ใช้ผลแก่ มีรสเปร้ียว ฝาดหวาน เป็นยาระบายบำารุงธาตุ แก้เสมหะ 
แก้โรคตา แก้ไข้ แก้ริดสีดวงทวาร ลูกสมอไทย ใช้ผลแก่ รสฝาดเปร้ียว เป็นยาระบายอ่อนๆ แก้ลมจุก
เสียด แก้ลมจุกเสียด แก้พิษร้อนภายใน แก้ลมป่วง ระบายลม ถ่ายพิษไข้ ลูกมะขามป้อม ใช้ผลแก่ รส
เปร้ียว ฝาด ขม แก้ไอ แก้เสมหะ ทำาให้ชุ่มคอ มะขามป้อมมีวิตามินซีสูงมาก สูงกว่าส้มถึง 20 เท่า มี
รายงานการใช้ในเร่ืองมะเร็ง เอดส์ เริม งูสวัสด์ิ และ โรคอ้วน 
 ตำารับ “ตรีผลา” ตามท่ีรายงานไว้ในตำาราแพทย์อายุรเวท บอกว่า การใช้ผลไม้ท้ังสาม
ชนิด จะสามารถควบคุมผลข้างเคียงของกันและกัน เช่น รสเปร้ียว ซ่ึงมีฤทธ์ิระบายของสมอพิเภกอาจ
ทำาให้เกิดอาการมวนท้อง จึงต้องใช้ลูกสมอไทย และ ลูกมะขามป้อม ซ่ึงมีรสฝาด และ รสขม ช่วยแก้
ลมจุกเสียด และ ลดอาการมวนท้อง เป็นต้น ขณะเดียวกัน ก็ช่วยเสริมฤทธ์ิ โดยไม่เป็นอันตราย เพราะ
ตำารับน้ี เป็นยาท่ีควบคุมการถ่าย และ การหยุดถ่าย โดยอัตโนมัติ ป้องกันมิให้ร่างกายอ่อนเพลีย 
เน่ืองจากการเสียนำามากเกินไป 
 ตำารับตรีผลาน้ี ได้มีการวิจัยอย่างกว้างขวาง ในการนำามาใช้เป็นแพทย์ทางเลือก 
ในการ กระตุ้นภูมิต้านทาน และ ล้างพิษออกจากเซลล์ และ ระบบเลือด ของผู้ป่วยโรคเอดส์ 
และ โรคมะเร็ง รวมถึงการทำามารับประทาน ในผู้ท่ีมีอาชีพเกษตรกร ในการล้างพิษสะสมจาก
สารเคมี และ ยาปราบศัตรูพืช โดยไม่ต้องสวนทวารหนัก หรือ สวนกาแฟ เน่ืองจากในภาวะของ
ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ป่วยมะเร็ง และ ผู้สูงอายุ การสวนล้างลำาไส้ด้วย
กาแฟ มีข้อควรระวังอย่างมาก และ ต้องปรึกษาแพทย์อย่างใกล้ชิด การรับประทานอาหารเสริมสูตร
ตรีผลา จึงเป็นทางเลือกท่ีอ่อนเพลียน้อยกว่า ไม่ยุ่งยาก และ ใช้ได้อย่างปลอดภัย
การรับประทาน : วันละ 1 แคปซูล 

เภสัชกรไทยธรรม
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คุณธรรม
นำาธุรกิจ





รุ่นใหญ่ไฟแรง
คุณสุพรทิพย์  สิงห์บุญญานุภาพ   
อายุ 66 ปี ศูนย์ย่อย จ.ราชบุรี

            ดิฉันเกิดอุบัติเหตุล้มซ่ีโครงร้าว 2 ซ่ี (ซ่ี 8-9) ปวดมากรักษานานมากก็ไม่หาย จนมาพบ
สินค้าของบริษัท ไทยธรรมฯ  ได้ลองกิน ลาดีน + เกรพซีด กินไป 4 ขวด ก็หายดี   นอกจากในเร่ือง
สุขภาพแล้ว ตอนน้ีดิฉันก็เร่ิมหันมาสนใจในเร่ืองของความงาม โดยลองกิน แมคไวท์, Be Drinks, จีที
โกลล์ และใช้ไอบีลีฟท์ ทาเช้า – ก่อนนอน เพ่ือให้ใบหน้าเต่งตึง ไร้ร้ิวรอย  เม่ือได้รับส่ิงดีๆ จากบริษัท 
ไทยธรรมฯ แล้ว ดิฉันก็เลยลองทำาธุรกิจ ซ่ึงได้ทำาธุรกิจ มานาน 2 ปีกว่า ขณะน้ีมีรายได้ดี      เพราะ
สินค้าดีขายได้ด้วยตัวเองด้วยคุณภาพ จริงๆ แล้วท่ีทำาธุรกิจน้ันไม่ได้เกิดจากการอยากได้เงินแต่อย่าง
ใด  ดิฉันหายจากโรค  ก็เลยอยากบอกต่อ   เหมือนกับการทำาบุญ ทำาให้คนอ่ืนท่ีมีปัญหาสุขภาพ พบ
กับทางออกใหม่ๆ ถึงแม้ดิฉันอายุ 66 ปี บางคนอาจจะนอนอยู่กับบ้านเฉยๆ แต่ดิฉันได้สุขภาพท่ี
ดีกลับมา จึงหันมาบอกต่อ ทำาให้คนอายุ 66 ปีมีงานทำา และมีแรงทำางาน ได้ช่วยเหลือบุคคลอ่ืน
           ทำาธุรกิจกับไทยธรรมฯ ไม่ได้จำากัดอายุ ถึงแม้อายุ 66 ปี ก็ยังมีไฟอยู่  อยากให้คนท่ี 
กำาลังเล็งหาธุรกิจใหม่ๆ บริษัท ไทยธรรมฯ เป็นอีกหน่ึงทางเลือก ผู้ท่ีสนใจสอบถาม ได้ตลอดเวลา
 ขอบคุณ บริษัท ไทยธรรม อัลไลแอนซ์ จำากัด มากๆ ค่ะ 





                                                                     

     ป่ีเป็นมะเร็งรังไข่ระยะ 4 ได้รับการผ่าตัดและ
ให้เคมีบำาบัดเม่ือเดือน ก.พ.51 ตลอดระยะเวลาท่ี
รับยาเคมีบำาบัดทรมานมากทานอะไรก็ทานไม่ได้
อาเจียนตลอด แรงก็ไม่มี นำาสักหยดยังกลืนลงคอ
ไม่ได้ต้องให้นำาเกลือตลอดเวลา ความรู้สึกคิดแต่
ว่ายอมตายแล้วไม่สู้แล้วแม้ว่าจะมีกำาลังใจรอบ
ข้างก็ตาม ทรมานมาหลายเดือนเหมือนกับตายท้ัง
เป็น ประมาณกลางเดือนสิงหาคม  2551 อาจารย์
กวาง(กวิน พงศ์พยากรณ์)ได้นำา เกรพซีด พลัส
มาให้ผู้ใหญ่หนุ่ม (นักจัดรายการมหาชนคนลูกทุ่ง) 
ให้นำามาให้ป่ีทาน และผู้ใหญ่หนุ่มยังบอกว่าลอง
ทานดูเราไม่มีทางเลือกแล้ว ตอนแรกป่ีมองดูเฉยๆ
อยู่2-3วันก็เลยตัดสินใจทาน เกรพซีด พลัส ก็เป็น
ช่วงท่ีจะต้องไปให้เคมีบำาบัดเลยนำาติดไปด้วย  ช่วง
แรกทานได้ประมาณ 7 วัน ก็รู้สึกว่าตัวเราเพลีย
น้อยลงและหลังให้เคมีบำาบัดมีอาการแพ้น้อย
มากสามารถไปทำางานได้ ก็เลยทานไปเร่ือยๆ หลัง
จากทานได้ประมาณ 15 วัน หัวหน้าท่ีทำางานทักว่า ป่ี
ทำาไมหน้าใสและดูสดช่ืนข้ึน ก็เลยบอกว่าตอนน้ีทาน
อาหารเสริม เกรพซีด พลัส พอดีวันท่ี27 ส.ค.51 มี
สัมมนาของบ.ไทยธรรมฯ ก็ไปร่วมด้วย ความรู้สึก
ตอนน้ันเรารู้ว่าเหมือนตายแล้วเกิดใหม่ได้ชีวิต
ใหม่ ได้พบพ่ีเป้ิล(จารุณี) และคำาแนะนำาจากพ่ียุ้ย 
(ภญ.อาริยา) ก็เป็นการได้รู้จักกับไทยธรรมฯ  เป็น

ใจจากพ่ีเป้ิลมาตลอด รวมท้ังได้รับคำาปรึกษาจากพ่ี
ยุ้ย(ภญ.อาริยา)ไม่เคยมีคำาว่าไม่ว่างจากพ่ียุ้ย พ่ียุ้ย
ยินดีท่ีจะให้คำาแนะนำาตลอด ป่ีมักจะได้ยินพ่ียุ้ยพูด
เสมอว่าอาหารเสริมตัวน้ีเหมือนกันไม่ต้องกินมัน
เปลืองเงิน อยากให้ทุกคนมีสุขภาพดีโดยไม่สนใจ
ยอดขายทำาให้ป่ีศรัทธาในตัวพ่ียุ้ยมาก ทุกวันน้ีป่ี ทาน    
เกรพซีดวันละ 2 แคปซูล–ไฟโตเจน 2 แคปซูล –ลาดีน 
2 แคปซูล ระยะเวลา 3 เดือนกว่าทำาให้ป่ีสุขภาพ
แข็งแรงและสดช่ืน ผลเลือดหาเซลมะเร็งก็ลดลง 
5 พ.ย. 51 ให้เคมีบำาบัดคร้ังสุดท้าย ทุกวันน้ีป่ี
ภูมิใจท่ีได้เป็นสาวเกรพซีดเต็มตัวด้วยใจรักและ
ศรัทธาแนวคิดของไทยธรรมฯเราเป็นครอบครัวท่ี
อบอุ่นดูแลซ่ึงกันและกัน และเป็นผู้ให้โดยไม่หวังผล
ประโยชน์ แต่อยากให้ทุกคนมีสุขภาพดี (พ่ียุ้ยมัก
จะพูดเสมอ) เรามีสุขภาพดีก็ต้องบอกต่อๆกัน ท่าน
ใดท่ีมีปัญหาเก่ียวกับสุขภาพโทรปรึกษากันได้นะคะ 
ครอบครัวไทยธรรมฯ ยินดีท่ีจะดูแลสุขภาพให้กับทุก
ท่าน สุขภาพดีเร่ิมต้นท่ีครอบครัว ก้าวเข้ามาเป็นส่วน
หน่ึงกับครอบครัวไทยธรรมฯ ของเราซิคะหรือ อยาก
แลกเปล่ียนประสบการณ์ก็ e-mail มาท่ี supamas.
pee@gmail.com ด้วยความยินดีค่ะ

   ศุภมาศ  วิพุทธิกุล  อายุ 44 ปี             
อาชีพหลัก รับราชการ
อาชีพรอง นักจัดรายการวิทยุชุมชน จ.นครปฐม            

มีสุขภาพท่ีแข็งแรงและสดช่ืน       หลังผ่าตัดและให้เคมีบำาบัด   
เม่ือปลาย กพ.51

      หลังทานอาหารเสริมของไทยธรรม
ได้3เดือนกว่าขณะให้เคมีบำาบัดท่ี
ร.พ.ศิริราชเม่ือ5พ.ย. 51 

้
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คร้ังแรก  ได้รับความอบอุ่น
ความห่วงใย จนทำาให้ป่ีรู้สึกว่า
เป็นส่วนหน่ึงของไทยธรรมฯ 
ต้องขอบคุณ อาจารย์กวาง
และผู้ใหญ่หนุ่ม ท่ีให้ป่ีได้รู้จัก
กับไทยธรรมฯ และได้รับกำาลัง

แชร์ประสบการณ์
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