


ข้อมูลผลิตภัณฑ์ยา



1. ประสิทธิผลในการรักษา 

ส่วนประกอบจากพืชสมุนไพร 100% ท่ีผ่านการคัดเลือกเข้าสูตรจาก โดย
พิจารณาจากสารออกฤทธ์ิสําคัญและการดูดซึมสู่ร่างกายในสัตว์เล้ียงลูก
ด้วยนม

กลุ่มพืชสมุนไพร 3 กลุ่ม ทํางานร่วมกันในการรักษาแบบองค์รวม มุ่งเป้าท่ี
ระบบน้ําเหลือง ซ่ึงเช่ือมโยงกับระบบเลือดและภูมิคุ้มกัน ด้วยหลักการสําคัญ 
คือ กระตุ้นภูมิฯภายในของส่ิงมีชีวิต ซ่ึงเปรียบเสมือนกองทัพภายในร่างกาย 
ให้จัดการกับความผิดปกติในระดับเซลล์ (กลายพันธ์ุ) ได้เอง พร้อมกับ
กองทัพเสริมจากภายนอก คือ สมุนไพรอีกกลุ่มท่ีเข้าไปกําจัดความผิดปกติ
ของเซลล์โดยตรง โดยไม่กระทบ host cell

(อ้างอิง: ฐานข้อมูลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์รับสากลและการวิจัยภายในของ
บริษัทฯ)



2. ความปลอดภัย

ผ่านการทดสอบว่าปราศจากผลข้างเคียง ตามหลักพิษวิทยาในสัตว์ทดลอง 
(หนูขาว)

3. ความสะอาดและปราศจากการปนเป้ือน

ผลิตภายใต้โรงงานผลิตยา ระบบ GMP สากล ภายใต้การควบคุมของเภสัช
กรแผนไทยฝ่ายผลิตและควบคุมคุณภาพ พร้อมฉายรังสีกําจัดจุลินทรีย์
ปนเป้ือน

- CERTIFIED UNDER BANGKOKTIP GROUP -



ข้อมูลการใช้ยาประดงในสัตว์



1. โรคที่พบบ่อย

• มะเร็ง: ในช่องปาก เต้านม ปากมดลูก
• แผลเร้ือรัง: บริเวณเท้า และตามร่างกายท่ัวไป

2. ผลตอบสนองการหลังใช้ยา

• ทานอาหารได้มากข้ึน
• มีแรงมากข้ึน
• ร่าเริงข้ึน
• ลดการร้องจากการเจ็บปวด
• แผลภายนอกสังเกตเห็นชัดเจนว่าลดการอักเสบ
• พักผ่อน นอนได้มากข้ึน ดีต่อการฟ้ืนตัว

3. ระยะเวลาที่รักษา

• โดยปกติเห็นผลใน2 สัปดาห์แรก และค่อยๆดีข้ึนต่อเน่ือง 
• แต่ระยะเวลาในการรักษาจนหายสนิท แล้วแต่เคส แต่ก็มีเคสท่ีช่วยได้เพียงแค่ยืดอายุ หรือลดความ

เจ็บปวด ข้ึนอยู่กับสุขภาพพ้ืนฐานกับความรุนแรงท่ีเป็น
• เคสท่ีรับประทานยาก่อนอาหาร เห็นผลดีและเร็วกว่ารับประทานยาพร้อมอาหารอย่างมีนัยสําคัญ



สุนัขสายพันธ์ุอาคิตะ (ญี่ปุ่น) อายุ 10 ปี พบก้อนเนื้อที่ขา

หลังทานยา ก้อนเนื้อยุบหายไป

ทานยาต่อเนื่อง 4 ปี สุขภาพแข็งแรง

จากไปตอนอายุ 14 ปี โดยแก่ชราตามอายุขัยปกติ

พ.ศ. 2550

(เคสเก่า ไม่มีรูปประกอบ)



สุนัขสายพันธ์ุอาคิตะ (ญี่ปุ่น) อายุ 5ปี ลูกของเคสก่อนหน้า 
ที่พ่อแม่พบก้อนเนื้อที่ขา
หลังพ่อแม่ตาย เจ้าของให้ทานยาประดง เพราะคิดว่ามีโอกาสเป็นก้อนเนื้อตามพันธุกรรม

เริ่มทานยาตัง้แต่อายุ 5 ปี จนจากไปตอนอายุ 15 ปี โดยแก่ชราตามอายุขัยปกติ

พ.ศ. 2555

(เคสเก่า ไม่มีรูปประกอบ)



สุนัขสายพันธ์ุไทยถูกทอดทิ้ง เป็นโรคเรื้อน แผลเต็มตัว ขนร่วง

แผลหายดี ขนขึ้นใหม่ทัว่ตัว แข็งแรง  หลังทานยาประดง 1 กล่อง

หยุดทานยา หลังหายดี

ไม่กลับมาเป็นซํ้า

พ.ศ. 2555

(เคสเก่า ไม่มีรูปประกอบ)



สุนัขสายพันธ์ุไทย พบก้อนเนื้อที่สะโพกหลัง ตัง้แต่อายุ 12 ปี

ก้อนเนื้อเล็กลง ใช้ชีวิตได้ตามปกติ แข็งแรง จากไปด้วยวัยชราในอายุ 15 ปี

ทานยาต่อเนื่องจนสิ้นอายุขัย

พ.ศ. 2561

(เคสเก่า ไม่มีรูปประกอบ)



มะเร็งช่องปาก

รูปรวมหลังจากทานไป 10 วัน

1 2 3

4 5 6

7 8 9



ด้านในช่องปาก ด้านนอก



แมว ป่วยเป็นลูคีเมีย
'ช็อกโก้' เป็นลูคีเมีย กินประดงกรุงเทพทิพโอสถ คู่กับยา
กระตุ้นภูมิ จาก ม .ีค.-ส.ค. 58 ตรวจเลือดไป 2 ครัง้ ไม่
พบเชื้อลูคีเมียทัง้ 2 ครัง้ (พ.ค. & ส.ค.)

ประวัติ

แมวนัอยจรมา เป็นสมาชิกบ้านนี้ตัง้แต่ 23 ม.ค. 2558
(โดนรถชนปากซอยบ้าน ผ่าตัดเสร็จจึงเริ่มรักษาลูคีเมีย
ด้วยยาประดง)



สุนัขอายุ 16 ปี มะเร็ง

อัพเดทการรักษาด้วยประดงกรุงเทพทิพโอสถหลังจากกินได้ 3 วัน
ปัจจุบัน น้องจากไปแล้วด้วยอาการสงบหลับไปเลย ไม่มีอาการทรมานจากมะเร็ง
ไม่มีแผลแตก หลับตานอนหลับไปเมื่อเช้ามืดวันที่ 26/12/58



สุนัขอายุ 16 ปี มะเร็ง



สุนัข อายุ 11 ปี โรคตับ โรคหัวใจ



สุนัขพันธุ์บีเกิล หนัก 16 กก. อายุ 2 ปี

"ลูฟี่ " - รักษามะเร็งโพรงจมูกด้วยประดงกรุงเทพทิพโอสถ 3 เดือน

ธค. 59
น้องหมาเป็นท่ีโพรงจมูกครับ มันบวมข้ึนมาแล้วข้างท่ีเป็นฟนัก็หลุดหมดแล้ว
มันเหมือนเหงือกบวมมากกว่า ตอนน้ีเขาหายใจไม่สะดวกแล้วเหมือนเน้ืองอกมันจะข้ึนข้างบนปิด
ทางเดินหายใจอ่าครับ

มค.59
น้องหมาผม น้ําเหลืองไหลออกทางจมูก กินยาประดงได้7วันแล้วครับ กินได้ แต่เร่ิมเบ่ืออาหาร นอน
เยอะ ซึมนิดหน่อย ตอนแรกท่ีกินยา อาการดีข้ึน

3/4/59
ตอนน้ี น้องหมาอาการดีข้ึนแล้วครับ หลังจากท่ีทานยาประดง...จุดท่ีเคยบวมตอนน้ีลดลงอย่างเห็น
ได้ชัด

---------------------

***ยาจะขับน้ําเหลือง/น้ําหนองออกตรงจุดท่ีเป็น

ซ้าย ธค. 58, ขวา เม.ย. 59



สุนัข มะเร็งกระดูก



สุนัข 15 ปี เนื้องอก

เจเล่ อายุ 15 ปี หมอผ่าตัดเนื้องอกที่สะโพกออกไม่หมด ไม่ทําคีโมเพราะแก่
แล้วกลัวไม่ไหว แต่ใช้ประดงกรุงเทพทิพโอสถแทน (เจเล่เพ่ิงจากไปอยู่บน
สวรรค์แล้ว)

ช่วงที่ทานยาประดงเนื้องอกไม่ลุกลาม ไม่โตขึ้น



สุนัข 9 ปี มะเร็งระยะสุดท้าย
ปีเตอร์ ลาบราดอร์ 9 ขวบ นํ้าหนัก 28 กก. กินประดง 1 เม็ด 3 มื้อ

หมอบอกเป็นมะเร็งขัน้สุดท้ายและมีกระจายไปปอด 2 จุด หมอบอก
รักษาไม่ได้แล้ว เป็นที่รอบหัวไหล่ขวามาถึงสะบักและหน้าอก มีเวลา
อีก 6 เดือน

เริ่มกินแก้ไข้ 24/10/59 ประดง 25/10/59 กินไป 3 วันมะเร็งแตก
วันที่ 27/10/59 เป็นวันที่ไป ct scan ที่เกษตร รูใหญ่มาก เลือดและ
นํ้าเหลืองทะลักมาก

คุณหมอบอกว่าแผลมะเร็งที่แตกจะไม่แห้ง แต่ตอนนี้รูที่แตกตื้นขึ้น
เรื่อยๆ และแผลดูแห้งลง

กินมา 2 อาทิตย์ ดีขึ้นมากๆจากเดินไม่ได้ ก็เดินได้ วิ่งสามขาได้ แต่
ถ้าเค้าค่อยๆเดินจะใช้ขาขวาหน้าได้ ขาที่เป็นคือขาขวาหน้า ตอนแรก
คือขาห้อยใช้การไม่ได้เลย หมอลองจิกที่ปลายเท้าดู บอกว่าระบบ
ประสาทขวาหน้าน่าจะเสียแล้ว แต่พอทานประดงและก้อนมะเร็งแตก
แล้วยุบลง ขาขวาหน้าก็ใช้งานได้แล้ว



สุนัข 9 ปี มะเร็งระยะสุดท้าย



สุนัข 9 ปี มะเร็งระยะสุดท้าย



สุนัข 15 ปี มะเร็ง



สุนัข อายุ 10+ ปี มะเร็งช่องปาก

ฟโีน่ - พูเดิ้ลอายุ 10+ นํ้าหนักไม่เกิน 4 กก.

กินประดงกรุงเทพทิพโอสถเช้า 1 เม็ด เย็น 1 เม็ด

เป็นมะเร็งช่องปากชนิดร้ายแรง คีโม&ฉายแสงไม่ได้ หมอบอกว่า
ต้องผ่าอย่างเดียว เคยผ่าแล้วขึ้นใหม่

เริ่มรักษาด้วยประดงกรุงเทพทิพโอสถ 5 พย.59 กินไปได้ 10 วัน
ก้อนเนื้อในปากแตกและยุบลง



สุนัข โรคตับ

'แดงประเวศ' นํ้าหนัก 21 กก. เป็นโรคตับ ค่าตับสูงมาก กินประดงกรุงเทพทิพ
โอสถอย่างเดียว เช้า 1 เม็ด เย็น 1 เม็ด

ค่าตับจาก 661 ลดเหลือ 209 ปัจจุบันเหลือ 190 (ใบตรวจหาย)

แดงเป็นอดีตหมาจรข้างถนนที่เกือบโดนจับไปประเวศ ย้ายที่พํานักเข้าบ้านป้า
เกด สี่ขาหมาจร

'แดงประเวศ' อดีตหมาจรที่เกือบโดนจับไปประเวศ ย้ายที่พํานักเข้าบ้านป้าเกด
สี่ขาหมาจร

นํ้าหนัก 21 กก. เป็นโรคตับ ค่าตับสูงมาก กินประดงกรุงเทพทิพโอสถอย่าง
เดียว เช้า 1 เม็ด เย็น 1 เม็ด

ค่าตับจาก 661 ลดเหลือ 209 ปัจจุบันเหลือ 190 (ใบตรวจหาย)



สุนัข มะเร็งอัณฑะ
6/12/59

"มาบอกว่า ขอบคุณข้อมูลมากนะคะ

หมาของเพ่ือนเป็นมะเร็งท่ีอัณฑะหลายเดือนก่อน เพ่ือนอยูต่างจังหวัด บอกพาไปหาหมอ
ก็ไลน์คุยกันเร่ือยๆ เร่ืองอื่นๆ จนเม่ือวันท่ี 20 เดือนก่อนไลน์ส่งรูปมาให้ดู ว่าเป็นหนักข้ึน
จนคุณหมอบอกว่าคงต้องเส่ียงคีโมกันแล้ว เพราะยาท่ีให้ไม่มีเอฟเฟกท่ีทําให้ดีข้ึนเลย

ท่ีบ้านเอง จะออกแนวสมุนไพร พ่อแม่ทานมังสวิรัติกัน เลยเสริชหายาแนวสมุนไพร
สําหรับรักษาน้องหมา เจอเร่ืองใบแปะตําปึงก่อน และยาประดง มะรุม เราตัดสินใจเลือก
ซ้ือยาประดงให้เพ่ือนลองค่ะ เป็นแคปซูล หาทางหลอกให้กลืนง่ายสุดแล้ว (บ้านเพ่ือนไม่
ชอบกินผัก ไม่ชอบกล่ินเหม็นเขียวผัก ทัง้คนทัง้หมาเลย กินใบแปะตําปึงคงลําบาก)ถึง
ราคาแพงกว่าอย่างอื่น ก็ยังถูกกว่าคีโม เส่ียงแบบน้ีไม่เจ็บและอันตรายแบบคีโมด้วย

เร่ิมกินยาแก้ไข้วันท่ี 22 พย พอซักอาทิตย์นึง เพ่ือนบอกว่าดีข้ึน เน้ือสีชมพูท่ีบวมเป็นรู
ยุบตัวเข้าไปบ้าง วันน้ีทักไปว่าพรุ่งน้ีครบ 14 วัน ต้องกินยาแก้ไข้ เช้าเย็น ล้างเลือดแล้ว
ค่อยกินใหม่นะ

เพ่ือนบอกว่ายาดีมากค่ะ ส่งรูปมาให้ดู ว่าจะเอาให้หมอท่ีรักษาก่อนหน้าดูด้วย เผื่อมีน้อง
หมาเป็นแบบน้ีจะได้ช่วยตัวอื่นๆด้วย เลยส่งต่อพร้อมคําขอบคุณนะคะ"



สุนัข มะเร็งอวัยวะเพศ

คุณ Muay Muay เห็นน้องหมวยเป็นมะเร็ง จึงซื้อยาประดงไปให้เจ้าของ เขาให้บ้าง
ไม่ให้บ้าง ไม่กินแก้ไข้ กินแต่ประดง ให้พร้อมอาหาร บางวันได้กิน บางวันไม่ได้กิน
อดๆอยากๆ นํ้าก็กินตามถนนดําๆ

แต่ผลการตอบสนองกับยาประดงเป็นที่น่าพอใจมาก แผลแห้งดี

กินหมด 1 กล่อง แล้วไม่ได้กินต่อก็บวมแดงแฉะอีก จึงกินกล่อง 2 ยังไม่หมดดี
ผลการรักษาได้ผลดีตามที่เห็นในภาพ 'หลัง'

ตอนนี้น้องหมวยย้ายเข้าบ้าน 'ป้าเกด สี่ขาหมาจร' แล้ว มีชีวิตที่ดีขึ้นมาก มีที่นอน
สะอาด กินอาหารและนํ้าสะอาด อาหาร 2 มื้อทุกวัน มีป้าเกดคอยดูแลป้อนยาประดง
ต่อเนื่องไปตลอด

ขอบคุณ คุณ Keng Elec ที่ส่งยามาช่วยน้องหมวยนะคะ ขอให้บุญนี้ไปถึงกุ้งแก้ว
ด้วยค่ะ

https://www.facebook.com/profile.php?id=100009530739603&__tn__=-%5DK*F
https://www.facebook.com/amornrat.saethachan?__tn__=-%5DK*F


ทุกตัวทานยาประดงต่อเนื่องจน
อาการดีข้ึน

-ป้าเกด บ้านหมาจร



สุนัข 8 ปี มีก้อนข้ึนที่ตา

ถ้วยฟู อายุ 8 ปี เป็นเม็ดขึ้นที่ตา ไม่ได้ตรวจว่าเป็นมะเร็งหรือไม่
กินประดงกรุงเทพทิพโอสถแล้วเม็ดเล็กลง ทานอาหารได้ดีขึ้น



สุนัขอายุ 14 ปี ขาบวม ต่อมนํ้าเหลืองโต

ก่อนหน้านี้พบหมอเนื่องจากขาบวม และต่อมนํ้าเหลืองโต(ขาหลังขวา) ทําการเจาะ
เลือด พร้อมทัง้เจาะนํ้าเหลือง แต่เดิมทานยาหลายตัว แต่คุณหมอให้ทานยา
ทางเลือกของต่างประเทศและหยุดยาแผนปัจจุบัน แต่ตอนหลังหยุดยาทางเลือกตัว
นัน้ด้วยเพราะกินแล้วอาการไม่ดีขึ้น

หลังจากผลแล็ป หมอแจ้งว่าผลต่อมนํ้าเหลืองมีอาการของมะเร็ง จะให้ผ่า แต่เจาะ
เลือด&ดูอาการเรื่อยมา จนล่าสุด3สัปดาห์ หมออีกท่านมาบอกว่าเป็นระยะลุกลาม
จึงเริ่มหาข้อมูลสมุนไพรรักษามะเร็ง

เริ่มทานยาประดงกรุงเทพทิพโอสถวันที่ 15/12/59 ทานมาได้ 1 เดือนต่อมนํ้าเหลืองที่
ขายุบลงชัดเจน อาการบวมเป็นก้อนเต็มบริเวณเนื้อตรงก้นยุบลง (หมอบอกว่าเป็น
การอักเสบของยีสต์เป็นเวลานาน) ร่างกายสดชื่นขึ้น สบายตัวขึ้น



สุนัขอายุ 14 ปี ขาบวม ต่อมนํ้าเหลืองโต



สุนัข 3 ปี เนื้องอกที่เหงือก

ชิวาว่า อายุ 3 ขวบ นํ้าหนัก 2.6 กก.

- กินแก้ไข้ เช้า 1 เม็ด เย็น 1 เม็ด

- กินประดง เช้า 1 เม็ด เย็น 1 เม็ด

**** ยาจะได้ผลเร็วถ้าทานตอนท้องว่าง แต่เคสนี้ น้องกินยาเปล่าไม่ได้ จึง
ต้องให้ยาพร้อมอาหาร ใช้เวลารักษานานกว่าปกติ แต่ก้อนเนื้อก็ยุบลงเรื่อยๆ

จิ๊บิเป็นเนื้องอกที่เหงือก หมอบอกว่าน่าจะเป็นมะเร็ง ให้เอาไปขูดเนื้อตรวจ แต่
เจ้าของไม่ทํา เพราะไม่อยากไปแตะต้องมัน เดี๋ยวมันจะกระจาย จิ๊บิไม่มีอาการ
อะไรเลย ปกติหมด ถ้าไม่ไปเล่นกับเขาแล้วโดนเข้าก็จะไม่รู้เลยว่าเขาเป็นเพราะ
มันเป็นด้านในยังไม่ปูดออกมาให้เห็น แต่ก็เป็นไม่น้อย...ใช้เวลารักษา 29 วัน
ก้อนเนื้อยุบลงตามภาพ



สุนัข 3 ปี เนื้องอกที่เหงือก



สุนัข 13 ปี แผลเรื้อรังที่ทวาร

'ขนมถ้วย' - พุดเดิ้ล อายุ 13 ปี นํ้าหนัก 13.2 กก.

- กินแก้ไข้ 2 เวลา - เช้า 1 เม็ด เย็น 1 เม็ด

- กินประดง 3 เวลา - เช้า 1 เม็ด บ่ายแก่ 1 เม็ด ดึก 1 เม็ด ให้เวลาห่างกัน 6-8 ชม.

เป็นแผลพุพองแฉะยิ้มที่ก้น เริ่มกินแก้ไข้ 23/01/60 - ใช้เวลา 5 วัน แผลแห้งลงตามภาพ







สุนัข 13-14 ปี มะเร็งต่อมไทรอยด์ เป็นก้อนท่ีคอหมอว่าเป็นมะเร็งท่ีต่อมไทรอยด์ กระจายไปตับ&ปอด ก้อนใหญ่ข้ึน
เบียดหลอดลม & เบียดหลอดอาหาร ต้องฉายแสงก้อนท่ีคอและอัลตราซาวน์เจาะ
ตับ แต่กลัวหมาไม่ไหวจากไปก่อน เพราะอายุ13-14ปีแล้ว เลยกันมาหาข้อมูลรักษา
ด้วยสมุนไพร

18/4/60
เร่ิมกินยาแก้ไข้ประดงกรุงเทพทิพโอสถ

19/4/60
เร่ิมให้กินยาประดงวันน้ี แต่กลางวันมี อาเจียน ขย้อนมีน้ําเหนียวออกมา ไม่มีอาหาร
ขย้อนจนเซไปมา แต่ให้กินยาต่อ

27/4/60
"น้องหมากินยาแล้ว แข็งแรงร่าเริงว่ิงปล๊อ กินได้นอนหลับ แต่เห็นเหมือนท้องโต
ข้ึนๆท่ีเค้าบอกท้องมารไรง้ีป่ะคะ

ดูท้องใหญ่ข้ึน น้ําหนักข้ึนนิดนึงค่ะ แต่แบบสดใสร่าเริง เล่น ผิดกับตอนก่อนกิน แต่
เห็นหมอท่ีไปหาประจํา เคยบอกว่า อายุมากแล้วป่วยแบบน้ีอีกหน่อยอาจจะมีอาการ
ท้องมาร ดูเหมือนก้อนไม่โตข้ึน

อาจจะเพราะมะเร็งมันลามไปท่ีตับด้วยแล้ว มันทําให้ตับโต ไม่เป็นไรค่ะ แค่น้ีก็ดีใจท่ี
เค้ามีชืวิตแต่ละวัน แบบไม่เหมือนหมาป่วย

ช่วงกินยาน่ีกินเก่งข้ึน หมดแล้วก็ขออีก
ตาเค้าจะอักเสบ ต้องไปหาหมอเอายาหยอดตา พอยาหมดก็เป็นอีก ตาแฉะๆ หมอ
บอกก้อนมันดันหลอดลม ทําให้ตาโปนๆ อักเสบ แต่สังเกตุว่าตอนน้ี ตาไม่แฉะไม่แดง
ก่อนหน้ากินข้าวน้อย เบ่ืออาหาร ดมๆแล้วก็ไป

ด้วยสภาพท่ีดีข้ึน ทุกคนท่ีบ้านก็คลายกังวลไปเยอะ ตายายคลายเครียด นับจากอายุ
ลูกน่ะค่ะ ประมาณ 13-14ปี



8/5/60

กินยาแก้ไข้รอบ 2 ไม่อาเจียนค่ะ ตอนน้ีเค้าดูแข็งแรง ร่าเริง กินได้ นอนหลับ ก้อนท่ีคอก็ไม่โตข้ึนด้วยค่ะ ดีมากๆเลย

ยุบลง นิดนึง แต่เหมือนช่วงจะโตข้ึนจนคอโป่งเห็นชัดเลย หายใจก็เสียงดังไม่ค่อยสะดวก กินข้าวก็ก้มต่ําไม่ได้จะหายใจไม่ออก

แต่ช่วงหลังจากท่ีกินยา เค้าดูชีวิตปกติมากค่ะ ตาท่ีเคยอักเสบมีข้ีตาตลอด และจะโปนๆเพราะก้อนไปกดทับหลอดลม หลอดอาหาร แต่ตอนน้ีตาไม่
โปนด้วยค่ะ ไม่แดงๆอักเสบเหมือนก่อน ต้องหยอดตาตลอด

แต่ก้อนก็ยังคลําได้อยู่ค่ะ ถือว่าดีเกินคาด เม่ือก่อน3วันดี4วันป่วย ข้าวก็ไม่ค่อยกิน เด๋ียวน้ีหิวเก่ง กินแล้วก็ขออีก คนดูแลก็แฮปป้ี เป็นคุณพ่อกับแม่
ของพ่ีน่ะค่ะ มีกระโดดโลดเต้นดีใจ ท่ีได้เห็นกลับจากทํางาน จากท่ีนอนมองๆกระดิกหาง"

สุนัข 13-14 ปี มะเร็งต่อมไทรอยด์



สุนัขอายุ 14 ปี มะเร็งเต้านม
ต.ค.59 ตรวจพบมะเร็งเต้านม ได้ผ่าตัดออกไป
ม.ค.60 พบก้อนที่จุดเดิมที่เคยผ่า หมอจึงนัดผ่าวันที่ 13 มี.ค.60

13 มี.ค.60 พาไปพบแพทย์ตามนัดก่อนผ่า ตรวจพบว่ามะเร็งลามไปที่
ปอด และมีโรคหัวใจร่วมด้วย จึงต้องรีบทําการผ่าตัดเลย ทัง้นี้แพทย์
ฉีดยาบํารุงให้ และให้นํ้าเกลือ ซึ่งควรมาให้นํ้าเกลือทุกวัน

ต่อมาช่วงเย็นอาการทรุด ไม่ค่อยมีแรง ลุกเดินแล้วล้มหน้าฟาดพ้ืน
และอาเจียน พร้อมทัง้มีอาการชัก แพทย์แจ้งว่าให้รีบมาให้นํ้าเกลือ แต่
ด้วยน้องค่อนข้างเครียดเมื่อไปรพ.จึงไม่ได้พาไปในคืนนัน้

14มี.ค.60 ตัดสินใจให้เร่ิมกินยาแก้ไข้และยาประดง

15มี.ค.60 หลังจากนัน้อาการดีข้ึนเร่ือย ๆ แข็งแรง วิ่งได้ ทานข้าวเอง
ได้



สวัสดีค่ะ น้องชื่อ cartier อายุประมาน14-15 ปีค่ะ

-พบก้อนเน้ือท่ีเต้านมประมาณตค59 ผ่าออกแล้ว
เอาชิ้น้น้ือไปตรวจ พบว่าเป็นเน้ือร้าย

-ประมานม.ค60 พบก้อนเน้ือท่ีจุดเดิมท่ีเคยผ่า
หมอบอกต้องผ่าอีกใจไมิ่ยากผ่าแล้ว พบหมอ
มะเร็งหมอก็อยากให้เอาออกแต่มะเร็งไม่หายนะคะ
ตรวจสุขภาพ นัดวันผ่า

-ต่อมาก่อนผ่า เหมือนไม่ค่อยสบายก็ดูแลมา4-5
จากไม่ค่อยกินก็กลับมากินมาร่าเริง เหมือนปกติ
เหมือนคนฟื้ นไข้ หมอนัดผ่าวันท่ี13มีค60 ก็หวัน่ใจ
พาไปให้หมอเช็คอีกทีเพาะกังวล ก็ดูเหมือนไม่มี
อะไรปกติดี

-🙀ฟงัดีๆนะคะ จุดเปลี่ยนมันอยู่ตรงน้ี!! วันท่ี12 พา
ไปเช็ค ภายนอกปกติดี ตรวจนานมากต่างๆๆๆ x-
ray2รอบ เข้าตู้อบโอโซนเพราะเหมือนไอ หมอ x-
ray แล้วบอกว่าข่าวร้ายคะ! มันลามไปท่ีปอดแล้ว
โรคหัวใจตามมา ก็เลยตัดเร่ืองผ่าออกไปเลย รักษา
ดูแลกันไปตามอาการ เพราะหมอบอกว่าอยู่ได้นาน
ตัง้แต่ก่อนหน้าน้ี หมอก็ฉีดยาบํารุงให้บอกว่าจะมี
แรงข้ึนกินได้ ให้น้ําเกลือใต้ผิวหนัง และหมอบอกว่า
ต้องมาให้น้ําเกลือทุกวัน

สุนัขอายุ 14 ปี มะเร็งเต้านม ..วันรุ่งขึ้น 14มีค60ให้กินยา เลยคะ กินยาลดไข้ก่อน ใจคิดว่าไม่มีอะไรจะเสีย หมอบอกว่าทํา
ยังไงก็ได้ให้ยาเขาร่างกายให้ได้ลองดูนะคะๆๆหมอบอก

-วันที่15 ให้กินประดง ต้องถึงกะต้องป้อนข้าวป้อนนํ้าจากนัองหมาเร่ืองกินเร่ืองใหญ่คะ.. (วัน
แห่งการทรมานเพราะต้องเดินทางไปต่างประเทศ) ให้แม่มาดู ในใจคิดว่าให้กลับมาก่อนนะ !!! 
ใจไม่ดีเลย! (เตรียมฝากพ่ีเขาถึงเบอร์ต่างๆคะ)เพราะแม่อยู่กะป๊า2คนกลางวัน

...วันที่16...กลางคืน ก็โทรมาอีก ถามๆๆเป็นไง แม่บอกว่า....กินข้าวเองได้เห่าได้ ใจคิดว่าแม่
ปลอบใจ ไม่อยากให้ห่วง สักพักส่งคลิปมาให้ดูว่าเห่าน้องชาย เสียงดัง วิ่งเร็ว!! บอกแฟนว่า..
เฮ้ย!แปลกอะทําไม?? อาการเหมือนดีขึ้นเลย ตกใจ! จิงๆคะ แปลกใจไหมคะแค่2-3วันเองคะ ไม่
น่าเชื่อจิงๆเป็นเพราะยาประดงเลยคะ.. !ถึงแม้การป้อนยาจะยากลําบากจิงๆคะ เขาไม่กินเอง
ป้วนทิ้ง ฟื้ นก็ลําบาก ผสมนํ้าหวานใส่สลิงต้องบังคับเลยคะ

-กลับมาวันที่18 กลางคืนเขาดีขึ้นจิงๆคะ แต่ก็จะมีกวนบ้างหาวิธีกินยาสารพัดคะ ประคบประ
งมกันจนไม่ได้หลับได้นอนเลยคะ

-หลังจากกลับมาก็เปล่ียนวิธีกินยา เป็นปั้ นกะนํา ้ผ้ึงคะ ค่อยหาวิธีคะ!

....👑จากนัน้ ถึง วันนี้👑อาการดีขึ้นเหมือนปกติคะ..! ไม่น่าเชื่อจิงๆคะ

....ทัง้นี้..ขอบคุณ"💓ยาประดง"💓เป็นที่สุด!

เราแค่หวังว่า ให้เขาดีขึ้นกินได้. ถ้ามัน่ปลายไม่ทรมาน ของช่วงชีวิตเขาก็ดีใจแล้ว...ส่วนโรค
ไม่ได้หายไปไหน แผลก็ยังมีอยู่ทําแผลทุกวัน ดูแลกันไปให้ดีที่สุด!💓ก็พอใจแล้วคะ!!

💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕

ตอนนี้ ก็ดูแลกันไปตามอาการคะ!!

-วันนี้นี่เองก็กลับบ้าน เหมือนไม่มีอะไรสักพักออกไปข้างนอกเขาก็นอน ก็
มาปลุกเขาตอนเย็น สะกิดๆให้ลุก ก็ค่อยลุกดูมึนๆๆเดินมาก้าว2ก้าว ก็ขา
หลังอ่อนแรงขาพับ ตัวลมลง หน้าฟาดฟื้ น..!อ้วกออกมาทัง้ที่ลมลง
เหมือนจะชัก คล้ายคนเป็นลม ตกใจมากคะ ทําอะไรไม่ถูก ก็เข้าไปช้อน
เขย่าๆ เช็ดหน้าเช็ดตา ก็แปลกใจว่าทําไม?? เป็นแบบนี้ อาการหน้าตา
สดใสกลับหน้าตาเพลียหนัก หน้าลู่ เลย ก็คิดว่าทําไมก็ยังดีๆอยู่นี่นา โทร
กาหมอหมอติดเคส กมอโทรกลับ2ทุ่ม เลยเล่าให้ฟงั...!! หมอบอกว่า
อาการแย่ต้องแอดมิดนะ!!!ใจเราไม่อยาก แต่หมอกก็พูด....ดดดด ว่าไม่ดี. 
ก็เลยถามว่าอ้าวหมอคะทําไมวันนี้ฉีดยาบํารุง ทําไมไม่ดีขึ้นคะ แล้ว
นํ้าเกลือที่ให้ละ ทําไมถึงเป็นแบบนี้!!! จิงๆมันน่าจะดีขึ้นไม่ใช่หรอ?? หมอ
ตอบแบบว่าอาการแย่แล้ว !ต้องมาให้นํ้าเกลือเข้าเส้น ก็เลยถามหมอว่า
ถ้าไปให้จะไม่ย่ิงแย่ไปดว่านี้กรอคะ หมอก็ไม่รับประกันคะคือถ้าไปก็รอดกับ
รอดทัง้2 อยู่บ้านดูอาการก็เท่ากัน!!เพราะเขาไป รพ กลับมารู้สึกเครียด
คือไม่ชอบไป( น้องหมา)

-ก็เลยตัดสินใจไม่ไปคะ โทรหาพ่ีๆเขาเตรียมตัวคะ เตรียมวัด เตรียมทุก
อย่าง ต่อมากลางคืนดูแย่มากคะ เราเองก็แย่ ตัวสัน่หนาวทัง่คืน เตรียม
หาคลินิกสํารองไว้คะ พ่ีเขากลัวชัก ..!!

...คืนนัน้..!!! รู้สึกแย่มากคะ เพ่ิงรู้ว่าการที่เราเป็นห่วงใครสักคนนึงมัน
ทรมานใจๆจิงๆ พ่ีเขาบอกว่าให้กอดเขาไว้ก็กอด แล้วบอกเขาว่า ถ้า"จะไป
ก็ไปนะลูก" ไปให้สบายอย่าทรมานเลย!! แล้วสุดท้าย ก็ผ่านคืนนัน้มาได้คะ! 
เหมือนปาฎิหารคะ

-ปล ศึกษาเร่ือง "ยาประดง" มาสักแป๊บกะว่าจะให้เขากินหลังผ่าครัง้ที่2 
คุยกะหมอปีะดง อ่านเพจ อ่านกระทู้ ทําทุกอย่างที่ทําได้คะ ใจก็คิดว่าช้าไป
ถ้าให้กินตัง้แต่ครัง้แรกที่รู้ว่าเป็นคงดีกว่านี้ เพราะชัง่ใจจิงๆคะ



แมว แผลเรื้อรัง
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น้องปุ๊กก้ี - พันธุ์ไทย เพศหญิง อายุ 7 ปี นํ้าหนัก 29 กก. กินประดงกรุงเทพทิพโอสถก่อนอาหารเช้า 2 เม็ด เย็น 2 เม็ด

ปุ๊กก้ีฉีดยาคุมบ่อยเลยทําให้มดลูกอักเสบจนเป็นมะเร็งปากมดลูก

ปุ๊กก้ีตัดมดลูกออกแล้ว แต่ยังมีเนื้องอกในช่องคลอด ตอนแรกมีนํ้าคล้ายๆเลือดไหลออกมาสีช้ําๆ ตรงอวัยวะเพศจะแดง ต่อมาอีก 1 
อาทิตย์มีก้อนเนื้อปูดออกมา

เพ่ิงมาเจอข้อมูลยาประดงกรุงเทพทิพโอสถวันที่ 31 ก.ค. จึงได้สัง่ยาส่ง ems. 1 ส.ค.กับบริษัทยา

วันที่ 2 ส.ค. - เร่ิมคีโมเข็มแรก

วันที่ 3 ส.ค. - เร่ิมกินประดงวันแรก

วันที่ 4 ส.ค. - ก้อนเนื้อเร่ิมยุบ และยุบลงอย่างต่อเนื่องทุกวันจนวันนี้

วันที่ 14 ส.ค. - ก้อนเนื้องอกยุบหมด

(**ปุ๊กก้ีต้องทําคีโมครัง้ที่ 2 คือ 9 ส.ค. แต่แม่น้องปุ๊กก้ีตัดสินใจไม่ทําคีโมอีกต่อไป เพราะปุ๊กก้ีเหนื่อยมาก จากการทําคีโม และมีอาการซึม
ทานอาหารไม่ค่อยได้)

**เคสที่ทําคีโม จะงดยาแก้ไข้หรือยาล้างสารพิษเพราะจะไปล้างคีโม ให้กินประดงเลย

**** อาหารต้องเปลี่ยนเป็นชีวจิต จะเห็นผลเร็วมาก ทําสดมื้อต่อมื้อ ไม่เก็บของมื้อก่อนมาให้มื้อนี้

**เลิกกินเด็ดขาด**

อาหารเม็ด อาหารเหลว อาหารกระป๋อง ปลาทู ปลาทูน่ากระป๋อง ไส้กรอก ตับย่าง ของปิ้ งย่างทอด ขนมหมา ขนมคน ของหวาน เค็ม
นํ้าหวานเฮลบลูบอยให้ใช้นํ้าผ้ึงแทน นม ผักบุ้งเพราะล้างฤทธิ์ยาประดง

**กินชีวจิต**

ข้าวกล้อง ปลาทุกชนิดยกเว้นปลาทูและทูน่ากระป๋อง ผักปลอดสารได้หมด แครอท ตําลึง ผักริมรัว้ที่ไม่ใช้ยาฆ่าแมลง อกไก่ ไข่ต้ม ข้าวโพด
แอปเปิ้ ลปอกเปลือก นํ้าผ้ึง ฯลฯ
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เนื้องอกยุบหมดแล้ว






