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หวัใจเป็นอวยัวะทีม่ีความมหศัจรรย์  เร่ิมต้นตัง้แตอ่ยูใ่นครรภ์มารดา จนกระทัง่วาระสดุท้ายของชีวิต นบัวา่เป็นอวยัวะที่ส าคญัและแข็งแรง

มาก หวัใจจะท างานได้เป็นปกตต้ิองอาศยัการท างานท่ีเป็นระบบของไฟฟ้าหวัใจ กล้ามเนือ้หวัใจ และลิน้หวัใจ กล้ามเนือ้หวัใจก็เชน่เดียวกัน

กบักล้ามเนือ้อื่น ๆ ทีต้่องการออกซิเจน และอาหารจากเลอืดมาหลอ่เลีย้งเพื่อให้บีบตวัตอ่ไปได้ หลอดเลอืดที่น ามาเลีย้งหวัใจประกอบด้วย

หลอดเลอืดแดง 2 เส้น เรียกวา่ โคโรนารี ด้านขวา 1 เส้น และด้านซ้าย 1 เส้น ซึง่จะแตกแขนงออกเป็น 2 เส้นใหญ่ นอกจากนัน้แล้วแตล่ะ

เส้นยงัสง่แขนงยอ่ย ๆ ไปเลีย้งกล้ามเนือ้หวัใจอีกด้วย ดงันัน้หากหลอดเลอืดหวัใจเหลา่นีเ้กิดการตีบ หรืออดุตนัก็จะน าไปสูโ่รคหวัใจขาดเลอืด 

ท าให้กล้ามเนือ้หวัใจบีบตวัได้ไมด่ี กล้ามเนือ้หวัใจตาย  ภาวะหวัใจล้มเหลว หรือเสยีชีวิตกะทนัหนั ซึง่เป็นสาเหตกุารเสยีชีวิตอนัดับต้น ๆ ของ

คนไทย และพบได้บอ่ยมากในปัจจบุนั โดยสาเหตทุี่ท าให้เลอืดไมส่ามารถไปหลอ่เลีย้งหวัใจได้อยา่งเพียงพอ ได้แก่ 

โรคหลอดเลอืดหวัใจ เป็นสาเหตหุลกัที่ท าให้เกิดหวัใจขาดเลอืดเฉียบพลนั โดยคราบพลคัที่เกิดขึน้ภายในหลอดเลอืด ท าให้เกิดภาวะหลอด

เลอืดแดงแข็ง เมื่อสะสมมาก ๆ เข้าก็จะอดุตนัท่ีหลอดเลอืดหวัใจโคโรนารี และท าให้เกิดภาวะหวัใจขาดเลอืด 

ภาวะขาดออกซิเจนในเลอืด เมื่อระดบัออกซเิจนในเลอืดลดลงเนือ่งจากได้รับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มากเกินไป ก็จะท าให้หวัใจไมไ่ด้รับเลอืด

ที่มีออกซเิจนอยา่งเต็มที่ กล้ามเนือ้หวัใจก็จะเสยีหาย เกิดโรคหวัใจขาดเลอืดเฉียบพลนัในที่สดุ 

ภาวะหลอดเลอืดหวัใจหดตวัอยา่งรุนแรง เกิดขึน้จากการท่ีหลอดเลอืดหวัใจโคโรนารีเกิดการหดตวัอยา่งรุนแรงจนท าให้การไหลเวียนเลอืดไป

ยงัหวัใจถกูตดัขาด แตก็่พบวา่มีความเก่ียวข้องกบัการใช้ยาเสพติด (โคเคน) ความเครียด การได้รับอากาศเย็นจัด และการสบูบหุร่ี 

ปัจจยัเสีย่งของโรคหวัใจขาดเลอืด 

หลอดเลอืดหวัใจเป็นอวยัวะหนึง่ที่เกิดการเสือ่มไปตามอาย ุอยา่งไรก็ตามนอกจากอายแุล้ว ยงัมีอกีหลายปัจจยัที่สง่เสริมให้เกิดโรคหวัใจขาด

เลอืดได้เร็วขึน้ และรุนแรงขึน้ โอกาสเสีย่งตอ่โรคหวัใจขาดเลอืดจะยิ่งมากขึน้หลายเทา่ ซึง่มีปัจจยัเสีย่งที่ส าคญัของโรค ได้แก่ 
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อายุ 

เพศชาย ทัง้นีเ้นื่องจากฮอร์โมนเอสโตรเจนในเพศหญิงจะชว่ยป้องกนัโรคหวัใจขาดเลอืด แตเ่มื่อผู้หญิงหมดประจ าเดือน ไมว่า่โดยธรรมชาติ 

หรือไมม่ีรังไข ่ก็ท าให้โอกาสเสีย่งตอ่โรคหวัใจขาดเลอืดสงูขึน้ใกล้เคียงกบัเพศชาย 

ประวัตใินครอบครัวที่เป็นโรคนี ้รวมทัง้พันธุกรรม 

- การสบูบหุร่ี        -  ความดนัโลหิตสงู - เบาหวาน - โรคอ้วน 

- ขาดการออกก าลงักาย  -  ไขมนัคอเลสเตอรอลชนดิร้าย (LDL) สงู 

- ไขมนัคอเลสเตอรอลชนดิดี (HDL) ต ่า  -  ป้องกนัโรคหวัใจขาดเลอืดได้อยา่งไร 

โรคหวัใจขาดเลอืดเกิดจากหลายปัจจยั โดยเฉพาะอยา่งยิ่งการเสือ่มตามอาย ุจึงไมส่ามารถป้องกนัโรคนีไ้ด้ 100% แตส่ามารถชว่ยชะลอ

การด าเนินโรคได้ ด้วยมวีิธีป้องกนัตามนี ้

เลกิบหุร่ี โอกาสเสีย่งทีเ่คยมีจะลดลงจนใกล้เคยีงกบัผู้ที่ไมส่บูบหุร่ี ยงัชว่ยลดโอกาสเกิดมะเร็งปอด และถงุลมโป่งพองอีกด้วย 

ตรวจเลอืดเพื่อหาระดบัไขมนัในเลอืดอยา่งละเอียด หากพบวา่ไขมนัสงูมากกวา่คา่ที่แนะน าให้ควบคมุอาหารโดยการหลกีเลีย่งอาหารที่มี

ไขมนัสงู ร่วมกบัการออกก าลงักาย หากไมไ่ด้ผลควรปรึกษาแพทย์ เพื่อพิจารณาการใช้ยา 

หากมคีวามดนัโลหิตสงู หรือเบาหวาน จ าเป็นต้องควบคมุโรคให้อยูใ่นเกณฑ์ที่ดีที่สดุ 

ควบคมุน า้หนกัให้อยูใ่นเกณฑ์ปกติ ไมอ้่วน 

ออกก าลงักาย เช่น แอโรบิค วิง่ วา่ยน า้ ป่ันจกัรยาน อยา่งสม ่าเสมอ 

ฝึกสมาธิ ท าจิตใจให้ผอ่งใส ไมเ่ครียด 

การหนัมาออกก าลงักายอยา่งสม ่าเสมอ และปรับเปลีย่นพฤติกรรมการบริโภค ก็จะช่วยชะลอ หรือลดปัญหาแทรกซ้อนจากโรคหวัใจลงได้ 
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คาวตอง สมุนไพรคาวตองแม็กซ์ เป็นน า้หมักชีวภาพคาวตอง 100% 

มีจลุนิทรีย์ PROBIOTIC ที่สมบรูณ์ ไมม่ีการปรุงแตง่ ไมไ่ด้ผสมตวัยาหรือสารประกอบอ่ืนๆ รสชาดธรรมชาติเคร่ืองดื่มสมนุไพร คาวตองแมก็ซ์ 

(KOUR TONG MAX)คาวตองแม็กซ์ ที่น่ีเป็นสตูรดงัเดิมของทา่น เภสชักร อดุม รินค าที่โดง่ดงัตัง้แตอ่ดีตถงึปัจจบุนั ได้กลบัมาผลติใหมเ่ต็ม

สตูรอีกครัง้เพราะไมว่า่จะสร้างแบรนด์ใหม่ๆ  ขึน้มาผู้บริโภคก็ยงัต้องการคาวตองแม็กซ์ เหมือนเดิม มัน่ใจได้ครับเป็นของแท้สตูรดัง่เดิม  

ค าแนะน าส าหรับผู้ดื่มเคร่ืองดื่มคาวตองผู้ที่ควรบริโภค สมนุไพรคาวตอง กลุม่อาการของโรค และลกัษณะของโรคตา่งๆ 

1. โรคที่เก่ียวกบัหลอดเลอืด และ หวัใจ ความดนัโลหิตสงู และ หลอดเลอืดตีบตนั 

2. โรคมะเร็ง มะเร็งเต้านม-มะเร็งปากมดลกู-มะเร็งปอด มะเร็งล าไส้ 

3. โรคระบบภมูิคุ้มกนั-โรคหอบหืด ภมูิแพ้ ไซนสั ไทรอยด์ เอสแอลอี 

4. กลุม่อาการทางประสาทและทางสมอง ไมเกรน เส้นเอ็นยืด ชาตามแขนขา อมัพฤกษ์ 

5. โรคทางเดินอาหาร ท้องผกู อาหารไมย่อ่ย ริดสดีวงทวาร กระเพาะอาหารอกัเสบ 

6. โรคอ้วน อ้วน ไขมนัในเลอืด เบาหวาน 

7. อาการเก่ียวกบักระดกูกล้ามเนือ้ เก๊าท์ กระดกู ข้อตอ่ ปวดเมื่อยตามร่างกาย 

8. กลุม่อาการทางผิวหนงั เชือ้ราที่หนงัศีรษะ สะเก็ดเงิน โรคผิวหนงั 

ข้อมลูอ้างองิ : จากหนงัสอืสมนุไพรนา่รู้ “ผกัคาวตอง”สถาบนัวิจยัสมนุไพรกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสขุ พ.ศ. 2547 

คณุประโยชน์จากสมนุไพรคาวตอง • ขบัและล้างสารพิษหรือสารอนมุลูอิสระหรือสิง่แปลกปลอมที่ร่างกายไมต้่องการ 

• ขบัล้างสารพิษออกมาทางปัสสาวะ ทางการขบัถา่ยซึง่จะมีอาการเหมือนท้องเสยี 

หรือขบัออกมาทางผิวหนงั เช่น อาจจะมีผดผื่นคนัหรืออาจจะมีอาการปวดเมื่อยตามข้อตา่งๆ 

• ร่างกายจะท าการผลติเซลล์ใหม ่และจะกระตุ้นการแบ่งตวัของเซลล์เม็ดเลอืดขาว 

•มื่อสารพิษถกูขบัออกจากร่างกายจะท าให้สขุภาพดีขึน้โดยจะมองเห็นได้จากภายนอก 

คาวตองแม็กซ์ ชนิดน า้ 

 วิธีรับประทาน ครัง้ละ 5-10 ซีซี ตอนเช้าก่อนอาหาร และก่อนนอน 1 ชัว่โมง 

 ควรดื่มน า้อุน่ตามคร่ึงแก้ว เพื่อให้ได้ผลดีขึน้ ห้ามแช่ตู้ เย็น 
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Line me : http://line.me/ti/p/VlSFW5Bgba 

Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCSiVkk1INc82HXGF5-AYXBg?view_as=subscriber 

  

 

 


