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ยาอายุวัฒนะสูตรไข่ดิบดองน้าส้มสายชูหมัก
ประวัติ
ไข่ดองนํ้าส้มสายชูหมัก(ธรรมชาติ)เป็ นตํารายาโบราณของจีนในสมัยพระเจ้าจิ๋นซีฮ่องเต้ ได้สืบ
ทอดต่อมาจนปัจจุบนั นี้ ได้เผยแพร่ ไปทัว่ ประเทศในแถบเอเชียและในหมู่ชาวจีนในประเทศ
สหรัฐอเมริ กา สามารถรักษาโรคได้หลายโรค โดยเฉพาะอย่างยิง่ โรคของผูส้ ู งอายุ ผูเ้ ผยแพร่ ทานยา
ไปแล้วกว่า 100 ฟอง ได้ผลดีเหมือนอย่างกับหนังกําลังภายในต่อจากนี้เป็ นส่ วนหนึ่งของการรักษา
ได้แก่ ผูม้ ีอาการเสี่ ยงต่อการช๊อค ได้แก่โรคหัวใจ (เจ็บแปลบๆ ปวดจี๊ด สาเหตุ เกิดจากกล้ามเนื้อ
หัวใจขาดเลือดเพราะเส้นเลือดฝอยตีบ) , ผูท้ ี่เคยผ่าตัดหัวใจ (ทําบายพาสมาแล้วแต่เป็ นซํ้าอีก) หัวใจ
โต , ผูม้ ีน้ าํ ตาลในเลือดสู งมากถึงขึ้นต้องฉีดอินซูลิน , ผูม้ ีความดันโลหิตสู ง เส้นเลือดฝอยมีโอกาส
เปราะแตกอาจจะเสี ยชีวติ ได้ทุกเมื่อ อาการเสี่ ยงเหล่านี้จะหมดไปอย่างรวดเร็ วในทันทีที่เริ่ มทานไข่
ดองนํ้าส้มสายชูหมัก ซึ่งจะรู ้สึกได้เอง ยิง่ สามารถทานต่อเนื่องได้ทุกวัน ผูป้ ่ วยจะรู ้สึกได้เองว่ายานี้
ได้ผลดีจริ งในระยะเวลาที่เร็วมาก อีกทั้งนํ้าส้มสายชูหมักมีวติ ามินซีสูงมากทําให้เส้นเลือดเหนียว
ป้ องกันเส้นโลหิตเปราะแตกได้ดีมาก สําหรับผูป้ ่ วยที่มีผลการตรวจขอแพทย์เป็ นตัวเลขยืนยัน
ชัดเจน เมื่อทานยาติดกันประมาณ 30 ฟอง แล้วไปให้แพทย์เจาะเลือด ผลปรากฏว่าระดับนํ้าตาล ,
ความดัน , ครอเรสเตอรอล ไตรกรี เซอร์ไรด์ จะลดลงใกล้เคียงปกติทุกคน ยังไม่เคยมีใครทานยานี้
แล้วไม่ได้ผล เพียงแต่ตอ้ งทํายาให้ถูกต้อง และทานยาให้ต่อเนื่องจึงจะถูกวิธี โดยผูป้ ่ วยทุกรายยืนยัน
เองได้ผลจริ ง และได้ผลเร็วเกินคาด นับว่าเป็ นยาอายุวฒั นะที่มีสรรพคุณวิเศษต่อมวลมนุษย์อย่าง
แท้จริ ง ยาไข่ดองนํ้าส้มสายชูหมักนี้ใช้ได้ผลดีจริ ง และได้ผลรวดเร็วมากอย่างน่าทึ่ง เท่าที่ทราบ ยา
ชนิดนี้เข้ามาเผยแพร่ ในเมืองไทยมากกว่า 50 ปี แล้ว แต่ที่ไม่แพร่ หลายในสังคมไทยอย่างเปิ ดเผยเป็ น
ทางการเพราะโรคดังกล่าวเป็ นของผูส้ ู งอายุเป็ นโรคเดียวกับที่แพทย์แผนปัจจุบนั รักษาอยู่ ทัว่ โลก

สรรพคุณ : รักษาโรคเส้นเลือดหัวใจตีบ (โรคหัวใจ) เลือดข้นและเหนียว เบาหวาน ความดันโลหิต
สู ง ความดันโลหิตตํ่า ลดไขมันในเลือด (ทั้งคลอเรสเตอรอลและไตรกลีเซอไรด์) ไทรอยด์ อัม
พฤกษ์หรื ออัมพาต อันเนื่องจากเส้นเลือดในสมองตีบ ละลายหินปูน อาการเมื่อยชา ตึง ปวด และ
บวมตามร่ างกายโดยเฉพาะอย่างยิง่ บริ เวณด้านหน้าแหละด้านหลังปวดเข่าปวดหลัง ขาไม่มีเรื่ ยวแรง
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(ซึ่งส่ วนใหญ่เกดจากหินปูนที่งอกพอกกระดูกสันหลัง
เบียดหรื อทับเส้นประสาท) โรคข้ออักเสบ เช่นข้อนิ้ว
มือแข็งแรงและงอไม่ลงเป็ นต้น ไหล่ติด อาการหน้ามืด
บ่อยๆ หมดความรู ้สึกทางเพศ ทําให้หลอดเลือดสะอาด
เลือดหมุนเวียนได้สะดวก สร้างภูมิตา้ นทานให้แก่
ร่ างกาย ไม่เกิดสิ ว แผลสด จะหายเร็วกว่าปกติ ใบหน้า
อ่อนวัน แข็งแรงกว่าเดิม เป็ นยารักษาโรค
ครอบจักรวาล สําหรับผูส้ ู งอายุ 40 ปี ขึ้นไป ไม่มี
ผลข้างเคียงเพราะมาจากธรรมชาติสุดแสนประหยัด สามารถทําได้เอง และ ได้ผลอย่างแท้จริ ง

ตัวยา :
1. นํ้าส้มสายชูหมัก จากข้าวหรื อผลไม้จะมีวติ ามินซีสูงมาก (นํ้าส้มสายชูหมักมีสีคล้ายกับสี ของนํ้า
ชาอ่อน ไม่ใสเหมือนสี ของนํ้าส้มสายชูกลัน่ ซึ่งเป็ นสารเคมี) นิยมใช้เป็ นส่ วนผสมของนํ้าจิ้มใน
ร้านอาหารจีน,บ้านคนจีน,โต๊ะจีน ฯลฯ ได้แก่ตรา DIAMOND เป็ นนํ้าส้มสายชูหมักจากสับปะรด
แท้ 100% มีกรดนํ้าส้ม 42% (ปัจจุบนั มีขายใน FOODLAND เพียงแห่งเดียว มีหลายสาขา) มี
มาตรฐานการผลิตสู ง นํ้าส้มสี ชาอ่อน สดใส เก็บไว้ได้นานประมาณ 3 ปี จึงหมดอายุ (ดูได้ที่ขวด
บรรจุ)
หมายเหตุ นํ้าส้มสายชูหมักมีคุณภาพเหมาะสมต้องมีกรดนํ้าส้มอยูป่ ระมาณร้อยละ 4.2 ถึง 4.5 และ
ต้องทําให้เปลือกไข่นิ่มลงหลังจากดองได้ 1-2 วัน อาจสังเกตเพิ่มเติมได้วา่ ทันทีเริ่ มดองจะมีก๊าซ
เล็กๆ (ฟองอากาศ) จํานวนมากผุดออกมาจากเปลืองไข่ในส่ วนที่สัมผัสกับนํ้าส้มสายชูหมัก
2. ไข่ไก่สดใหม่ 8 ฟอง ต่อนํ้าส้มสายชูหมัก 1 ขวด (ถ้าทาน 2 คนใช้ไข่ไก่ 16 ฟอง ต่อนํ้าส้ม 2 ขวด
ไข่ไก่ขนาดเล็กเบอร์ 3 หรื อ เบอร์ 4 จะเหมาะที่สุด) ห้ามแช่เย็นมาก่อน ถ้าใช้ไข่จะเน่าเสี ยทั้งหมด
เสี ยทั้งนํ้าส้ม ไข่ และเวลา

2

ไข่ดิบดองน้ำส้มสำยชูหมัก

3

3. โหลแก้ว เท่านั้น ขนาดเบอร์ 8 จํานวน 2 ใบ กรณี ที่ตอ้ งการทานยาต่อเนื่อง ซึ่งไข่จะไม่ซอ้ นกัน
เพราะหากซ้อนกันมากไข่มีโอกาสแตกได้ง่าย

การเตรียมยา
เช็ดผิวไข่ให้ สะอาด อาจแช่น้ าํ หรื อขัดในนํ้า
ให้สะอาดเบาๆ เช็ดให้แห้งนําไปเรี ยงในโหล
แก้ว เทนํ้าส้มสายชูโดยให้น้ าํ สายส้มชูท่วมไข่
(1 โหลต่อไข่ 8 ฟอง) ทิ้งไว้นาน 4-5 วันเต็ม ยา
จะได้พอดีเปลือกไข่จะยุบเหมือนแป้ ง ไข่จะ
นิ่มทั้งฟอง ภายในหนึ่งหรื อสองวัน ไม่ควรปิ ด
ฝาขวดให้แน่น เพื่อให้แก๊สที่เกิดระบายสู่
บรรยากาศได้โดยง่าย หลังจากนั้นควรปิ ดฝาขวดโหลครบ 4-5 วัน นําไข่ออกมารับประทานวันละ 1
ฟอง จนหมดจึงทิ้งนํ้าส้ม ทานติดต่อกันไปจึงได้จะได้ผลเร็วมาก

การรับประทานยา
นําไข่ซ่ ึงนิ่ม 1 ฟอง เปิ ดนํ้าประปาล้างไข่พร้อมใช้นิ้วลูบเปลือกไข่เบาๆ เปลือกไข่จะยุย่ หลุดออกมา
เหมือนแป้ งจนเกือบหมดเหลือเพียงเยือ่ ใสๆ ซึ่งหุม้ ไข่ขาวและไข่แดงอยูภ่ ายใน นําไข่ใส่ แก้ว เจาะ
เยือ่ หุม้ ไข่ (วางไข่ในแก้ว ป้ อง ไข่กระเด็น แล้วใช้ไม้จิ้มฟันเจาะเอาเยื้อหุม้ ไข่ทิ้ง) นําไข่แดงและไข่
ขาวมารับประทานหลังอาหารเช้า วันละ 1 ฟอง ห้ามทานตอนท้องว่าง ถ้ารับประทานยากให้ผสม
นํ้าผึ้งก็ได้แต่ผสมกับนํ้าเชื่อมจะคล้ายบัวลอยทานง่าย ที่สุด ห้ามทําให้สุกเด็ดขาด นํ้าส้มจะ
เสื่ อมสภาพ หลังรับประทานแล้วให้ดื่มนํ้าอุ่นหรื อนํ้าธรรมดาให้มากๆ ทั้งวันเพื่อระบายท้องเสี ย
หลังทานยาห้ามดื่มนํ้าเย็นทันทีเพราะอาจทําให้คลื่นไส้ได้ ถ้าหายดีแล้วควรทานเป็ นประจํา แต่ลดยา
ลงเหลืออาทิตย์ละ 2-3 ฟอง (ทุกครั้งที่ทานยาห้ามนอนทัน แต่ควรทําอะไรไปพรางก่อนเพื่อให้ยา
เดิน สําคัญมาก) การทานหลังอาหารมื้อเช้าประมาณ 10-15 นาที จะดีที่สุด แล้วทานนํ้ามะนาวหรื อ
ของเปรี้ ยวอื่นๆ ชิ้นเล็กๆ ตบท้าย จะช่วยให้รู้สึกดีมาก มีนอ้ ยมากที่จะพบเฉพาะบางท่านเท่านั้น ที่
รับประทานยาติดต่อกันหลายวัน อาจมีอาการร้อนใน เช่น ปากเป็ นเม็ด ริ มฝี ปากแห้ง หรื อมีข้ ีตา
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เป็ นต้น ควรหยุดทานยาชัว่ คราว แล้วแก้อาการร้อนในด้วยการรับประทาน ยาเขียวตราใบห่อ ชนิด
ระบายอ่อน ในบางกรณี อาการปวดหรื อชาอาจมากขึ้นภายในหนึ่งหรื อสองวัน ให้อดทน
รับประทานต่อไป ซึ่งโดยทัว่ ไปแล้วอาการจะดีข้ ึน เห็นได้ชดั เนื่องจากเป็ นช่วงยาออกฤทธิ์ใหม่ๆ
ขับอาการของโรคออกแล้วจะรู ้สึกดีข้ ึนอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะผูท้ ี่กาํ ลังป่ วยอยู่

การวิเคราะห์ การทางานของยา
ไข่ดองนํ้าส้ม สายชูหมัก เป็ นตํารายาโบราณของจีนในสมัยพระเจ้าจิ๋นซีฮ่องเต้ ได้สืบทอดต่อมา
จนถึงนี้ ได้เผยแพร่ ไปทัว่ แถบเอเชีย และในหมู่ชาวจีน ในประเทศอเมริ กา ผูน้ าํ ตํารามาเผยแพร่ คน
แรกได้นาํ ยามาทานเอง และแนะนําให้เพื่อนฝูงทานด้วย ได้ผลดีเหมือนปาฏิหาริ ยส์ ามารถรักษาโรค
ได้หลายโรค โดยเฉพาะอย่างยิง่ โรคของผูส้ ู งอายุ ผูเ้ ผยแพร่ ทานยา ไปแล้วกว่า 100 ฟอง ได้ผลดี
เหมือนอย่างหนังกําลังภายใน สังเกตจากการเดินขึ้นบันได จะไม่เหนื่อย เหมือนแต่ก่อน เพราะ
หัวใจจะแข็งแรงมากเป็ นพิเศษ ต่อจากนี้เป็ นส่ วนหนึ่งของการรักษา ได้แก่
1. ผูม้ ีอาการเสี่ ยงต่อการช๊อก ได้แก่โรคหัวใจ (เจ็บแปลบๆ ปวดจี๊ด สาเหตุ เกิดจากกล้ามเนื้อหัวใจ
ขาดเลือดเพราะเส้นเลือดฝอยตีบ) , ผูท้ ี่เคยผ่าตัดหัวใจ (ทําบายพาสมาแล้วแต่เป็ นซํ้าอีก) , หัวใจโต ,
ผูม้ ีน้ าํ ตาลในเลือดสู งมากถึงขึ้นต้องฉีดอินซูลิน , ผูม้ ีความดันโลหิตสู ง เส้นเลือดฝอยมีโอกาสเปราะ
แตะอาจะเสี ยชีวติ ได้ทุกเมื่อ อาการเสี่ ยงเหล่านี้จะหมดไปอย่างรวดเร็วในทันทีที่เริ่ มทานไข่ดอง
นํ้าส้ม สายชูหมักซึ่งจะรู ้สึกได้เอง ยิง่ สามารถทานต่อเนื่องได้ทุกวัน ผูป้ ่ วยจะรู ้สึกได้เองว่ายานี้
ได้ผลดีจริ งในระยะเวลาที่เร็วมาก อีกทั้งนํ้าส้มสายชูหมักมีวติ ามินซีสูงมากทําให้เส้นเลือดเหนียว
และเปราะแตกได้ยากมาก
2. สําหรับผูป้ ่ วยที่มีผลการตรวจขอแพทย์เป็ นตัวเลขยืนยันชัดเจน เมื่อทานยาติดกันประมาณ 30
ฟอง แล้วไปให้แพทย์เจาะเลือด ผลปรากฏว่าระดับนํ้าตาล, ความดัน , ครอเรสเตอรอล ไตรกรี เซอร์
ไรด์ จะลดลงใกล้เคียงปกติทุกคน ยังไม่เคยมีใครทานยานี้แล้วไม่ได้ผล เพียงแต่ตอ้ งทํายาให้ถูกต้อง
และทานยากให้ต่อเนื่องจึงจะถูกวิธี โดยผูป้ ่ วยทุกรายยืนยันเองได้ผลจริ ง และได้ผลเร็วเกินคาด
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3. โรคต่างๆ ที่เกิดจากหินปูนกดทับเส้นประสาทควบคุมการเคลื่อนไหว ได้แก่ อาการเมื่อย ชา ปวด
บวม ข้อและเข่าอักเสบ ไหล่ติดนิ้วมือเท้าแข็ง ตับ ไต ไทรอยด์ นอนไม่หลับ ฯลฯ รักษาได้ผลดี
รวดเร็วมาก เพราะ นํ้าส้มจะละลายหินปูนตามข้อต่างๆ รวมทั้งนิ่วและในไต นํ้าส้มจะทําให้
เส้นประสาทสั่งการจากสมองทํางานได้สมบูรณ์ดว้ ยการทําความสะอาด เส้นเลือดฝอยทุกเส้น ทําให้
เลือดเดินได้สะดวก อวัยวะต่างๆ เช่น ตับ ตับอ่อน ไต หัวใจ ม้าม ฯลฯ ก็สามารถฟื้ นตัวทํางานได้
ปกติ โดยอาศัยความสามารถของไข่ไก่ เป็ นตัวพานํ้าส้มไปทําความสะอาดผนังหลอดเลือดในรู ป
ของสารอาหารเพราะนํ้าส้ม สายชูหมักถือเป็ นสิ่ งแปลกปลอมทางร่ างกาย รับประทานโดยตรง
ร่ างกายจะไม่ดูดซึม และขับออกทั้งหมดทางปัสสาวะจึงไม่สามารถใช้ประโยชน์โดยตรงได้
4. นํ้าส้มสายชูหมักในไข่ไก่ จะละลายหินปูนและทําความสะอาดผนังทางหลอดเลือดทัว่ ร่ างกาย
แม้แต่ในกระดูกตั้งแต่เส้นเลือดใหญ่จนถึงเส้นเลือดฝอยอย่างละเอียดทําให้ ปัญหาในการอุดตันใน
เส้นเลือดฝอยที่เป็ นเส้นประสาทสั่งการสําคัญๆ สะอาด เลือดไหลเวียนสะดวก ทําให้ยานี้รักษาโรค
อัมพฤกษ์และอัมพาตหายและได้ผลจริ ง โดยหลักการที่วา่ เมื่อหลอดเลือดสะอาดจะทําให้เซลล์
เนื้อเยือ่ ทัว่ ร่ างกายฟื้ น ตัวกลับสู่ ปกติ เพราะได้รับสารอาหารและออกซิเจนจากเลือดอย่างพอเพียง
และทัว่ ถึง และดึงของเสี ยที่เกิดจากการใช้งานขอเซลล์กลับออกมาทําให้ปราศจากเซลล์เสี ยใน
ร่ างกายเท่ากับการป้ องกันและยับยั้งการเกิดการขยายตัวของเซลล์มะเร็วโดย อัตโนมัติ ทานยานี้เป็ น
ประจําจะช่วยป้ องกันและรักษาโรคได้ทุกชนิดดังกล่าวมา นับว่าเป็ นยาอายุวฒั นะที่มีสรรพคุณวิ เศษ
ต่อมวลมนุษย์อย่างแท้จริ ง เพราะราคาถูกทําเองได้ง่ายๆ ไม่ตอ้ งทานยาแผนปัจจุบนั ที่เป็ นสารเคมี
และราคาแพงไปตลอดชีวติ แต่อาการทรงตัวไม่สามารถหายขาดได้ และยังมีผลข้างเคียงติดตามมา
เป็ นอันตรายต่อตับและไตอย่างมาก
5. ยาไข่ดองนํ้าส้มสายชูหมักนี้ใช้ได้ผลดีจริ ง และได้ผลรวดเร็วมากอย่างน่าทึ่ง เท่าที่ทราบ ยาชนิดนี้
เข้ามาเผยแพร่ ในเมืองไทยมากกว่า 50 ปี แล้ว แต่ที่ไม่แพร่ หลายในสังคมไทยอย่างเปิ ดเผยเป็ น
ทางการเพราะ โรคดังกล่าวเป็ นของผูส้ ู งอายุเป็ นโรคเดียวกับที่แพทย์แผนปัจจุบนั รักษาอยู่ ทัว่ โลก
เพราะผูส้ ู งอายุต้ งั แต่ 40 ปี ขึ้นไป มีจาํ นวนมากที่สุดในโลกเป็ ฯกลุ่มมีรายได้มีกาํ ลังซื้อยาสู ง และ
จําเป็ นต้องซื้อยาในราคาแพง เพราะป่ วยจึงไม่มีทางเลือกทั้งคนรวยคนจน แต่คนจนมีมากกว่าจึง
ได้รับความเดือนร้อนทางการเงินมากกว่าซึ่งหากยานี้ได้ รับการยอมรับอย่างเปิ ดเผยเป็ นทางการ ก็
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อาจส่ งผลกระทบต่อธุรกิจการขายยาโดยทัว่ ไป แต่คงไม่นานนักเนื่องจากยานี้เป็ นสู ตรยาโบราณ
ของคนจีน ส่ วนใหญ่รู้จกั ในหมู่คนจีน แต่คนทัว่ ไปไม่ค่อยรู ้จกั และยังเป็ นยาที่ทาํ ยากและทานยาก
จึงไม่ค่อยแพร่ หลายมากนัก เพียงสนใจเป็ นกลุ่มๆ เท่านั้น แต่ถือเป็ นโชคดีอย่างมหาศาลหากผูป้ ่ วย
ท่านใดมีโอกาสได้ทานยาเพื่อพิสูจน์ คุณภาพยาขนานนี้ดว้ ยตนเองก็จะช่วยให้หายป่ วยได้อย่าง
รวดเร็วรามปาฏิหาริ ย ์ ประหยัดทั้งเวลาและค่าใช้จ่ายเป็ นอย่างยิง่

น้้าส้มสายชูหมักข้าวหอมมะลิ

น้้าส้มสายชูหมักสับปะรด
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