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พิธีเปดศูนยใหญไทยธรรม สาขา จ.ระยอง

      ยินดีด้วยกับพ่ีน้อง ชาวระยองทุกท่าน เพราะเม่ือวันท่ี 17 กันยายน 52 ท่ีผ่านมา ได้มีพิธี

เปิดศูนย์จำาหน่ายไทยธรรม สาขา จ.ระยองไปเป็นท่ีเรียบร้อย โดยมีคุณเปิล จารุณี เดส์แน็ช 

นำาทีมกรรมการบริหาร และทีมงานของบริษัทไปร่วมแสดงความยินดี แอบเห็นเจ้าของศูนย์

ใหญ่ฯอย่างคุณทรงพล เปียมใจสว่าง ย้ิมไม่หุบเลยทีเดียว ท่ีต่อไปน้ีพ่ีน้องชาวระยอง จะได้

มีสุขภาพดีกันถ้วนหน้า สอบถามได้ท่ี โทร 038-898-750

     เม่ือวันท่ี 18 กันยายน 52 ได้มีพิธีเปิดศูนย์ใหญ่ไทยธรรม สาขาตลาดไท จ.ปทุมธานี 

โดยมีคุณเปิล จารุณี เดส์แน็ช นำาทีมกรรมการบริหาร และทีมงานไปร่วมแสดงความ

ยินดีกับเจ้าของศูนย์คนใหม่ คุณสุนี นาสิม งานน้ีต้องขอปรบมือให้กับเจ้าของศูนย์คน

ใหม่ท่ีใจดีเปิดศูนย์บริการผลิตภัณฑ์ดีๆ สำาหรับผู้ท่ีรักและใส่ใจในสุขภาพในบริเวณใกล้

เคียง ให้สามารถมาใช้บริการได้อย่างท่ัวถึง สอบถามได้ท่ี โทร.02-153-4795

          ต้องขอแสดงความยินดีกับเจ้าของศูนย์ใหญ่ไทยธรรม สาขาจ.ภูเก็ต คนใหม่ 

 คุณวรรณรวี วิชิต ท่ีเพ่ิงมีการทำาพิธีเปิดศูนย์ไปเม่ือวันท่ี 27 กันยายน 52 ท่ีผ่านมา  โดยมี

คุณเปิล จารุณี เดส์แน็ช นำาทีมกรรมการบริหาร และทีมงาน พร้อมด้วยชาวภูเก็ตท่ีมาร่วม

เป็นสักขีพยานกันอย่างคับค่ัง ต้องถือได้ว่าเป็นความโชคดีของชาวภูเก็ตจริงๆท่ีจะได้มีศูนย์

จำาหน่ายอาหารเสริมท่ีมีคุณภาพไว้บริการกันอย่างท่ัวถึง สอบถามได้ท่ี โทร.076-524-185

            ขอแสดงความยินดีกับคุณสุทัศรา ดีดวงพันธ์ เจ้าของศูนย์ใหญ่ไทยธรรมคน

ใหม่ ท่ีเพ่ิงทำาพิธีเปิดศูนย์ใหญ่ สาขา จ.มุกดาหารไปเม่ือวันท่ี 20 กันยายน  52  โดยมี

คุณเปิล จารุณี เดส์แน็ช นำาทีมกรรมการบริหาร และทีมงานร่วมแสดงความยินดี 

ซ่ึงเจ้าของศูนย์ฯอย่างคุณสุทัศรา ใบหน้าย้ิมแย้มอย่างมีความสุข ท่ีได้เข้ามาเป็นส่วน

หน่ึงของครอบครัวไทยธรรม สอบถามได้ท่ี โทร.042-615-401

          ต้องขอแสดงความยินดีกับเจ้าของศูนย์ใหญ่ไทยธรรม สาขาจ.ภูเก็ต คนใหม่ 

พิธีเปดศูนยใหญไทยธรรม สาขาตลาดไท จ.ปทุมธานี

พิธีเปดศูนยใหญไทยธรรม สาขาจ.ภูเก็ต

พิธีเปดศูนยใหญไทยธรรม สาขาจ.มุกดาหาร
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      การรักษาในแบบการแพทย์แผนตะวันตก เป็นการ
รักษาร่างกายเป็นส่วนๆ และ เป็นการรักษาตามอาการ
ท่ีเกิด แต่แนวคิดของแพทย์แผนตะวันออก ซ่ึงได้รับการ
ยอมรับมากข้ึนเร่ือยๆ และ เป็นแนวทางการแพทย์ของ
อนาคต เป็นการรักษาแบบองค์รวม (Holistic Health Care) 
ซ่ึงมีองค์ประกอบถึง 5 อย่างท่ีสำาคัญต่อการมีชีวิตท่ี

ยืนยาว อย่างมีคุณภาพชีวิต 
และ สุขภาพจิตท่ีดี ได้แก่ 
กาย ใจ อารมณ์ สังคม 
และ จิตวิญญาณ ในขณะ
ท่ีเราพอจะเดาความหมาย

ของการดูแลกาย ใจ และ อารมณ์ได้ สังคมน้ันหมายถึง 
การไม่คบคนพาล การหลีกเล่ียงท่ีอโคจร และ การเลือก
ท่ีจะอยู่เฉพาะในหมู่กัลยาณมิตร และ ครูบาอาจารย์ท่ี
แนะแนวทางเพ่ือยกระดับจิตวิญญาณ ซ่ึงคือ ตัวรู้ ความ
หย่ังรู้ ความต่ืนรู้ ของเราให้สูงข้ึน

     ธรรมชาติของชีวิต คือ 
การเปล่ียนแปลง และ 
การปรับเปล่ียน เราเร่ิม
จากการเป็นเซลล์ๆเดียว 
จากการรวมเซลล์ของพ่อ

และแม่ จากน้ันตัวเราจะมีการแบ่งเซลล์เป็นทวีคูณ เกิด
อวัยวะ และ ร่างกาย ทุกขณะจะมีปฏิกริยาเคมีเกิดข้ึน
ในแต่ละเซลล์ ประมาณ 6 ล้านล้านคร้ังต่อวินาที ส่ิงท่ี
เรารับเข้าสู่ร่างกายผ่านระบบประสาทท้ัง 6 ไม่ว่าจะเป็น
ตา หู จมูก ล้ิน กาย และ ใจ คือ อาหาร น้ำา อากาศ และ 
ปัจจัยทางนามธรรมอ่ืนๆ ก็เข้ามาเป็นส่วนหน่ึงของเซลล์
ร่างกายเรา

   ร่างกายของเรามีการ 
“เกิดใหม่” ตลอดเวลา 
ผิวหนังผลัดทุก 28 วัน เย่ือ
บุกระเพาะทุก 5 วัน เซลล์
ตับทุก 6 สัปดาห์ เซลล์

กระดูกทุก 3 เดือน ฯลฯ แม้ว่าตาของเราจะมองเห็น
ร่างกายของเราเป็นของแข็ง แต่ในความเป็นจริงแล้ว 
ร่างกายของเรา คือ กลุ่มของพลังงานท่ีมีการเคล่ือนไหว
เปล่ียนแปลง เปล่ียนรูปไปมาระหว่างความเป็นมวลสาร 
และ ความเป็นพลังงานตลอดเวลา ท่ีพระพุทธเจ้าใช้คำา
ว่า “เกิด-ดับ” น่ัน

     เม่ือมนุษย์แท้จริงแล้วคือ
พลังงาน จิตของเราจะเป็นตัว
ส่ังการ และ ออกคำาส่ังให้เซลล์
แต่ละเซลล์ทำาตามคำาส่ังท่ีจิต
ได้โปรแกรมเอาไว้ ร่างกายเรา
สามารถสร้างผลทางชีวเคมีใดๆ
ข้ึนได้ ตามคำาส่ังของจิตใจ โดย

เฉพาะความต้ังใจท่ีจะบำาบัดตนเอง จิตของเรามีส่วน
ร่วมในปฏิกริยาเคมีทุกอย่างท่ีเกิดข้ึนในตัวเรา และ มี
อิทธิพลเหนือยีนส์ หรือ พันธุกรรม ปรากฏการณ์แห่ง
ความรักจากพ่อแม่ หรือ คนรัก ท่ีเยียวยาโรคท่ีบำาบัดยาก 
ให้แก่คนท่ีรัก เกิดข้ึนมากมายท่ัวโลกของวงการแพทย์ มี
การบำาบัดในสหรัฐอเมริกา สำาหรับรักษาอาการซึมเศร้า 
และ สมองฝ่อของคนสูงอายุ โดยการนำาสัตว์เล้ียงมาให้
เล้ียง และ ลูบคลำาสัมผัส ปรากฏว่า ผู้สูงอายุส่วนใหญ่มี
สมอง และ ความทรงจำาท่ีดีข้ึน



เภสัชไทยธรรม

       เม่ือไรท่ีเรา
ส า ม า ร ถ ค ว บ คุ ม
จิตใจให้อยู่ในความ
ส ง บ น่ิ ง  ย อ ม รับ
ว่ า โ ล ก น้ี คื อ ก า ร
เปล่ียนแปลง ทุกส่ิง

ทุกอย่างเกิดข้ึน ต้ังอยู่ และ ดับไป เป็นธรรมดา และ 
ดำาเนินชีวิตให้ล่ืนไหลไปกับการเปล่ียนแปลง เหมือน
ตัวเราเองเป็นส่วนหน่ึงของอากาศ ต้นไม้ ใบหญ้า 
สายลม และ จักรวาล ไม่มีเร่ืองใดๆควรค่าแก่
ความเครียด ทุกอย่างในโลกแก้ไขได้หมด เพราะ
ทุกสรรพส่ิงในโลกล้วนดำารงอยู่ช่ัวขณะด้วยกฎ
ธรรมชาติสากล น่ันคือ กฎแห่งการเปล่ียนแปลง เรา
ก็จะควบคุมจิตได้ ไม่ให้หว่ันไหวไปกับการเปล่ียนแปลง
ใดๆ เพียงแต่ล่ืนไหลไปกับมัน เม่ือเราควบคุมจิตได้ เรา
ก็จะสามารถใช้จิตส่ังการ เพ่ือให้เกิดการเปล่ียนแปลงท่ีดี
ใดๆเกิดข้ึนกับชีวิตเรา ไม่ว่าจะเป็นสุขภาพ ความสุขสงบ
ในจิตใจ ความมีอายุยืน และ ความม่ังค่ัง ท้ังทรัพย์สิน 
และ ปัญญา

       ร่างกายสามารถสร้างผลทางชีวเคมีใดๆข้ึนได้ 
ตามคำาส่ังของจิตใจ โดยเฉพาะความต้ังใจท่ีจะบำาบัด
ตนเอง ร่างกายสามารถเติมเต็มตัวเองโดยอัตโนมัติ 
ทำาให้ร่างกายท่ีเจ็บป่วยกลับคืนสู่สภาวะสมดุลเป็น
ปกติได้เอง เราเพียงแต่เตรียมสภาพแวดล้อมท่ี
พร้อม และ เหมาะสมให้กับร่างกาย อาหารเสริมเป็น
เพียงแต่ตัวช่วย หรือ วัตถุดิบในการซ่อมแซมตัวเองของ

ร่างกาย น้ำาท่ีดี และ 
อากาศท่ีบริสุทธ์ิก็เช่น
กัน ปัจจัยท่ีดีเหล่า
น้ี เม่ือเข้าสู่ร่างกาย 
ก็ ถู ก ค ว บ คุม ด้ ว ย
อำานาจของจิตใจ ให้

กระจายไปทุกส่วนของร่างกาย เพ่ือให้ได้ผลลัพท์อย่าง
ท่ีเราต้องการ เซลล์ของเราปรารถนาท่ีจะใหม่อยู่ตลอด
เวลา เซลล์จะพยายามซ่อมแซมตัวเอง ให้สมบูรณ์
เหมือนเดิมทุกคร้ัง เพ่ือให้เราไม่แก่ หรือ เป็นโรคใดๆ น่ี
คือ กลไลหลักของธรรมชาติ

       เม่ือ “ความรัก 
และ ความปรารถนาดี” 
เป็นพลังด้านบวกต่อทุก
สรรพส่ิง เร่ิมจากความ
รัก และ ความปรารถนา
ดีต่อตนเอง ไปสู่ความ
รัก และ ความปรารถนา
ดีต่อผู้อ่ืน ผลท่ีได้รับจาก

พลังงานด้านบวก จะก่อให้เกิดผลลัพท์ด้านบวก ไม่ว่า
จะเป็นการงาน อาชีพ ความม่ังค่ัง หรือ สุขภาพ และ 
เป็นชีวิตท่ีมีความมหัศจรรย์ ปล่อยวาง และ กลมกลืน
กับธรรมชาติอย่างแท้จริง
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  นํ้าเปนส่ิงสําคัญของชีวิต 
รองลงมากจากอากาศท่ีใช้
หายใจ ร่างกายมนุษย์มีน้ำา
เป็นองค์ประกอบถึงร้อยละ 
70 ร่างกายต้องหมุนเวียนน้ำาใน
ร่างกายตลอดเวลา โดยด่ืมน้ำา
เข้าไป ประมาณ 2.5 ลิตร ต่อ 

วัน จากน้ำาด่ืม และ อาหาร และ ถ่ายออก 2.5 ลิตร ต่อ
วัน โดยเป็นปัสสาวะ อุจจาระ เหง่ือ และ ทางลมหายใจ 
 น้ำากลายเป็นองค์ประกอบของตัวเรา ทันทีท่ี
น้ำาตกถึงกระเพาะอาหาร ดังน้ัน เราต้องด่ืมน้ำาท่ีมีคุณภาพ 
เพราะน้ำาเข้าไปทำาหน้าท่ีหลายอย่างในร่างกาย เช่น ช่วย
ย่อยอาหาร ละลายสารอาหาร และ ออกซิเจน เพ่ือนำา
ไปส่งเซลล์ต่างๆในร่างกาย ควบคุมอุณหภูมิ ทำาให้เลือด
ไหลเวียน ละลายสารพิษต่างๆ เพ่ือนำาไปขับถ่ายออกจาก
ร่างกาย น้ำาทำาให้ข้อเคล่ือนไหวสะดวก  และ กันการ
กระทบกระแทกกันของอวัยวะต่างๆ ในทางตรงกันข้าม 
ถ้าร่างกายขาดน้ำา เพียงหยุดด่ืมน้ำาประมาณ 3 วัน จะตาย
ได้  และ ถ้าขาดเร้ือรัง คือ ด่ืมน้ำาไม่เพียงพอเป็นประจำา
ทุกวัน ก็จะทำาให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บได้

     จำานวนน้ำาท่ีควรด่ืมต่อวัน 
การด่ืมน้ำาท่ีถูกต้อง จะต้องด่ืม
อย่างน้อย 8 แก้วต่อวัน (แก้วละ 
240 ซีซี) โดยกระจายให้เหมาะสม
ตลอดท้ังวัน น้ำาด่ืมอาจต้องเพ่ิม
มากกว่า 8 – 10 แก้วต่อวัน ถ้า
ท่านอยู่ในท่ีมีอากาศร้อน ทำางาน

หนัก เล่นกีฬา หรือ ออกกำาลังกาย
       น้ำาให้ผลกับการควบคุมน้ำาหนัก การด่ืมน้ำาจะลด
ความอยากอาหาร เม่ือรับประทานอาหารลดลงมา ทำาให้

ร่างกายต้องเผาผลาญไขมันท่ีเก็บ
สะสมไว้แทน การขาดน้ำาเร้ือรัง
ทำาให้ร่างกายเก็บไขมันมากข้ึน แต่
กล้ามเน้ือจะไม่มีแรง และ ลีบเล็ก 
ความสามารถในการทำางานของ
อวัยวะต่างๆลดลง สารพิษเพ่ิม
มากข้ึนในร่างกาย และ มีการดึง

น้ำาไว้เป็นการชดเชย ข้อต่างๆจะฝืด และ ผิวหนังจะแห้ง 
ซ่ึงเห็นได้ชัดท่ีหน้า

   น้ำาด่ืมในอุดมคติต้องมีฤทธ์ิเป็นด่าง
 ตามปกติเลือดของมนุษย์ต้องมีฤทธ์ิเป็นด่าง 
คือ มีค่า pH 7.4 (ระหว่าง 7.35-7.45) คือ มีความเป็น
ด่างอ่อนๆ เพียงแค่ pH น้อยกว่า 7.3 คนไข้จะเร่ิมมี
ภาวะซ่ึงเรียกว่า กรดเป็นพิษในเลือด (Acidosis) และ 
ถ้าต่ำากว่า 7.0 (ซ่ึงตามหลัก pH 7.0 น้ี ถือว่าเป็นกลาง) 
คนไข้จะตายได้ถ้าไม่รีบแก้ไขทันท่วงที
 ร่างกายมนุษย์เป็นกรดง่ายมาก เพราะ
อาหารส่วนใหญ่ท่ีรับประทาน จะก่อให้เกิดฤทธ์ิเป็น
กรด โดยเฉพาะอาหารพวกเน้ือสัตว์ เม่ือมีการเผาผลาญ
อาหาร ก็จะเกิดของเสียท่ีมีฤทธ์ิเป็นกรด (Acid Waste) กับ
แกซ คาร์บอนไดออกไซด์  เม่ือร่างกายไม่ต้องการความ
เป็นกรด เลือดจึงต้องสร้างความเป็นด่างเพ่ือให้สมดุล
กับกรด น้ำาด่ืมในอุดมคติจึงต้องมีฤทธ์ิเป็นด่างอ่อนๆ 
หากร่างกายหาฤทธ์ิด่างไม่ได้จากน้ำาด่ืม จะใช้วิธีดึงแร่ธาตุ
แคลเซียม และ แมกนีเซียมออกมาจากกระดูกและกล้าม
เน้ือ เพ่ือให้เลือดกลับเป็นด่าง มี pH 7.4 ดังเดิม ผลเสียท่ี
ตามมา คือ กระดูกจะสูญเสียธาตุแคลเซียม ทำาให้เกิดโรค
กระดูกพรุน ฟันโยก และ ผุง่าย ถ้าดึงออกจากหัวใจอย่าง
ต่อเน่ือง ย่อมก่อให้เกิดปัญหาโรคหัวใจ และ เสียชีวิตได้
         น้ำาด่ืมในอุดมคติ ควรมีค่า pH ประมาณ 8.5  



เภสัชไทยธรรม

เพราะร่างกายเราเป็นกรดได้ง่ายมาก น้ำาด่ืมจึงต้องมี pH 
เป็นด่างให้มากกว่าเลือด เพ่ือถ่วงดุลย์ให้ pH ร่างกาย
กลับมาท่ี 7.4 ดังเดิม
   มะเร็งไม่ชอบออกซิเจน ในปีพ.ศ. 2475 นายแพทย์ 
Otto Warburg ได้รับรางวัลโนเบลสาขาการแพทย์ เพราะ
เป็นผู้ค้นพบว่า มะเร็งจะชอบอาศัยในท่ีไม่มีออกซิเจน 
ออกซิเจนน้ันไม่สามารถละลายในกรดได้ แต่จะละลาย
ได้ดีในน้ำาด่าง ทำาให้น้ำาด่างเป็นน้ำาท่ีมีออกซิเจนสูง เป็น
สภาวะท่ีไม่เอ้ือต่อการเติบโตของเซลล์มะเร็ง

น้ำาด่างสามารถปองกันโรคปวดข้อ โรคเกาท์ 
และ โรคน่ิวในไต น้ำาด่ืมท่ีมีคุณสมบัติเป็นด่าง ทำาให้ผลึก
ของกรดชนิดต่างๆไม่จับตัว เช่น กรดยูริค (Uric Acid) 
สาเหตุของโรคเกาท์ กรดยูริคบริเวณข้อจะละลาย ไม่ก่อ
ตัวเป็นผลึกท่ีแหลมคมฝังตามท่อต่างๆอีกต่อไป ความเจ็บ
ของโรคเกาท์ก็จะทุเลาลง
    น้ำาท่ีผ่านรังสีฟาร์อินฟาร์เรด 
 น้ำาท่ีผ่านรังสีฟาร์อินฟาร์เรดจะมีฤทธ์ิเป็นด่าง มี
โครงสร้างขนาดเล็ก และ เป็นตัวต้านอนุมูลอิสระ ต่อต้าน
โรคแห่งความเส่ือม และ ความชราได้ น้ำาท่ีมีโครงสร้าง
ขนาดเล็ก จะทำาให้น้ำามีความสามารถในการเป็นตัวทำา
ละลายท่ีดีข้ึน เกลือแร่ ออกซิเจน และ วิตามิน จะละลาย
ในอัตราท่ีเพ่ิมข้ึน พาสารอาหารเข้าเซลล์ได้มากกว่าเดิม 
และ น้ำาโครงสร้างเล็กจะถูกดูดซึมได้ดีข้ึน ทำาให้ร่างกาย
นำาไปใช้ประโยชน์ต่างๆได้เร็วข้ึน

  น้ำาท่ีมีโครงสร้างขนาดเล็กใช้
ล้างพิษได้
 ในบางท่าน ร่างกาย
สะสมของเสีย (Acidic Waste) 

ออกมานอกเซลล์ได้ง่าย และ มีของเสียจำานวนมากใน
แต่ละคร้ัง สมมุติว่าเม่ือพร้อมๆกันท้ัง 60 ล้านเซลล์ของ
ร่างกาย สารพิษจะออกมาในกระแสเลือดในปริมาณมาก
ทีเดียว ทำาให้เกิดอาการไม่ค่อยสบาย หรือ เวียนศีรษะได้ 
อาการจากการดีท็อกซ์ ดังกล่าว แสดงว่าร่างกายมีของ
เสีย และ สารพิษสะสมอยู่ในตัวมาก ถือเป็นตัวช้ีบ่ง ว่า
เรามาถูกทางในการล้างพิษ การต้ังต้นการด่ืมน้ำาด่าง ท่ี
มีโครงสร้างขนาดเล็ก อาจจะต้ังต้นในวันแรกๆประมาณ 
1-3 แก้ว จากน้ันค่อยๆเพ่ิมปริมาณ จนด่ืมได้มากกว่า 8 
แก้วต่อวัน

ระยะเวลาในการมีฤทธ์ิเป็นด่าง และ โครงสร้างเล็ก
 น้ำาด่างท่ีผ่านเคร่ืองทำาน้ำาด่าง ควรเก็บในภาชนะ
ปิดสนิท หากใส่ในภาชนะฝาเปิด ควรด่ืมให้หมดภายใน 8 
ช่ัวโมง หลังจากการทำา หากเก็บในภาชนะฝาปิด และ อยู่
ในตู้เย็น สามารถคงคุณสมบัติของความเป็นด่างได้ถึง 1 
เดือน 

เอาไว้ในเซลล์อย่างเร้ือรังเป็นเวลาหลายปี เม่ือน้ำาท่ีมี
โครงสร้างขนาดเล็กเข้าไปในเซลล์ นำาสารพิษท่ีค่ังค้าง



ระบบการไหลเวียนเลือดของหลอดเลือดฝอย
     ระบบท่ีสำาคัญท่ีสุดในร่างกาย
      ระบบไหลเวียนเลือด ประกอบไปด้วยหัวใจ หรือ 

เคร่ืองสูบฉีดเลือด หลอดเลือดแดง หลอดเลือดดำา  และ
หลอดเลือดฝอย   รวมท้ังระบบน้ำาเหลืองซ่ึงประกอบด้วยท่อ
น้ำาเหลืองและต่อมน้ำาเหลืองส่ิงมีชีวิตท่ีมีกระดูกสันหลัง 
จะมีไขกระดูกท่ีทำาหน้าท่ีในการสร้างเลือดและน้ำาเหลือง 

    หัวใจมีหน้าท่ีในการ
สูบฉีดเลือด และส่งเลือด
ไปเล้ียงส่วนต่าง ๆ ของ
ร่างกายผ่านหลอดเลือด 

ซ่ึงจะมีแขนงแยกออกไปจนถึงหลอดเลือดฝอยเล็กๆ ซ่ึง
มีผนังบางท่ีสุดประมาณ 0.5 ไมครอน มีหน้าท่ีนำาสาร
อาหาร และ ออกซิเจน ไปเล้ียงเน้ือเย่ือจากน้ันจะรับเอา
คาร์บอนไดออกไซด์ และ ของเสียออกจากเน้ือเย่ือ กลับ
สู่ระบบไหลเวียนเลือดไปขับท้ิงท่ีตับ ไต และ เหง่ือ ส่วน
เลือดท่ีมีคาร์บอนไดออกไซด์สูง จะกลับเข้าสู่หัวใจ แล้วไป
ฟอกท่ีปอดต่อไป

     ระบบไหลเวียนเลือด
เป็นการทำางานท่ีซับซ้อน
และเก่ียวพันกันระหว่าง
เส้นเลือดแดง เส้นเลือดดำา 
และต่อมน้ำาเหลือง ในระบบ

ไหลเวียนเลือด บริเวณหลอดเลือดฝอย เป็นบริเวณ
เดียวท่ีมีการแลกเปล่ียนน้ำา ออกซิเจน และ สาร
อาหาร รวมท้ังรับของเสียจากทุกเน้ือเย่ือไปกำาจัด
ออก การไหลเวียนเลือด ในบริเวณหลอดเลือดฝอย
เล็กๆน้ี จึงมีความสำาคัญต่อสุขภาพ และ ชีวิตเป็น
อย่างมาก
          ระบบไหลเวียนเลือดในหลอดเลือดฝอยน้ี มี
ปริมาณเลือดประมาณ 5% ของเลือดในระบบไหลเวียน

โลหิต ถ้าเอาหลอดเลือดฝอยในร่างกายมาต่อกัน จะได้
ความยาวถึง 30,000 กิโลเมตร เปรียบหลอดเลือดใหญ่
เหมือนแม่น้ำา หลอดเลือดฝอยเหล่าน้ี คือ แขนงลำาคลอง
เล็กๆซ่ึงไปยังบ้านทุกหลังน่ันเอง

     การแพทย์แผนจีน 
ให้ความสำาคัญกับการ
ไหลเวียนเลือด ในหลอด
เลือดฝอยเหล่าน้ีมาก และ 
พยายามหาทุกวิถีทาง ท่ีจะ

กระตุ้นการไหลเวียนน้ี ไม่ว่าจะเป็นการใช้ยาสมุนไพร รวม
ท้ังการใช้พลังงานบางช่วงคล่ืน เพ่ือกระตุ้นการไหลเวียน
ของระบบหลอดเลือดฝอย และ น้ำาเหลือง

   ในปี 1992 บริษัทVitop 
Bioenergy ประเทศจีน 

ได้ประดิษฐ์คิดค้นวัสดุอัจฉริยะ จากแร่ธาตุใน
ธรรมชาติ 42 ชนิด ท่ีสามารถดูดกลืนพลังงานจาก
ส่ิงแวดล้อม และ ร่างกายมนุษย์ แล้วปล่อยรังสี
อินฟราเรดระยะไกลหรือ ฟราอินฟราเรด (Far - 
Infrared) มีความยาวคล่ืน 4-14 ไมครอน เป็นช่วงคล่ืน
แห่งชีวิต การรักษา และ ผ่อนคลาย ซ่ึงภายหลังได้พัฒนา

ผลิตภัณฑ์ออกมาเป็นเส้นใย
เพ่ือสุขภาพเคร่ืองทำาน้ำาด่าง    
ซึ่งมีวัสดุอัฉจริยะนี้อยู่ที่
ตัวกรอง และชุดเคร่ืองนอน
เพ่ือสุขภาพ และ ต้ังช่ือ
เส้นใยอัจฉริยะน้ีว่า MBF
(Micro Bioenergy Fiber) 

R



ผลวิจัยเร่ืองการกระตุ้นการไหลเวียนโลหิตของเส้นใย 
MBF  ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารการประชุมสมาคมไหล
เวียนโลหิตแห่งเอเชีย ในปี 1995 ( 2nd Asian Congress 
for Microcirculation (ACM’95)

  การใช้รังสีฟราอินฟราเรด
กระตุ้นการไหลเวียนใน
หลอดเลือดฝอย
             เส้นใย MBF (Micro Bioenergy Fiber) จะดูดกลืน

พลังงานจากส่ิงแวดล้อม และ ร่างกายของเรา แล้ว
ปล่อยพลังงานออกมาในช่วงคล่ืน 4-14 นาโนเมตร

R

ซ่ึงเป็นช่วงคล่ืนของรังสี                        
ฟราอินฟราเรด รังสีท่ีถูก
ส่งออกมาจากเส้นใย น้ี  
จะลงลึกใต้ผิวหนังได้ถึง
หน่ึงน้ิวคร่ึง พลังงานจาก
ฟราอินฟราเรด จะทำาให้

โมเลกุลของเหลวเกิดการส่ันสะเทือน แรงเสียดทาน
ระหว่างการเคล่ือนไหวก่อให้เกิดความร้อน ทำาให้เน้ือเย่ือ 
และ โครงสร้างใต้ผิวหนัง มีอุณหภูมิสูงข้ึน ทำาให้เส้นเลือด
ฝอยขยายตัว และ กระตุ้นการไหลเวียนเลือด
       เม่ือการไหลเวียนเลือดในเส้นเลือดฝอยดีข้ึน ทำาให้
ระบบการแลกเปล่ียนน้ำา และ สารอาหารดีข้ึน เป็นการ
ล้างพิษ (detoxifi cation) และ ขับของเสียท่ีค่ังค้างสะสม 
ออกจากเน้ือเย่ือ และ ข้อต่อ กระตุ้นเซลล์เน้ือเย่ือ ช่วย
ในการผลิต และ หล่ังเอนไซม์ ทำาให้กระบวนการสร้าง 
และ การย่อยสลายเป็นปกติ ช่วยคลายความเม่ือยล้า 
ผ่อนคลายความเครียดของเซลล์ เน้ือเย่ือ และ กล้ามเน้ือ 
และ กระตุ้นการเผาผลาญของร่างกายอีกด้วย
    การไหลเวียนเลือดท่ีดี ยังช่วยให้วิตามิน สาร
อาหาร และ แร่ธาตุ ท่ีร่างกายได้รับในแต่ละวัน เข้าไป
ใช้ประโยชน์ในเซลล์ทุกเซลล์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สูงสุด

R

รังสีฟรา-อินฟราเรด



ลดสÔว กระªับรูขุมขนด้วยไลâค»‚น

      พวกเราคงเคยได้ยินผู้ใหญ่สมัยก่อน
เปรียบเทียบพวงแก้มของหญิงสาวท่ีมีสุขภาพ
ดี ผิวพรรณเปล่งปล่ัง ว่าแก้มแดงดุจดังผิว
ของมะเขือเทศ เคล็ดลับท่ีทำาให้มะเขือเทศ

มีสีแดง เป็นสารสำาคัญท่ี
มีช่ือว่า ไลโคปีน ซ่ึงเป็น
สารตระกูลแคโรทีนอยด์ใน
พืช นอกจากมีในมะเขือเทศ
แล้ว ไลโคปีน ยังพบในพืชผัก

ท่ีให้สีแดง ชนิดอ่ืนๆได้แก่ แตงโม มะละกอ และ ผล Pink 
Grape Fruit อีกด้วย

ข้ึนสูงถึง 28% หลังให้ความร้อน 2 นาที และเพ่ิมเป็น 62% 
หลังให้ความร้อนคร่ึงช่ัวโมง ส่วนระดับของ Lycopene น้ัน
เพ่ิมข้ึน 6%, 17% และ 35% หลังให้ความร้อนเป็นเวลา 2, 
15 และ 30 นาทีตามลำาดับ โดย Dr. Rui Hai Liu รายงาน
ว่าการปรุงอาหารจะทำา   Lycopene   ในมะเขือเทศมีการ
ดูดซึมท่ีดีข้ึน และ ร่างกายสามารถนำาไปใช้ได้อย่าง
รวดเร็ว อย่างไรก็ตาม ข้อเสียของมะเขือเทศท่ีถูกปรุงให้
สุกแล้วคือจะสูญเสียวิตามินซีไป

      ไลโคปีน อาจเป็นคำาตอบท่ีคาดไม่ถึงสำาหรับผู้
ท่ีต้องการผิวเนียนละเอียด สีสวยเปล่งปล่ัง รูขุมขน
เล็ก และ ปราศจากสิว เน่ืองจากสารไลโคปีนนอกจาก
ทำาให้ผิวของผู้รับประทานมีสีสวยดุจดังผิวมะเขือเทศแล้ว 
ไลโคปีนยังให้ฤทธ์ิยับย้ังการเปล่ียนฮอร์โมนเพศชายท่ี
ช่ือว่า เทสโทสเทอโรน  (Testosterone)  ไปเป็นฮอร์โมน
ดีเอชที (DHT) ท่ีบริเวณผิวหนัง รูขุมขน และ รากผมได้ด้วย
     ในร่างกายของมนุษย์เราทุกคน จะมีท้ังฮอร์โมนเพศ
หญิง และ ฮอร์โมนเพศชายในตัวเอง ฮอร์โมนเพศชาย
ท่ีช่ือว่า เทสโทสเทอโรน ท่ีผลิตจากลูกอัณฑะของผู้ชาย
น้ัน ในผู้หญิงก็มีด้วย แต่ผลิตได้จากโคเลสเตอรอลท่ีเรา

        นักวิทยาศาสตร์พบว่ามะเขือเทศท่ีผ่านการปรุงด้วย
ความร้อนแล้ว จะให้สารไลโคปีนต่อร่างกายได้มากกว่า
มะเขือเทศดิบ ผลการวิจัยล่าสุดท่ีตีพิมพ์ในวารสาร 
Journal of Agriculture and Food Chemistry ฉบับเมษายน 
2009 รายงานว่า มะเขือเทศท่ีผ่านความร้อน หรือผ่าน
การปรุงสุกแล้ว จะมีปริมาณของไลโคปีน และสารต้าน
อนุมูลอิสระอ่ืนๆ ในระดับท่ีสูงกว่ามะเขือเทศสด 
           Dr. Rui Hai Liu แห่งมหาวิทยาลัย Cornell ได้
ทำาการศึกษาปริมาณของสารต้านอนุมูลอิสระในมะเขือ
เทศท่ีได้รับความร้อนมากกว่า 190 F เป็นเวลา 2, 15 และ 
30 นาที พบว่าระดับของสารต้านอนุมูลอิสระ ท้ังหมดเพ่ิม



รับประทานเข้าไปฮอร์โมนเทสโทสเทอโรนน้ัน ให้ผลใน
การสร้างกล้ามเน้ือ และ กระตุ้นการเผาผลาญ ในขณะ
ท่ีบริเวณผิวหนัง  และ รูขุมขน  ฮอร์โมนเทสโทสเทอโรน 
จะเปล่ียนโครงสร้างไปเป็นฮอร์โมนดีเอชที  โดย
เอนไซม์ไฟว์อัลฟา รีดัคเทส (5-a reductase) ซ่ึงมีฤทธ์ิ
ทำาให้ ผมร่วง หน้ามัน  รูขุมขนขยายกว้าง และ  เป็นสิว
ทำาให้ผู้หญิงที่มีฮอร์โมนเพศชายสูง   จะมีผิวหยาบ
ผิวมัน   รูขุมขนขยายใหญ่ และ เป็นสิว สำาหรับผมจะให้ผล 
ผมบาง ผมมัน และ ผมร่วง

       สารไลโคปีนในมะเขือเทศ มีฤทธ์ิยับย้ังเอนไซม์ 
ไฟว์อัลฟา รีดัคเทส ทำาให้เทสโทสเทอโรนไม่ถูก
เปล่ียนเป็นดีเอชที มีผลให้ลดความมันบนใบหน้า ลด
อาการผมร่วง และ ลดสิวได้ นอกจากสารไลโคปีนใน
มะเขือเทศ ให้ผลดีต่อผิวในแง่ของการรักษาหน้ามัน เป็น
สิว ผมร่วง และ กระชับรูขุมขนแล้ว สารไลโคปีน ยังเป็น
สารต้านอนุมูลอิสระท่ีมีประสิทธิภาพ ช่วยชะลอความ
ชรา และ ปองกันมะเร็งต่อมลูกหมากได้อีกด้วย



ความรู้ ใหม่เร่ืองการย้อนวัย
  เร่ืองของคนไม่อยากแก่

     โลกแห่งการชะลอวัย แม้กระท่ัง
การหมุนเข็มนาฬิกากลับ ได้ถูกเปิด
เผยความลับ และ เคล็ดลับออกมา

เร่ือยๆ  วารสารไทยธรรมฉบับนี้  ขอนำาข้อมูลใหม่ๆใน
วงการวิทยาศาสตร์ชะลอวัย มาเล่าสู่กันฟังในหมู่พ่ีน้อง
ไทยธรรมผู้ไม่ยอมแก่ เป็นข้อมูลทางการแพทย์ท่ีได้รับ
การพิสูจน์แล้ว

     นอนหลังเท่ียงคืน
ทำาให้แก่ ร่างกายของคน
เราทำางานตรงเวลามาก
ค่ะ ย่ิงกว่านาฬิกาซ่ึงเป็นส่ิง
ประดิษฐ์ของมนุษย์เสียอีก 

พอส่ีทุ่ม ต่อมไพเนียลในสมองของเรา ก็จะหล่ังฮอร์โมน
เมลาโทนินออกมาซ่ึงจะทำาให้เราง่วงนอน และ ฮอร์โมน
น้ี ยังให้ผลกระตุ้นการหล่ังโกรท ฮอร์โมนจากต่อมใต้
สมอง หากเราง่วงแล้วตอนส่ีทุ่ม ซ่ึงเป็นวงจรธรรมชาติ 
แต่เรายังฝืนไม่ยอมนอน จะมีฮอร์โมนคอร์ติซอล หล่ัง
ออกจากต่อมหมวกไต ซ่ึงเป็นฮอร์โมนแห่งการตาค้าง 
และ จะให้ผลประมาณส่ีช่ัวโมง ทำาให้เราตาค้างไปจนถึง
ตีสอง คืนใดท่ีเรานอนเลยช่วงเวลา 4 ทุ่มถึงเท่ียงคืน 
คืนน้ัน โกรท ฮอร์โมน ก็จะไม่หล่ังแล้ว ไม่ว่าเราจะ
รับประทาน GT-Gold ไปกระตุ้นก็ตาม ทำาให้คืนน้ัน 
ร่างกายเราไม่มีการซ่อมแซม เน่ืองจากหากปราศจาก
การหล่ังของโกรท ฮอร์โมนขณะนอนหลับ ร่างกายเราจะ
ไม่สามารถซ่อมแซมตัวเองได้เลย พอเราต่ืนมาในวันรุ่งข้ึน 
เราก็จะมีแต่ความอ่อนเพลีย อาจจะแก่กว่าตอนก่อนเข้า
นอนเสียอีก เป็นคืนท่ีเสียไปเปล่าๆโดยไม่มีการซ่อมแซม
ของร่างกายเลยค่ะ

     น้ำาตาลเป็นยาพิษ 
ศาสตร์การแพทย์แผนจีน
บอกว่า “น้ำาตาลคือยา
พิษ” ขณะท่ีวงการชะลอ
ความชราของโลกใช้คำาว่า 

“ Sugar is a true poison.” การบริโภคน้ำาตาลทำาให้แก่ 
และอ้วน ปัจจุบันน้ี คนสหรัฐอเมริกัน บริโภคน้ำาตาลถึง
ปีละ 68 กิโลกรัมต่อคน เฉล่ียเดือนละ 5 กิโลกรัม หรือ 
สัปดาห์ละหน่ึงกิโลกรัม ซ่ึงมีผลทำาให้ชาวสหรัฐอเมริกา 

มี ปั ญ ห า น้ำ า ห นั ก เ กิ น 
โคเลสเตอรอลสูง เป็นเบา
หวาน และ ความดันโลหิต
สูง เป็นกลุ่มอาการ 4 อย่าง
ของโรคท็อปฮิตในขณะน้ี 

ท่ีเรียกว่า “โรคเมตาโบลิค ซินโดรม เอ็กซ์” มากท่ีสุดใน
โลก ประมาณกันว่า ในชาวสหรัฐอเมริกา 3 คน จะมีผู้ท่ี
น้ำาหนักเกินถึงข้ันวิกฤติถึง 2 คน

       เม่ือเรารับประทาน
อาหารประเภทแป้ง และ 
น้ำาตาลเข้าไป น้ำาตาลส่วน
ห น่ึงจะ ถูกนำ า ไป ใ ช้ เ ป็น
พลังงาน ส่วนท่ีเหลือจะ
ถูกเก็บเป็นแหล่งพลังงาน
สำารอง ในรูปของไกลโคเจน 
ซ่ึงเป็นแป้งในกล้ามเน้ือ และ 

ตับ และ ส่วนท่ียังเหลืออีกถูกเปล่ียนเป็นไขมัน ฮอร์โมน
ท่ีนำาน้ำาตาลเข้าสู่เซลล์มีช่ือว่า ฮอร์โมนอินซูลิน จะหล่ังออกมา



ความรู้ ใหม่เร่ืองการย้อนวัย
  เร่ืองของคนไม่อยากแก่ จากตับอ่อนทุกคร้ังท่ีเรารับประทานอาหารประเภท

คาร์โบไฮเดรต คือ แป้ง และ น้ำาตาล ฮอร์โมนอินซูลิน 
ให้ผลในการกระตุ้นให้ร่างกายสร้างไขมันสะสมเก็บไว้ ใน
สหรัฐอเมริกา มีการทำาวิจัยมากมายในคนน้ำาหนักเกินถึง
ข้ันวิกฤติ คือ ต้ังแต่ 100 กิโลกรัมข้ึนไป และ พบว่าคน
อ้วนจำานวนมาก ไม่ค่อยรับประทานไขมันเลย ไขมัน
ท่ีพอกพูนท้ังหมดในร่างกายของพวกเขา ล้วนมาจาก
น้ำาอัดลม ทอฟฟี และ ขนมหวานท้ังส้ิน  
       น้ำาตาลยังให้ผลยับยั้งการหลั่งโกรท ฮอร์โมน 
ฮอร์โมนแห่งการย้อนวัย จากต่อมใต้สมอง ทำาให้ผู้ท่ี
รับประทานอาหารก่อนนอน หรือ ภายใน 3 ช่ัวโมงก่อน
นอน จะไม่มีการหล่ังของโกรท ฮอร์โมนในคืนน้ัน ทำาให้
เราไม่มีการซ่อมแซมร่างกายขณะนอนหลับ ต่ืนข้ึนมาเรา
จะทรุดโทรมกว่าเดิม

          คาเฟอีนทำาให้สมดุลฮอร์โมนเสีย คาเฟอีน
ในเคร่ืองด่ืมยอดนิยมหลายประเภท ให้ผลยับย้ังการ
หล่ังฮอร์โมนเมลาโทนิน ท่ีหล่ังก่อนนอน เมลาโทนินเป็น

ฮอร์โมนแห่งการนอนหลับ 
และ การย้อนวัยอีกตัวหน่ึง
เน่ืองจากเมลาโทนิน ให้ผล
กระตุ้นการหล่ัง

โกรท ฮอร์โมน เม่ือฮอร์โมน
เมลาโทนินน้อยลง
โกรท ฮอร์โมนก็จะหล่ัง
น้อยลงไปด้วย การบริโภค
อาหาร หรือ เคร่ืองด่ืม ท่ีมี

คาเฟอีน จึงให้ผลในทางอ้อมท่ีทำาให้เราชราเร็วข้ึน

            คาเฟอีนยังให้ผลกระตุ้นให้ระดับโคเลสเตอรอลใน
ร่างกายสูงข้ึน ทำาให้ร่างกายมีภาวะด้ือต่อฮอร์โมนอินซูลิน 
และ ทำาให้เรามีโอกาสเป็นเบาหวานประเภทที่ 2 คือ 
เบาหวานท่ีถูกเหน่ียวนำาโดยพฤติกรรมการรับประทาน
อาหาร และ ไม่ได้มาจากความผิดปกติของตับอ่อน 
คาเฟอีนให้ผลลดการสร้างไธรอยด์ฮอร์โมน (T3) ท่ีให้
ผลในการ กระตุ้นการเผาผลาญ ทำาให้ผู้บริโภคมีปัญหา
ไธรอยด์ฮอร์โมนท่ีออกฤทธ์ิได้ (T3) ต่ำา

          ฉบับน้ี ขอแนะนำา
เคล็ดลับเพียงเท่าน้ี ฉบับ
หน้า เราจะมาพร้อมกับ
ความลับของร่างกายอีก
มากมาย พร้อมภาคปฏิบัติ

สู่การย้อนวัย ท่ีพวกเราสามารถนำาไปทำาง่ายๆด้วยตัว
เองค่ะ
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ขอบคุ³บรÔÉัทไทย¸รรม..ท่ีทำาให้âรคµับแขçงของดÔ©ัน 
ค่อยæดี ขÖéน และดÔ©ันมีความสุขมาก

      เม่ือ 2 ปท่ีแล้วดิฉันได้ตรวจพบว่า ตนเองป่วย
เป็นโรคความดันโลหิตสูง ไขมันในเส้นเลือดสูงและ
โรคตับแข็ง โดยท่ีคุณหมอพบว่ามีจุดสีดำาท่ีบริเวณตับ 
และลงความเห็นว่าเป็นตับแข็งอย่างแน่นอน คุณหมอได้
ให้ยามาทานรักษาอาการไม่ให้ตับเหลือง แต่อาการก็ไม่
ดีข้ึน แถมยังมีอาการตัวเหลือง อ่อนเพลีย ทำาให้เดิน
ไม่ไหว เหน่ือยง่าย  ต้องนอนอยู่เฉยๆ ไปไหนไม่ได้  
และมีอาการเป็นลมวิงเวียนอยู่ตลอด แถมกลางคืน
ยังนอนไม่หลับด้วย ส่งผลให้ทำางานไม่ได้ ด้วยท่ีตนเอง
มีอาชีพทำาไร่ก็เลยต้องหยุดทำา จนได้มาเจอกับบริษัท
ไทยธรรม โดยคุณจิราภรณ์ สุดนุ่ม (เจน) ได้แนะนำาให้          
รู้จักกับอาหารเสริมของไทยธรรมแนะนำาให้ทาน
สไปรูแม็ค เกรพซีด พลัส เซ่ียนฟง และโอริซอล เทน 
พอทานมาได้ 1 เดือน ก็เร่ิมรู้สึกดีข้ึนเลย รู้สึกได้ว่าไม่
เหน่ือย มีแรงข้ึน เดินไปไหนมาไหนได้ อาการตัวเหลืองก็
ลดน้อยลง ผิวพรรณเปล่งปล่ังมากข้ึนจนสังเกตได้ ทาน
มาได้ 3 เดือน จนกระท่ังเม่ือต้นเดือนกันยายนท่ีผ่านมา
ได้ไปตรวจร่างกาย ผลการตรวจดีข้ึน คุณหมอแจ้งว่า
อาการตับดีข้ึน และไม่ต้องกลับมาตรวจตับอีกแล้ว 
รู้สึกดีมากๆค่ะ มีความสุข อยากขอบคุณบริษัทไทยธรรม
ท่ีทำาให้หายจากโรคท่ีเป็น เราคนจนไม่มีเงินซ้ือทาน แต่ใน
เม่ือมันหาย เลยรู้สึกว่ามันไม่แพงเลย
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ขอขอบคุ³....คุ³ Ô̈ราÀร³� สุดนุ่ม ท่ีทำาให้ดÔ©ัน
         หาย¨ากâรคµ่อมนéำาเหลืองâµ 

¨าก¼ลÔµÀั³±�ดีดีของไทย¸รรม 

    เดิมดิฉันป่วยเป็นโรคต่อมน้ำาเหลืองโต มานาน 8 
ปีแล้ว โดยจะมีอาการบวมบริเวณคางด้านขวา คล้ายมี
ลูกปิงปองติดอยู่ท่ีบริเวณคางตลอดเวลา ซ่ึงคุณหมอได้
บอกว่าเป็นอาการผิดปกติของต่อมน้ำาเหลือง สามารถ
เกิดข้ึนได้เองโดยไม่มีสาเหตุ เข้ารับรักษาท่ีโรงพยาบาลมา
หลายแห่ง ท้ังโรงพยาบาลรัฐบาล และเอกชน แต่อาการ
ก็ไม่ดีข้ึน เคยได้รับการรักษาโดยการฉีดยาเพ่ือให้ต่อมน้ำา
เหลืองยุบ และให้ยามาทานท่ีบ้าน แต่ก็ไม่ดีข้ึน คุณหมอ
เคยนัดให้ไปผ่าต่อมน้ำาเหลือง แต่ด้วยความท่ีไม่อยากท่ี
จะเจ็บตัวเลยไม่ได้ไปตามนัด เคยได้ลองทานยาต้ม 6-7 
หม้อ ก็ไม่เกิดความเปล่ียนแปลง พยายามหาวิธีรักษา
มานานถึง 8 ปีแล้ว จนกระท่ังได้พบกับคุณจิราภรณ์ สุด
นุ่ม หรือคุณเจน ได้แนะนำาผลิตภัณฑ์ของบริษัท ไทยธรรม 
อัลไลแอนซ์ให้ทาน คือเกรพซีด ออยล์ ฟชเชอร์ โกลด์ 
และโอริซอล เทน ทานมาได้เพียงแค่ 2 สัปดาห์ก็รู้สึก
ได้ถึงอาการท่ีดีข้ึน ลักษณะของต่อมน้ำาเหลืองยุบลงก
ว่าท่ีเคยเป็น ปัจจุบันน้ีทานมาได้ 2 เดือน ดีข้ึนมาก เหลือ
ลักษณะบวมเพียงเล็กน้อยเท่าน้ัน และก็ไม่ต้องไปหาหมอ
ท่ีโรงพยาบาลอีกเลยค่ะ
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      ป้าเป็นโรคสะเก็ดเงินมาเป็นเวลานานแล้ว ซ่ึงเกิด
จากความผิดปกติของภูมิคุ้มกันในร่างกาย โดยอาการ
ของโรคน้ี จะมีแผลข้ึนบริเวณลำาตัว และแขน และท่ี
แผลจะมีน้ำาเหลืองไหลออกมาตลอด ถ้าหากต้องออก
ไปไหนมาไหนก็ต้องใส่เส้ือแขนยาว ขายาว เพ่ือปกปิด
เอาไว้ กลัวว่าคนท่ัวไปจะรังเกียจ อีกท้ังยังเจ็บ และปวด
บริเวณท่ีเป็นแผลมาก ส่งผลให้ทานข้าวไม่ค่อยได้ ไม่มี
เร่ียวแรงท่ีจะทำางาน ซ่ึงคุณหมอก็ได้ให้ยามารับประทาน 
แต่ทานเท่าไหร่อาการก็ไม่ดีข้ึน จนกระท่ังได้มาเจอกับคุณ
เขมรินทร์ และคุณสาโรจน์ อ่อนแก้ว เม่ือท้ัง 2 คนรู้ว่า
ป้าป็นโรคสะเก็ดเงินจึงได้แนะนำาให้ทานอาหารเสริมของ
บร ิษ ั ท ไทยธรรม เป ็น    ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
ฟชเชอร์ โกลด์ ลูกของป้าได้ซ้ือให้ทาน พอทานไปได้ 1 
กระปุก 1 เดือน น้ำาเหลืองและแผลตามตัวก็ค่อยๆแห้งไป 
เหลือเพียงแค่รอยแผลเป็นเท่าน้ัน สร้างความแปลกใจ
ให้กับป้ามาก อาหารเสริมของไทยธรรมทำาให้ป้าหายได้
จริงๆ ตอนน้ีป้ามีสุขภาพท่ีแข็งแรง ทานอาหารได้ นอน
หลับดี ต้องขอขอบคุณคุณเขมรินทร์ และคุณสาโรจน์
มากท่ีทำาให้ป้ามีวันน้ี และขอขอบคุณบริษัทไทยธรรม
ด้วยความจริงใจ

ใบแปะกวย
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ความมหัÈ¨รรย�ท่ีเกÔดขÖéนกับµนเอง 
หลัง¨ากµ้องนอนทรมานมา 3 »‚̈ าก 
      “âรครูมาµอยด�”
  วันนีé¼มกลับมาเดÔนได้อีกครัéง 
 

AFTER BEFORE

         เร่ิมมีอาการปวดขาเป็นเกาท์มานาน 20 ปี 
แต่ตนเองก็ไม่ได้คิดท่ีจะรักษา จนมา 8-9 ปีให้หลัง ท่ี
อาการกำาเริบมากข้ึน ปวดตามข้อมือ เข่า อย่างรุนแรง 
ปวดแบบทรมานมาก จน 3 ปีหลังสุด เป็นหนักขนาดท่ี
ขาแข็ง อาการบวมปูดตามข้อเข่า ข้อศอก ข้อมือ ข้อเท้า 
และน้ิวมือ น้ิวเท้า คล้ายกับมีลูกปิงปองอยู่ตามข้อต่างๆ 
หมอได้วินิจฉัยว่าเป็นอาการของโรครูมาตอยด์ สร้าง
ความทุกข์ทรมานมาก เรียกว่าปวดหนักจนกระท่ังเดินไม่
ได้ ลุกไปไหนไม่ได้ เวลาเข้าห้องน้ำาต้องให้ลูก-เมีย คอย
อุ้ม ร่างกายผอมแห้ง จนหนังติดกระดูก กระท่ังได้มาเจอ
กับคุณสุกัญญา มีทรัพย์ทอง ได้แนะนำาให้ทานอาหาร
เสริมของไทยธรรม เป็นเฟ่ยหลง เกรพซีด พลัส และ
ฟชเชอร์ โกลด์ ตอนแรกเราก็ไม่เช่ือ เพราะได้ทดลอง
หาหมอมาหมด รวมท้ังทดลองทานอาหารเสริมมาทุก
ย่ีห้อแล้ว แต่ก็ไม่มีอะไรดีข้ึน   หลังจากคุณสุกัญญา 
แนะนำาก็คิดว่าไม่มีอะไรจะเสียแล้ว ก็น่าจะลองทานดูอีก
สักคร้ัง ผลปรากฏว่าทานไปยังไม่ครบเดือน ประมาณ 
2-3 อาทิตย์เท่าน้ัน ก็เร่ิมลุกข้ึนยืนได้ แต่ยังเดินไม่
ถนัด อาการปวดต่างๆก็เร่ิมลดลง พอเข้าเดือนท่ี 2 

ได้ทานอาหารเสริมลาดีนเพ่ิม ก็เร่ิมท่ีจะเดินได้คล่องข้ึน 
รอยปูดบวมท่ีเป็นตามข้อก็ยุบลง รอยแผลเน่าบริเวณข้อ
ต่างๆตามร่างกายก็เร่ิมดีข้ึนมาก ไม่น่าเช่ือจริงๆ ถือว่า
เป็นความมหัศจรรย์ท่ีเกิดข้ึนกับตนเอง จากท่ีต้อง
นอนทรมานมา 3 ปี ตอนน้ีเหมือนกลับมามีชีวิตใหม่ 
กินได้ นอนหลับดี ต้องขอขอบคุณบริษัทไทยธรรมจริงๆ
ท่ีทำาให้มีวันน้ี

AFTER AFTER 
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อาการ»วดขาทัéงหลายท่ีเคยเ»šนมา 20 กว่า»‚ 
   กลับâล่งสบายเหมือนไม่ได้»วดขาเลย
   สÔง่ท่ีมหัÈ¨รรย�กçเกÔดขÖéน¨รÔงกับ»‡าทอง

         ปาทองป่วยเป็นโรคหมอนรองกระดูกทับเส้นมา
นาน 20 กว่าปีแล้ว โดยจะมีอาการปวดเสียว ร้าว บริเวณ
สะโพกท้ัง 2 ข้าง ชาลงมาถึงขาทำาให้ไม่สามารถเดินได้
สะดวก ต้องใช้ก้น และฝ่ามือ ช่วยประคองแล้วค่อยๆ
ขยับตัวไป  เวลานอนก็นอนหลังถึงพ้ืนไม่สนิท เวลาพลิก
ตัว ก็ต้องให้คนคอยช่วย เพราะมันปวดร้าวจากหลัง 
ไปจนถึงสะโพก รู้สึกทรมานมากจนไม่รู้จะหาวิธีใดมา
รักษา เคยคิดจะไปผ่าตัดท่ีโรงพยาบาล แต่ก็รู้สึกกลัว 
ด้วยอายุท่ีมากแล้ว เคยไปรักษาอาการปวดด้วยวิธีการ
นวดแบบแผนไทย ก็พอท่ีจะทุเลาอาการปวดลงได้บ้าง 
แต่ก็กลับมาปวดใหม่เหมือนเดิม จนกระท่ังมีเพ่ือนบ้าน
ได้แนะนำาให้รู้จักกับผลิตภัณฑ์อาหารเสริมของไทยธรรม 
คุณวันดี เทวะเส ได้แนะนำาให้ทานลาดีน เช้า 2 แคปซูล 
เย็น 2 แคปซูล ควบคู่กับการทานเกรพซีด พลัส 
วันละ 1 แคปซูล ในช่วง 2 สัปดาห์แรกท่ีรับประทาน 
ย่ิงทำาให้ปวดมากข้ึนจนเกือบทนไม่ได้ แต่ก็อดทนทาน
ต่อด้วยความเสียดาย แต่ส่ิงท่ีมหัศจรรย์ก็เกิดข้ึน หลัง
จากวันท่ีปวดมากท่ีสุด จนแทบจะนอนไม่ได้เลย วันรุ่ง
ข้ึน อาการปวดขาท้ังหลายท่ีเคยเป็นมา 20 กว่าปี ก็
กลับโล่งสบายเหมือนไม่ได้ปวดขาเลย และหลังจากวัน
น้ันอาการต่างๆก็ดีข้ึน ทุกวันน้ีป้าทองสามารถเดินไปไหน

มาไหนได้ ไม่ต้องทนปวดทรมานอีกต่อไป  ต้องขอ
ขอบคุณไทยธรรมอย่างมากท่ีให้ชีวิตใหม่กับปา เพราะ
ใครท่ีเคยเห็นป้าสมัยก่อน ก็มักจะทักป้าว่าดูสดใส และ
แข็งแรงข้ึน ขอบคุณไทยธรรมมากๆ 

สารสกัดจากกระดูกอ่อนปลาฉลาม
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         เ»šนเบาหวาน เคยมีระดับนéำาµาล
        สูง¶Öง 380 มÔลลÔกรัมµ่อเด«ÔลÔµร 
          หลังทานเกร¾«ีด ¾ลัส 
    ระดับนéำาµาลกçลดลง....»ระทับใ¨มากค่ะ

      ดิฉันเป็นเบาหวานมา 11 ปีแล้ว เคยวัดระดับน้ำาตาล
สูงท่ีสุดคือ 380 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร ทานยาท่ีคุณหมอ
ให้มาโดยตลอดเป็นเวลา 10 ปีแล้ว แต่ระดับน้ำาตาลก็ยัง
ข้ึนๆลงๆ ไม่อยู่ในภาวะปกติ ด้วยความเบ่ือกับการต้อง
ทานยา ทำาให้ทานบ้างหยุดบ้าง บวกกับไม่ได้ออกกำาลังกาย 
และไม่ได้คุมการทานอาหาร  ทำาให้ระดับน้ำาตาลแกว่ง 
ข้ึนๆลงๆ ซ่ึงคุณหมอได้เตือนว่าถ้าหากน้ำาตาลแกว่งแบบ
น้ีจะส่งผลไม่ดีต่อสุขภาพ และตัวดิฉันเองก็มีโรคความดัน
อยู่แล้วด้วย จนเม่ือปีท่ีแล้ว คุณหมอได้ส่ังให้ฉีดอินซูลิน
เองท่ีบ้านทุกวัน วันละ 5 ยูนิต จนกระท่ังได้มาเจอกับ
คุณเขมรินทร์ อ่อนแก้ว ชวนไปฟังสัมมนาท่ีจ.พิจิตร และ
ได้ตัดสินใจทาน   อาหารเสริมเกรพซีด พลัส เพราะ
ทราบว่าสามารถช่วยในเร่ืองของการลดระดับน้ำาตาลใน
เลือดได้ ก่อนทานระดับน้ำาตาลอยู่ท่ี 178 มิลลิกรัมต่อ
เดซิลิตร ทานมาได้ 1 เดือนคู่กับการทานยาเบาหวาน
ของคุณหมอ แล้วได้กลับไปตรวจระดับน้ำาตาล พบว่า
น้ำาตาลลดลงจาก 178 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร เหลือ
เพียง 144 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร ซ่ึงถือว่าเป็นท่ีน่าพอใจ
มาก ปัจจุบันน้ีได้ทานเกรพซีด พลัสมาได้ 5 เดือนแล้ว
ค่ะ รู้สึกประทับใจมากค่ะ
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   ¼่านไ» 4 เดือน  หนูสูงขÖéน 7 «ม.
สูงกว่าเ¾่ือนæ ในªัéนเดียวกันอีกด้วยค่ะ

       ปกติน้องหมิวจะเป็นคนท่ีมีผลการเรียนอยู่ในระดับ
ใช้ได้อยู่แล้ว แต่พอคุณแม่ได้มารู้จักกับอาหารเสริมของ
ไทยธรรม เลยได้แนะนำาให้น้องหมิวทานฟช โฟร์ต้ี ซ่ึง
ตอนท่ีแนะนำาให้ลูกทานได้บอกสรรพคุณว่าถ้าน้องหมิว
ทานแล้ว จะเรียนเก่งข้ึน ความจำาดีข้ึน ซ่ึงน้องหมิวเองก็
สนใจ เร่ิมทานมาได้ 3-4 เดือน ผลสอบท่ีออกมาล่าสุด   
น้องหมิวสอบได้ท่ี 3 จากเทอมก่อนท่ีสอบได้ท่ี 9 ซ่ึง
นอกจากความจำาจะดีข้ึนแล้ว ยังร่าเริงข้ึนจนคนรอบ
ข้างสังเกตเห็นได้ และไม่เพียงเท่าน้ัน น้องหมิวยังได้ทาน 
จีทีโกลด์ ควบคู่กับการทาน ฟช โฟร์ต้ี ด้วย เน่ืองจาก
ตอนน้ีน้องหมิวยังไม่มีประจำาเดือน ซ่ึงเป็นเวลาท่ีดีท่ีสุด
ในการทานอาหารเสริมท่ีช่วยเพ่ิมส่วนสูง ผ่านไป 3-4 
เดือน  พบว่าสูงเพ่ิมข้ึนมา 7 ซม. จากการวัดความสูง
ตอนต้นเทอมสูง 149 ซม. พอปลายเทอมวัดได้ 156 ซม. 
และคาดว่าจะสูงเพ่ิมข้ึนอีก บอกตามตรงว่าผลิตภัณฑ์
เสริมอาหารของไทยธรรม มีคุณภาพดีจริงๆ ตอนน้ีทาน
กันท้ังครอบครัวค่ะ

ต้นเดือน ก.ค. 52 ต้นเดือน ต.ค. 52 ปัจจุบัน สูงท่ีสุดในช้ันเรียน



   ¼่านไ» 4 เดือน  หนูสูงขÖéน 7 «ม.
สูงกว่าเ¾่ือนæ ในªัéนเดียวกันอีกด้วยค่ะ

¤Ø³ª¹Ò¡Ò¹µ�  à»‚›ÂÁã¨ÊÇ‹Ò§  ÍÒÂØ 50 »‚
¤Ø³ÊÔ· Ô̧¾Ñ²¹� à»‚›ÂÁã¨ÊÇ‹Ò§  ÍÒÂØ 12 »‚ 
    ÍÒªÕ¾ ¹Ñ¡àÃÕÂ¹ ¨.¡ÃØ§à·¾Ï

AFTER BEFORE

 µอนนีé¼มสูงเท่ากับคุ³แม่แล้วครับ Àายในเวลา 3 เดือน 
   ¼มสูงขÖéนµัéง 15 «ม. เดÔมสูง 145 «ม. เ¾Ô่มขÖéนเ»šน 160 «ม.
 

           ดิฉันได้เข้ามารู้จักกับผลิตภัณฑ์ของไทยธรรมจาก
ท่ีอาหารเสริมของไทยธรรมได้ทำาให้คุณแม่ของดิฉันดีข้ึน
จากอาการปวดขา จนกระท่ังเดินไม่ได้ แต่อาหารเสริม
ของไทยธรรมทำาให้ท่านหายปวดขา และกลับมาเดิน
ได้คล่อง แถมยังมีสุขภาพท่ีแข็งแรงจนไม่น่าเช่ือ หลัง
จากน้ันก็เร่ิมสนใจท่ีอยากจะทานเองดูบ้าง เพราะอยาก
สวยค่ะ เร่ิมต้นทานเป็นเกรพซีด พลัส จีที โกลด์ ต้ังแต่
เดือนพ.ค.52ท่ีผ่านมา และได้เพ่ิมบีดริงคส์ คอลลาเจน 
มาได้ประมาณ 1-2 เดือน ผลลัพท์ท่ีเกิดข้ึนกับตนเองคือ
ไขมันบริเวณใต้ท้องแขนกระชับข้ึน ซ่ึงจะเป็นคนท่ีอ้วน
มาก่อน แล้วเม่ือผอมลงทำาให้เกิดไขมันบริเวณใต้ท้องแขน
มาก แต่ตอนน้ีไม่มีแล้ว ในเร่ืองของผิวพรรณจะรู้สึกได้
เลยว่าร้ิวรอยลดลง หน้าตึงข้ึนจนสังเกตได้ 
     และหลังจากท่ีเราทานอาหารเสริมแล้วรู้สึกดี เลย
อยากแนะนำาส่ิงดีๆให้กับลูกๆบ้าง น้องใบตอง ลูกชาย
คนเล็กอายุ 12 ปี ป่วยเป็นภูมิแพ้มานาน เคยหนักสุด

ขนาดท่ีเลือดกำาเดาไหล ได้ให้เค้าทานเกรพซีด พลัส 
อาการใบตองก็ดีขึ้นเหลือแต่เพียงอาการจามเพียง
เล็กน้อย จากน้ันได้ให้ใบตองทานจีที โกลด์ เพ่ิมเพราะ
ทราบเก่ียวกับสรรพคุณของจีที โกลด์ว่าสามารถช่วย
เพ่ิมส่วนสูงในเด็กวัยเจริญเติบโตได้ และด้วยความท่ี
ใบตองเป็นคนท่ีมีรูปร่างอ้วน และมักจะบ่นกับแม่เสมอ
ว่าเม่ือไหร่จะสูงเท่าคุณแม่ เท่าพ่ีชาย ใบตองเร่ิมทาน
ตอนเดือนมิ.ย.ท่ีผ่านมา วัดส่วนสูงได้ 145 ซม. ผ่าน
ไป 3 เดือนวัดส่วนสูงได้ 160 ซม.ซ่ึงไม่น่าเช่ือว่าจะเป็น
ไปได้ ตอนน้ีใบตองสูงกว่าแม่แล้ว ดิฉันและครอบครัวจะ
ทานอาหารเสริมของไทยธรรมต่อๆไปค่ะ

ขนาดท่ีเลือดกำาเดาไหล ได้ให้เค้าทานเกรพซีด พลัส 

áªÃ�»ÃÐÊº¡ÒÃ³�

ก.ย. 52
ก.ค. 52มี.ค. 52



¤Ø³Ç§È�à·¾ âÃ¨¹¶ÒÇÃ (Í.¡ÅÒ§) 
¤Ø³âÊÀÕÇÃÃ³ âÃ¨¹¶ÒÇÃ (¤Ø³ËÁÙ)
¤Ø³³Ñ°¹Ñ¹·� âÃ¨¹¶ÒÇÃ (ä¢‹ÁØ¡)   
¤Ø³°ÔµÔ¹Ñ¹·� âÃ¨¹¶ÒÇÃ  (ÁÍÁáÁÁ)
   Ñ̈งËวÑ́ สมØ·Ã»ÃากาÃ
 

  ครอบครัวµัวอย่าง »‚ 2551 ก่อนก้าวเข้ามาเ»šนครอบครัวสุขÀา¾ดี
และµอนนีéส่วนเ»šนหนÖง่ของครอบครัว “ไทย¸รรม” มารู้¨ักกับครอบครัว 
      “âร¨น¶าวร” กันค่ะ กับคำาว่า “สุขÀา¾ดี..ไม่มีขาย” 

BEFORE AFTER 

      ครอบครัว “โรจนถาวร” มีสมาชิกอยู่ท้ังหมด 5 
คน ประกอบด้วยคุณพ่อ คุณแม่ และลูกๆอีก 3 คน ลูกๆ
ของครอบครัวน้ีได้ถูกเล้ียงภายใต้ความรัก และความ
เอาใจใส่เป็นอย่างดีจากท้ังคุณพ่อ และคุณแม่ โดยเม่ือปี
ท่ีแล้ว ปี 2551 ครอบครัวน้ีก็เพ่ิงจะได้รับรางวัลครอบครัว
ตัวอย่างท่ีเล้ียงลูกให้ประสบความสำาเร็จ ประจำาจังหวัด
สมุทรปราการ และคุณพ่อก็เพ่ิงได้รับรางวัลคนดีศรีแผ่นดิน 
จังหวดัสมทุรปราการ เมื่อเดือนกนัยายนที่ผ่าน มานี้เอง
และอีกหน่ึงความภาคภูมิใจของครอบครัว “โรจนถาวร” 
น่ันคือการได้เ ข้ามาเป็นส่วนหน่ึงของครอบครัว 
“ไทยธรรม” ซ่ึงเร่ืองราวการใช้ผลิตภัณฑ์ไทยธรรม
ของครอบครัวน้ีมีมากมาย บ่งบอกถึงการเป็นครอบครัว

ที่รักในสุขภาพ  ผ่านการบอกเล่าของ
คุณโสภีวรรณ โรจนถาวร หรือคุณหมู 

Q : ได้เร่ิมรู้จักกับไทยธรรมได้อย่างไร
คุณหมู : จุดเร่ิมต้นท่ีทำาให้มารู้จักกับไทยธรรมเกิดจาก
ปัญหาในเร่ืองความสูงของลูกชายคนเล็ก น้องมอมแมม
ตอนน้ันมอมแมมมีปัญหาในเร่ืองของความสูง อายุ 13 ปี 
แต่สูงเพียงแค่ 130 ซม. ซ่ึงเรียกว่าผิดปกติ คุณหมอได้แจ้ง
ว่ามวลกระดูกของน้องเท่ากับเด็กอายุ 11 ปี ซ่ึงตอนน้ันได้
ตัดสินใจยืดกระดูก แต่ด้วยความท่ีกลัวลูกเจ็บเลยต้อง
ยกเลิก และได้ให้ทานอาหารเสริมเพ่ือกระตุ้นการสร้าง
โกรท ฮอร์โมน โดยซ้ือมาจากร้านขายยา ผ่านไป 3 ปี

ปี 2549 ปี 2552



  ครอบครัวµัวอย่าง »‚ 2551 ก่อนก้าวเข้ามาเ»šนครอบครัวสุขÀา¾ดี
และµอนนีéส่วนเ»šนหนÖง่ของครอบครัว “ไทย¸รรม” มารู้¨ักกับครอบครัว 
      “âร¨น¶าวร” กันค่ะ กับคำาว่า “สุขÀา¾ดี..ไม่มีขาย” 

áªÃ�»ÃÐÊº¡ÒÃ³�

หยุดบ้างทานบ้าง ปรากฏว่ามอมแมมสูงเพ่ิมข้ึนมา 
46 ซม. เป็น 176 ซม. ซ่ึงมาทราบทีหลังว่าอาหารเสริม
ท่ีมอมแมมได้ทานเป็นจีที โกลด์ของไทยธรรมน่ันเอง 
ทำาให้ครอบครัวของเรารู้สึกประทับใจในผลิตภัณฑ์ของ
ไทยธรรม

Q : เรียกว่าเป็นจุดเร่ิมต้นท่ีทำาให้รู้จักกับผลิตภัณฑ์
ของไทยธรรม ทราบว่าลูกชายคนกลางของคุณหมู
ก็มีปญหาในเร่ืองสุขภาพด้วย
คุณหมู : ไข่มุก ลูกชายคนกลางป่วยเป็นโรคภูมิแพ้
มานานหลายปีแล้ว มามีอาการหนักสุดปีท่ีแล้วท่ีต้อง
หายใจทางปาก เพราะด้วยการเป็นนักเรียนนายเรือ
นานาชาติ ต้องฝกหนักอยู่ท่ีแหลมฉบังทำาให้เกิดปัญหา
ตลอด พอดีได้รับการแนะนำาจากคุณปุ่น เจ้าของศูนย์
ไทยธรรมจ.ระยองให้ทานเกรพซีด พลัสและแอลเจน 
เพียงแค่ 3 อาทิตย์เท่าน้ัน ก็สามารถเห็นผลได้ ไข่มุก
หายใจทางจมูกไดแ้ต่ก็อาจจะมีติดขัดบ้าง ผ่านไป 2 
เดือน หายเลยค่ะ คนเป็นแม่ก็ดีใจกับลูกด้วยจริงๆ

Q : และหลังจากท่ีคุณหมูได้แนะนำาส่ิงดีๆให้กับลูกๆ
ท้ังสองคนไปแล้ว สำาหรับคุณพ่อของเด็กๆละคะ คุณ
หมูได้มีการดูแลสุขภาพอย่างไรบ้าง
คุณหมู : คุณพ่อของลูกๆ หรืออ.กลางทำางานเป็นท่ี
ปรึกษาของหน่วยงานต่างๆท้ังจังหวัด ทำาให้ต้องใช้ความ
คิด และสมองมาก เลยให้เค้าทานเป็นฟชเชอร์ โกลด์ 
เพ่ือบำารุงสมองและเฟมินิ เพราะเร่ิมเข้าสู่วัยทอง

Q : แล้วสำาหรับตัวคุณหมูเอง ได้มีการดูแลตัวเอง
อย่างไรบ้าง ทราบว่ามีโรคประจำาตัวอยู่หลายโรค
เช่นกัน
คุณหมู :  ปกติก็จะมี โรคเบาหวาน ไตรกลีเซอไรด์ 
ไขมันในเส้นเลือดสูงเป็นมานานหลายปีแล้ว ทำาให้ต้อง

ทานยาม้ือละ 36 เม็ด ทานมาหลายปีมาก จนบางคร้ัง
รู้สึกเบ่ือ หยุดทานไป แต่ด้วยต้องทำางานหนักใช้ความ
คิดมาก ทำาให้รู้สึกเหน่ือยและอ่อนเพลียมาก ก็ต้อง
กลับไปทานยาต่ออีก และเม่ือเดือนเม.ย.ท่ีผ่านมา มี
โรคความดันโลหิตสูงเพ่ิมอีก ทำาให้ทานยาเยอะมาก
ข้ึนไปอีก พอได้รู้จักไทยธรรม ได้ทานเกรพซีด ออยล์ 
โอริซอล เทน สวีท ซีเครท และบีดริงคส์ (วัว) ทานไป
แค่ 1 เดือน แล้วกลับไปเช็คความดัน ปรากฏว่า
ความดันลดลงอยู่ในเกณฑ์ปกติ ผ่านไป 2 เดือนได้
ไปตรวจสุขภาพ พบว่าผลเลือดออกมาอยู่ในระดับ
ปกติ และเม่ือเราเห็นว่าดี เราก็เลยหยุดอยู่ตรงน้ี 
ทำาให้ปจจุบันน้ีไม่เคยต้องทานยาหมอสักเม็ดเลยค่ะ 
ต้องถือว่าครอบครัวโรจนถาวรโชคดีจริงๆท่ีได้มาเจอ
กับไทยธรรม และได้กลายเป็น “ครอบครัวไทยธรรม” 
ไปแล้วค่ะไปแล้วค่ะ



¤Ø³±ÔµÂÒ »ÃÐÀÒ¡Ã³� (Á´á´§) ÍÒÂØ 43 »‚  
    ¨. ÍØµÃ ỐÉ¶� ÍÒªÕ¾ ¹Ñ¡ Ø̧Ã¡Ô̈ ÍÔÊÃÐ   

AFTER BEFORE

  สวยครบสูµร ในวัย 43 
     เคลçดไม่ลับ..ของคุ³แม่ลูก 3    

  ปัจจุบันน้ีดิฉันอายุ 43 ปีแล้ว และมีลูกสาวท้ังหมด 3 คน 
เรียกได้ว่าเป็น 3 ใบเถา คนโตน้ันโตเท่ากับแม่แล้ว มีอายุ 
20 , 18 ,16 ปี แต่มีหลายคนทักว่ามีเคล็ดลับในการดูแล
สุขภาพและรูปร่างอย่างไร ถึงได้ยังดูเด็กและยังมีสัดส่วน
ท่ีกระชับอยู่เสมอ จึงต้องขอเล่าย้อนไปถึงท่ีมาก่อนว่า
จริงๆแล้วเป็นคนท่ีทานเก่งมาก บวกกับรูปร่างท่ีสูงใหญ่ 
ทำาให้อ้วนง่ายมาก แถมไม่มีเวลาออกกำาลังกาย แต่ก็ยัง
อยากท่ีจะมีผิวท่ีสวย และสัดส่วนท่ีดีกว่าน้ี ซ่ึงได้มารู้จัก
กับผลิตภัณฑ์ของไทยธรรมจากการเข้าฟังสัมมนาเม่ือ
เดือนมิ.ย. 51 และได้ทดลองทานบีดริงคส์ คอลลาเจน 
คู่กับเดมา โกลด์ เอ็กซ์ ทานสลับกับแมคไวท์ ทาน
ผลิตภัณฑ์มาได้ 6-7 เดือน ก็เร่ิมมีคนมาทักว่าหน้าตา
ดูอ่อนเยาว์ ผิวพรรณสดใส มีน้ำามีนวล ดูอ่อนกว่า
วัยมาก และเม่ือต้นปี 52 น้ีก็ได้ใช้ผลิตภัณฑ์สตาร์ร่ี 
คอสเมติก ท้ังสบู่ เดย์ครีม และไนท์ครีม ก็ย่ิงทำาให้ผิว
หน้า เรียบ ไร้ร้ิวรอย เห็นผลภายในเวลาไม่นาน เรียกได้
ว่าสวยครบสูตรเลยทีเดียวค่ะ เคยมีคนท่ีรู้จักกันมานาน
ไม่เช่ือว่าหุ่นแบบน้ี หน้าแบบน้ีจะอายุ 43 ปี และมีลูก
มาแล้วถึง 3 คน รู้สึกภูมิใจมากค่ะ สำาหรับท่านท่ีรักใน

สุขภาพทุกท่าน (ไม่อยากป่วย ไม่อยากแก่ ไม่อยากเห่ียว 
ไม่อยากอ้วน) หันมาดูแลสุขภาพของท่านก่อนท่ีโรคภัยไข้
เจ็บจะเข้ามาเยือนท่าน ตามคำาโบราณ ท่ีว่า “เสียน้อย
เสียยาก เสียมากเสียง่าย”



AFTER BEFORE

¤Ø³³¡Ò¹µ� Õ̧ÃÊÄÉ®� (ªÕè) ÍÒÂØ 42 »‚          
¨. ªÅºØÃÕ  ÍÒªÕ¾ Ø̧Ã¡Ô̈ Ê‹Ç¹µÑÇ 

          เม่ือก่อนจะเป็นคนท่ีมีปัญหาในเร่ืองของผิวหน้ามาก 
จะเป็นสิวง่าย ใช้อะไรก็แพ้ มีใครบอกว่าย่ีห้อน้ีใช้ดี เราก็
ทดลองใช้ ผลปรากฏว่าสิวข้ึน บวกกับการท่ีเป็นคนแต่ง
หน้าด้วยแล้ว ทำาให้สิวข้ึนเยอะมาก ลักษณะสิวท่ีข้ึนจะ
เป็นลักษณะของสิวอักเสบแดงเต็มหน้าไปหมด และก็เป็น
คนท่ีชอบแกะสิว ทำาให้เกิดเป็นหลุมสิวเยอะมาก ได้มีการ
หาหมอรักษาผิวหน้ามาโดยตลอด เข้าคอร์สโน้น คอร์สน้ี 
ตอนรักษาอยู่ก็รู้สึกว่าดีข้ึน แต่ก็ยังคงเป็นๆหายๆ ต้องมี
การหาหมอโดยตลอดหยุดก็ข้ึนมาอีก จนเพ่ือนแนะนำาให้
ทานอาหารเสริมของไทยธรรม เกรพซีด พลัส ช่วงแรก
ท่ีทานรู้สึกว่าหน้าดีข้ึนจริงๆ จากน้ันก็ทานแมคไวท์ และ
บีดริงคส์ คอลลาเจน เพ่ิมเติม ย่ิงทำาให้เห็นผลได้ดีย่ิงข้ึน
ภายในเวลาไม่นาน สิวเร่ิมข้ึนน้อยลง หลุมสิวท่ีเคยลึกมาก 
ก็ต้ืนข้ึนอย่างรู้สึกได้ แถมผิวพรรณยังขาวผ่องข้ึนอีกด้วย 
แต่ก็ยังคงมีสิวอักเสบข้ึนอยู่ประปราย ล่าสุดได้เลือกทาน
อาหารเสริมแอคนิกา ท่ีช่วยปองกันการเกิดสิว และ
ลดการอักเสบของสิว ได้ผลจริงๆ สิวท่ีข้ึนมาก็อักเสบ
น้อยลง และยังทำาให้ผิวหน้าดูมีสุขภาพดีอีกด้วย 

จนมีหลายคนทายอายุไม่ถูกกันเลยทีเดียว ไม่น่าเช่ือ
จริงๆว่าอาหารเสริมของไทยธรรมจะทำาให้ปญหาท่ี
หลายคนเป็นกังวลหมดไปได้ขอบคุณบริษัทไทยธรรม
จริงๆ ท่ีผลิตอาหารเสริมแบบน้ีออกมาให้คนไทยได้รู้จัก
กัน

    ¼Ôวหน้าดูมีสุขÀา¾ดี หมดกังวลเร่ืองสÔว  
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»ระกาÈรับสมัครÈูนย�ใหญ่

“ไทย¸รรม” ท่ัว»ระเทÈ

      ไทยธรรม อัลไลแอนซ มีนโยบายในการกระจายศูนย์ใหญ่ท่ัวประเทศ เพ่ือรองรับโครงการใหม่ท่ีเตรียมเปิด
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
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 1. กรุงเทพฯ (เขตละ 1 ศูนย์)  2. กระบ่ี   3. ฉะเชิงเทรา  4. ชัยภูมิ  5. ชุมพร  6. ตราด  
 7. ตาก  8. นครนายก 9. นครราชสีมา(ปากช่อง)  10. นราธิวาส  11. น่าน  
12. นครปฐม(อ.สามพราน) 13. นครสวรรค์ 14. บุรีรัมย์ 15. ปราจีนบุรี 16. ปัตตานี  
17. พะเยา  18. พังงา 19.พัทลุง  20. มหาสารคาม 21. แม่ฮ่องสอน 22. ยโสธร 23. ยะลา 

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

4. ขอนแก่น(อ.เมือง,ชุมแพ)

24. ระนอง 25. เลย  26. สกลนคร  27. สตูล  28. สมุทรสงคราม  29. สมุทรสาคร 30. สระแก้ว  
31. สระบุรี  32. สิงห์บุรี 33. สุโขทัย(อ.เมือง) 34. สุพรรณบุรี  35. สุราษฎร์ธานี(เกาะพะงัน)  36. หนองคาย  
37. หนองบัวลำาภู 38. อ่างทอง 39. อำานาจเจริญ  40. อุดรธานี  41. อุบลราชธานี 

 
  

   





    
  เรียน ผู้ร่วมธุรกิจทุกท่าน
         เน่ืองจากบริษัทผู้ผลิต บีดริงคส์ คอลลาเจน เปปไตด์ 100% จากประเทศญ่ีปุ่น ได้ปรับราคาวัตถุดิบข้ึนอย่าง
มาก ทำาให้บริษัทไทยธรรม อัลไลแอนซ์ มีความจำาเป็นท่ีจะต้องปรับราคา บีดริงคส์ คอลลาเจน เปปไตด์ ดังน้ี
    1. บีดริงคส์ (วัว) แพคคู่ ถุงละ 110 กรัม ราคาขาย 3,500 บาท ราคาสมาชิก 2,800 บาท BV = 1,680 / PV = 2,800

    2. บีดริงคส์ (วัว) แพค 30 ซอง ซองละ 3 กรัม ราคาขาย 1,880 บาท ราคาสมาชิก 1,500 บาท BV = 915 / PV = 1,500

    3. บีดริงคส์ (ปลา) แพคคู่ ถุงละ 110 กรัม ราคาขาย 4,000 บาท ราคาสมาชิก 3,200 บาท BV = 1,920 / PV = 3,200

    4. บีดริงคส์ (ปลา) แพค 30 ซอง ซองละ 3 กรัม ราคาขาย 2,150 บาท ราคาสมาชิก 1,700 บาทBV = 1,035 / PV = 1,700

       บริษัทฯขอกราบขอบพระคุณผู้ร่วมธุรกิจทุกท่านที่ให้การสนับสนุนผลิตภัณฑ์ต่างๆของบริษัทฯด้วยดี
เสมอมา ราคาผลิตภัณฑ์ที่ปรับใหม่นี้ จะมีผลตั้งแต่วันที่ 6 พฤศจิกายน 2552 เป็นต้นไป
        กรรมการบริหาร
                                                                                       บริษัท ไทยธรรม อัลไลแอนซ์ จำากัด            
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