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     รู้จักไข้หวัดใหญ่ ส�ยพันธ์ุ
ใหม่ 2009 
 ไข้หวัด 2009 สาย
พันธ์ใหม่ ชนิด A 2009 H1N1 

ตอนแรก ถูกเรียกว่า “ไข้
หวัดหมู” หรือ “swine fl u” 
เน่ืองจากผลการตรวจในห้อง
ทดลองพบว่า ไวรัสน้ีมีสาร

พันธุกรรมคล้ายกับไวรัสไข้หวัดใหญ่ในหมู ท่ีพบในทวีป
อเมริกาเหนือ

 ทำ�ไมต้องระวังไข้หวัด 2009
 ไข้หวัดใหญ่ 2009 
ติดต่อง่าย และ แพร่ได้เร็วกว่า
ไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล

อ�ก�รของไข้หวัด 2009
 อาการมีต้ังแต่ ไอ จาม 
คร่ันเน้ือ คร่ันตัว โดยไม่มีไข้
ก็ได้ การเฝ้าดูสถานการณ์ต้อง
ดูว่าอาการเร่ิมต้นเหมือนไข้หวัด
ใหญ่ธรรมดา และ เร่ิมมีอาการ
มากข้ึน เช่น ปวดเม่ือยท้ังเน้ือ 
ท้ังตัว ไข้สูงข้ึนเร่ือยๆ หลังจาก 
2-3 วัน มีอาการของระบบอ่ืนๆ
ร่วมด้วย เช่น อาเจียน ท้องเสีย 
หรือ อาการทางสมอง เช่น ซึม 
นอนมากข้ึน ปวดศีรษะเป็นต้น 

ซ่ึงอาการเหล่าน้ี อาจดำาเนินรุนแรงข้ึน จนมีปอดบวม 
หายใจไม่ได้ จนต้องใส่เคร่ืองช่วยหายใจ บางรายถึงกับ
เสียชีวิต

การปองกัน 
 คนท่ีมีอาการไอ จาม 
น้ำามูกไหล หวัดแบบไหนก็ตาม 
ต้องใส่หน้ากากอนามัย เวลา
อยู่บ้าน ทุกคนในบ้านต้องใส่
หน้ากากอนามัย ล้างมือแบบ
ถูกต้องเป็นประจำา แยกถ้วยชาม
แก้วน้ำา ใช้ช้อนกลาง และ เฝ้าดู
อาการหากอาการมากข้ึนต้อง
นำาส่งโรงพยาบาล 

ไข้หวัด 2009 กับอ�ห�รเสริม
 แอลเจน  : มีฤทธ์ิกระตุ้นภูมิต้านทาน ลด
อาการภูมิแพ้ ควรรับประท�นแอลเจนวันละ 1 
แคปซูล ก่อนนอน เพ่ือให้ร่�งก�ยแข็งแรง ปองกัน
ก�รติดเช้ือไวรัส หรือ แบคทีเรียตลอดระยะเวล�แห่ง
ก�รระบ�ดของไวรัสไข้หวัดใหญ่ 2009   



  ส�รสกัดพลูค�ว ในแอลเจน 
มีรายงานการต้านเช้ือไวรัส 
และ แบคทีเรียหลายชนิด ขณะ
น้ี สำานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ 

(สนช.) กำาลังนำาไปวิจัยเพ่ือผลิตสมุนไพรต้านไวรัสไข้หวัด
ใหญ่ 2009 อยู่

   ส�รเบต้�กลูแคน ในแอลเจน มีฤทธ์ิกระตุ้นระบบภูมิ
ต้านทานของร่างกาย

  ส�รสกัดเมล็ดองุ่น มีฤทธ์ิ
ต้านอาการอักเสบ และ อาการ
แพ้ท่ัวร่างกาย ห�กมีผู้ใดติด
เช้ือไข้หวัด ให้รับประท�น

ส�รสกัดเมล็ดองุ่น (Grape Seed Plus Lycopene) 
หรือ น้ำ�มันเมล็ดองุ่นสกัด (Grape Seed Oil) วันละ 
2-4 แคปซูล ตลอดระยะเวล�ก�รมีอ�ก�ร จะพบ
ว่�อ�ก�รอักเสบ และ อ่อนเพลียดีข้ึนอย่�งรวดเร็ว

เภสัชไทยธรรม



     โกรท ฮอร์โมน เป็นฮอร์โมนท่ีถูกกล่าวขานว่า 
เปรียบเสมือน “น้ำาพุแห่งความเป็นหนุ่มสาว” โดยมีท่ีใช้
ในวงการแพทย์มานานกว่า 50 ปีแล้ว โดยแรกเร่ิม ในปี 
1958 นาย Maurice Raben ผู้เช่ียวชาญด้านต่อมไร้ท่อ 
จากมหาวิทยาลัยแพทย์ศาสตร์ Tufts University ในเมือง
บอสตัน รัฐแมสแซทชูเสท ได้สกัดโกรทฮอร์โมนจากต่อม
ใต้สมองของศพท่ีได้รับบริจาค แล้วฉีดให้เด็กชายวัย 17 
ปี ท่ีเป็นโรคขาดโกรท ฮอร์โมน แล้วประสบผลสำาเร็จใน
การเพ่ิมความสูงให้กับเด็กชายผู้น้ันอย่างดีย่ิง ผลงานช้ิน
น้ันของ Raben เป็นท่ีเล่ืองลือไปไกล โดยเฉพาะในหมู่ผู้
เช่ียวชาญด้านต่อมไร้ท่อ และ ได้มีการทำาตามวิธีการของ
เขาเป็นจำานวนมาก โกรท ฮอร์โมนท่ีได้จากต่อมใต้สมอง
ของศพท่ีบริจาค ได้ถูกต้ังช่ือว่า cadaver-GH 

ปี 1960 ป่วยเป็นโรค CJD (Creutzfeldt-Jakob Disease) 
หรือ โรควัวบ้า ถึง 4 ราย โกรท ฮอร์โมนจากศพจึงได้ยุติ
การใช้ในวงการแพทย์
       ในปี 1981 บริษัทยาในสหรัฐช่ือ Genentech ได้
สังเคราะห์โกรทฮอร์โมนข้ึนได้เป็นคร้ังแรก และได้ต้ังช่ือว่า  
rhGH และ ต่อมาได้มีการพัฒนา และ เรียกว่า Somatropin

 ต่อมาในปี 1960 
กระทรวงสาธารณสุขประเทศ
สหรัฐอเมริกา ได้ต้ังองค์กร
มีช่ือว่า National Pituitary 
Agency (องค์กรต่อมใต้สมอง
แห่งชาติ) มีหน้าท่ีควบคุมการ
สกัดโกรท ฮอร์โมนจากต่อม

ใต้สมองศพ แล้วทำาให้บริสุทธ์ิปราศเช้ือ และ พัฒนาวิธี
การ จนสามารถทำาได้จำานวนมากพอท่ีจะจ่ายให้กลุ่ม
ผู้เช่ียวชาญด้านต่อมไร้ท่อ ซ่ึงได้นำาไปใช้รักษาเด็กท่ี
หยุดพัฒนาการด้านความสูงก่อนวัยเน่ืองจากขาดโกรท 
ฮอร์โมน จากน้ัน ประเทศอ่ืนๆอีกหลายประเทศ ได้นำาวิธี
การดังกล่าวไปใช้ในประเทศของตนด้วย ต่อมาในปี 1985 
ผู้ป่วยท่ีได้รับการฉีด โกรท ฮอร์โมน เพ่ิมความสูงโดยได้
โกรท ฮอร์โมนจากต่อมใต้สมองของศพบริจาคในช่วง

    การใช้โกรท ฮอร์โมน 
เสริมให้ผู้ป่วย ส่วนใหญ่จะเป็น
กรณีเพ่ิมความสูงในเด็ก ใน
ประเทศไทย ข้อบ่งช้ีของการ
ใช้โกรท ฮอร์โมนแบบฉีด จะ
เป็นไปในด้านการเพ่ิมความ
สูงในเด็กแต่เพียงอย่างเดียว 

ส่วนในยุโรป 
    โกรท ฮอร์โมนได้มีการ
ยอมรับอย่างเป็นทางการใน
วงการแพทย์ ให้ใช้เพ่ือการ
ย้อนวัยมากว่า 10 ปี แล้ว 
      การให้โกรท ฮอร์โมนแบบ
ฉีดเพ่ือการย้อนวัย มีรายงาน

       นักวิทยาศาสตร์พบว่า กรดอะมิโนบางชนิด เช่น อาร์
จีนีน ไกลซีน กลูตามีน ไลซีน ออร์นิทีน และ ทริบโทแฟน 
ซ่ึงเราเรียกว่า ซีครีตาก็อค (secretagogues) สามารถ
เพ่ิมกระตุ้นการหล่ังโกรท ฮอร์โมนจากต่อมใต้สมองโดย

ว่า สามารถถอยวัยของผู้เข้ารับการรักษาได้เป็น 10 ปี 
อย่างไรก็ตาม การให้โกรท ฮอร์โมนแบบฉีด ต้องมีการ
วัดระดับโกรท ฮอร์โมน ในกระแสเลือดอย่างสม่ำาเสมอ 
เน่ืองจาก อาจมีผลข้างเคียงสูง และ ราคาแพง



ธรรมชาติ และ สามารถใช้เพ่ิมระดับโกรท ฮอร์โมนเพ่ือ
การย้อนวัย และ การซ่อมแซมส่วนท่ีสึกหรอได้ โกรท 
ฮอร์โมน ถือเป็น ฮอร์โมนหลักของร่างกาย เน่ืองจากมัน
เก่ียวพันกับฮอร์โมนเกือบทุกชนิดในร่างกาย นอกจากผล

ในการย้อนวัยแล้ว โกรท ฮอร์โมน
ยังให้ผลในการกระตุ้นการเผา
ผลาญไขมัน และ สร้างโปรตีน
ในร่างกาย ทำาให้มีการนำาผลของ
โกรท ฮอร์โมนมาในการลดไขมัน
ในร่างกาย และ ลดน้ำาหนักได้ด้วย

          ร่�งก�ยของเร�หล่ังโกรท ฮอร์โมนเป็น 2 ช่วง 
คือ กล�งวัน และ กล�งคืน โกรท ฮอร์โมน ปริม�ณ
หลัก จะหล่ังในเวล�กล�งคืน ประม�ณเท่ียงคืน มันจะ
หล่ังเป็นช่วงส้ันๆประม�ณ 90 น�ที และ จะหล่ังอีกคร้ัง 
แต่ปริมาณน้อยกว่าคร้ังแรกในเวลาประมาณตี4 โกรท 
ฮอร์โมนท่ีหล่ังออกมาจะทำาหน้าท่ีในการซ่อมแซมส่วนท่ี
สึกหรอของร่างกายเผาผลาญไขมัน สร้างกล้ามเน้ือ เพ่ิม
ความหนาแน่นของกระดูก ลดโคเลสเตอรอลตัวร้าย (LDL) 

และ เพ่ิมโคเลสเตอรอลตัวดี (LDL) 
ทำาให้จิตใจ และ อารมณ์ดี มีความ
กระตือรือร้น และ กระปร้ีกระเปร่า 
ผิวหนังกระชับข้ึน ร้ิวรอยลดลง 

สายตาดีข้ึน ผมงอกข้ึนมาใหม่ 
ความทรงจำาดีข้ึน การหลับลึกข้ึน 
หน้าท่ีสำาคัญท้ังหมดน้ี เกิดข้ึนใน
ขณะเรานอนหลับในตอนกลางคืน 
ทำ�ให้ก�รนอนหลับพักผ่อนใน
เวล�กล�งคืน เป็นเร่ืองสำ�คัญ

       การรับประทาน GT Gold หรือ กลุ่มกรดอะมิโน
ท่ีกระตุ้นการหล่ังโกรท ฮอร์โมน แนะนำาให้รับประทาน 
2 แคปซูล ก่อนนอน และ 1 แคปซูล ในตอนเช้า เพ่ือ         
ล้อเลียนกับวงจรการผลิตโกรท ฮอร์โมนภายในร่างกาย
ซ่ึงเป็นวงจรตามธรรมชาติ  
 โกรท ฮอร์โมน เป็นฮอร์โมนท่ีไวต่อ
พฤติกรรมของเร�เป็นอย่�งย่ิง ในก�รรับประท�น
ส�รกระตุ้นก�รหล่ังโกรท ฮอร์โมน หรือ แม้แต่ก�ร
ฉีดโกรท ฮอร์โมน ผู้ใช้ต้องปรับพฤติกรรมดังน้ี เพ่ือ
ให้ก�รใช้ GT Gold มีประสิทธิภ�พสูงสุด 

     1. รับประท�น GT Gold 2 แคปซูล ก่อนนอน  

     2. เน่ืองจากโกรท ฮอร์โมน เป็นฮอร์โมนท่ีหล่ัง
ในเวลาประมาณเท่ียงคืน เร�จึงควรเข้�นอนในเวล�
ประม�ณ 4 ทุ่ม เน่ืองจากเวลา 4 ทุ่ม เป็นเวลาท่ีฮอร์โมน
เมลาโทนิน หล่ังออกมา เมลาโทนิน จะกระตุ้นให้ต่อมใต้
สมองหล่ังโกรท ฮอร์โมน หากเราไม่เข้านอนก่อนเท่ียงคืน 
โกรทฮอร์โมนอาจจะไม่หล่ัง หรือ หล่ังในปริมาณท่ีน้อย
มาก เราก็จะเสียเวลานอนไปเปล่าๆ 1 คืน โดยร่างกาย
ไม่ได้ซ่อมแซมส่วนท่ีสึกหรอ และ ไม่ได้เกิดกระบวนการ
ย้อนวัยม�กของก�รย้อนวัย ก�รมีสุขภ�พแข็งแรง และ ก�ร

มีอ�ยุท่ียืนย�ว



     3. การรับประทาน GT Gold ควรจะรับประทาน
ตอนท้องว่างดีท่ีสุด ควรจะเป็นเวลาท่ีห่างจากอาหารม้ือ
สุดท้ายประมาณ 3 ช่ัวโมง ดังน้ัน เร�ไม่ควรรับประท�น
อ�ห�รหลังเวล� 6 โมงเย็น
     4. น้ำ�ต�ล เป็นตัวการยับย้ังการหล่ังโกรท 
ฮอร์โมน ดังน้ัน หากเรารับประทานน้ำาตาล หรือ อาหาร
ท่ีมีน้ำาตาลก่อนนอน คืนน้ัน โกรท ฮอร์โมนจะไม่หล่ัง
     5. โกรท ฮอร์โมน เป็นฮอร์โมนท่ีมีความสำาคัญ
กับการนอนเป็นอย่างมาก ก�รนอนท่ีจะทำ�ให้โกรท 
ฮอร์โมนหล่ังจะต้องเป็นก�รนอนท่ีเกิดในเวล�กล�ง
คืน และ เป็นก�รนอนหลับท่ีสนิท หากหลับไม่สนิท 
โกรท ฮอร์โมนจะไม่หล่ัง 

        เม่ือรับประทาน GT Gold เพ่ือเพ่ิมการหล่ังโกรท 
ฮอร์โมนแล้ว เราควรจะปรับเปล่ียนพฤติกรรมบางอย่าง
รวมถึงการเลือกรับประทานอาหาร เพ่ือการกระตุ้นการ
ผลิตโกรท ฮอร์โมนจากธรรมชาติ ดังน้ี
      1. รับประทานอาหารโปรตีนสูง
      2. ละเว้นการรับประทานน้ำาตาล และ ผลิตภัณฑ์
จากน้ำาตาล เน่ืองจ�กน้ำ�ต�ล มีผลยับย้ังก�รสร้�ง
โกรท ฮอร์โมนจ�กต่อมใต้สมอง การรับประทาน
น้ำาตาล นอกจากทำาให้มีโอกาสเป็นเบาหวานแล้ว ยังเร่ง
ขบวนการแก่ชราของร่างกายด้วย
        3.      ละเว้นการด่ืมน้ำานมจากสัตว์ ให้ด่ืมนมถ่ัวเหลือง

        4.     รับประทานอาหารธรรมชาติ  อาหารในอุดมคติ
คืออาหารแบบ “มนุษย์ยุคหิน” ซ่ึงกระตุ้นการหล่ังฮอร์โมน
ท่ีดีต่างๆท่ัวร่างกาย อาหารมนุษย์ยุคหิน คือ อาหารท่ีไม่
ผ่านการปรุงแต่ง ไม่ใช้ความร้อนสูง มีองค์ประกอบหลัก
เป็นพืชผัก และ สัตว์ตัวเล็กเช่น กุ้ง ปลา 
     5. พยายามไม่ให้เครียด ความเครียดในระยะยาว
ยับย้ังการหล่ังโกรท ฮอร์โมน ดังน้ัน ความเครียดทำาให้แก่
       6.  หลีกเล่ียงการสูบบุหร่ี และ สารเสพติดทุกชนิด
       7.  ลดน้ำาหนัก ในคนอ้วนโกรท ฮอร์โมนหล่ังน้อย
กว่าในคนผอม
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     แอลคาร์นิทีน เป็นกรดอะมิโนท่ีโด่งดังในวงการ
สุขภาพ และ ความงาม ในคุณสมบัติอันหลากหลาย
ประการของมัน คุณสมบัติท่ีสำาคัญของแอล คาร์นิทีน 
คือ เป็นตัวนำ�พ�กรดไขมันเข้�สู่เซลล์เพ่ือเผ�ผล�ญ
ให้เกิดพลังง�น หน้�ท่ีอันสำ�คัญย่ิงน้ี เป็นคุณสมบัติ
เฉพ�ะของแอล ค�ร์นิทีน ท่ีไม่มีส�รอ่ืนส�ม�รถทำ�ได ้
หากปราศจากแอลคาร์นิทีน กรดไขมัน จะไม่สามารถถูก
ลำาเลียงเข้าสู่เซลล์ได้ และ ไขมัน
จะไม่ถูกเผาผลาญ คุณสมบัติดัง
กล่าว ทำาให้นักวิทยาศาสตร์ และ 
นักโภชนาการหลายกลุ่ม นำาแอล
คาร์นิทีน มาใส่ในสูตรอาหาร
เสริมเพ่ือควบคุมน้ำาหนัก
            อัตราการเผาผลาญไขมันในระดับเซลล์ จะข้ึนกับ
ปริมาณแอลคาร์นิทีนในร่างกาย ย่ิงมีแอลคาร์นิทีนมาก 
ไขมันย่ิงถูกเผาผลาญได้มาก อัตร�ก�รเผ�ผล�ญจะ
เพ่ิมสูงข้ึนอีก   เม่ือมีก�รให้แอลค�ร์นิทีนร่วมกับ
โคเอนไซม์คิวเทน และ โครเม่ียม  
     เราสามารถได้รับแอลคาร์นิทีนจากอาหาร และ 
ร่างกายก็สามารถสังเคราะห์แอลคาร์นิทีนได้เอง 
อย่างไรก็ตาม วงการแพทย์บันทึกเร่ืองราวของการ
ขาดแอลคาร์นิทีนในคนต้ังแต่ปี 1973 มีท้ังการขาด                               
แอลคาร์นิทีน เน่ืองจากสาเหตุทางพันธุกรรม และ สาเหตุ
ของการบกพร่องในการสังเคราะห์แอลคาร์นิทีนต้ังแต่
แรกเกิด นอกจากน้ัน สาเหตุอ่ืนๆมีต้ังแต่ ความแก่ชรา ซ่ึง
เม่ือเรามีอายุมากข้ึน ร่างกายเราจะสังเคราะห์แอลคาร์
นิทีนได้น้อยลง การได้รับแอลคาร์นิทีนไม่เพียงพอจาก
อาหาร โดยเฉพาะในกลุ่มนักมังวิรัติท่ีไม่รับประทานเน้ือ
สัตว์โดยส้ินเชิง ผู้ท่ีขาดวิตามินบี 6 กรดโฟลิค ธาตุเหล็ก 
วิตามินบี 3 และ วิตามินซี ผู้ป่วยโรคตับ และ ผู้ป่วยโรคไต

          ในกลุ่มผู้ปวยกล้�มเน้ืออ่อนแรง จะมีระดับ
แอลค�ร์นิทีนในกล้�มเน้ือน้อยกว่�คนปกติ รวม
ท้ังในผู้ปวยกล้�มเน้ือหัวใจอ่อนแรง หรือ เป็นโรค

เก่ียวกับกล้�มเน้ือหัวใจด้วย 
การได้รับแอลคาร์นีทีนเสริม
ในขนาดสูง บางคร้ังอาจถึง 
3,000 มก./วัน มีผลให้ผู้ป่วยมี
อาการดีข้ึน ในผู้ป่วยโรค AIDS มีระดับแอลคาร์นิทีนลด
ลงมาก การได้รับแอลคาร์นิทีนเสริมในผู้ป่วยโรค AIDS มี
ผลให้กลุ่มอาการต่อไปน้ี เช่น กล้ามเน้ืออ่อนแรง กล้าม
เน้ือลีบ อาการเหน่ือยล้า มีอาการดีข้ึน

   ก�รให้แอลค�ร์นิทีนเสริมร่วมกับโคเอนไซม์คิวเทน 
ให้ผลดีอย่�งย่ิงในกลุ่มผู้ปวยโรคหัวใจต่อไปน้ี โรค
หัวใจข�ดเลือด หัวใจเต้นไม่เป็นจังหวะ ภ�วะหัวใจ
ล้มเหลว ผู้ปวยโรคไต และ ผู้ท่ีเข้�รับก�รฟอกไต ผู้
ท่ีมีโคเลสเตอรอลในเลือดสูง และ ผู้ท่ีเป็นตะคริว
เป็นประจำ�
    ขน�ดรับประท�นเพ่ือก�รเผ�ผล�ญไขมัน และ 
ดูแลหัวใจปกติ เร่ิมต้นท่ี 500 มก./วัน เราสามารถเพ่ิม
ขนาดรับประทานได้เอง ดูตามอาการ และ ผลท่ีได้รับโดย
ไม่มีอันตรายแต่อย่างใด ไม่มีอันตรายแต่อย่างใด 
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   เราทุกคนคุ้นเคยกับน้ำาเป็น
อย่างดี ร่างกายของเราเองก็มีส่วน
ประกอบหลักเป็นน้ำา คือ 70% ของ
องค์ประกอบของร่างกาย และ เป็น

สัดส่วนถึง 92% ของเลือด กลุ่มนักวิจัยชาวญ่ีปุ่นพบว่า 
น้ำาด่ืมมีความสัมพันธ์กับความเจ็บป่วย และ ความชรา 
ถ้าร่างกายจะสามารถต่อสู้กับความเจ็บป่วย และ ชะลอ
ความชราได้ น้ำ�ด่ืมในอุดมคติ ควรมีลักษณะดังน้ี

        1. มีฤทธ์ิเป็นด่�ง (Alkaline 
Water)
     น้ำาท่ีมีฤทธ์ิเป็นด่างอ่อนๆจะ
ช่วยกำาจัดความเป็นกรด และ 

ของเสียในร่างกาย แต่อาหารท่ีเรารับประทาน รวมท้ัง
น้ำาอัดลม จะมีฤทธ์ิเป็นกรด เคร่ืองด่ืมประเภทโคล่ามี pH 
เพียง 2.5 เท่าน้ัน ความเครียดท้ังร่างกาย และ จิตใจ จะ
ย่ิงทำาให้เลือดเป็นกรด ภาวะน้ีจะทำาให้ของเสียตกตะกอน
ตามเน้ือเย่ือ และ ข้อต่อ เป็นสาเหตุ
ของความเจ็บป่วย และ ความชรา 
การด่ืมน้ำาท่ีมีฤทธ์ิเป็นด่าง จะช่วย
ล้างพิษของความเป็นกรด และ 
สร้างสมดุล รวมท้ังชะลอความชราของร่างกาย เรียกว่า 
ด่ืมแล้วไม่แก่ อย่างน้ันเลยค่ะ

      คว�มไม่สนใจของคน ต่อสภ�วะกรดด่�งในเลือด
ของตนเอง ส�ม�รถทำ�ล�ยสุขภ�พ และ ทำ�ให้ถึงต�ย
อย่�งเงียบๆได้ โดยส�เหตุเร่ิมม�จ�ก สภ�วะคว�ม
เป็นกรดด่�งท่ีไม่สมดุลในร่�งก�ย แล้วค่อยๆกล�ย
เป็นเร่ืองใหญ่ในท่ีสุด

     2. มีโครงสร้�งขน�ดเล็ก (Mi-
cro Cluster) 
การท่ีน้ำามีโครงสร้างขนาดเล็ก และ 
อยู่ในรูปหกเหล่ียม จะทำาให้น้ำาซึม

ผ่านเข้าออกเซลล์ได้สะดวก โดยแทรกผ่านเย่ือหุ้มเซลล์ได้
รวดเร็ว สามารถพาสารอาหาร และ ออกซิเจนเข้าเซลล์ 
และ นำาของเสียออกจากเซลล์ได้ง่าย

       3. ไม่มีส่ิงปนเป้ือนซ่ึงเป็น
อันตร�ยต่อสุขภ�พ เช่น เช้ือจุล
อินทรีย์ ส�รเคมี และ โลหะหนัก

น้ำาปองกันมะเร็ง
 เซลล์มะเร็งไม่ชอบอยู่ใน
ส่ิงแวดล้อมท่ีมีออกซิเจนสมบูรณ์ 
หรือ ส่ิงแวดล้อมท่ีเป็นด่�ง

      ในปี 1932 นายแพทย์ Otto Warburg ได้รับรางวัล
โนเบลสาขาการแพทย์เพราะเป็นผู้ค้นพบว่า เน้ืองอก
จะชอบอาศัยในท่ีไม่มีอากาศ และ เขาสรุปว่า เน้ืองอก 
รวมท้ังมะเร็งชอบเกิดในท่ีปราศจากออกซิเจน และ ส่ิงท่ี
ทำาให้ร่างกายมีออกซิเจนได้ตามปกติ ส่ิงน้ันย่อมป้องกัน
การเกิดมะเร็งได้

   ส�รละล�ยท่ีเป็นด่�งจะมี
ออกซิเจนสมบูรณ์
 สารละลายท่ีมีค่า pH 

มากกว่า 7 ถือว่าเป็นด่าง และ สารละลายท่ีมี pH น้อยกว่า 
7 ถือว่าเป็นกรด ส�รละล�ยท่ีเป็นด่�งอ่อนๆ ส�ม�รถ
ดึงออกซิเจนไว้กับตัว ได้ม�กกว่�ส�รละล�ยท่ีเป็น  
กรดอ่อนๆถึง 100 เท่� ทำาให้เลือดท่ีเป็นด่าง เป็นเลือด
ท่ีมีออกซิเจนสูง ป้องกันการเกิดเน้ืองอก และ มะเร็งได้



เภสัชไทยธรรม

          VITOP WATER IONIZER 
เคร่ืองทำ�น้ำ�ด่�งอัจฉริยะ
 เคร่ืองทำาน้ำาด่างอัจฉริยะ
ของ VITOP ประกอบด้วย ตัวกรอง
น้ำา (ผงถ่าน และ เกลือเงินบริสุทธ์ิ) 
เคร่ืองทำาประจุไฟฟ้า เคร่ืองฉายรัง

สีอัลตร้าไวโอเล็ต มันสามารถผลิตน้ำาด่างโมเลกุลขนาด
เล็กท่ีมีประจุลบ โดยการกรอง การทำาประจุ และ การ
ฆ่าเช้ือโรค   

  น้ำ�ด่�งโมเลกุลเล็กประจุลบ ท่ี
ผลิตจ�ก VITOP WATER IONIZER 
เป็นน้ำาด่ืมเพ่ือสุขภาพ ท่ีมีโมเลกุล
ขนาดเล็ก ปลอดภัย สามารถแพร่

ผ่านผนังเซลล์ได้ดี ช่วยกระตุ้นการ
ไหลเวียนเลือด และ กระตุ้นการ
เผาผลาญของเซลล์ ประจุลบบน
โมเลกุลของน้ำาช่วยต้านอนุมูลอิสระ 
ทำาให้ชะลอความชรา และ ป้องกันร่างกายจากโรคมะเร็ง 
และ โรคแห่งความเส่ือมหลายชนิด

จุดเด่นของ VITOP WATER IONIZER
        1. ภ�ยในหน่วยกรองบรรจุส�ร MBF
 : สาร MBF  จากแร่ธาตุ 42 ชนิด ถูกบรรจุอยู่ในหน่วย
กรองในฐานะส่วนหน่ึงของการกรอง เม่ือน้ำาไหลผ่าน 
MBF  ก็เท่ากับน้ำาน้ันได้แช่อยู่ในรังสีอินฟาเรดชนิดไกล 
(Far-Infrared Ray) ซ่ึงคล่ืนรังสีน้ี จะทำาให้อนูของน้ำาถูก
ส่ันด้วยพลังงาน และ แตกตัวเป็นประจุไฟฟ้า เกิดเป็น
ประจุไฟฟ้าลบ ซ่ึงมีฤทธ์ิทำาลายอนุมูลอิสระในร่างกายได้
     นอกจากน้ี  รังสีฟาร์อินฟราเรดน้ีมีพลังงาน ซ่ึงจะ
ส่ันสะเทือนอนูของน้ำา ทำาให้โครงสร้างน้ำาเปล่ียนจาก
โครงสร้างกลุ่มใหญ่ มาเป็นโครงสร้างกลุ่มเล็ก เรียกว่า 
Small Cluster หรือ Microcluster แรงตึงผิวของน้ำาจะลด
ลง เม่ือมีโครงสร้างขนาดเล็ก และ แรงตึงผิวลดลง จะ

ทำาให้ผ่านผนังเซลล์ได้โดยง่าย ทำาให้นำาท้ังสารอาหาร 
และ ออกซิเจน ไปให้เซลล์ได้อย่างเต็มท่ี
       2. ภ�ยในหน่วยกรองมีถ่�นและเกลือเงิน
บริสุทธ์ิ : เช้ือจุลอินทรีย์ท่ีถูกกรองติดอยู่จะถูกจำากัด
โดยเกลือของธาตุเงินบริสุทธ์ิ  ประจุบวกของแร่เงินจะ
ทำาให้แบคทีเรียถูกกำาจัดจนหมดไปในท่ีสุด

   ร�งวัลท่ี VITOP WATER IONIZER ได้รับ
ปี 2005 : มีรายช่ือในผลิตภัณฑ์สุขภาพเทคโนโลยีสูง โดย
คณะกรรมการเทคโนโลยีสุขภาพ ประเทศจีน
ปี 2004 : มีรายช่ือใน 1 ใน 10 ผลิตภัณฑ์ผลิตน้ำาด่ืม
คุณภาพยอดเย่ียมท่ีสุดในประเทศจีน
ปี 2004 :มีรายช่ือในผลิตภัณฑ์สำาหรับนักกีฬา โดย
กระทรวงการกีฬา ประเทศจีน
ปี 2004 : ได้รับรางวัล 3.15 label โดยสมาคมคุ้มครอง
ผู้บริโภค ประเทศจีน

    เตรียมพบกับ VITOP WATER IONIZER เร็วๆน้ี
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แคลเซียม-แมกนีเซียม แร่ธาตุจำาเป็น

แคลเซียม
 แคลเซียม เป็นแร่ธาตุท่ี
เก่ียวข้องกับการสร้างกระดูก และ 

ฟัน และ 99% ของแคลเซียมท่ีมีอยู่ท้ังร่างกาย ก็อยู่ใน
เน้ือเย่ือท้ังสองน้ี อีก 1% แคลเซียมจะกระจายอยู่ในเน้ือ
เย่ืออ่ืนๆ การสะสมแคลเซียมในกระดูก และ ฟัน เรียกว่า 
“Calcification” เป็นกระบวนการท่ีทำาให้กระดูก และ ฟัน
แข็งแรง และ คงตัว 
 อาการของการขาดแคลซียมจะรวมถึงการ
ไม่เจริญเติบโต มีกระดูก และ ฟันไม่แข็งแรง กล้ามเน้ือ
กระตุก ตะคริวบริเวณท่ีขา เลือดแข็งตัวช้า มีประจำาเดือน
มาก และ ปวดประจำาเดือนมาก อาการทางประสาท ต่ืน
ตัวง่าย คัน นอนไม่หลับ การเต้นของหัวใจผิดปกติ เป็น
เหน็บตามข้อมือ และ เท้า

     โรคกระดูกพรุนเกิดจาก
การขาดแคลเซียม โดยท่ีต้องรับ
ประทานคอลลาเจนเสริมด้วย 
แคลเซียมถูกดูดซึมได้ไม่ดีนักท่ี

ลำาไส้ แคลเซียมท่ีถูกดูกซึมได้ดี จำ�เป็นต้องอยู่ในรูป 
แคลเซียม-อะมิโน แอซิด คีเลท และ แคลเซียมใน
รูปแบบท่ีดูดซึมได้ดีท่ีสุด คือ แคลเซียมไดม�เลท ท่ี
อยู่ในแคล-แมค

   แหล่งอาหารท่ีมีแคลเซียมมาก 
ได้แก่ น้ำานม เนยแข็ง ผักใบเขียว
เข้ม ปลากระดูกอ่อน อย่างไร
ก็ตาม แคลเซียมในนม ไม่ใช่

รูปแบบท่ีมีก�รดูดซึมท่ีดี ในนมมีฟอสฟอรัสม�ก ซ่ึง
ขัดขว�งก�รดูดซึมของแคลเซียม  ในสหรัฐอเมริก� 

เป็นประเทศท่ีมีก�รบริโภคนม
จ�กสัตว์ม�ก แต่เป็นประเทศท่ี
มีประช�กรเป็นโรคกระดูกพรุน
ม�กท่ีสุดเช่นกัน

  แมกนีเซียม
 แมกนีเซียม มีความจำาเ ป็นสำาหรับการ
สังเคราะห์กรดอะมิโนบางชนิด สำาหรับการดำารงอยู่ของ 
RNA และ DNA (รหัสพันธุกรรมในยีน) สำาหรับการหด
ตัวของกล้ามเน้ือตามปกติ  กล้�มเน้ือท่ีสำ�คัญต่อชีวิต 
คือ กล้�มเน้ือหัวใจ ต้องก�รแมกนีเซียมเพ่ือให้มีก�ร
ทำ�ง�นเป็นปกติ แมกนีเซียมทำางานร่วมกับแคลเซียมใน
การควบคุมการหดตัว และ การคลายตัวของกล้ามเน้ือ 
ซ่ึงเป็นการเต้นของหัวใจ

 แมกนีเซียมช่วยในการ
ขจัดส่ิงแปลกปลอม และ ของ
เสียออกจากร่างกาย ช่วยในการ
สร้างปอด และ เน้ือเย่ือของเซลล์

ประสาท ช่วยให้กระดูก และ ฟัน
แข็งแรง และ ช่วยในการคุม pH 
(ความเป็นกรด-ด่าง) ของเลือด 
แมกนีเซียมเป็นตัวกระตุ้นเอนไซม์
กว่า 300 ชนิด แต่ละชนิดเก่ียวข้องกับขบวนการทางเคมี
ท่ีสำาคัญ เช่น การสังเคราะห์โปรตีน ถ้�ข�ดแมกนีเซียม 
ก�รสร้�งเน้ือเย่ือเพ่ือซ่อมแซมส่วนท่ีสึกหรอจะไม่
เกิดเลย หรือ เกิดช้�ลง ทำ�ให้เร�ชร�อย่�งรวดเร็ว
ก่อนถึงวัยอันควร

       แมกนีเซียม ทำางานเคียงคู่กับแคลเซียม เพ่ือทำา
หน้าท่ีสำาคัญต่างๆในร่างกายมีการศึกษาหลายคร้ังท่ี          



แสดงว่าถ้าแมกนีเซียมสูงในน้ำาและอาหาร ผู้ป่วยจะเป็น
โรคกระดูกพรุน กระดูกแตก และ ฟันผุน้อยลง
 ปจจุบันน้ี เร�แทบจะไม่ได้รับแมกนีเซียม
จ�กอ�ห�รเลย มีการลดลงของแมกนีเซียมในพืชผักท่ี
ปลูกด้วยการเร่งรัดการเติบโต และ การปลูกพืชในหน้า
ดินเดิมท่ีไม่ได้รับการฟนฟู มากข้ึนเร่ือยๆ ทำ�ให้คนส่วน
ใหญ่อยู่ในสภ�วะก�รข�ดแมกนีเซียมโดยไม่รู้ตัว
 การขาดแมกนีเซียม ทำาให้เกิดอาการทาง
ประสาท กล้ามเน้ือส่ัน และ บิดเบ้ียว อาการกลัว สมอง 
และ ร่างกายอ่อนเพลีย สับสน และ หงุดหงิด ควบคุม
การทรงตัวไม่ได้ หัวใจเต้นไม่สม่ำาเสมอ การไหลเวียนไม่
เป็นไปตามปกติ หน้าซีด อาการชัก เป็นลม การทำางาน
ของต่อมต่างๆผิดปกติ 
 แมกนีเซียมเป็นย�กล่อมประส�ทต�ม
ธรรมช�ติ  ทำาให้เรารู้สึกสงบ มีสมาธิ และ ผ่อนคลาย 
อาการทางประสาทหลายประการจะตอบสนองได้ดี ถ้า
ใช้แมกนีเซียม
           แมกนีเซียมทำ�ให้หัวใจมีสุขภ�พดี หน่ึงในส่ิง
ท่ีมีการเปล่ียนแปลงคร้ังใหญ่ในการรักษาโรคหัวใจวาย
ได้ โดยแพทย์ก็คือ การฉีดแมกนีเซียมให้กับผู้ป่วยทันทีท่ี
เกิดอาการหัวใจวาย การศึกษาในอเมริกา และ อังกฤษ
ได้แสดงให้เห็นว่า มีก�รลดอัตร�ก�รต�ยของผู้ปวย
โรคหัวใจลงไปเป็นอันม�ก เม่ือให้แมกนีเซียม ร่วม
กับก�รรักษ�ปกติ 

 โรคหัวใจอีกชนิดหน่ึง
ท่ีแมกนีเซียมให้ผลดี คือ โรค
หัวใจข�ดเลือด (Angina Pectoris) 
เป็นโรคท่ีพบว่าเม่ือให้แมกนีเซียม 
จะทำาให้อาการทุเลาลงอย่างมีนย
สำาคัญ แมกนีเซียมสามารถ
ป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจอุด
ตัน และ ลดโคเลสเตอรอลได้ 

นอกจากน้ี แมกนีเซียมยังช่วยลดการแข็งตัวของเลือด 
ป้องกันล่ิมเลือดอุดตันในหลอดเลือดได้
รับประทานแคล-แมก วันละ 1 ซอง เพ่ือเสริมปริมาณ
แคลเซียม และ แมกนีเซียมให้กับร่างกาย



         เส้ือผ้าของมนุษยชาติในปัจจุบัน มีไว้เพ่ือปกปด 
ปกป้อง และ ให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายเท่าน้ัน หากแต่ใน
ปัจจุบัน เม่ือช้ันบรรยากาศถูกทำาลายไปมาก และ มลภาวะ
มีอยู่ท่ัวไป การพัฒนาเส้นใยเพ่ือสุขภาพ และ คุณภาพชีวิต 
จึงเกิดข้ึนเพ่ือทดแทนเส้นใยท่ีใช้กันในปัจจุบัน เส้นใยแห่ง
อน�คต จึงมีคุณสมบัติเป็น เส้นใยอัจฉริยะ ท่ีมีหน้�ท่ี
หล�กหล�ย (Functional Textile) ซ่ึงนอกจ�กปกปด 
ปกปอง และ ให้คว�มอบอุ่นแล้ว ยังมีผลต่อสุขภ�พ 
และ ส่ิงแวดล้อมรอบตัวเร�เป็นสำ�คัญ

บริษัทVITOP BIOENERGY 
ประเทศจีน ได้ถือกำาเนิด
ข้ึนในปี 1992 เป็นบริษัทซ่ึง
พัฒนาไฮเทคโนโลยี และ 
ได้รับการรับรองจากคณะ

กรรมการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แห่งมณฑล
กวางตุ้ง ว่าเป็นบริษัทช้ันนำ�ในก�รพัฒน�เส้นใย
อัจฉริยะ (Functional Textile) และ น้ำ�อัจฉริยะ 
(Function Water) ในประเทศจีน
        ในปี 2002 บริษัท VITOP BIOENERGY HOLDINGS 
ได้มีรายช่ืออยู่ในบริษัทท่ีมีการเติบโตสูงในฮ่องกง (Growth 
Enterprise Market : GEM) และ ในปี 2003 บริษัทฯ ได้
เปล่ียนเป็นบริษัทมหาชน ในตลาดหลักทรัพย์ของฮ่องกง

ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ได้รับ
การรับรองคุณภาพมาตรฐาน 
ISO 9001 และ ISO 14001 
เคร่ืองทำ�น้ำ�อัจฉริยะของ 
VITOP และ เคร่ืองนอนท่ี
พัฒน�ม�จ�กเส้นใย MBF    
ได้รับก�รรับรองอย่�งเป็น
ท�งก�รให้ใช้ในนักกีฬ�ทีม

ช�ติในกระทรวงก�รกีฬ�ของ
ประเทศจีน
      รู้จักกับระบบไหลเวียน
เลือด …ระบบท่ีสำ�คัญท่ีสุด
ของชีวิตมนุษย์
     ระบบไหลเวียนเลือด
ของมนุษย์ ประกอบด้วย 
ระบบไหลเวียนเลือด และ 
น้ำ�เหลือง (ของเหลวนอก
หลอดเลือด) หัวใจ หลอดเลือด ท่อน้ำ�เหลือง ต่อมน้ำ�
เหลือง ม้�ม และ ไขกระดูก มีหน้าท่ี นำาสารต่างๆไปส่ง
ท่ัวร่างกาย เช่น สารอาหาร แกสต่างๆ เกลือแร่ ฮอร์โมน 
และ รับของเสียส่งออกนอกร่างกาย โดยลำาเลียงไปตาม
เส้นเลือด 
      เลือดประกอบด้วยส่วนท่ีเป็นของเหลว เรียกว่า 
พลาสมา ทำาหน้าท่ีลำาเลียงเกลือแร่ ฮอร์โมน แอนติบอดี 
สารอาหารต่างๆ ไปยังเซลล์ต่างๆ และ รับของเสียจาก
เซลล์ไหลกลับไป ตามท่อน้ำาเหลือง เรียกว่า น้ำาเหลือง 
ส่วนของเม็ดเลือดแดง ทำาหน้าท่ีลำาเลียงออกซิเจน ไปส่ง
ให้เซลล์ต่างๆท่ัวร่างกาย และ ส่วนท่ีเป็นเกร็ดเลือด ทำา
หน้าท่ีช่วยให้เลือดแข็งตัว เวลาท่ีเกิดบาดแผล
            หัวใจของเรา เปรียบเสมือนปัมน้ำาภายในร่างกาย มี
เส้นเลือดขนาดใหญ่อยู่ 4 เส้น นำาเลือดเสียจากท่ัวร่างกาย
เข้าสู่หัวใจ 1 เส้น นำาเลือดเสียออกจากหัวใจไปฟอกท่ีปอด 
1 เส้น รับเลือดดีจากปอด 1 เส้น และ นำาเลือดดีสูบฉีด
ออกไปยังเซลล์ต่างๆท่ัวร่างกายอีก 1 เส้น

     เส้นเลือดท่ีออกจากหัวใจ
มีผนังหนา เพราะต้องรับแรง
ดันเลือดท่ีถูกบีบออกจากหัวใจ 
จากน้ันผนังจะบางลงเร่ือยๆ 

R



จุด ท่ีผ นั งบ�ง ท่ี สุด เ รียก ว่�  เ ส้น เ ลือดฝอย                       
(Microcirculation) เป็นบริเวณเดียวท่ีมีก�รส่งผ่�น
น้ำ� ออกซิเจน และ ส�รอ�ห�รให้เซลล์ และ ลำ�เลียง
ของเสียออกจ�กเซลล์ เส้นเลือดฝอยทุกบริเวณ เป็น
รอยต่อระหว่างเส้นเลือดดำา และ เส้นเลือดแดง เม่ือมี
การให้ออกซิเจนและ สารอาหารแก่เซลล์ และ รับของ
เสียกลับแล้ว เลือดแดงจะกลายเป็นเลือดดำา (เลือดท่ี
ปราศจากออกซิเจน) และ ไหลวนกลับเข้าหัวใจใหม่ เพ่ือ
ไปฟอกท่ีปอด
      บริเวณท่ีเป็น Microcirculation หรือ บริเวณของหลอด
เลือดฝอยเล็กๆ เป็นบริเวณท่ีมีความสำาคัญท่ีสุดในระบบ
ไหลเวียนโลหิต เพร�ะเป็นบริเวณเดียวท่ีมีก�รแลก
เปล่ียนน้ำ� ส�รอ�ห�ร ออกซิเจน และ มีก�รถ่�ยเท
ของเสีย หากการไหลเวียนในระบบหลอดเลือดฝอย
ดี เซลล์ย่อมได้รับออกซิเจน และ อาหารอย่างเพียงพอ 
รวมถึงมีการขับของเสียออกจากเซลล์ และ เน้ือเย่ือ กลับ
สู่ระบบไหลเวียนโลหิต เป็นการล้างพิษ และ ฟอกเลือด 
ล้วนเกิดในบริเวณน้ีท้ังส้ิน
       เซลล์ทุกเซลล์ในร่�งก�ยล้วนพ่ึงพ� และ มีชีวิต
อยู่ได้ด้วยระบบหลอดเลือดฝอยน้ี อวัยวะบางอวัยวะ 
มีเฉพาะหลอดเลือดฝอยล้วนๆ เช่น สมอง ภายในสมอง
ซ่ึงอยู่ภายใต้กระโหลกศีรษะ จะไม่มีเส้นเลือดใหญ่เลย มี
เฉพาะเส้นเลือดฝอยเท่าน้ัน ไตของเราคือร่างแหหลอด
เลือดฝอยสานกัน ทำาหน้าท่ีเสมือนกระชอนช้อนกะทิ 
กรองของเสียออกจากไต โดยเก็บเม็ดเลือดไว้ ถุงลมปอด 
คือ หน่วยเล็กท่ีสุดของปอด ประกอบด้วยเส้นเลือดฝอย
ล้วนๆ การทำาให้ระบบหลอดเลือดฝอยไหลเวียนดี จึง
เป็นส่ิงจำาเป็นสำาหรับการดำารงชีวิตอย่างเป็นปกติ และ 
มีคุณภาพชีวิตท่ีดีของมนุษย์

    เส้นใย MBF  เส้นใย
อัจฉริยะ กระตุ้นก�รไหล
เวียนโลหิตในระบบเส้นเลือด
ฝอย

       เส้นใย MBF   ได้รับการจดลิขสิทธ์ิโลกภายใต้เลข
ลิขสิทธ์ิ (Patent Number) ZL 93 1 11620.1 ประกอบด้วย
แร่ธ�ตุในธรรมช�ติ 42 ชนิด หลอมรวมถักทอเข้�ไป
เป็นส่วนหน่ึงของใยผ้� โดยใช้น�โนเทคโนโลยี แบ่งแร่
ธาตุท้ัง 42 ชนิด น้ี ออกเป็นสารประกอบ 3 กลุ่ม ซ่ึงให้
คุณสมบัติหลายหลากต่อสุขภาพ

       ส�รประกอบกลุ่มท่ี 1 : Compound A : ทำาหน้าท่ี
ดูดกลืนพลังงานจากส่ิงแวดล้อม และ ร่างกายมนุษย์ แล้ว
ปล่อยออกมา เป็นคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า ท่ีมีความยาวคล่ืน
ระหว่าง 4-14 µm (ไมโครเมตร) ซ่ึงเป็นช่วงคล่ืนของ
รังสีฟ�ร์อินฟ�ร์เรด หรือ รังสีใต้แดง รังสีแห่งการ
รักษา รังสีแห่งชีวิต เป็นรังสีท่ีมีคุณประโยชน์มากมายใน
ทางการแพทย์
      ส�รประกอบกลุ่มท่ี 2 : Compound B :   มีคุณสมบัติ
ในการสร้างประจุลบ (piezoelectricity) และ การเปล่ียน
พลังงานความร้อน เป็นพลังงานไฟฟ้า (thermoelectricity) 
เม่ือมีการเปล่ียนแปลงความดัน และ อุณหภูมิภายนอก 
จะกระตุ้นให้ร่างกายเราเกิดสนามไฟฟ้า และ เส้นใยน้ี
สามารถก่อให้เกิดประจุลบในอากาศ อิเล็กตรอนเกิด
ข้ึนภายใต้สภาวะท่ีประจุลบน้ันมีความเป็นลบทางไฟฟ้า
สูงมาก และ สามารถรวมตัวกับออกซิเจน และ เกิดการ
สร้างตัวเองให้มีสภาพเป็นประจุลบของออกซิเจนได้อย่าง
ง่ายดาย ประจุลบของออกซิเจนน้ันเราสามารถเรียกได้
อีกช่ือว่า วิตามินอากาศ (air vitamin) มันช่วยให้เราได้
รับอากาศท่ีบริสุทธ์ิและยังช่วยกำาจัดอาการระคายเคือง 
     ส�รประกอบกลุ่มท่ี 3 : Compound C : มีฤทธ์ิใน
การฆ่าเช้ือโรคหลายชนิด
    สารประกอบเหล่าน้ี ถูกถักทอหลอมรวมเป็นส่วน
ประกอบของใยผ้า ทำาให้ไม่มีวันเส่ือมคุณภาพ หรือ หมด
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        MBF  เส้นใยท่ีให้รังสี
ฟ�ร์อินฟ�เรด
แสงขาวท่ีตามองเห็น ประกอบ
ด้วย 7 สี ด้วยความยาวคล่ืน

ต่างๆกัน คือ ม่วง คราม น้ำาเงิน เขียว เหลือง แสด แดง  
รังสีท่ีมีความยาวคล่ืนต่ำากว่า  รังสีสีแดง   เรียกว่า 
รังสีใต้แดง หรือ อินฟร�เรด ซ่ึงเป็นรังสีแห่งการรักษา   
เส้ยใย  MBF   ทำาการดูดกลืนรังสีท่ีปล่อยออกมาจาก
ส่ิงแวดล้อม และ ร่างกายมนุษย์ แล้วเปล่ียนเป็นรังสี
ฟ�ร์อินฟร�เรด (Far-Infrared) หรือ รังสีอินฟร�เรด
ระยะไกล ซ่ึงให้ผลดังน้ี
         ลงใต้ผิวหนังลึกถึงหน่ึงน้ิวคร่ึง
 กระตุ้นการไหลเวียนเลือด โดยเฉพาะในหลอด
เลือดฝอยเล็กๆ
 เพ่ิมภูมิต้านทานของร่างกายโดยเฉพาะการ
กระตุ้นการสร้าง และ การทำางานของเม็ดเลือดขาว
 กระตุ้นการเผาผลาญ เปรียบกับการออกกำาลัง
กาย
 กำาจัดสารพิษออกจากระบบเลือดและน้ำา
เหลือง
  ให้ผลดีสำาหรับโรคหัวใจ และ หลอดเลือด
 ให้ผลดีสำาหรับกล้ามเน้ือ และ ข้อต่ออักเสบ
 ให้ผลดีสำาหรับภูมิแพ้
 ให้ผลดีสำาหรับผิวหนัง รวมท้ังเซลลูไลท์ 
 กำาจัดสารพิษออกจากร่างกาย จากเซลล์
ผิวหนัง
 เพ่ิมออกซิเจนให้กับเลือด
 กระตุ้นระบบประสาท 
 ทำาให้น้ำาแตกตัวเป็นโมเลกุลเล็กๆ
 ลดความเป็นกรดของเลือด
 ปรับระบบการขับเหง่ือ

 กำาจัดกล่ิน
 ฆ่าเช้ือโรคได้หลายชนิด
   MBF  เส้นใยท่ีให้ประจุลบ
      MBF   เปล่ียนความร้อน และ ความดันจากบรรยากาศ
รอบตัว ให้เป็นสนามพลังไฟฟ้า และ ก่อให้เกิดประจุลบ
ในอากาศ อิเล็กตรอนเกิดข้ึนภายใต้สภาวะท่ีประจุลบ
น้ันมีความเป็นลบทางไฟฟ้าสูงมาก และ สามารถรวม
ตัวกับออกซิเจนและ เกิดการสร้างตัวเองให้มีสภาพเป็น
ประจุลบของออกซิเจนได้อย่างง่ายดาย ประจุลบของ
ออกซิเจนน้ันเร�ส�ม�รถเรียกได้อีกช่ือว่� วิต�มิน
อ�ก�ศ (air vitamin) มันช่วยให้เราได้รับอากาศท่ี
บริสุทธ์ิและยังช่วยกำาจัดอาการระคายเคือง 
     คุณสมบัติของประจุลบของออกซิเจน หรือ 
วิต�มินอ�ก�ศ
 ประจุลบทำาให้เราเกิดความกระปร้ีกระเปร่า 
สดช่ืน และ กำาจัดส่ิงแปลกปลอมออกจากอากาศ 
 ประจุลบยังมีปฎิกริยาต่อต้านโมเลกุลของกล่ิน
ไม่พึงประสงค์ท่ีติดอยู่ตามผนัง และ เพดาน 
 ประจุลบช่วยฆ่าเช้ือ โรคหลายชนิด  และ  ฆ่า
เช้ือรา 
 ประจุลบทำาให้เรารู้สึกสบายอารมณ์ 
 เม่ือประจุลบเข้าสู่ร่างกายของเรา โดยการ
หายใจเข้าไป ทำาให้สมองเราหล่ังซีโรโทนิน ( Serotonin) 
ทำาให้เราผ่อนคลาย และ ไม่เครียด  ลดอาการหดหู่ ซึม
เศร้า ทำาให้เราสงบ และ สดช่ืน
 ประจุลบสามารถช่วยอาการภูมิแพ้
เส้นใย MBF ได้ถูกนำามาถักทอในรูปส่ิงทอสุขภาพ
มากมาย เป็นต้นว่า ท่ีรัดข้อเข่า ท่ีรัดเอว เส้ือผ้า และ 
เคร่ืองนอนสุขภาพ ให้ผลในการคลายกล้ามเน้ือ ผ่อน
คลาย ให้คล่ืนของการรักษา และ กระตุ้นการไหลเวียน
โลหิตในบริเวณน้ัน
      พบกับเส้นใย MBF เส้นใยอัจฉริยะ เส้ือผ้าของ
มนุษย์อนาคต ท่ีไทยธรรม เร็วๆน้ี

อายุ ไม่ว่าจะถูกซักก่ีคร้ัง หรือ ถูกซักด้วยผลิตภัณฑ์
ทำาความสะอาดชนิดใดก็ตาม เพราะสารประกอบ และ 
เน้ือผ้าเป็นส่ิงเดียวกัน
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                ส�รสกัดไลโคปน ในวงก�รแพทย์ท�ง
เลือก ถือเป็นวิธีธรรมช�ติท่ีดีทีสุด ในก�รปองกัน 
และ รักษ�คว�มผิดปกติของต่อมลูกหม�ก ไลโคปีน
เป็นสารแคโรทีนอยด์ ท่ีทำาให้มะเขือเทศ และ แตงโมมีสี
แดงจัด ประมาณ 10 ปีท่ีแล้ว มีนักวิจัยจากมหาวิทยาลัย
ฮาร์เวิร์ด ได้รายงานว่า อาหารท่ีมีซอสมะเขือเทศมากๆ 
ดูเหมือนจะช่วยลดความเส่ียงต่อการเป็นมะเร็งต่อมลูก
หมากลงถึง35%แต่ง�นวิจัยในปจจุบันระบุว่�ไลโคปน
อ�จช่วยทำ�ให้มะเร็งต่อมลูกหม�กมีขน�ดเล็กลง หรือ 
อ�จทำ�ให้มีอันตร�ยน้อยลงด้วย
 นายแพทย์โอเมอร์ คูคัก, M.D. จากมหาวิทยาลัย 
Wayne State University ได้ทำาการรักษาคนไข้มะเร็งต่อม
ลูกหมากของเขา ด้วยการให้ไลโคปีน และ ได้ตีพิมพ์การ
ศึกษาในเร่ืองน้ีของเขาในวารสาร Experimental Biology 
and Medicine  น.พ.คูคัก ได้ให้คนไข้มะเร็งต่อมลูกหมาก
ของเขาจำานวน 15 ราย ซ่ึงเตรียมเข้าผ่าตัดต่อมลูกหมาก
ออก รับประท�นไลโคปนจ�กซอสมะเขือเทศ วันละ 
15 กรัม ติดต่อกันเป็นเวล� 3 สัปด�ห์ พบว่� คนไข้ทุก
คนของเข� มีระดับ PSA (Prostate Specifi c Antigen) 
ซ่ึงเป็นตัวบ่งช้ีได้ท้ังเน้ืองอก ท้ังชนิดท่ีไม่เป็นอันตร�ย 
และ เน้ืองอกมะเร็ง มีค่�ลดลงโดยเฉล่ีย 18%   และ 

มีขน�ดของเน้ืองอกเล็กลง นอกจากน้ี ยังไม่พบการ
แพร่กระจายของมะเร็งไปยังอวัยวะอ่ืน
 สารไลโคปีน ยังเป็นสารต้านอนุมูลอิสระท่ี
มีประสิทธิภาพ ก�รรักษ�มะเร็งต่อมลูกหม�กใน
อน�คต อ�จใช้ไลโคปนร่วมกับส�รอ�ห�รอ่ืนๆ  เช่น 
แร่ธ�ตุสังกะสี ซ่ึงมีง�นวิจัยในก�รนำ�ม�ใช้ร่วมรักษ�
มะเร็งต่อมลูกหม�กเช่นกัน
      มีงานวิจัยจำานวนมากมายท่ีสนับสนุนว่าสารไลโคปีน
สามารถป้องกันการเกิดมะเร็งเต้านม และ มะเร็งเย่ือบุ
มดลูก และ ยับย้ังการแบ่งตัวของเซลล์มะเร็งเต้านมและ 
เซลล์เย่ือบุมดลูกได้ 
           สารไลโคปีนยังให้ผลดีต่อโรคหัวใจ และ หลอด
เลือด และ ใช้รับประท�นเพ่ือปองกันจอประส�ทต�
เส่ือมได้ด้วย 



        
           พวกเราหลายคนมีปัญหากับน้ำาหนักตัวท่ีมากเกิน 
และ ลดน้ำาหนักยาก หากพวกเรามีอาการดังกล่าวข้าง
ต้น อาจสงสัยภาวะไฮโปไธรอยด์ จึงควรปรับพฤติกรรม
การรับประทานอาหาร ดังข้อมูลข้างต้น ท่ีสำาคัญ ในคน
ท่ีเป็นไฮโปไธรอยด์ ก�รอดอ�ห�รบ�งม้ือเพ่ือควบคุม
น้ำ�หนัก จะทำ�ให้ก�รลดน้ำ�หนักไม่ได้ผล ผู้ป่วยไฮโปไธ
รอยด์ อาจใช้อาหารเสริมช่วยเพ่ือกระตุ้นการเผาผลาญ 
หากท่านใช้อาหารเสริมชนิดใด หรือ กลุ่มใด ควรปรับ
พฤติกรรมการรับประทานอาหารตามข้อมูลข้างต้น และ 
ใช้นานประมาณอย่างน้อย 2 เดือน  

Ù́แลäÎâปäธรÍย �́́ ŒÇยÍาËาร
     ต่อมไธรอยด์ (Thyroid gland)   
เป็นต่อมไร้ท่อท่ีอยู่ด้านหน้า ของ
ลำาคอ โดยอยู่ด้านข้าง และ ใต้กระ
ดูกอ่อนไธรอยด์ ไธรอยด์ฮอร์โมน
มีหน้าท่ีหลักในการกระตุ้นการเผา
ผลาญของร่างกาย และ การใช้

ออกซิเจนของเซลล์เกือบท้ังหมดในร่างกาย กระตุ้นการ
ไหลเวียนเลือด การเต้นของหัวใจ ช่วยในกระบวนการ
ผลิตพลังงาน ทำาให้มีการบีบตัวเคล่ือนไหวของระบบทาง
เดินอาหารเพ่ือย่อยอาหาร และ ทำาให้ลำาไส้เคล่ือนตัวตาม
ปกติ ทำาให้สมองแล่น ความคิดฉับไว ลดโคเลสเตอรอล
ตัวร้าย (LDL) และ เพ่ิมโคเลสเตอรอลตัวดี (HDL) และ 
กระตุ้นภูมิต้านทาน

     ส่วนใหญ่เราจะรู้จักภาวะไฮเปอร์
ไธรอยด์ หรือ ภาวะต่อมไธรอยด์
ทำางานมากเกิน แต่ภ�วะคว�ม
ผิดปกติของต่อมไธรอยด์อีก
ชนิดหน่ึง ซ่ึงพบม�กกว่�ไฮเปอร์     
ไธรอยด์ คือ ภ�วะต่อมไธรอยด์ทำ�ง�นน้อยเกิน หรือ 
ภ�วะไฮโปไธรอยด์ จากการสำารวจในสหรัฐอเมริกาพบ
ว่า ประชากรอเมริกัน 75% - 95% มีภาวะต่อมไธรอยด์
ทำางานน้อยกว่าปกติ

  คุณก็อ�จเป็นคนหน่ึงซ่ึงอยู่ใน
ภ�วะไฮโปไธรอยด์ หรือ ต่อม    
ไธรอยด์ทำ�ง�นต่ำ� โดยจะมี
อ�ก�รดังน้ี ร่�งก�ยไม่เผ�ผล�ญ 
กินน้อย อ้วนง่�ย คว�มคิดช้� 

       ภาวะไฮโปไธรอยด์ หรือ ต่อมไธรอยด์ทำางานต่ำา 
ผู้ป่วย หรือ ผู้ต้องสงสัยว่ามีอาการ ควรพบแพทย์ เพ่ือ
ทราบแนวทางการรักษา ซ่ึงแพทย์อาจจะต้องให้ไธรอยด์
ฮอร์โมนเสริม แต่อีกวิธีหน่ึง อาการต่อมไธรอยด์ทำางานต่ำา 
สามารถปรับให้ดีข้ึนได้ด้วยการปรับอาหาร ดังน้ี
       1.  ไม่ควรรับประทานอาหารโปรตีนสูงมากเกินไป
       2.  อาหารท่ีเหมาะกับภาวะต่อมไธรอยด์ทำางานต่ำา 
คือ อาหารคาร์โบไฮเดรต จากพืช ผัก ผลไม้ ท่ีรสไม่หวาน
     3. รับประทานอาหารให้เพียงพอ   แต่แบ่งม้ือรับ
ประทานเป็น 5 ม้ือเล็กๆ ห้�มอดอ�ห�รเด็ดข�ด ผู้ป่วย
ไธรอยด์ฮอร์โมนต่ำามักจะอ้วน และ หากผู้ป่วยทำาการอด
อาหารเพ่ือลดความอ้วน จะทำาให้เกิดไธรอยด์ฮอร์โมนต่ำา
ลงไปอีก และ การเผาผลาญต่ำาลงไปอีก ทำาให้ลด
น้ำาหนักยากข้ึนไปอีก
       4.  หลีกเล่ียงอาหารท่ีแปรรูปแล้ว  พยายาม
รับประทานอาหารท่ีผ่านการแปรรูปน้อยท่ีสุด
      5.  หลีกเล่ียงอัลกอฮอล์น้ำาส้มสายชู    เคร่ืองด่ืมท่ี
ผสมคาเฟอีน
       6.  หลีกเล่ียงการด่ืมนมจากสัตว์
       7.  หลีกเล่ียงซีเรียลแปรรูปท่ีมีเส้นใยสูงๆ 

คว�มจำ�ไม่ดี บวม ฉุ ต�ห้อย ผิวแห้ง ผมแห้ง และ มี
อ�รมณ์สลดหดหู่ซึมเศร้�
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   ทานเคยมีอาการดังน้ีหรือ
ไม อารมณ์แปรปรวน หงุดหงิด
ง่าย อ่อนล้า ซึมเศร้า ท้อแท้ ข้ี
โมโห ฉุนเฉียว เกร้ียวกราด 
มองโลกในแง่ร้าย การตอบ
สนองไม่ดี และ “สติแตก” เม่ือ

มีความเครียด กินไม่หยุด ทางเดินอาหารแปรปรวน มี
อาการภูมิแพ้บ่อยๆ เป็นหวัดบ่อยๆ ตาแดง และ ระคาย
เคือง เย่ือบุตาอักเสบ หลอดลมอักเสบ ผิวหนังอักเสบ ติด
เช้ือซ้ำาซาก อ่อนเพลียในตอนบ่าย แทบจะลุกจากเตียงไม่
ข้ึนในตอนเช้า น้ำาตาลในเลือดต่ำา 
 ท่านไปพบแพทย์มามากมาย ตระเวนรักษาแต่
ไม่พบสาเหตุ และ ย่ิงอ่อนเพลีย หงุดหงิด รู้สึกไม่สบาย
มากข้ึนทุกวัน ท่านอาจจะเป็นเหย่ือของโรคท่ีวงการ
แพทย์ย้อนวัยเรียกว่า “โรคต่อมหมวกไตอ่อนแรง” ท่ี
ผู้คนส่วนใหญ่เป็นกัน 

        ตอมหมวกไต  เป็นต่อม
ไ ร้ ท่ อ ท่ี อ ยู่ ด้ า น บ น ข อ ง ไ ต 
ลักษณะคล้ายหมวกแกปสวม
บนไตท้ังสองข้าง จึงมีช่ือเรียกว่า 
“ต่อมหมวกไต”ทำาหน้าท่ีผลิต

สเตียรอยด์ฮอร์โมนหลายชนิด ชนิดท่ีสำาคัญต่อการดำารง
ชีวิตของมนุษย์ มีช่ือว่า “คอร์ติซอล” ซ่ึงเป็นฮอร์โมน
ท่ีช่วยให้ท่านรับมือกับความเครียดได้ เม่ือมีส่ิงเร้าใดๆ
มากระตุ้นร่างกายมนุษย์จะโต้ตอบด้วยปฏิกริยาการ “สู้” 
หรือ “หนี” (Fight or Flight Reaction) โดยท่ีต่อมหมวกไต
หล่ังฮอร์โมนออกมากระตุ้นระบบหลายอย่างในร่างกาย 
ฮอร์โมนท่ีหล่ังออกมาจากต่อมหมวกไตช่วยรักษาระดับ

น้ำาตาล และ ความดันในเลือด ช่วยให้ร่างกายมีภูมิ
ต้านทาน ลดอาการอักเสบท่ัวร่างกาย ช่วยให้ร่างกาย 
“ทนทาน และ ปรับตัว” เข้ากับความเครียดได้  
 เม่ือร่างกายเผชิญกับความเครียดบ่อยๆ เรา
ก็จะมีการใช้ “ฮอร์โมนคอร์ติซอล” จนหมด จนร่างกาย
ไม่มีคอร์ติซอลไว้ใช้งานในภาวะปกติ เพ่ือให้เรารู้สึก
ผ่อนคลาย แข็งแรง กระปร้ีกระเปร่า และ มีแรง เม่ือ
ไม่มี “ฮอร์โมนคอร์ติซอล” เราก็จะอยู่ในภาวะอ่อนแรง 
อ่อนเพลีย อารมณ์แปรปรวน  ร่างกายอ่อนแอ จิตใจ
หดหู่อ่อนไหวตลอดเวลา  เน่ืองจากการขาด   “ฮอร์โมน
คอร์ติซอล” น่ีเอง

      โชคดีท่ีร่�งก�ยเร�ส�ม�รถปรับตัว เพ่ือปรับ
ระดับคอร์ติซอลได้ เพ่ือให้เร�กลับม�สดช่ืน มีชีวิต
ชีว� แก้ปญห�ชีวิตได้ และ มีชีวิตใหม่ท่ีแข็งแรงข้ึน
อีกคร้ัง ให้ทำ�ดังน้ี

     เข้�นอนตอน 4 ทุ่ม ทุกวัน 
ในเวลา4 ทุ่มฮอร์โมนเมลาโต
นินจะถูกหล่ังออกมาจากต่อม          
ไพเนียลในสมอง ทำาให้เรารู้สึก
ง่วงนอน แต่ถ้าเราฝนท่ีจะไม่
นอน ร่างกายเรากำาลังกระตุ้น

ให้ต่อมหมวกไตผลิต “ฮอร์โมนคอร์ติซอล” มาใช้เพ่ือให้
เราลืมตาต่ืนอยู่ได้ เน่ืองจากการอดนอนเป็นภาวะเครียด
อย่างหน่ึง และ เรากำาลังใช้ฮอร์โมนคอร์ติซอลเกินจำาเป็น 
และ เม่ือถึงเวลาเช้า ร่างกายเราจะไม่มีฮอร์โมนคอร์ติ
ซอลเหลือ เราก็จะไม่สามารถต่ืนได้ ต่ืนยาก ลืมตาไม่ข้ึน 
ไม่อยากลุกจากเตียง 



เภสัชไทยธรรม

          เม่ือร่�งก�ยมีก�รติดเช้ือ ให้รักษ�ภ�วะติด
เช้ือให้ห�ยข�ดอย่�งรวดเร็ว ในเวลาท่ีส้ันท่ีสุด เพราะ
การติดเช้ือเร้ือรัง ไม่ว่าจะเป็นการเป็นหวัดเร้ือรัง การติด
เช้ือทางเดินหายใจ หรือ ทางเดินปัสสาวะท่ีเร้ือรัง เป็น
ความเครียดท่ีรุนแรงต่อร่างกาย และ ส่งผลให้ร่างกาย
เกิดภาวะ “ต่อมหมวกไตอ่อนแรง” ไม่สามารถผลิต
ฮอร์โมนคอร์ติซอลได้ ในท่ีสุด
        เม่ือร่�งก�ยมีก�รอักเสบ ให้รักษ�อ�ก�ร
อักเสบน้ันให้ห�ยโดยเร็ว ไม่ว่าจะมีอาการอักเสบท่ีใด
ของร่างกาย เช่น ปวดฟัน เป็นตาปลา เล็บขบ เพราะการ
อักเสบก่อให้ร่างกายเกิดความเครียด และ ความเครียด 
ทำาให้เราตกอยู่ภาวะ “ต่อมหมวกไตอ่อนแรง”  และ ขาด
คอร์ติซอล

      รับประท�นอ�ห�รวัน
ละประม�ณ 5 ม้ือ  แต่ม้ือละ
น้อยๆ   เพ่ือกระตุ้นการเผา
ผลาญ และ ป้องกันระดับน้ำาตาล
ในเลือดตก อาหารท่ีรับประทาน 

ควรเป็นผัก ผลไม้ ท่ีไม่หวาน โปรตีนจากพืช หรือ สัตว์
       หลีกเล่ียงก�รรับประท�นน้ำ�ต�ล

งดเว้นก�รด่ืมก�แฟอัลกอฮอล์ 
และส�รเสพติดทุกชนิด
 หลีกเล่ียงก�รด่ืมนมจ�กสัตว์
 

              กล�งวันให้อยู่ในท่ีสว่�ง กล�งคืนห้องนอน
ต้องมืด และ เงียบ เพ่ือให้ฮอร์โมนเมลาโทนินหล่ังได้ดี 
ร่างจะได้หลับสบาย มีการซ่อมแซมส่วนท่ีสึกหรอ
  รับประท�นอ�ห�รเช้�ทุกวัน ก่อนเวล� 8 
โมงเช้� มิฉะน้ัน ร่างกายเราจะเครียด และ ต่อมหมวก
ไตทำางานหนัก

     ก�รออกกำ�ลังก�ยท่ีดี
ท่ีสุด คือ ตอนเช้� ไม่ควรออก
กำ�ลังก�ยหลังพระอ�ทิตย์
ตกดิน การออกกำาลังกายหลัง
พระอาทิตย์ตกดิน เป็นการ

บังคับให้ต่อมหมวกไตทำางานหนัก เน่ืองจากโดย
ธรรมชาติแล้ว หลังพระอาทิตย์ตกดิน เป็นเวลาท่ีร่างกาย
ต้องการพักผ่อน
     ห�ส�เหตุของคว�มเครียดทุกชนิดในร่�งก�ย 
และ กำ�จัดออกไปให้เร็วท่ีสุด
วิธีกำาจัดความเครียด
       1. หัวเราะบ่อยๆ
       2. ปล่อยวางทุกเร่ือง 
       3. อย่ายึดม่ันถือม่ัน
       4. อ ยู่ เฉพาะ ในห มู่  
“กัลยาณมิตร” มิตรท่ีส่งเสริม

เราไปในทิศทางท่ีถูกต้อง ช่วยให้เรา “เห็นตามจริง”
         5. อยู่ห่างๆ “ตัวดูดพลังง�น” คือ บุคคลอันตราย
ท่ีทำาให้ต่อมหมวกไตของเราอ่อนแรง มีดังน้ี บุคคลท่ีชอบ
นินทาว่าร้าย พูดไม่เพราะ บุคคลข้ีหงุดหงิด ท้อถอย มอง
โลกในแง่ร้าย และ สลดหดหู่ บุคคลท่ีไม่มีศีลธรรม ไม่มี
คุณธรรม ล้วนทำาให้เราเกิดความเครียด และ ดูดพลังงาน
ออกจากตัวเราท้ังส้ิน
         6. ปัญหาทุกเร่ืองแก้ไขได้ อย่าคิดคนเดียว
      โรค “ต่อมหมวกไตอ่อนแรง” เป็นโรคท่ีเกิดจ�ก
วิถีชีวิต ซ่ึงท่�นส�ม�รถแก้ไข และ ฟ้ืนฟูก�รทำ�ง�น
ของต่อมหมวกไตของท่�น ได้ด้วยตัวเอง ท่�นจะเห็น
ผลของก�รเปล่ียนแปลง ภ�ยในเวล�เพียงประม�ณ 
2 สัปด�ห์ หลังก�รปรับเปล่ียนพฤติกรรม และ 
อ�ห�ร รวมท้ังท่ีสำ�คัญคือ ก�รกำ�จัดคว�มเครียดท่ี
รบกวนร่�งก�ย และ จิตใจของท่�น 



     พ่ีน้องไทยธรรมท่านใด มีเคล็ดลับดีๆ หรือ เร่ืองราวท่ีท่านใช้กำาจัด
ความเครียดอย่างได้ผลกับตัวท่านเอง และ อยากแบ่งปันประสบการณ์
เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่ืน ขอให้เขียนส่งมาท่ี บ.ไทยธรรม อัลไลแอนซ์ หรือ 
แฟ็กซ์ มาท่ี ( 02-946-1880 # 116 ) ส่งถึง คุณศุภ�รมย์ พรหมบุบผ� 
หรือ e-mail มาท่ี unique21th@yahoo.com เร่ืองราวของท่านใดได้รับ
การตีพิมพ์ในว�รส�รไทยธรรม เร�มีร�งวัลให้ค่ะ
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        คุณสมพรป่วยเป็นโรคหืดหอบ ต้ังแต่ปี 2537 และ
เร่ิมมีอาการรุนแรงเม่ือปี 2544 ได้ทานยารักษามาตลอด 
แต่อาการไม่ดีข้ึนเป็นๆหายๆ เร่ือยมา จนเม่ือปลายปี 
2549 และ2550 มีอาการหนักถึงขนาดเข้าห้องไอซียูสอง
คร้ัง จนเม่ือวันท่ี 5 พ.ค. 2552 ได้มีอาการช็อกและหมด
สติไป จึงได้นำาตัวส่งรพ. เข้าห้องฉุกเฉินทันที ต่อมาหมอ
ได้เรียกญาติไปพบ และแจ้งว่าได้มีการนำาคนไข้มาช้าเกิน
ไป เพราะคนไข้ได้ข�ดอ็อกซิเจนเข้�ไปเล้ียงสมองน�น
ถึง 20 น�ทีแล้ว ดังน้ันคนไข้อาจจะไม่ฟน หรืออาจจะเป็น
เจ้าชายนิทรา ให้นอนดูอาการไปก่อน จากน้ันได้ย้ายไปดู
อาการท่ีห้องผู้ป่วยธรรมดาพร้อมกับเคร่ืองช่วยหายใจ แต่
คนไข้ได้เกิดอาการชัก-เกร็งอย่างรุนแรงอยู่ตลอด คล้าย
กับคนหายใจไม่ออก ต้องใช้เชือกผูกแขน-ขา ติดกับเตียง
ไว้ จนคอและหน้าอกเขียวช้ำาไปหมด รวมท้ังเกิดเป็นแผล
ตามร่างกาย จนเวลาประมาณ 3 ทุ่ม คนไข้มีอ�ก�ร
เหมือนคนท่ีใกล้เสียชีวิต ตาขุ่นเป็นสีเทาดวงตาแข็ง
กระด้าง ซ่ึงญาติๆคุยกันแล้วลงความเห็นว่าคุณสมพร
คงไม่ไหวแล้ว จึงได้ตัดสินใจทดลองหยอดโอริซอล เทน 
ใส่ปากคนไข้ ผ่านไปประมาณ 2 นาที อาการท่ีเป็นก็เร่ิม

ลดลง   และได้มีการดูแลอย่างใกล้ชิดจากภรรยา    คุณ
สมพร ผ่านไปวันท่ี 6 พ.ค. คนไข้มีอาการดีข้ึน แต่
ก็ได้หยอด โอริซอล เทน เร่ือยมาจนคนไข้เร่ิมรู้สึก
ตัว แต่จำาอะไรไม่ได้แม้แต่ตนเองเลยทดลองให้ทาน                             
ฟชเชอร์ โกลด์เพ่ิมเพ่ือฟนความจำาผ่านไปอีก 2 วัน
คนไข้ดีข้ึนมาก ส�ม�รถห�ยใจได้เอง คว�มจำ�ฟ้ืน
กลับม� เม่ือคุณหมอมาตรวจ แล้วพบว่าอาการดีข้ึน จึง
เกิดความสงสัยว่าคงเป็นปาฏิหาริย์ท่ีทำาให้คนไข้หายเป็น
ปกติ และได้อนุญาตให้กลับบ้านได้  จากน้ันคุณสมพรก็ได้
รับประทานอาหารเสริม  ของ บริษัทไทยธรรม เร่ือย
มา ต้องขอบคุณไทยธรรมท่ีช่วยชีวิตของคุณสมพรเอาไว้
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    ดิฉันมีอาการท้องผูก ถ่ายยากมาต้ังแต่อายุ 13-14 ปี 
บางคร้ังนานถึง 14 วันถึงจะถ่าย แต่ก็ไม่เคยได้สนใจ จน
ได้รู้จักกับคนท่ีมีอาการแบบเดียวกันแนะนำาให้ไปตรวจ
ลำาไส้ จึงตัดสินใจไปตรวจท่ีสถาบันมะเร็งแห่งชาติ พบว่า
ดิฉันมีเช้ือมะเร็งท่ีลำ�ไส้ใหญ่ หลังจากน้ันอีก 1 สัปดาห์
ได้ไปตรวจเลือดท่ีรพ.ใกล้บ้าน ทำาให้ตรวจพบว่าดิฉัน
ป่วยเป็นไทรอยด์เป็นพิษเพ่ิมอีก ต่อมาก็ได้เข้ารับการ
ผูกลำาไส้ด้วยรกแกะเพ่ือไม่ให้เช้ือมะเร็งลามไปท่ีอ่ืน และ
ได้ทานยาเพ่ือรักษาโรคไทรอยด์เร่ือยมา แต่อาการก็ไม่
ดีข้ึน คือมีอาการคล่ืนไส้ ไม่มีแรง เหน่ือยง่าย น้ำาหนัก
ลดลงเยอะมาก จนเม่ือเดือนก.พ. 52 ท่ีผ่านมาได้ไปพบ
หมออีกคร้ัง ทำาให้ตรวจพบก้อนเน้ือในสมองขน�ดเท่�
ลูกเทนนิส จนกระท่ังได้มารู้จักกับคุณยุพินเม่ือวันท่ี 20 
ก.พ. 52 ท่ีผ่านมา ได้แนะนำาให้ทานอาหารเสริมเกรพซีด 
พลัส ฟชเชอร์ โกลด์ และโอริซอล เทน ดิฉันได้ตัดสิน
ใจทานเพราะคิดว่าถ้าใครแนะนำาอะไรดี เราก็ควรท่ีจะ
ทดลอง ผ่านไปเพียง 1 เดือน รู้สึกว่าร่างกายดีข้ึนมา ไม่
เหน่ือยง่าย หน้าตาดูสดใสไม่ซูบซีดเหมือนเม่ือก่อน สร้าง
ความแปลกใจให้กับดิฉันมาก หลังจากน้ันดิฉันได้ไปเข้าอุ
โมงค์เอ็กซเรย์สมองอีกคร้ัง ซ่ึงก่อนหน้าน้ีคุณหมอได้นัด
ไปตรวจหลายคร้ัง แต่ดิฉันขอเล่ือนการตรวจเพราะไม่

ต้องการท่ีจะผ่าตัด แต่ในคร้ังน้ีผลท่ีออกมาน่าประหลาด
ใจมากเพราะขน�ดของก้อนเน้ือในสมองลดลงเหลือ
เท่�เม็ดส้ม    ต่อมาได้ไปพบคุณหมออีกคร้ังเพ่ือตรวจ
เลือด ผลเลือดท่ีออกมาดีเกินคาด และเช้ือมะเร็งก็ไม่มี
แล้ว คุณหมอถามดิฉันว่าไปทำาอะไรมา และได้เชิญดิฉัน
ไปบอกเล่าประสบการณ์เพ่ือเป็นวิทยาทานให้แก่คนอ่ืน
ได้ศึกษาต่อไป ดิฉันดีใจมากค่ะท่ีทุกวันน้ีดิฉันมีร่างกาย
แข็งแรงเหมือนเดิม

กŒÍนเน×éÍãนÊมÍ§¢นา´เ·่าลÙกเ·นนÔÊ
เลçกล§เËล×Íเ·่าเมḉ ÊŒมÀายãน 1 เ ×́Íน
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        มะเหม่ียวป่วยเป็นโรคล้ินหัวใจร่ัว ตรวจพบตอน
อายุ 2 ขวบ คุณหมอได้ให้ยามาทานเพ่ือรักษาอาการ
เพ่ือไม่ให้กำาเริบ จนกระท่ังอายุได้ 12-13 ปี ต้องถูกนำา
ส่งรพ.เข้าห้อง ICU อยู่เป็นประจำาโดยมีอาการไม่มีแรง 
เหน่ือยง่ายมาก เดินเพียงไม่ก่ีก้าวก็จะมีอาการเหน่ือย 
หอบ หัวใจเต้นเร็ว ย่ิงช่วงท่ีมีประจำาเดือน การเต้นของ
หัวใจจะผิดปกติ คือเร็วมาก จนต้องนำาส่งรพ. จนเม่ือเดือน
เม.ย. 52 ท่ีผ่านมา ต้องถูกนำาตัวส่งรพ.บ่อยมาก เรียกได้
ว่าอาทิตย์เว้นอาทิตย์เลยทีเดียว ด้วยเพราะมะเหม่ียวมี
อาการกำาเร็บบ่อยมาก จนทางครอบครัวต้องไปขอคุณ
หมอให้ผ่าตัดเปล่ียนล้ินหัวใจให้น้องมะเหม่ียว ซ่ึงแต่เดิม
น้องมะเหม่ียวจะสามารถผ่าตัดเปล่ียนล้ินหัวใจได้ตอน
อายุ 15 ปี แต่เน่ืองจากทางครอบครัวเห็นว่ามะเหม่ียว
มีอาการรุนแรงข้ึนทุกวัน เม่ือได้มีการตรวจหัวใจของ
มะเหม่ียวแล้ว พบว่าไม่ส�ม�รถเปล่ียนหัวใจได้อีก
แล้ว เพร�ะผนังหัวใจของมะเหม่ียวบ�งม�ก ทาง
ครอบครัวรู้สึกสงสารมะเหม่ียวมาก และไม่รู้ว่าอนาคต
จะเป็นอย่างไร จึงตัดสินใจให้เลิกเรียนหนังสือและข้ึนมา
อยู่ท่ีกรุงเทพ จนได้มาเจอกับน้าสาวท่ีเป็นสมาชิกของ

ไทยธรรม ได้แนะนำาให้ทาน   อาหารเสริมของบริษัท เป็น   
เกรพซีด พลัส    ฟชเชอร์ โกลด์    โอริซอล เทน     
แอล-ค�ร์นิทีน พลัส เม่ือทานไปได้ 2 ชม.ก็เกิดความ
มหัศจรรย์ข้ึนกับมะเหม่ียว คือรู้สึกได้ว่าตนเองไม่เหน่ือย 
สีของเล็บท่ีเคยเป็นสีม่วงก็กลับมาปกติ ปากท่ีเคยเขียว
ซีดได้เปล่ียนสีเป็นปกติ ทุกวันน้ีมะเหม่ียวทานอาหาร
เสริมของไทยธรรมนาน 1 เดือน รู้สึกดีข้ึนในทุกๆวัน ไม่
เหน่ือยง่าย สามารถเดินไปไหนมาไหนไกลๆได้แล้ว ต้อง
บอกว่ารู้สึกดีใจมาก ท่ีไม่ต้องทุกข์ทรมานกับอาการท่ี
เคยเป็นอีกแล้ว ต้องขอขอบคุณบ.ไทยธรรมมากท่ีทำาให้
มะเหม่ียวมีวันน้ี  

AFTER BEFORE

ไทยธรรม ได้แนะนำาให้ทาน   อาหารเสริมของบริษัท เป็น   ไทยธรรม ได้แนะนำาให้ทาน   อาหารเสริมของบริษัท เป็น   ไทยธรรม ได้แนะนำาให้ทาน   อาหารเสริมของบริษัท เป็น   

  ´ี..ãจมาก·ีèäม่ตŒÍ§·รมานกÑº
    âรคลÔéนËÑÇãจรÑèÇÍีกแลŒÇ
    



  ´ี..ãจมาก·ีèäม่ตŒÍ§·รมานกÑº
    âรคลÔéนËÑÇãจรÑèÇÍีกแลŒÇ
    

    ¤Ø³á¾ÃÇ (¹ÒÁÊÁÁØµÔ)  
     ÍÒÂØ 34 »‚ ¨.á¾Ã‹           

             ดิฉันติดเช้ือ HIV มาจากสามี โดยท่ีไม่รู้ตัว
มาก่อน ก่อนหน้าท่ีดิฉันจะตรวจพบน้ันดิฉันไม่สบาย เลย
ได้ไปหาคุณหมอท่ีโรงพยาบาลในจ.กรุงเทพฯ คร้ังแรก
คุณหมอแจ้งว่าดิฉันเป็นโรคปอดอักเสบ เลยได้ให้ยามา
ทาน แต่อาการก็ไม่ดีข้ึน แถมยังเร่ิมมีตุ่มข้ึน เป็นผ่ืนแพ้ 
คันตามลำาตัว ชาท่ีบริเวณมือ – เท้า ไม่มีเร่ียวแรง ปวด
หัวอยู่ตลอดเวลา เพียงแค่พูดคุยนิดหน่อยก็จะเกิดอาการ
ปวดหัวอย่างมาก จนทำาให้เราไม่อยากท่ีจะทำาอะไรท้ังส้ิน 
น่ังซึมเพียงอย่างเดียว จนกระท่ังพ่ีสาวได้พาไปรักษาท่ีโรง
พยาบาลในจ.แพร่ ผลการตรวจเลือดพบว่าดิฉันติดเช้ือ 
HIV ข้ันระดับ 3  ช่วงน้ันดิฉันรู้สึกท้อแท้ และเสียใจ
อย่�งม�ก จนเคยคิดท่ีจะฆ่�ตัวต�ย แต่ก็คิดได้ว่าชีวิต
ของคนเราต้องสู้ต่อไป แต่จากการท่ีได้หาหมอ และหมอ
ได้ให้ยามารับประทานอาการต่างๆมีแต่ ทรงกับทรุดอยู่
ตลอดเวลา น้ำาหนักตัวก็ลดลงมาก จนเม่ือวันท่ี 3 เม.ย. 52 
ได้รู้จักกับอาหารเสริมของไทยธรรม เป็นเกรพซีด พลัส 
ส�รสกัดจ�กเมล็ดองุ่น ดิฉันท�นอ�ห�รเสริมน้ีคู่กับ
ก�รท�นย�ท่ีคุณหมอให้ม� ผลปร�กฎว่�อ�ก�รต่�งๆ
ท่ีเคยเป็นท้ังหมดห�ยไป เร่ิมมีเร่ียวแรงข้ึน น้ำาหนักตัวก็
เพ่ิมมากข้ึน ไม่เพียงเท่าน้ันผลก�รตรวจเลือดก็ยังดีข้ึน
อีกด้วย จากตอนแรกท่ียังไม่ทานอาหารเสริม ผลเลือดมี

ซีดีโฟร์ 35 แต่หลังจากท่ีทานแล้วผลเลือดเปล่ียนเป็น
ซีดีโฟร์ 409 ซ่ึงถือว่าดีมากๆ ต้องขอขอบคุณบริษัท 
ไทยธรรม ท่ีได้ให้ชีวิตใหม่กับดิฉัน

·ีม§านºรÔÉÑ· “ä·ยธรรม” ซาºซÖé§แลÐ¢Í¢Íºคุ³
เป็นÍย่า§ยÔè§·ีèä Œ́รÑºการ เÍ×éÍเ¿„œÍ¢ŒÍมÙลจากคุ³แ¾รÇ
(นามÊมมุตÔ) เ¾×èÍเป็นปรÐâยªน�กÑººุลคลÍ×èน ต่Íäป
         “¢Íเป็นกำาลÑ§ãจãËŒคุ³ ค่Ð”

áªÃ�»ÃÐÊº¡ÒÃ³�
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          ดิฉันป่วยเป็นภูมิแพ้มาเกือบ 5 ปีแล้ว คือจะเป็น
คนท่ีติดหวัดได้ง่�ยม�ก ใกล้คนเป็นหวัดนิดเดียวก็
ติดหวัดเค้�ม�แล้ว และอาการท่ีตามมาจากการเป็น
หวัดก็คือ อาการของหูอักเสบ ไซนัสอักเสย คือจะปวด
บริเวณใบหน้า จมูก ค้ิว และมีน้ำามูกเป็นสีเหลืองไหล
ออกมาตลอด เคยหูอักเสบจนกระท่ังเป็นไข้ แล้วจะ
ปวดหูด้�นซ้�ยม�ก จนมีน้ำ�เหลืองไหลออกม�จ�ก
หู บ�งคร้ังมีเลือดผสมออกม�ด้วย เคยเป็นหนักจน
กระท่ังหูไม่ได้ยินเสียง คุณหมอได้วินิจฉัยอาการว่าเกิด
จากร่างกายของเราอ่อนแอ ทำาให้สามารถติดเช้ือหวัดได้
ง่ายกว่าคนอ่ืนมาก และเม่ือเป็นหวัดก็จะลามไปสู่อวัยวะ
อ่ืนๆ ทำาให้หูเกิดอาการอักเสบ เพราะมีน้ำาในช่องหูมาก 
ทำาให้หูช้ันกลางเกิดน้ำาท่วมหูไม่ได้ยินเสียง จนต้องมีการ
ใช้เคร่ืองดูดเอาน้ำาในหูออกมา คู่กับการทานยาปฏิชีวนะ
เพ่ือลดอาการอักเสบของหู ซ่ึงดิฉันมีอาการแพ้ยา คือมี
อาการเป็นไข้ ปากเจ่อ จมูกบวม หน้าตาบวม หนาวส่ัน 
จามตลอดเวลา ไม่มีแรง บางคร้ังแพ้ยาขนาดท่ีต้องเข้า
รพ.เลย ซ่ึงคุณหมอได้บอกว่าวิธีท่ีดีท่ีสุดคือการทำาให้
ร่างกายของเราแข็งแรง ดีกว่าการมาน่ังรักษา ภายหลัง 
จนได้มารู้จักกับบริษัทไทยธรรมจากการดูรายการทาง
ช่องเคเบ้ิล เร่ิมสนใจในอาหารเสริมต่างๆ ตัวแรกท่ีทาน

เป็นเกรพซีด พลัส ท�นคู่กับฟชเชอร์ โกลด์ ทานไปได้
ระยะหน่ึงก็เร่ิมรู้สึกว่าร่างกายแข็งแรง สังเกตได้จากท่ีไม่
ติดหวัดง่ายเหมือนเม่ือก่อน คนท้ังบ้านเป็นหวัดกันหมด
แต่เราไม่เป็น สามารถตากแดดตากลมได้ คือต้องเรียก
ว่าเป็นการดูแลให้มีสุขภาพท่ีแข็งแรงไว้ดีกว่า และอาหาร
เสริมของไทยธรรมน้ันสามารถช่วยคุณได้

เกรพซีด พลัส ท�นคู่กับฟชเชอร์ โกลด์

ÊารÊกÑ́ จากเมลḉ Í§ุ่น
     ª่ÇยãËŒ©ÑนËายจากÀÙมÔแ¾Œ
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áªÃ�»ÃÐÊº¡ÒÃ³�

      ดิฉันป่วยเป็นโรคข้อเข่�เส่ือมม�ประม�ณ 12 ป
แล้ว โดยมีอาการเร่ิมต้นจากการท่ีมีเสียงดังมาจากหัว
เข่า ไม่ว่าจะเป็นเวลาเดิน หรือน่ัง คือทุกคร้ังท่ีมีการขยับ
หัวเข่าก็จะมีเสียงเกิดข้ึนในทุกคร้ัง รวมท้ังมีอ�ก�รปวด
ต�มข้อเข่�อย่�งม�ก ได้เคยไปหาหมอจนรู้ว่าตนเองเป็น
โรคเข่าเส่ือม ซ่ึงเป็นผลมาจากการใช้งานหนักมาต้ังแต่
ต้น คุณหมอจึงให้ยามาทาน และห้ามน่ังยองๆ ห้ามน่ัง
พับเพียบ ห้ามยกของหนัก ห้ามยืนนานๆ แต่ด้วยอาชีพ
ท่ีเป็นช่างเสริมสวยจึงทำาให้ต้องยืนนาน ทำาให้มีอาการ
ปวดเข่าอยู่เสมอ จนกระท่ังเม่ือปีท่ีแล้วได้ไปหาคุณหมอ
ท่ีรพ.เลิดสิน โดยได้เอ็กซเรย์พบว่าเป็นโรคเข่าเส่ือมจริงๆ 
วิธีก�รรักษ�มีก�รผ่�ตัด และก�รรับประท�นย� โดย
เบ้ืองต้นใช้วิธีการรับประทานยาวันละ 6 เม็ด ถ้าอาการดี
ข้ึนก็สามารถลดลงได้ แต่ท่ีผ่านมาอาการไม่ดีข้ึนเลย ยัง
คงมีอาการปวดบริเวณเข่ามากอยู่เสมอ ทานยาทุกวัน
มาเป็นเวลาหลายเดือน โดยท่ีคุณหมอได้แจ้งแล้วว่�
ถ้�อ�ก�รไม่ดีข้ึนแบบน้ีคงต้องผ่�ตัด จนกระท่ังดิฉัน
ได้มารู้จักกับบริษัทไทยธรรม ซ่ึงในตอนแรกดิฉันได้ทาน 
เกรพซีด พลัส คู่กับบีดริงคส์ คอลล�เจนก่อน และต่อ
มาได้มารู้จักกับผลิตภัณฑ์ล�ดีน ท่ีมีคุณสมบัติในก�ร
ลดอ�ก�รอักเสบ และคว�มเจ็บปวดของไขข้อต่�งๆ

ได้ เลยทดลองทาน ผ่�นไปแค่เพียง 1 เดือนอ�ก�รเจ็บ
ข้อเข่�ก็ลดลง แถมยังส�ม�รถหยุดย�ได้อีกด้วย ต้อง
ขอขอบคุณผลิตภัณฑ์ของไทยธรรมมากท่ีทำาให้ดิฉันหาย
จากความทรมานน้ีค่ะ

    เป็น¢ŒÍเ¢่าเÊ×èÍมมานานËลายป‚
   แต่Íาการ´ี¢Öéน แลÐäม่ตŒÍ§ ¼่าตÑ́
Œ́ÇยÊารÊกÑ́ จากกรÐ Ù́กÍ่Íน ปลา©ลาม         



           ¤Ø³áÊ§à·ÕÂ¹ »̃¨ Ñ̈Âä¾ºÙÅÂ�  
          ÍÒÂØ 52 »‚ ¨. ¡ÃØ§à·¾Ï

AFTER BEFORE

       ก่อนหน้าน้ีตนเองทำางานเป็นสาวโรงงานอยู่ท่ีจ.ระยอง 
เร่ิมท่ีจะใช้ครีมทาหน้าต้ังแต่อายุ 20 ปี โดยใช้สินค้าตาม
ท้องตลาดท่ัวไป ท่ีมีการโฆษณาสรรพคุณว่าทาแล้วหน้า
ขาว ย่ีห้ออะไรใช้หมด ตอนแรกหน้าก็ขาวดี แต่พอผ่านไป
สักระยะเม่ือโดนแดดก็ทำ�ให้หน้�เกิดเป็นฝ�ดำ�ข้ึนม� 
เรียกว่�เป็นแผ่นสีดำ�เลยก็ว่�ได้ ซ่ึงตอนน้ันเม่ือเร่ิมเป็น
ก็หยุดใช้หมดเลย แต่หน้าก็ย่ิงดำาเพ่ิมมากข้ึน แม้ว่าตนเอง
จะไม่ได้โดนแดดเลยก็ตาม ได้พยายามหาวิธีต่างๆมา
รักษา ใครบอกว่าอะไรดีเราก็ใช้หมด แพงแค่ไหนก็ซ้ือ ท้ัง
ทาท้ังกินอยู่เป็นปี แต่รอยฝ้าก็ไม่ได้มีอาการดีข้ึนแต่อย่าง
ใด เน่ืองจากว่าฝ้ากินลึกเข้าไปในช้ันผิวเรียบร้อยแล้ว ตอน
น้ันรู้สึกเสียใจมาก คิดว่�ช�ติน้ีคงต้องมีใบหน้�ท่ีดำ�
อย่�งน้ีติดตัวไปจนต�ย ถึงขนาดเคยมีคนเข้าใจผิดคิด
ว่าเราเป็นปานท่ีหน้าเลยท่ีเดียว จนได้มารู้จักกับบริษัท
ไทยธรรม จากการแนะนำาของเพ่ือนว่ามีอาหารเสริมท่ีมี
ส�รสกัดจ�กเมล็ดองุ่น เกรพซีด พลัส ก็เลยทดลอง
ทานดู คู่กับเฟมินิ และเฟยหลง เพียงแค่ 2 อ�ทิตย์
เท่�น้ันก็เห็นผล ฝ�ท่ีเป็นแผ่นดำ�ก็ค่อยๆจ�งห�ยไป 
ประจำ�เดือนม�เป็นปกติ คนท่ีรู้จักเราต่างเข้ามาทักกัน

ใหญ่ว่าไปทำาอะไรมา เพราะจากท่ีเคยเห็นเราใช้ผลิตภัณฑ์
ต่างๆมาเยอะแต่ไม่เห็นจะดีข้ึน ทำาไมปัจจุบันน้ีถึงได้เปล่ียน
ไปเยอะขนาดน้ี ต้องขอบคุณไทยธรรมท่ีทำาให้ความม่ันใจ
กลับคืนมาอีกคร้ังค่ะ

  ½‡า·ีèเป็นมานานนÑºป‚
    ค่Íยæ จา§ล§ เ¾ีย§ 2 ÊÑป´าË�



  ½‡า·ีèเป็นมานานนÑºป‚
    ค่Íยæ จา§ล§ เ¾ีย§ 2 ÊÑป´าË�

   ¤Ø³¡ÔµµÔÀÑ¤ àÊ¹Ò¸ÃÃÁ (·çÍ») ÍÒÂØ 34 »‚
      ¨. ªÅºØÃÕ  ÍÒªÕ¾ Ø̧Ã¡Ô̈ Ê‹Ç¹µÑÇ 
 

áªÃ�»ÃÐÊº¡ÒÃ³�

      เม่ือเดือนมีนาคม 52  ท่ีผ่านมา ท็อปประสบ
อุบัติเหตุรถมอเตอร์ไซด์ล้มคว่ำา จากอุบัติเหตุในคร้ังน้ัน
ทำาให้ใบหน้าของท็อปเป็นแผลลึก และเป็นบริเวณกว้าง 
ซ่ึงตามปกติแล้วจะเกิดรอยแผลเป็นบนใบหน้าอย่าง
แน่นอน ช่วงน้ันท็อปไม่กล้าท่ีจะออกไปพบปะกับใครแต่
เม่ือได้ใช้ ผลิตภัณฑ์ฟ�ร์ม่� แคร์ ซิลค์ รีแพร์ (Pharma 
Care Silk Repair) ของบริษัทไทยธรรม ทาบริเวณท่ีเป็น
แผล คู่กับการทำาความสะอาดแผลด้วยน้ำาเกลือสำาหรับ
ล้างแผลโดยท่ีไม่ได้ไปรักษากับคุณหมอ ไม่ได้ทานยาแก้
อักเสบ  ทาเช้า-เย็น คู่กับการรับประทานส�รสกัดจ�ก
เมล็ดองุ่น เกรพซีด พลัส อาการแผลท่ีบวมแดงก็ยุบลง 
อาการของแผลท่ีลึก และใหญ่ขนาดน้ี แต่สามารถแห้ง
ได้ภายใน 1 สัปดาห์เท่าน้ัน และดีข้ึนเร่ือยๆ ย่ิงไปกว่าน้ัน
เม่ือแผลหายสนิทแล้วก็ไม่ท้ิงร่องรอยของแผลเป็นไว้บน
ใบหน้าอีกด้วย น่ามหัศจรรย์จริงๆ และต้องขอขอบคุณ
บริษัทไทยธรรม อัลไลแอนซ์มากท่ีคืนความม่ันใจกลับ
มาให้กับท็อปอีกคร้ัง

AFTER BEFORE

  äม่น่าเª×èÍเลย แ¼ลºนãºËนŒา
    ค่Íยæ ËายแลÐäม่มีแ¼ลเป็น
    ºนãºËนŒา... Œ́ÇยâปรตีนäËม



¤Ø³¾ÃÃ³Õ Ç¹ÔªàÇ¤Ô¹·Ã� (»‡Òá´§) ÍÒÂØ 65 »‚           
¨. ªÅºØÃÕ ÍÒªÕ¾ Ø̧Ã¡Ô̈ Ê‹Ç¹µÑÇ

    เม่ือตอนอายุ 40 ปี ป้าเป็นโรคช็อคโกแลตซีส และ
เป็นพังผืดพันมดลูก รวมถึงรังไข่ด้วย ได้ไปขอร้องให้
คุณหมอผ่าตัดมดลูก และรังไข่ให้ ตอนแรกคุณหมอไม่
ยอมผ่าตัดให้ ต้องอ้อนวอน จนในท่ีสุดก็ยอมผ่าตัดให้ และ
หลังจากน้ันก็มีอาการข้างเคียงเกิดข้ึน คืออ�ก�รปวดหัว
ม�ก ซ่ึงเกิดจ�กน้ำ�ในหูไม่เท่�กัน และอ�ก�รมึนงง 
หรือท่ีเรียกว่�อ�ก�รบ้�นหมุน ซ่ึงคุณหมอได้อธิบาย
ถึงสาเหตุของอาการดังกล่าวว่าเกิดจากการท่ีร่างกาย
ไม่มีรังไข่ ท่ีมาผลิตฮอร์โมน เรียกว่�ก�รชร�ภ�พก่อน
กำ�หนด ทำาให้มีอาการข้างเคียงดังกล่าว รวมท้ังสภ�พ
ของผิวหนังท่ีเห่ียวย่นผิดปกติ โดยเฉพ�ะผิวหนัง    
บริเวรใต้คอท่ีเห่ียวย่นเกินคว�มเป็นจริงไปม�ก โดยท่ี
คุณหมอได้ให้ยาเพ่ิมฮอร์โมนมาทาน แต่ป้าไม่กล้าทาน
มาก เพราะกลัวว่าตนเองจะเป็นมะเร็งเต้านมเพ่ิมอีก 
เลยได้หาอาหารเสริมต่างๆมาทาน แต่ก็ไม่ได้พบความ
เปล่ียนแปลง จนได้มาเจอกับอาหารเสริมของบ.ไทยธรรม 
เป็นเกรพซีด พลัส ท�นคู่กับบีดริงคส์ คอลล�เจน ผ่าน
ไปไม่ถึงเดือนอาการต่างๆท่ีเคยเป็นมาหลายปีก็หายไป ไม่
เพียงเท่าน้ันผิวหนังบริเวณใต้คอก็กลับตึงข้ึนอย่�งไม่
น่�เช่ือ ปัจจุบันน้ีป้าก็ยังคงใช้ผลิตภัณฑ์ของไทยธรรมอยู่ 
เรียกว่�หน้�ใส และตึงข้ึนเกินอ�ยุเลยค่ะ

¤Ø³¾ÃÃ³Õ Ç¹ÔªàÇ¤Ô¹·Ã� (»‡Òá´§) ÍÒÂØ 65 »‚           

  äม่เ¾ีย§ËนŒาãÊ¢Öéน ¼ÔÇ¾รร³
    ยÑ§เต่§ตÖ§เกÔนÍายุจรÔ§Íีก Œ́Çย



áªÃ�»ÃÐÊº¡ÒÃ³�

  äม่เ¾ีย§ËนŒาãÊ¢Öéน ¼ÔÇ¾รร³
    ยÑ§เต่§ตÖ§เกÔนÍายุจรÔ§Íีก Œ́Çย

   ¤Ø³ÀÙÇÔª ©èíÒ¹ÔµÂ� ÍÒÂØ 33 »‚ 
ÍÒªÕ¾ à Œ̈Ò¢Í§ÃŒÒ¹·íÒ¼Á ¨. ÊÁØ·Ã»ÃÒ¡ÒÃ

          ตนเองได้มารู้จักกับบริษัทไทยธรรมจากการแนะนำา
ของคุณไก่ สุภาพร เจ้าของศูนย์ใหญ่ไทยธรรมสำาโรง
เหนือ จ.สมุทรปราการ ซ่ึงได้พูดคุยกันในเร่ืองของสุขภาพ 
เพราะตนเองมีปัญหาด้านสายตา คือมีอาการสายตา
ส้ัน และยาว ต้องใส่แว่นสายตามาเป็นเวลาหลายปีแล้ว 
นอกจากน้ันยังมีอาการเก่ียวกับดวงตา คือจะไม่สามารถ
สู้กับแสงแดดได้เลย แม้เวลาท่ีเจอแสงไปในห้องดวงตาจะ
แห้งมาก ท้ังน้ีด้วยอาชีพช่างตัดผมท่ีจะต้องใช้สายตาใน
การเล็งผม ทำาให้จำาเป็นต้องใช้สายตาเยอะ ซ่ึงปกติแล้ว
ตนเองจะซ้ืออาหารเสริมตามท้องตลาดทานเพ่ือบำารุง
สายตาอยู่เป็นประจำาอยู่แล้ว แต่เม่ือได้รับการแนะนำา
จากคุณไก่ สุภาพร จึงตัดสินใจรับประทาน  เกรพซีด 
พลัส ส�รสกัดจ�กเมล็ดองุ่น เพราะทราบว่าสามารถ
บำารุงสายตาได้ และด้วยราคาท่ีไม่แพง ผ่านไป 3 เดือน 
ก็เร่ิมรู้สึกได้ว่าอาการท่ีเคยเป็นเก่ียวกับสายตาก็ไม่กลับ
มาเป็นอีกเลย และส่งผลดีมากจนกระท่ัง  ปจจุบันน้ีไม่
ต้องใส่แว่นส�ยต�อีกแล้ว ไม่เพียงเท่าน้ันด้วยอาชีพ
ท่ีมือและเล็บต้องโดนน้ำาอยู่เป็นประจำาทำาให้เล็บเปราะ   
เป็นเช้ือราตามมุมเล็บได้ทดลองทาน   บีดริงคส์ 
คอลล�เจน  ผ่านไปไ ม่นานสภาพเ ล็บกลับมา                     
แข็งแรง  เช้ือราตามมุมเล็บก็หายไป ต้องบอกเลยจริงๆ

ว่าผลิตภัณฑ์ของไทยธรรมมีคุณภาพท่ีดีจริงๆ และท่ี
สำาคัญราคาคนไทยอีกด้วย

ÊายตาÊÑéน แลÐยาÇ แต่ตÍนนีé äม่ตŒÍ§ãÊ่แÇ่น
ÍีกแลŒÇ Œ́ÇยÊารÊกÑ́ จากเมลḉ Í§ุ่น



ปรÐกาÈรÑºÊมÑครÈÙนย�ãËÞ่

“ä·ยธรรม” ·ÑèÇปรÐเ·È

      ไทยธรรม อัลไลแอนซ์ 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
       

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. ฉะเชิงเทรา  5. ชัยภูมิ  
 6. ชุมพร  7. ตราด  8. ตาก  9. ตรัง 10. นครนายก  11. นครราชสีมา(ปากช่อง)  
12. นครศรีธรรมราช(อ.เมือง) 13. นราธิวาส  14. น่าน  15. นครปฐม(อ.สามพราน)
16. นครสวรรค์ 17. บุรีรัมย์ 18. ปราจีนบุรี 19. ปัตตานี  20. พะเยา  21. พังงา  22.พัทลุง  

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

4. ขอนแก่น(อ.เมือง,ชุมแพ)

23. มหาสารคาม 24. แม่ฮ่องสอน 25. ยโสธร 26. ยะลา 27. ระนอง 28. เลย  29. สกลนคร
30. สตูล  31. สมุทรสงคราม  32. สมุทรสาคร 33. สระแก้ว  34. สระบุรี  35. สิงห์บุรี 36. สุโขทัย(อ.เมือง) 
37. สุพรรณบุรี  38. สุราษฎร์ธานี(เกาะพะงัน)  39. สงขลา(อ.เมือง) 40. หนองคาย  41. หนองบัวลำาภู 
42.อ่างทอง 43. อำานาจเจริญ  44. อุดรธานี  45. อุทัยธานี  46. อุบลราชธานี 
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