เอกสารเสริมความรู้ ผู้ปิดทองหลังพระ ขัน้ พื้นฐาน
สรรพคุณทางการรักษาโรค ภายในแคปซูลอาหารเสริม H.B.P เฮิร์บ ที่ใส่ลงไปเพื่อให้มีผลทางการรักษาโรค
ได้โดยตรง คือ
❖ สรรพคุณหลัก ช่วยรักษาเรื่องภูมิคุ้มกันบกพร่อง ALS (โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง) ทาให้ผิวพรรณเปล่งปลั่ง
ช่วยสร้างเซลล์ทดแทนเซลล์ที่หมดอายุ ช่วยขับของเสีย ป้องกันโรคต่างๆ ควบคุมการขยายตัวเซลล์มะเร็ง
บรรเทาความเจ็บปวด กาจัดสารพิษและโลหะหนัก แก้อาการเมาค้าง บารุงกระเพราะ บรรเทาอาการ
เหนื่อยล้า รักษาเส้นโลหิตแดงในตัวผู้หญิงวัยทองและในผู้ชายวัยกลางคน ช่วยให้ประจาเดือนมาปกติ
รักษาโรคหัวใจเสื่อม โรคหัวใจอ่อน เส้นเลือดอุดตัน อัมพาต เส้นเลือดในสมองแตก เลือดคั่งในสมอง โรค
ลมบ้าหมู โรครูมาติซึมเรื้อรัง ผลข้างเคียงเกิดจากการผ่าตัด และการทาเคมีบาบัด(คีโม) ตับอักเสบ โรค
ความดันโลหิตสูง การหมุนเวียนของโลหิตผิดปกติ อาการชาที่มือและขา ปวดเอวและหลัง แขนขาอ่อน
กาลัง ขี้ลืม เวียนศรีษะ ข้อต่ออักเสบแบบเรื้อรัง นอนไม่หลับ มะเร็งในเม็ดเลือด โรคในเม็ดเลือด โรคหอบ
ริดสีดวงทวาร เลือดออกในมดลูกผิดปกติ และมะเร็งทุกชนิด (หมายเหตุ โรคที่รักษาได้เห็นผลทันที มะเร็ง
ทุกชนิด เบาหวาน ความดันสูง ต่อมลูกหมาก น้าเหลืองเสีย SLE ALS )
❖ สรรพคุณรองลงมา แก้ประดง แก้ร้อนในกระหายน้า แก้น้าเหลืองเสีย มีฤทธิ์ฆ่าเชื้อหนอง HIV แก้เส้นเอ็น
พิการ แก้กามโรค มีสรรพคุณรักษาฝี แผลเน่าเปื่อยพุพอง ช่วยให้ฝีและแผลแห้งเร็วขึ้น แก้ผดผื่นคัน ดับ
พิษในกระดูก แก้ปัสสาวะพิการ และแก้อักเสบในร่างกาย ยับยั้งแซลมะเร็งและเอดส์ อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล ช่วยแก้ธาตุพิการ ใช้เป็นยาแก้ไข้อ่อน ๆ แก้ไข้ในกองอติสารโรค ช่วยแก้อาการไอ ใช้เป็น
ยาแก้ลม ช่วยแก้ปอดพิการ ช่วยแก้ท้องเสีย ใช้เป็นยาแก้พยาธิ ใช้เป็นยาแก้กามโรค หนองใน ใช้เป็นยา
รักษาโรคตับพิการ เมล็ดช่วยแก้ลมพิษ ใช้เป็นยาฆ่าเชื้อโรค ใช้เป็นยาฆ่าพยาธิผิวหนัง ใช้เป็นยารักษาโรค
ผิวหนัง แก้โรคเรื้อน กุฏฐัง ใช้แก้โรคเรื้อน ช่วยรักษาสิว ฝ้า กระ บารุงผิวพรรณ มีน้ามีนวลขึ้น
❖ ฤทธิ์ทางชีวภาพที่เกี่ยวข้องกับมะเร็งและเอดส์ เช่น ฤทธิ์เพิ่มภูมิต้านทาน ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ฤทธิ์ต้าน
เชื้อแบคทีเรีย ฤทธิ์ต้านการอักเสบ ฤทธิ์ต้านเนื้องอก และกลไกการออกฤทธิ์ทางชีวเคมีของสมุนไพร
❖ กลุ่มของคุณสมบัติอนื่ ๆ กลุ่มสารฟอสโฟไลฟิด (Phosp holipids) เช่น เลซิติน (Lecithin) เซฟฟาลิน
(Cephalin) ไลโซเลซิติน (Lysolecithin) ซึ่งมีความสาคัญในการนาไปสร้าง และซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ
ของเซลล์ประสาทสมอง และช่วยป้องกันเซลล์ประสาท จากสารที่เป็นพิษและอนุมูลอิสระต่าง ๆ ช่วยลด
ความเครียด และช่วยเสริมสร้างในด้านความจา
• กลุ่มเซราไมด์ (Ceramide) ซึ่งเป็นส่วนประกอบที่สาคัญของชั้นใต้ผิวหนัง ช่วยทาให้ผิวหนังมี
ความยืดหยุ่นการเสริมสร้างเซราไมด์ให้เพียงพอ ทั้งโดยการรับประทานหรือการให้ทางผิวหนังใน
รูปการทาครีม หรือโลชั่น จะช่วยรักษาผิวพรรณให้สดใสเปล่งปลั่ง ปราศจากริ้วรอยย่นก่อนเวลา
อันควร นอกจากนี้เซราไมด์ยังมีคุณสมบัติเป็น ไวท์เทนเนอร์ (Whitener) ซึ่งสามารถยับยั้งการ

•

•
•
•

สังเคราะห์เมลานิน อันเป็นสาเหตุให้เกิดฝ้า กระ จุดด่างดาบนผิวพรรณได้ดี และยังเป็นมอยส์เจอร์
ไรเซอร์ (Moisturizer) ให้ความชุ่มชื่นแก่ผิวอีกด้วย
กลุ่มคอลโทคอล (Tocols) วิตามินอีธรรมชาติ ในรูปของโทโคเฟอรอล (Tocopherol) และโทโค
ไทรอีนอล (Tocotrienol) มีประโยชน์ต่อร่างกายในการสร้าง และซ่อมแซมเซลล์ต่างๆ ของ
ร่างกายและยังช่วยทาให้ร่างกายมีภูมิคุ้มกันต่อโรคต่าง ๆ ช่วยต้านอนุมูลอิสระ ซึ่งเป็นเหตุสาคัญ
ของการเกิดโรคมะเร็ง
กลุ่มกรดไขมันไลโนเลอิค (Linoleic Acid) หรือโอเมก้า 6 และ กรดไลโนเลอิค (Linoleic Acid)
หรือโอเมก้า 3 ที่เป็นกรดไขมันจาเป็น โดยมีอยู่ประมาณ 33%
กลุ่มวิตามิน B – Complex ซึ่งช่วยให้การทางานของระบบประสาทดีขึ้น
กลุ่มแกมมา – ออไรซานอล มีฤทธิ์ในการลดระดับคอเลสเตอรอลและไตรกลีเซอไรด์ ทาให้ลดการ
ตีบตันของหลอดเลือด เพิ่มการไหลเวียนของโลหิต และยังมีฤทธิ์ในการลดความเครียด และรักษา
อาการผิดปกติของสตรีวัยทอง นอกจากนี้ยังเป็นสารอนุมูลอิสระ และยังป้องกันแสงยูวีได้ เมื่อใช้
กินทาให้ผิวหนังชุ่มชื่นและต้านการอักเสบ สารชนิดนี้มีความปลอดภัยสูงมาก

การให้ความรู้แก่ผปู้ ่วยและการให้รบั ประทานยา การให้ความรู้เรื่องเกี่ยวกับการรักษาโรคและให้ผู้ป่วยทานยา
1. ไม่ควรคะยั้นคะยอ ผู้ป่วยเกี่ยวกับการรักษาโรค เช่น อ้างว่ามีผู้ป่วยรายนั้นเป็นอย่างนี้ และมีผู้ป่วยรายนี้
เป็นอย่างนั้น เมื่อทานยาเข้าไปแล้วจะหาย มันเป็นการคะยั้นคะยอผู้ป่วยหรือผู้ที่กาลังมีทุกข์จากการ
เจ็บป่วย สิ่งนี้ไม่ควรทา
2. ก่อนการให้ยาแก่ผู้ป่วย ควรถามให้ละเอียดเกี่ยวกับอาการป่วยของเขา และสิ่งที่ไม่ต้องจาไว้คือ ถามเขาว่า
เขาแพ้เห็ดหรือไม่ กินสมุนไพรตัวอื่นอยู่หรือไม่ เนื่องจากยาเราไม่สามารถกินควบคู่กับสมุนไพรอื่นได้ มัน
จะไม่สามารถรักษาได้มีประสิทธิภาพเพราะสมุนไพรในตัวยาอื่นอาจจะต่อต้านกับสมุนไพรเรา ควรให้
ผู้ป่วยเลือกกิน สมุนไพรตัวใดตัวหนึ่งก่อน และถ้าเขาเลือกสมุนไพรของเรา ก็ขอให้กินของเราเพียงอย่าง
เดียว แต่ถ้าเขาไม่ศรัทธาในสมุนไพรของเรา ห้ามโน้มน้าวจิตใจของเขาให้มากินของเราหรือเลือกของเรา
มันไม่ถูกต้องสิ่งนี้ไม่ควรทา
3. ควรอ่านสรรพคุณทางยาของสมุนไพรที่ใช้รักษาโรคให้เข้าใจและตอบผู้ป่วยเกี่ยวกับการรักษาของสมุนไพร
เรา เพื่อให้ผู้ป่วยเข้าใจ
4. ควรรู้ถึงปฎิกริยาสาหรับผู้ป่วยที่มีอาการแพ้ หลังจากกินยา คือ
1. มึนงง
2. ผืนแดง
3. คันตามตัว

4. ความดันต่าก่อนทานอาหารเสริมควรในปริมาณที่เหมาะสมเนื่องจากอาหารเสริมของเราจะช่วย
ลดความดันโลหิตสูงให้ต่าลง ดังนั้นผู้ป่วยที่เป็นโรคความดันต่าเมื่อกินแล้วอาจจะทาให้ความดันโลหิตต่าลง
อีกลงอีก ดังนั้นจึงควรกินปริมาณไม่มากหรือกินวันเว้นวันก็ได้ถ้าต้องการกินเพื่อบารุงร่างกาย
ถ้าเกิดอาการเหล่านี้ ควรจะให้ผู้ป่วยลองกิน สีฟ้าก่อน และดูผู้ป่วยว่าหายจากอาการดังกล่าวหรือไม่ ถ้ากินสี
ฟ้าแล้วไม่หายจากอาการแพ้ ให้หยุดกิน หมายถึง ผู้ป่วยอาจจะแพ้สมุนไพรที่ใส่ลงไปในอาหารเสริมหรืออาจจะแพ้
เห็ดซึ่งเป็นส่วนผสมของอาหารเสริม (อาหารเสริม ทุกสีของเราผสมเห็ดซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตอาหารเสริม
ทั้งหมดไม่มีสูตรไม่ใส่เห็ด) ดังนั้นให้คิดว่าผู้ป่วยไม่สามารถกินยาเราได้
5. ให้ทุกท่านรู้ไว้ว่า สรรพคุณของสมุนไพรที่ใส่ลงไปในอาหารเสริมนั้น ทุกชนิดสามารถต่อต้านและรักษา
มะเร็งได้ทั้งหมด เพียงแต่ เห็ดที่อยู่ในอาหารเสริมเป็นสมุนไพรที่ช่วยมากที่สุดเท่านั้น เนื่องจากสรรพคุณ
ของเห็ดนั้นมีจุดเด่นคือการปรับสมดุลในร่างกายและช่วยด้านโลหิตมากที่สุดอีกด้วย
6. การรักษาผู้ป่วยต้องไม่ลืม บอกหรือถามกับผู้ป่วยด้วยเสมอทุกครั้ง การกินอาหารเสริมต้องกินด้วยความ
ศรัทธาในอาหารเสริมของเรา เพราะความศรัทธาสิ่งหนึ่งสิ่งใด จะทาให้ผู้ป่วยมีความเชื่อว่าจะหายจากโรค
ร้าย เป็นอนุภาพและเพื่อประสิทธิภาพของอาหารเสริมให้ดีขึ้น
7. การบอกให้ผู้ป่วยกินอาหารเสริม ควรให้เริ่มจาก เช้า 1 เม็ด ก่อนนอน 1 เม็ด ก่อน เพื่อดูผลข้างเคียงอัน
อาจจะเกิดขึ้นจากการแพ้เห็ด ตามอาการที่บอกไปแล้วข้างต้น และค่อยเพิ่มปริมาณภายหลัง เช่น เช้า 1
เม็ด ก่อนนอน 2 เม็ด จนกระทั่ง เช้า 2 เม็ด ก่อนนอน 2 เม็ด (หมายเหตุ อาหารเสริมนี้เป็น สมุนไพรล้วน
บดเป็นผง โดยไม่มีสารสเตียรอย และส่วนประกอบอื่นทั้งสิ้น ดังนั้น สามารถกินได้โดยไม่ต้องกินหลัง
อาหาร หรือก่อนอาหาร การให้กินเช้าด้วยนั้นเพื่อเพิ่มปริมาณของสมุนไพร แต่จะหมดฤทธิ์ภายใน 4
ชั่วโมง นับจากการกินอาหารเสริม จึงอยากให้บอกผูป้ ่วยให้อย่าลืมกินก่อนนอน เนื่องจากสมุนไพรจะ
ทางานได้ดีมากเมื่อร่างกายพักผ่อนและหลับ สมุนไพรจะช่วยให้นอนหลับได้ดีและหลับลึก และในระหว่าง
ที่นอนหลับนั้น สมุนไพรที่อยู่ในแคปซูลจะสามารถทาหน้าที่ได้อย่างดีเยี่ยม เพราะร่างกายไม่ขยับหรือ
เคลื่อนที่สมุนไพรจึงสามารถทางานได้อย่างดี
8. ต่อจากข้อ7 ในสิ่งมีชีวิตทั้งหมด เช่น คน สัตว์ จะมีสารหรือปฎิกริยา ซ่อมแซมตัวเองอยู่แล้วภายใน
ร่างกาย โดยไม่ต้องกินยาหรือสมุนไพร อาหารเสริม และอื่น ๆ ยามเราพักผ่อนหรือนอนหลับ มันจะ
ซ่อมแซมตัวเองอยู่แล้ว ดังนั้นสมุนไพรที่ใส่ลงไปจะมีสรรพคุณที่ช่วยให้นอนหลับอยู่หลายชนิด เช่นเห็ด
สามารถแก้โรคนอนไม่หลับได้ ระหว่างที่ร่างกายได้นอนหลับพักผ่อน จะเป็นเวลาที่ร่างกายอยู่นิ่งและหลับ
สนิทหลังจากกินอาหารเสริม สมุนไพรจะทางานได้ดีที่สุด ดังนั้นให้บอกผู้ป่วยเสมอว่า กลางวันถ้าขับรถ
ห้ามกินอาหารเสริมเด็ดขาดเพราะอาหารเสริมของเรากินแล้วจะเกิดอาการง่วงนอน แต่ก่อนนอนห้ามลืม
เด็ดขาด

9. หากผู้ป่วยอยู่ในขั้นหรืออาการที่ไม่สามารถกินยาได้ เช่น กลืนไม่ลงเพราะเจ็บคอ ลิ้นแข็งหรือเหตุผลอื่นที่
ไม่สามารถที่จะกลืนเม็ดยาได้ ให้ แกะแคปซูล เทผงยาลงผสมกับน้าคนให้เข้ากัน แล้วเทใส่ปากผู้ป่วยได้
หรือทาวิธีใดก็ได้ให้ผงสมุนไพรลงไปในตัวผู้ป่วยได้ เท่านั้น (หมายเหตุ อาหารเสริมของเราเป็นสมุนไพรบด
ผง 100% ไม่ละลายในน้าแต่สามารถผสมน้าได้)
10. ปัญหาที่พบบ่อย สาหรับมะเร็งลามไปที่สมอง จะมีอาการ กล้ามเนื้ออ่อนแรง ลิ้นแข็ง อวัยวะ ซีกใดซีก
หนึ่งอ่อนแรง อาหารเสริมของเราสามารถรักษาได้ แต่ต้องอธิบายให้ผู้ป่วยเข้าใจ อวัยวะชิ้นไหนส่วนใดก็
ตาม เมื่อเกิดการเสียหายแล้วไม่สามารถรักษาได้ แต่สามารถรักษาอวัยวะส่วนที่ยังไม่เสียหายให้สามารถใช้
การได้

