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       สารสกัดเมล็ดองุ่นมีงานวิจัยทางการแพทย์มากกว่า 
12,000 ฉบับ โดยท่ีบริษัท Vitis Vital เยอรมัน ผู้นำาการ
ผลิตสารสกัดเมล็ดองุ่นแบบสกัดเย็น (Cold-Pressed 
Method) ได้รวบรวมผลวิจัยเด่นๆหลายฉบับมานำาเสนอ
ดังน้ี
งานวิจัยของ FWI-Insitute of Research, Economy 
and Informatics, Eisenschmitt, Germany
             ลดความดันโลหิต
             กระตุ้นการไหลเวียนโลหิต
             ป้องกันล่ิมเลือดอุดตันในหลอดเลือด
ผลการวิจัยจาก FWT เยอรมันนี ระบุว่า สาร Proan-
thocyanidin ในผงเมล็ดองุ่นสกัด สามารถลดความดัน
โลหิต และ ป้องกันล่ิมเลือดอุดตันในหลอดเลือด จาก
การทดลองในสัตว์ นอกจากน้ี ยังทำาให้ผนังหลอดเลือด
ทำางานได้ดีข้ึน ในการควบคุมการผ่านของสารเข้า และ 
ออกจากผนังหลอดเลือด ในหนูทดลอง ทำาให้ลดอาการ
บวม อาการค่ังของของเสีย และ ทำาให้การไหลเวียนของ
ระบบเลือด และ น้ำาเหลืองดีข้ึน
  Prof. Dr. Peter Eckert, Bonn
 ควบคุมระดับน้ำาตาลในเลือด และ ควบคุม
ระดับอินซูลิน
 ลดความอยากอาหาร
 ลดการดูดซึมกลับของอัลกอฮอล์
Dr.Eckert ได้ทดลองให้คนไข้รับประทานน้ำามันสกัดเมล็ด
องุ่น 1 ช้อนชา ร่วมกับผงสกัดเมล็ดองุ่น 1 ช้อนชา พบ
ว่า ควบคุมระดับน้ำาตาล และ อินซูลินในคนไข้ได้อย่างดี 
นอกจากน้ี ยังลดการดูดกลับของอัลกอฮอล์ถึง 40% และ 
ลดความอยากอาหารได้ด้วย                                         

“งานวิจัยสารสกัดเมล็ดองุ่น”

 Prof. Dr. Agapios Sachinidins, Cologne

       ยับย้ังการเจริญเติบโตของเน้ืองอก
       ป้องกันหลอดเลือดแดงแข็ง
          ทำาให้เซลล์แข็งแรง ป้องกันการเส่ือมสลายของเซลล์
 Prof. Dr. Bernd Kroenig, Trier
       ทำาให้ผนังหลอดเลือดแข็งแรงข้ึน
ผลงานวิจัยของ Dr. Kroenig บ่งว่า สารสกัดจากเมล็ด
องุ่นทำาให้หลอดเลือดแข็งแรงข้ึน รวมท้ังซ่อมหลอดเลือด
ท่ีเสียหาย หรือ ได้รับบาดเจ็บได้
Prof. Jacques Masquerilier, Bordeaux
          ในเมล็ดองุ่นมีสารสำาคัญช่ือ OPCซ่ึงร่างกาย สามารถ
ดูดซึมเอาไปใช้ได้ถึง 100%
       เม่ือรับประทานสารสกัดจากเมล็ดองุ่น สาร OPC จะ
กระจายไปท่ัวร่างกาย ในทุกอวัยวะ รวมท้ังผิว ผม เล็บ  
       เม่ือรับประทานสารสกัดจากเมล็ดองุ่น สาร OPC จะ
กระจายท่ัวร่างกาย และ ระดับ OPC ในกระแสเลือดจะข้ึน
สู่จุดสูงสุดภายใน 45 นาที และ คงอยู่ในร่างกายได้ถึง 72 
ช่ัวโมง ก่อนจะถูกขับออกจากระบบร่างกาย
    สาร OPC ในเมล็ดองุ่น สามารถผ่านเย่ือหุ้มสมอง 
เข้าไปทำาหน้าท่ีปกป้องเซลล์สมอง และ ป้องกันเส้นเลือด
ฝอยในสมองแตก
    ภายใน 24 ช่ัวโมง หลังจากร่างกายได้รับสาร OPC 
ความแข็งแรง และ ยืดหยุ่นของหลอดเลือดท่ัวร่างกาย
จะเพ่ิมข้ึนถึง 2 เท่า 
       สาร OPC ในเมล็ดองุ่น สามารถเพ่ิมระดับวิตามิน
ซี ในเลือดได้ถึง 4 เท่า และ ในทำานองเดียวกัน การรับ
ประทานวิตามินซีร่วมกับสาร OPC ให้ผลเพ่ิมระดับ OPC 
ได้ เป็นผลซ่ึงส่งเสริมกัน
      ปัจจุบัน สารสกัดเมล็ดองุ่นมีงานวิจัยทางการแพทย์ 
ในการป้องกัน และ บำาบัดโรคท่ีเกิดจากความเส่ือมถึง 
100 กว่าชนิด พบกับงานวิจัยฉบับอ่ืนๆของสารสกัดเมล็ด
องุ่นได้ในวารสาร TDA เล่มหน้าค่ะ  



“สวยอย่างดวงดาว พราวอย่างดารา”
เปิดตัวกลุ่มเวชสำ�อ�งจ�กน้ำ�มันสกัดเมล็ดองุ่น

                    และแล้วก็ถึงคราวของการเปิดตัวของ  

สตาร์ร่ี คอสเมติก เวชสำาอางจากโลกของนวัตกรรม

ความงามของครอบครัว “จารุจินดา” เปิดศักราชใหม่ 

2009 ต้อนรับ ปีใหม่-ตรุษจีน- วาเลนไทน์ ด้วยซีร่ีส์ของ

เวชสำาอางผสมน้ำามันสกัดเมล็ดองุ่น VITIS COSMETIC 

SERIES ประเดิมด้วย สบู่ใสผสมน้ำามันสกัดเมล็ดองุ่น 

และ สารสกัดธรรมชาติหลากหลายชนิด ทะนุถนอม 

บำารุงผิวหน้าท่ีคุณแสนรัก ให้เปล่งปล่ัง นุ่มนวล ฟอง

ละเอียด ทำาความสะอาดล้ำาลึก ปราศจากสิว หรือ รอย

หมองคล้ำาด่างดำา

            น้ำามันสกัดจากเมล็ดองุ่น ให้ประสิทธิภาพ

ในการทำาลายอนุมูลอิสระ สาเหตุหลักของความ

ชรา ความร่วงโรย ความหมองคล้ำา การเกิดฝ้า และ 

จุดด่างดำา ได้สูงกว่าวิตามินอีถึง 50 เท่า และ สูง

กว่าวิตามินซีถึง 20 เท่า ทำาให้ปัจจุบัน มีการนำาน้ำามัน

สกัดจากเมล็ดองุ่นมาผสมในเวชสำาอางระดับโลกหลาย

ชนิด ให้ผลในการบำารุงผิว ลดการสร้างเม็ดสีใต้ผิวหนัง 

ปกป้องให้ผิวของคุณนุ่มนวล อ่อนเยาว์ ลดการเกิดร้ิว

รอย และ ชะลอความเส่ือมของผิวพรรณ
 น้ำามันสกัดจากเมล็ดองุ่นใน Starry Cosmetiq 
ผ่านกรรมวิธีการสกัดเย็น (Cold-Pressed Method) 
ลิขสิทธ์ิโลกจาก Vitis Vital ประเทศเยอรมัน
  สบู่ใสของสตาร์ร่ี คอสเมติก ผสมน้ำามันสกัดจาก
เมล็ดองุ่น มีให้คุณเลือกใช้ถึง 3 ชนิด ตามลักษณะผิวพรรณ 

และ ความต้องการเฉพาะของแต่ละบุคคล สำาหรับผิวพรรณ
แต่ละชนิดท่ีคุณต้องการ

  Starry Cosmetiq Acne Transparent Soap
 สบู่ใสสีม่วงอ่อน สำาหรับผิวหน้าท่ีเป็นสิว ผิว
มัน และ ผิวท่ีเป็นสิวได้ง่าย ผสมน้ำามันสกัดเมล็ดองุ่นแบบ
สกัดเย็น VITIS GRAPE SEED® จากเยอรมัน สารสกัด
เปลือกมังคุด สารสกัดจากงาข้ีฆ้อน และ สารสกัดจากขิง 
มีคุณสมบัติบำารุงผิว ให้ความอ่อนนุ่มชุ่มช้ืน ยับย้ังแบคทีเรีย
ท่ีเป็นสาเหตุของสิว ลดอาการสิวอักเสบ กระชับรูขุมขน ลด
ความมันบนผิวหน้า และ กระตุ้นการไหลเวียนโลหิต ชะลอ
ความเส่ือมของเซลล์ผิว
      คุณสมบัติของสารสำาคัญอ่ืนๆ

สิวอักเสบ ลดอาการอักเสบของผิว และ กระตุ้นการไหล
เวียนโลหิต

       สารสกัดจากเปลือก
มังคุด (Mangosteen Extract) 
ยับย้ังการเจริญเติบโตของเช้ือ
แบคทีเรียท่ีก่อให้เกิดสิว และ 



       สารสกัดจากงาข้ีฆ้อน (Pe-
rilla Extract)  ลดอาการอักเสบ
ของผิว โดยเฉพาะการอักเสบแบบ
ผ่ืนแพ้ มีกรดไขมันจำาเป็น Omega-3 

       สารสกัดจากขิง (Ginger 
Extract)  สารสกัดจากขิง มีฤทธ์ิต่อ
ต้านอนุมูลอิสระ ต้านเช้ือแบคทีเรีย ท่ี
ทำาให้เกิดสิว และลดการอักเสบของ

      คุณสมบัติของสารสำาคัญอ่ืนๆ
 Starry Cosmetiq Whitening Transparent Soap
 สบู่ใสสีชมพูอ่อน สำาหรับช่วยให้ผิวหน้าขาว 
กระจ่างใส ลดร้ิวรอยด่างดำา หมองคล้ำาบนผิวหน้า กระตุ้น
การผลัดเซลล์ผิว เพ่ือผิวท่ีอ่อนเยาว์ ต้านอนุมูลอิสระ ด้วย
น้ำามันสกัดเมล็ดองุ่นแบบสกัดเย็น VITIS GRAPE SEED® 

จากเยอรมัน และ อีก 3 สารสกัดท่ีออกฤทธ์ิร่วมกันในการ
ยับย้ังการสร้างเม็ดสี และ ทำาให้ผิวขาว คือ สารสกัดจาก
ทับทิม สารสกัดจากมะขามป้อม และ สารสกัดจากสาเก 

   คุณสมบัติของสารสำาคัญอ่ืนๆ

            สารสกัดจากทับทิม (Pome-
granate Extract) มีสาร Ellagic Acid 
ยับย้ังการสร้างเม็ดสีใต้ผิวหนัง ทำาให้
ผิวขาว ใสข้ึน ปกป้องผิวจากการ
ทำาลายโดยแสงแดดท้ัง UVA และ 

ของผิวช้ันนอก ทำาให้ผิวหน้ากระจ่างใสข้ึน

  Starry Cosmetiq Moisturizing Transparent Soap
 สบู่ใส ปราศจากสี เน้ือเนียนละเอียด ให้ความ
อ่อนนุ่ม ชุ่มช้ืน และ บำารุงผิวจาก น้ำามันสกัดเมล็ดองุ่นแบบ
สกัดเย็น VITIS GRAPE SEED® จากเยอรมัน สารสกัดจาก
ดอกบัว สารสกัดจากชาขาว และ สารสกัดจากว่านหาง
จระเข้ เหมาะสำาหรับผู้ท่ีมีผิวแห้ง และ ผิวท่ีขาดการบำารุง

UVB ลดความหมองคล้ำาของผิวหน้า 
       สารสกัดจากมะขามป้อม 
(Emblica Extract) มีวิตามินซีสูง 
ยับย้ังการทำางานของเอนไซม์ Ty-
rosinase จึงยับย้ังการสร้างเม็ดสีใต้
ผิวหนังได้ และ กระตุ้นการผลัดผิว

      สกัดจากดอกบัว (Lotus Ex-
tract) เป็นหน่ึงในสารให้ความชุ่มช้ืนท่ี
มีประสิทธิภาพสูงในวงการเวชสำาอาง 
เหมาะกับผิวท่ีแห้ง ขาดความชุ่มช้ืน 

    สารสกัดจากชาขาว (White 
Tea Extract) กระตุ้นภูมิต้านทานผิว 
ปกป้องผิวท่ีเสียจากการถูกทำาลาย
โดยแสงแดด ต้านอนุมูลอิสระ และ 
ชะลอความเส่ือมของเซลล์ผิว

    สารสกัดจากว่านหางจระเข้ 
(Aloe Vera Extract) เป็นสารให้
ความชุ่มช้ืนประสิทธิภาพสูงอีกชนิด
หน่ึงในวงการเวชสำาอาง ลดอาการ
ระคายเคืองและอักเสบของผิว ฟ้ืนฟู

จากวัย และ ส่ิงแวดล้อม นอกจากน้ี ยังกระตุ้นการสร้าง
เซลล์ผิวใหม่ ลดเลือนร้ิวรอยเล็กๆ ทำาให้ผิวกระจ่างใสและ 
ชะลอความเส่ือมของเซลล์ผิว

สภาพผิวท่ีถูกทำาลายโดยแสงอาทิตย์ มีฤทธ์ิระงับสิวอักเสบ 
และ ช่วยให้แผลหายเร็ว

       สารสกัดจากสาเก (Breadfruit 
Extract) สารสกัดจากเน้ือไม้สาเก มี
ฤทธ์ิยับย้ังการสร้างเม็ดสีใต้ผิวหนัง
อย่างมีประสิทธิภาพ ทำาให้ผิวขาว และ Linoleic Acid ในปริมาณสูง ทำาให้ลดอาการแพ้ทาง

ผิวหนังได้ดี

สิว และกระตุ้นการไหลเวียนโลหิตบริเวณผิวหน้า 

กระจ่างใส



“ถ้าไม่ดีจริง คงไม่มายืนยัน”

               เปิดตัว พรีเซ็นเตอร์คนใหม่ บริษัท ไทยธรรม 
อัลไลแอนซ์ “คุณดวงดาว จารุจินดา”  กับผลิตภัณฑ์
เสริมอาหาร เกรพซีด พลัส ด้วยคำาพูดท่ีว่า “ถ้าไม่ดีจริง 
คงไม่มายืนยัน” เราไปฟังคำายืนยันจากปากคุณดวงดาว
กันเลยค่ะ 
 “ส่วนตัวเม่ือได้ลองใช้ก็ประทับใจ ท่ีเห็นได้ชัด
เลยคือเร่ืองผิวพรรณ หลังจากทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

ตัวน้ีมาได้สักพัก ผิวของเราท่ีเคยเสียๆ หมองๆ ก็เนียนใส
กระจ่างข้ึน คนในกองถ่ายเห็นเข้าก็พากันทักหมด ว่าพ่ีดาว
ไปทำาอะไรมา หน้าตาดูเปล่งปล่ังข้ึนผิดหูผิดตา” ตัวคุณ
ดวงดาวออกมายืนยันกันขนาดน้ีแล้ว แล้วจะขาดเจ้าของ
ผลิตภัณฑ์ ไปได้อย่างไร คุณเป้ิล จารุณี ก็ได้พูดเสริมแง่ดี
ของผลิตภัณฑ์ เกรพซีด พลัส ไลโคปีน ให้เห็นภาพชัดเจน
ย่ิงข้ึน
  “อย่าว่าเรามาช่ืนชมสินค้าตัวเองเลยนะ แค่
อยากให้ข้อมูลจริงๆท่ีว่า เกรพซีด พลัส น้ันมีส่วนผสมของ
สารสกัดจากเมล็ดองุ่นท่ีสกัดแบบสกัดเย็น ลิขสิทธ์ิหน่ึง
เดียวในโลกของบริษัท Vitis Vital จากประเทศเยอรมันนี 
ท่ีปราศจากสารเคมีในการสกัด ทำาให้สารสกัดจากเมล็ด
องุ่นออกฤทธ์ิได้ดีและอยู่ในกระแสเลือดนานข้ึน ส่งผลให้
ผนังหลอดเลือดแข็งแรง รวมท้ังป้องกันเส้นเลือดฝอยใน
สมองแตก ซ่ึงเป็นอีกหน่ึงคุณประโยชน์ท่ีร่างกายจะได้รับ...
ทุกวันน้ีผู้คนจำานวนมากกำาลังประสบปัญหาเส้นเลือดอุดตัน 
และโรคต่างๆท่ีเก่ียวข้องกับระบบไหลเวียนโลหิต และอีก
คุณประโยชน์ท่ีเราจะลืมไม่ได้เลยน่ันก็คือ สารสกัด OPC ใน
เมล็ดองุ่น ท่ีช่วยลดการสร้างเม็ดสีใต้ผิวหนัง ทำาให้การผลิต



“ถ้าไม่ดีจริง คงไม่มายืนยัน”
เม็ดสีสม่ำาเสมอ เม่ือใช้แล้วผิวจะกระจ่างใสมากย่ิงข้ึน และยัง
มีฤทธ์ิในการชะลอความแก่สูงกว่าวิตามินอีถึง 50 เท่า” เม่ือ
คุณเป้ิลพูดจบ คุณดวงดาวก็เสริมข้ึนอีกว่า
 “จริงๆ แล้วผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตัวน้ี มีคุณสมบัติ
ท่ีดีเป็นประโยชน์อยู่ในตัวเองอยู่แล้ว เราไม่ต้องทำาแผน
โฆษณามากมาย ก็เช่ือได้ว่าหากใครก็ตามท่ีได้ลองทานแล้ว
ก็จะทราบได้เองถึงข้อดีของตัวผลิตภัณฑ์...พูดกันแบบตรงๆ
เลยนะ ถ้าตัวเราเองไม่ได้เข้ามาทำาหน้าท่ีเป็นพรีเซ็นเตอร์ให้
กับคุณเป้ิลก็ยินดีท่ีจะบอกต่อให้คนอ่ืนๆได้ใช้เกรพซีด พลัส 
เพราะเรามีเพ่ือนฝูง พ่ีน้อง ในวงการมากมาย ก็อยากให้เขา
ได้รับส่ิงดีๆ อีกท้ังราคาไม่แพง คุ้มค่ากับการมีสุขภาพท่ีดีของ
ตัวเอง”
 ในตอนท้ายน้ี คุณเป้ิล จารุณี ยังได้ฝากสารผ่าน
มาถึงผู้ท่ีรักในการดูแลสุขภาพ และต้องการสร้างรายได้ให้
กับตัวเอง  ไม่ว่าจะเป็นรายได้เสริมหรือรายได้หลักก็ตาม
แต่ “คล้ายกับว่าได้รับประโยชน์ท้ังสองด้าน ด้านท่ีหน่ึงคุณ
จะได้ทานผลิตภัณฑ์อาหารเสริมท่ีมีประโยชน์ คุณมีสุขภาพ
ท่ีดี และหากใครก็ตามท่ีคิดจะบอกต่อให้ผู้อ่ืน ก็สามารถเข้า
มาเป็นสมาชิกกับ บริษัท ไทยธรรม อัลไลแอนซ์เป็นเสมือน
ตัวแทนจำาหน่าย หรือมารับสินค้ากับเราไปขายต่อก็ได้ตาม
แต่จะสะดวก ซ่ึงสมาชิกของเราบางท่านน้ันสามารถหาราย
ได้เสริมจากการขายผลิตภัณฑ์ เกรพซีด พลัส ไลโคปีน ได้
ถึงเดือนละหลายหม่ืนบาท ซ่ึงก็ตรงตามเป้าหมายท่ีเราก่อต้ัง
บริษัท ไทยธรรม อัลไลแอนซ์ ข้ึนมา หวังให้พ้ืนท่ีตรงน้ี เป็น
หน่ึงในช่องทางทำากิน แก้จนให้กับคนทุกระดับช้ันในสังคม 
ภายใต้แนวคิดสำาคัญ “ร่วมสร้างธุรกิจสากล...บนรากฐาน
ความเป็นไทย” ท่ีดำาเนินมาตลอดระยะเวลากว่า 4 ปี”



          เร่ิมต้นจากผมและครอบครัวใส่ใจในการดูแลตัวเอง 
ท้ังในเร่ืองการออกกำาลังกาย การทานอาหาร การเลือก
ทานอาหารเสริม ซ่ึงในครอบครัวจะถูกทักเสมอว่าหน้า
เด็กกันทุกคน ซ่ึงในเร่ืองของการทานอาหารเสริมน้ัน เร่ิม
ต้ังแต่สมัยคุณยายเลยครับท่านได้ปลูกฝังในเร่ืองการดูแล
ตัวเองเน่ืองจากครอบครัวผมเป็นดารานักแสดงด้วย ดังน้ัน
จะต้องดูแลเป็นพิเศษ จนมาได้รู้จักกับพ่ีเป้ิลจารุณีและพ่ียุ้ย
(ภญ.อาริยา สาริกะภูติ) จากการท่ี ไทยธรรม อัลไลแอนซ์
เป็นลูกค้าผม คือมีการซ้ือเวลาและผลิตรายการทาง
ช่องมงคลชาแนล และผมเองก็ได้เป็นพิธีกรในรายการ         

คุณต้ัม วิชญ จารุจินดา 
      ดารา/นักแสดง

ครอบครัวเมล็ดองุ่นกับ

สตาร์ร่ี คอสเมติก



สตาร์ร่ี คอสเมติก

Healti Secret จึงได้มีโอกาสพูดคุยและศึกษาสารสกัด
จากเมล็ดองุ่น จึงทราบว่าเมล็ดองุ่นน้ันมีคุณสมบัติมากมาย
จริงๆ มีท้ังวิตามินซีและวิตามินอี ผมจึงตัดสินใจลองทาน
ผลิตภัณฑ์ เกรพซีด พลัส ซ่ึงผมทานเพียงแค่ 2 อาทิตย์ 
รู้สึกได้เลยว่าหน้าใสข้ึน ไร้จุดด่างดำา ร้ิวรอยก็ลดลง ชะลอ
ความชรา จนมีคนทักว่าหน้าเด็กลง หน้าใสข้ึนมาก ซ่ึงความ
เปล่ียนแปลงจากการทานเกรพซีด พลัส ท่ีเห็นได้ชัดเจน
กับคุณแม่ (คุณดวงดาว จารุจินดา) เน่ืองจากท่านนอน
น้อย ทำางานหนัก แต่เม่ือทานเกรพซีด พลัส สารสกัดจาก
เมล็ดองุ่นน้ี ทำาให้คุณแม่หน้าเด้งข้ึน จนคนในกองถ่ายถาม
กันใหญ่เลยว่าไปทำาอะไรมา จนกลายมาเป็นพรีเซ็นเตอร์ให้
กับไทยธรรม อัลไลแอนซ์ เพราะว่าใช้แล้วได้ผลดีมาก และ
อยากท่ีจะแนะนำาให้คนอ่ืนได้มีสุขภาพท่ีดีข้ึนอีกด้วย ผม
และครอบครัวจึงมีความคิดท่ีอยากจะมีผลิตภัณฑ์เป็นของ
ตนเอง และได้เลือกใช้สารสกัดจากเมล็ดองุ่นมาเป็นส่วน
ผสมสำาคัญของผลิตภัณฑ์สตาร์ร่ี คอสเมติก เน่ืองจากเป็น
คนท่ีดูแลตัวเองและบำารุงเยอะมากๆ พอได้มาทำาผลิตภัณฑ์
ของผมเองก็คิดว่าจะเลือกอะไรเป็นส่วนผสมสำาคัญให้กับ
สินค้า ตอนแรกได้เลือกต้ังแต่แผ่นทองคำา ใส่คอลลาเจน 
สาหร่าย ชาเขียว แต่สุดท้ายก็มาลงตัวอย่างดี กับสาร
สกัดจากเมล็ดองุ่นน่ันเอง ซ่ึงผมอยากแนะนำาอีกนิดว่า 
ถ้าหากได้ใช้ผลิตภัณฑ์สตาร์ร่ี คอสเมติก ควบคู่กับการรับ
ประทานเกรพซีด พลัส ผิวจะเนียนมากๆ ซ่ึงครอบครัวผม
การันตีได้เลย เน่ืองจากผมเป็นผู้ดูแลด้วยตนเองท้ังหมด ท้ัง
ลองใช้เอง และให้คนรู้จักทดลองใช้ ก็มีผลตอบรับท่ีดีมาก 
ไม่มีใครแพ้ เพราะไม่ใส่สารเคมีใดๆลงไป 
     แต่ส่ิงสำาคัญท่ีผมอยากฝากไว้ คือการดูแลสุขภาพ 
นอกจากการทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ พักผ่อนให้เพียงพอ 
การออกกำาลังกาย แต่เราอาจจะละเลยการดูแลช้ันลึก คือ 
1. การตรวจร่างกาย และ
2. การเลือกทานอาหารเสริม และการเลือกใช้ครีมดูแลบำารุง
ผิวพรรณ บางทีคุณอายุ 30 ก็อยากให้ดูเหมือนมีอายุ 20 
แต่สำาหรับผมจะเน้นเร่ืองชะลอความชราให้ช้าไปกว่า
เดิม หยุดความชราไว้แบบน้ีให้นานท่ีสุด



นอนหลับเพ่ือสุขภาพ

            มนุษย์ใช้เวลานอนหลับถึง 1 ใน 3 ของ
เวลาท้ังหมดในแต่ละวัน และ มนุษย์แต่ละคนต้องการ
เวลาในการนอนไม่เท่ากัน การต่ืน และ การนอนหลับของ
มนุษย์ อยู่ภายใต้อิทธิพลของแสง  (Light-Dark Cycle) ของ
น้ำาข้ึนน้ำาลง และ มีสารส่ือประสาทท่ีสำาคัญหลายตัว คอย
ควบคุมการนอนหลับ
         ช่วงเวลาแห่งการนอนหลับ เป็นช่วงท่ีสำาคัญท่ีสุด
ในหน่ึงวันของมนุษย์ เพราะมนุษย์สามารถซ่อมแซม
ท้ังร่างกาย และ จิตใจ ท่ีสึกหรอในแต่ละวัน ได้ในช่วง
เวลาแห่งการนอนหลับน้ีเท่าน้ัน การซ่อมแซมร่างกาย
ของมนุษย์ขณะนอนหลับมีกลไกการหล่ังของโกรท ฮอร์โมน
เข้ามาเป็นตัวการสำาคัญ ซ่ึงโกรท ฮอร์โมนซ่ึงเป็นฮอร์โมน
ท่ีซ่อมแซมร่างกาย จะหล่ังอยู่ในช่วง 90 นาทีแรกหลังการ
นอนหลับ และ จะหล่ังได้ ในช่วงแห่งการหลับลึกเท่าน้ัน 

จิตใจของมนุษย์เองก็จะถูกจัดระเบียบในช่วงน้ี รวมถึงการ
เก็บความทรงจำาระยะยาวด้วย คนท่ีไม่สามารถนอนหลับ
ลึกได้ จะไม่สามารถเก็บความทรงจำาระยะยาวได้ และ จะ
กลายเป็นคนท่ีหลงลืมง่าย 
 เม่ือตอนท่ีเรายังเป็นทารกอยู่น้ันเราต้องการ
เวลานอนวันละประมาณ 16-20 ช่ัวโมง. ส่วนในช่วง
ผู้ใหญ่ พวกเราส่วนใหญ่ต้องการเวลานอนอยู่ในช่วง
ระหว่าง 6-9 ช่ัวโมง ในคนท่ีนอนไม่พอ หรือ อดนอนนานๆ 
ประสิทธิภาพในการทำางานต่างๆจะลดลง เน่ืองจากสมอง
ล้า ร่างกายอ่อนเพลีย ขาดสมาธิ การนอนท่ีมากไปก็ใช่ว่าจะ
เป็นผลดี ผลวิจัยพบว่า ในคนท่ีนอนน้อยกว่า 4 ช่ัวโมง หรือ 
นอนมากกว่า 10 ช่ัวโมงต่อวัน มีอายุส้ันกว่า คนท่ีนอนหลับ
ปกติ และ คนท่ีนอนหลับไม่เพียงพอนานๆ ก็มีโอกาสเส่ียง
ต่อ การเกิดโรคร้ายแรงในอนาคตมากข้ึน เช่น โรคหัวใจขาด
เลือด โรคหลอดเลือดสมอง เด็กในวัยเจริญเติบโตหากนอน
ไม่พอ จะโตช้าและเต้ียกว่าเด็กท่ีนอนหลับปกติ เน่ืองจาก
โกรท ฮอร์โมนท่ีหล่ังในขณะหลับลึก เป็นฮอร์โมนเพ่ือการ
เจริญเติบโต และ เสริมสร้างความสูงให้เด็ก 
 อาการนอนไม่หลับ แบ่งออกเป็น 3 ระดับ 
ได้แก่ อาการนอนไม่หลับช่ัวคราว อาการนอนหลับ
บ้างไม่หลับบ้าง และ อาการนอนไม่หลับเร้ือรัง มีงาน
วิจัยในสหรัฐอเมริกาแจ้งว่า ประชากรอเมริกันประมาณ 
20% - 40% มีอาการนอนไม่หลับอย่างใดอย่างหน่ึง และ 
ประชากรอเมริกันท่ีมีอายุ 60 ปีข้ึนไป ร้อยละ 80 จะมี
อาการนอนไม่หลับ  อาการนอนไม่หลับช่ัวคราว ส่วนมาก
จะเกิดจากอาการทางจิต ซ่ึงมักจะเกิดข้ึนจากเหตุการณ์
ใหญ่ๆท่ีรบกวนจิตใจในชีวิต ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองดี หรือ เร่ือง
ร้าย 
             คุณภาพของการนอนหลับไม่ได้ข้ึนกับระยะ
เวลาในการนอนหลับ ระยะเวลาท่ีสำาคัญท่ีสุดท่ีกำาหนด
คุณภาพของการนอนคือ 3ช่ัวโมงแรกหลังการนอนหลับ       



นักวิทยาศาสตร์การแพทย์พบว่า กรดอะมิโนกลุ่มหน่ึงเป็น
สารต้ังต้นในการผลิตสารเคมีในสมอง กลุ่มท่ีช่วยให้มีการ
หลับลึก และ ทำาให้หลับได้ง่ายข้ึน ดังน้ันสัดส่วนของกรด
อะมิโนแต่ละชนิดในอาหารท่ีเรารับประทานในชีวิตประจำา
วัน จึงมีส่วนสำาคัญในการนอนหลับเป็นอย่างมาก อย่าง
เช่น คนในประเทศแถบตะวันตก ใช้การด่ืมนมอุ่นๆก่อนนอน 
เป็นการช่วยให้นอนหลับง่าย และ หลับลึกข้ึน 

  Dozy อาหารเสริมเพ่ือการหลับลึก
      Dozy เป็นอาหารเสริมเพ่ือช่วยการนอนหลับ 
ประกอบด้วยกลุ่มกรดอะมิโน ซ่ึงเป็นสารต้ังต้นในการ
ผลิตสารส่ือประสาทในสมอง และ สารสกัดธรรมชาติอีก
หลายชนิด ช่วยให้คุณนอนหลับได้ง่ายข้ึน หลับลึกข้ึน และ 
คุณภาพของการนอนดีข้ึน
    แอล-ไทโรซิน (L-Tyrosine)  เป็นสารต้ังต้นในการ
ผลิตสารส่ือประสาท ช่ือ แคทีโคลามีน (Catecholamine) 
ซ่ึงออกฤทธ์ิในการคลายเครียด ทำาให้สงบ และ ผ่อนคลาย
    แอล-อาร์จินีน (L-Arginine)  กระตุ้นการไหลเวียน
โลหิต กระตุ้นการหล่ังโกรท ฮอร์โมน เพ่ิมประสิทธิภาพ
ของสมองในการเก็บความทรงจำา และ กระตุ้นระบบภูมิ
ต้านทานของร่างกาย 
     แอล-ไลซีน (L-Lysine) กรดอะมิโนจำาเป็นซ่ึงกระตุ้น
การหล่ังโกรท ฮอร์โมน และ สำาคัญสำาหรับการซ่อมแซม
ส่วนท่ีสึกหรอของร่างกาย
     แอล-ธีอานีน (L-Theanine) เป็นกรดอะมิโนซ่ึงพบใน
ใบชาเขียว มีฤทธ์ิในการคลายเครียด ทำาให้ผ่อนคลาย และ 
ช่วยให้นอนหลับได้ง่ายข้ึน โดยการกระตุ้นให้สมองผลิต
คล่ืนอัลฟา ซ่ึงเป็นคล่ืนแห่งความคิดสร้างสรรค์
    สารสกัดจากฮอร์ธอร์น (Hawthrone Extract) กระตุ้น
การไหลเวียนโลหิตไปเล้ียงท่ีสมอง และ หัวใจ ทำาให้หัวใจ

แข็งแรงข้ึน และ เต้นในจังหวะท่ีสม่ำาเสมอข้ึน  

สารสกัดจากเมลิสา (Melissa Extract) ช่วยให้สงบระงับ 
และ ผ่อนคลาย
         วิธีการรับประทาน : รับประทาน Dozy ก่อนนอน 
คร้ังละ 1-2 แคปซูล ในผู้ท่ีนอนไม่ค่อยหลับ เน่ืองจาก 
Dozy ไม่ใช่ยานอนหลับ จึงควรรับประทานก่อนเวลาเข้า
นอนประมาณ 1-2 ช่ัวโมง 
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           ตับ เป็นอวัยวะท่ีใหญ่อันดับสองของร่างกาย 
รองจากผิวหนัง  และ เป็นอวัยวะเด่ียว มีเพียงหน่ึงเดียว 
ตับมีเลือดไหลเวียนอย่างมาก ในคนปกติ เม่ือตรวจหน้า
ท้อง ตับจะมีขนาดปกติไม่อาจคลำาได้ แต่ในผู้ป่วยโรคตับ
ส่วนใหญ่ เช่น เน้ืองอกในตับหรือมะเร็งตับ ฯลฯ ตับจะมี
ขนาดใหญ่ และ ค่อนข้างแข็ง ย่ืนลงมาจากชายโครงขวา 
และ สามารถคลำาพบได้อย่างชัดเจนทางหน้าท้อง
 หน้าท่ีของตับ ตอนท่ีเรายังเป็นเด็กทารกใน
ครรภ์มารดา ตับทำาหน้าท่ีสร้างเม็ดเลือดแดง เม่ือร่างกาย
ของเราเติบโตข้ึน ตับก็เปล่ียนแปลงหน้าท่ี คอยผลิตสาร
ต่างๆท่ีร่างกายต้องการ และ คอยจัดการกับของเสียและ
สารต่างๆ โดยท่ีบางส่วนอาจนำากลับมาใช้ได้ใหม่ และ ส่วน
ท่ีไม่มีประโยชน์ก็จะถูกขับถ่ายออกไป นอกจากน้ี ตับยังเป็น
อวัยวะสำาคัญในกระบวนการเปล่ียนแปลงสารอาหารพวก
โปรตีน ไขมัน คาร์โบไฮเดรต วิตามิน และ เกลือแร่ ให้อยู่
ในสภาพท่ีร่างกายสามารถนำาไปใช้ประโยชน์ได้ ตับจึงเป็น
ศูนย์กลางของทุกกระบวนการเมตาโบลิซ่ึม (กระบวนการ
เผาผลาญและนำาสารไปใช้ประโยชน์) ของร่างกาย เราจึง
ไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้โดยปราศจากตับ 
 โรคของตับท่ีพบบ่อยได้แก่ โรคตับอักเสบ 
(Hepatitis) โรคตับแข็ง (Cirrhosis) โรคมะเร็งตับ 
(Liver Cancer) โรคไขมันในตับ (Fatty Liver) และ 
โรคฝีในตับ (Liver Abscess) อาการท่ีเก่ียวกับตับส่วน
ใหญ่ไม่ค่อยจำาเพาะ โดยเฉพาะในระยะแรกๆ เช่น อาการ
อ่อนเพลีย เบ่ืออาหาร ไม่ค่อยมีแรง หรือ มีอาการคล่ืนไส้ 

อาเจียน โดยเฉพาะในกรณีท่ีมีตับอักเสบ ในรายท่ีมีอาการ
มากข้ึน อาจมีอาการจากการขับน้ำาดีบกพร่อง ทำาให้ตัว
เหลือง ตาเหลือง หรือ หากมีอาการมาก ตับอาจสร้างสาร
ต่างๆ ได้ลดลง เกิดอาการบวม ท้องมาน หรือ มีภาวะเลือด
ออกผิดปกติ เป็นต้น
 TDA Newsletter ฉบับน้ี ขอแนะนำาเร่ืองไวรัส
ตับอักเสบชนิดต่างๆ เน่ืองจากมีผู้สนใจสอบถามกันบ่อย
มาก ไวรัสตับอักเสบแบ่งเป็น 5 ชนิด
 ไวรัสตับอักเสบเอ : เกิดจากการรับประทาน
อาหารท่ีมีเช้ือไวรัสน้ี เช่น อาหาร ผักสด ผลไม้ และ น้ำาด่ืม 
เช้ือไวรัสน้ี คงอยู่ในส่ิงแวดล้อมได้นาน ดังน้ัน ช้อนกลาง 
และ การด่ืมน้ำาสะอาดจากขวด หรือ แก้วของตนเอง
จึงเป็นส่ิงจำาเป็น
 ไวรัสตับอักเสบบี : คนเป็นพาหะท่ีสำาคัญของ
เช้ือน้ี และ จะพบเช้ือได้ในเลือด และ น้ำาเหลือง และ สาร
คัดหล่ังของผู้ติดเช้ือ เช่น น้ำาอสุจิ น้ำาในช่องคลอด น้ำาลาย 
น้ำาตา และ น้ำานม ติดต่อกันทางอาหาร ประชากรไทยติดเช้ือ
ไวรัสตับอักเสบบีถึงร้อยละ 10 ผู้ป่วยส่วนหน่ึงอาจป่วยเป็น
ตับอักเสบเร้ือรัง ตับแข็ง และ มะเร็งตับได้
 ไวรัสตับอักเสบซี : เป็นสาเหตุสำาคัญของตับ
อักเสบท่ีเกิดข้ึนภายหลังการได้รับเลือด หรือ การเติมเลือด 
ติดต่อทางเลือดและน้ำาเหลือง พบจากการใช้เข็มฉีดยาร่วม
กันในกลุ่มผู้ติดยา หรือ มีเพศสัมพันธ์ ไวรัสน้ี ทำาให้เกิดโรค
ตับอักเสบเร้ือรัง และ เส่ียงต่อการเกิดมะเร็งตับ
 ไวรัสตับอักเสบดี : เป็นไวรัสท่ีไม่สมบูรณ์ ต้อง
อยู่ร่วมกับไวรัสตับอักเสบบี พบในกลุ่มผู้ติดยาเสพติด ชนิด

“อาหารเสริมบำารุงตับ”



ท่ีฉีดเข้าเส้นท่ีมีเช้ือไวรัสบี การติดต่อเช่นเดียวกับไวรัสตับ
อักเสบบี
 ไวรัสตับอักเสบอี : ยังไม่พบว่ามีการระบาดใน
ประเทศไทย ติดต่อกันทางอาหาร 
            อาหารเสริมท่ีเหมาะกับผู้ท่ีตับไม่แข็งแรงหรือ 
ติดเช้ือไวรัส สารสกัดเมล็ดองุ่น/สารสกัดจากเปลือก
สน มีงานวิจัยทางการแพทย์หลายฉบับ รายงานเร่ือง
คุณสมบัติของสารสกัดเมล็ดองุ่นในการปกป้องตับจาก
อนุมูลอิสระ ซ่ึงถูกสร้างข้ึนอย่างมากมายในตับเวลาท่ีมี
การติดเช้ือไวรัสตับอักเสบ หรือ มีความผิดปกติ หรือ รอย
โรคใดๆท่ีตับ รวมถึงช่วงเวลาท่ีคนไข้ผ่านการให้เคมีบำาบัด 
กลูต้าไธโอน มีปริมาณมากในตับ ทำาหน้าท่ีกำาจัดสารพิษ
และอนุมูลอิสระจากตับ เม่ือร่างกายอ่อนแอหรือ มีความ
ผิดปกติท่ีตับ ระดับกลูต้าไธโอนในตับจะลดลงอย่างรวดเร็ว 
ทำาให้ตับอ่อนแอลงไปอีก ปริมาณอนุมูลอิสระท่ีเกิดข้ึน
มากมายในตับ เวลาท่ีตับหรือร่างกายมีความผิดปกติ เป็น
สาเหตุหน่ึงของการก่อมะเร็งตับ การได้รับกลูต้าไธโอน
เสริมในเวลาท่ีร่างกายอ่อนแอ หรือ เครียด หรือ มีความ
ผิดปกติท่ีตับจึงเป็นส่ิงจำาเป็น
อัลฟา ไลโปอิค แอซิด มีอยู่ท้ังในส่วนท่ีเป็นน้ำา และ น้ำามัน
ของร่างกาย มีคุณสมบัติในการเพ่ิมระดับกลูต้าไธโอน 
โคคิวเทน วิตามินอี และ วิตามินซีในร่างกาย มีรายงาน
ทางการแพทย์มากมายท่ีพิสูจน์ให้เห็นถึงคุณค่าของอัลฟา 
ไลโปอิค แอซิด ในการนำามาเป็นอาหารเสริมร่วมในผู้ป่วย
โรคตับ โรคเบาหวาน โรคหลอดเลือดแข็ง โรคปอด และ 
โรคท่ีก่อให้เกิดการอักเสบเร้ือรัง
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       สาหร่ายสไปรูลิน่า ใช้ในการ
บำารุงตับ ช่วยกำาจัดสารพิษจาก
ตับ และ ป้องกันไขมันสะสมในตับ

           อาหารเสริมแนะนำาเพ่ือบำารุงตับ แมคไวท์ 
สไปรูแมค และ สมุนไพรจีนเซ่ียนฟง หรือ เฟ่ยหลง



  โรคเร้ือนกว�งกับ                 

แพทย์ทางเลือก
             โรคเร้ือนกวาง หรือ สะเก็ดเงิน (Psoriasis) 
เป็นโรคผิวหนังเร้ือรัง ท่ีเกิดจากระบบภูมิคุ้มกันมีความ
บกพร่อง ทำาให้เซลล์ผิวหนังกำาพร้าแบ่งตัวเร็ว ทำาให้ผิวหนัง
หนาตัวข้ึน และ เป็นขุย เป็นโรคท่ีไม่ได้เกิดจากเช้ือโรค 
และ ไม่ติดต่อ เช่ือว่า พันธุกรรมก็มีส่วนทำาให้เกิดโรคโดย
จะต้องมีปัจจัยกระตุ้น ซ่ึงได้แก่ ความเครียด ผิวหนังท่ีมี
แผล รวมท้ังการติดเช้ือ และ ยาบางชนิด
        ปัจจัยท่ีทำาให้โรคกำาเริบ ได้แก่ การได้รับบาด
เจ็บของผิวหนัง เช่น การเกา ผิวไหม้จากแดด การติดเช้ือ
ไวรัส แพ้ยา
                            อาการท่ีเกิด มีท้ังอาการทางผิวหนัง มีอาการ
คัน เป็นสะเก็ดสีเงิน เม่ือลอกสะเก็ดออก มีเลือดออกท่ี
ผิวหนังเป็นจุดเล็กๆ บางคร้ังมีอาการท่ีเล็บ และ ข้อ บาง
คนอาจมีอาการปวดข้อ ภายหลังจากมีอาการทางผิวหนัง 
ข้อท่ีปวดมักเป็นข้อเล็กๆ เร่ิมท่ีปลายน้ิวมือ น้ิวเท้า มักเป็น
สองข้าง บางคร้ังอาจเป็นข้อใหญ่ 
โรคเร้ือนกวาง เป็นโรคท่ีมักเป็นเร้ือรัง เป็นระยะเวลานาน 
ผู้ป่วยมักเป็นเกิน 10 ปีข้ึนไป วงการแพทย์ทางเลือกพบว่า 
การรักษาร่วมต่อไปน้ี ให้ผลดีกับผู้ป่วยเร้ือนกวางส่วนใหญ่
    สารสกัดเมล็ดองุ่นสารสกัดจากเมล็ดองุ่นยับย้ัง
เอนไซม์ท่ีทำาลายเส้น  ใยคอลลาเจนอิลาสติน  และ        
ไฮยาลูโรนิค แอซิดใต้ผิวหนัง ทำาให้สารสกัดจากเมล็ด

องุ่น สามารถบำาบัดอาการ
ผิวหนังอักเสบได้หลายชนิด 
รวมท้ังเร้ือนกวาง และ โรค
ผิวหนังผ่ืนแพ้
          สังกะสี มีการนำาแร่
ธาตุสังกะสีมารักษาผู้ป่วย
เร้ือนกวาง เน่ืองจากมีงาน
วิจัยพบว่า ผู้ป่วยเร้ือนกวาง 

มีระดับสังกะสีในกระแสเลือดท่ีต่ำาผิดปกติ เม่ือมีการให้แร่
ธาตุสังกะสีเสริม ทำาให้ระดับสังกะสีในเลือดเพ่ิมข้ึน และ 
อาการของเร้ือนกวางก็ดีข้ึนด้วย  

หรือ

+

+

   น้ำามันปลา มีงานวิจัยหลายฉบับ 
ให้ผลตรงกันว่า การบริโภคน้ำามัน
ปลา สามารถลดความรุนแรง และ ลด
อาการอักเสบของผิวหนังอันเน่ืองมา

จากเร้ือนกวางได้ ด้วยขนาดรับประทานต่างๆกัน ข้ึนกับ
ปริมาณ EPA ในน้ำามันปลาแต่ละชนิด 

          สารสกัดกระดูกอ่อนปลาฉลาม 
มีการศึกษาพบว่า ในสารสกัดกระดูก
อ่อนปลาฉลามมีสารสำาคัญคือ คอนโด
รอิทิน ซัลเฟต มีผลต่อผู้ป่วยข้อเส่ือม 

และ ลดอาการไขข้ออักเสบได้ นอกจากน้ี ยังลดอาการ
อักเสบท่ีผิวหนังในผู้ป่วยโรคเร้ือนกวางได้
       อาหารเสริมท่ีแนะนำา Dema Gold Ext  วันละ 1 
แคปซูล กับ Fisher Gold วันละ 1 แคปซูล หลังอาหาร
หรือ Dema Gold Ext วันละ 1 แคปซูล กับ Ladene 
วันละ 2 แคปซูล หลังอาหาร
  
     













 สุภาพร  ฉลาดการกิจ (ไก่)    
    

  “สวยจากข้างในสู่ภายนอกได้ด่ังใจ...และรวยได้ 
     สร้างดีกว่าซ่อม ป้องกันดีกว่ารักษา” 
              
    

        ก่อนหน้าน้ี  ดิฉันมีอาการเก่ียวกับมือชา  ขา
ชา  บ่อยๆถึงขนาดต้องแช่น้ำาอุ่นทุกคืน  ก็ได้ลองใช้
ผลิตภัณฑ์ บี ดริงคส์  คอลลาเจน  และเกรพซีด พลัส  
ประมาณ  1  เดือน  ก็รู้สึกดีข้ึนและแปลกใจมาก คิด
ว่าแค่อาหารเสริมทำาไมถึงดีขนาดน้ี มารู้ภายหลังว่าเป็น
สารสกัดจากเมล็ดองุ่นแบบสกัดเย็น  ลิขสิทธ์ิแห่งเดียว
ในโลกจากประเทศเยอรมันนี  ดูดซึม  100%  ไม่มีใคร
เหมือน และไม่เหมือนใคร ปราศจากสารเคมี นอกจาก
น้ีก็ยังมีส่วนผสมของสารสกัดจากมะเขือเทศทำาให้สาร
สกัดเมล็ดองุ่น ออกฤทธ์ิได้ดีข้ึน ส่งผลให้หลอดเลือด
แข็งแรงข้ึน  ทุกคนก็จะมีสุขภาพท่ีดี  สวยจากภายในใส
สู่ภายนอก  พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส  ดิฉันจึงตัดสินใจ
เปิดศูนย์ใหญ่ ก็เน่ืองมาจากผลิตภัณฑ์เขาดีจริงๆ  แค่
ใช้ดีแล้วบอกต่อ  ฝากถึงทุกคนนะคะ “สุขภาพดี  มีราย
ได้  มาเป็นครอบครัวไทยธรรม” กับเราซิคะ   

4 ผู้นำาสาวสวย                          
สมุทรปราการ                          

*พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ



        ดิฉัน บุบผา  ทองสำาริต  มีอาชีพค้าขาย  อยู่ใน
ตลาดปากน้ำาสมุทรปราการ  ช่วงปลายปี  50  เศรษฐกิจไม่
ดีต่อเน่ืองมาจนถึงปี  51  รายได้จากการค้าขายลดลงมาก  
จนวันหน่ึงได้ดูรายการของคุณจารุณี  มีการพูดถึงสรรพคุณ
ของสารสกัดจากเมล็ดองุ่น  และ  บริษัทไทยธรรมฯ  จึงได้
ลองสอบถามไปท่ีบริษัทฯและได้เขียนใบสมัครสมาชิกท้ิงเอา
ไว้ ต่อมาคุณสุภาพร  ฉลาดการกิจ (พ่ีสุ)  ได้เข้ามาพบท่ีร้าน
พร้อมกับแนะนำาผลิตภัณฑ์  และแผนการตลาด  จึงได้เร่ิม
ลองทาน  เกรพซีด พลัส  และ คอลลาเจน  หลังจากทาน
ไปได้     สองอาทิตย์  เร่ิมรู้สึกว่าร้ิวรอยบนใบหน้าลดน้อยลง 
ไม่มีอาการปวดท้องเม่ือมีประจำาเดือน  หลังจากน้ันอีกหน่ึง
เดือน  เม็ดตุ่มไฝบนแก้มเล็กลงอย่างเห็นได้ชัด  จนคนรอบ
ข้างทัก  ดิฉันรู้สึกประทับใจในตัวผลิตภัณฑ์  ประกอบกับพ่ี
สุ ก็คอยให้คำาแนะนำา  และเป็นท่ีปรึกษาท่ีดี  ทำาให้เกิดความ

ม่ันใจ  จึงเปิดศูนย์ตัวแทน จำาหน่ายเพ่ือแนะนำาผลิตภัณฑ์ดีๆ  
และธุรกิจท่ีม่ันคงให้กับผู้ท่ีสนใจ  ทุกวันน้ีมีลูกค้าใหม่ๆ แวะ
เวียนเข้ามา สอบถามข้อมูล และทดลองซ้ือผลิตภัณฑ์ไปใช้
อยู่เสมอ  และลูกค้าประจำาก็มีเพ่ิมมากข้ึน  ต้องขอบคุณพ่ีสุ 
และบริษัทไทยธรรม อัลไลแอนซ์  ท่ีแนะนำาโอกาสดีๆ อย่าง
น้ี  ให้ดิฉันได้ไขว่คว้าไว้ค่ะ

  คุณบุบผา  ทองสำาริต (กุ้ง)
*องค์พระสมุทรเจดีย์



  คุณจินตนา  เทวโรทร (ไก่)  
     

*สถานท่ีพักตากอากาศบางปู

       ดิฉันได้ชมรายการของคุณเป้ิลจารุณี  (ไทยธรรม)  
จาก  เคเบิลท้องถ่ิน  จ.สมุทรปราการ  จึงได้ซ้ือ 
เกรพซีด พลัส , คอลลาเจน และโอริซอล เทน  มา
ลองทานตามคำาแนะนำาในรายการ ปรากฏว่าเพียง
ระยะเวลาประมาณ  20  วัน  อาการความดันได้ลด
ลง  ใบหน้าดูสดใสข้ึน รูปร่างท่ีเคยดูบวม  ก็ดูกระชับ 
น้ำาหนักลดลง  และอาการภูมิแพ้ท่ีเคยเป็นๆ หายๆ ก็ได้
หายไปอย่างสนิท จึงได้ตัดสินใจเปิดศูนย์ใหญ่ เพ่ือช่วย
เหลือคนอ่ืนให้ได้รับส่ิงดีๆเหมือนตัวเอง ต้องขอขอบคุณ
บริษัทไทยธรรม อัลไลแอนซ์  คุณหมอยุ้ย  
ภ.ญ. อาริยา  สาริกะภูติ  และทีมเภสัชกร  รวมถึง
คุณเป้ิล (จารุณี สุขสวัสด์ิ) ท่ีสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ท่ี
มีคุณค่าแก่ชีวิตให้กับคนไทยทุกคน สามารถติดต่อ
สอบถามได้ท่ี ศูนย์ศรีนครินทร์-บางเมือง นะคะ



  คุณจินตนา  เทวโรทร (ไก่)  
    

      ความประทับใจแรก  ในไทยธรรม   คือผลิตภัณฑ์
ของไทยธรรม  ท่ีทานแล้วเห็นผลกับตัวเอง และคนรอบ
ข้าง ตัวของษาเกิดความเปล่ียนแปลงท่ีใบหน้า  เม่ือก่อน
มีร้ิวรอยมากได้ลองใช้ผลิตภัณฑ์อ่ืนๆท่ีว่าดีก็ทดลอง
หมด แต่ก็ยังคงเหมือนเดิม ยังมีร้ิวรอยอยู่และมากข้ึน
เร่ือยๆ จนมาพบผลิตภัณฑ์ของบริษัทไทยธรรมฯ คือ
สวยจากภายในใสสู่ภายนอก ษาได้ทาน เกรพซีด พลัส  
สารสกัดจากเมล็ดองุ่นแบบสกัดเย็น ผสมสารสกัดจาก
มะเขือเทศ ทำาให้ร้ิวรอยต้ืนข้ึน    ผิวพรรณและสุขภาพดี
ข้ึน ได้ทานบีดริงคส์  คอลลาเจน 100% จากปลา  ช่วย
กระชับหน้าท้อง  ลดน้ำาหนัก  อาการปวดเข่าหายไป 
และทาน จีที โกลด์  เพ่ือย้อนวัย  ตอนน้ีอายุ  41  ปี  กิน
แล้วเหมือนอายุน้อยลง  10  ปี  ภายใน  1  เดือน  นอน
หลับได้ดี  เห็นผลชัดเจนมาก ส่วนการบำารุงภายนอกน้ัน 
ใช้ไบโอเซล ,ไอบีลีฟท์ มิราเคิล อายลิฟท์ , 
ไอ บีลีฟท์ ยกกระชับใบหน้า และ ฟาร์ม่า แคร์  
ซิลค์ รีแพร์ บำารุงทำาให้ผิวหน้าดีรูขุมขนเล็กลงทาแป้ง

ติดได้ง่าย และท้ังหมดน้ีจึงเป็นท่ีมาของรายได้ถึง 5 หลัก
ในเดือนแรก และได้ตัดสินใจเปิดศูนย์ใหญ่ไทยธรรมฯ
หากท่านใดมีปัญหาสุขภาพและความงามหรือต้องการ
มีรายได้เสริมเชิญปรึกษาได้ท่ีคุณอุษาต้องขอขอบคุณ
บริษัท  ไทยธรรม อัลไลแอนซ์ คุณหมอยุ้ย
ภ.ญ.อาริยา  สาริกะภูต  ทีมแพทย์เภสัชกรและ
คุณเป้ิล (จารุณี  สุขสวัสด์ิ) ท่ีสร้างสรรค์ส่ิงดีๆ ให้กับ
ทุกคน   
 
 

คุณอุษา  ทองถนอม (ษา)



 คุณสุนิตย์ อนุกูล (ป้านิด)    
       อายุ 72 ปี

        แม้ว่า คุณสุนิต อนุกูล จะเข้าวัยสูงอายุแล้ว แต่รูป
ร่างหน้าตายังเปล่งปล่ังสดช่ืนเหมือนเพ่ิงผ่านพ้นวัย ห้า
สิบกว่าๆ เท่าน้ัน ด้วยเพราะเหตุว่าเธอมีสุขภาพร่างกาย
ท่ีแข็งแรงทำาให้เธอดูสดใสกว่าคนรุ่นราวคราวเดียวกัน 
ซ่ึงเธอเคยป่วยเป็นมะเร็งปากมดลูกข้ันท่ี 3  แต่เธอก็
ยังมีชีวิตท่ีสดใสไม่เหมือนผู้ป่วยท่ัวไป ป้านิดจะมาเปิด
ใจให้ฟังกันค่ะ 
     “ป้าเป็นมะเร็งปากมดลูกต้ังแต่ปี 2546 แพทย์ตรวจ
พบว่าเป็นมะเร็งข้ันท่ี 3 ฉายรังสีมามากกว่า 30 คร้ัง ให้
คีโม 8 คร้ัง ฝังแร่ 26 ช่ัวโมง แผลก็ยังไม่ดีข้ึน แพทย์เลย
ฉายรังสีใหม่ อาการก็ยังไม่ดีข้ึน ตอนน้ันรู้สึกท้อแท้หมด
หวังในชีวิตคิดว่าต้องหาโลงอย่างเดียว จนกระท่ังหลาน
ของป้าแนะนำาให้ทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไฟโตเจน
ท่ีมีสารสกัดจากเห็ดหลินจือ ,ขิง, ชาเขียว , ขม้ินชัน  

เป็นมะเร็งระยะท่ี 3
แต่ยังสดใสสุขภ�พแข็งแรงอยู่เลย

แพนโทธินิค ซิด , วิตามินเอ อะซิเตท หลังจากทาน
ไปเพียงแค่ 5-6 เดือน อาการเจ็บป่วยก็ดีข้ึนอย่างเห็น
ได้ชัด หมอนัดตรวจอีกคร้ังป้าก็ไปหาหมอ เขาถามว่าไป
น่ังสมาธิมาเหรอ เพราะแผลยุบลงไปมาก จากเม่ือก่อน
ท่ีเคยฉายรังสี และทำาคีโมก็ไม่ดีข้ึน เราก็ย้ิมๆไม่ได้บอก
ว่าไปทานไฟโตเจนมา สรุปว่าป้ามีวันน้ีได้เพราะบริษัท 
ไทยธรรมฯค่ะ    ขอบคุณไทยธรรมจริงๆค่ะ

สารสกัดจากเห็ดหลินจือ

สารสกัดจากขิง

สารสกัดจากชาเขียว

สารสกัดจากขม้ินชัน



แชร์ประสบการณ์

                                                                     

        อ๋อมเปิดใจกับ”ไทยธรรม อัลไลแอนซ์” ก็คงต้องบอก
กันตรงๆนะคะว่า มันมาจากเร่ืองของ “หน้าอก “เพราะจากท่ีได้
ฟังการบรรยายจากคุณ ยุ้ย ก็ได้ลองใช้ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มเพ่ือนๆ
แตกต่างกันไปตามความสนใจของแต่ละคน มีเพ่ือนคนหน่ึงเค้า
ใช้ Be Drinks Collagen เพียงแค่ 3 วันแล้วต้องเปล่ียนคัพช้ันใน
จากคัพ B เป็นคัพ C จากการยกตัวของหน้าอก ทำาให้เราแปลก
ใจกันมากเพราะขณะน้ันเราก็ทาน Collagen กันอยู่แล้ว แต่ไม่
เคยได้ผลแบบน้ีและอ๋อมได้มีโอกาสใช้ Boobs Bazookas ร่วม
ด้วยในขณะท่ีร่างกายเรามีฮอร์โมนของผู้หญิงเต็มเป่ียม ทำาให้อก
ขนมครก กลายเป็นอกภูเขาไฟระเบิดได้ 
อย่างในภาพท่ีเห็น    

       คุณรุ่งโรจน์ พุกอูด (อ๋อม)
        อาชีพ ธุรกิจส่วนตัว
            

 อ๋อมก็เลยอยากแนะนำาเคล็ด
ลับสำาหรับผู้ท่ีมีหน้าอกเล็ก หรือ
หย่อนคล้อยว่า ถ้าต้องการเพ่ิม
ขนาดของหน้าอกหรืออยาก
ให้หน้าอกยกกระชับช้ีฟ้า ให้
ทาน Be Drinks Collagen วัน
ละ 2 ช้อนชา ร่วมกับการทาน 
Femini วันละ 2 แคปซูล ไป

หลังใช้

อ้วนล่ำาดำาเต้ีย และก็ไม่ผิดหวังเลยค่ะ เพราะมันเปล่ียนไปท้ังตัว
เลยท้ัง รูปร่าง หน้าตา ผิวพรรณ สีผิว ดังท่ีเห็นในรูป แต่ก็ต้อง
ขอขอบคุณความข้ีเหร่ของเรานะคะเพราะมันเป็นส่ิงท่ีทำาให้เรา 
“รวย” จากการเป็นผู้ให้ ใช้ดีแล้วบอกต่อ อ๋อมเดินบนเส้นทาง
ธุรกิจขายตรงมาหลายปีจนได้มาเจอกับบริษัท “ไทยธรรม 
อัลไลแอนซ์”บอกได้เลยว่าเป็น  ธุรกิจในฝัน”เพราะการท่ี
ยืนอยู่ ณ จุดน้ีกับ“ไทยธรรม”ทำาให้เรารู้ว่าเราได้เป็นผู้ให้ ไม่ใช่
ผู้แสวงหา และทำาให้เรารู้ว่าส่ิงท่ีเราแสวงหาน้ัน ย่ิงแสวงหามาก
เท่าไร ย่ิงทำาให้ห่างไกล แต่ย่ิงให้ย่ิงกลับได้มา ถึงแม้ว่าเราไม่ได้
หวังอะไรจากการให้ แต่การให้คือการ กระทำา การกระทำาย่อม
บังเกิดผล ทำาดีย่อมได้ผลดี ทำาช่ัวย่อมได้ผลช่ัว เราไม่อาจ
ไปห้ามผลของการกระทำาน้ันได้มันย่อมบังเกิดไม่ช้าก็เร็ว 
เพราะฉะน้ัน เราจึงไม่สามารถไปห้ามค่าคอมมิชช่ันท่ีมัน
เพ่ิมข้ึนเร่ือยๆทุกเดือนๆของเราได้ เพราะมันเป็นผลของ
การทำาความดี”

ก่อนใช้้ หลังใช้

จนกว่าหน้าอกของคุณจะรู้สึกแน่นและตึงแล้วจึงค่อยใช้ Boobs 
Bazookas น่ีเป็นเคล็ดลับพิเศษท่ีทำาให้เห็นผลเร็ว (จะได้ไม่ต้อง
ใช้ Boobs Bazookas หลายกระปุก) เพราะBoobs Bazookas 
จะเร่ิมขยายหน้าอกเราก็ต่อเม่ือมวลของหน้าอกเรามันแน่นเต็ม
ท่ีค่ะหลังจากได้หน้าอกภูเขาไฟมาแทนฝาขนมครกสมใจแล้ว 
ก็ได้หันมาดูแลในด้านอ่ืนๆต่อเพราะเราเป็นคน “ข้ีเหร่มาก” ท้ัง

เคล็ดลับ...อกภูเข�ไฟระเบิด

“     



     น้องแยม นักเรียนมัธยมศึกษาช้ันปีท่ี 4  โรงเรียน
เถินวิทยา อำาเภอเถิน จังหวัดลำาปาง น้องแยมเป็นโรค 
SLE ลงกระดูก หมดอาลัยในชีวิต คิดอยู่เสมอว่าอยาก
จะตายให้พ้นไป เพราะทรมานมาก วันไหนท่ีต่ืนนอนมา
ตอนกลางคืน จะปวดท่ีกระดูกมาก ไม่สามารถนอนหลับต่อ
ได้ ไปหาหมอท่ี ร.พ.จังหวัดลำาปางอาการก็ไม่ดีข้ึนน้องแยม
จึงเข้ากรุงเทพมารักษาท่ีโรงพยาบาลศิริราชแต่ อาการก็ยัง
ไม่ดีข้ึนเหมือนเดิม คุณยายของน้องแยมเห็นหลานตนเอง
ทรมานมาก จึงบอกให้หลานตายไปให้รู้แล้วรู้รอดเพราะ
ไม่อยากเห็นหลานต้องทนกับอาการปวดเหล่าน้ี คุณยาย
ยังบอกอีกว่าให้หลานตายไปแล้วค่อยกลับมาเป็นยายหลาน
กันใหม่ก็ได้ เม่ือน้องแยมฟังยายพูดแบบน้ันก็เลยคิดท่ีจะไป
บวชเพ่ือทำาใจให้สงบ เม่ือพ่ีแหม่ม อรุณรัชนี เอ้ืออารี ได้รู้
เร่ืองของน้องแยม พ่ีแหม่มเลยเดินทางไปช่วยเหลือ โดยได้
รับคำาแนะนำาจากคุณยุ้ยแนะนำาให้ทาน เกรพซีด พลัส และ
ลาดีน เช่ือไหมคะว่าทานแค่ 5 วัน น้องแยมสามารถเข้า
แถวเคารพธงชาติกับเพ่ือนๆได้ ทานต่อมา 15 วัน ว่ิง
ข้ึนลงบันได ต่อมา 1 เดือน เล่นตะกร้อได้ ทานไปได้อีก
ประมาณ 2 เดือน ตอนน้ีไปเข้าร่วมว่ิงมาราธอนในวัน
พ่อได้แล้ว ทุกวันน้ีน้องแยมมีสุขภาพดีมาก เหมือนคนปกติ 
ซ่ึงในขณะท่ีน้องแยมได้เขียนจดหมายเพ่ือแชร์ประสบการณ์

ให้กับทุกคนทราบ น้องแยมเขียนไปก็ร้องไห้ออกมาด้วย
ความต้ืนตันใจ เพราะไม่เคยคิดเลยว่าตนเองจะมีวันน้ีเห
มือนเพ่ือนๆ ทุกวันน้ีน้องแยมหน้าตาสดใสมาก และไม่คิด
ท้อแท้กับชีวิตอีกแล้ว เพราะเธอได้ใช้ชีวิตเหมือนคนปกติ 
แถมแข็งแรง ไม่แพ้คนอ่ืนๆ ถึงแม้ชีวิตน้ีจะแสนส้ัน แต่เราจะ
ไม่ท้อถอยนะคะ ขอเป็นกำาลังใจให้กับทุกคนด้วยค่ะ

 SLE ลงกระดูกท่ีเคยท้อแท้ แต่เธอไม่ท้อถอย 

คุณณัฎฎาภรณ์ กันสุยะ (น้องแยม)
จังหวัดลำาปาง อายุ 17 ปี  

ก่อนทาน  หลังทาน  
เกรพซีด พลีส และลาดีน  เกรพซีด พลัส และลาดีน  



แชร์ประสบการณ์

ป่วยเป็นโรคหัวใจ คว�มดันโลหิตสูง 
และโรคภูมิแพ้

 คุณจินตนา เทวโรทร (ไก่)    
       อายุ 47 ปี

ก่อนทาน  หลังทาน  
เกรพซีด พลัส และโอริซอล เทน เกรพซีด พลัส และโอริซอล เทน

         ดิฉันเร่ิมต้นจากการเป็นโรคหัวใจ จนถึงขนาดท่ีช็อค 
หมดสติ หัวใจวาย ตับวาย น้ำาท่วมปอด ทำาให้หลับหรือหมด
สติไป 3 เดือน เม่ือฟ้ืนข้ึนมาจากน้ำาหนัก 60 กิโลกรัม เหลือ 
30กว่า กิโล ต้องเร่ิมเรียนรู้การทานข้าวใหม่ เร่ิมหัดเดินใหม่ 
ซ่ึงเม่ือฟ้ืนข้ึนมาก็ต้องผ่าตัดเปล่ียนหัวใจทันที เน่ืองจาก
อาการของหัวใจวายน่ันเอง เม่ือเปล่ียนหัวใจมาแล้ว คนรอบ
ข้างมักทักอยู่เสมอว่า สีหน้าซีด เหลือง เหมือนไม่มีเลือด
ไปหล่อเล้ียง รู้สึกเหน่ือยง่ายมาก บางคร้ังต้องคอยเคาะท่ี
ศีรษะเพราะจะรู้สึกเหมือนกับว่าสมองชา มือเท้าชา สภาพ
จิตใจตอนน้ันก็คิดอยู่เสมอว่าจะอยู่ไปเพ่ืออะไร ท่ีอยู่ทุกวัน
น้ีก็เพ่ือท่ีจะทรมานตัวเองเท่าน้ันเหรอ เวลานอนก็นอนราบ
ไม่ได้ต้องน่ังหลับเพราะจะหายใจไม่สะดวก ช่วงท่ีความดัน
โลหิตสูงข้ึนมากๆจะมึนงง ปวดหัวต้องกินยา คลายเครียดที
ละหลายๆเม็ด และไม่เพียงเท่าน้ัน หลังจากท่ีฟ้ืนข้ึนมาจาก
การหมดสติไป 3 เดือน ก็ได้มีอาการของภูมิแพ้เพ่ิมเข้ามา
อีก จะหายใจไม่ออก น้ำามูกไหลตลอดเวลา จนถึงขนาดท่ีมี
เสมหะอยู่ในปากตลอด ต้องคอยส่ังน้ำามูก และบ้วนเสมหะ
อยู่เสมอ ไปท่ีไหนพบใครก็ไม่มีใครอยากจะพูดคุยด้วย เป็น
ทุกข์ใจ ทรมานมาก ไม่อยากจะเช่ือว่าตนเองจะป่วยได้
มากมายขนาดน้ี จนมาวันหน่ึงได้ดูรายการ Healti Secret 
ทางช่องมงคลชาแนล เห็นพ่ีเป้ิล จารุณี เป็นพิธีกร จึงได้โทร
ไปท่ีบริษัท เล่าอาการท่ีเป็นให้ฟังน้องๆท่ีบริษัทฯแนะนำาให้ 

ทาน  ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเกรพซีดพลัส คู่กับโอริซอล 
เทน ทานไปได้แค่ 10 วัน เช่ือไหมคะว่าไม่ต้องทานยา
แก้ความดันท่ีหมอให้อีกเลย สีหน้าดูมีน้ำามีนวล หน้าตา
สดช่ืนข้ึน ไม่เหน่ือยง่าย รู้สึกได้ว่าร่างกายกระปร้ีประเปร่า 
ต่อมาก็ได้มาเร่ิมทาน ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแอลเจน 
เพ่ือแก้อาการภูมิแพ้ (น้ำามูกไหล หายใจไม่ออก มีเสมหะอยู่
ตลอด) 7 วันแรกท่ีทานก็รู้สึกดีมากข้ึนแต่ยังไม่มากเพราะยัง
ทานยาของหมออยู่ พอเข้าวันท่ี 10 รู้สึกได้เลยว่าไม่ต้องพ่น
ยาท่ีจมูกอีกแล้ว ไม่ต้องกินยาละลายเสมหะ เสมหะท่ีมีอยู่ก็
หายไป อาการท่ีเป็นอยู่ก็ดีข้ึนเร่ือยๆ จนตอนน้ีหายจากการ
เป็นภูมิแพ้แล้ว ต้องขอขอบคุณบริษัท ไทยธรรม อัลไลแอนซ์
ท่ีทำาให้ดิฉันหายจากการทรมานน้ีค่ะ

 
  



มหัศจรรย์แห่งผลิตภัณฑ์เสริมอ�ห�ร 

คุณสันทนีย์ ธนาภรณ์ อายุ 53 ปี 
อาชีพ พยาบาลวิชาชีพ    

       ดิฉันกำาลังมองหาผลิตภัณฑ์ท่ีไม่ใช่ยา เพราะตัว
ดิฉันมีโรคประจำาตัวหลายโรค 1.อาการปวดเข่า จากเข่า
เส่ือม 2. Menopause Syndrome หรือภาวะการหมดประจำา
เดือน 3.อาการแพ้อากาศ หรือภูมิแพ้ เป็นมากขนาดเร่ิม
เป็น ไซนัสอักเสบ คือมีหนองในโพรงจมูก เคยต้องไปล้าง
หนองในโพรงจมูกโดยแพทย์มาแล้ว ต้องใช้ยาแก้อักเสบ 
ยาละลายเสมหะ ยาแก้ภูมิแพ้ ยาแก้ปวดเข่า ยาเพ่ิมน้ำาใน
ข้อเข่า และแคลเซียมเม็ดฟองฟู่  ราคายารวมกันประมาณ 
หน่ึงหม่ืนบาท ต่อเดือน แม้ว่าจะเบิกต้นสังกัดได้ก็ตาม แต่ใช้
ยามาประมาณ 2 ปี เลยรู้สึกกลัวว่า ในวันข้างหน้า  ไตอาจ
จะแย่ และปัญหาท่ีตามมาจากการใช้ยาดังกล่าวข้างต้นรวม
กับภาวะการหมดประจำาเดือน ทำาให้น้ำาหนักตัวเพ่ิมข้ึนมา 15 
กิโลกรัม จากปกติ 48-50 กิโลกรัม เป็น 64-65 กิโลกรัม 
ทำาให้สุขภาพไม่ดี แพทย์ท่ีรักษาอาการเข่าเส่ือมก็บอกให้
ลดน้ำาหนัก แต่ยารักษาภูมิแพ้บางตัวทำาให้เกิดภาวะบวมน้ำา
ตามร่างกายตามมา จนบางช่วงแพทย์ให้กินยาขับปัสสาวะ 
เพ่ือลดอาการบวมน้ำาในร่างกาย และภาวะการหมดประจำา
เดือนก็ทำาให้การเผาผลาญของร่างกายลดลงด้วย จนมาได้
พบผลิตภัณฑ์ของไทยธรรม ก็ลองใช้ดูคิดว่าเป็นอีกหน่ึงทาง
เลือกท่ีจะสามารถลดการกินยาลงได้บ้าง เร่ิมใช้แอลเจน
และเกรพซีด พลัส ภายใน 2 เดือน อาการภูมิแพ้เร่ิมดี

ข้ึน ไม่ต้องไปพบแพทย์หู คอ จมูกอีกเลย   ต่อมาอีก 1 
เดือนก็เร่ิมใช้ ลาดีน กินไปได้ ประมาณ 10 วัน อาการปวด
เข่าดีข้ึนเร่ือยๆ  แล้วมาเร่ิมทาน บีดริงคส์,ไพน์สลีน น้ำา
หนักก็เร่ิมลดลง 2 กิโลกรัม ทุกวันน้ีเป็นแฟนคลับของบริษัท
ไทยธรรมฯ กันท้ังครอบครัว และเร่ิมเผ่ือแผ่ไปท่ีบุคคลใกล้
ชิดบ้างแล้ว สุดท้ายก็ต้องขอบคุณ  บริษัท ไทยธรรม อัลไล
แอนซ์และทีมงานทุกคน ท่ีเผ่ือแผ่ส่ิงดีๆเพ่ือสังคมไทย ขอให้
ไทยธรรมอยู่คู่สังคมไทย และเจริญเติบโตข้ึนๆไป จนเป็นต้น
ไม้ใหญ่ ท่ีหย่ังรากลึกและแผ่ก่ิงก้านสาขาไปท่ัวประเทศ และ
อาจจะโกอินเตอร์ในวันข้างหน้านะคะ    



คุณณัฐนก เตจามิตร อายุ 50 ปี 
     อ. แม่สอด จ. ตาก 

ผู้ป่วยโรคไตว�ยเร้ือรัง

         ดิฉัน   เป็นผู้ป่วยโรคไตวายเร้ือรัง ซ่ึงรู้ว่าป่วย
ต้ังแต่ปี 2545 ได้เข้ารักษาตัวท่ีโรงพยาบาลมาหลายปี 
แพทย์ก็รักษาตามอาการ  ช่วงท่ีมีอาการมากเคยท้อแท้
และส้ินหวังคิดเสมอว่าจะต้องตายในไม่ช้าและเม่ือเดือน
พฤศจิกายน 2551 ท่ีผ่านมา แพทย์แนะนำาให้เข้ารับการ
ฟอกไต แต่เคร่ืองฟอกไตไม่เพียงพอ จึงต้องเจาะล้างทาง
ช่องท้อง และให้น้ำายาไปทำาเอง แต่พอทราบ รายละเอียด
ว่าค่าน้ำายาล้างไตเดือนละสองหม่ืนบาท ประกันสังคมจ่าย
ให้หน่ึงหม่ืนห้าพันบาทเท่าน้ันอีกห้าพันบาทเราต้องจ่าย
เองก็เลยคิดหนักโชคดีท่ีเช่ือ คุณจริยา สดมพฤกษ์  ซ่ึงได้
แนะนำาให้ทาน   ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเซ่ียนฟง  และ 
เกรพซีด พลัส ซ่ึงในช่วงเวลาท่ีทานอยู่น้ัน ก็ขอเล่ือนนัด
คุณหมอยืดเวลาในการเจาะเลือดออกไปอีก 3 สัปดาห์ 
เพ่ือขอดูอาการของตนเองก่อน เวลาผ่านไปได้ 3 สัปดาห์
จึงเข้ารับการตรวจกับคุณหมออีกคร้ัง เม่ือผลการตรวจ
ออกมา ดิฉันดีใจมากท่ีคุณหมอบอกว่า ถ้าหากผล
ของเลือดอยู่ในระดับน้ีก็คงยืดระยะเวลาในการเจาะ
ล้างไตออกไปอีก ดิฉันไม่เคยคิดเลยว่าจะโชคดีแบบน้ี และ
สายตาท่ีเคยมองไม่ชัด ก็กลับมาแจ่มใสเหมือนเม่ือสักสิบปี
ก่อนด้วยซ้ำา  ขอบคุณมากจริงๆ ขอบคุณบริษัทไทยธรรม 

ท่ีมีสินค้าดีๆ ขอบคุณ คุณจริยา สดมพฤกษ์ ท่ีมอบชีวิต
ใหม่ให้กับดิฉัน เช้าวันน้ี และวันต่อๆไปจะสดใส ขอให้ทุก
คนโชคดีเหมือนกับดิฉันค่ะ 

ท่ีไม่ต้องฟอกไต

แชร์ประสบการณ์



     คุณแม่ เป็นมะเร็งเต้านมระยะ 3 คุณหมอท่ีโรง
พยาบาลพุทธชินราช ได้นัดตรวจโดยให้ยามาทานท่ีบ้าน 
ผ่านไป 1 สัปดาห์ ปรากฏว่าคุณแม่ลุกเดินไปไหนมาไหนไม่
ได้ แม้แต่การเข้าห้องน้ำายังลำาบาก เดินไปเพียงแค่ 5 ก้าว
เหมือนกับเดินมาแล้ว 5 กิโลเมตร ทานอาหารได้น้อยลง
ไม่มีเร่ียวแรง หมดอาลัยตายอยากจนกระท่ัง คุณเอราวัฒน์
ลูกชายของคุณแม่คำาฮู้พร้อมด้วย คุณชูชาติและคุณเทียมใจ
มาเย่ียมท่ีบ้านแล้วแนะนำาให้ทานเกรพซีด พลัสไลโคปีน 
(สารสกัดจากเมล็ดองุ่น) ไฟโตเจน (สารอาหารต้านมะเร็ง) 
และ ฟิชเชอร์ โกลด์ เม่ือทานไป 1 เดือน อาการต่างๆเร่ิม
หายไป จากท่ีหมดเร่ียวหมดแรง กลับกระชุ่มกระชวย ทาน
ข้าวได้ตามปกติ เดินไปไหนมาไหนได้เหมือนเดิม ตอนน้ี
ทานติดต่อกันได้ 3 เดือนแล้วก็กลับไปให้หมอตรวจ พบว่า
ก้อนเน้ือเล็กลง สุขภาพแข็งแรงข้ึน ตอนน้ีบรรดาลูกๆเลย
ลงประชามติให้คุณแม่ไม่ต้องไปหาหมออีกแล้ว และคนใน
ครอบครัวก็สมัครสมาชิกของบริษัท ไทยธรรม อัลไลแอนซ์ 
กันทุกคน คุณแม่บอกว่าขอบคุณพระเจ้าท่ีได้ประทาน
อาหารและยามาให้  ทำาให้ตนเองมีชีวิตอยู่ได้จนถึงทุกวันน้ี 

คุณแม่ คำาฮู้ เช้ือบุญมี  อายุ 89 ปี

เดินไปเพียงแค่ 5 ก้�ว
เหมือนกับเดินม�แล้ว 

5 กิโลเมตร 



เดินไปเพียงแค่ 5 ก้�ว
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5 กิโลเมตร 

แชร์ประสบการณ์

      ป้ามีอาชีพรับจ้างท่ัวไป เก็บของไปขายบ้าง รับจ้างปลูกผัก ทำาสวนบ้าง ตามแต่ว่าจะมีใครมาจ้างให้ทำาอะไร ด้วยความ
ท่ีป้าอายุ 54 ปีแล้วแต่ต้องทำางานหนักเพ่ือหาเงินมาใช้ภายในครอบครัว ทำาให้ป่วยเป็นโรคประจำาตัวหลายโรค เช่นโรคหัวใจโต
ผิดปกติ โรคเบาหวาน และมีไขมันในเส้นเลือดมากอีกด้วย โรคเหล่าน้ีทำาให้ป้ามีอาการเหน่ือยง่ายเวลาทำางานหนัก หายใจไม่ทัน 
อาการของหัวใจส่ันเหมือนกับว่าหัวใจจะหยุดเต้น ซ่ึงป้าก็ได้ทานยาตามท่ีหมอส่ังจากทางโรงพยาบาล แต่อาการคงท่ีไม่ดีข้ึน
แต่ก็ไม่แย่ลง คือก็ยังเหน่ือยง่าย อาการใจส่ันก็ยังเป็นเหมือนเดิม จนมีวันหน่ึงป้าได้ไปปฏิบัติธรรมท่ีสถานธรรมแห่งหน่ึงของ
จังหวัด แล้วเกิดหกล้มในห้องน้ำา ซ่ึงตอนล้มน้ันหัวเข่าได้ลงไปกระแทกกับพ้ืน ทำาให้ป้าปวดหัวเข่ามากจนไม่สามารถลุกหรือ
เดินได้เลย มีคนท่ีสถานธรรมพาป้าส่งโรงพยาบาล เม่ือถึงโรงพยาบาลหมอเห็นว่ามีอาการปวดท่ีหัวเข่ามาก จึงฉีดยาแก้ปวด
ให้ โดยฉีดลงไปท่ีบริเวณหัวเข่า แล้วให้นอนรอดูอาการ แต่พอผ่านไปสักระยะหน่ึงอาการปวดท่ีหัวเข่าของป้าก็เร่ิมลดลง แต่
กลับมีผลข้างเคียงท่ีทำาให้ป้าแทบจะไม่มีชีวิตอยู่แล้ว น่ันคืออาการโรคหัวใจกำาเริบ หายใจไม่ออก รู้สึกเหมือนว่าหัวใจถูกบีบ 
เจ็บท่ีหน้าอกคล้ายกับว่าหัวใจจะหยุดเต้น บรรดาคนท่ีพาป้าไปส่งโรงพยาบาลก็พากันตกใจ ด้วยอาการและสีหน้าของป้าน้ันดู
น่าเป็นห่วงมาก ซ่ึงหน่ึงในน้ันก็คือ พ่ีวันดี เทวะเส ในขณะท่ีป้ามีอาการไม่ค่อยดีน้ัน พ่ีวันดีก็ได้หยิบส่ิงหน่ึง ท่ีมีลักษณะคล้าย
กับน้ำามันตับปลา เม็ดใสสีส้ม มาให้ป้าอมไว้ใต้ล้ิน แค่ 5 นาทีเท่าน้ัน เช่ือไหมว่า อาการป้าดีข้ึนอย่างแปลกประหลาด 
หัวใจท่ีเคยเจ็บและเหมือนจะหยุดเต้นก็ดีข้ึนเป็นปกติ หายใจได้เป็นปกติ สีหน้าดูดีข้ึน ไม่เพียงแต่คนรอบข้างท่ีแปลกใจ 
ตัวป้าเองก็ยังแปลกใจไม่หายถึงความมหัศจรรย์ของ เจ้าเม็ดใสสีส้ม ท่ีคล้ายกับน้ำามันตับปลาเม็ดน้ี ท่ีช่วยชีวิตป้าไม่ให้หมดลม
หายใจลงไป ซ่ึงต่อมาหลังจากท่ีป้าออกจากโรงพยาบาลในคร้ังน้ัน ป้าก็ได้มาทราบทีหลังว่า เจ้าเม็ดใสสีส้มท่ีช่วยชีวิตป้าน้ัน 
คือผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร โอริซอล เทน ของบริษัทไทยธรรม อัลไลแอนซ์   ของคุณเป้ิล จารุณี ซ่ึงทำาให้ป้าประทับใจอย่าง
มาก        ต่อมาป้าได้หยุดยาท่ีหมอให้จากโรงพยาบาลและทานโอริซอล เทน อย่างเดียว ป้ารู้สึกกระชุ่มกระชวยมาก ไม่มีอาการ
เหน่ือยง่ายเวลาทำางานหนัก ทำางานได้ตามปกติ  อาการของโรคหัวใจต่างๆไม่มีออกมาให้เห็น เม่ือหมอนัดไปตรวจสุขภาพพบ
ว่า น้ำาตาล โรคเบาหวานดีข้ึน ไขมันในเส้นเลือดเป็นปกติ ไม่น่าเช่ือเลยจริงๆ ว่าเจ้าเม็ดใสมหัศจรรย์ท่ีช่วยชีวิตป้า คือ โอริซอล 
เทน ของบริษัท ไทยธรรม อัลไลแอนซ์

     คุณน้ำาเต้า น้อยปัญญา(ป้าเต้า) 
อำาเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร อายุ 54 ปี

โรคหัวใจ... 
กับเม็ดใสมหัศจรรย์...โอริซอล เทน 
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