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Congratulation

	 เม่ือวันท่ี	6	มิ.ย.	2553	ท่ีผ่านมา	ถือเป็นฤกษ์ดี	ท่ีทางบริษัทไทยธรรม	อัลไลแอนซ์	ของเราได้จัดงานเปิดบ้านหลังใหม่	โดย
บ้านหลังน้ีถือได้ว่าเป็นบ้านหลังใหม่ท่ีสวยงาม	และย่ิงใหญ่ข้ึน	ซ่ึงงานวันน้ันได้มีสมาชิกครอบครัวไทยธรรมจากท่ัวประเทศ	และ
เจ้าของศูนย์ใหญ่ไทยธรรมของเรา	ต่างเดินทางมาร่วมแสดงความยินดีกันอย่างคับค่ัง	เจ้าบ้านอย่างคุณยุ้ย	(อาริยา	สาริกะภูติ) 
คุณเป้ิล	(จารุณี	เดส์แน็ช)	และอ.ต๊ิก	(รินทร์ลภัส	สิริวัฒน์ธนะ)	ต่างต้อนรับขับสู้กันอย่างดี	ด้วยอาหารมากมายท่ีทานกันเท่าไหร่
ก็ไม่หมดสักที	รวมท้ังผลไม้-ขนมหวาน	และเคร่ืองด่ืม	สดช่ืนช่วยดับร้อนได้เป็นอย่างดี	พร้อมท้ังโปรโมช่ันพิเศษสำาหรับผู้มาร่วม 
งานอีกด้วย

ไทยธรรม อัลไลแอนซ์
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เภสัชไทยธรรม

	 ขนาดเอวของคนเรา	ข้ึนกับปริมาณช้ันไขมันหนาๆใต้ผิว 
ซึ่งจะลดลงได้โดยการควบคุมอาหาร	และ	การออกกำาลังกาย 
เท่านั้น	ส่วนเซลลูไลท์ ซึ่งเป็นชั้นไขมันบางๆใต้ผิวนั้นต่างกัน
เซลล์ลูไลท์สามารถถูกกำาจัดได้ง่ายกว่า	 โดยการกระตุ้นการ
ไหลเวียนเลือดใต้ผิวหนัง	 การใช้เวชสำาอางในรูปผลิตภัณฑ์
ลดกระชับสัดส่วน	กระตุ้นการสร้างเส้นใยคอลลาเจน	กระตุ้น 
ให้เกิดการเผาผลาญเฉพาะท่ี	ผลจากการกำาจัดเซลลูไลท์	สามารถ 
ทำาให้ขนาดเอวลดลงได้	 แต่ถ้าต้องการลดขนาดเอวลงมากๆ	
ต้องกำาจัดช้ันไขมันหนาซึ่งอยู่ลึกลงไป	โดยการควบคุมน้ำาหนัก 
และ	การออกกำาลังกายร่วมด้วย
เซลลูไลท์
 ถ้าคุณเป็นคนหน่ึงท่ีส่องกระจกดูรูปร่างตัวเอง		แล้วพบผิวท่ีไม่เรียบ	หยุ่นๆ	ขรุขระ	เป็นก้อน	ลักษณะเหมือนผิวเปลือกส้ม	ใน
บริเวณหน้าท้อง	ต้นขา		สะโพก	คุณไม่ได้เป็นคนเดียวที่เผชิญปัญหานี้ค่ะ		สถิติทางการแพทย์พบว่า ผู้หญิงกว่า 90% มีปัญหา
เซลลูไลท์ในบริเวณใดบริเวณหนึ่งของร่างกาย	ผู้ชายก็มีเซลลูไลท์เช่นกัน	แต่ด้วยอัตราที่น้อยกว่ามาก
ความจริงของเซลลูไลท์
	 เซลลูไลท์ไม่ใช่ไขมันทั้งหมด	แม้ว่าคนส่วนใหญ่จะคิดว่าเซลลูไลท์เป็นก้อนไขมัน	เซลลูไลท์	คือก้อนไขมันเล็กๆ	น้ำา	และ 
ของเสียค่ังอยู่ในบริเวณท่ีเคยมีไขมันส่วนเกิน	และ	มักจะเป็นบริเวณท่ีการออกกำาลังกายไปไม่ถึง	ทำาให้มีของเหลวค่ังอยู่	บางคร้ัง 
ของเหลวจะมีมากและเบียดจนโครงสร้างการเรียงตัวของโปรตีนในช้ันผิวหนังเสียไป	ทำาให้ผิวไม่เรียบ	มองจากภายนอกจะเห็น 
เป็นผิวที่ขรุขระ	หยุ่นๆ	เหมือนผิวเปลือกส้ม

	 1.เซลลูไลท์	ไม่ได้เกิดในชั้นไขมัน	แต่เกิดขึ้นในชั้นใต้ผิวหนัง	เป็นบริเวณบนสุดที่ติดกับชั้น
หนังแท้	ทำาให้เซลลูไลท์จะเห็นชัดในผู้หญิงกว่าในผู้ชาย	เพราะชั้นผิวหนังของผู้หญิงบางกว่า
	 2.เซลลูไลท์ไม่ได้เกิดกับคนอ้วนเท่าน้ัน	แต่เกิดข้ึนท้ังในคนผอม	คนน้ำาหนักปกติ	และ	คนอ้วน	
รู้จักกับเซลลูไลท์
	 โครงสร้างผิวหนังของเรา		แบ่งเป็นชั้นหนังกำาพร้า	ชั้นหนังแท้		ชั้นใต้ผิวหนัง	และ	ชั้นไขมัน 
ใต้ผิว	 เซลลูไลท์เกิดขึ้นในชั้นใต้ผิวหนัง	 (Subcutaneous	 Fat	 Layer)	 เป็นบริเวณที่ติดกับ 
ชั้นหนังแท้	 เรียกว่า	Subcutaneous	Fat	Layer	 โครงสร้างไขมันในผิวหนังชั้นนี้	 จะต่างจาก 
ชั้นอื่นๆ	 เพราะไขมันในชั้นนี้	 จะอยู่กระจัดกระจาย	 ลักษณะเป็นเหมือนช่องเล็กๆ	 โดยมี 
เสน้ใยโปรตนีพวกเนือ้เยือ่เกีย่วพนัเปน็ตวักัน้	ปจัจยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการสะสมไขมนัในชัน้นี้				ไดแ้ก ่
	ฮอร์โมน	อาหารการกิน	และ	การขาดการออกกำาลังกาย
เซลลูไลท์เกิดขึ้นได้อย่างไร
 จุดเริ่มต้นของเซลลูไลท์ เกิดจากการที่เซลไขมันในชั้นใต้ผิวหนังสะสมไขมันมากขึ้น ทำาให้ 
เซลไขมันอ้วนขึ้น จนไปเบียดเอาหลอดเลือดฝอยเล็กๆที่นำาเลือดมาหล่อเลี้ยงในบริเวณนั้น
ทำาให้มีของเหลวไหลออกจากหลอดเลือดฝอย	เกิดการคั่งของ	ของเหลวในบริเวณน้ัน	การขาด 
การออกกำาลังกายในบริเวณน้ันมีผลให้ไม่มีการไหลเวียนของระบบเลือดและน้ำาเหลือง	 ทำาให้

ลดขนาดเอวได้อย่างไร
มาลดเอวกันเถอะ
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หนังกำาพร้า
หนังแท้ชั้นใต้ผิวหนัง

ชั้นไขมันใต้ผิวหนัง

ชั้นไขมันหนา
Normal Fat Layers Abnormal Fat Layers

ของเหลวไม่สามารถถ่ายเทออกจากบริเวณนั้นได้	 เซลไขมัน 
ที่กระจัดกระจายจึงถูกเบียดมารวมกัน	และ	บางครั้งมีเส้นใย 
คอลลาเจนมาล้อมรอบ	ในบริเวณนี้จะมีการคั่งของของเหลว
และของเสียมากขึ้น	 มีอนุมูลอิสระเกิดมาก	 เส้นใยโปรตีนท้ัง
คอลลาเจนและอิลาสตินในบริเวณน้ี	จะถูกอนุมูลอิสระทำาลาย

จนขาดความยืดหยุ่น	 การเรียงตัวของช้ันโปรตีนเสียไปทำาให้
มองจากภายนอกจะเห็นผิวไม่เรียบ	 ตะปุ่มตะป่ำาหยุ่นๆ	 มี
ลักษณะเหมือนผิวฟองน้ำา	หรือ	ผิวส้ม	ที่เรียกว่าเซลลูไลท์

ฟาร์มา แคร์ สลิมมิ่งเจล ทางออกของการแก้ปัญหาเซลลูไลท์ 
อย่างรวดเร็ว ปลอดภัย และ ได้ผล
	 เพราะเราเข้าใจเร่ืองของเซลลูไลท์เป็นอย่างดี	 ฟาร์มาแคร์
สลิมม่ิงเจล	จึงประกอบด้วยสารออกฤทธ์ิหลากหลายชนิด	ร่วม 
กันแก้ปัญหาเซลลูไลท์ในทุกขั้นตอน	อันประกอบด้วย
 1.กระตุ้นการสลายไขมันเฉพาะที่	 โดยการทำางานของ	
คาเฟอีน สารสกัดจากขิง สารสกัดจากดอกไอวี่ และ สารสกัด 
จากเปลือกส้ม ทำาหน้าที่กระตุ้นการสลายไขมันในเซลไขมัน
ในบริเวณท่ีเป็นเซลลูไลท์	 ทำาให้เซลไขมันในบริเวณน้ันมีขนาด 
เล็กลง	

 2.กระตุ้นการไหลเวียนของเลือดและน้ำาเหลืองในบริเวณ 
ท่ีเป็นเซลลูไลท์	เพ่ือลดการค่ังของน้ำา	และ	ของเสียในบริเวณน้ัน

ผิว

ชั้นไขมันใต้ผิวหนัง

ช้้นไขมันหนา

ชั้นกล้ามเนื้อ

โดย	คาเฟอีน สารสกัดจากขิง สารสกัดจากใบแปะก๊วย 
 3.กระตุ้นการสร้างเส้นใยคอลลาเจนใต้ผิว	ทำาให้มีการเรียง
โครงสรา้งโปรตนีใตช้ัน้ผวิหนงัใหม่	โดย สารสกดัจากใบบวับก
 4.กระตุ้นการเผาผลาญเฉพาะท่ี	ทำาให้ลดการสะสมของ
ไขมันในบริเวณนั้น	โดย	คาเฟอีน สารสกัดจากขิง สารสกัด
จากดอกไอวี่ และ สารสกัดจากเปลือกส้ม 
 5.กระชับผิว	เพื่อให้ผิวเรียบ	เนียนขึ้น	โดย	สารสกัดจาก
ใบบัวบก สารสกัดจากดอกไอวี่ 

ลดขนาดเอวโดยใชท้ีร่ดัเอว  VITOP และ ฟารม์าแคร ์สลมิมิง่เจล 
สูตร 2 พลังคู่
	 ท่ีรัดเอวไวทอป		ประกอบด้วยเส้นใย	MBF® (Microelement
Bioactivity	 Fiber)	 ซึ่งมีงานวิจัยตีพิมพ์ในสมาคมไหลเวียน 
โลหิตปี	 1995	 ว่า	 สามารถเพิ่มอุณหภูมิบนผิวที่สัมผัสได้ถึง
2-3 องศาเซลเซียส ภายในเวลา 20 นาที หลังการสัมผัส 
ขยายหลอดเลือดฝอยใต้ผิวหนังออกถึง 20% และ เพิ่มอัตรา
การไหลเวียนเลือดถึง 2.1 เท่า และ มีปริมาณเลือดที่ไหลเวียน 
ในบริเวณนั้นมากขึ้นถึง 3 เท่า
 การใช้ท่ีรัดเอวไวทอป นอกจากจะช่วยผ่อนคลายกล้ามเน้ือ
โดยผลของรังสีฟาร์ อินฟาร์เรด ช่วยอาการปวดหลัง ปวดเอว 
แล้ว ผลในการเพิ่มอุณหภูมิ กระตุ้นการเผาผลาญ และ การ
ไหลเวียน ยังร่วมกับ ฟาร์มา แคร์ สลิมมิ่งเจล ในการลด 
เซลลูไลท์ และ ขนาดของเอวลงได้   

lที่รัดเอว  VITOP 

				ขิง													ไอวี่									เปลือกส้ม							แปะก๊วย					ใบบัวบก

วิธีการใช้	:	เพียงแค่ทาฟาร์มา	แคร์
สลิมม่ิงเจลลงบนผิวท่ีเป็นเซลลูไลท์	 
วันละ	2	ครั้ง	เช้า-เย็น	ครั้งละ
2-3	นาที	แล้วใส่ที่รัดเอวไวทอป	
เพื่อให้ผลของการลดเซลลูไลท์ 
ดียิ่งขึ้นlฟาร์มาแคร์สลิมมิ่งเจล ที่รัดเอว  VITOP 
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	 ใบหม่อนได้ถูกนำามาใช้ในยาแผนโบราณอย่างแพร่หลายทั้งในประเทศจีน		
เกาหลี		และญี่ปุ่น		นอกจากจะมีสรรพคุณในการลดไข้		แก้กระหายน้ำา		ช่วยเพิ่ม 
การระบายแล้ว		สารสำาคัญในใบหม่อนเป็นกลุ่มของสารประกอบอัลคาลอยด์อันได้แก่ 
สารดีเอนเจ	(1-deoxynojirimycin)	และอนุพันธ์	ซึ่งเป็นสารที่มีฤทธิ์สูงในการยับยั้ง 
เอนไซม์อัลฟา	กลูโคซิเดส	(a-glucosidase)	ทำาให้เกิดการยับย้ังการย่อยแป้งในทางเดิน
อาหาร ส่งผลให้การดูดซึมของแป้งลดลง  จึงนิยมนำามาใช้ในผลิตภัณฑ์ลดน้ำาหนัก 
รวมถึงสามารถลดระดับน้ำาตาลในเลือดได้  โดยมีการศึกษาพบว่าดีเอนเจ		และอนุพันธ์
ท่ีสกัดได้จากใบหม่อนมีฤทธิ์ลดน้ำาตาลในสัตว์ทดลองที่เป็นเบาหวาน	มีฤทธิ์ช่วยขับ 
ปัสสาวะ	ช่วยลดความดันโลหิต	และ	เนื่องจากคุณสมบัติดังกล่าวจึงทำาให้ใบหม่อน
สามารถลดระดับไขมันโดยเฉพาะไขมันตัวร้าย (LDL) และไตรกลีเซอร์ไลรด์ในเลือด
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ		นอกจากนี้ใบหม่อนยังมีสารอื่นๆ	ที่มีคุณสมบัติในการต้าน 
การเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน	ซึ่งสารที่พบได้แก่	rutin,	quercetin		สามารถป้องกัน
การเกิดโรคมะเร็ง และ ยังเป็นแหล่งสำาคัญของวิตามินซีอีกด้วย
 สารสกัดจากใบหม่อน จึงเหมาะกับ ผู้ที่มีระดับน้ำาตาลในเลือดสูง ผู้ที่ต้องการ 
ลดน้ำาตาลในเลือด ผู้ที่มีไขมันในเลือดสูง ทั้งคลอเลสเตอรอล และ ไตรกลีเซอร์
ไรด์ และ ผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำาหนัก

ง�นวิจัยส�รสกัดจ�ก

ใบหม่อน

lMulberline®

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
ท่ีมีสารสกัดจากใบหม่อน
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 โรคไขมันเกาะตับ มีชื่อทางการแพทย์ว่าNonalcoholic	
Fatty	Liver	Disease	(NAFLD)	 ซ่ึงถ้าเราปล่อยให้เป็นไปนานๆ
ก็จะก้าวหน้าไปจนถึงโรคตับอักเสบ โรคตับแข็ง และ มะเร็ง
ในตับได้ โรคไขมันเกาะตับเกิดได้ทั้งในผู้ที่ดื่มแอลกอฮอล์ 
และ ผู้ที่ไม่เคยดื่มแอลกอฮอล์เลยในชีวิต	สถิติพบว่า	ร้อยละ
5-8ของผู้ป่วยไขมันเกาะตับ	จะกลายเป็นโรคตับอักเสบ	และ	
ตับแข็ง

รู้จักกับโรคไขมันเกาะตับ

 รู้จักกับตับ ตับเป็นอวัยวะท่ีสำาคัญมาก	มีหน้าท่ีหลายอย่าง
ในร่างกายเช่น	 การสร้างน้ำาดี	 เพื่อช่วยย่อยไขมัน	 เป็นแหล่ง
เก็บพลังงานสำารอง	 ในรูปของไกลโคเจน	 เพ่ือเวลาท่ีร่างกาย
ต้องการพลังงานจะมีการสลายไกลโคเจน	 หรือ	 แป้งในตับ
ออกมาเป็นน้ำาตาลกลูโคส	 ซ่ึงร่างกายสามารถนำาไปใช้เผา
ผลาญ	ให้เกิดพลังงานได้
	 ตับเป็นแหล่งสะสมวิตามินหลายชนิด	 เช่น	 วิตามินเอ	
วิตามินบี	12	และ	มีหน้าที่สำาคัญในการกำาจัดสารพิษที่ถูกดูด 
ซึมเข้ากระแสเลือด	ตับยังทำาหน้าที่สังเคราะห์วิตามินเอ	สร้าง 
ธาตุเหล็ก	ทองแดง	และ	สร้างสารป้องกันการแข็งตัวของเลือด	
นอกจากนี้	ตับทำาหน้าที่กิน	และ	ทำาลายเชื้อโรค	และ	เป็นแหล่ง 
ให้พลังงาน	ความร้อนแก่ร่างกาย
 หน้าท่ีสำาคัญอีกอย่างหน่ึงของตับ คือ การเป็นศูนย์กลาง
ของการสร้าง การสะสม และ การทำาลายไขมัน	 พูดง่ายๆ
คือ	 ไขมันทั้งหมดในร่างกายจะถูกสร้างที่ตับ	 แปรรูปที่ตับ	
และ	ก่อนจะถูกทำาลาย	ก็ต้องผ่านตับก่อน	ตับจึงเป็นอวัยวะ
ที่ถูกผลกระทบมากที่สุดจากการรับประทานอาหาร ที่ไม่ถูก
สัดส่วน โดยเฉพาะการบริโภคคาร์โบไฮเดรต ในรูปของข้าว 

ตับที่มีไขมันเกาะตับ ตับปกติ

แป้ง น้ำาตาล และ การบริโภคไขมัน มากเกินไป
สาเหตุของไขมันเกาะตับ
สาเหตุของไขมันเกาะตับ	มี	2	แบบ
 1.แบบไม่มีสาเหตุ (Primary)	เกิดในผู้ท่ีบริโภคคาร์โบไฮเดรต
คือ	 ข้าว	 แป้ง	 น้ำาตาล	 และไขมันมากเกินไป	 โดยผู้มี่เป็น 
เบาหวาน	 ไขมันในเลือดสูง	 และ	 อ้วน	 จะมีโอกาสเป็นโรค
ไขมันเกาะตับ	ได้ถึงร้อยละ	90		ส่วนสถิติของประชากรรวม 
พบว่า	ขณะนี้ผู้คนป่วยเป็นโรคไขมันเกาะตับโดยไม่ได้บริโภค
อัลกอฮอล์ถึงร้อยละ 20 ของประชากร
 2.แบบที่มีสาเหตุ	(Secondary)	 สาเหตุที่พบบ่อย	คือ	
การดื่มสุรา	การติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ	บี	ซี	จากโรคภูมิแพ้
ตัวเอง	จากยาบางชนิด	เช่น	ยาสเตียรอยด์	
อาการของโรคไขมันเกาะตับ
	 เมื่อมีไขมันเกาะตับ	 ทั้งมีสาเหตุของโรค	 และ	 ไม่มี	
อาการจะเหมือนๆกัน	 คือ	 ส่วนใหญ่จะไม่มีอาการ	 จากนั้น	
อาจมีอาการปวดแน่นที่ชายโครงข้างขวา	 แบบค่อยเป็นค่อย
ไป	จนกระทั่งเกิดอาการตับอักเสบขึ้น	(โดยไม่ได้เกิดจากเชื้อ
ไวรัสใดๆ)	 จึงมีอาการของตับอักเสบ	 และ	 เมื่อเกิดตับแข็ง	
จึงมีอาการของตับแข็ง
 การป้องกันไขมันเกาะตับ	โดยการควบคุมน้ำาหนัก	ให้อยู่
ในเกณฑ์ปกติ	ออกกำาลังกายสม่ำาเสมอ	ควบคุมอาหาร	เน้น
ที่	ข้าว	แป้ง	น้ำาตาล	ไขมัน	และ	คุมไขมันในเลือดให้อยู่ใน
เกณฑ์ปกติ
การรักษาอาการไขมันเกาะตับ
	 แพทย์จะทำาการวินิจฉัย	 และ	 รักษาตามอาการ	 ส่วน
อาหารเสริมที่แนะนำา	 คือ	 สารสกัดเมล็ดองุ่น	 สาหร่าย 

สไปรลูนิา	สารแอสตา้แซนทนิจากสาหรา่ยแดง	น้ำามนัปลา	สาร 

กลูต้าไธโอน
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ประกอบด้วยสารอาหารเหล่านี้�
เกรพซีด�พลัส��แมคไวท์� � ไวตากรีน�สเต็มแมค��ฟิชเชอร์� โกลด์ 
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	 ตับ	เป็นอวัยวะสำาคัญ	ท่ีมีบทบาทในกระบวนการเผาผลาญของร่างกาย	มีหน้าท่ี 
ในการสร้างน้ำาดี	ช่วยย่อยอาหารประเภทไขมัน	เก็บพลังงานสำารอง	เป็นแหล่งสะสม 
วิตามินต่างๆ	เช่น	เอ	ดี	บี	12	สร้างสารป้องกันการแข็งตัวของเลือด	ทำาหน้าที่กิน	และ 
ทำาลายเชื้อโรค	และ	ทำาหน้าที่กำาจัดสารพิษออกจากร่างกาย
	 หากเซลล์ตับของเรา	 ถูกทำาลาย	 หรือ	 มีการเสื่อมสภาพ	 จะเกิดผลเสียต่อ
ร่างกาย	โรคของตับมีมากมายหลายชนิด	ที่พบบ่อยได้แก่
  1. โรคไขมันเกาะตับ	เป็นภาวะที่มีการคั่งของเซลล์ไขมัน	แทรกอยู่ตามเนื้อ
ตับ	มีทั้งสาเหตุจากการบริโภคอาหาร	พวกคาร์โบไฮเดรต	และ	ไขมันมากเกินไป 
โดยไม่ได้ดื่มอัลกอฮอล์				และ				ผู้ท่ีด่ืมอัลกอฮอล์	การด่ืมสุรา					การติดเช้ือไวรัสตับอักเสบ 
บี	ซี	จากโรคภูมิแพ้ตัวเอง	จากยาบางชนิด	เช่น	ยาสเตียรอยด์	
  2. โรคตับอักเสบ	 เป็นภาวะที่มีการอักเสบ	 เกิดการทำาลายของเซลล์ตับ	
ทำาให้การทำาหน้าที่ต่าง	ๆ 	ของตับผิดปกติ	ร่างกายมีการเจ็บป่วย	ไม่สบาย	พบผู้ป่วย 
ด้วยโรคน้ีได้ในทุกวัย	ท้ังชายและหญิง	ส่วนใหญ่เป็นโรคตับอักเสบเฉียบพลัน	ส่วนน้อย 
อาจ	 เป็นโรคตับอักเสบเรื้อรัง	 อาจมีภาวะแทรกซ้อนของโรคตับแข็ง	 โรคตับวาย	
มะเร็งตับ	สาเหตุของโรคตับอักเสบ	ที่พบบ่อยที่สุดคือ	การติดเชื้อไวรัส	รองลงมา
เกิดจากพิษสุรา	เชื้อแบคทีเรียบางชนิด	ยา	และ	สารเคมีบางชนิด
  3. โรคตับแข็ง	 เป็นสภาวะของตับที่เกิดแผลเป็นขึ้น	 หลังจากมีการอักเสบ
หรอือนัตรายตอ่เนือ้ตบั	เมือ่เนือ้ตบัทีด่ถีกูทำาลายลงจากการอกัเสบหรอืสาเหตอุืน่	ๆ  
เนื้อตับที่เหลือจะล้อมรอบและทดแทนด้วยเนื้อเยื่อประเภทพังผืด	 เป็นผลให้เลือด 
ที่ไหลผ่านตับถูกอุดกั้น	เลือดไหลเวียนไม่สะดวก	การทำางานของตับลดลง	เนื่องจาก 

อาหารเสริมบำ รุงตับ
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เนื้อตับดีที่เหลืออยู่ลดน้อยลง	 โรคตับแข็งมีสาเหตุมากมาย โดยสาเหตุนั้น ๆ จะต้องทำาให้ตับมีการอักเสบเรื้อรังนาน ๆ 
เป็นปี จนทำาให้เนื้อตับตายลง เกิดแผลเป็น มีเนื้อเยื่อพังผืดแข็งแทรกในตับ	 สาเหตุที่สำาคัญที่พบในประเทศไทย	 คือ	 การ
ดื่มสุราเรื้อรัง	และการติดเชื้อสาเหตุที่ไวรัสตับอักเสบชนิดบี	และซี	เรื้อรัง	รวมทั้งยาบางประเภท
อาหารเสริมสำาหรับโรคตับ

 กลูต้าไธโอน	เป็นสารต้านอนุมูลอิสระภายในเซลล์	พบ
มากในเซลล์ตับ	 เนื่องจากตับมีหน้าที่กำาจัดสารพิษออกจาก
ร่างกาย	ส่วนกลูต้าไธโอนมีหน้าท่ีกำาจัดสารพิษจากตับอีกทีหน่ึง 
นอกจากกำาจัดสารพิษออกจากตับแล้ว	 กลูต้าไธโอนยังมีหน้าท่ี 
ทำาให้ระบบภูมิคุ้มกันทำางานดีขึ้น	ชะลอความชรา	และ	ป้องกัน 
การเสื่อมของระบบประสาท	
 นอกจากตับมีสุขภาพดีข้ึนแล้ว ผลพลอยได้จากการได้รับ
กลูต้าไธโอน คือ สีผิวท่ีผิวขาวอมชมพูข้ึน	เน่ืองจากกลูต้าไธโอน
ไปยับยั้งเอนไซม์ไธโรซิเนส	ในกระบวนการสร้างเม็ดสี	ทำาให้ 
การสร้างเม็ดสีลดลง	และ	ยังกระตุ้นให้มีการสร้างเม็ดสีประเภท
ฟีโอเมลานิน (Phaeomelanin) ซ่ึงทำาให้ผิวมีสีอ่อน ขาวอมชมพู 
แบบผิวชาวยุโรป มากกว่าการสร้างเม็ดสียูเมลานิน (Eumelanin) 
ซ่ึงทำาให้ผิวสีคล้ำาแบบชาวเอเชีย	ผลของผิวท่ีขาวอมชมพูข้ึนเท่าใด
ขึ้นกับสีผิวตั้งต้นของผู้รับประทาน	 หากผิวเดิมเป็นสีอ่อนอยู่
แล้วจะเห็นผลรวดเร็วกว่า	หากผิวเดิมคล้ำาอาจต้องเพิ่มขนาด
รับประทาน	หรือ	ใช้เวลานานกว่า	เพื่อรอให้ร่างกายสร้างเม็ด 
สีขาวอมชมพูขึ้น	และ	ให้เซลล์ผิวที่มีสีคล้ำาผลัดหมดก่อน	
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	 สารที่ทำาให้ขาดกลูต้าไธโอน	มีการดื่มอัลกอฮอล์	การ
สูบบุหรี่	 การได้รับคาเฟอีน	 การใช้ยาพาราเซตตามอล	 การ
ออกกำาลังกายหนักเกินไป	 การถูกแสงแดดเป็นเวลานานโดย
ไม่มีการป้องกัน	ผู้ที่ได้รับสารต่างๆดังกล่าว	หรือ	ผู้ที่ต้องอยู่
กลางแจ้งเป็นเวลานานๆจึงมักจะมีผิวคล้ำา
 กลูต้าไธโอน กับโรคเร้ือรังอ่ืนๆ : กลูต้าไธโอนถูกค้นพบว่า
เป็นสารต้านการเกิดเนื้องอก และ ใช้ลดพิษจากยามะเร็ง จาก
การศึกษาในสัตว์ทดลอง	กลูต้าไธโอนลดมะเร็งตับที่เกิดจาก
สารอัลฟาท็อกซิน	 กลูต้าไธโอนยังให้ผลดีกับผู้ป่วยเบาหวาน	
เนื่องจาก	กลูต้าไธโอนให้ผลดีกับการทำางานของตับอ่อน	โดย
พบว่า	 กลูต้าไธโอนทำาให้มีการหลั่งอินซูลินมากขึ้นในผู้ป่วย 
เบาหวาน	
	 กลูต้าไธโอน	 ยังช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันในผู้ป่วยโรคเอดส์	
ยบัยัง้เชือ้ไวรสั			Herpes	Simplex	ในผูป้ว่ยโรคเรมิ	และ	งสูวสัดิ	์ให้
ผลดีกับผู้ป่วยพาร์กินสัน	 โดยป้องกันการทำาลายเซลล์สมอง 
จากอนุมูลอิสระ	 ที่เพิ่มมากในผู้ป่วยพาร์กินสัน	 รวมถึง 
โรคอัลไซม์เมอร์ด้วย			

 อัลฟา ไลโปอิค แอซิด	 เป็นสารต้านอนุมูลอิสระ	 ที่
ปัจจุบันได้รับการกล่าวถึงสูงมากในงานวิจัยระดับโลก	
คุณสมบัติท่ีน่าสนใจข้อหน่ึง	 คือ	การบริโภค อัลฟา ไลโปอิค 
แอซิด สามารถเพ่ิมระดับกลูต้าไธโอนในกระแสเลือดได้	ปกติ
ร่างกาย	สามารถสังเคราะห์สารอัลฟา	ไลโปอิค	แอซิด	ได้เอง	
แต่เมื่อมีอายุมากขึ้น	 การสังเคราะห์อัลฟา	 ไลโปอิค	 แอซิด 
จะลดลง	

	 สารอัลฟา	ไลโปอิค	มีคุณสมบัติละลายได้ในทั้งน้ำา	และ 
ไขมัน	 ทำาให้มันสามารถยับยั้งอนุมูลอิสระได้ในทุกเซลล์ของ 
ร่างกาย	ช่วยเพ่ิมปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระอ่ืนๆในร่างกายเช่น 
เพ่ิมระดับกลูต้าไธโอน	วิตามินอี	วิตามินซี	และ	โคเอนไซม์คิวเทน 
และ	 มีคุณประโยชน์ต่อร่างกายทั้งในการดูแลร่างกายและ 
ชว่ยใหภ้าวะของโรคเหลา่นีด้ขีึน้	ไดแ้ก	่การปอ้งกนัสมองเสือ่ม 
ป้องกันโรคเบาหวาน	ช่วยควบคุมระดับน้ำาตาลในเลือด	ใช้ใน
ผู้ป่วยประสาทตาอักเสบ	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเยอรมันใช้ 
เพื่อรักษาอาการประสาทตาอักเสบจากเบาหวานมากว่า 
30	ปี	 และ	พิสูจน์ได้ว่า	กรดอัลฟา	 ไลโปอิค	แอซิดช่วยให้ 
อาการประสาทถูกทำาลายจากโรคเบาหวานดีขึ้น	 ป้องกันต้อกระจก 
ป้องกันโรคตับแข็ง โดยการเพิ่มระดับกลูต้าไธโอน ในตับ	ช่วย
ล้างพิษตกค้างในร่างกาย	ป้องกันโรคหัวใจ	และ	หลอดเลือด	
และ	ป้องกันมะเร็ง	ปัจจุบัน มีการนำาสารอัลฟา ไลโปอิค แอซิด
มารักษาร่วมในผู้ป่วยไวรัสตับอักเสบซี	ช่วยเพิ่มอัตราการเผา
ผลาญของร่างกาย	ช่วยป้องกันต้อกระจก	ช่วยจับโลหะหนัก	
และ	กำาจัดออกนอกร่างกาย	ช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันให้ผู้ป่วยโรค
เอดส์	และ	ช่วยป้องกันร่างกายจากเซลล์มะเร็ง				
 สารสกัดเมล็ดองุ่น 

สารต้านอนุมูลอิสระ
ประสิทธิภาพสูง	 ที่มี 
ที่ ใ ช้ ในวงการแพทย์

มากว่า	62	ปี	และ	รายงาน 
ทางการแพทย์กว่า	12,000	
ฉบับ	ว่า		ทำาให้หลอดเลือด 

แข็งแรง	ยืดหยุ่นดีขึ้น	ช่วยให้ 
ฝ้าจาง	ปรับสมดุลคลอเลสเตอรอล 
และ	น้ำาตาลในเลือด	มีงานวิจัย

หลายชิ้น	 แจ้งว่าสารสกัดจาก
เมล็ดองุ่น	 สามารถป้องกันอันตรายของเซลล์ร่างกายจาก
สารพิษได้	รวมถึงเซลล์ตับด้วย
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 น้ำามันปลา ในน้ำามันปลา	 มีกรดไขมันจำาเป็น	 ชื่อว่า	
โอเมก้า-3	 งานวิจัยหลายชิ้นพบว่า	 ในผู้ป่วยโรคตับ	 จะมี
ปริมาณโอเมก้า-3	น้อยกว่าคนปกติ	ทำาให้นักวิทยาศาสตร์ให้
ความสนใจวิจัยอย่างต่อเนื่องถึง	 ผลของน้ำามันปลา	 ในการ
รักษาร่วมในผู้ป่วยโรคตับ	 รวมถึงป้องกันโรคตับชนิดต่างๆ 
เร็วๆนี้มีงานวิจัย 2 ชิ้นของ University of Pittsburgh 
ในปี 2006 พบว่าน้ำามันปลาสามารถหยุดย้ังการเจริญเติบโตของ
เซลล์มะเร็งในผู้ป่วยมะเร็งตับ ชนิด Hepatocellular Cancer 
ซึ่งเป็นมะเร็งตับที่พบบ่อยที่สุดได้	ผลการยับยั้ง	ขึ้นกับขนาด
รับประทานที่ใช้ด้วย	โดยที่งานวิจัยทั้ง	2	ชนิด	แจ้งว่า	ผลการ
ยับยั้งการเจริญเติบโตของมะเร็งตับจากน้ำามันปลา	 เกิดจาก 

กลไกการกระตุ้นให้เซลล์มะเร็งเกิดการทำาลายตัวเอง 
(Apoptosis)	
 ผลวิจัยหลายชิ้นบ่งว่า น้ำามันปลา สามารถลดไขมัน
ที่เกาะตับลงได้ และ ถูกนำามารักษาร่วมในผู้ป่วยโรคไขมัน 
เกาะตับ
 แอสต้าแซนทิน	 สารสกัดจากสาหร่ายแดง	 สารต้าน
อนุมูลอิสระประสิทธิภาพสูง	 ที่มีงานวิจัยถึงการกระตุ้น	
xenobiotic	enzyme	 ในหนูทดลอง	 ซึ่ง	 xenobiotic	en-
zyme	นี้พบในตับ	ปอด	และ	 ไต	ทำาหน้าที่ในกระบวนการ
เปลี่ยนสารที่มีพิษ	ให้เป็นสารที่ไร้พิษ	ก่อนจะถูกขับออกจาก
ร่างกาย	 ทำาให้ปริมาณสารพิษในอวัยวะขับสารพิษ คือ ตับ 
ปอด และ ไต ลดลง ใช้รับประทานเพื่อป้องกันการก่อมะเร็ง
ของเซลล์ตับ	ปอด	และ	ไตได้
 สาหร่ายสไปรูลิน่า	 สาหร่ายสีเขียวแกมน้ำาเงิน	 ที่โด่ง
ดังในโลกของการแพทย์	และ	โภชนบำาบัด	ชนิดนี้	มีหลักฐาน 
ว่าช่วยป้องกันตับถูกทำาลาย	 และ	 โรคตับแข็ง	 ในผู้ป่วยตับ
อักเสบเรื้อรัง
 วีทกลาส ต้นอ่อนของข้าวสาลี	ซึ่งมีปริมาณคลอโรฟิล
สูงถึง	 70%	 	 มีผลในการกำาจัดสารพิษออกจากระบบเลือด	
และ	 กระตุ้นการไหลเวียนโลหิต	 กำาจัดโลหะหนักที่เป็นพิษ
ออกจากเซลล์	ช่วยกำาจัดสารพิษออกจากตับ	และ	ไต	และ	
ให้ความแข็งแรง	สดชื่นแก่ร่างกาย
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เภสัชไทยธรรม

 หากเรามีอายุ 50 ปี โดยเฉลี่ยแล้ว เท้าของเราได้พาเราเดินถึงมา 30,000 กิโลเมตรแล้ว เมื่อเราอายุมากขึ้น	เท้าจะ
กว้างขึ้น	 และ	 แบนลง	 เนื้อเยื่อรองข้างใต้ส้นเท้า	 และ	 โหนกเท้าที่อยู่ด้านบนจะบางลง	 ใต้ฝ่าเท้า เป็นที่รวมของ
จุดชีพจรถึง 62 จุด	เป็นเวลานานกว่า	5,000	ปี	ที่ศาสตร์การแพทย์แผนจีน	มีทฤษฎีว่า	ฝ่าเท้าเป็นจุดศูนย์รวมของ
สุขภาพ	 และ	 ปัจจุบัน	 การนวดกดจุดฝ่าเท้า	 ได้รับความนิยมไปทั่วโลก	 โดยที่แพทย์แผนจีนส่วนใหญ่	 ใช้เป็นการ
รักษาร่วมเพื่อรักษาโรคต่างๆ

เท้านั้นสำ�คัญฉะนี้�
มาใส่ถุงเท้าไวทอปกันเถอะ
 เท้� เป็นอวัยวะสำ�คัญที่ซับซ้อน มีกระดูก 28 ชิ้น และ มีกล้�มเนื้อ
ม�กกว่� 100 มัด เท้�สม�รถปรับตัวได้และ เท้�จะปรับตัวเข้�ห�สิ่งที่คุณ
กำ�ลังทำ� ไม่ว่�จะเป็นก�รเดินสบ�ยๆ ก�รพักผ่อน ก�รออกกำ�ลังก�ย 
หรือ ก�รวิ่งแข่งก็ต�ม

 ฝ่าเท้ายังเป็นจุดต่ำาสุดของร่างกาย และ เป็นจุดวกกลับของระบบไหลเวียนเลือดท่ัวร่างกาย
ดังนั้น	 เพื่อสุขภาพที่ดี	 การไหลเวียนเลือดควรจะมีความสะดวกที่สุด	 เพื่อให้เลือดได้หล่อเลี้ยงจุด
ชีพจรทั้ง	 62	 จุด	 เมื่อมีการไหลเวียนที่ดีตลอดร่างกาย	 โดยเน้นที่ฝ่าเท้าซึ่งเป็นจุดที่การไหลเวียน
เลือดช้าที่สุด	 ก็จะทำาให้การล้างพิษออกจากเซลล์ต่างๆของร่างกาย	 และ	 การขับของเสียดีขึ้น	
ทฤษฎีการแพทย์แผนจีนบอกว่า	ฝ่าเท้ามีเส้นลมปราณใหญ่อยู่ 6 เส้น เชื่อมต่อกับอวัยวะต่างๆทั่ว
ร่างกาย การกระตุ้นฝ่าเท้า สามารถทำาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่อวัยวะต่างๆได้
	 ศาสตร์แพทย์แผนจีน	เชื่อมโยงกับเรื่องการไหลเวียนของพลังงานทั่วร่างกายเป็นหลัก	แพทย์
จีนมีทฤษฎีว่า	ร่างกายจะมีสุขภาพดีได้	ก็ต่อเมื่อมีสมดุลของพลังงาน	และ	ร่างกายต้องมีการไหล
เวียนของพลังงานอย่างต่อเนื่อง	 จะทำาให้ร่างกายมีชีวิตชีวา	 และ	 เกิดกลไกซ่อมแซมภายในตาม
ธรรมชาติของร่างกาย

 ถุงเท้าไวทอป
	 ช่วยกระตุ้นการไหลเวียนโลหิตบริเวณฝ่าเท้า	 ทำาให้ฝ่าเท้ามีอุณหภูมิ
อุ่นขึ้น	ให้รังสีอินฟราเรด	ช่วยคลายกล้ามเนื้อ	
 ผู้ที่ควรสวมใส่ถุงเท้าไวทอป	ผู้รักสุขภาพทั่วไป	ผู้ป่วยเบาหวาน	ผู้ป่วย
โรคเท้าชา	ผู้ที่เจ็บส้นเท้า	ผู้ที่เจ็บฝ่าเท้า	ผู้ที่มีการอักเสบ	เส้นเอ็น	กล้ามเนื้อ 
หรือ	ข้อกระดูกบริเวณเท้า	และ	ข้อเท้า
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 “กรดไหลย้อน” มีอาการเป็นภาษาอังกฤษว่า “Heartburn” หรือ

“หวัใจถกูเผา” เปน็คำ�บง่ชีถ้งึอ�ก�รแสบรอ้น บรเิวณหน�้อก ร�วกบัหวัใจ กำ�ลงั

ถูกเผ� แท้จริงแล้ว เป็นอ�ก�รที่เกิดจ�กกรดในกระเพ�ะอ�ห�รที่มีหน้�ที่ช่วย 

ย่อยอ�ห�ร ไหลย้อนกลับเข้�ไปในหลอดอ�ห�ร ทำ�ให้ปวดแสบปวดร้อนบริเวณ 

หน้�อก และ ลิ้นปี่ และ บ�งครั้ง กรดนั้นอ�จไหลย้อนขึ้นไปถึงในป�กทำ�ให้ 

รู้สึกถึงรสเปรี้ยว ทั้งในป�ก และลำ�คอ

ทำ�อย่�งไรกับโรคกรดไหลย้อน

	 หากอาการกรดไหลย้อน	เกิดขึ้นอย่างรุนแรง	จนผู้ป่วยเกิดความทุกข์ทรมาน	และ	เกิดขึ้นเกินสัปดาห์ละ	2	ครั้ง	ผู้ป่วย
ควรไปพบแพทย์	เพื่อทำาการรักษา
		 สาเหตุของกรดไหลย้อน	มีหลายสาเหตุ	 เช่น	 เกิดจากหูรูดระหว่างกระเพาะ	และ	หลอดอาหารปิดไม่สนิท	หรือ	การ 
รับประทานอาหารเย็นหนักๆ	หรือ	 รับประทานอาหารก่อนนอน	ทำาให้อาหารที่ไม่ย่อยตกค้างในกระเพาะ	ทำาให้มีกรด	และ	
แกสในกระเพาะ	มากกว่าปกติ	แกสที่มากจะดันให้หูรูดหลอดอาหารเปิด	ดันกรดไหลย้อนหลอดอาหารขึ้นมาได้	

 การแก้ไขภาวะกรดไหลย้อนให้ปฏิบัติตัวดังนี้
	 	 1.	หลีกเล่ียงอาหารท่ีทำาให้กล้ามเน้ือหูรูดผ่อนคลาย	ไม่กระชับ	เช่น	เคร่ืองด่ืม 
	 	 	 อัลกอฮอล์	 ช็อคโกแลต	 สาระแหน่	 เครื่องดื่มที่มีแกส	 ของหมัก	 ดอง	 
	 	 	 เครื่องดื่มที่มีคาเฟอีน	อาหารทอด	อาหารไขมันสูง	นม	ครีม	
	 	 2.	กรดไหลย้อนเกิดมากในคนอ้วนมากกว่าคนผอม	 ฉะนั้น	 ผู้ป่วยจำาเป็น
   ต้องควบคุมน้ำาหนักตัว
	 	 3.	หลีกเลี่ยงอาหารที่เพิ่มกรดในกระเพาะ	 ได้แก่	 ชา	 กาแฟ	 กระเทียม	 
	 	 	 หัวหอม	พริก	เครื่องเทศ	อาหารเผ็ดร้อน	หน่อไม้ฝรั่ง	อาหารพวกข้าว	 
	 	 	 และ	แป้ง	ซึ่งก่อให้เกิดการหมัก	ลูกพรุน	ส้ม	น้ำามะเขือเทศ	น้ำาอัดลม	 
	 	 	 น้ำาตาล	อาหารที่ผ่านการแปรรูป	เช่น	ขนมกรุบกรอบ
	 	 4.	รับประทานบ่อยๆ	 แต่ทีละน้อยๆ	 เคี้ยวอาหารให้ละเอียด	 อย่าดื่มน้ำา	 
	 	 	 พร้อมอาหาร	
	 	 5.	รับประทานอาหารแล้วห้ามออกกำาลังกาย	หรือ	นอนทันที
	 	 6.	เมื่อรู้สึกว่ากรดไหลย้อน	ให้ดื่มน้ำา	หรือ	กลืนน้ำาลาย	หรือ	เคี้ยวหมากฝรั่ง 
	 	 	 เพื่อช่วยสลายกรด	
	 	 7.	อย่าใส่เสื้อผ้ารัดแน่นเกินไป
	 	 8.	เวลานอนให้ตะแคงขวา	เพื่อจะไม่ทับท้องจนกรดไหลย้อน
	 	 9.	คลายเครียด	เพราะความเครียดจะทำาให้กระเพาะอาหารหลั่งกรดมาก

สารอาหารที่มีงานวิจัยว่าช่วย
กรดไหลย้อน	:	อัลฟัลฟา สไปรูลิน่า

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีอัลฟัลฟา�
และ�สไปรูลิน่า

อัลฟัลฟา														สไปรูลิน่า

New

lVitagreen®
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     ตอกย้ํากับคุณภาพ และผลที่พิสูจนไดจริง
กบัผลติภณัฑ VITOP เสนใยอัจฉรยิะ MBF เรา
มปีระสบการณจรงิ จากผูใชจรงิมายนืยนักนัคะ

®

     ผลจากการไดเขาฟงการจัดสัมมนาของบริษัท
ไทยธรรม ที่ศูนยโอทอป จ.นครศรีธรรมราช โดย
การชักชวนของ อ.ประนอม วรวุฒิ ซึ่งหลังจาก
ที่ไดฟงการบรรยายจบ ผมเลยตัดสินใจซื้อถุงเทา
ไวทอปมา 1 คู ผลที่ไดดีมากครับ มีอยูวันหนึ่งผม
ตองเดินทางไปกรุงเทพ นั่งรถไป 10 ชม. แลวได
เขาอบรมตออีกจนถงึ 5 โมงเยน็ ตอดวยการไปเดนิ
ช็อปปงกับเพื่อนจนถึงเที่ยงคืน และรุงขึ้นก็ตองไป
อบรมตออีก เปนเวลา 3 วัน 2 คืน และทุกครั้ง
ที่หยิบถุงเทาไวทอปคูนี้ขึ้นมาใชจะรูสึกไดเลยวา
เหมือนซักมาใหมๆ  ผมใชถงุเทาคูเดยีวตลอดระยะ
เวลาที่อยูกรุงเทพ รูสึกไดเลยวาสุขภาพเทาสบาย 
และท่ีสําคัญไมมีกลิ่นที่ไมพึงประสงคออกมา ซึ่ง

คุณวิภาค อยูคงแกว  
อายุ 71 ป ขาราชการบํานาญ

จ.นครศรีธรรมราช 

ถอืไดวามหัศจรรยจรงิๆ และเมือ่ตนป 53 ทีผ่านมา 
ผมกไ็ดซือ้ผาหมไวทอปเพ่ิมอีก และเม่ือใชผาหมไป
ได 2-3 เดือน ผลที่ไดคือ การนอนหลับท่ีสบายขึ้น 
ตื่นขึ้นมาสดชื่น บรรยากาศในหองก็สดใส ไมตอง
ทาํความสะอาดผาหมบอยๆ เหมอืนเมือ่กอนทีต่อง
ทําความสะอาดทุก 5 วัน ผมยืนยันไดวาผลิตภัณฑ
ไวทอปนี้เปนผลิตภัณฑที่อัจฉริยะจริงๆครับ

ถุงเทาไวทอป

ผาหมไวทอป
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อาหารสารสกัดจากเมล็ดองุน น้ํามันปลา ดื่มน้ํา
อัลคาไลนไวทอป และใชผาปดตาไวทอป ปด
ดวงตาไวในชวงท่ีนอนตอนกลางคืน ดวยเวลาเพียง
แค 2 เดือน อาการที่ไดกลาวมาทั้งหมดขางตนก็
หายไปคะ ประทับใจมากคะกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัว
ดิฉันเอง กับผลิตภัณฑของบริษัทไทยธรรม

คุณโสภา อัมโร  
อายุ 59 ป อาชีพ คร ู
จ.นครศรีธรรมราช 

        กอนหนานี้ดิฉันตองเขารับการผาตัดดวงตา 
เนือ่งจากเกิดอบุตัเิหตไุมแทงเขาไปในดวงตา ทาํให
ตองเปล่ียนแกวตาเทียม และหลังจากน้ันมาด
วงตาก็ไมสามารถใชงานได 100 % อีกทั้งดิฉัน
รับราชการเปนครู ตองใชคอมพิวเตอรอยางนอย
วันละ 3 ชั่วโมง จึงมีอาการปวดคอ ลงมาจนถึง
บั้นเอว ที่สําคัญมีน้ําตาไหลออกมาอยูตลอด ทั้ง
ยังมีความรูสึกวามีจุดเล็กๆสีดําขวางอยูขางในตา
ขางซาย ซึ่งดิฉันรูสึกไดถึงความผิดปกติที่เกิดขึ้น
กับตนเองจน  กระทั่งดิฉันไดมารูจักกับผลิตภัณฑ
ของไทยธรรม ดิฉันไดทานเปนผลิตภัณฑเสริม

ผาปดตาไวทอป

เคร่ืองทําน้ําอัลคาไลนไวทอป

Grape Seed 

 Plus Lycopene เกรพซีด พลัส
Fisher Gold

ฟชเชอร โกลด
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      คุณเจียร ภิรมย  
อายุ 63 ป อาชีพ ทําสวน 

จ. สุราษฎรธานี 

    เมื่อปลายป 2552 ปาเริ่มมีอาการตาขางซาย 
ฝา มวั ตาขางขวามองไมคอยเหน็ ไดเร่ิมไปหาหมอ
ตามคลินิกทั่วไป และตามรพ.ของรัฐฯ แตอาการ
ก็ไมดีขึ้น คุณหมอตรวจคล่ืนสมองเพื่อหาเน้ืองอก
ในสมอง แตผลปรากฏวาไมมี จนครั้งสุดทายคุณ
หมอไดบอกวาเปนประสาทตาเส่ือม โดยหมอได
นัดมาดูอาการวันเวนวัน ระยะเวลานานเปนเดือน 
เสียคาใชจายมากมาย นานไปการมองเห็นก็ยิ่งมืด
ลง และเริ่มมองไมเห็น ซึ่งชวงนั้นใครบอกวาหมอ
ที่ไหนดี ปาก็จะไปหา แตอาการก็ยังไมดีขึ้น อีกทั้ง
ยงัมีอาการเปนลม หายใจไมได เน่ืองจากหมอบอก
วาเปนโรคหัวใจร่ัว เม่ือปารูวาปาเปนโรคหัวใจร่ัว
ยิ่งทําใหปานอนไมหลับ เพราะความทุกขใจที่มีอยู

ผาปดตาไวทอปปดตาไวทอปผาปปดตาไวทอปผาป

Grape Seed 

 Plus Lycopene เกรพซีด พลัส

Fisher Gold
ฟชเชอร โกลด

BeforeoreBEFOREAfterAFTER

มากเหลือเกิน จนทําใหไขมัน และความดันโลหิต
เพ่ิมสูงมากขึ้น โรคหัวใจก็อาการแยลง สายตาก็
ยิ่งมองไมเห็นท้ังสองขาง จนกระทั่งวันหน่ึง คุณ
วนัดี ไดนาํอาหารเสรมิของบ.ไทยธรรมฯมาแนะนาํ
ใหปาทาน เปนผลิตภัณฑเสริมอาหารสารสกัดจาก
เมลด็องุน  น้าํมันปลา น้าํมันรําขาวและโคเอนไซม 
คิวเทน รวมทั้งไดใชผาปดตาไวทอปอีกดวย ดวย
เวลาเพียงแค 1 เดือนเทานั้น อาการทางสายตา
ก็ดีขึ้นมาก และเมื่อทานติดตอกันนาน 2 เดือน 
เหมือนปาฏิหาริย อาการทางสายตามองเห็นเปน
ปกติ หวัใจดีขึน้มาก ความดัน และไขมันลดลง บญุ
ของดิฉันจริงๆที่ไดพบกับบริษัทไทยธรรม

Orezol Ten 
โอริซอล เทน
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“การเปลี่ยนแปลงที่พิสูจนได ผิวพรรณ
ของเป้ลคอยๆขาว ใสข้ึนอยางเห็นไดชัด
แถมน้ําหนักก็ลดลง อีกดวยคะ”

    คุณอมรรัตน หอมขจร (เปล)
    อายุ 32 ป อาชีพพนักงานบริษัท 

 จ.สมุทรปราการ

    ใครวาผูหญิงจะสวยขึ้นไมได ถาไมไดผานการ
ศัลยกรรม สวยขึ้นไดแนนอนคะ เหมือนอยางเธอ
คนนี้ ที่แตกอนทั้งอวน และดํา แถมสิวก็ขึ้นเต็ม
หนาไปหมด ซึ่งถาถามหาความสวยจากเธอคน
นี้แทบหาไมเจอเลยคะ แตปจจุบันน้ีเธอคนน้ีได
เปล่ียนไปกลายเปนสาวสวย และดูดี ที่ไมมีใคร
ทายอายุของเธอถูก ดวยผลิตภัณฑของไทยธรรม 
จากการแนะนําของคุณเพ็ญ เจาของรานเสริม
สวยเจาประจํา คุณเพ็ญแนะนําใหทานผลิตภัณฑ
ที่ประกอบดวยน้ํามันเมล็ดองุนสกัด คอลลาเจน
เปปไตด และสารอาหารกลูตาไธโอน เพยีง 2 เดือน
เทานั้น กับการเปล่ียนแปลงท่ีพิสูจนไดของเธอ  

ริ้วรอยหายไป รอยดําจากสิวก็จางลงเรื่อยๆ แถม
ผิวพรรณก็คอยๆขาวใสขึ้นอยางเห็นไดชัด เพียง
แคนี้ก็เรียกความม่ันใจกลับคืนมาไดมากข้ึนแลว
คะ แตแคเรือ่งผวิพรรณอยางเดยีวอาจไมพอ เพราะ
สดัสวน และนํ้าหนักกเ็ปนเร่ืองสําคญั จากการทาน
อาหารเสริมของไทยธรรม น้ําหนักของเธอคอยๆ
ลดลงไปเกือบ 10 กก. หากหยิบรูปเกามาดู อาจ
จะคิดวาเปนคนละคนเลยทีเดียว ผลิตภัณฑของ
ไทยธรรมทําใหคุณสวย และดูดีขึ้นได โดยไมตอง
ทําศัลยกรรมจริงๆคะ

Grape Seed Oil 

เกรพซีด ออยล

G

ิ ็ ื ่

Macwite
แมคไวท

Be Drink Collagen 
บีดริงคส คอลลาเจน (วัว)

BeforeoreBEFOREAfterAFTER
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คุณจันทรเพ็ญ เหมราช (เพ็ญ) 
อายุ 44 ป อาชีพ เจาของรานเสริมสวย  
            จ.สมุทรปราการ 

“จากจุดเริ่มตนดวยอาการปวดเขา 
ปจจุบันนอกจากสุขภาพจะดีแลว ฉัน
ยังสวยและดูดีจนใครๆก็ทักคะ”

    จุดเริ่มตนของการเขามาเปนสมาชิก
ของบริษัทไทยธรรม เนื่องจากมีอาการปวดเขา 
ดวยโรคเขาเสื่อม ทําใหไมสามารถยืนทํางานได
นาน แตหลังจากไดทานอาหารเสริมของไทยธรรม
กับผลิตภัณฑเสริมอาหารลาดีน อาการปวดเขา
ที่เปนมานานก็หายไป ดิฉันก็ไดทานอาหารเสริม
ของไทยธรรมเร่ือยมาเพื่อบํารุงสุขภาพ สวนใน
เรื่องของความสวยความงาม พื้นฐานดิฉันไมได
เปนคนรักสวยรักงาม หรือดูแลตัวเองแตอยางใด 
แตดวยอาชีพรานเสริมสวยทําใหดิฉันตองใสใจใน
เรือ่งของความสวยงามเปนพิเศษ กอนหนาทีจ่ะรูจกั
กับผลิตภัณฑของไทยธรรม ดิฉันไดใชครีมบํารุง

ผิวพรรณธรรมดาที่มีขายตามทองตลาดท่ัวไป แต
หลังจากท่ีไดรูจักกับบริษัทไทยธรรม ดิฉันไดทาน
ผลิตภัณฑ เส ริมอาหารจากนํ้ามันเมล็ดองุน 
คอลลาเจน เปปไตด และแอล คารนทินี ไมนานกเ็ริม่
เห็นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ริ้วรอยลดนอยลง 
หนาเดก็ขึน้คะ แถมสัดสวนกด็ดูขีึน้ หุนเฟรมขึน้คะ 
น้ําหนักคอยๆลดลงไปเร่ือยๆจาก 58 กก. เหลือ
เพียง 50 กก.เทานั้นเองคะ จนทําใหลูกคาที่มาใช
บริการที่รานเปนประจําตางทักเปนเสียงเดียวกัน
วา ดูดีข้ึน สวยข้ึนมาก ประทับใจจริงๆคะ กับ
ผลิตภัณฑของไทยธรรม

Grape Seed Oil 

เกรพซีด ออยล

L-Carnitine Plus 
แอล คารนิทีน พลัส

PlusPlus
พลัส

Be Drink Collagen 
บีดริงคส คอลลาเจน (ปลา)

BeforeoreBEFOREAfterAFTER

แชรประสบการณ
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    “สารสกัดจากเมล็ดองุนทําให
สุขภาพดิฉันแข็งแรงข้ึนจากโรค
เกร็ดเลือดต่ํา”

คุณเน้ือนอง แดงโชติ (แหมม)
          อายุ 38 ป อาชีพ ครู                     
               จ.ปราจีนบุรี

    ดิฉันคิดวาการทานอาหารเสริมเปนสิ่งที่สิ้น
เปลือง และแพงเกินไป ทําใหไมเคยสนใจเลย จน
วันหนึ่งยอนกลับไปเมื่อ 2 ปที่แลว ดิฉันปวยดวย
อาการปวดหัว ปวดตัว คลายวาจะเปนไข แถมมี
จดุขึน้ตามขอพับ เมือ่ไปตรวจกับคณุหมอ จงึพบวา
ตัวเองเปนโรคเกร็ดเลือดต่ํา มีอัตราเสี่ยงตออาการ
เสนเลือดในสมองแตกได หามตัง้ทอง และระวังอยา
ใหเกดิอบุตัเิหตเุพราะเลอืดจะหยดุไหลชา ตองทาน
ยา และดูแลตัวเองใหดี ซึ่งจากการท่ีดิฉันทานยา
มานานกวา 1 ปจึงหยุดยา ทําใหเกิดผลขางเคียง
คือ เหนื่อยงาย มึนศีรษะ นอนดึกไมได รูสึกไม
สดช่ืน ออนเพลีย หงดุหงิดงาย แถมนํ้าหนักตัวเพ่ิม

ขึ้นมา 5 กก. เรียกวาหลายๆอยางที่เปลี่ยนแปลง
ไป จนกระทั่งไดมาทานอาหารเสริมของไทยธรรม 
จากการแนะนําของคุณปุก ซึ่งตัวดิฉันเองตัดสิน
ใจซื้อผลิตภัณฑเสริมอาหารจากสารสกัดเมล็ด
องุน เพราะความเกรงใจเทานั้นเอง และเมื่อซื้อมา
แลวก็ตองทานคะ แตผลท่ีไดกลับดีมาก เพียง 2 
สัปดาห ก็รูสึกไดวาตัวเองสดชื่น กระปรี้กระเปรา
ขึน้ ทาํอะไรไมเหนือ่ยงาย สามารถนอนดกึได แถม
น้ําหนักก็ลดลงมาอีกดวย และท่ีสําคัญที่สุด เมื่อ
ทานตอเนื่องไปจน 6 เดือน ครบกําหนดนัดตรวจ
ของคณุหมอ พบวาเกรด็เลือดเปนปกตดิคีะไมกลบั
มาเปนโรคเกร็ดเลือดตํ่าอีกแลว ดีใจมากคะ ที่
สารสกัดจากเมล็ดองุนทําใหสุขภาพแข็งแรงขึ้น
ไดมาก  

่ ป ี่ นแปลง

Grape Seed 

 Plus Lycopene เกรพซีด พลัส

BeforeoreBEFOREAfterAFTER
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“เวลาผานไป 6 เดือน ทั้งซีสที่อยู
บริเวณเตานม และเนื้องอกในมดลูก 
หายไป เชื่อไหมคะ ? ”

คุณเสาวรจน จันทราพัฒนะ (อุ) 
       อายุ 55 ป อาชีพ ครู 
            จ.ปราจีนบุรี

   เมื่อประมาณ 10 ปที่แลว มีอาการน้ําเหลือง
ไหลออกมาทีบ่รเิวณหวันม และมอีาการเจบ็บรเิวณ
เตานมมาก จึงไดไปตรวจกับคุณหมอดวยวิธีการ
ทาํแมมโมแกรม และการฉดีสีเขาทีเ่ตานม พบวามี
ถงุน้าํเล็กๆ หรอืซสีอยูทีบ่รเิวณเตานมท้ัง 2 ขางเต็ม
ไปหมด ซึ่งวิธีการรักษาทําไดเพียงการรอดูอาการ 
เพราะซีสตนี้ยังไมใชเน้ือราย วันดีคืนดีก็จะมี
น้ําเหลืองไหลออกมา ทําใหมีอาการปวด และ
ทรมานมาก โดยท่ีเราไมรูวามันจะหาย หรือจะ
กลายเปนเน้ือรายเมื่อไหร ไมเพียงเทานั้น ตอมา
ดฉินัยงัตรวจพบเนือ้งอกในมดลกูยาวประมาณ 3-4 
ซม. ซึ่งคราวน้ีก็ยังไมสามารถผาตัดได ตองรอดู

อาการอกี 6 เดอืน ถาเนือ้งอกโตขึน้กต็องตดั ซึง่ชวง
นั้นยอมรับวาเครียดมากคะ หาทางออกไมได ไมรู
จะตองทําอยางไรกบัชวีติ จนลกูชาย (เอริธ เจาของ
ศูนยใหญไทยธรรม สาขา จ.ปราจีนบุรี) แนะนําให
ทานผลิตภัณฑเสริมอาหารจากสารสกัดเมล็ดองุน
และน้ํามันปลา ตัวดิฉันเองก็ทานไปเพราะเกรงใจ
ลกู จนเวลาผานไป 6 เดือนครบกําหนดนัดตรวจกบั
คณุหมอ เชือ่ไหมคะ! วาผลตรวจออกมาเหมือนฝน
คะ เพราะซสีตทีเ่ตานมหายไปหมดเลยคะ ไมเหลอื 
คุณหมอเองยังตกใจเชนกัน ไมไดมีเพียงเทานั้น 
ดฉินัไดไปตรวจดมูดลกูในวนัเดยีวกนั ผลปรากฎวา
เนื้องอกที่มดลูกก็หายไปเชนกัน ไมเชื่อก็ตองเชื่อ 
เพราะความทุกขใจที่เปนมานานกวา 10 ปไดหาย
ไปแลวคะ ตองขอบคุณลกูชาย และบริษทัไทยธรรม
มาก ที่ทําใหดิฉันมีวันนี้อีกครั้ง
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เอกสารเพื่อการอบรมสมาชิกภายในบริษัทเทานั้น

“อาการปวดทองกอนมีรอบเดือน หาย
ไปอยางไมนาเชื่อเลยคะ”

คุณวิภากมล เจริญย่ิง (นอย)   
อายุ 36 ป อาชีพ ธุรกิจสวนตัว 

จ.เพชรบุรี 

     เริ่มมีอาการปวดทองกอนมีรอบเดือนมานาน
กวา 3 ปแลว โดยจะปวดหนักมาก จนตองเอา
กระเปาน้ํารอนมาประคบ ซึ่งเชื่อวาผูหญิงหลายๆ
คนคงมีอาการเดียวกัน แตสําหรับดิฉันแมจะไมมี
รอบเดือนดิฉันก็จะมีอาการปวดทองอยูเปนประจํา 
โดยจะปวดในลักษณะรอนทอง ทองบวม ปวด
ราวๆ จนทํางานไมไหว ขับรถไมได บวกกับการ
ที่มีระดูขาวมามากจนนาตกใจทําใหดิฉันคิดวา
ตองอายุสั้นแนๆ และกลัววาตัวเองจะเปนมะเร็ง 
จึงไดไปพบคุณหมอ ซึ่งจากการตรวจยังไมพบ
เนื้อราย หรือมะเร็ง คุณหมอไดใหยาแกอักเสบมา
ทาน แตกย็งัคงปวดทองเรือ่ยมา จนดฉินัไดรูจกักบั
บริษัทไทยธรรมจากนิตยสารฉบับหนึ่ง ซึ่งเปนการ

แชรประสบการณในเรื่องของความสวยความงาม 
ทําใหดิฉันสนใจจึงไดทดลองใชผลิตภัณฑเสริม
อาหารจากสารสกัดเมล็ดองุน น้ํามันปลา และ
คอลลาเจนเปปไตด ผานไป 1 เดือน ริ้วรอยท่ี
เคยมีก็เริ่มลดลงคะ ผิวพรรณดีขึ้นมาก ที่สําคัญ
อาการปวดทองก็หายไป หายไปอยางไมนาเชื่อ 
ซึ่งจริงๆแลวเพียงแค 1-2 สัปดาหอาการปวดทอง
ก็เริ่มท่ีจะดีขึ้นแลวคะ เพียงแคนี้ดิฉันก็รูสึกประทับ
ใจในผลิตภัณฑของบริษัทไทยธรรมเปนอยางมาก
แลวคะ แตปจจุบันน้ีดิฉันเปนเจาของศูนยใหญ
ไทยธรรม สาขา จ.เพชรบรุ ีดวยความทีด่ฉินัศรทัธา
ในผูบรหิาร และอยากทีจ่ะชวยเหลอืคนไทยทกุคนที่
กําลังมีความทุกขใหหายเหมือนอยางดิฉันคะ
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เอกสารเพื่อการอบรมสมาชิกภายในบริษัทเทานั้น

แชรประสบการณ

“เหมือนตายแลวเกิดใหม เม่ืออาการ
ปวดเขาอยางรุนแรง ที่เปนมานานกวา 
10 ป ทุเลาลง แลว”

 คุณสะไบทิพย โพธิประเสริฐ (ทิพย)  
          อายุ 56 ป อาชีพแมบาน 

   จ.เพชรบุรี 
    ใครจะคิดบางวาเพียงแคอาการเวียนหัว 
คลื่นไส ชาตามแขนขา ตองกินยาแกคลื่นไส
ทุกครั้งที่ทานอาหาร ดวยระยะเวลายาวนาน
ถึง 2 ป ในที่สุดก็เอ็กซเรยพบวา เปนอาการ
ของหมอนรองกระดูกเคล่ือน และดิฉันไดเขา
รับการผาตัดหมอนรองกระดูกเมื่อป 2549 ที่
ผานมา หลังจากนั้นเปนตนมาก็มักจะมีอาการ
เวียนหัว มีอาการปวดหลัง ปวดหัวเขา และ
เสียวสันหลังตลอดเวลา ซึ่งอาจจะเปนเพราะตอง
เดินทางดวยรถมอเตอรไซดอยูบอยคร้ัง ทําใหเกิด
แรงกระแทก แตดวยภาระหนาที่ที่มีจึงไมสามารถ
หลีกเลี่ยงได ตองกินยาระงับปวดอยูบอยครั้ง จน
กระท่ังลูกสาวไดแนะนําใหดิฉันทานผลิตภัณฑ

เสริมอาหารจากกระดูกออนปลาฉลาม คูกับ
สารสกัดจากเมล็ดองุน เพียงแค 4 วันเทานั้นหัว
เขาหายปวดเลยคะ มหัศจรรยจริงๆกับผลท่ีได 
ซึ่งอาจจะเปนเพราะวาดิฉันไมทานเนื้อสัตวทําให
อาหารเสริมท่ีทานเขาไปสามารถออกฤทธ์ิไดดีขึ้น 
ปจจุบันนี้ทานมาได 2 เดือนแลวคะ ไมมีอาการ
ปวดหลังอีกเลย ขอบคุณบริษัทไทยธรรมจริงๆ ที่
มีผลิตภัณฑดีๆแบบน้ีออกมาใหคนไทยไดใชกัน 
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เอกสารเพื่อการอบรมสมาชิกภายในบริษัทเทานั้น

“น้ําหนักลดลงจาก 73 กก. 
เหลือเพียง 66 กก. ลดลงไปถึง 7 กก.    
เพียงแค 3 เดือน”

คุณสุทธิรัตน เล่ียมนาค (เอ)  
     อายุ 35 ป อาชีพ รับราชการ 
              จ.เพชรบุรี 

Grape Seed 

 Plus Lycopene เกรพซีด พลัส

   สําหรับดิฉันน้ําหนักตัวไดติดตามดิฉันมาตั้งแต
เด็ก ดวยความที่มีนิสัยชอบทานจุกจิก ทานอาหาร
ชวงกลางคืนกอนนอน ทําใหน้ําหนักตัวเพ่ิมขึ้น
มาเรื่อยๆจนมีน้ําหนักตัวมากที่สุดคือ 75 กก. 
การทานเยอะ และไมออกกําลังกายทําใหการลด
น้ําหนักเปนไปไดยาก แตก็ไดพยายามหาอาหาร
เสริมทั่ วๆไปมารับประทานเ พ่ือลดนํ้าหนัก 
แตอาหารเสริมพวกน้ันไมสามารถพานํ้าหนักออก
ไปจากตัวดฉินัได รวมท้ังยงัมีอาการทองอืดเพิม่เขา
มาอีก ทําใหลมเลิกความคิดที่จะลดน้ําหนัก จนได
มาเจอกับผลติภณัฑของไทยธรรม ไดทานเปนโกรท
ฮอรโมน คูกับลูกอมที่มีสวนผสมของแอลคารนิทีน 

และสารสกัดจากเมล็ดองุน ที่ทานเปนประจําอยู
แลว เพียงแค 3 เดือน น้ําหนักลดลงจาก 73 กก. 
เหลือเพียง 66 กก. ลดลงไปถึง 7 กก. โดยท่ีไมมี
ผลเสียตอสุขภาพ แถมผิวพรรณยังดีขึ้นอีกดวย 
อาหารเสริมของบริษทัไทยธรรม คณุภาพไมเหมือน
ใครจริงๆคะ
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เอกสารเพื่อการอบรมสมาชิกภายในบริษัทเทานั้น

แชรประสบการณ

   

“แมน้ําหนักตัวจะเพิ่มข้ึนมากหลังจาก
คลอดลูก แตผลิตภัณฑของไทยธรรม 
ทําใหน้ําหนักลดลงไปได 6 กก. ภายใน 
2 เดือนคะ”

คุณสุภลักษณ พรหมหิตาธร (แหมม)   
อายุ 35 ป อาชีพ รับราชการ  

จ. สุราษฎรธานี 

Grape Seed 

 Plus Lycopene เกรพซีด พลัส

       ผูหญิงถือไดวาเปนเพศที่รักสวยรักงาม 
แหมมก็เชนเดียวกันคะ ซึ่งหลังจากท่ีคลอดลูก
ทําใหน้ําหนักตัวเพ่ิมมากขึ้น และดูบวมทั้งตัว จาก
คนที่เคยมีน้ําหนักเพียงแค 57 กก. แตหลังจาก
คลอดลูกน้ําหนักตัวเพ่ิมขึ้นเปน 70 กก. ที่สําคัญ
สัดสวนตางๆก็เพิ่มตามไปดวยอยางหามไมได อีก
ทัง้เสนผมกร็วงงาย ผวิพรรณดแูยมาก ทาํใหแหมม
ไมกลาท่ีจะออกไปเจอผูคน ไปงานสงัคม เพราะใส
เสือ้ผาแลวดไูมดเีหมอืนเกา ถงึขนาดทีเ่วลาไปหาง
สรรพสินคาแลวเจอเส้ือผาสวยๆก็มักจะซ้ือมาเก็บ
ไว เพื่อเปนแรงบันดาลใจใหกับตนเองในการลด
น้ําหนัก แตก็ไมเคยทําได ทั้งๆที่ไดทดลอง
ใช ผลิ ตภัณฑต า งๆ ท่ีมี เพื่ อนแนะ นําหลาย

บ ริ ษั ท  แ ต ก็ ไ ม ไ ด ป ร ะ ส บ ค ว า ม สํ า เ ร็ จ 
จนกระทั่งไดมาเรียนปริญญาโท และไดรูจัก
กับคุณยุย (อาริยา สาริกะภูติ) ที่แนะนําให
แหมมทานผลิตภัณฑของบริษัทไทยธรรม เปน
ผลิตภัณฑสารสกัดจากเมล็ดองุน น้ํามันปลา 
คอลลาเจน เปปไตด สารสกัดจากสมอไทยและ
เปลือกสน เพียง 2 เดือนกับความเปล่ียนแปลงท่ี
เกิดขึ้น น้ําหนักลดลงเหลือเพียง 64 กก. ลดลงมา
ถึง 6 กก.ภายใน 2 เดือนเทานั้น อาการบวมนํ้าก็
ลดลงอยางเห็นไดชัด สัดสวนกระชับ สุขภาพผม
แข็งแรงขึ้น จนมีคนเขามาทักวาไปทําอะไรมาดู
ดีขึ้นมาก ดีใจคะท่ีไดรูจักกับผลิตภัณฑดีๆแบบ
นี้ เรียกความมั่นใจกลับมาใหแหมมไดมากเลยคะ
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เอกสารเพื่อการอบรมสมาชิกภายในบริษัทเทานั้น

“อาการปวดหลัง…อาการอันตรายของ
พนักงานออฟฟิศที่ตองนั่งทํางานทั้งวัน”

คุณพัทธนันท สุขจิตต (ปู) 
   อายุ 46 ป อาชีพ คาขาย   
           จ.เพชรบุรี 

  อาชีพพนักงานบริษัท ที่ตองน่ังประจําอยูใน
ออฟฟศทั้งวัน หลายคนคงคิดวาเปนอาชีพที่สบาย 
นั่งทํางานหนาคอมพิวเตอรอยูในหองแอรทั้งวัน 
แตใครจะรูบางวา อาชีพนี้อาจนําพาอันตรายมาสู
ตัวเองไดเหมือนอยางดิฉัน ที่ทํางานเปนพนักงาน
บริษัทมากวา 20 ป และเริ่มมีอาการปวดหลังมา
นานกวา 5 ปแลว เคยเปนหนักจนเดินไมได ตอง
ลาออกจากงานประจําเพราะไมสามารถนั่งทํางาน
ได ซึง่จากการวินจิฉยัของแพทยพบวากระดูกไดไป
ทับเสนประสาทตรงบริเวณขอลางรอยตอระหวาง
หลังกับกนกบ ซึ่งคุณหมอไดรักษาดวยวิธีการให
ยาแกปวดกระดูกมารับประทาน วธิีการฉีดยา จน

สุดทายคุณหมอแจงวาตองผาตัด แตดิฉันกลัวการ
ผาตัด ทําใหดิฉันตองไปพ่ึงหนทางอ่ืนท่ีจะมาชวย
บรรเทาอาการของดิฉันได ทั้งฝงเข็ม นวด หรือ
การทานพวกอาหารเสริมบํารุงกําลังตางๆ แตก็ยัง
คงเปนเหมือนเดิม สุดทายก็ไดมาสิ้นสุดที่อาหาร
เสริมของไทยธรรม โดยการแนะนําของคุณนอย 
(เจาของศนูยไทยธรรม สาขา จ.เพชรบรุ)ี แนะนาํให
ทานผลิตภัณฑเสริมอาหารสารสกัดจากเมล็ดองุน 
สารสกดัจากกระดกูออนปลาฉลาม และคอลลาเจน
เปปไตด เพียงแค 1 เดือนเทานั้นคะ ก็เกิดส่ิงวิเศษ
ขึ้นกับดิฉัน อาการที่เปนอยูก็ดีขึ้น ปจจุบันทานได 
3 เดอืนแลว แทบลืมไปเลยวาเคยมีอาการน้ีอยู ตอง
ขอขอบคุณผลิตภัณฑของไทยธรรมจริงๆ ที่ทําให
ดิฉันกลับมาเปนปกติเหมือนเดิม

Grape Seed Plus Collagen FiveLadene 
ลาดีนเกรพซีด พลัส คอลลาเจน ไฟว Be Drink Collagen 

บีดริงคส คอลลาเจน (ปลา)
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แชรประสบการณ

    จากคําพูดของหมอที่บอกวา “ไม
สามารถหายจากโรคเรื้อนกวางได” แต
ปจจุบันนี้ดิฉันกลับมาเปนปกติไดดวย
อาหารเสริมของไทยธรรม

    คุณนิตยา วรรคจันทร 
          อายุ 48 ป อาชีพ แมบาน      
              จ.นครศรีธรรมราช

Grape Seed 

 Plus Lycopene เกรพซีด พลัส

      ไมนาเชือ่คะ วาโรครายแรงอยางโรคสะเกด็เงนิ 
จะเกิดขึ้นกับดิฉันได เมื่อประมาณ 4 ปที่แลว ดิฉัน
มีอาการเปนแผลพุพองที่ศีรษะ ที่ผิวหนัง และที่
หัวเขาทั้งสองขาง มีอาการคันมาก ซึ่งหมอโรค
ผวิหนงัไดวนิจิฉยัวาดฉินัเปนโรคสะเกด็เงนิ หรอืโรค
เรือ้นกวาง ซึง่สาเหตุกย็งัไมสามารถระบุได จากน้ัน
ดฉินักเ็ปล่ียนหมอท่ีรกัษามาหลายทาน อาการก็ยงั
ไมดีขึ้น แตกลับมีอาการรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ จน
ครัง้สดุทายทีห่าหมอ คณุหมอบอกวา “ไมสามารถ
รักษาใหหาย”ได ชวงนั้นดิฉันทุกขใจ และทรมาน
เปนที่สุด ที่ตองทนกับอาการคัน และสายตาของ
คนทั่วไปที่แสดงอาการรังเกียจ ซึ่งตอมาดิฉัน

ไดหาอาหารเสริมมาหลายตอหลายยี่หอมาทาน 
หมดเงินไปมากมาย ทั้งๆที่เงินก็หาแสนจะลําบาก 
สุดทายก็ไมมีอะไรดีขึ้น จนกระทั่งดิฉันไดรูจักกับ
อาหารเสริมของบ.ไทยธรรม โดยการแนะนําจาก
พี่ทอง (วัลทณีย หองสีปาน) พี่ทองแนะนําใหทาน    
ผลิตภัณฑเสริมอาหารสารสกัดจากเมล็ดองุน
น้ํามันปลา กระดูกออนปลาฉลาม  น้ํามันรําขาว
และโคเอนไซม คิวเทน มหัศจรรยมากคะ จากที่
หมอผิวหนังบอกวาโรคท่ีดิฉันเปน “รักษาไมหาย” 
แตเพยีงแค 2 อาทิตย อาการดีขึน้ รูสกึไดทนัที แผล
เริ่มแหง ปจจุบันนี้ทานมาได 3 เดือน แผลท่ีศีรษะ
แหง โดยรวมเกือบจะเปนปกติ อีกทั้งโรคหัวใจตีบ 
ความดนัต่าํ กห็ายไปดวย ยนืยนัคะวาอาหารเสรมิ
ของไทยธรรมชวยคุณไดจริงๆ

BeforeoreBEFOREAfterAFTER Plus Lycope

Ladene 
ลาดีน

Orezol Ten 
โอริซอล เทน

Fisher Gold
ฟชเชอร โกลด
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แชรประสบการณ

คุณดลทิชา สมบัติหลาย (เจ๊ียบ)  
อายุ 36 ป อาชีพ เกษตรกร (สวนยางพารา)  
               จ.สุราษฎรธานี 

“อาการปวดศีรษะขางเดียว 
ออนเพลีย และนอนไมหลับ 
ไมเกิดกับดิฉันอีกแลวคะ”

BeforeoreBEFOREAfterAFTER

     พฤติกรรมการนอนที่ผิดปกติของเจ๊ียบเปน
มาประมาณ 2 ปี ทั้งๆที่อายุเพียงแค 36 ปเทานั้น 
ดวยอาชพีทีต่องทาํสวนยาง ตองกรดียางกอนสวาง 
คือประมาณตี 5 ทําใหรูสึกวาตนเองมีความเครียด
อยูตลอดเวลา รูสึกออนเพลีย หนาตาไมสดชื่น ไม
คอยมีสมาธิในการทํางาน และมักจะปวดศีรษะ
ขางเดียวอยูบอยครั้ง แมวาจะเขานอนต้ังแต 2 ทุม 
แตก็หลับๆตื่นๆ โดยจะตื่นขึ้นมาประมาณตอน
เท่ียงคืน และพยายามท่ีจะหลับตอ แตก็ไมหลับ 
หรือแมวาจะหลับไปได เมื่อตื่นขึ้นมาก็มักจะรูสึก
ไดวานอนไมเต็มที่ ซึ่งเจ๊ียบเช่ือวาพฤติกรรมเชน
นี้มีหลายคนท่ีเปนเชนเดียวกัน เคยไดไปซ้ือยา

นอนหลับจากคลินิกมาทาน แตพอตื่นเชาขึ้นมาก็
มกัจะรูสกึเพลยี อกีทัง้เคยไดทดลองทานผลติภณัฑ
ตางๆของหลายบริษัทมาแลว แตอาการก็ไมดี
ขึ้น เครียดมากคะ กังวลตลอดเวลา จนไดรูจักกับ
คุณแหมม สุภลักษณ แนะนําใหทานผลิตภัณฑ
สารสกัดจาก เมล็ดองุ น น้ํ ามันปลา และ
โกรทฮอรโมนของบริษัทไทยธรรม ไมนานก็รูสึกได
วานอนหลบัด ีหลบัลกึขึน้ ไมตืน่ขึน้มาตอนกลางคนื 
อาการปวดศีรษะขางเดียวก็หายไป ไมออนเพลีย 
ประทับใจมากคะ ผลิตภัณฑของไทยธรรมมี
คุณภาพจริงๆ 

Grape Seed 

 Plus Lycopene เกรพซีด พลัส

Fisher Gold
ฟชเชอร โกลด

   GT Gold
    จีที โกลด
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Be Drinks
¢‹ÒÇ´Õ!! ÊÓ ËÃÑºÊÁÒªÔ¡ä·Â¸ÃÃÁ¼ÙŒÃÑ¡ÊØ¢ÀÒ¾·Ø¡·‹Ò¹

     เนื่องจาก Be Drinks Collagen เปนผลิตภัณฑที่ขายดี และ ไดรับการยอมรับสูงในกลุมผูรักสุขภาพ
กระดูก และ ผิวหนังตลอดมา และ บริษัทฯไดทําการเจรจาตอรองกับผูผลิตท่ีประเทศญ่ีปุนเปนผลสําเร็จ 
บริษัทฯจึงขอแจงปรับราคากลุมผลิตภัณฑ์ “Be Drinks Collagen” ดังนี้
   1. Be Drinks Collagen (ปลา) (110 กรัม X 2) ราคาขายปลีก 3,650 บาท ราคาสมาชิก 2,900 บาท 
(2,900 PV/1,770 BV)

   2. Be Drinks Collagen (วัว) (110 กรัม X 2) ราคาขายปลีก 3,000 บาท ราคาสมาชิก 2,400 บาท 
(2,400 PV/1,490 BV)

    3. Be Drinks Collagen (ปลา) (3 กรัม X 30 ซอง) ราคาขายปลีก 1,880 บาท ราคาสมาชิก 1,500 บาท 
(1,500 PV/915 BV)

    4. Be Drinks Collagen (วัว) (3 กรัม X 30 ซอง) ราคาขายปลีก 1,650 บาท ราคาสมาชิก 1,300 บาท 
(1,300 PV/805 BV)

      บริษัท ไทยธรรม อัลไลแอนซ จํากัด มีความตั้งใจที่จะมุงมั่น พัฒนาผลิตภัณฑ ทั้งในดานคุณภาพ 
และ ราคาจําหนาย เพ่ือใหไดประโยชนสงูสดุแกสมาชกิทุกทาน และ บรษิทัฯขอขอบพระคุณในความสนบัสนนุ
ที่สมาชิกแตละทานมีใหบริษัทฯเสมอมา ราคาใหมนี้ มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 6 มิถุนายน 2553 เปนตนไป

R
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ขาวประชาสัมพันธ 

 ขาว…   ขาว…  เปดศูนยเปดศูนย
   ÈÙ¹Â � Í.àÁ×Í§ ¨.ÊØ¾ÃÃ³ºØÃÕ ÈÙ¹Â � Í.àÁ×Í§ ¨.ÊØ¾ÃÃ³ºØÃÕ

ÈÙ¹Â� Í.àÁ×Í§ ¨
.ÊØ¾ÃÃ³ºØÃÕ 5 ÁÔ.Â. 53

       ตองขอเสียงปรบมือแสดงความยินดีดวยอีกคร้ัง เพราะ
เม่ือวันเสารท่ี 5 มิ.ย. 53 ท่ีผานมา เจาของศูนยใหญไทยธรรม
สาขา อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี คุณนิตยา ล้ีไพบูลย ถือฤกษ์ดี 
ทําพิธีเปดศูนยไปเปนท่ีเรียบรอยแลว ทามกลางความยินดีของ
พอแมพ่ีนอง ชาว จ.สุพรรณบุรี โดยมี คุณเปล้ จารุณี เดสแน็ช 
และทีมผูบริหาร ตลอดจนผูรักสุขภาพ มารวมงานกันอยาง
คับค่ัง ใครท่ีผานไปแถวหางสรรสินคานาซามอลล ลองแวะ
ไปปรึกษาปญหาสุขภาพ และความงามกันได สอบถามราย
ละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี 035-525-686

          รายการ Healti Secret ไดมีการเพ่ิมการประชาสัมพันธใหกับศูนยใหญในแตละจังหวัด โดย
ศูนยที่ตองการลงประชาสัมพันธผานรายการ มีกติกาดังน้ี
      สงรูปถายภายในศูนยในหลายๆมุม (หนาศูนย,พิธีเปดศูนย,มุมตางๆภายในศูนย,รูปขณะที่มีลูกคา
มาใชบริการ) โดยรูปที่สงมาจะตองเปนรูปที่ถายชัดเจน
       ตองมีรูปถายของเจาของศูนยที่ถายคูกับศูนยตัวเองดวย (ถายเดี่ยว)
     ระบุสถานที่บริเวณใกลเคียงศูนย เชนใกลโลตัส พรอมชื่อเจาของศูนย และที่ตั้งศูนย พรอมเบอร
โทรศัพท
      สงมาที่ คุณศุภารมย พรหมบุบผา (มิ้ม) บริษัทไทยธรรม อัลไลแอนซ  21/281-284 ซ.นวลจันทร 50 
แขวงนวลจันทร เขตบึงกุม กทม. 10230 โทร.084-058-6646  หรือที่ e-mail mimka60@hotmail.com 

¢‹ÒÇ´Õ!! ÊÓ ËÃÑºÈÙ¹Â �ãËÞ‹ä·Â¸ÃÃÁ
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ประกาศรับสมัครศูนยใหญประกาศรับสมัครศูนยใหญ
“ä·Â¸ÃÃÁ”“ä·Â¸ÃÃÁ”  ทั่วประเทศทั่วประเทศ

      ไทยธรรม อัลไลแอนซ มีนโยบายในการกระจายศูนยใหญทั่วประเทศ เพื่อรองรับโครงการใหม
ทีเ่ตรียมเปดตัวในป 2010 นี ้ จงึขอแจงใหพีน่องไทยธรรมทราบถึงจังหวัดท่ียงัไมมศีนูยใหญ พีน่องทานใด 
หรอื สายงานของพีน่องทานใดทีส่นใจ สามารถยืน่แบบฟอรมแสดงความจาํนงเปนศูนยใหญไดทีผู่จดัการ
เขต (Area Manager) และ ผูชวยผูจัดการเขต (Assistant Area Manager) ทุกทาน ดังรายช่ือตอไปน้ี
         1. คุณปนัดดา  วิถีพัฒน  (มด) เบอรมือถือ 08-6777-3484,  08-3013-9490
         2. คุณรัชชาภา ไชยมล     (วิว)  เบอรมือถือ 08-6539-4393,  08-6312-8125

รายชื่อจังหวัดที่ยังไมมีศูนยใหญ μ ŒÍ§¡ÒÃ ‹́Ç¹!
   ¨Ñ§ËÇÑ´
 ÅÐ 1 ÈÙ¹Â �

μ ŒÍ§¡ÒÃ ‹́Ç¹!
   ¨Ñ§ËÇÑ´
 ÅÐ 2 ÈÙ¹Â�

1.กรุงเทพฯ (เขตละ 1 ศูนย)  2.กาญจนบุรี  3.ฉะเชิงเทรา  4.ชัยภูมิ   
5.เชียงราย(อ.เมือง)  6.ตราด  7.นครนายก  8.นครราชสีมา(ปากชอง) 9.นาน 
10.บุรีรัมย  11.ปตตานี  12.พะเยา  13.พังงา 14.พัทลุง  15.เพชรบูรณ

1.เชียงใหม   2.นนทบุรี    3.ประจวบคีรีขันธ(อ.เมือง,หัวหิน)
4.ขอนแกน(อ.เมือง,ชุมแพ) 5.สุราษฎรธานี(อ.เมือง,เกาะพะงัน)

16.ภูเก็ต  17.มหาสารคาม  18.แมฮองสอน  19.ยโสธร  20.ยะลา  21.ระนอง  22.ราชบุรี  
23.เลย(เมือง) 24.ลําพูน  25.สกลนคร  26.สตูล  27.สมุทรสงคราม  28.สมุทรสาคร  29.สระแกว  
30.สระบุรี  31.สิงหบุรี  32.สุโขทัย(อ.เมือง)  33.หนองคาย  34.หนองบัวลําภู 35.อางทอง 
36.อํานาจเจริญ  37.อุดรธานี  38.อุบลราชธานี   
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บริษัทไทยธรรม	อัลไลแอนซ์	จำากัด
โครงการพรีเม่ียม	เพลส	เลขท่ี	21/281-284	ซ.นวลจันทร์	50	แขวงนวลจันทร์	

เขตบึงกุ่ม	กทม.10230		โทร.	02-363-4488	แฟกซ์	02-363-4422




