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 สวัสดีปีใหม่ไทยอีกคร้ังค่ะ พ่ีน้องไทยธรรมทุกท่าน อากาศร้อนแค่ไหน คงไม่เท่าข่าวคราวทางเศรษฐกิจท่ี
หลายแหล่งข่าวแจ้งมาเป็นระยะว่า “ไตรมาส 2 เผาจริง” ดิฉันเคยได้ยินวลีส้ันๆท่ีใครไม่ทราบได้กล่าวไว้ว่า “ไม่มีอะไร
น่ากลัวเท่าความกลัว” ดังน้ัน ก็จึงสรุปได้ว่า “ถ้าไมกลัว ก็ไมมีอะไรนากลัว”
 พ่ีน้องไทยธรรม จะทราบดีว่า ครอบครัวของเราค่อนข้างท่ีจะเติบโตสวนกระแสเศรษฐกิจ ในสภาวะเช่นน้ี 
ดิฉันเช่ือว่า กำาลังใจ และ สติ เป็นส่ิงสำาคัญย่ิง ท่ีจะพาพวกเราแต่ละคนสู่ความสำาเร็จท่ีสามารถสร้างประวัติศาสตร์
ได้ เม่ือปลายเดือนกุมภาพันธ์ท่ีผ่านมา มีก�รจัดหลักสูตรพิเศษท่ีสำ�คัญม�ก 1 หลักสูตร ท่ีมีช่ือว่า “Diamond 
Booming” ท่ีไทยธรรมได้รวบรวมเหล่าผู้นำาหัวใจเพชร 23 ท่าน มาอยู่ร่วมกันถึง 3 วัน 2 คืน โดยมีวิทยากรพิเศษ ท่ี
ไทยธรรมบรรจงคัดสรรมา เพ่ือเสริมเติมแต่งเรือนให้แก่เพชรเม็ดงามของไทยธรรมเหล่าน้ี ให้เจิดจ้าสู่สายตาชาวโลก

เพชรเม็ดง�มท้ัง 23 เม็ดของไทยธรรม จะนำ�พ�พวกเร�สูคว�มสำ�เร็จท่ีแตละท�นได้ต้ังใจไว้ ใน
ป  2009 น้ี เพชรผู้นำาแต่ละท่าน ล้วนมีคุณสมบัติพิเศษ คือ เป็นเพชรเน้ือแท้ คงทน จิตใจงดงาม เอ้ือเฟอ และ เอ้ือ
อาทร พร้อมทำางานเป็นทีม เคียงบ่าเคียงไหล่กับแต่ละท่าน เพ่ือนำาพาทีมสู่ความสำาเร็จร่วมกัน อยากทราบว่า ท่าน
อยู่ในทีมงานของผู้นำาท่านใด สามารถพลิกไปดูได้ในเน้ือหาด้านใน นอกจากผู้นำาซ่ึงเป็นผู้นำาทีมของท่านโดยตรงแล้ว 
ผู้นำาหัวใจเพชรท้ัง 23 ท่าน ยินดี และ เต็มใจให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือ และ แนะนำา  พ่ีน้องไทยธรรมทุกคน โดยไม่
แบ่งแยกว่าจะเป็นสมาชิกจากสายงานใด
 สุดท้ายน้ี ดิฉันขอฝากวลีประจำาใจชาวพุทธ ซ่ึงใช้ได้ผลทุกคร้ัง มีประสิทธิภาพยอดเย่ียมในทุกสภาวะ และ 
สถานการณ์ ไม่ว่า เศรษฐกิจดี เศรษฐกิจไม่ดี งานใหญ่ งานเล็ก งานยาก หรือ งานง่าย เพียงใด คือ “ใจเปนใหญ 
ใจเปนประธาน ทุกส่ิงสำาเร็จได้ด้วยใจ” สวัสดีค่ะ 

            
                                                                                                        ด้วยความจริงใจ
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         23 ผู้นำาหัวใจเพชรเหล่าน้ี ได้เข้าร่วมหลักสูตรพิเศษ Diamond Booming ของบริษัทฯ และ เป็นผู้ซ่ึงสามารถ
เดินเคียงข้างท่านสู่ตำาแหน่งเพชรของบริษัท ไทยธรรม อัลไลแอนซ์ ในปี 2009 น้ี ทุกท่านยินดีให้ความร่วมมือ ช่วย
เหลือ แนะนำา แบ่งปัน และ เป็นพันธมิตรผู้หวังดีต่อพ่ีน้องครอบครัวไทยธรรมทุกท่านโดย  ไม่เลือกสายงาน ไทยธรรม 
อัลไลแอนซ์ ขอปรบมือ และ อนุโมทนาในมุทิตาจิตของทุกท่าน

 คุณชูชาติ  สานิพันธ์ 
 ผู้อำานวยการศูนย์ นวนคร จ. ปทุมธานี  

 ผู้อำานวยการศูนย์ อ. พรหมคีรี  จ.นครศรีธรรมราช   

 จ. นครศรีธรรมราช   จ. นครศรีธรรมราช  

 จ. นครศรีธรรมราช  

 ผู้อำานวยการศูนย์ นวนคร จ. ปทุมธานี  
คุณเทียมใจ สานิพันธ์์ 

คุณวัลทณีย์   ห้องสีปาน 

คุณปัทมา   คณะโส คุณวิไลวรรณ  มณีไชย 

คุณประนอม  วรวุฒิ 

  “เช่ือม่ันในส่ิงท่ีพยายาม และ
ต้องไปให้ถึงเดือนละล้าน ทุกคน
ต้องทำาได้”

  “ชีวิตจะมีสุข ถ้าปลดทุกข์
กับไทยธรรม”

  “งานทุกอย่าง พลังอยู่ท่ีความ
รักท้ัง 4 คือ รักตนเอง รัก
ครอบครัว รักบริษัท และรัก
สังคม”

  “ทีมยุคใหม่ท่ีชนะตลอดกาล คือ
ไม่หยุดการเรียนรู้ เปล่ียนกลยุทธ 
จิตใจเข้มแข็งด่ังเพชร และไม่มีข้อ
แก้ตัว”

  “สุขภาพ คือ รากฐานของความงาม”“สุขภาพ คือ รากฐานของความงาม”

  “ขยัน ประหยัด ซ่ือสัตย์ มี
วินัย และใส่ใจบุพการี”



  จ. สุราษฎร์ธานี  

 จ. เชียงใหม่  

 จ. พิจิตร   จ. พิษณุโลก  

 ผู้อำานวยการศูนย์ จ. พิษณุโลก 

 ผู้อำานวยการศูนย์ อ.แม่สอด จ.ตาก  ผู้อำานวยการศูนย์ จ. นครสวรรค์ 

 ผู้อำานวยการศูนย์ จ. พิษณุโลก 

คุณนภาพร  เพ็งจันทร์ คุณระพีพรรณ  สุทธายศ

คุณรุ่งโรจน์   พุกอูด 

 คุณวิมลมาศ  ศรีสุวรรณ 

คุณวรางคณา  เช้ือวีระชน

คุณจริยา  สดมพฤกษ์

ภ.ก. ชาญวิทย์  บัวพิมพ์ คุณธนภร  พยัฆคิน 

  “ค่าของคน อยู่ท่ีผลของงาน 
ค่าของสุขภาพ อยู่ท่ีอาหารเสริม
ไทยธรรม”

  “สุขภาพดี ย้อนวัยด้วย
ไทยธรรม”

  “สาวน้อยสามร้อยสามล้าน”

  “โลกมีหลายมุม และมี
หลายแบบ อยู่ท่ีเราจะเลือก
มองมุมไหน และเป็นคนแบบ
ไหน”

  “สุขภาพดี สวย รวยได้ เพราะ
ไทยธรรม”

  “ความรัก ความจริงใจ มีให้กัน 
ทำาให้ประสบความสำาเร็จ และมี
ความสุข”

  “ความสุขจากการให้ คือ แรงใจ
นำาธุรกิจสู่คุณธรรม”

  “เป็นหนุ่มให้ยืนยาว เป็นสาว
ให้คงทน ฟนสุขภาพคน สุข
มากล้นในไทยธรรมฯ”
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คุณนันท์นิชา  เมฆฉาย 

คุณกุณฑีรา  อรรถศาสตร์ศรี

คุณสุภาพร  ฉลาดการกิจ 

คุณบุบผา  ทองสำาริต

 คุณจินตนา  เทวโรทร

คุณกฤติอัญญ์  วงษ์เสถียรชัย

คุณเตชินท์  เช้ือบุญมี

คุณภัทรปภา  นันทานนท์

คุณธนกฤต  เสนีวงศ์ ณ อยุธยา 

  “ถ้าต้องการความสำาเร็จ อย่า
กลัวความพ่ายแพ้้”

  “เม่ือกล้าฝันก็ต้องกล้าทำา กล้า
เปล่ียนแปลงถึงจะสำาเร็จ ”

  “สวยจากข้างใน สู่ภายนอก
ได้ด่ังใจ..และรวยได้ สร้างดีกว่า
ซ่อม ป้องกันดีกว่ารักษา”

  “ความสำาเร็จไม่ได้วัดจากการ
เป็นท่ี 1 แต่วัดจากความสุขท่ี
เกิดจากใจ”

  “มีจุดหมายเดียวกัน เป้าหมาย
เดียวกัน คือความซ่ือสัตย์”

  “ในโลกน้ีไม่มีส่ิงท่ีดี ท่ีสุด จะมี
ก็แต่ส่ิงท่ีดีกว่า”

  “เพ่ิมโอกาสในการสร้างโอกาส 
โอกาสทางธุรกิจเพ่ือสุขภาพ
ท่ีดี”

  “เม่ือแน่ใจว่ายืนอยู่ในท่ีๆถูก
ต้อง จงยืนให้ม่ัน และก้าวไป
ข้างหน้า อย่างม่ันคง พร้อม
คุณธรรม”

  “อย่าท้อชีวิต คิดแต่ส่ิงท่ีดี 
มีโอกาสเป็นผู้ให้ ใจเป็นสุข”
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 จ. นครปฐม  

 จ. นครปฐม  

 จ.สมุทรปราการ  

 จ. ปทุมธานี  

 ผู้อำานวยการศูนย์ จ. นครปฐม 

 ผู้อำานวยการศูนย์ ศรีนครินทร์-บางเมือง  จ.สมุทรปราการ 

 ผู้อำานวยการศูนย์ สำาโรงเหนือ  จ.สมุทรปราการ 

 ผู้อำานวยการศูนย์ ปากน้ำา  จ.สมุทรปราการ 

 ผู้อำานวยการศูนย์  จ.นครราชสีมา 



อ�ห�รเสริมใน¼Ùป้†วยâรคไต

       ไต เป็นอวัยวะสำาคัญของร่างกาย มีอยู่ 2 ข้าง อยู่
บริเวณด้านหลัง ใต้ชายโครง บริเวณบ้ันเอว มีรูปร่าง
คล้ายถ่ัวเหลือง ยาวประมาณ 12 เซนติเมตร ไต ประกอบ
ด้วยหลอดเลือดฝอยมากมาย เรียกว่า หน่วยไต หน่วยไต
จะลดจำานวนลง และ เส่ือมตามอายุขัย 
           ไตมีหน้าท่ีหลัก 3 ประการ คือ การขับถ่ายของ
เสีย การควบคุมปริมาณน้ำา และ เกลือแร่ในร่างกาย น้ำา 
และ เกลือแร่ ส่วนท่ีเกินความจำาเป็นจะถูกขับออกมา
ทางปัสสาวะ ผลิต และ ควบคุมการทำางานของฮอร์โมน
บางชนิด 
            หากไตไม่ทำางาน หรือทำางานไม่เพียงพอ เน่ืองจาก
ได้รับบาดเจ็บ หรือมีโรคแทรก จะทำามีให้ระดับของเสีย 
และ มีปริมาณน้ำาค่ังค้างในร่างกาย หรือในเลือด และ จะ
ปรากฏอาการเหล่าน้ี คือ ปัสสาวะน้อย ปัสสาวะลำาบาก 
ปัสสาวะบ่อยกว่าปกติ โดยเฉพาะช่วงกลางคืน มีเลือด
ในปัสสาวะ มีอาการบวมท่ีมือ และเท้า ปวดหลังในระดับ
ชายโครง ความดันโลหิตสูงเป็นต้น
      ในก�รบำ�บัดโรคไต จำ�เป็นต้องให้เลือดไหลเวียน
ไปเล้ียงหนวยไตให้ม�กท่ีสุด นอกจากน้ี การควบคุม
อาหารเป็นส่ิงจำาเป็น อาหารท่ีผู้ป่วยโรคไต ควรระวัง คือ 
อาหารหวาน อาหารมัน และ อาหารเค็ม ผู้ป่วยโรคไต
บางประเภท จำาเป็นต้องจำากัดอาหารประเภทโปรตีนด้วย
    อ�ห�รเสริมแนะนำ�ในผู้ป่วยโรคไต
        ส�รสกัดจ�กเมล็ดองุน ให้ผลในการขยาย

หลอดเลือด และ ทำาให้
หลอดเลือดยืดหยุ่นมาก
ข้ึน ให้ผลดีในผู้ป่วยโรคไต 
เน่ืองจ�กไตเป็นอวัยวะ
ท่ีประกอบด้วยหลอด

เลือดฝอยล้วนๆ ผู้ป่วยโรคไตมักมีอาการความดันโลหิต
สูงร่วม มีงานวิจัยหลายช้ินพบว่า การให้สารสกัดเมล็ด
องุ่น ทำาให้มีเลือดไหลเวียนไปเล้ียงหน่วยไตมากข้ึน ลด

ความดันโลหิต และ กำาจัดอนุมูล
อิสระท่ีไต สาเหตุของไตเส่ือม
       น้ำ�มันปล� ช่วยคนไข้ไต
บางชนิดได้ น้ำามันปลาทำาให้เลือด

ไหลไปเล้ียงไตมากข้ึน มีประโยชน์กับคนไข้ ท้ังก่อนฟอก 
และ หลังฟอกไต และ ผู้ป่วยท่ีได้รับการผ่าตัดเปล่ียนไต 
น้ำามันปลาช่วยลดอาการอักเสบของเส้นเลือดฝอยในไต 
ลดอาการกรวยไตอักเสบได้
         สมุนไพรจีนเฟ่ยหลง ขยายหลอดเลือด บำารุง
ตับ ไต เสริมสมรรถนะ ช่วยลดความดันโลหิต ขับน้ำาใน
ร่างกาย ลดน้ำาตาลในเลือด และ ลดโคเลสเตอรอล



SLE ÀÒÇÐÀÙÁÔá¾ŒµÑÇàÍ§
         โรค SLE (Systemic Lupus Erythematosus) 
หรือ โรค LE (Lypus Erythematosus) หรือ โรค
ภูมิแพ้ตัวเอง เป็นภาวะท่ีภูมิต้านทานในร่างกายเกิดการ
เปล่ียนแปลงไป ปกติภูมิต้านทาน (Anti-Body) ในร่างกาย 
จะทำาหน้าท่ีต้านทานเช้ือโรค หรือ ส่ิงแปลกปลอม แต่ในผู้
ป่วยโรค SLE อยู่ๆร่างกายเกิดจำาตัวเองไม่ได้ จึงสร้างภูมิ
ต้านทานข้ึนมาต่อต้านตัวเอง หากต้านอวัยวะใด อวัยวะ
น้ัน ก็จะเกิดการอักเสบ หรือ ผิดปกติ และ มีการทำางานท่ี
บกพร่อง เช่น หากจำาผิวหนังไม่ได้ ก็จะสร้างภูมิต้านทาน
ข้ึนมาต้านผิวหนังของตัวเอง ทำาให้เกิดผ่ืน โดยเฉพ�ะ
ผ่ืนรูปปกผีเส้ือ  ท่ีด้ังจมูกและ โหนกแก้ม (Butterfl y 
Rash) ซ่ึงเป็นลักษณะเฉพ�ะของ SLE ถ้าจับกับเย่ือ
หุ้มข้อ ก็จะเกิดอาการข้ออักเสบข้ึน

อาการตางๆของผู้ปวย SLE
อ�ก�รท�งผิวหนัง : พบ

ประมาณ 80-90% ของผู้ป่วย 
รอยโรคทางผิวหนังพบได้หลาย

แบบ แต่ผ่ืนท่ีมีลักษณะเฉพาะของ SLE คือ ผ่ืนแดงท่ี
เกิดบริเวณใบหน้� ต้ังแตบริเวณสันจมูก ไปท่ีบริเวณ
โหนกแก้มท้ังสองข้�งเป็นรูปคล้�ยผีเส้ือ ผู้ป่วยบางราย
มีแผลในปากโดยเฉพาะบริเวณเพดานปากเป็นๆหายๆ 

       อ�ก�รท�งข้อ และ กล้�ม
เน้ือ : พบประมาณ 85% ของ
ผู้ป่วย อาการปวดข้อ  มีท้ังปวด
อย่างเดียว หรือ มีอาการอักเสบ
ร่วมด้วย เช่นมีอาการปวด บวม 

และ ร้อนของข้อ ข้อท่ีปวดหรืออักเสบมักเป็นท่ีข้อน้ิวมือ 
ข้อมือ หรือข้อเข่า อาจเป็นข้อใดข้อหน่ึง หรือ เป็นได้ท้ัง 
2 ข้าง ซ้ายและขวาเหมือน ๆ กัน ลักษณะน้ีจะคล้ายกับ
อาการท่ีพบในโรคข้ออักเสบรูห์มาตอยด์ จนผู้ป่วยบาง

รายได้รับการวินิจฉัยผิด  อ�ก�รปวดหรืออักเสบของ
ข้อในผู้ป่วยโรค เอส แอล อี สวนม�กจะไมนำ�ไปสู
ก�รเกิดคว�มพิก�ร หรือก�รบิดเบ้ียวผิดรูปร�งของ
ข้อ จะไมมีก�รกัดกรอนของข้อหรือข้อเส่ือมเหมือน
ท่ีพบในโรคข้ออักเสบรูห์ม�ตอยด์  มีบ้างบางรายท่ีมี
ข้อบิดเบ้ียวไปบ้าง แต่มักจะสามารถดัดกลับเป็นรูปเดิม
ได้เองโดยไม่มีความเจ็บปวด
            ผู้ป่วยโรค เอส แอล อี บางคร้ังมีอาการปวด
เม่ือยกล้ามเน้ือได้ พบได้บ่อยถึงร้อยละ 17-45 ซ่ึงอาการ
น้ีอาจเกิดจาก กล้ามเน้ืออักเสบ ทำาให้มีกล้ามเน้ือส่วนใกล้
ลำาตัวอ่อนแรง หรือ เป็นผลจากการท่ีได้รับการรักษาด้วย
ยาสเตียรอยด์หรือยาอ่ืน ๆ ทำาให้มีกล้ามเน้ืออ่อนแรงได้
 นอกจากน้ีในผู้ป่วยโรค เอส แอล อี บางราย 
อาจมีอาการปวดกระจายไปตามตำาแหน่งต่าง ๆ ท่ัว
ร่างกาย  ตามตำาแหน่งของ กล้ามเน้ือ เย่ือพังผืด และ
เส้นเอ็น ปวดแบบเร้ือรังเป็นระยะเวลานานหลายเดือน  
ประกอบกับมีความผิดปกติของการนอนหลับ ทำาให้ต่ืน
เช้าไม่สดช่ืน มีแต่ความอ่อนเพลียและฝดตึงของร่างกาย
ได้  โดยไม่ได้เกิดจากการอักเสบของกล้ามเน้ือ เย่ือพังผืด 
หรือเส้นเอ็น กลุ่มอาการน้ีพบได้ประมาณร้อยละ 10-20 
ของผู้ป่วยโรค เอส แอล อี

     อ�ก�รท�งไต : พบประมาณ
ร้อยละ 80% ของผู้ป่วย สาเหตุของ
โรคไตอาจเกิดจากการอักเสบของ
เอส แอล อี โรคแทรกซ้อน หรือ ผล
ของการใช้ยาท่ีไม่ถูกต้องของผู้ป่วย

แบบ แต่ผ่ืนท่ีมีลักษณะเฉพาะของ SLE คือ 

       

ผู้ป่วย อาการปวดข้อ  มีท้ังปวด
อย่างเดียว หรือ มีอาการอักเสบ
ร่วมด้วย เช่นมีอาการปวด บวม 

และ ร้อนของข้อ ข้อท่ีปวดหรืออักเสบมักเป็นท่ีข้อน้ิวมือ 

    
ร้อยละ 80% ของผู้ป่วย สาเหตุของ
โรคไตอาจเกิดจากการอักเสบของ
เอส แอล อี โรคแทรกซ้อน หรือ ผล
ของการใช้ยาท่ีไม่ถูกต้องของผู้ป่วย

       นอกจากน้ี ผู้ป่วยบางรายยังอาจมีอาการทางระบบ
ประสาท อาการทางระบบเลือด อาการทางหัวใจ และ 
หลอดเลือด อาการทางระบบทางเดินอาหาร อาการ
ทางปอด



เภสัชไทยธรรม

                SLE เป็นโรคท่ีทำาให้เกิดความผิดปกติของอวัยวะ
ได้หลายระบบแต่อาจ มีอาการของโรคได้ต้ังแต่น้อย จน
มาก และ เป็นต้ังแต่ระบบเดียวหรือหลายระบบก็ได้
        ส�เหตุของโรค SLE : SLE เป็นโรคท่ีวงการ
แพทย์ยังไม่ทราบสาเหตุท่ีชัดเจน จึงไม่สามารถหาทาง
ป้องกันโรคได้ 
        ก�รรักษ� SLE ในก�รแพทย์แผนปจจุบัน : 
การแพทย์แผนปัจจุบัน รักษาโรค SLE โดยการใช้ยาเป็น
หลักโดยแบ่งยาออกเป็น 3กลุ่มคือกลุ่มยาสเตียรอยด์  
กลุ่มยาท่ีใช้รักษาตามอาการท่ีเป็น เพ่ือรักษาอาการผ่ืน
ท่ีผิวหนัง อาการปวดข้อ ปวดเม่ือยตามตัว หรือ เย่ือหุ้ม
ปอดอักเสบ และ กลุ่มยากดภูมิคุ้มกัน ซ่ึงเป็นยาในกลุ่ม
เคมีบำาบัด
          กลุมย�สเตียรอยด์ เป็นยาหลักท่ีแพทย์เลือกใช้
กับคนไข้ SLE เกือบทุกราย แต่สเตียรอยด์มีผลเสียหาก
ใช้รับประทาน เพ่ือรักษาโรค SLE เป็นเวลานานเกินไป 
เน่ืองจากผลข้างเคียงจากการใช้ยาสเตียรอยด์ มีต้ังแต่ 
ต้อกระจก ต้อหิน เบาหวาน บวมน้ำา ติดเช้ือง่าย น้ำาหนัก
เพ่ิม ความดันโลหิตสูง สิว นอนไม่หลับ หงุดหงิดง่าย 
อาการทางจิต และ กระดูกพรุน

        ¡ÒÃÃÑ¡ÉÒ SLE áººá¾·Â�·Ò§àÅ×Í¡
        ส�รสกัดจ�กเมล็ดองุน : ส�รสกัดจ�กเมล็ด
องุน ถูกทำ�ม�ใช้ระงับอ�ก�รอักเสบอย�งได้ผลในผู้
ป่วย SLE, LE และ ข้ออักเสบ รวมท้ังลดอาการบวม 
และ ค่ังน้ำาตามเน้ือเย่ือ และ ข้อต่อด้วย งานวิจัยหลาย
ฉบับพบว่า สารสกัดจากเมล็ดองุ่น สามารถลดอาการ
เจ็บปวดตามข้อต่อ และ กล้ามเน้ือ รวมท้ังความรู้สึก
ไม่สบายต่างๆของผู้ป่วยได้ นอกจ�กน้ี ส�รสกัดเมล็ด
องุน ยังลดภ�วะก�รณ์ตอต้�นตัวเองของผู้ป่วย SLE 
ได้ โดยไม่มีผลข้างเคียง หรือ ผลเสียใดๆต่อร่างกาย และ 

ยังมีประโยชน์ต่อร่างกายในด้านอ่ืนๆ อีกมากมายด้วย
     น้ำ�มันปล� : กรดไขมัน EPA ในกลุ่มโอเมก้า-3 มีฤทธ์ิ
ลดอาการอักเสบของเน้ือเย่ือต่างๆในผู้ป่วย SLE  มีงาน
วิจัยในหนูทดลองซ่ึงถูกทำาให้เป็นโรค SLE ว่า นอกจาก
ฤทธ์ิลดอาการอักเสบแล้ว ยังทำาให้ไตของหนูทดลอง
ทำางานดีข้ึนด้วย   ผลการวิจัยล่าสุดจากมหาวิทยาลัย
อัลสเตอร์ ไอร์แลนด์เหนือ พบว่าผู้ป่วยโรค SLE ซ่ึง
บริโภคอาหารเสริมน้ำามันปลาจะลดอาการอักเสบ กับ 
อ่อนเพลีย และคนไข้บางคนท่ีรับประทานสเตียรอยด์ร่วม
กับน้ำามันปลา แพทย์สามารถลดขนาดสเตียรอยด์ลงได้
        สมุนไพรจีนสูตรเซ่ียนฟง : รักษาสมดุลธาตุท้ัง 
5 กระตุ้นการไหลเวียนโลหิต ปรับสมดุลภูมิต้านทาน 
ระงับอาการอักเสบ บำารุงสมอง หัวใจ ตับ สายตา และ 
ผิวพรรณ ต้านอนุมูลอิสระ ตำารับจีนโบราณแจ้งว่า ทำาให้
ผู้ป่วย SLE มีอาการดีข้ึน
    อาหารเสริมแนะนำา : สารสกัดจากเมล็ดองุน/   
ฟชเชอร โกลด/ เซ่ียนฟง 
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        มีการสำารวจในปี 1973 และ พบว่า ชาวเอสกิโม
เกาะกรีนแลนด์ มีอัตราการเกิดโรคหัวใจ และ ข้ออักเสบ
ต่ำามาก จนไม่มีคำาว่า “โรคหัวใจ” ในภาษาท้องถ่ินของชาว
เอสกิโมเกาะกรีนแลนด์ การสำารวจพบต่อไปว่า อาหาร
ประจำาวันของพวกเขา คือ ปลาทะเล และ แมวน้ำา ผล
การศึกษาต่อมาจึงพบว่า มีไขมันจากปลา หรือ เรียก
ง่ายๆว่า “น้ำามันปลา” ประกอบด้วยกรดไขมันไม่อ่ิมตัว 2 
ชนิด ช่ือ DHA (Docosa Hexanoic Acid)  และ EPA (Eicosa 
Pentanoic Acid) ซ่ึงอยู่ในปลาทะเล เป็นสองตัวการสำาคัญ 
ท่ีช่วยป้องกันโรคหัวใจ ให้กับชาวเอสกิโม ท่ีรับประทาน
สัตว์ทะเลเป็นอาหารหลัก จึงเรียกกรดไขมัน DHA และ 
EPA รวมกันว่า “น้ำามันปลา” หรือ Fish Oil และ ปลาท่ีจะ
ให้ท้ัง DHA และ EPA ในปริมาณสูง คือ ปลาทะเลบริเวณ
เย็นๆ (Cold Water Fish) 
 น้ำ�มันปล�   มีช่ือท่ีใช้เรียกกันท่ัวๆไปว่า 
โอเมก้า-3 มีผลงานวิจัยของสถาบันต่างๆมากมาย ถึง
คุณสมบัติของน้ำามันปลา ว่าเป็นอาหารเสริมท่ีมีคุณค่า
สูงในทางการแพทย์ ประโยชน์ของน้ำามันปลา ท่ีผ่านงาน
วิจัยแล้ว มีดังน้ี 
        1. ป้องกันโรคสมองฝ่อ หรือ โรคอัลไซม์เมอร์ ซ่ึง
มักเกิดข้ึนกับคนท่ีมีอายุ 55 ปี ข้ึนไป 
        2. ลดอาการเจ็บบริเวณหัวใจ ซ่ึงเกิดเน่ืองจาก
เลือดไหลเวียนไปเล้ียงหัวใจไม่สะดวก
        3. ลดความถ่ี และ อาการของโรคหอบหืด
        4. ลดความเส่ียงของการเกิดไขมันอุดตันในหลอด
เลือด โดยการละลายไขมันท่ีเกาะในหลอดเลือด  

        5. ทำาให้จิตใจสงบลง มีสมาธิดีข้ึน
        6. ระงับอาการหลอดลมอักเสบ
        7. ช่วยป้องกันมะเร็งบางชนิด เช่น มะเร็งท่ีเกิดจาก
อวัยวะท่ีสร้างฮอร์โมนเพศ (Hormone-Link Cancer) เช่น 
มะเร็งเต้านม มะเร็งรังไข่ มะเร็งปากมดลูก มะเร็งต่อม
ลูกหมาก เป็นต้น น้ำ�มันปล�เป็นอ�ก�รเสริมท่ีแนะนำ�
ในผู้ป่วยมะเร็งทุกชนิด เน่ืองจ�กทำ�ให้ประสิทธิภ�พ
ของก�รรักษ�มะเร็งดีข้ึน น้ำามันปลาช่วยป้องกันมะเร็ง
ลำาไส้ใหญ่ มะเร็งปอด และ หยุดการเจริญเติบโตของ
เซลล์มะเร็งตับได้ด้วย
        8. ช่วยบรรเทาอาการหัวใจเต้นผิดจังหวะ ทำาให้
การเต้นของหัวใจดีข้ึน ให้ผลการเปล่ียนแปลงท่ีดีอย่าง
เห็นได้ชัด และ ค่อนข้างถาวร
        9. ลดการอักเสบเร้ือรังในทางเดินอาหาร เช่น 
ลำาไส้ใหญ่อักเสบเร้ือรัง ซ่ึงมีอาการสำาคัญ คือ อุจจาระ
ร่วงบ่อยๆ โดยไม่ทราบสาเหตุ
      10. ลดอาการซึมเศร้า
      11. ลดอาการปวดท้องประจำาเดือน
      12. ให้ผลดีกับคนไข้ผิวหนังอักเสบเร้ือรัง
      13. ลดโอกาสเกิดภาวะหัวใจวายเน่ืองจากกล้าม
เน้ือหัวใจขาดเลือด และ ช่วยลดภาวะเลือดหนืด
      14. ลดระดับไขมันไตรกลีเซอร์ไรด์ในกระแสเลือด
      15. ควบคุมความดันโลหิตได้ เป็นอาหารเสริมท่ี
เหมาะจะบริโภคร่วมกับยารักษาความดันโลหิตสูง
      16. เพ่ิมภูมิต้านทานของร่างกาย ทำาให้ลดโอกาส
การติดเช้ือ และ ป้องกันมะเร็งได้
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       17.  มีประโยชน์ต่อคนไข้เบาหวาน เน่ืองจากช่วย
ลดอาการต้านอินซูลินของร่างกาย
       18. ทุเลาอาการต่างๆของโรคภูมิต้านทานทำาลาย
เน้ือเย่ือตัวเอง (โรค SLE หรือ LE)
       19. ลดความเส่ียงของการเกิดโรคตามัวในวัยสูง
อายุ
       20. ทุเลาโรคปวดหัวไมเกรน
       21. ลดความเส่ียงของการเกิดโรคความเส่ือมของ
ระบบประสาท
       22. ทำาให้การดูดซึมแคลเซียมของร่างกายดีข้ึน 
และ กระตุ้นการสร้างกระดูกใหม่ ป้องกันภาวะกระดูก
พรุน
       23. แนะนำาสำาหรับผู้ป่วยโรคสะเก็ดเงิน หรือ เร้ือน
กวาง จะทำาให้ผิวหนังอักเสบลดความรุนแรง
       24. บรรเทาอาการหลอดเลือดแดงบริเวณแขน ขา 
หดตัว ซ่ึงเกิดในผู้หญิงเป็นส่วนใหญ่ เม่ือเป็นแล้วมือเท้า
จะเย็น หรือ มีอาการเจ็บ หรือ ชา
       25. น้ำามันปลา เป็นสารอาหารจำาเป็นต่อสมอง 
ระบบประสาท และ สายตาของเด็ก ต้ังแต่อยู่ในครรภ์ 
จนคลอดออกมาเป็นทารก น้ำามันปลาทำาให้เด็กสายตาดี 
และ คมชัด ระบบประสาทมีการพัฒนา และ เจริญเติบโต 
ทำาให้สมองของเด็กทำางานดีข้ึน เพ่ิมพลังสติปัญญา สมาธิ 
และ ทำาให้ไอคิวของเด็กสูงข้ึน และ มีประโยชน์อย่างย่ิงใน
การรักษาเด็กสมาธิส้ัน
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            วัยสูงอายุในปัจจุบัน นับตามหลักวิชาการ คือ 
วัยท่ีคนเรามีอายุ 65 ปี ข้ึนไป โดยแบ่งวัยสูงอายุออกเป็น 
3 ช่วง คือ วัยสูงอายุตอนต้น อายุระหว่าง 65 – 75 ปี วัย
สูงอายุตอนกลาง อายุระหว่าง 75 – 85 ปี และ วัยสูงอายุ
มาก คือ อายุมากกว่า 85 ปีข้ึนไป
 แตแท้จริงแล้ว เผ�พันธ์ุท่ีเป็นมนุษย์ของ
เร� ส�ม�รถมีอ�ยุขัยได้ย�วน�นประม�ณ 120 –140 
ป อย่างไรก็ตาม มีปัจจัยบางอย่าง ท่ีเป็นตัวบ่ันทอน ให้
อายุขัยเฉล่ียของมนุษย์ส้ันลง เช่น ความเจ็บป่วย ส่ิง
แวดล้อม กิจกรรม การทำางาน พฤติกรรมของมนุษย์เอง 
และ สภาพจิตใจ 
     ทฤษฎีความชรา
 ทฤษฎีความชรามีหลายทฤษฎี แต่ทฤษฎีท่ี
มีคนพูดถึงกันมาก และ มีคนเช่ือถือค่อนข้างมากคือ 
ทฤษฎีอนุมูลอิสระ (Free Radical Theory) เม่ือเซลล์ 
หรือ โมเลกุลใดในร่างกาย สัมผัสกับออกซิเจน ก็จะ
เกิดการสันดาป (Oxidation) ทำาให้เกิดพลังงาน ซ่ึงเซลล์
จำาเป็นต้องใช้ และ มีของเสียเกิดข้ึนในขณะเดียวกัน คือ 
อนุมูลอิสระ ซ่ึงมีหน้าท่ีในการทำาลาย และ ทำาให้เซลล์
เส่ือมสภาพ หากอนุมูลอิสระมีการสะสมในเซลล์ และ 
เน้ือเย่ือต่างๆมากข้ึน จะทำาให้การทำางานของเซลล์ต่างๆ
เปล่ียนแปลงไป เกิดเป็นความชราข้ึนทีละน้อย
 ปกติแล้ว ร่างกายเรา สามารถผลิตสารต้าน
อนุมูลอิสระได้เอง เพ่ือต่อต้านขบวนการเส่ือม และ ชรา 
ส�รต้�นอนุมูลอิสระภ�ยในเซลล์ท่ีสำ�คัญม�ก ได้แก 

โคคิวเทน และ กลูต้�ไธโอน ซ่ึงจะมีปริมาณลดลงหลัง
มนุษย์อายุได้ 18 ปี ทำาให้มนุษย์ในทางชีววิทยาแล้ว จะ
เร่ิมขบวนการแก่ต้ังแต่อายุ 18 ปี เป็นต้นมา การต่อต้าน
ความเส่ือม และ ความชรา มนุษย์จำ�เป็นต้องได้ส�ร
ต้�นอนุมูลอิสระจ�กภ�ยนอกร�งก�ย โดยก�รรับ
ประท�นเข้�ไปอย�งพอเพียง ได้แก ส�รสกัดจ�ก
เมล็ดองุน โคคิวเทน กลูต้�ไธโอน อัลฟ� ไลโปอิค 
แอซิด วิต�มินอี และ วิต�มินซี  เป็นต้น
       สภาพรางกายของผู้สูงอายุ
      1. มีการดูดซึมธาตุแคลเซียมผิดปกติ เน่ืองจาก
ความผิดปกติในกลไกการขนส่งแคลเซียมสู่ร่างกาย และ 
มีการสูญเสียแคลเซียมออกจากมวลกระดูก เป็นจำานวน
มาก ทำาให้เป็นโรคกระดูกผุ กระดูกพรุน
      2. มีการเคล่ือนไหวของทางเดินอาหารช้าลง ทำาให้
คนชรามีอาการท้องผูก
      3. มีอินซูลินในเลือดลดลง ทำาให้มีระดับน้ำาตาลใน
เลือดสูงข้ึน และ มีความทนทานต่อน้ำาตาลลดลง ทำาให้
เกิดโรคเบาหวานข้ึนได้
      4. อัตราการเผาผลาญพ้ืนฐานลดลง โดยประมาณ
มาลดลงร้อยละ 20 ต่อปี ระหว่างช่วงอายุ 30 ปี ถึง 90 
ปี อันเป็นผลมาจากกล้ามเน้ือลดปริมาณลง และ มีไขมัน



เข้าไปแทนท่ีมากข้ึน
     5. หลอดเลือดลดความยืดหยุ่น ทำาให้เกิดภาวะ
ความดันโลหิตสูง เส้นเลือดแข็ง และ เพ่ิมความเส่ียงต่อ
เส้นเลือดฝอยในสมองแตก 
     6. มีไขมันในเลือดสูงได้ง่าย เส่ียงต่อโรคหัวใจ และ 
หลอดเลือด ผู้หญิงจะมีโอกาสโคเลสเตอรอลสูงกว่าผู้ชาย 
และ จะสูงไปจนอายุ 70 ปี ทำาให้มีโอกาสเกิดโรคความดัน
โลหิตสูงมากกว่าผู้ชาย
     7. ไตของมนุษย์เร่ิมเส่ือมสภาพต้ังแต่อายุ 30 ปี 
เม่ืออายุมากข้ึนไตอาจทำางานลดลงถึงคร่ึงหน่ึง ทำาให้ผู้
สูงอายุไม่ควรรับประทานอาหารมัน และ อาหารเค็ม
     8. มีโรคท่ีเก่ียวกับระบบประสาทได้มากข้ึน เช่น 
โรคพาร์กินสัน โรคอัลไซม์เมอร์ (ความจำาเส่ือม)
     9. ภูมิคุ้มกันของร่างกายลดลง ทำาให้ติดเช้ือได้ง่าย 
และ เกิดปัญหามะเร็งได้มาก
    10. มีอาการซึมเศร้าได้ง่าย
      อาหารเสริมแนะนำาในผู้สูงอายุ
         1. เกรพซีด พลัส ไลโคปน วันละ 1 แคปซูล : 
ป้องกันเส้นเลือดในสมองแตก ลดโคเลสเตอรอล ทำาให้
หลอดเลือดทนทาน และ ยืดหยุ่นมากข้ึน ลดน้ำาตาลใน
เลือด บำารุงสายตา ป้องกันมะเร็ง และ ชะลอความชรา 
        2. โอริซอล เทน วันละ 1 แคปซูล : ให้พลังงาน
แก่เซลล์ทุกเซลล์ เป็นสารต้านอนุมูลอิสระประสิทธิภาพ
สูง ชะลอความชรา ป้องกันโรคหัวใจ และ ช่วยให้อาการ
ของโรคหัวใจดีข้ึน
        3. ฟิชเชอร์ โกลด์ วันละ 1 แคปซูล : ป้องกัน
อัลไซม์เมอร์ ป้องกันสมองเส่ือม ป้องกันมะเร็ง บรรเทา
อาการเวียนศีรษะ บำารุงไต 
       4. บีดริงคส์ คอลล�เจน วันละ 1 ช้อนชา  หรือ 
คอลล�เจน ไฟว์ วันละ 1 แคปซูล : บำารุง ผิว ผม เล็บ 
กล้ามเน้ือ รูปร่าง และ กระดูก
       5. แคลแมค  วันละ  1 ซอง : เสริมแคลเซียมให้
มวลกระดูก

เภสัชไทยธรรม



ภ.ก. ชาญวิทย์ บัวพิมพ์ภ.ก. ชาญวิทย์ บัวพิมพ์
     นับต้ังแตเร่ิมต้นเข้ามาเป็นสมาชิกไทยธรรม จนถึงปัจจุบัน
ครบ 1 ปีเต็ม ผมเห็นผลความเปล่ียนแปลงท่ีพบกับตนเองหลาย
อย่างซ่ึงเกิดหลังจากรับประทานสารสกัดเมล็ดองุ่นผสมสารสกัด
จากมะเขือเทศ เช่น ต่ิงเน้ือท่ีคอซ่ึงเกิดเม่ือมีอายุมากข้ึนหายไป ไฝ
เม็ดหน่ึงแห้งฝ่อหลุดออก ผิวหน้าท่ีเคยมีความเกรียมท่ีเกิดจากแดด
เผาขาวสว่างข้ึน เป็นต้น
       เพราะธุรกิจหลักของผมคือการเปดร้านขายยา ทำาให้ผมได้พบ
ลูกค้ามากมายในแต่ละวัน ลูกค้าของผมท่ีสนิทกันจะถูกผมบังคับ
ให้รับประท�นส�รสกัดเมล็ดองุนผสมส�รสกัดจ�กมะเขือ
เทศด้วย โดยม�กแล้วผมจะแนะนำ�ให้ลูกค้�รับประท�นเพ่ือ
ปองกันโรคมะเร็ง  ชวยลดไขมันในเลือด  ชวยอ�ก�รภูมิแพ้ให้
ดีข้ึน  หรือแนะนำาให้รับประทานแทนสารต้านอนุมูลอิสระตัวอ่ืนๆ  
เช่น แทนการรับประทานวิตามิน ซี, วิตามิน อี หรืออาจจะทานร่วม
กัน  โดยหวังผลในด้านการเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ  ต้านความชรา 
หรือการเส่ือมสภาพของร่างกายตามอายุท่ีมากข้ึน
      หลังจากน้ันผมจะได้รับทราบผลจากผู้ท่ีนำาไปรับประทานถึง
ความเปล่ียนแปลงท่ีดีข้ึนในหลายๆ ด้าน ด้วยความแปลกใจว่า  สาร
สกัดจากเมล็ดองุ่นของบริษัท ไทยธรรม ทำาไมจึงมีผลมากมายเหลือ
เกิน  เม่ือผมย่ิงค้นคว้าก็ย่ิงแปลกใจว่า มีผลก�รศึกษ�ม�กม�ย
รวมถึงปจจุบันม�กกว� 12,000 ฉบับ  ร�ยง�นถึงก�รปองกัน
โรคม�กกว� 100 โรค  และการศึกษาเหล่าน้ี พบว่า สารสกัดจาก
เมล็ดองุ่นสามารถออกฤทธ์ิท่ีจุดต่างๆ ในร่างกายด้วยกลไกท่ีซับ
ซ้อน และแตกต่างกันมากมาย  เกิดเป็นผลท่ีน่าแปลกใจอย่างย่ิง  
เพราะโดยความรู้ทางเภสัชศาสตร์  เราจะพบว่ายาท่ีใช้กันแต่ละตัว 
จะออกฤทธ์ิโดยกลไกเฉพาะท่ีให้ผลการรักษาเจาะจงไปเป็นอย่างๆ  
แต่สารสกัดเมล็ดองุ่นกลับสามารถออกฤทธ์ิท่ีแต่ละอวัยวะโดย
กลไกท่ีหลากหลายและแตกต่างกัน 
      ถึงแม้ว่าการแพทย์ของไทยในปัจจุบันจะยังไม่ให้ความสำาคัญ
มากนักกับการให้อาหารเสริมในการป้องกันโรค  แต่เราก็จะเห็นได้

ชัดเจนแล้วว่า การแพทย์ของไทยได้เปล่ียนแปลงไปในทางป้องกัน
โรคมากข้ึนแล้ว  เช่นการให้วัคซีนในการป้องกันโรคต่างๆ ในเด็ก 
วัคซีนป้องกันโรคมะเร็ง การรณรงค์เลิกสูบบุหร่ี ด่ืมเหล้า การ
ทานแคลเซียมเพ่ือป้องกันโรคกระดูกพรุน การรับประทานข้าว
กล้อง   เพ่ือได้รับสารซ่ึงอาจป้องกันโรคอัลไซเมอร์ ได้  จึงปฏิเสธ
ไม่ได้เลยว่า ก�รปองกันโรคดีกว�รอให้เป็นโรคแล้วจึงเร่ิมรักษ�   
เพร�ะเวล�น้ันอ�จส�ยเกินไปท่ีจะรักษ�ได้  หรือรักษ�ได้แตมี
คว�มพิก�รต�มม�
           ย่ิงปัจจุบันประเทศไทยเปล่ียนแปลงไปมาก  ความเจริญท่ี
เข้ามาทำาให้เกิดโรคใหม่ๆ ท่ีการแพทย์ยังไม่เข้าใจ หรือต้ังรับไม่ทัน  
โรคร้ายแรง เช่นมะเร็ง  กำาลังเป็นสาเหตุของการตายอันดับแรก
ของคนไทย  ทุก 1 ช่ัวโมงมีคนต�ยจ�กมะเร็งม�กกว� 6 คน  
เขตอุตสาหกรรม เช่น ระยอง มีคนเป็นมะเร็งสูงกว่าเขตอ่ืนถึง 6 
เท่า (ข้อมูลจากสถาบันมะเร็ง)  และท่ีน่ากลัวมากก็คือ ข้อมูล
ขององค์ก�รอน�มัยโลกพย�กรณ์ว� ช�ยช�วอเมริกัน 2 คน
จะเป็นมะเร็ง 1 คน และ หญิงช�วอเมริกัน 3 คนจะเป็นมะเร็ง 
1 คน  ในขณะท่ีแพทย์ช�วอเมริกันหล�ยคนรับรองว� มะเร็ง
เป็นโรคท่ีปองกันได้   
         มีนักวิทยาศาสตร์ทดลองทำาให้หนูเป็นมะเร็ง  แล้วให้สาร
สกัดจากเมล็ดองุ่นให้หนูกิน  พบว่าก้อนมะเร็งยุบลง  มีบริษัทยา
บางบริษัทกำาลังพัฒนาสารสกัดจากเมล็ดองุ่น เพ่ือใช้รักษามะเร็ง
อยู่  ซ่ึงคาดว่าอีกไม่นานคงจะนำาออกมาใช้ได้   
          เพร�ะมีข้อมูลท่ีม�กม�ยด้�นมะเร็ง ผมได้ทดลองให้ผู้
ป่วยมะเร็งท่ีแพทย์หยุดก�รรักษ�แล้วท�นส�รสกัดจ�กเมล็ด
องุน และเกิดคว�มแปลกใจว�ผู้ป่วยทุกร�ยยอมรับถึงสุขภ�พ
ท่ีกลับม�ดีข้ึน   ในขณะน้ีผมมีประสบการณ์การใช้แล้วกับผู้ป่วย
จำานวนมากข้ึนเร่ือยๆ  ผมหวังว่าน่าจะมีแพทย์สนใจ แล้วศึกษา
ทดลองเพ่ิมเติม เพ่ือข้อมูลท่ีดีข้ึน และชัดเจนย่ิงข้ึน  
          ในโรคร้ายแรงเช่น มะเร็งเป็นโรคท่ีผู้ป่วยไม่สามารถรอเวลา
ได้  เวลาสุดท้ายของชีวิตจะมาเร็วกว่าท่ีคาดไว้เสมอ  ผมอยาก
แนะนำาว่า  เราอย่าน่ังรอดูอยู่เฉยๆ  โดยไม่ทำาอะไรเลย เพียงแต่
รอว่า ขอให้สักวันหน่ึงจะมียาท่ีท่ัวโลกยอมรับว่าใช้ได้  แล้วจึงจะ
เร่ิมใช้ยาน้ัน  เพราะอาจสายเกินไปแล้ว  เช่นเดียวกับผมท่ีต้องดู
คุณแม่เสียชีวิตจากมะเร็งไปก่อนท่ีผมจะพบว่าสารสกัดจากเมล็ด
องุ่น อาจมีประโยชน์กับผู้ป่วยท่ีเป็นมะเร็ง
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เส้นท�งท่ีเลือกเดิน

             สวัสดีคะ ดิฉันช่ือ จินตนา เทวโรทร (ไก่) ค่ะ 
ก่อนหน้าน้ีต้องถือว่าไก่เป็นคนท่ีมีโรคประจำาตัวหลาย
อย่าง เช่น โรคหัวใจ และภูมิแพ้ ซ่ึงสร้างความทรมาน
ให้ไก่มาก นับหลายสิบปีท่ีผ่านมาไก่จะเป็นคนท่ีเหน่ือย
ง่าย มีเหง่ือออกตามฝ่ามือ แพ้อะไรก็ง่าย ในเวลาท่ีเราไป
เท่ียว หรือทำากิจกรรมกับครอบครัว ก็มักจะรู้สึกว่าตนเอง
เป็นภาระให้กับคนในครอบครัว ซ่ึงทุกคนก็ได้ให้กำาลังใจ
ไก่มาโดยตลอด ทำาให้เราไม่เคยท้อต่อชีวิตท่ีเป็นอยู่เลย
 ตลอดระยะเวลาท่ีไก่ทรมานด้วยร่างกายน้ัน
ไก่ได้พยายามทำาความดีโดยให้โอกาสแก่ผู้ด้อยกว่าใน 
หลายๆด้าน ท้ังเด็กและผู้สูงอายุ ซ่ึงบุคคลเหล่าน้ีเป็นคน
ท่ีไก่ได้ให้การช่วยเหลือมาโดยตลอด ทำาให้ไก่มีความสุข
มาก เพราะเราได้ให้บางส่ิงท่ีเราพอจะหยิบย่ืนให้เขาเหล่า
น้ันได้ แม้จะเล็กน้อยก็ตาม แต่ก็คิดว่าสักวันคงจะได้รับส่ิง
ดีๆ กลับมาในชีวิตไก่บ้าง
 จนเม่ือปลายปี 2551 น้ีเอง ไก่ได้พบกับบริษัท
ไทยธรรม โดยการ ชมร�ยก�รโทรทัศน์ท่ีมี คุณเป้ิล
จ�รุณี สุขสวัสด์ิ และคุณ อ�ริย�  ส�ริกะภูติิ พูดแนะนำา
เก่ียวกับผลิตภัณฑ์ท่ีจะทำาให้สุขภาพ และความงามดีข้ึน 
ซ่ึงตอนน้ันไก่สนใจเพียงเร่ืองสุขภาพเท่าน้ัน ส่วนในเร่ือง
ของความงามน้ัน ยังไม่ได้สนใจเลย
 ไก่ได้เร่ิมทานอาหารเสริมของไทยธรรมอยู่
ประมาณ 2 เดือน ร่างกายก็ดีข้ึนจนรู้สึกว่าตัวเองเป็นคน
แข็งแรง   ซ่ึงทำาให้คนรอบข้างสังเกตุเห็นได้อย่างเด่นชัด 
ไม่เพียงเท่าน้ันยังรู้สึกได้อีกว่า ตัวเองกลับมาสวยเหมือน

ดังเดิมอีกด้วย
 ปัจจุบันไก่เปดศูนย์จำาหน่ายสินค้าไทยธรรม
แล้ว คือศูนย์ใหญ ศรีนครินทร์ ป�กน้ำ� โดยมีความคิด
ท่ีต้องการจะแนะนำาผลิตภัณฑ์ท่ีทำาให้สุขภาพและ
ความงามของท่านดีข้ึน เหมือนท่ีไก่ได้รับมา และใน
อนาคต ไก่หวังว่า จะมีผู้ท่ีได้ใช้ผลิตภัณฑ์จากบริษัท 
ไทยธรรม อัลไลแอนซ เช่นไก่สืบต่อไป

คุณจินตนา เทวโรทร (ไก่)
ผู้อำานวยการ ศูนย์์ ศรีนครินทร์-บางเมือง จ.สมุทรปราการ



เส้นท�งบุÞ
      วัลทณีย์ ห้องสีปาน อายุ 53 ปี
    ข้าราชการบำานาญ จังหวัด นครศรีธรรมราช     

          เส้นทางบุญ สู “บริษัทบุญ” (บริษัทบุญสูเส้น
ทางบุญ)
              เส้นทางสายน้ี เป็นเส้นทางท่ีดิฉัน    “ภาคภูมิใจ
ท่ีสุดในชีวิต” เป็นเส้นทางท่ีเพียบพร้อมด้วยคุณธรรม 
ความดี ทำาให้ผู้ท่ีอาศัย อยู่บน เส้นทางสายน้ีมีแต่ ความ
สุข  เป็นความสุขเหนือความสุข ไม่ว่าจะหลับหรือต่ืน 
      เส้นทางแห่งคุณธรรม  เส้นทางแห่งความดี                  
      เส้นทางแห่งความรัก   เส้นทางแห่งการให้
      เส้นทางแห่งความสุข   รวมกันเป็น “เส้นทางบุญ”
สัจธรรมท่ีกอเกิด “เส้นทางบุญ”   มีอยู 3 ประการ
      ประก�รท่ี 1 : เส้นทางแห่งความรัก               
        การมอบความรัก ความหวังดี ให้กับคนท่ีเรา
รัก คือ การรักคนรอบข้าง รักพ่อแม่ รักญาติพ่ีน้อง รัก
เพ่ือนฝูง รักคนใกล้ชิด  นำาส่ิงดีๆให้คนท่ีเรารัก  เป็นรัก
ท่ีบริสุทธ์ิ จากใจ เป็นพลังแห่งรัก ซ่ึงเป็นพลังท่ีสามารถ
ฟันฝ่าอุปสรรค ต่างๆไปได้ จนถึงฝันท่ีเราฝันไว้ เพียงแต่
พยายามสานรักของเราเข้ากับความรักของทุกคนรอบ
ข้างเรา ซ่ึงอยู่บนฐานของความบริสุทธ์ิใจ จะเป็นสายใย
แห่งรักท่ีแนบแน่น ด้วยความจริงใจ กลายเป็น “ธุรกิจ
เครือข�ยแหงรักของเร�”
       ประก�รท่ี 2 : เส้นท�งแหงคุณธรรม  คว�มดีคือ 
“เส้นท�งแหงก�รให้”
          การให้ มี 3 อย่างคือ จริง จ�กใจ จำ�เป็น ให้
เร่ืองจริง ให้จากใจ ให้ส่ิงจำาเป็น การให้ท่ีมาจากความ
บริสุทธิ์ิของจิตใจ ผู้รับจะรับด้วยความรัก ความเข้าใจ 
ความอบอุ่นใจ ก่อเกิดเป็น “พลังแห่งความศรัทธา” เพ่ิม
ความเช่ือม่ัน “การให้” เป็นสายใยมัดใจให้ผูกพัน ซ่ึงกัน
และกัน ไม่มีใครท่ีรักกันปราศจากการให้ “การให้” จึง

เป็นอาวุธสำาคัญของ นักธุรกิจเครือข�ยท่ีประสบคว�ม
สำ�เร็จทุกคน
        ประก�รท่ี 3 :  เส้นทางแห่งความสุข 
         ท่ีมาของความสุข ไม่ใช่เรามีความสุข แต่คือการ
ทำาให้ คนอ่ืนมีความสุข เป็นความสุขท่ีแท้จริงของเรา และ
การทำาให้ คนท่ีเรารักมีความสุขเราจะย่ิงสุข เราชอบมี
ความสุขบนความสุขของทุกคน เราจะสุขไปด้วยกัน 
การสร้างความสุขเกิดจาก 1. ความรักท่ีบริสุทธ์ิจากใจ 
2. การให้ท่ีบริสุทธ์ิจากใจ เป็นสองพลังล้ำาค่า คือ พลัง
แห่งความรัก พลังแห่งความศรัทธา เป็น “พลังแหง
คว�มสุข” พลังแห่งความสุขกลายเป็นพลังบุญในท่ีสุด  
หรือ “เส้นท�งบุญ”  มาจากพลังอันย่ิงใหญ่ ยากท่ีจะ
ถูกทำาลายได้ พวกเราทุกคนเดินทางเข้าสู่ “เส้นทางบุญ” 
ด้วยความภาคภูมิใจ
          บริษัทไทยธรรม อัลไลแอนซ์ เท่าน้ัน คือ “เส้น
ทางบุญจริง” ดิฉันเรียกว่า “บริษัทบุญ” เป็นบริษัทท่ี
ให้ “ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารท่ีดีท่ีสุดจากใจ” เป็นบริษัท
ท่ีให้ การดูแลเอาใจใส่ด้วยรัก จริงใจ มีแผนการตลาดท่ี
ช่วยเหลือสมาชิกให้มีรายได้จริงๆเป็นบริษัทท่ีมีผู้บริหาร
ท่ีเป็นต้นแบบแห่งความรัก และการให้ จากใจท่ีบริสุทธ์ิ 
ต้นแบบคุณธรรม จริยธรรม ความอบอุ่น ความเข้าใจ 
เสมอต้น เสมอปลาย จึงเรียกได้เต็มปากว่า “บริษัทบุญ” 
คนท่ีร่วมธุรกิจกับบริษัทบุญ จึงเป็นคนมีบุญ 
        สำาหรับดิฉันเอง มีความสุขท่ีสุดท่ีได้อยู่ใน “เส้น
ทางบุญ” ได้ช่วยเหลือผู้เจ็บไข้ได้ป่วยท่ียากไร้ตลอดมา 
“บริษัทบุญ” ได้ช่วยเหลือผู้ยากไร้หรือรายได้น้อยให้มี
รายได้มากข้ึน
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คุณกุณฑีรา อรรถศาสตร์ศรี           
      (อ.กวาง) และสามี

       ต้องขอขอบคุณท่านผู้บริหาร ทีมงาน ท่ีเลือก
หัวข้อ เส้นทางแห่งรัก เคสประทับใจท่ีทำาให้ลูกทีมมีราย
ได้ในฉบับน้ี
        ตัวเองคงเป็นอีกหน่ีงคนซ่ึงไม่เคยสนใจกับการทำา
ธุรกิจ MLM มาก่อน ด้วยความสนิทสนมรักใคร่กันเป็น
ส่วนตัว จากคำาแนะนำาและเห็นความต้ังใจในการทำางาน
ของแม่ทีม จ.นครปฐม(คุณแอล นันท์นิชา เมฆฉาย) จึง
เกิดความสนใจว่าต้องมีอะไรพิเศษในธุรกิจน้ี ลูกทีมคน
แรกของอาจารย์กวาง คือ    คุณกชภัทท่ีดูเหมือนว่าเธอ
เหมือนเป็นแม่เหล็กท่ีทำาให้เราก้าวสู่ธุรกิจเพ่ือสุขภาพได้
เร็ว และจริงจังมากข้ึน(จากรายได้ท่ีเธอสร้างให้เรา) คุณ
กัญจรัตน์ ก็เป็นอีกคนท่ีทำาให้เราเข้าถึงระบบ MLM แนว
คิดใหม่ๆ ความสามารถท่ีหาตัวจับยากในการสร้างสาย
งาน สามารถเปดศูนย์ใหญ่ถึง 2 ศูนย์ในเวลาไล่เล่ียกัน 
ศูนย์ใหญ่จ.นครปฐมท่ีครองแชมป ศูนย์ท่ีมียอดจำาหน่าย    
สูงสุดติดต่อกัน  เร่ิมต้ังแต่คุณพ่อ-คุณแม่   น้องจูน
ภัทรปภ� นันท�นนท์  น้องจูนเรียกง่ายๆว่าท้ังครอบครัว
กระโดดเข้ามาสู่บริษัทไทยธรรมด้วยใจรัก เราช่วยเหลือ
และเก้ือกูลกันเหมือนญาติสนิท ต้องขออภัยถ้าบางท่าน
ไม่ได้เอ่ยถึง และต้องขอขอบคุณทุกท่านท่ีมีส่วนทำาให้
ทีมงานเข้มแข็ง  ตัวอย่างความประทับใจท่ีทำาให้ลูกทีมมี
รายได้ทันทีท่ีได้รับหัวข้อน้ีมา ก็แอบอมย้ิมไม่ได้ จากน้ัน
สมองก็เร่ิมประมวลความประทับใจมาทันที ให้นึกถึง
ว่า เราจะหยิบยกเร่ืองราวของใครดี กับการทำาธุรกิจท่ี

เหมือนไม่ใช่ธุรกิจเพร�ะเป็นก�รทำ�ง�นอย�งมีคว�ม
สุข สุขกับก�รเห็นคนเจ็บป่วยได้ห�ยเจ็บป่วย สุขท่ี
เร�ชวยกันจัดสรรร�ยได้ แบงปน หล�ยครอบครัว
ให้ มีฐ�นะก�รเงินท่ีแข็งแรงข้ึน คว�มประทับใจแรก
ท่ีอาจารย์กวางขอพูดถึงคือคุณปิน (ศุภม�ศ วิพุทธิกุล) 
เธอซ่ึงเป็นกำาลังสำาคัญอีกคนหน่ึง เรามีความสุขท่ีได้
แนะนำา ผลิตภัณฑ์ท่ีมีคุณภาพของบริษัทไทยธรรม แล้ว
เธอหายป่วย และมีรายได้ ทุกวันน้ีเธอบอกเสมอว่า เธอ
มีความสุขกับการได้เป็นส่วนหน่ึงของบริษัทไทยธรรม 
เธอรักองค์กรเหมือนกับท่ีเรารัก รักพ่ียุ้ย(ภ.ญ. อาริยา) 
รักพ่ีเปล(จารุณี) รักอาจารย์ต๊ิก(อ.รินทร์ลภัส) และก็ทีม
งานทุกคน  ทุกคร้ังในการแจงยอดอ.กวางกับคุณปน่จะ
ช่วยกันแบ่งปันกระจายรายได้ช่วยเหลือให้ทุกคนมีกำาลัง
ใจในการทำางาน (ดูแลผลประโยชน์) และเราจะเห็นรอย
ย้ิมของเธอ(คุณปน่)เสมอเวลาทำางาน คว�มประทับใจ
ท่ีสอง ขอพูดถึงคุณหนูเล็ก(อุษ� ลิขิตรัตน�กุล) ผู้
หญิงเก่งและแกร่งคนน้ี ต้องยอมรับกับภาระทางบ้านท่ี
เธอต้องแบกไว้คนเดียว ความกตัญูต่อมารดาวัย 80 ท่ี
เธอต้องดูแลโดยไม่ปริปากบ่น แม้ว่าร้านอาหารเล็กๆของ
เธอจะไม่ได้กำาร้ีกำาไรอะไรมากนัก เดือนท่ี1 พ่ีหนูเล็กมีราย
ได้ 800 บาท(เราเห็นรอยย้ิมจางๆเกิดข้ึนบนใบหน้า)ใน
เดือนต่อมา เรามาคอยลุ้นว่าเธอจะมีรายได้เท่าไหร่ เธอ
มีรายได้ 4,000 กว่าบาทในเดือนท่ีสอง เธอว่ิงมากอด
เราแล้วร้องไห้ บอกว่าขอบคุณ ขอบคุณซ้ำาแล้ว ซ้ำาเล่า 
และตอนน้ีเดือนท่ี 5 เธอมีรายได้ถึง 5 หลัก ด้วยความ
ร่วมมือของทุกคน และความสามารถของเธอเอง ตอนน้ี
ฐานะทางการเงินของเธอแข็งแรงข้ึน เธอมีรอยย้ิมแหง
คว�มสุขในก�รทำ�ง�นเหมือนกับเร� เหมือนกับทุก
คน...ครอบครัวไทยธรรม
        อ.กวางขอขอบคุณ ผู้บริหาร ทีมงานทุกคนใน
บริษัทไทยธรรม ขอขอบคุณกำาลังใจสำาคัญ อ.กวินพงศ์ 
อรรถศาสตร์ศรี ขอบคุณคุณแอล ขอบคุณทีมงานจังหวัด
นครปฐมทุกคน ขอให้มีความสุขกับเส้นทางแห่งรักเส้น
ทางน้ีค่ะ

      วัลทณีย์ ห้องสีปาน อายุ 53 ปี
    ข้าราชการบำานาญ จังหวัด นครศรีธรรมราช     



Starry Transparent Soap

     เม่ือต้นเดือนมีนาคมท่ีผ่านมา ได้เกิดความเคล่ือนไหว
คร้ังย่ิงใหญ่กับวงการเวชสำาอางของเมืองไทย กับการเปด
ตัวผลิตภัณฑ์ “สต�ร์ร่ี คอสเมติก” เวชสำาอางจากโลก
ของนวัตกรรมความงามของ “ครอบครัวจ�รุจินด�” 
ด้วยซีร่ีส์ของเวชสำาอางผสมน้ำามันสกัดเมล็ดองุ่น VITIS 
COSMETIC SERIES และผลิตภัณฑ์แรกท่ีออกวางตลาด
คือ สบู่ใสผสมน้ำามันสารสกัดเมล็ดองุ่น ลิขสิทธ์ิโลกจาก 
Vitis Vital เยอรมัน ท่ีมีด้วยกันถึง 3 สูตร เหมาะสำาหรับผิว
ท่ีแตกต่างกันออกไป ซ่ึงหลังจากท่ีได้มีการออกวางตลาด
กันไปแล้วท่ัวประเทศ “คุณต้ัม” ก็ได้บอกถึงผลตอบรับ
ท่ีดีมากอย่างคาดไม่ถึง ซ่ึงถือได้ว่าสร้างความต่ืนตัวให้

กับวงการเวชสำาอางบ้านเราเป็นอย่างมาก เพราะหลัง
จากท่ีวางผลิตภัณฑ์ไปครบท้ัง 3 สูตรแล้ว ท้ัง     Starry 
Whitening Transparent Soap สูตรสำาหรับผิว
ขาวใส ลูกค้าท่ีซ้ือไปใช้ต่างบอกเป็นเสียงเดียวกัน
ว่า ใช้แล้วขาวใสจริงๆ ส่วน Starry Moisturizing                            
Transparent Soap สูตรสำาหรับผิวชุ่มช้ืน ก็สามารถ
ลดความมันบนใบหน้าได้เป็นอย่างดี และยังทำาให้หน้า
ชุ่มช้ืนมากอีกด้วย และสุดท้ายสูตรสำาหรับผู้มีปัญหาสิว 
Starry Acne Transparent Soap ก็ไม่แพ้กัน ลูกค้าท่ี
มีปัญหาเร่ืองสิวบนใบหน้าต่างก็ยกมือให้กับประสิทธิภาพ 
ท้ังในเร่ืองการช่วยลดการอักเสบของสิว และลดความมัน

R



บนใบหน้าได้อีกด้วย
         สำาหรับข้ันตอนต่อไป“คุณต้ัม”ได้กำาลังทำาหนัง
โฆษณาอยู่ 2 ชุดโดยมีคอนเซ็ปว่า “ม�เป็นครอบ
ครัวสต�ร์ร่ี” โดยมีทางครอบครัว จารุจินดามาเป็น 
พรีเซ็นเตอร์ ท้ังคุณดวงดาว จารุจินดา คุณตะวัน           
จารุจินดา และตัวคุณต้ัมเอง ซ่ึงแฟนๆ หรือสมาชิกทุก
ท่านก็สามารถเตรียมตัวพบกับหนังโฆษณาได้เร็วๆน้ี 
สำาหรับตัวแทนจำาหน่ายทุกท่าน คาดว่าหนังโฆษณาท่ี
ทำาออกมาน้ี จะสามารถช่วยเสริมการขายได้ดีย่ิงๆข้ึน
ไปอีกด้วย
       นอกจากน้ี “คุณต้ัม” ได้เล่าถึงโครงการของคุณ
ออม รุ่งโรจน์ พุกอูด สาวน้อยมหัศจรรย์ ว่าท่ีเพชรบริหาร
ของบริษัทไทยธรรม ท่ีนำาStarry Cosmetiq Soap ไป
สร้างสรรค์เป็นโครงการดีๆ ฝากให้กับสมาชิกทุกท่านใน
ยุคเศรษฐกิจแบบน้ี กับโครงการ “3 ร้อย แลก 3 ล้�น”  
โดยจุดเร่ิมต้นจากการรักษายอดการซ้ือเพียงแค่ 300 
บาท และสามารถต่อยอดเป็นเงินล้านได้ง่ายๆ ไม่เพียง
แต่โครงการดีๆท่ีคุณออมนำามาบอกกัน “คุณต้ัม” ยังมี
กิจกรรมโรดโชว์ ท่ีจะจัดข้ึนตามต่างจังหวัด ซ่ึงสามารถ
พบกันได้เกือบทุกจังหวัดท่ัวประเทศ และนอกจากน้ียัง
มี โปรโมช่ันพิเศษพิเศษสำาหรับสมาชิกท่ีมียอดขายสบู่ 
Starry Grape Soap (ทุกแบบรวมกัน) ทุก 300 ก้อนใน
รอบการขายประจำาเดือน ก็จะได้รับ “ทองคำ� 1 สลึง” 
อีกด้วย     
       และสำาหรับสินค้าตัวต่อไปท่ีจะปล่อยออกสู่ตลาดน้ัน
ก็จะมีต้ังแต่ Day Cream, Night Cream, Sunblock, 
Cleansing Gel ท่ีสำาคัญก็คือ ทุกผลิตภัณฑ์มีส่วนผสม
ของสารสกัดจากเมล็ดองุ่นท้ังส้ิน รับรองว่าไม่ผิดหวัง
แน่นอน สุดท้ายน้ี “คุณต้ัม” ได้ฝากบอกสมาชิกทุก
ท่านว่า  ใครท่ีอยาก “สวยอย�งดวงด�ว พร�วอย�ง
ด�ร�” ต้องอย่าลืม “สต�ร์ร่ี คอสเมติก” แล้วคุณจะ
รู้ถึง  “เคล็ดลับจ�กดวงด�ว”

คุณต้ัม วิชญ จารุจินดา 
      ดารา/นักแสดง

Whitening
Transparent Soap

       Acne 
Transparent Soap

  Moisturizing 
Transparent Soap







   น้องเมยมีอาการแพ้ เป็นผ่ืน มาต้ังแต่เด็ก คุณแม่เล่า
ว่า ตอนท่ีน้องเมย์ยังเป็นเด็ก ไม่ว่าจะอาบน้ำา  ทาแป้ง 
ทาโลช่ัน ก็จะมีผ่ืนข้ึนตามตัว โดยไม่ทราบสาเหตุ คุณ
แม่จึงพาน้องเมย์ไปหาหมอ หมอให้หยุดใช้แป้ง และ
โลช่ันทุกอย่างแม้กระท่ังอาบน้ำา น้องเมย์ต้องอาบน้ำา
ธรรมดา โดยไม่ได้ใช้สบู่ อาการตอนน้ัน จะเป็นผ่ืนเล็กๆ 
ข้ึนตามตัว แขน ขา จนน้องเมย์จำาความได้ ก็ยังมีอาการ
เหล่าน้ันอยู่ ซ่ึงก็มีมากข้ึนด้วย เวลาโดนลม หรืออากาศ
เปล่ียนแปลง ก็จะมีผ่ืนข้ึน คันตามตัว เหมือนเป็นลมพิษ 
มีอาการคันมาก หลังจากเกา ก็เกิดแผลเป็น รอยดำา รู้สึก
ทรมาน  เป็นอย่างน้ีมาจน คุณแม่ได้ให้น้องเมย์ลองทาน 
ผลิตภัณฑเสริมอาหาร แอลเจน ทานมาประมาณ 2 
เดือน อาการต่างๆ เช่น เป็นผ่ืนเวลาอากาศเปล่ียน ก็ไม่มี
อีกเลย ตอนน้ีน้องเมย์สามารถใช้สบู่ท่ีมีค่า PH เป็นกลาง 
ได้แล้วโดยไม่แพ้  รอยดำาท่ีเคยมีตามแขน ขา ก็ลดลงไม่มี
แผลเป็นให้เห็นเลย น้องเมย์โชคดีมากค่ะ เพราะเกือบ 
12 ปีท่ีต้องทรมานกับอาการคันท่ีไม่สามารถแคะ เกา
ได้เพราะกลัวมีแผลเป็น ไม่เพียงเท่าน้ีน้องเมย์ มีโอกาส
ได้ทาน ผลิตภัณฑเสริมอาหาร ฟช โฟรต้ี ไปพร้อมกับ
แอลเจน เพราะอยู่ในช่วงวัยเรียน คุณแม่ก็อยากให้ทาน

อาหารเสริมบำารุงสมอง จากน้ำามันปลา ซ่ึงมีโอเมก้า 3
อีพีเอ และดีเอชเอ ไม่น่าเช่ือเลยค่ะว่าเม็ดใสๆ เล็กๆ ทำาให้
น้องเมย์มีระดับการเรียนดีข้ึน จากปกติ 60 % ตอนน้ีเป็น 
80% แล้ว มันเป็นความภูมิใจของน้องเมย์ และคุณแม่
มากเลยค่ะ ไม่เพียงภูมิแพ้ท่ีเป็นมานานแล้วหายได้ น้อง
เมย์ยังเรียนเก่งข้ึนอีกด้วย ขอบคุณบริษัทไทยธรรม มาก
ค่ะ ท่ีมีสินค้าดีๆ น้องเมย์จะแนะนำาให้เพ่ือนๆทานด้วย จะ
ได้เก่งยกห้องเลย

´.Þ. ºØÞÞÀÃ³� ÊíÒÅÕ¾Ñ¹ �̧ (¹ŒÍ§àÁÂ�) ÍÒÂØ 12 »‚
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äÁ‹à¾ÕÂ§ÀÙÁÔá¾Œ·Õèà»š¹ÁÒ¹Ò¹ ËÒÂä Œ́  

áªÃ�»ÃÐÊº¡ÒÃ³�
สอบได้ท่ี 1 ระดับจังหวัด ได้ไม่ย�ก ครอบครัว ÀÙมิแพ้

 (วิช�คณิตÈ�สตร์) 

       ผมช่ือ ด.ช. สหัสวรรษ   รักชาติเจริญ  (น้องต๋ี)  เป็น
ลูกคนเล็กของแม่กุ้ง (บุบผา  ทองสำาริต)  เป็นนักเรียน 
ช้ัน ป. 3  ของโรงเรียนเฉลิมไฉไลวิทยา  ผมชอบเรียน
หนังสือ ชอบวิชาคณิตศาสตร์มาก  แต่บางคร้ังก็ลืมบ้าง
เวลาคุณครูสอน  ต้ังแต่แม่กุ้ง  มาเปดศูนย์ ไทยธรรม  
แม่ก็เร่ิมให้ผมทาน ฟช โฟรต้ี  วันละ  1  เม็ด  หลัง
อาหารเช้าทุกวัน  ผมรู้สึกว่าครูสอนอะไรก็จำาได้ง่าย
ข้ึน และเร็วข้ึน เรียนอะไรก็เข้าใจ เม่ือมีการสอบ Top 
Test  วัดผลระดับจังหวัด ผมสอบ วิชาคณิตศาสตร์ได้
เป็นอันดับหน่ึง พ่อและแม่ดีใจมาก  อยากมีความจำา
ดี  มีสมาธิ แวะมาคุยกับผมได้ท่ีศูนย์ไทยธรรม ปากน้ำา  
ตลาดราชา ได้นะครับ

 ´.ª. ÊËÑÊÇÃÃÉ ÃÑ¡ªÒµÔà¨ÃÔÞ (¹ŒÍ§µÕë) ÍÒÂØ 9 »‚
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ตลาดราชา ได้นะครับ

   ลูกๆและสามีของดิฉันป่วยเป็นภูมิแพ้เรียกได้ว่าเร้ือรัง 
อาการคือ จะเป็นหวัดตลอดปี เลือดกำาเดาไหลบ่อย ถ้า
เป็นหนักก็ถึงข้ันไซนัสอักเสบ พาไปหาหมอต้ังแต่เล็ก 
เสียค่ารักษาเยอะแยะแต่ก็ไม่หายขาด อาการข้ึนๆลงๆ
อยู่อย่างน้ี จนได้รู้จักผลิตภัณฑ์ของไทยธรรม จากคุณ
ออม ให้ลองทานดูก็ไม่เสียหาย เลยตกลงใจลองใช้
ผลิตภัณฑ์ โดยให้ลูกชายและสามีลองทาน ผลิตภัณฑ์
เสริมอ�ห�รแอลเจนก่อน เพราะแอลเจนเป็นผลิตภัณฑ์
เก่ียวกับการรักษาโรคภูมิแพ้ น่าแปลกใจท่ีพอทานไปไม่
นานนัก อาการไอมีเสมหะ และอาการคัดจมูกอยู่ตลอด 
ก็ดีข้ึนตามลำาดับ จากท่ีกินยาของหมอมาตลอดก็ค่อยๆ
ลดจำานวนยาลง จนตอนน้ีก็มีอาการดีข้ึนมาก ครอบครัว
ของดิฉันได้ทานผลิตภัณฑ์ของไทยธรรมท้ังครอบครัว 
เช่น ให้ลูกทาน 
เกรพซีด พลัส/  ฟิช  โฟร์ต้ี และท�นแอลเจน ก่อนนอน
ส่วนตัวดิฉันและ สามี ทาน   เกรพซีด พลัส/  ฟิชเชอร์ 
โกลด/์  โอริซอล เทน/ บีดริงคส์ คอลล�เจน เป็นประจำา 
   ขอขอบคุณ ไทยธรรม ท่ีทำาให้ครอบครัวของดิฉันมี
สุขภาพท่ีดีข้ึน ขอบคุณค่ะ

 

สุขภาพท่ีดีข้ึน ขอบคุณค่ะ



¤Ø³¾‹ÍÃÍ´  âµÊÔ¹  ÍÒÂØ  75  »‚ 
    คุณพอรอด โตสิน อายุ 75 ปี  ป่วยเป็นโรคเบ�หว�น
มาประมาณ  20  ปี  มีไขมันในเลือดและคว�มดันโลหิต
สูง ทานยาหมอมาตลอด จากน้ันเป็นโรคหัวใจตามมาอีก  
ต่อมาอีก 1 เดือนพ่อเป็นโรคไตเพ่ิมอีก และมักมีอาการ
น็อคอยู่บ่อยๆ ต้องพาส่งโรงพยาบาลทุกคร้ัง และนอน
รักษาอยู่  2-3 วันจึงจะกลับบ้านได้ แต่สำาหรับดิฉันแล้ว
พอรู้ว่าพ่อมีภาวะโรคไต ก็รู้สึกว่าคงอยู่ได้ไม่นาน และเม่ือ
ประมาณเดือนตุลาคม พ.ศ.2551 พ่อน็อคอีกถูกหามส่ง
โรงพยาบาล  เดินไม่ได้ ขับถ่ายและช่วยเหลือตัวเองไม่ได้  
และยังพบว่าเป็นโรคถุงลมโป่งพองเพ่ิมอีก เน่ืองจากสูบ
บุหร่ีมากตอนหนุ่มๆ พ่อถูกส่งเข้าห้องไอซียู ต้องให้อาหาร
ทางสายยาง และเคร่ืองช่วยหายใจ ดิฉันได้แต่ภาวนาขอ
ให้พ่อหายใจเองได้ จะได้ออกจากห้องไอซียู  ประมาณ 7 
วันพ่อได้ออกจากห้องไอซียูจริงๆ  ดิฉันดีใจมาก ท่ีจะได้มี
โอกาสให้อาหารเสริมแก่พ่อ โดยวันแรกต้องกรอกใส่ปาก
พ่อเพราะพ่อเจ็บคอมาก แต่วันรุ่งข้ึนพ่อดีข้ึนมาก เร่ิมทาน
ยาเม็ดได้ ทานข้าวได้ จากน้ันอีก 4 วัน หมออนุญาตให้
กลับบ้านได้ ดิฉันจึงให้พ่อทานอาหารเสริมอย่างต่อเน่ือง 
พ่อมีอาการดีข้ึนเป็นลำาดับ เร่ิมลุกน่ัง ขับถ่ายเองได้ จาก
น้ันประมาณ 1 เดือนท่ีออกจากโรงพยาบาลมา หมอนัด
ตรวจสุขภาพ หมอชมว่า คุณพ่อดูแลตัวเองดีมาก  ตอน

น้ีน้ำาตาลในเลือด ความดัน หัวใจ และไตเป็นปกติ  ดิฉัน
ประทับใจมากท่ีช่วยพ่อได้ถูกทาง และเน้นย้ำาพ่อเสมอว่า
ต้องทานอาหารเสริมท่ีให้เป็นประจำาอย่างมีวินัย  
    และเม่ือวันท่ี  31  ธันวาคม  พ.ศ. 2551 ดิฉันกลับไป
เย่ียมพ่ออีกคร้ัง แต่วันน้ีดูหน้าพ่อไม่ค่อยดี อิดโรย สัก
พักก็ต้องตกใจ เพราะพ่อน็อค แม่ให้ดิฉันนำาพ่อไปส่งโรง
พยาบาล แต่ดิฉันตัดสินใจบีบโอริซอลเทนใสใต้ล้ิน
พอ ผ�นไป 5 น�ทีคุณพอดีข้ึน จากน้ันก็ให้ทานอีก2 
แคปซูล แต่ดิฉันก็ไม่วางใจเฝ้าดูอาการต่ออีก 2-3 ชม. 
สุดท้ายดิฉันก็ไม่ต้องนำาพ่อส่งโรงพยาบาล และได้ย้ำาพ่อ
อีกว่าต้องทานอาหารเสริมน้ีอย่างมีระเบียบวินัย เพราะ
พ่อเป็นหลายโรค และท่ีพ่อได้กลับมาน้ี เพราะอาหาร
เสริม ไม่ใช่ยาของหมอเพียงอย่างเดียว ในตอนท่ีพ่อป่วย
คร้ังล่าสุดท่ีเข้าโรงพยาบาลคร่ึงเดือน ไม่มีใครเช่ือเลยว่า
พ่อจะได้กลับบ้านทุกคนทำาใจได้แล้ว คิดว่าคงได้จัดงาน
ศพอย่างแน่นอน ฉะน้ันพ่อต้องมีวินัยกับตัวเอง  พ่อก็
รับปาก ทุกวันน้ีพ่อทาน เกรพซีด พลัส/ โอริซอล เทน/ 
ฟิชเชอร ์โกลด์/ เฟ่ยหลง จนตอนน้ีพ่อแข็งแรงช่วยเหลือ
ตัวเองได้ เดินคล่อง สามารถทำางานเบา ๆ   เช่น ถางหญ้า
บริเวณลานบ้านได้แล้ว
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         คุณแมแจว เป็นคนขยัน แข็งแรง มีโรคประจำา
ตัวคือ เบาหวาน แต่ไม่เคยมีอาการร้ายแรง จนวันหน่ึง 
ไม่มีใครคาดคิดว่า คุณแม่จะอาเจียนอย่างรุนแรง ไม่มี
เร่ียวแรงแม้แต่จะเดิน ลูกๆ ต้องพาเข้าโรงพยาบาล
โดยด่วน และพบว่า เป็นมะเร็งข้ันสุดท้าย   คร้ังนึงได้
มีโอก�สเปิดโทรทัศน์ท�งชองมงคล ช�แนล วันท่ี
คุณปิน ให้สัมภ�ษณ์ใน ร�ยก�ร เฮลล์ต้ี ซีเครท ซ่ึง
คุณป่นก็เป็นมะเร็ง และให้สัมภาษณ์ถึงอาการ และ
ประสบการณ์จากการใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทไทยธรรม 
จึงโทรศัพท์ไปปรึกษาคุณปน่  และส่ังซ้ือสินค้ามาให้คุณ
แม่ทาน จากอาการเบ้ืองต้นคุณหมอวินิจฉัยว่าอาการ
หนักมาก อาจมีชีวิตอยู่ต่อได้ไม่เกิน 2 วันเพราะสมอง
บวมมาก จนต้องฉีดมอร์ฟีนระงับอาการปวด แต่ดิฉัน
คิดอะไรไม่ออกเลย ท้ังเครียด และกังวล หลังจากซ้ือ  
ผลิตภัณฑ์ เกรพซีด พลัส โอริซอล เทน  ฟิชเชอร์ 
โกลด์ และล�ดีน  ก็ให้คุณแม่ทานเลย เพราะคิดว่าเป็น
ความหวังเดียวท่ีมีอยู่  คืนน้ันก็คิดว่าคุณแม่คงไม่อยู่กับ

เราแล้ว  แตเหมือนป�ฏิห�ริย์เช้�อีกวัน คุณแมก็
ส�ม�รถขยับตัวลุกข้ึนน่ังได้ เพียงแคท�นย� 4 เม็ด
น้ี และ วันต่อๆมา อาการดีข้ึนตามลำาดับ จนลูกๆทุกคน
ตกใจ และดีใจ แถมยังแปลกใจว่าคุณแมดีข้ึนได้เพร�ะ
ไทยธรรม ยังแอบได้ยินพยาบาลคุยกันว่า ป้าได้ยาอะไร
ดีมา ทำาไมไม่ปวดหัว และไม่อาเจียนอีกเลย จากวันท่ี 28 
ธันวาคม 2551 ถึงปัจจุบันน้ี คุณแม่ลุกเดินเองได้ แอบหนี
ออกไปตลาดได้แล้วค่ะ 
           ขอขอบคุณ บริษัท ไทยธรรม ท่ีนำาส่ิงดีๆ มาให้เรา 
อยากจะฝากบอกทุกท่านว่า ไทยธรรม ไม่ใช่แค่เป็นทาง
เลือกเฉพาะเวลาท่ีท่านป่วยเท่าน้ันนะคะ แต่ไทยธรรม ให้
ท่านได้ดูแลสุขภาพ และความงาม ได้ต้ังแต่วันน้ี และต่อๆ
ไปค่ะ รีบดูแลตัวเองก่อนใคร เพ่ือสุขภาพท่ีดีของท่าน 
และคนท่ีท่านรักค่ะ ยินดีแชร์ประสบการณ์ให้ทุกท่านค่ะ

  



ไทรอยด์ ห�ยได้

       ดิฉัน ทำางานเป็นพนักงานนวดแผนไทย  ของสถานี
อนามัยตำาบลสากเหล็ก  จังหวัดพิจิตร  ปัจจุบันดิฉันอายุ  
40 ปี ดิฉันมีโรคประจำาตัวป่วยเป็นไทรอยด์ชนิดเป็นพิษ 
ทานยามาแล้วนานกว่า 10 ปี แต่ก็ยังไม่ดีข้ึน ยังคงมีอาการ
หงุดหงิดง่าย เหน่ือยง่าย ไม่ค่อยอยากพูดคุยกับใคร ผิว
พรรณแห้ง เป็นลมพิษบ่อยๆ และปวดเม่ือยตามข้อ จน
ดิฉันรู้สึกเบ่ือมากจึงตัดสินใจเลิกทานยาไทรอยด์ต้ังแต่ 
เดือนมกราคม 2551 เป็นต้นมา จนกระท่ังประมาณเดือน
มีนาคม 2551 คุณเหม่ียว (วรางคณา เช้ือวีระชน) ได้ชวน
ดิฉันไปเจอดาราในงานสัมมนางานหน่ึง เพ่ือหวังว่าดิฉัน
จะรู้สึกผ่อนคลายข้ึนบ้าง ซ่ึงตอนน้ันดิฉันไม่ได้คิดอะไร
มาก แต่พอได้มาเจอพ่ีเปล และพ่ียุ้ย แนะนำาผลิตภัณฑ์
ของบริษัทไทยธรรม ดิฉันจึงเร่ิมสนใจ แรกเร่ิมได้ส่ัง
เกรพซีด พลัส และบีดริงคส์มาทาน ต้ังใจจะรักษาฝ้าบน
ใบหน้า ตอม�ในเดือนตุล�คม 2551 ดิฉันได้ไปพบหมอ 
และได้มีก�รเจ�ะเลือดเพ่ือทำ�ก�รรักษ�โรคไทรอยด์
ตอ ปร�กฎว�ผลเลือดดีข้ึน คุณหมอแปลกใจม�ก แต่
ดิฉันก็ไม่ได้พูดอะไร คุณหมอถามว่าทานยาตลอดไหม 
ดิฉันบอกว่าไม่ได้ทาน หลังจากน้ันในเดือนมีนาคม 2552 

ดิฉันก็ได้เข้ารับการเจาะเลือดเพ่ือรักษาโรคไทรอยด์อีก
คร้ัง ปรากฎว่าผลเลือดดีข้ึน ท้ังผลของโรคไทรอยด์ 
และปริม�ณไขมันในเลือดก็ลดลงด้วย ดีข้ึนอย�ง
เห็นได้ชัด จนคุณหมอแปลกใจมาก ถามดิฉันว่าพ่ีแพน
ไปทำาอะไรมาเน่ีย ทำาไมผลเลือดถึงดีข้ึนเร่ือยๆ ดิฉันเลย
บอกคุณหมอไปว่า     ดิฉันได้ทานผลิตภัณฑ์อาหารเสริม   
เกรพซีด พลัส และบีดริงคส์ของบริษัทไทยธรรม 
ปัจจุบันน้ีผลเลือดของดิฉันอยู่ในระดับปกติ ฝ้าท่ีหน้าหาย
ไป ผิวพรรณเปล่งปล่ังสดใส ไม่หงุดหงิด ไม่ปวดเม่ือย 
ต้องขอขอบคุณบริษัทไทยธรรมฯ ท่ีช่วยฟนชีวิตท่ีสดใส
ให้กับดิฉันอีกคร้ัง
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         เหม่ียวร่วมงานกับบริษัทไทยธรรม จากความ
ประทับใจในการใช้ผลิตภัณฑ์ ซ่ึงตอนแรก แนะนำาให้คน
ใกล้ตัว คือคุณแม่ของสามี ทานผลิตภัณฑเสริมอาหาร
ลาดีน เน่ืองจากมีอาการปวดเข่า หลังจากทานประมาณ 
2 เดือน แม่ก็ดีข้ึน สามารถงอหัวเข่าได้ นอกจากน้ีก็แนะนำา
ให้ลูก กับหลานทานผลิตภัณฑเสริมอาหารฟช โฟรต้ี 
ทานได้ 3 เดือน สอบได้ท่ี 1  จากเดิมสอบได้เลขสองตัว
มาตลอด ความประทับใจต่างๆ ทำาให้เหม่ียว มีความภาค
ภูมิใจในสินค้าของบริษัทไทยธรรม นำามาสู่ธุรกิจ ทำ�แค 4 
วันตอเดือน เพราะเหม่ียวทำางานประจำา จันทร์-ศุกร์ เป็น
นักวิชาการสาธารณสุขจะเจอคนไข้มากมายก็ได้แนะนำา
เขาให้ใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทไทยธรรมด้วย จากการ
ทำางานประจำา เหม่ียวต้องน่ังใช้คอมพิวเตอร์ท้ังวัน จึงเร่ิม
มีอาการปวดแขน จนลามไปท่ีคอและศีรษะ  บางคร้ังรู้สึก
ชาไปหมด เวลาน่ังซักผ้า ก็ไม่สามารถยืดหลังตรงๆได้ เคย
ปรึกษาอาจารย์ผู้เช่ียวชาญด้านการสร้างกล้ามเน้ือท่ีแข็ง
แรง ท่านลองตรวจดูตามแขนก็บอกว่า มีพังผืดก้อนใหญ่ 
เกิดข้ึนท่ีแขน ก็พยายามบริหารร่างกาย อาทิตย์ละ 3 คร้ัง 
ก็ยังไม่ดีข้ึน  จึงได้ปรึกษาคุณอาริยา ก็ได้รับคำาแนะนำา
ให้ทาน   ผลิตภัณฑเสริมอาหารเซ่ียนฟง    ควบคู่กับ 
เกรพซีด พลัส  เหม่ียวลองทานคู่กัน แค่ 2 อาทิตย์

เท่าน้ันค่ะ ตอนน้ีอาการต่างๆ และพังผืดได้หายไปแล้ว 
แต่เหม่ียวก็ยังบริหารร่างกายเพ่ือสุขภาพท่ีดี อาทิตย์ละ 3 
คร้ังเหมือนเดิม  นอกจากน้ี ปกติทุกเดือนเหม่ียวจะปวด
ท้องประจำาเดือน เป็นอย่างน้ีมานานแล้ว แต่หลังจากทาน
เซ่ียนฟง กับ เกรพซีด อากาศปวดท้องประจำาเดือนไม่มี
แล้ว เหม่ียวรู้สึกว่าผิวพรรณผุดผ่องข้ึนด้วย จากท่ีเคยเป็น
ฝ้าฮอร์โมนทุกคร้ังท่ีมีประจำาเดือน ก็ไม่เป็นอีกเลย 
เกรพซีด พลัส   มีสารสกัดจากเมล็ดองุ่น ท่ีช่วยเก่ียวกับ
เส้นเลือดได้ดี ตอนแรกท่ีแนะนำาให้คนอ่ืนๆ ทาน ตัวเองก็
คิดว่าแข็งแรงดีอยู่แล้ว หลายคนคงคิดเหมือนเหม่ียวใช่
ไหมคะ แต่คุณอาจคิดผิดค่ะ เพราะสุขภาพเป็นเร่ืองสำาคัญ
ค่ะ แค่เร่ืองปวดประจำาเดือน จริงๆมันคือเร่ืองใหญ่สำาหรับ
ผู้หญิงเลยค่ะ เพราะจะส่งผลไปหมด ไม่ว่าจะเป็นรูปร่าง 
ผิวพรรณ และสุขภาพ เม่ือเราอายุมากข้ึน ดังน้ันเหม่ียวมี
โอกาสได้พบกับคนมากมาย โดยอาชีพของเราเอง จึงไม่
หยุด ไม่เหน่ือย ท่ีจะแนะนำาคนเหล่าน้ีให้เจอส่ิงดีๆ อย่าง
ท่ีเราเจอค่ะ อย่าลืมใส่ใจสุขภาพของเราต้ังแต่วันน้ีนะคะ 
เพียงแค่คุณขยับตัว หรือออกกำาลังกาย อาทิตย์ละ 3-4 
คร้ัง แม้ขณะทำางาน ก็ออกกำาลังกายได้ค่ะ สำาหรับคนท่ี
สนใจ จะสอบถามรายละเอียด หรือปรึกษา พูดคุยกันได้
ค่ะ ติดต่อผ่านบริษัทได้เลยค่ะ

¤Ø³ ÇÃÒ§¤³Ò  àª×éÍÇÕÃÐª¹ (àËÁÕèÂÇ) ÍÒÂØ 36 »‚
   ¹Ñ¡ÇÔªÒ¡ÒÃÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢ÃÐ Ñ́º 7  ¨. ¾Ô̈ ÔµÃ

à»š¹¾Ñ§¼×́  áÅÐ»Ç´·ŒÍ§·Ø¡¤ÃÑé§àÇÅÒÁÕ»ÃÐ í̈Òà ×́Í¹ 

“คุณอ�จคิด¼ิด ห�กคิดว่�มันไม่สำ�คัÞ 
เพร�ะมันเปšนสัÞÞ�ณต่อสุขÀ�พคุณ” 

áªÃ�»ÃÐÊº¡ÒÃ³�



          กลับม�สดใส สดช่ืน
          เหมือนได้เปšนส�วอีกคร้ัง 
   และไม่หว่ันกับâรคคว�มดันâลหิตสÙง

         เดิมมีโรคประจำาตัว คือ ความดันโลหิตสูง และ
มีไขมันในเลือดสูงผิดปกติ  ได้ไปรับยาจากโรงพยาบาล
เป็นประจำา ซ่ึงโรคประจำาตัวน้ีเป็นมาประมาณ 5 ปีแล้ว  
ปกติจะมีความดันโลหิต และมีไขมัน โคเลสเตอรอลสูง 
ตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมาได้กินยาลดปริมาณไขมันมา
ตลอด  แต่ก็มีปริมาณข้ึนลงอยู่เป็นประจำา  ล่าสุดตรวจ
พบมีโคเลสเตอรอลสูงถึง 298  จนกระท่ังมีลูกสาวบอก
ให้ลองทานผลิตภัณฑ์เสริมอ�ห�รโอริซอล เทน  ผ่าน
ไป 1 เดือน กลับไปให้คุณหมอตรวจอีกคร้ัง พบว่าไขมัน
ท่ีเคยสูงถึง 298  ลดลงเหลือ 201 ซ่ึงเป็นค่าปกติ  ไม่น่า
เช่ือเลยว่าแค่เวลาเพียง 1 เดือนเท่าน้ัน ทำาให้ระดับไขมัน
เป็นปกติได้ และไม่มีอาการมึน เวียนหัว หรือเหน่ือยง่าย
เหมือนเม่ือก่อน  หลังจากน้ันลูกสาวเลยให้ทานผลิตภัณฑ์
เสริมอาหารเพ่ิม คือ  เกรพซีด พลัส ,  ฟิชเชอร์ โกลด์ 
โอริซอล เทน และเฟมินิ   ซ่ึงผลลัพธ์ท่ีเกิดข้ึนน้ันดีข้ึน
มาก ทำาให้นอนหลับดี  จากเม่ือก่อนท่ีเป็นคนนอนไม่ค่อย
หลับ  ต่ืนข้ึนมาจะรู้สึกอ่อนเพลีย และเวียนหัวบ่อย  และ
อีกหน่ึงส่ิงท่ีมีคนทักอยู่บ่อยๆ  คือฝ้าท่ีหน้าหายไปไหน  ผิว

ตึงข้ึนไม่เห่ียวเหมือนเม่ือก่อน  ทำาให้รู้สึกมีความสุขมาก  
ต่ืนนอนข้ึนมาตอนเช้าก็รู้สึกสดช่ืน ต้องขอบคุณบริษัท
ไทยธรรมมากท่ีทำาให้สุขภาพดีข้ึนผิวพรรณกลับมาสดใส 
และสดช่ืนเหมือนได้กลับมาเป็นสาวอีกคร้ังหน่ึง ขอบคุณ
จากใจ ไทยธรรมดีมากค่ะ 

¤Ø³ÊØÃÑµ¹�  ÃÑ¡ÉÒÊÑµÂ�  ÍÒÂØ  65 »‚ 
      Í.µÐ¾Ò¹ËÔ¹  ¨.¾Ô̈ ÔµÃ  
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          กลับม�สดใส สดช่ืน
          เหมือนได้เปšนส�วอีกคร้ัง 
   และไม่หว่ันกับâรคคว�มดันâลหิตสÙง

ÀÙÁÔá¾ŒµÑÇàÍ§ SLE  

        ¤Ø³Í¹§¤� ªØ‹Áã¨ ÍÒÂØ 38 »‚ 
       ÍÒªÕ¾ ¾¹Ñ¡§Ò¹Ê‹§¹Á Ñ̈§ËÇÑ́  àªÕÂ§ãËÁ‹

áªÃ�»ÃÐÊº¡ÒÃ³�

      ดิฉันอนงค์  ชุ่มใจ เป็นภูมิแพ้มาต้ังแต่ อายุ 8 ขวบ 
เป็น ๆ หาย ๆ มานาน จนอายุเร่ิมมากข้ึนกลายเป็น โรค
แพ้ภูมิคุ้มกันตัวเอง (SLE) เป็นมานาน 5 ปีแล้ว มีอาการ
ตัวบวม ทานอาหารเสริมทุกชนิดท่ีว่าดี ก็ไม่ดีข้ึนเลย ทาน
มาจนเร่ิมรู้สึกท้อมาก ปกติต้องเข้าพบหมอเป็นประจำา 
และต้องทานยาหลายชนิด มีอาการข้างเคียงคือผมร่วง 
ตัวบวม พอมีอาการตัวบวม หมอก็ให้ทานยาแก้อาการ
ตัวบวม ก็มีอาการอ่ืนตามมา จากเดิมมีน้ำาหนักตัวปกติ 
51 ก.ก.  หลังจากมีอาการตัวบวมตอนน้ันน้ำาหนักข้ึน
มาถึง 61 ก.ก. พอดีเพ่ือนแนะนำาให้รู้จักผลิตภัณฑ์ของ 
บริษัทไทยธรรม จึงขอดูเอกสาร และอ่านรายละเอียด จึง
ตัดสินใจสมัครสมาชิก และซ้ือ ผลิตภัณฑเสริมอาหาร 
เกรพซีด พลัส ฟชเชอรโกลด บีดริงคส คอลลาเจน 
(จากปลา) มาทาน ทานได้ประมาณ 20 วัน อาการผม
ร่วงจากการทานยาลดภูมิคุ้มกันวันละ 30 เม็ด ก็ลดลง 
อาการบวมก็ดีข้ึน จากน้ำาหนัก 61 ก.ก. เหลือ 57 ก.ก. 
ปกติตนเองเป็นคนผิวแห้งมาก มีกระ ฝ้า รอยด่างดำา จะ
ใช้ครีมกันแดด หรือครีมบำารุงท่ีใครๆใช้กันก็ไม่ได้ เพราะ

มีปัญหาผิวแพ้ง่าย   หลังทาน  บีดริงคส คอลลาเจน 
(จากปลา) คู่กับ เกรพซีด พลัส  สังเกตเห็นว่า ผิวท่ีเคย
แห้ง ตอนน้ีดูเปล่งปล่ัง ผิวหน้ากระจ่างใสข้ึน ผิวทนแดดข้ึน 
ทานมาได้ 3 เดือนแล้ว อาการป่วยต่างๆก็ดีข้ึนตามลำาดับ  
และไม่ทานยาลดภูมิคุ้มกันแล้ว  ตอนน้ีรู้สึกดีมากๆค่ะ ใคร
ท่ีอยากดูดี และรู้สึกดี ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ หรือ ความ
งาม ปรึกษากันได้ค่ะ

 

Before After



Before After

         สวัสดีคะ  ดิฉันช่ือนางกาญจนา  วงศ์ชัยพานิชย์  
ได้สมัครเป็นสมาชิกไทยธรรม  เน่ืองจากก่อนหน้าน้ี  ดิฉัน
มีปัญหาสุขภาพ  คือเป็นโรคภูมิแพ้มา  4  ปีแล้วค่ะ  เวลา
นอนตอนกลางคืนช่วงท่ีอากาศเย็นจะหายใจไม่ออก  ไม่
สามารถนอนได้ ต้องลุกข้ึนน่ัง  คัดจมูกและมีอาการไอ
ด้วย  ทรมานมาก ได้ไปรักษากับคุณหมอ และทานยามา
โดยตลอด แต่อาการก็ไม่ดีข้ึน จนกระท่ังมีน้องสาวช่ือคุณ
เนาวรัตน์  วงศ์สุภาภรณ์  แนะนำาให้ทานอาหารเสริมของ
บริษัท ไทยธรรม อัลไลแอนซ์  ดิฉันได้ทดลองทานตัว
แรกคือ  เกรพซีด  พลัส และก็ได้ทานเพ่ิมอีก  2  ตัวคือ   
แอลเจน และฟิชเชอร์ โกลด์ ทานต่อเน่ืองมาได้ 2  เดือน 
แล้วค่ะ อาการก็ดีข้ึนไม่ต้องไปหาหมออีกเลย
      ส่วนสามีของดิฉันช่ือนายสัมพันธ์  วงศ์ชัยพานิชย์  อายุ  
56  ปี  ซ่ึงป่วยเป็นโรคเบาหวาน  โรคความดันโลหิตสูง  
โรคไขมันในเส้นเลือดสูง  ต้องไปหาหมอ  ทานยามาโดย
ตลอด ป่วยมานาน  6  ปีแล้วค่ะ  ทุกวันน้ีสามีของดิฉัน
ได้ทานเกรพซีด พลัส/ เฟ่ยหลง/  ฟิชเชอร์โกลด์  ทาน
ทุกวันจนตอนน้ีไม่ต้องไปหาหมออีกแล้วค่ะ  นอกจากน้ี
ครอบครัวของดิฉันก็มีรายได้เสริมจากการใช้ดีแล้วบอก
ต่อ  ได้บอกญาติและเพ่ือนใกล้บ้าน  จนถึงคนรู้จัก ท่ีไกล
บ้านออกไปเร่ือยๆ  ถ้าทุกคนอยากให้ครอบครัวของท่านมี

สุขภาพท่ีดีและมีรายได้เสริม  ให้ทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ของ
บริษัทไทยธรรม  ท่านก็จะรู้เลยว่ามันดีจริงๆค่ะ ขอบคุณ
ผู้แนะนำา บริษัทไทยธรรมฯ  และศูนย์ใหญ จ.แพร 
ของ คุณอุไร พรวนเจริญ  ท่ีนำาส่ิงท่ีดีๆมาให้ครอบครัว
ของดิฉัน  และดิฉันสัญญาว่าจะเป็นครอบครัวไทยธรรม
ตลอดไปค่ะ 

“ไม่ต้องทรม�นจ�กอ�ก�ร
               ÀÙมิแพ้อีกแล้วค่ะ”

¤Ø³¡ÒÞ¨¹Ò  Ç§È�ªÑÂ¾Ò¹ÔªÂ�  ÍÒÂØ 55 »‚
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“ไม่ต้องทรม�นจ�กอ�ก�ร
               ÀÙมิแพ้อีกแล้วค่ะ”

ประก�ÈรับสมัครÈÙนย์ใหÞ่

“ไทยธรรม” ·ÑèÇ»ÃÐà·È

      ไทยธรรม อัลไลแอนซ มีนโยบายในการกระจายศูนย์ใหญ่ท่ัวประเทศ เพ่ือรองรับโครงการใหม่ท่ีเตรียมเปด
ตัวในคร่ึงหลังของปี 2009 น้ี  จึงขอแจ้งให้พ่ีน้องไทยธรรมทราบถึงจังหวัดท่ียังไม่มีศูนย์ใหญ่ พ่ีน้องท่านใด หรือ สาย
งานของพ่ีน้องท่านใดท่ีสนใจ สามารถย่ืนแบบฟอร์มแสดงความจำานงเป็นศูนย์ใหญ่ได้ท่ีผู้จัดการเขต (Area Manager) 
และ ผู้ช่วยผู้จัดการเขต (Assistant Area Manager) ทุกท่าน ดังรายช่ือต่อไปน้ี
         1.   คุณปนัดดา วิถีพัฒน์       (มด) เบอร์มือถือ 08-6777-3484,   08-3013-9490
         2.   คุณรัชชาภา ไชยมล        (วิว) เบอร์มือถือ 08-6539-4393,  08-6312-8125
         3.   คุณอัจฉรา สุวรรณรัตน์   (เบลล์) เบอร์มือถือ 08-6792-6700,   08-5947-7400

รายช่ือจังหวัดท่ียังไม่มีศูนย์ใหญ่
    

    

µŒÍ§¡ÒÃ ‹́Ç¹!
   Ñ̈§ËÇÑ́

 ÅÐ 1 ÈÙ¹Â�

µŒÍ§¡ÒÃ ‹́Ç¹!
   Ñ̈§ËÇÑ́

 ÅÐ 2 ÈÙ¹Â�

 1. กรุงเทพฯ (เขตละ 1 ศูนย์)  2. กระบ่ี  3. กาฬสินธ์ุ  4. ขอนแก่น(ชุมแพ) 5. ฉะเชิงเทรา 
 6. ชัยนาท  7. ชัยภูมิ  8. ชุมพร  9. ตราด  10. ตาก  11. ตรัง 12. นครนายก 
13.นครราชสีมา(ปากช่อง)  14. นราธิวาส  15. น่าน  16. บุรีรัมย์ 17. ปทุมธานี
18. ปราจีนบุรี  19. ปัตตานี  20. พะเยา  21. พังงา  22. พัทลุง  23. ภูเก็ต  24. มหาสารคาม  

1. เชียงใหม่   2. นนทบุรี    3. ประจวบคีรีขันธ์(เมือง,หัวหิน)

4. สงขลา(เมือง,หาดใหญ่)  5. สุราษฏร์ธานี(เมือง,เกาะพะงัน)

25. มุกดาหาร 26. แม่ฮ่องสอน  27. ยโสธร  28. ยะลา  29.ระนอง  30. ระยอง  31. ลพบุรี  32. เลย  
33. สกลนคร  34. สตูล  35. สมุทรสงคราม  36. สมุทรสาคร 37. สระแก้ว  38. สระบุรี  39. สิงห์บุรี
40. สุโขทัย(เมือง) 41. สุพรรณบุรี  42. หนองคาย  43. หนองบัวลำาภู 44. อ่างทอง 45. อำานาจเจริญ
46. อุดรธานี  47. อุตรดิตถ์  48. อุทัยธานี 49. อุบลราชธานี

   





ข่�วประช�สัมพันธ์

ยินดีกับนักเขียนบทคว�มวิจัยดีเด่น

ขอแสดงคว�มยินดีกับบัณฑิตรุ่นใหม่ไฟแรง

บริษัท ไทยธรรม อัลไลแอนซ์ พ�เท่ียว เมืองจีน!!!!!!!!!

       ขอแสดงความยินดีกับคุณจินตนา เทวโรทร 
ผู้อำานวยการศูนย์ ศรีนครินทร์-บางเมือง จ.สมุทรปราการ และ 
คุณตติยา โชคบุญเป่ียม ลูกสาวคนสวย ท่ีได้รับรางวัล 
บทความวิจัยดีเด่น สาขาเคมีคำานวณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

       ขอแสดงความยินดีกับคุณปัทมา คณะโส (น้องปัท)  ผู้อำานวยการศูนย์ 
อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช ซ่ึงได้รับปริญญาบัตร คณะบริหารธุรกิจ
สาขาการจัดการ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 
เม่ือวันท่ี 24 มีนาคม 2552 ท่ีผ่านมา

        ผ่านไปไม่นานกับสุดยอด Promotion ท่องเท่ียวไปกับไทยธรรม  นำาทีมโดย คุณเป้ิล จ�รุณี เดส์แน็ช และทีม
ผู้บริห�ร บริษัท ไทยธรรม อัลไลแอนซ์ พาเหล่าบรรดาแม่ทีม สมาชิกไทยธรรม ท่องเท่ียวกัน ณ ประเทศจีน ดิน
แดนอันมีมนต์ขลัง อาทิเช่น มาเก๊า ดินแดนแห่งศิลปะวัฒธรรมของโลกตะวันออกและตะวันตก จูไห่ เขตพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ 
และเซินเจ้ิน แหล่งรวบรวมสถาปัตยกรรมของจีนไว้มากมาย ซ่ึงบรรดาแม่ทีม ต่างต่ืนตาต่ืนใจ และสนุกสนานกันอย่าง
เต็มท่ี พร้อมกับเลือกซ้ือสินค้าพ้ืนเมืองติดไม้ติดมือกลับกันมามากมาย โดยทริปน้ีจัดข้ึนเม่ือวันท่ี 21 – 23 มีนาคม 
2552 ท่ีผ่านมา  

       รายการ “ย้ิมรับตะวัน” เปล่ียนเวลาออกอากาศ 
เป็น 15.30-15.55 น. เร่ิม วันจันทร์ท่ี 20 เมษายน 2552 เป็นต้นไป
พบกับเวลาใหม่ ทุกวันจันทร์ ทางททบ. 5 ห้ามพลาดค่ะ
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