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สาหร่ายสไปรูลิน่า (Spirulina Algae)
 เป็นสาหร่ายท่ีมีขนาดใหญ่ ม้วนตัวเป็นเกลียว เป็น
สิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว คือมีความสมบูรณ์แบบในเซลล์เดียว
สายพันธ์ุเขียวแกมน้ำาเงิน ความโดดเด่นของสาหร่ายสไปรูลิน่า 
คือมีปริมาณโปรตีนเป็นองค์ประกอบมากถึง  55% -70%
และเป็นโปรตีนท่ีมีกรดอะมิโน จำาเป็นครบท้ัง 8 ชนิด 
นอกจากน้ันยังมีวิตามีนบี 12 ท่ีมีผลดีต่อการสร้างเม็ดเลือด 
และยังมีวิตามินเอ วิตามีนบี 1 วิตามินอี มีรายงานการวิจัย
ทั่วโลกมาเป็นเวลาถึง 40 ปี ถึงผลของการต้านมะเร็ง เพิ่ม
ภูมิต้านทาน ลดการอักเสบ ล้างพิษ โดยเฉพาะอย่างย่ิงพิษ
จากโลหะหนักซ่ึงอาจสะสมในร่างกาย

น้ำามันจมูกข้าว และรำาข้าว
 เป็นแหล่งวิตามินบีหน่ึง วิตามินบีสอง และวิตามินบีรวม 
รับประทานเป็นประจำาสามารถป้องกัน และรักษาโรค
เหน็บชาได้ ซ่ึงจะมีอาการอ่อนเพลีย เหน่ีอยง่าย ปวดแสบ 
เสียว ชาตามแขนขา  แขน ขา ไม่มีแรง ป้องกันและรักษา
โรคปากนกกระจอก รักษาอาการเบ่ืออาหาร อ่อนเพลีย ปวดน่อง 
ปวดกล้ามเน้ือ  โรคผิวหนังบางชนิดโรคปลายประสาทอักเสบ
และโรคเก่ียวกับระบบประสาทบางชนิด บำารุงสมอง มีวิตามินอีสูง 
ช่วยต้านอนุมูลอิสระ ป้องกันการเกิดโรคหัวใจ อัมพาต
อัมพฤกษ์ โรคมะเร็ง โรคแห่งความแก่ และความเส่ือมท้ังมวล 
มีคุณค่าอาหารเส้นใยสูง ช่วยไม่ให้ท้องผูกและป้องกัน
มะเร็งลำาไส้ป้องกันโคเลสเตอรอลในเลือดสูง และหัวใจขาดเลือด 
ปรับสมดุลน้ำาตาลในเลือด สร้างความแข็งแรงสดช่ืนให้กับ
ร่างกายทำาให้ระบบภูมิคุ้มกันโรคดีข้ึน และสามารถป้องกันโรค
ท้องเสียได้
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Astaxanthin

 สูตรผสมแอสตาแซนติน สาหร่ายสไปรูลิน่า และน้ำามัน
จมูกข้าว และรำาข้าว  สูตรผสมของสาหร่ายสีแดง และสาหร่าย
สีเขียวแกมน้ำาเงิน ซึ่งปัจจุบันมีการค้นคว้าในคุณประโยชน์กระตุ้น
การทำางานของไขสันหลัง ให้ผลิตสเต็มเซลล์โดยธรรมชาติเพื่อ
ผลประโยชน์ในการซ่อมแซมตัวเองของร่างกาย

แอสต�แซนติน จ�กส�หร่�ยสีแดงพันธุ ์
Haematococcus Pluvialis
 แอสตาแซนติน เป็นสารต้านอนุมูลอิสระท่ีมีประสิทธิภาพสูง
และยังมีคุณสมบัติในการปกป้องเย่ือหุ้มเซลล์จากการทำาลายของ
อนุมูลอิสระ ปกป้อง DNA หรือสารพันธุกรรมในเซลล์จากการถูก
ทำาลาย ซ่ึงป้องกันการกลายพันธ์ุของเซลล์  เป็นการป้องกันมะเร็งได้
ป้องกันเซลล์ผิวจากการถูกทำาลายโดยแสงแดด และมีบทบาทสำาคัญ
ในการกระตุ้นระบบภูมิต้านทาน

 แอสตาแซนติน สามารถผ่านเยื่อหุ้มสมองได้ ทำาให้
แอสตาแซนตินมีคุณสมบัติที่โดดเด่นในการปกป้องเซลล์สมอง 
ไขสันหลัง และระบบประสาท พิทักษ์หลอดเลือด และสามารถ
ใช้ร่วมกับสารสกัดเมล็ดองุ่นในการป้องกันเส้นเลือดเสื่อม และ
เส้นเลือดแตกได้เป็นอย่างดี

 งานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ของแอสตาแซนติน ท่ีโดดเด่นใน
รอบ 10 ปี ที่ผ่านมา มีดังนี้

1. ผลในการป้องกัน และฟื้นฟูจอตาที่เสื่อม ซึ่งพบมากในผู้สูงอายุ
 และผู้ป่วยเบาหวาน ซึ่งจอตาจะเป็นจุดรับ ภาพของลูกตา

เมื่อเสื่อมลงจะทำาให้ตามัวลงเรื่อยๆ จนมองไม่เห็นในที่สุด
2. ป้องกันการเสื่อมของไต และหลอดเลือดในผู้ป่วยเบาหวาน
3. การป้องกัน และร่วมบำาบัดในผู้ป่วยความจำาเสื่อม อัลไซเมอร์  
 และพาร์กินสัน
4. การปรับสมดุลโคเลสเตอรอล โดยเฉพาะอย่างยิ่ง LDL ซึ่งเป็น

โคเลสเตอรอลตัวร้าย
5. ลดภาวะอักเสบในร่างกาย ช่วยในผู้ป่วยภูมิแพ้ตัวเองภูมิต้านทานต่ำา   
 และการติดเช้ือไวรัสเร้ือรัง เช่น กลุ่มผู้ป่วย AIDS ผู้ติดเช้ือไวรัส
   งูสวัด และเริม
6. ภาวะอาหารไม่ย่อย และโรคกระเพาะ
7. ทำาให้สเปิร์มแข็งแรงขึ้น
8. ทำาให้กล้ามเนื้อทำางานดีขึ้น
9. พิทักษ์ผิวจากการถูกทำาลายโดยแสงแดด
10. ทำาให้หัวใจเต้นเป็นจังหวะปกติ
11. ปรับสมดุลความดันโลหิต
12. คลายเครียด
13. ช่วยในผู้ป่วยต่อมลูกหมากโต และมะเร็งต่อมลูกหมาก
14. ช่วยการซ่อมแซม และฟื้นฟูเซลล์สมอง และหลอดเลือดใน

ผู้ป่วยที่เส้นเลือดในสมองแตก หรือผู้ป่วยที่ขาดออกซิเจนไป
เลี้ยงสมอง

แอสต�แซนตินกับผู้ป่วยเบ�หว�น
 ผู้ป่วยเบาหวานมีหลอดเลือดท่ัวร่างกายท่ีแข็ง เปราะ และ
หงิกงอ แอสตาแซนติน ใช้ป้องกันการถูกทำาลาย ของหลอดเลือด
และยังทำาให้เซลล์ร่างกาย ไวต่อระดับอินซูลินเพิ่มขึ้น ทำาให้เซลล์
สามารถนำาน้ำาตาลไปใช้ และลดระดับน้ำาตาลในเลือดลง

แอสต�แซนตินกับผู้ที่ส�ยต�อ่อนล้�
 ภาวะสายตาอ่อนล้า (Eye Fatigue) เป็นภาวะท่ีสายตา
ค่อยๆ เส่ือมลง มีอาการปวดตา และปวดมากข้ึนเม่ือต้องเพ่งสายตา 
ตาพร่า มองเห็นไม่ชัดเจนเหมือนเดิม โดยเฉพาะในที่มีแสงสลัว 
หรือเวลากลางคืน อาการจะค่อยๆ เป็นมากขึ้นจากตอนเช้า ถึง 
ตอนเย็นโรคน้ีมักเกิดกับผู้ท่ีทำางานใช้สายตาอย่างหนัก ผู้ท่ีทำางานในท่ี
แสงสว่างไม่เพียงพอ หรือ ผู้ท่ีมีความบกพร่องของการมองเห็น ไม่ว่า
สายตาสั้น ยาว หรือ เอียง หรือ เป็นต้อชนิดต่างๆ และไม่ได้รับ
การแก้ไขอย่างถูกต้อง มีงานวิจัยหลายฉบับพบว่า การรับประทาน
แอสตาแซนติน วันละ 4 มก. จะทำาให้อาการเหล่านี้ดีขึ้น

แอสต�แซนตินกับโรคกระเพ�ะอ�ห�ร   
 มีงานวิจัยของแอสตาแซนตินในผู้ป่วยทางเดินอาหารส่วน
บกพร่อง ได้แก่กลุ่มอาการปวดท้อง อาหารไม่ย่อย จุก เสียดแน่น
ในช่องท้อง กรดไหลย้อน กระเพาะอาหารอักเสบ แบบเป็นๆ หายๆ 
งานวิจัยพบว่า การรับประทานแอสตาแซนตินปริมาณต้ังแต่ 4 มก. 
ต่อวัน ทำาให้ผู้ป่วยมีอาการดีข้ึน

แอสต�แซนตินกับคว�มดันโลหิตสูง
 การรับประทานแอสตาแซนติน ให้ผลในการปรับสมดุล
โคเลสเตอรอล ทำาให้ผนังหลอดเลือดยืดหยุ่นมากขึ้น และควรใช้
ร่วมกับสารสกัดจากเมล็ดองุ่น ในผู้ป่วยความดันโลหิตสูง

แอสต�แซนตินกับกล้�มเนื้อ
 การรับประทานแอสตาแซนติน จะทำาให้กล้ามเน้ือมีความ
ทนทานมากข้ึน ลดอาการเม่ือยล้า อักเสบของกล้ามเน้ือ

แอสต�แซนตินกับผิวหนัง
 แอสตาแซนติน ปกป้องผิวหนัง และเย่ือหุ้มเซลล์ จากการ
ถูกทำาลายโดยแสงอาทิตย์ และอนุมูลอิสระลดอาการบวมของผิวหนัง 
กระชับผิว ทำาให้ผิวมีความยืดหยุ่นมากข้ึน ลดการอักเสบของผิว 
และลดเลือนร้ิวรอย

สาหร่ายสไปรูลิน่าสาหร่ายแดง


